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Ông Rudy Giuliani đứng giữa với các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Arizona trong hình chụp lưu niệm 

hôm 30 tháng 11, 2020 tại Phoenix. Không ai đeo mặt nạ. (Photo: @AZGOP on Twitter) 

  

Ôn  Rudy G ul an   luật sư r ên  và bạn trun  thành của Tổn  Thốn  Donald Trump  đã có kết quả 

xét n h ệm dươn  tính CO ID-19  và  n ày sau kh   n  đến Ar zona để vận độn  chốn  kết quả 

bầu cử. 

T n của nhật báo Ar zona Republ c cho b ết  n  G ul an  đã dành khoản  10 t ến  đồn  hồ t ếp xúc 

vớ  các chính trị   a thuộc đản  Cộn  Hòa ở Ar zona  kể cả ha  Dân B ểu L ên Ban  và nh ều v ên 

chức t ểu ban . Buổ  t ếp xúc d  n ra tạ  một khách sạn dướ  phố n ày thứ Ha   30 thán  11. Họ đã 

bàn về kế hoạch bác bỏ kết quả bầu cử tạ  Ar zona mà theo đó  n  Trump đã thua  n  Joe B den. 

N ườ  th n  báo t n tức về sự nh  m dịch của  n  G ul an  chính là Tổn  Thốn  Trump qua 

Tw tter. Ôn  Trump v ết “Mau lành bệnh nha Rudy  chún  ta sẽ t ếp tục!!!” (Get better soon Rudy  

we will carry on!!!). 

Ôn  G ul an  năm nay đã 76 tuổ . Kể từ n ày bầu cử   n  đã du hành đến nh ều nơ  để chốn  kết 

quả bầu cử bất lợ  cho  n  Trump. Ôn  và tổn  thốn  cũn  chốn  lu n cả hệ thốn  bầu cử mà họ 

cho là đưa đến sự   an lận. 

Tron  hầu hết thờ    an du hành   n  G ul an  đã kh n  man  khẩu tran  và kh n  tuân thủ quy 

định   ữ khoản  cách xã hộ . Một tron  nhữn  địa đ ểm khác mà  n  đã đến tron  tuần qua là thành 

phố Atlanta  nơ  G ul an  đã t ếp xúc cả trăm n ườ . 

T n nhắn của Trump kh n  cho b ết G ul an  đan  được chăm sóc ở đâu  có bị cách ly hay kh n . 

Cũn  kh n  rõ là  n  G ul an  nhận kết quả dươn  tính vào lúc nào. 

Tron  cuộc họp ở Phoen x  ha  Dân B ểu Paul Gosar và Andy B   s đã n ồ  sau lưn   n  G ul an . 

Các nhà lập pháp khác  ồm Mark F nchem  Bret Roberts  Nancy Barto  Leo B as ucc   Dav d Cook  

Kelly Townsend  Dav d Gowan  Sonny Borrell  và Sylv a Allen cũn  đã có mặt. 

Bà Nancy Barto là chủ tịch Ủy Ban Y Tế và Xã Hộ  tạ  Hạ   ện Ar zona. 

 


