
Hai bộ trưởng Ngoại giao của 

Nga và Trung Quốc hôm 30/3 lên 

án điều mà họ gọi là các biện pháp 

trừng phạt bất hợp pháp và phản 

tác dụng của phương Tây áp đặt 

lên Moscow về hành động của 

Nga ở Ukraine, theo một tuyên bố 

của Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung 

Quốc Vương Nghị đã hội đàm với 

người đồng cấp Nga Sergei 

Lavrov tại tỉnh An Huy, miền 

đông Trung Quốc, nơi Trung 

Quốc sẽ tổ chức hai ngày họp về 

Afghanistan.

Cuộc gặp diễn ra hơn một 

tháng sau khi Nga điều hàng chục 

nghìn binh sĩ tới Ukraine trong cái 

mà Nga gọi là một chiến dịch đặc 

biệt, dẫn tới các lệnh trừng phạt 

chưa từng có của phương Tây.

Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ 

và quan hệ đối tác từ Trung Quốc 

khi Nga ngày càng bị cô lập với 

Tổng thống Nga Vladimir 
Putin nói việc bắn phá thành phố 
Mariupol ở phía Nam Ukraine sẽ 
chỉ ngưng khi quân đội Ukraine 

đầu hàng.

Ông Putin có bình luận trên 
trong một cuộc điện đàm dài một 
tiếng đồng hồ với Tổng thống 
Pháp Emmanuel Macron đêm 

thứ Ba, Điện Kremlin nói trong 
một thông cáo.

Nhưng các quan chức Pháp 
nói vị tổng thống Nga đã đồng ý 

xem xét kế hoạch sơ tán thường 
dân khỏi thành phố.

Những hình ảnh mới từ vệ 
tinh cho thấy mức độ hủy hoại 
mà bom đạn Nga đã gây ra tại 

Bộ trưởng Ngoại giao Nga 

Sergei Lavrov sẽ thăm New Delhi 

vào ngày 31/3 trong chuyến công 

du hai ngày, theo Bộ Ngoại giao 

Ấn Độ cho biết hôm 30/3, trong 

lúc hai nước đang tìm cách duy trì 

thương mại và các mối quan hệ 

khác bất chấp khủng hoảng 

Ukraine.

Đây sẽ là chuyến thăm nước 

ngoài thứ ba của Ngoại trưởng 

Lavrov kể từ khi Nga xâm lược 

Ukraine vào ngày 24/2, tiếp theo 

sau chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ để 

hội đàm với người đồng cấp 

Ukraine vào đầu tháng này và các 

cuộc gặp ở Trung Quốc bắt đầu 

hôm 30/3.

Tuy cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc 

đều kêu gọi ngừng bắn ngay lập 

tức ở Ukraine, song hai nước này 

cũng đều từ chối lên án cuộc xâm 

lược của Nga. Họ cũng tiếp tục 

mua hàng hóa từ Nga hiên đang bị 

ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh 

trừng phạt của phương Tây.

Một nguồn tin của chính phủ 

Ấn Độ cho biết các quan chức Bộ 

Ngoại giao nước này có thể thảo 

luận về việc thiết lập một cơ chế 

thanh toán với Nga, nơi có các 

ngân hàng đang chịu lệnh trừng 

phạt của các nước phương Tây. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden 
v à  T ổ n g  t h ố n g  U k r a i n e 
Volodymyr Zelenskyy ngày 30/3 
thảo luận về viện trợ của Mỹ, chế 
tài Nga, và hòa đàm Kyiv-

Moscow trong cuộc điện đàm 
kéo dài một giờ, hai bên loan báo.

Mỹ có ý định tặng thêm 
Ukraine 500 triệu đô la viện trợ 

ngân sách trực tiếp, ông Biden 
thông báo với người tương 
nhiệm phía Ukraine, theo một 
tuyên bố của Tòa Bạch Ốc.

Ông Biden cũng điểm lại 

các chế tài và viện trợ nhân đạo 
loan báo trong tuần qua, trong 
khi ông Zelenskyy cập nhật tình 
hình các cuộc thương thuyết với 

Tổng thống Nga Vladimir 
Putin bị hướng dẫn sai lạc bởi 
những cố vấn ‘cúi đầu vâng dạ’ 
không dám nói thật về cuộc chiến 
Ukraine diễn ra tồi tệ như thế nào 

và các chế tài của phương Tây gây 
thiệt hại tới mức độ ra sao, quan 
chức Tòa Bạch Ốc và các giới 
chức phương Tây cho biết ngày 

30/3.

Cuộc xâm lược Ukraine bị 
chựng lại tại nhiều mặt trận vì sức 
kháng cự mạnh mẽ của các lực 
lượng Ukraine. Phía Ukraine hiện 

đã chiếm lại nhiều lãnh thổ cho dù 
thường dân còn mắc kẹt trong các 
thành phố bị bao vây.

“Chúng tôi có tin rằng ông 

Putin cảm thấy bị quân đội hướng 
dẫn sai lạc, dẫn tới sự căng thẳng 
dai dẳng giữa ông với giới lãnh 
đ ạ o  q u â n  s ự , ”  b à  K a t e 
Bedingfield, giám đốc truyền 

thông Tòa Bạch Ốc nói với phóng 
viên trong một cuộc họp báo.

“Chúng tôi tin là ông Putin bị 
các cố vấn thông tin sai lạc về tình 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Ukraine: Putin yêu cầu Mariupol 

phải đầu hàng trước khi Nga ngừng bắn phá

Tập  đoàn  quốc  doanh 

Sinopec của Trung Quốc mới đây 

gác lại các cuộc đàm phán về một 

khoản đầu tư lớn vào hoạt động 

hóa dầu và lập liên doanh về khí 

đốt ở Nga, các nguồn tin cho 

Reuters biết.

Bản tin độc quyền về vấn đề 

này của Reuters viết rằng động 

thái kể trên cho thấy Sinopec 

đang tuân theo khuyến cáo của 

chính phủ Trung Quốc về việc 

phải thận trọng vào lúc ngày 

càng có thêm các lệnh trừng phạt 

giáng vào Nga do họ xâm lược 

Ukraine.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Trụ sở hãng Sinopec ở Bắc Kinh.

Lãnh đạo Mỹ-Ukraine thảo luận

về chế tài, viện trợ, hòa đàm với Nga
Mỹ, EU: Putin bị hướng dẫn sai lạc 

bởi các cố vấn không dám nói sự thật

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ nhất bên phải) và Tỗng thống Nga Vladimir Putin (thứ nhất bên trái) hội đàm tại Bắc Kinh ngày 4/2. 
Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc vừa lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây lên Moscow vì cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Ngoại trưởng Nga sắp thăm Ấn Độ giữa khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Joe Biden.Bà Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc bắn phá thành phố Mariupol 
ở phía Nam Ukraine sẽ chỉ ngưng khi quân đội Ukraine đầu hàng

Reuters: Sinopec của TQ tạm dừng các dự án 
với Nga, Bắc Kinh lo về các lệnh trừng phạt

Nga, Trung Quốc lên án việc 

phương Tây trừng phạt Moscow vì Ukraine
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Tổng thống Biden vinh danh cựu binh 

trong tuyên ngôn kỷ niệm 50 năm 

Chiến tranh Việt Nam
TTổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ 

biết ơn đối với các cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam và 

tiếc thương những người đã mất hoặc chưa được tìm thấy 

trong một tuyên ngôn kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Việt 

Nam.

Bản tuyên ngôn được Nhà Trắng đưa ra hôm 28/3 

nhân kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh Việt Nam, trong đó 

Tổng thống Biden “thay mặt Tổ quốc vinh danh tất cả 

những người đã anh dũng phục vụ trong Chiến tranh Việt 

Nam và những người đã hy sinh.”

Ngày Quốc lễ giành cho cựu chiến binh trong Chiến 

tranh Việt Nam được kỷ niệm vào 29/3 hàng năm kể từ 

năm 2017. Khi đó, Tổng thống Donald Trump, khi mới lên 

nhậm chức, đã ký ban hành Đạo luật Công nhận Cựu chiến 

binh Việt Nam.

Kể từ năm 2012, Mỹ đã phát động kỷ niệm 50 năm 

Chiến tranh Việt Nam trong vòng 13 năm “để đảm bảo 

rằng mọi cựu chiến binh, gia đình, người chăm sóc và 

những người sống sót bị ảnh hưởng bởi những khó khăn 

trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam cảm thấy lòng biết 

ơn của Tổ quốc đối với sự hy sinh của họ,” theo tuyên ngôn 

của Tổng thống Biden.

Hơn 58.000 binh lính Mỹ đã bỏ mạng trong Chiến 

tranh Việt Nam, cuộc chiến kéo dài gần 20 năm với sự can 

dự trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam chấm dứt vào năm 1973. 

Tên của những người tử trận tại Việt Nam được khắc trên 

bức tường tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ 

đô Washington của Mỹ.

“Chúng tôi cam kết không bao giờ quên sự hy sinh 

vĩnh viễn của những người thân yêu của các bạn và những 

gì các bạn đã hy sinh cho Tổ quốc,” người đứng đầu Nhà 

Trắng nói.

Vào ngày Cựu chiến binh Việt Nam năm ngoái, Tổng 

thống Biden cùng phu nhân đã tới đặt vòng hoa tại Đài 

tưởng niệm Chiến tanh Việt Nam, chỉ hai tháng sau khi 

nhậm chức. Ngày 29/3 được chọn là ngày Cựu Chiến binh 

Việt Nam vì ghi dấu người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi 

vùng chiến sự năm 1973.

Có khoảng 9 triệu quân nhân phục vụ trong quân đội 

Mỹ ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh, trong đó 

khoảng 6 triệu cựu binh Chiến tranh Việt Nam vẫn đang 

còn sống.

Khoảng hơn 1.500 lính Mỹ còn mất tích và chưa được 

tìm thấy thi thể trong Chiến tranh Việt Nam, trong đó 

khoảng hơn 1.200 người ở Việt Nam và phần còn lại ở 

Campuchia và Lào, theo số liệu thống kê của Cơ quan 

Kiểm đếm Tù binh Chiến tranh và Mất tích trong Chiến 

tranh (DPAA).

Tổng thống Biden cam kết sẽ không bao giờ ngừng 

các nỗ lực để đưa những quân nhân Mỹ còn mất tích “về 

nhà.”

Trong khi đó, khoảng 2 triệu dân thường và hơn 1 

triệu quân Bắc Việt thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này.

Khắc phục hậu quả chiến tranh là phần quan trọng 

trong nỗ lực hòa giải mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. 

Chính phủ Mỹ đã chi hàng trục triệu đô la để giúp Việt 

Nam tẩy độc các khu vực nhiễm dioxin, rà phá bom mìn 

còn sót và giúp đỡ nạn nhân chất độc Da cam. Gần đây, Mỹ 

còn bắt đầu giúp Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính 

những bộ đội bị mất tích trong chiến tranh.

Chính phủ Mỹ bắt đầu tưởng niệm 50 năm Chiến 

tranh Việt Nam vào ngày Chiến sỹ Trận vong, 28/5/2012, 

cho đến ngày Cựu chiến binh, 11/11/2025.■

Ukraine nêu yêu sách, Moscow tiếp 

nhận nhưng nói chưa có đột phá
Điện Kremlin hôm 30/3 hoan nghênh việc Kyiv đưa 

ra yêu sách bằng văn bản về việc chấm dứt xung đột ở 

Ukraine, nhưng cho biết vẫn chưa có dấu hiệu đột phá.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói 

với các phóng viên rằng Nga không nhận thấy bất kỳ điều 

gì thực sự hứa hẹn hoặc có vẻ như là một bước đột phá, 

cũng như cho rằng còn một thời gian dài ở phía trước để 

làm việc.

Ukraine đã trình bày các yêu sách của mình khi các 

nhà đàm phán của hai bên gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 

29/3 trước khi hoãn lại để xin chỉ thị của Kyiv và Moscow.

Nga đã đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine hôm 

24/2 trong cái mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt nhằm 

làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía 

nam và loại bỏ những người mà họ cho là theo chủ nghĩa 

dân tộc nguy hiểm.

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ và cho đến 

nay đã ngăn cản Nga chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào.

Trong bức ảnh do cơ quan báo chí của BNG Ukraine 

đưa ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan 

phát biểu chào mừng phái đoàn Nga (trái) và Ukraine 

trước các cuộc thương thảo của họ tại Istanbul hôm 

29/3.

Tại Istanbul, các nhà đàm phán Ukraine cho biết họ đã 

đề xuất rằng Ukraine áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy 

các đảm bảo an ninh, nghĩa là nước này sẽ không tham gia 

các liên minh quân sự hoặc cho các nước khác đặt căn cứ 

quân sự.

Các đề xuất, chỉ có hiệu lực trong trường hợp ngừng 

bắn hoàn toàn, cũng bao gồm thời gian tham vấn kéo dài 

15 năm về hiện trạng của bán đảo Crimea mà Moscow 

chiếm giữ từ Ukraine và sáp nhập vào năm 2014.

Ông Peskov cho biết trưởng đoàn đàm phán của Nga 

trong cuộc đàm phán hòa bình sẽ cung cấp thông tin cập 

nhật vào ngày 30/3 – nhưng cũng nói rằng Crimea là một 

phần của Nga và hiến pháp Nga không cho phép thảo luận 

về số phận của bất kỳ khu vực nào của Nga với bất kỳ ai 

khác.

Ông cũng cho biết Nga muốn nội dung của những gì 

đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán được giữ 

kín.

Tại Istanbul, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm mạnh các 

hoạt động quân sự xung quanh Kyiv và thành phố 

Chernihiv, miền bắc Ukraine như một dấu hiệu của thiện 

chí.

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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Tướng Qassem Soleimani của Iran

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

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng và nợ 
vay. Không quan trọng bạn nợ bao nhiêu, 
chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït ñoäng treân 

30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website vaø Hair 

Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly Professional Magazine 

2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch laøm maàu, 

chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng toâi nhö 

Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 miles trôû 

leân. 

“  Asking $30,000 franchise.

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

TIN TRONG TUAÀN

Ba Lan ngừng nhập khẩu dầu của 

Nga; Đức kêu gọi tiết kiệm khí đốt
Ba Lan hôm 30/3 công bố các bước để chấm dứt mọi 

hoạt động nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm, trong khi 

Đức đưa ra cảnh báo về mức khí đốt tự nhiên và kêu gọi 

mọi người tiết kiệm. Đây là những dấu hiệu mới cho thấy 

cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm leo thang căng thẳng 

về việc đảm bảo cung cấp năng lượng cho châu Âu.

Ba Lan, quốc gia tiếp nhận hàng triệu người Ukraine 

tị nạn, đã dẫn đầu Liên minh châu Âu trong việc nhanh 

chóng cắt bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Khối 27 quốc 

gia từ chối áp chế tài về năng lượng vì phụ thuộc vào 

Moscow về nhiên liệu cần thiết cho ô tô, điện, hệ thống 

sưởi và công nghiệp, nhưng gần đây họ cũng đã công bố 

các đề án về việc chính họ sẽ dứt ra khỏi các nguồn cung 

cấp đó.

“Chúng tôi đang trình bày kế hoạch táo bạo nhất ở 

châu Âu để từ bỏ dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay”, Thủ 

tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết trong một 

cuộc họp báo.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ba Lan cho 

biết họ cấm nhập khẩu than của Nga, dự kiến áp dụng vào 

tháng 5. Thủ tướng Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ thực 

hiện các biện pháp để trở nên “độc lập” với nguồn cung 

cấp của Nga và cũng đang kêu gọi các nước khác của Liên 

minh châu Âu “từ bỏ”.

Trong khi một số người dân châu Âu đang kêu gọi tẩy 

chay ngay lập tức tất cả dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của 

Nga, thì EU có kế hoạch giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu 

của Nga vào cuối năm nay và loại bỏ hoàn toàn trước năm 

2030.

Đức, nền kinh tế lớn nhất của EU và là một trong 

những nước phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt tự nhiên của 

Nga, đã ký kết các thỏa thuận với một số nhà cung cấp 

LNG, được vận chuyển đến các nước châu Âu láng giềng 

và sau đó được bơm vào Đức. Các quan chức cho biết họ 

muốn chấm dứt việc sử dụng dầu và than đá của Nga trong 

năm nay và khí tự nhiên từ nước này vào giữa năm 2024.

Tuy nhiên, nó vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi về 

những tháng ngày sắp tới. Đức hôm 30/3 đưa ra cảnh báo 

sớm về nguồn cung cấp khí đốt và kêu gọi các công ty và 

hộ gia đình tiết kiệm trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể 

cắt giao hàng khí đốt trừ khi được thanh toán bằng đồng 

rúp.

Các quốc gia phương Tây đã bác bỏ yêu cầu đó, cho 

rằng nó sẽ làm suy yếu các lệnh trừng phạt vì chiến tranh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 

30/3 cho biết rằng việc chuyển sang thanh toán bằng đồng 

rúp khi mua khí đốt của Nga sẽ là một “quá trình kéo dài”. 

Ông Peskov lưu ý rằng luôn có khoảng cách thời gian giữa 

việc cung cấp nguồn khí đốt và các giao dịch thanh toán và 

rằng chính phủ của ông sẽ sớm công bố chi tiết về kế hoạch 

mới.

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck, nói với các 

phóng viên ở Berlin rằng những quy định đó dự kiến được 

đưa ra vào ngày 31/3. Ông nói thêm rằng Đức đã chuẩn bị 

cho việc ngừng đột ngột nguồn cung cấp khí đốt của Nga 

nhưng cũng cảnh báo về "những tác động đáng kể" và kêu 

gọi người tiêu dùng giúp ngăn chặn sự thiếu hụt bằng cách 

giảm việc sử dụng của họ.

Ukraine nói lực lượng Nga đánh phá 

trên nhiều mặt trận
Các quan chức Ukraine nói có các cuộc pháo kích 

xung quanh thủ đô Kyiv và khu vực phía bắc Chernihiv 

hôm 30/3, bất chấp lời hứa của Moscow là giảm quy mô 

các hoạt động quân sự ở đó.

Các lực lượng Nga cũng đang pháo kích vào gần như 

tất cả các thành phố dọc theo chiến tuyến ngăn cách lãnh 

thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát với các khu vực do 

quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Donetsk, theo 

thống đốc khu vực cho biết. Cũng có báo cáo về giao tranh 

ác liệt ở thành phố cảng Mariupol, miền nam nước này.

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống 

Volodymyr Zelenskyy, cho biết Nga đang điều chuyển lực 

lượng từ miền bắc Ukraine tới các khu vực miền đông để 

cố gắng bao vây quân đội Ukraine tại đó.

Ông cho biết Nga sẽ giữ một số binh sĩ gần Kyiv để cố 

gắng ngăn chặn các lực lượng Ukraine tăng cường cho mặt 

trận phía đông.

"Mặc dù Nga đang rút một số quân khỏi (khu vực 

xung quanh) Kyiv, họ vẫn sẽ để lại một số lực lượng nhất 

định ở đây (gần Kyiv) để giữ chân chúng tôi ở đây", ông 

Arestovych nói khi bình luận trên truyền hình.

Phó thị trưởng Kyiv, Mykola Povoroznyk, nói với đài 

truyền hình quốc gia rằng khu vực thủ đô không bị bắn phá 

đêm qua.

"Đêm trôi qua tương đối yên tĩnh, với những âm thanh 

của còi báo động và tiếng súng từ các trận chiến xung 

quanh thành phố, nhưng không có pháo kích trong thành 

phố," ông nói.

Thống đốc khu vực Chernihiv, Viacheslav Chaus, cho 

biết ông không thấy có sự suy giảm trong các cuộc tấn 

công của Nga.

"Chúng ta có tin (vào lời hứa giảm các hoạt động quân 

sự) không? Tất nhiên là không", ông Chaus nói qua ứng 

dụng nhắn tin Telegram.

"‘Hoạt động giảm’ ở vùng Chernihiv được chứng 

minh bằng việc kẻ thù tiến hành các cuộc oanh kích vào 

(thành phố) Nizhyn, bao gồm cả các cuộc không kích, và 

suốt đêm chúng đánh vào (thành phố) Chernihiv."

Thống đốc khu vực Khmelnitskyi ở miền tây Ukraine 

cho biết các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở công 

nghiệp trong khu vực bằng ba cuộc không kích trong đêm.

Thống đốc Serhiy Hamaliy không cho biết chi tiết về 

các mục tiêu cũng như thiệt hại, nhưng nói rằng các đám 

cháy đã được "khoanh vùng" và đang có các cuộc kiểm tra 

để xác định xem có thương vong hay không.

Còn theo cố vấn Tổng thống Zelenskyy, giao tranh 

trên đường phố ở Mariupol diễn ra căng thẳng và một nửa 

thành phố đã bị quân Nga chiếm.

Ông Vitaliy Kim, thống đốc khu vực Mykolayiv ở 

miền nam Ukraine, cho biết giao tranh cũng tiếp tục diễn 

ra xung quanh vùng Kherson bị chiếm đóng trên Biển Đen 

và trên toàn bộ khu vực.

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.antheminc.com&esheet=52189992&newsitemid=20200317005336&lan=en-US&anchor=www.antheminc.com&index=3&md5=96d6420e94cfcc03ab62ae4bb336760e


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 4A* Issue # 1556 * FRIDAY April 01, 2022

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

Quality Work with 
20 Years Experience

NHÀN NGUYỄN

522-1988/1556

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

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.

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

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

TIN THEÁ GIÔÙI

Mỹ ban hành thêm lệnh trừng 

phạt Nga, nhắm vào lĩnh vực công 

nghệ
Hôm thứ Năm 31/3, Mỹ áp đặt thêm các biện pháp 

trừng phạt đối với Nga vì nước này xâm lược Ukraine. Các 
biện pháp mới nhắm vào các hãng và các cá nhân trong 
lĩnh vực công nghệ nhằm ngăn chặn Moscow tránh né các 
lệnh trừng phạt, đồng thời mở rộng các thẩm quyền trừng 
phạt của Washington.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng 
họ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 21 pháp nhân và 
13 người, trong đó có Công ty Cổ phần Mikron, nhà sản 
xuất và xuất khẩu vi điện tử lớn nhất của Nga và cũng là 
nhà sản xuất chip lớn nhất của Nga.

Bộ Tài chính cũng mở rộng các phạm vi trừng phạt 
bao gồm cả các lĩnh vực hàng không vũ trụ, hàng hải và 
điện tử của nền kinh tế Nga. Động thái này cho phép 
Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ 
cá nhân hoặc tổ chức nào được xác định là có hoạt động 
trong các lĩnh vực đó, Bộ Tài chính cho biết.

Vẫn Bộ Tài chính Mỹ cho hay động thái hôm 31/3 
cũng nhắm vào "các thành phần độc hại trên không gian 
mạng".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cỗ máy 
chiến tranh của ông Putin bằng các biện pháp trừng phạt từ 
mọi góc độ, cho đến khi cuộc chiến có chủ ý song vô nghĩa 
này kết thúc", Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong 
bản tuyên bố.

Đây là các biện pháp mới nhất trong một loạt các biện 
pháp trừng phạt mà Washington và các đồng minh áp đặt 
lên Moscow kể từ khi các lực lượng Nga xâm lược Ukraine 
trong cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu 
Âu kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Moscow gọi cuộc tấn công 
là một "chiến dịch đặc biệt"..■

Điện Kremlin 'quan ngại' về việc Mỹ 

'hiểu sai hoàn toàn' về TT Putin
Điện Kremlin nói hôm thứ Năm 31/3 rằng việc các 

quan chức Mỹ nhận định là các cố vấn của Tổng thống 
Vladimir Putin e sợ, tránh nói với ông Putin những sự thật 
không hay ho về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cho 
thấy phía Mỹ hiểu biết rất ít về ông Putin và chính phủ 
Nga.

Các quan chức Nhà Trắng và châu Âu hôm 30/3 nói 
họ tin rằng ông Putin đã bị các viên cố vấn định hướng sai 
lạc, những người đó quá sợ hãi nên không nói với ông 
Putin về chuyện cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra tồi tệ 
như thế nào hoặc các lệnh trừng phạt của phương Tây đã 
giáng đòn ác liệt vào nước Nga ra sao.

Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, nói 
với các phóng viên: “Chúng tôi lấy làm tiếc - và quả thực, 
điều này thậm chí có thể còn làm cho chúng tôi quan ngại - 
đó là hóa ra cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn Lầu Năm Góc đều 
không có thông tin xác thực về những gì đang diễn ra ở 
Điện Kremlin”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Peskov

Những bước tiến của Nga đã bị chặn đứng trên nhiều 
mặt trận do sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng 
Ukraine, và Nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát 
một thành phố lớn nào ở Ukraine, trong khi hàng nghìn 
binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield 
nói với các phóng viên rằng Nga đã mắc "sai lầm chiến 
lược" và việc báo cáo thiếu chính xác đã dẫn đến "căng 
thẳng dai dẳng giữa ông Putin và giới lãnh đạo quân sự của 
ông ta". Nhưng ông Peskov đã bác bỏ điều này.

Ông Peskov nói: "Đơn giản là họ không hiểu những gì 
diễn ra ở Điện Kremlin, họ không hiểu Tổng thống Putin, 
họ không hiểu cơ chế ra quyết định và họ không hiểu cách 
chúng tôi làm việc".

"Điều này không chỉ là thật đáng thương, mà còn gây 
ra lo lắng. Bởi vì khi hiểu sai hoàn toàn như vậy, nó dẫn 
đến những quyết định sai lầm, những quyết định hấp tấp 

gây hậu quả rất xấu", vẫn lời ông Peskov.■

Quan chức quân sự Ukraine: Nga đổi 
chiến thuật sang tấn công từ xa quanh 

Kyiv
Các lực lượng Nga xung quanh Kyiv đã mất khả năng 

tấn công và đang thay đổi chiến thuật để thiên về các cuộc 
tấn công tầm xa, thay vì giao tranh trực tiếp, phó tổng tham 
mưu trưởng các lực lượng trên bộ của Ukraine cho biết 
hôm thứ Năm 31/3.

Các chiến sỹ Ukraine chuẩn bị đạn dược cho cuộc 
phòng thủ khu vực Kyiv, tháng 3/2022.

Trong một bài phát biểu được ghi hình và đăng lên 
mạng nói về việc phòng thủ của thủ đô Kyiv, Phó Tổng 
tham mưu trưởng Oleksandr Gruzevich đưa ra nhận định: 
"Kẻ địch gần như đã cạn kiệt tiềm lực tấn công, nhưng 
những lực lượng còn lại xung quanh Kyiv không hề nhỏ 
đâu".

Trong một diễn biến khác, các lực lượng Ukraine 
đang chuẩn bị đánh trả các cuộc tấn công mới của Nga ở 
miền đông đất nước vì Moscow dồn quân ở đó sau khi 
hứng chịu thất bại ở gần thủ đô Kyiv, Tổng thống 
Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm 30/3.

Ông Zelenskyy nói thêm rằng Ukraine chứng kiến 
việc Nga “tăng cường lực lượng cho các cuộc tấn công mới 
vào Donbass” và “chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó”.

Khu vực Donbass bao gồm hai cái gọi là “nước cộng 
hòa nhân dân” tự xưng mà Nga nói đang giúp “thoát ra” 
khỏi sự kiểm soát của Ukraine.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis 
Pushilin, cho biết hôm 30/3 rằng các chiến dịch tấn công 
đang được đẩy mạnh.

Donetsk có thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây, 
nơi chứng kiến những cuộc giao tranh và bắn phá dữ dội 
nhất trong cuộc chiến, với khoảng 170.000 người dân bị 
mắc kẹt trong tình trạng thực phẩm và nước uống khan 
hiếm.
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Mỹ, EU: Putin bị hướng dẫn sai lạc bởi 
các cố vấn không dám nói sự thật

trạng yếu kém của quân đội Nga và nền 
kinh tế Nga bị tê liệt vì các chế tài như thế 
nào vì các cố vấn quá sợ không dám cho 
ông ấy biết sự thật,” bà nói.

Mỹ đưa ra tin này để chứng tỏ “đây là 
một sai lầm chiến lược của Nga,” bà nói.

Điện Kremlin không bình luận về 
khẳng định này và đại sứ Nga tại 
Washington không trả lời ngay yêu cầu 
bình luận.

Quyết định của Washington chia sẻ 
tin tình báo công khai hơn phản ánh một 
chiến lược đã theo đuổi trước khi chiến 
tranh bắt đầu. Trong trường hợp này, 
phương án vừa kể có thể gây khó khăn cho 
tính toán của ông Putin, một quan chức 
Mỹ nói và cho biết thêm: “Việc này có thể 
hữu dụng. Chuyện này có thể gieo rắc bất 
đồng trong hàng ngũ của họ chăng? 
Chuyện này có thể làm cho ông Putin xét 
lại người nào ông có thể tin tưởng.”

Một nhà ngoại giao cao cấp châu Âu 
nói đánh giá của Mỹ phù hợp với suy nghĩ 
của châu Âu. “Ông Putin tưởng mọi việc 
tốt đẹp. Đó là vấn đề khi xung quanh bạn 
chỉ là những kẻ chỉ biết cúi đầu tuân phục 
hay chỉ biết ngồi xuống với họ với khoảng 
cách rất xa của một chiếc bàn rất dài,” 
nguồn tin này nói.

Những người lính Nga được bảo rằng 
đi tập trận, nhưng rồi trước cuộc xâm lược 
buộc phải ký giấy mở rộng nhiệm vụ, hai 
nhà ngoại giao châu Âu cho hay.

“Họ bị dẫn dắt sai lạc, huấn luyện yếu 
kém, để rồi khi tới nơi thì thấy những cụ bà 
Ukraine trạc tuổi bà của họ hét vào mặt họ 
là hãy cút đi,” một trong những nhà ngoại 
giao nói thêm.

Lúc này chưa có chỉ dấu tình hình có 
thể gây nổi loạn trong quân đội Nga, 
nhưng tình hình “không thể đoán trước” 
và các cường quốc phương Tây “hy vọng 
là những người không hài lòng sẽ lên 
tiếng,” nhà ngoại giao cao cấp châu Âu 
nói.

Theo các nhà phân tích quân sự, Nga 
gói ghém lại mục tiêu chiến tranh tại 
Ukraine theo lối có thể làm cho ông Putin 
dễ dàng tuyên bố chiến thắng để giữ thể 
diện, bất chấp một chiến dịch tồi tệ mà 
trong đó quân đội của ông phải chịu nhiều 
bước lùi đáng hổ thẹn.

Các lực lượng Nga oanh tạc ngoại ô 
Kyiv và thành phố Chernihiv bị bao vây ở 
phía bắc Ukraine vào ngày 30/3, một ngày 
sau khi Nga hứa giảm bớt các hoạt động 
quân sự tại cả hai thành phố. Phương Tây 
xem lời hứa của Nga là một chiêu trò để tái 
phối trí lực lượng sau khi bị thiệt hại nặng.

Nga nói họ thi hành “chiến dịch quân 
sự đặc biệt” để giải giới và “phi quốc xã 
hóa” nước láng giềng. Các nước phương 
Tây nói Moscow phát động một cuộc xâm 
lược phi lý.
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Ngoại trưởng Nga sắp thăm Ấn Độ giữa 

khủng hoảng Ukraine

Nguồn tin ngày không được ủy quyền nói 

chuyện với truyền thông và từ chối nêu 

tên.

Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng 

Lavrov, các quan chức Ấn Độ sẽ hội đàm 

với các nhà ngoại giao của Mỹ và Anh tại 

New Delhi, theo thông báo chính thức từ 

hai nước. Cả Mỹ và Anh đều muốn Ấn Độ 

dần rời xa Nga.

Người phát ngôn của chính phủ Ấn 

Độ không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình 

luận của Reuters.

Ấn Độ đã trở thành một trong những 

nước mua hàng hóa nhiều nhất của Nga 

sau khi cộng đồng quốc tế bắt đầu cô lập 

Moscow vì cuộc tấn công vào Ukraine.

Bị hấp dẫn vì giá mạnh dầu thô của 

Nga giảm mạnh, Ấn Độ đã mua ít nhất 13 

triệu thùng kể từ ngày 24/2, so với khoảng 

16 triệu thùng nhập khẩu từ nước này 

trong cả năm ngoái.

Ấn Độ đang xem xét tăng gấp đôi 

lượng nhập khẩu than cốc của Nga được 

sử dụng để sản xuất thép. Theo ghi nhận 

của Reuters hôm 29/3, Ấn Độ đã đồng ý 

mua 45.000 tấn dầu hướng dương của Nga 

sẽ được giao tháng 4 sau khi nguồn cung 

từ Ukraine bị ngừng lại, cao hơn gấp đôi so 

với mức trung bình hàng tháng của năm 

ngoái.

Ukraine: Putin yêu cầu Mariupol phải 
đầu hàng trước khi Nga ngừng bắn phá

thành phố này.

Những bức ảnh do hãng quan sát Trái 
đất từ vệ tinh Maxar đưa ra, cho thấy các 
khu dân cư bị san phẳng chỉ còn là đống đổ 
nát và nổi rõ pháo cao xạ Nga đang trong 
tư thế bắn ở ngoại ô Mariupol.

Các quan chức Pháp từ Điện Elyseé 
gọi tình hình ở thành phố là "thảm họa" và 
nói thêm rằng "thường dân phải được bảo 
vệ và rời khỏi thành phố nếu họ muốn. Họ 
phải được tiếp cận viện trợ lương thực và 
thuốc men mà họ cần".

"Tình hình nhân đạo rất tồi tệ này gắn 
với việc quân đội Nga bao vây thành phố," 
thông cáo viết.

Pháp, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp 
và một số tổ chức nhân đạo khác, đã đề 
nghị một kết hoạch sơ tán người dân với 
ông Putin.

Các quan chức cho biết ông Putin nói 
với ông Macron rằng ông sẽ "suy nghĩ" về 
đề nghị này.

Nhưng trong văn bản tường trình về 
cuộc điện đàm, Điện Krelim dường như 
gợi ý rằng ông Putin không hề nói như vậy

Các quan chức Nga nói ông Putin nói 
với vị tổng thống Pháp rằng "nhằm giải 
quyết tình hình nhân đạo khó khăn ở thành 
phố này, các nhóm quân đội theo chủ 
nghĩa dân tộc Ukraine phải ngừng chống 
cự và hạ vũ khí".

Thông cáo của Nga nói thêm rằng ông 
Putin đã cho ông Macron "thông tin chi 
tiết về các biện pháp mà quân đội Nga thực 
hiện để cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 
và đảm bảo sơ tán an toàn" cho người dân 
thành phố bị bao vây.

Ukraine cáo buộc Nga đã ép hàng 
ngàn người phải chuyển chỗ ở từ Mariupol 
tới vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi thị 
trưởng Mariupol cảnh báo rằng hàng ngàn 
người dân đã bị giết trong các đợt bắn phá 
của Nga vào thành phố cảng này.

Thị trưởng Vadym Boychenko, người 
đã sơ tán khỏi Mariupol, nói với hãng tin 
Reuters rằng gần 5000 người, trong đó có 
210 trẻ em, đã bị giết kể từ khi Nga bắt đầu 
tấn công.

Bà Matilda Bogner, người đứng đầu 
cơ quan nhân quyền LHQ ở Ukraine, nói 

Nga, Trung Quốc lên án việc phương 

Tây trừng phạt Moscow vì Ukraine

các hệ thống tài chính và chuỗi cung ứng 

toàn cầu.

"Hai bộ trưởng đã trao đổi kỹ lưỡng 

về tình hình xung quanh Ukraine. Người 

đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo 

cho người đồng cấp Trung Quốc về diễn 

biến của chiến dịch quân sự đặc biệt... và 

những chuyển động trong quá trình đàm 

phán với chính quyền Kyiv", Bộ Ngoại 

giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

"Hai bên lưu ý đến bản chất phản tác 

dụng của các biện pháp trừng phạt đơn 

phương bất hợp pháp mà Hoa Kỳ và các 

tay sai của nước này áp đặt lên Nga", vẫn 

theo bản tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bộ 

trưởng đã nhất trí rằng Nga và Trung Quốc 

sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác 

chiến lược và phát biểu về các vấn đề toàn 

cầu "với một tiếng nói thống nhất".

“Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa 

về phối hợp chính sách đối ngoại và mở 

rộng hợp tác song phương và trên các hình 

thức đa phương khác nhau”, Bộ Ngoại 

giao Nga nói.

Ông Vương cho biết quan hệ giữa 

Trung Quốc và Nga đã "chịu đựng được 

thử thách của sự bất ổn quốc tế" và họ ngày 

càng sẵn sàng phát triển các mối quan hệ 

đã "trở nên bền chặt", theo kênh truyền 

hình Phoenix của Trung Quốc đưa tin.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao 

Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo 

tại Bắc Kinh rằng “không có giới hạn nào 

đối với hợp tác Trung-Nga, không có giới 

hạn nào đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm 

đạt được hòa bình, bảo vệ an ninh và 

chống lại chủ nghĩa bá quyền”.

"Quan hệ Trung Quốc-Nga là không 

liên kết, không đối đầu và không nhằm 

vào bất kỳ bên thứ ba nào", người phát 

ngôn nói.

Ông Lavrov, người hôm 28/3 nói rằng 

mối quan hệ của Nga với Trung Quốc 

đang ở mức mạnh nhất từ trước đến nay, đã 

đến Trung Quốc để tham dự các cuộc đàm 

phán do ông Vương chủ trì, bao gồm các 

đại diện từ chính quyền Taliban đang nắm 

quyền ở Afghanistan cũng như Pakistan, 

Iran, Tajikistan, Turkmenistan và 

Uzbekistan.

Afghanistan phải hứng chịu một cuộc 

khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đang trở 

nên tồi tệ hơn do viện trợ tài chính bị cắt 

sau cuộc tiếp quản của Taliban khi quân 

đội do Mỹ dẫn đầu rút lui khỏi đây vào 

tháng 8 năm ngoái.

Reuters: Sinopec của TQ tạm dừng các 

dự án với Nga, Bắc Kinh lo về các lệnh 

trừng phạt

Sinopec, tên đầy đủ là Tập đoàn Dầu 

khí và Hóa chất Trung Quốc, vừa đình chỉ 

các cuộc thảo luận về khoản đầu tư lên tới 

500 triệu đô la vào một nhà máy hóa chất 

khí đốt mới ở Nga, một trong những nguồn 

tin cho biết trong bản tin độc quyền của 

Reuters.

Việc hãng lọc dầu lớn nhất châu Á 

dừng khoản đầu tư tiềm tàng vào một nhà 

máy hóa chất khí đốt và liên doanh về bán 

khí đốt của Nga ở Trung Quốc cho thấy rõ 

rằng ngay cả Trung Quốc, là đối tác ngoại 

giao quan trọng nhất của Nga, cũng lo ngại 

về những rủi ro khó lường từ các lệnh 

trừng phạt nặng nề do phương Tây đứng 

đầu.
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Lãnh đạo Mỹ-Ukraine thảo luận về chế 
tài, viện trợ, hòa đàm với Nga

Nga, Tòa Bạch Ốc cho hay sau cuộc điện 
đàm.

“Chia sẻ đánh giá tình hình trên chiến 
trường và tại bàn thương thuyết. Thảo luận 
về hỗ trợ quốc phòng cụ thể, một gói chế 
tài tăng cường, tài chánh vĩ mô và viện trợ 
nhân đạo,” ông Zelenskyy viết trên 
Twitter.

Tòa Bạch Ốc cũng cho hay hai nhà 
lãnh đạo thảo luận về những nỗ lực của 
Washington để “hoàn thành các yêu cầu 
hỗ trợ an ninh của Ukraine, tác động quan 
trọng của những vũ khí đó trong cuộc 
xung đột, và các nỗ lực tiếp diễn của Mỹ 
với các đồng minh và đối tác để xác định 
thêm các khả năng giúp quân đội Ukraine 
bảo vệ đất nước.”

Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc các 
lực lượng Nga tiếp tục những cuộc oanh 
kích gần Kyiv và một thành phố khác ở 
miền bắc Ukraine, một ngày sau khi Nga 
hứa giảm bớt các hoạt động quân sự. 
Phương Tây nói lời hứa của Moscow là 
một chiêu để tái phối trí sau khi bị thiệt hại 
nặng.

Nga gọi hành động của họ tại Ukraine 
là “chiến dịch quân sự đặc biệt” được thiết 
kế không nhằm chiếm lãnh thổ mà để hủy 
diệt khả năng quân sự của nước láng giềng 

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)

phía nam và bắt những người bị Nga xem 
là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Một giới chức Mỹ, dẫn tin tình báo 
được giải mật, hôm 30/3 cho hay Tổng 
thống Nga Vladimir Putin bị các cố vấn 
hướng dẫn sai lạc vì họ không dám cho 
ông ấy biết là cuộc chiến tại Ukraine diễn 
biến tồi tệ như thế nào và những chế tài của 
phương Tây gây thiệt hại ra làm sao.

với Reuters bà tin rắng "có thể có hàng 
ngàn người chết và bị thương ở Mariupol".

Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế (IRC) 
xác nhận tin rằng một trong các nhà kho 
của thành phố đã trúng pháo của Nga, và 
cho BBC biết tất cả đồ tiếp tế trong kho đã 
được phân phối trước đó.

IRC nói thêm rằng cơ quan này không 
còn 'nhân viên ở thực địa' và vì thế không 
thể bình luận về mức độ thương vong hay 
thiệt hại.

Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản 

đối các lệnh trừng phạt, đồng thời cũng 

khẳng định sẽ duy trì trao đổi kinh tế và 

thương mại bình thường với Nga, cũng 

như không chịu lên án hành động của 

Moscow ở Ukraine hay gọi đó là một cuộc 

xâm lược.

Nhưng ở hậu trường, chính quyền 

Bắc Kinh đang khuyến cáo các công ty 

Trung Quốc chớ có vi phạm các lệnh trừng 

phạt – Bắc Kinh đang buộc các công ty 

phải thận trọng khi đầu tư vào Nga, là 

nước cung cấp dầu lớn thứ hai và là nhà 

cung cấp khí đốt lớn thứ ba cho Trung 

Quốc.

Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược 

Ukraine cách đây một tháng, 3 doanh 

nghiệp nhà nước khổng lồ của Trung Quốc 

trong ngành năng lượng - Sinopec, Tập 

đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 

(CNPC), và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi 

Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) – đều đã 

và đang đánh giá về tác động của các lệnh 

trừng phạt đối với các khoản đầu tư hàng 

tỷ đô la của họ vào Nga, các nguồn tin trực 

tiếp nắm về vấn đề này cho Reuters biết.

"Các công ty sẽ nhất nhất tuân theo 

chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong 

cuộc khủng hoảng này", một giám đốc 

điều hành tại một công ty dầu khí nhà nước 

nói. "Không có chuyện các công ty tự chủ 

động thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới 

nào".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong 

tháng này đã triệu tập các quan chức của 3 

công ty năng lượng nêu trên đến họp để 

kiểm điểm lại các mối quan hệ kinh doanh 

của họ với các đối tác Nga và các hoạt 

động ở đó, hai nguồn tin nắm thông tin về 

cuộc họp cho Reuters biết. Một nguồn tin 

cho hay bộ đã đề nghị họ không thực hiện 

bất kỳ động thái hấp tấp nào khi mua tài 

sản của Nga.

Ba công ty này đã thành lập các tổ 

chuyên trách về các vấn đề liên quan đến 

Nga và đang lập cách phương án dự phòng 

cho trường hợp bị gián đoạn kinh doanh và 

cho cả khả năng bị các lệnh trừng phạt thứ 

cấp, các nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin đề nghị giấu tên vì tính 

nhạy cảm của vấn đề, bản tin độc quyền 

của Reuters viết.

Ngũ Giác Đài cảnh báo Nga tái 

cân đối quân lực để tái triển 

khai, chứ không rút quân

Nga đã bắt đầu tái phối trí chưa đến 

20% lực lượng chung quanh thủ đô Kyiv 

của Ukraine, Ngũ Giác Đài cho hay ngày 

30/3, nhưng lưu ý rằng theo dự kiến Nga 

sẽ tái cân đối quân lực, tái trang bị để tái 

triển khai chứ không đưa quân về nước.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John 

Kirby nói tại một cuộc họp báo rằng một 

số lực lượng Nga có thể đã chuyển sang 

Belarus, thay vì về các căn cứ ở Nga.

“Nếu Nga nghiêm chỉnh xuống 

thang, vì đó là điều họ tuyên bố, thì họ nên 

đưa quân về nước. Nhưng họ không làm 

như vậy,” ông Kirby nhấn mạnh.

Theo các nhà phân tích quân sự, Nga 

gói ghém lại mục tiêu chiến tranh tại 

Ukraine theo lối có thể làm cho ông Putin 

dễ dàng tuyên bố chiến thắng để giữ thể 

diện, bất chấp một chiến dịch tồi tệ mà 

trong đó quân đội của ông phải chịu nhiều 

bước lùi đáng hổ thẹn.

Tập đoàn Wagner Group của Nga đã 

triển khai 1.000 lính hợp đồng vào vùng 

Donbas của Ukraine mà Moscow tuyên bố 

là ưu tiên, ông Kirby nói.

“Chúng tôi thấy có những chỉ dấu là 

Wagner Group đang tuyển mộ lính tại 

những nơi như Syria, những nơi như bắc 

Phi, Libya,” ông Kirby cho hay.

Ông Kirby cũng cho hay ông đồng ý 

với các báo cáo rằng Tổng thống Nga 

Vladimir Putin bị các cố vấn hướng dẫn 

sai lạc vì những người này quá sợ không 

dám nói sự thực về cuộc chiến ở Ukraine 

diễn ra tồi tệ như thế nào và những chế tài 

của phương Tây gây tổn hại ra sao.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Trung Quốc: Dân Thượng Hải đổ 
xô đi mua hàng trước ngày phong 

tỏa
Người dân ở Thượng Hải đổ xô đi mua hàng để tích 

trữ khi lệnh phong tỏa được áp dụng ở hai nửa thành phố 
trong khoảng thời gian khác nhau.

Sau khi thực hiện chính sách phong tỏa một số tòa nhà 
nhiều tuần lễ, chính quyền Thượng Hải, thành phố 25 triệu 
dân, sẽ phong tỏa thành phố theo hai khu vực hai bên bờ 
sông Hàng Phố.

Người dân sống ở nửa đông Thượng Hải phải ở nhà từ 
đầu tuần này, trong khi những người ở nửa tây thành phố sẽ 
bắt đầu phong tỏa từ thứ Sáu.

Quyết định này được đưa ra để đối phó với số ca 
nhiễm Omicron đang tăng mạnh.

Kể từ ngày 1/3, Thượng Hải ghi nhận chừng 20.000 
ca nhiễm Covid, có nghĩa số ca trong 4 tuần qua cao hơn 
tổng số ca trong hai năm qua.

Chính sách zero Covid của Trung Quốc ngày càng bị 
thách thức bởi biến thể Omicron lây lan chóng mặt.

Các quan chức của thủ đô tài chính Trung Quốc đã tìm 
cách giữ cho thành phố hoạt động bình thường bằng cách 
chỉ áp dụng phong tỏa cục bộ cho một số khu dân cư hay 
tòa nhà.

Các biện pháp phong tỏa ở Thượng Hải khiến người 
dân xếp hàng rồng rắn mua hàng thiết yếu trong siêu thị

Nhưng hôm Chủ nhật, chính quyền thông báo phong 
tỏa diện rộng theo hai nửa bên sông Hàng Phố.

Người dân sống ở khu vực Phố Đông (Pudong), bờ 
Đông sông Hàng Phố, sẽ phải ở nhà trong bốn ngày kể từ 
thứ Hai 28/2. Còn khu vực Phố Tây, ở bờ Tây sông, sẽ bắt 
đầu phong tỏa tư thứ Sáu.

Xét nghiệm diện rộng được thực hiện cho tất cả người 
dân Thượng Hải.

Hồi đầu tuần này, có tin đồn rằng chính quyền sẽ áp 
dụng phong tỏa sớm hơn vài ngày cho khu bờ Tây hoặc sẽ 
kéo dài thời gian phong tỏa. Vì thế, người dân đổ xô đi siêu 
thị mua hàng thiết yếu.

Hôm thứ Ba, chính quyền tìm cách dập tắt đồn đoán 
này và ra thông cáo nói đó "hoàn toàn chỉ là tin đồn".

Nhưng một số người dân sống trong các khu phía Tây 
nhận được thông báo hôm thứ Ba từ ban quản trị nhà rằng 
họ không được ra khỏi tòa nhà trong bảy ngày tới, hãng 
Reuters đưa tin.

Cuộc sống ở hai nửa Thượng Hải ra sao?
Các nhân viên BBC ở Thượng Hải cho chúng tôi biết 

thêm chi tiết:

Từ Phố Tây: "Hôm thứ Hai, khi tôi đạp xe qua các 
quận trung tâm Hoàng Phố, Tĩnh An và Từ Hối, các đường 
phố chật người đi mua đồ thiết yếu để tích trữ. Tôi thấy mọi 
người xếp hàng rồng rắn ở các siêu thị và chợ và có nơi hạn 
chế số khách hàng được vào cửa mỗi lần. "Tại một chợ 
đông người mua trên một con hẻm, người bán thịt mang 
một tảng thịt lợn ra. Khách hàng xúm quanh, vừa chỉ vừa 
hò hét để mua được miếng thịt."

"Hôm thứ Ba, một số khu phố yên tĩnh hơn nhiều. 
Xintiandi, một khu mua sắm quan trọng, yên ắng một cách 
bất thường. Các cửa hiệu như Apple, Coach và Starbucks 
vẫn mở, nhưng chẳng có khách nào."

Từ Phố Tây: "Khu chung cư nhà tôi đã bị phong tỏa từ 
cách đây mấy tuần. Mấy người hàng xóm lo sẽ mất việc vì 
vắng mặt lâu, có người nói họ bị trầm cảm vì cách ly kéo 
dài.

"Hàng ngày chúng tôi lao đao vì xét nghiệm Covid và 
mua đồ online. Tôi để chuông báo thức dậy lúc 6 giờ sáng 
để tôi có thể order thực phẩm tươi, vì đôi khi các đơn hàng 
bị hủy vì cháy hàng hoặc không có lái xe giao hàng."

"Phải chờ đợi rất lâu, và không có câu trả lời."

Từ Phố Đông: "Mấy giờ thì test tiếp nhỉ? Liệu mình có 
được ra ngoài không? Anh/chị đã xem trên app đặt hàng 
xem khu nhà mình có được giao hàng hôm nay không? Đó 
là các câu hỏi chính trong ngày.

"Trong mấy ngày qua, chúng tôi không được đi quá 
cuối đường. Một người hàng xóm để vài chai nước lọc lớn 
bên ngoài cho mọi người lấy uống. Người khác thì tổ chức 
một group mua rau và trứng.

"Chúng tôi đều tự hỏi liệu có khả năng xét nghiệm, 
phân tích và lọc ra tất cả người mang virus trong số 25 triệu 
dân Thượng Hải chỉ trong vài ngày, rồi lại mở cửa ra được 
không. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần phải sống như thế này 
trong nhiều tuần.”

Cách ly ở văn phòng - và phòng gym
Trước khi phong tỏa bắt đầu hôm thứ Hai, hơn 20.000 

nhân viên ngành tài chính được yêu cầu quay lại cơ quan ở 
quận Lujiazui và sống tại văn phòng trong thời gian phong 
tỏa để đảm bảo hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra trôi chảy, 
các quan chức cho biết.

Một số công ty chuẩn bị túi ngủ và đồ thiết yếu cho 
nhân viên ở qua đêm. "Thị trường chứng khoán không 
ngừng mở cửa chỉ vì virus," một nhân viên nói với tờ Hoàn 
cầu Thời báo.

Những người khác cho biết họ bị ép phải sống trong 
những nơi khác thường.

Câu chuyện của một người phụ nữ gây bão mạng khi 
lệnh phong tỏa nơi bà sống được thông báo hôm 11/3 trong 
lúc bà đang ở phòng gym. Trong bốn ngày, bà và hơn chục 
người khác phải cách ly tại trung tâm thể dục thể hình, ngủ 
trên chiếu tập yoga do nhân viên cung cấp và ăn đồ ăn họ 
gọi tới phòng gym.

Người phụ nữ này nói với trang tin The Paper rằng bà 
tập thể dục trong suốt thời gian ở đó, và giảm 1,5kg khi rời 

phòng gym. Hồi đầu tháng ba, có một câu chuyện tương tự 
được đưa tin nhiều về một phụ nữ ở Trịnh Châu phải cách 
ly vài ngày tại một nhà hàng hot pot.

Một số biện pháp hạn chế cũng làm người dân bất 
bình.

Tuần này có những video được chia sẻ rộng rãi cho 
thấy một cuộc biểu tình hiếm hoi tại một khu chung cư ở 
Thượng Hải. Người dân phàn nàn thiếu đồ ăn khi phải ở 
trong nhà gần một tháng.

Một số người lên mạng xã hội như Weibo nhờ giúp đỡ 
vì họ không thể mua thuốc được do phong tỏa.

Những người bị chẩn đoán mắc Covid phải đi cách ly 
tại các khu nhà kho và hội trường triển lãm được cải tạo 
thành các trung tâm cách ly, ngay cả khi họ không có triệu 
chứng gì. Một số người phàn nàn về điều kiện sinh hoạt rất 
kém ở các khu này. Một phóng viên đang cách ly tại trung 
tâm triển lãm World Expo cho biết họ chỉ có toa lét tạm và 
không có chỗ tắm.

Giới chức Thượng Hải nói họ đang lên kế hoạch ra 
một số biện pháp cứu trợ cho doanh nghiệp, và trấn an 
người dân rằng họ sẽ được chăm sóc y tế và kêu gọi người 
dân thông cảm.

Sáng thứ Tư, họ ra thông cáo về các biện pháp xét 
nghiệm Covid, với câu kết: "Cuối cùng, chúng tôi muốn 
cảm ơn mọi người đã thông cảm, ủng hộ và hợp tác với 
chúng tôi!".■

Ngũ Giác Đài cảnh báo Nga tái cân đối 
quân lực để tái triển khai, chứ không 

rút quân
Nga đã bắt đầu tái phối trí chưa đến 20% lực lượng 

chung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine, Ngũ Giác Đài cho 
hay ngày 30/3, nhưng lưu ý rằng theo dự kiến Nga sẽ tái 
cân đối quân lực, tái trang bị để tái triển khai chứ không 
đưa quân về nước.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby nói tại một 
cuộc họp báo rằng một số lực lượng Nga có thể đã chuyển 
sang Belarus, thay vì về các căn cứ ở Nga.

“Nếu Nga nghiêm chỉnh xuống thang, vì đó là điều họ 
tuyên bố, thì họ nên đưa quân về nước. Nhưng họ không 
làm như vậy,” ông Kirby nhấn mạnh.

Theo các nhà phân tích quân sự, Nga gói ghém lại 
mục tiêu chiến tranh tại Ukraine theo lối có thể làm cho 
ông Putin dễ dàng tuyên bố chiến thắng để giữ thể diện, bất 
chấp một chiến dịch tồi tệ mà trong đó quân đội của ông 
phải chịu nhiều bước lùi đáng hổ thẹn.

Tập đoàn Wagner Group của Nga đã triển khai 1.000 
lính hợp đồng vào vùng Donbas của Ukraine mà Moscow 
tuyên bố là ưu tiên, ông Kirby nói.

“Chúng tôi thấy có những chỉ dấu là Wagner Group 
đang tuyển mộ lính tại những nơi như Syria, những nơi 
như bắc Phi, Libya,” ông Kirby cho hay.

Ông Kirby cũng cho hay ông đồng ý với các báo cáo 
rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin bị các cố vấn hướng 
dẫn sai lạc vì những người này quá sợ không dám nói sự 
thực về cuộc chiến ở Ukraine diễn ra tồi tệ như thế nào và 
những chế tài của phương Tây gây tổn hại ra sao.■
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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

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
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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

TIN TRONG TUAÀN

Anh bắt giữ siêu du thuyền đầu tiên 
liên quan đến Nga

Nước Anh vừa bắt giữ siêu du thuyền đầu tiên trong 
vùng địa phận của Anh như một phần trong các biện pháp 
trừng phạt Nga.

Du thuyền trị giá 38 triệu bảng Anh có tên là Phi, 
thuộc sở hữu của một doanh nhân giấu tên người Nga.

Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps cho biết cá nhân 
này hiện không bị áp lệnh trừng phạt nhưng có "những mối 
liên hệ mật thiết" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Du thuyền Phi bị bắt giữ tại Canary Wharf, đông 
London hôm thứ Ba

Anh Quốc đã ra một loạt các biện pháp trừng phạt đối 
với các cá nhân và công ty Nga sau khi nước này xâm lược 
Ukraine.

Phi, du thuyền dài 58,5m (192 bộ), ban đầu được xác 
định là có thể thuộc sở hữu của Nga vào hôm 13/3, nhưng 
quyền sở hữu chủ của tàu đã "được cố tình giấu kín", chính 
phủ nói.

Chính phủ Anh nói thêm rằng công ty mà con tàu 
được đăng ký có trụ sở tại quần đảo St Kitts và Nevis thuộc 
vùng Caribbe nhưng mang cờ Malta để che giấu nguồn 
gốc.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Shapps cho biết động 
thái này là "một lời cảnh báo rõ ràng và dứt khoát đối với 
Putin và những người thân hữu của ông ta".

"Con tàu sẽ không đi đâu trong lúc này," ông nói. 
"Những người được hưởng lợi từ chế độ của [ông Putin] 
không thể được hưởng lợi khi đi vòng quanh London và 
Vương quốc Anh trên những con tàu như thế này."

Trên trang web của mình, công ty đóng tàu Royal 
Huismandeses miêu tả Phi - được đặt tên theo định nghĩa 
toán học về Tỷ lệ Vàng - là "vô cùng gợi cảm".

Du thuyền màu xanh dương tươi sáng có điểm nhấn 
riêng trong thiết kế mà các nhà đóng tàu gọi là "hầm rượu 
vô cực", cũng như một hồ bơi nước ngọt và căn hộ áp mái ở 

boong trên.
Các quan chức Anh đã lên tàu Phi tại khu vực cảng 

đậu Canary Wharf ở đông London hôm thứ Ba.
Con tàu tới London để dự một lễ trao tặng giải thưởng 

siêu du thuyền và lẽ ra theo kế hoạch sẽ rời đi lúc 12:00 giờ 
địa phương.

Bộ Giao thông Anh quốc đã làm việc với Cơ quan 
Điều tra Tội phạm Quốc gia và Văn phòng Điều tra Trên 
Biển thuộc Lực lượng Biên phòng để xác định danh tính và 
bắt giữ tàu.

Bộ này cùng các cơ quan chấp pháp cũng đang xem 
xét tới một số các tàu thuyền khác.

Anh, Hoa Kỳ và EU đều nói họ sẽ nhắm vào các siêu 
du thuyền có liên quan tới các đối tượng Nga đang bị lệnh 
trừng phạt, và có ít nhất tám con tàu đã bị bắt giữ bởi giới 
chức tại Pháp, Italy và Tây Ban Nha, tính đến nay.■

Chuỗi cung cấp Nga sẽ là mục tiêu kế 
tiếp bị chế tài

Mỹ và các đồng minh đang có kế hoạch áp đặt những 
chế tài mới lên thêm nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Nga 
vốn thiết yếu trong trong việc hỗ trợ cho cuộc xâm lược 
Ukraine, bao gồm chuỗi cung cấp quân sự, Thứ trưởng Bộ 
Ngân Khố Mỹ Wally Adeyemo tuyên bố ngày 29/3.

Ông Adeyemo phát biểu tại London trong chuyến 
công du châu Âu để tham khảo với các đồng minh về việc 
củng cố và thực thi các chế tài để trừng phạt Nga. Ông nói 
việc mở rộng những nỗ lực này nhằm phá hoại “khả năng 
của Điện Kremlin điều hành cổ máy chiến tranh của Nga.”

Thứ trưởng Bộ Ngân Khố Mỹ Wally Adeyemo.
Bộ Ngân khố Mỹ hôm 24/3 áp đặt chế tài lên hơn chục 

công ty quốc phòng Nga, từ những công ty sản xuất đạn 
dược, tên lửa và trực thăng sử dụng cho cuộc xâm lược 
Ukraine cho đến các công ty chuyên về ra-đa và hệ thống 
hình ảnh. Các chế tài này phong tỏa bất cứ tài sản nào của 
họ nằm dưới quyền tài phán của Mỹ và cấm các thực thể 
Mỹ giao dịch với họ.

“Ngoài việc chế tài các công ty trong các lĩnh vực giúp 
những hoạt động xấu xa của Điện Kremlin, chúng tôi cũng 
có kế hoạch hành động để làm gián đoạn những chuỗi cung 
cấp thiết yếu của họ,” ông Adeyemo nói tại cơ quan nghiên 
cứu Chatham House.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào 
Ukraine để thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” hòng 
“giải giới” và “phi quốc xã hóa” Ukraine.

Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24/2, các 
đồng minh phương Tây đã phong tỏa các tài sản ngoại tệ 
của ngân hàng trung ương Nga, cấm những ngân hàng lớn 
của Nga và giới tài phiệt Nga chuyển tiền và hạn chế xuất 
khẩu các vật liệu bán dẫn tiên tiến cùng các công nghệ 
khác.

Các chế tài đã tước các nguồn lực của Điện Kremlin 
và làm tê liệt kinh tế Nga. Ông Adeyemo khẳng định 
những chế tài này vẫn giữ nguyên chừng nào cuộc xâm 
lược còn tiếp tục.

Ông Adeyemo nói ông hy vọng các nước như Trung 
Quốc và Ấn Độ vẫn là một phần của hệ thống tài chánh 
tòan cầu, hơn là xem cuộc khủng hoảng tại Ukraine như là 
một thời điểm để chia cách với phương Tây.■

Google: Tin tặc Nga nhắm mục tiêu 
NATO, quân đội đông Âu

Tin tặc Nga gần đây nỗ lực xâm nhập các mạng lưới 
của NATO và của quân đội của một số nước đông Âu, 
Nhóm Phân tích Đe dọa của Google cho biết trong báo cáo 
công bố ngày 30/3.

Phúc trình không nói quân đội nước nào bị nhắm mục 
tiêu trong chiến dịch tin tặc mà Google nói là do một tổ 
chức có trụ sở tại Nga phát động có tên là Coldriver, hay 
Callisto.

“Những chiến dịch này dùng các tài khoản Gmail mới 
lập gởi cho những tài khoản không phải của Google, do đó 
không biết tỉ lệ thành công ra sao,” phúc trình nói.

NATO chưa bình luận về phúc trình này.
Nga hiện đang bị phương Tây chế tài kinh tế mạnh mẽ 

vì cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24/2. Nga thường xuyên 
phủ nhận cáo buộc tấn công mạng vào các mục tiêu 
phương Tây.

Vào năm 2019, công ty an ninh mạng Phần Lan F-
Secure Labs mô tả Callisto là một mối đe dọa chú trọng tới 
việc thu thập tình báo liên quan đến chính sách ngoại giao 
và an ninh tại châu Âu.

Nhóm này cũng nhắm vào Trung tâm Tuyệt hảo của 
NATO, phúc trình của Google cho biết nhưng không nêu 
chi tiết.
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