
HOMEM CULPADO DE PLANO TERRORISTA PARA MATAR PRIMEIRAMINISTRA DO
REINO UNIDO PRESO AO MENOS 30 ANOS

31/08/2018

Naaimur  Zakariyah  Rahman,  21  anos,  do  norte  de  Londres,  foi  condenado  no  mês
passado por planejar a tentativa de detonar uma bomba artesanal em frente à residência
oficial de Theresa May para depois tentar esfaqueá-la.

A man accused of trying to assassinate British Prime
Minister  Theresa  May  in  a  failed  terrorist  plot  was
sentenced to at least 30 years in prison.

TALIBÃ AMEAÇA TROPAS DA HOLANDA POR CONCURSO DE CARICATURAS

30/08/2018

O grupo terrorista Talibã ameaçou nesta quinta-feira (30) as tropas da Holanda atuando
no Afeganistão, depois que um parlamentar holandês propôs um concurso de caricaturas
do profeta Maomé. O porta-voz talibã Zabihullah Mujahid pediu em comunicado às forças
afegãs que “preparem o caminho aos Mujahidins para que cheguem às tropas infiéis para
um enfrentamento pela profanação contra o profeta”.

O  grupo  terrorista  Talibã  ameaçou  nesta  quinta-feira
(30)  as  tropas  da  Holanda  atuando  no  Afeganistão,
depois  que  um  parlamentar  holandês  propôs  um
concurso de caricaturas do profeta Maomé.

POLÍCIA AUSTRALIANA ACUSOU O SRI LANKA DE CONSPIRAÇÃO TERRORISTA

30/08/2018

SYDNEY (Reuters) - A Austrália prendeu e acusou o homem do Sri Lanka de tramar um
ataque  terrorista  depois  de  encontrar  "sites  simbólicos  em  Sydney"  listados  como
possíveis alvos em sua lista, disse a polícia na sexta-feira. Um forte aliado dos EUA, a
Austrália tem estado mais alerta desde 2015 em relação aos ataques de militantes locais
que  retornam  dos  combates  no  Oriente  Médio,  e  suas  agências  de  inteligência
intensificaram o escrutínio.
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SYDNEY (Reuters) - Australia has arrested and charged
a  Sri  Lankan man with  planning  a  terror  attack  after
finding  “symbolic  locations  within  Sydney”  listed  as
possible targets in his notebook, police said on Friday.

REFUGIADO USBEQUE GANHA 11 ANOS POR APOIAR GRUPO TERRORISTA

30/08/2018

DENVER - Um refugiado do Uzbequistão condenado por conspirar para apoiar um grupo
terrorista e fazer planos para se juntar à organização em 2012 e recebeu uma sentença
de prisão de 11 anos na quinta-feira.

DENVER  –  A  refugee  from  Uzbekistan  convicted  of
conspiring  to  support  a  terrorist  group  and  making
plans to join the organization himself in 2012 was given
an 11-year  prison sentence Thursday but  will  receive
credit for the more than six years he has been jailed in
Colorado.

CRISTÃ SEQUESTRADA PELO BOKO HARAM FAZ APELO POR LIBERTAÇÃO

28/08/2018

Uma estudante sequestrada pelo grupo terrorista islâmico Boko Haram, em fevereiro, ao
lado de outras 100 colegas na Nigéria,  pediu às autoridades que ajudem a obter sua
libertação. A imprensa local  da Nigéria cita uma suposta gravação da única refém do
grupo de alunas que permanece sob poder  dos extremistas  islâmicos.  Leah Sharibu,
cristã de 15 anos, está entre as mais de 100 jovens sequestradas no dia 19 de fevereiro
em uma pensão de Dapchi, cidade do estado de Yobe, nordeste da Nigéria.

Uma  estudante  sequestrada  pelo  grupo  terrorista
islâmico Boko Haram, em fevereiro, ao lado de outras
100  colegas  na  Nigéria,  pediu  às  autoridades  que
ajudem a obter sua libertação.
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