Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối hàng chục nhân viên Nga.
Thứ sáu, 19 Tháng 11 2021 09:25

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web của phủ tổng
thống ngày 18/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 28 nhân viên của các cơ
quan đặc vụ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định
trừng phạt thêm 28 nhân viên của các cơ quan đặc vụ Nga.
(Nguồn: President.gov.ua)

Sắc lệnh trên nêu rõ, những cá nhân này sẽ bị cấm sử dụng tài sản của họ tại Ukraine, cấm
chuyển nhượng vốn, quá cảnh hàng hóa hoặc tham gia các cuộc đấu giá tư nhân hóa, trong
vòng 3 năm.

Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng nghìn thực thể của Nga kể từ khi quan hệ giữa
hai nước sụp đổ vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea.
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Những lo ngại về động thái mà Kiev và các nước phương Tây gần đây cáo buộc Nga điều quân
ở biên giới với Ukraine càng làm gia tăng căng thẳng song phương.

Trong diễn biến khác, ngày 19/11, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy cho rằng,
nước này nên dành một khoản trong ngân sách của năm tới để xây dựng tường rào ở biên giới
với Belarus và Nga, nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.

Theo Bộ trưởng Monastyrskiy, Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận trong 2 tuần
tới nhằm chuẩn bị cho tình huống người di cư cố vượt biên.

Ukraine hiện đang cảnh giác trước nguy cơ trở thành một điểm nóng mới trong cuộc khủng
hoảng người di cư ở biên giới Belarus với Liên minh châu Âu (EU) mà Kiev cáo buộc là do Nga
xúi giục.

Trước đó, các lực lượng biên phòng nước này cho hay, họ đã ngăn chặn một nhóm 15 người di
cư từ Trung Đông đóng giả khách du lịch tìm cách vào nước này qua biên giới với Belarus.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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