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Quân đội Mỹ không kích doanh trại IS gần thành phố Xơ-tê,
Li-bi. Ảnh Libyanexpress

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, Bộ chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Phi
(AFRICOM) thông báo, lực lượng này đã tiến hành sáu cuộc không kích nhằm một doanh
trại của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Li-bi, tiêu diệt 17 tay súng IS. Doanh trại
này của IS nằm ở khu vực sa mạc cách thành phố Xơ-tê của Li-bi 240 km về phía
đông-nam. Trong một tuyên bố, AFRICOM nêu rõ, doanh trại này được IS sử dụng để cất
giữ các loại vũ khí và thiết bị, cũng như lên kế hoạch tiến hành các vụ tiến công.

* Truyền thông I-ran cho biết, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) đã tiến công
các căn cứ của lực lượng IS bằng máy bay không người lái tại khu vực biên giới giữa Xy-ri và
I-rắc. Các máy bay không người lái của IRGC đã phá hủy các căn cứ của IS và các phương tiện
cơ giới ở phía nam và đông của tỉnh Ðê-i-a An Do của Xy-ri, đồng thời tiêu diệt nhiều tay súng
IS.

* Mỹ đã gửi một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Các lực lượng Dân chủ người
Cuốc ở Xy-ri (SDF), nhằm giúp lực lượng này chiến đấu chống lại IS tại tỉnh Rắc-ca, miền bắc
Xy-ri. SDF cho biết, số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự nêu trên nhằm hỗ trợ SDF xóa
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sổ hoàn toàn IS khỏi Rắc-ca. Cũng theo SDF, thành phố Rắc-ca hầu như đã được giải phóng
khỏi IS và người dân bắt đầu trở về nhà.

* Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một trung tướng của nước này đã hy sinh khi đang chiến đấu
chống IS ở gần thành phố Ðê-i-a An Do, miền đông Xy-ri. Theo đó, Trung tướng V.A-xa-pốp,
vốn là cố vấn cho binh lính của Chính phủ Xy-ri, đã hy sinh trong một vụ nã pháo của các tay
súng IS.

Theo báo Nhân Dân.
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