
Tại vùng Kherson ở miền 

nam Ukraine đã xảy ra tình trạng 

mất điện từng phần, giới chức Nga 

đang chiếm đóng nơi này tuyên 

bố.

Một số nơi cũng xảy ra tình 

trạng mất nước, còn đèn giao 

thông và đèn thắp sáng tại các tòa 

nhà bị tắt, theo hãng tin Tass và 

RIA Novosti của Nga.

Giao tranh đã nổ ra xung 

quanh thành phố Kherson, trong 

lúc Ukraine nói họ đang nỗ lực tái 

chiếm khu vực Nga nắm giữ.

Chiến sự xảy ra chủ yếu ở các 

khu vực bên rìa, ở phía nam gần 

thành phố Kherson và xa hơn về 

phía bắc dọc theo đường biên với 

các vùng lân cận.

Đáng chú ý là ông Kirill 

Stremousov, vị phó lãnh đạo vùng 

Người đứng đầu chính sách 

đối ngoại của EU hôm 31/8 kêu 

gọi các quốc gia đang tranh cãi 

hãy giải quyết những khác biệt 

của họ về việc hạn chế đi lại đối 

với công dân Nga, đồng thời cho 

biết châu Âu phải duy trì đoàn kết 

để phản đối việc Moscow xâm 

lược Ukraine trong 6 tháng qua, 

theo Reuters.

Ông Josep Borrell đưa ra 

cảnh báo trên khi các bộ trưởng 

ngoại giao của Liên hiệp châu Âu 

tập trung tại Praha trong ngày thứ 

nhì của cuộc đàm phán, nơi họ dự 

kiến sẽ đồng ý trên nguyên tắc về  

việc đình chỉ thỏa thuận cấp thị 

thực với Moscow.
Bước đi này sẽ khiến người 

Nga phải chờ đợi lâu hơn và phải 

Đài Loan lần đầu tiên bắn 

cảnh cáo để xua đuổi các máy bay 

không người lái (drone) ở các đảo 

xa gần Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói 

nhìn thấy ba máy bay này quay trở 

về phía lục địa Trung Quốc.

Trong những tuần gần đây, 

Đài Bắc đã phàn nàn về drone của 

Trung Quốc bay gần các đảo nhỏ 

của mình gần Trung Quốc.

Căng thẳng xuyên eo biển 

vẫn ở mức cao sau chuyến viếng 

thăm Đài Loan của chính trị gia 

Mỹ Nancy Pelosi đầu tháng này.

Đài Loan nói đã gia tăng các 

cuộc xâm nhập của drone sau khi 

Trung Quốc tiến hành tập trận lớn 

nhằm phô trương lực lượng, đáp 

trả chuyến đi của bà Pelosi.

Tổng thống Thái Anh Văn gọi 

các chuyến bay qua tiền đồn quân 

sự là một chiến thuật “vùng xám”.

Bộ Tư lệnh Quốc phòng Kim 

Môn cho biết ba drone dân sự 

được phát hiện tối thứ Ba ở Dadan, 

Erdan, và Shiyu – ba đảo nhỏ của 

Kim Môn, chỉ cách thành phố Hạ 

Môn của Trung Quốc vài cây số.

Họ nói thêm rằng đã bắn pháo 

Hôm 31/8, Nga ngừng cung 
cấp khí đốt thông qua tuyến 
đường cung cấp chính của châu 
Âu, làm gia tăng cuộc chiến kinh 
tế giữa Moscow và Brussels, 

đồng thời làm tăng khả năng suy 
thoái và phải đặt ra định mức dè 
sẻn về năng lượng ở một số quốc 
gia giàu có nhất trong khu vực, 
theo Reuters.

Các chính phủ châu Âu lo 
ngại Moscow có thể kéo dài thời 
gian ngừng hoạt động để trả đũa 
các lệnh trừng phạt của phương 
Tây áp đặt sau khi Nga xâm lược 

Ukraine, và châu Âu cáo buộc 
Nga sử dụng nguồn cung cấp 
năng lượng như một “vũ khí 
chiến tranh”. Moscow phủ nhận 
việc này và viện lý do kỹ thuật

Cộng đồng tình báo Mỹ sẽ 
thẩm định nguy cơ tiềm năng đối 
với an ninh quốc gia của việc tiết 
lộ các tài liệu bị thu hồi trong cuộc 

khám xét nhà của cựu Tổng thống 
Donald Trump ở Florida vào ngày 
8 tháng 8, theo một bức thư được 
Reuters xem qua.

Bức thư đề ngày thứ Sáu từ 
Giám đốc Tình báo Quốc gia 
(DNI) Avril Haines gửi tới Chủ 
tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện 

Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban 
Giám sát  Hạ viện Carolyn 
Maloney cũng cho biết Bộ Tư 
pháp và DNI "đang làm việc cùng 
nhau để hỗ trợ việc duyệt xét bảo 

mật" các tài liệu bao gồm cả 
những tài liệu được thu hồi trong 
cuộc khám xét.

Ông Schiff và bà Maloney 

cho biết trong một tuyên bố chung 
rằng họ hài lòng là chính phủ đang 
"thẩm định thiệt hại do việc lưu 
trữ không đúng cách các tài liệu 
bảo mật tại Mar-a-Lago."

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

EU sắp siết quy định nhập cảnh đối với người Nga

Đức sẽ mở rộng sự hiện diện 

quân sự trong khu vực Ấn độ 

dương-Thái bình dương bằng 

cách gửi thêm tàu chiến và tăng 

cường tập trận chung với các 

đồng minh trong lúc để mắt tới sự 

gầy dựng ‘khổng lồ’ của lực 

lượng võ trang Trung Quốc, 

Tham mưu trưởng quân đội Đức 

Eberhard Zorn tuyên bố.

Đức đang cùng với các nước 

phương Tây khác chứng tỏ thêm 

sức mạnh trong khu vực giữa báo 

động ngày càng tăng về các tham 

vọng chủ quyền của Trung Quốc.

Năm ngoái, Berlin lần đầu 

tiên sau gần 20 năm đưa tàu chiến 

tới khu vực tranh chấp ở Biển 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Nga siết nguồn năng lượng

của châu Âu, lại dừng cung cấp khí đốt
Tình báo Mỹ sẽ thẩm định 

nguy cơ liên quan tới tài liệu mật bị Trump lấy giữ riêng

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Đài Loan bắn đạn thật vào máy bay không người lái ở đảo xa

Đường ống Nord Stream 1 ở Lubmin, Đức.Khu resort Mar-a-Lago, tư gia của cựu Tổng tống Donald Trump ở bang Florida, gần đây bị FBI khám xét để thu hồi những tài liệu mật của chính phủ bị ông lấy đi sau khi rời khỏi nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021.

Bản đồ cho thấy vị trí của Kim Môn (Kinmen) và Hạ Môn (Xiamen) Quốc kỳ Nga, EU và Ukraine.

Đức sẽ mở rộng sự hiện diện 

quân sự ở Ấn độ dương-Thái bình dương
Cuộc chiến Ukraine: 

Hai bên giao tranh quyết liệt giành giật Kherson

Các điểm giao tranh quanh Kherson, tính đến 21:00GMT ngày 29/8/2022
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TIN THEÁ GIÔÙI

Người dân Liên minh châu Âu 
làm đủ cách để tiết kiệm năng lượng

(VN+) - Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã 
bắt đầu thực hiện các kế hoạch giảm 15% lượng khí đốt 
tiêu thụ trong giai đoạn từ 1/8/2022-31/3/2023 để ứng phó 
với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang triển 
khai các cơ chế nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh 
giá khí đốt và hóa đơn tiền điện gia tăng cũng như để bảo 
tồn những nguồn tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm.

Toàn liên minh đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch 
giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong giai đoạn từ 
1/8/2022-31/3/2023 để ứng phó với cuộc khủng hoảng. 
Ngoài ra, nhiều nước thành viên cũng đã thực hiện các nỗ 
lực ở cấp quốc gia để tiết kiệm năng lượng.

Italy đã triển khai chiến dịch “Operation 
Thermostat”, theo đó giảm nhiệt sưởi ấm và giảm điều hòa 
không khí tại trường học và các tòa nhà công.

Đức và Pháp cũng đã kêu gọi các lĩnh vực công đi 
đầu các nỗ lực tiết kiệm điện theo những cách tương tự.

Tại Đức, các tòa nhà công sở, trong đó có cả tòa 
nhà quốc hội, sẽ không sử dụng nước nóng. Các cửa hàng 
tại Pháp được yêu cầu đóng cửa khi bật điều hòa không 
khí, nếu vi phạm sẽ bị phạt.

Tại Tây Ban Nha, từ 10/8, nước này đã áp dụng các 
quy định hạn chế sử dụng điều hòa không khí và không đặt 
nhiệt độ thấp hơn 27 độ C trong những tháng nóng nhất 
trong năm. Quy định áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, từ 
các phương tiện giao thông công cộng đến các cửa hàng, 
văn phòng, nhà hát và rạp chiếu phim. Trong khi đó, mức 
nhiệt sưởi ấm tối đa trong mùa Đông là 19 độ C.

Đến cuối tháng Chín, tất cả những cơ sở có điều 
hòa nhiệt độ hoặc hệ thống sưởi ấm tại nước này đều phải 
có hệ thống đóng mở cửa tự động để tránh lãng phí điện.

Về hệ thống chiếu sáng công cộng, tại Pháp, các 
màn hình quảng cáo có lắp đèn chiếu sáng bị cấm hoạt 
động từ 1-6h sáng hằng ngày, trừ những nơi như sân bay 
hay ga tàu hỏa.

Ước tính, một màn hình kỹ thuật số LCD rộng 
2m2 sẽ tiêu thụ lượng điện năng trung bình hằng năm 
tương đương mức tiêu thụ của một hộ gia đình cho mục 
đích chiếu sáng và sử dụng các sản phẩm gia dụng, không 
tính sưởi ấm.

Thủ đô Vienna (Áo) sẽ không thắp sáng đèn Giáng 
sinh ở đại lộ Ring nổi tiếng bao quanh trung tâm thủ đô. 
Đèn chiếu sáng tại chợ Giáng sinh ở quảng trường trước 
tòa nhà thị chính sẽ chỉ được bật vào ban đêm.

Tại Tây Ban Nha, từ 22h, các cửa hàng phải tắt các 
đèn cửa sổ, đèn trang trí tại các tòa nhà công cũng phải tắt.

Tại Đức, thành phố Augsburg cũng đã yêu cầu 
dừng hoạt động các đài phun nước. Từ tháng Chín các bể 
bơi tư nhân tại Đức bị cấm sử dụng hệ thống sưởi ấm. Một 
số thành phố phải hạ mức nhiệt tại các bể bơi, giảm số đèn 
chiếu sáng đô thị.

Liên minh nhà ở tại thành phố Dresden ở miền 
Đông đã tuyên bố sẽ hạn chế nước nóng ở một số thời điểm 
trong ngày.

Tập đoàn bất động sản Vonovia lớn nhất của Đức 
cũng lên kế hoạch giới hạn mức nhiệt sưởi ấm ở 350.000 
nhà ở thuộc quản lý của tập đoàn này ở mức 17 độ C vào 
ban đêm.

Trong khi đó, người dân Phần Lan được khuyên 
nên giảm thời gian đi tắm hơi. Trong những thói quen hằng 
ngày, từ tháng 10, Phần Lan sẽ khuyến khích người dân 
giảm nhiệt độ máy sưởi, giảm thời gian tắm và không sưởi 
ấm gara./.

Nga tái khẳng định ủng hộ IAEA 
thị sát nhà máy Zaporizhzhia ở 
Ukraine

(VN+) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga 
Maria Zakharova nhấn mạnh chính Moskva đã đề nghị 
IAEA tiến hành thanh tra nhà máy điện hạt nhân 
Zaporizhzhia hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng 
Nga.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở 
Enerhodar, miền Đông Ukraine, ngày 27/4/2022

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria 
Zakharova ngày 28/8 cho biết Moskva hy vọng chuyến thị 
sát của các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA) tới nhà máy điện hạt nhân 
Zaporizhzhia ở Ukraine sẽ sớm diễn ra.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, bà 
Zakharova nhấn mạnh chính Nga đã đề nghị IAEA tiến 
hành thanh tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo bà, IAEA cũng như Tổng Giám đốc cơ quan 
này Rafael Grossi đã hiểu quan điểm của Nga và trong 
nhiều tháng qua, Moskva đã nỗ lực để tổ chức một cuộc thị 
sát.

Bà cũng nhắc lại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga 
Sergei Lavrov và Tổng Giám đốc IAEA Grossi cách đây 
vài tháng cũng như một số cuộc tiếp xúc, điện đàm giữa đại 
diện hai bên.

Theo bà Zakharova, những nỗ lực ngoại giao đó là 
nhằm tổ chức chuyến công tác này của IAEA.

Ngày 24/8 vừa qua, Tập đoàn Năng lượng nguyên 
tử quốc gia Rosatom của Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ sứ 
mệnh trên của IAEA, trong đó có cả công tác hậu cần.

Zaporizhzhia là một trong những nhà máy điện hạt 
nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm dưới sự kiểm 
soát của lực lượng Nga từ tháng Ba năm nay.

Thời gian gần đây, tại khu vực này xảy ra nhiều vụ 
tấn công quân sự. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo 
kích nhà máy trên, dẫn tới những yêu cầu IAEA thị sát cơ 
sở này.

Tờ New York Times ngày 27/8 đưa tin IAEA đã 
thành lập một phái bộ để thực hiện nhiệm vụ thị sát nhà 
máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong tuần này.

Trước đó, Tổng Giám đốc IAEA Grossi ngày 25/8 
tuyên bố ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn của IAEA tới nhà 
máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong vài ngày tới để giúp 
ổn định tình hình an ninh và an toàn hạt nhân tại đây.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông German 
Galushchenko cùng ngày 25/8 cho biết chuyến thị sát đã 
được lên kế hoạch và sẽ diễn ra muộn nhất là vào đầu tháng 
Chín.

Taliban không thực hiện cam 
kết về chính phủ đa đại diện ở 
Afghanistan

(VN+) - Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp 
quốc nhận định vấn đề quyền của trẻ em gái và phụ 
nữ.Afghanistan là “khó khăn” vì trẻ em gái không được 
đến trường trong khi phụ nữ bị hạn chế về quyền lao động.

Phụ nữ và trẻ em Afghanistan xếp hàng chờ nhận 
lương thực cứu trợ tại Kabul

Theo Sputniknews, điều phối viên nhân đạo của 
Liên hợp quốc về Afghanistan Ramiz Alakbarov cho rằng 
Taliban đã không thực hiện được cam kết về một chính phủ 
đa đại diện ở Afghanistan, đặc biệt trong vấn đề quyền của 
trẻ em gái và phụ nữ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin, ông Alakbarov cho 
hay: “Đối với tính chất bao trùm của chính phủ ở 
Afghanistan, Taliban khẳng định có tính bao trùm vì các 
nhóm sắc tộc khác nhau được đại diện trong chính phủ. 
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế không coi đó là chính phủ 
đa đại diện vì phạm vi bao trùm của nó không được cộng 
đồng quốc tế công nhận”.

Ông nhận định vấn đề quyền của trẻ em gái và phụ 
nữ Afghanistan là “khó khăn” vì trẻ em gái không được 
đến trường trong khi phụ nữ bị hạn chế về quyền lao động.

Điều phối viên Alakbarov cho biết thêm Liên hợp 
quốc đề nghị ít nhất 5 tỷ USD để bình ổn tình hình kinh tế 
Afghanistan, trong bối cảnh lạm phát tăng cao và tình hình 
thế giới xấu đi. Hiện tại, Liên hợp quốc có chưa tới 2 tỷ 
USD và đây là số tiền rất nhỏ.

Xung quanh vấn đề thủ lĩnh al-Qaeda, Liên hợp 
quốc bày tỏ quan ngại trước những thông tin rằng Taliban 
từng cung cấp nơi trú ẩn cho thủ lĩnh đã thiệt mạng của al-
Qaeda Ayman al-Zawahiri.

Ông Alakbarov lưu ý: “Taliban tuyên bố họ tích 
cực chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS và al-Qaeda, 
tuy nhiên nhưng những diễn biến gần đây, bao gồm việc 
phát hiện thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri ở Kabul, 
đã phần nào thay đổi bức tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo 
dõi sát tình hình”.

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên 
dường như đang chuẩn bị phóng tên 
lửa

(VN+) - Nhận định được đưa ra trong bối cảnh có 
những lo ngại rằng Triều Tiên có thể đáp trả cuộc tập trận 
chung Mỹ-Hàn mang tên Lá chắn Tự do Ulchi, vốn bị Bình 
Nhưỡng coi là một cuộc diễn tập xâm lược.

Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông 
Lee Jong-sup cho biết Triều Tiên dường như đang tiếp tục 
chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 
(ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) mới, và 
đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân song chưa có dấu hiệu 
“cụ thể” nào cho thấy vụ thử sắp xảy ra.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên tại tỉnh 
Bắc Pyongan, ngày 14/1/2022

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh có 
những lo ngại rằng Triều Tiên có thể đáp trả cuộc tập trận 

chung Mỹ-Hàn mang tên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS), vốn 
bị Bình Nhưỡng coi là một cuộc diễn tập xâm lược.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng 
của Quốc hội, Bộ trưởng Lee cho biết: “Tình hình an ninh 
vẫn nghiêm trọng, Triều Tiên đang tăng cường khả năng 
hạt nhân, tên lửa và đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt 
nhân lần thứ 7”.

Theo Bộ trưởng Lee, Triều Tiên có thể thử hạt nhân 
dưới lòng đất tại Đường hầm 3 của bãi thử Punggye-ri, 
nhưng chưa có dấu hiệu bất thường cho thấy bất kỳ vụ thử 
nào sắp xảy ra. Đường hầm 3 nằm trong số 4 đường hầm 
được biết đến tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân. Triều Tiên 
thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên tại Đường hầm 1 vào 
năm 2006, trong khi Đường hầm 2 được sử dụng cho 5 vụ 
thử hạt nhân dưới lòng đất tiếp theo.

Bình luận về kết quả của cuộc tập trận USF, Bộ 
trưởng Lee nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm 
nâng cao năng lực của Hàn Quốc trong việc xử lý các tình 
huống chiến tranh toàn diện và củng cố khả năng phối hợp 
chung của hai nước đồng minh, cũng như đặt ra các điều 
kiện cho việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời 
chiến “có hệ thống và ổn định” từ Washington sang Seoul.

Nga coi trọng hợp tác với các 
thành viên Phong trào Không liên 
kết

(VN+) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá 
tiềm năng và triển vọng của Phong trào Không liên kết 
(NAM) trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế lớn là tích 
cực và đáng khích lệ.

Trả lời phỏng vấn truyền thông sở tại, Ngoại 
trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/8 cho rằng Phong trào 
Không liên kết (NAM) đóng vai trò quan trọng trong bối 
cảnh trật tự thế giới đa cực đang hình thành và Moskva coi 
trọng hợp tác với các nước thành viên NAM.

Ngoại trưởng Lavrov đánh giá tiềm năng và triển 
vọng của NAM trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế 
lớn là tích cực và đáng khích lệ.

Theo ông, kỷ nguyên xây dựng một thế giới đa cực 
thực sự sẽ còn dài, song đây là một quá trình khách quan, 
có tính lịch sử do sự phát triển quốc tế không đồng đều.

Hiện Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Mexico, Brazil, Argentina, các quốc gia châu Phi đang trở 
thành “đầu tàu” của nền kinh tế thế giới, trung tâm mới của 
tăng trưởng kinh tế, sức mạnh tài chính, với ảnh hưởng 
chính trị ngày càng tăng. Các quốc gia này sẽ là một trụ cột 
của trật tự thế giới đang nổi lên một cách khách quan.

Ngoại trưởng Nga cho rằng NAM, với 120 phiếu 
bầu tại Liên hợp quốc, có cơ hội tác động trực tiếp đến các 
thỏa thuận được phát triển trong khuôn khổ diễn đàn Liên 
hợp quốc, cũng như khi xem xét các vấn đề mang tính 
nguyên tắc đối với toàn bộ thế giới và sự phát triển hơn nữa 
của nhân loại. Nhà ngoại giao Nga đánh giá NAM luôn 
nhất quán tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên 
hợp quốc, coi đây là bước đi dũng cảm trong điều kiện hiện 
nay.

Nga đã trở thành quan sát viên của NAM từ tháng 
7/2021. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh NAM cho phép 
các quốc gia có những cách tiếp cận linh hoạt hơn trong 
những trường hợp cần thống nhất quan điểm, nhưng vẫn 
giữ được bản sắc dân tộc, qua đó đảm bảo sự thống nhất 
của toàn bộ thế giới đang phát triển.

Ngoài ra, mong muốn không ngừng tìm kiếm sự 
đồng thuận cũng góp phần củng cố văn hóa thương lượng, 
thỏa hiệp trong các vấn đề quốc tế. Đây là sự khác biệt giữa 
NAM với các tổ chức đa phương khác. Do đó, các sáng 
kiến của NAM được đệ trình Liên hợp quốc luôn nhận 
được sự ủng hộ của nhiều quốc gia, gồm cả Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga có quan 

điểm chung với NAM về phần lớn các vấn đề, cả trong 
chương trình nghị sự truyền thống và những vấn đề mới 
nổi. Ngoài ra, các nước thành viên NAM đều thể hiện 
tiếng nói độc lập tại diễn đàn Liên hợp quốc.

Ấn Độ, Nga và một số quốc gia NAM là những 
trung tâm của tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng chính trị, 
cần có được vị thế là trụ cột của trật tự thế giới mới.

Theo Ngoại trưởng Nga, điều này góp phần hiện 
thực hóa trật tự thế giới đa cực, dân chủ và công bằng, tôn 
trọng nguyên tắc bình đẳng có chủ quyền của các quốc gia 
như mong đợi trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Pháp tái khởi động khẩn cấp 
các nhà máy điện hạt nhân

(VN+) - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne nêu rõ 
cần khởi động lại khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã 
ngừng hoạt động để tránh gián đoạn việc cung cấp điện 
trong mùa Đông tới.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ngày 29/8 cho 
rằng để tránh tình trạng thiếu điện trong mùa Đông tới, 
nước này cần tái khởi động khẩn cấp các lò phản ứng hạt 
nhân đã đóng cửa trước đó.

Bà Elisabeth Borne nêu rõ mặc dù các nhà máy 
điện hạt nhân đang gặp một số khó khăn, song cần khởi 
động lại khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt 
động để tránh gián đoạn việc cung cấp điện trong mùa 
Đông tới.

Bà nhấn mạnh “các biện pháp này là bắt buộc vì 
không có biện pháp khác thay thế ngay lập tức nguồn cung 
cấp khí đốt từ Nga”.

Hiện 32 trong số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp 
ngừng hoạt động do nhiều lý do khác nhau. Thủ tướng 
Pháp đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh châu Âu đang 
chật vật ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao, 
hạn hán kỷ lục và nắng nóng bất thường.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Iran khẳng định khôi phục thỏa 
thuận hạt nhân có lợi cho các bên

(VN+) - Phía Iran cho biết các bên tham gia ký thỏa 
thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn 
diện (JCPOA) đã giải quyết được hầu hết các vấn đề liên 
quan đến việc khôi phục thỏa thuận này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser 
Kanaani ngày 28/8 tuyên bố Tehran nghiêm túc trong mục 
tiêu đạt một thỏa thuận tại Vienna (Áo) vì việc khôi phục 
thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 có lợi cho tất cả các bên.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông 
Kanaani cho biết các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân 
mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) 
đã giải quyết được hầu hết các vấn đề liên quan đến việc 
khôi phục thỏa thuận này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani 
phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran

Ông nêu rõ diễn biến các cuộc đàm phán đến nay phản 
ánh chiều hướng tích cực và tiến về phía trước, còn ít vấn 
đề nhạy cảm và quan trọng cần giải quyết trong đàm phán.

Người phát ngôn trên nhấn mạnh việc thực thi bất kỳ 
thỏa thuận hạt nhân nào có thể đạt được đều cần có đi có lại 
và tất cả các bên tham gia phải cam kết thực hiện các nghĩa 
vụ của mình.

Ông bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ hành động khôn 
ngoan, có thiện chí chính trị để hành động trong khuôn khổ 
thỏa thuận hạt nhân và tính đến những mong muốn của 
Iran.

Theo ông Kanaani, phản hồi của Mỹ đối với quan 
điểm của Iran về dự thảo cuối cùng do Liên minh châu Âu 
(EU) đề xuất đang được đánh giá trong các cuộc họp 
chuyên gia ở Tehran. Iran sẽ đưa ra câu trả lời của mình 
ngay sau khi có kết luận.

JCPOA được ký kết tháng 7/2015 giữa Iran và nhóm 
P5+1 (gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc và Đức), theo đó Tehran giảm chương trình hạt nhân 
của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ các trừng phạt.

Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông 
Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt 
trừng phạt Iran, dẫn đến việc Tehran giảm các cam kết 
trong thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận đã bắt 
đầu từ tháng 4/2021 tại Vienna nhưng đã bị đình trệ từ 
tháng 3/2022 vì những khác biệt chính trị giữa Tehran và 
Washington.

Vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức tại Vienna 
vào đầu tháng Tám sau 5 tháng đình trệ.

Ngày 8/8, EU đã đưa ra một dự thảo “văn bản cuối 
cùng” cho việc khôi phục JCPOA. Iran đã phản hồi về dự 
thảo này, với đề nghị điều chỉnh một số điểm. Sau đó, ngày 
24/8, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với 
các đề xuất của Tehran.

Cuba và Mỹ hợp tác xử lý môi 
trường sau thảm họa cháy kho dầu

(VN+) - Chuyên gia môi trường Cuba và Mỹ đã thảo 
luận các phương thức hợp tác khả thi nhằm hồi phục 
những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ cháy kho 
nhiên liệu lớn nhất đảo quốc Caribe này.

Các chuyên gia môi trường của Cuba và Mỹ ngày 
27/8 đã thảo luận trực tuyến về công tác phục hồi những 
khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa 
nhiên liệu lớn nhất đảo quốc Caribe hôm 5/8.

Nhật báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng 
sản Cuba - cho biết chuyên gia môi trường hai nước đã 
thảo luận các phương thức hợp tác khả thi nhằm hồi phục 
những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại cuộc họp trực tuyến, các chuyên gia Cuba thuộc 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (CITMA), Năng 
lượng và Mỏ, cùng các nhà nghiên cứu của Viện Thủy lợi, 
đã thông tin về các công tác mà đảo quốc Caribe đã và 
đang triển khai kể từ khi chính thức dập tắt vụ hỏa hoạn 
chưa từng có trong lịch sử này.

Khói lửa bốc lên từ các đám cháy tại kho chứa dầu 
gần thành phố Matanzas, Cuba, ngày 9/8

Phía Cuba đề nghị các chuyên gia của Cơ quan Bảo vệ 
Môi trường Mỹ (EPA) đưa ra ý kiến đánh giá về những 
công tác này cũng như nhận định về khả năng tiếp cận 
những kỹ thuật và quy trình tiên tiến nhất của EPA và các 
đơn vị liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ hoặc xử lý thảm họa.

Một bể chứa dầu thô dung tích 50.000m3 (tương 
đương kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) tại 
kho nhiên liệu bên Vịnh Matanzas - một trong những cơ sở 
hạ tầng chiến lược của Cuba, đã bị sét đánh trúng hôm 5/8 
gây cháy lớn.

Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, 
cách hiện trường khoảng 124km.

Sáng 6/8, lửa lan sang bể chứa thứ 2 và gây ra hàng 
loạt vụ nổ lớn, khiến nhiều người mất tích và bị thương. 
Bất chấp nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng và sự hỗ trợ 
quốc tế, lửa tiếp tục lan rộng trong nhiều ngày tiếp theo và 
tàn phá 4 trong số 8 bể chứa tại kho nhiên liệu lớn nhất đảo 
quốc này.

Vụ hỏa hoạn chưa từng có trong lịch sử Cuba và được 
coi là thảm họa công nghiệp có nguồn gốc tự nhiên lớn 
nhất từ trước tới nay tại đảo quốc này, đã khiến 16 người 
thiệt mạng và 146 người bị thương.

Hàn Quốc: Tân Chủ tịch DP cam 
kết mục tiêu chiến thắng tổng tuyển 
cử

(VN+) - Ngày 28/8, ông Lee Jae-myung nhận được 
77,77% số phiếu ủng hộ - tỷ lệ phiếu bầu cao nhất cho chức 
chủ tịch DP kể từ khi cựu Chủ tịch kiêm Thủ tướng Lee 
Nak-yeon đạt tỷ lệ ủng hộ 60,77% hồi năm 2020.

Ông Lee Jae-myung (phải) và ứng viên Kim Dong-
yeon của đảng Làn sóng mới tại cuộc gặp ở Seoul, ngày 
1/3/2022

Ông Lee Jae-myung, cựu ứng cử viên tổng thống Hàn 
Quốc, đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Dân chủ 
(DP) đối lập chính ở Hàn Quốc.

Tại Đại hội toàn quốc của DP tổ chức ngày 28/8, ông 
Lee Jae-myung đã nhận được 77,77% số phiếu ủng hộ, 
giành chiến thắng trước nghị sỹ Park Yong-jin chỉ được 
22,23% số phiếu ủng hộ.

Đây là tỷ lệ phiếu bầu cao nhất cho chức chủ tịch DP 
kể từ khi cựu Chủ tịch kiêm Thủ tướng Lee Nak-yeon đạt 
được 60,77% trong đại hội toàn quốc của DP năm 2020.

Sau khi thất bại sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống 
Hàn Quốc hồi tháng Ba, ông Lee Jae-myung đã tranh cử 
nghị sĩ trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung hôm 1/6 và đã 
trúng cử.

Phát biểu ngay sau khi thắng cử chức Chủ tịch DP, 
ông cam kết sẽ dốc sức phụng sự, xây dựng một DP hoàn 
toàn mới để tiến tới các mục tiêu chiến thắng trong cuộc 
tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 4/2024, tiếp đó là cuộc 

bầu cử hội đồng địa phương và cuối cùng là cuộc bầu cử 
tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Tân Chủ tịch DP cam kết khôi phục đoàn kết nội bộ 
nhằm lấy lại tín nhiệm của cử tri để chuẩn bị cho cuộc tổng 
tuyển cử tới. Ông Lee Jae-myung cũng đề nghị tổ chức 
cuộc gặp với Tổng thống Yoon Suk-yeol và nhấn mạnh sẽ 
hỗ trợ chính phủ nếu đảng cầm quyền đi đúng hướng.

DP đã không có Chủ tịch đảng kể từ tháng Ba sau khi 
ban lãnh đạo trước đó từ chức sau thất bại của đảng trong 
cuộc bầu cử tổng thống. Một ban lãnh đạo khẩn cấp đã 
được lập ra để điều hành đảng kể từ thời điểm đó.

Các quốc gia châu Á đứng đầu về 
dịch vụ kinh doanh toàn cầu

(VN+) - Các nền kinh tế châu Á tiếp tục chiếm 7 trong 
số 10 nước dẫn đầu, trong đó Ấn Độ ở vị trí đầu bảng với số 
điểm 7,09, tiếp theo là Trung Quốc (6,80) và Malaysia 
(6,22).

Hãng tư vấn toàn cầu Kearney (Mỹ) mới đây đã xếp 
hạng Malaysia ở vị trí thứ 3 về dịch vụ Kinh doanh toàn 
cầu (GBS) cạnh tranh trên thế giới, đứng sau Ấn Độ và 
Trung Quốc.

Theo Chỉ số Dịch vụ Toàn cầu (GSLI) năm 2021 của 
Kearney, các nền kinh tế châu Á tiếp tục chiếm 7 trong số 
10 nước dẫn đầu, trong đó Ấn Độ ở vị trí đầu bảng với số 
điểm 7,09, tiếp theo là Trung Quốc (6,80) và Malaysia 
(6,22).

Với báo cáo 2 năm/lần này, chỉ số trên theo dõi các 
diễn biến tình hình ở 60 quốc gia với 4 hạng mục chính, 
bao gồm sức hấp dẫn về tài chính, kỹ năng và sự sẵn có 
nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh và cộng hưởng kỹ 
thuật số.

Giám đốc Điều hành của hãng tư vấn tài chính AGOS 
ASIA kiêm chuyên gia tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp 
Joon Teoh cho biết chỉ số GBS sẽ cho phép các tập đoàn đa 
quốc gia lớn (MNC) và các tổ chức tập trung vào các hoạt 
động kinh doanh như tài chính, nhân sự, công nghệ thông 
tin (CNTT) và mua sắm ở một số quốc gia nhất định cung 
cấp các dịch vụ chia sẻ.

Bà nhấn mạnh rằng các MNC đã thành lập trung tâm 
GBS ở Malaysia bao gồm Shell, AstraZeneca, British 
American Tobacco và Bash. Trong khi đó, đối với các tổ 
chức quốc tế liên chính phủ như Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), điểm thu hút lớn nhất của Malaysia là sự đa dạng 
về kỹ năng, bao gồm cả ngôn ngữ vốn có thể là công cụ kết 
nối được với các quốc gia khác.

Theo chuyên gia Joon Teoh, các trung tâm GBS phục 
vụ chính những người của họ trong các tập đoàn và tổ chức 
trên khắp thế giới. Nếu nhân viên của họ phải đi công tác 
nước ngoài thì vé máy bay, các khoản thanh toán… đều sẽ 
được quản lý bởi các trung tâm GBS đặt tại Malaysia hoặc 
các quốc gia khác thông qua ứng dụng công nghệ kỹ thuật 
số.

Bà đánh giá rằng Chính phủ Malaysia luôn chú trọng 
đến sự phát triển của GBS trong nước, bao gồm cả tầm 
quan trọng của GBS trong Kế hoạch Malaysia lần thứ 12 
(12MP). Điều này xuất phát từ việc khi một trung tâm 
GBS thành lập thường cần đến hàng nghìn nhân viên nên 
sẽ không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mà còn giúp thúc 
đẩy quá trình số hóa quốc gia.

Chính phủ Malaysia đang đưa GBS trở nên có giá trị 
thông qua thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số. Đây 
sẽ là điều rất có giá trị đối với Malaysia, nơi mà các trung 
tâm GPS đang phát triển mạnh mẽ nhờ các nhóm địa 
phương trong thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển, 
bao gồm phân tích và tự động hóa quy trình bằng robot.

Theo 12MP, trong 5 năm tới, Malaysia đặt trọng tâm 
vào việc thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực chiến lược 
và có tác động cao, bao gồm điện và điện tử, dịch vụ toàn 
cầu (GS) và hàng không vũ trụ. Trong đó, GS bao gồm các 
trung tâm chính, GBS và hoạt động của các trụ sở vốn 
được xem là nguồn đóng góp chính cho các khoản đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực dịch vụ.

Các khoản đầu tư được chấp thuận vào GS của các 
công ty đa quốc gia được ghi nhận khoảng 46,1 tỷ RM, 
chiếm 51,7% tổng vốn FDI vào lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 
2016-2020.
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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

827-2020/1588

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 281-241-7076

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

Dòng người di cư từ miền Nam 
Mexico đổ dồn về biên giới với Mỹ

(VN+) - Kể từ đầu năm tài chính 2022 (bắt đầu vào 
tháng 10/2021), Mỹ đã chặn hơn 1,7 triệu lượt người di cư 
trong khi Mexico đã nhận được hơn 58.000 đơn xin tị nạn, 
tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 26/8, đã có tổng cộng ba đoàn lữ hành, mỗi 
nhóm gồm hàng trăm người di cư, đã đi bộ từ bang Chiapas 
ở miền Nam Mexico để tìm đường đến Mỹ.

Một đoàn khoảng 400 người di cư đã xuất phát từ 
thành phố Tapachula ở biên giới Mexico-Guatemala, 
hướng đến thành phố Tapanatepec ở bang Oxaca gần đó để 
xin giấy phép trung chuyển tạm thời qua lãnh thổ Mexico. 
Đoàn dự định sẽ đi bộ khoảng 300km.

Người di cư tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, 
miền nam Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 4/9/2021

Một nhóm binh sĩ và phương tiện thuộc Lực lượng 
Vệ binh Quốc gia đã hộ tống họ di chuyển trật tự dọc 
đường cao tốc Tapachula-Tapanatepec. 

Từ vài ngày trước, đã có hai đoàn người di cư bắt 
đầu hành trình tương tự.

Những người di cư, phần lớn đến từ các nước 
Trung và Nam Mỹ, cho biết họ tham gia vào các đoàn lữ 
hành vì không được Viện Di trú quốc gia Mexico (INM) 
đáp ứng yêu cầu cấp giấy tờ hợp lệ.

Người di cư tuyên bố sẽ đi bộ xa chừng nào chính 
quyền cho phép, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, 
thiếu thốn đồ ăn thức uống và vật dụng thiết yếu.

Sự hình thành các đoàn lữ hành phản ánh dòng 
người di cư đến Mỹ tăng kỷ lục. Kể từ đầu năm tài chính 
2022 (bắt đầu vào tháng 10/2021), Cơ quan Hải quan và 
Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã chặn hơn 1,7 triệu lượt 
người di cư.

Còn ở phía bên kia biên giới, trong nửa đầu năm 
nay Mexico đã nhận được hơn 58.000 đơn xin tị nạn, tăng 
gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ và Trung Quốc đạt được 
thỏa thuận quan trọng về kiểm toán

(VN+) - Thỏa thuận cho phép các cơ quan quản lý 
Mỹ kiểm tra và điều tra các công ty kế toán đã đăng ký ở 
Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Ủy ban Giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ 

(PCAOB) ngày 26/8 thông báo cơ quan này đã ký thỏa 
thuận với các nhà quản lý Trung Quốc để cho phép các cơ 
quan quản lý Mỹ kiểm tra và điều tra các công ty kế toán đã 
đăng ký ở Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong 
Kong (Trung Quốc).

Hơn 10 năm qua, giới chức Mỹ đã yêu cầu được 
tiếp cận các tài liệu kiểm toán của các công ty Trung Quốc 
niêm yết tại Mỹ, nhưng Trung Quốc không muốn để các cơ 
quan quản lý nước ngoài thanh tra các công ty kế toàn của 
nước này do lo ngại về an ninh quốc gia.

Thỏa thuận trên đánh dấu sự “tan băng” một phần 
trong mối quan hệ giữa hai nước, và cũng là một sự xoa dịu 
đối với các công ty Trung Quốc, giới đầu tư và các sàn giao 
dịch của Mỹ, khi nó cho Trung Quốc cơ hội được tiếp tục 
tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới nếu thỏa thuận trên 
phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Nếu không, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng 
khoán Mỹ (SEC) Gary Gensler cho biết khoảng 200 công 
ty của Trung Quốc có thể bị cấm khỏi các sàn giao dịch của 
Mỹ.

Trước đó, SEC đã đưa tập đoàn Alibaba Group, 
JD.Com Inc, và NIO INC vào danh sách có công ty có 
nguy cơ này.

Ảnh minh họa
Giới chức Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng khi công bố thỏa 

thuận trên, cảnh báo đây chỉ là bước đi đầu tiên và sự đánh 
giá của phía Mỹ về sự tuân thủ thỏa thuận của Trung Quốc 
sẽ dựa trên việc liệu các cơ quan quản lý Mỹ có được thực 
hiện việc kiểm tra mà không gặp trở ngại như thỏa thuận đã 
cam kết hay không.

Thế nhưng, theo PCAOB, đây vẫn là thỏa thuận 
chi tiết và mang tính quy tắc nhất mà PCAOB từng đạt 
được với Trung Quốc.

Về phía mình, Ủy ban quản lý chứng khoán Trung 
Quốc (CSRC) cũng cho biết thỏa thuận trên là một bước 
quan trọng hướng đến việc giải quyết vấn đề về kiểm toán 
và đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và 
cả hai nước.

Về mặt nguyên tắc, thỏa thuận trên đáp ứng yêu 
cầu lâu nay của PCAOB là được tiếp cận đầy đủ các tài 
liệu kiểm toán không bị chỉnh sửa của Trung Quốc, được 
lấy lời khai từ nhân viên của các công ty kiểm toán ở nước 
này và có quyền tùy ý lựa chọn công ty nào bị kiểm tra.

Giới chức Mỹ cho biết đã thông báo các công ty 
được chọn vào ngày 26/8 và dự kiến sẽ đến Hong Kong, 
nơi thực hiện các cuộc kiểm tra, vào giữa tháng Chín.

Libya: Giao tranh dữ dội ở ngay 
trung tâm thủ đô Tripoli

(VN+) - Các hình ảnh và video được chia sẻ trực 
tuyến cho thấy các xe quân sự chạy trên đường phố, các tay 
súng nã đạn và người dân địa phương cố gắng dập lửa.

Giao tranh dữ dội đã nổ ra ở thủ đô Tripoli của 
Libya trong đêm 26/8 và kéo dài đến sáng 27/8. Các phe 
đối địch đã đấu súng hạng nặng và đã xảy ra một số vụ nổ 
lớn xung quanh thành phố này.

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin các nhân 
chứng cho biết các cuộc đụng độ diễn ra ở ngay trung tâm 
thủ đô Tripoli, trong bối cảnh bế tắc chính trị ở nước này.

Trong những tuần gần đây các nhóm vũ trang đã 
tăng cường hoạt động xung quanh thủ đô.

Các hình ảnh và video được chia sẻ trực tuyến cho 
thấy các xe quân sự chạy trên đường phố, các tay súng nã 
đạn và người dân địa phương cố gắng dập lửa. 

Hiện các Bộ Nội vụ và Bộ Y tế của Libya chưa đưa 
ra bình luận liên quan đến các cuộc giao tranh trên cũng 
như thông tin về thương vong.

Căng thẳng chính trị gia tăng ở Libya kể từ khi 
Quốc hội có trụ sở ở thành phố Tobruk miền Đông nước 
này hồi tháng 2 vừa qua chỉ định ông Fathi Bashagha làm 
Thủ tướng mới thay thế Thủ tướng Chính phủ Thống nhất 
Quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbeibah.

Tuy nhiên, ông Dbeibah từ chối chuyển giao 
quyền lực cho bất kỳ chính phủ nào, ngoại trừ một chính 
phủ dân cử.

Ngày 25/8, ông Dbeibah kêu gọi Chủ tịch Hội 
đồng cấp cao Nhà nước Libya (HCS) Khalid Al-Mishri và 
Chủ tịch Quốc hội Libya thông qua cơ sở hiến pháp cho 
các cuộc bầu cử quốc gia.

Tranh cãi về cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử 
tổng thống và quốc hội là một trong những thách thức 
chính khiến các cuộc bầu cử quốc gia đã được lên kế hoạch 
vào tháng 12/2021 của Libya bị đình hoãn.

Thất bại của kế hoạch tổ chức bầu cử là đòn giáng 
mạnh vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm 
dứt một thập kỷ hỗn loạn ở Libya.

Liên hợp quốc ngày 25/8 đã bày tỏ quan ngại về 
tình hình ở Libya. Ông Stephane Dujarric - người phát 
ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres 
cho biết Liên hợp quốc “đang theo dõi các diễn biến đáng 
lo ngại ở Libya, trong đó có các động thái huy động lực 
lượng, đe dọa sử dụng vũ lực nhằm đạt các mục đích chính 
trị”.

Người phát ngôn Liên hợp quốc nhấn mạnh “ ều đi
rất quan trọng là giảm căng thẳng và mọi người đều chú ý 
những nhu cầu của người dân: đó là hòa thuận chính trị và 
hòa bình”.

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


(tiếp trang 1-A)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày thứ Sáu 

Tình báo Mỹ sẽ thẩm định nguy cơ liên 
quan tới tài liệu mật bị Trump lấy giữ 
riêng

tiết lộ họ đang điều tra cựu Tổng thống 
Donald Trump về việc đem hồ sơ khỏi 
Nhà Trắng vì họ tin rằng ông lưu giữ bất 
hợp pháp các tài liệu này bao gồm một số 
tài liệu liên quan đến thu thập thông tin 
tình báo và các nguồn tin con người bí 
mật, vốn là những thông tin mà Mỹ giữ kín 
nhất.

Bà Haines nói DNI "cũng sẽ dẫn đầu 
cuộc thẩm định của Cộng đồng Tình báo 
về nguy cơ tiềm năng đối với an ninh quốc 
gia phát sinh từ việc tiết lộ các tài liệu có 
liên quan" bao gồm cả những tài liệu bị thu 
giữ.

Bộ Tư pháp ngày thứ Sáu công bố 
một bản tuyên thệ được bôi đen nhiều chỗ, 
vốn được dùng làm cơ sở cho cuộc khám 
xét bất thường của Cục Điều tra Liên bang 
FBI vào ngày 8 tháng 8 tại Mar-a-Lago, 
trong đó các đặc vụ đã thu giữ 11 bộ hồ sơ 
bảo mật bao gồm một số tài liệu mang kí 
hiệu "tuyệt mật" mà có thể đe dọa nghiêm 
trọng đến an ninh quốc gia nếu bị lộ.

Trong bản tuyên thệ, một đặc vụ FBI 
cho biết cơ quan này đã duyệt xét và xác 
định 184 tài liệu "mang dấu hiệu bảo mật" 
chứa "thông tin quốc phòng" sau khi ông 
Trump hồi tháng 1 trả lại 15 thùng hồ sơ 
chính phủ mà Cơ quan Lưu trữ Quốc gia 
Hoa Kỳ tìm kiếm. Những hồ sơ khác trong 
các thùng đó, theo bản tuyên thệ, có ghi 
chú viết tay của ông Trump.

Cuộc khám xét là một phần của cuộc 
điều tra liên bang về việc liệu ông Trump 
có đem đi và lưu giữ bất hợp pháp các tài 
liệu đó hay không khi ông rời nhiệm sở 
vào tháng 1 năm 2021 sau khi thất bại 
trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng 
thống Joe Biden, và liệu ông Trump có tìm 
cách cản trở cuộc điều tra hay không.

Ông Trump, người theo Đảng Cộng 
hòa đang cân nhắc tranh cử tổng thống lần 
nữa vào năm 2024, mô tả cuộc khám xét 
được tòa án chấp thuận tại khu resort Mar-
a-Lago ở Palm Beach là có động cơ chính 
trị, và ngày thứ Sáu một lần nữa mô tả đó là 
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“Tôi sẽ làm việc vì sự thống nhất ... 

Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng 

mất đoàn kết trong một việc quan trọng 

như vậy, đó là mối quan hệ giữa người với 

người, giữa xã hội Nga và người dân châu 

Âu”.
Một số quốc gia đông Âu cho biết họ 

sẽ tự áp dụng lệnh cấm thị thực nếu không 

có thỏa thuận.
Ngoại  t rưởng Estonia  Urmas 

Reinsalu cho biết lệnh cấm đi lại là cần 

thiết. Ông nói: “Xác định thời điểm là việc 

cấp bách, và để mất thời gian sẽ phải trả 

bằng xương máu của người Ukraine”.
Tờ Financial Times đưa tin rằng 

Estonia, Phần Lan, Lithuania, Latvia và 

Ba Lan đã viết một tuyên bố chung yêu 

cầu Ủy ban châu Âu đề xuất các biện pháp 

nhằm “giảm dứt điểm dòng chảy công dân 

Nga vào Liên hiệp châu Âu và khu vực 

Schengen”.
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Nga siết nguồn năng lượng của châu 
Âu, lại dừng cung cấp khí đốt

 cho hành vi cắt giảm nguồn cung.

Tập đoàn năng lượng nhà nước khổng 
lồ của Nga Gazprom cho biết Nord Stream 
1, đường ống dẫn khí đốt lớn nhất đến 
khách hàng hàng đầu của họ là Đức, sẽ 
được bảo trì từ 01h00 giờ GMT ngày 31/8 
đến 01h00 giờ GMT ngày 3/9.

Chủ tịch của cơ quan quản lý mạng 
lưới năng lượng của Đức cho biết Đức 
hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho tình trạng cúp 
điện vì kho khí đốt của họ đã được đổ đầy 
gần 85% và họ đang đảm bảo nguồn cung 
từ các nguồn khác.

“Chúng tôi có thể lấy khí đốt từ kho 
chứa vào mùa đông, chúng tôi đang tiết 
kiệm khí đốt (và cần tiếp tục làm như 
vậy!), các đường ống LNG sắp có, và nhờ 
Bỉ, Hà Lan, Na Uy (và sắp tới là Pháp), khí 
đốt sẽ vận hành”, ông Klaus Mueller viết 
trên Twitter.

Các hạn chế hơn nữa đối với nguồn 
cung cấp khí đốt của châu Âu sẽ làm gia 
tăng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng 
vốn đã khiến giá khí đốt bán buôn tăng 
400% kể từ tháng 8 năm ngoái, khiến 
người tiêu dùng và doanh nghiệp lao đao 
và buộc các chính phủ phải chi hàng tỷ 
euro để giảm bớt gánh nặng.

Tại Đức, lạm phát tăng vọt lên mức 
cao nhất trong gần 50 năm vào tháng 8 và 
tâm lý người tiêu dùng trở nên tồi tệ khi 
các hộ gia đình phải chịu cảnh số tiền 
trong hóa đơn năng lượng tăng đột biến.

Không giống như đợt bảo trì 10 ngày 
vào tháng trước của đường ống Nord 
Stream 1, đợt mới nhất đã được thông báo 
trước chưa đầy hai tuần và đang do công ty 
Gazprom thực hiện chứ không phải nhà 
điều hành của đường ống này.

Moscow, cắt giảm nguồn cung qua 
đường ống xuống 40% công suất vào 
tháng 6 và 20% vào tháng 7, đổ lỗi cho các 
vấn đề bảo trì và các biện pháp trừng phạt 
mà nước này cho rằng đã ngăn cản việc 
hoạt động trở lại và lắp đặt thiết bị.

Đài Loan bắn đạn thật vào máy bay 

không người lái ở đảo xa

sáng cảnh báo trước khi bắn đạn thật vào 

một drone đang trở lại. Các drone cuối 

cùng hướng về Hạ Môn.

Trung Quốc vẫn chưa đáp trả báo cáo 

mới nhất của Đài Loan. Tuy nhiên, hồi đầu 

tuần Bắc Kinh đã bác bỏ các khiếu nại từ 

hòn đảo khẳng định drone Trung Quốc 

liên tục quấy rối.

“Drone Trung Quốc bay trên lãnh thổ 

Trung Quốc, có gì phải ngạc nhiên?” Phát 

ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên 

nói hôm thứ Hai.

Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ tức 

giận trước bình luận trên, và nói “Những 

kẻ không được mời, người ta gọi là ăn 

trộm”.

Giữa tháng Tám, đoạn phim bị rò rỉ từ 

drone cho thấy cảnh bị binh lính Đài Loan 

ném đá xua đuổi được lan truyền rộng rãi 

trên mạng. Đoạn video bị chế giễu và nhạo 

báng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tổng thống Thái Anh Văn đã cam kết 

nâng cấp khả năng phòng thủ của hòn đảo. 

Tuần trước, chính phủ của bà đã công bố 

ngân sách quốc phòng kỷ lục là 586,3 tỷ 

dollar Đài Loan (tức khoảng 19 tỷ USD).

Hôm thứ Tư, Đài Loan cũng cho biết 

chuẩn bị “phản công” trong tương lai nếu 

máy bay và tàu Trung Quốc vào không 

gian lãnh thổ của mình.

Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận 

quân sự lớn nhất từ trước đến nay xung 

quanh Đài Loan, để đáp lại chuyến thăm 

của bà Pelosi đầu tháng Tám. Trong thời 

gian hơn một tuần, Trung Quốc đã đưa tên 

lửa, máy bay chiến đấu, và tàu chiến vào 

không gian được Đài Loan tuyên bố chủ 

quyền.

Chính phủ Đài Loan cáo buộc Bắc 

Kinh sử dụng các cuộc tập trận quân sự để 

chuẩn bị xâm lược.

Trung Quốc xem chuyến thăm của bà 

Pelosi là thách thức với tuyên bố chủ 

quyền của họ đối với Đài Loan, trong khi 

Đài Loan xem mình là quốc gia độc lập.

Trung Quốc và Đài Loan: Một số 

điểm cơ bản

Vì sao Trung Quốc và Đài Loan có 

quan hệ xấu? Trung Quốc xem hòn đảo tự 

trị là một phần lãnh thổ của mình và khẳng 

định mong muốn thống nhất với đại lục, 

bằng vũ lực nếu cần thiết.

Đài Loan được cai trị như thế nào? 

Hòn đảo có hiến pháp riêng, có lãnh đạo 

được bầu một cách dân chủ, và có khoảng 

300.000 quân đang hoạt động trong các 

lực lượng vũ trang.

Ai công nhận Đài Loan? Chỉ một vài 

quốc gia công nhận Đài Loan. Thay vào 

đó, hầu hết đều công nhận chính phủ 

Trung Quốc ở Bắc Kinh. Hoa Kỳ không có 

quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng có 

luật yêu cầu nước này cung cấp cho Đài 

Loan phương tiện để tự vệ.

(tiếp trang 1-A)

EU sắp siết quy định nhập cảnh đối 

với người Nga
trả nhiều tiền hơn khi xin thị thực để đến 

các nước EU.
Nhưng 27 quốc gia thành viên EU 

vẫn rất chia rẽ về việc liệu họ có nên tiến 

xa hơn và áp đặt lệnh cấm nhập cảnh toàn 

diện hay không, bất chấp việc Ukraine liên 

tục kêu gọi rằng thường dân Nga cũng 

phải trả giá cho cuộc xâm lược.
Từ trước đến nay, một số quốc gia EU 

đã hạn chế nhập cảnh đối với người Nga. 

Các nước Đông và Bắc Âu đang thúc đẩy 

lệnh cấm hoàn toàn, trong khi Đức và 

Pháp cảnh báo các nước cùng khối rằng 

điều đó sẽ phản tác dụng.
“Chúng tôi sẽ phải đạt được một thỏa 

thuận và một quyết định chính trị”, người 

đứng đầu chính sách đối ngoại của EU 

Josep Borrell nói với các phóng viên khi 

ông đến cuộc họp ở Prague.

(tiếp trang 1-A)

Cuộc chiến Ukraine: Hai bên giao 

tranh quyết liệt giành giật Kherson

Kherson bị chiếm đóng, gương mặt do 

Nga bổ nhiệm, có vẻ như đã rời khỏi thành 

phố và hiện đang làm việc tại một địa điểm 

ở Voronezh trong lãnh thổ Nga, cách 

Kherson gần 500 dặm.Kherson là thành 

phố trọng điểm, đóng vai trò là cầu nối với 

Crimea - nơi đã bị Nga sáp nhập vào năm 

2014.

Từ Kyiv, phóng viên Hugo Bachega 

của BBC tường thuật có đoạn video đăng 

tải trên mạng xã hội cho thấy những cột 

khói đen bốc lên phía trên thành phố 

Kherson giữa lúc có tiếng súng nổ dữ dội.

Không rõ ai nổ súng và những gì đã bị 

bắn trúng.

Ukraine tuyên bố đã tấn công các kho 

đạn và thiết bị của Nga trong khu vực, 

nhưng Nga nói chiến dịch này đã thất bại.

Từ lâu nay, người ta đã trông đợi là 

Ukraine sẽ mở cuộc phản công để chiếm 

lại miền nam, nơi đã bị Nga chiếm đóng từ 

những ngày đầu cuộc chiến.

Đêm hôm t rước ,  Tổng thống 

Zelensky đã gửi thông điệp tới các binh 

lính Nga rằng nếu muốn sống sót thì nay, 

đã đến lúc họ phải về nhà.

Tuy nhiên, Phó Thị trưởng Kherson, 

ông Yuri Stelmashenko, người đã ở 

Kherson cho tới khi nơi này bị Nga chiếm 

đóng và nay đang ở vùng Mykolaiv, nói 

với BBC rằng tình thế tại Kherson lúc này 

giống như "một nhà tù lớn đối với người 

dân Ukraine".

Ông nói ở đó "không có luật lệ, quy 

định gì" và người dân có "một cuộc sống 

khó khăn".

Tuy nhiên, ông cho biết người dân ở 

Kherson đang được Nga cho tiền và nông 

dân địa phương đang đưa thực phẩm tới 

cho mọi người.

Mọi người chỉ được phép rời thành 

phố theo hai hướng - tới các khu vực do 

N g a  k i ể m  s o á t  ở  C r i m e a  h o ặ c 

Zaporizhzhia, ông Stelmashenko nói.

Vì sao Kherson quan trọng?

Kherson đã trở thành một chiến 

trường mang tính chiến thuật quan trọng 

trong những ngày, những tuần qua.

Người Ukraine thì quyết tâm chiến 

đấu để tái chiếm thành phố, còn người Nga 

quyết giữ vững quyền kiểm soát.

Một trong những lý do rõ ràng nhất, 

đó là thành phố nằm ở vị trí vô cùng quan 

trọng ở phía nam Ukraine, trên bờ Biển 

Đen, nằm ở cửa sông Dnipro.

Kherson là thành phố cảng lớn, chỉ 

cách Crimea do Nga chiếm đóng khoảng 

60 dặm (khoảng 100km). Từ đây, bên nào 

nắm giữ sẽ có khả năng tiếp cận với các 

tuyến vận tải biển, hải quân và các tuyến 

đường biển quan trọng khác.

Ngay phía đông của thành phố là nơi 

bắt nguồn của Kênh đào Bắc Crimea, cung 

cấp một phần đáng kể nguồn cung cấp 

nước ngọt cho bán đảo bị sáp nhập vào 

Nga.

Thành phố đóng vai trò cầu nối giữa 

bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm từ năm 

2014 với phần còn lại của Ukraine.

Đức sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự ở 

Ấn độ dương-Thái bình dương

Đông và tháng này Đức phái 13 máy bay 

quân sự tham gia tập trận ở Úc.

Tướng Eberhard Zorn cho biết Đức 

dự tính gửi lính tham gia các cuộc thao 

dượt huấn luyện ở Úc vào năm sau trong 

khi hải quân Đức sẽ phái một hạm đội 

thêm một số tàu nữa tới khu vực trước năm 

2024.

“Đây là cách chúng tôi muốn củng cố 

sự hiện diện của mình trong khu vực,” ông 

Zorn nói trong cuộc phỏng vấn với 

Reuters tại Bộ Quốc phòng ở Berlin.

Đức trước đây từng dè chừng hơn 

trong chính sách an ninh so với các đồng 

minh vì vai trò của họ trong hai cuộc thế 

chiến và tỏ ra tập trung hơn về thương mại 

trong các mối quan hệ quốc tế.

Nhưng các đối tác mấy năm gần đây 

kêu gọi Đức chứng tỏ thêm tinh thần lãnh 

đạo phù hợp với nội lực của họ là nền kinh 

tế lớn nhất và cũng là quốc gia đông dân 

nhất châu Âu.

Năm 2020, Berlin công bố sách lược 

Ấn độ dương-Thái bình dương mới tập 

trung củng cố liên minh với các nền dân 

chủ trong khu vực, đánh dấu một bước 

ngoặt.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tháng 

2 cam kết tăng chi tiêu quân sự đáng kể sau 

cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

Căng thẳng ở Ấn độ dương-Thái bình 

dương đặc biệt dâng cao trong lúc Trung 

Quốc từ đầu tháng 8 tiến hành các cuộc tập 

trận lớn nhất chưa từng thấy xung quanh 

Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh nhận chủ 

quyền.

Đáp câu hỏi liệu Đức có cho tàu chiến 

đi qua Eo biển Đài Loan như Mỹ hay 

không, Tướng Zorn nói đây là vấn đề nhạy 

cảm được quyết định ở cấp chính trị cao 

nhất.

“Bằng sự hiện diện của mình, chúng 

tôi không muốn khiêu khích ai cả mà là gửi 

một tín hiệu đoàn kết mạnh mẽ với các 

đồng minh,” ông nhấn mạnh.

Vẫn theo lời ông, sức mạnh quân sự 

Trung Quốc một thời dựa vào quân số, nay 

lực lượng võ trang của Bắc Kinh cũng 

đang được trang bị đầy đủ công nghệ.

“Chúng tôi đang quan sát sự gầy dựng 

khổng lồ của lực lượng Trung Quốc,” ông 

cho biết.

(tiếp trang 1-A)

Hơn nữa, Kherson cũng là thành phố 

lớn duy nhất mà quân đội Nga đã chiếm 

được và nắm giữ thành công trong suốt 

cuộc chiến, tính đến nay.

Cán cân lực lượng giữa hai bên tại 

Kherson

Tái chiếm Kherson từ tay Nga sẽ là 

một thách thức to lớn cho Ukraine.

Thành phố với khoảng 280 ngàn dân 

đã bị Nga chiếm ngay từ đầu cuộc chiến 

mà không vấp phải kháng cự nào đáng kể, 

cho nên quân Nga đã có hàng tháng để 

củng cố các vị trí, sẵn sàng đối phó với bất 

kỳ cuộc phản công nào, theo phóng viên 

an ninh của BBC Frank Gardner.

Do đó, phóng viên chúng tôi đánh giá 

rằng Ukraine sẽ cần có những kỹ năng 

khác để đạt được mục tiêu.

Kể từ khi cuộc xâm chiếm bắt đầu, 

Ukraine chủ yếu giao tranh theo tâm lý 

phòng ngự và không có mấy kinh nghiệm 

phản công.

Trong lúc đó, Nga đã có thể chiếm 

được đất ở Donbas và những nơi như 

Mariupol vì họ không ngại san phẳng các 

thị trấn bằng đạn pháo, và không mấy 

quan tâm đến tổn thất nhân mạng của dân 

thường; còn Ukraine thì không muốn 

thành phố cảng quan trọng của mình là 

Kherson bị biến thành tro bụi.

Thế nhưng nay Ukraine đang có 

những lợi thế nhờ có lượng vũ khí tầm xa 

do phương Tây cung cấp ngày càng nhiều, 

giúp họ cắt đứt đường tiếp tế của Nga.

Thêm nữa, đây là đất của Ukraine, và 

quyết tâm giành lại lãnh thổ khiến họ có vị 

thế mạnh mẽ hơn so với người Nga tới 

xâm lược, phóng viên Gardner nhận xét.

Hôm 31/8, Nga cho biết chính phủ 
Đức, chứ không phải Điện Kremlin, đang 
làm mọi cách để hủy hoại mối quan hệ 
năng lượng với Moscow.
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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

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa 

chöõa caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, 

vest, uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh 

nghieäm, chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát 

löôïng, nhanh vaø ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506

Venezuela và Colombia chính 
thức nối lại quan hệ ngoại giao

(VN+) - Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela khẳng 
định hai nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao là dấu 
mốc quan trọng trong quá trình hội nhập và hữu nghị giữa 
hai nước.

Ngày 29/8, Venezuela và Colombia đã chính thức 
nối lại quan hệ ngoại giao khi Đại sứ của mỗi nước đã có 
mặt tại nhiệm sở để bắt đầu khởi động thời kỳ mới trong 
quan hệ song phương sau hơn 3 năm gián đoạn do những 
bất đồng nghiêm trọng giữa Chính phủ hai nước.

Trong buổi tiếp Đại sứ Colombia Armando 
Benedetti sau khi tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm của 
Tổng thống Gustavo Petro, Bộ trưởng Ngoại giao 
Venezuela Carlos Faria khẳng định đây là dấu mốc quan 
trọng trong quá trình hội nhập và hữu nghị giữa hai nước, 
đồng thời bày tỏ hy vọng việc Đại sứ quán hai nước hoạt 
động trở lại sẽ thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình và hiểu biết 
lẫn nhau giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (trái) và Đại 
sứ Armando Benedetti

Cùng ngày, Đại sứ Venezuela Felix Plasencia cũng 
đã có mặt tại thủ đô Bogota để bắt đầu các hoạt động. Tuy 
nhiên, do Tổng thống Petro và Ngoại trưởng Colombia 
đang vắng mặt nên lễ trình Quốc thư sẽ được tổ chức trong 
những ngày tới.

Quan hệ giữa Venezuela và Colombia rơi vào 
khủng hoảng nghiêm trọng trong những năm gần đây và 
lên đến đỉnh điểm khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao 
hồi đầu năm 2019 khi Chính phủ cánh hữu Colombia của 
Tổng thống Ivan Duque công nhận thủ lĩnh đối lập 
Venezuela Juan Guaido là “Tổng thống lâm thời”.

Liên minh châu Âu chuẩn bị gói 
hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine

(VN+) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU đã 
đã hỗ trợ tài chính cho Ukraine hơn 10 tỷ euro kể từ đầu 
cuộc xung đột và đang tính toán chuyển cho Ukraine đợt 
hỗ trợ tiếp theo.

Ngày 29/8, phát biểu tại Diễn đàn chiến lược ở 
Bled, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Der Leyen cho 
hay Liên minh châu Âu (EU) đang tính toán chuyển cho 
Ukraine đợt hỗ trợ tài chính tiếp theo.

Bà Ursula von Der Leyen nói: “Chúng tôi đã hỗ trợ 
tài chính cho Ukraine hơn 10 tỷ euro (tương đương 10,01 
tỷ USD) kể từ đầu cuộc xung đột, không bao gồm sự hỗ trợ 
song phương của các quốc gia thành viên chúng tôi và 
chúng tôi đang tính toán cho gói hỗ trợ tiếp theo, nhiều hơn 
nữa cho Ukraine”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der 
Leyen

Trước đó, Đại diện cấp cao của EU phụ trách an 
ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết Liên 
minh này đã cung cấp cho Ukraine các gói viện trợ tài 
chính trị giá 9,5 tỷ euro kể từ ngày 24/2 và đang chuẩn bị 
cho gói hỗ trợ mới trị giá khoảng 8 tỷ euro.

Đây sẽ là các khoản viện trợ quân sự, hỗ trợ tài 
chính vĩ mô, hỗ trợ ngân sách, viện trợ nhân đạo, hỗ trợ 
khẩn cấp cho những người tản cư, chăm sóc sức khỏe và cơ 
sở hạ tầng.

Pháp cảnh báo về nguy cơ phải 
phân phối năng lượng trong mùa 
Đông

(VN+) - Chính phủ Pháp đã đề ra một kế hoạch dự 
phòng, trong đó bao gồm một hệ thống giao dịch hạn 
ngạch, có thể giúp các công ty mua và bán hạn ngạch điện.

Ngày 29/8, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cảnh 
báo về nguy cơ phải thực hiện “phân phối năng lượng” 
trong mùa Đông này, đồng thời thúc giục giới lãnh đạo các 
công ty triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Born
Phát biểu tại Hiệp hội giới chủ Pháp MEDEF, bà 

Borne nêu rõ: “Nếu chúng ta cùng hành động thì có thể giải 
quyết được nguy cơ thiếu hụt (năng lượng), song trong 
trường hợp mọi người không tham gia và nếu xảy ra các 
kịch bản xấu nhất, chúng tôi có thể buộc phải áp đặt cắt 
giảm tiêu thụ (nhiên liệu) đối với người tiêu dùng”.

Thủ tướng Pháp cho biết nếu buộc phải phân bổ 
năng lượng thì các công ty sẽ phải chịu tác động nhất. Theo 
bà, chính phủ Pháp đã đề ra một kế hoạch dự phòng, trong 
đó bao gồm “một hệ thống giao dịch hạn ngạch”, có thể 
giúp các công ty mua và bán hạn ngạch điện.

Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị các 
biện pháp hỗ trợ cho các công ty này. Bà Borne cũng kêu 
gọi từng công ty đề ra kế hoạch tiết kiệm năng lượng riêng 
vào tháng 9.

So với nhiều nước khác ở châu Âu, Pháp ít chịu tác 
động hơn từ việc giá khí đốt tăng cao sau khi Nga quyết 
định giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu do cuộc xung 
đột ở Ukraine.

Pháp có 56 lò phản ứng hạt nhân, sản xuất khoảng 
70% lượng điện năng của cả nước. Tuy nhiên, 32 lò phản 
ứng trong số này hiện đang ngừng hoạt động để bảo dưỡng 
định kỳ hoặc kiểm tra nguy cơ ăn mòn trong các lò phản 
ứng.

Mỹ sẽ bổ nhiệm Đại sứ Bắc Cực
(VN+) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden 

có kế hoạch bổ nhiệm một Đại sứ lưu động phụ trách vùng 
Bắc Cực.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nga và 
Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực 
ngày càng có tầm quan trọng về chiến lược và thương mại 
này.

Theo trang Al Jazeera, Mỹ tuyên bố sẽ bổ nhiệm 
một đại sứ chung cho vùng Bắc Cực trong một kế hoạch 
phản ánh tầm quan trọng chiến lược và thương mại ngày 
càng tăng của khu vực khi băng tan nhanh, mở ra các tuyến 
đường biển mới và các nguồn tài nguyên dầu mỏ và 
khoáng sản rộng lớn. Đây cũng có khả năng trở thành vùng 
hoạt động của các tàu thương mại và quân sự.

Trong một tuyên bố vào ngày 26/8, Bộ Ngoại giao 
Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch nâng 
cao tầm quan trọng của khu vực trong nội các bằng cách đề 
cử một đại sứ chung cho khu vực Bắc Cực. Tuy nhiên, 
tuyên bố không nói rõ ai sẽ nhận vị trí mới này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ: “Một khu vực Bắc Cực 
hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác có tầm quan 
trọng chiến lược quan trọng đối với Mỹ”.

“Là một trong tám quốc gia Bắc Cực, Mỹ từ lâu đã 
cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của 
chúng tôi trong khu vực, chống lại biến đổi khí hậu, thúc 
đẩy phát triển bền vững và đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp 
tác với các quốc gia Bắc Cực, đồng minh và các đối tác”, 
tuyên bố nêu.

Tám quốc gia Bắc Cực bao gồm Canada, Đan 
Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Nga và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đại sứ phụ trách Bắc 
Cực sẽ làm việc với các nước trong khu vực và những bên 
liên quan khác.

Cùng ngày 26/8, một ngày sau chuyến thăm Bắc 
cực, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga 
đã mở cửa trở lại hàng trăm địa điểm quân sự từ thời Liên 
Xô trong khu vực. Ông Stoltenberg cho rằng năng lực của 
Nga ở Bắc Cực đặt ra một thách thức chiến lược đối với 
liên minh 30 quốc gia này.

Đảng cầm quyền Angola thắng 
cử, Tổng thống đương nhiệm tái đắc 
cử

(VN+) - Trong cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch 
sử đất nước này vừa qua, đảng MPLA đã giành chiến 
thắng với 51,17% số phiếu bầu và Tổng thống Joao 
Lourenco sẽ được tái đắc cử trong nhiệm kỳ thứ 2.

Ngày 29/8, Ủy ban Bầu cử quốc gia Angola công 
bố đảng cầm quyền trong gần 5 thập kỷ qua ở Angola đã 
giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp, 
đồng nghĩa với việc Tổng thống sắp mãn nhiệm, Joao 
Lourenco, sẽ được tái đắc cử trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Luanda, Ủy ban 
bầu cử cho biết trong cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch 
sử đất nước này vừa qua, đảng Phong trào Nhân dân Giải 

phóng Angola (MPLA) đã giành chiến thắng với 51,17% 
số phiếu bầu, so với 43,95% số phiếu của đảng đối lập 
hàng đầu, Liên minh Quốc gia vì Toàn quyền Độc lập 
Angola (UNITA).

Chưa đến một nửa tổng số cử tri đã đăng ký của 
Angola tham gia cuộc bầu cử hôm 24/8.

Lãnh đạo UNITA Adalberto Costa Junior trước đó 
đã bác bỏ kết quả, viện dẫn sự khác biệt giữa kết quả mà Ủy 
ban trên và liên minh đối lập chính đưa ra. Ông Junior chưa 
đưa ra bình luận về việc công bố kết quả cuối cùng của Ủy 
ban bầu cử.

Thông báo về kết quả cuối cùng được đưa ra 1 ngày 
sau lễ tang của nhà lãnh đạo lâu năm của Angola và người 
đứng đầu MPLA, ông Jose Eduardo dos Santos. Ông 
Santos đã qua đời ở Tây Ban Nha vào tháng 7 vừa qua. An 
ninh ở thủ đô Luanda được thắt chặt phục vụ cho lễ tang.

Đảng MPLA nắm giữ vị trí lãnh đạo đất nước 
Angola kể từ khi quốc gia châu Phi này giành được độc lập 
từ Bồ Đào Nha năm 1975.

Cuộc bầu cử hôm 24/8 được nhiều người cho là 
cuộc đua tranh sôi nổi nhất ở Angola kể từ khi chế độ bầu 
cử đa đảng được triển khai ở nước này năm 1992.

Mexico giải cứu gần 77.500 
người di cư khỏi băng nhóm buôn 
người

(VN+) - Từ năm 2018 đến nay, FGR đã mở 4.707 
cuộc điều tra liên quan đến tội phạm buôn người di cư, 
trong đó 2.286 người đã bị truy tố về tội buôn người, 2.031 
người bị buộc tội bắt giữ trái phép người khác.

Nhà chức trách nước này mới đây cho biết, từ năm 
2018 đến tháng 8/2022, nước này đã giải cứu gần 77.500 
người di cư ngoại quốc, những nạn nhân của các băng 
nhóm buôn người.

Theo số liệu của Văn phòng Tổng chưởng lý 
(FGR), trong năm 2018, nhà chức trách Mexico đã giải 
cứu 533 người. Đến năm 2019, con số này tăng vọt lên gần 
22.200 người.

Sau khi giảm xuống còn 6.249 người vào năm 
2020, số người di cư bị nhà chức trách chặn lại tiếp tục 
“nhảy vọt” lên 28.804 người vào năm 2021, và 19.723 
người từ đầu năm đến nay.

Từ năm 2018 đến nay, FGR đã mở 4.707 cuộc điều 
tra liên quan đến tội phạm buôn người di cư, trong đó 
2.286 người đã bị truy tố về tội buôn người, 2.031 người bị 
buộc tội bắt giữ trái phép người khác.

Khu vực này đang chứng kiến dòng người di cư ồ 
ạt từ các nước Trung và Nam Mỹ đổ về nước Mỹ, thể hiện 
qua sự hình thành các đoàn lữ hành hàng trăm người sẵn 
sàng đi bộ hàng trăm cây số từ miền Nam Mexico để đến 
được biên giới phía Bắc, bất chấp điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt, thiếu thốn đồ ăn thức uống và vật dụng thiết yếu.

Mới đây nhất, ngày 28/8 vừa qua, một nhóm gần 
1.000 người di cư đã khởi hành từ thành phố Tapachula ở 
bang Chiapas giáp ranh Guatemala, trong đó có hàng chục 
phụ nữ và trẻ em.

Kể từ đầu năm tài chính 2022 (bắt đầu vào tháng 
10/2021), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ 
(CBP) đã chặn hơn 1,7 triệu lượt người di cư.

Còn ở phía bên kia biên giới, trong năm 2021, 
Mexico đã trục xuất hơn 114.000 người di cư, trong khi Ủy 
ban Hỗ trợ người tị nạn nước này đã nhận được 131.448 
đơn xin tị nạn, cao nhất từ trước đến nay.

Liên minh châu Âu kêu gọi các 
bên kiềm chế bạo lực tại Iraq

(VN+) - EU nhắc lại tất cả các luật phải được tôn 
trọng và tính toàn vẹn của các thể chế được bảo vệ, điều 
quan trọng với tất cả các nhân tố là tránh bất kỳ hành động 
nào có thể khiến gia tăng bạo lực ở Iraq.

Sau các cuộc đụng độ leo thang diễn ra hôm 29/8 ở 
Baghdad, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi tất cả các bên 
cực kỳ kiềm chế và giữ bình tĩnh.

Điều quan trọng đối với tất cả các nhân tố là tránh 
bất kỳ hành động nào có thể khiến gia tăng bạo lực.

EU nhắc lại tất cả các luật phải được tôn trọng và 
tính toàn vẹn của các thể chế được bảo vệ. Tất cả các bên 
cần nỗ lực hướng tới giảm leo thang căng thẳng và tham 
gia đối thoại chính trị trong khuôn khổ Hiến pháp, như một 
phương tiện duy nhất để giải quyết những bất đồng.

EU nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của liên minh đối 
với an ninh, ổn định và chủ quyền của Iraq.

Sau khi ban bố lệnh giới nghiêm ở thủ đô Baghdad, 
chiều 29/8, quân đội Iraq đã mở rộng lệnh trên ra toàn quốc 
bắt đầu từ 19h, giờ địa phương (tức 23h, giờ Việt Nam).

Động thái này diễn ra sau khi những người ủng hộ 
Giáo sỹ Moqtada al-Sadr xông vào một tòa nhà chính phủ 
ở vùng Xanh tại trung tâm thủ đô. 
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Quan chức Anh-Mỹ thảo luận về 
thách thức kinh tế toàn cầu

(VN+) - Anh và châu Âu đang phải đối mặt với sự 
gia tăng mạnh mẽ của các hóa đơn năng lượng do giá khí 
đốt tăng chóng mặt làm gia tăng mối lo ngại về an ninh 
nguồn cung khí đốt.

Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Nadhim 
Zahawi sẽ đến thành phố New York và Washington của 
Mỹ trong tuần này để thảo luận về những thách thức kinh 
tế toàn cầu và sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực 
như an ninh năng lượng và dịch vụ tài chính.

Anh và châu Âu đang phải đối mặt với sự gia tăng 
mạnh mẽ của các hóa đơn năng lượng, do giá khí đốt tăng 
chóng mặt, khi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng 
phạt đối với Nga làm gia tăng mối lo ngại về an ninh nguồn 
cung khí đốt.

Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi
Bộ trưởng Zahawi cho biết ông đang nghiên cứu 

các phương án hỗ trợ cho cả các hộ gia đình và doanh 
nghiệp đang gặp khó khăn với mức chi phí sinh hoạt eo 
hẹp, giữa bối cảnh người kế nhiệm Thủ tướng Boris 
Johnson được công bố vào ngày 5/9, dẫn đến xáo trộn nội 
các và có thể xuất hiện Bộ trưởng Tài chính mới.

Văn phòng của bộ trưởng Zahawi cho biết ông sẽ 
tận dụng chuyến công du Mỹ của mình để nhấn mạnh sự 
cần thiết phải tiếp tục hợp tác giải quyết các vấn đề đang 
khiến giá cả tăng cao và tốc độ tăng trưởng chậm lại của 
các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Ông Zahawi nói: “Những áp lực toàn cầu này phải 
được giải quyết với các nỗ lực toàn cầu. Anh quyết tâm 
hợp tác chặt chẽ với các đồng minh về những thách thức 
chung mà chúng tôi phải đối mặt để tạo ra một nền kinh tế 
công bằng hơn và linh hoạt hơn trong và ngoài nước”.

Văn phòng của ông Zahawi cho biết chuyến thăm 
Mỹ của ông sẽ bao gồm các cuộc họp với các tổ chức tài 
chính quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tài 
chính Mỹ để thảo luận về các khoản hỗ trợ cho Ukraine và 
các quốc gia dễ bị tổn thương, triển vọng kinh tế toàn cầu 
và an ninh năng lượng.

Tây Ban Nha tham vọng trở 
thành trung tâm năng lượng EU

(VN+) - Tây Ban Nha muốn trở thành cửa ngõ khí 
đốt mới của châu Âu bằng cách hồi sinh dự án đường ống 
xuyên núi Pyrenees.

Tây Ban Nha lâu nay đặt hy vọng tái sinh kế hoạch 
xây dựng đường ống Pyrenees nối bán đảo Iberia qua Pháp 
tới trung tâm châu Âu, vốn bị bỏ dở từ năm 2019 vì vấn đề 
quy hoạch và ngân sách.

Xung đột Nga - Ukraine và nguồn cung khí đốt cho 
châu Âu bị cắt giảm đã thu hút nhiều sự chú ý đến dự án, 
đặc biệt là từ Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng 
đường ống có thể giúp xoa dịu khủng hoảng nguồn cung 
năng lượng. Giới quan sát nhận định cuộc gặp giữa ông và 
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 30/8 có thể 
sẽ xoay quanh chủ đề này.

Ngoài khủng hoảng khí đốt, Tây Ban Nha hy vọng 
có thể cải thiện kết nối với những nước khác của châu Âu, 
mở ra con đường trở thành trung tâm mới của Liên minh 
châu Âu (EU) về hydro xanh, nguồn năng lượng được 
đánh giá là quan trọng cho tương lai.

Dự án MidCat được khởi động từ năm 2013. Đây 
là đường ống nối vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha 
với miền nam nước Pháp qua dãy Pyrenees, nhằm kết nối 
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với mạng lưới khí đốt Trung 
Âu.

6 năm sau, dự án bị các cơ quan quản lý Pháp và 
Tây Ban Nha đình chỉ do tác động môi trường và thiếu 
ngân sách. Pháp vẫn thờ ơ với dự án bất chấp cuộc khủng 
hoảng năng lượng hiện nay, trong khi Tây Ban Nha vẫn 
quyết tâm thực hiện ngay cả khi phải dùng đến kế hoạch dự 
phòng là xây đường ống ngầm dưới biển để kết nối với 
Italy.

Bộ trưởng Sinh thái Tây Ban Nha Teresa Ribera 
tuần trước cho hay phương án dự phòng đang được nghiên 
cứu, nhưng thừa nhận “lựa chọn đơn giản nhất là xuyên 
qua núi Pyrenees” để đường ống có thể hoạt động vào cuối 
năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

“Đây không phải vấn đề song phương giữa Tây 
Ban Nha và Pháp. Đây là dự án tầm cỡ châu Âu. Tôi tự hỏi 
đâu là lý tưởng châu Âu của Pháp”, bà nói trong bài phỏng 
vấn đăng trên nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha hôm 
nay.

Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí 
đốt Nga, bày tỏ sẵn sàng thực hiện dự án. “Tôi đã đàm phán 
rất tích cực với Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu để ủng hộ thực hiện dự án như vậy”, ông Scholz nói 
ngày 11/8.

Tây Ban Nha có 6 nhà máy tái hóa khí đốt tự nhiên 
hóa lỏng (LNG), khiến nước này trở thành quốc gia có 
công suất tái hóa khí lớn nhất EU. Bồ Đào Nha cũng có 
một nhà máy, nghĩa là bán đảo Iberia có khả năng trở thành 
trung tâm vận chuyển LNG từ Mỹ trong khi chờ quá trình 
chuyển đổi sang năng lượng tái tạo hoàn tất.

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha muốn EU soạn dự 

luật xây dựng hệ thống kết nối như vậy với giá trị khoảng 
440 triệu USD. Đường ống này có thể không kịp xoa dịu 
nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông năm nay, 
nhưng có thể là đường ống dẫn quan trọng để xuất khẩu 
hydro xanh, lĩnh vực mà Tây Ban Nha đang dẫn đầu.

Hydro xanh được tạo ra bằng cách điện phân nước, 
được coi là năng lượng xanh vì sử dụng nguồn năng lượng 
tái tạo, không xả khí thải độc hại. Nhiên liệu hóa thạch khi 
đốt cháy sẽ thải ra khí nhà kính có hại, trong khi hydro 
cháy chỉ phát ra hơi nước vô hại.

Thổ Nhĩ Kỳ tố EU 'cố tình' từ 
chối cấp thị thực

(VN+) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut 
Cavusoglu nói rằng châu Âu “có chủ ý” khi hạn chế cấp thị 
thực cho công dân nước này, khẳng định đây là động thái 
gây sức ép lên Tổng thống Erdogan.

Dữ liệu cho thấy càng có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ 
bị từ chối cấp thị thực Schengen. Theo website 
SchengenVisaInfo, 16,5% người Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối cấp 
thị thực vào năm 2021, tăng so với 12,5% vào năm trước 
đó.

Trong khi đó, chi phí xin thị thực là 100 euro, 
khoảng một phần ba lương tối thiểu tại Thổ Nhĩ Kỳ, và 
không được hoàn lại dù có được cấp thị thực hay không.

“Nhìn chung, tỷ lệ từ chối cấp thị thực Schengen 
đã tăng trên toàn thế giới. Nhưng khi so với những quốc 
gia khác như Nga, tỷ lệ người Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối cao và 
nhất quán hơn nhiều”, Shkurta Januzi, Tổng biên tập 
SchengenVisaInfo, cho biết.

Ông bác bỏ những lý do như ảnh hưởng từ đại dịch 
Covid-19 hay tình trạng thiếu nhân sự, nói rằng việc từ 
chối thị thực là nhằm gây sức ép lên Tổng thống Thổ Nhĩ 
Kỳ Tayyip Erdogan trước thềm bầu cử năm 2023.

Phía trước trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực ở 
Istanbul, Thổ Nhì Kỳ

“Nếu tình hình không được cải thiện sau đó, chúng 
tôi sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế và đối phó”, ông 
Cavusoglu nói.

Liên minh châu Âu (EU) phủ nhận cáo buộc từ 
Ankara. Nikolaus Meyer-Landrut, người đứng đầu phái 
đoàn EU tại Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định đơn đăng ký thị thực 
Schengen được xử lý dựa trên lợi ích của khối, thay vì 
động cơ chính trị. Ông nói rằng một số hồ sơ xin thị thực 
của Thổ Nhĩ Kỳ không đầy đủ và có dấu hiệu gian lận.

Trước đại dịch Covid-19, các nước Schengen mỗi 
năm tiếp nhận hơn 900.000 đơn xin thị thực từ Thổ Nhĩ 
Kỳ, nhưng con số này đã giảm xuống còn khoảng 270.000 
đơn vào năm 2021.

Việc không được cấp thị thực Schengen cũng ảnh 
hưởng đến kế hoạch du lịch cũng như hoạt động của các 
công ty lữ hành tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga phản đối tuyên bố chung về 
vũ khí hạt nhân tại Liên Hợp Quốc

(VN+) - Hội nghị về Không phổ biến Vũ khí hạt 
nhân kéo dài một tháng tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 26/8 
đã không đưa ra tuyên bố chung sau khi không thể thống 
nhất nội dung văn kiện cuối.

“Tôi rất tiếc khi hội nghị lần này đã không thể đạt 
được sự đồng thuận”, Nikkei Asia dẫn lời Đại sứ Argentina 
Gustavo Zlauvinen - Chủ tịch hội nghị - phát biểu.

Phái đoàn các nước đã tập trung tại trụ sở Liên Hợp 
Quốc ở New York từ hôm 1/8 tham gia Hội nghị Đánh giá 
Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân.

Ông Zlauvinen cho biết bản dự thảo cuối cùng thể 
hiện nỗ lực nhằm giải quyết những quan điểm bất đồng và 
kỳ vọng của các bên “về một kết quả tiến bộ” trong thời 
khắc lịch sử, khi “thế giới bao trùm bởi xung đột, và đáng 
báo động nhất là viễn cảnh ngày càng tăng về chiến tranh 
hạt nhân”.

Nga công khai phản đối tuyên bố cuối cùng của hội 
nghị. Đại diện phái đoàn Nga Igor Vishnevetsky nói “rất 
tiếc khi không có sự đồng thuận về văn kiện này”. Ông 
nhấn mạnh nhiều quốc gia, không chỉ có Nga, không đồng 
tình với “một loạt vấn đề” trong 36 trang cuối cùng của bản 
thảo, AP đưa tin.

Hội nghị kéo dài một tháng của Liên Hợp Quốc đã 
không thể đưa ra tuyên bố chung hôm 26/8

“Phái đoàn chúng tôi phản đối một số đoạn văn 
mang tính chính trị rõ rệt”, ông nói thêm.

Theo các nguồn tin, Nga đặc biệt phản đối các 
đoạn liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Ukraine ở 
Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát.

Bản dự thảo mới nhất bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về 
các hoạt động quân sự xung quanh các nhà máy điện 

Ukraine, bao gồm cả Zaporizhzhia, cũng như việc Ukraine 
mất quyền kiểm soát các địa điểm này và tác động tiêu cực 
đến tính an toàn.

Các bên ký kết cũng thảo luận về một số chủ đề 
nóng khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và các 
vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, theo AFP.

Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân có hiệu 
lực từ năm 1970, chỉ cho phép 5 quốc gia sở hữu kho vũ khí 
hạt nhân là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ. Về 
nguyên tắc, hiệp ước được đánh giá 5 năm một lần nhằm 
ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy giải trừ hoàn 
toàn và hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích 
hòa bình.

Hiện tại có 191 bên tham gia hiệp ước này. Trong 
lần họp gần nhất là năm 2015, các bên cũng không thể đưa 
ra tuyên bố chung. Cuộc họp năm 2020 hoãn tới tận năm 
nay do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha 
Marta Temido quyết định từ chức

(VN+) - Ngày 30/8, Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha 
Marta Temido đã quyết định từ chức trong bối cảnh bà đối 
mặt với chỉ trích về việc đóng cửa tạm thời một số trung 
tâm cấp cứu do thiếu hụt nhân viên.

Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha Marta Temido
Quyết định của bà Temido được đưa ra chỉ vài giờ 

sau khi có thông tin về việc một thai phụ đã tử vong do nhồi 
máu cơ tim khi đang trên đường chuyển từ bệnh viện Santa 
Maria, nơi không còn giường bệnh trong khoa sơ sinh, đến 
cấp cứu một bệnh viện khác.

Trước đó, Chính phủ Bồ Đào Nha đã dừng các dịch 
vụ sản khoa, đặc biệt vào ngày cuối tuần, tại một số bệnh 
viện do thiếu nhân viên trong kỳ nghỉ Hè.

Bà Temido giữ chức Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha từ 
tháng 10/2018.

Thủ tướng Antonio Costa cho biết đã chấp nhận 
đơn xin từ chức của bà Temido, đồng thời cảm ơn những 
đóng góp của bà. Ông Costa khẳng định sẽ tiếp tục thúc 
đẩy các cải cách nhằm củng cố Cơ quan y tế quốc gia và cải 
thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Quần đảo Solomon đình chỉ mọi 
chuyến thăm của Hải quân Mỹ

(VN+) - Quần đảo Solomon đã đình chỉ tất cả 
chuyến thăm của Hải quân Mỹ, từ đó làm gia tăng lo ngại 
về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu 
vực.

“Mỹ đã nhận được thông báo chính thức từ chính 
phủ Quần đảo Solomon về việc tạm hoãn tất cả chuyến 
thăm của Hải quân”, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ 
tại Canberra cho biết trong một tuyên bố hôm 30/8, AFP 
đưa tin.

Động thái này diễn ra một tuần sau khi một tàu tuần 
duyên của Mỹ không được cấp phép cập cảng tại thủ đô 
Honiara, Quần đảo Solomon, để tiếp nhiên liệu.

“Phía Mỹ thất vọng vì tàu của Tuần duyên Mỹ đã 
không thể dừng ở Honiara theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục theo dõi chặt chẽ tình hình”, tuyên bố cho biết.

AFP cho biết vẫn chưa rõ liệu lệnh đình chỉ có 
được áp dụng cho lực lượng hải quân của các nước khác 
hay không.

Trước đó, chính phủ Quần đảo Solomon không 
phản hồi yêu cầu chấp thuận cho tàu tuần duyên USCGC 
Oliver Henry của Mỹ ghé cảng như thường lệ để tiếp nhiên 
liệu và bổ sung hậu cần.

Một bức ảnh do Tuần duyên Mỹ chụp cho thấy tàu 
Oliver Henry đã phải chuyển hướng đến Papua New 
Guinea vào ngày 14/8.

Tuyên bố ngày 26/8 từ Tuần duyên Mỹ cho biết Bộ 
Ngoại giao nước này đã liên lạc với chính phủ Quần đảo 
Solomon và hy vọng “tất cả tàu của Mỹ sẽ đều được cấp 
phép trong tương lai”.

Quần đảo Solomon được cho là đang theo đuổi 
quan hệ sâu sắc hơn với Trung Quốc. Quốc gia Thái Bình 
Dương này gần đây đã ký hiệp ước an ninh bí mật với Bắc 
Kinh.

Quần đảo Solomon đã cắt đứt quan hệ ngoại giao 
với Đài Bắc và chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Bắc Kinh vào năm 2019.

NATO muốn tăng cường hiện 
diện ở Bắc Cực

(VN+) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
NATO có kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực 
trong tương lai.

Đây là tuyên bố được Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg đưa ra mới đây.

Ông Stoltenberg cho rằng, tình hình địa chính trị 
đã có sự thay đổi và nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược quan 
trọng của khu vực Bắc Cực đối với khối quân sự này. Theo 
ông Stoltenberg, Bắc Cực là mắt xích liên kết quan trọng 
nhất giữa Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời hình thành 
khoảng cách ngắn nhất giữa Bắc Mỹ và Nga.

Tổng thư ký Stoltenberg cũng lưu ý đến tầm quan 
trọng ngày càng tăng của khu vực này đối với hoạt động 
lưu thông hàng hải khi Trái đất nóng lên và băng tan.
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