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Lính dù nga đánh chiếm sân bay prist
Lính dù nga đánh chiếm sân bay pristina kosovo.
Xin chúc mừng tất cả các bạn và nói rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng!”. Nhiều nguồn tin báo cáo rằng việc lính dù Nga để mất sân bay Hostomel – nơi chỉ cách trung tâm thành phố Kiev vài phút, đã khiến cho lực lượng tăng cường của Nga phải hủy bỏ một cuộc tấn công đường không toàn diện với khoảng 2.000 binh sĩ đã được chuẩn bị. Các lực
lượng Nga dường như đã xác định khu vực này là mục tiêu quan trọng để cho phép đưa các lực lượng tăng cường tấn công vào Kiev. Một số báo cáo cho biết đơn vị chiếm lại sân bay là Lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của Ukraine, một đơn vị hoạt động tác chiến đặc biệt có trụ sở gần Kiev. Những chiếc trực thăng này đang vận chuyển lực lượng lính dù,
Bộ Quốc phòng Ukraine xác định đó là Lữ đoàn tấn công đường không cận vệ 11, một đơn vị lính dù Nga có trụ sở tại Ulan Ude, một thành phố ở phía đông của Nga gần Mông Cổ. Sau một ngày chiến đấu, Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine, đã đăng trên Facebook rằng Hostomel (còn được gọi là Gostomel) đã được chiếm lại: “Bây giờ
chúng tôi chắc chắn rằng đã đánh bại quân đội Nga. Hotline: 038.509.6665. Tuy nhiên phía Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả 82 binh sĩ biên phòng Ukraine đã buông súng đầu hàng sau khi được kêu gọi, hiện tại tất cả hàng binh Ukraine đều được tôn trọng và đối xử tốt. Trang Facebook của Lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 đã đăng một bài đăng kỷ
niệm: “Những người lính với lá cờ tổ quốc bị xé nát sau trận chiến ngày hôm nay. Sân bay Hostomel nằm cách Kiev khoảng 16km về phía tây bắc và thường phục vụ các chuyến bay chở hàng. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857 Khi một tàu chiến Nga yêu cầu họ đầu hàng thì lực lượng biên phòng Ukraine đã không đồng ý và đã bị hỏa lực
tàu chiến Nga tiêu diệt. Email: support@24hmoney.vn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã xác nhận vụ việc trên trong một thông điệp gửi tới đất nước rằng tất cả 13 binh sĩ ở Đảo Rắn, hay còn gọi là đảo Zmiinyi, đã “anh dũng hy sinh”. Sân bay Gostomel là của chúng tôi. Trước đó cũng xuất hiện các thông tin về một nhóm gồm 13 lính biên
phòng Ukraine, phòng thủ đơn độc trên một hòn đảo xa xôi ở Biển Đen vào ngày 24/2. Tuy nhiên, một cuộc phản công của Ukraine đã đẩy lực lượng đột kích Nga ra khỏi sân bay trước khi các máy bay tiếp viện đến. Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại sân bay, gọi đây là “chiến thắng lớn đầu
tiên”. 24hmoney cung cấp Tin tức đa dạng, phong phú về Tài Chính, Chứng Khoán, Bất Động Sản. Một nhà báo của tờ Bellingcat và một số chuyên gia theo dõi chuyến bay của Nga đã báo cáo rằng, nếu sân bay trong tay Nga thì 18 máy bay chở hàng IL-76, loại máy bay gần tương đương với vận tải cơ C-17 của Mỹ, sẽ bay và đến Hostomel. Các lực
lượng Ukraine đã đẩy lùi một nỗ lực chiếm giữ sân bay của những người lính dù tinh nhuệ của Nga, khi lực lượng này cố gắng chiếm lại một sân bay nhỏ cách thủ đô Kiev gần 20km, trong ngày thứ hai của cuộc xung đột. Tin tức cập nhật liên tục, nhanh chóng Nhận định chứng khoán từ các chuyên gia Đầu tư chứng khoán ảo như thật Kho sách bản
quyền miễn phí Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề) Xem thêm Xem thêm Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Lính dù của Nga đã bị tiêu diệt”. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng thổng Zelenskyy tuyên bố “Tất cả họ sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine” và nêu cao tinh thần chiến đấu của những
người lính này. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào sáng ngày 24/2 với một cuộc không kích quy mô lớn. Nếu chính xác, nhiều chiếc IL-76 đó có thể vận chuyển đến binh sĩ và các phương tiện hỗ trợ. Xem tiện ích cảnh báo giá CK Được coi là “chiến thắng đầu tiên” của Ukraine kể từ khi cuộc tấn công của
Nga bắt đầu, chiến thắng nhỏ này giúp Ukraine có thêm thời gian để phòng thủ Kiev. Một đoạn video chưa được xác nhận cho thấy một máy bay chiến đấu của Ukraine đang “truy đuổi” những binh lính Nga còn sót lại, bắn tên lửa trong khu vực khu dân cư. Nhiều hình ảnh mới nhất cho thấy rất nhiều trực thăng vận tải Mi-17 và trực thăng tấn công Ka50, Ka-52 lao về cánh đồng Kiev. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019.
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