
Thụy Điển và Phần Lan hôm 

29/6 dường như sẽ nhanh chóng 

trở thành thành viên NATO sau 

khi Thổ Nhĩ Kỳ bỏ quyền phủ 

không cho hai nước này gia nhập, 

tại một hội nghị thượng đỉnh mà 

liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu dự 

kiến sẽ áp dụng một chiến lược 

sâu rộng tập trung vào Nga và 

Trung Quốc trong thập niên tới.

Sau cuộc hội đàm tại Madrid, 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip 

Erdogan hôm 28/6 đã đồng ý với 

những người đồng cấp Phần Lan 

và Thụy Điển một loạt biện pháp 

an ninh để cho phép hai nước Bắc 

Âu tiến triển trong nỗ lực gia nhập 

NATO.

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết 

định tại hội nghị thượng đỉnh để 

mời Thụy Điển và Phần Lan làm 

thành viên của liên minh”, Tổng 

thư ký NATO Jens Stoltenberg nói 

về hai quốc gia đã từ bỏ chủ 

Người ta phát hiện ra 46 

người chết trong thùng một chiếc 

xe đầu kéo bị bỏ lại trên một con 

đường hẻo lánh ở thành phố San 

Antonio, bang Texas. Đây là 

thảm kịch mới nhất cướp đi sinh 

mạng của những người di cư đi 

lậu qua biên giới từ Mexico đến 

Mỹ. Ngoài ra, còn có 16 người 

phải nhập viện, trong đó có 4 trẻ 

em, theo AP.

Một nhân viên công ích của 

thành phố nghe tiếng kêu cứu từ 

chiếc xe tải lúc 6 giờ kém chiều 

hôm 27/6 và phát hiện ra cảnh 

tượng khủng khiếp này, Cảnh sát 

Ngày 29/6, NATO nhất trí coi 

Nga là “mối đe dọa trực tiếp” nhất 

đối với an ninh của các đồng minh 

sau cuộc xâm lược của Moscow 

vào Ukraine, và tuyên bố sẽ hiện 

đại hóa các lực lượng vũ trang 

đang bị tấn công của Kyiv. Khối 

này nói rằng họ ủng hộ hết mình 

“lực lượng phòng thủ anh hùng” 

của Ukraine.

Sau khi hoàn thành hội nghị 

thượng đỉnh với nội dung chính về 

cuộc xâm lược và biến động địa 

chính trị mà cuộc chiến gây ra, 

NATO đã chính thức mời Thụy 

Điển và Phần Lan tham gia liên 

minh và cam kết tăng cường các 

lực lượng sẵn sàng chiến đấu và 

phản ứng nhanh ở sườn phía đông, 

nơi gần Nga nhất.

Tổng thống Joe Biden đã 

công bố các kế hoạch triển khai bổ 

sung lực lượng trên bộ, trên không 

và trên biển của Hoa Kỳ trên khắp 

Tổng thống Nga Vladimir 
Putin vẫn muốn chiếm hầu hết 
Ukraine, nhưng lực lượng của 
ông ấy quá tiêu hao vì tác chiến 
nên có phần chắc họ sẽ chỉ đạt 

được những thắng lợi từng bước 
trong thời gian gần, một quan 
chức tình báo hàng đầu của Mỹ 
nhận định hôm 29/6.

Trình bày đánh giá của tình 
báo Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine 
hơn 4 tháng qua, Giám đốc Tình 
báo Quốc gia Avril Haines cho 
biết các cơ quan tình báo Mỹ nhất 

trí rằng cuộc chiến này sẽ gặm 
nhấm trong một thời gian kéo 
dài.

“Tóm lại, tình hình vẫn rất 

Ông Donald Trump đã bỏ qua 

những cảnh báo về an ninh của 

chính mình về những người biểu 

tình có vũ trang ở trong đám đông 

biểu tình ngày 6/1, và thực hiện 

những nỗ lực tuyệt vọng để tham 

gia cùng những người ủng hộ ông 

khi họ tiến đến Điện Capitol, AP 

dẫn lời khai mới đầy kịch tính 

được đưa ra trước ủy ban Hạ viện 

chịu trách nhiệm điều tra về vụ nổi 

loạn năm 2021.

Cassidy Hutchinson, một cựu 

trợ lý Nhà Trắng ít được biết đến, 

đã mô tả hình ảnh một tổng thống 

giận dữ, thách thức, cố gắng để 

những người biểu tình có vũ trang 

tránh kiểm tra an ninh tại cuộc 

biểu tình vào sáng hôm đó để phản 

đối kết quả thất bại trong cuộc bầu 

cử năm 2020 của ông, và là người 

sau đó đã giằng lấy tay lái của 

chiếc SUV dành cho tổng thống 

khi Sở Mật vụ từ chối để ông đến 

Điện Capitol.

Và khi sự việc ở Điện Capitol 

căng lên theo hướng bạo lực, với
(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Mỹ: 46 di dân chết trong 

thùng xe tải bị bỏ lại ở San Antonio

Các nhà lãnh đạo G7 ngày 

28/6 kêu gọi Trung Quốc vận 

dụng ảnh hưởng của mình với 

Nga để chấm dứt cuộc xâm lược 

Ukraine đồng thời hãy bỏ “các 

tuyên bố hàng hải bành trướng” ở 

Biển Đông.

G7 kêu gọi Trung Quốc thúc 

ép Nga rút lực lượng ra khỏi 

Ukraine ngay lập tức và vô điều 

kiện, viện dẫn phán quyết của 

Tòa án Công lý Quốc tế rằng 

Moscow phải đình chỉ hoạt động 

quân sự và các nghị quyết liên 

quan của Đại hội đồng Liên hiệp 

quốc.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Các nhà lãnh đạo G7 họp thượng đỉnh tại Đức từ ngày 26-28/6/2022

Tình báo Mỹ: Putin 

vẫn muốn chiếm hầu hết Ukraine
Phụ tá: Ông Trump bỏ qua các mối 

đe dọa vào ngày 6/1, muốn tham gia đám đông

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

NATO cam kết hiện đại hóa 

quân đội Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Tư liệu)Cô Cassidy Hutchinson, cựu trợ lý Nhà Trắng, ra khai chứng trước uỷ ban của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 28/6/2022.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào ngày 29/6/2022. Cơ quan chức năng làm việc tại nơi phát hiện chiếc xe tải ngày 27/6/2022 ở San Antonio, Texas.

G7: Trung Quốc phải thúc ép

Nga dừng chiến tranh ở Ukraine
Thụy Điển, Phần Lan sắp được 

kết nạp NATO giữa lúc liên minh tập trung vào Nga, Trung Quốc

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên cạnh Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 
và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong cuộc họp bàn tròn tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 29/6/2022.
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CAÁM PHAÙ THAI ÔÛ MYÕ: AÙN LEÄ 'ROE KIEÄN WADE' BÒ ÑAÛO NGÖÔÏC NGHÓA LAØ GÌ?

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã mở cửa cho các bang 

có quyền hạn riêng trong việc cấm hoặc hạn chế chặt 

chẽ khả năng phá thai của phụ nữ.

Năm 1973, tòa án đã ra phán quyết trọng vụ 'Roe kiện 

Wade' rằng phụ nữ mang thai được quyền phá thai trong ba 

tháng đầu của thai kỳ, đồng thời cho phép các hạn chế và 

lệnh cấm hợp pháp đối với việc phá thai trong tuần từ 13 

đến 27 của thai kỳ.

Giờ đây, tòa án đã đảo ngược phán quyết trước đó, có 

tác động khiến các bang có thể cấm phá thai dưới 12 tuần.

Phá thai sẽ không tự động trở thành bất hợp pháp ở 

Hoa Kỳ - nhưng các bang riêng lẻ giờ đây sẽ được phép tự 

quyết định liệu có cho phép phá thai hay không và cho 

phép như thế nào.

Các bang nào sẽ cấm phá thai?

Nhiều bang đã thông qua điều gọi là "luật kích hoạt" 

(trigger law) mà sẽ có hiệu lực ngay khi án lệ 'Roe kiện 

Wade' bị đảo ngược.

Lại có các bang khác đã bỏ luật cũ về cấm phá thai 

trước năm 1973 - giờ đây chúng có thể có hiệu lực trở lại.

Trong thập niên qua , một số tiểu bang cũng cố gắng 

thông qua luật cấm phá thai, ngoại trừ trong một số trường 

hợp như khi tính mạng của người phụ nữ mang thai bị đe 

dọa. Một số luật đó đã bị hủy bỏ bởi các tòa án cấp dưới, vì 

chúng có vẻ vi phạm án lệ 'Roe kiện Wade'. Nhưng bây giờ 

chúng có thể có hiệu lực trở lại.

Hơn 20 bang đang tiến hành các động thái để hạn chế 

khả năng phá thai.

Một số bang có ý định cấm phá thai kể từ lúc bắt đầu 

thụ thai, trong khi các bang khác đưa ra lệnh cấm sau sáu 

tuần trở đi.

Tất cả các bang đều cho phép cấm phá thai để cứu tính 

mạng người mẹ, trong khi một số bang cũng sẽ cho phép 

các ngoại lệ với những trường hợp mang thai do bị hiếp 

dâm hoặc loạn luân.

Hầu hết các bang cho biết họ sẽ không truy tố phụ nữ 

vì cố gắng bỏ thai, hay áp dụng mức phạt hình sự với người 

cung cấp dịch vụ phá thai và những người tìm cách giúp 

phụ nữ phá thai.

Dưới đây là những gì có thể xảy ra ở những bang mà 

giờ đây án lệ 'Roe kiện Wade' bị đảo ngược.

Những hạn chế phá thai nào được các bang dự 

kiến sẽ đưa ra?

Kể từ lúc thụ thai
Alabama

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sức khỏe hoặc tính mạng 

của người mẹ hoặc trong trường hợp đứa trẻ không thể 

sống sót sau khi sinh.

Một lệnh cấm phá thai trước án lệ Roe hiện đang có 

hiệu lực. Theo đó, chỉ có ngoại lệ trong trường hợp để cứu 

tính mạng người mẹ. Luật năm 2019 đã bị thẩm phán chặn 

thì có thể được khôi phục.

Phá thai sẽ bị coi là bất hợp pháp ở bất kỳ giai đoạn 

nào của thai kỳ - ngoại trừ trường hợp cần thiết để "ngăn 

ngừa nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe" của người 

mẹ hoặc nếu có "dị tật thai nhi gây tử vong". Không có 

ngoại lệ đối với mang thai do bị tấn công tình dục hoặc 

loạn luân. Theo luật, bác sĩ bị buộc tội phá thai có thể phải 

đối mặt với án tù 99 năm.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 949.900

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 8,1

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 5

Cập nhật ngày 25/6/2022

Arkansas

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2019 giờ 

đây đã có hiệu lực, cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của 

thai kỳ. Ngoại lệ duy nhất là nếu tính mạng của người 

mang thai gặp nguy hiểm.

Bất kỳ ai cố thực hiện phá thai có thể bị phạt tới 

100.000 USD và ngồi tù lên đến 10 năm.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 577.400

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 6,4

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 3

Cập nhật ngày 25/6/2022

Idaho

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ 

hoặc trong các trường hợp được ghi nhận là bị hiếp dâm 

hoặc loạn luân.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2022 sẽ 

có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi Tòa án Tối cao "ra phán 

quyết", cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Có một ngoại lệ để cứu tính mạng người mang thai. 

Nạn nhân của hãm hiếp hoặc loạn luân cũng được miễn trừ 

nếu tội ác đã được báo cáo trước đó với cơ quan thực thi 

pháp luật và một báo cáo của cảnh sát được cung cấp cho 

bác sĩ. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế vi phạm điều này có 

thể phải ngồi tù.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 328.900

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 5,4

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 3

Cập nhật ngày 25/6/2022

Louisiana

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một thẩm phán đã chặn một luật kích hoạt để có hiệu 

lực, mà cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào.

Có một ngoại lệ là nếu tính mạng của người mang thai 

đang gặp nguy hiểm. Người mang thai được miễn trách 

nhiệm hình sự, nhưng bất kỳ ai thực hiện phá thai có thể bị 

bỏ tù và bị phạt tới 100.000 USD.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 936.100

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 10

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 4

Cập nhật ngày 27/6/2022

Michigan

Trường hợp ngoại lệ: để cứu mạng hoặc ngăn ngừa 

tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ.

Việc phá thai sẽ vẫn hợp pháp cho đến khi thai nhi có 

khả năng sống sót được, tức là trong khoảng thời gian 24-

28 tuần. Sau đó, việc phá thai sẽ chỉ là hợp pháp khi nhằm 

để cứu sống người mẹ.

Một lệnh cấm trước án lệ Roe, từ năm 1931, vẫn còn 

trên sách vở, khiến việc phá thai là bất hợp pháp ngoại trừ 

để cứu tính mạng người mẹ. Không có ngoại lệ cho mang 

thai do bị hiếp dâm hoặc loạn luân. Một thẩm phán đã ra 

lệnh cấm ban đầu đối với việc thi hành luật cũ nếu án lệ 

Roe thất bại, nhưng quyết định này có thể bị thách thức.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 1.874.300

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 13,9

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 21

Cập nhật ngày 25/6/2022

Oklahoma

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2021 giờ 

đây đã có hiệu lực, cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của 

thai kỳ. Không có ngoại lệ cho nạn nhân của hiếp dâm 

hoặc loạn luân. Chỉ có một ngoại lệ là để bảo vệ tính mạng 

của người mẹ. Nếu không, việc phá thai sẽ bị phạt tù.

Tháng 5, Oklahoma đã thông qua một trong những 

luật phá thai hạn chế nhất trong nước, cấm phá thai ngay từ 

thời điểm thụ thai. Điều khoản đó về cơ bản đã hoàn toàn 

lách án lệ 'Roe kiện Wade', xúi giục cá nhân công dân, 

không phải nhà nước, thực thi luật.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 768.800

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 6,2

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 4

Cập nhật ngày 25/6/2022

Texas

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2021 sẽ 

có hiệu lực, cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. 

Luật có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Tòa án Tối cao đưa 

ra phán quyết chính thức, tức là sau khi họ đưa ra ý kiến 

của mình.

Có một ngoại lệ là các trường hợp cấp cứu y tế để cứu 

sống người mẹ. Không có ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn 

luân. Bất cứ ai thực hiện việc phá thai đều có thể phải đối 

mặt với án tù chung thân và tiền phạt, nhưng bản thân bệnh 

nhân sẽ được miễn truy tố.

Năm ngoái, Texas đã cấm hầu hết việc phá thai, ngoại 

trừ những trường hợp "cấp cứu y tế". Luật, quy định việc 

phá thai sau khoảng sáu tuần là bất hợp pháp, đã lách án lệ 

'Roe kiện Wade' bằng cách cho cá nhân công dân quyền 

kiện bất kỳ ai giúp phụ nữ phá thai.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 5.885.900

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 9,5

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 21

Cập nhật ngày 25/6/2022

Ohio

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Dự luật cấm phá thai sau sáu tuần, được thông qua vào 

năm 2019 nhưng bị chặn bởi một thẩm phán, có thể có hiệu 

lực nếu án lệ Roe bị đảo ngược.

Dự luật sẽ chỉ cho phép ngoại lệ để bảo vệ tính mạng 

của người mẹ. Bác sĩ thực hiện phá thai có thể phải đối mặt 

với 25 năm tù và mất giấy phép hành nghề.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 2.203.300

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 9,3

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 9

Cập nhật ngày 25/6/2022

Kentucky

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sống hoặc ngăn ngừa tổn 

thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2019 giờ 

đây đã có hiệu lực, cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào.

Sẽ có những ngoại lệ để ngăn chặn cái chết của người 

mẹ hoặc "sự suy yếu vĩnh viễn của cơ quan duy trì sự 

sống". Không có ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn luân. 

Việc thực hiện phá thai sẽ bị coi là một trọng tội - có thể bị 

phạt tù.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 848.500

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 5,6

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 1

Cập nhật ngày 25/6/2022

Mississippi

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tình mạng người mẹ hoặc 

trong các trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2007 sẽ 

có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi tổng chưởng lý của bang 

ra tuyên bố xác định rằng Tòa án đã bác bỏ án lệ 'Roe kiện 

Wade', cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Có những trường hợp ngoại lệ đối với nạn nhân của 

hiếp dâm và để cứu tính mạng người mẹ. Các nhà cung cấp 

dịch vụ y tế vi phạm điều này có thể phải đối mặt với án tù 

lên đến 10 năm.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 591.700

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 8,3

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 1

Cập nhật ngày 25/6/2022

Missouri

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sống hoặc ngăn ngừa tổn 

thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2019 giờ 

đây đã có hiệu lực, khiến việc phá thai là bất hợp pháp ở bất 

kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Chỉ có một ngoại lệ đối với các trường hợp cấp cứu y 

tế để cứu sống người mẹ hoặc để ngăn chặn "sự suy giảm 

thể chất không thể phục hồi của một chức năng chính của 

cơ thể". Không có ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn luân. 

Bác sĩ thực hiện phá thai có thể bị buộc tội và bị thu hồi 

giấy phép hành nghề.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 1.171.800

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 8,3

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 3

Cập nhật ngày 25/6/2022

Bắc Dakota

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sống người mẹ hoặc 

trong các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2007 sẽ 

có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi tổng chưởng lý của bang 

ra tuyên bố xác định Tòa án Tối cao đã bác bỏ án lệ 'Roe 

kiện Wade', cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào.

Có những trường hợp ngoại lệ cho việc cứu sống 

người mẹ, hiếp dâm hoặc loạn luân. Những người vi phạm 

có thể phải đối mặt với tiền phạt và bỏ tù và điều đó sẽ 

khiến việc phá thai trở thành một trọng tội.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 146.200

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 6,6

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 1

Cập nhật ngày 25/6/2022

Nam Dakota

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2005 giờ 

đây đã có hiệu lực, cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của 

thai kỳ.

Không có ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn luân. Việc 

thực hiện phá thai đối với một người nào đó, trừ khi để cứu 

tính mạng của người mẹ, sẽ bị xếp vào như một trọng tội.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 158.900

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 4,7

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 1

Cập nhật ngày 25/6/2022

Tennessee

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2019 sẽ 

cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ và có hiệu 

lực sau 30 ngày kể từ khi Tòa án tối cao ra phán quyết.

Chỉ có một ngoại lệ là để cứu sống người mẹ, nhưng

(tiếp trang 3-A)
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Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

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

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

Ø Thay voøi nöôùc, boàn caàn, boàn taém, maùy xay raùc.

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995

không có ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn luân. Cung 

cấp hay tìm cách cung cấp dịch vụ phá thai là một trọng tội.

Tiểu bang đã yêu cầu một tòa án dỡ bỏ lệnh cấm đối 

với một dự luật riêng rẽ, mà cấm phá thai sau 6 tuần. Điều 

này có thể khiến hầu hết các ca phá thai trở thành bất hợp 

pháp, sớm hơn quy định trong luật kích hoạt. Nó chỉ có 

ngoại lệ là để cứu sống người mẹ hoặc ngăn ngừa tổn 

thương thể chất nghiêm trọng.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 1.312.500

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 8,4

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 8

Cập nhật ngày 25/6/2022

Utah

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sống người mẹ hoặc 

trong các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2020 giờ 

đây đã có hiệu lực, cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của 

thai kỳ. Có những trường hợp ngoại lệ là để cứu tính mạng 

của người mẹ, hiếp dâm hoặc loạn luân, nếu được báo cáo 

cho cơ quan thực thi pháp luật.

Cũng có những trường hợp ngoại lệ nếu thai nhi bị 

khuyết tật gây tử vong hoặc có "dị tật não nghiêm trọng", 

không bao gồm hội chứng Down, bại não, nứt đốt sống và 

các tình trạng khác mà không dẫn đến trạng thái sống thực 

vật. Bất cứ ai thực hiện phá thai đều có thể bị buộc phạm 

trọng tội.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 675.100

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 4,5

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 3

Cập nhật ngày 25/6/2022

Wisconsin

Trường hợp ngoại lệ: để cứu tính mạng của người mẹ.

Một đạo luật năm 1849 mà cấm hầu hết việc phá thai, 

giờ đây đã có hiệu lực trở lại.

Không có ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn luân. Chỉ 

có một ngoại lệ là để cứu sống người mẹ.

Theo luật, việc cung cấp dịch vụ phá thai cho người 

khác nằm ngoài những điều khoản đó là một trọng tội. Bộ 

trưởng Tư pháp thuộc Đảng Dân chủ của bang đã đặt câu 

hỏi về khả năng thực thi của đạo luật 173 năm tuổi.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 1.083.800

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 7

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 3

Cập nhật ngày 25/6/2022

Wyoming

Trường hợp ngoại lệ: để cứu mạng sống hoặc ngăn 

ngừa tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ, 

hoặc trong các trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân.

Một luật kích hoạt được thông qua vào năm 2022 có 

hiệu lực sau năm ngày kể từ ngày thống đốc xác nhận với 

ngoại trưởng rằng Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ án lệ 

'Roe kiện Wade', cấm phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của 

thai kỳ.

Có những trường hợp ngoại lệ đối với sự nguy hiểm 

đến tính mạng, tình trạng sức khỏe thể chất nghiêm trọng, 

tấn công tình dục và loạn luân. Bất cứ ai thực hiện việc phá 

thai đều có thể bị buộc trọng tội.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 107.700

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 6,7

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 2

Cập nhật ngày 25/6/2022

Từ 6 tuần
Georgia

Trường hợp ngoại lệ: để cứu mạng sống hoặc ngăn 

ngừa tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ, 

hoặc trong các trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân.

Một dự luật cấm phá thai sau khoảng sáu tuần đã được 

thông qua vào năm 2019, nhưng sau đó bị thẩm phán liên 

bang chặn. Nó có thể được tái hiện nếu án lệ Roe bị đảo 

ngược

Có những trường hợp ngoại lệ đối với các trường hợp 

khẩn cấp về y tế, các trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn 

luân được ghi nhận bởi một báo cáo chính thức của cảnh 

sát và có thời hạn dưới 20 tuần.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 2.147.400

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 15,2

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 15

Cập nhật ngày 25/6/2022

Iowa

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sống người mẹ, các 

trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân, hoặc nếu đứa trẻ 

không thể sống sót sau khi sinh.

Năm 2018, Iowa đã thông qua dự luật cấm phá thai 

sau sáu tuần, ngoại trừ các trường hợp bị hiếp dâm, loạn 

luân, bào thai bất thường, hoặc trong trường hợp cấp cứu y 

tế có nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Nhưng một thẩm phán đã ban hành một lệnh theo luật. 

Vào tháng 6, tòa án cao nhất của bang đã phán quyết rằng 

hiến pháp bang không đảm bảo quyền phá thai, khiến bang 

buộc phải dỡ bỏ lệnh nếu án lệ Roe bị đảo ngược.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 592.300

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 6,2

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 8

Cập nhật ngày 25/6/2022

Nam Carolina

Trường hợp ngoại lệ: để cứu sống người mẹ, hiếp dâm 

hoặc loạn luân, hoặc nếu đứa trẻ không thể sống sót sau khi 

sinh.

Việc phá thai có thể bị cấm sau sáu tuần nếu một đạo 

luật được thông qua vào năm 2021 - nhưng bị thẩm phán 

chặn - giờ đây được phép có hiệu lực.

Có những trường hợp ngoại lệ là để cứu tính mạng của 

người mẹ, và bị hiếp dâm hoặc loạn luân nếu thai trước 20 

tuần. Nó cũng cho phép phá thai nếu thai nhi dị thường 

"không thể duy trì sự sống sau khi sinh".

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 965.700

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 11,8

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 4

Cập nhật ngày 25/6/2022

Từ 13 tuần
Arizona

Trường hợp ngoại lệ: để cứu mạng sống hoặc ngăn 

ngừa tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ.

Tháng 3/2022, Arizona đã thông qua luật cấm phá thai 

ở tuần thứ 15, ngoại trừ trường hợp cấp cứu y tế. Không có 

ngoại lệ cho hiếp dâm hoặc loạn luân.

Nó sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 9. Một bác sĩ bị phát 

hiện phá thai trái phép sau 15 tuần sẽ phải đối mặt với trọng 

tội, tiền phạt và lên đến 5 năm tù. Họ cũng có thể bị thu hồi 

giấy phép y tế.

Bang cũng có lệnh cấm trước án lệ Roe, cấm tất cả 

việc phá thai, nhưng không rõ bang sẽ thi hành luật nào.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 1.345.800

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 9.8

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai: 8

Cập nhật ngày 25/6/2022

Bắc Carolina

Trường hợp ngoại lệ: để cứu mạng sống hoặc ngăn 

ngừa tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ.

Đạo luật năm 1973 cấm phá thai sau 20 tuần của thai 

kỳ vẫn còn trong luật.

Năm 2015, nó được sửa đổi để thu hẹp các trường hợp 

ngoại lệ, chỉ cho phép phá thai trong trường hợp tính mạng 

của người mẹ bị đe dọa, hoặc có nguy cơ bị tổn thương thể 

chất nghiêm trọng. Bác sĩ tiến hành việc phá thai có thể bị 

buộc trọng tội.

Nhưng một tòa án đã phán quyết rằng luật không thể 

thi hành vì án lệ 'Roe kiện Wade'. Nó có thể có hiệu lực trở 

lại.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 2.016.700

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 12,4

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai:14

Cập nhật ngày 25/6/2022

Tây Virginia

Trường hợp ngoại lệ: để cứu mạng sống hoặc ngăn 

ngừa tổn thương thể chất nghiêm trọng cho người mẹ.

Tiểu bang có thể tìm cách khôi phục một đạo luật từ 

thế kỷ 19 quy tội việc phá thai như một trọng tội.

Trong một cuộc bỏ phiếu năm 2018, các cử tri đã sửa 

đổi hiến pháp của bang để nói rằng không có sự bảo vệ nào 

ở Tây Virgina đối với quyền được phá thai.

Đánh giá về sửa đổi gần đây, phòng khám phá thai duy 

nhất của tiểu bang cho biết họ không thể hoạt động được 

nữa.

—Số phụ nữ trong độ tuổi 14-44: 322.300

—Tỷ lệ phá thai trên 1.000 phụ nữ: 7,4

—Số lượng phòng khám dịch vụ phá thai:1

Cập nhật ngày 25/6/2022

(tiếp trang 2-A)
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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

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

TIN THEÁ GIÔÙI

NHÀN NGUYỄN

745-2009/1577

Quality Work with 
20 Years Experience

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

736-2008/1576

Đạo luật kiểm soát súng đạn của 
Mỹ ‘chỉ là hình thức’

Cần nâng độ tuổi được phép sở hữu súng, cấm các loại 
súng có độ sát thương cao và nhất là phải nâng cao trách 
nhiệm của người sử dụng súng, một cư dân gốc Việt ở 
California theo dõi vấn đề này nói với VOA và chỉ trích 
đạo luật kiểm soát súng đạn mà Quốc hội Mỹ vừa thông 
qua ‘chỉ là hình thức’.

Dự luật về kiểm soát súng đạn đã được Hạ viện Mỹ 
thông qua hôm 23/6 với tỷ lệ 234-193, chỉ một ngày sau 
khi nó được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 65-33 với 15 
thượng nghị sỹ Cộng hòa hòa cùng toàn bộ 50 đồng nghiệp 
Dân chủ ủng hộ dự luật.

Dự luật đưa ra những biện pháp kiểm soát súng đạn ở 
mức độ khiêm tốn nhất, bao gồm khuyến khích các bang 
không cho những người được coi là nguy hiểm được giữ 
súng và thắt chặt kiểm tra nhân thân đối với người mua 
súng có tiền án bạo lực gia đình hoặc phạm tội nặng khi 
còn là trẻ vị thành niên.

Đây là đạo luật kiểm soát súng quan trọng đầu tiên 
được thông qua trong ba thập kỷ tại một quốc gia có tỷ lệ sở 
hữu súng trên đầu người cao nhất thế giới và số vụ xả súng 
hàng loạt hàng năm nhiều nhất trong số các nước giàu, 
trong lúc Mỹ vừa rúng động với vụ xả súng vào trường tiểu 
học ở Uvalde, bang Texas, làm thiệt mạng 19 học sinh và 2 
giáo viên.

Trong năm 2022 đã có hơn 20.800 người thiệt mạng 
vì bạo lực súng đạn ở Mỹ, gồm cả các vụ giết người và tự 
sát, theo Gun Violence Archive, một tổ chức nghiên cứu 
phi lợi nhuận.

Trao đổi với VOA từ San Jose, bang California, ông 
Phạm Hoài Bắc, một cử tri độc lập hiện đã về hưu, nhận 
định việc cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật 
này một cách ‘bất khả kháng’ trước những vụ xả súng xảy 
ra dồn dập đánh động toàn xã hội Mỹ.

“Nó giúp ổn định một phần xã hội nhưng vẫn chưa đủ 
và chưa đi đến đâu,” ông nói.

“Chẳng qua nó chỉ là hình thức,” ông nói thêm. “Nó 
chỉ nhằm xoa dịu những chết chóc và những vết thương do 
bạo lực súng đạn gây ra ở Mỹ lâu nay.

Ông cho rằng các thượng nghị sỹ và dân biểu Đảng 
Cộng hòa, vốn lâu nay vẫn quyết liệt phản đối việc áp đặt 
các hạn chế về sở hữu súng đạn, bỏ phiếu cho dự luật này là 
vì ‘có thể trong số các cử tri của họ có người đòi tăng 
cường kiểm soát súng đạn, nên họ cần phải có động thái 
nào đó để lấy phiếu cử tri’.

‘Trách nhiệm’ khi sở hữu súng

Dẫn ra vụ thảm sát ở Uvalde với tay súng vừa mới tròn 
18 tuổi, ông Bắc nói ‘không hợp lý chút nào’ khi luật Mỹ 
quy định một thanh niên phải đủ 21 tuổi mới được quyền 

mua thuốc lá hay bia rượu trong khi để sở hữu được súng 
thì chỉ cần đủ 18 tuổi.

“Tôi là người đã từng đi ra chiến trường ở Việt Nam, 
thành ra tôi hiểu rằng, người cầm cây súng bên mình phải 
có sự bình tĩnh nhất định, phải hiểu các nguy hiểm của cây 
súng là gì,” ông Bắc vốn từng phóng viên chiến trường của 
Đài phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng hòa, nói với 
VOA.

Người dân tập hợp trước Điện Capitol để yêu cầu Quốc 
hội hành động về kiểm soát súng đạn  

“Đối với thanh niên mới 18 tuổi thì tôi e rằng do máu 
thanh niên mới lớn rất hiếu thắng khi họ có cây súng cầm 
ra đường như vậy thì việc bắn người là khó lòng tránh 
khỏi,” ông phân tích.

Ông Bắc nói Tu chính án thứ hai vốn cho phép người 
dân Mỹ được quyền sở hữu súng để tự vệ là ‘không có gì 
sai’ nhưng để người dân Mỹ ra đường không còn phải lo sợ 
thì ‘súng đạn phải ở trong mức được kiểm soát’.

Do đó, ông đề xuất nâng độ tuổi người được phép sở 
hữu súng và đối với một vấn đề có thể gây hại cho xã hội 
như sở hữu súng thì ‘cần phải nâng cao trách nhiệm người 
có súng’.

Ông cho biết bản thân ông từ sau cuộc chiến ở Việt 
Nam ông ‘không bao giờ đụng đến súng đạn nữa’ vì ‘khi 
mình mang súng vào người, mình phải có trách nhiệm rất 
lớn với chính mình và xã hội’.

“Súng đạn không phải là trò chơi, mà là vũ khí, nếu 
anh có súng anh phải hiểu trách nhiệm của anh, anh phải 
qua ít nhất một khóa để dạy về sự nguy hại của súng, phải 
học cách sử dụng, biết nơi chốn để cất súng và tất cả những 
trách nhiệm liên đới của mình khi có súng,” ông giải thích.

“Khi học xong, được chứng nhận thì mới được mua 
súng,” ông nói, so sánh việc này với việc muốn lái xe phải 
có bằng lái và chỉ ra ngay cả quân nhân muốn sử dụng súng 
‘cũng phải trải qua vài tháng huấn luyện với đạn giả’.

Ông chỉ trích luật pháp lơ là vấn đề trách nhiệm của 
người có súng. Ông ví dụ nếu ai đó có súng bị kẻ khác lấy 
trộm để đi gây án thì người đó chỉ cần báo cáo mất cây 
súng đó ngoài ra ‘không phải chịu trách nhiệm gì’.

‘Nên cấm súng bán tự động’

Từ kinh nghiệm chiến trường của mình, ông nói các 
khẩu súng bán tự động, hiện vẫn đang được cho phép 
người dân sử dụng hợp pháp ở Mỹ, ‘có sức công phá rất 
mạnh’ nên ‘chỉ dùng cho chiến tranh thôi’.

“Nếu có kẻ cướp đột nhập vào nhà thì mình dùng 
shotgun (tức súng hoa cải) thôi cũng đủ chứ cần gì dùng 
đến khẩu Ar15?” ông đặt vấn đề. “Súng đó ngay cả thợ săn 
cũng không dùng đến.”

Về đề xuất trang bị cho giáo viên súng để bảo vệ học 
sinh hay bố trí thêm cảnh sát ở các trường học, ông Bắc 
nhận định là ‘điều ngu xuẩn’ của các chính trị gia muốn 
đẩy trách nhiệm về bạo lực súng đạn lên người khác.

“Các chính tri gia cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều ít 
nhiều nhận tiền tài trợ của NRA (Hiệp hội Súng trường 
Quốc gia). Những đồng tiền vận động hành lang đó khiến 
họ không mở miệng được,” ông chỉ trích.

Theo lập luận của ông thì giáo viên chỉ được đào tạo 
để truyền thụ kiến thức cho học sinh và không có trách 
nhiệm bảo vệ an toàn cho các em và dẫn ra một phân tích 
mà ông đã xem qua cho thấy xác suất thành công của việc 
giáo viên có súng trong tất cả kịch bản xả súng hàng loạt là 
‘chưa tới 1%’.

Về đề xuất tăng cường thêm cảnh sát ở các trường 
học, ông Bắc cho rằng ‘sẽ khiến những kẻ có mưu đồ xả 
súng phải tính toán kỹ hơn’ nhưng nó lại ‘đặt gánh nặng 
quá mức lên chính quyền các địa phương khi phải tìm ngân 
sách trang trải’.

Ông Medvedev: Bất kỳ sự xâm phạm 
nào của NATO vào Crimea đều có thể 

dẫn đến Thế chiến III
Hôm 27/6, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev 

được truyền thông Nga dẫn lời cho biết bất kỳ sự xâm 
phạm nào vào bán đảo Crimea từ một quốc gia thành viên 
NATO đều có thể dẫn tính là lời tuyên chiến với Nga, có 
thể dẫn đến “Thế chiến thứ ba”, theo Reuters.

“Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga. Và 
điều đó có nghĩa là mãi mãi. Bất kỳ nỗ lực nào xâm phạm 
Crimea đều là lời tuyên chiến với đất nước chúng tôi”, ông 
Medvedev nói với trang tin Argumenty I Fakty.

“Và nếu điều này do một quốc gia thành viên NATO 
thực hiện, điều này có nghĩa là xung đột với toàn bộ liên 
minh Bắc Đại Tây Dương; một Thế chiến thứ ba. Một 
thảm họa hoàn toàn”, ông Medvedev nói thêm.

Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An 
ninh Nga, cũng nói rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển gia 
nhập NATO, Nga sẽ củng cố biên giới của mình và sẽ “sẵn 
sàng cho các bước trả đũa”, và điều đó có thể bao gồm khả 
năng lắp đặt tên lửa siêu thanh Iskander “ở ngưỡng cửa của 
họ”.
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Phụ tá: Ông Trump bỏ qua các mối đe 

dọa vào ngày 6/1, muốn tham gia đám 

đông

 đám đông hô vang “Hãy treo cổ Mike 

Pence”, ông Trump đã từ chối can thiệp, 

theo lời khai chứng của cô Hutchinson 

hôm thứ Ba.

Ông Trump “không nghĩ rằng họ 

đang làm sai”, cô Hutchinson nhắc lại lời 

của sếp của cô, Chánh văn phòng Nhà 

Trắng Mark Meadows.

Lời tường thuật rõ ràng, theo từng 

khoảnh khắc của cô Hutchinson về những 

gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài Nhà 

Trắng là một mô tả sống động về một tổng 

thống của Đảng Cộng hòa hoàn toàn 

không sẵn sàng chấp nhận thất bại trong 

cuộc bầu cử năm 2020 trước đối thủ đảng 

Dân chủ Joe Biden đến nỗi ông đã hành 

động một cách thịnh nộ và từ chối ngăn 

chặn vụ bạo loạn Điện Capitol.

Lời khai của cô, tại một phiên điều 

trần bất ngờ được công bố chỉ 24 giờ trước 

đó, là trọng tâm duy nhất tại phiên điều 

trần lần thứ sáu của ủy ban trong tháng 

này.

Cô Hutchinson nói cô đã được cho 

biết ông Trump đã giằng co với một quan 

chức an ninh để kiểm soát chiếc SUV của 

tổng thống vào ngày 6/1 và yêu cầu được 

đưa đến Điện Capitol khi cuộc nổi loạn bắt 

đầu, mặc dù ông đã được cảnh báo trước 

đó rằng một số người ủng hộ ông có trang 

bị vũ khí.

Nữ cựu trợ lý nói cô đã được một quan 

chức an ninh của Nhà Trắng cho biết về 

cuộc giằng co trong chiếc SUV ngay sau 

đó.

Ông Bobby Engel, người đứng đầu 

nhóm trợ lý an ninh, đang ở trong phòng 

và không phản đối gì chuyện này vào thời 

điểm đó.

Cô Hutchinson được cho biết là ông 

Engel đã nắm lấy cánh tay của ông Trump 

để ngăn cản ông giành quyền kiểm soát 

chiếc xe bọc thép, và ông Trump sau đó sử 

dụng bàn tay còn lại của mình để xô ông 

Engel.

Tuy nhiên, chuyện này nhanh chóng 

gây tranh cãi vào thứ Ba. Engel, đặc vụ 

đang lái chiếc SUV của tổng thống, và 

quan chức an ninh của Trump, Tony 

Ornato, sẵn sàng khai chứng hữu thệ rằng 

không có đặc vụ nào bị hành hung và ông 

Trump không bao giờ lao vào giằng vô 

lăng, một người am tường chuyện này cho 

biết. Người này nói với AP với điều kiện 

giấu tên vì không được phép công khai vụ 

việc.

Khi các sự kiện xảy ra vào ngày 6/1, 

cô Hutchinson, khi đó là trợ lý đặc biệt của 

ông Meadows, đã mô tả sự hỗn loạn trong 

các văn phòng và hành lang của Nhà 

Trắng. Các nhân viên của ông Trump - một 

số người trong số họ đã được cảnh báo 

trước về bạo lực - ngày càng trở nên hoảng 

sợ khi những kẻ bạo loạn tại Capitol áp 

đảo cảnh sát và làm gián đoạn việc chứng 

nhận chiến thắng của ông Biden.

Trên nền tảng mạng xã hội của mình, 

Truth Social, ông Trump đã phủ nhận phần 

lớn những gì cô Hutchinson nói. Ông nói 

cô là “hoàn toàn nguỵ tạo”.

Các thành viên của hội đồng đã ca 

ngợi sự dũng cảm của cô Hutchinson khi 

ra làm chứng và cho biết các nhân chứng 

khác đã bị đe dọa và không hợp tác.
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Tình báo Mỹ: Putin vẫn muốn chiếm 

hầu hết Ukraine

ảm đạm và thái độ của Nga đối với phương 

Tây đang ngày càng gay gắt,” bà Haines 

nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelinskyy tuần này nói với Tổng thống 

Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo G7 khác 

rằng ông mong muốn cuộc chiến tranh sẽ 

chấm dứt trước cuối năm nay.

Nhưng nhận định của bà Haines cho 

thấy hàng tỉ đô la võ khí hiện đại mà Mỹ và 

các nước cung cấp cho lực lượng Ukraine 

NATO cam kết hiện đại hóa quân đội 

Ukraine để chống lại sự xâm lược của 

Nga

châu Âu, từ phía tây Tây Ban Nha cho đến 

Romania và Ba Lan, giáp giới với 

Ukraine. Việc triển khai bao gồm một sở 

chỉ huy quân đội thường trực với tiểu đoàn 

yểm trợ ở Ba Lan - đơn vị đầu tiên toàn 

thời gian của Hoa Kỳ được triển khai ở rìa 

phía đông của NATO.

Khi 30 lãnh đạo quốc gia NATO đang 

họp tại Madrid, các lực lượng Nga đã tăng 

cường các cuộc tấn công ở Ukraine, bao 

gồm cả các cuộc tấn công tên lửa vào khu 

vực phía nam Mykolaiv gần chiến tuyến.

Thị trưởng thành phố Mykolaiv cho 

biết một tên lửa của Nga đã giết chết ít nhất 

5 người trong một tòa nhà dân cư ở đó, 

trong khi Moscow cho biết lực lượng của 

họ đã bắn trúng nơi được gọi là căn cứ 

huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài 

trong khu vực.

Thống đốc tỉnh miền đông Luhansk 

cho biết “giao tranh ở khắp nơi” trong trận 

chiến xung quanh thành phố Lysychansk 

trên đỉnh đồi, nơi các lực lượng Nga đang 

cố gắng bao vây khi họ từng bước tiến lên 

trong chiến dịch xâm chiếm toàn bộ khu 

vực Donbas phía đông của Ukraine, nhân 

danh phe ly khai.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr 

Zelenskyy, lặp lại với các nhà lãnh đạo 

NATO rằng Kyiv cần nhiều vũ khí và tiền 

hơn, và nhanh hơn, để làm xói mòn lợi thế 

to lớn của Nga về hỏa lực pháo binh và tên 

lửa, đồng thời cảnh báo rằng tham vọng 

của Điện Kremlin không dừng lại ở 

Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, 

Dmytro Kuleba, ca ngợi “lập trường rõ 

ràng” của NATO đối với Nga và cho biết 

kết quả hội nghị thượng đỉnh cho thấy “có 

thể phải đưa ra những quyết định khó khăn 

nhưng cần thiết”.

Kyiv từng bày tỏ lo ngại rằng phương 

Tây đã chậm chạp trong việc cung cấp cho 

họ nhiều hơn là việc hỗ trợ tinh thần chống 

lại một cuộc xâm lược đã tàn phá các thành 

phố, giết chết hàng nghìn người và khiến 

hàng triệu người phải chạy trốn.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 

hàng chục người mất tích tại trung tâm 

mua sắm Kremenchuk vào thứ Tư, hai 

ngày sau vụ tấn công tên lửa.

Moscow phủ nhận việc nhắm mục 

tiêu vào trung tâm thương mại, nói rằng họ 

đã tấn công một kho vũ khí gần đó.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có 

khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn 

công lớn nhằm cản trở lực lượng tiếp tế 

của Ukraine cho tiền tuyến, và nhiều khả 

năng thương vong dân sự sẽ cao hơn.

(tiếp trang 1-A)

Mỹ: 46 di dân chết trong thùng xe tải bị 

bỏ lại ở San Antonio

trưởng William McManus cho biết. Nhiều 

giờ sau đó, những chiếc túi đựng thi thể 

nằm rải rác trên mặt đất gần chiếc xe đầu 

kéo như một biểu tượng nghiệt ngã của 

thảm kịch này.

Thị trưởng thành phố San Antonio 

Ron Nirenberg cho biết 46 người chết có 

“những gia đình có lẽ đã cố gắng tìm kiếm 

một cuộc sống tốt hơn”.

Ông Charles Hood, Trưởng sở cứu 

hỏa, cho biết những người được đưa đến 

bệnh viện gồm 12 người lớn và 4 trẻ em.

Ông Hood cho biết: “Họ bị say nắng 

và kiệt sức”.

Đây là một trong những thảm kịch 

đẫm máu nhất đã cướp đi sinh mạng của 

hàng nghìn người khi cố gắng vượt biên từ 

Mexico tới Hoa Kỳ trong những thập kỷ 

gần đây. Vào năm 2017, 10 người di cư 

chết sau khi bị mắc kẹt bên trong một 

chiếc xe tải đang đậu tại một siêu thị 

Walmart ở San Antonio. Năm 2003, 19 

người di cư được phát hiện đã chết ngạt 

trong một chiếc xe tải ở phía đông nam 

San Antonio.

Hiện chưa rõ những người nhập cư 

này đến từ quốc gia nào và họ bị bỏ rơi bên 

đường bao lâu.

Nam Texas từ lâu đã là khu vực nhộn 

nhịp nhất với những vụ vượt biên trái 

phép. Những người di cư đi xe qua các 

trạm kiểm soát Biên phòng để đến San 

Antonio, thành phố lớn gần nhất, từ đó họ 

phân tán ra khắp nước Mỹ.

(tiếp trang 1-A)

Thụy Điển, Phần Lan sắp được kết nạp 

NATO giữa lúc liên minh tập trung vào 

Nga, Trung Quốc

trương trung lập trong nhiều thập niên qua 

để nộp đơn xin gia nhập liên minh vào 

giữa tháng Năm.

Thỏa thuận, được truyền thông Thổ 

Nhĩ Kỳ ca ngợi là một chiến thắng của 

Tổng thống Erdogan, đã loại bỏ rào cản 

lớn đối với hai quốc gia Bắc Âu. Đơn xin 

gia nhập của họ giờ phải chờ được quốc 

hội của các quốc gia thành viên chuẩn 

thuận, một quá trình có thể sẽ mất một thời 

gian.

Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24/2 

của Nga đã tạo động lực mới cho Tổ chức 

Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), 

vốn được thành lập năm 1949 để phòng vệ 

trước mối đe dọa từ Liên Xô, sau những 

thất bại ở Afghanistan và bất hòa nội bộ 

dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald 

Trump.

Hội nghị thượng đỉnh NATO, bắt đầu 

vào tối 28/6 bằng yến tiệc tại cung điện 

hoàng gia Tây Ban Nha, còn chào đón các 

nhà lãnh đạo của các nước ngoài NATO là 

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn 

Quốc.

NATO đang tìm cách tăng cường 

quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia này 

để chống lại Trung Quốc và Nga, hai nước 

hồi đầu tháng 2 đã ra tuyên bố chung bác 

bỏ sự mở rộng của NATO ở châu Âu và 

thách thức trật tự quốc tế do phương Tây 

dẫn đầu.

Các đồng minh dự kiến sẽ nhất trí với 

nhau về khái niệm chiến lược mới đầu tiên 

của NATO trong cả thập niên, theo một tài 

liệu về chiến lược chính của khối.

Nga sẽ bị coi là “mối đe dọa chính” 

G7: Trung Quốc phải thúc ép Nga dừng 

chiến tranh ở Ukraine

Trong thông cáo kết thúc hội nghị 

thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Đức, G7 

nhắm vào cái mà họ gọi là các chính sách 

phi thị trường mang tính cưỡng ép của 

Trung Quốc làm méo mó nền kinh tế toàn 

cầu.

Phần nói về Trung Quốc trong thông 

cáo chung, được Hoa Kỳ nêu bật, đề cập 

đến “các biện pháp can thiệp không minh 

bạch và làm méo mó thị trường” của Trung 

Quốc và các hình thức chỉ thị kinh tế và 

công nghiệp khác.

Các nhà lãnh đạo G7 cam kết làm việc 

cùng nhau để đảm bảo một sân chơi bình 

đẳng cho các doanh nghiệp và người lao 

động của họ.

Thông cáo chung cũng bày tỏ sự bất 

bình nghiêm trọng về tình hình ở Biển Hoa 

Đông và Biển Đông và những nỗ lực đơn 

phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ 

lực hoặc cưỡng bức.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng không có 

cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng 

hải bành trướng của Trung Quốc ở Biển 

Đông,” thông cáo chung nói.

G7 đang “hết sức quan ngại” - một 

thuật ngữ không được sử dụng trong hội 

nghị thượng đỉnh của họ cách đây một 

năm - về tình hình nhân quyền ở Trung 

Quốc, bao gồm cả lao động cưỡng bức ở 

Tây Tạng và Tân Cương. Trung Quốc 

cũng nên tôn trọng các cam kết của mình 

nhằm duy trì các quyền, tự do và mức độ tự 

chủ cao ở Hong Kong, các lãnh đạo G7 

nói.

Hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu 

ngay sau hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ ngăn 

chặn mối quan hệ ngày càng sâu sắc của 

Trung Quốc với Nga kể từ khi Moscow 

xâm lược Ukraine và những gì được coi là 

xu hướng ngày càng tăng của Bắc Kinh 

hầu phô trương sức mạnh địa chính trị ở 

nước ngoài.

(tiếp trang 1-A)

của NATO trong khái niệm chiến lược, 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez 

nói trong bài phát biểu.

Nga trước đây được coi là đối tác 

chiến lược của NATO.

Tài liệu cũng lần đầu tiên đề cập đến 

Trung Quốc là một thách thức, tạo tiền đề 

cho 30 đồng minh lên kế hoạch đối phó với 

việc Bắc Kinh chuyển đổi từ một đối tác 

thương mại lành tính thành một đối thủ 

cạnh tranh đang phát triển nhanh chóng từ 

Bắc Cực cho đến không gian mạng.

Không như Nga, quốc gia gây ra cuộc 

chiến ở Ukraine làm dấy lên lo ngại 

nghiêm trọng về một cuộc tấn công vào 

lãnh thổ NATO, Trung Quốc không phải là 

một đối thủ, theo lời các lãnh đạo NATO. 

Ông Stoltenberg đã nhiều lần kêu gọi Bắc 

Kinh lên án cuộc xâm lược Ukraine của 

Nga, mà Moscow nói là một “chiến dịch 

đặc biệt”.

Tại hội nghị thượng đỉnh, NATO dự 

kiến sẽ đồng ý về một gói hỗ trợ dài hạn 

hơn cho Ukraine, bên cạnh hàng tỷ đô la 

đã cam kết trong việc hỗ trợ vũ khí và tài 

chính.

Liên minh phương Tây cũng đồng ý 

rằng các đồng minh lớn như Hoa Kỳ, Đức, 

Anh và Canada sẽ bố trí quân lực, vũ khí 

và trang thiết bị tại vùng Baltics và tăng 

cường các cuộc tập trận.

NATO cũng đang đặt mục tiêu sẽ có 

đến 300.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu 

trong trường hợp xảy ra xung đột, một 

phần của lực lượng phản ứng NATO mở 

rộng.

Các nhà lãnh đạo phương Tây nói 

Nga đang gặt hái những điều trái ngược 

với những gì ông Putin tìm kiếm khi xua 

quân đánh Ukraine, một phần trong đó là 

chống lại sự mở rộng của NATO.

có thể không mang lại cho họ khả năng 

sớm đảo chiều trước Nga.

Bà Haines nói ông Putin vẫn còn ý 

định xâm chiếm hầu hết Ukraine dù phía 

Ukraine đã đánh bật âm mưu của Nga 

muốn chiếm thủ đô Kyiv hồi tháng Hai, 

buộc Moscow phải hạ mục tiêu xuống chỉ 

còn là chiếm đóng toàn bộ khu vực 

Donbas ở miền đông.

Tuy nhiên, quân Nga đã hao mòn sau 

hơn 4 tháng tác chiến nên có phần chắc sẽ 

không thể sớm đạt được mục tiêu của ông 

Putin, bà Haines nhận định về ‘sự bất xứng 

giữa tham vọng của ông ấy với những gì 

quân đội có thể hoàn thành.’

Bà Haines cho hay các cơ quan tình 

báo Mỹ thấy có 3 kịch bản khả dĩ, kịch bản 

khả dĩ nhất là một cuộc xung đột dây dưa 

mà quân Nga chỉ thu được các thắng lợi từ 

từ, không có đột phá.

Kịch bản thứ hai là quân Nga đạt được 

đột phá lớn. Kịch bản thứ ba là Ukraine 

thành công trong việc ổn định tiền tuyến 

trong khi đạt được các thắng lợi nhỏ, có 

thể là gần thành phố Kherson mà Nga 

kiểm soát và các vùng khác ở miền nam.

Nga sẽ mất nhiều năm để gầy dựng lại 

lực lượng, bà Haines nói và cho biết lúc 

này phía Nga sẽ càng dựa vào các công cụ 

như tấn công mạng, nỗ lực kiểm soát năng 

lượng và thậm chí là võ khí hạt nhân để tìm 

cách làm ảnh hưởng toàn cầu.

“Tạm thời, binh sĩ Nga có phần chắc 

không thể thực hiện nhiều cuộc hành quân 

cùng một lúc,” bà nói thêm.

Ưu tiên hàng đầu của ông Putin giờ 

đây, vẫn theo lời bà, là đạt được tiến bộ ở 

vùng Donbas và đè bẹp lực lượng 

Ukraine.
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Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

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

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

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

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

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

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

$

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

$

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

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

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

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

cho caû gia ñình!

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

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

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

Mỹ tố cáo 5 công ty ở Trung Quốc 
hỗ trợ quân đội Nga

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày 28/6 bổ 
sung thêm năm công ty ở Trung Quốc vào danh sách đen 
thương mại vì bị cáo buộc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc 
phòng và quân sự cho Nga, tăng cường thực thi các chế tài 
chống lại Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.

Bộ Thương mại, cơ quan giám sát danh sách đen 
thương mại, cho hay các công ty bị nhắm mục tiêu đã cung 
cấp các mặt hàng cho “các thực thể đáng quan tâm” của 
Nga trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, nói thêm rằng 
họ “tiếp tục ký hợp đồng cung cấp cho các thực thể Nga 
này và các bên bị chế tài.”

Bộ cũng đưa thêm 31 thực thể vào danh sách đen từ 
các nước bao gồm Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập 
Thống nhất, Lithuania, Pakistan, Singapore, Vương quốc 
Anh, Uzbekistan và Việt Nam, theo Công báo Liên bang. 
Trong tổng số 36 công ty được thêm vào, 25 công ty có trụ 
sở tại Trung Quốc.

“Hành động ngày hôm nay gửi một thông điệp mạnh 
mẽ đến các thực thể và cá nhân trên toàn cầu rằng nếu họ 
tìm cách hỗ trợ Nga, Hoa Kỳ cũng sẽ chế tài họ”, Thứ 
trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh, 
Alan Estevez, nói trong một tuyên bố.

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời 
ngay yêu cầu bình luận.

Ba trong số các công ty ở Trung Quốc bị cáo buộc hỗ 
trợ quân đội Nga, Connec Electronic Ltd., World Jetta và 
Logistics Limited có trụ sở tại Hong Kong, nhưng không 
thể tiếp xúc để yêu cầu bình luận. Hai công ty còn lại, King 
Pai Technology và Winninc Electronic không trả lời ngay 
yêu cầu bình luận.

Bị đưa vào danh sách đen có nghĩa là các nhà cung cấp 
của họ ở Mỹ cần phải có giấy phép của Bộ Thương mại 
trước khi có thể giao hàng cho họ.

Mỹ đã cùng các đồng minh trừng phạt Tổng thống 
Nga Vladimir Putin vì cuộc xâm lược, mà Moscow gọi là 
một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, bằng cách chế tài một 
loạt các công ty và nhà tài phiệt Nga, đồng thời đưa những 
người khác vào danh sách đen thương mại.

Dù trước đây các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc 
nhìn chung đang tuân thủ các chế tài Nga, nhưng 
Washington tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ và 
thực thi nghiêm ngặt các quy định.

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động nếu họ vi 
phạm luật pháp Hoa Kỳ, bất kể họ đặt trụ sở ở đâu,” Trợ lý 
Bộ trưởng Thương mại phụ trách Quản lý Xuất khẩu, Thea 
Rozman Kendler, nói trong cùng tuyên bố.

Phần Lan, Thụy Điển nóng lòng gia 
nhập NATO, Mỹ thúc đẩy Thổ Nhĩ 

Kỳ
Phần Lan và Thụy Điển ngày 28/6 bày tỏ lạc quan 

rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút lại sự phủ quyết đối với nỗ lực 
của hai nước muốn tham gia liên minh quân sự NATO tại 
thượng đỉnh ở Madrid, nơi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden 
sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tòa Bạch Ốc xác nhận ông Biden sẽ gặp Tổng thống 
Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở hội nghị thượng đỉnh bắt 
đầu vào ngày 28/6 và kéo dài đến ngày 30/6, mặc dù không 
rõ ông Biden sẽ phá vỡ thế bế tắc hiện nay được bao nhiêu, 
ba nhà ngoại giao NATO cho biết.

Sau khi hạ cánh xuống Madrid, ông Erdogan đã hội 
đàm hơn hai giờ với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, 
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thư 
ký NATO Jens Stoltenberg.

Hai tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat và Iltalehti 
đưa tin, với các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài 
đến tối ngày 28/6, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan đã 
nhất trí chuẩn bị một bản ghi nhớ chung để giải quyết 
những lo ngại của Ankara về tư cách thành viên NATO của 
Helsinki và Stockholm.

Ông Biden, người cũng đã đến Madrid trước bữa ăn 
tối với các nhà lãnh đạo NATO, đã không trực tiếp đề cập 
vấn đề này trong các bình luận công khai của mình với Thủ 
tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Quốc vương Tây 
Ban Nha Felipe.

Nhưng ông nhấn mạnh đến sự thống nhất của liên 
minh, nói rằng NATO “đã được củng cố như tôi tin rằng nó 

đã từng xảy ra.”

Các đồng minh khác, bao gồm Pháp và Tây Ban Nha, 
đã gián tiếp thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ nhượng bộ.

Cố gắng đoàn kết

Sự phản đối bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nỗ lực 
của hai nước Bắc Âu muốn gia nhập NATO, nếu thành 
công sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong an ninh châu Âu trong 
nhiều thập kỷ, có nguy cơ làm lu mờ một hội nghị thượng 
đỉnh phấn đấu vì sự thống nhất khi Nga tiến hành cuộc 
chiến ở Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Bà Niinisto của Phần Lan nói với các phóng viên tại 
Helsinki sáng ngày 28/6 rằng: “Quan điểm chung là các 
cuộc thảo luận đã diễn ra tốt hơn, điều đó có nghĩa là sự 
hiểu biết đã phần nào tăng lên ở cả hai bên”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde còn đi xa hơn, nói 
với nhật báo Svenska Dagbladet rằng: “Chúng tôi đã 
chuẩn bị cho trường hợp điều gì đó tích cực có thể xảy ra 
ngày hôm nay, nhưng cũng có thể mất nhiều thời gian 
hơn.”

Yêu cầu chính của Ankara là các nước Bắc Âu ngừng 
hỗ trợ các nhóm chiến binh người Kurd hiện diện trên lãnh 
thổ của họ và dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Những điều kiện đó hiện đang là chủ đề trong các hoạt 
động ngoại giao mạnh mẽ giữa lúc các đồng minh NATO 
cố gắng tăng tốc tiến trình gia nhập như một cách củng cố 
phản ứng của họ đối với Nga, đặc biệt là ở Biển Baltic, nơi 
tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển sẽ mang lại 
ưu thế quân sự cho liên minh.

Ở khu vực Bắc Âu rộng lớn hơn, Na Uy, Đan Mạch và 
ba quốc gia Baltic đã là thành viên NATO. Cuộc xâm lược 
ngày 24 tháng 2 của Nga vào Ukraine, mà Moscow gọi là 
một “chiến dịch quân sự đặc biệt,” đã giúp đảo ngược 
nhiều thập kỷ Thụy Điển phản đối việc gia nhập NATO.

‘Không sớm thì muộn’

Trước khi lên đường tới Madrid, ông Erdogan giữ 
vững lập trường của mình, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn 
hành động chứ không phải lời nói, để giải quyết mối quan 
ngại của họ, đồng thời nói thêm rằng ông cũng sẽ thúc đẩy 
ông Biden về việc mua máy bay phản lực chiến đấu F-16.

“Chúng tôi muốn kết quả. Chúng tôi chán ngấy việc 
chuyền bóng ở khu vực giữa sân”, ông nói tại sân bay 
Ankara.

Ông Erdogan cho biết ông đã nói chuyện với ông 
Biden vào sáng ngày 28/6 trước cuộc họp dự kiến ở 
Madrid và sẽ giải thích lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ với các 
đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh và trong các cuộc gặp 
song phương.

Ông nói ông sẽ thảo luận với ông Biden về vấn đề 
Ankara mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga - điều đã 
dẫn đến các chế tài của Mỹ - và về đề nghị muốn mua 40 
máy bay phản lực F-16 và bộ dụng cụ hiện đại hóa từ 
Washington cũng như các vấn đề song phương khác.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi 
NATO tập trung hơn vào “cuộc chiến chống khủng bố 
dưới mọi hình thức”, điều này “cũng có giá trị đối với các 
nước nộp đơn.”

Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez, đứng cùng với ông 
Stoltenberg, cho biết NATO không có lựa chọn nào khác 
ngoài việc chấp nhận Phần Lan, quốc gia có chung đường 
biên giới 1.300 km với Nga và Thụy Điển.

“Chúng tôi tin chắc rằng, nếu không phải bây giờ thì 
là sau này, nhưng cuối cùng họ sẽ tham gia liên minh Đại 
Tây Dương”, Thủ tướng Tây Ban Nha nói.

Ông Johnson được cho là phải đối mặt với nhiều sức 
ép sau bê bối tiệc tùng giữa đại dịch, và áp lực từ chính 
nghị sĩ trong đảng Bảo thủ kêu gọi ông từ chức.

Chế tài mới của Mỹ nhắm vào vàng 
và công nghiệp quốc phòng Nga

Hoa Kỳ hôm 28/6 áp đặt chế tài lên hơn 100 mục tiêu 
và cấm nhập khẩu thêm vàng của Nga, hành động theo 
cam kết của Nhóm G7 trong tuần này nhằm trừng phạt 
thêm Nga về cuộc xâm lược Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt các chế tài đối 
với 70 thực thể, trong đó có nhiều thực thể được cho là 
quan trọng đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, 
cũng như đối 29 cá nhân trong nỗ lực cản trở khả năng phát 
triển và triển khai vũ khí và công nghệ của Nga.

Động thái này đóng băng bất kỳ tài sản nào tại Hoa Kỳ 
của những người bị chế tài và cấm người Mỹ giao dịch với 
họ.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói trong một tuyên 
bố: “Nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp quốc phòng 
của Nga sẽ làm suy giảm khả năng của Tổng thống Nga 
Putin và cản trở cuộc chiến của ông ấy chống lại Ukraine, 
vốn đang gặp vấn đề về xuống tinh thần, chuỗi cung ứng bị 
phá vỡ và thất bại về hậu cần”.

Đây là hành động mới nhất trong một số chế tài nhắm 
vào Moscow kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 
tháng 2.

Các chế tài mới đã được áp đặt đối với Rostec, tập 
đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ nhà nước Nga. Bộ 
Tài chính cho biết “ô dù quản lý của Rostec bao gồm hơn 
800 tổ chức trên nhiều lĩnh vực” và tất cả các tổ chức do 
Rostec sở hữu từ 50% trở lên, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều 
bị phong tỏa.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) bị chế tài để 
“làm suy yếu khả năng của Nga trong việc tiếp tục không 
kích Ukraine”, Bộ Tài chính nói.

UAC sản xuất máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi của 
Nga - những máy bay cũng được vận hành bởi các đồng 
minh của Mỹ trong đó có một số thành viên NATO - và do 
Rostec sở hữu phần lớn.

Tupolev, nhà sản xuất máy bay ném bom chiến lược 
và máy bay vận tải của Nga, cũng bị đưa vào danh sách chế 
tài.

Máy bay, xe tải, vàng

Công ty Irkut, sản xuất máy bay trực thuộc UAC 
chuyên chế tạo nhiều máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi 
Su-30 mà Nga sử dụng ở Ukraine, đã bị nhắm mục tiêu, 
cũng như một số chi nhánh và các công ty khác trong lĩnh 
vực hàng không vũ trụ của Nga.

Bộ Tài chánh Mỹ cũng nêu tên khoảng 20 đơn vị phát 
triển, sản xuất và phục vụ thiết bị điện tử quân sự thuộc 
công ty điện tử Ruselectronics thuộc sở hữu của Rostec.

Hoa Kỳ đã áp đặt chế tài đối với nhà sản xuất xe tải lớn 
nhất của Nga, Kamaz, nói rằng các phương tiện của họ đã 
được nhìn thấy chở phi đạn và binh lính Nga trong suốt 
cuộc xung đột Ukraine. Mỹ nêu tên chín chi nhánh của 
Kamaz, một công ty giao dịch công khai do Rostec sở hữu 
dưới 50%.

Nhập khẩu vàng có xuất xứ từ Nga vào Hoa Kỳ đã bị 
cấm, ngoại trừ vàng ở bên ngoài nước Nga trước ngày 
28/6. Nga sản xuất khoảng 10% lượng vàng được khai 
thác trên toàn cầu mỗi năm và đây là hoạt động xuất khẩu 
phi năng lượng lớn nhất của nước này.

Vàng là một tài sản quan trọng đối với ngân hàng 
trung ương Nga, ngân hàng này đã phải đối mặt với những 
hạn chế trong việc tiếp cận một số tài sản của mình được 
giữ ở nước ngoài do các chế tài của phương Tây.

Những nhân vật khác bị đưa vào chế tài hôm 28/6 bao 
gồm những người liên quan đến việc né chế tài, liên quan 
tới cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như một số quan chức 
hiện tại và cựu quan chức tại hai lãnh thổ ly khai tự tuyên 
bố ở vùng Donbas của Ukraine - Cộng hòa Nhân dân 
Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/6 cũng áp đặt các chế tài 
đối với 45 thực thể và 29 người, bao gồm cả các đơn vị 
quân đội Nga, Bộ Tài chính cho biết. Hơn 500 sĩ quan quân 
đội Nga cũng sẽ bị hạn chế thị thực, cùng với các quan 
chức khác.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Thủ tướng Boris Johnson nói 
'Putin sẽ không xâm lược nếu ông 

ta là phụ nữ’
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không xâm lược 

Ukraine nếu ông ta là phụ nữ, Thủ tướng Boris Johnson 
tuyên bố.

Thủ tướng Anh cho biết cuộc xâm lược "điên cuồng, 
thể hiện tính khí hiếu chiến đàn ông" là một "ví dụ hoàn 
hảo về sự độc hại của nam tính" và ông kêu gọi cần có 
"nhiều phụ nữ hơn ở các vị trí quyền lực".

Bình luận của ông Johnson được đưa ra trước cuộc 
họp của Nato, nơi các đồng minh sẽ thảo luận về cách ứng 
phó với các mối đe dọa trong tương lai.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, ông sẽ kêu gọi các 
thành viên khác của liên minh phòng thủ tăng cường chi 
tiêu quốc phòng.

Chi tiêu quốc phòng của Vương quốc Anh dự kiến đạt 
2,3% GDP - thước đo chính về thu nhập hàng năm của một 
quốc gia - trong năm nay sau khi tăng cường đầu tư vào 
ngành công nghiệp quốc phòng và 1,3 tỷ bảng Anh hỗ trợ 
quân sự cho Ukraine, chính phủ cho biết.

Tất cả thành viên Nato cam kết chi 2% GDP của họ 
cho quốc phòng, nhưng năm 2021, mục tiêu này chỉ có 8 
quốc gia đạt được hoặc vượt quá, trong đó có Hoa Kỳ.

Thủ tướng Boris Johnson tới thủ đô Madrid của Tây 
Ban Nha để tham dự hội nghị Nato

Mức chi tiêu cho quốc phòng đã từng là nguyên nhân 
gây căng thẳng trong nội bộ Nato trong quá khứ, với các 
thành viên cam kết sẽ hướng tới mốc 2% vào năm 2024.

Tại hội nghị thượng đỉnh Nato hôm thứ Tư (29/6), ông 
Johnson sẽ nói "trong 10 năm tới, các mối đe dọa xung 
quanh chúng ta sẽ ngày càng gia tăng".

"Mức 2% luôn có ý nghĩa là mức sàn, không phải là 
mức trần và các đồng minh phải tiếp tục đẩy mạnh trong 
thời điểm khủng hoảng này."

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc 
Anh Ben Wallace đã thúc giục ông Johnson tăng chi tiêu 
cho các lực lượng vũ trang của Anh hơn nữa, trước mối đe 
dọa từ Nga.

Ông Wallace nói với BBC rằng ông rất muốn có một 
"cuộc thảo luận người lớn" về việc Vương quốc Anh chi 
bao nhiêu cho quốc phòng.

Ông nói rằng mức chi tiêu này là hợp lý, trước mối đe 
dọa từ Nga, mà đã cho thấy nước này "sẽ có hành động 
chống lại bất kỳ ai".

Ông Wallace nói rằng "đó là một phần rõ ràng trong 
học thuyết của họ" và phương Tây đã đánh giá thấp Tổng 
thống Putin.

"Có một thành ngữ hay được nhắc là Putin không nói 
dối", ông Wallace nói. "Putin đã nói rất nhiều lời đe dọa và 
ông ấy thường thực hiện chúng".

"Sự độc hại của nam tính’

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh G7 của các quốc 
gia giàu có ở Bavaria, ông Johnson đã trả lời phỏng vấn đài 
truyền hình ZDF của Đức.

Trong khi nói về bình đẳng giới và tầm quan trọng của 
giáo dục, ông nói "bạn cần nhiều phụ nữ hơn ở các vị trí 
quyền lực".

"Nếu Putin là một phụ nữ, mà rõ ràng không phải như 
vậy, nhưng nếu là như vậy, tôi thực sự không nghĩ rằng ông 
ta sẽ dấn thân vào một cuộc chiến tranh xâm lược và bạo 
lực điên cuồng, thể hiện tính khí hiếu chiến đàn ông theo 
cách mà ông ta đã làm", ông Johnson nói.

"Nếu bạn muốn một ví dụ hoàn hảo về sự độc hại của 
nam tính, đó là những gì ông ấy đang làm ở Ukraine."

Bình luận của ông Johnson về Tổng thống Nga lặp lại 
những nhận định mà ông đưa ra trong cuộc thảo luận bàn 
tròn với các nhà lãnh đạo G7 tại cuộc họp ở Đức hồi đầu 
tuần.

Các nhà lãnh đạo đã bông đùa bức ảnh thể hiện nam 
tính của ông Putin, trong đó ông Johnson đề nghị một cách 
giễu cợt rằng "cho họ thấy cơ bắp của chúng ta" để chứng 
minh "chúng ta cứng rắn hơn Putin".

Trong cuộc phỏng vấn với ZDF, ông Johnson cũng 
nói rằng trong khi các nhà lãnh đạo G7 "cực kỳ" muốn 
chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, hiện tại "không có thỏa 
thuận nào".

Nhưng ông cũng mô tả hội nghị thượng đỉnh là 
"không thể tin được" khi các nhà lãnh đạo "ngày càng tiến 
gần hơn" đến một thỏa thuận.

Ông Johnson nói rằng phương Tây phải ủng hộ chiến 
lược quân sự của Ukraine, nhằm đưa Tổng thống 
Volodymr Zelensky "ở vị trí tốt nhất có thể" trong các cuộc 
đàm phán với Nga "khi các cuộc đàm phán cuối cùng cũng 
sẽ đến".

Cuộc họp của Nato tại Madrid diễn ra sau khi có tin 
Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận với các thành viên tiềm 
năng là Phần Lan và Thụy Điển, loại bỏ rào cản cuối cùng 
đối với việc gia nhập của họ.

Ông Johnson nói rằng ông Putin đã "được chứng 

minh là hoàn toàn sai lầm" về hy vọng giảm bớt sự thống 
trị của Nato khi hai nước này tiến gần hơn đến việc gia 
nhập liên minh quốc phòng.

Đến hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng nói: "Bài học 
đầu tiên là nếu Vladimir Putin hy vọng về một Nato suy 
yếu hơn ở mặt trận phía tây do hậu quả của cuộc xâm lược 
vô cớ, bất hợp pháp vào Ukraine, thì ông ấy đã được chứng 
minh là hoàn toàn sai lầm - Nato đang lớn mạnh hơn.”

Tàu vũ trụ Trung Quốc thu được 
hình ảnh toàn bộ sao Hỏa

Một tàu vũ trụ không người lái của Trung Quốc vừa 
thu được dữ liệu hình ảnh về toàn bộ sao Hỏa, bao gồm cả 
hình ảnh ở cực nam của nó, sau khi bay quanh hành tinh 
này hơn 1.300 lần kể từ đầu năm ngoái, truyền thông nhà 
nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư (29/6).

Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đã tiếp cận 
thành công hành tinh Đỏ vào tháng 2/2021 trong sứ 

mệnh đầu tiên. Kể từ đó, một người máy rô bốt đã được 
triển khai trên bề mặt như một tàu quỹ đạo khảo sát 

hành tinh từ không gian.
Trong số những bức ảnh chụp từ không gian có những 

bức ảnh đầu tiên của Trung Quốc về cực nam của sao Hỏa, 
nơi gần như tất cả các nguồn nước của hành tinh này đều cô 
đọng về đó.

Vào năm 2018, một tàu thăm dò quỹ đạo do Cơ quan 
Vũ trụ châu Âu vận hành đã phát hiện ra nước dưới lớp 
băng ở cực nam của hành tinh.

Xác định vị trí của nước bên dưới bề mặt sao Hoả là 
chìa khóa để xác định tiềm năng của sự sống trên hành tinh 
này, cũng như cung cấp nguồn tài nguyên lâu dài cho bất 
kỳ cuộc thám hiểm nào của con người ở đó.

Các hình ảnh khác của Thiên Vấn 1 bao gồm các bức 
ảnh chụp hẻm núi Valles Marineris dài 4.000 km và các 
miệng núi lửa ở vùng cao nguyên phía bắc sao Hỏa được 
gọi là Arabia Terra.

Thiên Vấn 1 cũng gửi về hình ảnh có độ phân giải cao 
về rìa của miệng núi lửa Maunder rộng lớn, cũng như hình 
ảnh từ trên cao xuống của Ascraeus Mons cao 18.000 mét, 
một ngọn núi lửa hình khiên lớn lần đầu tiên được phát 
hiện bởi tàu vũ trụ Mariner 9 của NASA cách đây hơn năm 
thập niên..

Các thẩm phán bất đồng nói phán 
quyết về phá thai đe dọa hôn nhân 

đồng tính
Phán quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xóa bỏ 

quyền phá thai vạch ra một lộ đồ cho việc tiến tới xóa bỏ 
các quyền tự do khác liên quan đến hôn nhân, quan hệ tình 
dục và kiểm soát sinh sản, ba thẩm phán có chủ trương tự 
do của tòa án nói ngày thứ Sáu, trong khi thẩm phán có chủ 
trương bảo thủ Clarence Thomas thúc giục tòa án đi theo 
con đường đó.

Phán quyết theo tỉ số 5-4 hôm thứ Sáu, do Thẩm phán 
bảo thủ Samuel Alito biên soạn, đã lật ngược phán quyết 
năm 1973 trong án kiện Roe v. Wade hợp pháp hóa việc 
phá thai trên toàn quốc.

Một đám đông phản đối phán quyết đảo ngược án Roe 
V. Wade của Tòa án Tối cao tổ chức một cuộc biểu tình 
ở trung tâm thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, 

Mỹ, ngày 24 tháng 6, 2022.
Ba thẩm phán chủ trương tự do của tòa án, cùng trình 

bày quan điểm bất đồng trong một biện luận dài, lên án 
phán quyết này là "thảm khốc" và sai sót về mặt pháp lý – 
mà sẽ cho phép các bang buộc người phụ nữ mang thai trọn 
kỳ, và ở một số bang, "mang thai của kẻ hiếp dâm."

Họ cũng chỉ ra mối đe dọa mà phán quyết này đề ra đối 
với các quyền khác mà tòa án đã công nhận trong các quyết 
định qua nhiều thập niên theo một nguyên tắc pháp lý được 
gọi là "trình tự chính đáng thực chất" phát sinh từ Tu chính 
án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, ngăn chặn các bang xâm 
phạm quyền tự do mà không có "trình tự pháp lý chính 
đáng."

Những tiền lệ này bảo vệ một loạt các quyền tự do cá 
nhân bao gồm việc tránh thai trong phán quyết năm 1965, 
hôn nhân giữa các chủng tộc vào năm 1967, quan hệ đồng 
tính vào năm 2003 và hôn nhân đồng tính vào năm 2015.

Chúng tôi "không thể hiểu làm thế nào mà bất cứ ai có 
thể tin rằng ý kiến hôm nay sẽ là ý kiến cuối cùng kiểu 
này," các thẩm phán tự do viết.

Họ khuyến nghị công chúng nên hoài nghi về khẳng 
định của phe đa số tòa án nói rằng không nên hiểu phán 
quyết này sẽ đặt nghi vấn về các tiền lệ khác "không liên 
quan đến phá thai."

"Hãy nghĩ đến việc ai đó nói với bạn rằng tháp Jenga 
sẽ không sụp đổ đâu," các thẩm phán phản đối viết trong 
biện luận của mình, nhắc đến một trò chơi mà trong đó các 
khối gỗ xếp chồng lên nhau một cách bấp bênh.

Thật vậy, thẩm phán Thomas đã kêu gọi tòa án hủy bỏ 
vĩnh viễn những tiền lệ về trình tự pháp lý thực chất.

Trong các án kiện tương lai, ông Thomas nói, "chúng 

ta nên xem xét lại tất cả các tiền lệ trình tự chính đáng thực 
chất của Tòa án này," đề cập cụ thể đến các phán quyết bảo 
vệ quyền tránh thai, quan hệ đồng tính và hôn nhân đồng 
tính.

Tổng thống Joe Biden nói với người Mỹ rằng hãy 
chuẩn bị đối diện những mối đe dọa đối với các quyền 
được xác lập từ những thẩm phán bảo thủ của tòa án này.

"Tôi đã cảnh báo về việc quyết định này có nguy cơ 
ảnh hưởng đến quyền riêng tư rộng lớn hơn cho tất cả mọi 
người như thế nào," ông Biden nói. "... Quyền đưa ra quyết 
định tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Quyền sử dụng biện 
pháp tránh thai, quyền của một đôi đã kết hôn trong sự 
riêng tư trong phòng ngủ của họ."

Mặc dù các quyền về trình tự chính đáng thực chất 
không được đề cập rõ ràng trong Hiến pháp, nhưng chúng 
có liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, quyền tự chủ, 
phẩm giá và sự bình đẳng. Phán quyết Roe công nhận rằng 
quyền riêng tư cá nhân theo Hiến pháp bảo vệ khả năng 
chấm dứt việc mang thai của người phụ nữ.

Những người có quan điểm bảo thủ chỉ trích nguyên 
tắc trình tự chính đáng thực chất cho rằng nó cho phép các 
thẩm phán không được bầu chọn đưa ra các lựa chọn chính 
sách mà tốt hơn là nên dành cho các nhà lập pháp được bầu 
chọn.

Phán quyết ngày thứ Sáu được đưa ra trong một án 
kiện liên quan đến luật của ban Mississippi cấm phá thai 
sau khi thai được 15 tuần.

Cuộc chiến Ukraine: Anh áp đặt 
lệnh trừng phạt mới lên họ hàng 

thân thích của Putin
Vương quốc Anh vừa ra hàng loạt lệnh trừng phạt mới 

nhất nhắm vào những người trong nội bộ của Vladimir 
Putin, bao gồm cả người nhà của ông ta.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết Anna Tsivileva, sinh năm 
1972, em họ của Putin và là chủ tịch của một công ty khai 
khoáng lớn, đã bị trừng phạt.

Vladimir Potanin, người giàu thứ hai ở Nga và là 
người ủng hộ chế độ của Putin, cũng bị trừng phạt hôm thứ 
Tư (29/6) do cuộc chiến ở Ukraine.

Chính phủ Anh cho biết các biện pháp trừng phạt 
nhằm "làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga".

Hai người này này sẽ bị đóng băng tài sản và cấm đi 
lại.

Bà Tsivileva, người điều hành công ty khai thác than 
nổi tiếng của Nga JSC Kolmar Group, được hưởng lợi 
đáng kể từ mối quan hệ của bà với vị tổng thống, Bộ Ngoại 
giao Anh cho biết.

Ông Potanin, được cho là có tài sản trị giá 37,1 tỷ 
USD (30,5 tỷ bảng Anh) theo Bloomberg, tiếp tục tích lũy 
tài sản nhờ ủng hộ chế độ của Putin, Vương quốc Anh cho 
biết.

Nhà tài phiệt, người đứng đầu hãng sản xuất niken và 
paladi tinh chế lớn nhất thế giới Nornickel, đã mua lại 
ngân hàng Nga Rosbank và cổ phần trong Ngân hàng 
Tinkoff trong thời kỳ kể từ cuộc xâm lược Ukraine.

Theo các báo cáo, ông ta đã di chuyển siêu du thuyền 
trị giá 300 triệu USD của mình đến nơi trú ẩn an toàn ở 
Dubai để đề phòng.

Nhà tài phiệt này đã chi 2 tỷ USD để xây dựng khu 
nghỉ mát trượt tuyết Rosa Khutor, nơi tổ chức Thế vận hội 
mùa đông 2014 ở Sochi - một dự án mà ông cho rằng sẽ là 
di sản của mình, nhưng ông hy vọng sẽ nhận lại được một 
số tiền từ chính phủ Nga.

Phát ngôn viên của chính phủ Anh nói rằng: "Chừng 
nào Putin tiếp tục đánh Ukraine, chúng tôi sẽ sử dụng các 
biện pháp trừng phạt để làm suy yếu cỗ máy chiến tranh 
của Nga."

"Các biện pháp trừng phạt hôm nay cho thấy rằng 
không có gì và không ai là không bị xem xét, kể cả những 
người trong giới nội bộ của Putin."

Một nhóm các cá nhân và công ty Nga cũng đã bị 
trừng phạt vì liên quan đến việc hỗ trợ chế độ của Tổng 
thống Bashar al-Assad ở Syria.

Nga cũng sẽ bị cấm truy cập các dịch vụ ủy thác của 
Vương quốc Anh, mà cho phép một cá nhân hoặc doanh 
nghiệp quản lý tài sản của người khác.

Các biện pháp trừng phạt này là mới nhất trong một 
loạt các biện pháp do Vương quốc Anh áp đặt, khiến hơn 
1.000 người và hơn 120 doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu.

Ba phần tư các công ty nước ngoài đã giảm hoạt động 
tại Nga và gần một phần tư đã rút lui hoàn toàn, theo 
Vương quốc Anh.

Lệnh trừng phạt mới này được đưa ra khi Bộ trưởng 
Ngoại giao Anh Liz Truss, đến Madrid tham dự hội nghị 
thượng đỉnh Nato.

Bà nói với BBC rằng Vương quốc Anh không được 
trở nên "mệt mỏi hoặc kiệt sức" trong nỗ lực ủng hộ 
Ukraine.

Bà nói: "Chỉ có thể đạt được một nền hòa bình lâu dài, 
trước tiên, là khi Nga bị đẩy ra khỏi Ukraine, thứ hai, khi 
Nga bị yêu cầu chịu trách nhiệm về những tội ác chiến 
tranh kinh hoàng đã xảy ra, và thứ ba, khi chúng ta biết 
rằng sự xâm lược của Nga trong tương lai có thể được ngăn 
chặn, không bao giờ được phép để điều này xảy ra một lần 
nữa."

"Và chúng ta phải bảo vệ an ninh tương lai của châu 
Âu."

Bà nói thêm rằng bà cũng muốn giúp Đài Loan tự vệ, 
trong lúc Trung Quốc tăng cường lực lượng vũ trang của 
nước này.
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Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng
ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.
ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is given 

to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in personWE ACCEPT ALL TYPES OF 
CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
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