
Pháo binh Nga nã pháo vào 

hai thành phố Mariupol và 

Kharkiv của Ukraine hôm 6/4 

giữa lúc phương Tây đang chuẩn 

bị thêm các biện pháp trừng phạt 

nhằm vào Moscow để đáp trả 

những vụ giết hại thường dân mà 

Kyiv và các đồng minh gọi là tội 

ác chiến tranh.

Cảng Mariupol bị bao vây ở 

miền nam đã bị pháo kích gần như 

liên tục kể từ những ngày đầu của 

cuộc xâm lược bắt đầu từ 24/2, 

khiến hàng chục ngàn cư dân bị 

mắc kẹt mà không có thức ăn, 

nước uống hoặc điện.

“Tình hình nhân đạo trong 

thành phố đang trở nên tồi tệ", tình 

báo quân đội Anh cho biết hôm 

6/4.

“Phần lớn trong số 160.000 

cư dân còn lại không có điện, 

phương tiện liên lạc, thuốc men, 

máy sưởi hoặc nước uống. Các lực 

Chính phủ Đài Loan hôm 
6/4 cho biết họ đang thắt chặt 
những hạn chế xuất khẩu sang 
Nga như một phần trong các biện 

pháp trừng phạt đối với nước này 
vì cuộc xâm lược Ukraine, đồng 
thời nêu chi tiết các quy định 
nhằm ngăn chặn việc sử dụng 
công nghệ và chip cho mục đích 

quân sự.

Đài Loan đã lên án cuộc tấn 
công của Nga và tham gia vào nỗ 
lực trừng phạt do phương Tây 

dẫn đầu, dù chủ yếu mang tính 
biểu tượng vì thương mại trực 
tiếp giữa hòn đảo và Nga rất nhỏ.

Nội các Đài Loan cho biết 
trong một thông báo rằng bất kỳ 

Thủ tướng Hungary Viktor 

Orban hôm 6/4 cho biết ông đã nói 

chuyện rất lâu với Tổng thống 

Nga Vladimir Putin và yêu cầu 

ông ấy thông báo một lệnh ngừng 

bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Ông Orban nói ông đã mời 

ông Putin tham dự các cuộc hội 

đàm tại Hungary với các tổng 

thống Ukraine và Pháp cũng như 

thủ tướng Đức. Ông cho biết phản 

ứng của ông Putin là “tích cực”, 

nhưng nhà lãnh đạo Nga nói rằng 

việc này phải kèm theo các điều 

kiện.

“Tôi đã đề nghị với Tổng 

thống Putin rằng ông ấy nên tuyên 

bố một lệnh ngừng bắn ngay lập 

tức”, ông Orban nói trong một 

cuộc họp báo và nói thêm rằng 

chính ông Putin là người đã gọi 

điện cho ông. Ông cho biết các 

lãnh đạo châu Âu vẫn chưa được 

thông báo về đề xuất này.

Hôm 7/4, Điện Kremlin cho 
biết họ rất bối rối về quyết định 
của Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp 
trừng phạt đối với các con gái đã 
trưởng thành của Tổng thống 

Nga Vladimir Putin, mô tả động 
thái này là một phần của sự điên 
cuồng trên quy mô lớn của 
phương Tây đối với Nga, theo 

Reuters.

Các biện pháp trừng phạt 
mới của Mỹ hôm 6/4 đối với 
Moscow vì can thiệp quân sự vào 
Ukraine nhằm vào các ngân hàng 

và giới tinh hoa của Nga, bao 
gồm cả hai con gái của ông Putin 
là Katerina và Maria, những 
người mà các quan chức Mỹ tin 

Hôm 7/4, Trung Quốc cảnh 
báo họ sẽ thực hiện các biện pháp 
mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện 
Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm 
Đài Loan và cho biết chuyến thăm 

như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến mối quan hệ Trung 
Quốc-Hoa Kỳ, theo Reuters.

Cả văn phòng của bà Pelosi 

lẫn chính phủ Đài Loan vẫn chưa 
xác nhận chuyến thăm có thể diễn 
ra này, nhưng theo một số báo chí 
Nhật Bản và Đài Loan chuyến 
thăm sẽ diễn ra sau khi bà thăm 

Nhật Bản vào cuối tuần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên 
nói với các phóng viên rằng Bắc 

Kinh kiên quyết phản đối mọi 
hình thức tương tác chính thức 
giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, và 
Washington nên hủy bỏ chuyến đi 
đó.

“Nếu Mỹ nhất quyết có 
đường lối riêng, Trung Quốc sẽ có 
những biện pháp đáp trả mạnh mẽ 
để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Đài Loan thắt chặt 

hạn chế xuất khẩu sang Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Nga hôm 6/4 nói rằng hình 

ảnh các xác chết nằm rải rác khắp 

thị trấn Bucha của Ukraine, mà 

Nga cho là được dàn dựng, được 

thiết kế ra để biện minh cho các 

biện pháp trừng phạt thêm nữa 

đối với Moscow và làm chệch 

hướng cuộc hoà đàm với Kyiv.

Ukraine cáo buộc quân đội 

Nga thảm sát cư dân Bucha, một 

thị trấn ngoại ô thủ đô Kyiv mà 

quân đội Nga đã chiếm đóng vài 

tuần trước khi rút lui. Các nước 

phương Tây đã kêu gọi trừng trị 

những kẻ gây ra vụ sát hại 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova.

Điện Kremlin lấy làm lạ về việc 

Mỹ trừng phạt các ái nữ của ông Putin
Trung Quốc cảnh báo về các biện pháp 

mạnh nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan

Người dân địa phương đi ngang qua một toà nhà bị tấn công ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine, vào ngày 3/4/2022

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Thủ tướng Hungary đề nghị 

Tổng thống Putin áp dụng lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Tổng thống Đài Loan đeo khẩu trang ghi dòng chữ "Sát cánh cùng Ukraine" 
khi tham dự tiệc ở dinh tổng thống tại Đài Bắc vào ngày 2/3/2022.

Nga: Cáo buộc về Bucha có chủ ý 

làm hỏng hoà đàm, biện minh cho trừng phạt
Nga đánh những nơi trọng yếu 

của Ukraine, phương Tây chuẩn bị trừng phạt thêm
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TIN THEÁ GIÔÙI

Mỹ tịch thu du thuyền của một tài phiệt 
Nga có quan hệ chặt chẽ với ông Putin

Chính phủ Mỹ ngày 4/4 tịch thu tại Tây Ban Nha một 
du thuyền dài khoảng 78 mét do một tài phiệt Nga có quan 
hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin làm chủ.

Đây là vụ đầu tiên của chính quyền ông Biden theo 
những chế tài được áp đặt sau khi Điện Kremlin xâm lược 
Ukraine và nhắm vào những tài sản riêng của giới ưu tú 
Nga.

Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha và các nhân viên liên 
bang Mỹ đã xuống chiếc Tango tại Marina Real trong cảng 
Palma de Mallorca, thủ phủ Đảo Balearic ở Địa Trung Hải.

Phóng viên Hãng tin AP tại hiện trường thấy cảnh sát 
lên xuống tàu.

Bộ Tư pháp Mỹ có được một tờ trát của một thẩm 
phán Liên bang tại Washington cáo buộc du thuyền này 
phải bị tịch thu vì vi phạm gian lận ngân hàng Mỹ, rửa tiền 
và qui định chế tài.

Trang mạng Superyachtfan.com, chuyên theo dõi các 
du thuyền giải trí lớn nhất và độc đáo nhất thế giới, đánh 
gía du thuyền dài 78 mét, mang cờ Đảo Cook, trị giá 120 
triệu đô la.

Du thuyền này nằm trong số các tài sản liên hệ đến 
ông Viktor Vekselberg, một tỉ phú và đồng minh thân cận 
của ông Putin, người đứng đầu Tập đoàn Renova, có trụ sở 
tại Moscow, một tập đoàn hoạt động trong ngành kim loại, 
hầm mỏ, công nghệ và những tài sản khác, theo tài liệu của 
Bộ Ngân khố Mỹ.

Tất cả tài sản của ông Vekselberg tại Mỹ bị phong tỏa 
và các công ty Mỹ bị cấm làm ăn buôn bán với ông và các 
thực thể của ông. Doanh nhân sanh tại Ukraine xây dựng 
sản nghiệp bằng cách đầu tư vào nhôm và công nghiệp dầu 
mỏ trong kỷ nguyên hậu Xô Viết.

Các công tố viên cáo buộc ông Vekselberg mua chiếc 
Tango vào năm 2011 và làm chủ kể từ đó, dù họ tin rằng 
ông đã dùng một công ty vỏ bọc để che đậy quyền làm chủ 
của ông và tránh bị giám sát về tài chánh.

Các công tố viên cho rằng ông Vekselberg và những 
người làm việc cho ông tiếp tục chi trả dùng các ngân hàng 
Mỹ để hỗ trợ và bảo trì du thuyền, ngay cả sau khi chế tài 
được áp đặt lên ông vào năm 2018. Những chi trả này bao 
gồm một biệt thự nghỉ mát sang trọng tại quần đảo 
Maldive và chi phí neo thuyền.

Đây là vụ tịch thu du thuyền đầu tiên của một tài phiệt 
Nga kể từ khi Bộ Trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ 
trưởng Ngân khố Janet Yellen thành lập một lực lượng đặc 
nhiệm có tên là REPO, viết tắt là Ưu tú, Bù nhìn và Tài 
phiệt Nga, trong một nỗ lực thực thi các chế tài sau khi Nga 
xâm lược Ukraine vào cuối tháng Hai năm nay.

“Đây không phải là vụ cuối cùng.” Ông Garland nói 
trong một tuyên bố. “Cùng nhau, với các đối tác quốc tế, 
chúng ta sẽ làm mọi việc có thể được để qui trách cho bất 
cứ cá nhân nào mà những hành động tội phạm của họ giúp 
cho chính phủ Nga tiếp tục cuộc chiến tranh phi nghĩa 
này.”

Ông Vekselberg có quan hệ lâu dài với Mỹ bao gồm 
một thẻ xanh đã từng có và nhà tại New York cùng 
Connecticut. Ông cũng bị thẩm vấn trong cuộc điều tra của 
công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp 
vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và làm việc 
chặt chẽ với người anh em bà con Mỹ, Andrew Intrater, 
người đứng đầu công ty quản lý đầu tư Columbus Nova ở 
New York.

Du thuyền Tango của tỉ phú Nga Viktor Vekselberg bị 
Mỹ tịch thu tại bến Marina Real trong cảng Palma de 

Mallorca, thủ phủ Đảo Balearic ở Địa Trung Hải, ngày 
4/4/2022.

Ông Vekselberg và ông Intrater dính líu vào cuộc điều 
tra này sau khi luật sư của một ngôi sao phim người lớn 
Stormy Daniels công bố một bản ghi nhớ nói rằng số tiền 
500.000 đô la được chuyển qua Columbus Nova đến một 
công ty vỏ bọc do luật sư Michael Cohen của ông Donald 
Trump thành lập. Columbus Nova bác bỏ việc ông 
Vekselberg có đóng bất cứ vai trò nào trong việc chi trả cho 
ông Cohen.

Ông Vekselberg và Intrater gặp ông Cohen tại Trump 
Tower, một trong vài cuộc gặp giữa các thành viên của giới 
thân cận ông Trump và các nhân viên cấp cao của Nga 
trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump và giai 
đoạn chuyển tiếp trước khi ông Trump nhậm chức.

Ông Vekselberg, 64 tuổi, thành lập Tập đoàn Renova 
cách đây hơn 3 thập niên. Tập đoàn này có nhiều cổ phần 
nhất trong công ty United Co. Rusal, công ty sản xuất 
nhôm lớn nhất của Nga, trong số những đầu tư khác.

Ông Vekselberg bị Mỹ chế tài đầu tiên vào năm 2018, 
và vào tháng Ba năm nay, ít lâu sau cuộc xâm lược Ukraine 
bắt đầu. Ông Vekselberg cũng bị nhà cầm quyền Anh chế 
tài.

Du thuyền ra khơi dười cờ của Đảo Cook và do một 
công ty đăng ký tại Đảo Virgin của Anh, được quản lý bởi 
những hội khác nhau tại Panama, Phòng vệ Dân sự nói, 
“tiếp theo một mạng lưới tài chánh và hiệp hội phức tạp để 
che đậy chủ nhân thực sự.”

Các nhân viên tịch thu tài liệu và máy vi tính trong du 
thuyền và sẽ phân tích để xác nhận lý lịch thực sự của chủ 
nhân, Phòng vệ Dân sự nói.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng phát động một lực lượng đặc 
nhiệm thực thi chế tài có tên là KleptoCapture, cũng nhắm 
vào việc thi hành những hạn chế tài chánh tại Mỹ áp đặt lên 
Nga và các tỉ phú nước này, làm việc với FBI, Bộ Ngân khố 
và những cơ quan liên bang khác. Lực lượng đặc nhiệm 
này cũng sẽ nhắm vào các định chế tài chánh và các thực 
thể đã giúp giới tài phiệt chuyển tiền để tránh chế tài.

Tòa Bạch Ốc nói nhiều nước đồng minh, trong đó có 
Đức, Anh, Pháp, Ý và những nước khác có liên hệ trong 
những nỗ lực thu thập và chia sẻ tin tức nhắm vào Nga để 
chế tài. Trong Thông điệp Liên bang ngày 1/3, Tổng thống 
Joe Biden cảnh báo tài phiệt Nga là Mỹ và đồng minh châu 
Âu sẽ “tìm và tịch thu du thuyền của quí vị, nhà ở sang 
trọng của qui vị, máy bay riêng của quí vị.”

“Chúng tôi sẽ nhằm vào lợi tức bất hợp pháp của quí 
vị,” ông nói.

Việc tịch thu ngày 4/4 không phải là lần đầu tiên nhà 
cầm quyền Ý tịch thu siêu du thuyền của tài phiệt Nga. Các 
giới chức nói họ đã tịch thu một du thuyền trị giá trên 140 
triệu đô la do CEO của một tập đoàn quốc phòng và đồng 
minh thân cận của ông Putin làm chủ.

Nhà chức trách Pháp đã tịch thu những siêu du 
thuyền, kể cả một chiếc được biết là do ông Igor Sechin 
làm chủ, một đồng minh của ông Putin, điều hành công ty 
xăng dầu khổng lồ Rosneft của Nga, có tên trong danh 
sách chế tài của Mỹ kề từ khi Nga sát nhập Crimea vào 
năm 2014.

Ý đã tịch thu một vài du thuyền và những tài sản khác.
Cảnh sát tài chánh Ý nhanh chóng tịch thu siêu du 

thuyền Lena của ông Gennady Timchenko, một nhà tài 
phiệt thân cận với ông Putin, tại cảng San Remo, chiếc 
Lady M, dài 65 mét của ông Alexei Mordashov gần 
Imperia có 6 phòng đầy đủ tiện nghi và trị giá khoảng 65 
triệu euro, cũng như các biệt thự tại Tuscany và Como, 
theo các giới chức chính phủ.■

Do EU trừng phạt, Chanel từ chối bán 
hàng cho công dân Nga ở nước ngoài

Chanel, hãng thời trang cao cấp của Pháp, đã ngừng 
bán sản phẩm cho những khách hàng nào có ý định chuyển 
hàng đến Nga, sau khi hãng đã đóng cửa các cửa hàng tại 
Nga.

Moscow và một số khách hàng đã tố Chanel phân biệt 
đối xử với người Nga và đe doạ sẽ tẩy chay thương hiệu 
này.

Chanel cho biết động thái của họ nhằm tuân thủ các 
lệnh trừng phạt của EU (Liên minh châu Âu), cấm bán cho 
Nga các mặt hàng xa xỉ có giá hơn 300 euro (tương đương 
327 USD hoặc 250 bảng Anh)

Nhiều công ty phương Tây đã ngừng hoạt động tại 
Nga sau khi cuộc chiến tại Ukaine bắt đầu.

Nói với BBC, đại diện Chanel cho biết các lệnh trừng 
phạt của EU và Thuỵ Sĩ cũng bao gồm việc cấm bán các 
mặt hàng xa xỉ cho cá nhân có ý định sử dụng mặt hàng ở 
Nga.

Hãng Chanel cho biết họ "tuân thủ tất cả các luật áp 
dụng cho hoạt động và nhân viên của hãng trên toàn thế 
giới, bao gồm cả luật trừng phạt thương mại".

"Đây là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai một quy 
trình để yêu cầu những khách hàng mà chúng tôi không 
biết nơi cư trú chính, phải xác nhận rằng những mặt hàng 
họ mua sẽ không được sử dụng ở Nga", Chanel nói trong 
một thông báo.

"Chúng tôi hiện đang làm việc để cải thiện cách tiếp 
cận này và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể 
xảy ra", hãng cho biết thêm.

Cũng trong thông báo này, Chanel tiếp tục khẳng định 
cam kết: "Chào đón tất cả các khách hàng của chúng tôi, 
bất kể họ đến từ đâu là ưu tiên hàng đầu của Chanel".

Một số người Nga đã nói rằng họ đã bị từ chối cho vào 
cửa hàng Chanel trên khắp thế giới.

Anna Kalashnikova, một người có ảnh hưởng trên 
Instagram, cho biết cô đã bị chặn mua các sản phẩm của 
Chanel ở Dubai.

Cô Kalashnikova đăng tải: "Vì tôi thường đến Dubai 
với tư cách là người dẫn các show trong Tuần lễ thời trang, 
các quản lý của Chanel đã nhận ra tôi, tiếp cận tôi và nói: 
Chúng tôi biết rằng bạn là người nổi tiếng ở Nga của mình. 
Chúng tôi biết rằng bạn sẽ đến đó vì thế chúng tôi không 
thể bán các sản phẩm cho bạn".

Người mẫu Nga Victoria Bonya
"Russiaphobia (thái độ bài Nga) diễn ra bằng hành 

động. Tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó", cô nói thêm.
Người mẫu Nga Victoria Bonya cũng đăng một video 

trên Instagram. Video cho thấy có vẻ cô đang cắt một chiếc 
túi màu đen với đường chần bông hình thoi đặc trưng của 
Chanel.

"Tạm biệt", Bonya nói khi ném những mảnh của chiếc 
túi sang một bên.

"Nếu nhà Chanel không tôn trọng khách hàng của họ, 

tại sao chúng ta lại phải tôn trọng thương hiệu này", cô nói.
Cũng trong tuần này, người phát ngôn bộ ngoại giao 

Nga Maria Zakharova nói: "Một số blogger cho biết các 
cửa hàng chính thức của Chanel ở nước ngoài đã từ chối 
bán các sản phẩm của họ cho công dân Nga".

Bà Zakharova cáo buộc Chanel tham gia vào chiến 
dịch bài Nga.

Nhiều thương hiệu phương Tây cũng đã tạm dừng 
hoạt động tại Nga. Hồi đầu tháng Ba, các nhà bán lẻ hàng 
xa xỉ Chanel, LVMH, Hermes, và Kering (sở hữu thương 
hiệu Gucci và Balenciaga) cho biết họ sẽ tạm đóng cửa các 
cửa hàng tại Nga.

Hôm thứ Ba, Liên minh châu Âu cùng với Mỹ và khối 
G7 cho biết họ muốn đề xuất thêm các lệnh trừng phạt 
chống lại Nga, sau những cáo buộc về tội ác chiến tranh tại 
Ukraine.

Người đứng đầu Uỷ ban châu Âu Ursula von der 
Leyen cho biết các biện pháp đã được lên kế hoạch bao 
gồm lệnh cấm nhập khẩu than đá, cấm tàu và các nhà khai 
thác đường bộ của Nga.

Các biện pháp trừng phạt trước đó nhắm vào các cá 
nhân bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và hàng 
trăm chính trị gia và tài phiệt người Nga, cũng như lĩnh vực 
tài chính và năng lượng của nước này.■

Quan chức Mỹ đi khắp thế giới vận động áp 
lực ông Putin

Các giới chức cao cấp Mỹ trong tuần này thay phiên 
nhau đi vận động thế giới để thúc giục các lãnh đạo tiếp tục 
áp lực Moscow hay gia nhập chiến dịch chế tài Moscow 
cùng những biện pháp khác trong lúc chiến cuộc tại 
Ukraine bước sang tuần thứ năm và những cú sốc kinh tế 
sơ khởi của Nga dường như giảm bớt.

Thứ trưởng Ngân khố Mỹ Wally Adeyemo gặp các 
giới chức cao cấp ở London, Brussels, Paris và Berlin. Phó 
cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế, Daleep Singh, 
thúc giục các quan chức Ấn Độ tại New Delhi. Ngoại 
trưởng Antony Blinken thảo luận về chiến tranh Ukraine 
với Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-
Nahyan tại Ma-rốc.

Những nỗ lực này diễn ra trong lúc những ảnh hưởng 
sơ khởi của các chế tài mạnh mẽ chưa từng có lên các ngân 
hàng, giới tài phiệt và những công ty Nga bắt đầu giảm 
dần, và Mỹ đang tính tới các bước kinh tế tiếp theo để cô 
lập Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chỉ trong vài ngày sau khi loại các ngân hàng chính 
của Nga với mạng lưới chuyển khoản tài chánh SWIFT và 
làm tê liệt 630 tỉ đô la ngoại hối chiến tranh, thế giới nhìn 
thấy đồng rúp của Nga mất một nửa giá trị và giới chức Mỹ 
tuyên bố Nga đang chống chọi với một cuộc khủng hoảng 
tài chánh.

Nhưng một tháng sau, đồng rúp phục hồi trở lại ở mức 
trước khi Nga xâm lược Ukraine, một phần do Nga kiểm 
soát vốn, chính phủ lệnh cho các công ty xuất khẩu bán 
ngoại tệ và các công ty tập trung quỹ để trả thuế cuối quý.

Chứng khoán trên thị trường Nga giao dịch trở lại, dù 
giảm giá trị.

Ngân hàng Nga VTB, một mục tiêu chế tài chính, vẫn 
mở cửa tại châu Âu, nhận hàng tỉ đồng euro ký thác, phần 
lớn từ những chủ tiết kiệm Đức. Các ngân hàng Nga khác 
đang cân nhắc sử dụng hệ thống thẻ tín dụng UnionPay của 
Trung Quốc sau khi Visa và Mastercard ngưng các hoạt 
động tại Nga.

Và các chế tài cho tới nay chưa đụng đến mạch sống 
kinh tế lớn nhất của Nga-là việc bán năng lượng cho châu 
Âu vốn có thể lên đến 555 triệu đô la/ngày ở thời giá hiện 
tại. Nga đòi các nước mua khí đốt phải chi trả bằng đồng 
rúp kể từ ngày 1/4 và việc này có thể đẩy giá trị đồng rúp 
thêm nữa.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách 
đảm bảo sao cho các đồng minh châu Âu kiên định sát 
cánh trong việc trừng phạt ông Putin, và hy vọng lay 
chuyển được các nhà lãnh đạo còn đang đứng bên lề trong 
lúc chiến tranh tiếp diễn, các giới chức cho hay.

Chống Trung Quốc, cảnh cáo Ấn Độ
Các chuyến ngoại giao con thoi được thực hiện sát sau 

chuyến công du châu Âu của ông Biden trong tuần qua và 
diễn ra trong lúc Nga và Trung Quốc đang nhích lại gần 
nhau, với việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp 
người tương nhiệm Nga Sergei Lavrov hôm 30/3 và tái xác 
nhận kế hoạch của Bắc Kinh tiếp tục các quan hệ song 
phương và tăng cường hợp tác.

Những cuộc thảo luận của Thứ trưởng Bộ Ngân khố 
Adeyemo với những người tương nhiệm ở châu Âu xoay 
quanh những chế tài, ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Quốc 
đối với các nỗ lực của Nga né chế tài, và làm sao để giúp 
các nước như Đức được đáp ứng nhu cầu năng lượng trong 
trường hợp cấm vận Nga, một giới chức châu Âu nói.

Yêu cầu của Nga rằng các nước phải trả tiền khí đốt 
nhập khẩu từ Nga bằng đồng rúp bắt đầu từ 1/4, nếu không 
Nga sẽ cắt nguồn cung ứng là chủ đề thảo luận chính, giới 
chức cho hay. Các nước châu Âu bác bỏ yêu sách của Nga 
và chính phủ Đức nói chuyện này lên đến mức “hăm doạ.”

Tại Ấn Độ, Phó cố vấn an ninh quốc gia Singh nói với 
các giới chức Ấn rằng Mỹ sẽ không đề ra bất cứ lằn ranh đỏ 
nào trong việc mua dầu của Nga, nhưng cảnh báo chớ tăng 
nhanh các hợp đồng.

Ấn Độ phụ thuộc quân sự vào công nghệ và khí tài của 
Nga. Ấn đang tìm cách cân bằng các quan hệ lâu nay với 
Nga và phương Tây. Khác với các thành phiên còn lại 
trong Bộ Tứ Quad (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn), New Delhi không 
chế tài Nga.

Về phần Nga, sau chuyến thăm Trung Quốc hai ngày, 
Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm 1/4 công du tới Ấn Độ hai 
ngày, trong cùng nỗ lực huy động sự ủng hộ.
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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

Triều Tiên tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí 
hạt nhân nếu Hàn Quốc tấn công
Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của lãnh tụ Kim 

Jong Un, cho biết hôm 5/4 rằng Triều Tiên phản đối chiến 
tranh, nhưng sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân nếu bị Hàn Quốc 
tấn công, Reuters dẫn truyền thông nhà nước ở Bình 
Nhưỡng cho biết.

Bà Kim Yo Jong, một quan chức cấp cao trong chính 
phủ và đảng cầm quyền, cho rằng việc Bộ trưởng Quốc 
phòng Hàn Quốc đưa ra nhận xét gần đây về các cuộc tấn 
công nhằm vào Triều Tiên, là một “sai lầm rất lớn”, hãng 
thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA loan tin.

Hôm 1/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh 
Wook cho biết quân đội nước ông có nhiều loại tên lửa với 
tầm bắn, độ chính xác và uy lực được cải thiện đáng kể, với 
“khả năng đánh chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu 
nào ở Triều Tiên”.

Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của lãnh tụ Triều 
Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội tháng 3/2019.

Bà Kim và một quan chức Triều Tiên khác đã đưa ra 
các tuyên bố trước đó hôm 3/4 lên án phát biểu của ông 
Suh, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phá hủy các 
mục tiêu chính ở Seoul nếu Hàn Quốc thực hiện bất kỳ 
“hành động quân sự nguy hiểm” nào, chẳng hạn như một 
cuộc tấn công phủ đầu.

Bà Rachel Minyoung Lee, nhà phân tích của dự án 38 
North có trụ sở tại Mỹ, chuyên theo dõi Triều Tiên, cho 
biết những lời chỉ trích của bà Kim rất có thể nhằm vào 
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người 
vừa kêu gọi một biện pháp phòng thủ mạnh mẽ hơn trước 
các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bà Lee nói: “Bình luận 'tấn công phủ đầu' của ông 
Yoon đã xuất hiện trên các mặt báo cách đây vài tháng và 

Bình Nhưỡng đang nắm bắt những nhận xét của ông Suh 
để đưa ra quan điểm với chính quyền sắp tới của Hàn 
Quốc”. “Cho đến nay, Triều Tiên vẫn hạn chế chỉ trích ông 
Yoon ở bất kỳ cấp độ có thẩm quyền nào, nhưng có vẻ như 
họ đang đặt nền móng cho việc đó.”

Các tuyên bố cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị 
cho công chúng Triều Tiên nhận biết về một sự thay đổi có 
thể xảy ra trong quan hệ liên Triều sau khi ông Yoon nhậm 
chức vào tháng 5 này, bà Lee nhận định.

Trong tuyên bố hôm 5/4, bà Kim cho biết Bình 
Nhưỡng phản đối chiến tranh và không coi Hàn Quốc là kẻ 
thù chính của mình.

Nếu quân đội Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ Triều 
Tiên, họ sẽ phải đối mặt với một “thảm họa khủng khiếp 
không thể tưởng tượng được” và lực lượng tác chiến hạt 
nhân của Triều Tiên chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ 
của mình, bà Kim nói và lưu ý rằng Hàn Quốc có thể tránh 
được số phận này bằng cách từ bỏ những mơ tưởng “tuyệt 
vời nào” về việc phát động một cuộc tấn công phủ đầu 
nhằm vào một quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân.

Giáo hoàng hôn cờ Ukraine, lên án ‘vụ 
thảm sát Bucha’

Giáo hoàng Phanxicô hôm 6/4 lên án “vụ thảm sát 
Bucha” và hôn lá cờ Ukraine được gửi từ thị trấn Bucha, 
nơi nhiều thi thể thường dân bị trói và bị bắn ở cự ly gần 
nằm rải rác trên đường phố sau khi quân đội Nga rút lui. 
Các thi thể đã lộ ra khỏi một ngôi mộ tập thể tại một nhà 
thờ.

Những cái chết ở Bucha, ngoại ô Kyiv, đã gây ra làn 
sóng phản đối kịch liệt trên toàn cầu và những cam kết từ 
phương Tây trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt 
nhiều hơn nữa đối với Moscow.

“Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine thay 
vì làm cho người ta nhẹ lòng và hy vọng, thì lại mang đến 
thông tin về những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như 
vụ thảm sát ở Bucha”, Đức Phanxicô nói vào cuối buổi 
giảng đạo hàng tuần của mình tại khán phòng của Vatican.

“Hãy dừng cuộc chiến này lại! Hãy hạ vũ khí xuống! 
Hãy ngừng gieo rắc chết chóc và hủy diệt”, ông nói và chỉ 
trích sự tàn ác đối với thường dân, phụ nữ và trẻ em là 
những người không được bảo vệ.

Điện Kremlin nói những cáo buộc về lực lượng Nga 
phạm tội ác chiến tranh bằng cách hành quyết thường dân, 
bao gồm cả vụ ở Bucha là một “sự ngụy tạo quái đản” 

nhằm mục đích bôi nhọ quân đội Nga.

Giáo hoàng Phanxicô nói lá cờ sạm màu và có những 
vết ố, với chữ viết và biểu tượng trên đó, đã được mang đến 
cho ngài từ Bucha vào ngày 5/4.

Giáo hoàng Phanxicô cầm lá cờ Ukraine sẫm màu được 
gửi đến từ Bucha trong lúc ông gặp các trẻ em Ukraine 

trong buổi tiếp kiến ở Vatican vào ngày 6/4/2022.

“Cờ này đến từ chiến địa, chính xác là từ thành phố tử 
đạo Bucha”, ông nói, rồi hôn và giơ cờ lên trước cử tọa 
gồm hàng ngàn người, tạo ra một tràng pháo tay hưởng 
ứng vang dội.

Sau đó, ông mời một nhóm trẻ em tị nạn chiến tranh 
đến từ Ukraine vào ngày 5/4 lại gần ông.

“Những cháu bé này đã phải chạy trốn để đến một 
vùng đất an toàn. Đây là hệ quả của chiến tranh. Chúng ta 
đừng quên các cháu và đừng quên người dân Ukraine”, 
ông nói, trước khi tặng cho mỗi cháu một quả trứng Phục 
sinh bằng sô cô la.

Phát biểu trước buổi giảng đạo, Giáo hoàng Phanxicô 
nói: “Trong cuộc chiến ở Ukraine, chúng ta đang chứng 
kiến sự bất lực của Liên Hiệp Quốc”.

Trong chuyến công du tới Malta vào cuối tuần trước, 
Giáo hoàng Phanxicô cho biết ông đang cân nhắc thực 
hiện một chuyến đi tới Kyiv, và ngầm chỉ trích Tổng thống 
Nga Vladimir Putin về cuộc xâm lược Ukraine. Ông nói 
một “kẻ chuyên quyền” đang kích động xung đột vì lợi ích 
dân tộc chủ nghĩa.

Giáo hoàng Phanxicô chỉ đề cập cụ thể đến Nga trong 
các buổi cầu nguyện, chẳng hạn như trong một sự kiện 
toàn cầu đặc biệt vì hòa bình vào ngày 25/3, nhưng ngài đã 
đề cập đến Nga bằng cách sử dụng các thuật ngữ như xâm 
lược và hung hăng.

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
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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

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

TT Zelenskyy cáo buộc tại Liên 
hiệp quốc là quân đội Nga phạm tội 

ác chiến tranh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc 

tại Liên hiệp quốc là quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh 
tại Ukraine và nói với Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào 
ngày 5/4 là những người chịụ trách nhiệm phải bị truy tố về 
tội ác chiến tranh trước một tòa án như một tòa án đã được 
thành lập tại Nuremberg sau Thế chiến Thứ hai.

Ông Zelenskyy xuất hiện qua video từ Ukraine nói 
với các thành viên hội đồng là thường dân bị bắn sau đầu 
sau khi bị tra tấn, bị nổ tung bằng lựu đạn trong căn hộ của 
họ và bị xe tăng nghiền nát trong xe của họ.

“Họ cắt chân tay, cắt cổ. Phụ nữ bị hãm hiếp và giết 
trước mặt con cái. Lưỡi bị kéo ra ngoài chỉ vì kẻ xâm lược 
không nghe những gì họ muốn nghe những người này 
nói,” ông nói, nhắc lại điều ông mô tả là cuộc tàn sát tệ hại 
nhất kể từ Thế chiến Thứ hai.

So sánh hành đông của binh sĩ Nga như những hành 
động của Nhà nước Hồi giáo, ông Zelenskyy nói:

“Quân đội Nga và những người ra lệnh phải bị mang 
ra trước công lý ngay tức khắc vì những tội ác chiến tranh 
tại Ukraine.”

“Bất cứ người nào ra lệnh và thi hành lệnh bằng cách 
giết hại người dân chúng tôi sẽ bị mang ra tòa án phải 
giống như tòa án Nuremberg,” ông nói.

Trong vài ngày qua, những hình ảnh u ám về điều 
dường như là tàn sát thường dân do các lực lượng Nga thực 
hiện tại vùng ngọai ô Kyiv trước khi họ rút khỏi thủ đô đã 
làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ toàn cầu và khiến cho 
các nước phương Tây trục xuất thêm hàng chục nhà ngoại 
giao Nga và đề nghị thêm chế tài, bao gồm một lệnh cấm 
nhập khẩu than đá từ Nga.

Ông Zelenskyy nói Bucha chỉ là một nơi và còn có 
thêm nhiều chyện khủng khiếp tương tự nữa.

Điện Kremlin bác bỏ những hình ảnh này, goi đó là 
giả mạo, và cho rằng những cảnh tượng này do Ukraine 
dàn dựng. Tuy nhiên những hình ảnh vệ tinh với độ phân 
giải cao từ công ty Maxar Technologies cho thấy là nhiều 
thi thể nằm ngoài đường trong nhiều tuần, trong thời gian 
lực lượng Nga còn ở trong thị trấn.

Trong khi đó người đứng đầu NATO cảnh báo là Nga 
đang tái tập trung lực lượng để triển khai tại phía đông và 
nam Ukraine cho một “giai đoạn quyết liệt của chiến 
tranh,” và nói rằng những chuyện khủng khiếp nữa có thể 
được đưa ra ánh sáng khi binh sĩ Nga tiếp tục rút lui từ 
miền bắc.

“Khi và nếu họ rút quân và binh sĩ Ukraine chiếm lại, 
tôi sợ là họ sẽ thấy thêm nhiều ngôi mộ tập thể, nhiều vụ 
tàn sát và nhiều ví dụ của tội ác chiến tranh,” Tổng thư lý 

NATO Jens Stoltenberg nói.
Các giới chức Ukraine nói thi thể của ít nhất 410 

thường dân được phát hiện tại các thị trấn chung quanh 
Kyiv được tái chiếm từ các lực lượng Nga và một “phòng 
tra tấn” được tìm thấy tại Bucha.

Ông Zelenskyy nói với Hội đồng Bảo an là “không có 
một tội nào” mà binh sĩ Nga không phạm phải tại Bucha.

“Quân đội Nga truy lùng và cố ý giết hại bất cứ người 
nào phục vụ đất nước chúng tôi. Họ bắn và giết phụ nữ bên 
ngoài căn nhà khi họ chỉ cố gắng gọi những ai còn sống. 
Họ giết toàn bộ gia đình, người lớn và trẻ em, và họ cố đốt 
các thi thể,” ông nói. Họ dùng xe tăng để nghiền nát 
thường dân “chỉ để giải trí,” ông nói.

Vào ngày 5/4, cảnh sát và những nhà điều tra khác đi 
trên đường phố vắng lặng của Bucha, ghi chép về những 
xác người mà cư dân chỉ cho họ. Người sống sót trốn trong 
nhà trong một tháng Nga chiếm cứ thị trấn, nhiều người đã 
qua tuổi trung niên, đi lang thang ngang qua các xe tăng bị 
cháy và che cửa sổ với những bao plastic đựng thức ăn và 
các gói cứu trợ nhân đạo khác. Các nhân viên Hội Chữ 
thập Đỏ Quốc tế kiểm tra những ngôi nhà không bị bom 
đạn.

Phóng viên AP trong thị trấn đếm được hàng chục xác 
chết trong những bộ quần áo dân sự. Nhiều người dường 
như bị bắn trong khoảng cách gần, và một số bị trói tay và 
da thịt bị cháy,

Một ngôi mộ tập thể tại một sân nhà thờ chứa những tử 
thi bọc trong bao plastic.

AP và loạt phim truyền hình của đài PBS với tựa đề 
“Tiền tuyến” đã cùng nhau kiểm chứng ít nhất 90 vụ trong 
cuộc chiến dường như vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Dự án Theo dõi Tội ác Chiến tranh Ukraine bao gồm 
những chi tiết những cuộc tấn công nhằm mục đích rõ ràng 
cũng như những vụ hủy hoại bừa bãi các tòa nhà và hạ tầng 
cơ sở dân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hình ảnh từ 
Bucha cho thấy “không phải là một hành động hú họa của 
một đơn vị vô kỷ luật” mà là “một chiến dịch cố ý để giết, 
tra tấn, cưỡng hiếp, tàn sát.”

Ông nói phúc trình tàn sát “rất đáng tin,” và Mỹ và các 
nước khác sẽ tìm cách qui trách cho các thủ phạm.

“Chỉ những kẻ không phải là con người mới có thể 
làm như vậy.” bà Angelica Chernomor, một người tị nạn từ 
Kyiv đến Ba Lan với 2 con và nhìn thấy những bức ảnh từ 
Bucha nói. “Ngay cả những người sống dưới chế độ độc 
tài, họ phải giữ những cảm xúc, phẩm giá, nhưng họ không 
làm như vậy.”

Bà Chernomor nằm trong số hơn 4 triệu người 
Ukraine rời khỏi nước sau cuộc xâm lược ngày 24/2.

Nga bác bỏ những cáo buộc tương tự chống lại các lực 
lượng của họ trong quá khứ bằng cách cáo buộc kẻ thù giả 

mạo hình ảnh và video và dùng điều được gọi là những 
người đóng vai trong cuộc diễn tập trong các tình huống 
khẩn cấp.

Vào lúc các lãnh đạo phương Tây lên án vụ tàn sát tại 
Bucha, Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch trục xuất hàng chục 
nhà ngoại giao Nga vào ngày 5/4, tiếp sau những động thái 
của Đức và Pháp.

Hàng trăm nhà ngoại giao Nga bị đuổi về nước kể từ 
khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu, nhiều người bị cáo 
buộc gián điệp. Phát ngôn viên Điện Kremlin gọi việc trục 
xuất là một biện pháp “thiển cận” làm phức tạp việc thông 
tin liên lạc và cảnh báo sẽ bị đáp ứng bằng “những bước hỗ 
tương.”

Trong một hình thức chứng tỏ ủng hộ khác, ngành 
hành pháp của Liên hiệp châu Âu đề nghị cấm nhập khẩu 
than đá của Nga, trong một động thái sẽ là lần đầu tiên khối 
27 nước chế tài ngành năng lượng sinh lời nhiều của Nga 
vì chiến tranh. Giá trị than nhập khẩu ước lượng 4 tỉ euro 
(4,4 tỉ đô la) mỗi năm.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen lên 
án “những tội ác khủng khiếp” của Moscow chung quanh 
Kyiv.

Chỉ vài giờ trước khi đề nghị mới nhất được loan báo, 
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói để ngăn ngừa 
“một vụ Bucha mới,” phương Tây phải áp đặt “chế tài 
quan trọng nhất của tất cả chế tài”—lên xăng dầu và khí 
đốt của Nga.

“Một vài tháng thắt lưng buộc bụng của quí vị cứu 
được hàng ngàn sinh mạng,” ông nói.

Tuy nhiên các nước phương Tây chia rẽ về những chế 
tài đi xa như thế nào. Một số kêu gọi tẩy chay xăng dầu và 
khí đốt của Nga, trong khi Đức và những nước khác lo ngại 
là một động thái như vậy có thể đưa lục địa này vào một 
cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Vũ khí của phương Tây đã khiến Ukraine có thể 
kháng cự mãnh liệt đối với hỏa lực áp đảo của Nga, hơn cả 
dự trù. Sự kháng cự này đã chặn đứng lực lượng Nga 
chiếm thủ đô và các thành phố khác, và nhiều binh sĩ đã rút 
khỏi những khu vực chung quanh Kyiv.

Tuy nhiên các giới chức phương Tây và Ukraine nói 
Nga chỉ tái tập trung để thực hiện cuộc tấn công khác.

“Moscow hiện từ bỏ tham vọng tại Ukraine,” Tổng 
thư ký NATO Stoltenberg nói. “Chúng tôi đang chờ Nga 
đẩy mạnh về phía đông và nam Ukraine để cố chiếm hoàn 
toàn vùng Donbas và thiết lập một cầu nối trên bộ” nối liền 
Bán đảo Crimea, mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Nga 
yểm trợ các phần tử đòi ly khai tại Donbas vốn đã chiến 
đấu chống lại quân đội Ukraine trong 8 năm qua.

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience



(tiếp trang 1-A)

Trung Quốc cảnh báo về các biện pháp 
mạnh nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi 
thăm Đài Loan

lãnh thổ quốc gia. Mọi hậu quả có thể xảy 
ra từ việc này sẽ hoàn toàn do phía Mỹ 
gánh chịu”, ông Triệu nói thêm.

Tại Đài Bắc, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou nói rằng 
việc mời các quan chức và bộ trưởng Hoa 
Kỳ luôn là “một phần quan trọng” trong 
công việc của Bộ Ngoại giao Đài Loan và 
sẽ thông báo bất kỳ chuyến thăm chính 
thức nào vào thời điểm thích hợp.

Bà Pelosi, một người lâu nay chỉ trích 
Trung Quốc, đặc biệt là về các vấn đề nhân 
quyền, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến 
với Phó Tổng thống Đài Loan William Lai 
vào tháng Giêng khi ông kết thúc chuyến 
thăm Hoa Kỳ và Honduras.

Bà Pelosi là một trong những chính trị 
gia cấp cao nhất của Đảng Dân chủ cầm 
quyền và đứng thứ hai trong hàng kế vị 
tổng thống của Hoa Kỳ sau phó tổng 
thống.

Từ trước đến nay Đài Loan được 
chính quyền của Tổng thống Biden ủng hộ 
liên tục và Washington thường nói rằng họ 
cam kết “vững như bàn thạch” đối với hòn 
đảo này.
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Thủ tướng Hungary đề nghị Tổng 

thống Putin áp dụng lệnh ngừng bắn ở 

Ukraine

Ông Orban, một người theo chủ nghĩa 

dân tộc bảo thủ và là một trong số ít các 

lãnh đạo châu Âu có quan hệ tốt với ông 

Putin, cho biết các cuộc đàm phán mà ông 

đề xuất ở Budapest nên tập trung vào một 

lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vì các cuộc 

hoà đàm sẽ mất nhiều thời gian hơn.

“Phản ứng là tích cực nhưng Tổng 

thống Nga nói rằng việc này phải có điều 

kiện”, Thủ tướng Hungary cho biết. “Tôi 

không thể thương lượng để đáp ứng những 

điều kiện đó, ông ấy và tổng thống 

Ukraine sẽ phải thoả thuận với nhau về 

những điều kiện đó”.

Ông Orban đã giành chiến thắng vang 

dội trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong 

cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 3/4. Một lần 

nữa, ông lên án cuộc xâm lược của Nga đối 

với nước láng giềng Ukraine. Tuy nhiên, 

cho đến nay, ông vẫn kiềm chế buông lời 

chỉ trích bản thân ông Putin.

“Đây là cuộc chiến người Nga khởi 

đầu, họ tấn công Ukraine, và đó là xâm 

lược, đây là lập trường chung của Liên 

minh châu Âu, và Hungary cũng có chung 

lập trường đó”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Orban phản đối bất kỳ 

lệnh trừng phạt nào của EU đối với dầu và 

khí đốt của Nga hoặc các chuyến hàng vũ 

khí của phương Tây thông qua lãnh thổ 

Hungary chuyển tới Ukraine. Dưới thời 

ông, Hungary đã xây dựng mối quan hệ 

kinh doanh mật thiết với nước Nga.

Ông Orban cũng cho biết Hungary 

sẵn sàng trả bằng đồng rúp cho khí đốt của 

Nga, phá vỡ kế hoạch của Liên minh châu 

Nga đánh những nơi trọng yếu của 

Ukraine, phương Tây chuẩn bị trừng 

phạt thêm

lượng Nga đã ngăn cản việc tiếp cận nhân 

đạo, nhiều khả năng là để gây áp lực buộc 

quân phòng thủ phải đầu hàng”.

Reuters không thể xác minh lập tức 

báo cáo này.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna 

Vereshchuk cho biết các nhà chức trách sẽ 

cố gắng sơ tán thường dân bị mắc kẹt qua 

11 hành lang nhân đạo vào ngày 6/4, mặc 

dù những người cố gắng rời khỏi thành 

phố bị bao vây Mariupol sẽ phải sử dụng 

phương tiện riêng của họ.

Các lực lượng Nga tuần trước đã rút 

lui khỏi các vị trí bên ngoài thủ đô Kyiv và 

chuyển trọng tâm cuộc tấn công ra khỏi 

thủ đô, và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho 

biết thành phố Kharkiv, lớn thứ hai của 

nước này, cũng vẫn bị tấn công.

Các nhà chức trách ở Luhansk, khu 

vực miền đông, hôm 6/4 kêu gọi người 

dân ra khỏi khu vực này “trong lúc tình 

hình an toàn” ở nơi mà Ukraine cho là mục 

tiêu của một cuộc tấn công mới.

Các biện pháp trừng phạt của phương 

Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine của 

Nga, được Moscow gọi là “chiến dịch 

quân sự đặc biệt” và là cuộc tấn công lớn 

nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ 

Đệ nhị Thế chiến, đã tăng thêm một nấc 

sau khi người ta phát hiện ra nhiều thường 

dân thiệt mạng vì bị bắn ở cự ly gần ở thị 

trấn Bucha, miền bắc Ukraine, trong tuần 

này sau khi bị quân Nga tái chiếm.

Moscow phủ nhận việc nhắm mục 

tiêu vào thường dân ở đó và gọi bằng 

chứng được đưa ra là giả mạo do phương 

Tây dàn dựng để làm mất uy tín của Nga.

Phát biểu một ngày sau khi Liên minh 

châu Âu công bố các lệnh trừng phạt mới, 

bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của Nga 

và cấm tàu của Nga vào các cảng của EU, 

người đứng đầu nhánh hành pháp EU, 

Ursula von der Leyen, cho biết sẽ còn 

Nga: Cáo buộc về Bucha có chủ ý làm 

hỏng hoà đàm, biện minh cho trừng 

phạt

thường dân.

“Những hình ảnh nguỵ tạo tội phạm 

khủng khiếp này được công bố để biện 

minh cho một gói trừng phạt nữa đã được 

dàn xếp trước, bao gồm cả việc trục xuất 

quy nhiều nhà ngoại giao [Nga] khỏi một 

số quốc gia”, người phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Nga, Maria Zakharova, nói tại cuộc 

họp báo hàng tuần.

“Và tất nhiên, nó làm phức tạp thêm, 

nếu không muốn nói là hoàn toàn làm gián 

đoạn các cuộc đàm phán (hòa bình)”.

Trước đó trong ngày 6/4, Điện 

Kremlin nói rằng các cuộc hoà đàm giữa 

Moscow và Kyiv không tiến triển nhanh, 

mạnh như mong muốn.

_________________

Nga nói bỏ chế tài mới tiếp tục 

hợp tác trong lĩnh vực không 

gian

Giám đốc cơ quan không gian của 

Nga ngày thứ Bảy nói việc khôi phục quan 

hệ bình thường giữa các đối tác tại Trạm 

Không gian Quốc tế (ISS) và các dự án 

không gian chung khác sẽ chỉ có thể thực 

hiện được khi các chế tài của phương Tây 

áp đặt lên Moscow được dỡ bỏ.

Dmitry Rogozin, người đứng đầu 

Roscosmos, nói trong một bài đăng trên 

mạng xã hội rằng mục đích của các chế tài 

là "giết chết nền kinh tế Nga và đẩy người 

dân chúng tôi vào tuyệt vọng và đói khổ, 

khiến đất nước chúng tôi phải quỳ gối." 

Ông nói thêm, "họ sẽ không thành công, 

nhưng ý định là rõ ràng."

"Đó là lý do tại sao tôi tin rằng việc 

khôi phục quan hệ bình thường giữa các 

đối tác tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và 

các dự án khác chỉ có thể thực hiện được 

với việc loại bỏ hoàn toàn và vô điều kiện 

các chế tài bất hợp pháp," ông Rogozin 

nói.

Ông nói thêm rằng các đề xuất của 

Roscosmos về thời điểm chấm dứt hợp tác 

trên ISS với các cơ quan không gian của 

Mỹ, Canada, Liên minh Châu Âu và Nhật 

Bản sẽ sớm được báo cáo với nhà chức 

trách Nga. Trước đó, ông từng nói rằng các 

chế tài có thể "hủy hoại" quan hệ đối tác 

Mỹ-Nga trên ISS.

Phương Tây ban hành các chế tài sâu 

rộng nhắm vào Nga để phản ứng về điều 

mà Moscow gọi là "chiến dịch quân sự đặc 

biệt" ở Ukraine, được phát động vào ngày 

24 tháng 2.

Dù có căng thẳng, một phi hành gia 

Mỹ và hai phi hành gia Nga đã đáp xuống 

an toàn ở Kazakhstan hôm thứ Tư sau khi 

rời trạm không gian trên cùng một phi 

thuyền.

Cơ quan Không gian Châu Âu tháng 

trước nói họ đang đình chỉ hợp tác với 

Roscosmos trong sứ mệnh thám hiểm 

ExoMars để tìm kiếm dấu hiệu sự sống 

trên bề mặt sao Hỏa.

Công ty vệ tinh OneWeb của Anh 

tháng trước cho biết họ đã ký hợp đồng với 

công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk để 

phóng các vệ tinh của mình lên quỹ đạo 

sau khi hủy một vụ phóng 36 vệ tinh vào 

ngày 4 tháng 3 từ bãi phóng Baikonur 

Cosmodrome của Nga ở Kazakhstan vì 

những đòi hỏi vào phút chót của Moscow.
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Điện Kremlin lấy làm lạ về việc Mỹ 
trừng phạt các ái nữ của ông Putin

rằng đang che giấu sự giàu có của cha họ.

Người phát ngôn Điện Kremlin 
Dmitry Peskov nói với các phóng viên: 
“Tất nhiên, chúng tôi coi những biện pháp 
trừng phạt này là bước gia tăng quan điểm 
hết sức điên rồ về việc áp đặt các chế tài”.

Ông Peskov nói rằng Điện Kremlin 
không thể hiểu tại sao các con gái của ông 
Putin lại bị nhắm mục tiêu như vậy.

Ông nói: “Đây là điều khó hiểu và khó 
giải thích. Thật đáng tiếc, chúng tôi phải 
đối phó với những người phản đối như 
vậy.”

Bà Katerina Tikhonova, con gái của 
Putin, là một giám đốc điều hành công 
nghệ có công việc hỗ trợ chính phủ Nga và 
ngành công nghiệp quốc phòng của nước 
này, theo chi tiết trong gói trừng phạt của 
Mỹ được công bố hôm 6/4.

Bà Maria Vorontsova, một người con 
gái nữa của ông Putin, là lãnh đạo các 
chương trình do chính phủ tài trợ đã nhận 
được hàng tỷ đôla từ Điện Kremlin cho 
nghiên cứu di truyền học và được đích 
thân ông Putin giám sát, Hoa Kỳ cho biết.

Từ trước đến nay, ông Putin luôn giữ 
kín cuộc sống riêng tư của mình và gia 
đình. Điện Kremlin thường bác bỏ các câu 
hỏi về chuyện này, với lý do quyền riêng tư 
của ông.

Mỹ nhắm vào con gái ông Putin, 
ngân hàng Nga trong những chế 

tài mới

Mỹ ngày 6/4 loan báo các chế tài 
nhắm vào hai cô con gái trưởng thành của 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói 
đang siết chặt trừng phạt lên các ngân 
hàng Nga để trả đũa về “các tội ác chiến 
tranh” tại Ukraine.

Anh Quốc cũng phong tỏa tài sản 
chống hai ngân hàng chính, cấm người 
Anh đầu tư tại Nga và cam kết chấm dứt sự 
lệ thuộc vào than đá và xăng dầu Nga vào 
cuối năm.

Liên hiệp châu Âu cũng kỳ vọng sớm 
có những bước thêm nữa, bao gồm cấm 
đầu tư mới tại Nga và cấm vận than đá, sau 
những chứng cứ mới đây về tàn sát xuất 
hiện sau khi các lược lượng Nga rút khỏi 
thi trấn Bucha.

Mỹ hành động chống lại hai trong 
những ngân hàng lớn nhất của Nga, 
Sberbank và Alfa Bank, cấm các tài sản đi 
qua hệ thống tài chánh Mỹ và cấm người 
Mỹ giao dịch với hai định chế này.

Thêm vào các chế tài nhằm vào hai cô 
con gái trưởng thành của ông Putin là 
Mariya Putin và Katerina Tikhonova, Mỹ 
cũng nhắm vào Thủ tướng Mikhail 
Mishustin; vợ và con của Ngoại trưởng 
Nga Sergey Lavrov, và thành viên Hội 
đồng An ninh Nga, kể cả ông Dmitry 
Medvedev, cựu Tổng thống và cựu Thủ 
tướng Nga.
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Các lệnh trừng phạt cắt đứt tất cả thân 
nhân trong gia đình gần gũi của ông Putin 
với hệ thống tài chánh Mỹ và phong tỏa 
bất cứ tài sản nào họ có tại Mỹ.

Tổng thống Joe Biden nói vòng chế 
tài mới nhất sẽ là “tai họa.”

“Tôi nói rõ là Nga sẽ trả giá đắt và tức 
thì cho việc tàn sát của họ tại Bucha,” ông 
Biden nói trên Twitter. Ông Biden dự trù 
ký một sắc lệnh cấm người Mỹ đầu tư mới 
tại Nga dù họ sống ở đâu. Bộ Ngân khố Mỹ 
đang chuẩn bị thêm những chế tài chống 
các doanh nghiệp quốc doanh Nga, theo 
Tòa Bạch Ốc.

Anh loan báo phong tỏa chế tài nhằm 
vào Sberbank và Credit Bank of Moscow 
và chỉ định 8 nhà tài phiệt Nga mà Anh nói 
ông Putin “dùng để đẩy mạnh nền kinh tế 
chiến tranh của ông.”

“Cùng với các đồng minh, chúng ta 
chứng tỏ cho giới ưu tú Nga thấy họ không 
thể rữa tay về các vụ tàn sát thực hiện theo 
lệnh của ông Putin,” Ngoại trưởng Anh 
Liz Truss nói.

Anh đã loan báo một kế hoạch loại bỏ 
xăng dầu của Nga, chiếm 8% mức cung 
cấp của Anh. Nga là nước cung cấp than 
nhập khẩu hàng đầu cho Anh, dù nhu cầu 
loại khoáng sản gây ô nhiễm này đã sụt 
giảm trong thập niên qua.

Anh chưa chấm dứt nhập khẩu khí đốt 
của Nga, chiếm 4% nguồn cung cấp, chỉ 
nói rằng sẽ làm như vậy “càng sớm càng 
tốt.”

Video và hình ảnh các xác chết trên 
đường phố Bucha sau khi được tái chiếm 
từ các lực lượng Nga đã làm phát sinh một 
làn sóng phẫn nộ trong các đồng minh 
phương Tây, đã vạch ra những chế tài mới 
để đáp ứng.

Đề nghị cấm nhập khẩu than Nga của 
Ủy ban châu Âu sẽ là những chế tài đầu 
tiên của EU nhắm vào công nghiệp năng 
lượng sinh lợi nhiều của Nga.

Người đứng đầu chính sách ngoại 
giao của EU, ông Josep Borrell nói năng 
lượng là thiết yếu của túi tiền chiến tranh 
của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Một tỉ đồng euro chúng ta trả cho 
ông Putin mỗi ngày về năng lượng ông 
cung cấp cho chúng ta kể từ khi bắt đầu 
chiến tranh. Chúng ta đã đưa cho ông ta 35 
tỉ euro. So với một tỉ mà chúng ta đã trao 
cho Ukraine về vũ khí và đạn dược,” ông 
Borrell nói.

Âu vốn đang tìm kiếm một sự thống nhất 

trong việc phản đối yêu cầu thanh toán 

bằng tiền tệ của Moscow.

Đài Loan thắt chặt hạn chế xuất khẩu 
sang Nga

công ty nào muốn xuất khẩu hàng hoá 
trong một danh sách dài liên quan đến 
công nghệ sang Nga sẽ phải xin phép.

Nội các Đài Loan nói thêm rằng động 
thái này được thực hiện “nhằm ngăn chặn 
việc nước ta xuất khẩu hàng hóa công 
nghệ cao sang Nga để sản xuất vũ khí quân 
sự”.

Danh sách này bao gồm thiết bị sản 
xuất chất bán dẫn, ngành sản xuất mà Đài 
Loan là nước dẫn đầu thế giới, cũng như 
laser và hệ thống định vị.

Bộ Kinh tế Đài Loan nói thêm trong 
một tuyên bố riêng rằng họ “kêu gọi ngành 
công nghiệp tuân theo luật kiểm soát xuất 
khẩu, tiến hành thẩm định trước khi xuất 
khẩu và tránh xuất khẩu các sản phẩm từ 
‘danh sách xuất khẩu của Nga’ có thể được 
sử dụng để phát triển vũ khí cho Nga mà 
không được chấp thuận”.

Bộ này cho biết họ đã đưa ra danh 
sách dựa trên những gì các nước đồng 
minh khác đang làm và có tổng cộng bao 
gồm 57 “mặt hàng bị kiểm soát”.

Tuần trước, một quan chức Mỹ cho 
biết hang TSMC của Đài Loan, nhà sản 
xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, 
đã rời khỏi thị trường Nga, cắt đứt khả 
năng tiếp cận của Trung tâm Công nghệ 
SPARC của Moscow đối với chip Elbrus, 
vốn được sử dụng rộng rãi trong giới tình 
báo và hệ thống quân sự Nga.

Tình cảnh của Ukraine đã nhận được 
sự đồng cảm rộng rãi của công chúng ở 
Đài Loan vì nhiều người coi đây là sự 
tương đồng giữa những gì đang xảy ra ở 
quốc gia châu Âu với những gì có thể xảy 
ra nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực để đưa 
hòn đảo mà họ tuyên bố là lãnh thổ của 
riêng mình về dưới sự kiểm soát của Trung 
Quốc.

(tiếp trang 1-A)

nhiều biện pháp nữa sắp tới.

Nhà Trắng cũng cho biết họ sẽ công 

bố các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 

6/4, một phần để đáp trả sự việc ở Bucha.

Tại Rome, Giáo hoàng Francis kêu 

gọi chấm dứt chiến tranh và lên án sự kiện 

mà ông mô tả là “vụ thảm sát Bucha”.
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TIN THEÁ GIÔÙI

TT Ukraine: Một số lãnh đạo 
phương Tây sợ tổn thất kinh tế 

hơn tội ác chiến tranh
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, hôm 6/4 

cáo buộc một số nhà lãnh đạo phương Tây coi những tổn 
thất tài chính còn tồi tệ hơn cả tội ác chiến tranh, và nói 
rằng ông không thể chấp nhận sự thiếu quyết đoán về các 
lệnh trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga.

“Khi chúng tôi nghe thấy những lời hùng biện mới về 
các lệnh trừng phạt... Tôi không thể chấp nhận được bất kỳ 
sự thiếu quyết đoán nào sau tất cả những gì quân đội Nga 
đã làm”, ông nói trong một bài phát biểu trước Quốc hội 
Ireland hôm 6/4.

“Điều duy nhất mà chúng ta đang thiếu là cách tiếp 
cận có nguyên tắc của một số nhà lãnh đạo - các nhà lãnh 
đạo chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp - những người vẫn 
nghĩ rằng chiến tranh và tội ác chiến tranh không phải là 
điều gì đó khủng khiếp cho bằng tổn thất về tài chính”, ông 
nói thêm.

Phương Tây đã đạt được một số tiến triển để có thêm 
các biện pháp trừng phạt mới trong tuần này sau khi nhiều 
thi thể thường dân bị bắn ở cự ly gần được tìm thấy ở thị 
trấn Bucha sau khi Nga rút quân. Tuy nhiên, cho đến nay, 
châu Âu đã dừng hạn chế nhập khẩu khí đốt của Nga mà 
các nước trong khu vực đang phụ thuộc rất nhiều.

Ông Zelenskyy kêu gọi Dublin thuyết phục các đối 
tác Liên minh châu Âu đưa ra các biện pháp “cứng rắn 
hơn” chống lại Moscow.

Kyiv và phương Tây nói rằng có bằng chứng, bao 
gồm hình ảnh và lời khai của nhân chứng được thu thập bởi 
Reuters và các tổ chức truyền thông khác ở Bucha, rằng 
các vụ hành quyết rõ ràng là do binh sĩ Nga thực hiện.

Điện Kremlin phủ nhận các lực lượng của họ phải 
chịu trách nhiệm về những cái chết và hôm 5/4 nói rằng 
những cáo buộc của phương Tây Lực lượng Nga phạm tội 
ác chiến tranh là một “sự nguỵ mạo quái dị”..

Đan Mạch trục xuất 15 sĩ quan 
tình báo Nga

Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết nước này đang trục 
xuất 15 sĩ quan tình báo Nga từng làm việc tại Đại sứ quán 
Nga ở Copenhagen.

Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết đại sứ Nga đã được 
thông báo về quyết định này hôm thứ Ba 5/4.

Bộ này cho biết Đan Mạch lên án mạnh mẽ “sự tàn 
bạo của Nga đối với thường dân Ukraine ở Bucha” và nhấn 
mạnh rằng “các cuộc tấn công có chủ ý vào dân thường là 
một tội ác chiến tranh.”

Các sĩ quan có hai tuần để rời Đan Mạch. Bộ trưởng 
Ngoại giao Jeppe Kofod cho biết: “Họ gây ra rủi ro cho an 
ninh quốc gia của chúng tôi mà chúng tôi không thể bỏ 
qua”.

Động thái này diễn ra sau khi Pháp và Đức hôm thứ 
Hai 4/4 thông báo trục xuất hàng chục người Nga được cấp 
chứng nhận ngoại giao.

Pháp có kế hoạch trục xuất 35 người. Bộ Ngoại giao 
Pháp viện lý do an ninh quốc gia cho việc trục xuất này, nói 
rằng những nhà ngoại giao Nga này đang tiến hành “các 
hoạt động trái với lợi ích an ninh của chúng tôi.” Bộ Ngoại 
giao Pháp không đưa ra chi tiết.■

Ukraine tính phát hành trái phiếu quốc 
tế để gây quỹ kháng chiến

Với hy vọng có được những nguồn quỹ mới để tài trợ 
các nỗ lực quốc phòng, Ukraine đang tìm cách mở rộng 
một chương trình phát hành trái phiếu nội địa ra thị trường 
vốn quốc tế, một nguồn tin biết rõ chuyện này cho hay 
ngày 1/4.

Kyiv phát động một chương trình bán trái phiếu đồng 
hryvnia của Ukraine để gây quỹ cho cuộc chiến chống 
Nga, được gọi là “trái phiếu chiến tranh”, vào cuối tháng 
Hai. Chính phủ nói họ nhắm mục tiêu gây quỹ khoảng 1,36 
tỉ đô la qua chương trình nội địa.

Nguồn tin của Reuters cho hay chính phủ Ukraine 
hiện hy vọng phát động một công cụ lợi tức cố định quốc 
tế, có thể là bằng đồng đô la Mỹ, trong những tháng tới.

“Ukraine được khuyến khích bởi sự ủng hộ không chỉ 
từ các nhà tín dụng chính thức mà còn từ các kiều dân 
Ukraine ở nước ngoài và giới hữu trách quốc tế,” quan 
chức này nói với Reuters.

“Mục tiêu là mở rộng chương trình hiện có về trái 
phiếu quốc nội ra quốc tế,” nguồn tin cho hay và nói rằng 
chính phủ Ukraine hy vọng gây quỹ được càng nhiều càng 
tốt, có thể “hàng trăm triệu đô la.”

Hiện chưa rõ liệu trái phiếu đó có nhắm vào những 
khách hàng nhỏ lẻ--bao gồm kiều dân Ukraine ở nước 
ngoài--hay chỉ là các công ty đầu tư, hoặc cả hai.

Bộ tài chánh Ukraine chưa hồi đáp yêu cầu bình luận.

Trái phiếu nhắm vào kiều dân đã thành công tại một số 
nước đang phát triển, chẳng hạn như Israel đã dùng 
phương cách này để gây quỹ lên đến hàng chục tỉ đô la kể 
từ năm 1951.

Quỹ kiều dân từng giúp Ấn Độ thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng cân bằng chi trả năm 1991, gây quỹ được 4,2 tỉ đô la 
vào năm 1998 để chống chọi các chế tài quốc tế sau những 
cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Dòng tiền đóng góp chảy vào Ukraine kể từ khi cuộc 
xâm lược của Nga bắt đầu-bằng tiền mặt cũng như tiền ảo-
hầu hết từ cộng đồng kiều dân đông đảo ở nước ngoài.■

Châu Âu khẳng định ‘sát cánh’ cùng 
Ukraine

Chủ tịch Nghị viện châu Âu ngày 1/4 sang thăm thủ 
đô Ukraine và tuyên bố tại đây rằng người dân châu Âu sát 
cánh với Ukraine và sẽ giúp tái thiết các thị trấn và thành 
phố sau cuộc chiến với Nga.

Bà Roberta Metsola, nhận chức vụ chủ tịch Nghị viện 
châu Âu hồi tháng Giêng năm nay, khẳng định Nghị viện 
sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine khởi sự tiến trình gia 
nhập Liên hiệp châu Âu.

“Hãy tin lời tôi khi tôi nói rằng Nghị viện châu Âu, 
Liên hiệp châu Âu, và người dân châu Âu sát cánh cùng 
với Ukraine. Đó là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay, vì 
chúng tôi sát cánh cùng các bạn,” bà tuyên bố sau khi đặt 
chân tới thủ đô Kyiv.

Bà Metsola cam kết 3 điều với Ukraine:

“Đầu tiên, cuộc xâm lược tội lỗi của Tổng thống 
Vladimir Putin đối đầu trực tiếp với châu Âu, cộng đồng 
quốc tế, và trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Chúng ta sẽ 
không để ông ấy yên khi ông ấy làm như vậy.”

Bà Roberta Metsola, chủ tịch Nghị viện châu Âu.

“Thứ hai, Liên hiệp châu Âu thừa nhận khát vọng 
châu Âu của các bạn và ước vọng của các bạn muốn làm 
ứng viên gia nhập. Và các bạn có thể trông cậy vào sự ủng 
hộ hoàn toàn của Nghị viện Châu Âu hoàn thành mục tiêu 
này.”

“Thứ ba, chúng tôi sẽ giúp các bạn tái thiết các thành 
phố và thị trấn của các bạn một khi cuộc chiến tranh bất 
hợp kháp, phi lý, và không cần thiết này chấm dứt. Chúng 
tôi đã cung cấp viện trợ tài chánh, quân sự, và nhân đạo. 
Việc này sẽ tiếp tục và sẽ gia tăng,” bà phát biểu tại một 
cuộc họp báo chung với ông Rusland Stefanchuk, chủ tịch 
quốc hội Ukraine.

Ông Stefanchuk cho hay đôi bên đã thảo luận việc tiếp 
tục chế tài quốc tế lên Nga, viện trợ nhân đạo và quân sự 
cho Ukraine và những thủ tục gia nhập EU.

Thủ tướng các nước thành viên EU như Ba Lan, Cộng 
hòa Czech, và Slovakia đã sang thăm Kyiv trong tháng 
trước để chứng tỏ đoàn kết với Ukraine. Các nước EU nằm 
trong số những nước đã áp đặt chế tài lên Nga vì xâm lược 
Ukraine.
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Cách sử dụng nước vo 
gạo giúp phụ nữ Nhật Bản 
có được làn da trắng hồng 
trẻ trung

hụ nữ Nhật Bản được biết đến Pvới làn da trắng sứ, không tì 
vết. Mặc dù Nhật Bản là quốc 

gia có nhiều đổi mới nhất trên thế giới 
nhưng phụ nữ Nhật Bản vẫn sử dụng các 
phương pháp chăm sóc đã tồn tại từ hàng 
thế kỷ để trông trẻ hơn tuổi thật của họ. 
Một trong những cách gia truyền như vậy 
là sử dụng nước còn lại sau khi nấu cơm để 
chăm sóc da.

Bạn sẽ rất ấn tượng bởi tất cả những 
cách mà thành phần đơn giản trong nước 
vo gạo có thể mang lại lợi ích cho làn da 
của bạn. 

Sau đây là những công dụng tuyệt vời 
mà nước vo gạo sẽ giúp cải thiện làn da của 
bạn.

1. Ngăn ngừa lão hóa da sớm
Sử dụng nước vo gạo như một chất rửa 

mặt có thể giúp bạn ngăn ngừa nếp nhăn. 
Nước gạo lên men tăng cường sản xuất 
collagen trong da của bạn và giúp da căng 
mọng, trẻ trung lâu hơn. Nước vo gạo cũng 
rất giàu chất chống oxy hóa, giúp nó trở 
thành vũ khí tự nhiên và mạnh mẽ chống 
lại các nếp nhăn hình thành sớm.

2. Hoạt động như một loại kem 
chống nắng tự nhiên

Nước vo gạo có tác dụng làm mát tự 
nhiên và thoa lên da có thể giúp làm dịu vết 
cháy nắng và giảm kích ứng. Các yếu tố 
được tìm thấy trong gạo ã đ được chứng 
minh là có  tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại 
của ánh nắng mặt trời. 

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một 
trong những nguyên nhân phổ biến nhất 
gây tổn thương da, sử dụng nước vo gạo là 
một cách dễ dàng và hợp lý để bảo vệ da 
mặt của bạn.

3. Làm dịu da bị tổn thương
Ngành công nghiệp làm đẹp cung cấp 

rất nhiều sản phẩm hiệu quả nhưng đắt tiền 
có thể giúp bạn có được làn da đẹp hơn. 
Nước vo gạo là một thành phần chăm sóc 
da tự nhiên và rẻ tiền mà hầu hết mọi người 
đều đã có sẵn trong c ình. ăn bếp của m
Ngoài khả năng giảm nếp nhăn, nước vo 
gạo giúp cải thiện tình trạng tổn thương da 

và thậm chí có thể được sử dụng để điều trị 
một số bệnh về da, chẳng hạn như viêm da 
dị ứng.

4. Làm giảm sắc tố da
Mặc dù chứng tăng sắc tố da thường 

vô hại, nhưng tình trạng da không  đều màu
có thể gây khó chịu và xấu hổ đối với một 
số người. Nếu không được điều trị, các 
đốm đen trên da có thể dẫn đến màu da 
không đồng đều, khiến khuôn mặt bạn 
trông loang lổ. Nước vo gạo đã được chứng 
minh là có khả năng tăng cường sản xuất 
melanin và có thể làm giảm chứng tăng sắc 
tố da một cách hiệu quả.

5. Giúp kiểm soát độ nhờn của da
Các loại dầu tự nhiên rất cần thiết cho 

sức khỏe làn da của bạn vì chúng sẽ khóa 
ẩm và hoạt động như một hàng rào bảo vệ 
chống lại các tác động bên ngoài. 

Nhưng việc sở hữu một khuôn mặt 
bóng nhờn không phải là điều mọi người 
yêu thích, chúng ta thường tìm kiếm các 
loại toner hoặc sữa rửa mặt có thể làm cho 
da bóng nhờn được kiểm soát hơn. 

Trên thực tế, nhiều sản phẩm chăm 
sóc da dành cho da dầu có chứa cồn có thể 
làm rối loạn hoạt động của tuyến bã nhờn 
và gây sản sinh quá mức bã nhờn, do đó sẽ 
khiến da bạn càng thêm nhờn. Sử dụng 
nước vo gạo là một cách cân bằng da nhờn 
an toàn, vì nó giúp loại bỏ dầu thừa và 
không làm da bạn bị khô.

6. Cải thiện làn da từ trong ra ngoài
Trong khi thoa nước vo gạo có thể có 

lợi cho làn da của bạn theo nhiều cách thì 
uống nước vo gạo có thể giúp bạn cải thiện 
làn da từ bên trong. Nước vo gạo rất tốt cho 
tiêu hóa, nó có chứa prebiotics, và được 
biết là chất giúp giải độc thực phẩm và 
chứng khó tiêu. 

Vì sức khỏe ường ruột là yếu tố cần đ
thiết để có làn da đẹp, nên nước vo gạo thực 
sự là một liều thuốc kỳ diệu giúp làn da của 
bạn luôn tươi sáng.

Công thức: Cách làm nước vo gạo 
sử dụng chăm sóc da

- Vo sạch gạo và thêm 2-3 cốc nước.
- òng trong tối  Để nó ở nhiệt độ ph đa

48 giờ.
- Lọc gạo và lấy nước.
- Bạn có thể bảo quản nước vo gạo 

trong hộp kín đến 7 ngày và dùng làm sản 
phẩm rửa gội cho cả da và tóc. ■
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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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