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Nguồn Tin: Thanh Hang

Police Broward County, Florida đã nỗ lực truy tìm và đã bắt được tình báo Trung
cộng Yuan Lee, kẻ đã thực hiện trung gian nhận và tổ chức mạng lưới phát tán hạt
giống Virus đi khắp Hoa Kỳ.
Cô ta khai rằng nhận tiền trực tiếp vào Bank Account và nhận hàng sau đó tổ chức
phát tán khắp nơi, tiền thù lao từ $600 - $1000 cho mỗi gói và đã phát tán 2500 gói !
Cô ta bảo rằng không biết là ai đã mướn cô kkkkk !
Tình báo viên khi sa lưới đều đã được tổ chức huấn luyện và đã sắp đặt sẵn những
cung khai, con nít cũng biết nữa em ơi.
FBI & CIA và các cơ quan an ninh và phản gián đâu phải trẻ em mà ngồi đó nghe
các tình báo mắt hí Chinese nới xàm ! FBI đã báo cáo về Bộ Tư Pháp và đang thiết
lập hồ sơ toàn bộ vụ án Biological & & Chem Weapon lên Hành Pháp Trung
Ương ....nơi ấy Anh Trump đang thao thức chờ đợi !
FBI & CIA và các cơ quan an ninh và phản gián đâu phải trẻ em mà ngồi đó nghe
các tình báo mắt hí Chinese nới xàm ! FBI đã báo cáo về Bộ Tư Pháp và đang thiết
lập hồ sơ toàn bộ vụ án Biological & Chem Weapon lên Hành Pháp Trung Ương .…
nơi ấy Anh Trump đang thao thức chờ đợi !
Phía ChinaZi đã nghe hết mọi chuyện vỡ bể do FBI tóm ổ và họ đang im lặng hồi hộp
nín thở xem tình báo Yuan Lee đã tiết lộ gì để họ chống đỡ ! Chúng tôi sẽ tiếp tục vụ
án hấp dẫn này khi có tin sớm nhất.
Chuyện sắp đến sẽ rất vui và phải đến !!!

