
M ột nhà hoạt động ở Thái 
Lan bị tù 2 năm sau khi tòa án 
nhận thấy bà đã xúc phạm chế độ 

quân chủ bằng cách mặc đồ giống 
Hoàng hậu Thái Lan.

Jatuporn 'New' Saeoueng, 25 
tuổi, mặc bộ váy màu hồng khi 
tham gia một cuộc biểu tình chính 
trị ở Bangkok năm 2020.

B à phủ nhận cáo buộc xúc 

phạm hoàng gia, cho rằng bà chỉ 
mặc chiếc váy truyền thống.

N hưng Thái Lan nổi tiếng có 

luật nghiêm khắc cấm chỉ trích 
nhà vua và các thành viên khác 
trong hoàng gia.

K  ể  t ừ  k h i  Vu a  M a h a 
Vajiralongkorn lên ngôi vào năm 
2019, các nhóm nhân quyền cho 
rằng chính quyền ngày càng thực 

thi luật về tội khi quân để dập tắt 
phong trào phản đối mà đòi hỏi cải 
cách chế độ quân chủ.

T ừ tháng 11/2020, ít nhất 210 
người biểu tình đã bị kết án phạm 
tội khi quân, sau 3 năm không 
thực thi luật này, các nhóm pháp lý 
Thái Lan cho biết.

C ác nhóm nhân quyền cực 
lực chỉ trích phán quyết của tòa án 

Nga đã bí mật chi hơn 300 
triệu USD kể từ năm 2014 để gây 
ảnh hưởng đến các chính trị gia ở 

hơn 24 quốc gia, Mỹ cáo buộc.
Cáo buộc của Bộ Ngoại giao 

dựa trên một đánh giá tình báo đã 
được giải mật của Hoa Kỳ được 
công bố vào thứ Ba.

Một quan chức cấp cao trong 

chính quyền của Tổng thống Joe 
Biden cho biết: "Chúng tôi cho 
rằng đây chỉ là phần nổi của tảng 

băng chìm".
Nga chưa đưa ra bình luận 

công khai nào về vấn đề này. Bản 
thân Moscow cũng nhiều lần cáo 
buộc Mỹ can thiệp vào nước 
ngoài.

Vài tuần trước Đại hội XX 

của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

(giữa tháng 10/2022), cuốn 

“China after Mao: The Rise of a 

Superpower” ra mắt đô ̣c giả tiếng 

Anh.

Sách của sử gia Hà Lan Frank 

Dikötter, nhà nghiên cứu chuyên 

về Trung Quốc, cựu giáo sư Đại 

học Hong Kong, đánh giá điều 

ông cho là thực chất cuộc cải cách 

của Trung Quốc.

Tạm dịch là “Nước Trung 

Quốc sau Mao: Sự vươn dậy của 

một đại cường”, cuốn sách 375 

trang đưa ra nhiều số liệu thống kê 

về kinh tế, xã hội Trung Quốc từ 

sau khi Mao Trạch Đông qua đời 

năm 1976.

Đu ́ng là Đặng Tiểu Bình đã 

cho đóng các nông trường, công 

xã nông thôn, cho kinh tế tư nhân 

phát triển và tạo thay đô ̉i ở các đại 

công ty nhà nước, nhưng đo ́ 

“không phải là kinh tế thị trường 

thực thụ”, theo ông Dikötter.

Trong giai đoạn trước vụ 

Giá khách sạn ở London và 
giá vé máy bay đến thủ đô của 
Anh tăng vọt trong lúc hàng trăm 
nghìn người đổ xô đến đó trước 
đ á m  t a n g  c ủ a  N ữ  h o à n g 

Elizabeth II vào ngày 19/9, có 
khả năng giúp cho hoạt động 
kinh doanh du lịch của thành phố 
dễ thở trong bối cảnh kinh tế khó 
khăn.

Cái chết của Nữ hoàng 96 
tuổi hôm 8/9 đã kết thúc 70 năm 
ngự trị khiến bà đã trở thành quốc 
vương trị vì lâu nhất của nước 
Anh và là một trong những 

gương mặt nổi tiếng nhất thế giới 
với tư cách là quốc vương Anh 
duy nhất mà những người còn 
sống từng biết đến.
Vé máy bay, giá khách sạn tăng 

Một thước đo chính cho biết 
số lượng người Mỹ sống trong 
cảnh nghèo khó vào năm 2021 đã 
giảm xuống mức thấp kỉ lục một 
phần lớn nhờ vào các biện pháp 

trợ giúp của chính phủ liên bang 
nhằm hỗ trợ các hộ gia đình suốt 
đại dịch COVID-19, Cục Điều tra 
Dân số Hoa Kỳ cho biết ngày 
13/9.

T ỉ  l ệ  n g h è o  b ổ  s u n g 
(supplemental poverty rate) giảm 
xuống còn 7,8% trong năm 2021 
từ mức 9,2% được điều chỉnh tăng 
lên vào năm 2020, theo một thước 

đo có tính đến hỗ trợ của chính 
phủ được cung cấp thông qua các 
chương trình như trợ giúp thực 
phẩm, tín dụng thuế và chi phiếu 
kích thích tiêu dùng. Đó là tỉ lệ 

thấp nhất kể từ khi văn phòng bắt 
đầu thu thập dữ liệu này vào năm 
2009.

Số người sống trong nghèo 
khó được thống kê dưới thước đo 

này đã giảm gần 4,5 triệu người 
xuống còn 25,6 triệu người, từ 
hơn 30 triệu người vào năm 2020, 
với một tập hợp các khoản tín 
dụng thuế như tín dụng thuế thu 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Hoa Kỳ nói Nga bí mật 

chi 300 triệu USD để can thiệp ở nước ngoài

Điện Kremlin hôm thứ Tư 

(14/9) không đưa ra bình luận 

nào về thông tin nói rằng một cựu 

đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp 

Quốc, Bill Richardson, đã đến 

Moscow để thảo luận về một 

cuộc trao đổi tù nhân có thể xảy 

ra giữa Mỹ và Nga.

“Không có cuộc họp nào tại 

Điện Kremlin”, phát ngôn viên 

Dmitry Peskov nói với các 

phóng viên trong một cuộc họp 

báo. “Tôi không có gì để nói với 

quý vị về chủ đề này”. CNN đưa 

tin ông Richardson, cựu thống 

đốc bang New Mexico, đã có các 

cuộc họp với các quan chức Nga 

ở Moscow.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Vé máy bay, giá khách sạn 

tăng vọt trước đám tang của Nữ hoàng Anh
Người nghèo ở Mỹ 

đỡ eo hẹp trong năm 2021 nhờ trợ cấp chính phủ

Cuốn ‘China after Mao’ 

nói cải cách ở Trung Quốc chỉ là ‘diễn kịch’

Xe tang hoàng gia chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II đến Điện Buckingham tại London,ngày 13/9/2022.

Tượng Mao Trạch Đông tại Quảng trường Dongfanghong và đằng sau đó là các dự án bất động sản đang được xây dựng Nga đã gọi những cáo buộc trước đây về can thiệp bầu cử là "vô căn cứ”

Điện Kremlin không bình luận 

về tin phái viên Mỹ đến thảo luận trao đổi tù nhân
T hái Lan: Một nhà hoạt động 

bị bỏ tù vì ăn mặc giống Hoàng hậu khi biểu tình

Ông Bill Richardson - cựu thống đốc bang New Mexico, Hoa Kỳ.
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcNhân viên thành phố và tình nguyện viên dỡ bỏ lều và đồ đạc khỏi nơi cắm trại của những người vô gia cư ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 12 tháng 1 năm 2022.

T òa án Thái lan phán quyết nhà hoạt động - mặc váy màu hồng trong ảnh - đã chế nhạo và phỉ báng Hoàng hậu trong cuộc biểu tình năm 2020



The VietNam PostThe VietNam Post
Page 2A* Issue # 1580 * FRIDAY September 16, 2022

TIN THEÁ GIÔÙI

Thủ tướng Hungary: “Châu Âu 
đã cạn kiệt năng lượng, nhưng nước 
tôi thì không”

(VN+) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết 
đất nước của ông sẽ không gặp phải tình trạng thiếu nhiên 
liệu, bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Tình hình năng lượng tại EU
Thủ tướng Hungary cho rằng sự thiếu hụt năng 

lượng của Liên minh châu Âu là do nạn quan liêu và các 
vấn đề liên quan khác, nói rằng đất nước của ông được 
“bảo vệ an toàn” trước cuộc khủng hoảng.

Ông Orban viết trong một bài đăng trên Facebook 
hôm 10/9 rằng: ”Nếu chúng ta muốn tìm hiểu đến tận cùng 
của các vấn đề, chúng ta sẽ luôn đi đến cùng một kết luận: 
vấn đề năng lượng. Và tình hình là châu Âu đã cạn kiệt 
năng lượng”.

Thủ tướng Hungary nói tình hình này tồn tại là do 
“những người hoạt động môi trường và các quan chức 
quan liêu đang chơi trò chơi địa chính trị”, cho rằng khối 
EU đang từ chối sử dụng “các nguồn năng lượng khác 
nhau vì lý do chính trị”, làm tăng chi phí sinh hoạt và gây 
thiệt hại cho các ngành công nghiệp của chính mình.

 “Ít có lục địa nào ở trong hoàn cảnh khó khăn như 
chúng ta, nhưng chỉ có lục địa của chúng ta đang tự làm 
cho cuộc sống của mình khó khăn hơn rất nhiều”, ông 
Orban nói và cam kết làm mọi thứ “cần thiết cho quê 
hương”.

Ảnh minh họa
Vào cuối tháng 8, Hungary đã đạt được một thỏa 

thuận với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga 
để cung cấp thêm khí đốt tự nhiên, được bơm qua Serbia. 
Hungary là một trong số ít các quốc gia thành viên EU tuân 
thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Moscow đối với 
việc vận chuyển khí đốt.

Tuy nhiên, Budapest cũng đang tiến tới cắt giảm 
tiêu thụ năng lượng. Đầu tuần này, chính phủ đã áp dụng 
giới hạn nhiệt độ 18 độ C ở tất cả các cơ sở công lập trên cả 
nước. Các nhà chức trách cũng đã ra lệnh cắt giảm tiêu thụ 
khí đốt bắt buộc đối với các cơ sở nhà nước, ngoại trừ bệnh 
viện và các cơ sở nhà ở xã hội.

Hungary đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt 
của EU đối với Nga. Budapest lập luận rằng các hạn chế đã 
không mang lại kết quả như mong muốn, đồng thời làm 
gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho khối và đẩy 
giá năng lượng lên mức cao chưa từng có.

Mỹ đe dọa trừng phạt người mua dầu của Nga
Washington đã công bố hướng dẫn về giới hạn giá 

đề xuất, nhưng mức độ của lệnh này vẫn chưa được thông 
báo cụ thể.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) 
của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong hướng dẫn sơ bộ được 
công bố hôm 9/9 rằng công ty Mỹ sẽ được phép mua dầu 
trên biển của Nga nếu chúng tuân theo mức giá trần được 
đồng thuận bởi các nước đồng minh.

Mỹ sẽ cấm “các dịch vụ liên quan đến vận chuyển 
dầu của Nga trên biển” từ ngày 5/12 và các dịch vụ liên 
quan đến các sản phẩm dầu mỏ từ ngày 5/2/2023.

Lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với việc mua nhiên 
liệu của Nga ở mức bằng hoặc thấp hơn mức giá trần sẽ 
được thiết lập bởi “liên minh các nước bao gồm G7 và 
EU”. Nếu quy tắc được tuân thủ, tàu chở dầu vẫn có thể 
tiếp cận các dịch vụ như bảo hiểm và tiếp nhiên liệu.

Các nhà nhập khẩu hoặc nhà máy lọc dầu muốn 
mua dầu của Nga dưới mức giá trần sẽ phải cung cấp cho 
các nhà cung cấp dịch vụ vận tải các tài liệu chứng minh sự 
tuân thủ.

Người mua trả nhiều hơn mức giá trần hoặc cố ý 
cung cấp thông tin sai lệch sẽ phải đối mặt với các cuộc 
điều tra pháp lý và có thể phải đóng phạt.

Tài liệu không đưa ra thông tin cụ thể về mức giá 
trần, nhưng cho biết hướng dẫn bổ sung sẽ được ban hành 
sau khi tham vấn với các quốc gia khác có liên quan.

Nhóm 7 quốc gia (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý 
và Nhật Bản) đã đồng ý áp đặt giá trần đối với dầu của Nga 
vào đầu tháng 9. Mục tiêu là giảm khả năng tài trợ của Nga 
cho các hoạt động quân sự, đồng thời xoa dịu tình hình trên 
thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak gần đây đã 
gọi mức trần giá là “hoàn toàn vô lý” và cảnh báo rằng Nga 
có thể ngừng cung cấp dầu cho các nước ủng hộ kế hoạch 
này.

Nguy cơ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 
rơi vào vòng xoáy xung đột

(VN+) - Vụ va chạm trên biển mới nhất giữa Thổ 
Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, vốn có lịch sử tranh chấp về lãnh thổ 
trên biển, có nguy cơ đẩy hai nước rơi vào vòng xoáy xung 
đột mới.

Hôm qua (11/9), Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng 
tuần tra bờ biển Hy Lạp “bắn quấy rối” một tàu hàng của 
nước này khi di chuyển ngoài khơi vùng biển Aegean.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ một đoạn 
video được thủy thủ đoàn trên tàu Anatolian ghi lại. Trong 
đoạn video, một tàu tuần tra Hy Lạp chạy song song với 
tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ và xuất hiện tiếng súng nổ. Đoạn 
video cũng cho thấy có một vài vết đạn bắn trên cửa sổ và 

thành tàu.
Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, con tàu chở hàng đã 

bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp bắn quấy rối khi đang 
di chuyển ngoài khơi đảo Bozcaada của Thổ Nhĩ Kỳ trong 
vùng biển quốc tế. Hai tàu tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đã được 
điều động để hỗ trợ tàu Anatolian. Tàu của Hy Lạp đã rời 
khỏi khu vực sau khi phát hiện các tàu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp 
cận.

Về phần mình, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp 
cho rằng tàu Anatolian đã di chuyển “một cách đáng ngờ” 
trong vùng biển nước này ở phía Tây Bắc đảo Lesbos của 
Hy Lạp. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã liên lạc với tàu 
Anatolian và yêu cầu tàu thay đổi hướng đi, rời khỏi lãnh 
hải của Hy Lạp. Tuy nhiên, con tàu đã không tuân thủ, 
buộc lực lượng bắn súng cảnh cáo “trong khu vực an 
toàn”.

Ảnh minh họa
Trong bối cảnh hai nước căng thẳng, Thủ tướng Hy 

Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố ông luôn sẵn sàng gặp 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Phát biểu 
họp báo, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ: “Tôi đánh giá 
những tuyên bố gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là 
không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn cố 
giữ cho các kênh liên lạc thông suốt”.

Ông Mitsotakis cũng cảnh báo, trong tình huống 
xảy ra đối đầu quân sự quân đội Hy Lạp sẽ có “câu trả lời 
dứt khoát”.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan 
thậm chí mới đây đã đề cập khả năng giải quyết mâu thuẫn 
bằng biện pháp quân sự, vốn đã có tiền lệ trong quan hệ 
giữa hai nước.

“Hy Lạp, hãy nhìn lại lịch sử. Nếu các vị làm leo 
thang tình hình, các vị sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi sẽ có 
những hành động cần thiết vào đúng thời điểm, thời khắc 
phù hợp. Nếu Hy Lạp đi quá xa, thì cái giá phải trả sẽ rất 
lớn”.

Phát ngôn cứng rắn trên cho thấy, căng thẳng Thổ 
Nhĩ Kỳ - Hy Lạp đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Lâu 
nay, quan hệ giữa hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn phủ bóng u ám bởi mâu 
thuẫn về các quần đảo phía Đông biển Aegean.

Sau chiến tranh Balkan (1912-1913), thỏa thuận 
sáu bên gồm: Áo - Hungary, Anh, Pháp, Nga, Italy và Đức 
đã quyết định các quần đảo này thuộc chủ quyền Hy Lạp. 
Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên nhắc nhở, các hiệp ước trao 
quần đảo cho Hy Lạp có kèm điều kiện Athens không quân 
sự hóa khu vực vì chúng gần đất liền Thổ Nhĩ Kỳ. Chính 
quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều lần cảnh báo sẽ “xem xét lại 
chủ quyền của Hy Lạp đối với các đảo” nếu nước này tiếp 
tục đưa vũ khí đến đây.

Về phần mình, Hy Lạp bác bỏ thông tin vũ trang 
hóa các quần đảo, đồng thời chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về việc 
đ đó đòi xét lại chủ quyền của Hy Lạp. Những mâu thuẫn ã 
khiến hai bên liên tục xảy ra các vụ va chạm tại những khu 
vực tranh chấp trên biển Aegean và phía Đông Địa Trung 
Hải.

Trước nguy cơ mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy 
Lạp có thể dẫn tới những bất ổn mới cho khu vực và thế 
giới, Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh, các khúc mắc 
cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật 
pháp quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các 
nước thành viên trong khối.

Về phần mình, NATO nhận định, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Hy Lạp đã giữ cam kết đồng minh suốt nhiều thập niên và 
có Cơ chế “giảm xung đột” về mặt quân sự (bao gồm việc 
thiết lập các kênh thông tin liên lạc giữa các bên ở cùng 
một khu vực để tránh va chạm). Vì vậy, cả hai cần tận dụng 
tối đa điều này.

Đức nhấn mạnh mục tiêu chi 
2% GDP cho quốc phòng trong dài 
hạn

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine 
Lambrecht nhấn mạnh cần đề phòng viễn cảnh trong vài 
năm tới sẽ không có đủ năng lực tài chính để thực hiện 
công tác bảo trì những thiết bị được mua từ bây giờ.

Ngày 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine 
Lambrecht khẳng định nước này phải đạt mục tiêu chi tiêu 
quốc phòng chiếm 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
trong dài hạn, kể cả sau khi nguồn quỹ quốc phòng đặc biệt 
trị giá 100 tỷ euro (101 tỷ USD) hiện nay được sử dụng 
hết.

Cụ thể, trong bài phát biểu đề ra các mục tiêu chính 
sách, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht 
nhấn mạnh trong tương lai, nước này sẽ phải tăng khoản 
dự chi ngân sách quốc phòng để phục vụ các hoạt động 
trong lĩnh vực này.

Bà Christine Lambrecht cho rằng chi 2% GDP cho 
quốc phòng là điều cần thiết. Đức cần nguồn ngân sách 
này trong dài hạn để việc chi 100 tỷ euro hiện nay thực sự 
phát huy hiệu quả, không lãng phí.

Theo bà Lambrecht, cần đề phòng viễn cảnh trong 
vài năm tới sẽ không có đủ năng lực tài chính để thực hiện 
công tác bảo trì những thiết bị được mua từ bây giờ.

Nguồn quỹ 100 tỷ euro được Thủ tướng Đức Olaf 
Scholz công bố trước đó nhằm hiện đại hóa các vũ khí và 
thiết bị của Lục quân Đức sau nhiều thập kỷ hao mòn.

Mức chi này cũng đã vượt chỉ tiêu 2% GDP theo 
yêu cầu chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) đề ra cho các nước thành viên.

Trước đây, các nước đồng minh thuộc NATO đã 
chỉ trích Đức vì không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc 
phòng.

Hiện, chưa rõ liệu Đức có tiếp tục duy trì mức chi 
tiêu trên 2% GDP sau khi số tiền trên được sử dụng hết hay 
không.

Ngoài ra, trong phát biểu mới, bà Christine 
Lambrecht cho rằng nước Đức nên sẵn sàng đảm nhận vai 
trò đi đầu về quốc phòng dù trước đây Berlin luôn né tránh 
điều này.

Theo bà, với quy mô đất nước, vị trí địa lý và sức 
mạnh kinh tế như hiện nay, Đức phải đảm nhận vai trò đi 
đầu, trong đó có lĩnh vực quân sự.

Bà cũng kêu gọi nới lỏng các quy định xuất khẩu 
quốc phòng hiện đang rất nghiêm ngặt để các doanh 
nghiệp quốc phòng Đức có điều kiện tham gia các dự án 
chung của Liên minh châu Âu (EU).

Hội đồng Bảo an kêu gọi đối 
phó với nguy cơ thảm họa tràn dầu 
từ tàu Safer

(VN+) - Ngày 12/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm tránh để xảy ra 
thảm họa tràn dầu đối với nhân loại, môi trường sinh thái 
và môi trường biển vì tàu chở dầu Safer đang bị mắc kẹt 
ngoài khơi Yemen.

Trong thông cáo báo chí phát ra, các nước thành 
viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về hiểm họa 
có thể xảy ra nếu tàu Safer hiện đang neo ngoài khơi cảng 
Hodeidah bị tràn dầu, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc cần 
có hành động khẩn cấp giải quyết nguy cơ này.

Hội đồng Bảo an kêu gọi các nước thành viên cũng 
như các nhà tài trợ tư nhân nhanh chóng đóng góp đủ 
nguồn tài chính để ngăn ngừa thảm họa tràn dầu; bày tỏ hy 
vọng ngay sau khi huy động đủ nguồn lực, Liên hợp quốc 
sẽ cho tiến hành kế hoạch chuyển dầu khỏi tàu Safer ngay 
lập tức.

Hiện Liên hợp quốc đã nhận được cam kết của các 
nước tài trợ khoảng 64 triệu USD trong tổng số 80 triệu 
USD cần thiết để thực hiện chuyển dầu khẩn cấp khỏi tàu 
Safer, vốn đang được ví như “quả bom hẹn giờ” lênh đênh 
trên mặt biển.

Tàu Safer chứa khoảng hơn 1 triệu thùng dầu và 
chưa hề được kiểm tra từ năm 2015 tới nay. Vào tháng 
5/2020, nước biển tràn vào phòng máy của tàu và các thợ 
lặn đã phải trám tạm vết rò rỉ nhưng giải pháp tạm thời đó 
không thể kéo dài.

Trong thông cáo phát ra, Hội đồng Bảo an cũng 
hoan nghênh lệnh ngừng bắn tạm thời đang có hiệu lực ở 
Yemen bởi điều này giúp giảm tới 60% số người thương 
vong.

Lệnh ngừng bắn này cũng tạo điều kiện cho lượng 
nhiên liệu được vận chuyển qua cảng Hodeidah tăng gấp 4 
lần so với thời điểm có giao tranh, cho phép các chuyến 
bay thương mại được tiếp tục bay từ thủ đô Sanaa, cũng 
như hỗ trợ người dân Yemen muốn điều trị bệnh ở nước 
ngoài.

Hội đồng Bảo an kêu gọi chính quyền Yemen và 
lực lượng Houthi tăng cường đàm phán linh hoạt dưới sự 
bảo trợ của Liên hợp quốc để đạt được nhất trí về một lệnh 
ngừng bắn lâu dài và sớm tiến tới đình chiến.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên liên quan 
hợp tác với Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, 
ông Hans Grundberg, về mọi mặt trong đàm phán, cũng 
như cho phép các chuyên gia kinh tế của họ hợp tác với 
Liên hợp quốc nhằm thực thi các biện pháp ứng phó với 
khủng hoảng kinh tế và tài chính tại đây.

Nhấn mạnh tới cuộc khủng hoảng nhân đạo tại 
Yemen cũng như nguy cơ xảy ra nạn đói tại đây, Hội đồng 
Bảo an khuyến khích các nước tài trợ cung cấp đủ nguồn 
lực tài chính cho kế hoạch hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp 
quốc đối với Yemen.

Chỉ 28% lượng ngũ cốc Ukraine 
xuất khẩu đến các nước đang phát 
triển

(VN+) - Khoảng 44% lượng ngũ cốc Ukraine xuất 
khẩu qua Biển Đen theo thỏa thuận do Liên hợp quốc và 
Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đưa tới các nước phát 
triển và chỉ có 28% đến các nước đang phát triển.

Người phát ngôn của Trung tâm Điều phối chung 
Ismini Palla thông báo khoảng 44% lượng ngũ cốc 
Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen theo thỏa thuận do Liên 
hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đưa tới 
các nước phát triển và chỉ 28% đến các nước đang phát 
triển.

Tuyên bố cho biết: “Điểm đến 28% các quốc gia có 
thu nhập thấp và trung bình thấp: Ai Cập (10%), Iran và Ấn 
Độ (5%), Sudan và Kenya (2%), và Djibouti, Lebanon, 
Somalia và Yemen (1%); 27% ở các nước có thu nhập trên 
trung bình: Thổ Nhĩ Kỳ (19%), Trung Quốc (8%) và 
Bulgaria (<1%); và 44% ở các nước có thu nhập cao: Tây 
Ban Nha (13%), Hà Lan (8%) , Italy (7%), Hàn Quốc 
(5%), Romania (4%), Đức (2%), và Pháp, Hy Lạp, Ireland 
và Israel (1%)”, tuyên bố cho biết. 53% thành phần hàng 
hóa trong đó có ngô, 23% lúa mỳ, 12% sản phẩm hướng 
dương, 6% lúa mạch, 5% hạt nho và 1% đậu nành, tuyên 
bố cho biết.

Thỏa thuận trên, chính thức được gọi là Sáng kiến 
Biển Đen, nhằm cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn ra 
khỏi Ukraine cũng như phân bón và ngũ cốc từ Nga ra thị 
trường thế giới.

Thỏa thuận đạt được ngày 22/7 với sự giúp đỡ của 
Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Câu hỏi lớn sau khi Australia 
công nhận Vua Charles III là nguyên 
thủ

(VN+) - Việc Vua Charles III trở thành nguyên thủ 
Australia lại làm dấy lên câu hỏi lịch sử: Liệu xứ chuột túi 
có nên từ bỏ quốc vương để trở thành nước cộng hòa hay 
không.

Sau khi Australia ra đời vào năm 1901, một số tiếng 
nói ở đây đã kêu gọi nước này độc lập hoàn toàn với Anh 
bằng cách thay thế chính thể quân chủ lập hiến bằng nền 
cộng hòa. Theo đó, vị trí nguyên thủ quốc gia Australia, 
vốn do vua hoặc nữ hoàng Anh nắm giữ, sẽ được thay bằng 
tổng thống.

Phong trào này từng nổi lên mạnh mẽ trong cuối thế 
kỷ XX, với đỉnh điểm là cuộc trưng cầu dân ý về nền cộng 
hòa vào năm 1999. Sau khi cuộc trưng cầu dân ý thất bại, 
phong trào cộng hòa mất đà tiến nhưng vẫn luôn thường 
trực tại Australia.

Tuy nhiên, sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II và sự 
tấn phong của Vua Charles III trong tuần qua một lần làm 
sống lại câu hỏi liệu Australia có cần một vị quốc vương 
đại diện hay không.

Phong trào cộng hòa luôn thường trực
Australia chính thức cắt quan hệ pháp lý với Vương 

quốc Anh sau Đạo luật Australia vào năm 1986, khiến Anh 
mất quyền làm luật cho xứ chuột túi. Nhưng Australia vẫn 
là nước trong khối Thịnh vượng chung, với quân vương 
Anh là nguyên thủ quốc gia mang tính tượng trưng.

Đại diện cho quân vương Anh tại Australia là một vị 
toàn quyền, hiện là ông David Hurley. Vị trí toàn quyền có 
một số thẩm quyền như công nhận luật do nghị viện thông 
qua, giải tán nghị viện, và thậm chí là sa thải thủ tướng 
trong một số trường hợp nhất định.

Toàn quyền David Hurley đại diện cho quân vương 
Vương quốc Anh tại Australia

Tuy Australia có mối quan hệ gần gũi về văn hóa với 
Vương quốc Anh, những người ủng hộ ý tưởng cộng hòa 
cho rằng Australia nên có nguyên thủ quốc gia được chọn 
ra từ các công dân sống trên mảnh đất này.

Peter FitzSimons, lãnh đạo Phong trào Cộng hòa 

Australia (ARM) - tổ chức hoạt động để Australia trở 
thành nền cộng hòa, khẳng định đây là vấn đề “phẩm giá 
quốc gia”.

“Quyền lực nên nằm trong tay một người được bầu 
lên một cách dân chủ ở Australia, không phải thuộc về 
người có huyết thống hoàng gia từ ngày còn đế chế Anh”, 
ông FitzSimons nói với Financial Times.

Trong số 54 nước thuộc khối Thịnh vượng chung, 34 
nước hiện theo mô hình chính thể cộng hòa. Nước chuyển 
đổi gần nhất là Barbados vào năm 2021, khi nước này bỏ 
phiếu xóa tư cách nguyên thủ của nữ hoàng. Australia nằm 
trong nhóm thiểu số chưa thay đổi. Các nước vùng Caribe 
khác cũng thể hiện ý định tương tự.

Trong khi đó, các nhóm bảo hoàng lập luận rằng vấn 
đề cần tập trung ở đây không phải là về sự độc lập của 
Australia, mà là về sự ổn định chính trị.

Philip Benwell, Chủ tịch Liên minh Bảo hoàng 
Australia, cho rằng mô hình quân chủ lập hiến tạo ra hàng 
rào an toàn giúp bảo vệ Australia trước hệ thống mà ở đó 
tổng thống phải tuân theo ý chí của các chính trị gia.

“Vấn đề không phải là về chế độ quân chủ hay các cá 
nhân nào đó. Nó là về hệ thống bảo vệ nền dân chủ và tự do 
của chúng ta. Chế độ quân chủ lập hiến mang lại sự ổn 
định, đồng thời ngăn chặn hành vi can thiệp chính trị và 
thay đổi hiến pháp liên tục”, ông Benwell chia sẻ.

Bước ngoặt then chốt
Năm 1999, Australia từng tổ chức trưng cầu dân ý về 

vấn đề này, với kết quả 55% người đi bỏ phiếu đã chối bỏ ý 
tưởng chuyển sang nền cộng hòa.

Tuy cuộc trưng cầu thất bại, giới chuyên gia cho rằng 
nguyên nhân chủ yếu là việc ngay trong nội bộ phong trào 
cộng hòa cũng chưa thống nhất sẽ dùng mô hình cộng hòa 
nào sau khi xóa bỏ vị trí nguyên thủ của quân vương. 
Phong trào cộng hòa bị hụt hơi từ đó.

Tới năm 2022, việc ông Anthony Albanese - lãnh đạo 
Công đảng - trở thành thủ tướng Australia đã thổi làn gió 
mới cho phong trào cộng hòa. Tại Australia, Công đảng 
cùng đảng Xanh chính thức ủng hộ ý tưởng cộng hòa.

Tháng 6, Thủ tướng Albanese bổ nhiệm ông Matt 
Thistlethwaite làm trợ lý bộ trưởng phụ trách công tác đưa 
Australia trở thành nước cộng hòa. Đây là lần đầu tiên 
chính phủ Australia có vị trí như vậy.

Ba tháng sau, việc Vua Charles III lên ngôi càng tiếp 
thêm năng lượng cho tiếng nói của người theo chủ trương 
cộng hòa. Họ cho rằng sẽ có thêm nhiều người Australia 
sẵn sàng cân nhắc thay đổi khi triều đại của Nữ hoàng 
Elizabeth II đã kết thúc. Chính ông Thistlethwaite cũng 
từng nói sẽ không có thay đổi trong cuộc đời của nữ hoàng.

Người dân Australia vốn có mối quan hệ thân thiết với 
cố nữ hoàng. Trong suốt 70 năm trị vì, bà đã kết nối với 
Australia theo cách chưa một vị quân vương nào trước đó 
có thể làm được.

Năm 1954, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành quân 

vương trị vì duy nhất tới thăm Australia. Ước tính 70% 
người dân Australia đã có mặt để xem nữ hoàng trong 
chuyến đi kéo dài 2 tháng qua gần 60 thị trấn và thành phố. 
Tổng cộng, nữ hoàng thăm Australia 16 lần, lần cuối là vào 
năm 2011.

Nữ hoàng Elizabeth II còn là vị quân vương duy nhất 
xuất hiện trên đồng tiền của Australia vào năm 1966, thời 
điểm nước này thay thế tiền Anh.

“Dưới sự trị vì của nữ hoàng, Australia đã trưởng 
thành, trở thành nước chín chắn, độc lập”, ông FitzSimons 
nói.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ
Chỉ vài tiếng sau khi sự ra đi của nữ hoàng được thông 

báo vào ngày 9/9, Adam Bandt, lãnh đạo đảng Xanh, có 
bài đăng chia buồn trên Twitter.

“Xin người yên nghỉ, Nữ hoàng Elizabeth II. Suy 
nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình bà và toàn bộ những 
ai yêu mến nữ hoàng”, ông Bandt viết. 

Nhưng ngay cuối bài, ông Bandt khẳng định 
“Australia lúc này cần tiến về phía trước” và “cần trở thành 
một nền cộng hòa”.

Tương tự, tổ chức ARM của ông FitzSimons cũng 
bày tỏ thương tiếc với nữ hoàng nhưng không quên khẳng 
định bà “luôn tỏ rõ thái độ rằng tương lai nền quân chủ ở 
Australia là vấn đề chỉ người dân Australia có thể quyết 
định”.

Tuy nhiên, câu hỏi về nền cộng hòa trước mắt vẫn 
chưa có câu trả lời rõ ràng. Khi được hỏi về ý định tổ chức 
trưng cầu dân ý sau tang lễ của nữ hoàng, Thủ tướng 
Anthony Albanese đã khẳng định đây không phải lúc bàn 
tới vấn đề này.

“Hiện không phải lúc thích hợp để nói về thay đổi hiến 
pháp. Điều thích hợp lúc này là kỷ niệm một đời phụng sự 
của nữ hoàng”, ông Albanese nói, theo ABC.

Vấn đề cộng hòa cũng không phải ưu tiên trong nhiệm 
kỳ đầu tiên của chính quyền vị thủ tướng. 

Ông Albanese nói “ý định trong kỳ này” là tổ chứng 
trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp theo hướng công 
nhận quyền lợi của người bản địa Australia.

Tuy nhiên, vị thủ tướng - một người theo chủ trương 
cộng hòa lâu năm - không loại trừ khả năng tổ chức trưng 
cầu dân ý về vấn đề này trong tương lai, nhất là nếu Công 
đảng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Malcolm Turnbull, cựu Thủ tướng Australia và cựu 
lãnh đạo phong trào cộng hòa, nhất trí rằng lúc này còn quá 
sớm để tranh luận liệu nước này có nên trở thành nước 
cộng hòa hay không. Ông nói ít người có thể nhớ được thời 
gian trước khi có Nữ hoàng Elizabeth II.

“Chúng ta có thể không phải đều là người chủ trương 
bảo hoàng, nhưng chúng ta đều là người ủng hộ Nữ hoàng 
Elizabeth”, ông Turnbull nói.

Danh Sách Những Điều Cần Kiểm Tra Khi Quay Lại Trường Học Nên Bao Gồm Các Loại Vắc-xin COVID
Được viết bởi Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 mang tên We Can Do This

Năm học mới sắp tới gần. Ngoài việc mua bút chì, tập vở và sắp xếp trang phục đi học, việc đưa trẻ đi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cũng là một bước cần thiết để trở lại lớp học. Tất 

cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm vắc-xin ngừa COVID và trẻ em từ 5 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin đều đủ điều kiện tiêm liều vắc-xin tăng cường để tiếp tục được 

bảo vệ.

Tính đến ngày 25 tháng 8, dữ liệu của CDC cho thấy khoảng 30% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vắc-xin đầy đủ và trong số đó chỉ có 4% trẻ em được tiêm liều tăng 
cường đầu tiên. 

Để tăng cường việc tiêm vắc-xin và liều tăng cường trên toàn quốc, Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This đang tiếp tục thu hút các tổ 
chức cộng đồng trở thành đối tác.

Ông Jeffrey Caballero, MPH, Giám đốc Điều hành của Hiệp Hội Các Tổ Chức Y Tế Cộng Đồng Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương (AAPCHO) cho biết: “Việc đưa trẻ đi tiêm 
vắc-xin và liều tăng cường ngừa COVID-19 là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ em trong và bên ngoài trường học đồng thời cung cấp các 
biện pháp đảm bảo an toàn cho những người thân yêu khác, đặc biệt là đối với những gia đình người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và cư dân Quần Đảo Thái Bình 
Dương (AANHPI) sống trong những gia đình đa thế hệ”,

AAPCHO cung cấp chương trình giáo dục cho các thành viên và đối tác thông qua chương trình Hợp Tác Lực Lượng Lao Động của Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng (CHW) của 
họ. Được chỉ đạo bởi các Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang (FQHC) và các tổ chức cộng đồng, CHW là một sáng kiến với mục đích mở rộng phạm vi tiếp cận vắc-
xin COVID-19 và thúc đẩy các sáng kiến giáo dục phục vụ những cộng đồng AANHPI dễ bị tổn thương, cung cấp các dịch vụ từ giáo dục sức khỏe đến thông dịch và giấy 
giới thiệu.

“Đối với các gia đình quan tâm đến việc tiêm vắc-xin và liều tăng cường cho con trẻ khi chúng quay trở lại trường học nhưng gặp phải khó khăn về ngôn ngữ hoặc khả năng 
tiếp cận các tài nguyên và thông tin phù hợp, điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng hết sức để phục vụ những người này trong cộng đồng."

Phụ huynh cần biết việc đưa trẻ đi tiêm vắc-xin sẽ:

· Bảo vệ con của họ. Tiêm vắc-xin có thể giúp ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và đảm bảo trẻ được học tập trong lớp trong cả năm học. Các vắc-xin COVID được phát 
triển an toàn là ưu tiên hàng đầu và các tác dụng phụ thường ở mức độ nhẹ, nếu có.

· Hãy bảo vệ cả gia đình, bao gồm những thành viên gia đình dễ bị tổn 
thương. Việc tiêm vắc-xin sẽ bảo vệ trẻ em, người thân, những người chăm 
sóc khác trong gia đình cũng như những người bạn và người thân yêu khác mà 
trẻ ở cùng.

· Giúp tránh gián đoạn quá trình học tập trên lớp. Những người tiếp xúc gần 
đã tiêm vắc-xin và không có triệu chứng có thể không cần cách ly kiểm dịch tại 
nhà sau khi tiếp xúc với người mắc COVID. Tiêm vắc-xin giúp học sinh và nhân 
viên luôn an toàn tại trường học.

· Giúp tránh phải hủy bỏ các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể thao và 
các hoạt động khác. Các hoạt động như thể thao, tham gia ban nhạc và đồng 
ca có thể an toàn hơn và chắc chắn không bị gián đoạn nếu tất cả người tham 
gia được tiêm vắc-xin COVID kịp thời.

· Cho phép trẻ tiếp tục làm những điều chúng yêu thích. Tiêm vắc-xin có thể 
giúp trẻ không bỏ lỡ niềm vui thời thơ ấu—như ăn ngủ, tiệc sinh nhật, các sự 
kiện thể thao, v.v.

Khi trở lại lớp học, trẻ có thể tiếp xúc với COVID thường xuyên hơn. Phụ huynh có thể 
cân nhắc trang bị cho trẻ khẩu trang thoải mái, vừa vặn để tăng khả năng bảo vệ. Phụ 
huynh cũng cần giữ trẻ ở nhà và đưa trẻ đi xét nghiệm nếu chúng có các triệu chứng 
mắc COVID hoặc đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính.
Vắc-xin được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên hiện đang 
sinh sống tại Hoa Kỳ, bất kể tình trạng nhập cư hay bảo hiểm y tế. Để biết thông tin chi 
tiết và tìm vắc-xin, hãy truy cập . www.vaccines.gov

http://www.my2020census.gov
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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

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

TIN THEÁ GIÔÙI

Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể 
nhất trí cử phái đoàn tới Armenia

(VN+) - Ban Thư ký CSTO cho biết phái đoàn sẽ 
đánh giá tình hình hiện tại, chuẩn bị một báo cáo chi tiết 
cho các nguyên thủ quốc gia tại phiên họp tiếp theo của hội 
đồng.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên 
giới Armenia-Azerbaijan, ngày 13/9, các lãnh đạo của Tổ 
chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã nhất trí cử một 
phái đoàn do Tổng Thư ký CSTO Stanislav Zas dẫn đầu 
tới Armenia.

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Ban Thư ký 
CSTO cho biết phái đoàn sẽ đánh giá tình hình hiện tại, 
chuẩn bị một báo cáo chi tiết cho các nguyên thủ quốc gia 
tại phiên họp tiếp theo của hội đồng.

Cuộc họp khẩn của Hội đồng CSTO ngày 13/9
Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa Thu này 

tại thủ đô Yerevan của Armenia để thảo luận về tình hình 
trong khu vực và trình bày các đề xuất nhằm giảm bớt căng 
thẳng.

Cũng theo thông báo của Ban Thư ký CSTO, trong 
cuộc họp khẩn của Hội đồng CSTO ngày 13/9, Tổng 
thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Hội đồng về 
các bước đi của Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới 
Armenia-Azerbaijan.

Trước đó, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với 
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, trong khi Ngoại 
trưởng Sergey Lavrov điện đàm với người đồng cấp 
Azerbaijan Jeyhun Bayramov.

Phía Nga bày tỏ lo ngại trước tình hình leo thang tại 
biên giới Armenia-Azerbaijan, đồng thời kêu gọi cả hai 
bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và các tuyên bố ba bên của các 
nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia.

Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho 
biết nước này đang liên hệ chặt chẽ với Baku và Yerevan, 
đồng thời triển khai các bước đi nhằm tạo điều kiện cho 
khả năng ổn định sớm nhất tình hình ở khu vực tranh chấp 
giữa Armenia và Azerbaijan.

Cũng trong ngày 13/9, văn phòng báo chí thuộc Phủ 
Tổng thống Azerbaijan cho biết Tổng thống Azerbaijan 
Illham Aliyev đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ 
Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình leo thang 
ở biên giới Azerbaijan-Armenia.

Đụng độ giữa quân đội Armenia và Azerbaijan xảy ra 
đêm 12/9, đánh dấu bước leo thang trong căng thẳng đã 
kéo dài hàng thập kỷ giữa 2 bên liên quan đến khu vực 
tranh chấp Nagorny-Karabakh.

Armenia và Azerbaijan đã nhất trí ngừng bắn, bắt đầu 
từ 9 giờ giờ địa phương ngày 13/9, tuy nhiên thỏa thuận chỉ 
được duy trì trong vài phút.

Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây 
Nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc 
Armenia nên muốn ly khai để sáp nhập khu vực này vào 
Armenia. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa 2 
nước láng giềng mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài 
từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 1994 và 
nhiều cuộc đàm phán hòa bình sau đó, xung đột vẫn xảy ra.

Vào năm 2020, giao tranh lại bùng phát giữa 
Azerbaijan và Armenia, kéo dài 44 ngày, trong khu vực 
tranh chấp này. Cuộc xung đột kết thúc bằng một lệnh 
ngừng bắn do Nga làm trung gian, trong đó lực lượng gìn 
giữ hòa bình Nga được triển khai tới Nagorny-Karabakh.

Đầu tháng 8 vừa qua, Azerbaijan đã tấn công sau khi 
cáo buộc Armenia vi phạm lệnh ngừng bắn năm 2020 và 
yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn khu vực này.

Dự báo châu Âu sẽ cạn kiệt khí 
đốt vào tháng Hai năm 2023

(VN+) - 160 cơ sở dự trữ khí đốt ở 18 quốc gia EU với 
tỷ lệ bơm đầy gần 83% chỉ đủ để cung cấp 21% lượng tiêu 
thụ hàng năm ở các nước trong khối, do vậy các nước sẽ 
buộc phải giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha nhận định các 
kho dự trữ khí đốt của châu Âu có thể cạn kiệt vào đầu 
tháng 2/2023.

Trạm bơm khí tự nhiên hóa lỏng ở Dortmund, Đức
Theo báo trên, 160 cơ sở dự trữ khí đốt ở 18 quốc gia 

thành viên Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ bơm đầy gần 
83% chỉ đủ để cung cấp 21% lượng tiêu thụ hàng năm ở 
các nước thành viên khối này.

Hiện, giới chức châu Âu đang phải đối mặt với một 
nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo lượng khí đốt dự trữ hiện tại 
đủ dùng cho cả mùa Đông. Do vậy, các nước này sẽ buộc 
phải giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và phân phối lại lượng 
dự trữ trong kho.

Báo La Vanguardia nhận định: “Có thể kéo dài đến 
tháng Ba năm sau, các kho dự trữ khí đốt của châu Âu có 
thể cạn kiệt, nhưng với điều kiện là Nga nối lại nguồn cung 
khí đốt, dù chỉ với khối lượng nhỏ”.

Trước đó, Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ song 
phương của Bộ Ngoại giao Hungary, ông Tamas Menczer, 
nói rằng vào mùa Thu này EU có thể phải xem xét lại chính 
sách trừng phạt đối với Nga, bởi vì khi trời bắt đầu lạnh giá 
thì “thực tế sẽ gõ cửa từng căn nhà” ở Tây Âu.

Vấn đề Palestine bao trùm Hội 
nghị Hội đồng Bộ trưởng Thông tin 
Arab

(VN+) - Vấn đề Palestine là một trong những nội 
dung được thảo luận tại phiên họp thứ 52 của Hội nghị Hội 
đồng Bộ trưởng Thông tin các nước Arab dự kiến diễn ra 
ngày 20-22/9 tại Cairo, Ai Cập.

Vấn đề Palestine là một trong những nội dung được 
thảo luận tại phiên họp thứ 52 của Hội nghị Hội đồng Bộ 
trưởng Thông tin các nước Arab dự kiến diễn ra ngày 20-
22/9 tại Cairo, Ai Cập.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một phiên 
họp nội các, người đứng đầu Hội đồng tối cao điều phối 
truyền thông của Ai Cập (SCMR) Karam Gabr khẳng định 
các cuộc thảo luận tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Thông 
tin các nước Arab sắp tới sẽ xoay quanh vấn đề của người 
Palestine.

Phiên họp thứ 52 của Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng 
Thông tin các nước Arab diễn ra 1 tháng sau khi Ai Cập 
làm trung gian cho lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao 
tranh giữa Israel và các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo 

Jihad (PIJ) của Palestine ở Dải Gaza.
Trước đó, hồi tháng 5 năm ngoái, Cairo cũng đứng ra 

làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội 
Israel và phong trào Hamas sau các cuộc đụng độ nghiêm 
trọng giữa hai bên tại Dải Gaza khiến hàng trăm người 
thiệt mạng và bị thương cũng như phá hủy hàng chục tòa 
nhà dân cư và thương mại.

Hội nghị trên được tổ chức nhằm chuẩn bị cho Hội 
nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arab (AL) dự kiến diễn ra 
ngày 1-2/11 tới tại Algeria, với trọng tâm chính trong 
chương trình nghị sự là vấn đề Palestine.

Ngoài ra, Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Thông tin các 
nước Arab cũng dự kiến thảo luận về chiến lược truyền 
thông, truyền thông kỹ thuật số, vai trò của truyền thông 
trong chống khủng bố, bản đồ truyền thông các nước Arab 
v đề quan trọng khác.ì sự phát triển bền vững và các vấn 

Hải quân Nhật Bản và Ấn Độ tiến 
hành tập trận chung trên biển

(VN+) - Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nhật Bản và Ấn 
Độ tiến hành đối thoại an ninh “2+2” tại Tokyo vào ngày 
8/9, trong đó hai nước nhất trí tăng cường hợp tác quốc 
phòng song phương.

Ngày 13/9, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật 
Bản (MSDF) thông báo tiến hành cuộc tập trận chung với 
hải quân Ấn Độ ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông 
Ấn Độ. 

Theo hãng Kyodo, cuộc tập trận trên diễn ra trong 1 
tuần, bắt đầu từ ngày 11/9 vừa qua, tại khu vực trải dài từ 
Biển Andaman tới Vịnh Bengal chiến lược ở Ấn Độ 
Dương.

Tàu sân bay trực thăng Izumo và tàu khu trục 
Takanami của MSDF tham gia cuộc tập trận này, trong khi 
về phía Ấn Độ cử tàu khu trục Ranvijay và tàu hộ tống 
Sahyadri. Ấn Độ cũng sẽ điều máy bay tham gia cuộc tập 
trận.

Tàu hải quân Ấn Độ và Nhật Bản tiến hành tập trận 
chung

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nhật Bản và Ấn Độ tiến 
hành đối thoại an ninh “2+2” tại Tokyo vào ngày 8/9 vừa 
qua.

Tại cuộc đối thoại này, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc 
phòng hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng 
song phương, trong đó có việc tiến hành các cuộc tập trận 
chung.

Trả lời họp báo, Đô đốc Ryo Sakai, Tham mưu trưởng 
MSDF, khẳng định cuộc tập trận sẽ “đóng góp đáng kể cho 
mục tiêu hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở”, đồng thời nhấn mạnh cam kết 
tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ.

Theo MSDF, trong cuộc tập trận có các nội dung đối 
phó với các cuộc tấn công từ tàu ngầm và trên không, cũng 
như các bài tập bắn.

Cùng ngày, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản 
thông báo nước này đã tham cuộc tập trận chung với Mỹ 
vào ngày 9/9 trên vùng biển ngoài khơi phía Tây tỉnh 
Aomori với sự tham gia của 25 máy báy từ hai nước, chủ 
yếu là máy bay chiến đấu.

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
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Người nghèo ở Mỹ đỡ eo hẹp trong năm 
2021 nhờ trợ cấp chính phủ
nhập đạt được và tín dụng thuế trẻ em góp 
phần lớn đẩy tỉ lệ nghèo đi xuống. Chỉ 
riêng những khoản tín dụng đó đã giúp 
khoảng 9,6 triệu người thoát nghèo vào 
năm ngoái, các quan chức Cục Điều tra 
Dân số cho biết.

Mức giảm rõ rệt nhất ở nhóm dưới 18 
tuổi, số trẻ em sống trong nghèo khó giảm 
xuống còn 3,8 triệu người, giảm gần 50% 
từ mức 7,2 triệu vào năm 2020. Tỉ lệ nghèo 
ở trẻ em giảm từ 9,7% xuống còn 5,2%.

Sự sụt giảm đó phần lớn là nhờ tín 
dụng thuế trẻ em hoàn lại được tăng 
cường, một biện pháp nằm trong chương 
trình giải cứu kinh tế American Rescue 
Plan của Tổng thống Joe Biden được ban 
hành vào tháng 3 năm 2021, theo Liana 
Fox, một quan chức từ bộ phận thu thập số 
liệu thống kê của Cục Điều tra Dân số. 
Nếu không có tín dụng thuế trẻ em, tỉ lệ trẻ 
em nghèo sẽ chỉ giảm xuống còn 9,2%.

Tuy nhiên, tỉ lệ nghèo ở những người 
lớn tuổi lại không giảm nhiều bằng ở trẻ 
em. Số người từ 65 tuổi trở lên sống trong 
nghèo khó năm ngoái đã tăng gần 900.000 
người lên mức 6 triệu người và tỉ lệ nghèo 
của nhóm này tăng từ 9,5% lên 10,7%.

Với một tỉ lệ lớn hơn của nhóm dân đó 
sống bằng thu nhập cố định, sự gia tăng 
này có thể là do những nguồn thu nhập 
không theo kịp với lạm phát gia tăng, bà 
Fox nói. Trong 12 tháng đến tháng 12 năm 
2021, Chỉ số Giá Tiêu dùng đã tăng 7% và 
mức tăng hàng năm trung bình là 4,7% 
trong suốt năm đó, cao nhất kể từ năm 
1991.

Đối với những người gốc Việt có thu 
nhập thấp, các chương trình trợ giúp của 
chính phủ là một cứu cánh quan trọng, đặc 
biệt là trong suốt đại dịch COVID-19.

Trinh Pham, giám đốc chi nhánh 
Atlanta của BPSOS, một tổ chức phi vụ lợi 
chuyên cung cấp các dịch vụ xã hội cho 
người Mỹ gốc Việt, cho biết số người tìm 
đến BPSOS nhờ hỗ trợ có gia tăng trong 
năm qua, đa phần là những người xin trợ 
cấp thất nghiệp.

Bà dẫn ra trường hợp một gia đình ba 
người đến Mỹ định cư trong những năm 
gần đây. Họ gặp nhiều khó khăn vì nguồn 
thu nhập eo hẹp và một thành viên bị thiểu 
năng, nhưng nhờ những trợ cấp trong đại 
dịch mà cuộc sống của họ “dễ thở hơn một 
chút.”

“Họ rất là mừng. Lo được cái 
Medicaid cho [người con mắc bệnh], rồi 
có thêm một ít thu nhập để họ có thể tự 
trang trải mướn một cái nhà riêng biệt để 
ở,” bà nói.

“Mình không thể tưởng tượng là số 
tiền một ngàn mấy đô la một tháng cho ba 
người, vừa tiền nhà, tiền ăn, tiền ở, tiền xe 
thì họ cũng vẫn là khó khăn, nhưng mà gói 
ghém vẫn đỡ hơn là một ngàn mấy thu 
nhập từ đi làm.”

Tỉ lệ nghèo chính thức của Mỹ, không 
tính các khoản hỗ trợ kích thích chi tiêu 
hoặc một số chương trình khác của chính 
phủ, không thay đổi bao nhiêu, tăng lên 
mức 11,6% vào năm 2021 từ mức 11,5% 
đã được sửa đổi tăng lên vào năm 2020. 
Theo tỉ lệ này, khoảng 37,9 triệu người 
sống trong nghèo khó vào năm ngoái, 
nhiều hơn 385.000 người so với năm 
2020.

Cục Điều tra Dân số cho biết thu nhập 
trung bình của hộ gia đình năm ngoái ít 
thay đổi ở mức 70.800 đô la.

Bài viết sử dụng thông tin của 
Reuters.
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phủ nước ngoài nào thỏa hiệp kết quả cuối 
cùng.

Nga gọi cáo buộc can thiệp bầu cử là 
"vô căn cứ".

(tiếp trang 1-A)
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vọt trước đám tang của Nữ hoàng Anh
Theo ông Hayley Berg, nhà kinh tế hàng 
đầu của công ty khởi nghiệp du lịch 
Hopper, kể từ khi tin Nữ hoàng băng hà 
được loan ra, trung bình giá đặt phòng 
khách sạn ở London đã tăng lên 384 đô 
la/đêm từ 244 đô la/đêm.

Cơn sốt khách sạn diễn ra trong lúc 
dân chúng kéo về thủ đô để bày tỏ lòng 
thương tiếc và các đoàn đại biểu nước 
ngoài đến dự tang lễ vào ngày 19 tháng 9, 
nhà chức trách chuẩn bị cho một lượng 
người tham dự đông đảo.

Hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ 
đến viếng linh cữu của bà suốt ngày đêm 
từ tối 14/9 đến đầu ngày 19/9.

Các khách sạn cao cấp - Claridge's, 
Connaught, The Dorchester và Berkeley ở 
khu Mayfair sang trọng - đã hết phòng cho 

Cuô ́n ‘China after Mao’ nói cải cách ở 
Trung Quốc chỉ là ‘diễn kịch’
Thiên An Môn, Đảng CS TQ vẫn dùng 
ngôn từ của chủ nghĩa Marxist cổ điển và 
sẵn sàng tiêu diệt mọi phản biện. Theo tác 
giả người Hà Lan, việc Phương Tây nhầm 
tưởng rằng Trung Quốc có phe “cải cách” 
và “bảo thủ” là một hiểu lầm. Thủ tướng 
Triệu Tử Dương cũng chỉ là tay cơ hội 
chính trị còn Chủ tịch Hồ Diệu Bang “là 
tên lưu manh”, theo cuốn sách.

Sang thời Giang Trạch Dân, Trung 
Quốc đã “đo ́ng kịch thị trường” để gia 
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - 
WTO, và cái gọi là cải tổ chỉ tạo ra “500 
đại công ty của nhà nước” để đẩy hàng 
triệu công nhân ra đường, chịu cảnh thất 
nghiệp.

Một ví dụ được Frank Dikötter nêu ra 
về “cải tổ” làm sao có lợi nhất cho giới 
cầm quyền là tập đoàn China Telecom.

Quan chức chính quyền lập ra công ty 
này, đặt nó dưới quyền ngân hàng nhà 
nước (ở Trung Quốc gọi là Ngân hàng 
Nhân dân), lấy tiền tiết kiệm của dân để 
nuôi công ty, thuê người nước ngoài làm 
quản lý để đánh bóng hình ảnh, rồi đem cổ 
phiếu đã được thổi giá lên thị trường 
chứng khoán nước ngoài. Tuy thế, tác giả 
cũng nói giới đầu tư Phương Tây sẵn sàng 
tin vào con đường “thị trường” của Trung 
Quốc để đô ̉ tiền vào làm ăn. Trung Quô ́c, 
về cơ bản đã thay đô ̉i nhưng chỉ là “đổi từ 
một nền độc tài này, sang một nền đô ̣c tài 
khác”.

Hiện nay, đại dịch, việc kiểm soát báo 
chí và xu hướng theo chủ nghĩa đô ̣c đoán 
lại càng nổi bật ở Trung Quốc, vì thực chất 
thì Đảng CS TQ chỉ chơi vở kịch “kinh tế 
thị trường” nhằm duy trì quyền lực của họ.

Luận điểm như của Frank Dikötter 
tuy thế bị phê phán là không “công nhận 
công lao cho Đảng CS TQ một chút nào” 
trong việc tự do hóa khá nhiều lĩnh vực ở 
quốc gia này.

Mặt khác, cách nhìn cho rằng Đảng 
CS TQ thực chất chỉ làm mọi cách để duy 

trì độc quyền kinh tế, chính trị cũng không 
hẳn là mới.

Ngay từ 2010, tác giả Richard 
McGregor, nhà báo kỳ cựu người Anh có 
20 năm đưa tin từ Trung Quốc, đã xuất bản 
cuốn “The Party- The secret world of 
China’s Communist rulers”.

Ông McGregor cho rằng quyền lực 
của ĐCS TQ “thẩm thấu, bao trùm toàn bộ 
xã hội Trung Quốc, từ các đại đô thị tới 
làng quê xa xôi”. Không chỉ vậy, theo ông, 
các gia tộc nắm quyền trong Đảng này còn 
kiểm soát mọi ngành kinh tế, với quan 
chức, con cháu họ ngồi trong hội đồng 
quản trị của nhiều tập đoàn có tên trong 
danh sách 500 công ty của Fortune.

Nếu như từ 2010, McGregor đã xóa đi 
ảo tưởng của một số giới ở Phương Tây 
rằng quá trình cải cách thị trường sẽ khiến 
“Trung Quốc ngày càng dân chủ, càng 
giống Âu Mỹ” (Chinese leader never 
wanted to be the West), thì Frank 
Dikoetter nêu ra một lời phê phán khác 
nhắm vào phái “ngây thơ” ở Phương Tây. 
Ông cho rằng bấy lâu nay, “chúng ta đã bị 
Trung Quốc lừa”.

Sự sát lại gần nhau của hai nhà lãnh 
đạo Nga và Trung Quốc lúc này – thể hiện 
bằng cuộc gặp ở Uzbekistan tháng 9/2022, 
cho thấy quá trình tách dời Trung Quốc - 
Phương Tây (decoupling), diễn ra từ mấy 
năm qua đang tăng tốc.

Nước Nga của Vladimir Putin đang bị 
trừng phạt vì cuộc xâm lăng Ukraine, và 
Trung Quốc vẫn trong cuộc thương chiến 
với Hoa Kỳ, lại đang gặp khó khăn vì 
phong tỏa chống Covid, đang muốn lập ra 
một “thế giới khác” (alternative world), 
đô ́i lập với khối Âu, Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Các cuốn sách của những tác giả 
Phương Tây như Frank Dikötter phần nào 
giải thích được lộ trình mà chính hệ thống 
ở Trung Quốc vạch ra cho nước họ, nhưng 
câu hỏi là tới đây Trung Quô ́c sẽ tiếp tục đi 
lên, hay đi xuô ́ng, thì chưa có lời giải đáp.
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Hoa Kỳ nói Nga bí mật chi 300 triệu 
USD để can thiệp ở nước ngoài

Tình báo Mỹ "đánh giá rằng đây là 
những con số tối thiểu và Nga có thể đã bí 
mật chuyển thêm tiền trong các trường 
hợp khác không bị phát hiện", quan chức 
chính quyền Biden cho biết trong một 
cuộc họp qua điện thoại.

Quan chức này nói với điều kiện giấu 
tên.

Đánh giá tình báo của Mỹ không nêu 
tên cụ thể các quốc gia hoặc các quan chức 
được cho là bị Nga nhắm tới - nhưng cho 
biết danh sách trải dài khắp bốn châu lục.

Quan chức chính quyền cho biết cộng 
đồng tình báo Mỹ hiện đang thông báo 
riêng cho các quốc gia trong danh sách này 
về vụ tài trợ bí mật của Nga. Các thông báo 
này sẽ được giữ bí mật, quan chức này nói 
thêm.

Theo hãng tin AFP, một nguồn tin 
thân cận với chính quyền Mỹ cáo buộc 
rằng Nga đã chi khoảng 500.000 USD để 
hỗ trợ Đảng Dân chủ trung hữu của 
Albania trong cuộc bầu cử năm 2017 và hỗ 
trợ tài chính các đảng hoặc ứng cử viên ở 
Bosnia, Montenegro và Madagascar, theo 
hãng tin AFP.

Nguồn tin cũng cho biết Điện 
Kremlin đã sử dụng Brussels như một 'căn 
cứ' và các mặt trận khác để hỗ trợ các ứng 
cử viên cực hữu.

Các công ty giả mạo được cho là được 
sử dụng để tài trợ cho các đảng phái châu 
Âu và mua ảnh hưởng ở những nơi khác.

Giới chức Nga cho đến nay vẫn chưa 
đưa ra tuyên bố công khai nào về cáo buộc 
của Mỹ.

Moscow trước đó đã đổ lỗi cho cơ 
quan tình báo CIA của Mỹ là can thiệp vào 
công việc của các nước khác, bao gồm cả 
việc ủng hộ nhiều cuộc đảo chính khác 
nhau trên toàn cầu.

Mỹ đã can thiệp vào các cuộc bầu cử 
nước ngoài hơn 80 lần trên toàn thế giới từ 
năm 1946-2000, không bao gồm các cuộc 
đảo chính hoặc nỗ lực thay đổi chế độ, 
theo cơ sở dữ liệu do nhà nghiên cứu Dov 
Levin của Đại học Carnegie Mellon lưu 
giữ.

Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ 
Ngoại giao Mỹ, Ned Price, gọi việc Nga bí 
mật tài trợ là một "cuộc tấn công vào chủ 
quyền".

Năm ngoái, các quan chức tình báo 
Mỹ đã đánh giá trong một báo cáo rằng 
Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả 
năng đã cho phép gây ảnh hưởng đến cuộc 
bầu cử năm 2020 của Mỹ để ủng hộ cựu 
Tổng thống Donald Trump.

Nhưng họ cho biết không có chính 

(tiếp trang 1-A)

T hái Lan: Một nhà hoạt động bị bỏ tù vì 
ăn mặc giống Hoàng hậu khi biểu tình
hôm thứ Hai (12/9). Jaturpon bị kết án ba 
năm nhưng được giảm thời hạn ngay lập 
tức xuống còn hai năm.

B à tham gia cuộc biểu tình năm 2020 
như một người biểu diễn trong trang phục 
váy lụa hồng, bà đi trên thảm đỏ và theo 
sau là một người hầu cầm ô che đầu.

V ợ của nhà vua, Hoàng hậu Suthida, 
thường mặc các bộ đồ lụa trang trọng tại 
các sự kiện công chúng. Hoàng gia Thái 
Lan cũng thường có người hầu vây quanh 
cùng với lọng che tại các buổi lễ và các sự 
kiện khác.

J atuporn nói trong một cuộc phỏng 
vấn được công bố trước khi tòa ra phán 
quyết: "Tôi không có ý định chế giễu bất 
kỳ ai. Tôi tự chọn trang phục cho mình 
ngày hôm đó, cho một phiên bản của chính 
mình trong trang phục truyền thống Thái."

P hong trào biểu tình thảm đỏ - một 
trong nhiều phong trào trong năm đó chỉ 
trích chế độ quân chủ và ảnh hưởng của 
hoàng gia lên chính phủ quân đội - được tổ 
chức vào cùng tuần lễ với buổi trình diễn 
thời trang do một trong các con gái của 
Vua Vajiralongkorn tổ chức.

“Buổi biểu diễn thời trang bắt chước 
là một sự châm biếm tình hình chính trị 
của đất nước - một sự kiện công cộng hòa 
bình giống như một lễ hội đường phố,” 
phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế 
nói.

"Những người tham dự không nên bị 
trừng phạt vì tham gia vào một cuộc hội 
họp ôn hòa."

N ăm ngoái, một cựu công chức được 
cho là đã chỉ trích hoàng gia trên mạng xã 
hội bị kết án 43 năm tù.

C ung điện Thái Lan chưa bình luận gì 
về cả hai trường hợp này.

P hong trào biểu tình ban đầu nhắm 
đến chính phủ do quân đội hậu thuẫn, 
được dẫn dắt bởi nhà cựu lãnh đạo quân 
đội mà đã giành quyền lực từ chính phủ 
dân sự được bầu một cách dân chủ trong 
cuộc đảo chính năm 2014.

T uy nhiên, các chỉ trích của phong 
trào sau đó mở rộng ra cả nhà vua mới và 
hoàng gia.

Phong trào đã phá bỏ điều cấm kỵ về 
việc chỉ trích chế độ quân chủ, mặc dù các 
nhà lãnh đạo biểu tình đã thận trọng kêu 
gọi thay đổi thể chế, chứ không phải bãi bỏ 
nó.

N gười biểu tình muốn xem xét kỹ 
lưỡng hơn sau khi Vua Vajiralongkorn 
kiểm soát khối tài sản khổng lồ của hoàng 
tộc và chỉ huy trực tiếp hai sư đoàn quân 
đội. Lối sống xa hoa nổi tiếng của ông 
cũng gây khó chịu với người dân Thái 
đang phải vật lộn giữa đại dịch.

Điện Kremlin không bình luận về tin 
phái viên Mỹ đến thảo luận trao đổi tù 
nhân

Trung tâm Richardson của ông 
chuyên đàm phán về việc thả tù nhân và 
con tin. Nhà ngoại giao này đã tham gia 
vào việc phóng thích một số tù nhân cấp 
cao, bao gồm cả tù nhân người Mỹ Danny 
Fenster từ một nhà tù ở Myanmar vào năm 
ngoái.

Trung tâm Richardson nói họ không 
thể bình luận về thông tin này.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga cho 
biết họ đã tham gia “ngoại giao thầm lặng” 
với Hoa Kỳ về một vụ trao đổi tù nhân 
tiềm tàng có thể bao gồm ngôi sao bóng rổ 
Brittney Griner và cựu thuỷ quân lục chiến 
Mỹ Paul Whelan.

Griner, người từng hai lần đoạt huy 
chương vàng Olympic và là ngôi sao của 
Hiệp hội bóng rổ nữ quốc gia (WNBA), đã 
bị kết án 9 năm tù ở Nga vì tội về ma túy 
vào ngày 4/8, một bản án mà Tổng thống 
Mỹ Joe Biden gọi là “không thể chấp nhận 
được”.

Washington đã đề nghị trao đổi người 
buôn vũ khí Nga Viktor Bout để lấy Griner 
và Whelan, các nguồn thạo tin nói với 
Reuters.

Whelan, người có hộ chiếu Mỹ, Anh, 
Canada và Ireland, đã bị kết án 16 năm tù 
vào năm 2020 sau khi bị kết tội làm gián 
điệp. Whelan phủ nhận cáo buộc này.

(tiếp trang 1-A)

tối 18/9, theo trang web của các khách sạn.
Giá phòng ngày 12/9 đã vượt mức 

1.200 bảng Anh (1.388 đô la) cho một 
khách sạn năm sao và dự kiến sẽ tăng gấp 
đôi trong năm ngày tới khi hệ thống khách 
sạn của thành phố đạt mức 95%, theo 
HotelPlanner.

Hơn 60% du khách là khách nước 
ngoài, tổ chức này nói thêm.

Các chuỗi khách sạn tiêu chuẩn cũng 
hết phòng. Hơn một chục khách sạn vận 
hành bởi Whitbread ở trung tâm thành phố 
đã có khách đặt hết phòng, một cuộc 
nghiên cứu của Reuters cho thấy.

Travelodge, công ty có 78 khách sạn 
ở thủ đô, cho biết lượng đặt phòng tăng vọt 
từ khắp các nơi trên Vương quốc Anh.

Du hành sau đại dịch
Giá trung bình cho chuyến bay khứ 

hồi từ Hoa Kỳ đến London khởi hành vào 
ngày 15, 16 và 17/9 lần lượt là 1.120 đô la, 
1.054 đô la và 967 đô la, dữ liệu của 
Hopper cho thấy. Trong khi mức giá trung 
bình cho một chuyến khứ hồi xuyên Đại 
Tây Dương là 710 đô la.

Du hành tăng trong lúc các quy định 
COVID được nới lỏng đã đẩy giá khách 
sạn lên mức kỷ lục trong mùa hè này, theo 
dữ liệu từ công ty phân tích STR. Người 
Anh cũng chi mạnh tay cho các lễ kỷ niệm 
năm Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth 
trong bốn ngày cuối tuần vào tháng Sáu.

Đồng tiền Anh yếu hơn cũng đang thu 
hút mọi người từ nước ngoài và dòng tiền 
đó có thể tạo ra động lực cho các nhà hàng, 
quán rượu và viện bảo tàng đang phục hồi 
sau đại dịch và trong lúc lạm phát tăng kỷ 
lục.

Còn quá sớm để ước tính mức độ ảnh 
hưởng của nó.

Ông Samuel Tombs, kinh tế gia 
trưởng tại Pantheon Macroeconomics, 
cho biết hầu hết các doanh nghiệp có thể sẽ 
đóng cửa vào ngày 19/9, vốn đã được 
tuyên bố là ngày nghỉ lễ, hạn chế lợi nhuận 
cho lĩnh vực khách sạn và du lịch.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ có thể bù 
đắp cho khoản này, như hầu hết họ đã làm 
vào tháng 6 sau kỳ nghỉ bổ sung cho lễ 
Bạch Kim và các sự kiện tương tự trong 
quá khứ đã ảnh hưởng rất ít đến niềm tin 
của người tiêu dùng và quyết định chi tiêu 
của họ, ông nói.

Hiện tại, Pantheon dự báo GDP tháng 
9 sẽ tăng 0,2% từ đám tang của Nữ hoàng.
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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

Diễn đàn kinh tế phương Đông: 
Trật tự mới và thách thức

(VN+) - Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ 
chức khi nước Nga đang đối mặt với các lệnh trừng phạt 
của phương Tây khắc nghiệt nhất trong lịch sử.

Xung đột Nga - Ukraine đã trở thành cuộc khủng 
hoảng địa chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi Chiến 
tranh thế giới thứ hai kết thúc và tác động của nó đối với 
trật tự thế giới và các quy tắc quốc tế vẫn đang tiếp diễn, 
hậu quả và tổn thất khó có thể đong đếm. Bây giờ, chúng ta 
đã thấy, cuộc xung đột và tiếp đó là cuộc đọ sức giữa trừng 
phạt và chống trừng phạt của các nước phương Tây với 
Nga đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thế 
giới.

Do Mỹ, Nga và châu Âu đều tham gia cuộc xung 
đột theo những cách và ở những mức độ khác nhau, kéo 
theo các nước khác bị ảnh hưởng nên mối quan hệ giữa các 
cường quốc rất phức tạp. Càng ngày, chúng ta càng thấy 
những cuộc sắp xếp lại quan hệ chiến lược trên thế giới, 
nhất là ở khu vực phi phương Tây.

Điều đó biểu hiện như thế nào? Diễn đàn kinh tế 
phương Đông do Nga tổ chức ở Vladivostock trong tuần 
qua có thể là một phần bức tranh.

“Nước Nga không thể bị cô lập”
Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức khi 

nước Nga đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của 
phương Tây khắc nghiệt nhất trong lịch sử. 7.000 đại diện 
quốc tế tham dự và sự góp mặt của các đối tác lớn của Nga 
như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Đông 
Nam Á, Trung Á, Trung Đông khiến Moscow tin rằng, các 
lệnh trừng phạt của phương Tây không khiến nước Nga bị 
cô lập.

Bất kể ai đó muốn cô lập Nga đến mức nào thì như 
chúng tôi vẫn luôn nói, điều đó là không thể thực hiện 
được.

Thông điệp mà ông Putin muốn phát đi đó là: 
''Thời kỳ khó khăn đỉnh điểm nhất đã qua rồi”. Nga vẫn thu 
về 158 tỷ Euro doanh thu xuất khẩu năng lượng trong 6 
tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tỷ lệ tỷ lệ 
thất nghiệp ở Nga trong tháng 6 ở mức thấp lịch sử, chưa 
tới 4%. Tổng thống Putin tuyên bố, Nga có lẽ là quốc gia 
duy nhất trên thế giới có thể tự cung, tự cấp đầy đủ các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong lúc giá cả các loại nguyên liệu thô trên thế 
giới tăng vọt, nhiều quốc gia đang đặt câu hỏi về các lệnh 
trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow vì các đòn 
đánh đó không khiến Nga quỵ ngã mà gián tiếp gây ra khan 
hiếm hàng hóa toàn cầu và tăng lạm phát.

Tôi muốn nói với những người đánh giá thấp nước 
Nga rằng các anh đang sai lầm. Nga không phải là một 
quốc gia có thể bị coi thường.

Diễn đàn kinh tế phương Đông lần này là một dịp 
quan trọng để Moscow củng cố các quan hệ với phần còn 
lại của thế giới không tham gia các lệnh trừng phạt chống 
Nga. Với Nga, vùng Viễn Đông là bàn đạp để Nga vươn 
mình sang châu Á. Không đơn thuần là để chống đỡ các 
lệnh trừng phạt, mà còn là bởi châu Á là tương lai của thế 
giới.

“Vai trò của các khu vực năng động và đầy triển 
vọng trên thế giới đã tăng lên đáng kể. Tất nhiên không thể 
không nhắc tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các 
quốc gia trong khu vực này đã trở thành trung tâm mới của 
tăng trưởng kinh tế và công nghệ và là điểm thu hút nhân 
sự, vốn và sản xuất” - Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang làm thay đổi 
thế giới và nhất là đưa chính sách đối ngoại của Nga sang 
một ngã rẽ mới. Quá trình hội nhập của Nga với châu Á 
được đẩy với tốc độ nhanh hơn. Định dạng của Liên minh 
kinh tế Á - Âu (EAEU) và quan hệ đối tác Á - Âu mở rộng 
mà Moscow đặt nền móng trong nhiều năm qua sẽ biến 
chuyển mạnh.

Và xa hơn, những luật chơi mới đang hình thành ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương được coi là tương lai 
của thế giới này.

Bàn cờ chiến lược thế giới đang sắp xếp lại
Giữa lúc kinh tế thế giới khó khăn, trong khi Nga 

đang chịu cấm vận của phương Tây, Diễn đàn kinh tế 
phương Đông lại ghi nhận con số kỷ lục. 53,6 tỷ USD là 
giá trị các thỏa thuận đã được ký kết tại diễn đàn năm nay. 
Con số kỷ lục này cho thấy, nếu không có phương Tây thì 
vẫn có những cơ hội khác.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Ilya Torosov 
cho biết, khối lượng đầu tư vào nền kinh tế Nga tới năm 
2025 có thể lên tới khoảng 90 nghìn tỷ Ruble, tương đương 
1.500 tỷ USD. Hợp tác với thế giới phi phương Tây vẫn 
đang được Nga đẩy mạnh.

Nga hướng tới một thế giới hợp tác đa cực
Diễn đàn kinh doanh “Hợp tác Nga - Trung trong 

thời đại mới” là một sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Diễn 
đàn kinh tế phương Đông năm nay. Trung Quốc là đối tác 
thương mại lớn nhất của Nga trong 12 năm liên tiếp. Kim 

ngạch thương mại hai bên đặc biệt tăng nhanh trong năm 
nay. Phương Tây ngắt kết nối, vì thế, Nga đang muốn cùng 
Trung Quốc xây dựng các cơ chế mới, tránh phụ thuộc vào 
Mỹ và phương Tây. Bắt đầu bằng việc phi USD hóa.

Tại diễn đàn năm nay, Tập đoàn năng lượng 
Gazprom của Nga và phía đối tác Trung Quốc đã nhất trí 
thanh toán tiền khí đốt bằng đồng Ruble và đồng Nhân dân 
tệ theo tỷ lệ 50 - 50. VTB trở thành ngân hàng Nga đầu tiên 
chuyển tiền bằng đồng nhân dân tệ sang Trung Quốc mà 
không cần tới hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

“Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc 
đã đạt 140 tỷ USD và tiếp tục tăng. Nửa đầu năm nay đã 
tăng 30%. Có vẻ như chúng tôi sẽ sớm đạt được kim ngạch 
thương mại trị giá 200 tỷ USD như mong muốn” - Tổng 
thống Nga Putin cho biết.

Tại diễn đàn năm nay, Trung tâm Xuất khẩu Nga 
đang đề ra lộ trình các hướng xuất khẩu ưu tiên. Nhóm thứ 
nhất là các quốc gia có quan hệ kinh tế và thương mại đã 
được thiết lập với Nga như Kazakhstan, Uzbekistan, 
Belarus, Azerbaijan, nơi các sản phẩm của Nga có vị thế 
ổn định, thị trường đang phát triển. Châu Á và Trung 
Đông, Trung Quốc, trong nhóm thứ hai. Các nước châu 
Phi và Đông Nam Á trong nhóm thứ ba.

Nga hiểu rằng, để hướng tới một thế giới phi 
phương Tây, Nga một mặt phải phát huy nội lực để phát 
triển các gỉai pháp công nghệ thay thế, mặt khác, tích cực 
tìm kiếm sự hợp tác từ các nước đối tác quan trọng.

“Ấn Độ rất muốn tăng cường quan hệ kinh tế để 
tiếp tục hợp tác với Nga. Ngành năng lượng cũng đầy tiềm 
năng hợp tác. Với việc cung cấp than cốc, Nga có thể trở 
thành một đối tác quan trọng trong ngành thép của Ấn Độ” 
- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết.

Mối quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc đang là 
những trọng tâm ưu tiên của Moscow. Tổng thống Nga cho 
biết, ông sẽ sớm có cuộc gặp thượng đỉnh với chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới bên lề hội nghị của 
tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Uzbekistan. Đây sẽ là 
lần đầu tiên ông Tập Cận Bình công du nước ngoài trong 
gần 3 năm qua kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Thế 
giới đang dõi theo những chuyển động mới trong trục quan 
hệ giữa Nga - Trung Quốc, Ấn Độ.

Trung Đông, Nam Á vẫn coi trọng quan hệ đối 
tác với Nga

Dù có quan điểm chính trị như thế nào nhưng nhiều 
nước vẫn không thể bỏ qua Nga như một đối tác kinh tế 
quan trọng. Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ở 
Nam bán cầu, Trung Đông hay khu vực Nam Á cũng đang 
đẩy nhanh quan hệ kinh tế với Nga.

Như lập luận của Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, 
đơn giản là một chính quyền luôn phải thấy có nghĩa vụ 
cũng như đầy đủ các lý do về đạo đức để đảm bảo mức giá 
năng lượng thấp nhất cho người dân của mình. Chẳng hạn 
như trường hợp của Ấn Độ, các tính toán cho thấy giá dầu 
chỉ tăng 1 USD/thùng, nước này sẽ bỏ ra thêm 2,1 tỷ USD 
cho lượng dầu mà họ phải nhập khẩu về cho sản xuất và 
sinh hoạt. Trong khi dầu Nga bán ra thị trường bây giờ 
đang được hạ thấp hơn giá thị trường. Vậy nên Ấn Độ là 
một đối tác quan trọng trong bộ tứ kim cương của Mỹ và 
mới đây còn là đối tác của bộ tứ I2U2 gồm Mỹ, Ấn Độ, 
Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Tuy nhiên, nếu trước cuộc xung đột tại Ukraine, 
Ấn Độ chỉ mua chưa tới 1% tổng lượng dầu xuất khẩu của 
Nga thì nay, New Delhi nhập tới gần 20% tổng lượng dầu 
Nga xuất khẩu. Ngay cả đối với quyết định mới đây của 
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới 
(G7) áp mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga, Ấn 
Độ cũng cho biết, họ chỉ có thể tuân thủ nếu các đối tác 
khác đang mua dầu của Nga cũng làm như vậy.

Ngay chính nội bộ các nước châu Âu cũng đã phải 
thừa nhận rằng, các lệnh cấm vận nhằm vào Nga được đưa 
ra nhưng thế giới hầu như chưa có phương án nào để ứng 
phó với hệ quả từ các lệnh cấm đó. Quan điểm của Ấn Độ 
hay các nước khác tại Trung Đông Nam Á cũng như vậy. 
Đa phần đều thấy rằng, rủi ro từ việc phớt lờ các lệnh cấm 
vận của phương Tây nhằm vào Nga là có nhưng chạy theo 
các lệnh cấm vận nhằm vào Nga, đặc biệt trong lĩnh vực 
năng lượng thì sẽ còn rủi ro hơn nhiều đối với nền kinh tế 
cũng như ổn định xã hội của mình.

Thiết lập hệ thống giao dịch thương mại mới
Các lệnh cấm vận của phương Tây hiện nay không 

đánh vào toàn bộ các ngân hàng của Nga, theo ước tính là 
khoảng 80% các ngân hàng của Nga. Như châu Âu chẳng 
hạn, vẫn có một số miễn trừ cấm vận cho một số ngân hàng 
Nga để EU có thể tiếp tục các hợp đồng mua năng lượng từ 
Nga. Tuy nhiên, thời gian qua, Nga cũng đã không ngừng 
đẩy mạnh hệ thống thanh toán không dùng đồng USD và 
Euro với các đối tác tại Trung Đông, Nam Á, như hệ thống 
thanh toán trực tiếp đồng Ruble Nga và đồng Rupee Ấn 
Độ.

Một số nguồn tin cũng cho hay, Nga cũng đang đẩy 
mạnh các hợp đồng năng lượng thanh toán bằng đồng 
Dirham của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ngoài 

ra, các doanh nghiệp Nga được cho cũng đang đổ bộ ngày 
càng nhiều vào Vùng Vịnh để thực hiện giao dịch quốc tế 
từ đây nhằm lách các lệnh cấm vận.

Liệu rằng tới đây, Mỹ hay các nước phương Tây có 
gây sức ép mạnh mẽ hơn để buộc các quốc gia tại Trung 
Đông, Nam Á này ngưng làm ăn với Nga hay không? Dư 
luận tại đây cho là khó. Thứ nhất bởi Nga là một đối tác có 
sức chi phối quá lớn về kinh tế để khu vực này có thể bỏ 
qua. Thứ hai, chính phương Tây cũng chưa dám chắc cấm 
vận sát ván Nga thì họ sẽ được lợi.

Như các nghiên cứu mới đây cho rằng, chưa cần 
nói đến Trung Quốc, nếu Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu nhập 
khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, mà không mua dầu của Nga 
thời gian qua thì giá dầu thế giới sẽ còn tăng từ 8 - 10 
USD/thùng.

Trật tự thế giới mới đang hình thành
Cuộc cạnh tranh giữa những siêu cường khiến 

phần còn lại của thế giới rơi vào tình thế khó khăn. Một số 
quốc gia cảm thấy áp lực khi phải chọn bên trong khi 
những quốc gia khác phải tìm cách duy trì thái độ trung 
lập. Rồi khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng 
lượng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc tình trạng lạm 
phát gia tăng có thể dẫn đến suy thoái toàn cầu và sự xuất 
hiện dòng người tị nạn mới.

Hệ lụy từ cuộc chiến Nga - Ukraine thật nặng nề, 
ngay cả đối với các nước giàu. Còn những người nghèo, 
những nước nghèo càng cảm nhận rõ hơn tác động.

Gia đình em Isacc đang sống tại Anh. Mắc chứng 
rối loạn não hiếm gặp, cuộc sống của Isacc phụ thuộc vào 
một loạt các thiết bị y tế chuyên dụng. Nhưng hóa đơn điện 
tăng cao đã khiến niềm hy vọng sống cũng trở nên khó 
khăn khi gia đình em không thể chi trả hóa đơn điện.

Theo thống kê, giá năng lượng tại Anh đã tăng hơn 
80% so với cùng kỳ, lạm phát gần chạm mốc 2 con số. 
Trong khi đó, tại nhiều nước châu Âu, lạm phát cũng vượt 
9%, giá điện tăng hơn 10 lần, giá khí đốt cũng tăng chừng 
ấy. Nhưng những hệ lụy này còn vượt qua cả biên giới 
châu Âu và Tây Đại dương. Lạm phát tăng cao, cản trờ quá 
trình phục hồi sau đại dịch tại châu Á. Hàng triệu người 
châu Phi đối mặt với nạn đói, an ninh lương thực bị đe dọa 
nghiêm trọng.

Ông Achim Steiner từ Chương trình Phát triển 
Liên Hợp Quốc cho rằng: “Chúng ta phải luôn nhớ rằng, 
có những quốc gia phụ thuộc 30, 40 hay thậm chí 50% 
nguồn cung lúa mì từ Nga, Ukraine. Khá nhiều quốc gia 
châu Phi, Arab có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức. Hàng 
trăm triệu người đang phải chịu cảnh không thể mua thực 
phẩm cơ bản hằng ngày vì giá cả tăng, thậm chí còn không 
đủ khả năng chi trả cho bữa ăn ngày hôm sau”.

Cạnh tranh giữa các cường quốc cũng khiến phần 
còn lại thế giới rơi vào tình thế khó khăn, nhất là câu hỏi về 
việc chọn bên. Nhiều nước đã lựa chọn nỗ lực duy trì thái 
độ trung lập để đảm bảo các lợi ích quốc gia. Một số nước 
đã bỏ phiếu trắng trong các cuộc họp của Hội đồng Bảo an 
Liên Hợp Quốc liên quan các lệnh trừng phạt Nga. Đây 
cũng là các quốc gia đại diện cho các khu vực chịu ảnh 
hưởng đáng kể từ cuộc xung đột dưới nhiều hình thức khác 
nhau từ khủng hoảng lương thực, năng lượng, gián đoạn 
chuỗi cung ứng hay thậm chí là cả làn sóng tị nạn mới.

Tổng thống Mexico Andres Manul Lopez Obrador 
cho biết: “Chúng tôi sẽ không áp đặt các biện pháp trừng 
phạt kinh tế nào vì chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt 
đẹp với tất cả các chính phủ trên thế giới”.

Các nước Nam bán cầu thậm chí còn nhấn mạnh, 
cuộc chiến tại Ukraine, xung đột Nga - phương Tây là vấn 
đề của châu Âu nhưng họ lại gián tiếp gánh chịu hệ lụy.

Trung tướng Sir Robert Fry - Thành viên Ban Cố 
vấn Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh - cho rằng: “Mối 
quan tâm rõ ràng hơn và hiện tại của miền Nam Bán cầu là 
các lệnh trừng phạt chống lại Nga đang làm tăng giá thực 
phẩm và năng lượng”.

Theo các chuyên gia, căng thẳng Nga - phương 
Tây đã khiến thế giới trở nên phân cực hơn. Và trong bối 
cảnh đó, các quốc gia nhỏ hơn cần tăng cường phong trào 
không liên kết để bảo vệ lợi ích quốc gia, lấy hòa bình tập 
thể làm nền tảng cho an ninh tập thể.

Các nước vừa và nhỏ luôn chịu sức ép từ những sự 
thay đổi của quan hệ nước lớn. Khi các nước lớn đối đầu, 
không gian hợp tác quốc tế ngày càng bị hạn chế và dễ xuất 
hiện những biến số, rủi ro khó đoán định. Cuộc sắp xếp lại 
trật tự nào cũng đầy khó khăn và chông gai, khiến nảy sinh 
ra các tình huống mà các nước thêm bất đồng, xung đột với 
nhau. Nhưng thế giới kết nối ngày này không còn như thời 
kỳ chiến tranh lạnh lần thứ nhất, chia hai chiến tuyến rõ 
ràng. Cái trật tự thế giới chỉ xoay quanh một siêu cường 
duy nhất đã lỗi thời. Trong sự thay đổi và sắp xếp lại tình 
hình địa, chiến lược quốc tế, vai trò của các quốc gia và 
khu vực năng động đang gia tăng đáng kể. Các nước vừa 
và nhỏ sẽ phải hành động khéo léo để không bị lôi kéo vào 
vòng xoáy cạnh tranh nước lớn, mặt khác, cần gìn giữ độc 
lập, chủ quyền và lợi ích cốt lõi để tiếp tục tiến về phía 
trước.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Mỹ và Mexico tiến hành cuộc 
đối thoại kinh tế cấp cao

( +) - VN Đối thoại Kinh tế cấp cao là một nền tảng 
ngoại giao linh hoạt và chiến lược để Mỹ và Mexico thúc 
đẩy các ưu tiên chung về kinh tế, thương mại và xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngoại 
trưởng Antony Blinken và các quan chức hàng đầu khác 
của Mỹ ngày 12/9 đã tới Mexico để tham dự các cuộc đàm 
phán kinh tế cấp cao, trong bối cảnh Tổng thống nước chủ 
nhà Andres Manuel Lopez Obrador đưa ra giọng điệu hòa 
giải bất chấp căng thẳng thương mại song phương.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại 
trưởng Blinken cùng Bộ trưởng Thương mại Gina 
Raimondo, Phó Trưởng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) 
Jayme White, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Tăng 
trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Jose W. 
Fernandez, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây 
Bán cầu Brian A. Nichol sẽ cùng với các đối tác chủ nhà 
tiến hành Đối thoại Kinh tế cấp cao (HLED).

Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại 
Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Tatiana 
Clouthier, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng người 
đồng cấp Mexico Marcelo Ebrard chụp ảnh chung trước 
cuộc họp báo tại Mexico City ngày 12/9/2022

HLED là một nền tảng ngoại giao linh hoạt và 
chiến lược để Mỹ và Mexico thúc đẩy các ưu tiên chung về 
kinh tế, thương mại và xã hội. Với mục tiêu thúc đẩy sự 
phát triển và tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, khả năng 
cạnh tranh toàn cầu, giảm nghèo đói và bất bình đẳng, 
HLED được tổ chức dựa trên 4 trụ cột: xây dựng lại cùng 
nhau; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở Nam 
Mexico và Trung Mỹ; đảm bảo các công cụ cho sự thịnh 
vượng trong tương lai và đầu tư vào người dân 2 nước.

Tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Mexico đã chọc tức 
Tổng thống Mỹ Joe Biden bằng cách từ chối tham dự Hội 
nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles với lý do Cuba, 
Venezuela và Nicaragua không được mời.

Ngay tháng sau, Mỹ đã đệ đơn khiếu nại chính thức 
chống lại Mexico theo hiệp định thương mại tự do Bắc 
Mỹ, nói rằng các chính sách năng lượng của nước này 
phân biệt đối xử với các công ty Mỹ.

Tổng thống Lopez Obrador tuyên bố khiếu nại là 
không có cơ sở, nhưng chính phủ của ông đã cam kết làm 
việc để tìm ra một giải pháp. Cũng trong tháng 7, ông 
Obrador đã tới Washington để hội đàm với ông chủ Nhà 
Trắng, người nói rằng hai bên cần xây dựng lại quan hệ.

Theo số liệu của Mỹ, trước đại dịch COVID-19, 
Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 2 của nước này, chỉ 
sau Trung Quốc, với kim ngạch thương mại hàng năm đạt 
hơn 675 tỷ USD.

Đức nói đã chuẩn bị sẵn sàng 
nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt 
hoàn toàn

(VN+) - Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Đức đã 
có nhiều biện pháp dự phòng để đối phó với cuộc khủng 
hoảng năng lượng.

Đức chuẩn bị cho việc ngừng nhận hoàn toàn 
khí đốt của Nga

Hãng tin RT (Nga) đưa tin, Thủ tướng Olaf Scholz 
cho biết Đức có thể đối phó với cuộc khủng hoảng năng 
lượng hiện nay và sẵn sàng đối phó với nguy cơ ngừng 
nhận hoàn toàn khí đốt tự nhiên của Nga.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn... 
Nhưng chúng ta đã sẵn sàng. Ví dụ, sẵn sàng cho việc Nga 
cắt phần lớn khí đốt...”, ông Scholz nói.

“Chúng ta đã thiết lập các thiết bị đầu cuối ở bờ 
biển phía bắc của Đức để nhập khẩu khí thiên nhiên được 
hóa lỏng LNG. Chúng ta đã tiết kiệm khí đốt. Chúng ta 
đang tái sử dụng năng lực sản xuất của các nhà máy nhiệt 
điện than. Vào đầu năm tới, nếu cần, chúng ta sẽ có cơ hội 
sử dụng các nhà máy điện hạt nhân còn lại ở miền Nam 
nước Đức. Một gói hỗ trợ toàn diện đã được đưa ra để hỗ 
trợ những người không có khả năng tài chính dễ dàng đối 
phó với những thách thức như vậy”, Thủ tướng Đức nhấn 
mạnh.

Thủ tướng Olaf Scholz cảnh báo Đức đối mặt với 
thời kỳ khó khăn do thiếu nhiên liệu

Cuộc khủng hoảng khí đốt của Liên minh châu Âu 
(EU) đã gia tăng kể từ tuần trước nữa, khi Nga ngừng cung 
cấp khí đốt tới Đức qua đường ống Nord Stream 1 “vô thời 
hạn”. Nguồn cung cấp của Nga vẫn chảy sang EU qua 
Ukraine, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ so với mức trước 
xung đột.

Tại Đức, tình trạng thiếu nhiên liệu đã làm dấy lên 
lo ngại về một làn sóng phá sản tiềm tàng đối với các nhà 
cung cấp năng lượng. Đầu tuần qua, Giám đốc điều hành 
công ty nhập khẩu khí đốt Uniper (Đức) Klaus-Dieter 
Maubach cho hay, nước này có thể phải thực hiện việc 
phân bổ khí đốt trong suốt mùa đông.

Theo ước tính của ngân hàng đầu tư Goldman 
Sachs, việc phân bổ năng lượng có thể đồng nghĩa với việc 
Đức sẽ mất 65% ngành công nghiệp của mình.

Hiện các cơ sở lưu trữ khí đốt quốc gia của Đức đã 
lấp đầy 85%. Tuy nhiên, Chủ tịch cơ quan quản lý năng 
lượng Đức Klaus Mueller nói rằng, thậm chí các kho này 
được lấp đầy 95% dung lượng lưu trữ thì cũng chỉ đủ cho 
hai tháng sử dụng trung bình.

Ngân hàng Deutsche cảnh báo suy thoái của 
Đức là không thể tránh khỏi

Theo CNBC, trong một bài phát biểu tại Hội nghị 
thượng đỉnh ngân hàng Handelsblatt ở Frankfurt, Giám 
đốc điều hành của ngân hàng Deutsche Bank (Đức) 
Christian Sewing cho biết, các chuỗi cung ứng và giá trị 
toàn cầu bị gián đoạn, cùng với sự đình trệ trong thị trường 
lao động và sự thiếu hụt khí đốt, điện dẫn đến chi phí tăng 
vọt, là những lý do chính khiến lạm phát ở khu vực đồng 
Euro ở mức cao kỷ lục.

“Kết quả là, chúng ta sẽ không còn có thể ngăn 
chặn suy thoái kinh tế ở Đức. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng 
nền kinh tế của chúng ta đủ sức chống chịu tốt với cuộc suy 
thoái này - với điều kiện các ngân hàng trung ương phải 
hành động nhanh chóng và dứt khoát ngay bây giờ”, ông 
Sewing nói.

Giám đốc ngân hàng Deutsche chỉ ra rằng, hiện tại, 
nhiều người ở Đức vẫn phải có nguồn tiết kiệm dồi dào để 
đối phó chi phí năng lượng tăng vọt, trong khi hầu hết các 
công ty vẫn “đủ tài chính”.

Ông nhấn mạnh: “Nhưng lạm phát duy trì ở mức 
cao càng lâu thì áp lực càng lớn và tiềm ẩn xung đột xã hội 
càng lớn”.

Áp lực lạm phát 'đè nặng' ngân 
sách của Bộ Quốc phòng Mỹ

(VN+) - Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng quốc 
gia của Mỹ ước tính từ tài khóa 2021 đến tài khóa 2023, do 
ảnh hưởng của lạm phát, tổng thiệt hại về sức mua của Lầu 
Năm Góc sẽ vượt quá 110 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cần thêm 42 tỷ USD trong 
tài khóa 2023 để bù đắp ngân sách mua sắm bị thiếu hụt 
trong bối cảnh giá cả leo thang.

Theo hãng tin Reuters, trong báo cáo dự kiến được 
công bố tuần này, Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng quốc 
gia (NDIA) của Mỹ ghi nhận “lạm phát tăng mạnh là thách 
thức lớn” đối với Lầu Năm Góc và hàng nghìn nhà thầu, 
bên cạnh những khó khăn vì dịch COVID-19 và cuộc 
khủng hoảng chuỗi cung ứng.

Báo cáo ước tính từ tài khóa 2021 đến tài khóa 
2023, do ảnh hưởng của lạm phát, tổng thiệt hại về sức 
mua của Lầu Năm Góc sẽ vượt quá 110 tỷ USD.

NDIA kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua những biện 
pháp giảm tác động của lạm phát để hỗ trợ các công ty nắm 
giữ các hợp đồng giá cố định dài hạn, đồng thời đề xuất các 
hợp đồng tương lai có tính đến giá cả tăng.

Kêu gọi cứu trợ được đưa ra trong bối cảnh các 
công ty quốc phòng nhỏ hơn của Mỹ, vốn nắm giữ các hợp 
đồng không thể đàm phán lại, phàn nàn đang gặp khó khăn 
tài chính do thiếu nhân công và giá nguyên liệu thô tăng 
vọt.

Binh sĩ Mỹ
Các công ty nhỏ rất quan trọng đối với thể trạng 

của ngành quốc phòng Mỹ vì cạnh tranh giữa các công ty 
giúp Lầu Năm Góc giảm chi phí trong các hợp đồng. 
Những công ty này cũng giúp nuôi dưỡng và cung cấp một 
nguồn nhân tài ổn định là yếu tố rất cần thiết trong việc duy 
trì thế mạnh của Mỹ trong ngành sản xuất vũ khí.

Hiện Mỹ đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao. 
Giá cả đã tăng vọt trong nhiều tháng càng trầm trọng hơn 
do cuộc xung đột Nga-Ukraine tác động đến giá năng 
lượng và thực phẩm, trong khi chuỗi cung ứng liên tục gặp 
khó khăn.

Theo trang MarketWatch, chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) của Mỹ trong tháng Tám có thể đã có thể giảm 
xuống còn 8% từ mức 9,1% trong tháng Sáu - mức cao 
nhất trong 40 năm. Dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố 
số liệu mới nhất về tình hình lạm phát trong ngày 13/9.

Liên minh châu Âu giảm kiểm 
tra hàng hóa vào Bắc Ireland

(VN+) - Nhà chức trách chỉ tiến hành kiểm tra hải 
quan khi nghi ngờ buôn lậu, buôn bán ma túy, hoặc buôn 
đồ chơi nguy hiểm, thực phẩm độc hại, thường “chỉ vài 
chuyến hàng mỗi ngày”.

Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm bớt việc kiểm 
tra hải quan trên Biển Ireland xuống còn vài chuyến 
hàng/ngày.

Tuyên bố trên được Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu 
Maros Sefcovic đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ 
Financial Times trong bối cảnh ông hy vọng Chính phủ 
của tân Thủ tướng Anh Liz Truss sẵn sàng thực thi Nghị 
định thư Bắc Ireland về các quy chế thương mại hậu Brexit 

với Bắc Ireland.
Phó Chủ tịch Sefcovic nhấn mạnh theo các kế 

hoạch của Ủy ban châu Âu, biên giới thương mại sẽ không 
còn nếu Anh cung cấp cho giới chức EU dữ liệu thời gian 
thực về các hoạt động thương mại.

Theo ông, nếu dữ liệu được tải vào hệ thống, khi 
hàng hóa được đưa lên phà từ Anh, lực lượng chức năng có 
thể xử lý từ xa khi hàng hóa trên đường đến Bắc Ireland.

Nhà chức trách chỉ tiến hành kiểm tra hải quan khi 
nghi ngờ buôn lậu, buôn bán ma túy, hoặc buôn đồ chơi 
nguy hiểm, thực phẩm độc hại, thường “chỉ vài chuyến 
hàng mỗi ngày”.

Theo quan chức châu Âu, hầu như không có khác 
biệt nào giữa yêu cầu của Anh về việc “không kiểm tra” và 
đề xuất của EU về việc “kiểm tra tối thiểu, không công 
khai”.

Nghị định thư Bắc Ireland là 1 phần của thỏa thuận 
Brexit giữa Anh và EU, có hiệu lực vào tháng 1/2021, 
nhằm tránh việc thiết lập biên giới cứng giữa Bắc Ireland 
và Ireland.

Theo nghị định thư này, tất cả hàng hóa và sản 
phẩm có nguồn gốc động vật từ các vùng lãnh thổ khác của 
Vương quốc Anh vào Bắc Ireland phải được kiểm tra để 
đảm bảo những sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu về vệ 
sinh thực phẩm của EU.

Anh cho rằng không thể thực hiện nghị định thư 
này vì gây ra sự chậm trễ và gián đoạn đối với vận chuyển 
hàng hóa giữa các vùng lãnh thổ khác của Vương quốc 
Anh và Bắc Ireland.

Tân Thủ tướng Anh Truss nêu rõ điều này là sự can 
thiệp không thể chấp nhận được vào thị trường nội địa của 
Vương quốc Anh.

Bà khẳng định sẽ điều chỉnh Nghị định thư Bắc 
Ireland và ưu tiên hiện nay là tìm ra giải pháp thông qua 
đàm phán nhằm xóa bỏ 1 số quy định về thương mại hậu 
Brexit với vùng lãnh thổ này.

Thủ tướng Truss cho biết sẵn sàng đàm phán 
nhưng chỉ khi EU nhượng bộ mọi yêu cầu. Động thái trên 
dẫn tới việc EU tiến hành 7 hành động pháp lý đối với 
London do không thực hiện nghị định thư và chia sẻ dữ 
liệu.

Thụy Sĩ xây dựng cơ sở chứa 
chất thải hạt nhân dưới lòng đất

(VN+) - Địa điểm xây dựng được xác định sau 14 
năm đánh giá, theo đó đã hội tụ những điều kiện địa chất 
phù hợp nhất, mức độ ổn định cao nhất và linh hoạt nhất 
đối với một kho chứa dưới lòng đất.

Ngày 12/9, Thụy Sĩ thông báo sơ bộ vị trí được lựa 
chọn để xây dựng kho chứa chất thải hạt nhân dưới lòng 
đất nằm ở một khu vực ở phía Bắc thành phố Zurich, gần 
biên giới Đức. Chính phủ Thụy Sĩ dành 20 tỷ franc (20,94 
tỷ USD) cho dự án xây dựng. 

Theo thiết kế, kho chứa này sau khi hoàn thiện sẽ 
có thể lưu giữ chất thải hạt nhân trong ít nhất 200.000 năm 
tới.

Theo công ty National Cooperative for the 
Disposal of Radioactive Waste (NAGRA) phụ trách dự 
án, kho chứa sẽ đi vào hoạt động vào năm 2050.

Chính NAGRA, do các đơn vị vận hành nhà máy 
năng lượng hạt nhân và chính phủ thành lập, đã đề xuất xây 
dựng kho chứa chất thải dưới lòng đất ở vùng Laegern ở 
phía Bắc.

Công ty cho biết địa điểm xây dựng được xác định 
sau 14 năm đánh giá, theo đó đã hội tụ những điều kiện địa 
chất phù hợp nhất, mức độ ổn định cao nhất và linh hoạt 
nhất đối với một kho chứa dưới lòng đất.

Nhà máy điện hạt nhân gần Leibstadt, Thụy Sĩ
NAGRA sẽ xin chính phủ cấp phép sử dụng địa 

điểm này để xây dựng kho chứa chất thải từ 4 nhà máy điện 
hạt nhân của Thụy Sĩ vào cuối năm 2024.

Dự kiến, Quốc hội và Chính phủ Thụy Sĩ sẽ thông 
qua quyết định cấp phép vào năm 2029.

Mức đền bù thiệt hại cho các vùng chịu ảnh hưởng, 
trong đó có cả Đức, chưa được quyết định.

Bùng phát giao tranh giữa quân 
đội Azerbaijan và Armenia

(VN+) - Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, một số 
vị trí, hầm trú ẩn và các cứ điểm của lực lượng vũ trang đã 
bị tấn công dữ dội bằng những loại vũ khí khác nhau của 
các đơn vị quân đội Armenia.

Theo Reuters, sáng 13/9, các hãng truyền thông 
của Nga đưa tin những cuộc đụng độ đã nổ ra giữa quân đội 
Azerbaijan và Armenia. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về 
nguyên nhân bùng phát giao tranh.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo: “Một số vị 
trí, hầm trú ẩn và các cứ điểm của lực lượng vũ trang 
Azerbaijan... đã bị tấn công dữ dội bằng những loại vũ khí 
khác nhau, trong đó có súng cối, của các đơn vị quân đội 
Armenia. Đã có những thiệt hại về nhân sự và cơ sở hạ tầng 
quân sự”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Armenia xác nhận: 
“Các vụ đụng độ vẫn đang tiếp diễn - hậu quả của một cuộc 
khiêu khích quy mô lớn từ phía Azerbaijan. Các lực lượng 
vũ trang của Armenia đã tung ra những biện pháp đáp trả 
tương xứng”.
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