
Nga có kế hoạch tổ chức các 

cuộc diễn tập quân sự chiến lược ở 

miền đông nước Nga bắt đầu từ 

tháng tới, cách cuộc chiến Nga 

đang tiến hành ở Ukraine hàng 

nghìn dặm, Bộ Quốc phòng Nga 

cho biết.

Cuộc tập trận Vostok sẽ diễn 

ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 

tháng 9. Việc này dường như 

nhằm gửi thông điệp rằng Nga, bất 

chấp cuộc chiến tranh 5 tháng tốn 

kém ở Ukraine, vẫn tập trung vào 

việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của 

mình và về mặt quân sự có khả 

năng duy trì mọi việc như bình 

thường.

Trong một tuyên bố, Bộ này 

nhấn mạnh rằng khả năng tiến 

hành các cuộc tập trận như vậy 

không bị ảnh hưởng bởi cái mà họ 

gọi là “chiến dịch quân sự đặc 

biệt” ở Ukraine.

Bộ nói Nga không hủy bỏ bất 

kỳ hoạt động huấn luyện hoặc hợp 

tác quốc tế nào và cuộc tập trận tới 

đây sẽ được chu cấp nhân sự, vũ 

Ứng cử viên vòng cuối cho 

chức thủ tướng Anh Rishi Sunak 

gọi Trung Quốc là "mối đe dọa 

lâu dài lớn nhất với nước Anh" và 

cam kết sẽ cứng rắn hơn với nước 

này nếu ông đắc cử.
Một trong những cam kết thể 

hiện chính sách cứng rắn của 

chính phủ mới đối với Trung 

Quốc nếu ông Sunak trở thành 

thủ tướng là lời hứa sẽ đóng cửa 

tất cả 30 Viện Khổng Tử của 

Trung Quốc trên toàn nước Anh.
Các viện này được chính 

phủ Trung Quốc tài trợ trên khắp 

thế giới và được coi là trung tâm 

Ngoại trưởng Nga Sergei 

Lavrov sẽ phát biểu trước Liên 

đoàn Ả Rập trong chuyến thăm tới 

Ai Cập, nơi Liên đoàn đặt trụ sở 

chính tại thủ đô Cairo.

Ông muốn tập hợp sự ủng hộ 

cho Moscow vào thời điểm Nga 

đang vấp phải sự tức giận của 

quốc tế về cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov đã hội đàm tại 

Cairo với Ngoại trưởng Ai Cập, 

Sameh Shoukry.

Cairo có những mối quan hệ 

nặng ký với Nga, quốc gia cung 

cấp cho Ai Cập lúa mì, vũ khí và - 

cho đến trước khi cuộc xâm lược 

Ukraine bắt đầu - một lượng lớn 

khách du lịch.

Đây là chặng dừng chân đầu 

tiên chuyến công du chóng vánh 

của ông Lavrov ở châu Phi, nơi 

ông tới  Ethiopia, Uganda và 

Congo-Brazzaville.

Trong một bài báo được các 

Khu vực Tây Bắc giáp Thái 
Bình Dương của Mỹ đang trải 
qua một đợt nắng nóng gay gắt 
mà nhiệt độ được dự báo sẽ lên 
tới mức cao nhất của mùa hè này 

và sẽ kéo dài cho tới cuối tuần.

Ở bang Washington và 
Oregon, nhiệt độ được dự báo sẽ 
lên tới 100 độ F (37,8 độ C) ở một 

số nơi trong tuần này do biến đổi 
khí hậu thúc đẩy các đợt nắng 
nóng kéo dài hơn ở một khu vực 
mà trước đây những hiện tượng 
thời tiết như vậy không phổ biến.

“Năm ngày liền suốt cả tuần 
với nhiệt độ trên 90 độ là rất, rất 
hiếm đối với vùng Tây Bắc Thái 
Bình Dương,” Vivek Shandas, 

Chính quyền Biden ngày 

26/7 loan báo sẽ bán ra thêm 20 

triệu thùng dầu từ Quỹ dự trữ Dầu 

mỏ Chiến lược SPR, một phần của 

kế hoạch trước đó nhằm làm dịu 

giá dầu tăng do Nga xâm lược 

Ukraine trong khi nhu cầu tăng trở 

lại sau đại dịch.

Chính quyền Biden hồi cuối 

tháng 3 cho hay sẽ tháo khoán từ 

SPR số lượng kỷ lục 1 triệu thùng 

dầu mỗi ngày trong vòng nửa 

năm.

Hoa Kỳ đã bán 125 triệu 

thùng từ quỹ dự trữ chiến lược 

SPR, với gần 70 triệu thùng đã 

được giao hàng, một quan chức 

cấp cao cho báo giới biết.

Quan chức này nói, việc tháo 

khoán SPR là ‘nguồn cung sinh 

tử’ cho các công ty dầu và lọc dầu 

trong lúc ngành công nghiệp này 

tiếp tục vực dậy sản lượng dầu sau 

thời kỳ sụt giảm trong đỉnh dịch 

COVID, nguồn tin này nói.

Cơ quan Quản lý Thông tin 

Năng lượng Hoa Kỳ, chi nhánh 
(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Ứng viên thủ tướng Anh 

coi Trung Quốc là 'mối đe dọa lâu dài lớn nhất’

Nga sẽ cắt giảm hơn nữa 
nguồn cung cấp khí đốt cho châu 
Âu, một đòn giáng mạnh vào các 

quốc gia ủng hộ Kyiv trong lúc có 
hy vọng hôm 25/7 rằng xuất khẩu 
ngũ cốc bị chặn của Ukraine sẽ 
tái tục trong tuần này.

Bất chấp một cuộc không 
kích vào cuối tuần, những con tàu 

đầu tiên từ các cảng Biển Đen 
của Ukraine có thể ra khơi trong 
vài ngày tới theo thỏa thuận được 

đồng ý vào ngày 22/7, Liên hiệp 
quốc cho biết. Điều này sẽ giúp 
xoa dịu một cuộc khủng hoảng 
lương thực quốc tế, mặc dù sự 
ngờ vực và nguy cơ tiềm ẩn vẫn 
còn.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Trụ sở Gazprom tại Berlin, Đức.

Nắng nóng oi bức 
bao trùm Tây Bắc nước Mỹ

Mỹ bán thêm 20 triệu 

thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Cuộc chiến Ukraine: 

Ngoại trưởng Nga tìm kiếm ủng hộ từ thế giới Ả-Rập

Heat Wave NorthwestỐng dẫn dầu thô của Bộ Năng lượng Mỹ gần Freeport, Texas.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shokry (phải) gặp ông Sergei Lavrov hôm Chủ Nhật Rishi Sunak (trái) và Liz Truss (phải) sẽ tranh luận trực tiếp trên truyền hình BBC vào thứ Hai, 25/7 trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng Anh

Nga giảm sâu nguồn cung khí đốt 

vào châu Âu, đánh bật những hy vọng kinh tế
Nga lên kế hoạch tập trận quy mô vào tháng tới
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Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, thị sát cuộc tập trận Vostok 2018 tại Đông Siberia, ngày 13/9/2018.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Thủ tướng Hungary khiến cả châu 
Âu dậy sóng vì một lời phát biểu

(VN+) - Bài phát biểu của Thủ tướng Hungary Viktor 
Orban đang khiến các đảng đối lập và chính trị gia châu Âu 
phẫn nộ sau khi ông chỉ trích đa chủng tộc ở lục địa già.

“Chúng tôi (người Hungary) không phải là một chủng 
tộc hỗn hợp… và chúng tôi không muốn trở thành đa 
chủng tộc”, Guardian dẫn lời ông Orban hôm 23/7.

Ông nói thêm rằng quốc gia nơi có sự “pha trộn” giữa 
người châu Âu và không thuộc châu Âu “không còn là 
quốc gia nữa”.

Katalin Cseh, một thành viên Nghị viện châu Âu từ 
đảng Momentum đối lập, cho biết bà cảm thấy kinh hoàng 
trước bài phát biểu của thủ tướng.

“Những lời phát biểu ông ấy gợi lại khoảng thời gian 
mà tôi nghĩ rằng tất cả đều muốn quên đi”, bà Cseh nói.

“Màu da của bạn có thể khác nhau, bạn có thể đến từ 
châu Âu hoặc nơi xa hơn, nhưng bạn là một trong số chúng 
tôi, và chúng tôi tự hào về bạn. Sự đa dạng củng cố quốc 
gia chứ không làm suy yếu nó”, bà Cseh đề cập đến những 
người đa chủng tộc ở Hungary trên Twitter.

Thành viên Nghị viện châu Âu người Romania Alin 
Mituta cũng bày tỏ giận dữ trước bài phát biểu của ông 
Orban.

“Nói về chủng tộc hoặc 'sự thuần khiết' sắc tộc, đặc 
biệt là ở khu vực đa chủng tộc như Trung và Đông Âu, 
hoàn toàn là ảo tưởng và nguy hiểm. Ông Orban cũng 
(nguy hiểm) như vậy”, ông Mituta viết trên Twitter.

Bài phát biểu hôm 23/7 của Thủ tướng Hungary 
Viktor Orban đang khiến các đảng đối lập và chính trị gia 
châu Âu phẫn nộ

Thủ tướng Orban đã đưa ra bình luận trên trong bài 
phát biểu thường niên ở Baile Tusnad, Romania - nơi trước 
đây ông thường đưa ra các ý tưởng chính sách hoặc định 
hướng tư tưởng lớn. Tại đó, vào năm 2014, lần đầu tiên 
ông nói rằng ông muốn xây dựng một “nền dân chủ phi tự 
do” ở Hungary.

Cũng vào hôm 23/7, ông Orban đã bày tỏ thái độ ủng 
hộ với thuyết âm mưu “đại thay thế”. Những người tin vào 
thuyết này nghĩ rằng người da trắng ở Mỹ và các nước 
châu Âu đang bị thay thế bởi các nhóm thiểu số ở những 
quốc gia khác thông qua việc di cư ồ ạt.

Ông nói rằng đó là “một thủ đoạn sử dụng ý thức hệ 
của chủ nghĩa quốc tế để nói rằng người châu Âu đa chủng 
tộc”.

Ông cho biết vấn đề nhân khẩu học, di cư và giới tính 
sẽ là “chiến trường chính” của tương lai. Phát biểu được 
đưa ra cùng ngày mà hàng nghìn người đã tập hợp ở 
Budapest, chuẩn bị cho cuộc diễu hành Pride Parade (Diễu 
hành Tự hào) hàng năm của thành phố.

Ủy ban châu Âu đang kiện Hungary về luật kỳ thị 
đồng tính. Theo đó, Hungary đã cấm người đồng tính xuất 
hiện trong các tài liệu giáo dục của trường học hay các 
chương trình truyền hình có đối tượng xem chính là trẻ vị 
thành niên.

Trong bài phát biểu hôm 23/7, ông Orban cũng dự 
đoán sự suy tàn của phương Tây cùng “một thập kỷ nguy 
hiểm, bất ổn và chiến tranh”. Ông chỉ trích mạnh mẽ sự hỗ 
trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.

“NATO càng cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện 
đại thì Nga càng thúc đẩy lực lượng trên chiến tuyến tiến 
lên… Những gì chúng ta đang làm là kéo dài cuộc xung 
đột”, ông Orban nói.

Thông điệp cứng rắn từ tổng thống 
Philippines

(VN+) - Trong thông điệp quốc gia đầu tiên, Tổng 
thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết muốn đưa 
đất nước thành “láng giềng tốt”, khẳng định không từ bỏ 
“một tấc đất nào”.

“Về chính sách đối ngoại, tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ tấc 
đất nào vào tay cường quốc nào. Nếu đồng thuận, chúng ta 
sẽ hợp tác và làm việc cùng nhau. Nếu khác biệt, chúng ta 
sẽ đối thoại đến khi đồng thuận”, ông Marcos Jr. phát biểu 
hôm 25/7.

Trong thông điệp quốc gia đầu tiên với cương vị tổng 
thống, ông Marcos Jr đã đưa ra nhiều cam kết về cải cách 
thuế và nông nghiệp, đẩy nhanh việc nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, cùng kế hoạch biến Philippines thành điểm thu hút 
đầu tư, South China Morning Post đưa tin.

Ông nhấn mạnh cần khôi phục chương trình huấn 
luyện sĩ quan dự bị bắt buộc, song không nói vì sao cần 
“chuẩn bị cho quốc phòng”.

Phần lớn bài phát biểu của ông tập trung vào phục hồi 
kinh tế, hỗ trợ nông dân Philippines và tiếp nối dự án hạ 
tầng của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines đặt nhiều mục tiêu kinh tế 
trong nhiệm kỳ 6 năm tới: Tăng trưởng GDP hàng năm từ 
6,5% lên 8%; Tỷ lệ đói nghèo giảm từ 23,7% xuống 9% 
hoặc thấp hơn; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.256 
USD, so với 3.640 USD vào năm trước; giảm thâm hụt 
ngân sách quốc gia xuống còn 3%, so với 8,6% năm 2021.

Ngoài ra, ông muốn “đánh giá lại” các dự án xây dựng 
nhà máy điện hạt nhân, trong khi thúc đẩy sử dụng năng 

lượng tái tạo.
Ông Marcos Jr., 64 tuổi, đắc cử tổng thống 

Philippines trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Chiến thắng 
này đánh dấu sự trở lại của gia đình Marcos sau nhiều thập 
kỷ, khi ông là con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos.

Lời cảnh báo cho châu Âu từ sự 
sụp đổ của chính phủ Italy

(VN+) - Việc một đảng cực hữu ở Italy có khả năng 
lên nắm quyền cho thấy sự thất bại của hình thức chính phủ 
mà ông Draghi theo đuổi và sự cần thiết phải có những lựa 
chọn thay thế mới.

Trong một mùa hè bị bao phủ bởi bóng đen xung đột ở 
châu Âu, khủng hoảng năng lượng và chi phí sinh hoạt, 
cùng đại dịch, biến đổi khí hậu, Italy đã theo chân Anh với 
một chính phủ sụp đổ.

Ông Mario Draghi, cựu Giám đốc đáng kính của 
Ngân hàng Trung ương châu Âu, từng được chọn vào năm 
2021 để dẫn dắt chính quyền mới thống nhất Italy. Thế 
nhưng, sự thống nhất đó đã kết thúc vào tuần trước.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang mất tinh thần, nhiều 
người Italy nghi ngờ. Và trong khi nước Anh ngay lập tức 
bước vào quy trình chuyển đổi nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ, 
Italy - sau một năm rưỡi mới ổn định chính trị - lại tiếp tục 
chờ tới cuộc bầu cử vào tháng 9 - nơi các đảng cực hữu như 
Anh em Italy đang dẫn đầu cuộc thăm dò.

Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 21/7 đã đệ đơn từ 
chức sau khi liên minh cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu 
tín nhiệm

Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền 
Draghi là sự tan rã của liên minh “đoàn kết” gồm đảng dân 
túy Phong trào 5 sao (M5S), đảng Liên đoàn và đảng Forza 
Italia. Nghị sĩ ba đảng này đã từ chối ủng hộ ông Draghi 
trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về gói biện pháp nhằm giảm 
bớt khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Chưa hết, vấn đề không chỉ nằm ở sự ích kỷ và vô 
trách nhiệm của các đảng.

Vấn đề còn bởi chính phủ được vận hành bởi “nhà kỹ 
trị” có chuyên môn nhưng không hoạt động tốt ngay từ 
đầu. Dường như chỉ cần đổ lỗi cho đảng M5S và Liên đoàn 
là tự khắc họ sẽ có một “bằng chứng ngoại phạm”, một câu 
chuyện để miễn tội và không phải hành động nữa, theo 
Guardian.

Thiếu sót của ông Draghi
Theo Guardian, bất chấp uy tín cao trên trường quốc 

tế, ông Draghi có những thiếu sót trong cách điều hành đất 
nước theo phương pháp “kỹ trị”. Đây là hình thức chính 
phủ được đề xuất trong đó những người đứng đầu được lựa 
chọn trên cơ sở chuyên môn của họ trong lĩnh vực nhất 
định.

Bản chất không khoan nhượng của ông Draghi đã góp 
phần gây ra sự “sụp đổ” của chính ông.

Trên thực tế, thỏa hiệp là yếu tố cần có trong một nền 
chính trị dân chủ, nơi các đảng đại diện cho những thế giới 
quan khác nhau.

Liên minh cầm quyền ở Đức là một minh chứng tiêu 
biểu. Nhà lãnh đạo nước này đã đồng ý giảm giá khí đốt để 
làm hài lòng các thành viên đảng Dân chủ Tự do, trong khi 
đảm bảo người dân được tiếp cận hệ thống giao thông công 
cộng gần như miễn phí - một chiến thắng của đảng Xanh.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, ông Draghi liên tục bày 
tỏ lập trường cứng rắn, không chịu khuất phục trước sức ép 
từ các đảng và từ chối trao “chiến thắng” mang tính biểu 
tượng cho các thành viên trong liên minh của mình.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 20/7, ông đã 
chỉ trích các thành viên liên minh và khẳng định chỉ sẵn 
sàng ở lại nếu họ ủng hộ chương trình cải cách của ông.

“Những gì ông ấy làm là nói với họ rằng 'tôi sẽ không 
nhân nhượng, nếu không thích, hãy tự quản lý chính phủ'”, 
giáo sư Daniele Albertazzi, thuộc Đại học Surrey (Anh), 
nói.

Theo Guardian, loại bỏ sự khác biệt giữa các bên 
không phải là cách để đảm bảo sự ổn định của một hệ 
thống. Nó giống như việc đậy nắp trên một nồi nước sôi 
nhưng nước sớm muộn gì cũng vẫn sẽ bị tràn ra.

Sự suy yếu của phe cấp tiến
Và kết quả của những vụ việc như vậy là một cuộc bầu 

cử sớm. Nhưng nhiều người đặt câu tại sao viễn cảnh về 
một cuộc bầu cử ở Italy lúc này lại đáng lo ngại đến thế?

Việc một đảng cực hữu bảo thủ, theo chủ nghĩa hậu 
phát xít, có xu hướng nổi lên là lý do chính. Kết quả thăm 
dò ý kiến trong những tháng qua cho thấy đảng Anh em 
Italy, đảng lớn duy nhất từ chối gia nhập liên minh của ông 
Draghi, có thể giành được nhỉnh hơn 20% số phiếu nếu 
bầu cử diễn ra.

Rõ ràng liên minh cầm quyền cũ đã thất bại trong việc 
đưa ra giải pháp thay thế chọn một “nhà kỹ trị” khác hoặc 
thể hiện phản ứng dữ dội chống lại điều này.

Trên thực tế, trong khi cánh hữu bảo thủ Italy gồm liên 
minh 3 đảng đã có sự ổn định nhất định, phe cấp tiến nói 
chung bao gồm ít nhất 3 đảng tự do, đảng Dân chủ thiên tả, 
đảng M5S, và 3-4 đảng cánh tả cùng đảng xanh khác.

Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa ổn định. Nhiều đảng 
trung dung cho biết họ phủ quyết việc liên minh với M5S 
và nhận được động thái đáp trả tương ứng.

Trò chơi trẻ con về quyền phủ quyết có đi có lại này 
khiến phe cấp tiến của Italy mất dần sức mạnh.

Enrico Letta, lãnh đạo đảng Dân chủ và là cựu thủ 
tướng, đã nỗ lực không ngừng để tạo ra một mặt trận vươn 
rộng nhằm đánh bại phe cực hữu trong các cuộc bầu cử. 
Nguyện vọng của ông giờ đã tan thành mây khói.

Sự yếu kém của phe tiến bộ là một vấn đề của Italy 
cũng như của châu Âu. Nhiều chính trị gia lo sợ nếu phe 
bảo thủ nổi lên, một chính quyền cứng rắn ở Italy sẽ làm 
suy yếu EU vào thời điểm quan trọng trong cuộc đối đầu 
địa chính trị.

Nó cũng sẽ trao quyền cho các nhà lãnh đạo châu Âu 
không mong đợi như Thủ tướng Hungary Viktor Orban 
hay bà Marine Le Pen. Điều này có thể làm giảm sự đồng 
thuận trong các chính sách, và cản trở các chính sách 
chung, đầy tham vọng của khối về quốc phòng hoặc năng 
lượng.

Tiếc nuối trước sự sụp đổ của một chính phủ được 
quốc tế tôn trọng ở Italy không nên làm chúng ta quên sự 
thật này: Phe cấp tiến ở Italy cần tìm ra một giải pháp thay 
thế nghiêm túc trước sự nổi lên của cánh hữu.

Bên cạnh đó, các chính trị gia châu Âu cũng nên dừng 
lại việc dùng cánh hữu Italy làm lá chắn để ngụy biện khi 
không thể ra quyết sách. Ngay cả trong thời điểm ông 
Draghi, người từng được ca ngợi là vị cứu tinh của đồng 
euro, nắm quyền ở Rome, khối EU cũng phải vật lộn để 
làm việc cùng nhau trong các lĩnh vực quan trọng.

Chẳng hạn, trong hội nghị gần đây về Tương lai châu 
Âu, chính phủ các nước EU đã không thể đạt được sự 
thống nhất về việc loại bỏ quyền phủ quyết quốc gia - 
thông lệ cản trở hầu hết việc ra quyết định của EU - cũng 
như việc xây dựng các chính sách quốc phòng và năng 
lượng chung.

Hàn Quốc: Kho vật liệu phân hạch 
của Triều Tiên tăng khoảng 10%

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định 
Triều Tiên đã hoàn thành hầu hết công việc chuẩn bị cho vụ 
thử hạt nhân thứ 7 và thời gian tiến hành vụ thử phụ thuộc 
vào quyết định của ông Kim Jong-un.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 

25/7 cho biết kho dự trữ plutoni và urani có thể dùng để chế 
tạo vũ khí của Triều Tiên có thể đã tăng khoảng 10% kể từ 
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018 - thời điểm mà 
Bình Nhưỡng đưa ra cam kết phi hạt nhân hóa.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội khi trả lời câu hỏi 
về số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên đã chế tạo kể từ 
hội nghị trên, Bộ trưởng Lee Jong-sup nhấn mạnh: “Triều 
Tiên sở hữu số lượng đáng kể vật liệu phân hạch và được 
cho là đã sản xuất đều đặn trong 5 năm qua”.

Khi được đề nghị cung cấp thông tin cụ thể hơn về 
plutoni và urani được làm giàu ở mức cao của Triều Tiên, 
quan chức này cho biết khó có thể công bố con số chính 
xác, song “đánh giá rằng kho vật liệu này đã tăng khoảng 
10%”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lee Jong-sup cũng cho rằng 
Triều Tiên sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7 bất cứ 
lúc nào.

Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã hoàn 
thành hầu hết các công việc chuẩn bị cần thiết cho vụ thử 
hạt nhân thứ 7 và thời gian tiến hành vụ thử này phụ thuộc 
vào quyết định của (nhà lãnh đạo) Kim Jong-un”.

Theo ông, Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành 1 vụ thử hạt 
nhân từ đường hầm số 3 tại bãi thử hạt nhân Punggyeri với 
mục đích nâng cao khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ và 
nhẹ hơn.

Bộ trưởng Lee Jong-sup nhấn mạnh chương trình hạt 
nhân của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với 
Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế”.

Lực lượng Vệ binh Iran trang bị 
công nghệ do thám cho tàu chiến

(VN+) - Chỉ huy Hải quân IRGC lưu ý rằng việc sử 
dụng các công nghệ, sản phẩm nội địa với sự tham gia của 
các chuyên gia Iran nằm trong số những thành tựu mà Hải 
quân IRGC rất tự hào.

Ngày 25/7, Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh 
Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri cho 
biết lực lượng này đã trang bị công nghệ do thám cho phần 
vỏ ngoài của các tàu chiến cao tốc.

Ông Alireza Tangsiri lưu ý rằng việc sử dụng các công 
nghệ, sản phẩm nội địa và sự tham gia của các chuyên gia 
Iran nằm trong số những thành tựu mà Hải quân IRGC rất 
tự hào.

Theo ông, Hải quân IRGC là một lực lượng hải quân 
chiến lược toàn diện, sở hữu tất cả các trang bị mà các lực 
lượng vũ trang khác có thể tiếp cận, từ xe tăng đến máy bay 
cánh cố định và máy bay không người lái.

Sự hiện diện của Hải quân IRGC trong khu vực đã 
ngăn chặn kẻ thù.

Ông Tangsiri cáo buộc các tàu của Mỹ vì không tuân 
thủ các nguyên tắc và quy định hàng hải, cho rằng sự hiện 
diện những tàu này trong khu vực thường dẫn tới tình trạng 
mất an ninh.
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Pháp phản đối kế hoạch cắt giảm 
lượng khí đốt của EC

(VN+) - Các quan chức thuộc Bộ Năng lượng Pháp 
cho biết nước này phản đối việc Ủy ban châu Âu (EC) áp 
đặt mức giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt đối với 
mỗi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU)

Các quan chức thuộc Bộ Năng lượng Pháp cho biết 
nước này phản đối việc Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt mức 
giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt đối với mỗi quốc 
gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhằm ứng phó 
cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. 

Phản ứng trên của các quan chức Pháp được đưa ra 
trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU tại 
Brussels (Bỉ), dự kiến diễn ra trong ngày 26/7. Giới chức 
Pháp cho rằng các mục tiêu về khí đốt trong tương lai của 
EU cần đặc biệt lưu ý tới năng lực xuất khẩu của mỗi quốc 
gia. 

Trước đó, ngày 20/7, EC đã đề xuất tất cả các nước 
thành viên EU cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ 
tháng 8/2022 đến tháng 3/2023.

Theo kế hoạch, mục tiêu này ban đầu sẽ là tự nguyện, 
nhưng sẽ trở thành quy định bắt buộc EC ban bố tình trạng 
khẩn cấp về khí đốt.

Đề xuất của EC đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều 
trong các nước thành viên EU. Trước Pháp, các nước như 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cũng đã công khai 
phản đối đề xuất của EU.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho rằng Đan Mạch, 
Ireland, Italy, Malta, Hà Lan và Ba Lan sẽ tán thành đề 
xuất của EC.

Trong khi đó, theo một đề xuất do CH Séc-quốc gia 
hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU - đưa 
ra, những nước không liên kết với mạng lưới khí đốt của 
EU sẽ được miễn trừ quy định trên. Trong số này, bao gồm 
các quốc đảo như Ireland và Malta.

Trong khi đó, những nước có lượng lưu trữ lớn về khí 
đốt có thể sẽ được nới lỏng phần nào về mức cắt giảm 
lượng khí đốt tiêu thụ, cũng như được phép xuất khẩu khí 
đốt sang các nước khác.

Trong số này có Tây Ban Nha - quốc gia không phụ 
thuộc vào khí đốt của Nga. Các lĩnh vực quan trọng như 
hóa chất và thép có thể cũng sẽ được miễn trừ.

Đề xuất của Séc đặt chính phủ các quốc gia EU, chứ 
không phải EC, chịu trách nhiệm đưa ra mục tiêu ràng 
buộc và chỉ có thể thực hiện mục tiêu này với sự hỗ trợ lớn 
từ các thành viên khác trong khối.

Liên hợp quốc: Các tàu đầu tiên 
chở ngũ cốc Ukraine sắp khởi 

hành
(VN+) - Các tàu đầu tiên xuất khẩu ngũ cốc của 

Ukraine từ các cảng ở Biển Đen của nước này có thể sẽ di 
chuyển trong vòng vài ngày tới theo thỏa thuận được nhất 
trí hôm 22/7.

Ngày 25/7, người phát ngôn của Liên hợp quốc 
Farhan Haq cho biết các tàu đầu tiên xuất khẩu ngũ cốc của 
Ukraine từ các cảng ở Biển Đen của nước này có thể sẽ di 
chuyển trong vòng vài ngày tới theo thỏa thuận được 
Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc nhất trí hôm 
22/7.

Theo ông Haq, Trung tâm điều phối chung (JCC), có 
trụ sở ở Istanbul, sẽ liên lạc với ngành vận tải biển và sẽ 
công bố các thủ tục chi tiết cho các tàu trong tương lai gần.

Trong cuộc gặp song phương cùng ngày, Bộ trưởng 
Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã nói với Bộ trưởng 
Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov rằng điều 
quan trọng là chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên theo thỏa 
thuận do Liên hợp quốc làm trung gian phải diễn ra càng 
sớm càng tốt.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay 
ông Akar hoan nghênh tuyên bố rằng Kiev hy vọng sẽ bắt 
đầu thực hiện thỏa thuận trong tuần này, đồng thời nói 
thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo 
thỏa thuận.

Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng gần Kramatosk 
thuộc vùng Donetsk Oblast, Ukraine, ngày 7/7

Ông Akar, người đã thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu 
ngũ cốc với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin trước đó, 
cũng cho biết công việc tại JCC đang tiếp tục diễn ra.

Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc 
tại Istanbul hôm 22/7 mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc là 
bên đồng bảo lãnh.

Nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và 
Liên hợp quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại 
cảng của Ukraine, trước khi chúng đi qua tuyến đường 
được vạch sẵn trên Biển Đen.

Thỏa thuận nếu được thực hiện sẽ giúp giải phóng 
khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng từ ba cảng Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu nông 
sản lớn nhưng cuộc xung đột đã làm gián đoạn nghiêm 
trọng hoạt động xuất khẩu lúa mì của Ukraine, khi giao 
tranh khiến mùa màng tổn thất, cảng biển phong tỏa và bị 
cài thủy lôi.

Đối thoại kinh tế “2+2” Nhật-Mỹ sẽ 
thảo luận hợp tác nhiều lĩnh vực

(VN+) - Các bộ trưởng hai nước Nhật Bản-Mỹ sẽ thảo 
luận về tăng cường chuỗi cung ứng các hàng hóa thiết yếu 
như chất bán dẫn, theo đó đa dạng hóa nguồn cung ứng và 
giảm phụ thuộc vào một số quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật 
Bản ngày 26/7 cho biết Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao-
Kinh tế giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ được tổ chức tại 
Washington vào ngày 29/7. Đây là cuộc đối thoại kinh tế 
“2+2” đầu tiên giữa hai nước.

Tham dự hội nghị, phía Nhật Bản có Ngoại trưởng 
Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và 
công nghiệp Koichi Hagiuda. Phía Mỹ có Ngoại trưởng 
Antony Blinken và Bộ trưởng Thương mại Gina 
Raimondo.

Từ trái qua: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ 
trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Kinh 
tế, Thương mại và Công nghiệp Koichi Hagiuda, Bộ 
trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi

Trong bối cảnh các kỹ thuật dân sự đang ngày càng 
được ứng dụng nhiều hơn trong lĩnh vực quốc phòng, như 
thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật 
lượng tử..., các bộ trưởng hai nước Nhật Bản và Mỹ sẽ tập 
trung thảo luận về tăng cường chuỗi cung ứng các hàng 
hóa thiết yếu như chất bán dẫn, theo đó đa dạng hóa nguồn 
cung ứng và giảm phụ thuộc vào một số quốc gia, cũng 
như các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh Nhật-Mỹ.

Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến trao đổi về các đối sách 
nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung năng lượng, lương 
thực và xây dựng các quy tắc quốc tế trong hoạt động đầu 
tư cơ sở hạ tầng cho các quốc gia đang phát triển.

Phát biểu với báo giới sau phiên họp Nội các, Ngoại 
trưởng Yoshimasa Hayashi cho biết hội nghị sắp tới là cơ 
hội để hai bên khẳng định liên kết mật thiết trên nhiều lĩnh 
vực-từ kinh tế đến đảm bảo an ninh và ngoại giao.

Theo Bộ trưởng Koichi Hagiuda, hai bên sẽ thảo luận 
các vấn đề an ninh kinh tế như cạnh tranh trong phát triển 
kỹ thuật, củng cố mạng lưới cung ứng nhằm đưa ra kế 
hoạch hành động chung tiếp theo.

Mexico phát hiện hơn 200 người di 
cư tại nhà kho ở miền Trung

(VN+) - Tổng cộng có 225 người di cư được phát hiện 
trong nhà kho ở Jilotepec thuộc bang Mexico, gồm 194 
người mang quốc tịch Guatemala, 14 người Honduras, 9 
người Nicaragia và 3 người El Salvador.

Ngày 24/7, Viện di trú quốc gia Mexico (INM) thông 
báo lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 200 người di cư, phần 
lớn là người Guatemala, tại 1 nhà kho ở miền Trung nước 
này.

Theo INM, tổng cộng có 225 người di cư được phát 
hiện trong nhà kho ở Jilotepec thuộc bang Mexico.

Trong số này, có 194 người mang quốc tịch 
Guatemala, 14 người Honduras, 9 người Nicaragua và 3 
người El Salvador.

Những người di cư trên đang ẩn náu tại nhà kho để 
chờ nhóm buôn người đưa lên phía Bắc.

Trong một tuyên bố, chính quyền bang Mexico cho 
biết số người di cư phát hiện được trong nhà kho trên là 
248 người.

Làn sóng người di cư bất hợp pháp, chủ yếu đến từ các 
nước Trung Mỹ, tìm đường đến Mỹ đang đặt ra thách thức 
cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước thềm 
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo thống kê, số vụ bắt giữ người di cư không có 
giấy tờ hợp pháp ở biên giới phía Nam nước Mỹ đã tăng 
lên mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Brazil: Đương kim Tổng thống Jair 
Bolsonaro chính thức tái tranh cử

(VN+) - Ông Bolsonaro đã chính thức công bố khởi 
động chiến dịch tái tranh cử với cam kết sẽ tiếp tục thúc 
đẩy quá trình khôi phục tăng trưởng kinh tế sau thời gian 
Brazil phải đương đầu đại dịch COVID-19.

Ngày 24/7, Đại hội toàn quốc của đảng Tự do (PL) 
Brazil đã thông qua quyết định đề cử Tổng thống Jair 
Bolsonaro tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến 
diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro
Trong một cuộc míttinh lớn tại thành phố Rio de 

Janeiro, ông Bolsonaro đã chính thức công bố khởi động 
chiến dịch tái tranh cử với cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quá 
trình khôi phục tăng trưởng kinh tế sau thời gian Brazil 
phải đương đầu với đại dịch COVID-19, đấu tranh chống 

tham nhũng, cũng như làm sâu sắc hơn tiến trình dân chủ ở 
quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Bolsonaro đã đề cử cựu Bộ trưởng Quốc 
phòng Walter Souza Braga Netto tham gia liên danh tranh 
cử với vị trí Phó Tổng thống.

Trước đó, đảng Lao động Brazil (PT) đã chính thức đề 
cử cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tham gia 
chạy đua trong cuộc bầu cử lần này. Đây được xem là đối 
thủ lớn nhất của đương kim Tổng thống Bolsonaro.

Trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Lula 
da Silva luôn nhận được sự ủng hộ cao nhất trong số các 
ứng cử viên với tỷ lệ khoảng 47%, trong khi Tổng thống 
Bolsonaro chỉ thu hút được khoảng 28% tổng số cử tri.

Mỹ và Anh nghiên cứu hệ thống 
bảo vệ trước tên lửa siêu thanh
(VN+) - Người đứng đầu tập đoàn công nghệ 

Raytheon, đối tác của Lầu Năm Góc, chỉ trích quân đội Mỹ 
không đủ khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh trong 
trường hợp bị tấn công.

Theo Sputnik, ông Wesley Kremer, người đứng đầu 
Tập đoàn công nghệ Raytheon, đối tác của Lầu Năm Góc, 
chỉ trích quân đội Mỹ không đủ khả năng đối phó với vũ 
khí siêu thanh trong trường hợp bị tấn công.

Ông Wesley Kremer, người đứng đầu Tập đoàn công 
nghệ Raytheon

Trong một cuộc trao đổi với tờ The Daily Telegraph 
của Anh, ông Kremer lưu ý hướng đi này “mới đang ở giai 
đoạn thai nghén”. Cụ thể, Raytheon hiện là tập đoàn duy 
nhất đang tiến hành nghiên cứu về hệ thống bảo vệ chống 
lại tên lửa siêu thanh.

Ông Kremer cho biết các nhân viên trong tập đoàn 
Raytheon hiện trông cậy vào hệ thống cảnh báo sớm nguy 
cơ tấn công từ các tổ hợp quân sự nhờ sử dụng các nhóm vệ 
tinh. Ngoài ra, điểm nhạy cảm nhất của tên lửa siêu thanh 
là hệ thống tản nhiệt, nếu nó bị hỏng, toàn bộ hệ thống trên 
sẽ ngừng hoạt động.

Trong khi đó, ông Andy Tomis, Chủ tịch tập đoàn sản 
xuất vũ khí Cohort của Anh cũng đưa ra bình luận với tờ 
báo. Ông lưu ý rằng Hải quân Anh quan tâm đến việc phát 
triển các phương tiện chống lại vũ khí siêu thanh, nhưng 
đây là “một nhiệm vụ rất phức tạp”.

Trước đó, một nhà phân tích của tờ The National 
Interest đã nhận xét về phản ứng kỳ lạ của giới chức Mỹ 
trước thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên 
quan đến vụ thử tên lửa đạn đạo Sarmat.

Theo nhà phân tích này, chính quyền Washington 
dường như không nhận thấy được mối đe dọa đối với nước 
này và các đồng minh.

Giả sử nếu Nga tấn công vào lãnh thổ Mỹ qua Nam 
Cực bằng tên lửa Sarmat, quỹ đạo bay như vậy của tên lửa 
này sẽ cho phép quân đội Nga tận dụng được các hạn chế 
trong vùng hoạt động của hệ thống radar cảnh báo sớm của 
Mỹ.

Nước có tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu vũ khí nhanh nhất thế giới

(VN+) - Theo báo cáo của Ngân hàng Xuất nhập khẩu 
Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu vũ khí của quốc gia Đông Bắc 
Á này tăng lên mức kỷ lục 7 tỷ USD trong năm 2021, 
Korea Times đưa tin ngày 24/7.

So với giai đoạn 2012-2016, giá trị vũ khí mà Seoul 
xuất khẩu tăng 177%, cao nhất trong số 20 nhà xuất khẩu 
vũ khí hàng đầu thế giới. Hai vị trí tiếp sau thuộc về 
Australia (98%) và Pháp (59%).

Con số ấn tượng này giúp tỷ trọng vũ khí do Hàn Quốc 
xuất khẩu trên thị trường buôn bán vũ khí toàn cầu tăng từ 
1% lên 2,8%. Hàn Quốc đang là nhà cung cấp vũ khí lớn 
thứ 8 thế giới và thứ 2 châu Á (chỉ sau Trung Quốc), tăng 
mạnh so với vị trí thứ 31 thế giới theo dữ liệu của Viện 
Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) năm 
2000.

“Lượng xuất khẩu tàu hải quân tăng 1.660%, chiếm vị 
trí dẫn đầu”, báo cáo của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn 
Quốc cho biết. “Lượng vũ khí xuất khẩu được ước tính sẽ 
tiếp tục tăng, đạt 10 tỷ USD năm 2022”.

Philippines và Indonesia là hai quốc gia nhập khẩu vũ 
khí lớn nhất của Hàn Quốc, chiếm lần lượt 16% và 14% 
tổng lượng xuất khẩu.

Tên lửa đất đối không Cheongung-II do Hàn Quốc 
chế tạo

Hàn Quốc cũng đang hướng ra cả các khu vực khác 
với các loại vũ khí mới được phát triển. Hồi tháng 1, quốc 
gia này đã ký với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất 
(UAE) thỏa thuận xuất khẩu tên lửa đất đối không 
Cheongung-II, ước tính trị giá 3,5 tỷ USD. Đây là hợp 
đồng vũ khí đắt giá nhất mà Seoul từng có.

“Các thỏa thuận thương mại trong lĩnh vực công 
nghiệp quốc phòng sẽ giúp tăng cường tin cậy ngoại giao 
giữa các nước tham gia, tác động tích cực đến thương mại 
trong các lĩnh vực khác”, báo cáo của Ngân hàng Xuất 
nhập khẩu Hàn Quốc nhận định.
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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

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
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

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?


(tiếp trang 1-A)

Mỹ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ 

nguồn dự trữ chiến lược

thống kê của Bộ Năng lượng, cho biết 

trong tháng này rằng sản lượng dầu của 

Hoa Kỳ sẽ tăng lên hơn 11,9 triệu 

thùng/ngày trong năm nay và lên gần 12,8 

triệu thùng/ngày trong năm sau, từ khoảng 

11,2 triệu thùng/ngày của năm ngoái. Con 

số này so với mức kỷ lục gần 12,3 triệu 

thùng/ngày vào năm 2019.

Mỹ sẽ đấu thầu vào mùa thu để bắt 

đầu quá trình mua lại 60 triệu thùng dầu 

thô để dự trữ, một bước đầu tiên trong việc 

bổ sung kho dự trữ sau khi tháo khoán 180 

triệu thùng, Bộ Năng lượng cho biết vào 

tháng Năm.

Bộ sẽ sớm đề nghị một quy tắc để 

giúp đưa dầu trở lại quỹ dự trữ SPR. Hiện 

số lượng dự trữ trong quỹ chiến lược này 

đã giảm xuống còn 475,5 triệu thùng, thấp 

nhất kể từ tháng 6 năm 1985.

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ 

nói với các phóng viên rằng: “Điều đó có 

nghĩa là trong thực tế, các nhà sản xuất sẽ 

chắc chắn hơn về nhu cầu trong tương lai 

đối với sản phẩm của họ và điều đó sẽ 

khuyến khích đầu tư vào sản xuất”.

Việc mua dầu để bổ sung SPR sẽ 

không cạnh tranh với nhu cầu dầu trong 

thời gian tới vì chúng có thể sẽ diễn ra sau 

năm tài chính 2023, một quan chức nói với 

các phóng viên.

Một phân tích của Bộ Ngân khố Mỹ 

cho thấy các đợt tháo khoán SPR, cùng với 

các đợt tháo khoán phối hợp từ các đối tác 

quốc tế, đã giúp giảm giá xăng bán lẻ 40 

xu/gallon.

Giá dầu quốc tế giao dịch thấp hơn 

vào ngày 26/7 sau khi tăng mạnh hôm 25/7 

do lo ngại gia tăng về việc thắt chặt nguồn 

cung châu Âu sau khi Nga, nhà cung cấp 

năng lượng quan trọng cho khu vực, cắt 

nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thông qua 

một đường ống chính.
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Nắng nóng oi bức bao trùm Tây Bắc 
nước Mỹ

giáo sư về thích ứng khí hậu tại Đại học 
Portland State được AP dẫn lời cho biết.

Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 
2021, khoảng 800 người đã chết trên khắp 
Oregon, Washington và tỉnh British 
Columbia thuộc Canada trong đợt nắng 
nóng khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày, với 
nhiệt độ kỉ lục tăng vọt lên 116 độ F (46,7 
độ C) ở Portland và phá vỡ kỉ lục nhiệt ở 
các thành thị khắp khu vực. Nhiều nạn 
nhân thiệt mạng là người cao tuổi và sống 
một mình.

Dù nhiệt độ dự kiến sẽ không lên cao 
tới mức như vậy vào tuần sau, nhưng số 
ngày nắng nóng liên tiếp khiến các quan 
chức phải dè chừng. Thành phố Portland 
của Oregon có thể chứng kiến nhiệt độ cao 
nhất 100 độ F (37,8 độ C) trong ngày thứ 
Ba và nhiệt độ ở các vùng ở phía Tây 
Oregon và Washington được dự báo cao 
hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử 
trong suốt tuần.

“Nhiệt độ ở mức này không phải là 
chưa từng thấy trước đây, nhưng khoảng 
thời gian mà sự kiện thời tiết này kéo dài là 
khá bất thường,” John Bumgardner, nhà 
khí tượng học tại văn phòng Cơ quan Thời 
tiết Quốc gia của Mỹ ở Portland, nhận 
định, theo AP.

“Chúng tôi đang cố gắng thông báo 
rằng những người không có điều hòa 
không khí có thể gặp khó khăn hơn,” ông 
cho biết.

Các quan chức thành phố Portland 
đang mở các trung tâm giải nhiệt trong các 
tòa nhà công cộng và lắp đặt các trạm phun 
sương trong các công viên. Xe chở rác có 
thể bắt đầu đi thu gom sớm nhất là 4 giờ 
sáng trong tuần để người lái xe đỡ chịu 
nắng nóng và bị các nguy cơ sức khỏe. Và 
ít nhất hàng chục thư viện đang tăng giờ 
mở cửa, mở đến 8 giờ tối để cho phép mọi 
người có thêm thời gian để giải nhiệt.

Quận Multnomah, bao gồm Portland, 
sẽ mở bốn nơi trú ẩn giải nhiệt khẩn cấp 
qua đêm bắt đầu từ ngày thứ Ba, nơi các 
nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ có thể đến 
ngủ.

Cuộc chiến Ukraine: Ngoại trưởng Nga 

tìm kiếm ủng hộ từ thế giới Ả-Rập

tờ báo địa phương đăng tải trước chuyến 

công du của mình, ông Lavrov cho biết đất 

nước của ông luôn "ủng hộ chân thành 

người dân châu Phi trong cuộc đấu tranh 

giành tự do khỏi ách thực dân".

Ông nói thêm rằng Nga đánh giá cao 

"lập trường giữ cân bằng" của châu Phi 

trong vấn đề Ukraine.

Nhiều quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi tình trạng thiếu ngũ cốc mà 

cuộc chiến của Nga tại Ukraine gây ra.

Ngân hàng Phát triển Châu Phi cho 

biết Ukraine và Nga thường cung cấp hơn 

40% lúa mì cho châu Phi.

Bình thường thì Ai Cập là một nước 

tiêu thụ nhiều lúa mì của Ukraine. Năm 

2019, nước này đã nhập khẩu 3,62 triệu 

tấn, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Nhưng trong bài báo của mình, ông 

Lavrov bác bỏ cáo buộc theo đó nói Nga 

đang "xuất khẩu nạn đói", và đổ lỗi đó là 

do phương Tây tuyên truyền.

Ông nói thêm rằng các biện pháp 

trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga đã 

làm trầm trọng thêm "xu hướng tiêu cực" 

trên thị trường thực phẩm quốc tế vốn đã 

phát sinh từ đại dịch virus corona.

Phân tích

Will Ross, Chủ biên vùng châu Phi, 

BBC World Service

Ông Sergei Lavrov đang cố gắng 

thuyết phục các nước châu Phi rằng họ sẽ 

được những điều tốt đẹp hơn nếu đứng về 

phía Nga thay vì theo phương Tây, bằng 

cách sử dụng các cụm từ như "chúng tôi sẽ 

giúp bạn hoàn thành quá trình phi thực dân 

hóa".

Nhưng rõ ràng ở hầu hết châu lục này 

đang có tâm trạng miễn cưỡng trong việc 

nên đứng về phe nào trong cuộc chiến 

Ukraine. Chiến tranh Lạnh đã để lại tác 

động tàn khốc, thổi bùng các cuộc xung 

đột ở châu Phi và kìm hãm phát triển.

Ngay lúc này, mối quan tâm lớn nhất 

là chi phí thực phẩm và nhiên liệu đang 

tăng lên tới mức chóng mặt. Hơn 40% lúa 

mì của châu Phi đến từ Nga và Ukraine.

Một số nhà lãnh đạo châu Phi sẽ nhận 

thức được rằng khi người dân không thể 

trang trải tiền ăn thì vị trí quyền lực của 

chính bản thân họ sẽ trở nên kém an toàn 

hơn.

(tiếp trang 1-A)

Ứng viên thủ tướng Anh coi Trung 

Quốc là 'mối đe dọa lâu dài lớn nhất’
văn hóa và ngôn ngữ, nhưng giới chỉ trích 

cho rằng chúng là công cụ tuyên truyền và 

phát triển quyền lực mềm của Bắc Kinh, 

trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây 

và Trung Quốc ngày càng xấu đi.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi 

Sunak, 42 tuổi, cũng đưa ra một loạt cáo 

buộc đối với Trung Quốc.
Ông chỉ trích chính quyền Bắc Kinh 

"đánh cắp công nghệ của chúng tôi và xâm 

nhập vào các trường đại học của chúng 

tôi", đồng thời "ủng hộ cuộc xâm lược 

phát xít của Putin vào Ukraine" bằng cách 

mua dầu của Nga, bắt nạt Đài Loan và vi 

phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hong 

Kong.
“Họ tra tấn, giam giữ và nhồi sọ người 

dân của họ, bao gồm cả ở Tân Cương và 

Hong Kong, trái với quyền con người của 

họ. Và họ đã liên tục gian lận kinh tế toàn 

cầu để có lợi cho họ bằng cách kiềm chế 

tiền tệ của họ,” Rishi Sunak nói.
Ông Sunak hứa sẽ “tống cổ Đảng 

Cộng sản Trung Quốc ra khỏi các trường 

đại học của chúng tôi” bằng cách buộc các 

cơ sở giáo dục đại học tại Anh công khai 

bất kỳ nguồn tài trợ nước ngoài nào trị giá 

hơn 50.000 bảng Anh (60.000 USD) từ 

các đối tác nghiên cứu.
Vị cựu Bộ trưởng Tài chính cũng cam 

kết xem xét tất cả các quan hệ đối tác 

nghiên cứu giữa Anh và Trung Quốc mà 

có thể hỗ trợ Trung Quốc về mặt công 

nghệ hoặc ứng dụng quân sự.
Cơ quan tình báo trong nước của Anh 

MI5 sẽ được sử dụng để giúp chống lại 

hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong 

các doanh nghiệp và trường đại học của 

Anh và ông sẽ tìm cách xây dựng hợp tác 

quốc tế “kiểu NATO ” để giải quyết các 

mối đe dọa từ Trung Quốc trong không 

gian mạng.
Rishi Sunak cho biết ông cũng sẽ xem 

xét khả năng có thể sẽ cấm Trung Quốc 

mua lại các tài sản quan trọng của Anh, 

bao gồm cả các công ty công nghệ nhạy 

cảm về mặt chiến lược, trước những lo 

ngại về quy mô đầu tư của Trung Quốc vào 

các ngành công nghiệp chủ chốt.
“Tôi sẽ ngăn Trung Quốc tiếp quản 

các trường đại học của chúng tôi, và cung 

cấp an ninh mạng cho các công ty và tổ 

chức công của Anh mà họ cần,” ông nói.
"Quá đủ rồi. Lâu nay các chính trị gia 

ở Anh và trên khắp phương Tây đã trải 

thảm đỏ và làm ngơ trước các hoạt động và 

tham vọng bất chính của Trung Quốc.
“Tôi sẽ thay đổi điều này ngay trong 

ngày đầu tiên làm thủ tướng," ông Sunak 

tuyên bố.
Phát ngôn viên của bà Liz Truss - ứng 

cử viên thứ hai cho vị trí thủ tướng nước 

Anh, cho biết bà ấy đã "củng cố lập trường 

của Anh đối với Trung Quốc" kể từ khi trở 

thành ngoại trưởng và "giúp dẫn đầu phản 

ứng quốc tế đối với sự gây hấn gia tăng của 

Trung Quốc", và cho rằng điều này sẽ chỉ 

được tiếp tục nếu bà Liz trở thành Thủ 

tướng.
Nhóm vận động tranh cử của bà Liz 

cáo buộc ông Sunak luôn tỏ ra "mềm 

mỏng" trước Trung Quốc và được truyền 

thông nhà nước Bắc Kinh hậu thuẫn khi họ 

nói rằng Hoàn cầu Thời báo đã "xác nhận 

một cách không chính thức" ông Sunak là 

thủ tướng.
Cả hai ứng viên Rishi Sunak và Liz 

Truss sẽ tranh luận trực tiếp trên truyền 

hình BBC vào thứ Hai (25/7).

(tiếp trang 1-A)

Nga lên kế hoạch tập trận quy mô vào 
tháng tới

khí và thiết bị cần thiết.

“Chúng tôi thu hút sự chú ý của các 
bạn rằng chỉ một phần của Lực lượng vũ 
trang Liên bang Nga tham gia vào chiến 
dịch quân sự đặc biệt (ở Ukraine), số 
lượng này khá đủ để hoàn thành tất cả các 
nhiệm vụ do Tư lệnh tối cao đề ra,” tuyên 
bố cho biết.

Bất chấp những thiệt hại nặng nề của 
Nga và tiến độ chậm chạp ở Ukraine, Tổng 
thống Vladimir Putin đã không ra lệnh huy 
động lực lượng trừ bị của nước này, ước 
tính lên tới khoảng 2 triệu người phục vụ 
quân ngũ trong vòng 5 năm qua.

Giám đốc CIA Mỹ William Burns 
tuần trước cho biết Hoa Kỳ ước tính rằng 
15.000 quân Nga đã thiệt mạng ở Ukraine 
kể từ tháng Hai và con số bị thương có thể 
cao gấp ba lần số này.

Các cuộc tập trận sắp tới sẽ xảy ra tại 
quân khu phía đông, bao gồm một phần 
của Siberia và có đại bản doanh ở 
Khabarovsk, gần biên giới Trung Quốc.

Cuộc tập trận này sẽ bao gồm một số 
lực lượng nước ngoài, Bộ Quốc phòng 
Nga nói, mà không xác định rõ từ các quốc 
gia nào.

Năm ngoái, các binh sĩ Armenia, Ấn 
Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ 
đã tham gia các cuộc tập trận lớn ở Nga và 
Belarus.

Nga giảm sâu nguồn cung khí đốt vào 
châu Âu, đánh bật những hy vọng kinh 
tế
Chi phí năng lượng tăng vọt và nỗi lo về 
nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới cho thấy 
cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ 
Thế chiến Thứ hai, hiện đã bước sang 
tháng thứ sáu, chưa có giải pháp nào trong 
tầm mắt và đang có tác động vượt ra ngoài 
biên giới Ukraine.

Trên tiền tuyến, quân đội Ukraine báo 
cáo rằng các cuộc pháo kích của Nga tràn 
lan ở miền đông trong đêm và cho biết 
quân đội Moscow đang chuẩn bị cho một 
cuộc tấn công mới vào Bakhmut, một 
thành phố trong khu vực công nghiệp 
Donbas.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi 
đầu tháng đã cảnh báo phương Tây rằng 
các chế tài có nguy cơ gây ra đợt tăng giá 
năng lượng lớn trên toàn cầu.

Ngày 25/7, tập đoàn năng lượng 
khổng lồ Gazprom của Nga, trích hướng 
dẫn từ một cơ quan giám sát cho biết dòng 
khí đốt đến Đức thông qua đường ống 
Nord Stream 1 sẽ giảm xuống còn 33 triệu 
mét khối mỗi ngày kể từ ngày 27/7.

Đó là phân nửa dòng chảy hiện tại, 
vốn đã chỉ bằng 40% công suất bình 
thường. Trước chiến tranh, châu Âu nhập 
khẩu khoảng 40% khí đốt và 30% dầu từ 
Nga.

Điện Kremlin nói vụ gián đoạn khí 
đốt là kết quả của các vấn đề bảo trì và các 
chế tài của phương Tây, trong khi Liên 
hiệp châu Âu cáo buộc Nga sử dụng biện 
pháp tống tiền năng lượng.

Đức cho biết họ không thấy có lý do 
kỹ thuật nào cho đợt giảm nguồn cung mới 
nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelenskyy cảnh báo rằng Điện Kremlin 
đang tiến hành một cuộc “chiến tranh khí 
đốt” chống lại một châu Âu thống nhất

Các chính trị gia ở châu Âu đã nhiều 
lần nói rằng Nga có thể cắt khí đốt vào mùa 
đông này, một bước đi có thể đẩy Đức vào 
suy thoái và dẫn đến giá cả tăng vọt đối với 
người tiêu dùng vốn đã phải đối mặt với 
chi phí năng lượng cao.

Trong khi đó Moscow vẫn một mực 
nói rằng họ không nghĩ tới chuyện ngưng 
hẳn hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho 
châu Âu.

Không kích
Với vũ khí phương Tây đang thúc đẩy 

phía Ukraine, quân Nga đang có những 
bước tiến chậm nhưng họ được cho là 
đang sẵn sàng cho một nỗ lực mới ở phía 
đông.

Ukraine ngày 25/7 nói các lực lượng 
của họ đã sử dụng hệ thống rốc-két 
HIMARS do Mỹ cung cấp để phá hủy 50 
kho đạn của Nga kể từ khi nhận vũ khí vào 
tháng trước.

Bộ Quốc phòng Nga thì nói rằng lực 
lượng của họ đã phá hủy một kho đạn cho 
các hệ thống HIMARS.

Không thể kiểm chứng độc lập tuyên 
bố của cả hai phía.

(tiếp trang 1-A)

Nhà chức trách hy vọng những nỗ lực 
tiếp cận này sẽ giúp những người đối mặt 
với nguy cơ cao nhất từ nắng nóng, bao 
gồm những người lớn tuổi, những người 
sống một mình, những người khuyết tật, 
những hộ gia đình có thu nhập thấp không 
có điều hòa không khí và những người vô 
gia cư.

Ông Từ Đức Tháo, một cư dân ở 
Portland, mô tả bầu không khí oi bức và 
ngột ngạt bao trùm thành phố. Ông cho 
biết Thống đốc Kate Brown đã ban bố tình 
trạng khẩn cấp về thời tiết nóng và đưa ra 
những khuyến nghị để người dân tránh 
nóng và giải nhiệt.

“Cách đây 31 năm tôi qua [Oregon] 
đâu có nóng như vậy, cái nóng cũng dễ 
chịu lắm, bây giờ cái nóng hừng hực ở đâu 
mang tới,” ông nói.

Ông cho biết vì khí hậu ở nơi ông sinh 
sống tương đối ôn hòa quanh năm nên 
nhiều người không có điều hòa không khí 
trong nhà, trong đó có mẹ ông, người đang 
sống trong một căn hộ chung cư. Dù mẹ 
ông có quạt máy, ông nói ông cũng vừa 
nộp đơn lên một tổ chức phi chính phủ tại 
địa phương chuyên hỗ trợ người gốc Á để 
xin máy điều hòa di động cho bà dùng 
trong những ngày này.

Nhưng ông lo ngại cho những người 
vô gia cư trong thành phố vốn chịu tác 
động trực tiếp của cái nóng. Ông nói:

“Thành phố này bây giờ có tới 7.000 
người vô gia cư, mà tình trạng của họ rất là 
tội nghiệp, họ cũng vì nhiều lý do khác 
nhau mà họ phải ở ngoài đường. Bây giờ 
trời nóng như thế này mà họ ở ngoài 
đường tôi không hiểu sao họ có thể chịu 
nổi. Vấn đề này cũng cần phải quan tâm.”

Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã đưa ra 
cảnh báo về nhiệt cao quá mức trải dài từ 
khu vực trung tâm Portland xuống thủ phủ 
Salem của bang và qua Hẻm núi Columbia 
ở cả hai phía bang Washington và Oregon. 
Những cảnh báo như vậy cho thấy nguy cơ 
các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ cao hơn 
đáng kể.

Các khu vực xa bờ biển hơn sẽ chịu 
nắng nóng gay gắt hơn. Cơ quan Thời tiết 
Quốc gia dự báo nhiệt độ có thể lên tới 110 
độ F (43,3 độ C) ở các khu vực phía Đông 
Nam Washington và Tây Bắc Oregon vào 
cuối tuần, có khả năng phá kỉ lục.

Bài viết sử dụng thông tin của AP.
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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

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

TIN THEÁ GIÔÙI

EU xúc tiến loạt quy trình pháp lý 
liên quan Nghị định thư Bắc Ireland

(VN+) - EC cho rằng London không sẵn sàng tham 
gia thảo luận về việc sửa đổi Nghị định thư Bắc Ireland, và 
việc Hạ viện nước này thông qua Dự luật Nghị định thư 
Bắc Ireland đã làm suy yếu tinh thần hợp tác.

Ngày 22/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã khởi động 4 quy 
trình pháp lý mới chống lại Anh, cáo buộc London không 
tuân thủ những điều khoản quan trọng của Nghị định thư 
Bắc Ireland. Động thái này diễn ra sau khi Hạ viện Anh 
thông qua dự luật loại bỏ một số quy tắc chi phối các thỏa 
thuận thương mại hậu Brexit liên quan đến Bắc Ireland.

EC, cơ quan giám sát các mối quan hệ của Anh với 
Liên minh châu Âu, cho rằng London không sẵn sàng 
tham gia các cuộc thảo luận về việc sửa đổi Nghị định thư 
Bắc Ireland và việc Hạ viện nước này thông qua Dự luật 
Nghị định thư Bắc Ireland đã làm suy yếu tinh thần hợp 
tác.

Một phiên họp Hạ viện Anh ở London, ngày 
23/3/2022

Như vậy, đến nay EC đã xúc tiến tổng cộng 7 quy 
trình pháp lý chống lại Anh liên quan đến Nghị định thư 
Bắc Ireland. Các quy trình này có thể dẫn tới án phạt theo 
phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) mặc dù các 
quy trình pháp lý có thể sẽ phải mất hơn một năm.

EC khẳng định sẵn sàng khởi động các quy trình pháp 
lý khác nhằm bảo vệ thị trường chung EU. Hiện Chính phủ 
Anh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Nghị định thư Bắc Ireland, sau khi Anh rời EU, 
vùng lãnh thổ này tiếp tục tuân thủ các quy định của thị 
trường chung châu Âu nhằm tránh phải thiết lập biên giới 
với Cộng hòa Ireland, một thành viên EU.

Để đảm bảo hàng hóa từ các vùng còn lại đến Bắc 
Ireland đáp ứng các tiêu chuẩn EU, hai bên nhất trí thực 
hiện kiểm soát hàng hóa đến từ lục địa Anh trước khi vào 
vùng này.

Tuy nhiên, kể từ khi được áp dụng vào đầu năm 2021, 
các hoạt động kiểm soát khiến lưu thông hàng hóa từ phần 
còn lại của Anh đến Bắc Ireland bị đình trệ nghiêm trọng.

Từ nhiều tháng qua, Anh đã đe dọa sẽ đơn phương sửa 
đổi nghị định thư này nếu EU không đồng ý thay đổi.

Về phần mình, Brussels tin rằng mọi thay đổi đơn 
phương đều sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và có thể sẽ sử 
dụng một hành động pháp lý hoặc áp thuế, gây thêm bất lợi 
cho nền kinh tế Anh đang suy giảm khi lạm phát có thể lên 
tới mức 10%.

Chính phủ Đức công bố kế hoạch 
cải cách trợ cấp nhà ở hỗ trợ 

người dân
(VN+) - Chính phủ liên bang Đức lên kế hoạch tiến 

hành cuộc “đại cải cách về trợ cấp nhà ở” cho các hộ gia 
đình đủ điều kiện từ đầu năm tới, trong đó tích hợp lâu dài 
cả phí sưởi ấm.

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay, 
liên minh cầm quyền của Chính phủ Đức muốn giảm bớt 
gánh nặng cho người dân khi lên kế hoạch tiến hành một 
cuộc cải cách lớn về trợ cấp nhà ở cho người dân vào đầu 
năm tới, trong đó sẽ mở rộng nhóm đối tượng được hưởng 
lợi.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời Thủ tướng Đức 
Olaf Scholz ngày 22/7, cho biết để giảm sức ép từ mức giá 
năng lượng cao đối với công dân có thu nhập thấp, Chính 
phủ liên bang Đức lên kế hoạch tiến hành cuộc “đại cải 
cách về trợ cấp nhà ở” cho các hộ gia đình đủ điều kiện từ 
đầu năm tới, trong đó tích hợp lâu dài cả phí sưởi ấm.

Theo Thủ tướng Scholz, đối tượng là người về hưu sẽ 
được đặc biệt hưởng lợi từ cải cách này. Cũng theo Thủ 
tướng Đức, Berlin không còn có thể trông cậy vào nguồn 
cung khí đốt đảm bảo từ Nga và cần phải tự đảm bảo an 
toàn cho mình.

Nhà lãnh đạo Đức cũng đề cập tới các biện pháp mà 
Berlin đã thông qua để đảm bảo an toàn về khí đốt cũng 
như giảm mức tiêu thụ khí đốt, khẳng định sẽ làm hết sức 
để Đức vượt qua tình huống khó khăn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Cũng trong ngày 22/7, Chính phủ liên bang Đức và 

công ty năng lượng Uniper - vốn đang gặp khó khăn về 
thanh khoản - đã đạt được thỏa thuận về một gói giải cứu 
trị giá hàng tỷ euro, theo đó Chính phủ Đức sẽ nắm giữ 
30% cổ phần của công ty này.

Theo Thủ tướng Scholz, Chính phủ Đức sẽ cung cấp 
7,7 tỷ euro (tương đương 7,85 tỷ USD) dưới dạng “công 
cụ chuyển đổi bắt buộc” hay vốn hỗn hợp và mở rộng hạn 
mức tín dụng lên 9 tỷ euro thông qua Ngân hàng tái thiết 
Đức (KfW).

Với việc tham gia của Chính phủ Đức, tập đoàn 
Fortum của Phần Lan sẽ chỉ còn nắm giữ 56% cổ phần của 
Uniper thay vì mức 80% như hiện nay.

Theo Thủ tướng Scholz, công ty Uniper có tầm quan 
trọng hàng đầu trong việc cung cấp năng lượng cho người 
dân và các doanh nghiệp ở Đức.

Chính phủ liên bang sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu công ty 
không thể bù đắp lợi nhuận hoạt động do phải mua khí đốt 
thay thế giá cao trên thị trường.

Khách hàng sử dụng khí đốt sẽ phải đối mặt với việc 
tăng giá như một phần của gói giải cứu trên, và một khoản 
phụ phí với mỗi gia đình sẽ vào khoảng từ 200-300 euro 
trong tháng Chín hoặc tháng Mười tới.

Uniper đã phải xin viện trợ của nhà nước trong bối 
cảnh công ty phải mua khí đốt đắt đỏ trên thị trường để 
thực hiện các hợp đồng do nguồn cung của Nga qua đường 

ống Dòng chảy Phương Bắc 1 ở Biển Baltic bị cắt giảm.
Uniper đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp 

năng lượng ở Đức khi cung cấp cho hàng trăm công ty dịch 
vụ năng lượng thành phố và các công ty quy mô công 
nghiệp.

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Robert Habeck khẳng 
định Đức sẽ không để một công ty quan trọng về mặt hệ 
thống như Uniper bị phá sản, điều có thể gây hỗn loạn trên 
thị trường năng lượng toàn cầu.

Chính phủ Đức sẽ lựa chọn phương án tốt nhất với giá 
phải chăng nhất cho người đóng thuế ở Đức và an toàn 
nhất để đảm bảo nguồn cung tại nước này.

Các nhà kinh tế ECB nâng dự báo 
về mức lạm phát ở Eurozone

(VN+) - Các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương 
châu Âu đã nâng dự báo lạm phát ở Eurozone trong các 
năm 2022, 2023 và 2024 lên các mức tương ứng 7,3%, 
3,6% và 2,1%.

Theo một khảo sát đối với các nhà kinh tế do Ngân 
hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 22/7, lạm 
phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ ở mức 
trên 2% trong tương lai gần.

Đối với các năm 2022, 2023 và 2024, các nhà kinh tế 
nâng dự báo lạm phát lên các mức tương ứng 7,3%, 3,6% 
và 2,1%.

Con số dự báo mới đối với năm 2022 tăng 1,3 điểm 
phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng Tư. Với năm 
2023 và 2024, các dự báo mới tăng tương ứng 1,2 điểm và 
0,2 điểm.

Lạm phát ở Eurozone ở mức 8,6% trong tháng Sáu, 
ngưỡng cao kỷ lục và vượt mục tiêu 2% của ECB.

Theo ECB, việc nâng dự báo chủ yếu do giá năng 
lượng và thực phẩm tăng.

Dự báo mới đã được ECB xem xét tại cuộc họp vào 
ngày 21/7, khi các nhà hoạch định chính sách đã quyết 
định tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, lần tăng đầu tiên kể từ 
năm 2011, kết thúc thời kỳ lãi suất âm ở Eurozone.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát cũng hạ dự báo tăng 
trưởng cho giai đoạn từ giữa năm 2022 tới năm 2023.

Tổng thống Pháp bắt đầu chuyến công 
du 3 nước khu vực Tây Phi

(VN+) - Ông Macron sẽ thăm Cameroon, Benin và 
Guinea-Bissau với chương trình nghị sự tập trung vào vấn 
đề cung cấp lương thực trong khi với các quốc gia châu Phi 
đang quan ngại trước tình trạng thiếu ngũ cốc.

Ngày 25/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 
bắt đầu chuyến công du 3 nước khu vực Tây Phi kéo dài 3 
ngày.

Đây là chuyến công du đầu tiên tới châu Phi trong 
nhiệm kỳ mới của ông Macron, trong bối cảnh ông chủ 
Điện Elysee tìm cách khởi động lại mối quan hệ thời hậu 
thuộc địa của Pháp với lục địa này theo cam kết đưa ra khi 
bắt đầu nhiệm kỳ mới.

Ông Macron sẽ thăm Cameroon, Benin và Guinea-
Bissau với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề cung 
cấp lương thực trong bối cảnh với các quốc gia châu Phi 
đang quan ngại trước tình trạng thiếu hụt ngũ cốc do xung 
đột tại Ukraine.

Ngoài ra, vấn đề an ninh cũng sẽ được đề cập khi 
Pháp chuẩn bị hoàn tất việc rút quân khỏi Mali trong năm 
nay.
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Đằng sau tuyên bố tấn công không 
cần xin phép ai của Thổ Nhĩ Kỳ
(VN+) - Trước một cuộc tấn công tiềm tàng của quân 

đội Thổ Nhĩ Kỳ, người dân tại thành phố Manbij, miền Bắc 
Syria, lo ngại sẽ phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Ông Ghazwan al-Atman tưởng rằng gia đình mình đã 
tìm được nơi trú ngụ an toàn tại Manbij, nhưng nguy cơ 
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công có thể khiến ông một lần nữa phải rời 
đi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã 
nhiều lần đề cập đến một cuộc tấn công mới vào miền Bắc 
Syria để “bảo vệ” nước này trước nguy cơ từ các tay súng 
người Kurd.

Trên thực tế, việc Ankara tấn công nước láng giềng 
phía nam không phải điều mới mẻ trong 6 năm qua. Cuộc 
tấn công gần nhất xảy ra năm 2019, khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ 
chức một chiến dịch cả trên bộ lẫn trên không sau khi Tổng 
thống Mỹ lúc đó - ông Donald Trump - rút binh lính Mỹ 
khỏi khu vực.

“Người dân chúng tôi hoàn toàn kiệt sức”, ông Atman 
nói với AFP khi đứng trước cửa hàng giày trống không 
của mình tại Manbij, thành phố chỉ cách biên giới giữa 
Syria và Thổ Nhĩ Kỳ 30 km. “Chúng tôi đang an toàn ở 
đây. Giờ đây, chúng tôi không biết phải đi đâu”.

Chính phủ Syria đã tăng cường lực lượng gần Manbij 
trong những ngày qua

Mối lo hiện hữu
Khu chợ tại Manbij, nơi ông Atman bán giày, vốn 

đông đúc khách hàng. Tuy vậy, cảnh tượng này đã thay đổi 
hoàn toàn.

Ông Atman cho biết gia đình mình định cư tại Manbij 
từ năm 2018 sau khi phải rời bỏ nhà cửa “bốn hay năm 
lần”. Tại đây, ông xây dựng một ngôi nhà mới và gây dựng 
cơ nghiệp từ đầu. Dù vậy, ông đã tính đến khả năng phải ra 
đi lần nữa để đảm bảo an toàn cho con cái.

“Chiến tranh đã phá hoại mọi thứ của tôi. Tất cả 
những gì tôi muốn là sự ổn định cho đất nước”, ông nói.

Nguy cơ về một cuộc tấn công mới đang ngày càng 
gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/7 tuyên bố “không 
cần xin phép” ai khi tấn công ở Syria. “Chúng tôi đã trao 
đổi ý kiến, nhưng chưa bao giờ hỏi và không bao giờ phải 
xin phép (nước khác) khi tiến hành các hoạt động quân 
sự”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ không xin phép bất cứ ai trong cuộc 
chiến chống khủng bố. (Cuộc tấn công) có thể xảy ra đột 
ngột vào một đêm”, ông nhấn mạnh.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc tấn công - 
nếu trở thành hiện thực - khó có thể xảy ra trước cuối tháng 
8 - đầu tháng 9. Theo giới phân tích, một cuộc tấn công vào 
Manbij - khu vực tập trung đông dân cư - sẽ gây ra tình 
trạng người dân rời bỏ nhà cửa ở quy mô lớn.

Người dân Manbij đã bắt đầu tích trữ lương thực để 
chuẩn bị cho các tình huống xấu.

Ông Hussein Hamdoush, chủ một cửa hàng tạp hóa, 
cho biết khách hàng đã đổ đến cửa hàng của ông để mua 
các mặt hàng thiết yếu như sữa, gạo và bulgur - một loại 
ngũ cốc được sử dụng nhiều tại Trung Đông.

Ông cho biết bản thân không muốn rời đi. “Rời bỏ nhà 
cửa đồng nghĩa với phá sản. Tôi sẽ đi đâu đây? Tôi thà chết 
trong nhà của mình”, ông nói.

Theo các cư dân thành phố, giá thực phẩm đã gia tăng. 
“Chúng tôi đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh kinh tế 
thay vì bị không kích”, bà Umm Nidal, 48 tuổi, bà mẹ của 
bốn người con, nói khi nhìn vào các kệ hàng trong siêu thị.

Syria chuẩn bị
Đây không phải lần đầu tiên Ankara đe dọa tấn công 

Manbij, thành phố có đa số cư dân là người Arab nhưng do 
lực lượng người Kurd kiểm soát kể từ khi đánh bại tổ chức 
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) năm 2016.

Từ năm 2016 tới năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã ba lần tấn 
công vào miền Bắc Syria. Theo Ankara, mục đích của họ là 
đánh bật lực lượng người Kurd trong khu vực.

Các nhà phân tích cho rằng dù không được Nga và 
Iran “bật đèn xanh” trong hội nghị thượng đỉnh ba bên tại 
Tehran vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể tiến hành một cuộc 
tấn công ở quy mô hạn chế.

“Những lời đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ không phải điều gì 
mới mẻ tại Mambij, nhưng mức độ của chúng lúc lên lúc 
xuống. Gần đây, chúng đã tăng lên mạnh mẽ”, ông Sherfan 
Darwish, một người phát ngôn của Hội đồng Quân sự 
Manbij, nói.

Theo phóng viên AFP tại hiện trường, lực lượng 
người Kurd đã đào chiến hào ở ngoại ô Manbij để chuẩn bị 
trước nguy cơ thành phố bị tấn công. “Chúng tôi đã huấn 
luyện lực lượng của mình dựa trên kinh nghiệm chiến đấu 
chống IS, dù cuộc chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi các 
chiến thuật mới”, ông Darwish nói.

Lực lượng người Kurd cũng đã đề nghị chính phủ 
Syria giúp đỡ. Dù vậy, họ và quân chính phủ vẫn gặp khó 
khăn trong tìm tiếng nói chung vì Damascus không công 
nhận nền tự trị của người Kurd.

Trong những ngày qua, chính phủ Syria đã điều lực 
lượng củng cố khu vực gần Manbij theo một thỏa thuận do 
Nga làm trung gian nhằm tạo vùng đệm giữa lực lượng 
người Kurd và phe đối lập thân Ankara. Họ mang theo các 
vũ khí hạng nặng chất lượng cao, ông Darwish nói.

Trên tiền tuyến, nhiều lá cờ của chính phủ Syria được 
ghi nhận. Trong khi đó, các binh sĩ của Hội đồng Quân sự 
Manbij được phân bố rải rác xa hơn về hậu phương nhằm 
tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của 
Thổ Nhĩ Kỳ.

Các binh sĩ Syria cũng đang được đưa tới khu vực và 
dựng trại ở những ngôi làng gần đó, phóng viên của AFP 
cho biết.

Ông Hamdoush, chủ cửa hàng tạp hóa, hy vọng quân 
đội có thể bảo vệ Manbij. Tuy vậy, một số người khác tỏ ý 
nghi ngờ.

“Tôi ước rằng chúng tôi có hòa bình”, ông Ali Abu 
Hassan, một cư dân 50 tuổi tại Manbij, nói. “Nhưng cuộc 
chiến này là một trò chơi mang tính quốc tế, với chúng tôi 
là nạn nhân”.

EC tiếp tục đưa ra cảnh báo cắt 
giảm viện trợ cho Hungary

(VN+) - EC đã kích hoạt một cơ chế pháp lý chưa 
từng được áp dụng trong khối do những quan ngại về cách 
mà Hungary sử dụng ngân sách viện trợ của châu Âu.

Ngày 20/7, Ủy ban châu Âu (EC) tiếp tục đưa ra cảnh 
báo tới Hungary như một phần trong quy trình pháp lý 
chưa từng có tiền lệ có thể dẫn tới việc đình chỉ hoặc cắt 
giảm các khoản trợ cấp từ các quỹ của Liên minh châu Âu 
(EU) dành cho quốc gia Trung Âu này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại một 
hội nghị ở Budapest

Hồi cuối tháng Tư vừa qua, EC đã kích hoạt một cơ 
chế pháp lý chưa từng được áp dụng trong khối do những 
quan ngại về cách mà Hungary sử dụng ngân sách viện trợ 
của châu Âu, liên quan đến các điều kiện bàn giao hợp 
đồng công, sử dụng quỹ thiếu minh bạch và thiếu kiểm 
soát cũng như những thiếu sót trong công tác chống tham 
nhũng.

Theo thủ tục, Hungary có 2 tháng để tự giải trình, sau 
đó EC sẽ có 1 tháng xem xét phản ứng của Budapest.

Trong đánh giá mới nhất, EC cho rằng phản ứng của 
Hungary trong giai đoạn đầu của quy trình pháp lý “không 
đáp ứng một cách hợp lý” những quan ngại của EU hoặc 
Budapest chưa đưa ra đủ các biện pháp điều chỉnh theo yêu 
cầu của khối liên minh này.

Theo EC, Ủy viên châu Âu phụ trách ngân sách 
Johannes Hahn sẽ thông báo cho Hungary về các biện 
pháp mà cơ quan này sẽ đề xuất với Hội đồng châu Âu 
trong trường hợp Budapest không có sự hồi đáp đầy đủ.

Nếu điều này xảy ra, Hội đồng châu Âu sẽ buộc phải 
thông qua các lệnh trừng phạt nhận được sự ủng hộ của ít 
nhất 15 quốc gia thành viên EU.

Chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban có thời gian 
là 1 tháng để phản hồi và đề xuất các biện pháp mới nhằm 
xoa dịu mối quan ngại của EC và tránh bị áp đặt trừng phạt.

Hiện Budapest và EU vẫn còn bất đồng liên quan đến 
việc giải ngân khoản viện trợ phục hồi sau đại dịch có tổng 
trị giá 5,8 tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính Anh công bố 
dự luật dịch vụ tài chính hậu Brexit

(VN+) - Tân Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định các 
quy định tài chính của Vương quốc Anh “sẽ một lần nữa 
được quyết định tại Anh, cho nước Anh, bởi các chuyên gia 
và các nhà quản lý độc lập của Anh”.

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi ngày 
20/7 đã đưa ra dự thảo luật nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh của ngành dịch vụ tài chính hậu Brexit, đồng thời vẫn 
duy trì các tiêu chuẩn được tuân thủ trên thị trường quốc tế.

Dự luật hủy bỏ nhiều quy định có từ thời nước Anh 
vẫn là thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trong bài phát biểu thường niên mới đây tại Mansion 
House, ông Zahawi khẳng định các quy định tài chính của 
Vương quốc Anh “sẽ một lần nữa được quyết định tại Anh, 
cho nước Anh, bởi các chuyên gia và các nhà quản lý độc 
lập của Anh”.

Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi
Dự luật trên còn gia tăng áp lực đối với các cơ quan 

quản lý trong lĩnh vực tài chính của Anh là Cơ quan Quản 
lý tài chính Anh (FCA) và Ngân hàng Trung ương Anh 
(BoE), khi các cơ quan này sẽ phải chịu sự giám sát chặt 
chẽ hơn bởi Quốc hội và Bộ Tài chính.

Đặc biệt, chính phủ sẽ có thể yêu cầu hai cơ quan trên 
xem xét lại các quy định của họ vì lợi ích của công chúng.

Thậm chí, ông Zahawi cho biết các bộ trưởng đang 
xem xét đi xa hơn và can thiệp trực tiếp vào các quy định 
tài chính, vốn thường thuộc thẩm quyền riêng biệt của các 
cơ quan quản lý.

Điều này đang làm dấy lên nhưng lo ngại về sự xung 
đột thẩm quyền giữa chính phủ và BoE, khi các quan chức 
của ngân hàng trung ương gần đây đã nhấn mạnh lo ngại về 
tính độc lập của ngân hàng này.

Theo dự luật trên, các cơ quan quản lý tài chính sẽ 
được giao một mục tiêu phụ là thúc đẩy sự phát triển và 
khả năng cạnh tranh của lĩnh vực tài chính, làm dấy lên lo 
ngại điều này có thể khiến các cơ quan quản lý xao nhãng 
nhiệm vụ chính của mình.

Dự luật cũng đề xuất cho phép một số loại đồng tiền số 
ổn định (stablecoin) nhất định được quản lý như một 
phương thức thanh toán tại Anh.

Stablecoin là loại tiền điện tử được thiết kế với mục 
đích giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của sự biến động giá 
bằng cách cố định vào một tài sản ổn định hơn như tiền thật 
(fiat money), hàng hóa (vàng, bạc…), hoặc có thể là một 
đồng tiền điện tử khác.

Chính phủ Anh xem đây là một cách để nâng cao sức 
hút của nước này trước sự nổi lên của thị trường tiền số.

Chính phủ Anh trước đó đã công bố các cải cách đối 
với các yêu cầu đối với các công ty bảo hiểm, nhất là các 
yêu cầu về vốn.

Nội dung này lâu nay vẫn được quy định bởi bộ luật 
Solvency II Insurance Directive của EU.

Giờ đây, Anh dự định nới lỏng hơn nữa các quy định 
về vốn cho các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, với kỳ 
vọng “giải phóng” hàng chục tỷ bảng Anh để đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng và đầu tư “xanh”.

Dự luật trên đã nhận được những phản ứng trái chiều. 
Nhiều ý kiến lo ngại Anh đang đi quá xa hướng đến sự nới 
lỏng quy định một cách bất cẩn.

Trong khi đó, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính 
lại cho rằng dự luật này là cần thiết để giúp Anh bắt kịp với 
các đối thủ trên toàn cầu.

Nhiều nước EU phản đối kế hoạch 
giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt

(VN+) - Bộ trưởng Năng lượng Bồ Đào Nha Joao 
Galamba nhấn mạnh Lisbon “hoàn toàn phản đối” kế 
hoạch giảm tiêu thụ khí đốt của EU do “đề xuất này không 
tính đến sự khác biệt giữa các quốc gia”.

Đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc các 
nước thành viên giảm sử dụng 15% nhu cầu khí đốt để 
chuẩn bị cho khả năng Nga cắt nguồn cung đang vấp phải 
sự phản đối từ một số quốc gia thành viên.

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 20/7, EU đưa ra kế 
hoạch khẩn cấp nhằm kêu gọi các nước thành viên giảm sử 
dụng 15% nhu cầu khí đốt cho đến tháng 3/2023, đồng thời 
cảnh báo nếu không cắt giảm sâu ngay từ bây giờ thì họ có 
thể gặp khó khăn về nhiên liệu trong mùa Đông trong 
trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt.

Mặc dù, đề xuất này ưu tiên sự tự nguyện từ các nước, 
song không loại trừ khả năng EU buộc các quốc gia thành 
viên phải thực hiện nếu Brussels nhận thấy nguy cơ thiếu 
khí đốt.

Phản ứng trước đề xuất trên, Bộ trưởng Năng lượng 
Bồ Đào Nha Joao Galamba nhấn mạnh Lisbon “hoàn toàn 
phản đối” kế hoạch của EU do “đề xuất này không tính đến 
sự khác biệt giữa các quốc gia”.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Bồ Đào Nha cũng 
cảnh báo rằng việc cắt giảm tiêu thụ khí bắt buộc trong bối 
cảnh sản lượng thủy điện ở bán đảo Iberia thấp có thể gây 
ra tình trạng cắt điện.

Cùng chung quan điểm, người phát ngôn của Chính 
phủ Hy Lạp nhấn mạnh chính phủ nước này “về cơ bản 
không đồng tình với đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) 
trong việc giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên”.

Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp Kostas Skrekas cho 
biết nước này phản đối việc bắt buộc thực hiện kế hoạch 
trên cũng như không nhất trí với mức giới hạn sử dụng khí 
đốt mà EU công bố.

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại 
Lubmin, Đức

Ông nêu rõ Hy Lạp đang thực hiện một số biện pháp 
hạn chế sử dụng khí đốt như yêu cầu công ty cung ứng điện 
PPC do nhà nước kiểm soát phải tăng gấp đôi sản lượng 
than non.

Bộ trưởng Skrekas cho biết thêm rằng Italy, Tây Ban 
Nha, Pháp, Malta và Cyprus cũng phản đối kế hoạch của 
EU.

Trong khi đó, một số quan chức EU cho biết tại cuộc 
họp của các nhà ngoại giao thuộc khối này ngày 20/7, ít 
nhất 12 trong số 27 quốc gia thành viên đã nêu quan ngại 
về đề xuất nói trên, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Ireland, 
Hà Lan, Ba Lan. 

Một quan chức EU cho biết: “Các quốc gia thành viên 
muốn có khả năng tự kích hoạt các cơ chế khủng hoảng. 
Đây không phải là điều mà họ muốn trao cho EU”.

Theo Reuters, EU đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh 
mặc dù ngày 21/7 Nga đã nối lại hoạt động xuất khẩu khí 
đốt đến châu Âu qua Đức thông qua đường ống Nord 
Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) sau 10 ngày tạm 
ngừng để bảo trì, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu Moskva có 
đưa ra một quyết định khác dẫn tới một cuộc khủng hoảng 
năng lượng tại châu lục này trong mùa Đông năm nay hay 
không.
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