
Hơn 50 quốc gia sẽ họp bên lề 

hội nghị của NATO tại Brussels 

hôm 12/10 để thảo luận về việc 

tăng cường khả năng phòng không 

của Ukraine, hai ngày sau khi tên 

lửa của Nga dội xuống các thành 

phố trên khắp đất nước, bao gồm 

cả thủ đô Kyiv, theo Reuters.
Các hệ thống phòng không 

tiên tiến được thiết kế để bảo vệ 

toàn bộ thành phố khỏi các cuộc 

tấn công trên không. Các cuộc 

không kích của Nga hôm 10/10 đã 

giết chết 19 người ở Ukraine, hơn 

100 người bị thương và phá hủy 

các nguồn cung cấp điện trên khắp 

đất nước.
Hôm 11/10, Ukraine đã nhận 

được tổ hợp đầu tiên trong số 4 hệ 

thống phòng không IRIS-T SLM 

mà Đức hứa cung cấp, một nguồn 

tin của Bộ Quốc phòng Đức cho 

biết.
Tổng thư ký NATO Jens 

Stoltenberg, phát biểu trước cuộc 

họp hai ngày của các bộ trưởng 

quốc phòng của liên minh vào 

Mỹ có thể sớm cấp hàng tỉ đô 
la tài trợ quân sự cho Đài Loan, 
xúc tiến nhanh các thương vụ bán 

võ khí và tăng cường phối hợp 
quân sự với Đài Loan trong lúc 
Trung Quốc tăng áp lực lên hòn 
đảo dân chủ này.

Thượng viện Mỹ đã bao 
gồm phần lớn ‘Đạo luật Chính 

sách Đài Loan 2022’ vào Đạo 
luật Thẩm quyền Quốc phòng trị 
giá 817 tỉ đô la được đưa ra tranh 

luận hôm 11/10. Ủy ban Đối 
ngoại Thượng viện chấp thuận 
Đạo luật về Đài Loan hồi tháng 9, 
khiến Bắc Kinh phẫn nộ.

Trung Quốc xem Đài Loan 
là lãnh thổ của mình và chưa bao 

Nhiều người ở Anh quốc 

đang tích trữ chăn ấm và nồi chiên 

không dầu (air fryer) để cố giảm 

tiền năng lượng mùa đông này, 

theo một báo cáo mới.

Các thiết bị tiết kiệm năng 

lượng khác, chẳng hạn như máy 

sấy khí (air dryer), và quần áo ấm 

cũng bán khá chạy, British Retail 

Consortium (BRC) cho biết.

Tuy vậy, theo BRC, tổng 

doanh số bán lẻ tiếp tục giảm trong 

tháng Chín.

Họ cho biết mọi người đang 

tránh mua các mặt hàng như TV và 

máy tính.

Báo cáo từ BRC và công ty tư 

vấn KPMG cho thấy giá trị doanh 

thu bán lẻ đã tăng 2,2% tháng 

trước, cao hơn so với mức tăng 1% 

trong tháng Tám.

Tuy nhiên BRC cho biết, tăng 

một chút trong doanh số bán hàng 

vẫn cứ che đi thực tế là số lượng 

hàng hóa bán ra giảm nhiều, một 

khi tính cả lạm phát.

Lạm phát hiện đang gần mức 

Nga tuyên bố họ đã bắt tám 
người liên quan tới vụ nổ hôm 
thứ Bảy trên một cây cầu trọng 
yếu nối Nga với Crimea.

Lực lượng an ninh Nga FSB 

cho biết năm người trong số đó là 
người Nga, ba người còn lại là 
người Ukraine và Armenia.

Nga nói Kyiv đứng sau vụ 

tấn công nhưng một quan chức 
Ukraine mô tả cuộc điều tra của 
Nga là “vớ vẩn”.

Nga đưa ra tuyên bố này 
trong lúc các vụ nổ mới được ghi 

nhận ở các thành phố Kherson, 
Zaporizhzhia và Nikopol của 
Ukraine.

Phóng viên BBC Hugo 

Tổng thống Joe Biden hôm 
11/10 cam kết “sẽ có những hậu 
quả” đối với quan hệ giữa Mỹ và A 
rập Xê út sau khi khối OPEC+ 
thông báo hồi tuần trước rằng họ 

sẽ cắt giảm mục tiêu sản lượng 
dầu trước sự phản đối của Mỹ, 
theo Reuters.

Tuyên bố của ông Biden được 

đưa ra một ngày sau khi Thượng 
nghị sĩ Đảng Dân chủ đầy quyền 
lực Bob Menendez, Chủ tịch Ủy 
ban Đối ngoại Thượng viện, nói 
rằng Hoa Kỳ phải ngay lập tức 

đóng băng mọi hợp tác với A rập 
Xê út, bao gồm cả việc bán vũ khí.

Trong một cuộc phỏng vấn 
với phóng viên Jake Tapper của 

đài CNN, Tổng thống Biden từ 
chối nói cụ thể về những phương 
án mà ông đang cân nhắc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng 
Karine Jean-Pierre cho biết một 

cuộc đánh giá chính sách sẽ được 
tiến hành nhưng không đưa ra 
mốc thời gian hành động hoặc 
thông tin về việc ai sẽ đứng đầu 
cuộc đánh giá này. Bà nói rằng 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Đài Loan được đưa 

vào dự luật quốc phòng khổng lồ của Mỹ

Ủy ban châu Âu dùng từ 

“man rợ” khi lên án các cuộc tấn 

công tên lửa của Nga đánh vào 

Kyiv và các thành phố khác của 

Ukraine hôm thứ Hai 10/10, 

đồng thời Ủy ban này cũng cảnh 

cáo Belarus chớ có giúp đồng 

minh Nga giết hại dân thường.
Người đứng đầu chính sách 

đối ngoại của EU Josep Borrell 

nói rằng các hành động của Nga 

"không có chỗ đứng trong thế kỷ 

21", và ông nói thêm trong một 

bài đăng trên Twitter rằng viện 

trợ quân sự của khối EU dành 

cho Ukraine đang trên đường 

đến.
Nga đã tấn công các thành 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Brussels, Bỉ, ngày 12/10/2022.

Nga bắt người sau vụ tấn công cầu Crimea
Tổng thống Biden quyết 

đáp trả A rập Xê út sau quyết định của OPEC+

Lo tiền điện tăng, 

dân Anh 'mua chăn ấm và bếp chiên không dầu’

Tư Liệu: Lính không quân Đài Loan nâng tên lửa không đối không AIM-9 
Sidewinder để đưa lên máy bay chiến đấu Northrop F-5 trong một cuộc diễn tập quân sự tại Căn cứ Không quân Zhi-Hang ở Đài Đông.

EU lên án vụ tấn công 

tên lửa ‘man rợ’ của Nga, cảnh cáo Belarus
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcTổng thống Joe Biden phát biểu hôm 11/10/2022, quyết đáp trả A rập Xê út sau quyết định của OPEC+.

Các đồng minh, đối tác 

của NATO nhắm đến tăng cường khả năng phòng không của Kyiv

Một tòa chung cư bị tên lửa Nga đánh trúng ở Zaporizhzhia, Ukraine, 9/10/2022.

Hình ảnh vụ nổ cây cầu Kerch ở eo biển Kerch, Crimea hôm 8/10/2022
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NATO tiến hành tập 
trận hạt nhân mang tên 
'Steadfast Noon'

(VN+) - Phát biểu họp báo trước 
thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
NATO, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết 
cuộc tập trận này có tên “Steadfast Noon”, 
diễn ra định kỳ hằng năm và thường kéo dài 
khoảng một tuần.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO), Jens Stoltenberg 
ngày 11/10 cho biết khối quân sự này sẽ tiến 
hành một cuộc tập trận hạt nhân vào tuần 
tới.

Phát biểu họp báo trước thềm Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng 
thư ký Stoltenberg cho biết cuộc tập trận 
này có tên “Steadfast Noon”, diễn ra định 
kỳ hằng năm và thường kéo dài khoảng một 
tuần.

Máy bay của NATO
Tham gia diễn tập gồm máy bay 

chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt 
nhân, nhưng không mang theo bom thật, 
cùng nhiều nhiều loại máy bay khác.

Dự kiến sẽ có 14 trong số 30 quốc 
gia thành viên NATO tham gia tập trận. 
Theo một quan chức NATO, phần lớn cuộc 
diễn tập sẽ diễn ra cách Nga hơn 1.000km.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký NATO 
cho biết đang thảo luận với các nước thành 
viên và công ty quốc phòng về cách thức 
đẩy sản xuất vũ khí và bổ sung kho dự trữ.

Tại hội nghị ngày 12/10, các bộ 
trưởng quốc phòng NATO sẽ đánh giá nỗ 
lực tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược 
cũng như đưa ra quyết định tiếp theo để duy 
trì mức dự trữ của các nước trong khối.

NATO sẽ thảo luận 
việc tăng sản xuất vũ khí và 
đạn dược

(VN+) - Tổng Thư ký NATO Jens 
Stoltenberg sẽ chủ trì cuộc họp của Nhóm 
Kế hoạch Hạt nhân để thảo luận về vai trò 
của năng lực hạt nhân của NATO.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ 

chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) diễn ra trong hai ngày 12, 13/10 tại 
Brussels (Bỉ) sẽ tập trung thảo luận về các 
biện pháp nhằm tăng sản xuất vũ khí và đạn 
dược, song song với việc duy trì kho vũ khí 
dự trữ, cũng như tăng cường sự hỗ trợ cho 
Ukraine.

T ổ n g  t h ư  k ý  N A T O  J e n s 
Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo 
trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 
NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 11/10

Phát biểu tại cuộc họp báo trước 
thềm hội nghị trên ngày 11/10, Tổng Thư ký 
NATO Jens Stoltenberg cho biết Nhóm 
Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ dẫn 
đầu sẽ nhóm họp tại trụ sở của NATO trong 
ngày 12/10.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc 
phòng Ukraine Oleksiy Reznikov sẽ phát 
biểu trước những người đồng cấp và cập 
nhật về những diễn biến mới nhất trên thực 
địa và những nhu cầu cấp thiết của Ukraine 
trong mùa Đông.

Cũng theo ông Stoltenberg, ngày 
13/10, ông sẽ chủ trì cuộc họp của Nhóm Kế 
hoạch Hạt nhân để thảo luận về vai trò của 
năng lực hạt nhân của NATO, trong đó các 
bộ trưởng quốc phòng sẽ thông qua các biện 
pháp nhằm tăng cường hơn nữa khả năng 
răn đe và thế trận phòng thủ của NATO.

Đặc biệt, điều này liên quan đến 
việc tăng dự trữ đạn dược và vật tư phục vụ 
sản xuất vũ khí và đạn dược, duy trì mức dự 
trữ của các đồng minh, đồng thời cải thiện 
khả năng phục hồi và bảo vệ các cơ sở hạ 
tầng quan trọng.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc 
phòng cũng sẽ thảo luận về các nhiệm vụ và 
hoạt động của NATO, bao gồm cả ở vùng 
lãnh thổ Kosovo và Iraq.

Hội nghị nêu trên sẽ là cuộc họp đầu 
tiên của Bộ trưởng quốc phòng các nước 
NATO kể từ khi diễn ra Hội nghị thượng 
đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi 
tháng 6 năm nay và cũng là cuộc họp cấp bộ 
trưởng đầu tiên mà Phần Lan và Thụy Điển 
tham gia với tư cách khách mời.

SUGARWELL PLAZA
14248 BELLAIRE BLVD., HOUSTON TX 77083

CHO THUÊ
PHÒNG MẠCH |   VĂN PHÒNG|   NHÀ HÀNG |  CỬA HÀNG

Điểm nổi bật :
• Nằm trên Bellaire, ở gần bên ca ̣nh highway 6
• Nằm trong khu thương maị  phát triển tốt được bao quanh bởi 80 nghìn dân với các doanh nghiệp nổi 
tiếng như HEB, Fiesta, Chick-Fil-A, Chase & Wells Fargo Banks, v.v.
• Đơn vị mặt tiền, bình quân 35.000 xe cộ qua laị hàng ngày
• Thích hợp cho các cửa hàng bán lẻ, văn phòng y tế, nha khoa, 
bảo hiểm hoặc nhà hàng
• Center có chỗ để U-turn và biễn quảng cáo
• Có camera bảo vệ bao quanh toàn bộ khu vực

Xin liên hệ :
Mandy Ho

(281) 690-8080
sugarwellplaza@yahoo.com

Cho share bàn trong văn phòng làm việc, $500/tháng/bill pay. Thích hợp cho công việc khai thuế, bán bảo hiểm, thông dịch.

10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Auto Home

v Long Term Care

v Commercial

v Annuities, 401k Rollover

v Dental, Hearing, Vision

v Travel Insurance

v Tax Services

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

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

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

Website: www.ioneinsurance.com

Thông cống: Nhà ở, Nhà hàng: Toilet, sink nhà bếp, sink rửa mặt, 

buồng tắm, máy giặt .v.v. Đường ống cống bị nghẹt, tràn nước

Sữa chữa - Thay mới: Các loại vòi nước (nhà bếp, nhà tắm, rửa 

mặt), toilet, bathlub, shower, máy xay rác, bình nước nóng, tankless, 

hệ thống lọc nước, valve tưới cỏ, valve khóa nước, hệ thống tưới cỏ. 

Ống nước cũ (gavernize thay pex), đường ống cống cũ (có rễ cây), 

trong nhà, ngoài sân, ... bị rỉ sét, tắc nghẹt, bể vỡ, hư hỏng.

Remodeling kitchen - bathroom.

PLUMBING REPAIR
876-2041/1609

832.997.9959
281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

http://www.asq-korean.org
https://tobaccofreeca.com/viet/topics/secondhand-smoke/
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TIN THEÁ GIÔÙI

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng 'bật đèn 
xanh' cho Phần Lan gia nhập NATO, 
nhưng từ chối Thụy Điển

(VN+) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip 
Erdogan cho biết nước này sẵn sàng “bật đèn xanh” cho 
Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO), nhưng chưa sẵn sàng làm điều tương tự với Thụy 
Điển, gợi ý rằng hai quốc gia có thể gia nhập NATO vào 
những thời điểm khác nhau.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Praha (CH Séc), 
nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng quan hệ của Ankara 
với Phần Lan “khác với quan hệ Ankara - Thụy Điển”.

Theo ông Erdogan, “Phần Lan không phải là một 
quốc gia nơi những kẻ khủng bố tự do đi lại”, trong khi 
Thụy Điển là “một nơi mà khủng bố đang lan tràn”.

“Vì vậy, liên quan đến Phần Lan và Thụy Điển, 
NATO sẽ phải đưa ra quyết định. Nếu họ đưa ra quyết định 
có lợi cho Phần Lan, tất nhiên chúng tôi sẽ làm mọi thứ mà 
chúng tôi được yêu cầu”, ông Erdogan nói, ám chỉ việc 
Ankara sẵn sàng “bật đèn xanh” cho Phần Lan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra cùng ngày 

khi Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen xác 
nhận rằng đất nước của ông sẽ xây dựng con đường hướng 
tới NATO cùng với “đối tác thân thiết của mình là Thụy 
Điển”.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai quốc gia còn lại 
trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa chính thức phê 
chuẩn việc sáp nhập hai quốc gia Bắc Âu, khiến quá trình 
này rơi vào tình trạng ngưng trệ do 30 thành viên của liên 
minh đều cần phải nhất trí về việc kết nạp thành viên mới.

Thụy Điển và Phần Lan từng cho phép những 
người chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn chính trị, đặc biệt 
là người Kurd. Đây là điều mà Ankara cho là không thể 
chấp nhận được.

Để xoa dịu Thổ Nhĩ Kỳ, Stockholm và Helsinki ký 
thỏa thuận 10 điểm cam kết đáp ứng các yêu cầu dẫn độ, 
loại bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và ngừng hỗ trợ 
cho các nhóm mà Ankara coi là khủng bố.

Từ tháng 7, cả Thụy Điển và Phần Lan đã thực hiện 
một số bước để đảm bảo sự chấp thuận của Ankara đối với 
việc gia nhập NATO. Tuần trước, Thụy Điển thông báo sẽ 
dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí mà họ đã áp dụng đối với Thổ 
Nhĩ Kỳ vào năm 2019 liên quan đến hoạt động quân sự của 
nước này chống lại phiến quân người Kurd ở Syria.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán của Thụy Điển và 
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Đầu tuần 
này, căng thẳng gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập Đại 
sứ Thụy Điển vì một chương trình truyền hình mà Ankara 
coi là xúc phạm.

Phần Lan và Thụy Điển, vốn là những quốc gia 
trung lập trong nhiều thập kỷ, đã quyết định gia nhập 
NATO sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary: 'Châu Âu 
đang chảy máu'

(VN+) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho 
biết, các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga liên 
quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã thất bại.

“Châu Âu đang dần chảy máu và Nga tiếp tục kiếm 
tiền trong thời gian này”, Thủ tướng Hungary Viktor 
Orban cho biết, đồng thời nhấn mạnh rõ ràng là “chính 
sách trừng phạt của Brussels đã thất bại và cần phải được 
thay đổi”.

Thủ tướng Viktor Orban thường xuyên chỉ trích 
các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối 
với Nga, gọi chúng là phản tác dụng. Budapest lập luận, 
các hạn chế 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.

Hungary là quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng 
lượng của Nga. Nước này duy trì lập trường tương đối 
trung lập trong xung đột ở Ukraine, lên án việc sử dụng vũ 
lực của Moskva song từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban
Lời kêu gọi của Thủ tướng Viktor Orban được đưa 

ra cùng ngày EU công bố gói trừng phạt thứ tám đối với 
Nga. Các biện pháp hạn chế mới bao gồm giới hạn giá dầu, 
hạn chế thương mại lên tới 7 tỷ euro, cũng như các biện 
pháp trừng phạt đối với 30 cá nhân và 7 thực thể Nga.

Đáng chú ý, biện pháp trừng phạt mới của Nga của 
EU cũng áp đặt đối với các vùng lãnh thổ Nga vừa mới sáp 
nhập gồm Kherson và Zaporizhzhia.

Đòn cấm vận của EU diễn ra sau khi Moskva chính 
thức sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk 
cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhzhia vào Nga.

Brussels kỳ vọng rằng những hạn chế chưa từng có 
sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga và ngăn Moskva gia tăng 
nguồn thu phục vụ cho hoạt động quân sự tại Ukraine. Tuy 
nhiên, Moskva không chỉ có thị trường EU, nước này có 
thể chuyển hướng sang cung cấp khí đốt cho thị trường 
châu Á, đồng thời thu lợi từ việc giá năng lượng ngày càng 
tăng.

Trên thực tế, chính sách trừng phạt của EU đang 
khiến nhiều quốc gia ở châu Âu đối mặt với nhiều khó 
khăn khi lạm phát tăng vọt, đồng thời đẩy châu Âu vào 
cuộc khủng hoảng năng lượng. Tình hình càng trở nên tồi 
tệ hơn vào cuối tháng 9 khi các đường ống dẫn khí đốt 
Nord Stream (Dòng chẩy phương Bắc) từ Nga đến Đức bị 
rò rỉ.

M ỹ  n ớ i  l ỏ n g  t r ừ n g  p h ạ t 
Venezuela để giải phóng thị trường 
dầu?

(VN+) - Mỹ đang xem xét nới lỏng các biện pháp 
trừng phạt đối với Venezuela để nước này có thể xuất khẩu 
dầu ra thị trường toàn cầu.

Báo Vedomosti (Nga) mới đây dẫn bình luận của 
các chuyên gia cho rằng, Mỹ có thể nới lỏng các biện pháp 
trừng phạt đối với Venezuela để tăng nguồn cung dầu cho 
thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, điều này sẽ không bù đắp 
cho việc giảm sản lượng dầu từ thỏa thuận của OPEC+.

Trong cuộc họp chính sách ngày 5/10 tại Vienna 
(Áo), OPEC+đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở 
mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới. Đây là lần 
cắt giảm sản lượng nhiều nhất của OPEC+ kể từ năm 
2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, bất chấp 
sự vận động hành lang từ Mỹ.

Nhà phân tích cấp cao Nikita Blokhin của Ngân 
hàng Alfa nhận định các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ 
và Venezuela có liên quan trực tiếp đến quyết định trên của 
OPEC+ và kế hoạch của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào 
dầu của Nga trước cuối năm 2022.

Ông Blokhin lưu ý rằng dầu nặng của Venezuela là 
lựa chọn thay thế hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng ở 
Mỹ và châu Âu vì đặc tính của nó gần với dầu Urals của 
Nga. Nhiều khả năng, Mỹ sẽ khởi xướng các cuộc đàm 
phán tiếp theo để chuẩn bị cho việc đưa ra giới hạn giá dầu 
của Nga vào tháng 12 tới, vốn có thể dẫn đến nguồn cung 
dầu thô trên thị trường toàn cầu giảm.

Theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh 
của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Dmitry Rozental, hiện 
tại, vị thế chính trị của Tổng thống Venezuela Nicolas 
Maduro và các đồng minh mạnh hơn nhiều so với năm 
2019 và thậm chí cả năm 2021, kể từ khi phe đối lập tan rã, 
nhưng tình hình kinh tế của nước này vẫn tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ, trong khi ngành công nghiệp dầu mỏ của họ đang 
cần các công nghệ và đầu tư của phương Tây, cùng với 
việc xuất khẩu hợp pháp. Do đó, ông Maduro sẽ quan tâm 
đến việc Washington nới lỏng 

các lệnh trừng phạt, sẵn sàng bình thường hóa với 
Mỹ trên một số lĩnh vực để ổi lấy “nhượng bộ”. đ

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng đã cảnh báo 
rằng nguồn cung dầu của Venezuela có thể có ảnh hưởng 
hạn chế đến giá cả do sản lượng của nước này đã giảm 
mạnh sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, quản lý yếu 
kém và các lệnh trừng phạt.

Nhà phân tích thị trường hàng hóa tại Otkritie 
Investment Oksana Lukicheva nghi ngờ rằng ngay cả khi 
đạt được một số thỏa thuận chính trị với Tổng thống 
Venezuela Nicolas Maduro, Mỹ khó có thể bù đắp sự sụt 
giảm sản lượng cắt giảm của OPEC + với nguồn cung từ 
Venezuela. “Toàn bộ sản lượng của Venezuela ít hơn so 
với lượng cắt giảm hạn ngạch của OPEC+”, bà Lukicheva 
nói, lưu ý sản lượng tháng 8 của Venezuela chỉ đạt 0,7 triệu 
thùng/ngày.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela đã phải 
chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ kể từ năm 2019, 
khi chính quyền Tổng thống Trump và các đồng minh 
phương Tây tuyên bố lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó là 
lãnh đạo hợp pháp của nước này sau cuộc bầu cử mà họ các 
cáo buộc là có “gian lận trong bỏ phiếu”.

Anh sẵn sàng ký một thỏa thuận 
với đối tác năng lượng EU

(VN+) - NSEC, gồm Ủy ban châu Âu, tám quốc 
gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy, tập 
trung hỗ trợ xây dựng các nhà máy điện gió và mạng lưới 
phân phối trong khu vực.

Vương quốc Anh đã sẵn sàng ký một thỏa thuận 
với Tổ chức Hợp tác Năng lượng Biển Bắc tự nguyện 
(NSEC), dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy quan hệ ấm lên 
giữa Brussels và London.

NSEC, gồm Ủy ban châu Âu, tám quốc gia thành 
viên Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy, tập trung hỗ trợ 
xây dựng các nhà máy điện gió và mạng lưới phân phối 
trong khu vực. Anh từng là thành viên của tổ chức này 
trước khi rời EU.

Anh đang chuẩn bị ký một biên bản ghi nhớ với 
NSEC để tái gia nhập tổ chức.

Tuy nhiên, Anh sẽ không thể là một thành viên 
chính thức của NSEC, trừ khi nước này tuân theo các quy 
định của thị trường nội khối.

Thủ tướng Anh Liz Truss đã trao đổi với lãnh đạo 
các nước láng giềng về an ninh năng lượng tại cuộc họp 
khai mạc Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), gồm các 
quốc gia châu Âu, tại Prague vào ngày 7/10, kêu gọi 44 
quốc gia tham dự cuộc họp tiếp tục cung cấp điện cho 
Vương quốc Anh thông qua hệ thống cấp điện liên kết.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, hiện giữ chức 
Chủ tịch luân phiên EU, cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu 
hoàn thành quá trình cho phép Vương quốc Anh tham gia 
Tổ chức Hợp tác Năng lượng Biển Bắc càng sớm càng tốt. 
Đây sẽ là bước này sẽ tăng cường hợp tác và an ninh năng 
lượng của châu Âu trước tình trạng thao túng giá năng 
lượng”.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng cho biết ông 
ủng hộ mối quan hệ năng lượng chặt chẽ hơn với Vương 
quốc Anh. Hà Lan và Bỉ là hai quốc gia cung cấp điện cho 
Anh thông qua hệ thống cấp điện liên kết vào mùa Đông, 
khi Anh thiếu điện.

Kể từ khi rời EU vào năm 2020, Anh tỏ ra không 
mấy mặn mà trong việc hợp tác chính thức với Brussels.

Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp thay thế 
nguồn khí đốt của Nga do cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn 
đến thay đổi.

Vương quốc Anh đã được chọn để tổ chức cuộc 
họp lần thứ tư của nhóm EPC vào năm 2024.

Bên lề hội nghị EPC, Thủ tướng Anh cũng có cuộc 
gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel 
Macron.

Hai bên đã đưa ra tuyên bố chung, theo đó lần đầu 
tiên kể từ sau Brexit, Anh và Pháp sẽ tổ chức hội nghị 
thượng đỉnh vào năm 2023, “để tiến tới một chương trình 
nghị sự song phương mới”.

Hai bên cũng  thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác 
trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời nhất trí  tăng cường 
hợp tác chống di cư bất hợp pháp trong phạm vi luật pháp 
quốc tế, nhằm xử lý các nhóm tội phạm buôn người trên 
khắp châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ hai nước dự kiến sẽ thống nhất 
các biện pháp về vấn đề này vào mùa Thu này.

Tây Ban Nha phá đường dây 
sản xuất tiền giả quy mô lớn tại châu 
Âu

(VN+) - Cảnh sát Tây Ban Nha phối hợp với cảnh 
sát Catalan và Europol đã triệt phá mạng lưới sản xuất và 
lưu hành hơn 8 triệu euro tiền giả, bắt giữ 12 nghi phạm.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 6/10 thông báo đã triệt 
phá thành công một trong những đường dây sản xuất tiền 
giả có quy mô lớn nhất tại châu Âu, đã sản xuất và lưu hành 
hơn 8 triệu euro tiền giả.

Lực lượng cảnh sát cho biết họ đã phối hợp với 
cảnh sát Catalan và Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) 
triệt phá mạng lưới chuyên làm giả các tờ mệnh giá 500 
euro này.

Tổng cộng 12 đối tượng tình nghi liên quan trực 
tiếp đã bị bắt giữ, trong đó 1 nghi phạm nắm vị trí quan 
trọng trong đường dây in và phân phối tiền giả.

Năm 2021, cảnh sát đã mở chiến dịch điều tra sau 
khi phát hiện những tờ tiền mệnh giá 500 euro giả lưu hành 
có đặc điểm tương tự như những tờ tiền do đường dây từng 
hoạt động ở khu vực phía Đông của Valencia làm ra.

Đường dây này đã bị triệt phá cách đây 1 thập kỷ.
Người đứng đầu đơn vị kiểm soát tiền giả của lực 

lượng cảnh sát Catalonia, ông Sergi Sanchez, cho biết tiến 
trình điều tra có bước đột phá sau khi người dân khu vực 
phát hiện một chiếc túi chứa 4,3 triệu euro tiền giả ở gần 
nhà một nghi phạm tại thành phố Barcelona.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Madrid, ông 
Sanchez cho biết một số tờ tiền không có công nghệ 
hologram chống tiền giả nên có thể giúp xác định dễ dàng 
hơn.

Trong khi đó, một luật sư tại Ngân hàng Tây Ban 
Nha Jorge Ruiz nhận định rằng những tờ tiền giả trên có 
“chất lượng rất cao” và hầu như không thể phát hiện bằng 
mắt thường.

Vấn nạn tiền giả được cho là đã giảm mạnh tại 
châu Âu trong những năm gần đây. Ngân hàng Trung ương 
châu Âu (ECB) cho biết số lượng tiền euro giả thu giữ 
được trong năm 2020 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, khi 
chỉ có khoảng 460.000 tờ tiền giả “trôi nổi”, giảm 18% so 
với năm 2019.

ECB cho biết kể từ khi châu Âu phát hành một 
đồng tiền chung, có “rất ít” nguy cơ một đồng tiền giả đến 
tay một công dân trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung 
euro (Eurozone) và nguy cơ này ngày cảng giảm.

Anh áp đặt trừng phạt với các 
quan chức an ninh cấp cao của Iran

(VN+) - Các lệnh trừng phạt bao gồm cấm không 
cho các cá nhân trong danh sách tới Anh, cũng như phong 
tỏa tài sản của những người này tại Anh.

Ngày 10/10, Anh tuyên bố áp đặt các lệnh trừng 
phạt đối với một số quan chức an ninh cấp cao và nhân vật 
chính trị của Iran.

Trong thông báo, Chính phủ Anh nêu rõ đã áp đặt 
lệnh trừng phạt đối với Mohammed Rostami Cheshmeh 
Gachi, chỉ huy lực lượng cảnh sát bảo đảm “đạo đức Hồi 
giáo” phải được tôn trọng và Haj Ahmed Mirzaei, người 
đứng đầu đơn vị này ở tại thủ đô Tehran.

Một số quan chức an ninh và nhân vật chính trị 
khác cũng nằm trong diện này bao gồm người đứng đầu 
lực lượng Basij - phụ trách về an ninh nội địa của Lực 
lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - 
Gholamreza Soleimani, Chỉ huy Đơn vị đặc nhiệm NAJA 
của cảnh sát Iran Hassan Karami, Chỉ huy lực lượng cảnh 
sát Iran Hossein Ashtari, cựu Thống đốc tỉnh Shahr-e 
Qods, Leila Vaseghi, chỉ huy IRGC tại tỉnh Khuzestan, 
Hassan Shahvarpour.

Các lệnh trừng phạt bao gồm cấm không cho các cá 
nhân trong danh sách tới Anh, cũng như phong tỏa tài sản 
của những người này tại Anh.
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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 * 281-241-7067

Website: ww.mathchem.com
Email: mathchemsolutions@gmail.com

8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & 

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

thGolden Bank Celebrates its 37  Anniversary

In celebrating Golden Bank's 37th year milestone, Vice Chairman Milton Yang said: “Golden Bank was established in 1985 in response 
to the needs of the community to serve the small businesses and new immigrants. Not only did Golden Bank provide traditional banking 
and advisory services to our community, our goal was to offer more dedicated services by listening and understanding each customer's 
needs, and deliver an integrated approach of marketing and technical assistance to our customers. The success of the Bank would not 
have been possible without the valued support of the whole company. The excellent performance was a result of dedication and 
perseverance from each and every one of our employees and the support and confidence of our directors and customers. I thank you all 
for the success we've had together and for helping us achieve this amazing milestone.”

Golden Bank is also proud to continue our tradition of supporting the community by providing financial and educational support to 
thPetrosky Elementary School to commemorate our 37  Anniversary celebration. Petrosky Elementary School is a Title 1 campus that 

thoffers Mandarin classes to Pre-K to Fourth Grade students. On October 7 , 2022, Golden Bank donated $3,000 towards a Mandarin 
Immersion Program to Petrosky Elementary School and provided two financial literacy programs to students. Golden Bank believes the 
donation and financial literacy programs will not only enhance these students' knowledge of Mandarin culture but also provide them the 
financial education needed to become successful. 

thChief Executive Officer, David Lin stated regarding the 37  Anniversary: “In celebrating this tremendous milestone for our Bank, we are 
proud to have achieved total assets of over $1.4 Billion with strong loan production, deposit balances, and profits. We will continue the 
great progress we have made during the past years and challenge ourselves to strive towards even grander goals in the years to come.”
In 2022, we successfully set up our Cupertino Branch in the San Francisco Bay area. All of our Northern and Southern California 
Branches are now fully operational and providing excellent banking services to our customers in the region. This clearly demonstrates 
Golden Bank's commitment as a partner for the economic and financial development in both Texas and California.

Golden Bank wants to reassure you that we will continue to be a leader in our community and provide excellent banking services for our 
customers for years to come! We look forward to your continued support. Together, with all of our loyal customers, passionate 
community, and dedicated team members, we will reach even greater heights!”

As always, if there is anything that our Bank can assist with, please visit our local branches or call 888-320-3838 for any of your banking 
needs. 

844-2058/1624

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

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

815-2018/1586

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


(tiếp trang 1-A)

Tổng thống Biden quyết đáp trả A rập 
Xê út sau quyết định của OPEC+

Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ 
“trong những tuần và tháng tới”.

Bộ trưởng Ngoại giao A rập Xê út, 
Hoàng tử Faisal bin Farhan cho hay quyết 
định của OPEC+ hoàn toàn mang tính 
kinh tế và đã được các quốc gia thành viên 
nhất trí.

Hoàng tử Faisal nói với kênh truyền 
hình Al Arabiya: “Các thành viên OPEC+ 
đã hành động có trách nhiệm và đưa ra 
quyết định thích hợp”.

Khối OPEC+, nhóm sản xuất dầu bao 
gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ 
(OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, 
đã công bố mục tiêu sản lượng sau nhiều 
tuần vận động hành lang của các quan 
chức Mỹ chống lại động thái này.

Hoa Kỳ cáo buộc A rập Xê út đã phục 
tùng Nga, là nước phản đối việc phương 
Tây giới hạn giá trần đối với dầu mỏ của 
Nga để chống lại cuộc xâm lược của Nga 
vào Ukraine.
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(tiếp trang 1-A)

Nga bắt người sau vụ tấn công cầu 
Crimea

Bachega ở Kyiv nói năm vụ nổ được nghe 
thấy ở Kherson, một trong những thành 
phố lớn nhất bị Nga chiếm đóng, trong khi 
có các tin chưa được xác nhận rằng hệ 
thống phòng không của thành phố đã được 
kích hoạt.

Ông cho biết hiện chưa rõ điều gì đã 
gây ra các vụ nổ. Quân đội Ukraine cho 
biết quân của họ tiếp tục tiến quân ở vùng 
này và chiếm lại được thêm năm khu dân 
cư.

Trong khi đó, các vụ nổ xảy ra ở một 
số các thành phố do Ukraine kiểm soát.

Ba người, trong đó có một bé gái sáu 
tuổi, bị thương nặng trong một vụ đánh 
bom ở Nikopol, vùng Dnipro, một người 
phát ngôn tổng thống Ukraine nói.

Bộ Xử lý tình huống Khẩn cấp 
Ukraine đưa tin vài tên lửa S-300 đã rơi 
quanh thành phố Zaporizhzhia, và một 
chiếc phá hủy một tòa nhà dân sự ở ngoại 
ô. Bộ này cho biết một gia đình được kéo 
lên từ đống đổ nát.

‘Các công trình giả’

Vụ nổ Cầu Crimea là một cú tấn công 
mang tính biểu tượng mạnh mẽ lên Tổng 
thống Nga Putin, người khánh thành cây 
cầu hồi 2018, bốn năm sau khi Nga sáp 
nhập Crimea.

Tổng thống Putin gọi đây là một 
“hành động khủng bố”, nói rằng các nhân 
viên tình báo Ukraine cố tình phá hủy một 
mảnh chủ chốt trong cơ sở hạ tầng dân sự 
của Nga.

Nhưng một người phát ngôn từ cơ 
quan tình báo Ukraine, ông Andriy Yusov, 
phủ nhận cáo buộc của phía Nga. “Chúng 
là các công trình giả để phục vụ chế độ của 
Putin, vì vậy chắc chắn là chúng tôi không 
bình luận về những tuyên bố mới nhất của 
họ.”

Quân Nga đáp trả hôm thứ Hai với 
một làn sóng tấn công hỏa tiễn lên khắp 
Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv, làm 19 
người thiệt mạng.

Sau các vụ bắn phá mới hôm thứ Ba, 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 
khuyến khích các quốc gia trừng phạt 
thêm Moscow để đáp lại “một làn sóng 
khủng bố mới”.

Ông kêu gọi phương Tây tìm các biện 
pháp mới để tăng áp lực chính trị lên Nga 
và ủng hộ Ukraine.

Lời kêu gọi của ông được đưa ra sau 
khi ông gặp các quốc gia G7 để trao đổi 
khẩn cấp trực tuyến hôm thứ Ba.

Khối G7 – gồm Canada, Pháp, Đức, 
Ý, Nhật, Anh và Mỹ - hứa hẹn sẽ tiếp tục 
ủng hộ về “tài chính, nhân đạo, quân đội, 
ngoại giao và pháp lý” cho Ukraine 
“chừng nào còn cần thiết”.

Nato cũng nói họ sẽ sát cánh với 
Ukraine chừng nào còn cần thiết.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng 
Hạt nhân Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi 
tweet rằng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia 
do Nga chiếm đóng bị mất điện từ bên 
ngoài lần thứ hai trong năm ngày và máy 
nổ chạy bằng diesel đã được vận hành.

 “Việc mất nguồn điện từ bên ngoài 

Lo tiền điện tăng, dân Anh 'mua chăn 

ấm và bếp chiên không dầu’

cao nhất trong 40 năm qua, ở mức 9,9%.

Helen Dickinson, giám đốc điều hành 

của British Retail Consortium nói: “Trong 

khi doanh số bán lẻ của Anh tăng trong 

tháng Chín, đây lại là một tháng tiếp tục 

giảm số lượng hàng hóa bán được khi tính 

mức lạm phát cao.”

Bà nói: “Khi niềm tin người tiêu dùng 

tiếp tục giảm, mọi người mua sắm thận 

trọng, tránh các mặt hàng giá trị lớn như 

máy tính, TV, và đồ nội thất mới.

“Nhiều hộ gia đình đang chuẩn bị cho 

chi phí năng lượng cao hơn trong mùa 

đông này, với chăn mền, quần áo ấm, và 

các thiết bị tiết kiệm năng lượng như máy 

sấy không khí và bếp chiên không dầu, 

đang bán chạy.”

Hóa đơn điện nước tăng với hàng 

triệu hộ gia đình vào ngày 1/10, dù mức 

tăng này được hỗ trợ nhờ chính phủ có giới 

hạn về chi phí cho mỗi đơn vị.

Tiền năng lượng hàng năm của một 

hộ gia đình điển hình tăng từ £1.971 lên 

£2.500, và có những khoản tiền hỗ trợ 

khác để đối phó với chi phí sinh hoạt tăng.

Nhưng giá vẫn cao gấp đôi so với mùa 

đông năm ngoái.

Trong khi đó, báo cáo của BRC cho 

thấy doanh số bán thực phẩm tăng 4,6% 

trong ba tháng tính đến tháng Chín, so với 

cùng kỳ năm 2021.

Doanh số bán hàng phi thực phẩm 

giảm 0,4% trong quý nhưng tăng trong 

tháng Chín, nhờ doanh số bán quần áo.

Paul Martin, người đứng đầu bộ phận 

bán lẻ của KPMG ở Anh Quốc cho biết 

“Quần áo và giày dép đã giải cứu nhiều 

cửa hàng cao cấp, và hoạt động mua sắm 

cho trường học thúc đẩy tăng trưởng 

lượng bán lẻ, với doanh số bán giày trẻ em 

tăng hơn 15%."

“Doanh số bán thiết bị gia dụng và 

phụ kiện nấu ăn cũng chuyển hướng tích 

cực trong tháng này, khi người tiêu dùng 

tìm mua các mặt hàng nhà bếp tiết kiệm 

năng lượng hơn trong bối cảnh tiền điện 

nước tăng.”

Bà Dickinson cảnh báo mùa đông sắp 

tới sẽ khó khăn với các nhà bán lẻ cũng 

như người tiêu dùng.

“Chi phí tăng trong suốt chuỗi cung 

ứng của các nhà bán lẻ, đồng bảng Anh 

vẫn yếu, lãi suất tăng, và thị trường lao 

động thắt chặt đang đẩy chi phí thuê nhân 

công lên cao”, bà nói.

“Tất cả những điều này làm các nhà 

bán lẻ khó giảm giá hàng hóa hơn và khó 

giúp các hộ gia đình đang khó khăn.”

Buổi tối ở nhà

Một báo cáo riêng của Barclaycard 

minh họa rõ hơn áp lực với các hộ gia đình, 

do lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Số liệu cho thấy chi tiêu qua thẻ của 

người tiêu dùng trong tháng Chín tăng 

1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng 

ít nhất kể từ tháng 2/2021.

Chi tiêu cho hàng thiết yếu tăng yếu 

nhất trong năm, trong đó chi tiêu cho 

nhiên liệu và hàng tạp hóa tăng chậm lại.

Tuy nhiên, Barclaycard nói những 

thứ như đồ ăn nhanh và dịch vụ trực tuyến 

đang được lợi do trời lạnh và mọi người ở 

nhà nhiều hơn.

E s m e  H a r w o o d ,  g i á m  đ ố c 

Barclaycard cho biết: “Người tiêu dùng 

đang tính toán khôn ngoan hơn, giảm chi 

tiêu và tính toán để mua sắm hàng tuần có 

lợi hơn, từ đó ảnh hưởng tới hàng bán lẻ và 

các dịch vụ ăn chơi khách sạn."

“Tuy nhiên, dân Anh cũng đang tìm 

cách vui chơi ở nhà mà vẫn tiết kiệm tiền, 

dẫn tới tăng về thức ăn mang đi và đăng ký 

dịch vụ trực tuyến.

“Nhiều khả năng đây sẽ tiếp tục là 

thời gian đầy thách thức cho nhiều lĩnh 

vực khác khi người tiêu dùng tập trung vào 

chi tiêu thiết yếu và các doanh nghiệp phải 

tiếp tục điều hướng cơn gió lạm phát.”

(tiếp trang 1-A)

Đài Loan được đưa vào dự luật quốc 
phòng khổng lồ của Mỹ
giờ từ bỏ việc dùng võ lực để đưa đảo này 
nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.

Chưa rõ điều khoản nào trong Đạo 
luật về Đài Loan cuối cùng sẽ nằm trong 
phiên bản chung cuộc của Đạo luật Thẩm 
quyền Quốc phòng, nhưng sau đây là vài 
điểm chính:

Tài trợ quân sự cho Đài Loan
Đạo luật về Đài Loan bao gồm 6,5 tỉ 

đô la quỹ hỗ trợ trong 5 năm nhằm củng cố 
khả năng quân sự của Đài Loan và cho 
phép Đài Loan vay mượn tới 2 tỉ đô la.

Luật này cũng đề ra các bước theo dõi 
và xúc tiến nhanh chuyển giao thiết bị 
quân sự cho Đài Loan.

Đào tạo và dự trữ
Đạo luật vừa kể yêu cầu Bộ Ngoại 

giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng đào 
tạo quân sự chung nhằm cải thiện quốc 
phòng cho Đài Loan và gia tăng sự tương 
tác với các lực lượng Mỹ.

Theo các nhà phân tích quốc phòng, 
tăng cường khả năng của quân đội hai bên 
cùng hoạt động chung là điều quan trọng 
để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của 
Trung Quốc, trong trường hợp Mỹ chọn 
phương án đó như Tổng thống Joe Biden 
từng gợi ý gần đây.

Chế tài khả dĩ nhắm vào Trung 
Quốc

Đạo luật cũng đề ra các chế tài cụ thể 
để Tổng thống áp đặt trong trường hợp 
Trung Quốc leo thang gây hấn đáng kể 
nhắm vào Đài Loan, bao gồm các lệnh 
trừng phạt chống lại các đảng viên cộng 
sản cao cấp của Trung Quốc, quan chức và 
các cơ quan nhà nước, cũng như các ngân 
hàng do nhà nước làm chủ hay kiểm soát.

Các chế tài khác sẽ ngăn chặn và cấm 
các giao dịch liên quan tới tài sản tại Mỹ và 
cấm nhập cảnh vào Mỹ những người trong 
danh sách bị nhắm mục tiêu.

Các đề nghị gây tranh cãi
Một số yếu tố trong Đạo luật về Đài 

Loan gây quan ngại về việc gia tăng căng 
thẳng với Trung Quốc mà các phụ tá ở 
Quốc hội Mỹ cho biết khó có khả năng 
được đưa vào Đạo luật Thẩm quyền Quốc 
phòng chung cuộc.

Một trong số này có điều khoản kêu 
gọi xem Đài Loan như một đồng minh phi 
NATO chủ chốt để hỗ trợ việc chuyển giao 
các vật liệu và dịch vụ quốc phòng.

(tiếp trang 1-A)

Các đồng minh, đối tác của NATO 

nhắm đến tăng cường khả năng phòng 

không của Kyiv

ngày 12-13/10 tại Brussels, kêu gọi các 

đồng minh cung cấp thêm các hệ thống 

phòng không.

Ông cho rằng các cuộc tấn công bằng 

tên lửa của Nga là một dấu hiệu của sự yếu 

kém và là kết quả của việc Tổng thống 

Vladimir Putin đã hết các phương án thay 

thế.

Ông Stoltenberg nói: “Thực tế là họ 

không thể đạt được tiến bộ trên chiến 

trường. Nga thực sự đang thua trên chiến 

trường”.

Trước khi các bộ trưởng quốc phòng 

NATO bắt đầu cuộc đàm phán hôm 12/10, 

họ sẽ gặp các đối tác của Nhóm liên lạc 

Ukraine, một cơ quan được thành lập theo 

sáng kiến của Hoa Kỳ để cung cấp vũ khí 

cho Kyiv.

Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith 

cho biết rằng các cuộc thảo luận của hơn 

50 quốc gia sẽ tập trung vào việc cung cấp 

EU lên án vụ tấn công tên lửa ‘man rợ’ 

của Nga, cảnh cáo Belarus

phố trên khắp Ukraine vào giờ cao điểm. 

Đây rõ ràng là hành động tấn công trả thù 

sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên 

bố rằng vụ nổ trên cây cầu của Nga nối với 

Crimea là một vụ tấn công khủng bố.

Peter Stano, phát ngôn viên của cơ 

quan hành pháp của Liên hiệp châu Âu, 

nói trong cuộc họp báo hàng ngày của Ủy 

ban châu Âu: “Đó là những cuộc tấn công 

man rợ và hèn hạ nhắm vào những thường 

dân vô tội trên đường đi làm và đi học vào 

buổi sáng".

Ông mô tả các cuộc tấn công đó là sự 

vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nói rằng 

giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga 

sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác 

này và các tội ác chiến tranh khác.

Ủy ban châu Âu thúc giục Belarus 

hãy kiềm chế, tránh can dự vào "hành 

động bất hợp pháp tàn bạo" của Nga vi 

phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và 

luật pháp quốc tế.

Cụ thể, Ủy ban yêu cầu Minsk ngừng 

ngay việc cho phép sử dụng lãnh thổ 

Belarus làm nơi xuất phát để thực hiện các 

cuộc tấn công bằng tên lửa và các cuộc tấn 

công bằng máy bay không người lái rất 

gần đây nhằm vào dân thường Ukraine.

"Bất kỳ hành động nào tiếp theo và 

đặc biệt là việc quân đội Belarus dính líu 

trực tiếp vào cuộc chiến này, trái với ý chí 

của đại đa số người dân Belarus, sẽ bị đáp 

lại bằng các biện pháp hạn chế mới và 

mạnh mẽ", ông Stano nói.

Tổng thống Belarus Alexander 

Lukashenko hôm 10/10 cho biết ông đã ra 

lệnh cho quân đội triển khai cùng với các 

lực lượng Nga gần Ukraine để đáp lại điều 

mà ông cho là có mối đe dọa rõ ràng đối 

với Belarus từ phía Kyiv và những nước 

hậu thuẫn ở phương Tây.

(tiếp trang 1-A)

các hệ thống phòng không bổ sung cho 

Ukraine.

Tổng thống Biden không nghĩ Tổng 

thống Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt 

nhân

Hôm 12/10, Tổng thống Hoa Kỳ Joe 

Biden cho biết ông không nghĩ rằng Tổng 

thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ 

khí hạt nhân chiến thuật, theo Reuters.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển các thị 

trấn Kherson và Melitopol ở miền nam 

Ukraine bị Nga chiếm đóng và còi báo 

động không kích vang lên khắp Kyiv, hai 

ngày sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa 

vào các thị trấn của Ukraine trong tình 

trạng leo thang xung đột nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, dưới 

áp lực trong nước phải đẩy mạnh chiến 

tranh khi lực lượng của ông mất các vùng 

đất từ đầu tháng 9, đã ra lệnh tấn công tên 

lửa hôm 10/10 để đáp trả cuộc tấn công 

được cho là của Ukraine nhằm vào cây cầu 

của Nga nối với vùng Crimea hồi cuối 

tuần trước.

Trong những tuần gần đây, Moscow 

tiến hành sáp nhập các vùng lãnh thổ mới 

của Ukraine sau khi các cuộc trưng cầu 

dân ý bị lên án rộng rãi là bất hợp pháp, họ 

cũng huy động hàng trăm nghìn người 

Nga tham chiến, và liên tục đe dọa sử dụng 

vũ khí hạt nhân, gây báo động ở phương 

Tây.

Ông Biden nói trong một cuộc phỏng 

vấn của CNN rằng ông Putin là một 

“người biết suy xét song đã tính toán sai 

lầm đáng kể”.

Khi được hỏi ông thấy có tính thực 

tiễn đến mức nào về chuyện ông Putin sẽ 

sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông 

Biden trả lời: “À, tôi không nghĩ ông ấy sẽ 

làm như vậy”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg 

nói với các phóng viên tại Brussels hôm 

11/10 rằng liên minh quân sự này không 

nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về cách bài 

binh bố trận hạt nhân của Nga sau các lời 

đe dọa.

liên tiếp của #ZNPP là một diễn tiến rất 
đáng lo ngại và nó nhấn mạnh cần thiết 
khẩn cấp cho một vùng bảo vệ an ninh và 
an toàn hạt nhân xung quanh địa điểm 
này,” ông nói thêm.

C ơ  q u a n  h ạ t  n h â n  U k r a i n e 
Enerhoatom đăng trên Telegram rằng các 
nhà chức trách Nga ở nhà máy điện hạt 
nhân lớn nhất châu Âu này không cho 
phép phía Ukraine giao các chuyến hàng 
chở dầu diesel mới đến nhà máy.

Moscow chiếm nhà máy này hồi 
tháng Ba, nhưng vẫn giữ các nhân viên 
Ukraine. Cả hai phía Ukraine và Nga cáo 
buộc lẫn nhau đã liên tiếp bắn phá nhà 
máy, trong khi có lo ngại toàn cầu rằng 
tình hình có thể dẫn tới một sự cố phóng xạ 
lớn ở châu Âu.

(tiếp trang 1-A)
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Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia thảo luận 
về nối lại bình thường hóa quan hệ

(VN+) - Trong cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ 
tướng Armenia Nikol Pashinyan, hai bên thảo luận về quá 
trình nối lại bình thường hóa quan hệ song phương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và 
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 6/10 đã bắt tay 
bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất Cộng đồng chính 
trị châu Âu (EPC) ở Praha (Cộng hòa Séc), vài giờ trước 
cuộc hội đàm song phương trực tiếp đầu tiên giữa hai bên 
nhằm thảo luận về quá trình nối lại bình thường hóa quan 
hệ.

Theo một đoạn video được công bố bởi kênh 
truyền hình TRT Haber, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan 
và Thủ tướng Armenia Pashinyan đã thể hiện thái độ rất 
thiện chí. 

Trong cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa ông 
Erdogan và ông Pashinyan diễn ra vài giờ sau đó, hai bên 
thảo luận về quá trình nối lại bình thường hóa quan hệ song 
phương.

Trước đó cùng ngày, ông Erdogan, ông Pashinyan 
và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã có một cuộc 
điện đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh EPC được tổ chức 
theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 
đề xuất hồi cuối tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ nhiệm 
kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) của Pháp. 
Tuy nhiên, chủ đề của cuộc điện đàm ba bên này không 
được tiết lộ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (phải) và Thủ 
tướng Armenia Nikol Pashinyan

Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia không có quan hệ ngoại 
giao chính thức. Biên giới giữa hai nước đã bị đóng cửa 
theo một quyết định của Ankara kể từ năm 1993.

Căng thẳng giữa hai bên nảy sinh liên quan tới một 
loạt các vấn đề bao gồm việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ 
Azerbaijan trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh với 
Armenia, và sự phản đối của Ankara đối với quá trình công 
nhận quốc tế liên quan tới vụ diệt chủng người Armenia 
vào năm 1915 được thực hiện dưới thời Đế quốc Ottoman.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng 
Azerbaijan-Thổ Nhĩ lần thứ 2 diễn ra tại Istanbul, Bộ 
trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Thổ Nhĩ 
Kỳ, ông Fatih Donmez, cho biết với các hiệp định song 
phương sắp được ký kết, hợp tác năng lượng giữa Thổ Nhĩ 
Kỳ và Azerbaijan sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Theo ông Donmez, hai nước đang nỗ lực thúc đẩy 
quan hệ hợp tác vốn đã bền chặt trong lĩnh vực năng lượng. 
Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh và quan hệ đối tác 
giữa các công ty dầu khí nhà nước của hai bên cũng ngày 
càng được thúc đẩy.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ 
khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan sẽ sớm ký kết một 
hiệp định liên chính phủ, và một công ty mới ra đời từ mối 
quan hệ đối tác giữa công ty dầu khí nhà nước BOTAS của 
Thổ Nhĩ Kỳ và công ty dầu khí quốc doanh SOCAR của 
Azerbaijan sẽ bắt đầu các hoạt động chung.

Ông Donmez nhấn mạnh tầm quan trọng của mối 
quan hệ vững bền giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan khi hai 
nước cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho các khu 
vực xung quanh, bao gồm cả châu Âu, với các dự án như 
đường ống dẫn khí đốt Baku-Tbilisi-Ceyhan, đường ống 
Nam Caucasus và đường ống dẫn khí đốt xuyên Anatolian.

Châu Âu 'lùi một bước để tiến hai 
bước' trong khủng hoảng năng lượng

(VN+) - Dù khủng hoảng khiến châu Âu tăng mức sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch trong ngắn hạn, chuyên gia đánh 
giá điều này không ảnh hưởng tới dự án năng lượng xanh 
dài hạn của lục địa.

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng trầm 
trọng, nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè vừa qua, giá cả 
tăng vọt, chuỗi cung ứng gián đoạn và lo lắng về suy thoái 
kinh tế đang khiến những lời cam kết chuyển đổi năng 
lượng xanh trong dài hạn có thể rơi vào trì hoãn.

Tình hình ở châu Âu đặc biệt đáng báo động khi viễn 
cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng trong mùa đông này đang 
chuyển sự chú ý của giới lãnh đạo vào các vấn đề trước 
mắt, theo Wall Street Journal.

Sarah Brown - chuyên gia phụ trách châu Âu tại cơ 
quan tư vấn về khí hậu và năng lượng Ember - nhận định 
châu Âu đang “lùi một bước sau đó tiến hai bước” trong 
tiến trình “làm sạch” nguồn cung điện.

“Các biện pháp khẩn cấp có thể làm tăng lượng khí 
thải trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, việc đẩy nhanh quá 
trình sử dụng năng lượng tái tạo sẽ làm giảm lượng khí thải 
nhanh hơn so với kế hoạch trước đây”, bà nói.

Vị chuyên gia từ Ember nói thêm cuộc khủng hoảng 
này đóng vai trò như chất xúc tác thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi năng lượng sạch.

“Châu Âu vẫn đang trong quá trình cắt giảm 55% 
lượng khí thải vào năm 2030 và 100% năng lượng sạch 
vào năm 2035”, bà Brown khẳng định.

Vấn đề chồng chất trong lĩnh vực năng lượng

Wall Street Journal đưa ý kiến các chuyên gia cho 
rằng hồi mùa hè vừa qua, đợt nắng nóng gay gắt, sản lượng 
thủy điện giảm và vấn đề tại lò phản ứng hạt nhân của Pháp 
khiến tình hình năng lượng tại lục địa trở nên trầm trọng 
hơn.

Thời điểm đó, mực nước trên sông Rhine - tuyến 
đường vận chuyển quan trọng ở châu Âu - xuống mức 
thấp. Điều này đã làm dấy lên lo ngại nguồn cung các mặt 
hàng quan trọng bị gián đoạn. Do đó, chính phủ và doanh 
nghiệp đang tranh giành tìm giải pháp từ nhiên liệu hóa 
thạch. Họ cũng chốt thêm hợp đồng mua khí đốt tự nhiên 
hóa lỏng từ Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

Hôm 25/7, công ty dầu khí Shell cho biết họ đang bắt 
đầu dự án phát triển khai thác khí đốt tự nhiên ở biển Bắc. 
Trước đó, dự án này đã bị cơ quan quản lý Vương quốc 
Anh từ chối với lý do môi trường.

Cũng trong tháng 7, Giám đốc điều hành của Shell, 
Ben van Beurden, nói châu Âu đang tranh giành nguồn 
cung LNG từ các quốc gia khác. Ông cho rằng động thái 
này sẽ thúc đẩy Trung Quốc cùng nhiều nước khác thêm 
phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch bẩn, như than 
đá.

Một số người khẳng định kế hoạch năng lượng xanh 
của châu Âu đang đi thụt lùi, khi lục địa này phải giải quyết 
tác động từ chiến sự Ukraine, lạm phát và hệ quả của dịch 
Covid-19 tới chuỗi cung ứng. Tập đoàn năng lượng khổng 
lồ Pháp Schneider Electric thông báo có thể trì hoãn một 
năm các dự án năng lượng tái tạo ở Tây Ban Nha, Hà Lan 
và Bắc Âu. Họ dẫn lý do chủ yếu là vì vấn đề về chuỗi cung 
ứng và chi phí vận chuyển tăng cao hơn.

Giới phê bình nói một số nỗ lực của châu Âu nhằm 
đảm bảo nguồn cung năng lượng sau chiến sự Ukraine đòi 
hỏi các khoản đầu tư lớn và dài hạn. Điều này sẽ kéo dài sự 
phụ thuộc của khu vực vào nhiên liệu hóa thạch, theo Wall 
Street Journal.

Hồi tháng 7, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã 
bỏ phiếu, đồng ý đưa khí đốt tự nhiên vào danh sách đầu tư 
xanh của khối. 

Động thái này không chỉ giúp khối tiếp cận thêm 
nguồn cung cần thiết mà còn mở cánh cửa sử dụng nhiên 
liệu này lâu hơn.

Lối thoát cho khủng hoảng năng lượng
Tuy vậy, những người ủng hộ năng lượng xanh cho 

rằng chiến sự Ukraine và giá nhiên liệu cao có thể đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi của lục địa già, khiến châu Âu 
buộc phải “quay lưng” lại với dầu và khí đốt, đồng thời 
thay đổi thói quen tiêu dùng bảo thủ, theo Wall Street 
Journal.

Nhiều người cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại có 
thể khiến châu Âu trì hoãn các kế hoạch chuyển đổi năng 
lượng xanh

Bà Brown cho rằng sai lầm lớn trong chính sách năng 
lượng của châu Âu trong thập niên qua là phụ thuộc vào 
khí hóa thạch nhập khẩu, thay vì cho phép đẩy nhanh các 
loại năng lượng tái tạo “cây nhà lá vườn” rẻ và sạch hơn.

“May mắn thay, EU đang học hỏi từ những sai lầm 
trong quá khứ. Giờ đây, họ càng có cảm giác cấp bách phải 
chấm dứt sự phụ thuộc vào tất cả nhiên liệu hóa thạch. Lập 
luận nhiên liệu hóa thạch cung cấp an ninh năng lượng 
không còn giá trị hoặc được chấp nhận”, bà nói.

Bà Brown cho rằng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 
sẽ không làm chệch hướng đi của châu Âu trong việc thoát 
khỏi điện than khi đảm bảo nguồn điện sạch vào năm 2035 
trên khắp châu Âu là điều cốt yếu để giảm hóa đơn tiền 
điện, cải thiện an ninh năng lượng và giảm lượng khí thải.

“Phân tích gần đây của Ember cho thấy việc hoạt 
động trở lại một số nhà máy điện than sẽ chỉ mang đến tác 
động rất hạn chế, liên quan đến phát thải ròng tăng thêm. 
Ước tính con số đó khoảng 32 triệu tấn khí thải CO2 vào 
năm 2023, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải 
CO2 của EU vào năm 2021”, vị chuyên gia từ Ember cho 
hay.

Bà Brown lý giải các nhà máy than này sẽ chỉ hoạt 
động nếu không có đủ nguồn điện sạch thay thế để đáp ứng 
nhu cầu. Do đó, có thể hiểu phương án này đang được sử 
dụng để đảm bảo nguồn cung rất ngắn hạn khi EU muốn 
nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Tuy nhiên, bà cho hay điều này đồng nghĩa châu Âu 
kết hợp nỗ lực nhằm tăng hiệu quả sử dụng và giảm nhu 
cầu năng lượng, cùng lúc tăng tốc triển khai năng lượng tái 
tạo, đặc biệt là năng lượng Mặt Trời trên mái nhà.

Vị chuyên gia nói thêm rằng không một quốc gia châu 
Âu nào đảo ngược kế hoạch loại bỏ dần sản xuất điện than 
đến năm 2030. Bà chỉ ra trên thực tế, việc Đức tuyên bố 
loại bỏ điện than vào năm 2030 là quan trọng hơn bao giờ 
hết.

“Năng lượng tái tạo mang lại lối thoát cho cuộc khủng 
hoảng này”, bà nhận định. Hồi tháng 6, Ngân hàng Đầu tư 
châu Âu công bố khoản vay 561 triệu USD cho công ty 
Iberdrola SA của Tây Ban Nha nhằm tài trợ các dự án năng 
lượng gió và Mặt Trời ở nước này trong khoảng 1,5 năm 
tới. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cung cấp 115 triệu USD 
hỗ trợ cho một nhà máy sản xuất bảng điều khiển năng 

lượng mặt trời Enel ở miền Nam Italy.
Tháng 5 vừa qua, cơ quan này cũng đề xuất thay đổi 

mục tiêu năng lượng tái tạo, nâng tỷ trọng tiêu thụ từ 40% 
lên 45% vào năm 2030, trong đó có cả kế hoạch tăng gấp 
đôi công suất năng lượng Mặt Trời của khối vào năm 2035.

Tuy vậy, châu Âu vẫn cần có thêm nhiều vốn và hành 
động quyết liệt hơn nữa để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch, với tốc độ vừa đủ để kiểm soát lượng khí thải và 
hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Bà Brown cho rằng châu Âu phải đảm bảo họ chuyển 
nhanh chóng từ quá trình đàm phán và nghiên cứu chính 
sách sang việc triển khai - ứng dụng năng lượng tái tạo trên 
thực tế.

Còn theo Wall Street Journal, giới phân tích cho rằng 
các bước đi này vốn đã khó thực hiện ngay cả trước khi có 
bất ổn kinh tế và năng lượng gần đây.

“Tôi cảm thấy do khủng hoảng, số vốn để mở rộng 
quy mô năng lượng tái tạo sẽ đến chậm hơn”, Susi 
Dennison - Giám đốc chương trình năng lượng châu Âu tại 
tổ chức Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu - cho biết. 

“Nếu chúng ta không chi các khoản đầu tư cần thiết 
vào năng lượng xanh bây giờ, những gì chúng ta đang coi 
là biện pháp ngắn hạn sẽ trở thành biện pháp dài hạn”.

Alessandro Boschi - người đứng đầu bộ phận năng 
lượng tái tạo của Ngân hàng Đầu tư châu Âu - cho rằng để 
đuổi kịp kế hoạch, châu Âu cần tăng gần gấp đôi mức đầu 
tư vào năng lượng tái tạo lên khoảng 66 tỷ euro mỗi năm.

Ông Boschi nói điều này đòi hỏi chính phủ các nước 
châu Âu thực hiện các biện pháp như hợp lý hóa quy trình 
cấp phép năng lượng tái tạo và tạo thị trường khuyến khích 
hợp đồng năng lượng sạch.

Phái viên Hàn Quốc-Nhật Bản 
tham vấn về cách thức đối phó Triều 
Tiên

(VN+) - Hai bên trao đổi quan điểm về tình hình xung 
quanh Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng thông 
qua luật mới để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công hạt 
nhân phủ đầu.

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, 
ngày 12/10, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và 
Nhật Bản đã tiến hành tham vấn về cách thức đối phó với 
hành động gây hấn liên tiếp từ Triều Tiên.

Cụ thể, ông Kim Gunn, đặc phái viên phụ trách vấn đề 
hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ 
Ngoại giao Hàn Quốc, đã có cuộc gặp với người đồng cấp 
Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại trụ sở Bộ Ngoại giao 
Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi quan điểm về tình hình 
xung quanh Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng 
thông qua luật mới để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn 
công hạt nhân phủ đầu. Ngoài ra, quan chức hai nước nhấn 
mạnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang duy trì hợp tác an 
ninh chặt chẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, 
đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa các nỗ lực chung để 
đưa Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại hướng tới mục tiêu 
phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Gunn (phải) và ông Takehiro Funakoshi
Cuộc gặp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh 

đạo Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề khóa họp lần thứ 77 của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hồi tháng trước.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee 
Jong-sup ngày 7/10 đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ John Aquilino tại 
Seoul để thảo luận về những diễn biến mới nhất trên bán 
đảo Triều Tiên và quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Theo Văn phòng Bộ trưởng Lee Jong-sup, tại cuộc 
gặp, hai quan chức đã chia sẻ quan điểm chung liên quan 
đến các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Hai bên nhất trí sẽ tìm kiếm sự phối hợp chặt chẽ 
nhằm củng cố thế trận phòng thủ của các đồng minh.

Cùng ngày 7/10, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn 
Quốc Kim Geon đã có cuộc điện đàm 3 bên với Đại diện 
đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và Vụ trưởng Vụ 
châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản 
Funakoshi Takehiro về chương trình hạt nhân của Triều 
Tiên.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho 
biết 3 trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên 
của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí sẽ tăng cường nỗ 
lực ngăn chặn nguồn tài chính cho việc phát triển hạt nhân 
và tên lửa của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Seoul, Washington và Tokyo sẽ tiếp tục 
tăng cường liên lạc và hợp tác song phương và ba bên 
trong tương lai.

Trong hai tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử 
tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến 
hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần bán 
đảo Triều Tiên.

TIN THEÁ GIÔÙI
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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng
ON SALE lại càng rẻ.

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

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

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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

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

to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

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

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

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