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Tin xác minh - Các bạn chưa biết ?
Người Có Công Lớn Trong Việc Tìm Ra Máy Chủ Dominion tại Đức là...Ông Edward
Snowden sỹ quan tình báo của CIA người tố cáo chính quyền Obama cho nghe lén
điện thoại, phản đối Google cho TQ tiếp cận ý kiến của người dân để theo dõi họ
Ông bị truy nã về tội phản quốc phải sang Hồng Kông ,sang sứ quán Ecuador và nay
đang là đang ở Nga
Mọi người đều ca ngợi ông Edwrd Snowden là người hùng thế kỷ 21
Nếu đêm ông ra xử lúc này là lòi ra : Obama và Biden lợi dụng chức quyền vu khống
cho người khác , nếu Trump bất ngờ " ân xá " cho ông thì Obama& Biden sẽ bị truy
tố , có thể bóc lịch
***Ông đã tìm ra máy chủ bầu cử đặt tại Cộng hòa liên bang Đức,và Canada rồi báo
về Mỹ,hiện máy chủ đã bị tịch thu..
Một sự trả thù ngọt ngào





































US condemns Chinese engineer to smuggle defense information
US Justice Department on 18-11 says a Chinese electrical engineer working for
Raytheon Missile & Defense Company has been sentenced to 38 months in prison
after accepting violations of firearm export control (AECA).



US Justice Department says Wei Sun, aged 49, Chinese citizenship has imported
American citizenship, worked for Raytheon unit in Tucson, Arizona for 10 years.
Raytheon Missiles & Defense Company specializes in developing and producing
rocket systems for US troops.
The US Justice Department says during Raytheon's work, Mr Sun has access to
defense technology and the smuggling of these information is prohibited under AECA
and the International Weapon Sale Regulation (ITAR) ).
Prosecutors said from May to May, during his trip to China, Mr Sun carried technical
information in a computer issued by the company, including related documents
navigation missile system controlled by US export control law.
Prosecutors alleged that the man was intentional about bringing data to China
without export licenses, violating American laws and regulations.
On July 14-2, 14-2, Mr Sun confesses to illegally exporting defense data stored in
Raytheon's laptop, which involves an airless rocket system Advanced middle.
According to prosecutors, Mr Sun was arrested on 24-1-2019 on his way to Tucson
airport to board a flight to China and then admitted his intention was to enrol in a
Chinese university.
′′ It's not about a laptop being mistakenly taken on a trip but about illegal exporting
American missile technology to China. The FBI will continue to collaborate with
companies to protect their information and national security, in parallel to bringing
criminals like Wei Sun to justice ′′ - Assistant Assistant Director of
Counter-cockroach Department US federal investigation (FBI) Alan E. Kohler, Jr.
tell me.
According to Reuters, Mr. Sun's incident is the latest in long list of prosecutions made
by President Donald Trump involving spy and technology allegations from China.
On July 18-11, 18-11, an official confirmed to Reuters about information on Axios
that U.S. Intelligence Director John Ratcliffe is planning to soon describe in detail.
American intelligence findings related to China's unrighteous actions in America.

Bản dịch tiếng Việt
Mỹ kết án kỹ sư Trung Quốc tuồn thông tin quốc phòng
Bộ Tư pháp Mỹ hôm 18-11 cho biết một kỹ sư điện người Trung Quốc làm việc cho
Công ty Raytheon Missile & Defense đã bị kết án 38 tháng tù giam sau khi nhận tội vi
phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí (AECA).
Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Wei Sun, 49 tuổi, công dân Trung Quốc đã nhập quốc tịch
Mỹ, làm việc cho đơn vị Raytheon ở Tucson, bang Arizona trong 10 năm. Công ty
Raytheon Missiles & Defense chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống tên lửa cho
quân đội Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thời gian làm việc tại Raytheon, ông Sun có quyền truy
cập vào thông tin công nghệ quốc phòng và việc tuồn những thông tin này vốn bị cấm
theo AECA và Quy định buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR).
Các công tố viên cho biết từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, trong chuyến đi đến
Trung Quốc, ông Sun đã mang theo thông tin kỹ thuật trong một máy tính do công ty



cấp, bao gồm các tài liệu liên quan đến hệ thống tên lửa dẫn đường được kiểm soát
theo luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Các công tố viên cho rằng người đàn ông này đã cố ý mang dữ liệu đến Trung Quốc
mà không có giấy phép xuất khẩu, vi phạm luật và quy định của Mỹ.
Vào ngày 14-2, ông Sun đã nhận tội liên quan đến việc xuất khẩu bất hợp pháp dữ
liệu quốc phòng được lưu trữ trong máy tính xách tay của Raytheon, trong đó có liên
quan đến một hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến.
Theo các công tố viên, ông Sun bị bắt vào ngày 24-1-2019 trên đường đến sân bay
Tucson để lên chuyến bay tới Trung Quốc và sau đó ông thừa nhận ý định của mình
là đăng ký vào một trường đại học Trung Quốc.
"Đây không phải việc một chiếc máy tính xách tay bị lấy nhầm trong một chuyến đi
mà là hành vi xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ tên lửa của Mỹ sang Trung Quốc.
FBI sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty để bảo vệ thông tin của họ và an ninh quốc gia,
song song với việc đưa những tên tội phạm như Wei Sun ra trước công lý" - Trợ lý
Giám đốc Bộ phận Phản gián Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Alan E. Kohler, Jr.
cho biết.
Theo hãng tin Reuters, vụ việc của ông Sun là trường hợp mới nhất trong danh sách
dài các vụ truy tố do chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện liên quan đến
cáo buộc gián điệp và đánh cắp công nghệ của Trung Quốc.
Hôm 18-11, một quan chức đã xác nhận với hãng tin Reuters về thông tin trên trang
Axios cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe đang có kế hoạch sớm
"mô tả chi tiết" các phát hiện tình báo của Mỹ liên quan đến các "hành động bất
chính" của Trung Quốc tại nước Mỹ.


































