
Các nhà lãnh đạo các đảo 

quốc ở Thái Bình Dương hoan 

nghênh cam kết của Hoa Kỳ tăng 

gấp ba lần viện trợ cho khu vực để 

chống đánh bắt cá bất hợp pháp, 

tăng cường an ninh hàng hải và 

đối phó với biến đổi khí hậu, sau 

nhiều thập kỷ ngân sách của Mỹ 

dành cho khu vực bị trì trệ.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ 

Kamala Harris, trong một bài phát 

biểu qua video tại Diễn đàn Quần 

đảo Thái Bình Dương (PIF) ở 

Suva hôm 13/7, cho biết tài trợ của 

Mỹ cho các đảo ở khu vực này sẽ 

tăng gấp ba lần, lên 60 triệu đô la 

một năm trong một thập kỷ, tùy 

thuộc vào sự chấp thuận của Quốc 

Các quan chức của các bên 

liên quan cho biết các lực lượng 

phòng thủ Ukraine chiến đấu 

hôm thứ Bảy 9/7 để ngăn chặn 

các lực lượng Nga dọc theo một 

số mặt trận. Trong khi đó, sau khi 

diễn ra hội nghị G20 với nhiều 

cuộc đấu khẩu, Hoa Kỳ thúc giục 

Trung Quốc liên kết với phương 

Tây để chống lại cuộc xâm lược 

của Nga ở Ukraine.

Người đứng đầu thành phố 

Kharkiv ở miền đông bắc 

Ukraine cho biết đã xảy ra một 

vụ tấn công bằng tên lửa khiến 3 

dân thường bị thương, mặc dù 

Thổ Nhĩ Kỳ loan báo một 

thỏa thuận với Ukraine, Nga và 

Liên hiệp quốc ngày 13/7 nhằm tái 

tục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc 

của Ukraine bị Nga ngăn chặn, 

nâng cao triển vọng chấm dứt đối 

đầu khiến hàng triệu người gặp 

nguy cơ chết đói.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ 

Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói thỏa 

thuận sẽ được ký kết khi các bên 

gặp lại vào tuần tới và bao gồm 

các biện pháp kiểm soát chung đối 

với việc kiểm tra ngũ cốc tại các 

cảng và rằng Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo 

an toàn cho các tuyến đường xuất 

khẩu ngũ cốc của Ukraine trên 

Biển Đen.

Ông cho hay Thổ Nhĩ Kỳ 

cũng sẽ thành lập một trung tâm 

điều phối với Ukraine, Nga và 

Liên hiệp quốc để xuất khẩu ngũ 

cốc.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc 

Không lực Mỹ tuần này thử 
nghiệm thành công một phi đạn 
siêu thanh của công ty Lockheed 
Martin, các nguồn tin thân cận 
với những nỗ lực này cho biết 

ngày 13/7, trong bối cảnh lo ngại 
ngày càng tăng rằng Nga và 
Trung Quốc thành công hơn 
trong việc phát triển vũ khí siêu 

thanh của riêng họ.

Không lực Mỹ đã thử 
nghiệm thành công hệ thống Vũ 
khí Phản ứng Nhanh (ARRW) 
tăng cường, phóng từ trên không, 

vào ngày 12/7 ngoài khơi bờ biển 
California, theo các nguồn tin. 
ARRW được mang dưới cánh 
máy bay trước khi được phóng 

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ 

hôm 12/7 cáo buộc ông Donald 

Trump đã xúi giục đám đông 

những người ủng hộ ông tấn công 

Điện Capitol ngày 6/1/2021, trong 

một nỗ lực cuối cùng nhằm bám 

giữ quyền lực được các thuộc hạ 

nhiệt thành nhất của vị cựu tổng 

thống thúc đẩy sau một cuộc họp 

hỗn loạn ở Nhà Trắng.

Ủy ban Hạ viện cũng đưa ra 

bằng chứng cho thấy các trợ lý và 

những kẻ kích động bên ngoài biết 

trước khi cuộc bạo động xảy ra 

rằng ông Trump sẽ thúc giục hàng 

nghìn người ủng hộ ông tiến về 

Điện Capitol ngày hôm đó.

Uỷ ban điều tra bao gồm bảy 

đảng viên Dân chủ và hai đảng 

viên Cộng hòa sử dụng các phiên 

điều trần để đưa ra các bằng chứng 

cho thấy những nỗ lực của ông 

Trump nhằm lật ngược thất bại 

của ông trong cuộc bầu cử năm 

2020 là hành vi bất hợp pháp, vượt 

xa chính trị thông thường.

Khi phiên điều trần dài ba 
(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Nga dọa mở rộng tấn công Ukraine, 

Mỹ ép Trung Quốc có lập trường về chiến tranh

Ông Donald Trump hôm 

12/7 tăng cường công kích Giám 

đốc điều hành Tesla Inc, Elon 

Musk, sau khi tỷ phú giàu nhất 

nước Mỹ nói rằng ông Trump đã 

quá già không thể làm tổng thống 

tiếp theo của Hoa Kỳ nữa, và 

rằng ông nên “lui về vườn là 

vừa.”

Trong một đăng tải trên 

mạng xã hội riêng của mình có 

tên Truth Social, cựu tổng thống 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Lầu Năm Góc chính thức hóa thông báo hỗ trợ Ukraine trị giá 820 triệu đôla vào ngày 
thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo rộng rãi vào ngày thứ Năm tại Madrid.

Mỹ thử nghiệm thành công 

phi đạn siêu thanh của Lockheed
Uỷ ban điều tra cáo buộc ông 

Trump kích động vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo thỏa thuận 

khôi phục xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Phi đạn siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ đồng chế tạo.Tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám đông tập hợp ở Washington DC ngày 6/1/2021 nhằm phản đối sự phê chuẩn kết quả bầu cử Hoa Kỳ 2020 tại Quốc hội Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Nga tiếp tục tấn công ở vùng Donetsk của Ukraine.

Cựu Tổng thống Trump công kích 

tỷ phú Musk sau khi bị chê quá già
Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương 

hoan nghênh cam kết của Mỹ tăng tài trợ gấp 3 lần
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Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu qua video tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) được tổ chức ở Khách sạn Grand Pacific ở Suva, Fiji, hôm 13/7.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Liên hợp quốc cảnh báo về nguy 
cơ đói nghèo và di cư trên quy mô 
chưa từng có

(VN+) - Theo báo cáo của Liên hợp quốc, trong năm 
2021, có tới 828 triệu người (hay gần 10% dân số thế giới) 
bị thiếu ăn, tăng 46 triệu người so với năm 2020 và tăng 
150 triệu người so với năm 2019.

Theo báo cáo về an ninh lương thực và dinh dưỡng 
của Liên hợp quốc công bố ngày 6/7, năm 2021 là năm thứ 
hai liên tiếp số người nghèo đói trên thế giới trong năm 
2021 gia tăng do đại dịch COVID-19, trong khi cuộc xung 
đột ở Ukraine và biến đổi khí hậu đang đe dọa gây ra tình 
trạng nghèo đói và di cư ồ ạt trên “quy mô chưa từng có” 
trong năm nay.

Báo cáo trên do các tổ chức của Liên hợp quốc  thực 
hiện, trong đó có Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc  
(FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO).

Báo cáo cho biết trong năm 2021, có tới 828 triệu 
người (hay gần 10% dân số thế giới) bị thiếu ăn, tăng 46 
triệu người so với năm 2020 và tăng 150 triệu người so với 
năm 2019. Tỷ lệ dân số trong cảnh thiếu ăn vẫn không 
được cải thiện nhiều từ năm 2015 đến năm 2019.

Giám đốc điều hành WFP David Beasley nêu rõ: 
“Đây là mối đe dọa thực sự, những con số này sẽ còn tăng 
cao hơn trong những tháng tới”. Theo ông, giá lương thực, 
nhiên liệu và phân bón tăng cao do tác động của cuộc xung 
đột ở Ukraine có nguy cơ đẩy nhiều nước lâm vào nạn đói, 
gây bất ổn trên toàn cầu, cũng như nạn đói và di cư ồ ạt trên 
quy mô chưa từng có. Ông Beasley kêu gọi các nước phải 
hành động ngay để ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa 
này.

Báo cáo của Liên hợp quốc cũng cảnh báo về những 
mối đe dọa đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng khi 
các cuộc xung đột, các hình thái thời tiết cực đoan, cú sốc 
kinh tế và tình trạng bất bình đẳng tiếp tục gia tăng trên thế 
giới.

Báo cáo ước tính trong năm 2020, 22% trẻ em dưới 5 
tuổi trên toàn cầu sẽ bị chậm lớn trong khi 6,7%, tương 
đương 45 triệu em, bị suy dinh dưỡng làm tăng tới 12 lần 
nguy cơ tử vong.

Các tổ chức của Liên hợp quốc cũng kêu gọi các nước 
tiến hành cải cách chính sách nông nghiệp trong bối cảnh 
ngành nông nghiệp và lương thực toàn cầu, được hỗ trợ 
gần 630 tỷ USD/năm, chỉ gây lũng đoạn giá thị trường mà 
không đem lại hiệu quả cho những người nông dân quy mô 
nhỏ, gây ô nhiễm môi trường và không thúc đẩy hoạt động 
sản xuất lương thực giàu dinh dưỡng.

Hoạt động hỗ trợ này bao gồm việc trợ giá cho các 
thực phẩm giàu calorie như ngũ cốc, đường, thịt, sản phẩm 
bơ sữa trong khi ít chú trọng vào thực phẩm lành mạnh 
giàu chất dinh dưỡng như hoa quả, rau xanh, đậu và các 
loại hạt.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
nêu rõ: “Mỗi năm, 11 triệu người tử vong do chế độ ăn 
không lành mạnh. Giá lương thực tăng cao đồng nghĩa là 
tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn”.

Ông cho biết thêm WHO đang hỗ trợ nỗ lực của các 
nước trong việc cải thiện hệ thống lương thực thông qua 
việc đánh thuế những thực phẩm không lành mạnh, trợ giá 
cho thực phẩm lành mạnh, bảo vệ trẻ em trước những tiếp 
thị thực phẩm có hại cho sức khỏe, và đảm bảo việc dán 
nhãn dinh dưỡng rõ ràng trên thực phẩm.

Bỉ huy động quân đội cung cấp 
nơi ở tạm cho người tị nạn

(VN+) - Bộ Quốc phòng Bỉ đã tham gia hỗ trợ tiếp 
nhận người tị nạn bằng cách dựng lên các nơi ở tạm trong 
nhà chứa máy bay trong bối cảnh các trung tâm tiếp nhận 
người tị nạn tại Bỉ đã kín chỗ.

Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Liên bang về tị 
nạn và di cư của Bỉ cho biết quân đội nước này sẽ tạo ra 
khoảng 750 nơi ở tạm thời trong các doanh trại để đón tiếp 
những người xin tị nạn và giảm tải cho hệ thống các trung 
tâm tiếp nhận đã chật kín.

Những nơi ở tạm thời này sẽ được dựng lên trong các 
nhà chứa máy bay, với các thiết bị vệ sinh di động nếu cần 
thiết, và việc tổ chức ăn uống ban đầu sẽ do Bộ Quốc 
phòng Bỉ tạm thời thực hiện.

Ngoài ra, một khu vực sử dụng các container có khả 
năng tiếp nhận 750 người cũng đã được lên kế hoạch trong 
giai đoạn 2.

Binh sĩ và tình nguyện viên hỗ trợ người tị nạn 
Ukraine tại Vysne Nemecke ngày 26/2/2022

Theo Bộ Quốc phòng Bỉ, điều quan trọng là “ngôi 
làng container” này có thể được hình thành càng nhanh 
càng tốt để việc đón tiếp khẩn cấp tạm thời người tị nạn 
trong các nhà chứa máy bay càng ngắn càng tốt.

Theo Phát ngôn viên Cơ quan Tiếp nhận người xin tị 
nạn ở Bỉ (FEDASIL), khả năng tiếp nhận người xin tị nạn 
của nước này hiện là 31.000 người và trên thực tế, các 
trung tâm tiếp nhận đã kín chỗ.

Đây không phải là lần đầu tiên trong cuộc khủng 
hoảng này, Chính phủ Bỉ phải kêu gọi sự trợ giúp của Bộ 
Quốc phòng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ, bà Ludivine 
Dedonder, quân đội trước đó đã cung cấp gần 6.000 chỗ ở.

Bà Ludivine Dedonder cho biết bà mong muốn sự 
tham gia của Bộ Quốc phòng vào nỗ lực này càng ngắn 
càng tốt để không ảnh hưởng đến hoạt động chính của Bộ.

Trong giai đoạn sau, Cơ quan Quản lý bất động sản 
Liên bang sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm cơ sở hạ tầng để 
đưa ra “giải pháp” cho việc tiếp nhận người tị nạn và thay 
thế làng container.

Quốc vụ khanh phụ trách tị nạn và di cư, bà Nicole de 
Moor, cho hay Chính phủ Bỉ cũng đang cố gắng giải phóng 
các trung tâm tiếp nhận bằng cách tăng tốc độ chuyển ra 
ngoài những người đã có việc làm và “có thể tự xoay sở”.

Bà Nicole lưu ý hơn 50% đơn xin tị nạn được nộp tại 
Bỉ tương ứng với số lượng các đơn đã được nộp ở các nước 
khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Bà nhấn mạnh áp lực trở nên rất lớn ở Bỉ nếu những 
người xin tị nạn không trở lại quốc gia đầu tiên mà họ đặt 
chân đến EU.

Bà cho biết thêm hiện Bỉ đang chuẩn bị thành lập một 
trung tâm chuyên thực thi việc trả người tị nạn về quốc gia 
EU đón tiếp họ đầu tiên theo các quy tắc của EU.

Thủ tướng Hy Lạp loại trừ khả 
năng tiến hành bầu cử sớm

(VN+) - Ngày 7/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos 
Mitsotakis đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc bầu cử sớm, 
phá tan suy đoán rằng cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào 
mùa Thu này.

Ngày 7/7, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã 
bác bỏ khả năng tiến hành cuộc bầu cử sớm, phá tan suy 
đoán rằng cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào mùa Thu 
này.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis
Thủ tướng Mitsotakis, người đắc cử hồi năm 2019, 

cho biết ưu tiên của ông là sự ổn định để hoàn thiện tiến 
trình cải cách. Chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Kyriakos 
Mitsotakis muốn tận dụng giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 4 
năm để khắc phục những tổn thất trong các cuộc khủng 
hoảng như đại dịch COVID-19 và tiếp tục các cải cách 
kinh tế.

Ông nhấn mạnh ông có một chính phủ với đa số ghế 
và nhiệm vụ của ông là đảm bảo sự ổn định tại Hy Lạp. 

Đảng Dân chủ mới của ông Mitsotakis đang dẫn đầu 
trong các cuộc thăm dò dư luận song tín nhiệm của đảng 
này đã bị ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao. Trước tình 
hình này, đảng đối lập hối thúc Thủ tướng Mitsotakis tiến 
hành cuộc bầu cử sớm.

Tuy vậy, Thủ tướng Mitsotakis khẳng định chính phủ 
sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh do giá điện tăng. 
Ông cũng cho rằng Hy Lạp cần chuẩn bị cho kịch bản khắc 
nghiệt khi mà cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn và 
giá nhiên liệu tăng hơn nữa.

Theo Thủ tướng Mitsotakis, Hy Lạp nên sẵn sàng cho 
nguy cơ nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu bị gián 
đoạn hoàn toàn và nước này đang đầu tư nâng cấp và xây 
dựng cơ sở hạ tầng mới cho kho chứa khí đốt hóa lỏng 
(LNG).

Phần Lan sửa luật để xây mới 
hàng rào biên giới với Nga

(VN+) - Quốc hội Phần Lan ngày 7/7 thông qua đạo 
luật biên phòng sửa đổi để xây dựng hàng rào chắc chắn 
hơn tại biên giới với Nga, theo AFP.

Đạo luật này được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan lo 
ngại Nga có thể sử dụng người nhập cư để gây áp lực về 
chính trị. Theo đạo luật, các hàng rào mới bền vững hơn sẽ 
được xây dựng trên đường biên giới Phần Lan - Nga dài 
khoảng 1.300 km.

Mục tiêu của đạo luật là “tăng cường khả năng hoạt 
động của lực lượng biên phòng khi đối mặt với các thách 
thức hỗn hợp”, bà Anne Ihanus, một cố vấn cao cấp tại Bộ 
Nội vụ Phần Lan, nói với AFP. “Cuộc chiến tại Ukraine có 
đóng góp vào sự cấp bách trong vấn đề này”.

Hiện nay, biên giới của Phần Lan hầu như chỉ được 
bảo vệ bằng các hàng rào gỗ nhỏ. Nhiều hàng rào chỉ được 
thiết kế để ngăn gia súc đi nhầm qua biên giới.

“Điều chúng tôi hướng đến là xây dựng một hàng rào 
chắc chắn với khả năng ngăn chặn thực sự”, bà Sanna Palo, 
người đứng đầu bộ phận luật pháp của lực lượng biên 
phòng Phần Lan, cho biết. “Hàng rào này không chỉ bao 
trùm toàn bộ biên giới phía đông, mà còn được chú trọng ở 
những khu vực quan trọng nhất”.

Ngoài ra, đạo luật biên phòng sửa đổi cũng cho phép 
giới chức Phần Lan đóng các cửa khẩu và tập trung những 
người nhập cư ở một địa điểm nhất định, nếu có quá nhiều 
người cố gắng vượt biên.

Đạo luật được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan, và 
nước láng giềng Thụy Điển, đang tiến gần hơn bao giờ hết 
tới tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO). Nghị định thư gia nhập của hai nước này 

đã được cả 30 nước thành viên NATO ký kết, và chỉ phải 
chờ nghị viện các nước phê chuẩn.

Châu Âu tranh giành khí đốt làm 
tổn thương các quốc gia nghèo

(VN+) - EU đang đẩy các nước đang phát triển ra 
khỏi thị trường khí đốt hoá lỏng khi mức giá đã lên quá cao 
do cuộc cạnh tranh khốc liệt nguồn cung.

Theo báo Wall Street Journal, các quốc gia châu Âu 
đang tích cực mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) như 
một giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp khí đốt từ 
đường ống của Nga, khiến các quốc gia nghèo hơn không 
thể cạnh tranh do giá quá cao. Đây là thông tin trên tờ Wall 
Street Journal ngày 8/7.

Theo công bố, giá LNG đã tăng vọt 1.900% so với 
mức thấp 2 năm trước. Giá hiện tại tương đương với việc 
mua dầu ở mức 230 USD/thùng, trong khi LNG thường 
giao dịch với một mức giá chiết khấu so với dầu. Các nước 
đang phát triển không thể cạnh tranh với châu Âu về nguồn 
cung cấp với mức giá khoảng 40 USD/triệu đơn vị nhiệt 
Anh (MMBtu).

Theo dữ liệu của Wood Mackenzie được Wall Street 
Journal trích dẫn, các quốc gia châu Âu đã tăng nhập khẩu 
LNG gần 50% từ đầu năm đến ngày 19/6. Trong khi đó, 
nhập khẩu của Ấn Độ trong cùng thời kỳ giảm 16%, Trung 
Quốc giảm mua 21% và Pakistan giảm 15%.

Các quan chức Pakistan cho biết, một cuộc mở thầu 
của Pakistan nhằm mua lượng LNG khoảng 1 tỷ USD đã 
không thu hút được lời đề nghị nào vào ngày 7/7. Họ giải 
thích rằng mỗi ngày, các doanh nghiệp và hộ dân Pakistan 
phải chịu đựng nhiều giờ cắt điện luân phiên vì Islamabad 
không thể nhập khẩu đủ khí đốt tự nhiên nhằm cung cấp 
nhiên liệu cho các nhà máy điện.

“Mọi phân tử khí đốt sẵn có trong khu vực của chúng 
ta đã được châu Âu mua bởi vì họ đang cố gắng giảm sự 
phụ thuộc vào Nga”, Bộ trưởng Năng lượng Pakistan 
Musadiq Malik cho biết.

Trong một số trường hợp, những chuyến hàng LNG 
đến các nước nghèo hơn đã được chuyển hướng sang châu 
Âu. Các chuyên gia lưu ý rằng việc chuyển hướng vẫn có 
lợi cho các nhà cung cấp ngay cả khi họ buộc phải trả tiền 
phạt theo hợp đồng với các nước đang phát triển.

Theo ông Valerie Chow, người đứng đầu bộ phận 
nghiên cứu khí đốt và LNG của Châu Á Thái Bình Dương 
tại Wood Mackenzie, nguồn cung cấp LNG của thế giới 
được sử dụng để sản xuất điện đang bị các quốc gia châu 
Âu “nuốt chửng”. Ông Chow nói với WSJ rằng “các thị 
trường mới nổi ở châu Á đang phải gánh chịu những gánh 
nặng của châu Âu, mà chưa thấy hồi kết”.

Hiện tại, các nước châu Âu chạy đua tìm giải pháp 
đảm bảo nguồn cung năng lượng, khi đối mặt nguy cơ 
thiếu khí đốt trong mùa đông lạnh giá cuối năm.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung xuất hiện ở khắp lục 
địa, khi các nước như Áo, Pháp và Cộng hòa Séc cố tìm đủ 
khí đốt để lấp đầy bể lưu trữ trước khi mùa đông tới và 
nguy cơ Nga cắt khí đốt hoàn toàn, điều mà nhiều người lo 
ngại có thể xảy ra ngay vào cuối tháng 7.

Cuộc khủng hoảng năng lượng được cảm nhận rõ rệt 
nhất ở Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vốn phụ thuộc 
lớn vào khí đốt Nga. Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vào 
mùa đông tới có thể khiến Đức phải đối mặt nguy cơ phân 
bổ khí đốt theo hạn mức và đóng cửa nhiều cơ sở sản xuất, 
có thể dẫn tới tình trạng thất nghiệp và biểu tình.

Tháng trước, Đức khởi động giai đoạn hai của kế 
hoạch ứng phó khẩn cấp ba giai đoạn, khi nguồn cung khí 
đốt từ Nga giảm mạnh. Nếu giai đoạn ba được kích hoạt, 
chính phủ sẽ phải thực hiện chính sách phân bổ khí đốt 
theo định mức, ưu tiên cho các nhu cầu khẩn cấp.

Cuộc tranh giành khí đốt của châu Âu làm tổn thương 
các quốc gia nghèo

Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu về một biện pháp cho phép 
chính phủ “giải cứu” các công ty đang phải vật lộn với giá 
khí đốt cao kỷ lục và nguồn cung ngày càng giảm từ Nga. 
Nó cũng cho phép các nhà cung cấp khí đốt tăng giá nếu 
giới chức xác định lượng khí đốt nhập khẩu vào Đức giảm 
đáng kể. Một số nhà kinh tế nhiều tháng qua cho rằng biện 
pháp như vậy là cần thiết để thoát phụ thuộc khí đốt Nga, 
dù có thể khiến hóa đơn năng lượng của người dân tăng 
vọt.

Tại Pháp, để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng, 
Pháp đã đặt cược vào các nhà máy điện hạt nhân, nơi cung 
cấp khoảng 70% điện năng cho đất nước, tỷ lệ lớn hơn bất 
kỳ quốc gia nào.

Một mối đe dọa mới với nguồn cung năng lượng sẽ 
xảy ra vào đầu tuần tới, khi hệ thống Nord Stream 1 (Dòng 
chảy phương Bắc 1) - đường ống nối từ các mỏ khí đốt Nga 
tới bờ biển phía bắc Đức - dự kiến ngừng hoạt động trong 
10 ngày để bảo trì định kỳ hàng năm.

Nguồn cung từ Nga giảm đã làm tăng vai trò của Na 
Uy, quốc gia giờ được xem là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất 
của châu Âu, trong việc thúc đẩy xuất khẩu để bù đắp thiếu 
hụt. Công nhân khí đốt Na Uy đầu tuần này tổ chức một 
cuộc đình công, đe dọa cắt giảm 60% nguồn cung tới Tây 
Âu, nhưng chính phủ đã nhanh chóng can thiệp để ngăn 
chặn đình công tiếp diễn.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Bộ trưởng Ngoại giao Trung 
Quốc hội đàm với người đồng cấp 
Singapore

(VN+) -Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền 
kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại 
Bali (Indonesia), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc 
Vương Nghị đã hội đàm riêng rẽ với với người đồng cấp 
Singapore, Đức và Tây Ban Nha.

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Singapore Vivian 
Balakrishnan ngày 8/7, ông Vương Nghị nhấn mạnh quan 
hệ hợp tác cấp cao Trung Quốc-Singapore đã trở thành yếu 
tố tiên phong trong khu vực và đang dẫn đầu xu hướng thời 
đại. Ông kêu gọi tăng cường hoạt động liên lạc chiến lược 
và hợp tác thiết thực sâu rộng hơn để đưa quan hệ hai nước 
lên tầm cao mới.

Về phần mình, ông Balakrishnan nêu rõ quan hệ 
Singapore-Trung Quốc đang có động lực tăng trưởng tốt, 
thể hiện quan các trao đổi cấp cao chặt chẽ tạo động lực 
mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Ông bày tỏ hy vọng sẽ sớm khôi phục hoạt động giao 

lưu cấp cao trực tiếp cũng như phối hợp với Trung Quốc để 
chuẩn bị cho các cuộc gặp theo cơ chế hợp tác song 
phương Singapore-Trung Quốc. Ngoài ra, Singapore hoan 
nghênh và ủng hộ Trung Quốc đăng ký tham gia Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế số (DEPA).

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, 
hai bên đã nhất trí nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao giữa hai nước để củng cố quan hệ hợp tác 
song phương trong nhiều lĩnh vực. Ông Vương Nghị cho 
biết Bắc Kinh sẵn sàng chung tay với Berlin đúc kết kinh 
nghiệm và lên kế hoạch cho mối quan hệ hợp tác song 
phương trong 50 năm tới nhằm tạo động lực mới cho sự 
phát triển của quan hệ song phương.

Về phần mình, bà Baerbock tuyên bố Đức coi trọng 
việc phát triển quan hệ với Trung Quốc và mong muốn 
nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước để củng cố quan hệ hợp tác song phương trên mọi 
lĩnh vực. Theo bà, Đức hy vọng sẽ tổ chức các cuộc đối 
thoại với Trung Quốc về nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng 
cường hợp tác và trao đổi về biến đổi khí hậu, phát triển 
xanh và giảm phát thải.

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel 
Albares, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ luôn cam 
kết cởi mở, tự do thương mại và hợp tác cùng thắng với 
Madrid. 

Về phần mình, ông Albares cho biết Tây Ban Nha 
đang hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương với 
Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh nước này kỳ vọng sẽ 
tăng cường giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân với 
Trung Quốc.

RBC: Kinh tế Canada sẽ rơi vào 
suy thoái trong năm 2023

(VN+) - Người dân Canada cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi 
tình trạng mất việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc 
- hiện ở mức thấp kỷ lục 5,1% - sẽ tăng lên mức khoảng 
6,6%, theo ước tính RBC.

Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada 
- RBC) cảnh báo nền kinh tế Canada sẽ rơi vào tình trạng 
suy thoái ở mức độ “vừa phải” và “ngắn hạn” vào năm 
2023, khi phải đối phó với lãi suất tăng và lạm phát cao.

Đợt suy thoái kinh tế này sẽ không nghiêm trọng như 
các cuộc suy thoái trước đây, nhưng người tiêu dùng sẽ rút 
lại chi tiêu khi phải đối mặt với mức tăng giá mạnh nhất 
trong nhiều thập kỷ, chi phí đi vay cao hơn và của cải hao 
hụt, xuất phát từ sự suy yếu của thị trường nhà đất, RBC dự 
báo.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và các ngân 
hàng toàn cầu đang trong lộ trình mạnh tay tăng lãi suất 
nhằm kiềm chế nhu cầu và giảm lạm phát. Tỷ lệ lạm phát 
của Canada đã vọt lên 7,7% vào tháng 5/2022, mức cao 
nhất kể từ năm 1983.

Các chuyên gia phân tích tài chính dự đoán BoC sang 
tuần tới sẽ tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,75 điểm phần trăm 
lên 2,25%.

Các nhà đầu tư toàn cầu lo ngại rằng chính sách tiền tệ 
thắt chặt sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, gây ra tình trạng bán 
tháo trên thị trường chứng khoán và hạ giá hàng hóa, 
chẳng hạn như dầu thô. RBC là ngân hàng lớn đầu tiên của 
Canada dự đoán quốc gia Bắc Mỹ này sẽ rơi vào suy thoái 
trong thời gian tới.

Trong một báo cáo hồi tháng 4 vừa qua, RBC nhận 
định rằng nền kinh tế Canada sẽ tăng trưởng 4,2% trong 
năm nay và 3,2% vào năm 2023, sau khi điều chỉnh theo 
lạm phát.

Các chuyên gia kinh tế Nathan Janzen và Claire Fan 
của RBC lưu ý rằng lãi suất cao hơn là “cần thiết để chế 
ngự lạm phát” và suy thoái có thể được đảo ngược khi lạm 
phát lắng xuống đủ để các ngân hàng trung ương lại giảm 
lãi suất.

Trong một diễn biến đáng chú ý, thặng dư thương mại 
của Canada với các nước khác trong tháng 5/2022 đã tăng 
lên mức cao nhất của 14 năm là 5,3 tỷ CAD (4,1 tỷ USD), 
cao hơn nhiều so với con số dự báo của các nhà phân tích là 
2,4 tỷ CAD.

Nguồn cung dầu hạn chế, trong bối cảnh cuộc xung 
đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kết hợp 
với nhu cầu bùng nổ khi các nền kinh tế nới lỏng các biện 
pháp kiểm soát dịch bệnh, đã khiến giá năng lượng tăng.

Kim ngạch xuất khẩu năng lượng trong tháng 5/2022 
của Canada đã tăng lên 20,4 tỷ CAD, đóng góp tới 29,8% 
(mức cao kỷ lục) trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước 
này. Thặng dư thương mại cũng được “trợ giúp” bởi các 
mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn như linh kiện máy bay và 
potash (hợp chất có chứa kali, được sử dụng chủ yếu trong 
sản xuất phân bón).

Giá dầu toàn cầu cao đang đẩy hóa đơn mua xăng của 
người tiêu dùng tăng, nhưng giá dầu cao đóng vai trò là 
động lực thúc đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 
Canada.

Giá thực phẩm tăng vọt khiến người dân phải trả 
nhiều tiền cho hàng tạp hóa, nhưng lại đang thúc đẩy 
doanh thu của ngành nông nghiệp khổng lồ của quốc gia 
Bắc Mỹ này. Canada nắm giữ nhiều thế mạnh về một số 
mặt hàng đang khan hiếm trên toàn cầu hiện nay, như dầu 
mỏ và nông sản.

Kim ngạch thương mại toàn cầu 
đạt kỷ lục trong quý 1 năm 2022

(VN+) - Dù vậy, UNCTAD nhận định xu hướng tích 
cực đối với thương mại quốc tế có thể sớm kết thúc trong 
bối cảnh các chính sách thắt chặt và mâu thuẫn địa chính 
trị.

Báo cáo cập nhật tình hình thương mại toàn cầu của 
Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển 
(UNCTAD) công bố ngày 7/7 cho biết kim ngạch thương 
mại toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 7,7 nghìn tỷ USD 
trong quý 1 năm 2022, tăng khoảng 1 nghìn tỷ USD so với 
cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, xu hướng tích cực đối với thương mại 
quốc tế có thể sớm kết thúc trong bối cảnh các chính sách 
thắt chặt và mâu thuẫn địa chính trị.

Sự tăng trưởng này (tăng khoảng 250 triệu USD so 
với quý 4 năm 2021) được thúc đẩy bởi giá hàng hóa tăng 
trong khi khối lượng thương mại chỉ tăng ở mức độ thấp 
hơn nhiều. Mặc dù tình hình dự kiến sẽ vẫn tích cực, song 
tăng trưởng thương mại chậm lại trong quý 2 năm 2022.

Báo cáo cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đang bắt 
đầu ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, phần lớn qua việc 
tăng giá. Bên cạnh đó, lãi suất tăng và việc cắt giảm các gói 
kích thích kinh tế có thể sẽ tác động tiêu cực đến khối 
lượng thương mại trong thời gian còn lại của năm 2022.

Sự biến động giá cả hàng hóa và các yếu tố địa chính 
trị cũng sẽ tiếp tục khiến tình hình thương mại trở nên bất 
định.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng thương mại trong 
quý 1 năm 2022 vẫn mạnh mẽ trên tất cả các khu vực địa 
lý, ở cả các nước phát triển và đang phát triển, mặc dù có 
phần thấp hơn ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tăng trưởng xuất khẩu nhìn chung đã mạnh hơn ở các 
khu vực xuất khẩu hàng hóa, do giá hàng hóa tăng. Giá trị 
xuất khẩu hàng hóa từ các nước đang phát triển trong quý 1 
năm 2022 cao hơn khoảng 25% so với quý 1 năm 2021. 
Trong khi đó, con số này ở các nước phát triển là khoảng 
14%.

Báo cáo cho thấy hầu hết các ngành kinh tế đều ghi 
nhận giá trị thương mại trong quý 1 năm 2022 tăng đáng kể 
so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhiên liệu cao là nguyên nhân thúc đẩy giá trị 
thương mại trong lĩnh vực năng lượng tăng mạnh. Tăng 
trưởng thương mại cũng trên mức trung bình đối với kim 
loại và hóa chất.

Ngược lại, xuất nhập khẩu phương tiện đi lại-vận 
chuyển và thiết bị thông tin liên lạc vẫn ở dưới mức của 
năm 2021 và 2019.

Báo cáo cho biết tình hình thương mại thế giới trong 
thời gian còn lại của năm 2022 có khả năng bị ảnh hưởng 
bởi tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến do lãi suất tăng, 
áp lực lạm phát và lo ngại về khả năng thanh toán nợ ở 
nhiều nền kinh tế.

Cuộc xung đột ở Ukraine đang ảnh hưởng đến thương 
mại quốc tế. Các yếu tố khác dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 
thương mại toàn cầu trong năm nay là những thách thức 
tiếp tục đối với việc đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu, xu 
hướng khu vực hóa và các chính sách hỗ trợ quá trình 
chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế toàn cầu xanh hơn.

Châu Âu ngấm đòn vì trừng phạt 
Nga

(VN+) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, 
biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga hay việc 
kêu gọi giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, sẽ khiến thị 
trường toàn cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt. Châu Âu 
cũng đã thấm mệt vì phải gồng mình trừng phạt Moscow.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo ngành dầu khí Nga, Tổng 
thống Vladimir Putin khẳng định, các biện pháp trừng phạt 
với Nga đang gây ra nhiều thiệt hại hơn cho những quốc 
gia áp đặt trừng phạt.

“Như bạn đã biết, các công ty năng lượng của Nga là 
đối tác đáng tin cậy. Đồng thời, thị trường toàn cầu đang 
phải “quay cuồng” vì phương Tây kêu gọi từ bỏ nguồn 
năng lượng của Nga. Với dự đoán về sự thiếu hụt, giá dầu 
thô Brent có lúc lên tới 130 đôla Mỹ/thùng. Gần đây giá đã 
giảm xuống do kỳ vọng kinh tế toàn cầu chậm lại và tình 
hình kinh tế châu Âu xấu đi. Tất cả những điều này một lần 
nữa cho thấy các hạn chế trừng phạt đối với Nga gây ra 

nhiều thiệt hại hơn cho những quốc gia áp đặt chúng”, 
Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cảnh báo, châu Âu không thể tìm kiếm 
nguồn thay thế dầu và khí đốt Nga trong một vài ngày. 
Những khoản đầu tư tìm nguồn cung mới sẽ mất rất nhiều 
ngân sách và thời gian sẽ càng đẩy chi phí cho năng lượng 
lên cao. Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc áp đặt thêm các 
biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow có thể dẫn đến 
hậu quả nghiêm trọng hơn nữa với thị trường năng lượng 
toàn cầu, theo sau đó là những hậu quả thảm khốc đối với 
nền kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra cùng ngày khi 
phía Ukraine xác nhận, lượng khí đốt Nga cung cấp cho 
châu Âu qua nước này đang ở mức thấp kỷ lục.

Tháng trước, gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom 
giảm gần 60% khối lượng vận chuyển khí đốt qua đường 
ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 tới Đức, với lý do 
các vấn đề kỹ thuật và tua bin sửa chữa tại Canada không 
được trả lại do lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề 
Ukraine.

Moscow cảnh báo, đòn trừng phạt của phương Tây 
nhằm vào năng lượng của Nga sẽ khiến thị trường toàn 
cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt

Những sự kiện này làm dấy lên lo ngại khắp châu Âu 
rằng Nga có thể cắt khí đốt hoàn toàn, khiến các nước châu 
Âu phải công bố các biện pháp khẩn cấp.

Cũng trong ngày hôm qua, công ty năng lượng 
Uniper, khách hàng lớn nhất tại Đức mua khí đốt của Nga, 
đã yêu cầu Chính phủ Đức hỗ trợ bình ổn vốn để duy trì 
hoạt động kinh doanh. Uniper cũng muốn đẩy toàn bộ 
gánh nặng về giá cho khách hàng nhằm ngăn chặn lỗ lũy kế 
và đảm bảo tính thanh khoản của công ty.

Phía Nga ngày 8/7 tuyên bố sẽ tăng nguồn cung khí 
đốt cho châu Âu chỉ khi tuabin cho đường ống dẫn khí đốt 
Dòng chảy phương Bắc 1 được Canada trả lại.

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết, Ukraine phản đối 
việc Canada trả lại tuabin cho Tập đoàn Năng lượng 
Gazprom của Nga, cho rằng động thái này sẽ vi phạm lệnh 
trừng phạt của các nước phương Tây được áp đặt sau khi 
Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Costa Rica khởi động tiến trình 
gia nhập Liên minh Thái Bình Dương

(VN+) - Việc gia nhập AP giúp Costa Rica mở cửa thị 
trường, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện quy 
trình hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại, góp phần 
giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves mới đây đã 
tuyên bố chính thức về việc quốc gia này bắt đầu quá trình 
gia nhập Liên minh Thái Bình Dương (AP) nhằm mục 
đích tạo ra nhiều lựa chọn việc làm hơn cũng như giảm chi 
phí sinh hoạt cho người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực, trong cuộc 
họp báo, Tổng thống Chaves khẳng định việc trở thành 
một phần của khối thương mại gồm Mexico, Colombia, 
Peru và Chile sẽ cho phép Costa Rica hướng tới mục tiêu 
phát triển và thịnh vượng.

Theo ông, mục tiêu của Costa Rica là tăng khả năng 
đầu tư nhằm tạo thêm nhiều việc làm được trả lương cao 
trong khu vực chính thức và nâng cao thu nhập của người 
lao động.

Tổng thống Chaves cho biết hiện tại Costa Rica có rất 
ít hoạt động trao đổi thương mại với khu vực Đông Á và 
việc gia nhập liên minh sẽ giúp mở cánh cửa giao thương 
với thế giới, từ đó mang lại sự thịnh vượng.

Mục tiêu của AP là hình thành một khu vực hội nhập 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và nâng cao khả 
năng cạnh tranh của các nền kinh tế thành viên, thông qua 
việc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng dịch chuyển tự do của 
hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người.

Với tổng dân số 230 triệu người và thu nhập trung 
bình đầu người khoảng 19.000 USD, AP tạo thành nền 
kinh tế lớn thứ 8 thế giới, chiếm 41% GDP, gần 60% tổng 
kinh ngạch thương mại và khoảng 40% FDI của khu vực 
Mỹ Latinh.

Thành lập ngày 28/4/2011, AP là một sáng kiến thu 
hút sự chú ý vì hướng đến một cơ chế hội nhập sâu rộng.

Mexico hiện giữ chức chủ tịch luân phiên và 
Singapore là quốc gia đối tác đầu tiên của khối.

AP còn bao gồm 55 quốc gia quan sát viên ở mọi châu 
lục và đang tiến hành các thủ tục để kết nạp Ecuador, Costa 
Rica và Panama, cũng như đàm phán với Australia, 
Canada, Hàn Quốc và New Zealand để trở hành các quốc 
gia đối tác của khối.

AP đã đề ra các mục tiêu trong năm 2022 gồm phục 
hồi kinh tế, phát triển bền vững, thúc đẩy thị trường kỹ 
thuật số khu vực...

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, liên minh này 
sẽ phải vượt qua nhiều thách thức như đạt được mức tăng 
trưởng dân số bền vững để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năng 
động, thu hút vốn tư nhân thông qua các công ty địa 
phương và đa quốc gia đang hoạt động và có cơ sở ở Mỹ 
Latinh và tìm cách thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài từ 
châu Á cũng như thúc đẩy sự tiếp cận của các nhà cung cấp 
dịch vụ đối với một loạt lĩnh vực.
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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

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

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

NHÀN NGUYỄN

745-2009/1577

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

736-2008/1576

738-2008/1576

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 713-784-0508

Phone: 281-241-7067
Website: ww.mathchem.com

Email: mathchemsolutions@gmail.com
8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & 

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

TIN THEÁ GIÔÙI

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh vai 
trò quan trọng của trao đổi thông tin 
chiến lược

(VN+) - Hội đồng Bảo an thừa nhận rằng thông tin 
liên lạc chiến lược và việc cung cấp nội dung chính xác về 
hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ giúp tăng cường sự 
hiểu biết về nhiệm vụ của lực lượng này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/7 đã nhấn 
mạnh tới vai trò quan trọng của thông tin liên lạc chiến 
lược trong hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức đa 
phương toàn cầu này.

Trong tuyên bố, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thừa 
nhận rằng thông tin liên lạc chiến lược và việc cung cấp nội 
dung chính xác về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp 
quốc giúp tăng cường sự hiểu biết về nhiệm vụ của lực 
lượng này, giành được lòng tin và sự ủng hộ của những bên 
có liên quan, đồng thời góp phần chống nạn tin giả, tin sai 
lệch.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lưu ý rằng cách tiếp 
cận thông tin liên lạc chiến lược toàn bộ sứ mệnh gìn giữ 
hòa bình tạo thuận lợi cho việc xây dựng lòng tin với các 
cộng đồng địa phương, cũng như cho sự phối hợp giữa các 
thành phần quân đội, cảnh sát, dân sự...

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh tới sự cần 
thiết cải thiện cách thông tin liên lạc cho dân thường, quân 
đội và cảnh sát tại những nơi mà lực lượng gìn giữ hòa bình 
của Liên hợp quốc thực hiện sứ mệnh; nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc tăng cường an ninh và an toàn cho 
nhân viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, đồng thời 
lưu ý tới những mối lo ngại về ngày càng có nhiều tin giả, 
tin sai lệch được phát tán nhằm vào các hoạt động gìn giữ 
hòa bình của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh tới 
sự cần thiết về một cách tiếp cận thống nhất để giải quyết 
những thách thức này trong việc đề ra hoạt động gìn giữ 
hòa bình.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng công nhận sự 
cần thiết của việc tiếp tục cải thiện năng lực thông tin liên 
lạc chiến lược của hoạt động gìn giữ hòa bình và khuyến 
khích Ban thư ký Liên hợp quốc và các nước thành viên 
hợp tác về vấn đề này.

Trước đó, trong phát biểu tại cuộc thảo luận cấp cao 
tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vai trò quan trọng 
của liên lạc chiến lược đối với hoạt động gìn giữ hòa bình 
hiệu quả, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres 
cho biết thông tin liên lạc chiến lược rất quan trọng trong 
nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng như 
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thường dân, ngăn chặn bạo 
lực, đảm bảo đạt được các lệnh ngừng bắn và các giải pháp 
chính trị an toàn, tiến hành điều tra và báo cáo về các vụ 
lạm dụng, vi phạm nhân quyền, thúc đẩy quyền của phụ 
nữ, thúc đẩy hòa bình và chương trình nghị sự về an ninh, 
đảm bảo an toàn và an ninh cho các quân nhân trong lực 
lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và cho các cộng 
đồng mà lực lượng này phục vụ.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, các binh sĩ tham gia 
sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang đương 
đầu với các phần tử khủng bố, tội phạm, các nhóm vũ trang 
cùng đồng minh, mà nhiều người trong số này tiếp cận 
được tới các kho vũ khí hiện đại và nhiều người muốn “đục 
nước béo cò”.

Vũ khí mà các nhóm này nắm giữ không chỉ là súng và 
thuốc nổ. Những thông tin sai lệch, tin giả và những phát 
biểu đầy thù hận ngày càng được sử dụng làm vũ khí gây 
chiến để nhằm mục tiêu đe dọa các cộng đồng dễ bị tổn 
thương cũng như các nhân viên gìn giữ hòa bình và thậm 
chí là tạo cơ hội cho phạm tội ác.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, thông tin liên 
lạc chiến lược đáng tin cậy, chính xác và tập trung vào con 
người là một trong những công cụ tốt nhất của Liên hợp 
quốc để đối phó với mối đe dọa trên, làm tăng sự hiểu biết 
của người dân địa phương về nhiệm vụ của lực lượng gìn 
giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo ông Guterres, Liên hợp quốc phải đóng vai trò 
quan trọng hơn như là nhà điều phối thông tin trong các 
môi trường xung đột.

Liên hợp quốc phải được coi là nguồn thông tin đáng 
tin cậy bằng cách cung cấp các nội dung thực tế, tạo thuận 
lợi cho đối thoại, yêu cầu dỡ bỏ các phát biểu thù hận, kêu 
gọi lãnh đạo các nước thúc đẩy tiếng nói vì hòa bình và 
đoàn kết.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh các nước 
thành viên Liên hợp quốc, nhất là những nước có lực lượng 
gìn giữ hòa bình thực hiện sứ mệnh, là những đối tác quan 
trọng trong nỗ lực quan trọng này.

Ba Lan và Israel bắt đầu tiến trình 
bình thường hóa quan hệ

(VN+) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết 
nước này và Israel đã khởi động tiến trình bình thường hóa 
quan hệ với việc Đại sứ Israel tại Ba Lan đã tới trình ủy 
nhiệm thư.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 12/7 tuyên bố 
nước này và Israel đã khởi động tiến trình bình thường hóa 
quan hệ.

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ba Lan 
viết: “Chúng tôi nhất trí với Tổng thống Israel Isaac 
Herzog rằng đã đến lúc nối lại quan hệ bình thường. Bước 

đi đầu tiên đã được thực hiện. Đại sứ Israel tại Ba Lan 
Yacov Livne ngày 12/7 đã trình thư ủy nhiệm. Tổng thống 
Herzog cũng đề nghị tôi cử Đại sứ trở lại Israel. Tôi hy 
vọng điều này sẽ sớm được thực hiện”.

Trước đó, ngày 14/8/2021, Tổng thống Ba Lan Duda 
đã phê chuẩn một đạo luật mới, theo đó ngay lập tức chấm 
dứt hầu hết các vụ kiện đòi lại tài sản bị nhà nước thu giữ 
sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đạo luật này ấn định thời hạn tối đa 30 năm để một 
người có thể đòi lại tài sản bị thu giữ. Những người ủng hộ 
cho rằng luật trên sẽ củng cố nền tảng pháp lý trên thị 
trường bất động sản, ngăn chặn tình trạng tham nhũng.

Tuy nhiên, văn kiện này vấp phải sự phản đối mạnh 
của Israel cho rằng luật này bất công đối với hàng triệu 
người Do Thái ở Ba Lan, là nạn nhân của nạn diệt chủng 
trong chiến tranh và có lý do chính đáng để đòi lại tài sản.

Israel đã triệu hồi đại diện ngoại giao của nước này tại 
Ba Lan ngay trong ngày 14/8. Đáp lại, Ba Lan cũng triệu 
hồi đại sứ nước này tại Israel sau đó 2 ngày.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Israel cho biết 
nước này hy vọng chuyến thăm Trung Đông sắp tới của 
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động quan hệ ngoại giao 
giữa Israel và Saudi Arabia.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới Israel ngày 13/7 và 
có các cuộc gặp các quan chức Israel và Palestine, trước 
khi tới Saudi Arabia, quốc gia vẫn chưa công nhận Nhà 
nước Do Thái. 

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda
Phát biểu với báo giới, quan chức Israel giấu tên này 

nêu rõ: “Kế hoạch thăm Israel và sau đó bay tới Saudi 
Arabia của Tổng thống Joe Biden ngày càng mang nhiều 
động lực trong vài tháng gần đây. Chúng tôi hy vọng các 
bước đi đang được tiến hành sẽ chỉ là khởi đầu và điều đó 
sẽ khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ (giữa 
Israel và Saudi Arabia)”.

Với sự hậu thuẫn của Mỹ, năm 2020 Israel mở rộng 
quan hệ trong khu vực, bình thường hóa quan hệ với Các 
tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và 
Maroc.

Tháng 1/2021, chính phủ chuyển tiếp tại Sudan cũng 
nhất trí thúc đẩy quan hệ với Israel, song chưa hoàn tất 
thỏa thuận.

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
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Uỷ ban điều tra cáo buộc ông Trump 

kích động vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ

tiếng đồng hồ kết thúc, Đại biểu Cộng hòa 

Liz Cheney cho biết ông Trump đã tìm 

cách gọi điện cho một nhân chứng tiềm 

năng của ủy ban điều tra, làm tăng khả 

năng cựu tổng thống có thể đã tìm cách tác 

động một cách bất hợp pháp tới lời khai 

của nhân chứng.

Trong lời khai được ghi lại qua video 

trình chiếu tại phiên điều trần hôm 12/7, 

các nhân chứng mô tả một cuộc họp ồn ào 

kéo dài sáu giờ vào đêm khuya ngày 

18/12/2020, trong đó ông Trump không 

đếm xỉa đến các nhân viên Nhà Trắng, 

những người thúc giục ông chấp nhận thua 

cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Nhưng thay vào đó, ông Trump đứng 

về phía các cố vấn từ bên ngoài, những 

người thúc giục ông tiếp tục đẩy mạnh 

những tuyên bố vô căn cứ của mình về 

gian lận bầu cử.

Các thành viên của ủy ban cho biết 

ông Trump phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về sự hỗn loạn sau đó.

"Tổng thống Trump là một người đàn 

ông 76 tuổi. Ông ấy không phải là một đứa 

trẻ dễ bị ảnh hưởng. ... Ông ấy chịu trách 

nhiệm về hành động của mình và lựa chọn 

của chính mình", bà Cheney, phó chủ tịch 

ủy ban điều tra vụ tấn công ngày 6/1, nói.

Các thành viên của ủy ban nói rằng 

ông Trump đã kích động bạo loạn thông 

qua việc từ chối thừa nhận ông đã thua 

cuộc bầu cử và thông qua các bình luận 

như đăng tải của ông trên Twitter ngày 

19/12/2020, ngay sau cuộc họp ở Nhà 

Trắng, nhằm kêu gọi những người ủng hộ 

đổ về thủ đô Washington cho một "cuộc 

biểu tình lớn." Ông Trump viết: "Hãy tới 

đó, sẽ điên cuồng."

Ủy ban còn đưa ra bằng chứng cho 

thấy việc ông Trump kêu gọi những người 

ủng hộ ông tuần hành tới Điện Capitol 

không phải là tự phát mà đã được lên kế 

hoạch từ trước.

Uỷ ban điều tra đưa ra một tin nhắn 

trên Twitter chưa từng được loan tải về 

cuộc biểu tình, với một cái dấu cho thấy 

ông Trump đã đọc nó: "Xin vui lòng đến 

sớm, dự kiến sẽ có đám đông lớn. Sau đó 

tuần hành tới Điện Capitol. Hãy ngăn vụ 

đánh cắp (cuộc bầu cử)!"

Khoảng 800 người đã bị buộc tội 

tham gia vào cuộc bạo động ở Điện 

Capitol, với khoảng 250 người cho đến 

nay đã thú tội.

Ông Trump và những người ủng hộ 

ông – bao gồm nhiều đảng viên Cộng hòa 

trong Quốc hội – cáo buộc ủy ban điều tra 

6/1 là một cuộc “săn phù thủy” mang tính 

chính trị, trong khi những người ủng hộ ủy 

ban này nói rằng đó là một cuộc điều tra 

cần thiết về một mối đe dọa bạo lực chống 

lại nền dân chủ.

Ông Trump, thành viên của đảng 

Cộng hòa và từng úp mở rằng ông sẽ chạy 

đua vào Nhà Trắng lần nữa trong cuộc bầu 

cử năm 2024, phủ nhận hành vi sai trái của 

mình và đưa ra khẳng định không đúng 

rằng ông thua cuộc chỉ vì gian lận bầu cử 

tràn lan có lợi cho ông Biden, một thành 

viên của đảng Dân chủ.
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Nga phủ nhận chuyện họ nhắm mục 

tiêu vào dân thường.

Hôm 8/7, Ukraine kêu gọi phương 

Tây viện trợ thêm nhiều vũ khí tinh xảo 

hơn, Kyiv cho rằng các loại vũ khí đó đã 

giúp họ làm chậm bước tiến của Nga.

Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Joe 

Biden đã ký duyệt một gói vũ khí trị giá tới 

400 triệu đô la dành cho Ukraine, bao gồm 

4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao 

(HIMARS) nữa.

Đáp lại ,  đại sứ quán Nga tại 

Washington nói Hoa Kỳ muốn "kéo dài 

xung đột bằng mọi giá".

Hôm 9/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 

Antony Blinken kêu gọi cộng đồng quốc 

tế hợp lực để lên án cuộc xâm lược của 

Nga, và ông nói với các nhà báo rằng ông 

đã nêu lên quan ngại với người đồng cấp 

Trung Quốc Vương Nghị về việc Bắc 

Kinh liên kết với Moscow.

Hai ông Blinken và Vương Nghị đã 

hội đàm trong hơn 5 tiếng bên lề Hội nghị 

ngoại trưởng G20 tại đảo Bali của 

Indonesia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 

rằng hai ông đã trao đổi quan điểm về "vấn 

đề Ukraine", nhưng bộ không cung cấp 

thêm chi tiết.

Sau các cuộc đấu khẩu dữ dội trong 

khuôn khổ cuộc họp G20 hôm 8/7, Tổng 

thống Vladimir Putin phát tín hiệu rằng 

Điện Kremlin không có ý định thỏa hiệp, 

nói rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào 

Nga có nguy cơ gây ra đợt tăng giá năng 

lượng "thật thảm khốc".

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine 

Dmytro Kuleba hôm 9/7 cho rằng các biện 

pháp trừng phạt đang có tác dụng và một 

lần nữa kêu gọi phương Tây hãy cung cấp 

thêm nhiều vũ khí có độ chính xác cao.

Ông Kuleba phát biểu với một diễn 

đàn ở Dubrovnik qua đường truyền video: 

"Phía Nga cố sống cố chết đòi dỡ bỏ các 

lệnh trừng phạt, điều đó chứng tỏ rằng các 

lệnh trừng phạt có gây hại cho họ. Do đó, 

các biện pháp trừng phạt phải được tăng 

cường cho đến khi ông Putin từ bỏ kế 

hoạch xâm lược của ông ta".
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Mỹ thử nghiệm thành công phi đạn siêu 
thanh của Lockheed

về phía mục tiêu. Trong các cuộc thử 
nghiệm trước đây, vũ khí này không tách 
rời khỏi máy bay.

Vũ khí siêu thanh di chuyển trên 
thượng tầng khí quyển với tốc độ gấp 5 lần 
vận tốc âm thanh, tức khoảng 6.200 
km/giờ.

Trong một cuộc thử nghiệm vũ khí 
siêu thanh thành công khác gần đây, Cơ 
quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc 
phòng (DARPA) đã trình diễn chương 
trình Operational Fires của mình, hai 
người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Các cuộc thử nghiệm thành công cho 
thấy sự tiến bộ trong vô số nỗ lực phát triển 
vũ khí siêu thanh của Hoa Kỳ, mà trong 

Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo thỏa thuận khôi 

phục xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Antonio Guterres nói “một bước tiến quan 

trọng” đã được thực hiện nhằm tái tục hoạt 

động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine 

nhưng dè dặt rằng “còn nhiều khâu kỹ 

thuật để hiện thực hóa tiến bộ hôm nay.”

Ông nói với các phóng viên tại New 

York: “Tuần tới, hy vọng chúng ta sẽ có 

thể đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy 

nhiên, như tôi đã nói, chúng ta vẫn cần rất 

nhiều thiện chí và cam kết của tất cả các 

bên”.

Ông Guterres nói thêm rằng mặc dù 

Ukraine và Nga đã giao tiếp về mặt ngoại 

giao nhưng “về vấn đề hòa bình thì chúng 

ta còn một chặng đường dài phía trước.”

Không có bình luận ngay lập tức từ 

Ukraine hay Nga, cả hai nước đều nằm 

trong số các nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn 

nhất thế giới.

Hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine 

đang mắc kẹt trong các hầm chứa tại cảng 

Odesa trên Biển Đen và hàng chục tàu bị 

kẹt do sự phong tỏa của Nga, một phần của 

điều mà Moscow gọi là “chiến dịch quân 

sự đặc biệt” ở Ukraine mà Kyiv và phương 

Tây nói là một cuộc chiến tranh xâm lược 

không thể biện minh.
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Nga dọa mở rộng tấn công Ukraine, Mỹ 

ép Trung Quốc có lập trường về chiến 

tranh

các cuộc tấn công chính của Nga vẫn tập 

trung vào Luhansk và Donetsk, ở phía 

đông nam của Kharkiv.

Các quan chức Ukraine nói có các 

cuộc không kích đánh vào cả hai tỉnh trong 

ngày 9/7, trong khi Bộ Quốc phòng Anh 

cho biết Moscow đang tập hợp lực lượng 

dự bị từ khắp nước Nga đến gần Ukraine.

Thống đốc khu vực Donetsk Pavlo 

Kyrylenko cho biết trên mạng tin nhắn 

Telegram rằng một tên lửa của Nga đã 

đánh vào Druzhkivka, một thị trấn hậu 

phương, và ông cũng cho hay đã có các 

cuộc pháo kích vào các trung tâm dân cư 

khác.

Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai 

cho biết trên Telegram rằng các lực lượng 

Nga đang "bắn phá dọc theo toàn bộ tiền 

tuyến", mặc dù vậy, một cuộc phản công 

sau đó của Ukraine nhằm vào các kho vũ 

khí và đạn dược đã buộc Moscow phải 

dừng cuộc tấn công.

(tiếp trang 1-A)

Lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương 

hoan nghênh cam kết của Mỹ tăng tài 

trợ gấp 3 lần

hội.

Một số nhà lãnh đạo Thái Bình 

Dương đang tìm cách cân bằng tham vọng 

của Trung Quốc đối với các mối quan hệ 

thương mại và an ninh trong khu vực. 

Quần đảo Solomon đã ký một hiệp ước an 

ninh với Trung Quốc khiến Mỹ và các 

đồng minh lo ngại.

Bà Harris kêu gọi các quốc gia "đoàn 

kết" trước những kẻ xấu đang tìm cách phá 

hoại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, nhưng 

không nêu tên cụ thể nước nào.

Phó tổng thống Mỹ nói: “Chúng tôi 

nhận thấy rằng trong những năm gần đây, 

các đảo quốc ở Thái Bình Dương có thể đã 

không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ 

ngoại giao mà các bạn xứng đáng có 

được.”

Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương, 

hiện đang tham dự diễn đàn kéo dài 4 

ngày, xem biến đổi khí hậu là vấn đề an 

ninh chính của khu vực, nhưng căng thẳng 

giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như việc 

Kiribati bất ngờ rút khỏi diễn đàn, cũng là 

những vấn đề đang được thảo luận.

Diễn đàn sẽ thảo luận về nỗ lực của 

Trung Quốc nhằm ký một thỏa thuận 

thương mại và an ninh với 10 đảo quốc có 

quan hệ với Trung Quốc, điều mà một số 

thành viên phản đối.

Palau, vốn có quan hệ quốc phòng với 

Mỹ và quan hệ ngoại giao với Đài Loan, 

nằm trong số các thành viên của PIF 

không có trong thỏa thuận do Trung Quốc 

đề xuất, nhưng Trung Quốc có hoạt động 

kinh tế tại quốc gia này, theo Tổng thống 

Palau Surangel Whipps Jr. cho biết.

Cựu Tổng thống Trump công kích tỷ 

phú Musk sau khi bị chê quá già

Hoa Kỳ nói rằng ông Musk đã "khẩn 

khoản van xin" ông ban cho các khoản trợ 

cấp của chính phủ.

"Khi Elon Musk đến Nhà Trắng xin 

tôi giúp cho nhiều dự án của ông ấy cần 

được trợ cấp, từ ô tô điện – loại chạy không 

đủ lâu, hay ô tô không người lái – loại hay 

gặp tai nạn, cho đến tên lửa – loại chẳng 

bay đến đâu, nếu mà không được trợ cấp 

thì ông ấy sẽ chả có giá trị gì. Ông ấy nói 

với tôi rằng ông ấy đã là một fan hâm mộ 

lớn của Trump và đảng Cộng hòa như thế 

nào. Tôi có thể bảo ông ấy hãy "quỳ xuống 

để xin" thì ông ta sẽ quỳ gối xuống," ông 

Trump viết trong đăng tải.

Đáp lại, tỷ phú Musk viết trên 

Twitter: "Lmaooo" – chữ viết tắt của cụm 

từ có nghĩa "cười rụng rốn."

Tỷ phú và nhà sáng lập Tesla hôm 

12/7 nói rằng: "Tôi không ghét người đàn 

ông này, nhưng đã đến lúc ông Trump phải 

vui vẻ về vườn."

Ông Musk, người trước đây từng nói 

rằng ông nghiêng về việc ủng hộ Thống 

đốc bang Florida Ron DeSantis (thuộc 

đảng Cộng hòa) ra tranh cử tổng thống vào 

năm 2024, cho rằng ông DeSantis sẽ dễ 

dàng đánh bại Tổng thống Joe Biden trong 

cuộc bầu cử tiếp theo.

Phát ngôn của ông Musk nhằm để đáp 

lại những bình luận mà ông Trump đưa ra 

tại một cuộc mít tinh chính trị hôm 9/7, nơi 

vị cựu tổng thống gọi ông Musk là một "kẻ 

nhảm nhí" khi tuyên bố rằng chưa bao giờ 

bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa cho đến 

tháng 6 này. Ông Trump nói rằng: “(Ông 

Musk) từng nói với tôi rằng ông ấy đã bỏ 

phiếu bầu cho tôi.”

(tiếp trang 1-A)

"Không có giới hạn cho cơ hội với 

Trung Quốc. Sự cạnh tranh đó đôi khi tạo 

ra mối lo ngại về an ninh. Chúng tôi đã 

sống qua Thế chiến thứ hai và chúng tôi 

không muốn thấy điều đó một lần nữa," 

tổng thống Palau nói.

Hoa Kỳ đang kết thúc các cuộc đàm 

phán về việc gia hạn một hiệp ước đánh cá 

với các quốc đảo Thái Bình Dương, trong 

đó cho phép các tàu của Mỹ đánh cá trong 

các vùng đặc quyền kinh tế của các nước 

này trong nhiều thập kỷ trong khi cung cấp 

hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động giám sát 

hàng hải ở Thái Bình Dương.

Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama 

cho biết hiệp ước đánh bắt cá đã mang lại 

cho Hoa Kỳ một nền tảng để "cân bằng" 

các điểm yếu chiến lược ở Thái Bình 

Dương.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho 

biết điều quan trọng là Hoa Kỳ đang tăng 

cường hỗ trợ, bao gồm cả việc mở các đại 

sứ quán mới ở Kiribati và Tonga.

“Chúng tôi rất hoanh nghênh sự hiện 

diện ngày càng tăng của chính quyền 

Biden ở khu vực,” Thủ tướng Albanese 

nói và cho biết thêm rằng sự cạnh tranh 

chiến lược là bối cảnh cho diễn đàn.

Bộ trưởng Thủy sản của Palau, 

Steven Victor, cho biết du lịch và thủy sản 

là nguồn thu duy nhất của quốc gia, và 

nguồn tài trợ của Hoa Kỳ đã trì trệ trong 20 

năm qua.

Kiribati, quốc đảo cũng phụ thuộc 

vào đánh bắt cá, đã đạt được các thỏa 

thuận thủy sản với Trung Quốc sau khi 

chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan 

sang Bắc Kinh vào năm 2019, một tháng 

sau khi diễn đàn được tổ chức trực tiếp lần 

cuối trước đây.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại 

giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp 

báo hôm 13/7 rằng "Trung Quốc có được 

sự hợp tác tốt đẹp với Diễn đàn Quần đảo 

Thái Bình Dương trong nhiều năm qua.”

nhiều trường hợp đã gặp nhiều khó khăn 
bởi các cuộc thử nghiệm thất bại, tạo ra 
những nghi vấn ngày càng tăng về chi phí 
và gia tăng lo ngại rằng Hoa Kỳ đang tụt 
hậu trong cuộc chạy đua để trở thành siêu 
cường về vũ khí.

Chương trình Operational Fires là 
một hệ thống phóng từ mặt đất sẽ “tấn 
công nhanh chóng và chính xác các mục 
tiêu quan trọng, nhạy cảm với thời gian 
trong khi xuyên thủng hệ thống phòng 
không hiện đại của đối phương.” DARPA 
đã yêu cầu và nhận được 45 triệu đô la cho 
OpFires trong năm tài chính 2022.

Một trong những khái niệm của 
Lockheed Martin về vũ khí DARPA là sử 
dụng bệ phóng Hệ thống Rốc-két Pháo 
binh Cơ động Cao (HIMARS), giống như 
các bệ phóng được gửi đến Ukraine, để 
phóng vũ khí này.

Các cuộc thử nghiệm thành công diễn 
ra sau khi thất bại trong chuyến bay thử 
nghiệm ngày 29 tháng 6 với một loại vũ 
khí siêu thanh khác, Common Hypersonic 
Glide Body, tại Cơ sở Phóng Phi đạn Thái 
Bình Dương ở Hawaii.

Các nhà thầu quốc phòng hy vọng sẽ 
tận dụng được việc chuyển đổi sang vũ khí 
siêu thanh không chỉ bằng cách chế tạo 
chúng mà còn bằng cách phát triển các cơ 
chế phát hiện và đánh bại mới.

Các nhà sản xuất vũ khí như 
Lockheed, Northrop Grumman và 
Raytheon Technologies đều đã chào hàng 
các chương trình vũ khí siêu thanh của họ 
với các nhà đầu tư khi trọng tâm của thế 
giới chuyển sang cuộc chạy đua vũ trang 
mới cho một loại vũ khí mới nổi.
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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

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Thôøi gian ñaêng kyù mua baûo hieåm vaø renew baûo hieåm naêm 2022 seõ baét ñaàu vaøo ngaøy 15 thaùng 10 vaù keát thuùc ngaøy 30 thaùng 3

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574717-2008/1576

TIN THEÁ GIÔÙI

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

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

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

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995

Italy: Thủ tướng và Tổng thống 

thảo luận về tương lai của chính phủ
(VN+) - Các nghị sỹ của Phong trào 5 sao (M5S) đã 

bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, báo 

hiệu sự thiếu ủng hộ đối với chính phủ của Thủ tướng 

Draghi.
Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 11/7 đã gặp Tổng 

thống Sergio Mattarella để thảo luận về tương lai của 

chính phủ, trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với Phong trào 5 

sao (M5S), một trong những thành viên lớn của liên minh 

cầm quyền.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trước đó cùng 

ngày, các nghị sĩ của M5S đã bỏ phiếu trắng trong một 

cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, báo hiệu sự thiếu ủng hộ đối với 

chính phủ của Thủ tướng Draghi.
Thủ tướng Draghi đến Cung điện Quirinale gặp Tổng 

thống Mattarella sau khi lãnh đạo đảng Forza Italia trung 

hữu trong liên minh cầm quyền - cựu Thủ tướng Silvio 

Berlusconi - kêu gọi Thủ tướng Draghi xác minh xem ông 

còn có thể nắm quyền lãnh đạo sau khi M5S bỏ phiếu trắng 

hay không.
Ông Giuseppe Conte, lãnh đạo M5S và Thủ tướng 

Mario Draghi
Tuần trước, lãnh đạo M5S - cựu Thủ tướng Giuseppe 

Conte - tuyên bố ông sẽ ở lại chính phủ của Thủ tướng 

Draghi.
Nhưng sau khi bỏ phiếu trắng ngày 11/7, các nghị sĩ 

đã công khai chất vấn liệu ông Draghi có thể tiếp tục cầm 

quyền mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của M5S hay không.
Ngoài ra, đảng trung hữu này đã thể hiện tốt trong các 

cuộc bầu cử địa phương gần đây, cho thấy họ sẽ quan tâm 

đến việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm.
Trong những tháng gần đây, liên minh cầm quyền ở 

Italy đối mặt với sự chia rẽ mạnh mẽ, liên quan đến các 

chính sách kinh tế chủ chốt và lập trường đối với cuộc 

xung đột ở Ukraine, khiến M5S cân nhắc việc rời khỏi 

chính phủ.
Ngày 30/6 vừa qua, Thủ tướng Draghi tuyên bố sẽ từ 

chức nếu liên minh cầm quyền của ông mất đi sự ủng hộ từ 

một số thành viên, song vẫn bày tỏ tin tưởng rằng chính 

phủ đương nhiệm sẽ không gặp nguy hiểm.
Mới đây, ngày 7/7, chính phủ do Thủ tướng Draghi 

đứng đầu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng 

tại Hạ viện.

Khoảng 3,7 triệu người tị nạn 

Ukraine tạm thời ở EU
(VN+) - Khoảng 3,7 triệu người tị nạn Ukraine đã yêu 

cầu bảo hộ tạm thời ở Liên minh châu Âu (EU), trong khi 3 

triệu người khác đã trở về nhà.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy viên Nội 

vụ châu Âu Ylva Johansson ngày 11/7 cho biết khoảng 3,7 

triệu người tị nạn Ukraine đã yêu cầu bảo hộ tạm thời ở 

Liên minh châu Âu (EU), trong khi 3 triệu người khác đã 

trở về nhà. 
Tại cuộc họp báo sau Hội nghị không chính thức các 

bộ trưởng tư pháp và nội vụ EU ở Praha (Séc), bà 

Johansson nói: “Số liệu mà chúng tôi có được là 6,7 triệu 

người Ukraine đã nhập cảnh vào Liên minh châu Âu... và 

khoảng 3 triệu người đã quay lại. Chúng ta có 3,7 triệu 

người đã nộp đơn xin bảo hộ tạm thời. Điều đó có nghĩa là 

khoảng 3,7 triệu người Ukraine ở lãnh thổ EU, một số 

đang ở đây nhưng chưa nộp đơn xin (bảo hộ), vì họ có kế 

hoạch quay trở lại. Hiện có từ 3,2 đến 3,7 triệu người tị nạn 

Ukraine trên lãnh thổ EU”.
Bà cho biết thêm rằng số lượng lớn nhất người tị nạn 

Ukraine đang ở Cộng hòa Séc. Tiếp theo là Ba Lan, 

Estonia, Litva, Bulgaria và Latvia.
Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) 

Ursula von der Leyen cho biết trong suốt cuộc khủng 

hoảng ở Ukraine, 7,5 triệu người tị nạn Ukraine đã nhập 

cảnh vào EU và 3 triệu người vẫn đang ở EU.
Bà Ylva Johansson nhấn mạnh những căng thẳng do 

cuộc khủng hoảng lương thực và khủng hoảng năng lượng 

tạo ra có thể dẫn đến những tình huống mất an ninh khiến 

mọi người rời bỏ đất nước của mình.
Đó là một thách thức rất lớn và “không ai có thể đoán 

trước được” số lượng người đến.
Ủy ban châu Âu (EC) và các quốc gia thành viên đang 

làm việc với những kế hoạch dự phòng để đối phó với số 

lượng những người mới đến. Ủy viên châu Âu Ylva 

Johansson cho biết EU cố gắng tránh điều đó bằng cách 

tiếp xúc với các nước đối tác.  
Quyền Giám đốc Cơ quan bảo vệ bờ biển và biên 

phòng (FRONTEX), Aija Kalnaja, nhấn mạnh EU đã 

chuẩn bị tốt cho những người tị nạn từ Ukraine nhưng họ 

phải chuẩn bị cho làn sóng di cư từ các nơi khác trên thế 

giới do mất an ninh lương thực.
Theo trang Euronews, để trợ giúp các nước trong khối 

đang tiếp nhận người tị nạn Ukraine, tới thời điểm này EU 

đã giải phóng hàng tỷ euro tiền chưa sử dụng tới cho các 

khu vực của châu Âu.
Được gọi là quỹ gắn kết, số tiền này bao gồm tiền từ 

quỹ xã hội châu Âu và quỹ châu Âu cho những người cần 

nhất (FEAD).
Số tiền này hiện có thể được chi cho việc trợ giúp khẩn 

cấp cho người tị nạn Ukraine, như chi cho chỗ ở tạm thời, 

thức ăn, chăn màn và quần áo cũng như các dịch vụ bao 

gồm tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế và giáo dục.
Ngoài ra, EU có sẵn 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi đại 

dịch được gọi là REACT-EU. 3,5 tỷ euro đã được trả cho 

các quốc gia thành viên.

EU có thể đối mặt làn sóng di cư mới 

do khủng hoảng lương thực
(VN+) - Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) 

cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) cần chuẩn bị cho làn 

sóng di cư mới do căng thẳng tại Ukraine đang làm trầm 

trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.
Theo Frontex, các nước cần chuẩn bị cho dòng người 

đến từ những khu vực khác ngoài Ukraine do vấn đề an 

ninh lương thực. Bởi hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ 

Ukraine sang các nước khác đang bị gián đoạn, điều này sẽ 

kéo theo những làn sóng di cư mới.
Ước tính, khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc thu hoạch từ 

năm ngoái đang bị dồn ứ tại các cảng của Ukraine trên 

Biển Đen. Thực trạng này đã ẩy giá một số loại lương đ

thực và dầu ăn tăng vọt trên thị trường thế giới, đặc biệt là 

châu Phi và Trung Đông.
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Dân số thế giới 8 tỷ người: 8 tỷ cơ 
hội cho một xã hội lành mạnh hơn

(VN+) - Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có 
nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn, mà việc 
bảo đảm các quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người sẽ góp 
phần củng cố xã hội đó.

Khi thế giới được dự báo sẽ đón cư dân thứ 8 tỷ vào 
ngày 15/11/2022, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã 
chuyển đi thông điệp: “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới 
một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai khác 
cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người” 
trong Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay.

Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, dân số thế 
giới hiện là hơn 7,9 tỷ người. Từ nửa sau thế kỷ 20, dân số 
thế giới tăng ngày càng nhanh, trung bình mỗi năm tăng 
lên thêm 80 triệu người và đang dần tiến đến con số 8 tỷ 
người.

Với đà này, dân số thế giới dự báo đạt 9,7 tỷ người vào 
năm 2050; 10,7 tỷ người vào năm 2080 và 10,9 tỷ vào năm 
2100.

Nguyên nhân dẫn đến dân số thế giới gia tăng chủ yếu 
do số lượng người trong độ tuổi sinh sản ngày càng tăng, 
cộng với những thay đổi lớn về tỷ lệ sinh, gia tăng đô thị 
hóa và tốc độ di cư.

Bên cạnh đó tuổi thọ trung bình toàn cầu đã tăng, từ 
64,6 tuổi vào đầu những năm 1990 lên 72,6 tuổi vào năm 
2019.

Dân số thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người vào tháng 
11/2022

Đánh giá về dự báo dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người, 
Giám đốc điều hành UNFPA Natalia Kanem cho rằng đây 
là cột mốc quan trọng cho thấy những tiến bộ trong việc 
tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm 
đói nghèo trên toàn cầu. Sức mạnh của 8 tỷ người cũng là 
nguồn lực quan trọng trong mục tiêu xây dựng một tương 
lai bền vững.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres cũng nhấn mạnh con số trên là lời nhắc nhở về 
trách nhiệm chung trong việc quan tâm đến hành tinh cũng 
như để suy nghĩ về việc thế giới vẫn còn thiếu các cam kết, 
bởi dân số ngày càng gia tăng và già hóa cũng là một thách 
thức lớn về kinh tế, xã hội và môi trường, tác động tới vấn 
đề bảo đảm chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, xu hướng tăng và già hóa dân số ảnh hưởng 
đến phát triển kinh tế, việc làm, phân phối thu nhập, nghèo 
đói và các biện pháp an sinh xã hội. Chúng cũng ảnh 
hưởng đến các nỗ lực đảm bảo khả năng tiếp cận phổ cập 
đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, vệ sinh, nước, 
thực phẩm và năng lượng. Độ tuổi trung bình của người 
dân trên thế giới dự báo là 47 tuổi vào năm 2040.

Điều này đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều người cần đến 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà ở, cũng như sự cần 
thiết phải có thêm các nguồn lực để chăm sóc người cao 
tuổi.

Tại Việt Nam, hơn 60 năm qua, công tác dân số đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước, giúp Việt Nam đạt và về đích 
trước thời hạn các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về 
nâng cao sức khỏe bà mẹ (MDG5) và giảm tử vong ở trẻ 
em (MDG4).

Là một nước có quy mô dân số đông trên thế giới với 
dự báo đạt 99,44 triệu người vào năm 2022, chất lượng dân 
số Việt Nam ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình 
ngày càng tăng lên. Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ suất tử vong 
trẻ em đã giảm 2/3; tỷ lệ tử vong mẹ giảm 3/4 so với năm 
1990...

Tuy nhiên, bên cạnh 4 thách thức lớn về dân số là tình 
trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, mất cân bằng 
giới tính khi sinh, già hóa và chất lượng dân số thấp, Việt 
Nam đang phải giải quyết các vấn đề mới như cơ cấu dân 
số vàng đang qua nhanh, năng suất lao động còn thấp do tỷ 
lệ lao động qua đào tạo còn cao.

Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gia 
tăng cũng là thách thức không nhỏ. Năm 2021, tỷ lệ thất 
nghiệp là 3,22%, cao nhất so với hàng chục năm trước do 
ảnh hưởng của đại dịch.

Có thể thấy “dấu mốc” dân số đạt 8 tỷ người mang tới 
cho thế giới cả cơ hội và thách thức. Đặc biệt, những thách 
thức sẽ càng khó giải quyết khi không phải tất cả mọi 
người đều được đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng như 
nhau.

Vẫn còn những phụ nữ tử vong trong khi sinh nở, bất 
bình đẳng giới vẫn tồn tại, trong khi tiến bộ công nghệ lại 
làm gia tăng khoảng cách về kỹ thuật số ở các quốc gia 
đang phát triển. Tình trạng bất bình đẳng càng gia tăng 
trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi vaccine không 
được phân phối đồng đều.

Trong khi đó, nhiều người vẫn đang chịu tác động 
nặng nề của biến đổi khí hậu hoặc là nạn nhân của tình 
trạng bạo lực, phân biệt đối xử. Trong bối cảnh đó, 
UNFPA cho rằng thế giới cần chuyển trọng tâm vào đảm 
bảo quyền và lựa chọn của con người, chú trọng đến sức 
khỏe và hạnh phúc của con người. Việc đảm bảo tất cả mọi 
người đều được quan tâm có thể cho phép các chính phủ 
đánh giá tốt hơn nhu cầu của dân số và vạch ra một lộ trình 

chắc chắn hơn để giải quyết những nhu cầu đó.
Cơ quan dân số của Liên hợp quốc đã nhận định “một 

thế giới 8 tỷ người kiên cường, một thế giới đề cao quyền 
và lựa chọn của cá nhân sẽ mang đến những khả năng vô 
hạn-khả năng để con người, xã hội và hành tinh chung của 
chúng ta phát triển và thịnh vượng”.

Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ 
cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn, mà việc bảo đảm các 
quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người sẽ góp phần củng 
cố xã hội đó.

Hy Lạp mở lại kênh đào mang tính 
biểu tượng Corinth

(VN+) - Được xây dựng từ năm 1881 đến năm 1893, 
kênh đào Corinth dài khoảng 6,3km, rộng 24m ở đáy, sâu 
8m và được coi là một công trình kỹ thuật biểu tượng của 
thế kỷ 19.

Giới chức Hy Lạp cho biết kênh đào Corinth, công 
trình mang tính biểu tượng của nước này, đã mở lại cho 
hoạt động vận tải biển vào đầu tháng này sau 18 tháng tạm 
đóng để sửa chữa nâng cấp.

Được xây dựng từ năm 1881 đến năm 1893, kênh đào 
Corinth dài khoảng 6,3km, rộng 24m ở đáy, sâu 8m và 
được coi là một công trình kỹ thuật biểu tượng của thế kỷ 
19.

Các tàu biển cỡ lớn hiện đại khó đi qua kênh đào này, 
nhưng đây là một tuyến vận tải phổ biến đối với các tàu có 
kích cỡ nhỏ hơn và là một điểm thu hút khách du lịch tới 
thăm quan.

Theo Tổng giám đốc công ty Corinth Canal S.A vận 
hành kênh đào Corinth, George Zouglis, kênh đào này đã 
được mở trở lại sau khi hoàn thành giai đoạn sửa chữa đầu 
tiên, phục vụ hoạt động hàng hải vào mùa Hè và sẽ đóng 
trở lại vào đầu tháng 10 năm nay để thực hiện giai đoạn hai 
của công tác sửa chữa.

Mùa Hè năm sau, kênh Corinth sẽ tiếp tục được mở và 
sau đó sẽ lại đóng cửa để hoàn thiện sửa chữa trước khi 
được mở trở lại hoàn toàn.

Ngoài các công trình phòng chống sạt lở đất và ổn 
định 2 bờ kênh, dự án nâng cấp còn bao gồm thiết lập hàng 
rào dọc kênh đào và xây dựng lối đi bộ dài 3,5km dành cho 
du khách.

Công ty Corinth Canal S.A cho biết trong tuần đầu 
tiên hoạt động trong tháng 7 này, gần 400 tàu biển đã đi qua 
kênh đào này và dự kiến trong tháng 10 tới sẽ có gần 7.000 
lượt đi lại.

Cựu Thủ tướng Đức nêu cách 
duy nhất chấm dứt xung đột Nga - 
Ukraine

(DT) - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho 
rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine chỉ có thể được giải 
quyết thông qua ngoại giao.

Trong cuộc phỏng vấn với báo FAZ của Đức hôm 
10/7, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng 
cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine chỉ có thể 
được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Ông 
cũng khẳng định đây là cách duy nhất để giảm tổn thất cho 
dân thường.

Ông Schroeder từng bị buộc phải rời khỏi ban lãnh 
đạo của tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga và 
đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi đảng Dân 
chủ Xã hội (SPD) của Đức. Theo FAZ, mối quan hệ thân 
thiết giữa ông và Nga được xem là một trong những lý do 
khiến SPD coi hành động của ông là “gây tổn hại” đến 
hình ảnh của đảng.

Tuy nhiên, ông Schroeder tin rằng ý tưởng cô lập Nga 
là sai lầm về mặt chính trị. “Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội để 
trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin”, ông Shroeder 
nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng 
Đức Gerhard Schroeder tại Diễn đàn Kinh tế St 
Petersburg năm 2012 

Theo cựu Thủ tướng Đức, Nga “quan tâm đến một 
giải pháp có thể thương lượng” với Ukraine, đồng thời đổ 
lỗi cho Kiev khiến các cuộc đàm phán với Moscow bị đình 
trệ. Ông Schroeder từng nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa 
giải giữa Ukraine và Nga hồi đầu tháng 3.

Cựu Thủ tướng Đức cũng chỉ trích việc phương Tây 
tập trung cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Tôi không tin vào 
một giải pháp quân sự”, ông Schroeder nói.

Khi được hỏi liệu vũ khí phương Tây có góp phần tạo 
nên vị thế mạnh hơn cho Kiev trên bàn đàm phán hay 
không, ông Schroeder nhắc lại rằng tất cả quốc gia, bao 
gồm “những quốc gia không trực tiếp tham gia vào cuộc 
xung đột”, nên “làm việc cùng nhau để tìm ra một giải 

pháp ngoại giao”.
Ông Schroeder cũng chỉ trích Lithuania vì cản trở 

việc vận chuyển hàng hóa đến vùng Kaliningrad của Nga. 
Ông cho rằng “tất cả các bên” đều phải chịu trách nhiệm 
đảm bảo rằng “cuộc xung đột này không leo thang thêm”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 5 
tuyên bố xung đột với Nga chỉ có thể kết thúc “thông qua 
ngoại giao”. “Cuộc chiến sẽ có đổ máu, sẽ có giao tranh, 
nhưng nó chỉ có thể chấm dứt thông qua ngoại giao”, ông 
Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận giữa 
Ukraine và Nga “chắc chắn sẽ diễn ra”, dù ông không biết 
dưới hình thức nào, có thể gặp qua bên trung gian, theo 
nhóm lớn hơn, hoặc ở cấp tổng thống. Ông Zelensky cho 
rằng kết quả của các cuộc đàm phán phải “công bằng” cho 
Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố Tổng thống Nga 
Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất ông sẵn sàng 
gặp để thảo luận về việc kết thúc xung đột.

Các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine 
thông qua đàm phán cho đến nay vẫn rơi vào bế tắc khi hai 
bên không tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề 
then chốt, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail 
Podolyak nói rằng, Kiev chỉ có thể chấp nhận lệnh ngừng 
bắn với Nga nếu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. 
Theo ông Podolyak, các cuộc đàm phán với Nga về việc 
giải quyết xung đột đã bị đình chỉ, do Nga “vẫn mang tư 
duy rập khuôn”.

Cuba bác bỏ tuyên bố của EU về 
tình hình nhân quyền

(VN+) - Ngày 11/7, Ngoại trưởng Cuba Bruno 
Rodríguez Parrilla bác bỏ tuyên bố của Đại diện cấp cao 
phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep 
Borrell về tình hình nhân quyền tại đảo quốc này.

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez 
Parrilla bác bỏ tuyên bố của Đại diện cấp cao phụ trách 
chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu 
(EU) Josep Borrell về tình hình nhân quyền tại đảo quốc 
này.

Trong một thông điệp chia sẻ trên tài khoản Twitter 
của mình, Ngoại trưởng Rodríguez Parrilla khẳng định 
“EU thiếu thẩm quyền đạo đức để đưa ra các đánh giá giá 
trị về thực tế Cuba” và liên minh này nên tập trung giải 
quyết các vấn đề của riêng mình cũng như các vi phạm 
nhân quyền thường xuyên ở các quốc gia thành viên.

Trước đó cùng ngày, ông Borrell đã đưa ra một tuyên 
bố liên quan đến các vụ gây rối nghiêm trọng tại Cuba 
trong hai ngày 11 và 12/7/2021, nhân dịp tròn một năm xảy 
ra sự kiện này.

Ông Borrell kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt 
giữ do liên quan đến vụ việc nói trên, đồng thời cho biết 
trong suốt 12 tháng qua EU đã nhiều lần nhắc lại lời kêu 
gọi chính phủ Cuba tôn trọng quyền con người và quyền tự 
do của nhân dân.

Phản ứng trước tuyên bố nói trên, truyền thông nhà 
nước Cuba nhấn mạnh Đại diện cấp cao của EU đã bỏ qua 
nguyên nhân của các cuộc bạo loạn cũng như ảnh hưởng 
của chính phủ Mỹ trong sự kiện này.

Cuba và EU đã ký một thỏa thuận hợp tác và đối thoại 
chính trị vào năm 2016, đóng vai trò là nền tảng thiết lập 
trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm như nhân quyền, các 
biện pháp cưỡng chế đơn phương và phát triển bền vững.

Chính phủ Cuba thừa nhận nhiều nguyên nhân khác 
nhau hội tụ trong cuộc bạo loạn ngày 11/7, bao gồm cả tình 
hình kinh tế và y tế của đất nước, nhưng sự kiện này cũng 
là bằng chứng cho thấy sự phát triển của một hoạt động 
truyền thông bắt nguồn từ Washington nhằm kích động 
một cuộc đảo chính mềm.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Cuba Miguel 
Díaz-Canel tuyên bố ngày 11/7 là dịp kỷ niệm một chiến 
thắng nữa của Cách mạng trước âm mưu đảo chính mềm

Mỹ-Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ 
trong các vấn đề toàn cầu

(VN+) - Ông Derek Chollet, trợ lý của Ngoại trưởng 
Mỹ Antony Blinken, khẳng định liên minh Mỹ-Hàn là nền 
tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Yonhap, ngày 12/7, ông Derek Chollet - Trợ lý 
của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đã có cuộc gặp với 
ông Yeo Seung-bae - Thứ trưởng phụ trách các vấn đề 
chính trị thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Chollet viết: 
“Chúng tôi đã thảo luận về liên minh Mỹ-Hàn và các nỗ 
lực chung trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tôi đánh 
giá cao sự hợp tác của Hàn Quốc trong vấn đề Myanmar”.

Trước đó, ông Chollet cho biết: “Liên minh Mỹ-Hàn 
là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các nước chúng ta 
đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết trong một loạt các 
vấn đề toàn cầu”.

Trước đó, ngày 4/7, tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc 
phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cũng đã thảo luận với 
Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott (R-FL) về các vấn đề liên 
quan đến an ninh khu vực và liên minh song phương.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lee đã đề nghị Quốc hội Mỹ 
hỗ trợ phát triển quan hệ đối tác của hai nước thành “liên 
minh chiến lược toàn diện toàn cầu”.

Thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc có 
đoạn: “Bộ trưởng Lee đã nhấn mạnh vai trò của liên minh 
đối với hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời đề cập rằng 
liên minh ở rộng tầm nhìn sang liên minh kinh tế,  đang m
công nghệ dựa trên giá trị từ một liên minh an ninh”.
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