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Số 429 - Hình ảnh chuyến thăm Ukraine bất 

ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden 

Nếu vài ảnh trên cùng không hiện ra thì cứ click vài cái vào chỗ 

trống là có ảnh liền 

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.2 đã bất ngờ đến 

thăm Kyiv trong lúc chiến sự đang diễn ra tại Ukraine 

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ thăm Kyiv 

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden chụp ảnh với Tổng thống 

Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và đệ nhất phu 

nhân Ukraine Olena Zelenska 

 

 

Hai nhà lãnh đạo ôm nhau tại cuộc gặp 

 

https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/20/1-16768898049991756203766.jpg
https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/20/000339n23p-1676889777700759176400.jpg
https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/2/20/2-16768898025481596056802.jpg


2 

 

Đây là lần đầu tiên ông Biden đến Ukraine từ khi Nga 

phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 

24.2.2022. 

AFP 

 

Tổng thống Biden có chuyến thăm bất ngờ và trước đó 

chỉ thông báo sẽ đến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan, 

nước láng giềng của Ukraine, từ ngày 20-22.2. 

 

 

Hai nhà lãnh đạo bước đi trên đường phố Kyiv 

 

 

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói rằng ông đến 

Kyiv để gặp Tổng thống Zelensky và tái khẳng định 

cam kết vững chắc và kiên trì "đối với nền dân chủ, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine". 
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Hai tổng thống đến thăm tu viện St. Michael ở Kyiv 

 

 

Chuyến thăm được thực hiện một cách âm thầm vì lo 

ngại an ninh. 

 

 

Hai nhà lãnh đạo tại cuộc họp báo chung ở Kyiv 

 

 

Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ về 

việc hỗ trợ Ukraine 
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Trước đó, Tổng thống Biden đã xuất phát từ 

Washington D.C mà không thông báo gì sau một buổi 

ăn tối hiếm hoi tại nhà hàng vào tối 18.2 (giờ Mỹ). 

                                                                                             

Lão Phan sưu tầm 
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