
Một trong những đồng minh 

thân cận nhất của Tổng thống Nga 

Vladimir Putin nói rằng chiến 

dịch quân sự của Nga ở Ukraine 

không diễn ra nhanh như Điện 

Kremlin mong muốn -- lời thú 

nhận mạnh mẽ nhất của Moscow 

cho đến nay rằng cuộc xâm lược 

của họ sẽ không diễn ra như kế 

hoạch.

Viktor Zolotov, người đứng 

đầu lực lượng vệ binh quốc gia 

Nga và là thành viên Hội đồng An 

ninh của ông Putin, cho biết tiến 

triển diễn ra chậm hơn dự kiến, và 

cho rằng đó là do điều mà ông gọi 

là phe cực hữu Ukraine núp sau 

lưng dân thường.

“Tôi muốn nói rằng đúng vậy, 

không phải mọi thứ đều diễn ra 

nhanh như chúng tôi muốn,” ông 

Zolotov nói trên trang web của Vệ 

binh Quốc gia.

“Nhưng chúng tôi đang tuần 

Hoa Kỳ và các thành viên 

NATO khác hôm 16/3 nói rằng 

họ sẽ tiếp tục giúp Ukraine chống 

lại cuộc xâm lược của Nga, đồng 

thời điều chỉnh an ninh của chính 

liên minh với "thực tế mới" do 

chiến tranh gây ra.

Các nhà ngoại giao và các 

nhà phân tích quân sự ước tính 

rằng các đồng minh NATO đã 

gửi hơn 20.000 vũ khí chống 

tăng và các loại vũ khí khác tới 

Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược 

bắt đầu vào ngày 24/2.

"Chúng tôi tiếp tục đoàn kết 

ủng hộ Ukraine", Bộ trưởng 

T h ủ  t ư ớ n g  A n h  B o r i s 

Johnson hôm 16/3 nhấn mạnh sự 

cần thiết phải làm việc cùng nhau 

để ổn định thị trường năng lượng 

toàn cầu trong cuộc hội đàm với 

nhà lãnh đạo trên thực tế của Các 

Tiểu vương quốc Ả-rập Thống 

nhất (UAE), Thái tử Mohammed 

bin Zayed al-Nahyan, văn phòng 

Thủ tướng Johnson cho biết.

Ông Johnson đã gặp thái tử 

trong chặng dừng chân đầu tiên 

của chuyến thăm tới Vùng Vịnh 

như một phần trong nỗ lực nhằm 

đảm bảo thêm nguồn cung dầu và 

gia tăng sức ép lên Tổng thống 

Vladimir Putin về cuộc xâm lược 

Ukraine của Nga. Dự kiến, ông 

Johnson sẽ đến Ả-rập Xê-út vào 

cuối ngày 16/3.

Với việc Anh, giống như hầu 

Cơ quan Năng lượng Quốc 

tế (IEA) hôm 16/3 cho biết ba 

triệu thùng dầu mỗi ngày và các 

sản phẩm liên quan của Nga có 

thể không tìm được đường ra thị 

trường bắt đầu từ tháng 4, có liên 

quan  đến  cuộc  xâm lược 

Ukraine, vì phải chịu các lệnh 

trừng phạt và các bên mua tạm 

dừng giao dịch.

IEA, có trụ sở tại Paris, nói 

rằng giá hàng hóa tăng và các 

biện pháp trừng phạt "dự kiến sẽ 

làm suy giảm đáng kể tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu" và tác 

động đến lạm phát, đưa ra một 

bức tranh ảm đạm về tình trạng 

cung không đủ cầu và sự bất định 

Tổng thống Mỹ Joe Biden 

ngày 16/3 loan báo thêm 800 triệu 

đô la viện trợ an ninh cho Ukraine, 

cho dù là ông vẫn giữ nguyên lập 

trường về vùng cấm bay sau khi 

Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelenskyy kêu gọi khẩn cấp Quốc 

hội Mỹ trợ giúp quân sự để đẩy lùi 

cuộc xâm lược của Nga.

Nhắc tới lời kêu gọi của ông 

Zelenskyy, Tổng thống Biden nói 

Mỹ đã dành cho Ukraine 1 tỉ đô la 

viện trợ an ninh và cho biết Mỹ sẽ 

tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine để 

chiến đấu và tự vệ, cấp viện trợ 

nhân đạo và sẽ hỗ trợ tài chính 

thêm để giúp kinh tế Ukraine.

“Chỉ riêng gói viện trợ mới 

này sẽ cung cấp sự hỗ trợ chưa 

từng có cho Ukraine, và bao gồm 

800 hệ thống chống máy bay,” để 

ngăn Nga dùng máy bay và trực 

thăng  tấn  công người  dân 

Ukraine, ông Biden loan báo.

Theo  yêu  cầu  của  ông 

Zelenskyy, Washington sẽ giúp 

Ukraine có được những hệ thống 
(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

NATO thề giúp Ukraine nhiều hơn, 

lên kế hoạch thích ứng với ‘thực tế mới’

Tướng Mỹ đã nghỉ hưu 

David Petraeus vừa nói rằng đại 

binh Nga bộc lộ nhiều yếu kém 

chuyên môn khi xâm lược 

Ukraine.

Tướng bốn  sao  David 

Petraeus, sinh năm 1952, từng là 

Giám đốc CIA từ 6/9/2011 cho 

đến khi từ chức ngày 9/11/2012.

Trước đó, ông từng chỉ huy 

quân Mỹ tại Afghanistan và Iraq.

Trả lời CNN, ông nói có 

nhiều lý do giải thích cho sự "tệ 

hại của người Nga".

"Trước hết, họ đang chiến 

đấu chống lại một lực lượng 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Tổng thống Zelensky thăm quân đội Ukraine đang chiến đấu với lực lượng Nga

IEA: 3 triệu thùng dầu mỗi ngày 

của Nga có thể bị ‘khoá vòi’ trong tháng tới
Mỹ sắp gởi thêm hàng trăm 

hệ thống chống máy bay đến Ukraine

Lãnh đạo Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov là một trong những tướng lĩnh thân cận bên cạnh ông Putin

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Thủ tướng Anh kêu gọi UAE 

chung tay bảo đảm ổn định thị trường năng lượng

Logo bên ngoài tập đoàn đường ống dẫn dầu Transneft của Nga ở Moscow trong bức ảnh được chụp hôm 15/3.Hệ thống rốc-kết chống máy bay được thử nghiệm tại một bãi tập vùng Odessa, Ukraine, ngày 5/12/2018.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tới một cuộc phỏng vấn với truyền thông tại khách sạn Emirates Palace trong chuyến thăm tới 
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở Abu Dhabi hôm 16/3, giữa bối cảnh cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.

Một người biểu tình dương biểu ngữ kêu gọi NATO thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời 
Ukraine tại một cuộc tuần hành ở Paris của Pháp hôm 26/2.

Phân tích quân sự: Tướng Mỹ 

Petraeus chê lính Nga 'yếu kém' ở Ukraine
Quan chức Nga thừa nhận 

chiến dịch ở Ukraine ‘diễn ra chậm hơn kế hoạch’
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Thăm Kyiv, Thủ tướng Morawiecki 

nói 'Putin nên hiểu mọi bạo chúa 

đều sẽ bị đào thải’
Họp với lãnh đạo Ukraine và thủ tướng hai nước 

EU, Slovenia và CH Czech, thủ tướng Ba Lan nói "Bạo 

chúa sẽ bị loại, cái Ác sẽ bị cuốn trôi."

Ông Mateusz Morawiecki cùng thủ tướng Petr Fiala 

của CH Czech và thủ tướng Slovenia Janes Jansa đã tới 

Kyiv bằng xe lửa hôm 15/03.

Nêu ra thông điệp nhắc cả châu Âu về "mối nguy hiểm 

mang tên Putin", ông Morawiecki (sinh năm 1968) nói:

"Nếu châu Âu nghĩ là mất Ukraine mà châu Âu vẫn 

không sao, thì đó là một sai lầm vô cùng. Một châu Âu như 

thế sẽ trở thành biểu tượng của thất bại, hèn yếu và bị sỉ 

nhục. Vì thế, tất cả chúng ta phải làm tất cả để điều đó 

không xảy ra. Putin phải biết và nếm mùi sự thật đơn sơ, 

nếu ông ta quên mất, rằng các tay bạo chúa sẽ bị đào thải, 

cái Ác sẽ bị cuốn đi," kênh Wiadomosci ở Ba Lan hôm thứ 

Tư trích lời ông.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tại hội đàm ở 

Kyiv với các lãnh đạo Czech, Slovenia, và Ukraine

Một đoạn ngắn bằng tiếng Anh về ý EU đoàn kết với 

Ukraine được ông Morawiecki đăng trên mạng xã hội.

Cảm ơn thủ tướng Slovenia Jansa "là người nêu sáng 

kiến tới Kyiv", ông Morawiecki cho các nhà báo biết ông 

đã bàn thảo và trình bày để lãnh đạo Ukraine biết về kế 

hoạch viện trợ của EU cho họ.

Khoản tiền trước mắt EU đặt ra trong ngân sách cho 

Ukraine là 2 tỷ euro.

Chuyến đi dũng cảm

Các báo Ba Lan và Đức gọi chuyến thăm của ba thủ 

tướng EU sang Kyiv "dưới làn bom đạn" là hành động lịch 

sử.

Cùng phái đoàn còn có ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh 

đạo đảng cánh hữu PiS, người giữ chức phó Thủ tướng Ba 

Lan.

Chuyến đi được giữ kín đến phút chót và có vẻ như 

sau khi các thủ tướng tới Kyiv rồi thì đài báo Ba Lan, 

Slovenia và Czech mới đưa tin.

Các cuộc gặp của họ với lãnh đạo Ukraine, theo kênh 

Channel4 ở Anh tối 15/03, cũng được giữ bí mật về thời 

gian, địa điểm.

Chỉ sau khi họ họp xong thì các vị như Fiala và 

Morawiecki mới chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Hôm thứ Ba, quan chức chính phủ Ba Lan Michal 

Dworczyk xác nhận với kênh TVN24 và các đài Ba Lan 

cùng ngày rằng "chuyến đi có độ nguy hiểm nhất định vì 

quân Nga đang bắn phá, giết nhiều thường dân Ukraine 

quanh Kyiv".

Nhưng các vị khách châu Âu tin rằng đây là "giờ phút 

trọng đại, cần thể hiện tình đoàn kết với chính phủ và 

người dân Ukraine".

Một thứ trưởng ngoại giao Ba Lan, ông Pawel 

Jablonski sau đó nói trực tiếp trên truyền hình Anh vào 

buổi tối 15/03, rằng phái đoàn ba thủ tướng không hề 

"thông báo cho phía Nga" về chuyến thăm Kyiv.

Khi được hỏi liệu EU có thông báo cho Nga để các 

lãnh đạo EU sang thăm Kyiv tránh bị bắn, ông Jablonski 

nói "không, chúng tôi không thông báo vì có thông báo 

cũng không tin là Nga tôn trọng điều đó".

Ba Lan được đài báo Ba Lan ca ngợi những tuần qua 

vì đã nhanh chóng mở cửa biên giới đón cả triệu người tỵ 

nạn từ Ukraine sang. ■

Chiến tranh Ukraine: Zelensky nói một 

tướng Nga thiệt mạng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói 

thêm một vị tướng của Nga đã bị giết trong giao tranh.

Ông Zelensky không nêu tên người này, nhưng một 

cố vấn của Bộ nội vụ Ukraine tiết lộ đó là Thiếu tướng 

Oleg Mityaev, bị giết bởi tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa 

cực hữu.

Truyền thông Ukraine cho biết tướng Mityaev bị giết 

gần Mariupol.

Đây là vị tướng thứ 4 được báo cáo là thiệt mạng, 

khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao các thành viên cấp cao 

của quân đội Nga lại ở gần chiến tuyến như vậy.

Các nhà phân tích tin rằng có khoảng 20 tướng lĩnh 

đang chỉ huy các chiến dịch của Nga ở Ukraine, đồng 

nghĩa với 1/5 trong số này đã bị giết - nếu tin chính xác.

Với tổn thất lớn như vậy, một số chuyên gia cho rằng 

các vị tướng này không chỉ đơn giản là ở sai chỗ, sai thời 

điểm mà nhiều khả năng Ukraine đang nhắm vào các sĩ 

quan cao cấp nhất của Nga.

"Tôi không nghĩ đây là một vụ tai nạn. Một vụ là tai 

nạn, nhưng nhiều vụ là chủ đích", Rita Konaev, Đại học 

Georgetown nói với BBC.

Oleg Mityaev - Tư lệnh sư đoàn súng trường cơ giới số 

150 của Nga

Tờ Wall Street Journal trích lời một nguồn tin nội bộ 

từ phía Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có một đội 

tình báo quân sự chuyên nhắm vào tầng lớp sĩ quan của 

Nga: "Họ tìm kiếm các tướng lĩnh, phi công, chỉ huy pháo 

binh có năng lực cao."

Theo bà Konaev, vì quân Ukraine ít hơn nên việc 

nhắm mục tiêu vào các cá nhân cấp cao có thể là một phần 

quan trọng của cuộc chiến thông tin.

“Giả sử đây là việc có chủ đích, thì nó giúp nuôi 

dưỡng tinh thần của Ukraine. Có một yếu tố của chiến 

thắng, điều đó truyền cảm hứng.”

Ukraine cần biết chính xác các sĩ quan Nga đang ở đâu 

để nhắm mục tiêu. Các nhà phân tích cho rằng Nga sử dụng 

các kênh liên lạc mở, khiến giúp cung cấp manh mối về vị 

trí của các mục tiêu nhất định.

Sau cái chết của thiếu tướng Vitaly Gerasimov, một sĩ 

quan Nga cao cấp, Ukraine đã công bố đoạn ghi âm với nội 

dung là hai sĩ quan an ninh của Nga đang thảo luận về cái 

chết của vị tướng này và phàn nàn rằng mạng lưới liên lạc 

an toàn của họ không hoạt động.

Trên tiền tuyến

Việc các chỉ huy cao cấp tự đặt mình vào thế nguy 

hiểm khi ở gần chiến trường là không bình thường. Các 

nguồn tin phương Tây cho rằng họ làm vậy để kiểm soát 

các hoạt động vốn đình trệ ở một số khu vực.

Chuyên gia Konrad Muzyka, ở Rochan Consulting, 

cho rằng quân đội Nga có truyền thống tướng lĩnh chỉ đạo 

các hoạt động hàng ngày. Mặc dù đang bắt đầu có những 

thay đổi, nhưng việc này giải thích vì sao các tướng Nga 

cảm thấy cần phải chỉ đạo trên tiền tuyến.

"Trong những năm gần đây, có một sự thay đổi lớn 

khiến các chỉ huy tiểu đoàn phải suy nghĩ độc lập theo 

hướng có thể cho họ tự đưa ra quyết định. Nhưng mới chỉ 

được giới thiệu ba năm trước nên hiệu suất có vẻ chưa lớn 

lắm."

Cái chết của các vị tướng không được nêu chi tiết, và 

việc thu thập dữ kiện là rất khó. Có một giả thuyết là tất cả 

họ đều bị cuốn vào cuộc chiến ở tiền tuyến, nhưng không 

nhất thiết là như vậy, nhà phân tích Konaev cho biết.

Bà nói: "Không nhất thiết là các tướng cấp cao đã ở 

tiền tuyến, họ có thể đang đi qua hoặc đang kiểm tra các 

tuyến tiếp tế chẳng hạn."

Những tướng Nga đã thiệt mạng

Thiếu tướng Oleg Mityaev được cho là đã bị giết ở 

Mariupol, thành phố phía đông nam Ukraine, nơi đang có 

những trận giao tranh khốc liệt.

Ông là chỉ huy của sư đoàn súng trường cơ giới số 150 

của quân đội Nga, một đơn vị tương đối mới, được thành 

lập vào năm 2016 có trụ sở tại khu vực Rostov gần với biên 

giới Ukraine.

Ukraine tuyên bố rằng đơn vị này được thành lập để 

tham gia vào cuộc xung đột ở các khu vực do phe ly khai 

kiểm soát ở miền đông Ukraine, mặc dù phía Nga phủ 

nhận.

Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine, Thiếu 

tướng Andrei Kolesnikov chỉ quân đoàn 29, đã thiệt mạng 

trong một cuộc giao tranh vào ngày 11/03. Chi tiết về cái 

chết không được nêu.

Sau khi Kolesnikov trở thành vị tướng thứ ba của Nga 

bị giết, một quan chức phương Tây nói với Press 

Association rằng quân đội Nga có thể đang xuống tinh 

thần, đó là lý do tại sao các sĩ quan quân đội cấp cao đang 

tiến gần hơn đến chiến tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vitaly 

Gerasimov, tham mưu trưởng quân đoàn bộ binh 41 của 

Nga đã bị giết vào ngày 07/03 bên ngoài thành phố 

Kharkiv, miền đông Ukraine.

Kharkiv nằm ở sát biên giới và bị Nga tấn công liên 

tục. Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn ghi âm cuộc 

trò chuyện qua điện thoại của hai quan chức an ninh Nga 

về cái chết của Gerasimov và phàn nàn rằng đường dây 

liên lạc an toàn đã bị mất.

Gerasimov là một chiến binh trong cuộc chiến 

Chechnya lần thứ hai, chiến dịch quân sự của Nga ở Syria 

và khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky, phó chỉ huy cùng 

đơn vị với Gerasimov, đã bị một tay súng bắn tỉa giết chết 

vào ngày 03/03. Cũng như Gerasimov, Sukhovetsky tham 

gia các hoạt động quân sự của Nga ở Crimea và ở Syria.

Không như các vị tướng khác, cái chết của 

Sukhovetsky được đưa tin trên các phương tiện truyền 

thông Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác 

nhận việc này trong một bài phát biểu.■

Nga nói gần như đạt được một số thoả 

hiệp với Ukraine
Nga cho biết hôm 16/3 rằng họ gần đạt được một sự 

đồng thuận về một số phần của thỏa thuận hòa bình khả dĩ 

với Ukraine sau khi Kyiv đồng ý thảo luận về tính trung 

lập, nâng cao hy vọng chấm dứt cuộc chiến lớn nhất ở châu 

Âu kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

“Tình trạng trung lập hiện đang được thảo luận 

nghiêm túc, tất nhiên là với các đảm bảo về an ninh", 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với hãng tin RBC.

“Hiện điều này đang được thảo luận trong các cuộc 

đàm phán – có những công thức hoàn toàn cụ thể mà theo 

quan điểm của tôi là gần đạt được thỏa thuận”, ông Lavrov 

nói.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Vladimir Putin đã nói 

về sự trung lập, cùng với các đảm bảo an ninh cho Ukraine 

mà không cần mở rộng NATO, một sự thay đổi đã có thể 

xảy ra vào tháng 2 vừa qua.

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng các cuộc đàm 

phán không hề dễ dàng nhưng vẫn có "một số hy vọng đạt 

được một thỏa hiệp".

Ukraine cũng đã đưa ra những tuyên bố thận trọng 

tích cực về các cuộc đàm phán hòa bình. Kyiv nói rằng họ 

sẵn sàng đàm phán để kết thúc chiến tranh, nhưng sẽ 

không đầu hàng hoặc chấp nhận các tối hậu thư của Nga.

Ngoại trưởng Nga cho biết các vấn đề chính bao gồm 

an ninh của người dân ở miền đông Ukraine, việc phi quân 

sự hóa Ukraine và các quyền của những người nói tiếng 

Nga ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm 15/3/2022.

Tuyên bố khi phát động cuộc xâm lược vào ngày 24/2, 

ông Putin đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã đe dọa Nga bằng cách mở 

rộng liên minh quân sự NATO về phía đông vào sân sau 

của Nga.

Ông Putin nói rằng không có lựa chọn nào khác ngoài 

việc khởi động chiến dịch quân sự vì những người nói 

tiếng Nga ở Ukraine đã bị "những người theo chủ nghĩa 

dân tộc và tân phát xít" diệt chủng kể từ khi Nga sáp nhập 

Crimea năm 2014.

Ukraine và phương Tây nói rằng những tuyên bố về 

tội diệt chủng là vô căn cứ..■

Trung Quốc bảo vệ các công ty tránh 

ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt đối với 

Nga
Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết 

Bắc Kinh sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ 

các công ty Trung Quốc khỏi các hành động của các chính 

phủ khác liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, 

theo AP.

Trung Quốc đưa ra phát biểu này khi được hỏi liên 

quan đến cảnh báo của Hoa Kỳ về “hậu quả” đối với bất kỳ 

động thái nào của các công ty Trung Quốc nhằm né các 

lệnh trừng phạt như vậy.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc 

Cao Phong cho biết Trung Quốc phản đối bất kỳ hình thức 

trừng phạt đơn phương nào và “quyền tài phán dài hạn” mà 

không có cơ sở trong luật pháp quốc tế.

“Việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ không chỉ 

không giải quyết được các vấn đề an ninh mà còn gây tổn 

hại đến cuộc sống bình thường của người dân ở các quốc 

gia liên quan, phá vỡ thị trường toàn cầu và làm cho nền 

kinh tế thế giới vốn đã chậm lại càng trở nên tồi tệ hơn”, 

ông Cao cho biết hôm 17/3.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp 

cần thiết để bảo vệ lợi ích thương mại bình thường cũng 

như quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung 

Quốc. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết..■
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TIN THEÁ GIÔÙI

Điểm tin chiến sự Ukraine
-Nga tiếp tục dội mưa bom xuống các thành phố 

Ukraine, các giới chức Ukraine cho hay.

-Tổng thống Nga Vladimir Putin nói “chiến dịch quân 

sự đặc biệt” của Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

-Tại Washington, Tổng thống Joe Biden gọi đích danh 

ông Putin là “tội phạm chiến tranh.”

Nhà hát kich vùng Donetsk bị Nga oanh kích tại 

Mariupol, Ukraine, ngày 16/3/2022.

-Tổng thống Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng thảo 

luận về tình trạng trung lập của Ukraine trong những cuộc 

đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, nhưng nhấn mạnh 

rằng Moscow sẽ vẫn hoàn thành các mục tiêu trong chiến 

dịch quân sự mình.

-Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trong 

diễn văn video gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 16/3, thúc đẩy 

giới lập pháp Hoa Kỳ làm nhiều hơn nữa để giúp bảo vệ 

nước ông khỏi cuộc xâm lược của Nga.

-Tổng thống Joe Biden loan báo viện trợ an ninh thêm 

800 triệu đô la cho Ukraine bao gồm vũ khí phòng không 

và vũ khí chống tăng.

-Tòa đại sứ Mỹ tại Kyiv cho hay các lực lượng Nga đã 

bắn chết 10 người đang sắp hàng chờ nhận bánh mì tại 

thành phố Chernihiv của Ukraine. Nga phủ nhận có binh sĩ 

hiện diện trong thành phố này và nói báo cáo vừa kể là tin 

vịt.

-Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay lực lượng Nga đánh 

bom một nhà hát tại Mariupol nơi có hàng trăm thường dân 

đang ẩn núp. Một giới chức Ukraine cho biết quâna Nga nã 

trọng pháo vào một đoàn xe di tản ra khỏi thành phố.

-Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân.

-Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tài trợ thêm 

cho hạ tầng cơ sở. Ông nói thay đổi cơ cấu là cần thiết cho 

nền kinh tế và hứa hỗ trợ thêm cho các gia đình và tăng các 

khoản chi trả xã hội giữa lúc lạm phát tăng mạnh.

-Các chế tài lên chính phủ Nga khiến cho nước này 

đang trên bờ vực vỡ nợ.

-Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ bỏ phiếu vào 

ngày 18/3 về một nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi tiếp 

cận viện trợ và bảo vệ thường dân tại Ukraine, nhưng các 

nhà ngoại giao nói dự thảo này sẽ thất bại vì không thúc 

đẩy chấm dứt giao tranh hay rút binh sĩ Nga. Bản dự thảo 

nghị quyết cũng không nêu vấn đề trách nhiệm hay thừa 

nhận chuyện Nga xâm lược nước láng giềng.

Một nghị quyết Hội đồng Bảo an muốn được thông 

qua phải có ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ 

quyết nào từ Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp hay Mỹ. Các 

nhà ngoại giao nói nghị quyết Nga đề ra sẽ thất bại vì hầu 

hết 15 thành viên sẽ bỏ phiếu trắng. ■

Mỹ, đồng minh lập đội đặc nhiệm 

nhắm mục tiêu giới tài phiệt Nga
Mỹ và các đồng minh ngày 16/3 thành lập một lực 

lượng đặc nhiệm đa quốc để trừng phạt giới tài phiệt Nga, 

gia tăng hợp tác trong việc phong tỏa tài sản Nga trong lúc 

phương Tây tăng cường áp lực lên Moscow vì xâm lược 

Ukraine.

Đại diện của Úc, Canada, Ủy ban châu Âu, Đức, Ý, 

Pháp, Nhật và Anh đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngân 

khố Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Merrick 

Garland, theo tuyên bố của Bộ Ngân khố Mỹ.

Các nước đồng ý thu thập và chia sẻ thông tin về giới 

tài phiệt Nga để chế tài, phong tỏa-tịch thu tài sản và xử lý.

Mỹ đã cung cấp một danh sách 50 cá nhân ưu tiên đối 

với Mỹ, Bộ Ngân khố cho hay. Bộ cũng công khai công bố 

28 tên trong danh sách bao gồm Tổng thống Nga Vladimir 

Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một số đợt chế tài, bao 

gồm nhắm vào giới tài phiệt và các quan chức Nga, kể từ 

khi Nga xâm lược Ukraine cách đây gần ba tuần trong 

cuộc tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu kể từ Thế 

chiến Thứ hai.

Moscow gọi cuộc tấn công này là “chiến dịch quân sự 

đặc biệt” nhằm giải giới và “phi quốc xã hóa” nước láng 

giềng.

Cùng ngày 16/3, Mỹ và NATO cũng tuyên bố sẽ tiếp 

tục giúp Ukraine chống trả cuộc xâm lược từ Nga, đồng 

thời sẽ thích nghi an ninh của NATO với ‘thực tế mới’ do 

chiến tranh gây ra.■

NASA chuẩn bị ra mắt siêu tên lửa mặt 

trăng mới
Tên lửa mặt trăng thế hệ tiếp theo của NASA sẽ bắt 

đầu được di chuyển với tốc độ rất chậm từ nhà máy lắp ráp 

đến bệ phóng ở Florida để thực hiện một đợt thử nghiệm 

cuối cùng trong những tuần lễ sắp tới, theo Reuters.

Việc ra mắt Hệ thống tên lửa không gian (SLS) này 

với khoang phi hành đoàn Orion được đặt trên đỉnh đánh 

dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch thám hiểm mặt 

trăng mới của Hoa Kỳ sau nhiều năm gián đoạn và công 

chúng lần đầu tiên nhìn thấy một phi thuyền không gian 

được chế tạo trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Tên lửa mặt trăng siêu lớn của NASA, ngày 16-3-2022.

Quá trình di chuyển tên lửa SLS với phi thuyền Orion 

nặng 5,75 triệu tấn, cao 32 tầng từ xưởng lắp ráp tại Trung 

tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral dự kiến 

bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày 17/3, nếu thời tiết cho phép.

Siêu tên lửa - cao hơn cả Tượng Nữ thần Tự do - sẽ từ 

từ được đưa đến bệ phóng 39B trên một thiết bị vận chuyển 

bánh xích khổng lồ, hành trình dài 6,5 km dự kiến mất 

khoảng 11 giờ. Những hình ảnh này sẽ được truyền trực 

tiếp trên Truyền hình NASA và trang web của cơ quan vũ 

trụ.

Việc triển khai này, mở đường cho sứ mệnh Artemis I 

của NASA bay quanh mặt trăng và quay trở lại, đã bị trì 

hoãn vào tháng trước do một loạt trở ngại kỹ thuật..■

Tòa án Liên Hiệp Quốc ra lệnh Nga 

ngừng hành động quân sự ở Ukraine
Tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc về tranh chấp giữa 

các nước đã ra lệnh Nga ngay lập tức ngừng các hoạt động 

quân sự ở Ukraine, nói họ ‘quan ngại sâu sắc’ về hành động 

sử dụng vũ lực của Moscow.

Mặc dù các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế 

(ICJ) có tính ràng buộc, nhưng họ không có phương tiện 

trực tiếp để thực thi phán quyết, và trong những trường 

hợp hiếm hoi trước đây các nước bị phán quyết đã phớt lờ 

nó.

“Liên bang Nga sẽ phải ngay lập tức đình chỉ các hoạt 

động quân sự mà họ bắt đầu vào ngày 24/2/2022 trên lãnh 

thổ Ukraine,” các thẩm phán ICJ phán quyết với tỷ lệ 13/2.

Tòa cũng nói thêm rằng Nga cũng phải đảm bảo các 

lực lượng khác mà họ kiểm soát hoặc hỗ trợ không tiếp tục 

chiến dịch.

Ukraine đã đệ đơn kiện lên ICJ ngay sau khi cuộc xâm 

lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2, nói rằng lời biện minh 

mà Moscow tuyên bố, rằng họ hành động để ngăn diệt 

chủng ở đông Ukraine, là không có cơ sở.

Bên cạnh tranh luận về cơ sở của xâm lược, Kyiv cũng 

yêu cầu có các biện pháp ‘tạm thời’ khẩn cấp chống lại Nga 

để ngăn bạo lực trước khi vụ kiện được xét xử đầy đủ. 

Những biện pháp này đã được chấp thuận hôm 16/3.

Trong các phiên xử hồi đầu tháng, Ukraine nói không 

có mối đe dọa diệt chủng nào ở miền đông Ukraine và rằng 

Công ước diệt chủng năm 1948 của Liên Hợp Quốc, mà cả 

hai nước đã ký kết, không cho phép mở xâm lược để ngăn 

chặn diệt chủng.

Các lực lượng chính phủ Ukraine đã chiến đấu chống 

lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass, 

miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Kyiv và các đồng 

minh phương Tây bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ 

đang tiến hành diệt chủng nhằm vào cộng đồng những 

người nói tiếng Nga ở khu vực này.

Nga cho biết họ đã bỏ qua các phiên xử tại ICJ, còn 

được gọi là Tòa án Thế giới, ‘khi thấy sự vô lý rõ ràng của 

vụ kiện’. Sau đó, họ đã đệ trình một tài liệu bằng văn bản 

cho rằng tòa án không nên áp đặt bất kỳ biện pháp nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã hoan 

nghênh phán quyết của ICJ về các biện pháp khẩn cấp là 

‘thắng lợi hoàn toàn’ trong vụ kiện chống Nga.

“Lệnh của ICJ mang tính ràng buộc theo luật pháp 

quốc tế. Nga phải tuân thủ ngay lập tức. Phớt lờ sẽ càng cô 

lập Nga hơn nữa,” ông Zelenskiy viết trên Twitter.

Đọc phán quyết hôm 17/3, thẩm phán chủ tọa Joan 

Donoghue nói tòa ‘quan ngại sâu sắc về việc Liên bang 

Nga sử dụng vũ lực ở Ukraine, vốn đặt ra các vấn đề rất 

nghiêm trọng về luật pháp quốc tế’.■

Trung Quốc bảo vệ các công ty tránh 

ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt đối với 

Nga
Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết 

Bắc Kinh sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ 

các công ty Trung Quốc khỏi các hành động của các chính 

phủ khác liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, 

theo AP.

Trung Quốc đưa ra phát biểu này khi được hỏi liên 

quan đến cảnh báo của Hoa Kỳ về “hậu quả” đối với bất kỳ 

động thái nào của các công ty Trung Quốc nhằm né các 

lệnh trừng phạt như vậy.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc 

Cao Phong cho biết Trung Quốc phản đối bất kỳ hình thức 

trừng phạt đơn phương nào và “quyền tài phán dài hạn” mà 

không có cơ sở trong luật pháp quốc tế.

“Việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ không chỉ 

không giải quyết được các vấn đề an ninh mà còn gây tổn 

hại đến cuộc sống bình thường của người dân ở các quốc 

gia liên quan, phá vỡ thị trường toàn cầu và làm cho nền 

kinh tế thế giới vốn đã chậm lại càng trở nên tồi tệ hơn”, 

ông Cao cho biết hôm 17/3.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp 

cần thiết để bảo vệ lợi ích thương mại bình thường cũng 

như quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung 

Quốc. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết..■

găng tay nitrile tiêu chuẩn y tế với giá cả hợp lý. 

602-1996/1564

Call Cookie Cuc Van 954-348-9849
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335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

GARAGE DOOR

Anh Chính: 832.314.3641

461-1979/1547

Tö Gia & Thöông Maïi

Thay lò xo Sửa chữa và lắp máy tự động Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động Khẩn cấp 24/24 Định giá miễn phí

Hôn 20 naêm kinh nghieämHôn 20 naêm kinh nghieämHôn 20 naêm kinh nghieäm

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

556-1991/1559

457-1985/1553

Hơn 30 năm trong nghề

Nhận tất cả các loại bảo hiểm

12157 Bellaire Blvd.Houston, TX 77072 (góc Bellaire Blvd & Cook Rd)

CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂMCHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂMCHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂM

FREE Kéo Xe & Định Giá
Đưa Rước Khách Hàng

YEN AUTO BODY REPAIR

 10%OFF Cho Tất Cả Công Việc

SPECIAL

NHÀN NGUYỄN

522-1988/1556

Quality Work with 
20 Years Experience

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

183-1988/1536(1y)

The New Degree 
of  Comfort

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Thôøi gian ñaêng kyù mua baûo hieåm vaø renew baûo hieåm naêm 2022 seõ baét ñaàu vaøo ngaøy 15 thaùng 10 vaù keát thuùc ngaøy 30 thaùng 3

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä, xuyeân bang.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex



(tiếp trang 1-A)

Mỹ sắp gởi thêm hàng trăm hệ 

thống  chống  máy bay  đến 

Ukraine
phi đạn chống máy bay tầm xa, ông Biden 

cho hay. Mỹ cũng sẽ cung cấp 9.000 hệ 

thống chống xe bọc thép, máy bay không 

người lái, và 7.000 vũ khí nhẹ như súng 

liên thanh, súng bắn đạn chài và súng 

phóng lựu giúp thường dân bảo vệ đất 

nước.

“Nhiều loại vũ khí sẽ được gởi đến 

trong lúc chúng tôi tìm thêm nguồn trang 

bị…chúng tôi sẵn sàng chuyển giao,” 

Tổng thống Biden nói.

Các nguồn tài chính mới duyệt này sẽ 

đến từ dự luật chi tiêu mà ông Biden đã ký 

thành luật mà trong đó có 13,4 tỉ đô la viện 

trợ mới cho Ukraine.

Trong bài diễn văn gởi quốc hội Mỹ, 

ông Zelenskyy so sánh cuộc tấn công tại 

Ukraine với cuộc tấn công của Nhật vào 

Trân Châu Cảng đã khiến Mỹ tham dự Thế 

chiến Thứ hai, và khẩn nài các nhà lập 

pháp Mỹ và Tổng thống Biden giúp đỡ 

thêm.

“Đây là một việc khủng khiếp châu 

Âu chưa từng thấy trong 80 năm, và chúng 

tôi yêu cầu cho mạng sống của chúng tôi, 

cho một câu trả lời về sự khủng khiếp này 

từ toàn thể thế giới. Có phải đây là đòi hỏi 

quá đáng khi yêu cầu lập một vùng cấm 

bay để cứu mọi người?” ông Zelenskiy 

chất vấn qua lời người thông dịch.

“Nếu việc này là hỏi quá nhiều, thì 

chúng tôi đề nghị một sự thay thế,” ông 

nói. “Quý vị có biết loại hệ thống phòng 

thủ nào chúng tôi cần?” và nói thêm rằng 

ông biết là nước Mỹ có.

Ông Biden từng nói lập một vùng 

cấm bay trên không phận Ukraine sẽ gây 

“Thế chiến Thứ ba” và Ngũ Giác Đài từ 

chối yêu cầu gởi máy bay chiến đấu đến 

Ukraine.

Sáng ngày 16/3, Nga và Ukraine đều 

nhấn mạnh đến các phạm vi để thỏa hiệp 

trong lúc các cuộc hòa đàm tái tục.

Hôm 15/3, Tòa Bạch Ốc loan báo ông 

Biden sẽ đến Brussels để họp thượng đỉnh 

NATO vào ngày 24/3 về việc Nga xâm 

lược Ukraine, mà Moscow gọi là một 

“chiến dịch quân sự đặc biệt” để giải giới 

và “phi quốc xã hóa” nước láng giềng.

Ông Biden gia tăng chế tài lên Nga 

trong những ngày gần đây. Ông đã kêu gọi 

ngưng tình trạng thương mại “tối huệ 

quốc” cho Nga để hàng xuất khẩu Nga 

được hưởng thuế quan thấp trên đấu 

trường quốc tế và loan báo cấm dầu của 

Nga và các mặt hàng năng lượng khác 

nhập khẩu từ Nga.

The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 5A* Issue # 1554 * FRIDAY March 18, 2022
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(tiếp trang 1-A)

IEA: 3 triệu thùng dầu mỗi ngày 

của Nga có thể bị ‘khoá vòi’ 

trong tháng tới

đối với thị trường dầu mỏ.

Đây là báo cáo hàng tháng đầu tiên về 

dầu của IEA, tổ chức đại diện cho 31 quốc 

gia chủ yếu là công nghiệp hóa và không 

bao gồm Nga, kể từ khi Nga xâm lược 

nước láng giềng. Cuộc chiến tranh này 

trong một thời gian ngắn đã đưa giá dầu 

Brent lên mức gần 140 USD/thùng.

“Chúng tôi dự báo Nga sẽ giảm xuất 

khẩu tổng cộng là 2,5 triệu thùng/ngày, 

trong đó dầu thô chiếm 1,5 triệu 

thùng/ngày và các sản phẩm từ dầu là 1 

triệu thùng/ngày”, IEA cho biết trong báo 

cáo về dầu hàng tháng.

Ngoài ra, cơ quan này còn dự báo nhu 

cầu nội địa của Nga đối với các sản phẩm 

dầu mỏ sẽ thấp hơn.

Nga xuất khẩu từ 7 triệu đến 8 triệu 

thùng dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỗi 

ngày.

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới 

trong quý 2 đến quý 4 năm 2022, giảm 1,3 

triệu thùng/ngày. Dự báo về mức cầu cho 

cả năm, cơ quan này cho rằng sẽ giảm 

khoảng từ 950.000 thùng/ngày đến 2,1 

triệu thùng/ngày, nên mức cầu trung bình 

là 99,7 triệu thùng/ngày.

Điều đó có nghĩa đây là năm thứ ba 

nhu cầu về dầu vẫn ở dưới mức trước đại 

dịch, mà trước đó cơ quan này đã dự báo sẽ 

phục hồi vào năm 2022.

IEA cho biết thế giới sẽ thâm hụt 

nguồn cung 700.000 thùng/ngày trong 

quý II.

Thủ tướng Anh kêu gọi UAE 

chung tay bảo đảm ổn định thị 

trường năng lượng
hết các nước phương Tây, đang đối mặt 

với giá năng lượng ngày càng leo thang, 

Thủ tướng 

Johnson muốn khuyến khích các nhà 

sản xuất tăng sản lượng và đảm bảo các 

nguồn cung cấp khác để cố gắng giúp đỡ 

người tiêu dùng và giảm sự phụ thuộc vào 

hàng xuất khẩu của Nga.

Cho đến nay, Ả-rập Xê-út và UAE, 

những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với 

Washington, nhưng nay lại đang có quan 

hệ căng thẳng, đã khước từ lời kêu gọi của 

Hoa Kỳ về việc tăng cường sản xuất dầu 

để kiềm chế giá dầu thô đang tăng cao, đe 

dọa đến suy thoái toàn cầu sau cuộc xâm 

lược của Nga vào Ukraine.

“Thế giới phải cai nghiện đối với các 

sản phẩm các-bua hy-đrô của Nga và bỏ 

thói nghiện dầu khí của Putin", ông 

Johnson nói trước các cuộc họp của mình. 

“Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-

rập Thống nhất là những đối tác quốc tế 

quan trọng trong nỗ lực đó".

Hai quốc gia vùng Vịnh nằm trong số 

ít các nước xuất khẩu dầu mỏ của OPEC 

có công suất dầu dự phòng để nâng cao sản 

lượng và có khả năng bù đắp sự thiếu vắng 

nguồn cung của Nga. Nhưng họ đã cố 

gắng duy trì lập trường trung lập giữa các 

đồng minh phương Tây và Moscow, đối 

tác của họ trong nhóm các nhà sản xuất 

dầu mỏ được gọi là OPEC +.

Nhóm này đã tăng dần sản lượng mỗi 

tháng hơn 400.000 thùng/ngày, trong khi 

chống lại áp lực phải hành động nhanh 

hơn.

UAE đã thắt chặt quan hệ với 

Moscow và Bắc Kinh trong vài năm qua 

và bỏ phiếu trắng vào tháng trước trong 

một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên 

Hợp Quốc do Mỹ soạn thảo nhằm lên án 

cuộc xâm lược Ukraine, mà Nga gọi là 

một "hoạt động quân sự đặc biệt".

Văn phòng Thủ tướng Johnson cho 

biết trong một tuyên bố rằng người đứng 

đầu chính phủ Anh đã "nêu ra những lo 

ngại sâu sắc của mình về sự hỗn loạn do 

cuộc xâm lược vô cớ của Nga vào Ukraine 

và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp 

tác cùng nhau để cải thiện sự ổn định trên 

thị trường năng lượng toàn cầu".

(tiếp trang 7-A)

NATO thề giúp Ukraine nhiều 

hơn, lên kế hoạch thích ứng với 

‘thực tế mới’

Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói khi ông 

đến cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng 

quốc phòng NATO ở Brussels. "Chúng tôi 

ủng hộ khả năng tự vệ của (Ukraine) và sẽ 

tiếp tục hỗ trợ họ".

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa 

Ollongren nói với các phóng viên rằng các 

nước NATO sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí 

cho Ukraine ngay cả khi những chuyến 

giao hàng đó có thể trở thành mục tiêu tấn 

công của Nga. Ông Ollongren nói thêm 

rằng: “Ukraine có quyền tự vệ”.

Ukraine không phải là thành viên của 

NATO. Mặc dù nước này nhiều lần nói 

rằng họ muốn tham gia để được hưởng sự 

bảo vệ của liên minh, nhưng hôm 15/3, 

Kyiv cho biết họ hiểu rằng họ không có 

cửa để trở thành thành viên NATO và đang 

tìm kiếm các loại đảm bảo an ninh khác.

Các bộ trưởng của khối cũng sẽ nghe 

người  đồng cấp Ukraine Oleksi i 

Quan chức Nga thừa nhận chiến 

dịch ở Ukraine ‘diễn ra chậm hơn 

kế hoạch’

tự hướng tới mục tiêu của mình và chiến 

thắng sẽ thuộc về chúng tôi.”

Mỹ và các đồng minh châu Âu coi 

cuộc xâm lược của Putin là hành động 

cướp nước kiểu đế quốc mà đến nay vẫn 

đang được tiến hành một cách yếu kém vì 

Moscow đánh giá thấp sự kháng cự của 

Ukraine.

Ukraine, vốn cho rằng họ đang chiến 

đấu vì sự sống còn của mình, phủ nhận 

tuyên bố của phía Nga rằng quân họ đã sử 

dụng dân thường làm lá chắn sống trong 

cuộc chiến và cáo buộc Moscow phạm tội 

ác chiến tranh vì đã giết thường dân.

Ông Zolotov đã ở bên cạnh ông Putin 

kể từ trước khi sang thế kỷ 21, chịu trách 

nhiệm an ninh cá nhân cho Putin trong 13 

năm. Kể từ năm 2016, ông đã đứng đầu lực 

lượng Vệ binh Quốc gia, báo cáo trực tiếp 

cho Ông Putin và đã triển khai quân đội ở 

Ukraine.

Những phát biểu của ông Zolotov, 

được đưa ra tại một thánh lễ do Đức 

Thượng phụ Kirill chủ tế hôm 13/3, trái 

với những tuyên bố của Điện Kremlin và 

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, 

vốn nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine 

sẽ được hoàn thành trọn vẹn và đúng hạn.

Điện Kremlin hôm 14/3 nói rằng 

chiến dịch sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, 

nhưng quân đội của họ có thể thay đổi 

chiến thuật và tìm cách giành quyền kiểm 

soát hoàn toàn các thành phố lớn. Phát 

ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov 

cho biết Nga đã cẩn thận không nhắm vào 

dân thường.

Ông Peskov cho biết những tuyên bố 

của Mỹ và Liên minh châu Âu rằng ông 

Putin thất vọng với diễn tiến của cái mà 

Điện Kremlin gọi là ‘chiến dịch quân sự 

đặc biệt’ là sự khiêu khích nhằm khiến 

Nga nã pháo vào các thành phố.

“Tất cả các kế hoạch của giới lãnh đạo 

Nga sẽ được hoàn thành trọn vẹn và đúng 

hạn,” ông Peskov nói.

Phân tích quân sự: Tướng Mỹ 

Petraeus chê lính Nga 'yếu kém' ở 

Ukraine

Ukraine rất kiên quyết, khá có năng lực, 

bao gồm các lực lượng đặc biệt, lực lượng 

thông thường, dân quân và thậm chí cả 

người dân, tất cả đều kiên quyết không cho 

phép Nga đạt được mục tiêu của mình. Họ 

đang chiến đấu vì sự tồn vong của quốc 

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)

Reznikov, người dự kiến sẽ khẩn cầu thêm 

vũ khí từ các nước thành viên riêng lẻ của 

NATO, giữa lúc các cuộc tấn công của 

Nga vào các thành phố của Ukraine tiếp 

tục xảy ra, trong khi quân đội Nga tìm cách 

kiểm soát Kyiv.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh của các 

nhà lãnh đạo NATO vào ngày 24/3, các bộ 

trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ đề 

nghị các chỉ huy quân sự tại cuộc họp hôm 

16/3 vạch ra kế hoạch cho các phương 

pháp mới để ngăn chặn Nga, bao gồm cả 

việc tăng thêm quân và phòng thủ tên lửa ở 

Đông Âu.

NATO, được thành lập vào năm 1949 

để ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Liên 

Xô, không bị ràng buộc theo hiệp ước phải 

bảo vệ Ukraine. Nhưng khối này bắt buộc 

phải bảo vệ 30 đồng minh của mình.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho 

rằng NATO muốn tránh trực tiếp nói rõ kế 

hoạch của mình, hoặc điều gì sẽ kích hoạt 

cam kết phòng thủ tập thể theo "Điều 5", 

đồng thời cho rằng "sự mơ hồ chiến lược" 

cũng là một công cụ phòng thủ chống lại 

bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga.

gia, quê hương và cách sống của họ, và họ 

có lợi thế sân nhà, am hiểu địa hình và 

cộng đồng."

"Nhưng ngoài ra, người Nga thực sự 

thiếu chuyên nghiệp một cách đáng ngạc 

nhiên. Họ rõ ràng có trình độ rất kém khi 

thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật cơ bản 

như thực hiện các hoạt động vũ trang tổng 

hợp, liên quan đến thiết giáp, bộ binh, 

công binh, pháo binh và súng cối. Họ rất 

kém trong việc bảo trì phương tiện và vũ 

khí và đã bỏ rơi nhiều thứ. Họ cũng kém 

trong các nhiệm vụ tiếp tế và hậu cần."

"Chúng ta đã biết trong nhiều thập 

niên rằng hệ thống của Liên Xô, nay là hệ 

thống của Nga, luôn thiếu một trong 

những thế mạnh chủ chốt của quân đội Mỹ 

và phương Tây, đó là một quân đoàn hạ sĩ 

quan chuyên nghiệp, mạnh mẽ."

"Và một phần của vấn đề là quân đội 

Nga có một tỷ lệ lính nghĩa vụ khá đáng 

kể. Rất khó để xác định có bao nhiêu người 

trong số họ ở Ukraine. Chúng ta biết tổng 

thể quân đội Nga, có thể 20 đến 25% là 

lính nghĩa vụ. Và có một số lượng đặc biệt 

lớn lính nghĩa vụ ở một khu vực quan 

trọng, đó là hậu cần."

"Các loại đạn chính xác của họ không 

chính xác lắm: Điều này được nhấn mạnh 

bởi thực tế là họ đã không phá hủy các 

đường băng ở Ukraine trong giờ chiến đấu 

đầu tiên như cách chúng tôi đã làm ở Iraq 

năm 2003 để không quân Iraq không thể 

bay. Trên thực tế, không quân Ukraine vẫn 

đang bay."

"Chiến tranh mạng của Nga cũng 

không mấy ấn tượng, có lẽ vì họ đã lạm 

dụng nó trong quá khứ và người Ukraine, 

có thể với sự trợ giúp nào đó, đã học được 

cách đối phó. Người Nga đã không thể hạ 

gục hệ thống chỉ huy và kiểm soát của 

Ukraine cũng như không thể hạ gục quyền 

truy cập của Tổng thống Volodymyr 

Zelensky vào mạng xã hội và internet."

"Vì vậy, trong mọi lĩnh vực đánh giá, 

người Nga, từ những đánh giá tình báo và 

hiểu biết về chiến trường và kẻ thù, và sau 

đó là mọi khía cạnh của chiến dịch, cho 

đến các hoạt động đơn vị nhỏ, đều tỏ ra 

thiếu sót đáng kinh ngạc. Và họ đang đối 

mặt với một kẻ thù quyết tâm, có khả năng 

đáng kinh ngạc, rất sáng tạo và tháo vát, và 

chiến đấu trên sân nhà của họ."

"Phần lớn dân chúng cũng căm thù 

người Nga, và sự căm ghét đó ngày càng 

sâu sắc hơn sau mỗi cuộc tấn công vào cơ 

sở hạ tầng dân sự."

Khi được hỏi quân đội Ukraine đang 

cần gì nhất, ông Petraeus trả lời:

"Rõ ràng là hệ thống Javelin chống 

tăng của Mỹ. Và không chỉ là Javelin mà 

còn hệ thống chống tăng của các quốc gia 

khác - và cả hệ thống phòng không di 

động."

Ông Petraeus nói ông không thể đoán 

cuộc chiến sẽ kết thúc ra sao, nhưng nói:

"Tuy nhiên, ngay bây giờ, có vẻ như 

nó vẫn chưa kết thúc, và một vũng lầy đẫm 

máu cho nước Nga, tệ hơn cả cuộc chiến 

của Liên Xô ở Afghanistan trong những 

năm 1980."

"Vũng lầy này sẽ gây ra thiệt hại 

khủng khiếp về nhân mạng, tàn phá, di 

dời, giảm dân số các khu vực đô thị, một 

thảm họa nhân đạo lớn, cũng như những 

tổn thất khủng khiếp cho nước Nga mà 

không có một kết quả rõ ràng nào cho 

Nga."

"Thật không may, điều rất có thể xảy 

ra trong tương lai gần là vũng lầy đẫm máu 

cho Nga, không có kết thúc rõ ràng, với 

một số thành công của Nga và một số thất 

bại tốn kém - thiếu thốn kinh tế ngày càng 

lớn, lạm phát, thất nghiệp, khó khăn cho 

người Nga."
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TIN THEÁ GIÔÙI

Cẩm nang xuyên tạc của Nga bị xé 

toạc
Trong vài năm qua, cổ máy xuyên tạc của Nga dường 

như không thể nào chặn đứng được.

Với việc gieo rắc tin giả và đánh lạc hướng khéo léo 

trên các nền tảng truyền thông xã hội bởi các nhóm dư luận 

viên và sau đó được khuếch đại bởi các hãng tin chính thức 

của nhà nước như RT, Điện Kremkin cứ việc gây nhiễu 

thông tin, che mờ dữ kiện thực tế và đưa ra tuyên truyền 

lệch lạc, thao túng khán giả, theo các giới chức phương 

Tây và các nhà phân tích độc lập.

Quan chức Tây phương và giới phân tích thường bày 

tỏ bức xúc về việc tuyên truyền xuyên tạc của Nga càng 

ngày càng tiến triển, khuấy động được cuộc bầu cử tổng 

thống 2016 tại Mỹ, làm tệ hại thêm những chia rẽ chính trị 

tại châu Âu trong cuộc khủng hoảng di dân 2016, liên kết 

các đối thủ của nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad cũng 

như những người ứng cứu thường dân bị không kích tại 

Syria, với những phần tử thánh chiến và tổ chức khủng bố 

Nhà nước Hồi giáo.

Tuy nhiên khi các lực lượng Nga bị sa lầy trên chiến 

trường Ukraine bởi một đối thủ nhỏ hơn, linh hoạt hơn và 

quyết tâm hơn, thì hoạt động tuyên truyền của Nga dường 

như vụng về. Những câu chuyện do Kremlin quảng bá 

nhằm đổ lỗi hành vi của mình cho người khác hay tạo cảm 

giác cuộc xâm lược của họ mang tính phòng vệ không đạt 

được mục tiêu mà các nhà tuyên truyền Nga kỳ vọng.

Giám đốc CIA Bill Burns tuần trước nói trước một ủy 

ban quốc hội Mỹ rằng ông nhận thấy Tổng thống Nga 

Vladimir Putin “đang thua trong cuộc chiến tranh tuyên 

truyền” về Ukraine. Ông Burns không phải là người duy 

nhất thấy như vậy.

“Ông Vladimir Putin từ lâu có tiếng là bậc thầy trong 

chiến tranh thông tin. Trong thập niên qua, việc ông vũ khí 

hóa truyền thông xã hội và tích cực quảng bá những câu 

chuyện giả đã chứng tỏ có tầm quan trọng đặc biệt,” ông 

Anders Aslund, một nhà nghiên cứu tại Diễn đàn Thế giới 

Tự do Stockholm, một cơ quan nghiên cứu về chính sách 

ngoại giao ở Thụy Điển, nói. Nhưng ông Aslund đánh giá 

“hiện đã rõ ràng là Nga đã thua chiến tranh thông tin.”

Ông Aslund và các nhà quan sát khác cho rằng dù Nga 

tận dụng cẩm nang xuyên tạc tinh vi của họ, nhưng cộng 

đồng quốc tế đã tập họp áp đảo để hỗ trợ Ukraine, phán xét 

cuộc xâm lược của Nga dưới khía cạnh thiện-ác, và đã áp 

đặt những chế tài chưa từng có trước đây. Các nhãn hàng 

lớn và các công ty đã đổ xô cắt đứt quan hệ với Nga, và các 

khoản hiến tặng nhân đạo cho Ukraine từ các định chế và 

cá nhân trên toàn thế giới đang tăng mạnh. Ông Martin 

Griffiths, phối trí viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hiệp 

quốc, ngày 14/3 lưu ý chỉ riêng văn phòng của ông đã đón 

nhận các khoản viện trợ đồng loạt từ 143 nước như thế nào.

Tại sao cổ máy tuyên truyền xuyên tạc của Nga thất 

bại trong việc “khuấy đục nước” vốn thường xảy ra trong 

quá khứ khi Nga thành công trong việc làm lẫn lộn thực tế 

với giả tưởng? Có thể lý do thật đơn giản, bà Tetiana 

Popova, một chuyên gia về giao tế công cộng và là cựu 

Thứ trưởng Thông tin Ukraine, nói. “Chống tuyên truyền 

tốt nhất là sự thật,” bà nói với VOA.

Những nỗ lực bị phá vỡ

Sự hiện diện trên thực địa của một số lớn các cơ sở báo 

chí quốc tế cùng với tốc độ và tính báo động cao của các 

chiến binh tuyên truyền có kinh nghiệm và tuyệt vời của 

Ukraine, đã nhanh chóng nắm bắt những tuyên bố của Nga 

để chứng tỏ sự gian dối của những tuyên bố này, đã phá vỡ 

những nỗ lực tuyên truyền của Nga để kiểm soát các tin tức 

chiến tranh. Các chiến binh thông tin của Ukraine thường 

vượt qua những đối thủ Nga, bà và những quan sát viên 

khác nói.

Tuyên truyền xuyên tạc của Nga ngày càng bị thế giới 

khinh rẻ và lên án. Khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

hôm 10/3 bác những chứng cứ rõ ràng thấy được và khai 

chứng của nhân chứng tận mắt chứng kiến lực lượng Nga 

nhắm vào thường dân Ukraine, thì những lời phát biểu của 

ông đã khiến nhiều người kinh ngạc-lập luận của ông rằng 

Nga không hề tấn công Ukraine cũng khiến người ta ngạc 

nhiên không kém.

Ông Michael Willard, cựu giám đốc điều hành tại Nga 

và Ukraine của công ty PR toàn cầu Burson-Marsteller, tin 

là ông Putin và các giới chức cao cấp của ông ấy đã “vụng 

về” và bất lực với những chiến thuật thông tin liên lạc của 

họ.” Thông tin liên lạc hiện đại đã làm trái đất nhỏ lại. Tin 

tức cuối cùng lộ ra ngoài,” ông nói.

Chuyện gây nhiễu thông tin, từ việc bóp méo sự thật 

rằng ông Putin chỉ phát động một “chiến dịch quân sự đặc 

biệt” chứ không xâm lược, đã trở nên quá sức đối với 

guồng máy tuyên truyền xuyên tạc của Nga, theo ông 

Willard và các chuyên gia khác. Giới điều tra các nguồn 

mở và các tổ hợp nhà báo tự do như Bellingcat đã làm cho 

khó khăn thêm cho các nhà tuyên truyền Nga trong việc 

định hướng tin tức.

Tuần trước, sau khi Nga pháo kích vào một bệnh viện 

hộ sản tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây, trong đó có 

3 người thiệt mạng kể cả một em bé và 17 người bị thương, 

một nỗ lực phối hợp của các tòa đại sứ Nga trên thế giới với 

sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn Nga, đã tìm cách tạo ra 

câu chuyện là bệnh viện này đã được biến thành một căn 

cứ quân sự của các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. 

“Sự thật là bệnh viện hộ sản này đã không hoạt động kể từ 

khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine,” tòa đại sứ 

Nga tại Israel viết trên Twitter. “Các bác sĩ đã bị các phần 

tử của tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc giải tán,” tòa 

đại sứ viết thêm.

Tuy nhiên những hình ảnh mà các sứ quán Nga đăng 

tải cho thấy vị trí căn cứ của các dân quân Ukraine nằm 

cách bệnh viện hộ sản đó tới 10 cây số, theo phân tích của 

các nhà điều tra có liên hệ đến Bellingcat. Kênh truyền 

hình do Điện Kremlin kiểm soát RT ngày 14/3 bỏ ra 

nguyên một chương trình để tấn công Bellingcat và các tổ 

chức phi chính phủ như Ân Xá Quốc tế về điều mà Nga tố 

cáo là xuyên tạc trong tài liệu về pháo kích chung cư và 

những hành lang nhân đạo cũng như việc sử dụng bom 

chùm tại những khu vực dân cư, thả bom hay phóng chất 

nổ trên mặt đất.

Bà Marina Ovsyannikova, đã chen vào sóng trực tiếp 

với tấm bảng “Đừng tin tuyên truyền. Họ đang dối gạt 

quý vị ở đây.” bị tòa án Ostankinsky ở Moscow phạt 

30,000 rúp (280 đô la) vì vi phạm luật biểu tình, ngày 

15/3/2022.

Thường dân Ukraine cũng thu thập tài liệu về chiến 

tranh, dùng điện thoại di động quay lại các vụ oanh tạc và 

những hậu quả hủy diệt.

Chiến dịch chiến tranh tuyên truyền của Nga cũng gặp 

trở ngại lớn, khi các đại công ty truyền thông xã hội như 

Facebook và Twitter có biện pháp loại thông tin sai lệch 

của Nga và Belarus ra khỏi nền tảng của họ và vô hiệu hoá 

các mạng lưới khả nghi tìm cách thao túng các thuật toán 

nhằm thúc đẩy các luận điệu thân Nga. Chiến dịch xuyên 

tạc của Nga cũng bị cản trở bởi một lệnh cấm của Liên hiệp 

châu Âu nhắm vào hai hãng tin RT và Sputnik của Nga 

phát sóng tới EU.

Trên tất cả, cổ máy xuyên tạc của Nga không mấy 

được hưởng ứng trên trường quốc tế so với hình ảnh Tổng 

thống Ukraine rất thân thiện với truyền thông xã hội. Các 

thông điệp video hàng ngày của ông Volodymyr 

Zelenskyy đã lan toả mạnh mẽ làm lay động lòng người và 

huy động sự ủng hộ quốc tế cho đất nước Ukraine đang 

chống chọi với chiến tranh.

Trong cuộc đua một chọi một giữa một danh hài người 

của công chúng với một ông trùm điệp viên sừng sỏ, ông 

Zelenskyy vượt trội hơn ông Putin.

Ngay cả trong môi trường truyền thông kiểm soát chặt 

chẽ của Nga, Điện Kremlin cũng gặp khó khăn. Một nhân 

viên của truyền hình nhà nước, Kênh số 1, đã gây gián 

đoạn một buổi phát sóng tin tức trực tiếp hôm 14/3 khi hét 

lớn khẩu hiệu “Ngưng chiến tranh. Không chiến tranh.” 

Bà Marina Ovsyannikova, có ba là người Ukraine, đã chen 

vào sóng trực tiếp với tấm bảng ghi dòng chữ tiếng Nga 

“Đừng tin tuyên truyền. Họ đang dối gạt quý vị ở đây.” 

Phòng thu hình đã vội vàng “cắt sóng” nhân viên này..■

Chiến tranh ở Ukraine làm gián đoạn 

chuỗi cung ứng quan trọng
Có thể khó để đo lường cách thức mà cuộc chiến của 

Nga ở Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp toàn cầu 

đối với các phụ tùng và nguyên liệu thô cần thiết để hoàn 

thành nhiều loại sản phẩm - từ ô tô đến chip máy tính.

Nhưng việc cắt đứt một trong những chuỗi cung ứng 

đó đã mang lại “cảm giác chán nản” cho Andrey Bibik, 

người đứng đầu nhà máy thép Interpipe ở Dnipro, 

Ukraine. Ông đã dành những giờ đầu tiên của cuộc chiến 

để giảm bớt hoạt động 24 giờ thường bận rộn của mình và 

cho hầu hết nhân công về nhà.

“Thật trống rỗng và cô đơn. Bạn không nghe thấy một 

âm thanh nào. Bạn thấy mọi thứ đều ngừng lại”, ông nói.

Việc đưa các đường ống truyền dẫn bằng thép của 

Interpipe tới các công ty dầu mỏ ở Texas và bánh xe đường 

sắt của công ty tới các công ty điều hành tàu cao tốc ở châu 

Âu đã bị đình lại. Hàng trăm trong số khoảng 10.000 nhân 

viên của nhà máy đã tham gia cuộc chiến chống lại Nga. 

Những người khác đã rời đi; một nhóm nhỏ còn lại quản lý 

căng tin và sản xuất các chướng ngại vật nhọn bằng kim 

loại để chặn xe tăng và đoàn xe của Nga. Các hầm trú bom 

của nhà máy là nơi trú ngụ của hàng chục gia đình địa 

phương vào ban đêm.

“Ngừng sản xuất là một lựa chọn khó khăn. Chúng tôi 

đã có rất nhiều đơn đặt hàng, rất nhiều khách hàng đang 

chờ vật liệu của chúng tôi. Nhưng nếu bạn phải lựa chọn 

giữa sự an toàn và lợi nhuận có thể có, tôi nghĩ câu trả lời là 

hiển nhiên”, ông Bibik, người đã làm việc tại công ty gần 

hai thập kỷ cho biết. “Điều quan trọng nhất mà chúng tôi 

có là cuộc sống và chúng tôi thực sự cần chăm sóc những 

người chúng tôi yêu thương”.

Việc ngừng sản xuất tương tự đã lan rộng ra các ngành 

công nghiệp khác ở Ukraine, được thúc đẩy không chỉ bởi 

những lo ngại về an toàn mà còn vì chiến tranh và cuộc di 

cư ồ ạt của người tị nạn đã khiến các tuyến đường bộ và 

đường sắt không còn hoạt động cho việc vận tải hàng hóa 

thương mại. Một số thành phẩm của Interpipe được xuất 

khẩu ra nước ngoài hiện đang bị đình trệ tại cảng Odesa ở 

Biển Đen.

Ukraine chỉ chiếm khoảng 0,3% xuất khẩu của thế 

giới, trong khi thị phần của Nga là khoảng 1,9%, theo một 

báo cáo của ngân hàng Hà Lan ING. Tuy nhiên, một số 

ngành kinh doanh với các quốc gia này đang bắt đầu cảm 

nhận được tác động của chiến tranh.

Đối với Nga, nước sản xuất chính các mặt hàng như 

năng lượng, thép và các kim loại thô như niken, đồng… 

mà nhiều nguyên liệu trong số đó quan trọng đối với ngành 

công nghiệp ôtô - những lo ngại về nguồn cung gắn liền 

với việc trừng phạt kinh tế phương Tây và các động thái trả 

đũa của Nga. Đối với Ukraine, chính cuộc chiến đang cắt 

đứt nguồn cung cấp.

“Chúng tôi muốn dành ưu tiên cho những người tị 

nạn, những người đang cố gắng di chuyển ra khỏi vùng 

chiến sự và các đoàn xe quân sự và nhân đạo”, ông Fadi 

Hraibi, Chủ tịch kiêm cựu Giám đốc điều hành của 

Interpipe có trụ sở tại Houston cho biết.

Sự gián đoạn của một ngành công nghiệp Ukraine 

khác - sản xuất dây buộc được sử dụng trong ôtô - đã và 

đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất ôtô châu Âu. 

Ukraine có hơn 30 nhà máy ôtô, hầu hết đều tập trung gần 

biên giới phía tây với Ba Lan và các nước láng giềng châu 

Âu khác, theo cơ quan chính phủ thúc đẩy đầu tư nước 

ngoài.

Nhà cung cấp phụ tùng Leoni của Đức cho biết hoạt 

động sản xuất đã bị gián đoạn tại hai nhà máy phía tây 

Ukraine ở Styri và Kolomyja và họ đang tìm kiếm các giải 

pháp thay thế tạm thời. Người phát ngôn Gregor le Claire 

cho biết: “Chúng tôi biết rằng tình hình hiện đang ảnh 

hưởng không chỉ đến Leoni mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ 

ngành công nghiệp”.

Ukraine cũng là một trong những nhà cung cấp neon 

lớn nhất thế giới. Đây là một loại khí được sử dụng trong 

laser giúp khắc các mạch tích hợp lên chip máy tính. Điều 

đó khiến các nhà điều hành ngành công nghiệp ôtô lo ngại 

rằng sự thiếu hụt nguồn cung cấp đèn neon có thể làm trầm 

trọng thêm tình trạng thiếu chip toàn cầu vốn đã buộc phải 

cắt giảm sản lượng và khiến xe cộ trở nên khan hiếm trên 

toàn thế giới.

Interpipe có 5 nhà máy ở Ukraine, tất cả đều nằm ở 

trung tâm công nghiệp Dnipro và các khu vực lân cận giữ 

một vị trí chiến lược trên sông Dnepr về phía đông nam của 

thủ đô Kyiv.

Cho đến khi các cuộc không kích của Nga bắt đầu 

nhắm vào Dnipro vào thứ Sáu, thành phố lớn thứ tư của đất 

nước hầu như yên tĩnh - ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng còi 

báo động không kích - trong hai tuần kể từ khi Nga xâm 

lược đất nước. Nhưng các giám đốc điều hành tại Interpipe 

đã đưa ra quyết định nhanh chóng vào ngày 24 tháng 2 để 

đóng cửa tất cả các cơ sở của nhà máy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc 

xâm lược trước bình minh và đến giờ ăn trưa, các hoạt 

động của nhà máy đã bị dừng lại, ông Bibik nói. Tối hôm 

đó, ông chứng kiến năm công nhân cuối cùng được đưa về 

vùng ngoại ô nơi họ sinh sống. Tất cả công nhân của 

Interpipe vẫn đang được trả lương, ông Bibik và Hraibi 

cho biết.

Khách hàng của Interpipe trong ngành năng lượng và 

đường sắt thường đặt mặt hàng ống, bánh xe và các sản 

phẩm khác của họ trước hàng tháng, nhưng ông Hraibi cho 

biết sự gián đoạn sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt và khiến 

một số người phải tìm kiếm các sản phẩm thay thế. Đối với 

một số khách hàng bánh xe, chẳng hạn như một nhà điều 

hành đường sắt Ảrập Saudi, Interpipe là nhà cung cấp duy 

nhất, ông nói. Hai trong số các đối thủ chính trong ngành 

thép của công ty, OMK và Evraz, đang ở Nga và ông hy 

vọng khách hàng sẽ tránh họ.

“Tôi không biết liệu doanh nghiệp của chúng tôi có 

tồn tại được không”, ông nói. “Chúng tôi làm tất cả những 

gì cần thiết để hỗ trợ mọi người, để giữ nhân viên của 

chúng tôi có thể khởi động lại sau một hoặc hai hoặc ba 

tháng, bất cứ khi nào mọi thứ trở lại - ít nhất là gần mức 

bình thường. Nhưng trên thực tế, không ai có thể đoán 

trước được điều gì sẽ xảy ra”.■
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

FOOD MARKET

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp Chôï Myõ Hoa Kính môøi

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho 

thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán ñònh bôûi 
®Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát 

maø Western Union cung caáp cho khaùch haøng ít 

ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä 

maø Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä 

vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá 

tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  Leä phí 

chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang 

Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi 

chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi hay qua maïng 

Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng 

ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc 

vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 2004 Western Union 

Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù 

vaø baûo veä. 

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN
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CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ
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