
Các chuyên gia cho rằng 

những biện pháp hạn chế xuất 

khẩu mà Washington đang xem 

xét nhằm ngăn chặn bước tiến của 

Trung Quốc trong việc sản xuất 

sản phẩm bán dẫn có thể sẽ phải 

trả giá đáng kể, với khả năng làm 

gián đoạn chuỗi cung ứng chip (bộ 

vi xử lý) mong manh trên toàn cầu 

và gây tổn hại cho các doanh 

nghiệp Mỹ.

Reuters đưa tin hôm thứ Hai 

1/8 rằng Hoa Kỳ đang xem xét hạn 

chế việc xuất khẩu các thiết bị sản 

xuất chip của Mỹ đến các nhà sản 

xuất chip nhớ ở Trung Quốc, nơi 

sản xuất sản phẩm bán dẫn tiên 

tiến được sử dụng trong mọi thứ, 

từ điện thoại thông minh đến các 

trung tâm dữ liệu.

Lệnh cấm sẽ ngăn các nhà sản 

x u ấ t  c h i p  n h ư  S a m s u n g 

Electronics và SK Hynix của Hàn 

Quốc vận chuyển các công cụ 

công nghệ mới đến các nhà máy 

mà họ vận hành ở Trung Quốc, 

ngăn họ nâng cấp các nhà máy 

Khi Trung Quốc bắt đầu 

cuộc tập trận chưa từng có kéo 

dài 6 ngày xung quanh đảo Đài 

Loan, các nhà phân tích an ninh 

cảnh báo nguy cơ leo thang gia 

tăng ngay cả khi Bắc Kinh tìm 

cách tránh làm cho việc phản đối 

chuyến thăm của bà Nancy 

Pelosi trở thành xung đột toàn 

diện.
Trung Quốc đã công bố các 

cuộc tập trận tại 6 địa điểm xung 

quanh Đài Loan ngay sau khi 

Chủ tịch Hạ viện Pelosi hạ cánh 

xuống Đài Bắc vào tối ngày 2/8.
Các quan chức Đài Loan 

Trung Quốc từ hôm 3/8 bắt 

đầu ngưng xuất cát tự nhiên sang 

Đài Loan và tạm dừng nhập khẩu 

trái cây và cá từ hòn đảo tự trị này 

khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy 

Pelosi đến thăm Đài Loan.

Trong loạt cảnh báo trước 

chuyến thăm của bà Pelosi, hải 

quan Trung Quốc trước đó đã 

ngưng nhập hàng từ 35 nhà xuất 

khẩu bánh quy và bánh ngọt của 

Đài Loan kể từ ngày 1/8.

Trong 6 tháng đầu năm, nhập 

khẩu của Trung Quốc từ Đài Loan 

đạt 122,5 tỷ đô la, tăng 7,3% so 

với một năm trước đó, số liệu hải 

quan Trung Quốc cho thấy. Các 

mặt hàng nhập khẩu hàng đầu 

gồm vi mạch tích hợp và linh kiện 

điện tử.

Cát tự nhiên

Bộ Thương mại Trung Quốc 

cho biết xuất khẩu cát tự nhiên – 

vốn được sử dụng rộng rãi trong 

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà 
Nancy Pelosi, rời Đài Loan vào 
tối ngày 3/8, sau chuyến thăm 
làm gia tăng căng thẳng với 
Trung Quốc mà trong đó bà nói 

rằng bà và các dân biểu khác của 
Quốc hội trong phái đoàn thể 
hiện rằng họ sẽ không từ bỏ cam 
kết đối với hòn đảo tự trị này.

“Ngày nay, thế giới phải đối 
mặt với lựa chọn giữa dân chủ và 
chuyên chế”, bà nói trong bài 
phát biểu ngắn trong cuộc gặp 
với Tổng thống Đài Loan Thái 

Anh Văn. “Quyết tâm của Mỹ 
bảo vệ nền dân chủ, ở Đài Loan 
này và trên toàn thế giới, là chắc 
như đinh đóng cột”.

OPEC+ dự kiến nâng sản 

l ư ợ n g  d ầ u  t h ê m  1 0 0 . 0 0 0 

thùng/ngày, số lượng nhỏ giọt mà 

các nhà phân tích mô tả là một sự 

xúc phạm đối với Tổng thống Mỹ 

Joe Biden sau chuyến đi của ông 

tới Ả rập Xê út vào tháng trước để 

thuyết phục lãnh đạo khối các 

nước xuất khẩu dầu OPEC cung 

cấp nhiều hơn nữa để giúp cho nền 

kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Số lượng gia tăng, chỉ tương 

đương với 86 giây tiêu thụ trong 

nhu cầu dầu toàn cầu, diễn ra sau 

nhiều tuần đồn đoán rằng chuyến 

đi của ông Biden tới Trung Đông 

và việc Washington duyệt việc 

bán tên lửa phòng thủ cho Riyadh 

và Các Tiểu vương quốc Ả rập 

Thống nhất sẽ mang lại nhiều dầu 

hơn.

Một tài liệu của OPEC+ cho 

thấy nhóm này đã lên kế hoạch để 

nâng sản lượng thêm 100.000 

thùng/ngày kể từ tháng 9, và hai 

nguồn tin cho biết kế hoạch đã 

được thông qua trong một cuộc 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Trung Quốc tập trận ở vùng biển
Đài Loan có nguy cơ dẫn đến chiến tranh không?

Khả năng Chủ tịch Hạ viện 

Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm 

Đài Loan đã được nêu ra với nhà 

ngoại giao hàng đầu của chính 

phủ Trung Quốc gần đây và 

không có kế hoạch cho hai bộ 

trưởng ngoại giao của Mỹ và 

Trung Quốc gặp nhau trong tuần 

này tại Campuchia, một quan 

chức cấp cao của Hoa Kỳ cho 

biết vào thứ Tư (3/8).

Ngoại  t rưởng Hoa Kỳ 

Antony Blinken đã thảo luận về 

khả năng diễn ra chuyến thăm 

của bà Pelosi với người đồng cấp 

Vương Nghị trong cuộc họp G20 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (trái) gặp
 Tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến thăm Đài Loan vào ngày 3/8/2022.

Bà Nancy Pelosi rời Đài Bắc 

sau khi khẳng định cam kết với Đài Loan
OPEC+ tăng sản lượng dầu 

một cách nhỏ giọt sau yêu cầu của TT Biden

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Bắc Kinh đã trừng phạt Đài Loan 

những gì do chuyến thăm của bà Pelosi?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã rời Đài Loan để đến Hàn QuốcXe bồn xếp hàng trước nhà máy North Jiddah, một cơ sở dầu mỏ ở Jiddah, Ả Rập Xê Út, vào ngày 21/3/2021.

Các mặt hàng trái cây Đài Loan xuất khẩu sang Trung Quốc Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Trung Quốc bắn tên lửa trong cuộc tập trận hàng hải ở Biển Hoa Đông. hồi năm 2016

Mỹ: Ngoại trưởng Trung Quốc 

đã được báo trước từ tháng 7 về việc thăm Đài Loan
Mỹ tính hạn chế chip Trung Quốc, 

ló dạng nguy cơ bất ổn thị trường toàn cầu
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Bất ổn ló dạng vào thời điểm có dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip toàn cầu đang bớt gay go.
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Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng
ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.
ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is given 

to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in personWE ACCEPT ALL TYPES OF 
CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm

Oceanus flooring texas

Tel: (832) 673-8888

10633 W Airport Blvd Suite 100, Stafford, TX 77477

* SPC VINYL FLOOR $1.99 SQFT *

* ON SALE $1.49 SQFT *

* NHIEÀU KEÄ BEÁP VÔÙI GIAÙ ÖU ÑAÕI * 

* NHIEÀU MAØU SAÉC ÑEÅ LÖÏA CHOÏN * 

* SPC VINYL FLOOR $1.99 SQFT *

* ON SALE $1.49 SQFT *

* NHIEÀU KEÄ BEÁP VÔÙI GIAÙ ÖU ÑAÕI * 

* NHIEÀU MAØU SAÉC ÑEÅ LÖÏA CHOÏN * 

NEW

779-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi phuï nöõ döôùi 60 tuoåi. Doïn deïp nhaø, khoâng 

naáu aên. Yeâu caàu: saïch seõ, kyõ löôõng, thaät thaø, tuaàn laøm 

2 hoaëc 3 ngaøy. Löông $15/giôø. Nhaø Southwest Sugar 

Land.

SW Sugarland

281-871-9741Xin lieân laïc: 

NEW

714-2011/1579

Caàn Ngöôøi Naáu Aên 
& Doïn deïp nhaø cöûa

Coâng vieäc: Naáu aên trong gia ñình vaø doïn deïp trong nhaø. 

Ngaøy laøm vieäc: Thöù Hai tôùi Thöù Baûy, ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. 

Yeâu caàu: Bieát naáu aên, saïch seõ, goïn gaøng, phaûi ôû laïi nhaø.

Löông: $3,000/thaùng.

Gaàn Chôï Myõ Hoa

281-854-8231Xin lieân laïc:

NEW

753-2010/1578

Caàn Thôï May

Tieäm söõa quaàn aùo Elite Alterations, trong vuøng Northwest 
Houston, Sugarland vaø Pearland, caàn tuyeån moät soá nhaân 
vieân coù kinh nghieäm veà lónh vöïc söûa quaàn aùo cho Ñaøn 
OÂâng, Ñaøn Ba, AÙo Cöôùi, AÙo Daï Hoäi, vaø AÙo Vest.

Northwest, Sugarland, Pearland

Xin lieân laïc Coâ Tuù Trinh: 832-704-4440
Hoaëc Anh Minh Haïnh: 281-489-6800

New
775-2013/1581

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, coù 
kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh nghieäm 
seõ train. Neáu nhaø ôû khu Bellaire thì raát 
tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc Chuù Kha: 281-235-5757

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm Grocery 
3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû ñöôøng I-10 & 
Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

769-2013/1581

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi troâng treû khu Pearland. Coâng vieäc bao 

goàm: Troâng treû, phuï chuùt doïn deïp vaø naáu aên. Yeâu caàu 

phaûi bieát laùi xe. Noùi ñöôïc ít tieáng anh hoaëc tieáng Hoa 

laø moät lôïi theá.

Vuøng Pearland

713-493-9988Xin lieân laïc: 
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TIN THEÁ GIÔÙI

'Bóng ma' khủng hoảng eo biển 
Đài Loan đeo bám chuyến đi của bà 
Pelosi

(VN+) - Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xuất 
hiện tại Đài Loan trong chuyến công du châu Á, điều đó có 
thể dẫn đến “khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 4”.

Xung đột cận kề đã xảy ra 26 năm trước, trong sự kiện 
được gọi là “khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 3” năm 
1995-1996. Và lúc này, nguy cơ khủng hoảng một lần nữa 
lại chực chờ bùng nổ.

Theo thông báo chính thức, Chủ tịch Hạ viện Mỹ 
Nancy Pelosi bắt đầu thăm 4 quốc gia châu Á - Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Malaysia và Singapore - từ ngày 31/7. Thông 
báo không đề cập đến chuyến thăm tới đảo Đài Loan 
nhưng khả năng ấy vẫn hiện hữu.

Rõ ràng việc hòn đảo có khả năng lần đầu tiếp đón một 
chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 25 năm không phải động thái dễ 
chịu với Trung Quốc đại lục, và Bắc Kinh đã nhiều lần 
cảnh báo sẽ có “biện pháp cứng rắn”. Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden 
căng thẳng có thể leo thang nếu bà Pelosi đến Đài Loan.

Song người đứng đầu Nhà Trắng dường như không 
thể làm gì để thay đổi nghị trình của bà Pelosi. “Bộ Quốc 
phòng Mỹ nghĩ (chuyến thăm Đài Loan) không phải ý 
tưởng tốt vào lúc này”, ông Biden nói với phóng viên.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi
Bên bờ vực khủng hoảng
Năm 1996 được cho là mốc thời gian có nhiều bước 

ngoặt trong căng thẳng Mỹ - Trung về vấn đề Đài Loan. 
Tuy vậy, căng thẳng đã bắt đầu từ một năm trước, khi 
Washington chấp thuận cho cố lãnh đạo Đài Loan Lý Gia 
Hùng đến Mỹ để phát biểu tại Đại học Cornell.

Washington phản ứng bằng việc tập trận hải quân ở eo 
biển Đài Loan, với đỉnh điểm là đợt điều nhóm tác chiến 
tàu sân bay Nimitz đến eo biển hồi tháng 12/1995.

Nhiều người đã nghĩ ông Lý sẽ tận dụng cơ hội này để 
tuyên bố độc lập, song lập trường của cựu lãnh đạo Đài 
Loan khá mơ hồ. Nhiều năm sau đó, ông thậm chí khẳng 
định không ủng hộ Đài Loan độc lập. Ông Lý được cho là 
thắng kỳ bầu cử năm 1996 vì đối thủ muốn hòn đảo thống 
nhất với đại lục.

Phản ứng sau khi ông Lý Gia Hùng đến Mỹ, Bắc Kinh 
đáp trả bằng việc triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại 
Washington. Ngày 21/7/1995, quân đội Trung Quốc 
(PLA) phóng 2 tên lửa vào khu vực cách phía bắc đảo Đài 
Loan khoảng 160 km.

Trong ngày bầu cử Đài Loan 23/3/1996, Bắc Kinh đã 
có những vụ thử tên lửa và tập trận hải quân, bao gồm tác 
chiến đổ bộ lên một hòn đảo “có sự tương đồng về địa hình 
với Đài Loan”. Trung Quốc đại lục đã bắn tên lửa đạn đạo 
M-9 xuống gần cảng Cơ Long và Cao Hùng của hòn đảo, 
cũng như tập trận bắn đạn thật trên đảo Bành Hồ.

Với khả năng mang đầu đạn hạt nhân, những quả tên 
lửa trên đã khiến Washington lo ngại. Hai tháng sau, phó 
tham mưu trưởng Trung Quốc, khi đó là tướng Xiong 
Guangkai, đã nói với Chas W.Freeman Jr. - chuyên gia về 
Trung Quốc từng làm trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - 
rằng Mỹ sẽ không thể đe dọa Bắc Kinh một lần nữa.

“Vào những năm 1950, các ông từng 3 lần dọa tấn 
công hạt nhân vào Trung Quốc, và các ông có thể làm vậy 
vì chúng tôi không thể chống trả. Bây giờ chúng tôi đã có 
khả năng ấy. Các ông không thể đe dọa chúng tôi nữa vì 
cuối cùng, các ông vẫn quan tâm đến Los Angeles nhiều 
hơn Đài Bắc”, Guangkai nói với ông Freeman Jr.

Trước ngày bầu cử trên đảo Đài Loan năm 1996, cựu 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry đã cảnh báo 
quan chức an ninh quốc gia Trung Quốc Liu Huaqiu rằng 
sẽ có “hậu quả khôn lường” nếu vũ khí Bắc Kinh tấn công 
hòn đảo.

Ngày 11/3/1996, 4 ngày sau lời cảnh báo của ông 
Perry, tàu sân bay Nimitz của Mỹ được điều hướng từ Vịnh 
Ba Tư trở lại eo biển Đài Loan, khiến mọi thứ “rất căng 
thẳng”.

“Chúng tôi thức đêm trong nhiều tuần, chuẩn bị kế 
hoạch và phương án cho chiến tranh. Nó rất kinh khủng”, 
một nhân viên quốc phòng Mỹ nói với Washington Post. 
Mọi chuyện sau đó đã hạ nhiệt khi các bên xuống thang 
căng thẳng, kết thúc “khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 
3”.

Kịch bản lặp lại?
Kịch bản tương tự năm 1996 có thể lặp lại. Một phần 

lý do là chính quyền Biden cam kết sẽ cứng rắn hơn với 
Bắc Kinh so với người tiền nhiệm.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ 
trích “Bắc Kinh ngày càng gia tăng hành vi cưỡng ép”. 
Một tháng sau, tới lượt Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd 
Austin cảnh báo Trung Quốc có hoạt động “khiêu khích và 
gây bất ổn” gần Đài Loan.

Tổng thống Joe Biden cũng nhiều lần thể hiện ông 

không còn ủng hộ chính sách “mơ hồ chiến lược”. Theo 
chính sách ấy, Mỹ công nhận Đài Loan là một phần của 
“một Trung Quốc”, nhưng cam kết sẽ ngăn Bắc Kinh 
thống nhất hòn đảo này bằng vũ lực.

Bắc Kinh từng có hoạt động quân sự mỗi khi các quan 
chức Mỹ đến Đài Loan và lần này cũng không ngoại lệ. 
Trong bối cảnh chuyến thăm của bà Pelosi tới châu Á, 
Trung Quốc ngày 30/7 đã tập trận bắn đạn thật ngoài khơi 
tỉnh Phúc Kiến, cách bờ biển Đài Loan 120 km, dù trong 
thông báo chính thức của phía Mỹ không đề cập đến 
chuyến thăm hòn đảo.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã 
rời Singapore và hướng đến eo biển Đài Loan, khiến mọi 
thứ đang gần giống với câu chuyện năm 1996.

Cán cân quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đã dần thu 
hẹp kể từ thời điểm đó. Ngân sách quốc phòng của 
Washington tăng 40% trong 2 thập niên trở lại, trong khi 
chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng liên tục trong 27 năm 
qua.

Chính quyền ông Biden đang có những bước đi mạo 
hiểm hơn người tiền nhiệm Donald Trump. Dù những lệnh 
áp thuế của ông Trump đã làm phật lòng Bắc Kinh, 
Washington không có nhiều động thái đáng chú ý với Đài 
Loan trong nhiệm kỳ vị cựu tổng thống Mỹ.

“Đài Loan ngay sát Trung Quốc, trong khi chúng ta 
cách xa hơn 12.000 km. Nếu họ (Trung Quốc) tấn công, 
chúng ta không thể làm gì”, ông Trump từng nói với một 
thượng nghị sĩ Cộng hòa.

Nhật Bản thúc đẩy nỗ lực hướng 
tới thế giới không vũ khí hạt nhân

(VN+) - Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng 
Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ 
khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng 
cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 31/7, Thủ tướng 
Nhật Bản Fumio Kishida cho biết thông qua việc tham dự 
hội nghị rà soát của Liên hợp quốc về hiệp ước không phổ 
biến vũ khí hạt nhân (NPT), ông sẽ tìm cách tiếp thêm 
động lực cho nỗ lực toàn cầu hướng tới một thế giới không 
có vũ khí hạt nhân.

Dự kiến, ông Kishida, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo 
Nhật Bản đầu tiên tham gia hội nghị trên, sẽ nhấn mạnh 
việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các 
cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho 
vũ khí của họ.

Phát biểu với phóng viên trước khi khởi hành đến 
New York (Mỹ) tham dự hội nghị, ông nói: “Động lực toàn 
cầu để hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân 
đang suy giảm đáng kể. Tôi dự định sẽ đảo ngược xu 
hướng này (bằng cách tham dự hội nghị)”.

Được bầu chọn từ khu vực bầu cử ở Hiroshima, cùng 
với Nagasaki - những nơi bị tàn phá bởi các quả bom 
nguyên tử do Mỹ thả xuống trong Thế chiến thứ hai, ông 
Kishida coi tầm nhìn của mình về một thế giới không có vũ 
khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu.

Với tư cách là nhà lãnh đạo của quốc gia duy nhất từng 
trải qua nỗi kinh hoàng của cuộc tấn công hạt nhân, ông 
đang tìm cách trở thành cầu nối giữa các cường quốc hạt 
nhân và các nước phi hạt nhân.

Hàn Quốc tái khẳng định cần bình 
thường hóa GSOMIA với Nhật Bản

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-
sup chỉ ra rằng việc hướng đến bình thường hóa Hiệp định 
đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật 
Bản sẽ đem lại lợi ích cho chính Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 
1/8 nhấn mạnh sự cần thiết của việc “bình thường hóa” 
Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) 
với Nhật Bản trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng 
cường hợp tác an ninh 3 bên với Washington và Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đề cử Lee 
Jong-su

Tại phiên họp của quốc hội, Bộ trưởng Lee khẳng 
định: “Chúng ta sẽ thực hiện điều đó (bình thường hóa 
GSOMIA) dựa trên một bản đánh giá toàn diện về việc 
liệu có cần thúc đẩy việc này ngay lập tức, hay nhìn từ một 
triển vọng rộng hơn của quan hệ Nhật - Hàn”.

Đáp lại những ý kiến cho rằng việc bình thường hóa 
GSOMIA cần chờ đến khi Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế 
xuất khẩu một số vật liệu công nghiệp quan trọng trong các 
lĩnh vực công nghệ của Hàn Quốc, ông Lee chỉ ra rằng việc 
hướng đến bình thường hóa sẽ đem lại lợi ích cho chính 
Hàn Quốc.

Số phận của GSOMIA đã trở nên bấp bênh từ tháng 
8/2019 khi Seoul quyết định chấm dứt hiệp định này nhằm 
phản đối việc Tokyo thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sang 
Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao dùng trong sản 
xuất chíp điện tử và màn hình - biện pháp mà Tokyo dùng 
để trả đũa phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 
2018 một doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường 400 

triệu won (350.000 USD) cho các công dân Hàn Quốc bị 
cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2021, chỉ vài giờ trước khi 
GSOMIA hết hiệu lực, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết 
định gia hạn kèm theo một số điều kiện sau khi Mỹ đề nghị 
Seoul duy trì văn kiện được coi là công cụ nhằm tạo điều 
kiện cho hợp tác an ninh 3 bên này.

Quan hệ Nhật-Hàn có dấu hiệu khởi sắc khi Tổng 
thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 
Năm vừa qua với chủ trương thúc đẩy cải thiện quan hệ 
song phương với Tokyo.

Mặc dù chưa có hội nghị thượng đỉnh song phương, 
nhưng hai bên đã có một loạt cuộc tiếp xúc quan trọng 
mang tính khởi động như chuyến thăm Nhật Bản của phái 
đoàn Hàn Quốc ngay sau khi ông Yoon Suk-yeol đắc cử 
Tổng thống vào cuối tháng Tư, cũng như chuyến thăm và 
tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc của 
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi với tư cách 
Đặc phái viên của Thủ tướng Fumio Kishida.

Hungary cảnh báo EU về viễn 
cảnh kinh tế thời chiến

(VN+) - Thủ tướng Hungary hôm 29/7 cảnh báo nếu 
EU không xem xét lại các chính sách trừng phạt của mình, 
viễn cảnh kinh tế thời chiến có thể tràn vào lục địa này 
ngay trong tháng 10.

“Chiến lược mà chúng ta (EU - PV) sử dụng làm nền 
tảng cho hành động của mình đã suy yếu, thất bại và không 
có tác dụng. Nếu Brussels không thay đổi chiến lược của 
mình, chúng ta sẽ chứng kiến nền kinh tế quân sự trên toàn 
châu Âu vào tháng 10”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban 
nói.

“Các biện pháp trừng phạt và chuyển giao vũ khí sẽ 
không hiệu quả. Chúng ta không thể dập lửa bằng súng 
phun lửa”, ông Orban cảnh báo, Sputnik đưa tin.

Thủ tướng Hungary cũng cho rằng việc sửa đổi chiến 
lược nên tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa 
Nga và Mỹ. Ông Orban cũng cho biết Hungary dự kiến 
mua thêm 700 triệu m3 khí đốt từ Nga trong mùa hè.

“Chúng tôi đang đàm phán với Nga để mua thêm 700 
triệu m3 khí đốt. Chúng tôi sẽ có thể đạt được thỏa thuận 
này trong mùa hè”, ông Orban nói, đồng thời cho biết điều 
này sẽ giúp tình hình ở Hungary hoàn toàn ổn.

Đề cập đến những nỗ lực của EU nhằm giải quyết vấn 
đề nguồn cung khí đốt đang giảm dần, ông Orban cho biết 
việc mua khí đốt là “vấn đề sống còn”, vì vậy “sẽ tốt hơn 
nếu chúng ta có thể dựa vào chính mình”, thay vì Brussels. 
Ông khẳng định rằng kế hoạch cắt giảm 15% lượng tiêu 
thụ khí đốt của EU là “không hiệu quả”, Hungary Today 
đưa tin.

Nếu không có thỏa thuận với Nga, ông Orban cho biết 
sẽ khó có thể tìm nguồn cung năng lượng thay thế ở nơi 
khác. Vì vậy, ông cho rằng cần có một chiến lược mới tập 
trung vào việc đảm bảo hòa bình, đồng thời thúc giục 
ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Hungary là quốc gia duy nhất trong số 27 thành viên 
EU phản đối kế hoạch cắt giảm khí đốt. Kế hoạch này 
được các nước EU thông qua bằng đa số phiếu ủng hộ 
trong ngày 26/7.

Hồi cuối tháng 5, chính phủ Hungary đã ban bố tình 
trạng khẩn cấp trên toàn quốc đối với lĩnh vực năng lượng, 
bao gồm nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng sản lượng 
khí đốt từ 1,5 tỷ m3 lên 2 tỷ m3, cấm xuất khẩu năng lượng 
và củi, tăng sản lượng than,...

Tổng thống Sri Lanka thúc đẩy 
thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

(VN+) - Tổng thống Sri Lanka khẳng định ban lãnh 
đạo đất nước đang nỗ lực ổn định tình hình khủng hoảng, 
nền kinh tế nước này được dự báo tiếp tục suy giảm 7% 
trong năm nay nhưng sẽ hồi phục vào tới.

Ngày 31/7, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết 
Tổng thống Ranil Wickremesinghe đã chính thức mời các 
nghị sĩ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc có sự 
tham gia của tất cả các đảng phái để giúp nước này nhanh 
chóng phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ hiện 
nay.

Tại một cuộc họp diễn ra ngày 30/7, Tổng thống 
Wickremesinghe tuyên bố: “Trên cương vị tổng thống, tôi 
muốn bắt đầu một hành trình mới. Tôi muốn tập hợp tất cả 
các bên, tiếp tục hành trình này và thành lập một chính phủ 
có sự tham gia của tất cả các đảng phái”.

Ông cho biết nền kinh tế Sri Lanka được dự báo tiếp 
tục suy giảm 7% trong năm nay nhưng sẽ hồi phục vào 
năm tới. 

Tổng thống Wickremesinghe khẳng định ban lãnh 
đạo đất nước đang nỗ lực ổn định tình hình và xây dựng 
nền kinh tế hướng đến tăng trưởng vào năm 2023, 2024.

Theo ông, đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng cần 
thực hiện ngay thời điểm này. Trước đó, ngày 29/7, Tổng 
thống Wickremesinghe đã gửi thư mời các chính đảng 
tham gia thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Theo truyền thông địa phương, đảng đối lập chính 
Samagi Jana Balawegaya (SJB) ở Sri Lanka sẽ không 
tham gia chính phủ, nhưng một số nghị sĩ trong SJB sẽ 
tham gia với tư cách cá nhân. Trong khi đó, Mặt trận Tự do 
quốc gia (NFF) do nghị sĩ Wimal Weerawansa lãnh đạo đã 
cam kết ủng hộ Tổng thống Wickremesinghe.

Ngày 20/7 vừa qua, Quốc hội Sri Lanka đã bầu ông 
Ranil Wickremesinghe làm Tổng thống mới của quốc gia 
này, thay thế ông Gotabaya Rajapaksa - người đã rời khỏi 
Sri Lanka và thông báo từ chức.
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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

Thế lưỡng nan của Thổ Nhĩ Kỳ
(VN+) - Sự hiện diện quân sự ở Syria cho phép Thổ 

Nhĩ Kỳ có bàn đạp tấn công lực lượng Kurd. Nhưng 
Ankara cũng biết việc mình nán lại đây cũng không có lợi 
về dài hạn.

Tại ba khu vực biên giới ở Bắc Syria hiện do quân đội 
Ankara kiểm soát, học sinh Syria học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 
làm ngoại ngữ thứ hai. Người ốm được điều trị ở bệnh viện 
do Thổ Nhĩ Kỳ xây và đèn sáng nhờ điện từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền chính tại ba 
khu vực, trong khi các công ty tổ chức dùng dịch vụ bưu 
chính nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ, PTT, để chuyển lương 
cho người lao động Syria.

Ở đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đào tạo và trả lương cho hơn 
50.000 chiến binh nổi dậy người Syria, đồng thời triển 
khai quân đội nước mình trong Syria. Ankara còn xây các 
căn cứ quân sự ở biên giới và dựng bức tường biên giới dài 
873 km.

Sau khi xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu lăn bánh qua biên 
giới Syria vào 6 năm trước, chiến dịch quân sự của Ankara 
đã tác động tới gần như mọi mặt về an ninh và đời sống của 
khoảng 2 triệu người Syria tại ba khu vực trên.

Ảnh minh họa
Một Syria bị chia năm xẻ bảy
Syria vốn đã bị chia năm xẻ bảy sau cuộc nội chiến 

giữa các thế lực đối địch nhau.
Với sự hậu thuẫn của Nga, Iran cùng dân quân thân 

Iran, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã trấn áp 
cuộc nổi dậy năm 2011 và lấy lại quyền kiểm soát phần lớn 
Syria. Tàn dư của phe nổi dậy bị đẩy về miền Bắc Syria, 
nơi họ cầm cự dựa vào lực lượng và viện trợ kinh tế của 
Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở vùng Đông Bắc, lực lượng dân quân do người Kurd 
dẫn dắt đang kiểm soát hơn 20% Syria với sự hỗ trợ của 
Washington cùng “chiếc ô bảo vệ” của khoảng 800 binh sĩ 
Mỹ.

Mục tiêu quân sự chủ chốt của Ankara trong khu vực 
chính là để làm suy yếu dân quân người Kurd. Thổ Nhĩ Kỳ 
đã nhiều lần tấn công để đẩy lùi chiến binh người Kurd 
thuộc YPG - tổ chức bị Ankara liệt vào danh sách khủng 
bố - khỏi đường biên giới chung với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là cánh tay nối dài của đảng 
Công nhân Kurd (PKK) - lực lượng dân quân hoạt động 
chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng chục năm qua.

Tổng thống Erdogan còn muốn tạo lập các vùng an 

toàn để khuyến khích khoảng 3,7 triệu người tị nạn Syria 
rời Thổ Nhĩ Kỳ để trở về quê hương, trong bối cảnh sự hiện 
diện của người tị nạn không còn được hoan nghênh.

Chiến dịch ấy đã tiêu tốn hàng tỷ USD của Ankara, 
làm căng thẳng quan hệ với Mỹ, châu Âu và các cường 
quốc Arab, đồng thời tạo nguy cơ gia tăng đối đầu với 
Tổng thống Assad cùng các bên hậu thuẫn. Dù vậy, ông 
Erdogan hồi tháng 6 cho biết đang dự định “một giai đoạn 
mới” trong mục tiêu tạo ra “vùng an toàn” sâu 30 km tính 
từ biên giới để đẩy lùi dân quân người Kurd ra khỏi 
Manbij, thành phố chiến lược nằm về phía tây sông 
Euphrates, và Tal Rifaat, thị trấn nhỏ nằm xa hơn về phía 
tây.

“Chúng ta sẽ quét sạch khủng bố ra khỏi Tal Rifaat và 
Manbij”, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói. “Và chúng ta sẽ từng 
bước làm điều tương tự với các vùng khác”.

Một đợt tấn công mới?
Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết hiện có rất ít 

dấu hiệu cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sắp mở chiến dịch 
tấn công lực lượng người Kurd. Đồng thời, Nga, Iran và cả 
Mỹ đều cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không đột kích sâu hơn vào 
Syria vì nguy cơ làm xung đột lan rộng.

Nhưng bên trong Syria, các chỉ huy người Thổ Nhĩ Kỳ 
gần đây đã dặn dò nhà chức trách phe nổi dậy chuẩn bị 
triển khai chiến binh thuộc Quân đội Quốc gia Syria 
(SNA) - tên gọi chung cho nhiều nhóm nổi dậy chống 
chính quyền Assad, theo Mahmoud Alito, người đứng đầu 
phòng chính trị của SNA.

Ông Alito còn bổ sung rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 
thêm binh sĩ và vũ khí khắp biên giới.

Một số người đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng 
làm thay đổi bản chất của Syria. Tuy nhiên, một quan chức 
Thổ Nhĩ Kỳ cấp cao khẳng định Ankara không có ý định 
như vậy.

“Nhiều người bạn phương Tây và Arab đang hiểu 
nhầm điểm này”, vị quan chức nói.

Nỗi sợ lớn nhất của Ankara là việc YPG càng có 
nhiều thời gian củng cố quyền kiểm soát đối với lãnh thổ, 
khả năng tổ chức này tìm cách lập ra quê hương cho người 
Kurd sẽ càng lớn. Ý tưởng ấy là không thể chấp nhận đối 
với Thổ Nhĩ Kỳ - nước đã dành 4 thập kỷ chống lại phong 
trào ly khai của người Kurd.

Giới phân tích tin rằng có nhiều yếu tố khiến ông 
Erdogan đe dọa mở đợt tấn công mới, bao gồm niềm tin 
cho rằng giao tranh Ukraine làm giảm sự chú ý của Nga và 
phương Tây, và việc vị tổng thống muốn kêu gọi người 
ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử tháng 6/2023.

Nhưng về cốt lõi, Thổ Nhĩ Kỳ “thực sự tin rằng YPG 
là mối đe dọa an ninh quốc gia nhưng không một ai nhìn 
nhận nghiêm túc mối đe dọa ấy”, Dareen Khalifa, nhà 
phân tích về Syria thuộc viện chính sách Crisis Group, nói.

“Liệu chúng ta có đồng ý không là một chuyện”, bà 
Khalifa nói. “Nhưng mọi người ở Ankara, dù là Erdogan 
hay là một nhà lãnh đạo khác, cũng vẫn sẽ suy nghĩ về điều 
ấy và có thể sẽ hành động”.

Những lựa chọn của Thổ Nhĩ Kỳ
Sau khi được Mỹ chọn làm đối tác chiến đấu chống lại 

ISIS ở Đông Bắc Syria, YPG đã nổi lên trong mắt quan 
chức Ankara là thế lực đáng ngại, khi lực lượng dân quân 
người Kurd có thể giành lãnh thổ, vũ khí và cả vị thế quốc 
tế.

Tổng thống Erdogan lần đầu ra lệnh cho binh sĩ tràn 
qua biên giới vào năm 2016, trong đợt tấn công vào thành 
phố Jarablus của Syria. Đợt tấn công này bề ngoài là nhắm 
vào ISIS nhưng thực tế cũng là để ngăn chặn sự tiến quân 
của dân quân người Kurd. Lần lượt năm 2018, 2019 và 
2020, Ankara thực hiện các đợt tấn công tương tự.

Murat Yesiltas, chuyên gia phân tích thuộc viện chính 
sách Seta có quan hệ thân cận với chính quyền Erdogan, 
cho rằng Ankara đang phải chật vật đối diện với một mâu 
thuẫn.

Một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ từng nói mong muốn nước 
Syria thống nhất, đặc biệt là để ngăn ngừa sự hình thành 
nhà nước của người Kurd. Nhưng mặt khác, Ankara cũng 
nhận ra rằng mình “đang làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ 
tiềm năng của Syria”, ông Yesiltas nói.

Lúc này, Ankara có ba lựa chọn, theo ông Yesiltas. 
Lựa chọn đầu tiên - cai quản trực tiếp - sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ 
được rộng đường giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh ở 
thực địa. Nhưng lựa chọn này trên thực tế tương đương với 
việc sáp nhập lãnh thổ Syria.

Lựa chọn tiếp theo là cai quản từ sau biên giới, giúp 
Ankara có tầm ảnh hưởng mà không phải tham gia vào bất 
cứ dạng chính quyền nào. Lụa chọn cuối cùng là rút lui với 
niềm tin rằng chính quyền địa phương thân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ 
duy trì trật tự.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện theo đuổi sự kết hợp của hai lựa chọn 
đầu tiên, ông Yesiltas nói.

Ý định đánh sâu hơn vào Syria của ông Erdogan chứa 
đựng nhiều rủi ro. Chiến binh của chính quyền Assad do 
Nga hậu thuẫn và dân quân thân Iran đã được huy động 
quanh Manbij và Tal Rifaat. Lực lượng người Kurd cũng 
cảnh báo sẽ bắt tay với Damascus đánh bại các đợt tiến 
công.

Ngoài ra, Nga cũng chưa có dấu hiệu thay đổi tư thế 
tại Syria, bất chấp giao tranh ở Ukraine, theo giới chức 
phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ. “Với Nga, Syria là thành công 
lớn nên tôi không nghĩ họ sẽ mạo hiểm rút quân”, James 
Jeffrey, cựu Đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

Ông Jeffrey cũng cho rằng ít có khả năng Mỹ rút quân 
trong thời gian gần, đặc biệt là sau vụ rút lui xấu xí tại 
Afghanistan. Ông tin rằng hiện trạng phù hợp lợi ích của 
mọi bên nước ngoài tại Syria. Dù thế nào đi nữa, nhiều 
người Syria tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn ở đây lâu dài. Họ 
không thấy được cái kết cho khủng hoảng của đất nước 
mình.

“Người Syria không còn có quyền quyết định nữa rồi. 
Mỹ có quyền lên tiếng, rồi còn Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ”, 
Abdulghani Shobak, một quan chức của phe đối lập Syria, 
nói.

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
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OPEC+ tăng sản lượng dầu một cách 

nhỏ giọt sau yêu cầu của TT Biden

họp kín.

Raad Alkadiri, giám đốc điều hành về 

năng lượng, khí hậu và tính bền vững của 

Eurasia Group, nói: “Nó ít đến mức chả có 

nghĩa lý gì. Từ quan điểm vật lý, đó chỉ 

như một đốm sáng bên lề. Về ý nghĩa 

chính trị, nó gần như một sự xúc phạm”.

OPEC và các đồng minh do Nga dẫn 

đầu trước đó đã tăng sản lượng khoảng 

430.000-650.000 thùng/ngày mặc dù họ 

đã phải vật lộn để đạt được mục tiêu do 

hầu hết các thành viên đã cạn kiệt tiềm 

năng sản lượng.

Hoa Kỳ đã khiến các nhà lãnh đạo 

OPEC là Ả rập Xê út và Các Tiểu vương 

quốc Ả rập Thống nhất (UAE) chịu áp lực 

phải bơm thêm dầu để giúp kiềm chế giá 

do nhu cầu tăng trở lại và cuộc xâm lược 

của Moscow vào Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và 

phương Tây đối với Nga đã khiến giá của 

tất cả các loại năng lượng tăng cao, dẫn 

đến lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều 

thập niên và lãi suất ngân hàng trung ương 

tăng.

Ông Biden đã tới Riyadh vào tháng 

trước để hàn gắn mối quan hệ với Ả rập Xê 

út đã đổ vỡ sau vụ sát hại nhà báo Jamal 

Khashoggi cách đây 4 năm.

Lạm phát của Mỹ năm nay đạt mức 

cao nhất trong 40 năm, đe dọa đến tỷ lệ 

ủng hộ dành cho ông Biden trừ khi giá 

xăng giảm.

Người cai trị trên thực tế của Ả rập Xê 

út, Thái tử Mohammed bin Salman, người 

bị tình báo phương Tây cáo buộc đứng sau 

vụ sát hại Kashoggi - mà ông phủ nhận - 

cũng đã đến Pháp vào tháng trước như một 

phần trong nỗ lực xây dựng lại quan hệ với 

phương Tây.

Hôm thứ Ba 2/8, Washington đã 

thông qua việc bán tên lửa phòng thủ trị 

giá 5,3 tỷ USD cho UAE và Ả rập Xê út 

nhưng vẫn chưa chấm dứt lệnh cấm bán vũ 

khí tấn công cho Riyadh.

OPEC đã từ chối chuyển sang tăng 

sản lượng lớn hơn nữa giữa lúc các nguồn 

tin trong khối viện dẫn việc các thành viên 

thiếu công suất dự phòng để bổ sung lượng 

dầu cũng như họ cần hợp tác hơn nữa với 

Nga trong khuôn khổ của OPEC+ mở 

rộng.
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hàng hải và hàng không.

Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Đông của 

Trung Quốc cho biết một cuộc tập trận đa 

lực lượng với sự tham gia của Hải quân, 

Không quân, Lực lượng Tên lửa, Lực 

lượng Hỗ trợ Chiến lược và Lực lượng Hỗ 

trợ Hậu cần Chung, đã diễn ra trên không 

và trên biển ở phía bắc, tây nam và đông 

nam Đài Loan hôm 3/8.

Quân đội Trung Quốc đã thực hiện 

các hoạt động bao gồm phong tỏa và kiểm 

soát, tấn công trên biển và bắn vào đất liền.

Các nhà phân tích được Reuters vấn ý 

cho biết vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có 

bắn tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo 

trực tiếp vào hòn đảo này hay không hay 

lần đầu tiên tìm cách phong tỏa Đài Loan.

Tống Trung Bình, nhà bình luận quân 

sự ở Hong Kong, nói có vẻ Giải phóng 

Quân Nhân dân Trung Quốc muốn phong 

tỏa hòn đảo nếu họ cần phải làm vậy trong 

trường hợp xảy ra chiến tranh sau này.

“Mục tiêu của các cuộc tập trận này, 

nói thẳng ra, là để chuẩn bị cho cuộc chiến 

quân sự với Đài Loan,” ông Tống nói.

Điều bất thường là các cuộc tập trận 

này đã được hãng tin nhà nước Tân Hoa 

Xã công bố với bản đồ định vị - điều mà 

một số nhà phân tích và học giả cho là cho 

thấy Trung Quốc muốn nhắm tới cả công 

chúng trong và ngoài nước.

“Chúng ta có thể thấy tham vọng của 

Trung Quốc: biến eo biển Đài Loan thành 

vùng biển phi quốc tế, cũng như biến toàn 

bộ khu vực phía tây của chuỗi đảo thứ nhất 

ở phía tây Thái Bình Dương trở thành 

phạm vi ảnh hưởng của mình”, một quan 

chức cấp cao Đài Loan nắm rõ về việc 

hoạch định an ninh của hòn đảo nói với 

Reuters.

Nếu Trung Quốc có được những gì họ 

muốn, quan chức này nói, tác động sẽ ‘là 

thảm họa cho sự an toàn và ổn định của các 

nước trong khu vực, cũng như cho nền 

kinh tế khu vực’.

Học giả an ninh Collin Koh ở 

Singapore cho biết chuyến thăm của bà 

Pelosi đã khiến Bắc Kinh mắc kẹt giữa 

việc phải cho thấy phản ứng sâu rộng, kiên 

quyết trong khi tránh xung đột toàn diện.

“Ngay cả khi họ muốn tránh kết cục 

đó, vẫn có khả năng đáng kể là sẽ có leo 

thang bất ngờ”, ông Koh, nhà nghiên cứu 

thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. 

Rajaratnam, cho biết.

Bản đồ các cuộc tập trận do Trung 

Quốc tung ra cho thấy chúng vượt xa các 

vụ bắn tên lửa ở eo biển vào năm 1996 khi 

Bắc Kinh phản đối cuộc bầu cử tổng thống 

trực tiếp đầu tiên của Đài Loan trong sự 

kiện được gọi là Cuộc khủng hoảng eo 

biển Đài Loan lần thứ ba.

Đáng chú ý, ở phía bắc, phía đông và 

phía nam, theo đề án tập trận, các khu vực 

tập trận đó chia đôi lãnh hải 12 hải lý của 

Đài Loan – điều mà các quan chức Đài 

Loan cho rằng thách thức trật tự quốc tế và 

dẫn đến phong tỏa vùng trời và vùng biển 

của họ.

Vào năm 1996, hải quân Mỹ đã điều 

hai tàu sân bay đến gần eo biển để chấm 

dứt khủng hoảng – động thái mà nhiều nhà 

phân tích cho là hiện giờ sẽ gặp khó khăn 

hơn do sự lớn mạnh về quân sự của Trung 

Quốc, bao gồm kho tên lửa lợi hại hơn rất 

nhiều.

Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận 

với Reuters hôm 2/8 rằng Đệ thất Hạm đội 

đã triển khai tàu sân bay USS Ronald 

Reagan và 4 chiến hạm khác, bao gồm tàu 

tuần dương mang tên lửa điều hướng, ở 

Biển Philippines phía đông Đài Loan nằm 

trong ‘kế hoạch bố trí thường xuyên’.

Ông Koh cho biết các máy bay trinh 

sát tân tiến của Mỹ và Đài Loan sẽ coi cuộc 

tập trận là cơ hội để thăm dò các hệ thống 

quân sự và thông tin liên lạc của Trung 

Quốc, và nó có khả năng làm tăng rủi ro 

nếu máy bay Trung Quốc đáp trả.
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(tiếp trang 1-A)

Bà Nancy Pelosi rời Đài Bắc sau khi 
khẳng định cam kết với Đài Loan

Chuyến công du của bà Pelosi đã làm 
gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung hơn các 
chuyến thăm của các nghị sĩ khác trong 
Quốc hội Mỹ vì bà có chức vụ cao, là lãnh 
đạo Hạ viện. Bà là Chủ tịch Hạ viện Mỹ 
đầu tiên đến thăm Đài Loan sau 25 năm, kể 
từ chuyến thăm của ông Newt Gingrich 
hồi năm 1997. Tuy nhiên, cũng đã có các 
thành viên Quốc hội Mỹ khác đã đến thăm 
Đài Loan trong năm qua.

Bà Pelosi đề cập đến các lời đe dọa 
của Bắc Kinh vào sáng ngày 3/8, và nói bà 
hy vọng mặc dù Trung Quốc ngăn cản Đài 
Loan tham dự một số hội nghị quốc tế, 
điều rõ ràng là họ hiểu họ sẽ không thể cản 
trở người khác đến Đài Loan để thể hiện 
tình hữu nghị và ủng hộ.

Bà lưu ý rằng cả hai đảng ở Mỹ đều 
ủng hộ Đài Loan và ca ngợi nền dân chủ 
của hòn đảo. Bà không nói tới mức là Mỹ 
sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự, nhưng 
nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ ‘cam kết về 
an ninh cho Đài Loan, để Đài Loan có thể 
tự vệ một cách hiệu quả nhất’.

Trong thời gian ở thăm, Bà Pelosi đã 
đến một bảo tàng nhân quyền ở Đài Bắc, 
nơi trình bày chi tiết lịch sử thời kỳ thiết 
quân luật của hòn đảo và gặp gỡ một số 
nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhất 
của Đài Loan, bao gồm một chủ tiệm sách 
Hong Kong lưu vong vốn từng bị chính 
quyền Trung Quốc bắt giữ, ông Lam 
Wing-kee.

Bà Pelosi, dẫn đầu phái đoàn cùng 5 
thành viên khác của Quốc hội Mỹ, cũng đã 
gặp gỡ các đại diện của cơ quan lập pháp 
Đài Loan.

Bắc Kinh đã trừng phạt Đài Loan 

những gì do chuyến thăm của bà Pelosi?

xây dựng và làm bê tông – sang Đài Loan 

đã bị ngưng lại kể từ ngày 3/8.

Động thái như vậy dựa trên luật pháp 

và quy định, Bộ này cho biết, nhưng 

không nói rõ chi tiết.

Hồi tháng 3 năm 2007, Trung Quốc 

đã tạm dừng xuất khẩu cát tự nhiên sang 

Đài Loan do những lo ngại về môi trường. 

Lệnh cấm kéo dài trong một năm. Theo số 

liệu chính thức của Trung Quốc, hơn 90% 

lượng cát tự nhiên mà Đài Loan nhập khẩu 

đến từ Trung Quốc trong năm 2007.

Trái cây và cá

Trung Quốc cũng ngưng nhập khẩu 

các loại cam quýt, cá đuôi sọc trắng ướp 

lạnh và cá thu ngựa đông lạnh từ Đài Loan 

từ ngày 3/8, mà họ viện lý do là dư lượng 

thuốc trừ sâu được tìm thấy trên cam quýt, 

trong khi trên bao bì của một số sản phẩm 

cá đông lạnh họ phát hiện dấu vết của virus 

corona hồi tháng 6.

Các mặt hàng nông sản và thực phẩm 

hàng đầu mà Trung Quốc nhập khẩu từ 

Đài Loan bao gồm hải sản, cà phê, các sản 

phẩm sữa, đồ uống và giấm.

Trong 6 tháng đầu năm, các mặt hàng 

nông sản và thực phẩm lớn nhất mà Trung 

Quốc nhập từ Đài Loan là cá và các loại 

thủy hải sản không xương sống khác, đạt 

kim ngạch 399 triệu nhân dân tệ, tức 59 

triệu đô la.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã ngưng 

nhập khẩu cá mú từ Đài Loan, với lý do là 

họ phát hiện hóa chất bị cấm.

Năm ngoái, Bắc Kinh cũng đình chỉ 

nhập khẩu dứa, táo đường và táo sáp từ 

hòn đảo này, với lý do là lo ngại về dịch 

hại.

Hai tổ chức quỹ

Trung Quốc cũng cam kết có ‘các 

hành động kỷ luật’ đối với 2 tổ chức quỹ 

Đài Loan mà họ cho là đã quyết liệt tham 

gia vào các hoạt động ly khai và ủng hộ 

độc lập.

Hai quỹ này – Quỹ Dân chủ Đài Loan 

và Quỹ Hợp tác và Phát triển Quốc tế của 

Bộ Ngoại giao Đài Loan – sẽ bị cấm hợp 

tác với bất kỳ tổ chức, công ty và cá nhân 

nào ở đại lục, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Mã 

Tiểu Quang, phát ngôn nhân Văn phòng 

các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho 

biết hôm 3/8.

Trung Quốc sẽ trừng phạt bất kỳ tổ 

chức, công ty và cá nhân đại lục nào hỗ trợ 

tài chính hay phục vụ cho 2 tổ chức quỹ 

này, Tân Hoa Xã cho biết, và nói thêm 

rằng các biện pháp khác sẽ được đưa ra 

nếu cần thiết.

Ngoài ra, bất kỳ thỏa thuận hoặc hợp 

tác nào giữa 4 công ty Đài Loan và các 

công ty đại lục đều không được phép do 4 

công ty này có quyên góp cho 2 tổ chức 

quỹ.

Giám đốc điều hành của 4 công ty Đài 

Loan này – Speedtech Energy Co., Hyweb 

Technology Co., Skyla và SkyEyes – sẽ bị 

cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục.

(tiếp trang 1-A)

Trung Quốc tập trận ở vùng biển Đài 

Loan có nguy cơ dẫn đến chiến tranh 

không?

cho biết các cuộc tập trận bắn đạn thật vi 

phạm các quy tắc của Liên Hợp Quốc, 

xâm chiếm không gian lãnh thổ của Đài 

Loan và là thách thức trực tiếp đến tự do 

(tiếp trang 1-A)

Mỹ tính hạn chế chip Trung Quốc, ló 

dạng nguy cơ bất ổn thị trường toàn cầu

phục vụ khách hàng trên khắp thế giới.

Mỹ: Ngoại trưởng Trung Quốc đã được 

báo trước từ tháng 7 về việc thăm Đài 

Loan

ở Bali kéo dài hơn 5 giờ, và cho biết 

chuyến đi sẽ hoàn toàn do bà Pelosi quyết 

định và hoạt động đó độc lập với chính phủ 

Hoa Kỳ.

“Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có cố 

gắng sử dụng chuyến đi như một cái cớ để 

thực hiện các bước leo thang hoặc bằng 

cách nào đó tạo ra xung đột hay không”, 

quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ 

nói với các phóng viên ở Tokyo, đồng thời 

nói thêm rằng Bắc Kinh không nên phản 

ứng thái quá với chuyến đi chẳng có gì là 

bất thường cũng không phải là chưa từng 

có.

“Trung Quốc không nên lấy điều này 

làm cái cớ để tiếp tục những gì họ đang 

làm, là đang tìm cách thay đổi hiện trạng 

đối với Đài Loan”, quan chức này nói.

“Và nếu bằng cách nào đó xảy ra bất 

kỳ sự leo thang hay khủng hoảng nào sau 

chuyến thăm của bà ấy, thì đó là do Bắc 

Kinh”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả 

lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters 

vào hôm 3/8.

Trung Quốc hôm 3/8 nổi cơn thịnh nộ 

về chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ 

tới Đài Loan trong một phần tư thế kỷ, 

thúc đẩy mạnh hoạt động quân sự ở các 

vùng biển xung quanh và đình chỉ nhập 

khẩu một số sản phẩm từ Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một 

phần lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ 

bỏ phương án sử dụng vũ lực để đưa Đài 

Loan vào tầm kiểm soát của họ.

(tiếp trang 1-A)

Samsung và SK Hynix là những công 

ty kiểm soát hơn một nửa thị trường chip 

nhớ flash NAND toàn cầu, đã đầu tư rất 

nhiều vào Trung Quốc trong những thập 

niên gần đây để sản xuất những con chip 

quan trọng cho khách hàng, bao gồm cả 

những tập đoàn khổng lồ công nghệ như 

Apple, Amazon, chủ sở hữu Facebook-

Meta và Google. Cũng như máy tính và 

điện thoại, chip được sử dụng trong các 

sản phẩm như xe điện, vốn cần phải lưu trữ 

dữ liệu kỹ thuật số.

Mặc dù các biện pháp mới vẫn chưa 

được phê duyệt, nhưng khả năng xảy ra 

bất ổn đã xuất hiện vào thời điểm đang có 

dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt 

nguồn cung chip toàn cầu đã bớt gay go. 

Trước đây, sự thiếu hụt này đã làm gián 

đoạn các doanh nghiệp từ ô tô cho đến 

thiết bị tiêu dùng trong hơn một năm qua.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt vẫn 

chưa được giải quyết hoàn toàn. Vì vậy, 

theo Reuters, bất kỳ dấu hiệu gián đoạn 

mới nào cũng có thể khơi dậy tình trạng 

bất ổn nguồn cung, gây ra tăng giá như đã 

xảy ra vào đầu năm nay khi Trung Quốc áp 

đặt các hạn chế COVID-19 ở Tây An, nơi 

Samsung sản xuất chip.

Thiết bị sản xuất chip phải được lắp 

đặt và thử nghiệm đầy đủ hàng tháng trời 

trước khi bắt đầu sản xuất. Bất kỳ sự chậm 

trễ nào trong việc vận chuyển thiết bị đến 

Trung Quốc sẽ đặt ra một thách thức thực 

sự đối với các nhà sản xuất chip khi họ tìm 

cách sản xuất chip tiên tiến hơn tại các cơ 

sở của Trung Quốc.

SK Hynix đã không thể nâng cấp cơ 

sở sản xuất chip nhớ DRAM của mình ở 

Vô Tích, Trung Quốc, với máy sản xuất 

chip in thạch bản cực tím (EUV) mới nhất 

do công ty ASML của Hà Lan sản xuất vì 

các quan chức Hoa Kỳ không muốn thiết 

bị tiên tiến được sử dụng trong quá trình 

này được đưa vào Trung Quốc.

Máy EUV được sử dụng để tạo ra các 

chip tiên tiến hơn và nhỏ hơn được sử 

dụng trong các thiết bị cao cấp như điện 

thoại thông minh.

“Chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ 
viện tới Đài Loan cùng phái đoàn, không 
hề sợ hãi, là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất nhân 
quyền và củng cố các giá trị dân chủ và tự 
do”, bà Sái Kỳ Xương, phó chủ tịch cơ 
quan lập pháp Đài Loan, nói trong lời phát 
biểu chào mừng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe 
Biden đã tìm cách giảm bớt mức độ rầm rộ 
của chuyến thăm và khẳng định không có 
thay đổi nào trong chính sách ‘Một Trung 
Quốc’ lâu nay của Mỹ, vốn công nhận Bắc 
Kinh nhưng vẫn mở cửa cho quan hệ 
không chính thức và quan hệ quốc phòng 
với Đài Bắc.
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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

Mỹ và Canada mở rộng việc áp 
đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào 
Nga

(VN+) - Mỹ bổ sung 25 máy bay Airbus do các hãng 
hành không Nga vận hành vào danh sách trừng phạt. Còn 
Canada thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga, 
ảnh hưởng tới 43 cá nhân và 17 pháp nhân.

Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ bổ sung 25 máy bay 
của hãng Airbus do các hãng hành không Nga vận hành 
vào danh sách trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc 
biệt của Moskva tại Ukraine.

Các máy bay này bị cho là vi phạm các biện pháp kiểm 
soát xuất khẩu của Mỹ.

Trước đó, bộ trên đã xác định hơn 150 máy bay của 
Boeing và một máy bay của Gulfstream bay từ các nước 
khác vào không phận Nga từ ngày 2/3 hoặc vào không 
phận Belarus từ ngày 8/4 vi phạm các quy định kiểm soát 
xuất khẩu của Mỹ.

Các quy định được áp dụng đối với các máy bay chế 
tạo ở Mỹ cũng như các máy bay chế tạo ở nước ngoài với ít 
nhất 25% bộ phận chế tạo ở Mỹ.

Đợt bổ sung mới nhất cũng là những máy bay nước 
ngoài đầu tiên bị đưa vào danh sách trừng phạt do vi phạm 
các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

25 máy bay Airbus A320, A321 và A330 do các hãng 
hàng không Nga gồm Ural Airlines, S7 Airlines, Red 
Wings, Yamal Airlines, Nordwind và I-Fly vận hành đã bị 
đưa vào danh sách trên.

25 máy bay Airbus A320, A321 và A330 do các hãng 
hàng không Nga gồm Ural Airlines, S7 Airlines, Red 
Wings, Yamal Airlines, Nordwind và I-Fly vận hành đã bị 
đưa vào danh sách trừng phạt

Các hãng hàng không này sẽ bị từ chối tiếp nhiên liệu, 
sử dụng các bộ phận dự phòng và các dịch vụ bảo trì.

Bộ trên cho rằng động thái trên sẽ tiếp tục làm hạn chế 
năng lực của các hãng hàng không Nga trong vận hành các 
phi đội máy bay sản xuất cả ở Mỹ và Liên minh châu Âu 
(EU).

Những công ty trên toàn thế giới nếu cung cấp các 
dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế phụ tùng, tiếp 
nhiên liệu cho các máy bay này đều bị cho là vi phạm các 
quy định của Washington và có thể chịu những hình phạt 
tương ứng.

Trước đó, cùng ngày, Mỹ cũng đã thông báo áp đặt các 
biện pháp hạn chế đối với một số quan chức, doanh nhân 
Nga.

Những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh và đóng băng 
tài sản tại Mỹ, trong khi đó, các công ty và công dân Mỹ 
cũng bị cấm làm ăn với các đối tác này.

Tương tự, ngày 2/8, Chính phủ Canada thông báo mở 

rộng các biện pháp trừng phạt Nga, ảnh hưởng tới 43 cá 
nhân và 17 pháp nhân.

Trong số các pháp nhân mới bị đưa vào danh sách 
trừng phạt có các công ty nghiên cứu và các viện nghiên 
cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tự động, thông tin liên 
lạc và điện cơ.

Trong khi đó, 43 cá nhân mới được bổ sung vào  danh 
sách trừng phạt nói trên là những người được bị cho là có 
liên quan lực lượng quân đội Nga.

Theo quy định, các công dân và pháp nhân Canada bị 
cấm giao dịch với các công ty và cá nhân này.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bình luận về 
gói trừng phạt mới của Mỹ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly 
Antonov cho rằng việc Washington áp đặt các biện pháp 
trừng phạt đối với hoạt động thương mại của Nga là một 
cách để cô lập Nga với thị trường thế giới, vi phạm nguyên 
tắc cạnh tranh công bằng, phá vỡ các thị trường, gia tăng 
nguy cơ lạm phát và các vấn đề liên quan.

Ông Antonov cũng đánh giá Mỹ dường như đang đi 
vào lối mòn trừng phạt, không có cách làm mới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc 
Guterres sắp có chuyến công du 
châu Á

(VN+) - Ông Stephane Dujarric cho biết theo lịch 
trình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 
4/8 sẽ rời New York bắt đầu chuyến công du châu Á đến 3 
nước là Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, 
Stephane Dujarric ngày 2/8 cho biết Tổng thư ký Liên hợp 
quốc Antonio Guterres từ ngày 4/8 sẽ bắt đầu chuyến công 
du châu Á đến 3 nước là Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Ông Stephane Dujarric cho biết theo lịch trình, Tổng 

thư ký Guterres ngày 4/8 sẽ rời New York (Mỹ) đến Nhật 
Bản.

Tại quốc gia Đông Bắc Á này, ông Guterres sẽ tham 
gia Lễ tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima được 
tổ chức vào ngày 6/8 hàng năm, gặp một số quan chức cấp 
cao của Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng Fumio Kishida.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng sẽ gặp một nhóm các 
nạn nhân sống sót trong thảm họa bom nguyên tử ở 
Hiroshima và Nagasaki, cũng như tham gia đối thoại với 
các nhà hoạt động trẻ, những người đang dẫn đầu các sáng 
kiến về giải trừ, không phổ biến vũ khí hạt nhân và các vấn 
đề toàn cầu khác.

Sau Nhật Bản, Tổng thư ký Liên hợp quốc  sẽ đến 
Mông Cổ, nước đã thể hiện cam kết không phổ biến vũ khí 
hạt nhân và tuyên bố là khu vực không có vũ khí hạt nhân.

Tại đây, ông Guterres sẽ tham gia lễ trồng cây tại thủ 
đô Ulan Bator để công nhận Sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh 

vào năm 2030 như một phần trong nỗ lực của nước này 
nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu và chống sa mạc 
hóa. Ngoài ra, ông sẽ đến thăm một gia đình du mục và tìm 
hiểu về cách sống của họ.

Sau  Mông Cổ, Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tới Hàn 
Quốc vào ngày 11/8.

Lượng người di cư trái phép qua 
eo biển Manche sang Anh cao kỷ lục

(VN+) - Ngày 2/8, Chính phủ Anh thông báo gần 700 
người di cư đã vượt eo biển Manche sang Anh chỉ trong 
ngày 1/8, đánh dấu mức cao kỷ lục mới kể từ đầu năm 2022 
tới nay.

Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ 696 người di cư đã vượt 
eo biển Manche trên 14 chiếc thuyền nhỏ. Đây là tổng số 
người di cư cao nhất trong một ngày kể từ đầu năm tới nay, 
đồng thời là lần thứ hai số người di cư theo ngày vượt mốc 
600 người trong năm 2022.

Các nguồn thạo tin cho biết nhiều nhóm lớn, trong đó 
có cả trẻ nhỏ, đã được đưa vào bờ tại thị trấn Ramsgate ở 
hạt Kent, miền Đông Nam vùng England. Sau đó, họ được 
chuyển tới các trung tâm tiếp nhận tạm thời bằng xe buýt.

Con số mới nhất nói trên cho thấy chính sách của 
Chính phủ Anh nhằm trục xuất những người liều mạng 
vượt eo biển Manche sang Rwanda cho đến nay vẫn không 
thể ngăn cản được họ.

Người di cư được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa về 
bờ biển phía Đông Nam nước Anh, sau khi băng qua eo 
biển Manche

Theo các số liệu thống kê của chính phủ, kể từ đầu 
năm, hơn 17.000 người đã tới Anh sau khi vượt eo biển 
Manche - một trong những tuyến vận tải tấp nập nhất thế 
giới - trên những con thuyền nhỏ ọp ẹp. Năm ngoái, hơn 
28.500 người di cư đã vượt biển sang Anh.

Số lượng người di cư vào Anh cao chưa từng có trong 
một ngày được ghi nhận vào tháng 11/2021 với 853 người.

Số lượng người vượt biên trái phép biến động theo 
từng năm, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và các hoạt 
động bảo vệ bờ biển của lực lượng chức năng dọc theo bờ 
biển miền Bắc nước Pháp.

Trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng 
người tìm cách nhập cư bất hợp pháp, Anh đã gửi cho Pháp 
hàng chục triệu euro hàng năm để nước này hỗ trợ ngăn 
chặn, bao gồm cả việc tăng cường tuần tra bãi biển và bổ 
sung các thiết bị giám sát. Gần nhất vào đầu năm nay 
Chính phủ Anh đã công bố một chính sách mới theo đó 
trục xuất những người vượt biên sang Rwanda.

Tuy nhiên, chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh vào 
giữa tháng Sáu năm nay đã phải tạm hoãn do các vấn đề 
pháp lý.



Đức chạy đua ngăn 
cuộc khủng hoảng chưa 
từng có vì thiếu khí đốt Nga

(DT) - Việc Nga cắt giảm nguồn cung 
đang gây sức ép đáng kể đến Đức, nền kinh 
tế lớn thứ 2 ở châu Âu. Cuộc khủng hoảng 
có thể tồi tệ hơn nữa khi mùa đông đến gần.

Dinh tổng thống Đức ở Berlin không 
còn sáng nhiều đèn vào buổi tối, thành phố 
Hanover ngừng dịch vụ nước nóng ở những 
nơi công cộng như bể bơi, phòng gym. 
Nước Đức đang vào guồng để ngăn chặn 
một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa 
từng có khi mùa đông đang đến rất gần.

Mặc dù đang là cao điểm nắng nóng 
mùa hè, nhưng người Đức đang hối hả đối 
phó kịch bản thiếu năng lượng cho mùa 
đông - điều chưa từng xảy ra ở một quốc gia 
phát triển. Phần lớn châu Âu đều cảm nhận 
được sức ép từ việc Nga cắt giảm nguồn 
cung khí đốt, nhưng không nước nào chịu 
sức ép lớn như Đức - nền kinh tế lớn thứ 2 
khu vực.

Trong khi đó, chính quyền Thủ tướng 
Olaf Scholz bị cho là ứng phó khá chậm 
chạp, chỉ đến gần đây Berlin mới đặt ra các 
mục tiêu cắt giảm tiêu thụ. “Những thách 
thức mà chúng ta đang đối mặt rất lớn và 
chúng tác động đáng kể đến các lĩnh vực 
kinh tế xã hội. Tuy nhiên, chúng ta là một 
đất nước mạnh, chúng ta có thể vượt qua 
được cuộc khủng hoảng này”, Phó Thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert 
Habeck nói.

Đức giảm tiêu thụ năng lượng để đối 
phó việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt 

Các nguồn thạo tin cho hay, Nga được 
cho là sẽ tiếp tục hạn chế nguồn cung khí 
đốt cho châu Âu chừng nào xung đột 
Ukraine còn tiếp diễn. Điều đó có nghĩa là, 
châu Âu sẽ phải đối mặt với kịch bản thiếu 

hụt nguồn cung trong thời gian dài và giá 
khí đốt sẽ không ngừng tăng.

Nga vốn là nhà cung cấp khí đốt lớn 
nhất cho châu Âu, đáp ứng khoảng 40% 
nhu cầu tiêu thụ của khu vực này. Để đối 
phó tình trạng thiếu hụt năng lượng, Đức đã 
“hồi sinh” các nhà máy điện than - một 
bước lùi cho những nỗ lực chống biến đổi 
khí hậu mà châu Âu theo đuổi.

Nếu các biện pháp tái cân bằng cung 
cầu thất bại, chính phủ Đức có thể ban bố 
tình trạng khẩn cấp về khí đốt, cho phép 
chính phủ kiểm soát việc phân bổ nguồn 
cung. Mặc dù hiện tại Đức vẫn ưu tiên 
nguồn cung cho các hộ gia đình và những 
cơ sở quan trọng như bệnh viện, không có 
gì đảm bảo rằng cuộc sống với người Đức 
sẽ dễ chịu.

Theo một khảo sát của Viện nghiên 
cứu kinh tế Cologne, hiện tại 1/4 người Đức 
đã bị xếp vào diện “nghèo năng lượng”, 
nghĩa là chi phí sưởi ấm, thắp sáng ảnh 
hưởng đến khả năng chi trả các chi phí 
khác. Chính phủ Đức đang xem xét các 
chương trình hỗ trợ cho hộ gia đình thu 
nhập thấp.

Trong khi đó, một khảo sát thực hiện 
với khoảng 3.500 doanh nghiệp ở Đức cho 
thấy, 16% doanh nghiệp sản xuất đang cân 
nhắc thu hẹp quy mô hoặc ngừng một số 
mảng hoạt động nhất định do khủng hoảng 
năng lượng.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, GDP của 
Đức có thể giảm 4,8% nếu Nga cắt nguồn 
cung năng lượng. Thiệt hại với kinh tế Đức 
khi đó ước tính 220 tỷ euro. “Hệ thống kinh 
tế của chúng ta có nguy cơ sụp đổ. Nếu 
không thận trọng, Đức có thể trở thành 
quốc gia phi công nghiệp hóa”, Michael 
Kretschmer, một quan chức của Đức cảnh 
báo.

Theo khảo sát của Policy Matters, đa 
số người Đức cho rằng, chính phủ nên tiếp 
tục ủng hộ Ukraine bất chấp giá năng lượng 
tăng. Tuy nhiên, số người chỉ trích, giống 
ông Kretschmer, có thể tăng trong thời gian 
tới nếu mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn 
và cuộc khủng hoảng năng lượng càng tồi tệ 
hơn.
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Cuộc khủng hoảng di cư bị lãng 
quên giữa lòng châu Âu

(VN+) - Ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus, hàng 
nghìn người tị nạn vẫn chờ đợi để tiến vào lãnh thổ Liên 
minh châu Âu (EU), bất chấp việc bị ngăn chặn hay xua 
đuổi.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ, bà 
Danuta Kuroń vội vã chuẩn bị các mặt hàng tiếp tế khẩn 
cấp để mang tới cho hai người tị nạn cần giúp đỡ. Những 
người này đang đói, ướt sũng và lạc đường trong khu rừng 
Białowieża rộng lớn giữa biên giới Ba Lan - Belarus.

“Tôi biết rằng nếu tôi quên gì đó, sẽ là thảm họa với 
họ”, bà Kuroń nói khi cất quần lót, quần áo ấm và thanh 
ngũ cốc cho hai người Kurd vào ba lô. Nhờ số điện thoại 
được truyền tai nhau trong cộng đồng người tị nạn, họ có 
thể liên hệ với Kuroń để đề nghị trợ giúp.

Họ là những người trên tuyến đầu của cuộc khủng 
hoảng người tị nạn đã bị “lãng quên” - theo bà Kuroń và 
những nhà vận động khác - khi hàng triệu người Ukraine 
tràn sang Ba Lan để tránh chiến sự.

Những người tị nạn không được đón chờ
Trong bối cảnh sự chú ý của Ba Lan và châu Âu đổ 

dồn về người tị nạn từ Ukraine, hàng nghìn người di cư - 
chủ yếu đến từ Trung Đông - vẫn cố gắng tiến vào lãnh thổ 
Ba Lan từ nước láng giềng Belarus kể từ mùa hè năm 
ngoái.

Dù vậy, khác với những người đồng cảnh ngộ đến từ 
Ukraine, họ không được Warsaw chào đón. Ba Lan thậm 
chí xây dựng một hàng rào thép để ngăn cản những người 
nhập cảnh từ Belarus, làm dấy lên những cáo buộc “tiêu 
chuẩn kép”.

“Chính phủ của chúng tôi sử dụng người Ukraine như 
phương tiện chính trị để chứng minh chúng tôi là một dân 
tộc vĩ đại”, bà Agata Ferenc, một nhà vận động, nói. “Họ 
phản ứng với cuộc khủng hoảng mà quy mô của nó khiến 
chúng ta dễ dàng quên đi sự phân biệt chủng tộc hướng vào 
những người khác hoàn toàn, nhập cảnh từ Belarus”.

Các quốc gia EU cáo buộc Tổng thống Belarus 
Alexander Lukashenko khuyến khích người nhập cư tìm 
cách nhập cảnh từ nước này vào ba nước láng giềng EU - 
Ba Lan, Lithuania và Latvia - nhằm gây mất ổn định khu 
vực, cũng như đáp trả các biện pháp cấm vận mà Brussels 
áp đặt lên Minsk.

Tháng 11/2021, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von 
der Leyen gọi thách thức mà EU đang phải đối mặt là “một 
cuộc tấn công hỗn hợp, không phải cuộc khủng hoảng di 
cư”.

Trước thách thức này, Ba Lan lựa chọn cách tiếp cận 
cứng rắn. Lực lượng biên phòng nước này được chỉ đạo 
đẩy lui người nhập cư, trong khi chính phủ Ba Lan xây 
dựng một hàng rào thép - có giá trị 353 triệu euro (hơn 360 
triệu USD) - trong 6 tháng, cũng như áp đặt tình trạng khẩn 
cấp với khu vực biên giới.

Các biện pháp hạn chế này cũng khiến phóng viên, 
nhân viên hỗ trợ nhân đạo, thậm chí là những người yêu 
thiên nhiên không thể tới khu vực.

Trong một chuyến thăm tới khu vực biên giới sau khi 
các lệnh hạn chế được nới lỏng hôm 1/7, Thủ tướng Ba Lan 
Mateusz Morawiecki ca ngợi đất nước này vì đã ngăn chặn 
cuộc khủng hoảng nhập cư “gây ra bởi ông Lukashenko”.

Dù vậy, bức tường thép cao 5 m chỉ có thể làm chậm, 
thay vì ngăn hoàn toàn dòng người tị nạn tràn vào Ba Lan. 
Trong khi đó, nó cũng thúc đẩy những người nhập cư tìm 
cách vượt biên giới ở những vùng đầm lầy, nơi Warsaw 
không thể dựng rào.

Theo bà Monika Matus, người phát ngôn của tổ chức 
nhân đạo Grupa Granica, cho biết 90% số cuộc gọi nhờ trợ 
giúp hiện nay đến từng những người từng bị đuổi đi.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thị sát bức 
tường tại biên giới giữa nước này và Belarus

Kể từ đầu năm 2022, khoảng 6.200 người tị nạn đã cố 
gắng nhập cảnh trái phép vào Ba Lan - giảm mạnh so với 
con số khoảng 40.000 trong năm 2021, theo lực lượng biên 
phòng Ba Lan. Số người tị nạn đến từ khu vực châu Phi hạ 
Sahara cũng đã vượt qua nhóm người tới từ Trung Đông.

Cơ quan trên cũng cáo buộc những người đồng 
nghiệp bên phía Belarus cung cấp thang và giúp những 
người nhập cư trái phép đào hầm chui qua bức tường. Bà 
Katarzyna Zdanowicz, một phát ngôn viên của lực lượng 
biên phòng Ba Lan, cho biết nước này sẽ sớm lắp đặt hệ 
thống giám sát điện tử để tăng khả năng kiểm soát.

Phản đối và ủng hộ
Không phải người dân Ba Lan nào cũng ủng hộ các 

biện pháp hạn chế của chính phủ. Một số người đã treo 

biểu ngữ phản đối bức tường thép trước cửa nhà. Tuy 
nhiên, tác động tiêu cực của tình trạng khẩn cấp với du lịch 
mới là điều được nhắc đến nhiều nhất.

Bà Małgorzata Tokarska, nhà di truyền học nghiên 
cứu bò rừng trong khu vực, cho rằng EU và Tổ chức Giáo 
dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã 
làm ngơ khi Ba Lan tiến hành “phát minh lớn nhất và tồi tệ 
nhất lịch sử” - ám chỉ bức tường - giữa một khu rừng đặc 
biệt đã được bảo vệ từ thời trung cổ.

Bất chấp những ý kiến phản đối, cũng có nhiều người 
bảo vệ biện pháp mạnh của chính phủ. “Bức tường là một 
cách tốt để ngăn người tị nạn”, ông Mieczysław 
Piotrowski, một hướng dẫn viên du lịch địa phương, nói. 
“Những chàng trai đến từ Afghanistan hay Syria khác hẳn 
các bà mẹ Ukraine và con cái họ”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Ba Lan “phân biệt 
chủng tộc và đạo đức giả” khi đối xử với những người tị 
nạn từ Belarus, so sánh với người tị nạn Ukraine.

Biên phòng Ba Lan bác bỏ cáo buộc lạm dụng người 
di cư. Theo người phát ngôn của cơ quan này, tuyên bố của 
Tổ chức Ân xá Quốc tế “không phản ánh sự thật”. Họ cũng 
từ chối đề nghị viếng thăm một trong sáu trung tâm tiếp 
nhận người tị nạn tại quốc gia Đông Âu này.

Một công dân Cameroon tại trung tâm ở Białystok 
miêu tả điều kiện sống tồi tệ với Financial Times. Ông cho 
biết sau khi từ Moscow tới biên giới Belarus, ông đã bị cả 
lực lượng Ba Lan và Lithuania đuổi đi. Sau đó, ông đến 
được Warsaw, nhưng bị bắt giữ trên đường đến Berlin.

“Tôi cần được bảo vệ, thay vì trục xuất”, ông nói.
Theo tổ chức Quỹ Helsinki về Nhân quyền, EU cần 

có động thái pháp lý chống lại Ba Lan liên quan tới chính 
sách với người tị nạn của nước này. “Đây đang là cuộc 
khủng hoảng người tị nạn bị lãng quên tại EU. Các trường 
hợp bạo lực và đẩy lùi hoàn toàn không thể chấp nhận”, bà 
Katarzyna Czarnota, một nhà xã hội học tại Quỹ Helsinki, 
nói.

Một số tình nguyện viên cho biết họ không lường 
trước các thách thức có thể gặp phải khi giúp đỡ người tị 
nạn. Dù vậy, vẫn có những người sẵn sàng giúp đỡ đối 
tượng dễ chịu tổn thương này.

Ông Wojciech Sańko, người rời bỏ công việc tại 
Warsaw tháng 8/2021 để trở về thị trấn biên giới quê 
hương giữa cuộc khủng hoảng người nhập cư, cho biết ông 
không thể ngồi yên.

“Tôi thực sự cần nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng không thể 
ngồi yên khi mọi người thiệt mạng trong khu rừng yêu quý 
của mình”, ông nói. “Đây là nơi tôi thích dạo bộ. Nhưng 
với họ, đây là hành trình chết chóc”.

TIN THEÁ GIÔÙI



The VietNam PostThe VietNam Post
Page 8A* Issue # 1574 * FRIDAY August 05, 2022


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

