
Tổng thống Indonesia kiêm 

Chủ tịch G20, ông Joko Widodo, 

sẽ gặp các nhà lãnh đạo của 

Ukraine và Nga vào tuần tới để 

vận động cho hòa bình và cố gắng 

giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng 

lương thực toàn cầu, ngoại trưởng 

của ông cho biết hôm thứ Tư 

(22/6). Đây là chuyến đi đầu tiên 

như vậy của một nhà lãnh đạo 

châu Á.

Cuộc chiến Ukraine đã làm lu 

mờ các cuộc họp của nhóm 20 nền 

kinh tế lớn do Indonesia chủ trì, 

vốn đã vất vả trong việc thống 

nhất các thành viên trong khi phải 

chống lại sức ép từ các quốc gia 

phương Tây, những nước đang đe 

dọa tẩy chay và hối thúc loại Nga 

ra khỏi hội nghị thượng đỉnh của 

các nhà lãnh đạo vào tháng 11.

Bộ  t rưởng  Ngoạ i  g i ao 

Indonsia, Retno Marsudi, nói ông 

Jokowi, với tư cách là tổng thống, 

Nga đã cảnh cáo Lithuania 

về những hậu quả "nghiêm 

trọng" sau khi nước này cấm vận 

chuyển một số hàng hóa bằng 

đường hỏa xa đến vùng lãnh thổ 

Kaliningrad của Nga.
Nga "chắc chắn sẽ đáp trả 

những hành động thù địch như 

vậy", quan chức an ninh cấp cao 

Nikolai Patrushev nói.
Lithuania cho biết họ chỉ 

tuân theo các lệnh trừng phạt của 

EU đối với cuộc xâm lược của 

Moscow vào Ukraine.
Kaliningrad - khu vực chiến 

lược nơi Hạm đội Baltic của Nga 

Singapore ghi nhận trường 

hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu 

tiên ở một tiếp viên hàng không 

Anh nhập cảnh vào nước này tuần 

trước.

Thứ Ba (21/6), giới chức tiết 

lộ vụ việc, cho biết người đàn ông 

42 tuổi này đã tham gia phi hành 

đoàn trong các chuyến bay đến và 

rời Singapore vào giữa tháng Sáu.

Đây được coi là trường hợp 

ghi nhận đầu tiên về bệnh đậu mùa 

khỉ ở Đông Nam Á, liên quan đến 

đợt bùng phát gần đây trên toàn 

cầu.

Hơn 2.100 trường hợp đã 

được phát hiện ở 42 quốc gia kể từ 

tháng Năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), trên 80% số ca nhiễm 

được tìm thấy ở châu Âu, nhưng 

căn bệnh này đã lan sang cả Bắc 

Mỹ, Nam Mỹ và Australia. WHO 

ghi nhận một trường hợp tử vong 

Tin tặc của chính phủ Nga đã 
tiến hành nhiều hoạt động gián 
điệp mạng nhắm vào các quốc 
gia đồng minh với Ukraine kể từ 
khi Moscow xâm lược nước này 

vào tháng 2, Microsoft cho biết 
trong một báo cáo ngày 22/6.

“Các khía cạnh không gian 
mạng của cuộc chiến hiện tại 

vượt xa ra ngoài Ukraine và phản 
ánh bản chất độc đáo của không 
gian mạng", Chủ tịch Microsoft 
Brad Smith nói trong báo cáo.

T ò a  đ ạ i  s ứ  N g a  t ạ i 

Washington không trả lời ngay 
yêu cầu bình luận. Moscow trước 
đây đã phủ nhận việc tiến hành 
các nhiệm vụ gián điệp mạng ở 

Tổng thống Joe Biden ngày 

22/6 kêu gọi Quốc hội Mỹ thông 

qua việc ngưng thuế xăng dầu liên 

bang trong ba tháng để giúp đối 

phó với giá xăng cao kỷ lục, 

nhưng sự phản đối từ các nhà lập 

pháp trong đảng của ông cho thấy 

yêu cầu này không có khả năng 

được đáp ứng.

Khi tuyên bố ủng hộ việc đình 

chỉ thuế xăng, ông Biden cũng 

phản ánh một số lo ngại về tính 

hiệu quả của nó, nhưng nói rằng 

các gia đình Mỹ phải chi nhiều 

hơn cho xăng dầu vốn một phần 

do Nga xâm lược Ukraine, xứng 

đáng được cứu trợ tài chính.

Tổng thống cũng kêu gọi các 

tiểu bang tạm thời đình chỉ thuế 

nhiên liệu, thuế nhiên liệu ở tiểu 

bang thường cao hơn mức liên 

bang. Ông yêu cầu các công ty 

xăng dầu lớn khi gặp Bộ trưởng 

Năng lượng Jennifer Granholm 

ngày 23/6 hãy cho ý kiến về cách 

khôi phục công suất lọc dầu đang 

ngừng hoạt động.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Nga cảnh cáo Lithuania về việc 

chặn tuyến vận tải đường sắt tới Kaliningrad

Vào ngày điều trần thứ tư tại 

Quốc hội Hoa Kỳ về cuộc bạo 

loạn tấn công Điện Capitol ngày 

6/1/2021 của những người ủng 

hộ cựu Tổng thống Donald 

Trump với lời khai chứng của các 

quan chức bầu cử từ các bang 

Arizona và Georgia, hãng tin 

Reuters tường thuật những nội 

dung chính.

Cáo buộc của ông Trump 

bị bác bỏ

Khoảng một giờ trước khi 

phiên điều trần bắt đầu, ông 

Trump trong một tuyên bố đã tấn 

công Chủ tịch Hạ viện Arizona, 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Chủ tịch Hạ viện Arizona, Rusty Bowers, phát biểu tại phiên điều trần.

Microsoft: Gián điệp mạng 

của Nga tấn công đồng minh của UkraineÔng Biden yêu cầu Quốc hội tạm ngưng thuế xăng

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Singapore: Ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ 

đầu tiên liên quan đến tiếp viên hàng không Anh

Chủ tịch Microsoft Brad Smith.Tổng thống Joe Biden ngày 22/6 kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua việc ngưng thuế xăng dầu liên bang trong ba tháng để giúp đối phó với giá xăng cao kỷ lục.

Một tiếp viên hàng không Anh bị mắc bệnh đậu mùa khỉ đã đến Singapore tuần trước Kaliningrad là nơi có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với Moscow

Nội dung phiên điều trần ngày thứ 
tư về vụ bạo loạn ở Quốc hội Hoa Kỳ

Tìm cách xoa dịu khủng hoảng, 

chủ tịch G20 Indonesia sẽ thăm Ukraine và Nga

Tổng thống Indonesia - Joko Widodo.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Mỹ nhiều dầu, tại sao giá xăng ở Mỹ 

vẫn tăng cao?
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ngày 15/6 tăng lãi suất 

tNhu cầu tăng cao do kinh tế phục hồi sau dịch, cấm vận 

dầu Nga đẩy giá dầu thế giới lên và nhất là năng lực lọc dầu 

ở Mỹ khó khôi phục lại mức trước dịch là những nguyên 

nhân khiến giá dầu ở Mỹ tăng vọt bất chấp Mỹ là nước sản 

xuất dầu lớn nhất thế giới, theo các nhà phân tích.

Kể từ đầu năm 2022, giá xăng ở Mỹ tăng liên tục và 

hiện đang ở mức trung bình 5 đô la một gallon, tức là gần 

gấp đôi mức giá trong đại dịch.

Một khách hàng đang bơm xăng ở một trạm xăng ở 

Miami, bang Florida

Mỹ là nhà sản xuất dầu và các sản phẩm chế biến từ 

dầu lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, Mỹ đã trở 

thành nhà xuất khẩu lớn và xuất một lượng lớn dầu đến Mỹ 

Latinh và châu Âu.

Nga là nhà sản xuất dầu thứ hai thế giới và chiếm 

khoảng 1/10 thị trường toàn cầu. Trước khi Nga xâm lược 

Ukraine hồi tháng 2, khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu 

của Nga đến châu Âu, tương đương 10 tỷ đô la giao dịch 

mỗi tháng. Năm ngoái, khoảng 8% lượng dầu thô nhập 

khẩu của Mỹ là từ Nga.

Nhiều yếu tố cộng dồn

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, Nga đã bán ít 

dầu hơn một phần vì các lệnh trừng phạt của Liên minh 

châu Âu, Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác. Điều này đã 

làm giảm nguồn cung toàn cầu và khiến giá dầu nhảy vọt.

Trước khi có cuộc xâm lược của Nga, giá xăng dầu thế 

giới đã tăng khi thế giới dần phục hồi sau đại dịch. Trong 

thời gian đại dịch, có lúc vào năm 2020 giá một thùng dầu 

đã giảm xuống dưới 0 vì các kho hết chỗ chứa. Giờ đây, 

người ta đã đi làm và đi lại trở lại, và các công sở và hãng 

xưởng đã hoạt động trở lại.

Bản thân Mỹ cũng mua rất nhiều dầu từ các nước 

khác. Một phần là do các cơ sở lọc dầu của Mỹ thường 

được thiết kế để xử lý các loại dầu khác với loại được sản 

xuất trong nước. Mỹ là nước nhập khẩu dầu lớn thứ hai 

trên thế giới sau Trung Quốc.

Thiết kế lại các cơ sở lọc dầu này sẽ rất tốn kém và khó 

khăn, đó là lý do tại sao Mỹ có thể sẽ tiếp tục nhập khẩu 

dầu khối lượng lớn ngay cả khi họ sản xuất nhiều hơn. 

Điều đó khiến Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới.

Để làm dịu giá xăng dầu, chính quyền của Tổng thống 

Joe Biden đang yêu cầu các công ty dầu của Mỹ tăng sản 

lượng, nhưng không có kết quả nhiều. Đó là do lãnh đạo 

các hãng dầu lo ngại giá dầu có thể giảm nếu họ tăng sản 

lượng quá nhiều. Và các nước xuất khẩu dầu như Ả Rập 

Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không 

thể nhanh chóng tăng sản lượng đủ để bù đắp sự sụt giảm 

nguồn cung từ Nga.

Trong giai đoạn suy thoái do đại dịch, các công ty dầu 

mỏ đã sa thải nhân công và đóng cửa các giàn khoan. Giờ 

đây, khi nhu cầu phục hồi, họ phản ứng chậm chạp.

Đã có hai lần giá dầu bị sập trong 8 năm qua, và nhiều 

lãnh đạo trong ngành tin rằng điều này không tránh khỏi 

một lần nữa. Chính vì vậy, họ không muốn khoan tìm 

giếng dầu mới và tăng sản lượng, Christopher Knittel, 

kinh tế gia năng lượng tại Viện Công nghệ Massachusetts 

được New York Times dẫn lời cho biết. Thiếu đầu tư đã 

dẫn đến sản lượng sụt giảm dầu trong những năm gần đây.

“Mặc dù vào lúc này họ thấy giá xăng dầu cao, họ lo 

rằng giá sẽ sụp đổ trong vòng đời của giếng dầu khoan 

mới,” ông Knittel nói với New York Times. “Họ cũng có 

dự đoán rằng xe điện sẽ tiếp tục tăng trưởng, điều đó có 

nghĩa là 10 năm nữa, giếng dầu đó có thể không còn sinh 

lời nữa. Vì vậy, tất cả những yếu tố khiến họ không có động 

lực khoan giếng mới.”

Nút thắt lọc dầu

Đồng thời, các nhà máy lọc dầu đã liên tục phải đóng 

cửa vì những lý do tương tự, trong lúc các hãng dầu mỏ dự 

định chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, ông John Auers, 

phó chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Turner và Mason, nói 

với New York Times.

Ở các bang như Louisiana hay Texas, có nhiều cơ sở 

lọc dầu cũ kỹ mà lại bị đóng cửa hơn một năm trong thời 

gian dịch. Chúng đã bị hư hỏng, rỉ sét, giờ cho hoạt động 

trở lại thì chi phí rất cao, Giáo sư-Tiến sỹ Khương Hữu 

Lộc, vốn giảng dạy ngành MBA tại Keller Graduate 

School of Management, nói với VOA từ Dallas.

Mà nếu các nhà máy lọc dầu này có khôi phục lại thì 

chúng cũng đối mặt nhiều rủi ro dài hạn trong bối cảnh 

chính phủ Biden chuyển đổi mạnh sang năng lượng tái tạo 

và giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, vị giáo sư 

này lập luận.

“Các nhà máy lọc dầu họ nhìn xa đến 5, 10 năm chứ 

không phải trong vòng 1, 2 năm,” ông Lộc nói, giải thích 

tại sao các hãng lọc dầu chần chừ mở cửa trở lại.

Theo lời ông Lộc, sau đại dịch, giá xăng dầu lúc đầu 

tăng là do gián đoạn chuỗi cung ứng, việc vận chuyển khó 

khăn. Nhưng khi chuỗi cung ứng đã được khôi phục thì 

nước Mỹ lại gặp vấn đề về lọc dầu.

Ông cho biết hiện giờ năng lực lọc dầu của Mỹ đã 

giảm 840.000 thùng mỗi ngày so với trước đại dịch, còn 18 

triệu thùng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn siết chặt về 

phát thải carbon của chính quyền Biden đối với ngành lọc 

dầu cũng là một gánh nặng, cũng theo lời ông Lộc.

“Họ phải dùng vôi hóa học để lọc chất bẩn ra khỏi khí 

thải, cái đó rất đắt đỏ,” ông nói.

Ông Lộc nói cũng có khả năng các công ty lọc dầu ở 

Mỹ đang lợi dụng tình hình để cấu kết với nhau nhằm thao 

túng giá cả mà chính quyền chưa thanh tra.

Hồi cuối tháng 3, ông Biden đã tung một phần kho Dự 

trữ Dầu mỏ Chiến lược để hạ nhiệt giá xăng. Nhưng kể từ 

đó trung bình mỗi gallon xăng đã tăng 77 cent. Các phân 

tích cho rằng một phần nguyên nhân là khả năng lọc dầu bị 

giới hạn.

Về khả năng Mỹ chuyển dầu đến các cơ sở ở châu Âu 

để lọc, ông Lộc nói ‘rất khó làm’ vì không có kho chứa dầu 

ở các cảng biển. Vả lại, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu 

không được thiết kế để tương thích với dầu Mỹ.

Giải pháp

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm dầu Nga ngay cả khi Tổng 

thống Biden thừa nhận rằng nó sẽ có tác hại đến người dân 

Mỹ. Tuy nhiên, ông nói rằng lệnh cấm này là cần thiết để 

Mỹ không nuôi dưỡng cuộc chiến của Nga ở Ukraine. 

“Bảo vệ tự do có cái giá của nó,” ông Biden tuyên bố.

Ông Lộc cho rằng việc Mỹ và châu Âu ‘chịu uống 

viên thuốc đắng’ để cấm vận Nga là cần thiết và rằng 

phương Tây không nên vì muốn giảm giá dầu mà dỡ bỏ 

cấm vận Nga.

“Nguồn nuôi dưỡng chiến tranh của Nga là từ dầu 

khí,” ông phân tích và cho rằng nếu không răn đe Nga thì 

chiến tranh có thể lan rộng ở châu Âu.

Thay vào đó, ông Lộc kêu gọi chính quyền Biden tạm 

thời du di các yêu cầu phát thải carbon cho các hãng lọc 

dầu trong vòng 3-5 năm đi kèm với giảm thuế để họ có thể 

tích lũy mà tái đầu tư.

Khi được hỏi liệu điều này có trái ngược với cam kết 

của Mỹ với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải hay 

không, ông Lộc nói: “Năng lượng xanh về đường dài thì 

đúng.”

“Nhưng đây là vấn đề trăm năm mình không thể giải 

quyết chỉ trong 1-2 năm trong bối cảnh chiến tranh của 

Nga ở Ukraine như vậy,” ông nói thêm.

Trong thời gian chờ các cơ sở lọc dầu khôi phục sản 

xuất, ông Lộc nói chính quyền Biden nên tiếp tục mở kho 

dự trữ chiến lược để làm hạ nhiệt ngay lập tức giá dầu.

Về khả năng viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để 

buộc các hãng lọc dầu gia tăng sản lượng, ông Lộc nói 

‘không khả thi’ vì động thái này có thể bị các hãng dầu kiện 

tụng kéo dài trong nhiều năm trước khi nó có tác dụng.

Ông chỉ ra chuyến công du sắp tới của Tổng thống 

Biden đến Ả Rập Xê-út ‘chắc chắn sẽ làm hạ nhiệt giá dầu 

vì Ả Rập Xê-út chắc chắn sẽ tăng sản lượng’.

Theo trang syracuse.com thì Washington có thể yêu 

cầu Ả rập Xê-út, Venezuela hoặc Iran giúp bù vào chỗ dầu 

của Nga bị cấm vận, nhưng việc làm này đi kèm với những 

cân nhắc về đạo đức và chính trị vì đây đều là những nước 

bị Washington lên án.

Đảng Cộng hòa đã kêu gọi ông Biden tăng sản lượng 

dầu trong nước – chẳng hạn cho phép khoan dầu trên lãnh 

thổ liên bang và ngoài khơi, hoặc rút lại quyết định thu hồi 

giấy phép đường ống vận chuyển dầu của Canada đến các 

nhà máy lọc dầu ở bên bờ Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Đảng Dân chủ và các nhà 

hoạt động môi trường sẽ la ó phản đối nếu ông Biden làm 

điều này mà họ cho là phá hoại nỗ lực chống biến đổi khí 

hậu. Ngay cả khi Biden phớt lờ sự phản đối trong đảng của 

ông, thì cũng phải mất nhiều tháng hay nhiều năm trước 

khi các biện pháp này có hiệu quả.

Ông Lộc đề xuất giải pháp mà chính quyền Biden nên 

tính đến để giảm phát thải, đồng thời giúp giảm giá xăng 

dầu, là ‘giảm bớt vận tốc tối đa trên xa lộ 10 dặm (mile) 

một giờ’.

“Theo các nghiên cứu thì nếu vận tốc xe cộ giảm 

xuống nhiêu đó thì tiêu thụ xăng dầu sẽ giảm 15%,” ông 

giải thích. “Đồng thời nó cũng làm giảm phát thải rất 

nhiều.”

Ngoài ra, chính quyền cũng kêu gọi người dân đi 

chung xe, dùng phương tiện công cộng, hay hạn chế tiêu 

thụ năng lượng trong nhà…, ông chỉ ra.

Dự đoán giá dầu trong thời gian tới, ông Lộc nói ‘sẽ 

tiếp tục tăng’ nhưng ‘không biết sẽ tăng bao nhiêu’ vì 

‘cùng lúc với việc châu Âu ngưng mua dầu của Nga các 

nước Ả Rập cũng sẽ tăng sản lượng’.

“Giá dầu tùy thuộc vào khối Trung Đông sẽ gia tăng 

bao nhiêu mức sản xuất,” ông nói.

Khả năng giá dầu giảm sẽ xảy ra nếu cuộc chiến của 

Nga ở Ukraine đi đến đàm phán, hay khi châu Âu tìm được 

nguồn cung thay thế ngoài Nga khiến Nga ‘phải bán tháo 

bán đổ dầu của họ’ và khối OPEC ‘cũng sẽ phải bán dầu rẻ 

hơn’.

“Giá dầu khi đó sẽ giảm ngay lập tức,” vị giáo sư này 

nhận định.■

TT Biden chưa quyết định bỏ thuế 

đánh vào hàng Trung Quốc trước hội 

nghị G7
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang xem xét loại bỏ 

thuế quan đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc để kiềm 

chế lạm phát, nhưng nhiều khả năng là ông sẽ chưa đưa ra 

quyết định trước hội nghị thượng đỉnh Nhóm G-7 vào tuần 

tới, các nguồn tin nắm vấn đề này cho Reuters biết.

Quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Trung Quốc.

Các quan chức Nhà Trắng hôm 17/6 đã thảo luận về 

các phương án với ông Biden để giảm một số loại thuế 

trừng phạt của cựu Tổng thống Donald Trump đối với 

Trung Quốc, bao gồm cả khả năng cắt giảm thuế đáng kể, 

ba trong số các nguồn tin cho biết. Họ cho biết vẫn chưa có 

quyết định về phương án cuối cùng nào và mức độ giảm 

thuế ra sao.

Các cố vấn của ông Biden đang cân nhắc về các mức 

thuế từ thời ông Trump đối với các mặt hàng Trung Quốc 

có giá trị hàng trăm tỷ đôla - nhiều mặt hàng mà họ cho 

rằng thiếu giá trị chiến lược, các nguồn tin cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết mục tiêu là điều 

chỉnh thuế quan với các ưu tiên kinh tế và chiến lược của 

Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của người lao động và các ngành 

công nghiệp quan trọng, đồng thời không “tăng chi phí 

một cách không cần thiết đối với người dân Mỹ”.

Sau nhiều tuần tranh luận gay gắt giữa các trợ lý chủ 

chốt về vấn đề này, Tổng thống Biden đã đi đến ủng hộ 

hành động nhanh chóng về vấn đề thuế quan, muốn sử 

dụng bất kỳ đòn bẩy nào để giảm lạm phát đang gia tăng 

trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 để kiểm 

soát Quốc hội, hai trong số các nguồn tin nói với Reuters.

Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm 18/6 

rằng ông đang trong quá trình ra quyết định.

“Các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra và 

ngày càng sâu sắc hơn”, một quan chức chính quyền cấp 

cao nói với Reuters. “Nhưng đây không phải là chuyện chỉ 

chọn một trong hai, hoặc là dỡ bỏ tất cả các loại thuế quan, 

hoặc là không. Nó phải có ý nghĩa về mặt chiến lược”.

Bà Margaret Cekuta, một cựu quan chức thương mại 

Hoa Kỳ, hiện là giám đốc của công ty vận động hành lang 

Capitol Counsel, cho biết việc nới lỏng thuế quan có thể sẽ 

có tác động hạn chế đến lạm phát và có thể mất khoảng 8 

tháng để có hiệu lực hoàn toàn.

“Về mặt kinh tế, điều đó không có ý nghĩa, nhưng nó 

có thể giúp chống lại tác động tâm lý của lạm phát cao”, bà 

nói và nói thêm rằng chính quyền đang cố gắng phân tích 

dòng thuế nào có thể có tác động lớn nhất đến giá cả.
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TIN TRONG TUAÀN

Kremlin: Hai người Mỹ bị bắt ở 

Ukraine, gồm Andy Huynh, không 

được Công ước Geneva bảo vệ
Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu 

cùng với quân đội Kyiv “gây nguy hiểm” cho lính Nga và 

phải “bị quy trách nhiệm cho những tội ác đó”, phát ngôn 

nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói hôm 20/6 

trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC News.

Hai cựu binh Mỹ đồng thời là cư dân tiểu bang 

Alabama là Alexander Drueke, 39 tuổi, trái, và Andy Tai 

Ngoc Huynh, 27 tuổi, phải, đã chiến đấu với quân Nga 

ở Ukraine n
Cuộc phỏng vấn này là lần đầu tiên Điện Kremlin 

bình luận về trường hợp của Alexander Drueke và Andy 

Huynh, cả hai đều là cựu chiến binh Mỹ, theo NBC. Andy 

Huynh là người gốc Việt.
“Bọn họ là lính đánh trận ăn tiền và họ đã tham gia vào 

các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ đã 

bắn và pháo kích binh sỹ của chúng tôi. Họ gây nguy hiểm 

cho tính mạng của binh sỹ chúng tôi”, ông Peskov nói.
“Họ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã 

gây ra”, ông nói thêm trong những phần đầu tiên của cuộc 

phỏng vấn được công khai.
“Những tội ác này cần phải được điều tra”, vẫn lời ông 

Peskov.
Khi bị gặng hỏi hai người Mỹ đó đã gây ra tội ác gì, 

ông Peskov thừa nhận hành vi phạm tội cụ thể của họ vẫn 

chưa được biết rõ, nhưng tuyên bố rằng họ sẽ không nằm 

trong diện được Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh 

bảo vệ.
“Họ không thuộc về quân đội Ukraine, do đó họ 

không nằm trong phạm vi Công ước Geneva”, phát ngôn 

nhân Điện Kremlin nói.
Tuần trước, một kênh truyền hình nhà nước Nga đã 

đăng các video về Drueke và Huynh trên mạng xã hội.
Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng hai người này bị giam 

giữ, cũng như không rõ là ai đang giam giữ họ. Ông 

Peskov chỉ nói rằng họ đang bị “nhà chức trách" giam giữ.
Về việc họ có phải đối mặt với án tử hình hay không, 

ông Peskov nói: “Điều đó phụ thuộc vào cuộc điều tra”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 17/6 rằng ông 

không biết Drueke và Huynh đang bị giam ở đâu. Hai 

người này được cho là đã cùng với những người nước 

ngoài khác tình nguyện chiến đấu sát cánh với quân đội 

Ukraine.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/6 xác nhận 

chính quyền Mỹ đã thấy hình ảnh và đoạn băng của hai 

công dân Mỹ “được cho là bị quân Nga bắt giữ ở Ukraine”.
“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tấm 

lòng chúng tôi hướng về gia đình họ trong thời điểm khó 

khăn này”, phát ngôn nhân nói Bộ Ngoại giao nói với 

AFP.■

Nga chuyển hướng thương mại và dầu 

mỏ sang các nước BRICS
Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/6 tuyên bố Nga 

đang trong quá trình chuyển hướng thương mại và xuất 

khẩu dầu sang các nước thuộc nhóm các nền kinh tế mới 

nổi BRICS sau các chế tài của phương Tây vì cuộc chiến ở 

Ukraine.
Các quốc gia trong BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn 

Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Phương Tây đã áp đặt các chế tài sâu rộng lên Nga, 

bao gồm hạn chế nhập khẩu dầu của nước này, sau khi 

Điện Kremlin đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Để vượt qua các lệnh trừng phạt, Nga đang cố gắng 

tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với châu Á, tìm cách thay 

thế các thị trường mà nước này đã liên tiếp mất tại Liên 

hiệp châu Âu và Hoa Kỳ.
Trong một video phát biểu trước Diễn đàn Doanh 

nghiệp BRICS, ông Putin cho biết Nga đang thảo luận về 

việc tăng cường sự hiện diện của ô tô Trung Quốc trên thị 

trường Nga cũng như việc mở các chuỗi siêu thị của Ấn 

Độ.
“Ngược lại, sự hiện diện của Nga ở các nước BRICS 

ngày càng tăng. Đã có sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu 

dầu của Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ.”
Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Bắc 

Kinh nhập khẩu dầu thô từ Nga tăng 55% so với một năm 

trước đó lên mức kỷ lục vào tháng 5. Nga thế Ả Rập Saudi 

trở thành nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc, khi các 

nhà máy lọc dầu thu lợi nhuận từ nguồn cung giảm giá.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Putin cũng nói Nga đang phát triển các cơ chế 

thay thế cho các dàn xếp tài chính quốc tế cùng với các đối 

tác BRICS.
“Hệ thống Tin nhắn Tài chính của Nga mở ngỏ để kết 

nối với các ngân hàng của các nước BRICS. Hệ thống 

thanh toán MIR của Nga đang mở rộng sự hiện diện của 

mình. Chúng tôi đang thăm dò khả năng tạo ra một loại 

tiền tệ dự trữ quốc tế dựa trên rổ tiền tệ BRICS,” ông Putin 

tuyên bố.■

Afghanistan: Cứu hộ khó khăn sau 

trận động đất chết người nghiêm trọng 

nhất 2 thập niên
Mưa lớn, nguồn lực thiếu thốn và địa hình hiểm trở 

đang khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn ở miền 

đông nam Afghanistan, nơi tin tức nói trận động đất mạnh 

mới đây đã giết chết hơn 1.000 người.
Hiện chưa xác định được có bao nhiêu người bị chôn 

vùi trong những ngôi nhà đổ nát thường được xây bằng 

bùn, sau trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra hôm 

trước.
Ngay từ trước khi xảy ra thảm họa, hệ thống y tế của 

Afghanistan đã trong tình trạng gần như sụp đổ.
Chính quyền Taliban đã kêu gọi quốc tế viện trợ nhiều 

hơn. Mạng lưới thông tin liên lạc cũng bị ảnh hưởng nặng 

nề.
"Chúng tôi không thể tiếp cận khu vực - mạng lưới 

quá yếu", một phát ngôn viên Taliban được Reuters dẫn lời 

nói.
Liên Hiệp Quốc nằm trong số những tổ chức đang vội 

vã cung cấp nơi ở khẩn cấp và viện trợ lương thực cho các 

khu vực hẻo lánh ở tỉnh Paktika, nơi bị ảnh hưởng nặng nề 

nhất.
Những người sống sót và lực lượng cứu hộ đã kể cho 

BBC về những ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn gần tâm 

chấn của trận động đất, về những con đường và những 

trạm phát sóng điện thoại di động bị hủy hoại, và về nỗi sợ 

hãi của họ rằng số người chết sẽ còn tăng thêm. Cho đến 

nay, có khoảng 1.500 người bị thương, các quan chức cho 

biết.
Việc xảy ra trận động đất gây chết người nghiêm trọng 

nhất tại nước này kể từ hai thập kỷ qua đang là thách thức 

to lớn đối với Taliban, phong trào Hồi giáo vốn đã giành lại 

được quyền lực tại Afghanistan vào năm ngoái sau khi 

chính phủ được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ.
Trận động đất xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Tư, cách 

thành phố Khost khoảng 44 km (27 dặm); người ta có thể 

cảm nhận được chấn động ở những nơi xa như Pakistan và 

Ấn Độ.
Afghanistan đang trong cuộc khủng hoảng nhân đạo 

và kinh tế, và Abdul Qahar Balkhi, một quan chức cấp cao 

của Taliban, cho biết chính phủ "không thể hỗ trợ người 

dân về mặt tài chính ở mức độ cần thiết".
Người đứng đầu LHQ, António Guterres cho biết cơ 

quan này đã "huy động toàn lực" để đối phó với thảm họa. 

Các nhóm nhân viên y tế, vật tư y tế, thực phẩm và lều trại 

tạm để dựng nơi trú ẩn khẩn cấp đang trên đường tới khu 

vực bị động đất, các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết.
Tuy nhiên, Mohammad Amin Huzaifa, người phụ 

trách vấn đề thông tin của tỉnh Paktika, nói với AFP rằng 

lực lượng cứu hộ đang "rất khó" tiếp cận tới các khu vực 

"bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vì mưa lớn đêm qua".
Hầu hết thương vong cho đến nay là ở các huyện 

Gayan và Barmal của tỉnh Paktika. Tin cho hay toàn bộ 

một ngôi làng ở Gayan đã bị phá hủy.
"Có tiếng ầm ầm và giường của tôi bắt đầu rung lắc," 

Shabir, một người sống sót nói với BBC.
"Trần nhà rơi xuống. Tôi bị mắc kẹt, nhưng tôi có thể 

nhìn thấy bầu trời. Tôi bị trật khớp vai, bị đau ở đầu nhưng 

tôi đã thoát ra ngoài. Tôi tin chắc là bảy hoặc chín người 

trong gia đình tôi, những người ở cùng phòng với tôi, đã 

chết. "
Một bác sĩ ở Paktika cho biết trong số các nạn nhân có 

cả các nhân viên y tế.
"Chúng tôi không có đủ người và phương tiện trước 

trận động đất, và bây giờ trận động đất đã hủy hoại nốt 

những gì ít ỏi mà chúng tôi có," bác sĩ cho biết. "Tôi không 

biết có bao nhiêu đồng nghiệp của chúng tôi vẫn còn 

sống."
Một phóng viên địa phương trong khu vực nói với 

BBC rằng việc liên lạc sau trận động đất gặp nhiều khó 

khăn do các tháp phát sóng điện thoại di động bị hư hại, và 

số người chết có thể còn tăng thêm nữa.
"Nhiều người không biết thân nhân mình ra sao, vì 

điện thoại di động của họ không hoạt động," ông nói. "Anh 

trai tôi và gia đình anh ấy đã chết, tôi chỉ biết được sau đó 

nhiều giờ. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy."

Các quan chức Taliban báo cáo rằng có trên 1.000 

người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do 

trận động đất
Afghanistan rất dễ xảy ra động đất do nằm trong khu 

vực hoạt động kiến tạo, phía trên qua một số đường đứt gãy 

bao gồm đứt gãy Chaman, đứt gãy Hari Rud, đứt gãy 

Central Badakhshan và đứt gãy Darvaz.
Trong một thập kỷ qua, hơn 7.000 người đã thiệt 

mạng trong các trận động đất ở nước này, Văn phòng Điều 

phối các Vấn đề Nhân đạo của LHQ nói. Trung bình mỗi 

năm có khoảng 560 người chết vì động đất.
Gần đây nhất, các trận động đất liên tiếp xảy ra ở 

miền tây nước này vào tháng Giêng, giết chết hơn 20 

người và phá hủy hàng trăm ngôi nhà.
Ngay cả trước khi Taliban tiếp quản, các dịch vụ khẩn 

cấp của Afghanistan đã căng quá sức để đối phó với thiên 

tai - và không có bao nhiêu máy bay, trực thăng sẵn sàng 

cho lực lượng cứu hộ.
Đất nước này cũng đang trong tình trạng thiếu hụt 

nguồn cung cấp y tế trầm trọng, và tỷ lệ suy dinh dưỡng 

đang tăng lên.
Theo LHQ, 93% các hộ gia đình ở Afghanistan lâm 

vào cảnh không đảm bảo an ninh lương thực. Lucien 

Christen từ Hội Chữ Thập Đỏ nói rằng "tình hình kinh tế 

tồi tệ" của Afghanistan khiến cho "họ [các gia đình 

Afghanistan] không thể có thức ăn khi tới bữa".

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 4A* Issue # 1568 * FRIDAY June 24, 2022

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

GIAU PLUMBING
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Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

TIN THEÁ GIÔÙI

NHÀN NGUYỄN
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Quality Work with 
20 Years Experience

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động
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Quốc hội Mỹ thúc đẩy tăng chi 
ngân sách cho khu vực Ấn Độ 
Dương-TBD

(VN+) - Hạ nghị sĩ Ami Bera và Hạ nghị sĩ Steve 
Chabot sẽ giới thiệu dự luật mang tên “Indo-Pacific 
Engagement Act” ể thúc đẩy Nhà Trắng chi thêm ngân  đ
sách cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các 
nghị sĩ Mỹ đang hối thúc chính quyền đầu tư thêm nguồn 
lực vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Financial Times, dự kiến trong tuần này, Hạ 
nghị sĩ Ami Bera và Hạ nghị sỹ  Steve Chabot sẽ giới thiệu 
dự luật mang tên “Indo-Pacific Engagement Act” để thúc 
đẩy Nhà Trắng chi thêm ngân sách cho khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, trong bối cảnh ngày càng nhiều 
ý kiến cho rằng nguồn lực mà Mỹ dành cho khu vực không 
đi đôi với các tuyên bố chiến lược.

Dự luật sẽ yêu cầu Vụ Đông Á-Thái Bình Dương, 
Bộ Ngoại giao Mỹ, phối hợp với Cơ quan Phát triển quố tế 
Mỹ (USAID) trình báo cáo hằng năm lên Quốc hội, trong 
đó đề nghị khoản ngân sách cần thiết để hiện thực hóa các 
mục tiêu của Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
và Chiến lược An ninh quốc gia sắp công bố.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC
Dự luật nhằm thúc đẩy các cơ quan phụ trách khu 

vực châu Á có tiếng nói lớn hơn trong các cuộc tranh luận 
về phân bổ nguồn lực.

Tiếp sau “Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương” 
được thông qua năm 2020 nhằm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, dự luật này sẽ có tiếng nói hơn 
trong quy trình phân bổ ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Financial Times dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao 
Mỹ hoan nghênh dự luật, song cho rằng các nghị sĩ cần 
thúc đẩy Quốc hội thông qua một ngân sách tổng thể lớn 
hơn.

Tại một sự kiện mới đây của Trung tâm An ninh 
mới của Mỹ (CNAS), điều phối viên Nhà Trắng phụ trách 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell cho 
biết chính quyền của Tổng thống Biden đã có các điều 
chỉnh hợp lý như mở thêm sứ quán ở các nước Thái Bình 
Dương và tăng tiền tài trợ cho các sáng kiến tuần duyên.

Cũng tại sự kiện của CNAS, Cố vấn An ninh quốc 
gia Jake Sullivan nhận định Mỹ đã và đang thúc đẩy hợp 

tác với khu vực ở châu Á bắt đầu từ đầu tư của khu vực tư 
nhân.

Anh: Đàm phán tiền lương thất 
bại, công nhân đường sắt đình công 
lớn

(VN+) - Tổng Thư ký Liên đoàn công nhân đường 
sắt, hàng hải và vận tải quốc gia (RMT) Mick Lynch tuyên 
bố không thể chấp nhận những đề xuất tăng lương của các 
công ty vận hành đường sắt.

Ngày 21/6, các công nhân đường sắt của Anh đã 
bắt đầu cuộc đình công lớn nhất của ngành trong hơn 30 
năm sau khi các cuộc đàm phán về tiền lương với chủ lao 
động không đạt kết quả trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Cuộc đàm phán giữa Chính phủ Anh và Liên đoàn 
công nhân đường sắt, hàng hải và vận tải quốc gia (RMT) 
diễn ra ngày 20/6, song không đạt được thỏa thuận.

Tổng Thư ký RMT Mick Lynch tuyên bố không 
thể chấp nhận những đề xuất tăng lương của các công ty 
vận hành đường sắt.

Theo thông báo của RMT, hơn 50.000 lao động 
trong ngành đường sắt tham gia cuộc đình công kéo dài 
trong 3 ngày 21,23 và 25/6.

Cuộc đình công quy mô lớn này sẽ trùng với nhiều 
sự kiện lớn tại Anh, trong đó có lễ hội âm nhạc 
Glastonbury, và sẽ là cuộc đình công lớn nhất trong ngành 
đường sắt Anh kể từ năm 1989.

Cuộc đình công quy mô lớn trên được dự báo gây 
nhiều tác động đến cuộc sống của người dân Anh. Bộ 
trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết chính phủ 
đang thực hiện mọi biện pháp để có thể giảm thiệt hại do 
cuộc đình công quy mô lớn.

Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội, ông Shapps 
nói rằng khoảng 20% dịch vụ đường sắt theo kế hoạch sẽ 
hoạt động, tập trung vào các lao động chủ chốt, các trung 
tâm dân cư và tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng.

Các thành viên Liên đoàn công nhân đường sắt, 
hàng hải và vận tải quốc gia (RMT) Anh tuần hành bên 
ngoài Bộ Giao thông ở London

Nhiều trường học cảnh báo đình công sẽ ảnh 
hưởng đến hàng nghìn học sinh sắp tham kỳ thi quốc gia. 
Các công ty vận hành đường sắt dự kiến hoạt động gián 

đoạn trong tuần và nhiều tuyến không bị ảnh hưởng do 
cuộc đình công vẫn phải giảm một số dịch vụ.

Theo RMT, cuộc đình công này diễn ra trong bối 
cảnh tiền lương của công nhân không theo kịp với lạm phát 
vốn tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Anh.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng đang phục hồi 
chậm sau đại dịch COVID-19 khi mà số lượng khách sử 
dụng dịch vụ giao thông này còn ở mức hạn chế.

Khoảng 7.500 nhân viên tham 
gia tập trận quân sự chung Sư tử 
châu Phi

(VN+) - Cuộc tập trận Sư tử châu Phi, bắt đầu ở 
khu vực Agadir, miền Nam Maroc và kéo dài đến hết 
tháng, có sự tham gia của khoảng 7.500 nhân viên đến từ 
10 quốc gia như Brazil, Pháp và Vương quốc Anh...

Ngày 20/6, Mỹ và Maroc đã tiến hành cuộc tập trận 
quân sự chung thường niên mang tên “Sư tử châu Phi”.

Cuộc tập trận, bắt đầu ở khu vực Agadir, miền Nam 
Maroc và kéo dài đến hết tháng, có sự tham gia của khoảng 
7.500 nhân viên đến từ 10 quốc gia như Brazil, Pháp và 
Vương quốc Anh...

Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các 
quan sát viên từ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) và đặc biệt là sự hiện diện lần đầu tiên của các 
quan chức từ Israel.

Ảnh minh họa
Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết một số cuộc 

diễn tập sẽ diễn ra ở Tunisia, Senegal và Ghana. Lực lượng 
này nhấn mạnh cuộc tập trận giúp tăng cường khả năng 
tương tác giữa các quốc gia đối tác và hỗ trợ quân đội Mỹ 
sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng, cũng như các 
tình huống bất thường ở châu Phi và trên toàn thế giới.

Trước đó, Phó Tư lệnh của quân đội Maroc, Tướng 
Belkhir El Farouk cho biết nước này cần giải quyết 
“những thách thức an ninh” của mình. Ông cho biết thêm 
Maroc sẽ tổ chức các phần diễn tập trên bộ, trên biển và 
trên không, một cuộc đổ bộ của lính dù và một cuộc tập 
trận ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo thông báo, hầu hết hoạt động nói trên sẽ diễn 
ra ở tỉnh Kenitra, gần thủ ột số nội  đô Rabat. Tuy nhiên, m
dung khác sẽ ợc tổ chức ở phía Nam gần biên giới  đư
Algeria.
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Tel: 713-502-3217 * 713-784-0508
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(tiếp trang 1-A)

Ông Biden yêu cầu Quốc hội tạm ngưng 

thuế xăng

Ông Biden và các cố vấn của ông đã 

thảo luận về vấn đề này trong nhiều tháng 

trong bối cảnh áp lực gia tăng phải hành 

động khi giá xăng dầu cao kỷ lục làm giảm 

tỉ lệ chấp thuận Tổng thống trong các cuộc 

thăm dò dư luận và nghi ngờ về cơ hội của 

đảng Dân chủ trong việc duy trì quyền lực 

tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 

11.

Việc ngưng thuế xăng liên bang 18,4 

xu/gallon và thuế dầu diesel 24,4 xu sẽ cần 

sự chấp thuận của quốc hội, có khả năng 

khiến lời kêu gọi của ông Biden phần lớn 

mang tính biểu tượng.

Các nhà lập pháp phản đối

Các nhà lập pháp ở cả hai đảng đã bày 

tỏ sự phản đối với việc đình chỉ thuế, một 

số đảng viên Dân chủ, bao gồm Chủ tịch 

Hạ viện Nancy Pelosi, lo ngại động thái 

này có thể ảnh hưởng phần nào đến giá cả 

nếu phần giảm thuế này rơi phần lớn vào 

túi của các công ty dầu mỏ và các nhà bán 

lẻ.

Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội đình 

chỉ thuế xăng dầu cho đến hết tháng 9, một 

động thái sẽ khiến Quỹ Tín thác Xa lộ mất 

khoảng 10 tỷ đô la doanh thu nhưng có thể 

bù trừ từ các lĩnh vực khác của ngân sách. 

Ngân sách Mỹ đang chứng kiến doanh thu 

tăng và thâm hụt thu hẹp khi Hoa Kỳ thoát 

khỏi đại dịch COVID.

Một số tiểu bang, như New York và 

Connecticut, đã tạm ngưng thuế xăng dầu, 

trong khi những tiểu bang khác lại đưa ra 

những ý tưởng như thối lại tiền thuế cho 

người tiêu dùng và các gói cứu trợ trực 

tiếp.

Các nhà máy lọc dầu đang chật vật 

đáp ứng nhu cầu toàn cầu về dầu diesel và 

xăng, khiến giá cao hơn và tình trạng thiếu 

hụt trầm trọng hơn.

Phát ngôn viên của nhóm công 

nghiệp Các nhà sản xuất Nhiên liệu và 

Hóa dầu Mỹ nói: “Việc tạm dừng thuế 

xăng dầu liên bang chắc chắn sẽ mang lại 

sự giảm nhẹ trong ngắn hạn cho người lái 

xe ở Mỹ, nhưng sẽ không giải quyết được 

gốc rễ của vấn đề - sự mất cân bằng trong 

cung và cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ.

Tổ chức này nói rằng các chính sách 

dài hạn vẫn cần thiết để thúc đẩy sản xuất 

năng lượng của Hoa Kỳ.

Giá xăng tại Mỹ đang ở mức trung 

bình gần 5 đô la một gallon do nhu cầu về 

nhiên liệu động cơ tăng cao đồng thời với 

việc mất khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày 

trong công suất chế biến. Trong ba năm 

qua, nhiều nhà máy đã phải đóng cửa khi 

nhu cầu nhiên liệu giảm mạnh ở đỉnh điểm 

của đại dịch.

Ông Biden nói ông hiểu rõ tình hình 

chính trị trước cuộc bầu cử, xung quanh 

việc đảng Cộng hòa nhắm vào giá xăng 

dầu tăng, nhưng ông chất vấn các đối thủ 

của mình liệu họ có chọn việc không ủng 

hộ Ukraine hay không.
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trừng phạt của EU bao gồm than đá, kim 

loại, vật liệu xây dựng và công nghệ tiên 

tiến - và Thống đốc Vùng Kaliningrad của 

Nga, Anton Alikhanov, Alikhanov cho 

biết lệnh cấm sẽ bao gồm khoảng 50% các 

mặt hàng mà Kaliningrad nhập khẩu.
Là thành viên của liên minh quân sự 

Nato, Lithuania được bảo vệ bởi các hiệp 

ước phòng thủ chung.

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)

Microsoft: Gián điệp mạng của Nga tấn 

công đồng minh của Ukraine

nước ngoài, nói rằng việc này “mâu thuẫn 

với các nguyên tắc trong chính sách đối 

ngoại của Nga.”

Các nhà nghiên cứu đã lần theo dấu 

vết của một loạt các cuộc tấn công mạng 

hủy diệt nhắm vào các thực thể Ukraine 

của các nhóm tin tặc do nhà nước Nga hậu 

thuẫn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Báo cáo của Microsoft nói các nhà 

nghiên cứu đã tìm thấy 128 tổ chức ở 42 

quốc gia bên ngoài Ukraine cũng là mục 

tiêu của các nhóm tin tặc ấy trong các cuộc 

tấn công lén lút, tập trung vào hoạt động 

gián điệp.

Ngoài Ukraine, Mỹ là quốc gia bị 

nhắm mục tiêu nhiều nhất, báo cáo nói, và 

các nước thành viên của liên minh quân sự 

NATO - vốn đã hỗ trợ quan trọng cho 

Ukraine trong cuộc xung đột - cũng bị ảnh 

hưởng.

Singapore: Ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ 

đầu tiên liên quan đến tiếp viên hàng 

không Anh

trong đợt bùng phát này.

Bệnh đậu mùa khỉ thường xảy ra ở 

những khu vực hẻo lánh của các quốc gia 

Trung và Tây Phi, nhưng số lượng người 

nhiễm bệnh này ngoài châu Phi cao bất 

thường trong năm nay mà không có liên 

quan gì tới việc đi lại trong khu vực này.

Tại Singapore, các quan chức y tế cho 

biết người đàn ông bị nhiễm bệnh đậu mùa 

khỉ ở trong tình trạng sức khỏe ổn định sau 

khi có kết quả dương tính với bệnh hôm 

thứ Hai và đã được đưa vào khu vực cách 

ly.

13 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 

này cũng được đưa đi cách ly y tế. Họ là 

phi hành đoàn và đồng nghiệp hàng không 

của ông ta, một số hãng tin truyền thông 

cho biết.

Thứ Ba, giới chức Hàn Quốc cũng 

xác nhận trường hợp nghi nhiễm bệnh đậu 

mùa khỉ đầu tiên ở nước này.

(tiếp trang 1-A)

Nga cảnh cáo Lithuania về việc chặn 

tuyến vận tải đường sắt tới Kaliningrad
đồn trú - không có biên giới với lục địa 

Nga.
Vùng lãnh thổ phía tây được sáp nhập 

từ Đức vào năm 1945, sau Thế Chiến II, và 

giáp với các thành viên EU và Nato là 

Lithuania và Ba Lan.
Khu vực này chủ yếu dựa vào vận 

chuyển đường sắt ,  quá cảnh qua 

Lithuania.
EU đã ủng hộ tuyên bố của Lithuania, 

nói rằng nước này chỉ đang thực hiện các 

biện pháp trừng phạt do EU áp đặt sau việc 

Nga xâm lược Ukraine.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga cảnh 

báo rằng "các biện pháp thích hợp" sẽ 

được thực hiện "trong tương lai gần".
"Hậu quả của chúng sẽ có tác động 

tiêu cực nghiêm trọng đến người dân 

Lithuania," ông nói thêm nhưng không 

cho biết chi tiết.
Trước đó, hôm thứ Ba, đại sứ EU đã bị 

triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga để giải 

trình về lệnh phong tỏa.
Tuần trước, giới chức Lithuania 

thông báo sẽ cấm hàng hóa thuộc loại bị 

EU trừng phạt đi qua lãnh thổ của họ đến 

Kaliningrad.
Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius 

Landsbergis cho biết: "Không phải là 

Lithuania đang làm gì, mà đó là do các 

lệnh trừng phạt của châu Âu bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 17/6... Nó được thực hiện 

với sự tham vấn từ Ủy hội châu Âu và theo 

hướng dẫn của Ủy hội châu Âu."
Danh sách các mặt hàng chịu lệnh 

(tiếp trang 1-A)

Tìm cách xoa dịu khủng hoảng, chủ tịch 

G20 Indonesia sẽ thăm Ukraine và Nga

sẽ gặp những người đồng cấp ở cả Kyiv và 

Moscow sau Hội nghị thượng đỉnh G7 ở 

Đức kết thúc vào thứ Ba.

Bà nói trong một cuộc họp báo: 

“Tổng thống bày tỏ nỗi đau về cuộc khủng 

hoảng nhân đạo và sẽ cố gắng góp phần 

giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực 

do chiến tranh gây ra, tác động của nó đối 

với tất cả các nước, đặc biệt là những nước 

đang phát triển và có thu nhập thấp”.

Ngoại trưởng Indonesia nói thêm: 

“Và ông sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần hòa 

bình”.

Nga đã xua quân xâm lược nước láng 

giềng Ukraine vào tháng Hai và gọi đây là 

một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Xung đột đã gây ra sự gián đoạn lớn 

đối với chuỗi cung ứng, gây ra cuộc khủng 

hoảng lương thực và năng lượng khiến 

lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia. Một số 

quốc gia đã áp đặt hạn chế xuất khẩu để 

bảo toàn nguồn cung trong nước.

Cả Tổng thống Ukraine, Volodymyr 

Zelenskyy, và người đồng cấp Nga, 

Vladimir Putin, trước đó đã được ông 

Jokowi mời tham dự hội nghị thượng đỉnh 

G20 ở Bali.

Bà Retno không cho biết chi tiết về 

những gì ông sẽ nêu ra tại các cuộc đàm 

phán ở Moscow và Kyiv hoặc khi nào thì 

việc này diễn ra.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS 

đưa tin ông Putin sẽ gặp ông Jokowi vào 

ngày 30/6.

Ukraine là một trong những nguồn 

cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia 

trước chiến tranh, với khoảng 3 triệu tấn 

vào năm 2021.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Radityo 

Dharmaputra của Đại học Airlangga của 

Indonesia nói không có khả năng ông 

Jokowi mong muốn trở thành môi giới hòa 

bình nhưng nói rằng ông có thể yêu cầu 

Nga giải phóng nguồn cung lúa mì 

Ukraine.

Indonesia đã lên án cuộc chiến. Mặc 

dù bày tỏ sự thông cảm với người dân 

Ukraine, ông Jokowi vào tháng 4 cho biết 

ông đã từ chối yêu cầu cung cấp vũ khí của 

ông Zelenskyy.

Bà Retno cho biết khi Chủ tịch G20 

Jokowi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo 

của Liên Hiệp Quốc, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ 

về tác động của cuộc chiến và ủng hộ việc 

nói chuyện trực tiếp với các bên liên quan.

“Tình hình lúc này rất phức tạp. 

Chiến tranh tiếp diễn sẽ có tác động đến 

nhân loại, bao gồm cả khủng hoảng lương 

thực, năng lượng và tài chính”, bà Retno 

nói thêm.

Nội dung phiên điều trần ngày thứ tư về 

vụ bạo loạn ở Quốc hội Hoa Kỳ

Rusty Bowers, một đảng viên Cộng hòa, 

người đã ủng hộ ông Trump trong cuộc 

bầu cử năm 2020. Nhưng ông Trump đã 

mất Arizona vào tay ông Biden.

Ông Trump nói rằng trong một cuộc 

điện đàm vào tháng 11, ông Bowers “nói 

với tôi rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và 

tôi đã thắng Arizona”.

Với giọng điệu mạnh mẽ, ông Bowers 

bác bỏ tuyên bố của ông Trump.

“Tôi có nói chuyện với tổng thống, 

nhưng chắc chắn không phải như vậy”, 

ông Bowers nói với ủy ban. “Bất cứ ai, bất 

cứ nơi nào, bất cứ lúc nào mà nói rằng tôi 

(tiếp trang 1-A)

nói cuộc bầu cử là gian lận thì điều đó đều 

không đúng."

Ông Giuliani: Chỉ có giả thuyết, 

không có bằng chứng

Ông Bowers cũng kể lại những nỗ lực 

khiến các nhà lập pháp tiểu bang tổ chức 

các phiên điều trần công khai về việc bỏ 

phiếu gian lận.

Ông Bowers nói rằng trong cuộc họp 

với các quan chức ở Phoenix sau khi ông 

Biden được chứng nhận giành chiến thắng 

tại Arizona, luật sư Rudolph Giuliani của 

ông Trump nói, “Chúng tôi có rất nhiều 

giả thuyết, chúng tôi chỉ không có bằng 

chứng” để chứng minh gian lận bầu cử.

Luật sư của ông Giuliani không trả lời 

yêu cầu bình luận của Reuters.

Tại một thời điểm khác trong phiên 

điều trần, ủy ban đã cho phát video ông 

Giuliani nói rằng chiến dịch của ông 

Trump có bằng chứng về những người 

nhập cư bất hợp pháp và những lá phiếu 

mang tên những người đã chết ở Arizona.

Các nhân chứng nói họ chưa bao giờ 

nhận được bằng chứng chứng minh cho 

những cáo buộc đó.

Nhân viên bầu cử bị nhắm mục tiêu

Wandrea ArShaye “Shaye” Moss, 

một cựu nhân viên bầu cử của Georgia, nói 

với ủy ban rằng bà phải đã đối mặt với 

những lời đe dọa nhiều lần sau khi ông 

Trump và các cộng sự của ông cáo buộc bà 

tham gia che đậy cuộc bầu cử “bị đánh 

cắp”.

Bà cho biết ông Trump đã sử dụng tên 

của bà 18 lần trong cuộc gọi với Tổng thư 

ký bang Georgia, Brad Raffensperger. Bà 

nói bà hối hận vì đã quyết định trở thành 

một nhân viên bầu cử.

Ông Trump phạm tội?

Một câu hỏi nổi bật là liệu sau các 

phiên điều trần, uỷ ban có đề nghị cáo 

buộc hình sự đối với ông Trump vì vai trò 

của ông trong các sự kiện dẫn đến cuộc 

bạo động ngày 6/1 tại Điện Capitol hay 

không.

Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, ủy 

ban đã mở rộng nội dung về hoạt động tội 

phạm có thể xảy ra, chẳng hạn như âm 

mưu lừa đảo.

Uỷ ban trình bày lời khai chứng từ 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa 

(RNC) Ronna McDaniel, người đã kể lại 

cuộc trò chuyện với ông Trump.

Bà McDaniel cho biết ông Trump chủ 

yếu chuyển cuộc gọi cho John Eastman, 

một cố vấn của ông Trump, người đã nói 

về tầm quan trọng của RNC trong việc 

giúp chiến dịch tập hợp “đại cử tri dự 

phòng” ở các bang mà ông Trump đang bị 

thách thức kết quả. Các thành viên của ủy 

ban mô tả họ là những nhóm đại cử tri 

“giả”.

Dân biểu Adam Schiff, một thành 

viên đảng Dân chủ, dẫn lời thẩm phán liên 

bang David Carter nói rằng ông Trump có 

khả năng vi phạm nhiều luật liên bang, bao 

gồm cả âm mưu lừa đảo nước Mỹ.

Đại cử tri giả?

Ủy ban đã đưa các văn bản từ một phụ 

tá cho Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, 

Ron Johnson, gửi cho một phụ tá cho Phó 

Tổng thống khi đó là ông Mike Pence, nói 

rằng thượng nghị sĩ muốn chuyển giao 

một chứng chỉ đại cử tri giả cho ông 

Pence.

Khi được yêu cầu bình luận, người 

phát ngôn của ông Johnson, Alexa 

Henning, đã đề cập đến một dòng tweet 

mà bà đã viết:

“Thượng nghị sĩ không liên quan đến 

việc tạo ra một nhóm đại cử tri thay thế và 

không được biết trước rằng nó sẽ được 

chuyển đến văn phòng của chúng tôi”, bà 

Henning nói trên Twitter.

Đại diện Hoa Kỳ Bennie Thompson, 

Chủ tịch ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 

6/1, nói “việc gây áp lực buộc các công 

chức phản bội lời thề của họ là một phần 

cơ bản của vở kịch” để đảm bảo ông 

Trump chiến thắng.

Các mục tiêu này bao gồm những tổ 

chức có trụ sở tại Đan Mạch, Latvia, 

Lithuania, Na Uy và Ba Lan, cũng như 

Phần Lan và Thụy Điển, những quốc gia 

đã lên tiếng muốn gia nhập liên minh 

NATO.

“Mục tiêu dường như chủ yếu là các 

chính phủ, mặc dù cũng bao gồm các tổ 

chức nghiên cứu, các tổ chức nhân đạo và 

các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan 

trọng”, báo cáo cho biết.

Microsoft nói tin tặc nhắm vào các 

đồng minh đã thành công khoảng 29% và 

trong một số trường hợp dẫn đến việc dữ 

liệu bị đánh cắp.

Trong một báo cáo trước đó, 

Microsoft đã chỉ ra các cuộc tấn công 

mạng - liên quan đến phần mềm độc hại 

xóa dữ liệu - đặt nền tảng cho các nhiệm vụ 

quân sự ở Ukraine.

Nghiên cứu mới nhất trích dẫn sáu sự 

cố kể từ cuộc xâm lược, các cuộc tấn công 

mạng nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine 

dường như xảy ra trước các cuộc tấn công 

quân sự. Một ví dụ, báo cáo cho biết, tin 

tặc Nga đã cố gắng xâm nhập mạng máy 

tính của một công ty điện hạt nhân 

Ukraine một ngày trước khi quân đội Nga 

chiếm đóng nhà máy lớn nhất của công ty.



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 6A* Issue # 1568 * FRIDAY June 24, 2022

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$
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EU đang quyết từ bỏ năng lượng 
Nga thì vấp phải biến cố khó lường

(VN+) - Việc hàng loạt nhà máy điện hạt nhân tại 
Pháp buộc phải dừng hoạt động đang khiến nỗ lực cấm 
nguồn năng lượng từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) trở 
nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Giữa khung cảnh hoang sơ của thung lũng Loire, 
Pháp, những cột hơi nước đang bốc lên từ những ống khói 
của hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chinon.

Tuy nhiên, bầu trời bên trên ống khói của lò phản ứng 
thứ 3 lại trong xanh một cách lạ thường. Các vết nứt trong 
hệ thống làm mát đã buộc lò phản ứng này phải dừng hoạt 
động.

Trong thời gian gần đây, tình trạng dừng hoạt động 
tạm thời các lò phản ứng hạt nhân tại Pháp, nơi có sản 
lượng điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, ngày càng gia tăng.

Hơn một nửa lò phản ứng hạt nhân của Pháp đã phải 
dừng hoạt động khi công ty vận hành chúng là tập đoàn 
năng lượng Électricité de France (EDF) gặp phải hàng loạt 
vấn đề kỹ thuật.

Hàng loạt vấn đề

Trong bối cảnh các quốc gia EU đang có kế hoạch 
thoát ly khỏi các nguồn năng lượng dầu mỏ và khí đốt nhập 
khẩu từ Nga xuất phát từ cuộc xung đột tại Ukraine, Pháp 
đã đặt cược vào việc các nhà máy điện hạt nhân trong nước 
sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Hiện 70% công suất phát điện của Pháp đến từ năng 
lượng hạt nhân, một tỷ lệ lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác 
trên thế giới.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp điện hạt nhân của nước 
này đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có 
trong lịch sử. Nhà vận hành EDF gặp phải hàng loạt rắc rối 
kỹ thuật như tình trạng rò rỉ do ăn mòn bên trong các nhà 
máy hay những khó khăn trong việc làm mát các lò phản 
ứng cũ khi nhiệt độ tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu.

Những rắc rối mà EDF - nhà xuất khẩu năng lượng 
lớn nhất châu Âu - gặp phải đã khiến sản lượng điện của 
Pháp tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm, đẩy giá 
điện tại nước này tăng cao kỷ lục trong bối cảnh tình trạng 
lạm phát ngày càng gia tăng do chiến sự tại Ukraine.

Thay vì xuất khẩu điện sang Anh, Italy và các quốc gia 
châu Âu khác muốn thoát khỏi sự phục thuộc vào dầu mỏ 
từ Nga, Pháp lại phải đối diện với viễn cảnh phải cắt điện 
luân phiên trong mùa đông và bắt đầu nhập khẩu năng 
lượng từ các quốc gia khác.

Tập đoàn EDF, vốn đang phải đối mặt với khoản nợ 
trị giá 45 tỷ USD, giờ đây tiếp tục gặp rắc rối về tài chính 
do thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp này đối với tập 
đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom.

Những khó khăn tài chính của EDF đã buộc chính 
phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải xem 
xét việc quốc hữu hóa tập đoàn này.

“Chúng tôi chưa thể loại bỏ biện pháp này. Chúng ta 
sẽ cần một khoản đầu tư khổng lồ vào EDF”, Bộ trưởng 
chuyển đổi năng lượng Pháp Agnès Pannier-Runacher cho 
biết.

Những khó khăn về năng lượng của Pháp đến ở thời 
điểm giá dầu đang ở mức cao kỷ lục sau khi EU thông qua 
lệnh cấm đối với phần lớn dầu mỏ từ Nga, làm trầm trọng 
thêm những khó khăn kinh tế ở châu Âu và tình trạng gia 
tăng chi phí sinh hoạt mà Pháp và các quốc gia khác đang 
phải đối mặt.

Giá khí đốt, nguồn năng lượng mà Pháp sử dụng để bù 
đắp cho sự sụt giảm sản lượng điện hạt nhân, cũng đang 
tăng cao.

Trong bối cảnh những hành động của Nga đang khiến 
châu Âu phải xem xét lại chính sách năng lượng của mình, 
những người ủng hộ đã nói rằng năng lượng hạt nhân, bên 
cạnh các nguồn năng lượng sạch khác như điện gió và điện 
Mặt Trời có thể thỏa mãn nhu cầu năng lượng của châu Âu. 
Đồng thời, nó cũng có thể giúp khu vực này đạt được các 
mục tiêu về chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, việc tìm ra giải pháp cho những khó khăn 
mà EDF gặp phải là không dễ dàng.

Khó tìm ra giải pháp

Với 56 lò phản ứng, ngành công nghiệp điện hạt nhân 
tại Pháp có quy mô lớn nhất châu Âu và chỉ đứng sau Mỹ 
trên thế giới. 1/4 sản lượng điện của châu Âu có nguồn gốc 
từ năng lượng hạt nhân được sản xuất tại 12 quốc gia, trong 

đó Pháp chiếm hơn một nửa công suất.

Thế nhưng, ngành công nghiệp điện hạt nhân tại 
Pháp, phần lớn được phát triển trong những năm 1980, 
đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do không 
nhận được những khoản đầu tư mới.

Theo các chuyên gia, ngành điện hạt nhân tại Pháp 
đang thiếu hụt những người có trình độ cao khi nhiều 
chuyên gia đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang công việc khác. 
Tình trạng này có thể ảnh hưởng tới khả năng duy trì hoạt 
động hoặc xây mới các nhà máy điện hạt nhân của EDF.

“Chiến lược của EDF với sự ủng hộ của chính phủ là 
trì hoãn quá trình đầu tư và nâng cấp hệ thống. EDF trì 
hoãn càng lâu, số lượng chuyên gia càng sụt giảm và các 
vấn đề kỹ thuật dần trở nên nghiêm trọng hơn”, ông Yves 
Marignac, một chuyên gia năng lượng hạt nhân đang làm 
việc tại tổ chức phân tích négaWatt tại Paris cho biết.

Tổng thống Macron gần đây đã công bố kế hoạch đầu 
tư trị giá hơn 54,2 tỷ USD nhằm hiện đại hóa ngành công 
nghiệp điện hạt nhân tại Pháp. Theo đó, tới năm 2035, 
EDF dự kiến xây dựng 14 lò phản ứng nước áp lực thế hệ 
mới.

Ngoài ra, công ty sẽ xây dựng thêm những nhà máy 
điện hạt nhân có công suất nhỏ nhằm đảm bảo nhu cầu 
năng lượng trong nước và hoàn thành các mục tiêu về 
chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, những lò phản ứng mới đã được tập đoàn 
xây dựng đều gặp phải những vấn đề như đội vốn hay 
chậm tiến độ. 

Một lò phản ứng thế hệ mới do EDF thi công tại 
Hinkley Point, phía tây nam nước Anh, sẽ chỉ đi vào hoạt 
động vào năm 2027, chậm hơn 4 năm so với kế hoạch và 
không thể giúp Anh nhanh chóng thoát khỏi tình trạng phụ 
thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Nga.

Một lò phản ứng khác tại Phần Lan cũng do EDF xây 
dựng vừa đi vào hoạt động trong tháng 5 vừa qua theo kế 
hoạch phải được hoàn thành từ năm 2009.

Những khó khăn của EDF bắt đầu được tích tụ từ 
trước khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Vào cuối 
năm 2021, EDF đã cảnh báo rằng tập đoàn này không thể 
đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng hạt nhân ổn định do 
hàng chục lò phản ứng cũ đã không đã không được bảo trì 
trong thời gian dài vì ảnh hưởng của các lệnh phong tỏa 
phòng Covid-19.

Các cuộc kiểm tra sau đó đã phát hiện nhiều vấn đề 
đáng lo ngại, đặc cụ thể là tình trạng ăn mòn và nứt mối hàn 
ở hệ thống làm mát quan trọng của các lò phản ứng hạt 
nhân. Đây cũng chính là những vấn đề của các lò phản ứng 
tại nhà máy điện hạt nhân Chinon, nơi chiếm 6% sản lượng 
điện của EDF.

EDF đang tiến hành kiểm tra toàn bộ các nhà máy của 
mình để tìm ra các vấn đề tương tự. Theo đó, 12 lò phản 
ứng sẽ dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra độ ăn mòn và 
sửa chữa với thời gian có thể từ vài tháng cho tới nhiều 
năm. Ngoài ra, 16 lò phản ứng khác cũng đang bị dừng 
hoạt động để tiến hành kiểm tra và nâng cấp.

Những lò phản ứng còn lại hiện buộc phải giảm công 
suất do những khó khăn liên quan đến tình trạng biến đổi 
khí hậu. 

Nước tại các con sông ở miền nam nước Pháp như 
sông Rhône và sông Gironde đang ngày càng nóng lên, 
đặc biệt vào mùa xuân khi nhiệt độ cao khiến cho nước từ 
các con sông này không thể được dùng để làm mát các lò 
phản ứng.

Hiện tại, sản lượng điện hạt nhân của Pháp đang ở 
mức thấp nhất kể từ năm 1993, với công suất chỉ đạt 61,4 
gigawatts. Ngay cả khi một số lò phản ứng quay trở lại 
hoạt động vào mùa hè, công suất điện hạt nhân của Pháp 
vào mùa đông cũng sẽ thấp hơn 25% so với các năm trước, 
gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

“Nếu các lò phản ứng hạt nhân hoạt động thấp hơn 
nhiều so với công suất thiết kế, chúng ta sẽ phải buộc phải 
cắt điện hoặc chuyển sang sử dụng năng lượng hóa thạch 
như than và khí đốt”, ông Thierry Bros, một chuyên gia 
năng lượng và giáo sư tại Học viện Khoa học Chính trị 
Paris cho biết.

Chính phủ Pháp, bên nắm giữ 84% cổ phần của EDF, 
cũng là một nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng năng 
lượng hiện tại. 

Trong mùa đông, với giá điện trên thị trường ở mức 
hơn 550 USD mỗi megawatt giờ, Tổng thống Macron đã 
buộc EDF phải bán điện cho các bên thứ 3 với mức giá chỉ 

40 USD mỗi megawatt giờ nhằm thực hiện cam kết sẽ bảo 
vệ người dân Pháp khỏi ảnh hưởng của lạm phát.

Trong khi đó, tập đoàn EDF, để bù đắp cho sản lượng 
điện thiếu hụt của các lò phản ứng hạt nhân dừng hoạt 
động, đã phải mua điện với giá cao trên thị trường mở, với 
chi phí dự kiến hơn 10,4 tỷ USD trong năm nay. Tình trạng 
này đã buộc Giám đốc điều hành EDF Bernard Lévy phải 
gửi một bản kháng cáo chính thức đối với quyết định của 
chính phủ.

Khi tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, chính 
phủ Pháp trong tháng 2 đã buộc phải cung cấp gói cứu trợ 
tài chính trị giá gần 2,1 tỷ USD cho EDF. Tuy nhiên khoản 
tiền này là không đủ để giải quyết những khó khăn tài 
chính mà công ty phải đối mặt.

Bên cạnh đó, EDF cũng phải đối mặt với rủi ro từ các 
thỏa thuận hợp tác của công ty với tập đoàn năng lượng hạt 
nhân của Nga là Rosatom. 

Các doanh nghiệp Pháp từ lâu đã là những nhà cung 
cấp linh kiện quan trọng của Rosatom với những mặt hàng 
như tuabin hơi nước Arabelle, được sử dụng trong các lò 
phản ứng của cả Rosatom và EDF.

Ngay cả khi chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine, 
các công ty Pháp vẫn hợp tác với các doanh nghiệp Nga 
trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hiện được miễn trừ 
trong các lệnh trừng phạt của EU. 

Tổng thống Macron vào tháng 2 đã ủng hộ thương vụ 
mua lại công ty sản xuất tuabin Arabelle được định giá hơn 
1,1 tỷ USD của EDF từ tay tập đoàn General Electric của 
Mỹ.

EDF giờ đây đang muốn giảm giá trị của thương vụ 
do lo ngại nhu cầu mua tuabin của Rosatom sẽ sụt giảm, 
sau khi chính phủ Phần Lan hủy hợp đồng cung cấp lò 
phản ứng hạt nhân của tập đoàn năng lượng Nga trong 
tháng 5. Nếu Rosatom tiếp tục bị hủy hợp đồng hay chậm 
tiến độ khi xây dựng các lò phản ứng, EDF có thể đối mặt 
với nguy cơ thua lỗ do nhu cầu tuabin hơi nước sụt giảm.

Theo ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase, để phục hồi 
ngành công nghiệp sản xuất điện hạt nhân, chính phủ Pháp 
buộc phải bám sát kế hoạch đầu tư xây dựng các lò phản 
ứng mới đã được đề ra trước đó.

“Cuộc khủng hoảng hiện tại khiến cho dự án xây dựng 
các lò phản ứng mới và nhu cầu tái cấu trúc hoặc quốc hữu 
hóa tập đoàn EDF trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với 
chính phủ Pháp và các quốc gia châu Âu khác”, ngân hàng 
JPMorgan Chase nhận định.

Thủ tướng Anh khẳng định ủng 
hộ lâu dài với Ukraine

(VN+) - Thủ tướng Boris Johnson ngày 18/6 nói Anh 
cần tiếp tục hỗ trợ Kyiv về lâu về dài, đồng thời cảnh báo 
nguy cơ xuất hiện cảm giác “mệt mỏi” khi chiến sự ở 
Ukraine kéo dài.

“Điều quan trọng là chúng ta cần phải thể hiện ra bên 
ngoài những gì chúng ta cho là đúng: Đó là Ukraine có thể 
chiến thắng và sẽ chiến thắng”, Reuters dẫn lời ông Boris 
Johnson nói với các phóng viên khi trở lại Anh, sau chuyến 
đi tới Kyiv.

“Khi dấu hiệu mệt mỏi vì chiến sự Ukraine xuất hiện, 
thật sự quan trọng khi cần chứng tỏ chúng ta sẽ đồng hành 
cùng họ trên chặng đường dài. Chúng ta đang mang lại cho 
họ khả năng phục hồi chiến lược mà họ cần”, thủ tướng 
Anh nói thêm.

Trước đó, hôm 17/6, thủ tướng Anh đã có lần thứ hai 
đến Kyiv gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông 
Zelensky ca ngợi sự ủng hộ “kiên định” của chính phủ Anh 
dành cho Ukraine, theo AFP.

“Những ngày chiến sự đã chứng minh sự ủng hộ của 
Anh cho Ukraine là vững chắc và kiên định. Rất vui khi 
thấy người bạn tốt Boris Johnson tại Kyiv một lần nữa”, 
ông Zelensky viết trên Telegram.

Một số thành viên đảng Bảo thủ đã chỉ trích ông vì 
thực hiện chuyến đi này thay vì tham dự hội nghị ở miền 
Bắc nước Anh. Sky News cho biết việc ông Johnson vắng 
mặt đột xuất tại Doncaster khiến ban tổ chức hội nghị “bối 
rối”, nhưng sau đó đã được giải thích là “có lý do chính 
đáng”.

Ông Johnson được cho là phải đối mặt với nhiều sức 
ép sau bê bối tiệc tùng giữa đại dịch, và áp lực từ chính 
nghị sĩ trong đảng Bảo thủ kêu gọi ông từ chức.
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Mỹ khẩn trương xây dựng căn 
cứ “chia lửa” với đảo Guam

(DT) - Quân đội Mỹ đang khẩn trương xây dựng 
một căn cứ quân sự mới với như một phương án dự phòng 
cho đảo Guam.

Hình ảnh vệ tinh được thu thập vào đầu tháng 6 cho 
thấy quân đội Mỹ dường như đang thực hiện những hoạt 
động xây dựng lớn tại khu vực sân bay quốc tế Tinian nằm 
trên đảo Tinian, một hòn ảo thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại đ
Bắc Mariana của Mỹ nằm trên Thái Bình Dương.

Giới phân tích nhận định đây là một phần trong kế 
hoạch nhằm nâng cấp sân bay quốc tế Tinian thành một 
căn cứ quân sự có khả năng cung cấp chỗ cất hạ cánh và nơi 
đồn trú cho các máy bay của Không quân Mỹ trong trường 
hợp căn cứ không quân Andersen khổng lồ trên đảo Guam 
có thể bị tấn công.

Kế hoạch nâng cấp căn cứ Tinian
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Mỹ đang nhanh 

chóng san lấp mặt bằng tại một khoảnh đất nằm ở phía tây 
bắc đường cất cánh chính của sân bay quốc tế Tinian.

Theo những thông tin ban đầu, hoạt động san lấp 
đã được bắt đầu từ đầu tháng 5. Các chuyên gia nhận định 
với tiến độ đang diễn ra, quân đội Mỹ được cho là đang xây 
dựng một đường lăn và các vị trí đỗ máy bay mới.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng các 
kho lưu trữ nhiên liệu mới nằm ở cực nam của đảo Tinian 
cùng với hệ thống đường ống nối giữa các kho này với sân 
bay Tinian. Hệ thống này sẽ đảm bảo nhiên liệu cho hoạt 
động huấn luyện và chiến đấu của các máy bay quân sự Mỹ 
một khi chúng được điều đến đồn trú tại đảo Tinian.

Ảnh vệ tinh về hoạt động xây dựng của Mỹ tại đảo 
Tinian 

Các công trình xây dựng này dự kiến sẽ hoàn thành 
vào tháng 10/2025 và tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 
hơn 160 triệu USD. Trước đó, một hợp đồng thuê đất với 
thời hạn 40 năm cũng đã được ký kết. Bộ tư lệnh Hệ thống 
Kỹ thuật Hạ tầng Hải quân Marianas của Hải quân Mỹ 
được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát quá trình xây 
dựng.

Bên cạnh việc tích cực xây dựng các công trình 
phục vụ việc cải tạo sân bay quốc tế Tinian, quân đội Mỹ 
đang tích cực mở rộng và nâng cấp hạ tầng đường xá trên 
đảo. Mục đích của dự án này là nhằm phục vụ cho các hoạt 
động huấn luyện trong tương lai của quân đội Mỹ tại hòn 
đảo này.

Những hoạt động nâng cấp gần đây tại đảo Tinian 
cho thấy quân đội Mỹ đang thực sự cảm thấy lo ngại về khả 
năng căn cứ quân sự Andersen tại đảo Guam sẽ bị tấn công, 
nhất là khi căng thẳng giữa các cường quốc đang leo thang 
tại khu vực Thái Bình Dương.

Chính vì vậy, Mỹ đang muốn biến đảo Tinian, nơi 
chỉ cách đảo Guam khoảng 196km thành một nơi “chia 
lửa” với căn cứ Andersen trong trường hợp cần thiết. 
Trong quá khứ, đảo Tinian cũng từng được quân đội Mỹ sử 
dụng để đồn trú các máy bay chiến đấu và tiến hành các 
hoạt động huấn luyện thực chiến.

Tầm quan trọng của căn cứ tại đảo Guam
Việc Mỹ khẩn trương xây dựng một phương án dự 

phòng cho căn cứ Andersen cho thấy tầm quan trọng của 
các căn cứ tại đảo Guam với khả năng tác chiến của quân 
đội Mỹ trong khu vực.

Tại đảo Guam, Mỹ đã xây dựng cho mình một căn 
cứ phức hợp nơi Không quân nước này có thể điều đến 
những máy bay tối tân nhất như máy bay tàng hình B-2 
Spirit, B-1 Lancer và cả “pháo đài bay” B-52. Với vị trí 
trung tâm nằm trong bản đồ địa chính trị tại khu vực Thái 
Bình Dương, các máy bay có khả năng mang theo bom, tên 
lửa dẫn đường và thậm chí là cả vũ khí hạt nhân của Mỹ có 
thể dễ dàng tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm vô 
hiệu hóa hệ thống phòng thủ của đối phương.

Ngoài ra, tại đảo Guam, Mỹ cũng triển khai một 
căn cứ tàu ngầm lớn để đóng vai trò như cảng nhà của Hạm 
đội Tàu ngầm số 15 của Hải quân Mỹ. Đây là nơi tiếp tế 
nhiên liệu, vũ khí và nhu yếu phẩm cũng như cung cấp dịch 
vụ sửa chữa cho các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trong 
nhiệm vụ tuần tra vòng quanh Thái Bình Dương.

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến, căn 
cứ tại đảo Guam thường được ví von như “tàu sân bay 
không thể bị đánh chìm” của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, với 
sự đe dọa từ tên lửa tầm xa và thậm chí cả vũ khí hạt nhân 
của một số đối thủ trong khu vực, mối đe dọa với khả năng 
tác chiến liên tục của Mỹ tại đảo Guam đang tăng lên đáng 
kể trong thời gian gần đây.

Khát vọng gia nhập EU của 
Ukraine đối mặt thực tế

(VN+) - Tại Kyiv, “bộ ba quyền lực” EU ủng hộ 
trao tư cách ứng viên cho Ukraine. Dù vậy, khi xung đột 
chưa có dấu hiệu kết thúc, con đường gia nhập khối của 
quốc gia này còn rất dài.

Trong chuyến thăm tới Kyiv hôm 16/6, các nhà 
lãnh đạo Đức, Pháp và Italy - ba nền kinh tế lớn nhất Liên 
minh châu Âu (EU) - và Tổng thống Romania Klaus 
Iohannis cùng tuyên bố ủng hộ tư cách ứng viên gia nhập 
EU của Ukraine.

“Cả bốn chúng tôi ủng hộ việc trao tư cách ứng 

viên ngay lập tức”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 
nói, theo Politico.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng đây chỉ là điểm khởi 
đầu của một quá trình dài. “Tư cách này đi kèm với một lộ 
trình và cũng hàm ý rằng tình hình ở bán đảo Balkan và 
khu vực lân cận, cụ thể là Moldova, được tính đến”, nhà 
lãnh đạo Pháp tuyên bố.

“Hôm nay là một ngày lịch sử với châu Âu”, Thủ 
tướng Italy Mario Draghi nói. “Italy, Pháp và Đức - ba 
quốc gia sáng lập EU - và tổng thống Romania đã tới 
Ukraine để bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện với Tổng thống 
Zelensky và người dân Ukraine”.

Với tư cách ứng viên, Ukraine sẽ giành “thắng lợi 
bước đầu”. Dù vậy, “danh hiệu” này không đồng nghĩa với 
việc Ukraine có thể sớm trở thành một thành viên của EU.

Tổng thống Zelensky hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu Ursula von der Leyen tại Kyiv hôm 11/6
Sự ủng hộ rộng rãi
Một số quốc gia Tây Balkan - bao gồm Albania, 

Bắc Macedonia và Montenegro - đã trở thành ứng viên của 
EU trong nhiều năm. Dù vậy, triển vọng gia nhập khối 
trong tương lai gần của ba quốc gia này vẫn không mấy 
sáng sủa.

Tuy nhiên, hôm 16/6, Albania, Bắc Macedonia và 
Montenegro vẫn công khai bày tỏ ủng hộ trao tư cách ứng 
viên cho Ukraine và Moldova - qua đó dẹp bỏ một lý do 
được một số quốc gia trích dẫn để phản đối việc đưa 
Ukraine trở thành ứng viên EU.

Bất chấp tuyên bố ủng hộ, ông Macron, Scholz và 
Draghi đều để ngỏ khả năng Ủy ban châu Âu đặt ra các 
điều kiện cho Ukraine - như củng cố thể chế chính trị và 
nền pháp quyền - trước khi Kyiv khởi động các cuộc đàm 
phán về việc gia nhập EU. Nhiều quan chức và nhà ngoại 
giao EU nhận định Ukraine khó có khả năng đạt được 
thêm tiến triển trên con đường tiến tới vị thế thành viên 
trước khi chiến sự kết thúc. Bản thân ông Macron từng 
tuyên bố tiến trình này có thể kéo dài một thập kỷ, thậm chí 
lâu hơn.

Ông Draghi cũng nhấn mạnh rằng quá trình gia 
nhập EU của Ukraine sẽ tốn nhiều thời gian.

“Thông điệp quan trọng nhất từ chuyến thăm của 
chúng tôi là Italy mong Ukraine gia nhập EU và mong 
Ukraine có tư cách ứng viên, cũng như sẽ ủng hộ lập 
trường này trong phiên họp tiếp theo của Hội đồng châu 
Âu”, ông Draghi nói.

“Ukraine thuộc về gia đình châu Âu”, Thủ tướng 
Đức Olaf Scholz khẳng định. Theo ông, tư cách quốc gia 
ứng viên là một sự kiện quan trọng trong quá trình hướng 
về châu Âu của Ukraine.

“Các thành viên EU sẽ thảo luận về vấn đề này 
trong những ngày tới. Chúng ta biết rằng điều này cần sự 
đồng thuận của 27 nước EU. Tại Hội đồng châu Âu, tôi sẽ 
thúc đẩy một lập trường thống nhất. Nước Đức ủng hộ một 
quyết định tích cực, có lợi cho Ukraine, cũng như Cộng 
hòa Moldova”, ông Scholz tuyên bố.

Con đường còn chông gai
Theo người đứng đầu chính phủ Đức, bản thân EU 

cũng cần thay đổi để phù hợp với quy mô lớn hơn. “EU cần 
tự chuẩn bị và hiện đại hóa cách tổ chức và các thủ tục của 
mình”, ông Scholz nói.

Một số quan chức đã chỉ ra việc Ukraine - quốc gia 
có dân số lớn - gia nhập EU sẽ khiến cán cân quyền lực 
trong khối dịch chuyển, đặc biệt trong các quyết định được 
đưa ra theo nguyên tắc đa số. Bên cạnh đó, Ukraine cũng 
sẽ có quyền gửi một số tương đối lớn nghị sĩ tới Nghị viện 
châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky tỏ ra hài lòng 
trước tuyên bố từ các vị khách. “Đất nước chúng tôi đang 
làm hết sức mình để trở thành thành viên NATO”, ông nói. 
“Và cả nước mong muốn điều đó”.

Dù vậy, các quan chức tại Kyiv không hoàn toàn 
lạc quan. Họ nhận thấy các thách thức gây ra bởi chiến sự, 
cũng như hiểu rằng tư cách thành viên chỉ là bước đầu tiên 
trong quá trình chưa rõ ngày kết thúc. Ngay sau chuyến 
thăm của bốn nhà lãnh đạo châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu Ursula von der Leyen ngày 17/6 cũng ra tuyên bố ủng 
hộ việc trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU.

“Chúng ta đều biết rằng người Ukraine sẵn sàng 
chết vì tư tưởng châu Âu. Chúng tôi muốn họ sống cùng 
chúng tôi vì giấc mơ châu Âu”, bà von der Leyen nói. 
“Ukraine sẽ được hoan nghênh là một nước ứng viên”.

Dự kiến vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo EU 
thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh vào tuần sau. Nếu 
không nước thành viên EU nào phản đối, tư cách ứng viên 
của Ukraine có thể sớm được thông qua. Sau đó, các cuộc 
đàm phán có thể kéo dài hàng năm. Nước này sẽ cần thực 
hiện hàng loạt cải cách để tiếp cận các tiêu chuẩn của EU 
trên các lĩnh vực như kinh tế hay pháp quyền.

Các cuộc đàm phán được chia thành từng chương 
mục, dựa trên các lĩnh vực chính sách khác nhau. Nước 
ứng viên chỉ được công nhận “tốt nghiệp” một chương 
mục nếu toàn bộ thành viên EU thông qua.

“Tổng thống Zelensky tất nhiên hiểu rằng quá 
trình từ ứng viên tới thành viên là một con đường”, Thủ 
tướng Draghi tuyên bố. “Con đường này đòi hỏi sự cải 
cách sâu rộng trong xã hội Ukraine”.

Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm 
hạn chế Iran xuất khẩu dầu mỏ

(VN+) - Mỹ trừng phạt một số công ty của Trung 
Quốc và UAE cùng một mạng lưới công ty của Iran nhằm 
gia tăng sức ép đối với Tehran để cứu vãn thỏa thuận hạt 
nhân JCPOA năm 2015.

Ngày 16/6, Mỹ đã thông báo trừng phạt một số 
công ty của Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab 
thống nhất (UAE) cùng một mạng lưới công ty của Iran đã 
giúp xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng sức ép 
đối với Tehran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Kế 
hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark
Tuyên bố của Thứ trưởng Tài chính Mỹ Brian 

Nelson nêu rõ: “Mỹ theo đuổi lộ trình ngoại giao có ý 
nghĩa để các bên cùng trở lại tuân thủ thỏa thuận JCPOA”.

Ông Nelson nhấn mạnh: “Nếu không có thỏa thuận 
này, chúng tôi sẽ sử dụng các trừng phạt để hạn chế xuất 
khẩu dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu và các sản phẩm hóa 
dầu của Iran”.

Ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục nhắm vào 
các mạng lưới mà Iran sử dụng để né tránh các trừng phạt. 
Theo JCPOA, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân của 
nước này để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt 
quốc tế.

Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là 
ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt 
trừng phạt Iran. Đáp lại, Iran bắt đầu giảm bớt cam kết 
trong thỏa thuận từ năm 2019.

Đến tháng 4/2021, các bên đã nối lại đàm phán 
nhằm khôi phục JCPOA tại Vienna (Áo) nhưng đến nay 
vẫn chưa thể nhất trí một thỏa thuận. JCPOA đã gần như 
được cứu vãn hồi tháng 3/2022, nhưng các cuộc đàm phán 
lại rơi vào bế tắc liên quan đến việc liệu Washington có 
đưa Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ra khỏi danh sách 
“Các tổ chức khủng bố nước ngoài” của Mỹ hay không.

Liên hợp quốc tái khẳng định 
cần loại bỏ vũ khí hạt nhân ngay lập 
tức

(VN+) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân 
là “nhu cầu cấp bách” giữa lúc căng thẳng leo thang xuất 
phát từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Kyodo đưa tin ngày 15/6, theo giờ địa phương, 
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định 
việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là “nhu cầu cấp 
bách” giữa lúc căng thẳng leo thang xuất phát từ cuộc 
chiến của Nga ở Ukraine. Phát biểu trên được đưa ra trước 
thềm hội nghị đầu tiên của các bên tham gia Hiệp ước Cấm 
Vũ khí Hạt nhân (TPNW) dự kiến diễn ra ở Vienna vào 
ngày 21/6 tới.

Trả lời phỏng vấn, ông Guterres cho hay: “Các sự 
kiện gần đây nêu bật mối đe dọa do vũ khí hạt nhân gây ra 
và nhấn mạnh hơn nữa nhu cầu cấp bách của việc xóa bỏ 
hoàn toàn (vũ khí hạt nhân)”.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hội nghị trên, 
cùng với hội nghị rà soát TPNW lần thứ 10 diễn ra vào 
tháng Tám tới ở New York, sẽ là “những cơ hội quan trọng 
để đạt tiến triển” hướng tới một thế giới không còn vũ khí 
hạt nhân.

Ông Guterres nhấn mạnh Nhật Bản, quốc gia duy 
nhất hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử, tự xem mình là 
cầu nối giữa các quốc gia hạt nhân và phi hạt nhân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Ông nói thêm: “Các quốc gia sẽ mong đợi Nhật 

Bản trong khía cạnh lãnh đạo về mặt đạo đức để vượt qua 
khác biệt nhằm đạt tiến triển hướng tới mục tiêu chung là 
một thế giới không còn vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Pháp yêu cầu đẩy 
nhanh tiến độ sản xuất pháo tự hành 
Ceasar

(VN+) - Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu 
gọi Nexter “xem xét lại cơ cấu tổ chức để có thể hoạt động 
như trong chế độ 'thời chiến' nhằm mục đích sản xuất pháo 
Ceasar nhanh hơn cho quân đội Pháp”.

Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Pháp 
tiết lộ Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã yêu cầu 
nhà sản xuất vũ khí Nexter tăng cường chế tạo pháo 
Caesar, vì ông hứa sẽ gửi thêm 6 hệ thống vũ khí này cho 
quân đội Ukraine.

Nguồn tin cho hay trước thềm chuyến thăm Kiev, 
Tổng thống Macron đã kêu gọi Nexter “xem xét lại cơ cấu 
tổ chức để có thể hoạt động như trong chế độ 'thời chiến' 
nhằm mục đích sản xuất pháo Ceasar nhanh hơn cho quân 
đội Pháp.”

Ngày 16/6, Tổng thống Macron đã cam kết gửi 
thêm 6 khẩu pháo Ceasar trong kho dự trữ của quân đội 
Pháp cho Ukraine, bổ sung vào 12 khẩu đã bàn giao trước 
đó.

Hiện nay, quân đội Pháp đang nắm giữ tổng cộng 
khoảng 80 hệ thống pháo Ceasar.



The VietNam PostThe VietNam Post
Page 8A* Issue # 1568 * FRIDAY June 24, 2022


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8

