
Một phái đoàn 5 nghị sĩ Pháp 
và thêm một nhóm nghị sĩ Mỹ sẽ 
thăm Đài Loan trong tuần này, thể 

hiện sự ủng hộ Đài Loan giữa căng 
thẳng dâng cao với Trung Quốc, 
các nguồn tin và các giới chức cho 
hay.

Chuyến thăm của phái đoàn 
Pháp sẽ là chuyến thăm cấp cao 
đầu tiên từ Châu Âu sau một loạt 

các chuyến thăm của giới chức 
Mỹ và các nhà lập pháp Hoa Kỳ 
tới Đài Loan khiến Trung Quốc 

thịnh nộ.
Trung Quốc nói Đài Loan 

thuộc chủ quyền của họ dù chính 
phủ dân cử ở Đài Bắc cực lực phản 
đối. Bắc Kinh đã tiến hành các 
cuộc tập trận gần Đài Loan tháng 
trước sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ 

Nancy Pelosi tới Đài Bắc.
Sau chuyến đi của bà Nancy, 

một số phái đoàn Mỹ khác bao 

gồm các nghị sĩ và thống đốc bang 
Arizona đã ghé thăm Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho 
hay phái đoàn Pháp do thượng 
nghị sĩ Cyril Pellevat dẫn đầu sẽ 
đến Đài Loan vào ngày 7/9 và lưu 
lại tới thứ Hai tuần sau.

Có những video cho thấy 
một số cư dân thành phố Thành 
Đô của Trung Quốc, nơi xảy ra 

động đất, đã bị chặn, không cho 
bỏ chạy khỏi các tòa nhà ở, nơi 
đang bị phong tỏa do Covid, và 
việc này đã làm bùng lên cơn 
giận dữ, phản ứng trên mạng.

Một số người ở Thành Đô 

nói rằng họ được yêu cầu ở trong 
nhà sau thời gian xảy ra trận động 
đất mạnh 6,6 độ Richter hôm thứ 

Hai, là vụ khiến ít nhất 65 người 
thiệt mạng.

Những người bỏ chạy nói 
rằng họ thấy các lối ra đều bị 
đóng chặt do có các hạn chế 
phòng chống Covid.

Tổng thống Vladimir Putin 

lên án các biện pháp trừng phạt mà 

phương Tây áp đặt do cuộc chiến 

của Nga ở Ukraine là một cơn sốt 

gây ra mối đe dọa cho toàn thế 

giới.

Trong bài phát biểu tại diễn 

đàn kinh tế ở Vladivostok, ông nói 

rằng Nga đang đương đầu với "sự 

gây hấn" kinh tế của phương Tây.

Nhưng tổng thống Nga cảnh 

báo chất lượng cuộc sống của 

người dân châu Âu đang bị hy sinh 

cho các lệnh trừng phạt trong khi 

các quốc gia nghèo hơn đang mất 

khả năng tiếp cận thực phẩm.

Nga tiến hành cuộc xâm lược 

vào ngày 24/2 và hiện chiếm 

khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Sáu 

tháng sau, Nga bị đẩy lùi khỏi các 

khu vực xung quanh Kyiv và phía 

bắc và hiện đang đối mặt với cuộc 

phản công của Ukraine ở phía nam 

và phía đông.

Bà Liz Truss, một trong 
những người chỉ trích Trung 
Quốc mạnh mẽ nhất trên chính 
trường Anh và cũng thường tự 
mô tả là người bảo vệ cho trật tự 

thế giới phương Tây thời hậu 
chiến, trở thành thủ tướng hôm 
6/9, thay thế ông Boris Johnson, 
người bị nhiều đảng viên trong 
cùng đảng của ông xem là chưa 

cứng rắn kịp thời, theo Reuters.

Quan hệ giữa London và 
Bắc Kinh đã trở nên tồi tệ trong 
thập kỷ qua khi Anh ngày càng lo 

ngại rằng việc mở cửa cho đầu tư 
của Trung Quốc có thể gây ra rủi 
ro an ninh quốc gia, đồng thời sự 
lấn át về kinh tế và quân sự của 
Trung Quốc có thể đi ngược lại 

Một thẩm phán liên bang Hoa 
Kỳ hôm 5/9 đồng ý về việc bổ 
nhiệm một chuyên gia đặc biệt để 
xem xét các hồ sơ bị FBI thu giữ 

trong quá trình khám xét nơi ở của 
cựu Tổng thống Donald Trump ở 
Florida, một động thái có khả 
năng kéo dài cuộc điều tra hình sự 
của Bộ Tư pháp, theo Reuters.

Trong phán quyết của mình, 
Thẩm phán quận hạt Hoa Kỳ 
Aileen Cannon ở West Palm 
Beach, Florida, đã chấp thuận yêu 

cầu của ông Trump về việc chỉ 
định một trọng tài đặc biệt, một 
bên thứ ba độc lập, người đôi khi 
được chỉ định trong các trường 
hợp nhạy cảm để xem xét các tài 

liệu có thể được bảo vệ bởi đặc 
quyền của luật sư – thân chủ.

Bà Cannon cho biết trọng tài 
này sẽ được giao nhiệm vụ xem 

xét các tài liệu không chỉ thuộc 
đặc quyền luật sư - thân chủ mà 
còn cả bất kỳ hồ sơ nào có thể 
được hưởng đặc quyền hành pháp.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Thành Đô: Bị cấm rời nhà 

do phong tỏa khi động đất mạnh, dân TQ nổi giận

Moscow đổ lỗi cho các nước 
phương Tây về quyết định không 
mở lại đường ống Nord Stream 1 

sau khi đường ống này bị đóng ba 
ngày để bảo trì.

Khi được hỏi nguồn cung 
cấp có trở lại nếu các lệnh trừng 
phạt được nới lỏng, một phát 
ngôn viên của Kremlin nói: 

"Chắc chắn rồi".
Giá xăng tăng vọt hôm thứ 

Hai do lo ngại gia tăng về nguồn 

cung cấp năng lượng.
Giá khí đốt bán buôn trước 

tháng của Hà Lan, một tiêu 
chuẩn của Châu Âu, đã tăng tới 
30% vào đầu phiên giao dịch 
hôm thứ Hai.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Tân Thủ tướng Anh Truss 

đưa ra lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc
Thẩm phán Mỹ đồng ý 

chỉ định trọng tài đặc biệt trong vụ lục soát nhà ông Trump

Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Chiến tranh Ukraine: Putin nói 

trừng phạt của phương Tây phá hủy cuộc sống người dân châu Âu

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss diện kiến Nữ hoàng Elizabeth hôm 6/9/2022.FBI thu giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng đồng tiền của phương Tây đang rớt giá trong khi Nga không mất gì cả Quang cảnh sau động đất ở một nơi tại Tứ Xuyên

Đức sẽ mở rộng sự hiện diện 

quân sự ở Ấn độ dương-Thái bình dương
Nghị sĩ Pháp, Mỹ liên tiếp thăm 

Đài Loan bất chấp cơn thịnh nộ của Trung Quốc

Đường ống Nord Stream 1
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TIN THEÁ GIÔÙI

Chiến lược giúp Phần Lan ghi 
điểm với NATO

(VN+) - Dù có lập trường trung lập trong nhiều thế 
kỷ, những bài học lịch sử ã giúp người Phần Lan cảnh  đ
giác trước các xung đột tiềm tàng.

Vào những năm 1960, các gia đình ở Phần Lan 
thường tích trữ thực phẩm trong nhà - được biết đến với 
thuật ngữ kotivara - với một tâm niệm rằng mỗi người dân 
đều chuẩn bị trước nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Hiện nay, khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài 6 
tháng, và Phần Lan đang trên đường gia nhập liên minh 
quân sự NATO, nhiều người trong nước đang khơi lại lối 
sống từ thế kỷ trước.

“Mẹ tôi rất cẩn thận về điều đó, rằng bạn phải luôn 
có đồ ăn dự trữ ở nhà”, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka 
Haavisto nói trong một buổi phỏng vấn.

Phần Lan từng xung đột với Liên Xô vào năm 
1939, và điều này càng củng cố thêm triết lý tự lực cánh 
sinh trước các mối đe dọa tiềm tàng.

“Người Phần Lan luôn coi trọng an ninh, và xung 
đột ở châu Âu lúc này, tôi nghĩ mọi người càng muốn 
hướng đến việc đảm bảo an ninh”, ông Haavisto nói.

Phần Lan có thể tự lực, nhưng sẽ không còn đơn 
độc nếu trở thành một phần của NATO. Helsinki đang 
trong quá trình xét duyệt và phải cần cái gật đầu của 30 
thành viên NATO, bao gồm một số quốc gia vẫn còn dè dặt 
như Thổ Nhĩ Kỳ hay Hungary.

Các quan chức Phần Lan cho biết kinh nghiệm của 
nước này trong việc ứng phó trước nguy cơ một cuộc chiến 
tiềm tàng có thể mang lại giá trị cho liên minh.

“Sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhiều quốc gia đã 
phát triển quân đội hướng tới các hoạt động gìn giữ hòa 
bình trên khắp thế giới. Chúng tôi đã không làm điều đó”, 
ông Timo Kivinen, tham mưu trưởng quân đội Phần Lan, 
nói. “Chúng tôi tập trung vào bảo vệ quê hương”.

Bản CV ấn tượng
Phần Lan có quy định chung cho nam giới và phụ 

nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Dù 
không tham gia các liên minh chính thức trong nhiều thế 
kỷ qua, nước này đã hợp tác chặt chẽ với NATO trong 
nhiều hoạt động kể từ những năm cuối thế kỷ XX.

Trước khi có quyết định gia nhập NATO, Phần 
Lan đã đặt mua lô tiêm kích F-35 của Mỹ. Đến tháng 4, 
chính phủ Phần Lan cho biết sẽ bổ sung 2,2 tỷ euro vào 
ngân sách quốc phòng - điều sẽ đưa chi tiêu quốc phòng 
của đất nước vượt hơn 2% GDP, đáp ứng mức tiêu chuẩn 
của NATO.

Ông Kivinen cũng nói rằng đất nước có kinh 
nghiệm hoạt động trong môi trường Bắc Cực, cùng nhiều 
năm tranh chấp không phận với Moscow sẽ là những bài 
học Helsinki có thể đóng góp cho NATO.

“Chúng tôi là nước cung cấp an ninh, nghĩa là 
chúng tôi sẽ tăng cường an ninh khi là thành viên NATO, 
không phải nước chỉ nhận hỗ trợ an ninh”, ông Kivinen 
nói.

Việc Phần Lan từ bỏ vị thế trung lập đã khiến nhiều 
người trong và ngoài nước bất ngờ. Theo khảo sát của Ban 
Cố vấn Thông tin Quốc phòng Phần Lan, sự ủng hộ đối với 
truyền thống không liên kết đã giảm sút sau xung đột tại 
Ukraine.

Đến nay, tỷ lệ ủng hộ không liên minh đã giảm từ 
50% xuống còn 20%, trong khi ủng hộ đất nước gia nhập 
NATO đã tăng từ 25% lên 68%.

“Một năm trước, nếu ai đó hỏi liệu Phần Lan có 
nộp đơn gia nhập NATO hay không, câu trả lời của tôi là 
điều đó rất khó xảy ra, hoặc phải có một sự việc rất quan 
trọng khiến thay đổi lập trường”, Ông Haavisto nói. “Và 
điều đó đã xảy ra vào tháng 2”, khi Moscow phát động 
“chiến dịch quân sự”.

Bên cạnh gia nhập NATO, Phần Lan cũng cam kết 
hỗ trợ Ukraine trong xung đột. Helsinki đã có nhiều đợt 
viện trợ quân sự cho Kyiv, dù chính phủ không nêu chi tiết 
các gói viện trợ này gồm những gì. Trong tháng này, Phần 
Lan cũng đồng ý tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine do 
Anh dẫn dắt, ông Kivinen nói.

Trong khi đó, ông Haavisto hoan nghênh việc các 
bên đã đạt thỏa thuận để xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng 
biển của Ukraine, nói rằng đây là một chút “ánh sáng cuối 
đường hầm” của các cuộc đàm phán.

“Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi hoàn toàn 
ủng hộ mục tiêu của Ukraine là giành lại những lãnh thổ 
của họ”, ông nói thêm.

Tàu chiến NATO neo đậu tại cảng Turku, Phần 
Lan trước đợt tập trận hồi tháng 4

Hướng đến mục tiêu lâu dài
Việc tiến trình gia nhập NATO, các quan chức nói 

rằng họ không trông đợi quân đội sẽ có sự thay đổi ngay 
lập tức. “Nó có thể mất nhiều năm để đóng góp vào cấu 
trúc quân sự của NATO về mục tiêu và quy mô binh lính”, 
tham mưu trưởng Kivinen nói.

Tuy vậy, Phần Lan sẽ ngay lập tức được bảo vệ 
theo Điều 5 một khi chính thức là thành viên NATO, theo 
đó Helsinki có thể yêu cầu đồng minh hỗ trợ trong trường 
hợp bị tấn công.

Biên giới NATO khi đó sẽ được mở rộng và càng 
gần Nga, điều có thể khiến Moscow lo ngại. Song cho tới 
nay, Moscow vẫn chưa có hành động quân sự khiêu khích, 
theo ông Juha-Pekka Keränen, Tư lệnh Không quân Phần 
Lan.

“Trên thực tế, tôi có thể nói rằng họ (Nga) đang cư 
xử tốt đối với Phần Lan”, ông nói.

Tham mưu trưởng Kivinen cho biết mặc dù hai 
nước đã cắt đứt phần lớn hợp tác quân sự kể từ sau khi 
Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014, hai bên vẫn duy 
trì đường dây nóng để liên lạc với nhau nhằm giải quyết 
những xung đột tiềm tàng trên không và trên biển.

Ngay cả khi chuẩn bị gia nhập liên minh phương 
Tây, nội bộ Phần Lan cũng không ngừng chuẩn bị trước 
một kịch bản xảy ra chiến tranh.

“Nếu các vị đến ga điện ngầm Hakaniemi, mọi 
người sẽ thấy được hầm trú bom lớn nhất Phần Lan, nơi 
phần đông người dân sẽ an toàn”, ông Haavisto nói. “Điều 
được mọi người đánh giá cao là trong những năm hòa bình, 
chúng tôi vẫn duy trì quân đội ở trạng thái tốt”.

Anh: Bà Liz Truss ưu tiên giải 
quyết các vấn đề năng lượng và kinh 
tế

(VN+) - Sau nhiều tuần bầu chọn, ngày 5/9, đảng 
Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã công bố lãnh đạo mới là 
Ngoại trưởng Liz Truss, cũng là người sẽ thay thế ông 
Boris Johnson làm Thủ tướng Anh.

Sau nhiều tuần bầu chọn, ngày 5/9, đảng Bảo thủ 
cầm quyền tại Anh đã công bố lãnh đạo mới là Ngoại 
trưởng Liz Truss, cũng là người sẽ thay thế ông Boris 
Johnson làm Thủ tướng Anh.

Theo kết quả bầu chọn vòng cuối được công bố 
ngày 5/9, bà Liz Truss đã giành được 81.326 phiếu ủng hộ, 
vượt khá xa so với số phiếu 60.399 dành cho đối thủ duy 
nhất của bà là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Phát 
biểu sau khi kết quả bầu chọn được công bố, bà Liz Truss 
đã kêu gọi đảng Bảo thủ phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong 
2 năm tới.

Bà cam kết sẽ triển khai một kế hoạch quyết liệt 
nhằm giảm thuế và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Bà tái 
khẳng định sẽ tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng năng 
lượng, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí đồng thời 
giải quyết những vấn đề dài hạn về nguồn cung năng 
lượng.

Trước đó, bà Truss khẳng định trong vòng 1 tuần 
sau khi nhậm chức bà sẽ đưa ra kế hoạch nhằm khắc phục 
tình trạng chi phí năng lượng tăng và đảm bảo các nguồn 
cung năng lượng trong tương lai. 

Theo kế hoạch, trong ngày 6/9, ông Johnson sẽ tới 
Scotland để gặp Nữ hoàng Elizabeth II và chính thức nộp 
đơn xin từ chức. Bà Truss sẽ đi cùng ông Johnson và trình 
bày về kế hoạch thành lập chính phủ với Nữ hoàng. Như 
vậy, bà Truss sẽ trở thành Thủ tướng thứ 4 của đảng Bảo 
thủ kể từ cuộc bầu cử năm 2015.

Từ đó đến nay, Anh đã liên tiếp trải qua khủng 
hoảng và hiện đang đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế 
kéo dài trong bối cảnh lạm phát tăng vọt lên mức 10,1% 
trong tháng 7.

Đảng Bảo thủ tiến hành bầu lãnh đạo mới sau khi 
Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố từ chức vào ngày 7/7 
sau một loạt bê bối của chính phủ và cá nhân ông. Vòng bỏ 
phiếu đầu tiên diễn ra vào ngày 13/7 với 8 ứng viên tranh 
cử. Các ứng viên có số phiếu bầu thấp nhất từ các nghị sĩ 
đảng trong các vòng bỏ phiếu lần lượt bị loại cho tới khi 
còn 2 ứng viên cuối cùng. 

Bà Truss sinh năm 1975 tại Oxford trong một gia 
đình có bố là giáo sư toán học và mẹ là y tá. Bà tốt nghiệp 
Đại học Oxford ngành triết học, chính trị và kinh tế (PPE) 
năm 1996.

Bà Liz Truss trở thành tân Thủ tướng Anh

Sự nghiệp chính trị của bà Truss bắt đầu năm 2006 
khi được bầu vào làm hội đồng viên ở Greenwich trước khi 
trở thành nghị sỹ khu vực Southwest Norfolk vào năm 
2010. Trước khi trở thành Ngoại trưởng Anh, bà Truss 
từng giữ chức Thứ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Môi 
trường, Bộ trưởng Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 
trưởng Thương mại Quốc tế, Thứ trưởng về Phụ nữ và 
Bình đẳng.

Nhật Bản đưa thêm tên lửa đến 
các đảo gần Đài Loan

(VN+) - Nhật Bản sẽ tăng cường phòng thủ ở các 
đảo xa xôi trên biển Hoa Đông để đề phòng rủi ro xảy ra 
xung đột có liên quan tới đảo Đài Loan gần đó. Bộ Quốc 
phòng Nhật Bản dự định củng cố các đơn vị tên lửa và tác 
chiến điện tử đồn trú tại quần đảo Nansei, chuỗi đảo kéo 
dài từ gần mũi cực Nam Kyushu tới gần đảo Đài Loan, 
Nikkei Asia đưa tin ngày 2/9.

Trong năm nay, Nhật Bản sẽ điều động các đơn vị 
tác chiến điện tử tới 3 địa điểm trên quần đảo Nansei. 
Những đơn vị này có nhiệm vụ làm nghẽn phương tiện liên 
lạc và radar của đối phương.

Trong năm tài khóa 2023, một đơn vị tác chiến 
điện tử cũng sẽ được điều động tới Yonaguni, đảo cực Tây 

của Nhật Bản. Đảo Yonaguni cách đảo Đài Loan chỉ 110 
km, khiến nơi đây trở thành tuyến đầu của căng thẳng eo 
biển Đài Loan.

Khi Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật xung quanh 
đảo Đài Loan vào đầu tháng 8, tên lửa của Quân giải phóng 
Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã rơi cách bờ biển của 
Yonaguni 80 km.

Ngoài ra, vào thời điểm năm tài khóa này kết thúc 
vào tháng 3/2023, Nhật Bản sẽ thiết lập thêm một đơn vị 
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đồn trú tại đảo Ishigaki. Các 
cụm tên lửa chống hạm và đất đối không cũng sẽ được 
triển khai tới đây.

Hệ thống tên lửa chống hạm Type-12 của Nhật Bản
Trước đó, các đơn vị tương tự đã được triển khai 

tới đảo Amami Oshima vào năm 2019 và đảo Miyako vào 
năm 2020. Vùng biển giữa đảo Đài Loan và Yonaguni là 
một tuyến đường biển mà tàu quân sự Trung Quốc từng 
dùng để đi từ biển Hoa Đông ra Thái Bình Dương. Bắc 
Kinh luôn coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể 
tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng thống 
nhất bằng vũ lực. Căng thẳng gần đây gia tăng khi Chủ tịch 
Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo, bất chấp sự 
phản đối gay gắt của Bắc Kinh.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa buộc Hy Lạp trả 
giá đắt

(VN+) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip 
Erdogan ngày 3/9 đe dọa buộc Hy Lạp phải trả cái giá nặng 
nề nếu Athens tiếp tục quấy rối máy bay của nước này ở 
biển Aegea.

“Hãy nhìn lại lịch sử. Nếu các ngài làm leo thang 
tình hình, các ngài sẽ phải trả giá đắt”, ông Erdogan nói 
trong một sự kiện ở thành phố Samsun ven Biển Đen, theo 
AFP.

Trong những tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần 
phàn nàn về các “hành động gây hấn” của Hy Lạp - một 
đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO). Hai quốc gia này có tranh chấp ở vùng biển và 
vùng trời trên biển Aegea, khiến các cuộc chạm trán trên 
không diễn ra thường xuyên.

Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay bay qua 
vùng trời của các hòn đảo thuộc chủ quyền nước này. 
Trong khi đó, Ankara cho rằng việc Athens đóng quân trên 
các hòn đảo ở biển Aegea là động thái vi phạm thỏa thuận 
hòa bình được ký kết sau Thế chiến 1 và Thế chiến 2.

Ông Erdogan thậm chí cáo buộc Hy Lạp “xâm 
chiếm” các hòn đảo. “Sự chiếm đóng của các ngài không 
ràng buộc chúng tôi”, ông Erdogan nói.

“Khi thời điểm tới, chúng tôi sẽ làm những gì cần 
thiết. Như đã nói, chúng tôi có thể đột ngột hành động chỉ 
trong một đêm”, vị tổng thống nhắc lại thuật ngữ mà ông 
thường sử dụng để mô tả khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ 
tấn công lãnh thổ Syria.

Trước đó, hôm 2/9, ông Erdogan tuyên bố Hy Lạp 
không phải là thành viên có giá trị của NATO, trái ngược 
với Thổ Nhĩ Kỳ.

“NATO mạnh nếu Thổ Nhĩ Kỳ có mặt. NATO sẽ 
không mạnh nếu không có Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói tại 
Istanbul, theo Daily Sabah.

70.000 người CH Czech xuống 
đường phản đối chính phủ

(VN+) - Khoảng 70.000 người đã biểu tình tại 
Prague hôm 3/9 nhằm kêu gọi liên minh cầm quyền ở 
Cộng hòa Czech làm nhiều hơn nữa để kiểm soát giá năng 
lượng tăng cao.

Những người biểu tình cũng phản đối Liên minh 
châu Âu (EU) và NATO. Người tổ chức cuộc biểu tình từ 
một số nhóm chính trị cho biết quốc gia này nên trung lập 
về mặt quân sự và đảm bảo có được các hợp đồng trực tiếp 
với các bên cung cấp khí đốt, bao gồm cả Nga, theo 
Reuters.

Theo ước tính của cảnh sát, số lượng người biểu 
tình ở vào khoảng 70.000 người tại thời điểm giữa buổi 
chiều.

“Mục đích chúng tôi biểu tình là yêu cầu thay đổi, 
chủ yếu là giải quyết vấn đề giá năng lượng, đặc biệt là 
điện và khí đốt - những thứ sẽ phá hủy nền kinh tế của 
chúng ta vào mùa thu này”, Jiri Havel, người đồng tổ chức 
cuộc biểu tình, nói với trang tin iDNES.cz.

Cuộc biểu tình tại Quảng trường Wenceslas ở 
trung tâm thành phố Prague diễn ra một ngày sau khi chính 
phủ nước này vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Phe 
đối lập cho rằng chính phủ đã không hành động trước tình 
hình lạm phát và giá năng lượng tăng cao.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cũng cho thấy khủng 
hoảng năng lượng của châu Âu đang thúc đẩy bất ổn chính 
trị như thế nào, giữa lúc giá điện tăng gây ra lạm phát ở 
mức cao chưa từng thấy trong ba thập kỷ.

Thủ tướng Petr Fiala, người lãnh ạo liên minh 5 đ
đảng trung hữu, hôm 3/9 khẳng định những người biểu 
tình này ã ợc lại lợi ích của Cộng hòa Czech.đ đi ngư
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TIN THEÁ GIÔÙI

Cuộc đua mới ở châu Âu
(VN+) - Khủng hoảng năng lượng của châu Âu mở 

ra một cuộc đua tranh giành tàu chở khí đốt tự nhiên trên 
toàn cầu, từ đó tiếp tục đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Cuộc chiến tranh giành tàu chở khí đốt đã dẫn đến 
tình trạng thiếu tàu và tiếp tục đẩy giá nhiên liệu lên cao. 
Khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng 
các tàu chuyên dụng, vốn có số lượng hạn chế, theo Wall 
Street Journal.

Các nước châu Âu đã tăng cường mua LNG từ Mỹ, 
Qatar và nhiều nguồn khác vào năm nay, khi Nga giảm 
nguồn cung cho EU. Họ đang cạnh tranh với các công ty 
cùng ngành ở Hàn Quốc và Nhật Bản - nơi nhu cầu khí đốt 
đã tăng cao trong đợt nắng nóng.

Vì sao nhu cầu đối với tàu chở LNG tăng?
Sự cạnh tranh đã làm tăng nhu cầu đối với các tàu 

vận chuyển LNG, cũng như giá của chúng. Giá thuê các 
tàu chở nhiên liệu hiện có cũng tăng vọt, từ đó đẩy giá khí 
đốt ở châu Âu và châu Á lên mức kỷ lục.

Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng thêm 15% vào hôm 
22/8, sau khi Nga cho biết sẽ tạm thời ngừng cung cấp khí 
đốt qua một đường ống quan trọng để bảo trì đột xuất vào 
cuối tháng này. Cùng với đó, thị trường khí đốt tự nhiên 
của Mỹ tăng 3,7% lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Các nhà giao dịch dự đoán giá khí đốt và giá tàu 
chở dầu sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu Trung Quốc, nơi nhu 
cầu năng lượng giảm do đợt phong tỏa vì Covid-19, quay 
trở lại thị trường trước mùa đông.

Một tàu chở LNG đang được đóng tại nhà máy ở 
Geoje, Hàn Quốc

Cuộc chạy đua để giành được các tàu chở nhiên 
liệu là một dấu hiệu khác của việc tái định hình bản đồ 
năng lượng toàn cầu, sau khi Nga phát động “chiến dịch 
quân sự” tại Ukraine. Xung đột đã làm gia tăng sự cạnh 
tranh về nguồn cung năng lượng và làm đứt gãy nhiều bộ 
phận của thị trường dầu khí toàn cầu.

Thậm chí, nhu cầu về LNG và các tàu chở nhiên 
liệu đã ở mức cao ngay cả trước khi xung đột ở Ukraine 
xảy ra, khi thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến sản xuất 
thủy điện, và nhiều nền kinh tế tìm cách loại bỏ than đá. 
Xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy xu hướng đó.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết 40% 
nguồn cung khí đốt của Liên minh châu Âu là đến từ Nga, 
theo TASS. Khí đốt cũng chủ yếu được cung cấp qua 
đường ống.

Do sẽ mất thời gian để nâng cấp mạng lưới đường 
ống giúp châu Âu có thể nhập khẩu khí đốt từ nơi khác, 
giải pháp thay thế ngắn hạn chính là LNG. Mặc dù có giá 
cao hơn, LNG có thể được mua và vận chuyển từ các nhà 
sản xuất ở khoảng cách xa hơn.

Trong quá trình sản xuất LNG, khí được làm lạnh 
đến -160 độ C và hóa lỏng, sau đó nó có thể được lưu trữ và 
vận chuyển đến các cảng. Tại đây, nó được đưa trở lại trạng 
thái khí và được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các 
nhà máy, cũng như sưởi ấm những ngôi nhà.

Châu Âu càng thêm thách thức
Việc tranh giành tàu chở LNG tạo thêm một thách 

thức khác đối với châu Âu, nơi chính phủ các nước đang 
chạy đua để lấp đầy những cơ sở lưu trữ trước mùa đông. 
Nhiều công ty trong khu vực cũng đang phải đối mặt với 
giá khí đốt cao.

Kể từ ngày 27/7, nguồn khí đốt cung cấp qua 
đường ống Nord Stream đã giảm xuống còn 20% công 
suất tối đa do một số tuabin khí ngừng hoạt động, theo 
TASS.

Moscow cho rằng các lệnh trừng phạt của phương 
Tây là nguyên nhân của việc này. Trong khi đó, giới chức 
Đức và châu Âu đã gọi động thái này là một cuộc tấn công 
kinh tế.

Giữa cơn sốt khí đốt, giá thuê của các tàu chở dầu 
dự kiến sử dụng từ giữa tháng 9 đến tháng 11 đã tăng lên 
105.250 USD/ngày, so với con số 64.000 USD/ngày ở 
thời điểm hiện tại.

Để tránh rơi vào tình thế khó khăn, các thương 
nhân cũng đang mua nhiều con tàu. Theo Stephen Gordon, 
Giám đốc điều hành của công ty vận tải biển Clarkson, 
khách hàng đã thanh toán 24,1 tỷ USD cho các đơn đặt 
hàng tàu chở LNG mới từ đầu năm đến nay. Chúng đã vượt 
qua con số của cả năm 2021 là 15,6 tỷ USD.

Hiện tại, 257 tàu đang có trong danh sách đặt hàng 
trên toàn cầu, theo công ty tư vấn Rystad Energy. Rystad 
ước tính những công ty đóng tàu ở Hàn Quốc, nhà sản xuất 
tàu chở LNG lớn nhất thế giới, sẽ không còn công suất cho 
các đơn đặt hàng mới cho đến năm 2027.

Qatar nằm trong số những khách hàng lớn nhất. 
Đây cũng là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất 
thế giới. Quốc gia này nổi lên như niềm hy vọng của châu 
Âu trong việc loại bỏ khí đốt của Nga. Nhiều nước châu 
Âu đã đàm phán về các hợp đồng LNG dài hạn cùng với 
quốc gia này.

Kaushal Ramesh, một nhà phân tích của công ty tư 
vấn, cho biết giá tàu chở nhiên liệu cao hơn và tỷ lệ thuê tàu 
tăng đang ảnh hưởng đến chuỗi giá trị LNG. Ông khẳng 
định điều đó cũng đang đẩy giá LNG toàn cầu, vốn đã ở 
mức cao, tiếp tục tăng.

Nhu cầu đối với kho nổi chứa và tái hóa khí 

(FSRU) cũng tăng lên. Việc thiết lập các cơ sở này nhanh 
hơn việc xây dựng một cảng LNG chuyên dụng, vốn 
thường mất nhiều năm.

Trên khắp châu Âu, 14 FSRU hiện được lên kế 
hoạch xây dựng. Theo Rystad, giá thuê của FSRU đã tăng 
lên 200.000 USD/ngày, cao gấp đôi so với đầu năm 2021.

Đức, quốc gia trong nhiều năm phụ thuộc vào khí 
đốt của Nga, không có cảng để tiếp nhận LNG. Berlin 
đang dự định có hai FSRU sẵn sàng hoạt động vào cuối 
năm nay, cũng như một số FSRU khác trong những năm 
tới.

Đức tung gói cứu trợ gần 65 tỷ 
USD đối phó lạm phát

(VN+) - Liên minh “Đèn giao thông” cầm quyền 
của Đức đã đồng ý về gói cứu trợ trị giá 64,7 tỷ USD, 
nhưng không thảo luận về việc tái vận hành các nhà máy 
điện hạt nhân.

Ngày 4/9, chính phủ Đức công bố gói cứu trợ hơn 
65 tỷ euro (64,7 tỷ USD) nhằm giúp người dân ứng phó 
với tình trạng chi phí năng lượng và lạm phát tăng vọt. Một 
số gia đình tại Đức đã không còn đủ khả năng để trang trải 
cuộc sống, theo AFP.

Giá năng lượng tăng cao dự kiến đẩy lạm phát ở 
Đức lên khoảng 10% vào cuối năm nay, mức cao nhất 
trong nhiều thập kỷ.

“Chúng ta sẽ vượt qua mùa đông này”, Thủ tướng 
Đức Olaf Scholz nói tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm kéo 
dài từ tối 3/9 đến sáng 4/9.

Ông nói thêm rằng Đức sẽ hưởng lợi từ các quyết 
định xử lý hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 và cuộc 
khủng hoảng kinh tế.

Gói cứu trợ mới nhất được liên minh cầm quyền ba 
bên của Đức, gồm Đảng Dân chủ xã hội (SPD) của ông 
Scholz, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do (FDP), quyết 
định trong đêm 3/9, đẩy tổng giá trị các gói cứu trợ lên gần 
100 tỷ Euro.

Các biện pháp trong gói cứu trợ mới nhất bao gồm 
vé giao thông công cộng mới và rẻ hơn. Người hưu trí và 
sinh viên được hỗ trợ một lần với số tiền lần lượt là 300 và 
200 euro.

Những người quá già hoặc không thể làm việc 
được tăng phúc lợi, trong khi cha mẹ được hỗ trợ 18 euro 
cho mỗi đứa trẻ thứ nhất và thứ hai.

Người có công việc được hỗ trợ 300 euro để trang 
trải chi phí năng lượng. Chính phủ cũng sẽ quy định mức 
tiêu thụ năng lượng nhất định. Người tiêu dùng chỉ phải trả 
nhiều tiền hơn khi vượt quá mốc này.

“Gói này nhắm vào mọi hộ gia đình, cả người về 
hưu, sinh viên và người học nghề”, chính phủ Đức cho 
biết.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau hai gói cứu 
trợ trước đó với tổng trị giá 30 tỷ euro, bao gồm giảm thuế 
đối với xăng dầu và hỗ trợ chi phí giao thông công cộng.

Ông Scholz nói rằng không phải ai cũng phải chịu 
đựng tình cảnh giá tiêu dùng tăng vọt. Một số công ty năng 
lượng đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc giá khí đốt 
cao.

“Do đó, chúng tôi đã quyết tâm thay đổi cơ cấu thị 
trường, khiến những khoản lợi nhuận kiểu này sẽ không 
còn xảy ra”, ông Scholz nói.

Việc cắt giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ 
giúp giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng châu Âu. 
Theo ông Lindner ước tính, động thái này có khả năng 
mang lại hàng chục tỷ euro cứu trợ. Chính phủ Đức sẽ thúc 
đẩy việc cắt giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp năng 
lượng trên toàn Liên minh châu Âu trước khi tự tiến hành.

Tổng thống Palestine sẽ tới Ai 
Cập bàn về hòa bình Trung Đông

(VN+) - Tổng thống Abbas sẽ có cuộc gặp thượng 
đỉnh với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vào 
ngày 6/9 để bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông giữa 
Palestine và Israel.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn tin tại địa 
bàn cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đến 
Ai Cập trong tuần tới để thảo luận về việc đạt được tư cách 
thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc cũng như những nỗ 
lực nhằm tìm kiếm hòa bình cho các vùng lãnh thổ của 
Palestine, đặc biệt là ở Bờ Tây.

Theo thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao 
Palestine Riad Al-Malki, Tổng thống Abbas sẽ có cuộc 
gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah 
El-Sisi vào ngày 6/9 để bàn về tiến trình hòa bình Trung 
Đông giữa Palestine và Israel.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu 
tại khóa họp lần thứ 74 của Đại hội đồng LHQ ở New York 
(Mỹ) ngày 26/9/2019

Hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập tới tương lai của chính 
quyền Palestine và tiến trình chính trị để đạt được một hòa 
bình.

Các nguồn thạo tin về vấn đề Palestine tại khu vực 
cho biết Tổng thống Abbas muốn tham vấn ý kiến của 
người đồng cấp El-Sisi về các vấn đề nêu trên, vì Ai Cập 
đóng vai trò trực tiếp trong nỗ lực thúc đẩy một tiến trình 

chính trị ở khu vực nhằm đạt được hòa bình ở Bờ Tây và 
Dải Gaza.

Tháng trước, Tổng thống El-Sisi cũng đã nói 
chuyện với Thủ tướng Israel Yair Lapid và đề nghị ông 
Lapid làm việc với Tổng thống Abbas để giảm bớt căng 
thẳng trong khu vực.

Ngoài ra, ông El-Sisi cũng yêu cầu Thủ tướng 
Lapid thực hiện các bước đi nhằm cải thiện điều kiện sống 
ở Bờ Tây và quan hệ kinh tế với chính quyền Palestine.

Cũng liên quan tới tình hình Trung Đông, trong các 
ngày từ 1-4/9, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực 
cận Đông Barbara A. Leaf đã có chuyến công du khu vực 
tới Palestine, Israel và Jordan.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bà Leaf sẽ gặp các quan 
chức Israel và Palestine để thảo luận về các vấn đề ưu tiên 
như cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel, tăng cường hợp 
tác giữa Mỹ với Israel và chính quyền Palestine, cải thiện 
chất lượng cuộc sống của người dân Palestine và sự tiếp 
tục ủng hộ của Mỹ đối với giải pháp hai nhà nước.

Tổng thống Pháp Macron: 
“Châu Âu sẽ phải trả giá để từ bỏ khí 
đốt của Nga”

(VN+) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và 
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 5/9 đã thống nhất ủng hộ 
cơ chế tương trợ châu Âu về năng lượng, thúc đẩy cải cách 
thị trường điện châu Âu, cũng như áp đặt áp trần giá khí đốt 
của Nga nhưng cũng thừa nhận châu Âu sẽ phải trả giá cho 
những quyết định này.

Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng 
Đức Olaf Scholz tại điện Élysée, Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron cho biết, lượng khí đốt mà châu Âu 
nhập khẩu từ Nga trong vài tháng qua đã giảm mạnh từ 
50% xuống chỉ còn 9% như hiện nay. Tuy nhiên, cả Pháp 
và Đức vẫn cần chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu nhất 
là Nga dừng hoàn toàn nguồn cung khí đốt đến châu Âu.

Người đứng đầu nước Pháp ủng hộ thiết lập các cơ 
chế tương trợ châu Âu. Trước mắt, Pháp đang hoàn thiện 
hệ thống kết nối khí đốt để sẵn sàng tăng sản lượng cung 
cấp cho Đức nếu cần và đổi lại, Đức cũng sẽ nâng sản 
lượng điện để hỗ trợ cho Pháp trước nguy cơ thiếu hụt 
trong mùa Đông tới.

Tổng thống Pháp Macron tiếp tục kêu gọi đẩy 
nhanh quá trình cải cách thị trường điện và gia tăng kết nối 
hệ thống điện tại châu Âu. Pháp và Đức thống nhất về việc 
Uỷ ban châu Âu (EC) cần áp đặt chế tài buộc các tập đoàn 
năng lượng phải gia tăng đóng góp, chia sẻ nguồn lợi 
nhuận khổng lồ có được từ sự leo thang của giá năng 
lượng, đặc biệt là giá điện, để hỗ trợ người dân.

Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh ủng hộ châu 
Âu áp đặt mức giá trần đối với nguồn khí đốt của Nga và 
xây dựng cơ chế mua chung khí đốt, để có được mức giá 
tốt nhất.

Tuy nhiên, ông Macron cũng bảo vệ quyết định 
phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới nối 
Pháp và Tây Ban Nha có tên gọi Midcat, dù dự án này nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đức và Tây Ban Nha. Ông 
Macron cho rằng, dự án đường ống dẫn khí Midcat là 
không cần thiết và không có lợi cho hệ sinh thái và môi 
trường.

Người đứng đầu nước Pháp tiếp tục kêu gọi người 
dân Pháp ủng hộ kế hoạch tiết kiệm năng lượng, không bật 
sưởi quá 19 độ để tránh trường hợp xấu nhất là phải tiến 
hành cắt điện luân phiên trong mùa Đông, cũng như hướng 
tới mục tiêu giảm 10% sản lượng năng lượng tiêu thụ vào 
năm 2024.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận 
châu Âu sẽ phải trả giá để có thể từ bỏ nguồn cung khí đốt 
từ Nga. “Mục tiêu trước mắt là phải đảm bảo nguồn cung 
khí đốt và đẩy nhanh nhất có thể giai đoạn chuyển tiếp để 
có thể từ bỏ nguồn cung từ Nga. Tất nhiên là trong bối cảnh 
và giai đoạn chuyển giao này, giá khí đốt trên thị trường có 
thể tăng gấp 5 hoặc 6 lần và giá điện sẽ tiếp tục tăng cao 
chưa từng có trong lịch sử”, Tổng thống Emmanuel 
Macron nói.

Theo dự kiến, Bộ trưởng Năng lượng các nước 
thành viên EU sẽ nhóm họp vào ngày 9/9 tới, để bàn các 
biện pháp đối phó với nguy cơ sự thiếu hụt khí đốt trong 
mùa Đông tới.

Sau khi Nga quyết định khoá van đường ống dẫn 
khí Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) đến châu 
Âu, giá khí đốt tham chiếu trên sàn TTF tại Hà Lan ngày 
5/9 đã t ạnh thêm 30% lên 272 euro/MGWh, gấp gần ăng m
4 lần so với mức giá khoảng 70 euro đầu năm 2022.

Iran kích hoạt hệ thống phòng 
thủ chống vũ khí sinh học và hóa học

(VN+) - Iribnews dẫn tuyên bố ngày 3/9 của Thứ 
trưởng Quốc phòng Iran Mehdi Farahi cho biết bộ này đã 
“cung cấp cho 51 thành phố trong nước các cơ sở lắp đặt và 
thiết bị cần thiết để phòng thủ”.

Iran đã đưa vào sử dụng các hệ thống phòng thủ tại 
51 thành phố để chống lại “các mối đe dọa sinh học, phóng 
xạ và hóa học”.

Ông nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Iran “hiện có 
thể xác định các mối đe dọa nhờ vào cơ sở hạ tầng được 
thiết lập để đối phó với tất cả các mối đe dọa sinh học, 
phóng xạ và hóa học”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giới 
chức Iran đang tham gia vào các cuộc đàm phán để khôi 
phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc 
trên thế giới, văn kiện cho phép nới lỏng các biện pháp 
trừng phạt nhằm vào nước Cộng hoà Hồi giáo để đổi lấy 
việc  Tehran thu hẹp chương trình hạt nhân của mình. 
Tháng 3/2021, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir 
Hatami đã nói rằng nước này nên sẵn sàng tự vệ trước các 
cuộc tấn công hạt nhân, hóa học và sinh học.
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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

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

818-2019/1587

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

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

Tân Thủ tướng Anh và những ảnh 
hưởng từ “bà đầm thép” Thatcher

(DT) - Bà Liz Truss, người sẽ nhậm chức thủ tướng 
Anh ở tuổi 47 vào hôm nay, ngưỡng mộ cố Thủ tướng 
Margaret Thatcher và chịu ảnh hưởng lớn từ những quan 
điểm của “bà đầm thép”.

Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh ngày 5/9 thông báo, 
Ngoại trưởng Liz Truss, 47 tuổi, đã được bầu làm là lãnh 
đạo mới của đảng này, đồng nghĩa bà là thủ tướng tiếp theo 
của Anh kế nhiệm ông Boris Johnson.

Theo kết quả bầu chọn vòng cuối được công bố, bà 
Liz Truss đã giành được 81.326 phiếu bầu (57,4%), vượt 
khá xa so với số phiếu 60.399 (42,6%) của đối thủ là cựu 
Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak.

Sau khi được Nữ hoàng Anh Elizabeth II chính thức 
bổ nhiệm vào ngày 6/9, bà Truss sẽ trở thành nữ thủ tướng 
thứ ba trong lịch sử nước này sau “bà đầm thép” Margaret 
Thatcher và bà Theresa May.

Ảnh hưởng lớn từ cố Thủ tướng Margaret 
Thatcher

Bà Mary Truss sinh năm 1975 tại Oxford, có cha là 
giáo sư toán học và mẹ là y tá. Bà được nuôi dưỡng bởi cha 
mẹ theo cánh tả và từng xuống đường cùng cha mẹ trong 
các cuộc tuần hành phản đối chính phủ của Thủ tướng 
Margaret Thatcher khi đó.

“Khi còn nhỏ, bà Truss đã tuần hành trong các cuộc 
biểu tình chống lại Thủ tướng của đảng Bảo thủ Margaret 
Thatcher. Nhưng khi trưởng thành, bà lại ngưỡng mộ nữ 
lãnh đạo đầu tiên của Anh và bây giờ chuẩn bị bước vào 
Tòa nhà số 10 Downing với sự ảnh hưởng lớn từ bà 
Thatcher”, hãng tin AP viết.

Ngoại trưởng Liz Truss, 47 tuổi, sẽ là thủ tướng tiếp 
theo của Anh 

Cơ duyên đến vào năm 7 tuổi khi bà Truss từng đóng 
vai “bà đầm thép” trong một buổi diễn về tổng tuyển cử 
của trường. Và đó là thời điểm khiến bà có cái nhìn khác 
hơn về bà Thatcher.

Trong nhiều tháng qua, bà Truss đã gây chú ý với công 
chúng Anh bằng những bức ảnh được tạo dáng chuyên 
nghiệp, gần như là bản sao các khoảnh khắc của “bà đầm 
thép” Thatcher. Khi thăm Nga mới đây, bà Truss tái hiện 

khoảnh khắc của “bà đầm thép” 35 năm trước, bằng cách 
mặc áo khoác dài và đội mũ lông.

“Không nghi ngờ gì, bà Truss thỉnh thoảng tự làm 
mình giống Thatcher”, ông David Jeffery, giảng viên 
chính trị Anh tại Đại học Liverpool, nói với Al Jazeera.

Theo AP, thời đó, gia đình bà Truss sống ở Paisley, 
Scotland, trước khi chuyển đến Leeds ở miền bắc nước 
Anh, nơi bà theo học một trường công lập, điều khiến bà 
khác biệt với nhiều đồng nghiệp Bảo thủ từng học các 
trường tư thục danh tiếng.

Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, bà Truss 
không ngần ngại nhấn mạnh xuất thân tương đối khiêm tốn 
của mình. Bà sau đó tiếp tục theo học tại Đại học Oxford, 
ngành triết học, chính trị và kinh tế (PPE) vào năm 1996 và 
trở thành Chủ tịch chi nhánh đại học của đảng Dân chủ Tự 
do. Chuyên gia Littlewood, hiện là người đứng đầu Viện 
Kinh tế, một tổ chức tư vấn thị trường tự do, nhớ lại rằng bà 
Truss luôn là người “cá tính, cương quyết và thẳng thắn”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm kế toán cho các 
công ty Shell, và Cable & Wireless. Năm 2000, bà kết hôn 
với ông Hugh O'Leary, một kế toán viên, và có 2 con.

Sự nghiệp chính trị của bà Truss bắt đầu năm 2006 khi 
bà được bầu vào làm hội đồng viên ở Greenwich trước khi 
trở thành nghị sĩ khu vực Southwest Norfolk vào năm 
2010.

Trước khi trở thành Ngoại trưởng Anh, bà Truss từng 
giữ chức Thứ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Môi trường, Bộ 
trưởng Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng 
Thương mại Quốc tế và Thứ trưởng về Phụ nữ và Bình 
đẳng. Trong một bài phát biểu năm 2018, bà Truss cho biết 
đã bắt đầu có quan điểm chính trị của riêng mình từ sớm. 
“Tôi luôn tranh luận với quan điểm của cha mẹ trong gia 
đình cánh tả của chúng tôi”, bà nói.

Những khó khăn ngay trước mắt
Phát biểu sau khi kết quả bầu chọn được công bố, bà 

Truss đã kêu gọi đảng Bảo thủ phát huy tốt vai trò lãnh đạo 
trong 2 năm tới.

Thực tế cho thấy rõ ràng, tân Thủ tướng Anh sẽ đối 
mặt với áp lực ngay lập tức giải quyết cuộc khủng hoảng 
chi phí sinh hoạt với hóa đơn năng lượng của các hộ gia 
đình tăng cao và lạm phát ở mức hai con số.

Bà Truss đã cam kết sẽ triển khai một kế hoạch quyết 
liệt nhằm giảm thuế và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Bà tái 
khẳng định sẽ tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng năng 
lượng, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí đồng thời 
giải quyết những vấn đề dài hạn về nguồn cung năng lượng 
như đình chỉ kế hoạch tăng mức trần hóa đơn năng lượng 
lên 80% vào tháng 10.

Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. 
Bà cũng cho rằng, Anh nên tham gia Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
thỏa thuận được bà coi như bức tường thành  đối phó ảnh 

hưởng từ Trung Quốc. Tạp chí Economist nhận xét đây là 
tầm nhìn “về bản chất mang bóng dáng của Margaret 
Thatcher”.

Tuy nhiên, cách so sánh này chính là áp lực lớn cho bà 
Truss hiện nay bởi ảnh hưởng và cái bóng quá lớn của cố 
Thủ tướng Thatcher. 

Bà Truss dự kiến sẽ bổ nhiệm ông Kwasi Kwarteng 
làm phó thủ tướng trong khi ông James Cleverly là ngoại 
trưởng và ông Suella Braverman dự kiến là Bộ trường Nội 
vụ. Người bạn cũ của bà, Therese Coffey có thể tiếp quản 
Bộ Y tế, trong khi Brandon Lewis đã được đề nghị cho ghế 
Bộ trưởng Tư pháp.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak - đối thủ của bà 
trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ - dự kiến sẽ 
không tiếp tục đảm nhận vị trí nào trong nội các và không 
loại trừ khả năng tiếp tục tranh cử ghế lãnh đạo đảng Bảo 
thủ cầm quyền trong tương lai. Nội các mới sẽ nhóm họp 
lần đầu tiên vào sáng 7/9 trước khi bà Truss có cuộc gặp 
với lãnh đạo Công đảng Keir Starmer.

Ngay sau chiến thắng của Truss, ông Starmer đã viết 
trên Twitter: “Tôi muốn chúc mừng thủ tướng tiếp theo 
của chúng ta Liz Truss khi bà ấy chuẩn bị nhậm chức. 
Nhưng sau 12 năm của đảng Bảo thủ, tất cả những gì 
chúng ta phải chứng minh là lương thấp, giá cao và cuộc 
khủng hoảng chi phí sinh hoạt của đảng Bảo thủ. Chỉ có 
Công đảng mới có thể mang lại khởi đầu mới mà đất nước 
chúng ta cần”.

Ngoài nối tiếp tầm nhìn chính sách của Thatcher, 
Truss cũng cho thấy bà sẽ kế thừa người tiền nhiệm 
Johnson, đặc biệt là ở những vấn đề liên quan đến Brexit. 
Bà được nhiều nhà quan sát đánh giá là một nhà đàm phán 
cứng rắn và “rất hiếu chiến với Liên minh châu Âu- EU”.

Nhà bình luận trung tả Will Hutton viết trên The 
Observer rằng, các ý tưởng kinh tế của bà Truss là liên tục 
chống EU, bị ám ảnh bởi việc cắt giảm thuế.

Chính EU cũng xem bà Liz Truss nhân vật khiến mối 
quan hệ rạn nứt giữa Anh và EU trở nên tồi tệ hơn.

Mujtaba Rahman, Giám đốc điều hành khu vực châu 
Âu của Eurasia Group, một công ty tư vấn và nghiên cứu 
rủi ro chính trị, cho biết khi bà Truss trở thành ngoại trưởng 
một năm trước, EU hy vọng rằng bà có thể chứng minh 
Anh là đối tác.

Nhưng bà thúc đẩy kế hoạch đơn phương viết lại một 
phần quan trọng của thỏa thuận hậu Brexit, Nghị định thư 
Bắc Ireland, khiến các quan chức châu Âu thất vọng. Giới 
quan sát cho rằng, bà Truss sẽ không mất nhiều thời gian 
để thuyết phục cử tri rằng bà đang đi đúng hướng bởi một 
cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo phải được tổ chức trong 
vòng 2 năm tới.

Liệu vào năm 2024, bà Truss có tiếp tục nắm giữ 
cương vị thủ tướng Anh hay không? Câu trả lời nằm hoàn 
toàn ở năng lực nắm quyền của bà trong thời gian tới.

TIN THEÁ GIÔÙI

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
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Thẩm phán Mỹ đồng ý chỉ định trọng 
tài đặc biệt trong vụ lục soát nhà ông 
Trump

Bà Cannon cũng ra lệnh cho Bộ Tư 
pháp ngừng xem xét các hồ sơ như một 
phần của cuộc điều tra tội phạm của họ, 
một động thái có khả năng ít nhất sẽ tạm 
thời cản trở việc họ có thể tiếp tục điều tra.

Tuy nhiên, bà Cannon cho biết các 
quan chức tình báo Hoa Kỳ có thể tiếp tục 
tiến hành xem xét liệu các hồ sơ có thể gây 
ra bất kỳ thiệt hại nào cho an ninh quốc gia 
không, nếu bị lộ.

Ông Trump đang bị điều tra về việc 
lấy đi hồ sơ chính phủ, một số hồ sơ được 
gắn nhãn tuyệt mật, lấy ra từ Nhà Trắng 
sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2021 
và lưu trữ chúng tại tư dinh Mar-a-Lago 
của ông ở Palm Beach.

Bộ Tư pháp cho biết họ cũng đang 
điều tra về việc có thể đã xảy ra hành vi cản 
trở, sau khi FBI phát hiện ra bằng chứng 
cho thấy nhóm của ông Trump có thể đã cố 
tình che giấu các tài liệu mật khi các đặc vụ 
cố gắng thu hồi chúng vào tháng 6.

Thẩm phán Cannon ra hạn định đến 
9/9 cho nhóm pháp lý của ông Trump và 
Bộ Tư pháp cùng nộp một danh sách đề 
xuất các ứng cử viên làm trọng tài đặc biệt.
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Trong một video, một người đàn ông 
chửi bới nhân viên bảo vệ, lắc đẩy thứ 
trông như cổng căn hộ của ông và cố gắng 
mở ra. Ông hét lên: "Nhanh lên, mở cửa, 
động đất rồi!" Các nhân viên bảo vệ đáp 
lời: "Xong rồi, động đất đã xong rồi."

Một video khác, được cho là bản ghi 
âm của một thông điệp phát trên loa phóng 
thanh, có nội dung như sau: "Hãy trở về 
nhà, không tụ tập tại đây, đó chỉ là một trận 
động đất thôi. Chúng ta [ở Tứ Xuyên] đã 
rất có kinh nghiệm [với chuyện động 
đất]."

Một người đàn ông nói với BBC rằng 
ông đã chạy ra khỏi tòa nhà 30 tầng của 
mình sau khi cảm nhận được cơn chấn 
động của trận động đất. Khi nhận ra mình 
bị mắc kẹt, ông đã phàn nàn giữa đám 
đông tụ tập ở cổng.

"Cái nào quan trọng hơn? Phong tỏa 
hay động đất?" Lu Siwei, luật sư ở Thành 
Đô, hét lên.

Ông nói rằng người hàng xóm của 
ông trả lời: "Đừng xúi bẩy tâm tình mọi 
người và đừng có mà nói chuyện chính 
trị." Sau khi đôi co mấy câu, ông Lu nói 
rằng người đàn ông đó đã tấn công ông.

Không có tin tức nào cho thấy có bất 
kỳ ca tử vong nào do động đất liên quan tới 
tình trạng phong tỏa các khu nhà, nhưng 
những nội dung trên đã gây ra chỉ trích dữ 
dội từ những người dùng trang tiểu blog 
Weibo.

"Thật là một trò đùa khi chúng ta phải 
thảo luận về một câu hỏi như vậy," một 
người bình luận dưới bài đăng trên trang 
tin tức địa phương, trong đó có dẫn lời một 
luật sư nói công dân "theo hiến pháp" 
được quyền tự do chạy trốn đến nơi an 
toàn. Bài đăng đã nhận được hơn 3,7 triệu 
lượt xem tính đến hôm thứ Ba.

"Tôi đoán là sẽ không sao cả nếu tôi 
chết bên trong tòa nhà, ít nhất thì tôi cũng 
không bị nhiễm bệnh," một bình luận khác 
mỉa mai.

Ủy ban Y tế Thành Đô sau đó đã đăng 
trên tài khoản WeChat chính thức của 
mình rằng "cần ưu tiên bảo vệ tính mạng 
của người dân trong các trường hợp động 
đất, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa 
khác".

Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên, 
mùa hè này đã bị nắng nóng, hạn hán, và 
tuần trước đã rơi vào tình trạng bị phong 
tỏa sau khi các ca nhiễm Covid gia tăng.

Các chính sách phòng chống Covid 
của Trung Quốc yêu cầu các thành phố 
phải thực hiện việc phong tỏa nghiêm ngặt 
- ngay cả khi chỉ có một số ít các ca nhiễm 
bệnh được phát hiện.

Tuy nhiên, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm 
đảm bảo "Không Covid" đã gây ra bất 
bình công khai hiếm thấy từ người dân.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối 
cùng trên thế giới vẫn đang cố dập tắt hoàn 
toàn các đợt bùng phát Covid, và tuyên bố 
điều này là cần thiết để ngăn chặn sự gia 
tăng các ca nhiễm virus trên diện rộng, có 
thể gây quá tải cho các bệnh viện.

Theo sô ́ liệu Đại học Johns Hopkins, 
nước này chính thức ghi nhận ít hơn 
15.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt 
đầu.
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Tân Thủ tướng Anh Truss đưa ra lập 
trường cứng rắn hơn đối với Trung 
Quốc

chương trình thương mại tự do hậu Brexit 
của nước này.

Bà Truss coi Trung Quốc là mối đe 
dọa đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ 
đã chi phối thương mại và ngoại giao sau 
Thế chiến II, và bà tự xem rằng mình có 
vai trò xây dựng một bức tường thành 
chống lại mối đe dọa của Bắc Kinh.

Trong một bài phát biểu được nhiều 
người biết đến rộng rãi hồi đầu năm nay, 
bà nói: “Các quốc gia phải tuân thủ luật 
chơi và bao gồm cả Trung Quốc”, đồng 
thời nói thêm rằng Bắc Kinh đang “nhanh 
chóng xây dựng một quân đội có khả năng 
phô trương sức mạnh đi sâu vào các khu 
vực có lợi ích chiến lược của châu Âu”.

Bà Truss cảnh báo rằng nếu Trung 
Quốc không tuân theo các quy tắc toàn 
cầu, họ sẽ khó mà vươn lên như một siêu 
cường và họ nên rút ra bài học từ phản ứng 
kinh tế mạnh mẽ của phương Tây đối với 
cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Bà nói rằng sự trỗi dậy của Trung 
Quốc không phải là bất khả kháng và 
phương Tây nên đảm bảo rằng Đài Loan, 
hòn đảo mà Bắc Kinh nói là lãnh thổ của 
chính họ, có thể tự vệ.

Thời báo Hoàn cầu, một phụ bản của 
Nhân dân Nhật báo - tờ báo chính thức của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi bà Truss 
là một “người theo chủ nghĩa dân túy cấp 
tiến” và nói rằng bà nên vứt bỏ đi “tâm lý 
đế quốc lỗi thời”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc Mao Ninh hôm 6/9 cho biết 
bà hy vọng quan hệ với Anh vẫn sẽ “đi 
đúng hướng”.

Ông James Rogers, đồng sáng lập 
Hội đồng nghiên cứu Geostrategy có trụ 
sở tại London, cho biết bà Truss sẽ áp đặt 
nhiều hạn chế hơn đối với việc Trung 
Quốc mua lại các công ty của Anh và sẽ 
làm nhiều hơn nữa để gắn kết các nước với 
nhau nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung 
Quốc.

Ông nói: “Bà ấy hiểu về những lợi ích 
kinh tế ngắn hạn có thể có tác động chiến 
lược và chính trị lâu dài ra sao, và sẽ cố 
gắng cân bằng những lợi ích đó hiệu quả 
hơn so với trước đây”.

Chiến tranh Ukraine: Putin nói trừng 

phạt của phương Tây phá hủy cuộc 

sống người dân châu Âu

Các quốc gia phương Tây đã đáp trả 

cuộc chiến bằng cách áp đặt các biện pháp 

trừng phạt đối với rất nhiều cá nhân, công 

ty và doanh nghiệp nhà nước của Nga.
Liên minh châu Âu đã tìm cách cắt 

giảm sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ 
của Nga và Moscow đã đóng đường ống 
dẫn khí đốt Nord Stream 1 quan trọng của 
họ đến Đức, đổ lỗi cho nước này về các 

vấn đề kỹ thuật.
Giá năng lượng đã tăng vọt và các bộ 

trưởng EU họp vào thứ Sáu để ứng phó với 
cuộc khủng hoảng. Nhà lãnh đạo Nga lên 
án đề xuất về mức giá trần đối với khí đốt 
của Nga là ngu ngốc.

Ông Putin nói với thính giả của ông 
rằng phương Tây đang cố áp đặt hành vi 
của mình lên các quốc gia khác.

Nhiều công ty đã vội vã rời khỏi Nga, 
ông nói, nhưng "giờ đây chúng ta đang 
nhìn thấy sản xuất và việc làm ở châu Âu 
đang lần lượt đóng cửa như thế nào".

Tuy nhiên, Nga cũng đang cảm nhận 
được khó khăn, với lạm phát gia tăng và 
các công ty đang gặp khó khăn trong việc 
nhập khẩu các bộ phận cần thiết.

EU đã cấm các chuyến bay thẳng từ 
Nga và tuần trước 27 quốc gia thành viên 
của họ đã khiến Moscow tức giận hơn nữa 
khi đồng ý làm cho quá trình cấp thị thực 
cho công dân Nga trở nên khó nhọc hơn.

Thị thực Schengen được đánh giá cao 
áp dụng cho 22 quốc gia EU cũng có thể 
trở nên đắt giá hơn.

Ba nước vùng Baltic đã tiến xa hơn 
với thỏa thuận cấm người dân Nga từ Nga 
và Belarus vào đất nước họ, ngoại trừ tài 
xế xe tải hoặc lý do gia đình và nhân đạo.

Trong bài phát biểu dường như nhắm 
vào giới quan sát phương Tây cũng như 
thính giả trong nước, Tổng thống Putin 
nói: "Tôi dám chắc rằng chúng ta chưa mất 
gì và sẽ không mất gì cả."

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro 
Kuleba cho biết Nga đang tìm cách tống 
tiền châu Âu bằng nguồn năng lượng của 
mình: "Putin muốn hủy hoại sự ổn định và 
hạnh phúc của mọi hộ gia đình ở châu Âu".

Tổng thống Putin sẽ gặp người đồng 
cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại 
Uzbekistan vào tuần tới.

Cho đến khi một thỏa thuận do Liên 
Hợp Quốc bảo trợ được đồng ý nhằm dỡ 
bỏ việc Nga phong tỏa ba cảng ở Biển Đen 
của Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc đã giảm 
xuống mức tối thiểu.

Các chuyến hàng dần được nối lại và 
một con tàu do LHQ thuê chở 23.000 tấn 
ngũ cốc đã đến Djibouti vào tuần trước.

Ngũ cốc hiện đã được chuyển đến 
Ethiopia bằng 60 xe tải, với mục đích cung 
cấp lương thực cho hơn 1,5 triệu người ở 
một đất nước bị tàn phá bởi hạn hán và nội 
chiến.

Các tàu khác đã rời đến Yemen và 
Sudan trong khi một số tàu đã đến các 
cảng ở Ai Cập.

Theo thỏa thuận, tất cả hàng hóa vận 
chuyển được chấp thuận bới một trung 
tâm chung ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng Tổng thống Putin cáo buộc 
nhiều nước châu Âu tiếp tục hành động 
như những kẻ thực dân và ông cho biết sẽ 
đề xuất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Tayyip Erdogan về các điểm đến hạn chế 
đối với xuất khẩu của Ukraine.

"Không tính Thổ Nhĩ Kỳ là nước 
trung gian, trên thực tế tất cả ngũ cốc được 
đưa ra khỏi Ukraine không phải dành cho 
các nước nghèo nhất và đang phát triển, 
mà cho những nước thuộc EU," nhà lãnh 
đạo Nga lập luận.

Cố vấn của tổng thống Ukraine cáo 
buộc ông đưa ra những tuyên bố thiếu căn 
cứ, và nói với hãng thông tấn Ruters rằng 
nhà lãnh đạo Nga đang tìm cách gây ảnh 
hưởng lên dư luận trên khắp thế giới và 
gây áp lực lên LHQ.

(tiếp trang 1-A)

Tha ̀nh Đô: Bị cấm rời nhà do phong tỏa 
khi động đất mạnh, dân TQ nổi giận

Thành Đô, nơi có 21 triệu dân, hiện 
đang bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Trung Quốc theo đuổi chính sách 
Không Covid-19, và việc phong tỏa 
thường xuyên được áp dụng tại những 
cộng đồng có phát hiện ra các ca nhiễm 
virus.

Trong một số trường hợp, các tòa nhà 
chung cư nơi có ít nhất một người có kết 
quả xét nghiệm dương tính với Covid bị 
coi là "khu vực cần đóng kín" - nơi cư dân 
bị cấm ra khỏi nhà bất kể họ có nhiễm 
virus hay không.

Các đoạn video được chia sẻ trên 
Douyin, nền tảng TikTok của Trung Quốc, 
cho thấy những cư dân hoảng loạn đứng 
sau những cánh cổng khóa bằng xích, gào 
thét đòi mở cổng để thoát ra ngoài.

(tiếp trang 1-A)

Nghị sĩ Pháp, Mỹ liên tiếp thăm Đài 

Loan bất chấp cơn thịnh nộ của Trung 

Quốc

Các nguồn tin biết rõ kế hoạch cho 

Reuters hay dân biểu Stephanie Murphy 

sẽ dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng ở Hạ viện 

Mỹ tới Đài Loan ngày 7/9 và lưu lại tới 

9/9.

Đài Loan mong muốn củng cố quan 

hệ với các nền dân chủ cùng tư tưởng đặc 

biệt là trong lúc căng thẳng với Trung 

Quốc gia tăng. Cuối năm nay dự kiến sẽ có 

các chuyến thăm của các nghị sĩ Đức, Anh, 

và Canada tới Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là một vấn 

đề nội địa và phản đối giới chức và nghị sĩ 

các nước tới thăm Đài Loan.

Chính phủ dân cử dân chủ Đài Loan 

nói Trung Quốc chưa bao giờ cai quản Đài 

Loan và không có quyền định đoạt tương 

lai của Đài Loan mà chỉ có 23 triệu dân Đài 

Loan mới có thể tự quyết số phận của 

mình.

Giá bán buôn có nhiều biến động 
trong những tuần gần đây. 

Nord Stream 1: Nga đổ lỗi cho lệnh 

trừng phạt, và nói châu Âu 'đang khổ’

Giá giảm mạnh tuần trước khi Đức thông 

báo các cơ sở lưu trữ khí đốt của họ đang 

đầy nhanh hơn dự kiến.

Châu Âu cáo buộc Nga sử dụng 

nguồn cung cấp khí đốt để tống tiền các 

nước châu Âu vì cuộc xung đột Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry 

Peskov nói hôm thứ Hai: "Các vấn đề vận 

chuyển khí đốt này là do lệnh trừng phạt 

của các quốc gia phương Tây, bao gồm 

Đức và Anh Quốc, áp đặt với đất nước 

chúng tôi và một số công ty."

"Chẳng có lý do nào khác dẫn tới các 

vấn đề này."

Tuần trước, công ty năng lượng nhà 

nước Gazprom cho biết rò rỉ dầu trong 

turbine trên đường ống Nord Stream 1 là 

nguyên nhân đóng đường ống.

Tuy nhiên điều này đã thành điểm 

tranh cãi với Liên minh Châu Âu và chính 

Siemens, công ty Đức bảo trì turbine.

Siemens tuyên bố trước đó: "Những 

rò rỉ như vậy thường không ảnh hưởng đến 

hoạt động của turbine, và có thể đóng lại 

tại chỗ. Đây là một quy trình thường 

xuyên trong phạm vi bảo trì."

Tuy Anh Quốc không phải phụ thuộc 

vào Nord Stream 1 cho khí đốt, quyết định 

của Kremlin siết lại cung cấp cho Châu Âu 

đã la2m giá bán buôn khí đốt tăng nói 

chung.

Sự gia tăng này lại là nguyên nhân 

khiến giá năng lượng sắp tới có nguy cơ 

tăng vọt cho người tiêu dùng ở Anh, 

Wales, và Scotland.

Ông Peskov chỉ trích các nhà lãnh đạo 

châu Âu cho chuyện giá năng lượng tăng 

vọt: "Rõ ràng là Châu Âu đang trở thành 

nơi khó khăn hơn cho người dân, doanh 

nhân, các công ty, để sống và làm việc: 

tiền kiếm được ít hơn, mức sống giảm."

Bà Liz Truss, người sẽ trở thành Thủ 

tướng mới của Anh Quốc, đã hứa sẽ công 

bố kế hoạch giải quyết giá năng lượng sau 

khi bà nhậm chức.

Một số chính phủ châu Âu đã đưa ra 

kế hoạch giúp đỡ doanh nghiệp và người 

tiêu dùng đối phó với chi phí năng lượng 

cao.

Hôm Chủ nhật, Đức tuyên bố gói 65 

tỷ euro (khoảng 64 tỷ USD) bao gồm các 

khoản thanh toán một lần cho những 

người khó khăn nhất và giảm thuế cho các 

công ty dùng nhiều năng lượng.

Cuối tuần qua, Thụy Điển và Phần 

Lan cũng công bố các gói vài tỷ bảng Anh 

để hỗ trợ các công ty năng lượng.

Các bộ trưởng châu Âu khác cáo buộc 

Nga dùng nguồn cung cấp năng lượng làm 

vũ khí kinh tế chống lại các nước ủng hộ 

Ukraine.

Moscow phủ nhận họ cố tình hạn chế 

xuất khẩu trong thời gian sắp tới mùa 

đông.

"Mùa đông chiến tranh”

Đường ống dự kiến sẽ mở lại vào thứ 

Bảy nhưng Gazprom thông báo đóng vào 

thứ Sáu, ngay sau khi các nước G7 đồng ý 

giới hạn giá dầu của Nga để ủng hộ 

Ukraine.

Tuy nhiên Nga cho biết sẽ không xuất 

khẩu sang các quốc gia tham gia chính 

sách giới hạn giá.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena 

Andersson cho rằng hành động của Nga 

không chỉ có nguy cơ dẫn tới một "mùa 

đông chiến tranh" mà còn có thể có tác 

động về lâu về dài tới các doanh nghiệp và 

nền kinh tế nói chung.

Đường ống Nord Stream 1 trải dài từ 

bờ biển Nga gần St Petersburg đến đông 

bắc nước Đức, và có thể vận chuyển đến 

170 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.

Đường ống được sở hữu và điều hành 

bởi Nord Stream AG, với cổ đông chính là 

Gazprom.

Đây không phải là lần đầu tiên đường 

ống bị đóng lại từ lúc Nga xâm lược 

Ukraine.

Trong tháng Bảy, Gazprom cắt hoàn 

toàn nguồn cung cấp trong 10 ngày, với lý 

do "tạm ngừng bảo trì". Họ khởi động lại 

(tiếp trang 1-A)
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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

EU đặt thêm rào cản đối với 
người Nga xin thị thực nhập cảnh

(VN+) - Người Nga xin thị thực vào khu vực tự do 
đi lại Schengen (gồm 22 nước EU và Na Uy, Iceland, Thụy 
Điển và Liechtenstein) giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 
85 euro, thay vì 35 euro như trước.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 6/9 công bố nhiều quy 
định mới đối với du khách Nga muốn xin thị thực nhập 
cảnh Liên minh châu Âu (EU).

Đây là những biện pháp trừng phạt mới nhất của 
EU nhằm vào Moskva liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Các bộ trưởng EU tuần trước đã nhất trí ngừng 
thực thi thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa 
EU và Nga ký năm 2007, không hẳn đồng nghĩa với một 
lệnh cấm đi lại hoàn toàn nhưng đề nghị Brussels soạn thảo 
các quy định mới.

Ngày 6/9, Đại diện cấp cao về nội vụ của EU, bà 
Ylva Johansson đã công bố đề xuất cơ chế mới. Văn bản 
này dự kiến sẽ nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của 
các nước thành viên trong những ngày tới.

Theo đề xuất trên, người Nga xin thị thực vào khu 
vực tự do đi lại Schengen (gồm 22 nước EU và Na Uy, 
Iceland, Thụy Điển và Liechtenstein) giờ đây sẽ phải trả 
một khoản phí là 85 euro, thay vì 35 euro như trước.

Thời gian giải quyết đơn sẽ kéo dài từ 10-15 ngày, 
trong một số trường hợp có thể tới 45 ngày. Việc cấp thị 
thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người xin 
thị thực sẽ phải cung cấp một danh sách dài hơn các loại tài 
liệu cần thiết. 

Hiện một số quốc gia EU giáp Nga như Phần Lan, 
Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã bắt đầu siết chặt kiểm 
soát biên giới và kêu gọi cấm thị thực hoàn toàn đối với 
công dân Nga.

Một số nước EU cũng đã giảm số lượng thị thực 
cấp cho du khách Nga trong những tháng gần đây. Nhưng 
Pháp và Đức cho rằng các tiếp xúc liên tục giữa công dân 
Nga và các xã hội phương Tây vẫn có giá trị và phản đối 
việc đình chỉ cấp thị thực cho công dân Nga.

Peru thúc đẩy Mỹ Latinh tham 
gia hoạt động gìn giữ hòa bình của 
Liên hợp quốc

(VN+) - Tổng thống Peru cho rằng không thể xây 
dựng một xã hội công bằng và bình đẳng trong khi xung 
đột và chiến tranh vẫn đang rình rập, đặc biệt là với các 
quốc gia đang phát triển và các nước nghèo nhất.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Mỹ Latinh và 
Caribe về hoạt động gìn giữ hòa bình lần thứ 1 tại thủ đô 
Lima của Peru ngày 6/9, Tổng thống Pedro Castillo khẳng 
định các hoạt động hòa bình là “vấn đề cơ bản trong chính 
sách đối ngoại của Peru” và bày tỏ “cam kết vững chắc” 
của quốc gia Mỹ Latinh này với các nguyên tắc của Liên 
hợp quốc.

Ông Castillo cho biết mục đích của hội nghị lần 
này là thúc đẩy sự tham gia của các quốc gia Mỹ Latinh và 
Caribe trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp 
quốc, nhấn mạnh luôn có những cơ chế phù hợp để giải 
quyết xung đột và khác biệt giữa các quốc gia.

Nhà lãnh đạo Peru đồng thời cho rằng không thể 
xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng trong khi 
xung đột và chiến tranh vẫn đang rình rập, đặc biệt là đối 
với các quốc gia đang phát triển và các nước nghèo nhất.

Hội nghị lần này cũng nhằm đề cao vai trò của phụ 
nữ Mỹ Latinh trong việc thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa 
bình. Nhà lãnh đạo Peru yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện 
Nghị quyết số 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về 
phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhằm đảm bảo phụ nữ được 
bình đẳng khi tham gia các chính sách an ninh trong khu 
vực. Tại hội nghị, Cố vấn quân sự Liên hợp quốc, Đại 
tướng Birame Diop đã thay mặt Tổng thư ký Liên hợp 
quốc Antonio Guterres bày tỏ cảm ơn Peru đã tổ chức sự 
kiện này.

Ông Diop nhấn mạnh hội nghị giúp thúc đẩy hợp 
tác khu vực, cũng như tối đa hóa tiềm năng của các nước 
Mỹ Latinh và Caribe trong việc gìn giữ hòa bình thông qua 
việc thành lập một mạng lưới hợp tác.

Hội nghị Mỹ Latinh và Caribe về hoạt động gìn giữ 
hòa bình lần thứ 1 được Bộ Quốc phòng và Ngoại giao 

Peru tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc trong hai 
ngày 6-7/9 với sự tham gia của phái đoàn cấp cao từ 16 
quốc gia trong khu vực.

Liên hợp quốc: Hơn 200.000 
người Somalia đang trên bờ vực 
chết đói

(VN+) - Theo Liên hợp quốc, sau 4 mùa mưa với 
lượng mưa thấp chưa từng có kể từ cuối năm 2020, 
213.000 người tại Somalia đang có nguy cơ cao bị chết 
đói.

Ngày 6/9, người đứng đầu Văn phòng điều phối 
các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin 
Griffiths đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp tiền để 
giúp đỡ hơn 200.000 người Somalia đang trên bờ vực chết 
đói do trận hạn hán lịch sử.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu 
trong cuộc họp báo trực tuyến từ thủ đô Mogadishu của 
Somali, ông Martin Griffiths đã minh họa tình hình thảm 
khốc mà đất nước này đang gặp phải bằng câu chuyện về 
một bé gái hai tuổi rưỡi mà ông gặp trong bệnh viện đã chết 
vì đói và kiệt sức.

Ông Griffiths cho biết tình trạng đang ngày càng 
tồi tệ hơn ở những vùng mà đoàn công tác đến thăm, đồng 
thời nhấn mạnh OCHA cần kinh phí để nhanh chóng giúp 
đỡ trực tiếp những nạn nhân của đợt hạn hán này trước khi 
họ lâm vào đường cùng.

Sau 4 mùa mưa với lượng mưa thấp chưa từng có 
kể từ cuối năm 2020, 213.000 người tại Somalia đang có 
nguy cơ cao bị chết đói.

Trước đó, cùng ngày, Liên hợp quốc cho biết 
khoảng 730 trẻ em đã chết vì suy dinh dưỡng trên toàn 
Somalia kể từ tháng 1 đến nay, mặc dù, trên thực tế, con số 
này có thể còn cao hơn nhiều.

Trong khi đó, đến nay, cam kết từ các nhà tài trợ 
mới đáp ứng hơn 60% trong tổng số 1,4 tỷ USD cần thiết 
cho các kế hoạch nhân đạo cho Somalia.

Người dân dùng nước được phân phối tại một trại 
tạm dành cho người sơ tán do hạn hán nghiêm trọng ở thị 
trấn thuộc Baidoa, Somalia ngày 13/2/2022

Với việc 2 mùa mưa tới được dự báo sẽ có lượng 
mưa ít, ước tính các hoạt động cứu trợ sẽ cần thêm ít nhất 1 
tỷ USD.

Đây là điều chưa từng xảy ra khiến cho OCHA 
phải gióng lên hồi chuông cảnh báo và cố gắng thu hút sự 
chú ý của cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra một nạn đói 
kinh hoàng tại châu Phi, đặc biệt là tại Somalia, kế tiếp là 
tại Ethiopia và Kenya.

Tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới 
(WFP) của Liên hợp quốc cho biết số người có nguy cơ 
chết đói trên toàn khu vực đã tăng lên 22 triệu người. 
Riêng tại Somalia, số người phải đối mặt với nạn đói là 7,8 
triệu người, tức khoảng một nửa dân số của quốc gia này, 
trong khi khoảng 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa để 
tìm kiếm thức ăn và nước uống.

Nhật Bản mở cửa hơn nữa cho 
du khách nước ngoài

(VN+) - Ngày 6/9, Thủ tướng Nhật Bản Fumio 
Kishida đã có buổi họp với các Bộ trưởng liên quan tới 
công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước này.

Trong cuộc họp, các lãnh đạo Nhật Bản đã thống 
nhất chủ trương điều chỉnh một số quy định về phòng 
chống dịch tại nước này.

Nhật Bản đang thay đổi cách tiếp cận với dịch 
COVID-19 theo hướng nới lỏng dần các biện pháp phòng 
chống dịch. Ở trong nước, các biện pháp phòng dịch trọng 
điểm hay tình trạng khẩn cấp không được thực hiện, mặc 
dù số lượng người mắc COVID-19 hiện nay ở Nhật Bản 
tăng gấp nhiều lần so với các làn sóng dịch trước đó.

Hiện các hoạt động văn hóa, lễ hội hay sự kiện 
đông người tại Nhật Bản đã diễn ra mà không có hạn chế. 
Những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như nhà 
hàng cũng đang diễn ra khá tự do.

Nhật Bản nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập 
cảnh như tăng giới hạn số lượng người nhập cảnh mỗi 
ngày, miễn xét nghiệm COVID-19 đối với những du 

khách đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Việc Nhật Bản dần nới 
lỏng các biện pháp phòng dịch được cho là xuất phát từ 
thành quả tiêm chủng của nước này, hiện nay gần 70% 
người dân Nhật Bản đã tiêm đủ 3 mũi vaccine.

Với việc Nhật Bản đã nới lỏng các quy định nhập 
cảnh, khách du lịch từ nước ngoài đã có thể đến Nhật Bản 
mà không gặp nhiều hạn chế. Từ ngày 7/9, khách du lịch 
nước ngoài sẽ không cần cách ly hay xét nghiệm nếu tiêm 
đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Nếu không tiêm đủ 3 
mũi hoặc tiêm vaccine mà Nhật Bản chưa cấp phép, hành 
khách nhập cảnh phải xét nghiệm, nếu dương tính sẽ phải 
điều trị tại cơ sở chỉ định, nếu âm tính phải cách ly 3 ngày 
để theo dõi tại nơi cư trú.

Ngoài ra, thay vì phải đi theo tour và có hướng dẫn 
viên đi kèm, khách du lịch có thể lựa cả hai hình thức là đi 
theo tour trọn gói hay tự tức. Tuy nhiên, nếu đi tự túc, du 
khách vẫn phải đặt các dịch vụ như vé máy bay, khách sạn 
qua một công ty du lịch, không được tự liên hệ đặt phòng 
hay thông qua trang trực tuyến. Để đảm bảo an toàn khi 
tham gia các hoạt động, khách du lịch nước ngoài đến 
nước này sẽ vẫn phải đeo khẩu trang và tuân thủ những quy 
định phòng dịch của chính quyền địa phương.

Đức: Các biện pháp cứu trợ 
không đủ để ngăn chặn suy thoái

(VN+) - Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê 
Liên bang, Đức đang phải vật lộn để ngăn chặn cuộc 
khủng hoảng năng lượng đang trở nên trầm trọng sau khi 
Nga cắt gần như hoàn toàn nguồn cung khí đốt tự nhiên.

Số đơn đặt hàng của các nhà máy ở Đức đã giảm 
tháng thứ sáu liên tiếp do lạm phát và sự không chắc chắn 
về nguồn cung năng lượng làm suy yếu nền kinh tế lớn 
nhất châu Âu.

Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang 
(Destatis), Đức đang phải vật lộn để ngăn chặn cuộc khủng 
hoảng năng lượng đang trở nên trầm trọng sau khi Nga cắt 
gần như hoàn toàn nguồn cung khí đốt tự nhiên.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngay cả khi 
thành công, nền kinh tế đầu tàu châu Âu vẫn quay cuồng 
do chi phí tăng đột ngột đang đè nặng lên sản xuất công 
nghiệp và làm chệch hướng sự phục hồi của lĩnh vực dịch 
vụ sau thời gian dài áp đặt các biện pháp hạn chế để chống 
đại dịch COVID-19.

Số đơn đặt hàng chậm lại do nhu cầu tiêu dùng 
trong tháng 7/2022 đã giảm 1,1% so với tháng Sáu, cao 
hơn mức giảm 0,7% mà các nhà kinh tế dự đoán.

Theo Destatis, cùng với những tác động chưa thể 
khắc phục hết do cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ra, 
các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc hoàn 
thành đơn đặt hàng do chuỗi cung ứng bị gián đoạn liên 
quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global tuần trước 
cũng thông báo các nhà máy cũng đang hoạt động chậm lại 
tại nhiều khu vực rộng lớn thuộc Khu vực đồng euro 
(Eurozone) do sức mua của người tiêu dùng đang suy 
giảm.

Trước đó ngày 4/9, chính phủ của Thủ tướng Olaf 
Scholz đã công bố gói cứu trợ thứ ba trị giá 65 tỷ euro (64,5 
tỷ USD) nhằm giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp đối 
phó với tình trạng khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, các nhà 
kinh tế cho rằng gói cứu trợ vẫn không đủ để ngăn chặn suy 
thoái.

Nhà kinh tế của ING, Carsten Brzeski cho biết 
khoản viện trợ 65 tỷ euro của Đức nhằm giúp người dân 
đối phó với giá năng lượng cao có lẽ sẽ không ngăn chặn 
được suy thoái kinh tế.

Theo ông Carsten Brzeski, mặc dù các biện pháp 
trên sẽ thực sự mang lại một số cứu trợ cho những người 
yếu kém hơn về tài chính, nhưng nhiều người vẫn hoài 
nghi rằng gói hỗ trợ này có thể đủ để bù đắp hết những tác 
động từ giá năng lượng cao.

Trong số hàng loạt các biện pháp được chính phủ 
đưa ra như giới hạn giá điện, việc trợ cấp cho các hộ gia 
đình có thu nhập thấp, sinh viên và người về hưu cũng sẽ 
cao hơn. Ngoài ra, chính phủ cũng cam kết ủng hộ nỗ lực 
của Liên minh châu Âu (EU) đánh thuế lợi nhuận nếu thu 
nhập tại một số công ty năng lượng tăng cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh một số yếu tố thủ tục 
quan trọng chưa hoàn thiện, gói cứu trợ đầy đủ chưa thể có 
hiệu lực ngay trong năm nay. Với khoản hỗ trợ ít ỏi cho các 
công ty hoặc hộ gia đình không nhận trợ cấp xã hội, các 
biện pháp của chính phủ khó có thể ngăn chặn nền kinh tế 
rơi vào suy thoái. Trong khi đó, nhà kinh tế của ngân hàng 
Commerzbank Joerg Kraemer cảnh báo rằng các biện 
pháp hỗ trợ này đang tạo ra ảo tưởng rằng một phần lớn 
dân số có thể được che chắn khỏi tác hại của giá năng 
lượng tăng. Cùng với năng lực sản xuất tối đa, cách tiếp 
cận như vậy có nguy cơ tiếp tục thúc đẩy giá tiêu dùng vốn 
đã tăng cao hiện nay.
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Hàng chục người di cư Liban và 
Syria trôi dạt trên biển cầu xin cứu 
hộ

(VN+) - Những người di cư đã thông báo với 
người thân và các nhóm tình nguyện viên qua điện thoại vệ 
tinh rằng họ không còn thức ăn, nước uống và sữa bột trẻ 
em trong ba ngày qua.

Truyền thông khu vực ngày 5/9 đưa tin hàng chục 
người di cư Liban và Syria đang trôi dạt ở Địa Trung Hải 
trên chiếc thuyền đánh cá, trong khi hai trẻ em trên thuyền 
đã thiệt mạng.

Những người di cư đã thông báo với người thân và 
các nhóm tình nguyện viên qua điện thoại vệ tinh rằng họ 
không còn thức ăn, nước uống và sữa bột trẻ em trong ba 
ngày qua.

Con thuyền đánh cá này chở theo 60 người di cư 
Liban và Syria rời khỏi thành phố Tripoli, miền Bắc Liban, 
từ khoảng 10 ngày trước, trên đường vượt Địa Trung Hải 
hướng về Italy.

Ảnh minh họa
Anh trai của một trong những người di cư Syria 

cho biết những người trên thuyền đang cố gắng tát nước rò 
rỉ bằng xô, đó là tất cả những gì họ có thể làm. Người này 
cung cấp thông tin dưới điều kiện giữ kín danh tính vì lý   do 
an ninh và cho biết thêm rằng chiếc thuyền đánh cá chỉ chở 
được 5 người thay vì 60 người như hiện nay.

Những người di cư được cho là mắc kẹt ở gần bờ 
biển của Malta và Italy. Nhà chức trách các nước châu Âu 
hiện vẫn chưa cử lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Nghị sỹ Liban Ashraf Rifi kêu gọi Chính phủ Italy, 
Bộ Ngoại giao Liban và Đại sứ quán Liban tại Italy triển 
khai hành động nhằm cứu giúp những người di cư.

Theo gia đình những người di cư và Alarm Phone - 
đường dây điện thoại khẩn cấp dành cho những người gặp 
nạn trong chuyến vượt biển Địa Trung Hải, Malta vẫn 
chưa cho phép hoạt động cứu hộ và chưa cấp phép cho một 
tàu chở hàng thương mại đến giải cứu những người di cư bị 
mắc kẹt. Trong khi đó, gia đình những người di cư đang lo 
sợ chiếc thuyền có thể bị chìm bất cứ lúc nào.

Với dân số 6 triệu người trong đó có 1 triệu người tị 
nạn Syria, Liban đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái 
kinh tế nghiêm trọng kể từ cuối năm 2019 khiến hơn 3/4 
dân số rơi vào cảnh nghèo đói.

Hồi tháng 4, hàng chục người đã thiệt mạng trong 
vụ chìm thuyền chở người di cư Liban, Syria và Palestine 
ở ngoài khơi cách cảng Tripoli hơn 5 km khi đang trên 
đường tới Italy.

Liên hợp quốc cảnh báo 
Somalia đang trên bờ vực của nạn 
đói

(VN+) - Quan chức Liên hợp quốc cho biết có dấu 
hiệu cụ thể rằng nạn đói sẽ tấn công các khu vực Baidoa và 
Burhakaba ở khu vực Nam Trung bộ của Somalia trong 
khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Ngày 5/9, người đứng đầu Văn phòng điều phối 
các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin 
Griffiths đã cảnh báo rằng Somalia, quốc gia bị hạn hán tàn 
phá, đang trên bờ vực của nạn đói và không còn nhiều thời 
gian để cứu trợ người dân của nước này.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Mogadishu của 
Somalia, ông Martin Griffiths phát biểu: “Nạn đói đang 
cận kề và chúng tôi đã nhận được cảnh báo cuối cùng”.

Theo ông, một báo cáo về vấn đề thực phẩm và 
dinh dưỡng sẽ được công bố vào ngày 5/9 cho thấy dấu 
hiệu cụ thể rằng nạn đói sẽ tấn công các khu vực Baidoa và 
Burhakaba ở khu vực Nam Trung bộ của Somalia trong 
khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Ông Griffiths, quan chức Liên hợp quốc đã bắt đầu 
chuyến thăm quốc gia Sừng châu Phi nói trên vào ngày 
1/9, cho biết: “Tôi đã bị sốc khi chứng kiến nỗi đau mà rất 
nhiều người Somalia phải chịu đựng. 

Lượng mưa thấp chưa từng có trong bốn mùa mưa 
liên tiếp, nhiều thập kỷ xung đột, nạn di dân hàng loạt, các 
vấn đề kinh tế nghiêm trọng đang đẩy nhiều người đến bờ 
vực của nạn đói”.

Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ 
tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia

Somalia và các nước láng giềng ở vùng Sừng châu 
Phi bao gồm Ethiopia và Kenya đang phải hứng chịu đợt 
hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 40 năm, sau khi bốn mùa mưa 
thiếu nước đã tàn phá gia súc và hoa màu.

Các cơ quan nhân đạo đã gióng lên hồi chuông 
cảnh báo trong nhiều tháng, đồng thời nói rằng tình hình có 
thể sẽ xấu đi với khả năng là mùa mưa thiếu nước thứ năm 
sắp diễn ra.

Ông Griffiths nhấn mạnh rằng tình hình ở Somalia 
hiện tại còn tồi tệ hơn năm 2011, với 260.000 người chịu 
đói và hơn một nửa trong số đó là trẻ em dưới 6 tuổi.

Tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới 
(WFP) của Liên hợp quốc cho biết số người có nguy cơ 
chết đói trên toàn khu vực đã tăng lên 22 triệu người.

Riêng tại Somalia, số người phải đối mặt với nạn 
đói là 7,8 triệu người, tức khoảng một nửa dân số của quốc 
gia này, trong khi khoảng một triệu người đã phải rời bỏ 
nhà cửa để tìm kiếm thức ăn và nước uống.

Mexico đề xuất lệnh ngừng bắn 
toàn cầu lên Liên hợp quốc

(VN+) - Tổng thống Mexico đã đề nghị các nhân 
vật trên làm trung gian cho sáng kiến đình chiến kéo dài 5 
năm giữa các cường quốc có đại diện trong Hội đồng Bảo 
an.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López 
Obrador thông báo, trong tháng 9, Ngoại trưởng Marcelo 
Ebrard sẽ chính thức trình bày với Liên hiệp quốc (Liên 
hợp quốc) đề xuất của chính phủ nước này về một thỏa 
thuận ngừng bắn toàn cầu trong 5 năm nhằm ổn định kinh 
tế xã hội cho các quốc gia.

Phát biểu họp báo, nhà lãnh đạo Mexico, quốc gia 
đang đảm nhiệm vị trí thành viên không thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho biết ý tưởng trên đề xuất 
thành lập một ủy ban do Giáo hoàng Francis, Thủ tướng 
Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres đứng đầu, với nhiệm vụ thúc đẩy thỏa 
thuận ngừng bắn.

Trước đó, ngày 5/8 ông López Obrador đã đề nghị 
các nhân vật trên làm trung gian cho sáng kiến đình chiến 
kéo dài 5 năm giữa các cường quốc có đại diện trong Hội 
đồng Bảo an.

Theo Tổng thống Mexico, cuộc chiến giữa Nga và 
Ukraine, những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc đang 
ảnh hưởng đến nhiều quốc gia có quan hệ chính trị và 
thương mại với những nước này.

Do đó, đề xuất của Mexico kêu gọi các cường quốc 
giải quyết “những vấn đề quan trọng và nghiêm trọng” của 
từng quốc gia trong giai đoạn 5 năm đình chiến, để tất cả 
các chính phủ trên thế giới có thể dốc sức giải quyết cuộc 
khủng hoảng đến ảnh hưởng đến hàng tỷ người hiện nay.

Tổng thống và lãnh đạo Quốc 
hội Chile thảo luận về cải tổ Hiến 
pháp

(VN+) - Chủ tịch Hạ viện Chile nhấn mạnh trong 
khi tình hình chính trị-xã hội mong manh, các thể chế cần 
phải hành động một cách đồng bộ và đã đến lúc sự đồng 
thuận trong chính trị phải lên ngôi.

Ngày 5/9, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã 
nhóm họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội nước này để thảo 
luận về các biện pháp tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ 
Hiến pháp, sau khi không nhận được sự ủng hộ của các cử 
tri trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra cuối tuần qua.

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện Raul Soto nhấn 
mạnh trong thời điểm tình hình chính trị-xã hội mong 
manh như hiện nay, các thể chế cần phải hành động một 
cách đồng bộ và đã đến lúc sự đồng thuận trong chính trị 
phải lên ngôi.

Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Alvaro 
Elizalde khẳng định Quốc hội cần phải đưa ra một đề xuất 
xứng đáng với những gì đại đa số người dân đòi hỏi và 
Tổng thống sẽ phải triệu tập một cuộc họp với đại diện của 
tất cả các đảng phái trong cơ quan lập pháp để lắng nghe 
quan điểm của họ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội tại Valparaiso
Theo đánh giá của giới quan sát, chính phủ và 

Quốc hội sẽ phải xây dựng một đề xuất mang tính ôn hòa 
và có tính kế thừa hơn. 

Trong số các yếu tố tác động tới thất bại trong cuộc 
trưng cầu ý dân vừa qua có một số quy định do cơ quan lập 
hiến đưa ra, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới nhiều 
quyền rộng rãi và chưa có tiền lệ của người bản xứ không 
được đề cập trong Hiến pháp hiện hành.

Sau thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân, Tổng 
thống Boric cũng cam kết sẽ cùng với Quốc hội và xã hội 
dân sự xây dựng một lộ trình mới cho kế hoạch cải tổ Hiến 
pháp, trong đó sẽ cố gắng đưa ra được một văn kiện đáp 
ứng tối đa nguyện vọng của đại đa số người dân. 

Ông cũng kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị ưu 
tiên lợi ích của đất nước, đặt sang một bên những khác biệt 
để sớm có thể đạt được sự đồng thuận về giới hạn của tiến 
trình cải tổ Hiến pháp mới.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 4/9, Cơ 
quan bầu cử Chile cho biết đã có 62% cử tri tại quốc gia 
Nam Mỹ này bỏ phiếu phản đối dự thảo hiến pháp trên, 
trong khi chỉ có 38% số cử tri ủng hộ.

Dự thảo Hiến pháp mới được soạn thảo với mục 
tiêu xây dựng một xã hội dựa trên phúc lợi nhiều hơn, thúc 
đẩy quyền lợi của người bản địa…

Đức lùi thời điểm loại bỏ hoàn 

toàn nhà máy điện hạt nhân
(VN+) - Đức đặt 2 nhà máy điện hạt nhân là 

Neckarwestheim và Isar 2 trong “trạng thái chờ” nhằm đề 
phòng nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng.

Đức đã quyết định tạm dừng việc loại bỏ nhà máy 
điện hạt nhân, theo đó đặt 2 nhà máy điện hạt nhân là 
Neckarwestheim và Isar 2 trong “trạng thái chờ” nhằm đề 
phòng nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng.

Trong thông báo ngày 5/9, Bộ trưởng Kinh tế 
Robert Habeck cho biết 2 nhà máy nêu trên (trong số 3 nhà 
máy điện hạt nhân còn lại của Đức) “sẽ được duy trì đến 
giữa tháng 4/2023 để đề phòng trường hợp cần thiết”.

Cả 2 đều có công suất 1.400 megawatt và do các 
công ty E.ON cùng EnBW vận hành riêng biệt.

Trước đó, Đức có kế hoạch loại bỏ toàn bộ các nhà 
máy hạt nhân của mình vào ngày 31/12 tới.

Quyết định được đưa ra sau khi các đơn vị vận 
hành lưới điện Đức thực hiện kiểm tra áp lực trên hệ thống, 
cho thấy có thể xảy ra nhiều giờ khủng hoảng cấp điện 
trong mùa Đông, trong bối cảnh thị trường năng lượng 
châu Âu bị thắt chặt.

Bộ trưởng Habeck giải thích rằng cuộc khủng 
hoảng này tuy “rất khó xảy ra” và Đức có nguồn cung đảm 
bảo, nhưng nước này “vẫn phải làm mọi thứ cần thiết để 
đảm bảo đầy đủ nguồn cung”.

Ông cũng nêu rõ Đức không thay đổi kế hoạch 
ngừng sử dụng năng lượng hạt nhân và ngắt toàn bộ nhà 
máy điện hạt nhân khỏi lưới điện vào cuối năm nay.

Nhà máy điện hạt nhân Neckarwestheim
Dưới thời Thủ tướng Đức Angela Merkel, năm 

2011, Chính phủ Đức đã quyết định từ bỏ năng lượng hạt 
nhân sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh 
Fukushima của Nhật Bản.

Tháng Ba vừa qua, Đức đã tiến hành kiểm tra áp 
lực trên lưới điện và kết luận các nhà máy điện hạt nhân 
không còn cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng, do đó 
có thể dần loại bỏ chúng vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, thị trường điện tại nước này bị ảnh 
hưởng do tình hình xung đột ở Ukraine, trong khi hóa đơn 
điện tăng vọt một phần do Nga cắt giảm nguồn cung khí 
đốt cho châu Âu.

Ngoài ra, đợt hạn hán vào mùa Hè khiến các dòng 
sông tại Đức khô cạn và cản trở vận chuyển than đến các 
nhà máy nhiệt điện.

Đồng bảng Anh giảm xuống 
gần mức thấp nhất trong nhiều thập 
kỷ

(VN+) - Đồng bảng Anh giao dịch ở mức thấp 
1,1444 USD, sau khi giảm khoảng 8% trong ba tháng qua 
và gần mức thấp nhất được ghi nhận trong giai đoạn đại 
dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Ngày 5/9, đồng bảng Anh giảm xuống gần mức 
thấp nhất trong nhiều thập kỷ, khi bà Liz Truss chuẩn bị 
nắm quyền Thủ tướng.

Đồng bảng Anh giao dịch ở mức thấp 1,1444 
USD, sau khi giảm khoảng 8% trong ba tháng qua và gần 
mức thấp nhất được ghi nhận trong giai đoạn đại dịch 
COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Đây là lần đầu tiên đồng bảng Anh thường xuyên 
giao dịch ở mức thấp như vậy kể từ giữa những năm 1980.

Theo số liệu của Refinitiv, lợi suất trái phiếu chính 
phủ Anh kỳ hạn 10 năm cũng tăng 0,08 điểm phần trăm 
trong ngày 5/9, lên mức 3% lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Chiến lược gia về tiền tệ tại Deutsche Bank, 
Shreyas Gopal, cho rằng “Chính phủ mới của Anh đang ở 
ngã ba đường”.

Ông nhận định các thông báo chính sách trong vài 
tuần tới sẽ có ý nghĩa lớn đối với triển vọng kinh tế vĩ mô 
và đồng bảng của Anh.

Hiện sức hấp dẫn của thị trường Anh đối với các 
nhà đầu tư hiện đang giảm sút do lo ngại lạm phát cao sẽ 
buộc Ngân hàng trung ương nước này (BoE) phải tăng lãi 
suất mạnh, từ đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế 
dài hạn của Anh.

Theo Deutsche Bank, chỉ số giá tiêu dùng lõi ở 
Anh, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đang tăng 
với tốc độ nhanh nhất trong nhóm G10 gồm các nền kinh tế 
lớn. BoE và nhiều nhà kinh tế dự báo kinh tế Anh sẽ rơi vào 
suy thoái vào cuối năm nay.

Ông Vasileios Gkionakis, nhà phân tích về tiền tệ 
của Citi, cho rằng đồng bảng Anh có thể trượt xuống 
khoảng 1,05-1,10 USD, khi lạm phát kéo dài hơn, triển 
vọng tăng trưởng xấu đi và “không có sự hỗ trợ đáng kể 
cho các hộ gia đình để vượt qua cuộc khủng hoảng năng 
lượng”.

Các nhà phân tích đang tập trung vào các kế hoạch 
của tân Thủ tướng Liz Truss nhằm giải quyết cuộc khủng 
hoảng chi phí sinh hoạt đang gây nhiều khó khăn cho 
người tiêu dùng và doanh nghiệp khi mùa Đông đến gần.

Tân Thủ tướng Anh sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu 
bảo vệ nền kinh tế trước tác động của cuộc khủng hoảng 
năng lượng và những rủi ro mà tình trạng lạm chi sẽ làm 
xấu đi vị thế tài khóa của Anh.
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