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استهداف رتل للتحالف في ذي قار

البريد اإللكتروين * االسم * 

ناسفة عبوة  بانفجار  الثالثاء،  أمنية،  مصادر  أفادت  العريب»:  «القدس  ـ  بغداد 

يف واشنطن،  بقيادة  الدويل»  لـ«التحالف  يعود  اللوجسيت  للدعم  رتالً  استهدفت 

حدود محافظة ذي قار الجنوبية.

وطبقاً للمصادر، فإن العبوة انفجرت أثناء مرور الرتل عىل الطريق السريع غرب مدينة

الناصرية، مركز محافظة ذي قار، متسببة بأضرار يف إحدى العجالت التابعة للشرطة

العراقية، المرافقة للرتل.

«الدولة تنظيم  لمسلحي  تسلل  إحباط  «الحشد»  أعلن  أيضاً،  األمين  الشأن  يف 

اإلسالمية» شريق محافظة صالح الدين.

وقال «الحشد» يف بيان صحايف، إن «قوة من اللواء 22 يف الحشد الشعيب أحبطت،

تسلال لفلول داعش اإلرهايب شريق محافظة صالح الدين».

منطقة اىل  التسلل  اإلرهايب  داعش  فلول  عناصر  من  حاولت  «مجموعة  أن  وأضاف 

صحراء العيث، قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 22 بالحشد الشعيب».

كذلك، أعلنت خلية اإلعالم األمين (حكومية) مقتل ستة عناصر من مسلحي التنظيم

يف محافظة نينوى.

العراقية  16 إف  طائرات  نفذتها  اليت  الجوية  الضربة  لخبر  «الحقاً  إن،  بيان  يف  وقالت 

نينوى عمليات  قيادة  يف  الميدانية  العسكرية  لالستخبارات  متابعة  بعد  جاءت  واليت 

وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث خرجت قوة من لواء المشاة 75

يف الفرقة 16 يف الجيش العرايق إىل مكان هذه الضربة واليت استهدفت خلية إرهابية

يف إحدى التالل قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم

قتلهم جميعاً».

وصواريخ أوكار   4 وتدمير   6 عدد  داعش  لقتىل  جثث  عىل  العثور  «تم  أنه  وأضافت 

قاذفه 6 مع قاذفة عدد1 فضالً عن عبوات ناسفة 6 وجلكانات عدد 3».
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