Kharkov chưa có gì thay đổi từ khi có lệnh thiết quân luật
Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 15:19

TTQH - Đại diện chính quyền địa phương thông báo sẽ không có giờ giới nghiêm, mọi
hoạt đ
ộng
trong
xã
hội
vẫn
diễn
ra
như
thư
ờng
lệ.

Tại Kharkov, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường
kể từ khi có lệnh thiết quân luật

Từ khi có thông tin về chế độ thiết quân luật, tại Kharkov đã xuất hiện nhiều tin đồn về khả năng
sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống người dân, từ việc hạn chế đi lại, kiểm tra giấy tờ, đình chỉ
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các hoạt động văn hóa, thể thao… Ngày hôm nay, tại một cuộc họp báo, cố vấn Thống đốc
tỉnh Kharkov - ông Sergei Storozenko - đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn này.

Theo lời ông, tạm thời chưa có bất cứ cơ sở nào để nói rằng sẽ có những biện pháp hạn chế
quyền và tự do của người dân được ban hành.

Ông tuyên bố, sẽ không có chuyện ấn định giờ giới nghiêm tại Kharkov và mọi người cũng
không nhất thiết phải mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân khi ra khỏi nhà.

Trả lời câu hỏi về khả năng bãi bỏ trận đấu bóng đá ngày 12 tháng 12 giữa CLB Shakhtar
Donetsk và CLB Lyon (Pháp) trên Sân vận động Metallist trong khuôn khổ giải Euro Champion
League, cố vấn Thống đốc tỉnh Kharkov quả quyết rằng trận đấu nhất định sẽ được tổ chức
như bình thường.

Ông cũng khẳng định, mọi hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương sẽ không bị đình chỉ
vì lệnh thiết quân luật.

Đức Anh. Theo Liga.
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