
Bộ Thương mại Mỹ hôm 9/8 

cáo buộc Far East Cable, hãng sản 

xuất dây thép và cáp lớn nhất 

Trung Quốc, vi phạm lệnh kiểm 

soát xuất khẩu của Mỹ về việc vận 

chuyển thiết bị viễn thông đến 

Iran.

Far East Cable đã ký một thỏa 

thuận hồi năm 2013 để mua thiết 

bị từ hãng chế tạo thiết bị viễn 

thông Trung Quốc ZTE và sau đó 

ký hợp đồng với các công ty Iran 

để cung cấp thiết bị và linh kiện 

viễn thông, Bộ Thương mại cho 

biết trong thông báo vi phạm. Họ 

cáo buộc Far East Cable về 18 vi 

phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu 

của Mỹ từ tháng 9/2014 đến tháng 

1/2016

Far East Cable đã ký hợp 

đồng với Công ty Viễn thông Iran 

(TCI) và Khadamate Ertebati 

Rightel, một công ty khác của 

Iran, hồi năm 2014, thông báo cho 

biết. Cả hai đều là khách hàng của 

ZTE, vốn đã ngưng chuyển hàng 

có nguồn gốc từ Mỹ đến Iran vào 

Quân đội Trung Quốc đã 

‘hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác 

nhau’ quanh Đài Loan nhưng sẽ 

tuần tra thường xuyên, họ cho 

biết hôm 10/8, có khả năng báo 

hiệu trò chơi chiến tranh kéo dài 

nhiều ngày sắp chấm dứt đồng 

thời Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây áp 

lực lên hòn đảo này.
Phẫn nộ trước chuyến thăm 

Đài Bắc tuần trước của Chủ tịch 

Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung 

Quốc đã kéo dài các cuộc tập trận 

lớn nhất từ trước đến nay xung 

quanh hòn đảo tự trị mà Bắc 

Kinh tuyên bố là lãnh thổ so với 

Các hãng hàng không Nga, 

bao gồm Aeroflot của nhà nước, 

đang tháo gỡ máy bay để lấy phụ 

tùng sơ cua mà họ không thể mua 

ở nước ngoài nữa vì các lệnh trừng 

phạt của phương Tây, Reuters dẫn 

các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho 

biết.

Động thái này phù hợp với 

hướng dẫn của chính phủ Nga đối 

với các hãng hàng không hồi 

tháng 6 vốn cho phép các hãng 

hàng không trưng dụng một vài 

chiếc máy bay để lấy phụ tùng để 

đảm bảo những chiếc còn lại trong 

đội bay gồm máy bay do nước 

ngoài sản xuất có thể tiếp tục bay ít 

nhất đến năm 2025.

Các lệnh trừng phạt được áp 

đặt lên Nga sau khi nước này đưa 

quân đội vào Ukraine vào cuối 

tháng 2 đã khiến các hãng hàng 

không của Nga không thể có được 

phụ tùng thay thế hay không thể 

Không quân Ukraine hôm 
10/8 cho biết 9 chiến đấu cơ của 
Nga đã bị phá hủy trong các vụ nổ 
lớn tại một căn cứ không quân ở 
Crimea trong lúc có suy đoán vụ 

nổ đó là do Ukraine tấn công – 
hành động thể hiện sự leo thang 
đáng kể trong cuộc chiến.

Nga phủ nhận họ có máy bay 

bị hư hại trong vụ nổ hôm 9/8 – 
và phủ nhận đã xảy ra bất kỳ cuộc 
tấn công nào.

Các quan chức Ukraine 
không công khai nhận đã thực 

hiện các vụ nổ này, đồng thời chế 
nhạo lời giải thích của phía Nga 
rằng đạn dược tại căn cứ không 
quân Saki đã bốc cháy và nổ 
tung. Các nhà phân tích cũng cho 

Tổng thống Joe Biden ngày 

9/8 kí một dự luật được cả hai 

đảng biểu quyết tán thành trị giá 

280 tỉ đô để thúc đẩy sản xuất công 

nghệ cao trong nước, một phần 

trong nỗ lực tăng cường khả năng 

cạnh tranh của Mỹ trước Trung 

Quốc.

Dự luật là một phần cốt lõi 

trong chủ trương kinh tế của ông 

Biden khuyến khích đầu tư vào kĩ 

nghệ sản xuất chất bán dẫn của 

Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc 

của Mỹ vào các chuỗi cung ứng ở 

nước ngoài đối với những mặt 

hàng hệ trọng, tối tân.

"Tương lai của ngành sản 

xuất chip sẽ được tạo ra ở Mỹ," 

ông Biden nói trong một buổi lễ 

tại Vườn Hồng ngày 9/8, nhắc đến 

các thiết bị bé xíu cung cấp năng 

lượng cho mọi thứ từ điện thoại 

thông minh, máy tính, đến xe hơi. 

Luật này dành ngân khoản 52 tỉ 

đôla để củng cố lĩnh vực chip máy 

tính của Mỹ.

Dự luật được soạn thảo trong 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Trung Quốc ‘hoàn tất tập trận’ 

nhưng vẫn duy trì tuần tra quanh Đài Loan

Trung Quốc, nước mà Nga 

tranh thủ như một đồng minh kể 

từ khi bị phương Tây làm mặt 

lạnh vì cuộc xâm lược Ukraine, 

đã gọi Mỹ là ‘kẻ xúi giục đầu sỏ’ 

trong cuộc khủng hoảng.

Trong cuộc phỏng vấn với 

hãng thông tấn nhà nước Nga 

TASS được đăng hôm 10/8, Đại 

sứ Trung Quốc tại Moscow, ông 

Trương Hán Huy, cáo buộc 

Washington dồn Nga vào chân 

tường khi mở rộng khối quân sự 

NATO liên tục và hỗ trợ các lực 

lượng muốn Ukraine ngả về phía 

Liên minh châu Âu thay vì 

Moscow.

“Là kẻ khởi xướng và xúi 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Hai nhà lãnh đạo Tập và Putin đã hứa hẹn mối quan hệ đồng minh 'không giới hạn' trong cuộc gặp ở Bắc Kinh hồi tháng Hai

Chín chiến đấu cơ Nga 

bị hư hại trong vụ nổ ở Crimea
TT Biden kí luật thúc đẩy 

ngành sản xuất chip của Mỹ, cạnh tranh với TQ

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Thiếu phụ tùng thay thế, 

các hãng hàng không Nga phải ‘xẻ thịt’ máy bay

Cột khói bốc cao cạnh bài biển ở Saky thuộc bang đảo Crimea hôm 9/8 năm 2022Tổng thống Joe Biden giơ "Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 2022" lên sau khi kí ban hành nó trong một buổi lễ ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, ở Washington, ngày 9 tháng 8 năm 2022.

Hãng hàng không Aeroflot của Nga đang bị thiếu phụ tùng do phương Tây cấm vận Tên lửa Trung Quốc được bắn đi trong cuộc tập trậnTrung Quốc được bắn đi trong cuộc tập trận

Trung Quốc lên án Mỹ là 

‘kẻ xúi giục’ trong cuộc chiến ở Ukraine
Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc 

ZTE dùng công ty ủy nhiệm để làm ăn với Iran
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ZTE là một trong những hãng viễn thông lớn nhất của Trung Quốc
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Cuộc chiến giành nguồn cung khí 
tự nhiên hóa lỏng

(VN+) - Cuộc cạnh tranh nguồn cung khí tự nhiên hóa 
lỏng giữa châu Á và châu Âu đang ngày càng trở nên quyết 
liệt, có nguy cơ đẩy giá mặt hàng này tăng vọt.

Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 trong 3 quốc gia nhập khẩu 
khí tự nhiên hóa lỏng nhiều nhất thế giới, đang chạy đua 
tìm kiếm nguồn cung để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Các doanh nghiệp ở hai nước Đông Bắc Á sớm ra tay 
hành động bởi lo ngại giá khí tự nhiên hóa lỏng có thể tăng 
cao hơn nữa bởi nhu cầu từ châu Âu, theo Financial Times.

Châu Á nhập cuộc
Hàn Quốc và Nhật Bản gia nhập cuộc cạnh tranh khí 

tự nhiên hóa lỏng trong bối cảnh châu Âu đang khẩn 
trương thu mua loại nhiên liệu này nhằm thay thế khí đốt từ 
Nga, vốn được vận chuyển bằng đường ống thông thường.

So với cùng kỳ năm 2021, giá khí đốt tự nhiên ở châu 
Âu hiện đã tăng gấp 5 lần. Điều này khiến chi phí sinh hoạt 
của người dân tăng sốc, đồng thời khiến giới doanh nghiệp 
châu Âu thiệt hại nặng.

Các nước đang chạy đua thu mua khí tự nhiên hóa 
lỏng

“Các nước đang tranh nhau mua khí tự nhiên hóa 
lỏng, tình trạng này sẽ kéo dài tới hết năm nay, sang cả năm 
2023. Sự cạnh tranh chưa làm tăng giá, nhưng giá sẽ sớm 
tăng, và những người chậm chân sẽ lãnh đủ”, giám đốc 
một công ty năng lượng ở châu Á cho biết.

Năm nay, các nước chạy đua tích trữ khí tự nhiên hóa 
lỏng sớm hơn mọi năm. Theo ông Toby Copson, giám đốc 
thương mại và tư vấn tập đoàn năng lượng Triden LNG, 
các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký các hợp đồng 
tương lai mua khí đốt trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 
1/2023.

“Hàn Quốc và Nhật Bản có vấn đề với an ninh năng 
lượng. Họ đang chuẩn bị trước cho những gì có thể xảy ra 
trong ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn”, ông Copson nói.

Chuyên gia của Triden LNG cho rằng trong phần còn 
lại của năm 2022 và Quý I/2023, các nước châu Á và châu 
Âu sẽ cạnh tranh nhau quyết liệt trên thị trường thu mua 
khí đốt.

Từ lâu, châu Á đã là khu vực nhập khẩu khí tự nhiên 
hóa lỏng lớn trên thế giới, với Trung Quốc, Nhật Bản và 
Hàn Quốc là 3 nước nhập khẩu nhiều nhất. Trong một thời 
gian dài, giá khí tự nhiên hóa lỏng tại châu Á luôn cao hơn 
so với châu Âu.

Nhưng kể từ khi Trung Quốc phong tỏa hàng loạt 
thành phố vì Covid-19, và đặc biệt sau khi chiến sự bùng 
phát ở Ukraine, tương quan về giá khí đốt giữa hai thị 
trường đã thay đổi.

Châu Âu hiện tìm mọi cách để giảm dần và tiến tới 
chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tăng cường thu 
mua khí tự nhiên hóa lỏng là giải pháp hiếm hoi, bên cạnh 
tìm kiếm nguồn cung khí đốt khác từ Bắc Phi.

Từ cuối tháng 7, lượng khí đốt Nga bán cho châu Âu 
thông qua đường ống Nord Stream 1 đã giảm xuống chỉ 
còn 20% công suất tối đa. Giới chức châu Âu cảnh báo 
Moscow có thể cắt hoàn toàn nguồn cung.

Bởi nhu cầu sử dụng không đổi, thậm chí tăng lên, 
trong khi nguồn cung khí đốt từ Nga giảm xuống, giá khí 
đốt châu Âu tăng là điều không thể tránh khỏi.

Giá sẽ sớm tăng vọt?
Việc giá khí đốt ở châu Âu duy trì ở mức cao khiến các 

công ty có xu hướng tìm cách bán hàng sang lục địa già để 
thu được lợi nhuận lớn hơn. Khác biệt về giá lớn đến mức 
trong một số trường hợp, các công ty dù đã ký hợp đồng 
với các khách hàng châu Á sẵn sàng chấp nhận chịu phạt 
để chuyển hướng lô hàng tới châu Âu. Dù phải nộp tiền bồi 
thường hợp đồng, lợi nhuận họ thu được khi bán khí tự 
nhiên hóa lỏng cho châu Âu vẫn lớn hơn.

Cuộc cạnh tranh giữa các nước ở châu Âu và châu Á 
chủ yếu quanh nguồn khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ. Theo 
dữ liệu Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ, trong 
4 tháng đầu năm 2022, 74% lượng khí tự nhiên hóa lỏng 
xuất khẩu của Mỹ được chuyển tới châu Âu. Con số này 
trong cả năm 2021 là 34%.

Trong năm 2021, châu Á mới là khách hàng lớn nhất 
của khí tự nhiên hóa lỏng Mỹ.

Trong khi những nước giàu như Nhật Bản và Hàn 
Quốc vẫn có thể chịu được giá tăng cao ở một mức độ, chi 
phí lượng tăng vọt đã trở thành gánh nặng với nhiều quốc 
gia đang phát triển khác ở châu Á. Giới kinh doanh nhận 
định diễn biến thị trường hiện nay đồng nghĩa sẽ “đến lúc 
châu Á phải chấp nhận trả nhiều tiền hơn nếu muốn mua 
được khí tự nhiên hóa lỏng”.

Dù tình hình hiện tại chưa đến mức bi đát, tuy nhiên 
kịch bản nói trên đã ở trước mắt trong bối cảnh chưa thể 
lường trước mức dự trữ khí đốt của châu Âu, cũng như bất 
ổn quanh dự án khai thác khí tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2 
tại Nga.

Sau khi đối tác phương Tây rút khỏi dự án, Sakhalin-2 
sắp bị quốc hữu hóa theo lệnh của Tổng thống Nga 
Vladimir Putin. Dự án này chiếm 10% lượng khí tự nhiên 
hóa lỏng nhập khẩu của Nhật Bản. Bởi các lệnh phong tỏa 
khiến kinh tế giảm tốc, nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng của 
Trung Quốc đang hạ nhiệt. Mặc dù vậy khi mùa đông đến, 
vẫn có khả năng Trung Quốc sẽ tăng cường thu gom loại 

nhiên liệu này.
“Trung Quốc đã giảm mạnh phụ thuộc vào khí tự 

nhiên hóa lỏng giao ngay, nhu cầu hiện nay có thể đáp ứng 
chủ yếu qua các hợp đồng dài hạn”, Alex Siow, chuyên gia 
tổ chức tư vấn ICIS, nhận định.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng cần tính tới khả năng 
các doanh nghiệp Trung Quốc bất ngờ quay trở lại thu mua 
khí tự nhiên hóa lỏng.

“Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cần làm đầy kho dự trữ khi 
sắp vào mùa đông. Thời điểm đó, nếu nền kinh tế Trung 
Quốc phục hồi, sẽ có những biến động lớn trên thị trường 
khí tự nhiên hóa lỏng. Nếu nguồn cung giảm xuống, châu 
Âu sẽ buộc phải cắt giảm tiêu thụ”, bà Siow nói.

Tân tổng thống Sri Lanka: 'Chúng 
tôi đã chạm đáy’

(VN+) - Tổng thống Ranil Wickremesinghe cho biết 
sẽ mất vài tháng nữa người dân Sri Lanka mới bắt đầu thấy 
tình trạng kinh tế của họ được cải thiện rõ rệt.

Tổng thống mới của Sri Lanka cho biết đất nước đã 
trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế, 
và việc khôi phục ổn định chính trị sẽ cho phép nước này 
bắt đầu vực dậy. Ông cho biết sẽ sớm nối lại các cuộc đàm 
phán về gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - đã bị 
đình trệ do tình hình hỗn loạn gần đây.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chạm đáy”, ông Ranil 
Wickremesinghe nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 31/7 
với Wall Street Journal. “Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng 
cuối đường hầm”.

Ông cũng thừa nhận có thể sẽ mất vài tháng trước khi 
hầu hết người dân Sri Lanka - những người đang phải đối 
mặt với lạm phát leo dốc và phải xếp hàng dài để mua 
nhiên liệu và khí đốt - bắt đầu thấy tình trạng kinh tế của họ 
tốt lên.

Thiếu sự ủng hộ của công chúng
Ông Wickremesinghe, 73 tuổi, lên làm tổng thống 

thay thế ông Rajapaksa vào ngày 20/7 sau khi giành được 
đa số phiếu trong quốc hội, nhưng vẫn không nhận được sự 
công nhận rộng rãi từ công chúng, những người coi ông có 
mối liên hệ chặt chẽ với cựu tổng thống và gia đình ông.

Hôm 9/7, cùng ngày người biểu tình xông vào khu 
dinh thự tổng thống nhằm gây sức ép để ông Rajapaksa từ 
chức, một đám đông cũng kéo tới cả dinh thự chính thức và 
tư dinh của ông Wickremesinghe, phóng hỏa nhà riêng của 
ông.

Việc ông Wickremesinghe được bầu là điều đáng chú 
ý hơn cả, vì trước đó ông đã cam kết từ chức thủ tướng 
cùng với ông Rajapaksa để nhường chỗ cho một chính phủ 
đoàn kết mới, và vì đảng của ông chỉ giành được một ghế 
quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua.

“Về cơ bản, tổng thống đã từ chức. Đất nước đang dầu 
sôi lửa bỏng. Họ (người biểu tình) đang chiếm dụng các 
tòa nhà. Tôi đã được bầu theo hiến pháp… Bây giờ chúng 
tôi thực hiện nhiệm vụ 

của mình”, ông Wickremesinghe nói, bảo vệ tính hợp 
pháp của chiếc ghế tổng thống mà ông đạt được.

Ông Wickremesinghe cũng nói đây không phải là thời 
điểm thích hợp để cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa 
quay trở lại Sri Lanka, cho rằng điều này có thể làm bùng 
phát căng thẳng chính trị.

Ông Wickremesinghe được ông Rajapaksa bổ nhiệm 
làm thủ tướng sau khi anh trai Mahinda Rajapaksa từ chức 
vào tháng 5, tháng Sri Lanka vỡ nợ.

Cần tái cơ cấu nợ
Phát biểu từ văn phòng trong dinh tổng thống, nơi ông 

Wickremesinghe mới chuyển đến hôm 27/7 sau khi nơi 
này bị những người biểu tình chiếm đóng hồi đầu tháng 7, 
tổng thống cho biết ông mong đợi sẽ đạt được thỏa thuận 
sơ bộ với IMF vào cuối tháng 8, trước khi có thể đàm phán 
thêm với các nhà tài trợ và chủ cho vay.

Bất kỳ thỏa thuận sơ bộ nào vẫn sẽ yêu cầu sự chấp 
thuận của hội đồng quản trị IMF   đối với việc giải ngân 
vốn, một quá trình có thể mất hàng tháng.

Tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe
“Chúng tôi đang tuột dốc nghiêm trọng. Chúng tôi có 

thể đã đạt được thỏa thuận trong tháng 7 nếu không có bất 
ổn chính trị”, ông Wickremesinghe nói.

Sri Lanka đã ở trong tình trạng tài chính bấp bênh 
ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 tấn công, vì nước này 
đã vay khoản lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng và cắt giảm 
thuế vào năm 2019.

Đại dịch sau đó đã tàn phá ngành du lịch của đất nước, 
làm mất đi một nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Năm nay 
giá tiêu dùng tăng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ở 
châu Âu, cùng với lãi suất của Mỹ cao hơn, đã gây áp lực 
lên đồng rupee của Sri Lanka và làm cạn kiệt nguồn tiền dự 
trữ, khiến nước này không thể nhập khẩu nhiên liệu và 
phân bón mà họ cần.

Tổng thống cho biết một khi đạt được thỏa thuận với 
IMF, quốc gia này sẽ phải tái cơ cấu nợ với chủ nợ bằng 
các cách tiếp cận khác nhau.

“Vấn đề là phải có cách tiếp cận khác nhau để xóa nợ 
hoặc giảm nợ với các bên khác nhau, một bên là Ấn Độ và 
Nhật Bản do Mỹ hỗ trợ, và một bên là Trung Quốc”, ông 
nói.

Nhập khẩu giảm mạnh và xuất khẩu tăng - do giá nội 
tệ giảm - đã giúp Sri Lanka đạt thặng dư thương mại khiêm 
tốn trong tháng 6.

Trước mắt, ông Wickremesinghe cho biết ngân hàng 
trung ương tự tin tìm được tiền để trang trải đủ lượng nhiên 
liệu nhập khẩu nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt trầm 
trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được thỏa thuận với 
IMF, ông Wickremesinghe cho biết Sri Lanka cần phải có 
thêm 3 tỷ USD từ các nguồn khác trong năm tới để giúp 
thanh toán các mặt hàng nhập khẩu chính như nhiên liệu, 
thực phẩm và phân bón.

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines nếu 
xảy ra tấn công vũ trang

(VN+) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6/8 
cho biết Philippines là một đồng minh “không thể thay 
thế” và khẳng định cam kết bảo vệ nước này trong trường 
hợp xảy ra tấn công vũ trang.

“Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào quân đội, tàu 
và máy bay công vụ của Philippines đều sẽ kích hoạt các 
cam kết của Mỹ trong hiệp ước phòng thủ chung”, Ngoại 
trưởng Blinken phát biểu trong cuộc họp báo ở Manila, 
Reuters đưa tin.

“Philippines là một người bạn, đối tác và đồng minh 
không thể thay thế của Mỹ”, ông Blinken khẳng định.

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của chính phủ 
Mỹ đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. 
Đề cập đến vấn đề Đài Loan, ông Marcos tin rằng chuyến 
thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi không làm gia tăng 
mức độ căng thẳng của một tình hình vốn đã biến động.

Ngoại trưởng Blinken tại Philippines hôm 6/8
Tổng thống Marcos hiện phải đối mặt với thách thức 

khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và 
Trung Quốc.

Hôm 6/8, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo 
cho biết Tổng thống Joe Biden đã mời ông Marcos đến 
Washington. Cả hai bên đang lựa chọn thời điểm thích 
hợp.

Ông Marcos đã không đến Mỹ trong hơn một thập kỷ, 
phần lớn là do bất tuân lệnh tòa về việc bồi thường cho các 
nạn nhân nhân quyền của Philippines. Ông Marcos và bà 
Imelda - mẹ của ông - cũng phải đối mặt với khoản tiền 
phạt 353 triệu USD.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết các nguyên thủ 
quốc gia có quyền miễn trừ ngoại giao.

Ông Manalo cho biết Washington là một đồng minh 
quan trọng, nhưng liên quan đến căng thẳng ở Đài Loan, 
Philippines hy vọng các cường quốc giúp đỡ ổn định tình 
hình.

“Chúng ta không thể chấp nhận căng thẳng leo thang 
hơn nữa”, ông nói.

Thủ tướng Nhật muốn nội các khai 
báo quan hệ với Giáo hội Thống 

nhất
(VN+) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 6/8 

cho biết ông không có bất kỳ mối liên hệ nào với Giáo hội 
Thống nhất và muốn nội các khai báo mối quan hệ với tổ 
chức tôn giáo này.

Trong bài phát biểu tại Hiroshima hôm 6/8, Thủ tướng 
Nhật Bản Fumio Kishida muốn các thành viên nội các 
cùng các thứ trưởng hiện tại và tương lai vạch rõ mối quan 
hệ với Giáo hội Thống nhất - tổ chức tôn giáo liên quan tới 
mẹ của nghi phạm ám sát ông Shinzo Abe.

Cũng trong bài phát biểu, thủ tướng Nhật Bản khẳng 
định ông không có bất kỳ mối liên quan nào tới Giáo hội 
Thống nhất.

Bên cạnh đó, ông Kishida công bố kế hoạch cải tổ nội 
các trong tuần tới, xác nhận các thông tin trước đó. Thủ 
tướng Nhật Bản quyết định đẩy lịch trình lên sớm hơn 
nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh dịch hiện 
nay.

“Tôi muốn nhanh chóng bắt đầu với nội các mới trong 
bối cảnh nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm đại dịch Covid-
19, giá cả tăng cao và tình hình tại Ukraine và Đài Loan”, 
ông Kishida cho biết trong bài phát biểu trên đài truyền 
hình NHK.

Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế 
giới, còn được gọi là Giáo hội Thống nhất, do linh mục 
Sun Myung Moon thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1954. 
Hiện tổ chức tôn giáo này có khoảng 3 triệu thành viên trên 
khắp thế giới và có liên kết với các đảng chính trị bảo thủ 
trên toàn thế giới.

Đây cũng là tổ chức tôn giáo mà Tetsuya Yamagami, 
nghi phạm bị bắt vì cáo buộc ám sát cựu Thủ tướng Nhật 
Bản Shinzo Abe, khai nhận có “thù ghét”. Yamagami cũng 
khai bản thân nhắm tới ông Abe vì tin rằng ông có liên hệ 
với nhóm tôn giáo trên.

Khai với cảnh sát tỉnh Nara, Yamagami thể hiện thái 
độ bất bình với Giáo hội Thống nhất. Yamagami giải thích 
rằng sau khi trở thành tín đồ, mẹ của mình ã quyên góp số đ
tiền lớn cho giáo hội này, khiến cả gia đình khánh kiệt.

TIN THEÁ GIÔÙI
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Báo Đức: Điều tra Thủ tướng 
Scholz liên quan bê bối gian lận thuế

(VN+) - Người phát ngôn của Thủ tướng Đức cho biết 
ông không nhận được thông báo nào về những cuộc điều 
tra nhằm vào thư điện tử của Thủ tướng Scholz, và ông 
Scholz “không có gì phải che giấu”.

Báo Hamburger Abendblatt của Đức ngày 8/8 đưa tin 
các nhà điều tra nước này đã kiểm tra chi tiết các thư điện 
tử (email) của Thủ tướng Olaf Scholz, nhằm phục vụ công 
tác điều tra mở rộng liên quan vụ bê bối thuế khổng lồ 
khiến chính phủ thất thoát hàng tỷ euro.

Cuộc kiểm tra nói trên được tiến hành hồi tháng Ba 
vừa qua. Các email trong diện điều tra là những bức thư 
điện tử được Thủ tướng Scholz trao đổi kể từ ngày 
1/1/2015 khi ông đảm nhiệm cương vị Thị trưởng thành 
phố Hamburg. Ông Scholz giữ chức vụ này cho đến năm 
2018, khi ông trở thành Bộ trưởng Tài chính trong Nội các 
của cựu Thủ tướng Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại phiên họp 
Quốc hội ở Berlin, ngày 12/1/2022

Lần đầu tiên bị phanh phui vào năm 2017, vụ bê bối 
này liên quan đến nhiều cá nhân. Những người tham gia đã 
nhanh chóng hoán đổi cổ phiếu với nhau vào ngày chia cổ 
tức để yêu cầu hoàn thuế nhiều lần trong một lần thanh 
toán.

Hàng chục người đã bị truy tố liên quan vụ bê bối này, 
trong đó bao gồm cả các chủ ngân hàng, thương nhân 
chứng khoán, luật sư và chuyên gia tư vấn tài chính.

Cuộc điều tra hiện được mở rộng sau khi các giới chức 
tài chính ở thành phố Hamburg năm 2016 đã từ bỏ nỗ lực 
đòi lại 47 triệu euro tiền thuế từ ngân hàng tư nhân M. M. 
Warburg đối với những giao dịch khuất tất nêu trên. Các 
nhà điều tra đang xem xét liệu các nhân vật chính trị có tác 
động tới quyết định này hay không và điều đó diễn ra như 
thế nào.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức - ông Steffen 
Hebestreit cho biết ông không nhận được thông báo nào về 
những cuộc điều tra nhằm vào thư điện tử của Thủ tướng 
Scholz. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ Thủ tướng Scholz 
“không có gì phải che giấu”.

Truyền thông Đức từng đưa tin rằng sau cuộc trao đổi 
điện thoại vào năm 2016 giữa ông Scholz và ông chủ cũ 
của ngân hàng tư nhân M. M. Warburg - ông Christian 
Olearius, cơ quan thuế đã bác yêu cầu bồi thường 47 triệu 
euro đối với công ty này. Tuy nhiên, ông Scholz phủ nhận 
đã gây sức ép trong vấn đề này.

Liên hợp quốc nỗ lực cứu trợ cho 
hơn 16 triệu người tại Ethiopia

(VN+) - Các nhà hoạt động nhân đạo tại Ethiopia đặt 
mục tiêu cứu trợ hơn 16 triệu người đang bị ảnh hưởng của 
hạn hán và hơn 1,7 triệu người đang phải đối mặt với lũ lụt 
tại nước này.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Stephane Dujarric ngày 8/8 cho biết các nhà hoạt động 
nhân đạo tại Ethiopia đặt mục tiêu cứu trợ hơn 16 triệu 
người đang bị ảnh hưởng của hạn hán và hơn 1,7 triệu 
người đang phải đối mặt với lũ lụt tại nước này.

Theo ông Dujarric, trận hạn hán nghiêm trọng nhất 
trong vòng 40 năm qua đã khiến tình trạng thiếu đói của 
hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn, cũng như làm chết 3,5 
triệu vật nuôi.

Trong khi đó, một số khu vực của Ethiopia đối mặt 
nguy cơ lũ lụt trong những tuần tới.

Tại miền Bắc Ethiopia, các chuyến vận chuyển hàng 
nhân đạo vẫn tiếp tục được triển khai tại vùng Tigray đang 
hứng chịu xung đột ở cực Bắc Ethiopia, song khả năng 
phân phối hàng nhân đạo của Liên hợp quốc bị hạn chế do 
thiếu tiền và nhiên liệu.

Ông cho biết 12 xe bồn chở 600.000 lít nhiên liệu sẽ 
tới Tigray vào ngày 10/8.

Bên cạnh đó, viện trợ lương thực đã được phân phối 
tới 3 khu vực vùng sâu vùng xa tại Wag Hamra thuộc 
Amhara, lần đầu tiên trong hơn 1 năm.

Người dân đứng cạnh xác các vật nuôi bị chết do hạn 
hán tại Gode, Ethiopia, ngày 7/4/2022

Người phát ngôn Liên hợp quốc nhận định cần 
khoảng 2 triệu lít nhiên liệu mỗi tháng để duy trì hoạt động 
nhân đạo tại Tigray.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên 
hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 21 triệu người đang phải 
đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực sau 4 mùa 
mưa khô hạn khắp khu vực Somalia, miền Bắc Kenya, 
miền Nam và Đông Ethiopia.

Các chuyên gia dự báo khả năng mùa Thu tới sẽ là 
mùa mưa khô hạn thứ 5.

Trong nửa đầu năm nay, hơn 13 triệu người, trong đó 
có trẻ em, tại các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán đã 
nhận được viện trợ nhân đạo, trong đó hơn 7 triệu người 
nhận được viện trợ lương thực.

Theo ông Dujarric, nhờ khoản vay 10 triệu USD được 
Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) của Liên hợp 
quốc thông qua, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc 
(FAO) đang tăng cường thu mua khẩn cấp phân bón để trợ 
giúp nông dân tại vùng Tigray gieo trồng vụ mùa.

Nhật Bản: Chính quyền Nagasaki 
hối thúc xoá bỏ vũ khí hạt nhân

(VN+) - Thị trưởng Nagasaki đề nghị chính phủ Nhật 
Bản dẫn đầu các cuộc thảo luận về việc đạt được một khu 
vực không vũ khí hạt nhân ở Đông Bắc Á, cũng như phê 
chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ.

Chính quyền thành phố Nagasaki ngày 9/8 đã tổ chức 
tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống 
thành phố Tây Nam Nhật Bản này trong Chiến tranh Thế 
giới thứ 2.

Tại buổi lễ, những người tham dự đã dành một phút 
mặc niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ Mỹ thả quả 
bom plutoni, mang tên “Fat Man” xuống thành phố cảng 
Nagaski, cách đây 77 năm.

Tính đến cuối năm 1945, khoảng 74.000 người được 
xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ ném bom này. Nhiều 
người cũng đã bị bỏng và chịu các di chứng lâu dài liên 
quan đến phóng xạ sau vụ ném bom.

Trong Tuyên bố Hoà bình được đưa ra trong buổi lễ 
tưởng niệm tại Công viên Hòa bình của thành phố, Thị 
trưởng Nagasaki Tomihisa Taue đã kêu gọi các quốc gia sở 

hữu vũ khí hạt nhân đưa ra cách thức cụ thể nhằm giải trừ 
hạt nhân tại hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước 
Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đang diễn ra tại trụ 
sở Liên hợp quốc.

Ông cũng đề nghị chính phủ Nhật Bản dẫn đầu các 
cuộc thảo luận về việc đạt được một khu vực không vũ khí 
hạt nhân ở ắc Á, cũng như ký kết và phê chuẩn hiệp  Đông B
ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ sẵn 
sàng hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ông 
nêu rõ: “Ngay cả trong tình hình an ninh nghiêm trọng, 
chúng ta vẫn phải giữ nguyên lịch sử không sử dụng vũ khí 
hạt nhân và tiếp tục để Nagasaki thành nơi xảy ra vụ ném 
bom nguyên tử cuối cùng”.

Chiếc đồng hồ ngừng hoạt động tại thời điểm quả 
bom “Fat Man” phát nổ được trưng bày tại Bảo tàng Bom 
Nguyên tử Nagasaki

Thủ tướng Kishida khẳng định việc đảm bảo tính 
minh bạch, tiếp tục giảm trừ vũ khí hạt nhân và không phổ 
biến hạt nhân vẫn là những nhiệm vụ quan trọng.

Buổi lễ tưởng niệm năm nay tại Nagasaki có quy mô 
lớn hơn năm ngoái do các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây 
lan của đại dịch COVID-19 đã được nới lỏng trên khắp 
Nhật Bản. Đại diện của 83 nước - con số cao nhất từ trước 
tới nay, đã tham dự buổi lễ.

Trong Công viên Hòa bình, những người sống sót sau 
vụ ném bom nguyên tử và thân nhân các nạn nhân đã cùng 
tập trung cầu nguyện.

Thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản 
cho biết, tổng số người còn sống 77 năm sau khi Mỹ thả hai 
quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki là 
118.935 người (vào tháng 3/2022), giảm 8.820 người so 
với một năm trước đó. Tuổi thọ trung bình của những 
người này là 84,53.

Mỹ sẽ cung cấp 4,5 tỷ USD để hỗ 
trợ ngân sách cho Ukraine

(VN+) - Theo WB, khoản tiền 4,5 tỷ USD sẽ giúp 
thực hiện các nghĩa vụ ngân sách “ở cấp quốc gia và khu 
vực” ở Ukraine, bao gồm trang trải phúc lợi xã hội, dịch vụ 
y tế và lương hưu cho người dân nước này.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8/8 cho biết chính 
phủ Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 4,5 tỷ USD để hỗ trợ 
ngân sách của nước này. Trước đó, các nguồn tin cho biết 
số tiền này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế (IDA) 
thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển tới Ukraine.

WB giải thích rằng khoản tiền sẽ giúp thực hiện các 
nghĩa vụ ngân sách “ở cấp quốc gia và khu vực” ở Ukraine, 
bao gồm trang trải phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế và lương 
hưu cho người dân nước này.

Ngoài ra, WB cũng lưu ý rằng thể chế tài chính quốc 
tế này cho đến nay đã huy động được gần 13 tỷ USD để tài 
trợ khẩn cấp Ukraine. Hơn 6,3 tỷ USD trong số tiền trên đã 
được cung cấp cho chính phủ Ukraine.

Giám đốc khu vực của WB tại Belarus, Moldova và 
Ukraine, ông Arup Banerjee, đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc Ukraine tập trung vào “cải cách, minh bạch 
và hành chính công” 



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 4A* Issue # 1575 * FRIDAY August 12, 2022

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

Vì nguy cơ thiếu điện, người Đức 
xem xét lại nguồn năng lượng 'cấm 

kỵ’
(VN+) - Năng lượng hạt nhân là một trong những vấn 

đề gây chia rẽ nhất ở Đức suốt ba thập kỷ. Nhưng với việc 
Nga cắt nguồn khí đốt, người Đức buộc phải xem xét lại 
những điều “cấm kỵ”.

Khi cựu Thủ tướng Angela Merkel quyết định loại bỏ 
năng lượng hạt nhân sau thảm họa Fukushima (Nhật Bản), 
bà đã đưa nước Đức vào con đường trở thành nền công 
nghiệp hàng đầu duy nhất trên thế giới từ bỏ loại năng 
lượng này.

Từ thời điểm đó, Berlin đã sử dụng khí đốt của Nga và 
lên kế hoạch tự cung cấp nhiên liệu thông qua quá trình 
chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, 11 năm sau, với nguy cơ bị cắt nguồn cung 
khí đốt, người kế nhiệm của bà Merkel, Thủ tướng Olaf 
Scholz, đang phải cân nhắc khả năng đảo ngược quyết 
định quan trọng này.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, các tính toán địa 
chính trị của châu Âu đã bị đảo lộn. Cuộc khủng hoảng 
năng lượng đang đe dọa tham vọng dẫn đầu quá trình 
chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của châu Âu, theo New 
York Times.

Nghị viện châu Âu gần đây đã thực hiện một bước đi 
gây tranh cãi - phân loại một số năng lượng khí đốt và điện 
hạt nhân là năng lượng “xanh”. Ở Hà Lan, quá trình khai 
thác khí đốt cũng đang được xem xét lại. Tại Bỉ và Đức, 
cuộc tranh luận đã chuyển sang duy trì hoạt động của các 
nhà máy hạt nhân - điều từng là không tưởng chỉ vài tháng 
trước đây.

Thành phố Landshut nằm trên bờ sông Isar, gần hai 
nhà máy điện hạt nhân

Khơi lại cuộc tranh luận
Tuần này, Thủ tướng Scholz lần đầu công khai thừa 

nhận kế hoạch đóng cửa 3 nhà máy hạt nhân cuối cùng của 
Đức - đỉnh điểm lời hứa phi hạt nhân của bà Merkel - có thể 
không còn khả thi.

Ông nói việc tiếp tục vận hành 3 nhà máy hạt nhân 
cuối cùng ở Đức sau ngày 31/12 có thể sẽ có ý nghĩa. Ông 

nhấn mạnh quyết định này không đến từ mong muốn của 
chính phủ, mà do áp lực đối với hệ thống điện của Đức 
trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Tuyên bố của ông Scholz phản ánh phần nào suy nghĩ 
đau đáu trong tâm trí nhiều người Đức hiện nay. Theo các 
cuộc thăm dò gần đây, trên 80% số người tham gia nói rằng 
họ phải xem xét lại chủ đề năng lượng - vốn có thể dẫn đến 
những cuộc tranh luận gây chia rẽ và xúc động nhất kể từ 
ngày thống nhất.

“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận mà chúng 
tôi từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ lặp lại”, Rosi 
Steinberger, đại biểu Quốc hội ở khu vực phía nam bang 
Bavaria, cho biết.

“Điều này thật đau đớn. Nhưng chúng tôi đang sống 
dưới cái bóng của cuộc xung đột ở Ukraine”, bà nói khi 
làm việc trong văn phòng tối tăm để tiết kiệm điện.

Đối với các chính trị gia như bà Steinberger, lời thừa 
nhận đó có lẽ khó khăn hơn so với những người từ bất kỳ 
đảng phái nào khác của Đức.

Bà Steinberger đến từ đảng Xanh - tổ chức hình thành 
từ phong trào bảo vệ môi trường và các cuộc biểu tình 
chống hạt nhân.

Trước năm 2011, con đường “phi hạt nhân” ở Đức 
chưa được hình thành. Trên thực tế, đảng Dân chủ Cơ đốc 
giáo của bà Merkel vốn ủng hộ điện hạt nhân từ lâu. Chính 
phủ của bà cũng đã đấu tranh kéo dài hoạt động của các 
nhà máy điện hạt nhân.

Bà bảo vệ quan điểm đó với lý lẽ rằng năng lượng 
nguyên tử là “công nghệ bắc cầu”, mở đường cho hệ thống 
năng lượng tái tạo ở Đức.

Tuy nhiên, thảm họa nhà máy hạt nhân Fukushima 
vào năm 2011 (ở Nhật Bản) đã buộc cựu thủ tướng phải 
thay đổi. Người Đức, vốn chia rẽ từ lâu về các vấn đề hạt 
nhân, đã chuyển sang phản đối. Và bà Merkel quyết định 
đình chỉ 7/17 nhà máy điện hạt nhân.

Bà lập luận rằng thảm họa Fukushima, ở một đất nước 
công nghệ cao như Nhật Bản, là một “bước ngoặt đối với 
toàn thế giới”.

Nhiều năm sau đó, Đức vẫn tiếp tục theo đuổi lộ trình 
phi hạt nhân. Ngay cả khi châu Âu áp đặt các lệnh trừng 
phạt với nhiên liệu hóa thạch Nga, Bộ trưởng Năng lượng 
Xanh của Đức thà tái kích hoạt các nhà máy than sử dụng 
nhiều carbon, hơn là khơi lại vấn đề điện hạt nhân.

Phản ứng trái chiều
Người Đức thời trước lớn lên với cuốn tiểu thuyết 

“Những đứa trẻ cuối cùng của Schewenborn”, kể về hậu 
quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Thế hệ ngày nay 
xem phim kinh dị “Dark” trên Netflix, về một thị trấn sống 
trong bóng tối đáng sợ của một nhà máy hạt nhân.

Nhưng trong thế giới thực, những người sống ngay 
dưới các cột hơi nước trắng xóa của nhà máy hạt nhân Isar 
2 lại chẳng mảy may lo sợ như đồng hương của họ.

“Tôi đã ở đây 30 năm”, ông Hans Königsbauer, 67 

tuổi, một người bán thịt đã nghỉ hưu, từ tốn chăm sóc 
những luống hoa trong vườn đối diện với nhà máy. “Kể từ 
khi họ xây dựng nó. Tôi không sợ gì cả”, ông nói.

Đề cập đến việc nhà máy không được kiểm tra toàn 
diện kể từ năm 2009 - điều mà những người phản đối 
thường cho là rủi ro lớn - ông Königsbauer bình thản nói: 
“Họ kiểm tra an toàn hai tháng một lần. Thế là an toàn rồi”.

Kathy Mühlebach-Sturm, đại diện của nhóm hoạt 
động vì môi trường BUND ở khu vực ông Königsbauer 
đang sống chia sẻ cô hiểu vì sao nhiều người dân địa 
phương cảm thấy bối rối trước sự lo lắng của một số người 
Đức về năng lượng hạt nhân. “Nhưng tôi nhìn nhận theo 
cách khác”, cô nói.

Giống như hầu hết người dân Bavaria, những hồi ức 
về thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 ở Ukraine luôn 
hằn sâu trong tâm trí cô. Khi ấy, một đám mây bụi phóng 
xạ trút xuống nhiều vùng ở Đức. Xung đột quanh các nhà 
máy hạt nhân ở Ukraine hiện dường như đang khiến những 
hồi ức này sống dậy.

Mühlebach-Sturm nhớ lại cách cô và các bậc cha mẹ 
khác “điên cuồng” lái xe hàng trăm km để mua sữa từ 
những người nuôi bò ăn cỏ khô được thu hoạch trước 
những trận mưa bụi ô nhiễm.

Đến tận ngày nay, sau 36 năm, các quan chức ở 
Bavaria cho biết vẫn còn khoảng 15% lợn rừng được kiểm 
tra sau khi giết mổ bị nhiễm phóng xạ.

Ngoài dư âm từ những hồi ức cũ, những người phản 
đối việc mở rộng năng lượng hạt nhân ở Đức cũng lập luận 
rằng các nhà máy sẽ chỉ tác động hạn chế đến cuộc khủng 
hoảng năng lượng hiện nay.

Năng lượng hạt nhân chủ yếu chuyển sang điện, trong 
khi khí đốt nhập khẩu được sử dụng để sưởi ấm các ngôi 
nhà và một số ngành công nghiệp.

“Đó chỉ là 1% thiếu hụt mà chúng tôi cần bù đắp do 
thiếu hàng nhập khẩu từ Nga”, ông Simon Müller, giám 
đốc của Agora Energiewende, tổ chức tư vấn thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhận định.

Tuy nhiên, ông Müller cho biết việc tiếp tục duy trì 
các nhà máy có thể vẫn có ý nghĩa, không phải đối với Đức 
mà đối với châu Âu. Các quốc gia châu Âu thường chia sẻ 
điện năng, nên việc nhà máy điện hạt nhân ở Pháp bị cúp 
điện có thể trở thành một lý do chính đáng để duy trì nguồn 
điện hạt nhân ở Đức.

Trong khi đó, ông Alexander Putz, thị trưởng của 
Landshut, nhớ lại khi còn là một thiếu niên, ông từng tham 
gia các cuộc biểu tình chống hạt nhân. Nhưng giờ đây, sau 
nhiều năm làm kỹ sư, sự hiểu biết về vấn đề an toàn giúp 
ông không còn lo lắng về việc sống gần nhà máy Isar 2.

“Tôi hoàn toàn hiểu (nỗi sợ của) mọi người và tôi 
cũng không muốn chúng ta phải làm điều đó”, ông nói về 
việc gia hạn thời gian hoạt động cho các lò phản ứng hạt 
nhân. “Nhưng chúng ta đang gặp khủng hoảng”.

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


(tiếp trang 1-A)

TT Biden kí luật thúc đẩy ngành sản 

xuất chip của Mỹ, cạnh tranh với TQ

hơn một năm, cuối cùng được cả hai viện 

của Quốc hội thông qua vào cuối tháng 

trước với sự ủng hộ lưỡng đảng đáng kể. 

Thượng viện thông qua với tỉ số 64-33 và 

Hạ viện nhanh chóng theo bước với tỉ số 

243-187.

Nhà Trắng ngày 9/8 bắt đầu quảng bá 

những tác động tức thời của luật này, lưu ý 

rằng Micron, hãng sản xuất chip hàng đầu 

của Mỹ, sẽ công bố kế hoạch 40 tỉ đô để 

thúc đẩy sản xuất chip bộ nhớ trong nước, 

trong khi Qualcomm và GlobalFoundries 

sẽ công bố khoản đầu tư 4,2 tỉ đô mở rộng 

một nhà máy sản xuất chip ở phía bắc bang 

New York.

Chính quyền cũng đã nhiều lần mô tả 

luật này như một phần hệ trọng trong nỗ 

lực chống lại ảnh hưởng của một nước 

Trung Quốc đang trỗi dậy và bảo đảm Mỹ 

có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trước Bắc 

Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất 

chất bán dẫn. Các quan chức chính quyền 

đã tổ chức nhiều buổi báo cáo cho các nhà 

lập pháp để phác thảo các tác động an ninh 

quốc gia của dự luật này, và ông Biden lưu 

ý trong bài phát biểu hôm 9/8 rằng chính 

phủ Trung Quốc đã vận động các doanh 

nghiệp Mỹ chống lại luật này.

Nhiều nhà lập pháp Mỹ cho biết họ 

thường sẽ không ủng hộ các khoản trợ cấp 

quá lớn cho các doanh nghiệp tư nhân 

nhưng lưu ý rằng Trung Quốc và Liên 

minh Châu Âu đã trao hàng tỉ khoản ưu đãi 

cho các công ty chip của mình. Họ cũng 

trích dẫn các rủi ro an ninh quốc gia và các 

vấn đề lớn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã 

cản trở hoạt động sản xuất toàn cầu.

“Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ đề 

ra một viễn kiến lâu dài cho cả đất nước, 

một chuyện rất là quan trọng vì nó đầu tư 

cho mấy chục năm tới,” tiến sĩ Đinh Xuân 

Quân, một chuyên gia kinh tế từng làm 

việc trong lĩnh vực phát triển quốc tế, nhận 

định. Ông lưu ý rằng luật này là một trong 

những ngoại lệ hiếm hoi vì “không bao giờ 

chính phủ Hoa Kỳ muốn giúp chính sách 

công nghiệp hết.”

“Các chip của Hoa Kỳ sản xuất tân 

tiến hơn là chip làm tại Trung Quốc và việc 

đầu tư thêm sẽ giúp cho kinh tế Hoa Kỳ và 

các công ty Hoa Kỳ có nhiều sức cạnh 

tranh và tiến lên vị trí số một,” ông giải 

thích. “Đây là chuyện quan trọng vì trong 

bao nhiêu năm không có đầu tư mà đưa 

qua Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể bị bắt 

chẹt.”

“[Luật này] là bước tiến cần thiết để 

tái xây dựng công nghiệp chip tại Hoa 

Kỳ,” tiến sĩ Quân nói thêm.

Tổng thống Biden ngày 9/8 tuyên bố 

trong buổi lễ kí ban hành luật: “Nhiều thập 

niên tới kể từ bây giờ, người ta sẽ nhìn lại 

tuần này và tất cả những gì chúng ta đã 

thông qua và tất cả những gì chúng ta đã 

thăng tiến, và thấy rằng chúng ta đã đón 

lấy thời cơ tại khúc quanh này trong lịch 

sử.”

Buổi lễ là một trong số các sự kiện 

công cộng mà ông Biden đã lên lịch tham 

gia kể từ khi hồi phục sau COVID-19, bao 

gồm một chuyến thăm Kentucky bị lũ lụt 

tàn phá vào đầu tuần và một sự kiện kí kết 

luật hỗ trợ các cựu chiến binh vào ngày 

10/8.

The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 5A* Issue # 1575 * FRIDAY August 12, 2022

dân đảng đến thăm là ‘bình thường’.
Tuy nhiên, Đài Loan bày tỏ ‘lấy làm 

tiếc’ về chuyến đi này vì nó diễn ra trong 

bối cảnh các cuộc tập trận của Trung Quốc 

đang diễn ra.
“Vào lúc này, Quốc dân đảng vẫn 

nhất quyết đến Trung Quốc, khiến người 

dân của chúng tôi thất vọng,” Tổng thống 

Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến cầm 

quyền nói.

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)

Chín chiến đấu cơ Nga bị hư hại trong 

vụ nổ ở Crimea

rằng lời giải thích đó không hợp lý và quân 

Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa chống 

hạm để tấn công căn cứ này.

Crimea có ý nghĩa chiến lược và biểu 

tượng to lớn đối với cả Ukraine và Nga. 

Ukraine phải công nhận Crimea thuộc 

Nga là một trong những yêu sách quan 

trọng của Điện Kremlin để chấm dứt chiến 

sự, nhưng Ukraine đã thề sẽ đẩy người 

Nga khỏi bán đảo và tất cả các lãnh thổ bị 

chiếm đóng khác.

Vài giờ sau vụ nổ, Tổng thống 

Thiếu phụ tùng thay thế, các hãng hàng 

không Nga phải ‘xẻ thịt’ máy bay

đưa máy bay đi bảo trì ở phương Tây.

Các chuyên gia hàng không từng cho 

biết các hãng hàng không Nga có thể sẽ bắt 

đầu tháo dỡ máy bay lấy phụ tùng để họ có 

thể tiếp tục vận hành được, nhưng đây là 

những trường hợp đầu tiên có đầy đủ 

thông chi tiết.

Ít nhất một chiếc Sukhoi Superjet 100 

do Nga sản xuất và một chiếc Airbus 

A350, cả hai đều do Aeroflot khai thác, 

hiện đang nằm ụ và đang được tháo rời, 

một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với 

Reuters.

Phụ tùng cũng đã được tháo gỡ ra từ 

một vài chiếc Boeing 737 và Airbus A320 

của hãng Aeroflot, vì hãng cần thêm phụ 

tùng thay thế cho những chiếc Boeing 737 

và Airbus A320 khác của họ, nguồn tin 

cho biết.

Những chiếc Sukhoi Superjet do Nga 

lắp ráp cũng phụ thuộc nhiều vào phụ tùng 

sản xuất ở nước ngoài. Một động cơ đã 

được lấy khỏi một chiếc Superjet để một 

chiếc Superjet khác có thể tiếp tục bay, 

cũng theo các nguồn tin ẩn danh nói với 

Reuters.

Gần 80% đội bay của Aeroflot là các 

máy bay của Mỹ và châu Âu – với 134 

máy bay Boeing và 146 máy bay Airbus, 

còn lại là gần 80 máy bay Sukhoi Superjet-

100 do Nga sản xuất, tính đến cuối năm 

ngoái, dựa trên dữ liệu có sẵn mới nhất.

Khi các hãng hàng không Nga vận 

hành ít đường bay hơn do các lệnh trừng 

phạt của phương Tây, sẽ có những chiếc 

máy bay không sử dụng bị cho nằm ụ để có 

thể tận dụng lấy phụ tùng, một nguồn tin 

khác cho biết.

(tiếp trang 1-A)

Trung Quốc ‘hoàn tất tập trận’ 

nhưng vẫn duy trì tuần tra quanh Đài 

Loan
chỉ 4 ngày theo dự kiến ban đầu.

Cuộc tập trận hồi tuần trước bao gồm 

phóng tên lửa đạn đạo, có tên lửa trong số 

đó đã bay qua thủ đô Đài Bắc, và mô 

phỏng các cuộc tấn công trên biển và trên 

không trên vùng trời và vùng biển xung 

quanh.
Trong một thông báo ngắn gọn, Bộ 

Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Giải 

phóng Quân Nhân dân Trung Quốc cho 

biết các hoạt động quân sự chung của họ 

xung quanh Đài Loan đã ‘hoàn thành các 

nhiệm vụ khác nhau và thử nghiệm hiệu 

quả khả năng chiến đấu tích hợp của binh 

sỹ’.
Thông báo cho biết: ‘Các lực lượng 

của Mặt trận sẽ để mắt đến những thay đổi 

trong tình hình ở eo biển Đài Loan, tiếp tục 

công tác huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu, 

tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến 

đấu thường xuyên theo hướng eo biển Đài 

Loan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc 

gia và toàn vẹn lãnh thổ’.
Đáp lại tuyên bố của Trung Quốc, 

phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Đài Loan 

Tôn Lập Phương nói rằng với tiền đề 

không lơi lỏng sẵn sàng chiến đấu, Đài 

Bắc sẽ ‘điều chỉnh toàn bộ việc phân bổ 

lực lượng dựa trên các yếu tố như mối đe 

dọa của kẻ thù’.
Trước đó cùng ngày, một nguồn tin 

được thông báo về vấn đề nói với Reuters 

rằng các tàu chiến Trung Quốc đang hoạt 

động ngoài khơi cả bờ biển phía đông và 

phía tây của Đài Loan.
Tính đến buổi chiều, hải quân Trung 

Quốc tiếp tục các hoạt động gần trung 

tuyến, một vùng đệm không chính thức ở 

eo biển Đài Loan và các máy bay chiến 

đấu của Trung Quốc cũng tiếp tục bay gần 

trung tuyến, nguồn tin cho biết.
Đài Loan đã điều động máy bay và tàu 

chiến đến khu vực này để theo dõi tình 

hình, nguồn tin này nói thêm: “Đông như 

ruồi.”
Video từ đài truyền hình nhà nước 

CCTV hôm 10/8 cho thấy các chiến đấu cơ 

Trung Quốc đang tranh nhau và tiếp nhiên 

liệu trên không, cũng như các tàu chiến 

đang tham gia vào cái họ nói là tập trận 

xung quanh Đài Loan.
Quân đội Trung Quốc cho biết các 

cuộc tập trận tập trung vào các biện pháp 

phong tỏa và tiếp tế hậu cần, ‘trong môi 

trường điện từ phức tạp để tinh chỉnh khả 

năng ngăn chặn và kiểm soát chung’, theo 

CCTV.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 17 

chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt qua 

trung tuyến hôm 10/8.
Trong lúc này, ông Hạ Lập Ngôn, phó 

chủ tịch Quốc Dân đảng, đảng đối lập 

chính ở Đài Loan, đã bay đến Trung Quốc 

trong chuyến đi mà ông nói đã được sắp 

xếp trước để gặp các thương nhân Đài 

Loan.
Ông Hạ nói trước báo giới rằng ông sẽ 

không đến Bắc Kinh và không có bất kỳ 

cuộc gặp chính thức nào được sắp xếp. 

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung 

Quốc cho biết việc các quan chức Quốc 

(tiếp trang 1-A)

Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc ZTE dùng 

công ty ủy nhiệm để làm ăn với Iran

năm 2012, sau khi Reuters đưa tin rằng 

công ty đã ký hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa từ các công ty Mỹ đến TCI, bất chấp 

các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. 

Nhưng năm sau, bất chấp cuộc điều tra của 

Bộ Thương mại, ZTE đã lên kế hoạch nối 

lại các chuyến hàng đến Iran thông qua 

bên thứ ba, thông báo cho biết.

“Như đã bị cáo buộc, Far East Cable 

đã làm hình nhân thay thế cho ZTE, tạo 

điều kiện cho các chuyến hàng của ZTE 

đến Iran vào thời điểm ZTE biết họ đang bị 

điều tra về hành vi tương tự”, John 

Sonderman, một quan chức Bộ Thương 

mại, cho biết trong một tuyên bố.

Hồi năm 2017, ZTE đã trả khoản tiền 

phạt 892 triệu đô la và đã nhận tội vận 

chuyển hàng Mỹ đến Iran – hành vi vi 

phạm luật pháp Mỹ về hạn chế bán công 

nghệ do Mỹ sản xuất. Họ cũng thừa nhận 

cản trở công lý sau khi tiến hành kế hoạch 

tinh vi nhằm che giấu hoạt động kinh 

doanh bất hợp pháp của họ với Iran.

ZTE được phép tiếp tục mua hàng và 

công nghệ của Mỹ cho đến năm 2018. Khi 

đó họ bị bắt quả tang nói dối rằng họ kỷ 

luật nhân viên dính dáng đến sai phạm ban 

đầu.

Trung Quốc lên án Mỹ là ‘kẻ xúi giục’ 

trong cuộc chiến ở Ukraine

giục đầu sỏ của cuộc khủng hoảng 

Ukraine, Washington một mặt áp đặt các 

biện pháp trừng phạt toàn diện chưa từng 

có đối với Nga, mặt khác vẫn tiếp tục cấp 

vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine,” 

ông Trương được dẫn lời nói.

“Mục tiêu cuối cùng của họ là làm 

kiệt sức và đè bẹp Nga bằng một cuộc 

chiến kéo dài và thúc đẩy các lệnh trừng 

phạt”.

Lời lẽ của Đại sứ Trương bám theo 

một trong những lời biện minh của chính 

nước Nga về cuộc xâm lược Ukraine, vốn 

đã khiến cho hàng ngàn người chết và toàn 

bộ các thành phố bị tàn phá, cũng như 

khiến hơn một phần tư dân số phải rời bỏ 

nhà cửa đi lánh nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới 

Bắc Kinh hồi tháng 2 để gặp Chủ tịch Tập 

Cận Bình khi xe tăng Nga đang dồn về 

biên giới Ukraine. Hai nhà lãnh đạo khi đó 

đã nhất trí về cái mà cả hai ca ngợi là quan 

hệ đối tác ‘không giới hạn’ vượt trội so với 

liên minh thời Chiến tranh Lạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trương 

cho biết quan hệ Trung-Nga đã bước vào 

‘giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, với đặc 

điểm là mức độ tin cậy lẫn nhau cao nhất, 

mức độ tương tác cao nhất và tầm quan 

trọng chiến lược lớn nhất’.

Ông sỉ vả chuyến thăm của Chủ tịch 

Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hồi tuần 

trước đến Đài Loan và nói rằng Hoa Kỳ 

đang tìm cách áp dụng chiến thuật tương 

tự ở Ukraine và Đài Loan để ‘hồi sinh tâm 

lý Chiến tranh Lạnh, kiềm chế Trung 

Quốc và Nga, đồng thời kích động sự cạnh 

tranh và đối đầu nước lớn’.

“Không can thiệp vào các vấn đề nội 

bộ là nguyên tắc cơ bản nhất để duy trì hòa 

bình và ổn định trong thế giới của chúng 

ta,” ông Trương nói, và vận dụng nguyên 

tắc này để chỉ trích chính sách Đài Loan 

của Washington nhưng lại không lên án 

cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

(tiếp trang 1-A)

Ukraine Volodymyr Zelenskyy một lần 

nữa hứa sẽ làm điều đó.

“Cuộc chiến tranh Nga chống lại 

Ukraine và toàn bộ châu Âu tự do này bắt 

đầu ở Crimea và phải kết thúc ở Crimea – 

với việc nó được giải phóng,” ông 

Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng 

đêm của mình.

Các vụ nổ này, vốn khiến một người 

thiệt mạng và 14 người khác bị thương, đã 

khiến du khách bỏ chạy trong hoảng loạn 

khi những cột khói bốc lên cao bên bờ biển 

gần đó. Các đoạn băng video cho thấy cửa 

sổ vỡ và lỗ hổng trên tường gạch của một 

số tòa nhà.

Lãnh đạo vùng Crimea hiện do Nga 

kiểm soát, ông Sergei Aksyonov, cho biết 

khoảng 250 cư dân đã được chuyển đến 

chỗ trú tạm thời sau khi khu căn hộ bị hư 

hại.

Nhưng giới chức Nga hôm 10/8 đã 

tìm cách giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vụ 

nổ và nói rằng tất cả các khách sạn và bãi 

biển trên bán đảo, địa điểm du lịch nổi 

tiếng đối với nhiều người Nga, đều không 

bị ảnh hưởng,

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ 

lâu đã một mực cho rằng Crimea là của 

Nga và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào lấy 

lại nó sẽ đối mặt sự trả đũa nặng nề từ phía 

Nga. Việc Moscow phải cố nuốt cuộc tấn 

công này cho thấy sự yếu kém của Putin, 

phân tích gia quân sự Ukraine, ông Oleh 

Zhdanov, cho biết.

“Ông ấy được mong đợi sẽ bảo vệ 

Crimea như là lãnh thổ nước Nga,” 

Zhdanov nói. “Bây giờ ông ấy sợ phải thừa 

nhận chính quân Ukraine đã thực hiện 

cuộc tấn công.”

Các chiến đấu cơ Nga đã sử dụng căn 

cứ Saki để tấn công các khu vực ở phía 

nam Ukraine và mạng xã hội xôn xao với 

suy đoán rằng Kyiv đã bắn tên lửa vào căn 

cứ.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine, 

ông Oleksiy Arestovych hôm 9/8 nói rằng 

các vụ nổ hoặc là do bị trúng vũ khí tầm xa 

do Ukraine sản xuất hoặc là kết quả của du 

kích quân hoạt động ở Crimea.

Căn cứ trên bán đảo ở Biển Đen này 

nằm cách vị trí gần nhất của Ukraine ít 

nhất 200 km – tức nằm ngoài tầm bắn của 

các tên lửa do Mỹ cung cấp để sử dụng 

trong các hệ thống phóng tên lửa 

HIMARS.

Nhưng phân tích gia Zhdanov cho 

rằng quân Ukraine có thể đã tấn công căn 

cứ không quân Nga bằng tên lửa chống 

hạm Neptune của Ukraine có tầm bắn 

khoảng 200 km và có thể đã được điều 

chỉnh để sử dụng cho các mục tiêu mặt đất.

Quân đội Ukraine cũng có thể đã sử 

dụng tên lửa chống hạm Harpoon do 

phương Tây cung cấp có tầm bắn khoảng 

300 km, ông nói thêm.

“Kyiv chính thức đã im lặng về điều 

đó, nhưng đằng sau hậu trường quân đội 

thừa nhận đó là cuộc tấn công của 

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

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

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

Cell: 281-777-4287

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

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

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

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

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995

TIN THEÁ GIÔÙI

Hợp tác quan trọng nhất đổ vỡ vì 
Trung Quốc cắt đứt đàm phán với 

Mỹ
(VN+) - Sự đổ vỡ hợp tác về khí hậu giữa hai quốc gia 

phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới có thể gây ra thảm 
họa cho các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Bắc Kinh hôm 5/8 đã công bố một loạt biện pháp trả 
đũa Mỹ, sau khi nhận định chuyến thăm Chủ tịch Hạ viện 
Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan hồi tuần trước là “hành 
động khiêu khích nghiêm trọng”. Trung Quốc tập trận quy 
mô lớn quanh hòn đảo, tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Mỹ 
về vấn đề biến đổi khí hậu, cùng với các vấn đề chính khác.

Các chuyên gia cho rằng có rất ít hy vọng tránh được 
tình trạng nóng lên nghiêm trọng trên toàn cầu nếu không 
có hành động mạnh mẽ của Mỹ và Trung Quốc, hai quốc 
gia cùng chịu trách nhiệm cho khoảng 40% lượng khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính của thế giới, theo Guardian.

Vai trò thúc đẩy các nước khác
Không rõ Bắc Kinh sẽ hành động cụ thể gì khi tuyên 

bố rút khỏi các thảo luận về khí hậu, nhưng động thái này 
có nguy cơ làm chệch hướng mối quan hệ hợp tác vốn 
mong manh giữa hai quốc gia phát thải carbon dioxide lớn 
nhất thế giới, trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa Hội 
nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 sẽ 
diễn ra ở Ai Cập.

Mùa hè năm nay chứng kiến hàng hoạt hiện tượng 
thời tiết cực đoan trên toàn cầu do biến đổi khí hậu gây ra, 
với những đợt nắng nóng kỷ lục và cháy rừng quét qua Mỹ 
và châu Âu, nhiệt độ cao như thiêu đốt Ấn Độ và Trung 
Quốc, và lũ lụt tàn phá một số vùng của Mỹ, Nam Á và 
châu Phi.

John Kerry, Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ (trái), và 
ông Giải Chấn Hoa, Đặc phái viên về khí hậu của Trung 
Quốc, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, 
ngày 24/5

Mỹ vừa thông qua luật khí hậu mang tính bước ngoặt 
trong nước, nhưng nhìn chung các chính phủ trên thế giới 
vẫn chưa hành động đủ để tránh vi phạm mục tiêu đã thỏa 
thuận.

António Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cảnh 
báo vào tháng trước rằng mục tiêu không để Trái Đất nóng 
thêm vượt quá 1,5 độ C là “ủng hộ sự sống”.

Theo Nate Hultman, cựu trợ lý của Đặc phái viên về 
khí hậu của Mỹ John Kerry, và hiện là Giám đốc Trung tâm 
Bền vững Toàn cầu tại Đại học Maryland, việc bắt tay giữa 
hai nước về khí hậu đã giúp thúc đẩy hợp tác giữa các tổ 
chức Mỹ và Trung Quốc, cũng như đóng một vai trò lãnh 
đạo cho các quốc gia khác.

“Mỹ và Trung Quốc hợp tác với nhau là một khía cạnh 
quan trọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, mối quan 
hệ này có khả năng thúc đẩy những nước khác hành động 
nhiều hơn nữa”, ông Hultman nói.

“Mối quan hệ rộng hơn (ngoài vấn đề khí hậu) là rất 

phức tạp nhưng cả hai nước đều hiểu rằng đây không chỉ là 
vấn đề song phương, mà có một lĩnh vực toàn cầu. Đó là lý 
do mà tôi hy vọng họ sẽ hợp tác trở lại với nhau. Hy vọng 
rằng việc đình chỉ hợp tác này sẽ chỉ là tạm thời và họ có 
thể trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt”, ông nhấn 
mạnh.

“COP27 sẽ không đổ vỡ”
Laurence Tubiana, Giám đốc điều hành của Quỹ Khí 

hậu châu Âu và là người soạn thảo chủ chốt của các hiệp 
định Paris, cho biết: “Quan hệ Mỹ - Trung luôn có rất 
nhiều thăng trầm và chúng ta thường xuyên chứng kiến 
  những lần căng thẳng nảy lửa. Dù họ có thể đóng băng các 
cuộc đàm phán, nhưng không thể đóng băng tác động đối 
với khí hậu”.

“Việc Mỹ và Trung Quốc hành động về vấn đề khí hậu 
và bắt đầu thảo luận cùng nhau là vì lợi ích của chính họ”, 
bà nói.

Mỹ và Trung Quốc từng cáo buộc nhau không hành 
động đủ để cắt giảm lượng khí thải nhà kính ở nhiều thời 
điểm khác nhau trong những năm gần đây.

Trung Quốc chê trách Mỹ “ích kỷ” khi ông Donald 
Trump - khi đó là tổng thống - quyết định lùi lại nhiều biện 
pháp bảo vệ môi trường vào năm 2017. Trong khi đó, Tổng 
thống Joe Biden năm ngoái tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình đã mắc phải “sai lầm lớn” khi không tham 
dự hội nghị COP26 ở Scotland.

Tuy nhiên, hai cường quốc đã đạt được một bước đột 
phá trong cuộc đàm phán tương tự ở Glasgow vào tháng 
11. Họ đồng ý một kế hoạch hành động “khẩn cấp” để cắt 
giảm lượng khí thải.

Ông Giải Chấn Hoa, người đứng đầu phái đoàn của 
Trung Quốc, cho biết cả hai nước phải “đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi xanh và hạ thấp mức carbon dioxide”. 
Ông John Kerry, đặc phái viên khí hậu Mỹ, thừa nhận rằng 
dù 2 nước có nhiều “khác biệt”, “hợp tác là cách duy nhất 
để hoàn thành công việc này”.

Nhận định về lần chấm dứt hợp tác này, ông Hultman 
nói rằng dù các cuộc đàm phán cấp cao về khí hậu hiện có 
thể bị cắt ngang, hợp tác song phương khác vẫn có thể tiếp 
tục, dẫu thông tin chi tiết về vấn đề này vẫn còn rất ít. Bất 
kể tình hình giữa Mỹ và Trung Quốc như thế nào, tiến trình 
vẫn có thể đạt được tại cuộc đàm phán COP27 ở Ai Cập, 
ông nhấn mạnh.

“Đây là một thách thức và đôi khi chúng ta bị đình trệ, 
nhưng COP27 sẽ không đổ vỡ bất chấp Mỹ và Trung Quốc 
có thể không khắc phục được sự khác biệt của họ. Chúng ta 
sẽ phải tập trung vào những điều khác mà chúng ta có thể 
thực hiện được với tư cách là một cộng đồng quốc tế”.

Chỉ số tín nhiệm của Tổng thống 
Pháp Emmanuel Macron tăng 

nhanh
(VN+) - Chỉ số nghi ngại về năng lực của Tổng thống 

Emmanuel Macron đã giảm 4 điểm vào đầu tháng Tám 
trong khi chỉ số bất tín nhiệm cũng giảm 5 điểm - xuống 
29% và là một trong những mức thấp nhất 2 năm qua.

Theo kết quả điều tra dư luận do nhật báo Les Echos 
và Viện điều tra dư luận Enable thực hiện, ba tháng sau khi 
tái đắc cử, chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Emmanuel 
Macron đã tăng thêm 6 điểm, lên đến 38%.

Như vậy, sau khi sụt giảm mạnh do sự “hụt hơi” vào 
đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của mình, Tổng thống 
Macron đã lấy lại được uy tín của mình.

Chỉ số nghi ngại về năng lực của Tổng thống 
Emmanuel Macron đã giảm 4 điểm vào đầu tháng Tám - 
xuống còn 55%, trong khi chỉ số bất tín nhiệm cũng giảm 5 

điểm - xuống 29% và là một trong những mức thấp nhất 
trong hai năm qua.

Ông Bernard Sananès - Chủ tịch viện Enable - nhận 
xét: “Kết quả này mang lại cho Tổng thống Macron sự nhẹ 
nhõm để bước vào kỳ nghỉ Hè”.

Theo ông Sananès, chính cách điều hành của Tổng 
thống Macron đã giúp ông lấy lại niềm tin trong bộ máy 
công quyền (53%, +13 điểm) và tầng lớp lao động (33%, 
+5).

Tương tự, Thủ tướng Elisabeth Borne cũng đã ghi 
nhận một sự gia tăng đáng kể về chỉ số uy tín trong dân 
chúng. Chỉ trong vòng một tháng, bà đã có thêm được 2 
điểm, nâng chỉ số uy tín của mình lên 32% trong tháng 
Tám.

Không có gì ngạc nhiên khi Thủ tướng Elisabeth 
Borne được đánh giá cao, đặc biệt trong giới công chức và 
những người về hưu.

Chính cách điều hành chính phủ cương quyết nhưng 
vẫn mềm mại đã khiến bà Elisabeth Borne ợc lòng các đư
nhóm cử tri này. Tuy nhiên, bà vẫn chưa được lòng giới trẻ, 
khi chỉ có 18% thanh niên đặt niềm tin vào bà.

Canada cấm nhập khẩu súng ngắn 
cho đến khi thông qua luật kiểm 

soát súng
(VN+) - Canada cho biết sẽ tạm thời cấm nhập khẩu 

súng ngắn từ ngày 19/8 nhằm gián tiếp đạt được các mục 
tiêu của dự luật kiểm soát mua bán súng ngắn được đề xuất 
vào tháng 5.

Chính phủ Canada tuyên bố, lệnh cấm nhập khẩu 
súng ngắn ở nước này sẽ được duy trì cho đến khi dự luật 
cấm mua bán súng ngắn trên toàn quốc có hiệu lực.

Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra dự 
luật C-21 vào tháng 5 để chống lại bạo lực súng đạn.

Gói kiểm soát súng, bao gồm lệnh cấm mua bán súng 
ngắn trên toàn quốc cùng các biện pháp khác, hiện vẫn 
chưa được thực hiện. Quốc hội Canada hiện đang nghỉ hè 
cho đến tháng 9.

Người dân Canada đổ xô đi mua súng ngắn sau khi 
lệnh cấm được công bố và Chính phủ hiện muốn ngăn 
chặn những người bán súng dự trữ lại hàng tồn kho với 
lệnh cấm nhập khẩu này, Ngoại trưởng Canada Melanie 
Joly nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Bộ 
Ngoại giao Canada có thẩm quyền từ chối cấp phép 
thương mại (nhập khẩu súng ngắn).

Bà Melanie Joly nói: “Lệnh cấm nhập khẩu được 
công bố hôm nay sẽ giúp ngăn chặn vấn nạn súng đạn trên 
đường phố khi chúng ta hướng tới việc thực thi Dự luật C-
21, giảm bạo lực súng đạn trong thời gian ngắn hạn”.

Canada có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn nhiều 
so với Mỹ, nhưng người dân Canada được phép sở hữu 
súng nếu họ có giấy phép. Các loại súng bị hạn chế hoặc bị 
cấm, như súng ngắn, sẽ phải được đăng ký.

“Do gần như tất cả các loại súng ngắn đều được nhập 
khẩu, điều này có nghĩa là chúng tôi đang đưa dự luật kiểm 
soát súng ngắn quốc gia có hiệu lực sớm hơn”, Bộ trưởng 
Bộ An toàn Công cộng Canada Marco Mendicino tuyên 
bố.

Mặc dù tỷ lệ tử vong do súng của Canada chỉ bằng một 
phần nhỏ so với Mỹ vào năm 2020, nhưng con số này vẫn 
cao hơn tỷ lệ ở nhiều quốc gia phát triển khác và đang tăng 
lên, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Canada.

Dữ liệu chính thức cho thấy, súng ngắn là loại vũ khí 
chính được sử dụng trong phần lớn các vụ tội phạm bạo lực 
liên quan đến súng từ năm 2009 đến năm 2020 ở nước này.
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Anh: Cảnh sát London vướng bê 
bối liên quan khám xét trẻ em da 

màu
(VN+) - Trong giai đoạn 2018-2020, có khoảng 650 

trẻ vị thành niên trong độ tuổi 10-17 đã bị các sĩ quan Lực 
lượng cảnh sát thủ đô London khám xét, với số bé trai 
chiếm tới hơn 95%.

Trong khoảng 2 năm, lực lượng cảnh sát tại thủ đô 
London của Anh đã tiến hành khám xét hơn 600 trẻ em, 
hầu hết trong số đó là các bé trai da màu.

Theo dữ liệu mới nhất từ Lực lượng cảnh sát thủ đô 
London (MET) được công bố ngày 7/8, trong giai đoạn 
2018-2020, có khoảng 650 trẻ vị thành niên trong độ tuổi 
10-17 đã bị các sĩ quan MET khám xét, với số bé trai 
chiếm tới hơn 95%. Ngoài ra, có 58% trong số 650 trẻ trên 
được các cảnh sát mô tả là người da màu.

Trao đổi với báo giới, Ủy viên phụ trách vấn đề trẻ em 
của Anh Rachel de Souza cho biết bà “vô cùng sốc” trước 
những số liệu được thu thập từ cảnh sát thủ đô. Bà nhận 
định các số liệu đã tăng mạnh qua từng năm. Điều này cho 
thấy rằng mỗi năm có một số lượng đáng kể trẻ em “đang 
phải chịu đựng những hành vi gây tổn thương này”.

Đề nghị cung cấp số liệu của Ủy viên Souza được đưa 
ra sau khi MET hồi tháng 3 buộc phải xin lỗi về vụ “Child 
Q”. Vụ việc đã thúc đẩy một cuộc điều tra về hành vi sai 
phạm nghiêm trọng của 4 sĩ quan cảnh sát.

Trong vụ việc này, một nữ sinh 15 tuổi da màu, tạm 
được gọi là “Child Q”, bị các nữ sĩ quan cảnh sát khám xét 
vào năm 2020 do bị nghi oan đang tàng trữ cần sa mặc dù 
họ biết rằng cô đang có kinh nguyệt. Ngoài ra, nữ sinh này 
bị khám xét mà không có sự hiện diện của người lớn và 
tình trạng tương tự cũng diễn ra trong 23% các vụ khám 
xét được bà de Souza nêu ra.

Thị trưởng London Sadiq Khan đã chỉ trích cảnh sát 
vùng thủ đô và bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc nhiều vụ trẻ 
em bị khám xét mà không có sự hiện diện của người lớn. 
Đại diện của Thị trưởng Khan nhấn mạnh điều này “thực 
sự đáng lo ngại”.

Về phần mình, MET cho biết đã thực hiện các điều 
chỉnh nhằm “đảm bảo những trẻ em bị khám xét sẽ được 
đối xử một cách phù hợp và được tôn trọng”.

Nga mở rộng hành lang nhân đạo 
tại các cảng trên Biển Đen

(VN+) - Lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng hành 
lang nhân đạo từ 139 lên 307 hải lý để tàu thuyền qua lại an 
toàn từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine, đồng thời duy 
trì hoạt động này suốt ngày đêm.

Ngày 9/8, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc 
phòng quốc gia Liên bang Nga Mikhail Mizintsev thông 
báo lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng hành lang nhân 
đạo từ 139 lên 307 hải lý để tàu thuyền qua lại an toàn từ 
các cảng trên Biển Đen của Ukraine, đồng thời duy trì hoạt 
động này suốt ngày đêm.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ông Mizintsev cho 
biết lực lượng vũ trang Nga đã tạo điều kiện cần thiết cho 
hoạt động của 2 hành lang nhân đạo trên biển, là những 
tuyến đường an toàn cho tàu thuyền di chuyển ở Biển Đen 
(suốt ngày đêm) để ra khỏi các cảng Kherson, Nikolaev, 
Chernomorsk, Ochakov, Odessa và Yuzhny theo hướng 
Tây Nam từ lãnh hải Ukraine với chiều dài 307 hải lý và 
chiều rộng là 3 hải lý.

Tàu khu trục Moskva của Nga tham gia tập trận hải 
quân trên Biển Đen, ngoài khơi cảng Sevastopol thuộc 
Crimea, ngày 12/2

Trước đó, làn đường an toàn ở Biển Đen hoạt động 
hàng ngày từ 8h đến 19h theo giờ Moskva để ra khỏi các 
cảng Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Ochakov, Odessa 
và Yuzhny theo hướng Tây Nam từ lãnh hải của Ukraine 
với chiều dài 139 hải lý và rộng 3 hải lý.

Hàng lang nhân đạo ở biển Azov cũng hoạt động suốt 
ngày đêm từ cảng Mariupol với chiều dài 115 hải lý và 
chiều rộng 2 hải lý về phía Biển Đen.

Tổng thống Mỹ ký “thư phê chuẩn” 
Phần Lan và Thụy Điển gia nhập 

NATO
(VN+) - “Thư phê chuẩn” được Tổng thống Mỹ ký có 

nội dung hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập 
NATO. Đây là bước chấp thuận cuối cùng của Mỹ đối với 
hai quốc gia Bắc Âu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 đã ký “thư phê 
chuẩn”, theo đó chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia 
nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Thư phê chuẩn” được Tổng thống Mỹ ký có nội dung 
hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. 
Đây là bước chấp thuận cuối cùng của Mỹ đối với hai quốc 
gia Bắc Âu.

Phát biểu sau khi đặt bút ký vào văn bản trên, ông 
Biden bày tỏ tin tưởng Phần Lan và Thụy Điển sẽ trở thành 
“đồng minh mới vững chắc, đáng tin cậy và có năng lực 
tốt” nhờ việc thực hiện cam kết về phòng thủ lẫn nhau 
trong liên minh xuyên Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu.

Hôm 3/8, với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, 
Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực gia nhập 
NATO của Phần Lan và Thụy Điển, đưa Mỹ trở thành 
quốc gia thứ 23 trong số 30 thành viên NATO đưa ra sự tán 
thành chính thức.

Theo Hiến chương NATO, việc kết nạp thành viên 
mới cần phải nhận được sự tán thành của tất cả 30 quốc gia 
thành viên hiện nay của liên minh, thông qua quá trình 
đàm phán với rất nhiều thủ tục.

Thông thường, việc kết nạp thành viên mới thường 
cần khoảng từ 8-12 tháng, song NATO đang muốn đẩy 
nhanh quá trình này.

Nga tạm rút khỏi Hiệp ước Cắt 
giảm Vũ khí tấn công chiến lược 

với Mỹ
(VN+) - Nga cho biết quyết định tạm thời rút các cơ sở 

của nước này ra khỏi hoạt động thanh tra trong khuôn khổ 
Hiệp ước START là do đang có tình huống bất bình đẳng 
trong việc thực hiện.

Ngày 9/8, Phó Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm 
soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, ông Igor Vishnevetsky 
cho hay Moskva không hy vọng Washington phản hồi 
nhanh chóng đối với quyết định của Moskva về việc tạm 
thời rút các cơ sở của nước này ra khỏi hoạt động thanh tra 
trong khuôn khổ Thỏa thuận về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí 
tấn công chiến lược (START).

Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt 
nhân Yars RS-24 của Nga

Ông Vishnevetsky nói: “Rõ ràng, đây là lần đầu tiên 
điều này xảy ra. Cơ chế này chưa từng được áp dụng. 
Chúng tôi thực hiện quyền của mình theo hiệp ước. Hiện 
các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ diễn ra, sau đó sẽ có 
phản ứng nào đó từ phía Mỹ. Tôi không cho rằng nó sẽ đến 
quá nhanh, Mỹ sẽ cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng mọi yếu tố 
và hiểu những gì họ muốn làm tiếp theo”.

Quan chức ngoại giao Nga cho biết quyết định này 
của Nga là do đang có tình huống bất bình đẳng trong việc 
thực hiện Hiệp ước START.

Các thanh sát viên của Nga không thể bay qua lãnh 
thổ châu Âu do bị hạn chế về thị thực, cũng như đối với các 
máy bay của Nga.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã 
chính thức thông báo với Mỹ thông qua các kênh ngoại 
giao rằng đang tạm thời rút các cơ sở của mình ra khỏi các 
hoạt động thanh tra theo Hiệp ước START.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Moskva buộc phải có hành 
động này do Washington mong muốn tái khởi động các 
hoạt động thanh tra mà không tính đến thực tế hiện nay 
đang tạo ra lợi thế đơn phương cho Mỹ.

Mỹ công bố dự luật mới liên quan 
đến người tị nạn Afghanistan

(VN+) - Dự luật mới được công bố tại Quốc hội Mỹ 
mở đường cho việc cấp quyền công dân cho hàng nghìn 
người tị nạn Afghanistan, đồng thời mở rộng tính hợp pháp 
của thị thực nhập cư đặc biệt.

Ngày 9/8, các nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng 
hòa đã công bố tại Quốc hội một dự luật mở đường cho 
việc cấp quyền công dân Mỹ cho hàng nghìn người tị nạn 
Afghanistan từng nhập cảnh vào nước này theo quy chế 
tạm trú.

Máy bay quân sự của Mỹ đưa người tị nạn 
Afghanistan từ Kabul tới căn cứ hải quân Rota, Tây Ban 
Nha, ngày 31/8/2021

Trong tuyên bố, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Earl 
Blumenauer, nhà đồng bảo trợ cho dự luật này cùng với Hạ 
nghị sĩ đảng Cộng hòa Peter Meijer, nêu rõ: “Chúng ta phải 
tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp sự an toàn và tính hợp 
pháp cho những người sẵn sàng đặt tính mạng của mình để 
hỗ trợ sứ mệnh của Mỹ tại Afghanstan”.

Dự luật này cũng sẽ mở rộng tính hợp pháp của thị 
thực nhập cư đặc biệt cho những người Afghanistan từng 

chiến đấu sát cánh cùng các lực lượng Mỹ như lính biệt 
kích, lính không quân và những phụ nữ Afghanistan phục 
vụ trong các đơn vị chống khủng bố đặc biệt.

Trước đó, thị thực này chỉ được cấp cho những người 
Afghanistan làm việc cho Chính phủ Mỹ.

Dự luật này đã được công bố tại Quốc hội Mỹ vào thời 
điểm trước khi tròn 1 năm Mỹ hoàn tất rút quân khỏi 
Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch 
sử nước Mỹ, từ đó dẫn tới lực lượng Taliban lên nắm quyền 
trở lại tại Afghanistan.

Khoảng 76.000 người Afghanistan đã được đưa tới 
Mỹ trong một chiến dịch sơ tán hồi năm ngoái theo quy 
chế nhập cư tạm thời chỉ có hiệu lực trong 2 năm.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì để 
xảy ra tình trạng ngập lụt ở Seoul

(VN+) - Phát biểu trong cuộc họp của chính phủ, 
Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ: “Tôi cầu nguyện cho 
các nạn nhân và thay mặt chính phủ xin lỗi người dân phải 
chịu cảnh bất tiện này”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/8 đã 
lên tiếng xin lỗi người dân trên cả nước sau khi mưa lớn 
gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seou và 
khiến chính quyền thành phố bị chỉ trích thiếu các biện 
pháp kiểm soát ngập lụt. 

Phát biểu trong cuộc họp của chính phủ về ứng phó 
với tình trạng ngập lụt tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận, 
khiến 9 người thiệt mạng và 7 người mất tích, Tổng thống 
Yoon Suk-yeol nêu rõ: “Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân 
và thay mặt chính phủ xin lỗi người dân phải chịu cảnh bất 
tiện này”. 

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết chính phủ phải đề ra 
các biện pháp cơ bản để ứng phó với tình cảnh tương tự 
như vậy trong tương lai, tiến hành công tác khôi phục khẩn 
cấp và hỗ trợ các nạn nhân.

Ông nói: “Tôi tin rằng chúng ta cần áp dụng các công 
nghệ số mũi nhọn để giám sát mực nước ở tất cả hệ thống 
đường thủy trên cả nước, giả lập mô phỏng để có thể kích 
hoạt hệ thống cảnh báo ngay lập tức khi cần thiết”.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng các cơ quan chức 
năng và chính quyền địa phương cần phải thiết lập một hệ 
thống dự báo và cảnh báo mưa lũ ở tất cả các đường thủy, 
bao gồm sông, sông nhánh, suối; tận dụng mọi nguồn lực 
để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
Các trận mưa lớn kỷ lục xảy ra từ đầu tuần này ở thủ 

đô Seoul và một số nơi khác ở miền Trung và Đông Hàn 
Quốc đã nhấn chìm nhiều ô tô trong làn nước, làm ngập lụt 
nhà ở tại những vùng đất thấp, buộc hàng trăm người phải 
chuyển đến tạm trú ở các trường học và phòng tập thể dục.

Mưa lớn kéo dài 3 ngày cũng khiến nhiều dịch vụ 
công cộng bị gián đoạn. Nhiều tuyến đường ở vùng đô thị 
Seoul bị ngập nước khiến một số dịch vụ tàu hỏa và tàu 
điện phải tạm ngừng hoạt động.

Hầu hết các dịch vụ đã được khôi phục vào sáng sớm 
10/8, trong đó có dịch vụ tàu điện Seoul.

Khả năng hình thành liên minh 
trung dung tại Italy

(VN+) - Ngày 9/8, lãnh đạo đảng trung dung Italia 
Viva, ông Matteo Renzi đã hối thúc lãnh đạo đảng trung 
dung Azione, cựu Bộ trưởng công nghiệp Carlo Calenda 
hợp tác và hình thành một 'cực thứ ba' trung dung.

Ngày 9/8, lãnh đạo đảng trung dung Italia Viva (IV), 
ông Matteo Renzi đã hối thúc lãnh đạo đảng trung dung 
Azione (Hành động), cựu Bộ trưởng công nghiệp Carlo 
Calenda hợp tác và hình thành một 'cực thứ ba' trung dung 
trên chính trường Italy để tham gia cuộc tổng tuyển cử 
ngày 25/9.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Omnibus, cựu 
Thủ tướng Renzi nói: “Ông Calenda và những người ủng 
hộ ông ấy phải quyết định có thực hiện thỏa thuận với 
chúng tôi hay không, có nên hình thành một liên minh 
chung hay không. Chúng tôi sẵn sàng tham gia liên minh 
vì cực thứ ba sẽ là điểm bất ngờ lớn của cuộc bầu cử và chỉ 
có cực thứ ba mạnh mẽ mới có thể yêu cầu (Thủ tướng sắp 
mãn nhiệm và cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu 
Âu Mario) Draghi ở lại văn phòng thủ tướng”.

Ngày 7/8, ông Calenda đã rút khỏi hiệp ước bầu cử 
với Đảng Dân chủ trung tả (PD), mà ông Renzi từng lãnh 
đạo, sau khi PD hợp tác với các đảng cánh tả nhỏ hơn bao 
gồm Cánh tả Italy (SI) và châu Âu Xanh (EV). Cả ông 
Calenda và ông Renzi đều đang vận động tranh cử trên cơ 
sở tiếp tục chương trình cải cách của Thủ tướng Draghi.

Ông Renzi nói với chương trình Ombibus rằng ông 
không quan tâm đến việc ai sẽ lãnh đạo liên minh trung 
dung tiềm năng, cho dù là ông hay ông Calenda.

Tỷ lệ ủng hộ đảng 4 đang ở mức khoảng 3%, tương 
đương với đảng Azione. Do đó, tỷ lệ ủng hộ liên minh 
trung dung tiềm năng sẽ vào khoảng 6%, kém xa so với 
23,4% của PD, và 45% của liên minh cánh hữu gồm 3 
đảng Anh em Italy, Liên đoàn và Forza Italia.
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