
Tên lửa mặt trăng mới của 

NASA vừa được phóng chuyến 

đầu tiên hôm 16/11 chở theo ba 

người nộm thử nghiệm, đưa Hoa 

Kỳ tiến một bước gần hơn đến 

việc đưa các phi hành gia trở lại bề 

mặt mặt trăng lần đầu tiên kể từ 

khi chương trình Apollo kết thúc 

50 năm trước, theo AP.

Nếu mọi việc suôn sẻ trong 

chuyến bay thử máy dài ba tuần 

này, capsule chở phi hành đoàn sẽ 

được đưa vào một quỹ đạo rộng 

quanh mặt trăng và sau đó quay 

trở lại Trái đất và đáp xuống Thái 

Bình Dương vào tháng 12.
Sau nhiều năm trì hoãn và chi 

phí vượt quá hàng tỷ đôla, tên lửa 

của Hệ thống Phóng Không gian 

lao vút lên trời từ Trung tâm Vũ trụ 

Kennedy với lực đẩy 4 triệu kg và 

đạt vận tốc 160 km/giờ trong vòng 

vài giây. Tàu vũ trụ Orion được 

đặt trên mũi của tên lửa chưa đầy 

hai giờ sau chuyến bay đã bay ra 

khỏi quỹ đạo Trái đất hướng về 

mặt trăng.

Tổng thống Ba Lan Andrzej 
Duda cho biết không có dấu hiệu 
của một cuộc tấn công có chủ 

đích sau vụ tấn công tên lửa khiến 
hai người thiệt mạng tại một 
trang trại gần biên giới phía tây 
với Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ 
Joe Biden nói "không có khả 

năng" tên lửa được bắn từ Nga.
Hai công nhân đã thiệt mạng 

khi Ukraine hứng chịu hỏa lực từ 
một trong những đợt tấn công tên 

lửa lớn nhất của cuộc chiến 
tranh.

Điện Kremlin khẳng định 
không liên quan. Ban đầu, Ba 
Lan cho biết tên lửa rơi xuống 
Przewodow, cách biên giới 6km, 

Đại hội đồng Liên hiệp quốc 
ngày 14/11 kêu gọi Nga phải chịu 
trách nhiệm về hành vi của mình ở 

Ukraine, bỏ phiếu thông qua nghị 
quyết xác nhận Nga phải chịu 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
cho Ukraine.

Nghị quyết được ủng hộ bởi 
94 trong số 193 thành viên của hội 

đồng. Nghị quyết nói Nga, nước 
đã xâm chiếm nước láng giềng 
vào tháng 2 năm nay, “phải chịu 

những hậu quả pháp lý của tất cả 
các hành vi quốc tế sai trái của 
mình, bao gồm cả việc bồi thường 
tổn hại, bao gồm mọi thiệt hại, gây 
ra bởi những hành vi như vậy.”

Nghị quyết khuyến nghị các 

quốc gia thành viên, hợp tác với 
Ukraine, tạo ra một sổ đăng ký 
quốc tế để ghi lại bằng chứng và 

khiếu nại chống lại Nga.
Các nghị quyết của Đại hội 

đồng không mang tính ràng buộc 
pháp lý, nhưng có trọng lượng 
chính trị.

Đại sứ Ukraine tại Liên hiệp 

Ông Donald Trump, người 
đã không ngừng công kích tính 
liêm chính của bầu cử Hoa Kỳ kể 
từ khi ông thất bại trong cuộc bầu 
cử năm 2020, hôm 15/11 đã 

tuyên bố tranh cử tổng thống vào 
năm 2024, nhắm đánh phủ đầu 
các đối thủ tiềm tàng của Đảng 
Cộng hòa, theo Reuters.

Tìm kiếm khả năng tái đối 
đầu với Tổng thống Đảng Dân 
chủ Joe Biden, ông Trump tuyên 
bố tranh cử tổng thống tại khu 
nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông 

ở Florida một tuần sau cuộc bầu 
cử giữa kỳ mà đảng Cộng hòa đã 
không giành được nhiều ghế 
Quốc hội như họ kỳ vọng.

Các nhà lãnh đạo của nhóm 
20 quốc gia giàu có nhất thế giới 
G-20 vừa kết thúc hội nghị thượng 
đỉnh hai ngày tại đảo Bali của 
Indonesia hôm 16/11, lên án Nga 

xâm lăng Ukraine “bằng những 
lời lẽ mạnh mẽ nhất”, trong số 
những điểm nổi bật khác, theo 
Reuters.

Dưới đây là những điểm 

chính rút ra từ hội nghị:
Lên án Nga xâm lược 

Ukraine
Hội nghị các bộ trưởng G-20 

hồi đầu năm đã kết thúc mà không 

có tuyên bố chung do Nga phản 
đối việc đề cập đến cuộc chiến ở 
Ukraine. Tuần này, các nhà lãnh 
đạo đã thông qua một tuyên bố lên 
án hành động xâm lược của Nga ở 

Ukraine “bằng những từ ngữ 
mạnh mẽ nhất” và yêu cầu nước 
này rút quân vô điều kiện. Họ 
cũng nhận ra rằng trong khi hầu 
hết các thành viên lên án cuộc 

chiến ở Ukraine, vẫn “có những 
quan điểm khác và đánh giá khác 
về tình hình và các lệnh trừng 
phạt”.

Những người tham gia cho 
(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Tên lửa rơi vào Ba Lan: 

Có thể là 'tai nạn của phòng không Ukraine’

Huấn luyện viên đội tuyển 
Hà Lan Louis van Gaal nói các cổ 
động viên Hà Lan tẩy chay World 

Cup vì lo ngại về nhân quyền của 
Qatar là chính đáng, nhưng hy 
vọng rằng nếu đội của ông vào 
tranh trận chung kết vào tháng tới 
thì ít nhất họ vẫn sẽ xem trận đấu 
trên truyền hình, theo Reuters.

Ông Van Gaal cũng lặp lại 

khẳng định của mình rằng Qatar 
không nên đăng cai World Cup là 
vì quốc gia này quá nhỏ để đăng 

cai giải đấu cho 32 đội tuyển 
quốc gia và việc đăng cai World 
Cup chỉ nên giới hạn ở các quốc 
gia có nền bóng đá lớn.

Nhưng ông cũng cho biết 
việc 3.000 người hâm mộ Hà Lan 
dự tính sẽ đến xem giải đấu này 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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NASA phóng thành công tên lửa mặt trăng hôm 16/11/2022.

Ông Trump tuyên bố 

tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024
Những điểm chính 

từ hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali

Đại hội đồng Liên hiệp quốc 

yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại ở Ukraine

Đại sứ Ukraine tại Liên hiệp quốc Sergiy Kyslytsya. Cảnh sát Ba Lan đã bảo vệ khu vực vào sáng thứ Tư khi các nhà điều tra khám xét địa điểm ở Przewodow

Cổ động viên Hà Lan 

tẩy chay World Cup Qatar là chính đáng
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcChủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, tại Bali, Indonesia, ngày 14/11/2022.

NASA phóng tên lửa 

mặt trăng mạnh nhất sau 50 năm kể từ Apollo

Huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 trong một sự kiện 
tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11 năm 2022. REUTERS/Jonathan Ernst
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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.

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

Factory Direct
SHUTTERS

Local Manufacturer

14041 Chrisman Rd.
 Houston, TX 77039

884-2026/1594

* Nhaän laøm Shutters

* Giaù caû hôïp lyù

* Baûo ñaûm chaát löôïng

Thúy Nguyễn
713-405-9853

(Vietnamese)

Patricia Yeap
713-817-3004

(English)

Xin liên lạc:

Kỷ lục trên 40.000 
người di cư vượt eo biển 
Manche vào Anh trong năm 
nay

(VN+) - Theo Bộ Quốc phòng Anh, 
số lượng người di cư vượt qua eo biển 
Manche để đến quốc gia này đã đạt mức cao 
kỷ lục mới vào ngày 13/11 với hơn 40.000 
người.

Số liệu của Chính phủ Anh cho thấy, 
972 người đã vượt qua eo biển Manche trên 
22 chiếc thuyền nhỏ hôm 12/11, nâng tổng 
số người di cư theo con đường này tới Anh 
kể từ đầu năm lên 40.885.

Đây là số người di cư, đặc biệt là 
công dân Albania, Iran và Afghanistan, 
vượt eo biển Manche vào Anh cao chưa 
từng có. Trong cả năm 2021, 28.526 trường 
hợp người di cư theo tuyến đường này bị 
phát hiện và đây là con số kỷ lục vào thời 
điểm đó.

Anh ghi nhận 40.885 người di cư 
vượt eo biển Manche vào nước này kể từ 
đầu năm

Số người di cư không ngừng tăng 
này đang gây áp lực lên Chính phủ Anh khi 
đảng Bảo thủ cầm quyền đã đưa việc giải 
quyết vấn đề người nhập cư trở thành ưu 
tiên hàng đầu kể từ Brexit và hệ thống tị nạn 
ở Anh đang trở nên quá tải hơn bao giờ hết.

Hiện Anh đang tìm cách đạt được 
thỏa thuận mới với Pháp trong nỗ lực ngăn 
chặn dòng người di cư trái phép. Anh sẽ sẵn 
sàng trả thêm 91 triệu Euro cho Pháp để 
tăng chi viện cho cảnh sát trên các bãi biển 
của Pháp, trong khi đặc vụ Anh sẽ được tiếp 
cận các trung tâm kiểm soát người di cư của 
Pháp.

Tuần trước, Thủ tướng Anh và 
người đồng cấp Pháp đã nhấn mạnh đến vấn 
đề cấp thiết ứng phó với mọi loại hình di cư 

bất hợp pháp. 

Quân đội Pháp lên kế 
hoạch tập trận lớn vào năm 
2023

(VN+) - Trong nửa đầu năm 2023, 
quân đội Pháp dự kiến sẽ tiến hành cuộc tập 
trận lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham 
gia của 12.000 binh sĩ, bao gồm cả các đồng 
minh trong NATO.

Ngày 15/11, một sĩ quan cấp cao 
trong Bộ Tham mưu quân đội Pháp, Tướng 
Yves Metayer cho biết nước này đang lên kế 
hoạch trong nửa đầu năm 2023 tiến hành 
cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay, với 
sự tham gia của 12.000 binh sĩ, bao gồm cả 
các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận mang tên Orion sẽ có 
sự tham gia của các đồng minh NATO như 
Mỹ, Đức, Anh, Bỉ, Italy, Tây Ban Nha, với 
kịch bản giả định một cuộc xung đột lớn với 
một quốc gia không xác định.

Binh sĩ Pháp tuần tra tại Timbuktu, 
Mali 

Nội dung diễn tập sẽ bao gồm các 
khoa mục trên bộ, trên biển, trên không và 
vũ trụ, chiến tranh mạng, cũng như các hoạt 
động dân sự trong thời chiến, chẳng hạn 
dịch vụ y tế và vận tải.

Ông Metayer cho biết cuộc tập trận 
đã được lên kế hoạch từ năm 2020, trên cơ 
sở đánh giá chiến lược của Pháp được công 
bố năm 2017.

Bản đánh giá chỉ ra “sự cần thiết 
phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn”, 
sau 2 thập kỷ chiến tranh chủ yếu là bất đối 
xứng với các chủ thể phi nhà nước, như các 
nhóm Hồi giáo cực đoan. 
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TIN THEÁ GIÔÙI

Anh và Ireland nỗ lực tháo gỡ 
vấn đề Bắc Ireland

(VN+) - Ngày 10/11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak 
đã tiếp người đồng cấp Ireland Michael Martin trong bối 
cảnh hai bên nỗ lực giải quyết mâu thuẫn liên quan vấn đề 
thương mại hậu Brexit tại vùng Bắc Ireland.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Blackpool, Tây 
Bắc xứ England, với những dấu hiệu cho thấy quan hệ 
song phương liên quan vấn đề Bắc Ireland đang dần tan 
băng. Đây là vấn đề đã làm rối loạn đời sống chính trị tại 
vùng Bắc Ireland và đẩy Anh vào thế đối đầu với cả Liên 
minh châu Âu (EU) và CH Ireland.

Dấu hiệu rõ ràng nhất về việc hai bên đang quay lại 
thực thi cam kết giải quyết mâu thuẫn là việc Thủ tướng 
Sunak trở thành nhà lãnh đạo Anh đầu tiên tổ chức thượng 
đỉnh Hội đồng Anh-Ireland kể từ năm 2007. 

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông 
Sunak quyết tâm tìm cách khôi phục mô hình nghị viện 
chia sẻ quyền lực tại vùng Bắc Ireland sớm nhất có thể. Mô 
hình này sụp đổ hồi tháng 2 sau khi phe ủng hộ Bắc Ireland 
là một phần của Vương quốc liên hiệp Anh quyết định 
không tham gia để bày tỏ phản đối Nghị định thư Bắc 
Ireland quy định về vấn đề thương mại hậu Brexit của 
vùng này.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Theo nghị định thư, để đảm bảo hòa bình tại Bắc 

Ireland, vốn tồn tại mâu thuẫn giữa 2 phe ủng hộ ở lại Anh 
và ủng hộ sáp nhập vào CH Ireland, vùng lãnh thổ này vẫn 
là một phần của liên minh thuế quan và thị trường chung 
EU sau khi Anh rời khối.

Hai bên nhất trí tiến hành các thủ tục kiểm tra hàng 
hóa từ các phần còn lại của Anh tới Bắc Ireland để đảm bảo 
đáp ứng các quy định của EU. Việc triển khai nghị định thư 
đã gây ra bất đồng giữa EU, Ireland và Anh và thậm chí 
còn gây nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại EU-Anh.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Anh-Ireland, 
người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết 
ông đã công bố quyết định của Chính phủ Anh về việc lùi 
thời hạn tổ chức bầu cử tại Bắc Ireland. Về vấn đề nghị 
định thư Bắc Ireland, ông Sunak nhấn mạnh Anh ưu tiên 
một giải pháp thông qua đối thoại với EU, tìm kiếm thỏa 
thuận đảm bảo giải quyết tất cả các vấn đề mà việc triển 
khai nghị định thư gây ra đồng thời bày tỏ hy vọng của Anh 
về sự “linh hoạt và thực dụng”.

Về phần mình, phía Ireland mô tả các cuộc thảo 
luận diễn ra trong tinh thần xây dựng. Thủ tướng Martin hy 
vọng các bên sẽ nhất trí về những giải pháp tháo gỡ mâu 
thuẫn liên quan nghị định thư Bắc Ireland và những nỗ lực 
khôi phục cơ chế điều hành chung tại vùng Bắc Ireland sẽ 
tiến triển.

Các chính phủ Anh và Ireland đóng vai trò là 
những bên đảm bảo cho Thỏa thuận Ngày thứ Sáu tốt lành 
ký kết năm 1998 giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 30 
tại vùng Bắc Ireland khiến khoảng 3.500 người thiệt 
mạng. Hội đồng Anh-Ireland bao gồm Anh, Ireland và các 
đại diện từ Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales cùng các 
vùng lãnh thổ Isle of Man, Jersey và Guernsey. 

Ai Cập mong muốn thúc đẩy 
quan hệ chiến lược với Mỹ

(VN+) - Tổng thống El-Sisi bày tỏ mong muốn 
thúc đẩy quan hệ Ai Cập-Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau 
và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong bối cảnh khu vực 
đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ngày 10/11, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ 
Nancy Pelosi bên lề Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia 
công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(COP27), diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh từ ngày 
6-18/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi khẳng 
định Ai Cập mong muốn tăng cường quan hệ chiến lược 
với Mỹ, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều 
thách thức.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, cuộc gặp 
giữa ông El-Sisi và bà Pelosi diễn ra một ngày trước khi 
Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ai Cập tham dự Hội nghị 
COP27. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Ai 
Cập kể từ khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 
1/2021.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông 
Bassam Rady cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi 
bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Ai Cập-Mỹ trên cơ sở 
tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong bối 
cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức như bất 
ổn, mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, và những tác động 
tiêu cực của các diễn biến quốc tế không thuận lợi đối với 
nền kinh tế cũng như an ninh lương thực và năng lượng.

Ông El-Sisi khẳng định những thách thức này là do 
các cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra, đặc biệt là đại dịch 
COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời kêu 
gọi đoàn kết để giải quyết những thách thức toàn cầu như 
vậy.

Ông El-Sisi và bà Pelosi đã thảo luận về các 
phương thức thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế. 
Tổng thống Ai Cập và Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã xem xét 

những nỗ lực mà Cairo đã đạt được trong cuộc chiến chống 
khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Ông El-Sisi khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục cuộc 
chiến chống lại những tư tưởng cực đoan kích động bạo 
lực và phá hoại nhà nước. Ông bày tỏ mong muốn liên lạc 
thường xuyên với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ trong 
khuôn khổ phối hợp và tham vấn giữa hai bên về các vấn 
đề cùng quan tâm.

Hai bên cũng đã thảo luận về một số vấn đề khu 
vực, bao gồm cả bất đồng liên quan đến Đập Thủy điện Đại 
Phục hưng (GERD) do Ethiopia xây dựng trên sông Nile 
Xanh. Ông El-Sisi nhấn mạnh lập trường kiên định của Ai 
Cập về sự cần thiết phải đạt được một thỏa thuận ràng buộc 
về mặt pháp lý liên quan đến việc trữ nước vận hành 
GERD nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các bên và bảo vệ 
an ninh nguồn nước của Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi
Về phần mình, bà Pelosi đánh giá cao vai trò hiệu 

quả của Ai Cập trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa 
khủng bố và tư tưởng cực đoan, cũng như những nỗ lực to 
lớn của Cairo trong việc đạt được sự phát triển bền vững và 
toàn diện.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh Ai Cập là trụ cột 
chính của an ninh và ổn định ở Trung Đông và trong thế 
giới Arab, khẳng định rằng Ai Cập là một đối tác quan 
trọng của Mỹ trong khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ 
lực của Ai Cập trong việc hỗ trợ tiến trình hòa bình Trung 
Đông và duy trì hòa bình giữa Palestine và Israel. Tổng 
thống Ai Cập nhắc lại sự cần thiết phải đạt được một giải 
pháp công bằng và toàn diện, đảm bảo các quyền của 
người dân Palestine, phù hợp với các tham chiếu quốc tế.

Ông El-Sisi đã thông báo vắn tắt về tầm nhìn của 
Ai Cập liên quan các vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm 
các cuộc khủng hoảng ở Libya, Yemen và Syria, cũng như 
nỗ lực của Cairo nhằm đạt được các thỏa thuận chính trị 
cho những vấn đề đó.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri 
đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Khí hậu John 
Kerry nhằm xem xét các khía cạnh khác nhau của những 
cuộc thảo luận hiện tại trong khuôn khổ COP27.

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên khí hậu Mỹ John 
Kerry đã điểm lại những điểm quan trọng nhất trong lập 
trường của Mỹ đối với các nội dung trong chương trình 
nghị sự của Hội nghị COP27, bao gồm các cuộc đàm phán 
chính thức giữa các nước, các cuộc hội thảo và sự kiện 
được tổ chức bên lề sự kiện này.

Với tư cách nước chủ nhà và Chủ tịch COP27, Ai 
Cập đưa ra chương trình nghị sự gồm 4 chủ đề chính là tài 
chính khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và 
thiệt hại, và nâng tham vọng hành động khí hậu.

Ai Cập rất kỳ vọng COP27 sẽ giải quyết được các 
vấn đề then chốt như chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại do biến 
đổi khí hậu gây ra, cũng như vấn đề cung cấp tài chính khí 
hậu thỏa đáng và công bằng cho các nước đang phát triển. 

Italy công bố gói hỗ trợ 9,3 tỷ 
USD để đối phó “bão giá” năng 
lượng

(VN+) - Bộ Tài chính Italy cho biết hơn 33% 
khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 9,1 tỷ euro (9,3 tỷ USD) sẽ 
được dùng để gia hạn chương trình giảm thuế cho các 
doanh nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng.

Sau cuộc họp nội các ngày 10/11, Chính phủ của 
tân Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã công bố gói hỗ trợ 
mới trị giá 9,1 tỷ euro (9,3 tỷ USD) nhằm giúp người dân 
và các doanh nghiệp trong nước vượt qua “bão giá” năng 
lượng.

Gói hỗ trợ mới này sẽ bổ sung cho gói 66 tỷ euro 
mà chính quyền của cựu Thủ tướng Mario Draghi phân bổ 
trong năm nay nhằm giúp giảm áp lực chi trả hóa đơn năng 
lượng tăng vọt cho người người dân và doanh nghiệp Italy.

Khoản hỗ trợ bổ sung này cũng sẽ được phân bổ 
cho các chương trình tăng sản lượng khí đốt và nguồn dự 
trữ năng lượng cho mùa Đông sắp tới.

Nhà máy khí đốt của tập đoàn năng lượng Eni ở 
Marina di Ravenna, Italy

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Italy cho biết 
hơn 33% khoản hỗ trợ bổ sung trên sẽ được dùng để gia 
hạn chương trình giảm thuế cho các doanh nghiệp chủ yếu 
trong lĩnh vực năng lượng.

Các khoản này đã được tài trợ đến tháng 11 và sẽ 
được kéo dài cho đến cuối năm. Chính sách cắt giảm thuế 

tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu cũng sẽ được gia hạn đến 
hết tháng 12, thay vì ngày 18/11 như kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ và bảo đảm lợi ích của các 
doanh nghiệp, Italy cho phép các công ty thanh toán hóa 
đơn năng lượng bằng hình thức trả góp 36 đợt theo một 
chương trình bảo lãnh của nhà nước trong trường hợp 
không trả được nợ.

Italy cũng sẽ bỏ đánh thuế đối với các khoản thu 
nhập tăng thêm của người lao động để hỗ trợ người dân 
thanh toán hóa đơn năng lượng, với mức hỗ trợ tối đa cho 1 
người lao động là 3.000 euro.

Các nguồn lực bổ sung dành cho giải quyết cuộc 
khủng hoảng năng lượng sẽ được tài trợ bằng cách đi vay, 
qua đó nâng nợ công của Italy lên 4,5% sản lượng kinh tế 
hằng năm vào năm 2023, thay vì mức 3,4% như dự báo 
trước đó của chính phủ.

Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti cho biết 
điều này giúp Italy có thêm 21 tỷ euro để tài trợ cho các 
biện pháp nhằm giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp vượt 
qua cơn bão giá năng lượng.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, các biện pháp hỗ 
trợ trên sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Italy tăng từ mức 
5,1% dự báo trước đó lên 5,6%.

Hiện, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Italy đã yêu 
cầu các biện pháp hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro để tránh tình 
trạng mất việc làm và phá sản trên diện rộng. 

Pháp cho phép tàu cứu hộ 
Ocean Viking chở người di cư cập 
cảng Toulon

(VN+) - Chính phủ Pháp thông báo sẽ cho phép tàu 
cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ (NGO) 
SOS Địa Trung Hải, hiện đang chở hơn 200 người di cư 
vừa được cứu trên Địa Trung Hải, được cập cảng Toulon.

Ngày 10/11, Pháp thông báo nước này sẽ cho phép 
tàu cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ (NGO) 
SOS Địa Trung Hải, cập cảng Toulon.

Tàu này đang chở hơn 200 người di cư được giải 
cứu trên Địa Trung Hải.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau những trao 
đổi căng thẳng giữa Pháp và Italy về vấn đề tiếp nhận các 
tàu NGO chở những người di cư được cứu trên biển.

Đây là vấn đề nổi cộm ở cả hai nước và mới đây Bộ 
trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã lên tiếng chỉ trích 
việc Chính phủ Italy cấm tàu Ocean Viking cập cảng của 
quốc gia Nam Âu này.

Những người di cư ngủ trên boong tàu cứu hộ của 
tổ chức phi chính phủ Ocean Viking ở Biển Địa Trung Hải, 
ngày 6 tháng 11 năm 2022

Ứng dụng theo dõi giao thông hàng hải 
MarineTraffic cho thấy cùng ngày, tàu Ocean Viking đang 
trên đường đi qua đảo Corse của Pháp.

Giải quyết vấn đề người di cư tại Liên minh châu 
Âu (EU) luôn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. 
Italy và Tây Ban Nha, nơi mà hầu hết người di cư đặt chân 
tới sau khi vượt Địa Trung Hải, cho rằng các quốc gia 
khác, trong đó có Pháp, phải hành động tích cực hơn nữa 
nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Italy mới chỉ cho phép tàu Humanity 1 
và tàu Geo Barents được cập cảng, trong khi từ chối tiếp 
nhận 2 tàu khác là Ocean Viking và Rise Above.

Chính phủ nước này cho rằng các quốc gia có tàu 
treo cờ phải tiếp nhận người di cư, đồng thời nhấn mạnh 
những người không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định 
của các tổ chức quốc tế sẽ phải rời khỏi lãnh hải Italy.

Mỹ khẳng định lập trường ngăn 
chặn Israel sáp nhập khu Bờ Tây

(VN+) - Đại sứ Mỹ tại Israel Tom Nides khẳng 
định Washington không ủng hộ hành vi thôn tính khu Bờ 
Tây và sẽ chống lại mọi nỗ lực như vậy của chính phủ mới 
ở Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trả lời 
phỏng vấn của báo chí ngày 10/11, Đại sứ Mỹ tại Israel 
Tom Nides khẳng định Washington “sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực 
của chính phủ mới ở Israel nhằm sáp nhập một phần hoặc 
toàn bộ khu Bờ Tây”.

Kênh truyền hình nhà nước KAN (Israel) dẫn lời 
Đại sứ Nides nêu rõ: “Lập trường của chúng tôi khá rõ 
ràng. Chúng tôi không ủng hộ hành vi thôn tính. Chúng tôi 
sẽ chống lại mọi nỗ lực như vậy”.

Theo ông Nides, hầu hết các quốc gia Arab tán 
thành lập trường này của Mỹ.

Trước đó, nghị sĩ cấp cao thuộc đảng Likud của 
Israel Yariv Levin hôm 9/11 tuyên bố mục tiêu ưu tiên cao 
trong chương trình nghị sự của chính phủ sắp tới ở nước 
này sẽ là sáp nhập khu Bờ Tây. 

Phát biểu trước cuộc họp tham vấn giữa Tổng 
thống Israel Isaac Herzog với đại diện các đảng phái về kế 
hoạch thành lập chính phủ mới, ông Levin nhấn mạnh: 
“Chúng ta đã ớc Israel đến gần hơn bao giờ hết đưa Nhà nư
mục tiêu áp đặt chủ quyền (đối với khu Bờ Tây)… Trước 
đây, chúng ta mới chỉ tiến một bước và tôi hy vọng chúng 
ta sẽ tiếp tục theo hướng đó”.
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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

923-2031/1599

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

TIN THEÁ GIÔÙI

Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên 
án vụ đánh bom khủng bố ở Thổ Nhĩ 
Kỳ

(VN+) - Tổng Thư ký Antonio Guterres chia buồn 
sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ và 
nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ ủng bố ở  đánh bom kh
Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Ngày 14/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố ngày 
13/11 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 6 người thiệt mạng và 
81 người bị thương.

Tổng Thư ký Guterres cũng bày tỏ chia buồn sâu 
sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ và nhân 
dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-
Abdollahian cũng lên án vụ đánh bom, nhấn mạnh đó là 
hành động khủng bố nhằm vào những người dân vô tội. 
Ông cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Thổ 
Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát được triển khai tại phố đi bộ Istiklal ở 
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sau vụ đánh bom ngày 13/11

Trong một tuyên bố chính thức cùng ngày, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh 
Iran lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động khủng bố nào nhằm 
vào an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và người dân nước này.

Tuyên bố khẳng định Iran luôn bên cạnh chính phủ 
và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ “hữu nghị và anh em”.

Sở cảnh sát Istanbul cho biết nghi phạm thực hiện 
vụ tấn công trên là một đối tượng người Syria, hành động 
theo lệnh của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) 
và chi nhánh của tổ chức này là nhóm tự xưng Các đơn vị 
bảo vệ nhân dân (YPG) ở Syria. Cả hai nhóm này đều bị 
Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Vụ đánh bom xảy ra chiều 13/11 (giờ địa phương) 
tại phố đi bộ Istiklal nổi tiếng ở Istanbul. Nhà chức trách 
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố. Lực 
lượng an ninh đã bắt giữ một đối tượng nữ giới nghi là thủ 
phạm. 

Tổng thống Zelensky: Ukraine 
đã sẵn sàng hòa bình

(DT) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 
bất ngờ có chuyến thăm đến Kherson, cho rằng việc Nga 
rút khỏi thành phố này là “khởi đầu chấm dứt xung đột”.

“Chúng ta đang từng bước tiến đến đất nước của 
chúng ta, tất cả những vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm 
thời… Chúng ta đang tiến về phía trước, sẵn sàng cho hòa 
bình. Tuy nhiên, hòa bình phải là hòa bình cho cả đất nước, 
tất cả lãnh thổ của chúng ta”, Guardian dẫn lời Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các binh sĩ 
nhân chuyến thăm Kherson ngày 14/11.

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra không lâu 
sau khi Nga rút quân khỏi thành phố Kherson, đưa lực 
lượng sang phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro. Giới chức 
phương Tây đánh giá đây là bước lùi lớn của Nga sau hơn 
nửa năm kiểm soát vùng đất chiến lược này.

Nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng rằng, động thái rút 
quân của Nga có thể xem là “khởi đầu chấm dứt xung đột”. 
Ông cũng dành lời cảm ơn NATO và các đồng minh, đối 
tác khác đã hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến sự.

Nga giành quyền kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson ở 
miền Nam Ukraine từ tháng 3 năm nay. Moscow đã bổ 
nhiệm chính quyền mới tại Kherson và chính thức tuyên 
bố sáp nhập tỉnh này hồi tháng trước sau cuộc trưng cầu 
dân ý gây tranh cãi.

Phía Nga cho biết, việc rút quân nhằm đảm bảo 
tính mạng cho binh sĩ và dân thường trước nguy cơ các 
cuộc phản công không kiểm soát của Ukraine. Điện 
Kremlin cũng khẳng định, điều này không ảnh hưởng đến 
tình trạng pháp lý của Kherson, nói cách khác là việc 
Kherson đã trở thành “một phần lãnh thổ Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 
Phản ứng về chuyến thăm Kherson của ông 

Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov 
nói: “Miễn bàn luận. Đây là lãnh thổ của Nga”.

Chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 9, 
song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù hai bên nhiều lần đưa ra 

tín hiệu sẵn sàng đàm phán.
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay tuyên bố, Moscow 

không chấp nhận các điều khoản trước đó liên quan đến 
Ukraine, đặc biệt yêu cầu rút quân khỏi nước này. “Những 
điều kiện như vậy là không thể chấp nhận được. Tổng 
thống của chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi sẵn 
sàng đàm phán nhưng họ cần xét đến tình hình thực địa”, 
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nhấn 
mạnh, Moscow sẵn sàng chờ cho đến khi Kiev chấp nhận 
đàm phán, nhưng khi đó các điều kiện kèm theo cũng thay 
đổi tùy theo tình hình.

Nêu quan điểm về hòa đàm, Tổng thư ký NATO 
Jens Stoltenberg hôm nay nêu rõ, Ukraine có quyền quyết 
định các điều khoản đàm phán có thể chấp nhận được 
nhằm chấm dứt xung đột. Ông cũng khẳng định, NATO 
luôn ủng hộ Ukraine.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại 
của Liên minh châu Âu Josep Borrell cũng có chung quan 
điểm này khi cho rằng Kiev có toàn quyền quyết định khi 
nào đàm phán và đàm phán như thế nào với Nga. “Ukraine 
sẽ quyết định cần làm gì. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ 
họ”, ông Borell nói. 

Iran khẳng định vẫn nỗ lực khôi 
phục thỏa thuận hạt nhân

(VN+) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác 
nhận tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 
2015 (có tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn 
diện - JCPOA) vẫn đang được nỗ lực triển khai.

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 14/11 dẫn lời 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Nasser Kanaani 
xác nhận tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt 
nhân 2015 (có tên chính thức là Kế hoạch hành động 
chung toàn diện - JCPOA) vẫn đang được nỗ lực triển 
khai.

Phát biểu họp báo, ông Kanaani nhấn mạnh các 
kênh trao đổi thông tin giữa Iran và những quốc gia tham 
gia đàm phán hạt nhân khác vẫn đang thông suốt. Tehran 
đã đề xuất một số sáng kiến nhằm giúp các bên nhanh 
chóng đi đến một thỏa thuận.

Về những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron cho rằng biến động chính trị tại Iran 
khiến triển vọng nối lại đàm phán bị ảnh hưởng, ông 
Kanaani nêu rõ quan điểm chính thức của Tehran là đàm 
phán hạt nhân không liên quan đến các sự kiện khác.

Tiến trình đàm phán khôi phục JCPOA được Iran 
và các nước phương Tây nối lại từ tháng 4/2021 tại Vienna 
(Áo), nhưng vẫn bế tắc sau vòng đàm phán mới nhất hồi 
tháng 8 vừa qua. 

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
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Những điểm chính từ hội nghị thượng 
đỉnh G-20 ở Bali
biết tuyên bố đã được nhất trí thông qua. 
Chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, Tổng 
thống Indonesia Joko Widodo, cho biết tất 
cả đã thể hiện "sự linh hoạt".

“Hầu hết các thành viên lên án mạnh 
mẽ cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh 
rằng nó đang gây ra sự đau khổ to lớn cho 
con người và làm trầm trọng thêm những 
bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu - 
kìm hãm tăng trưởng, gia tăng lạm phát, 
phá vỡ chuỗi cung ứng, làm gia tăng tình 
trạng mất an ninh lương thực và năng 
lượng, đồng thời làm tăng rủi ro ổn định tài 
chính”, tuyên bố của các nhà lãnh đạo cho 
biết.

Họ cũng lên án bất kỳ mối đe dọa sử 
dụng vũ khí hạt nhân nào, một sự khiển 
trách ngầm đối với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, 
người dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội 
nghị thượng đỉnh khi Tổng thống 
Vladimir Putin vắng mặt, đã lên án việc 
“chính trị hóa” cuộc họp này.

Quan hệ Mỹ-Trung có nền tảng tốt 
hơn

Trước hội nghị thượng đỉnh là cuộc 
gặp song phương giữa Tổng thống Hoa Kỳ 
Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc 
Tập Cận Bình, cuộc gặp trực tiếp lần đầu 
tiên kể từ khi ông Biden trở thành tổng 
thống.

Mặc dù có ít kết quả hữu hình, nhưng 
nhìn chung đây là một cuộc gặp tích cực 
sau khi quan hệ giữa hai siêu cường giảm 
xuống gần mức thấp lịch sử hồi đầu năm.

Cả hai bên cho biết trong khi cuộc họp 
kéo dài ba giờ đặt ra những khác biệt lớn, 
đặc biệt là về Đài Loan, các hạn chế 
thương mại và chuyển giao công nghệ, hai 
bên đã đồng ý giữ liên lạc cởi mở và tránh 
đối đầu.

Có lẽ kết quả cụ thể nhất là việc Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hiện có kế 
hoạch thăm Trung Quốc vào đầu năm tới, 
chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới 
Trung Quốc trong hơn bốn năm.

Tập trung vào kinh tế toàn cầu
Các nền kinh tế G-20 đồng ý trong 

tuyên bố rằng cần từng bước tăng lãi suất 
một cách thận trọng để tránh tác động lan 
tỏa và cảnh báo về “sự biến động gia tăng” 
trong các động thái tiền tệ, một sự thay đổi 
lớn so với năm ngoái khi ấy chỉ tập trung 
vào việc khắc phục những hậu quả của đại 
dịch COVID-19.

Liên quan đến hiệu ứng lan tỏa là một 
sự đồng thuận trước những lo ngại của các 
nền kinh tế mới nổi về khả năng dòng vốn 
khổng lồ chảy ra ngoài nếu Mỹ tiếp tục 
tăng lãi suất mạnh.

Với cuộc chiến ở Ukraine đang diễn 
ra, cũng như các gói chi tiêu khổng lồ 
trong thời kỳ đại dịch bị đổ lỗi là nguyên 
nhân thúc đẩy lạm phát tăng cao, các nước 
G-20 cho biết các biện pháp kích thích 
kinh tế tiếp theo nên là “tạm thời và có 
mục tiêu”.

Về nợ, nhóm bày tỏ quan ngại về tình 
hình “xấu đi” của một số quốc gia có thu 
nhập trung bình và nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc tất cả các chủ nợ cùng chia 
sẻ gánh nặng.

An ninh lương thực
Các nhà lãnh đạo hứa sẽ phối hợp 

hành động để giải quyết các thách thức về 
an ninh lương thực và hoan nghênh sáng 
kiến về ngũ cốc ở Biển Đen, nhưng các 
nhóm xã hội dân sự chỉ trích điều mà họ 
cho là thiếu các biện pháp cụ thể để giải 
quyết nạn đói.

Ông Friederike Roder thuộc nhóm 
Global Citizen cho biết: “G-20 chỉ đơn 
thuần là lặp lại các cam kết cũ từ những 
năm trước hoặc ghi nhận sự phát triển ở 
những nơi khác, thay vì tự mình đảm nhận 
vai trò lãnh đạo”. Ông nói: “50 triệu người 
đang đứng trước bờ vực của nạn đói khi 
chúng ta đang bàn chuyện. Không còn thời 
gian để G-20 đưa ra lời kêu gọi hành động 
– mà chính họ mới là những người phải 
hành động”.

Biến đổi khí hậu
Các nhà lãnh đạo G-20 nhất trí theo 

đuổi nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn 
cầu ở mức 1,5 độ C - khẳng định họ sát 
cánh với mục tiêu nhiệt độ từ Thỏa thuận 
Paris 2015 về biến đổi khí hậu.

Điều đó có thể thúc đẩy các cuộc đàm 
phán tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 
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ngũ cốc của Ba Lan nơi tên lửa rơi xuống 
xuất hiện một hố lớn và một chiếc xe máy 
kéo của trang trại nằm trên miệng hố, cho 
thấy thiệt hại do tên lửa gây ra.

Một hình ảnh khác cho thấy một 
mảnh vỡ của tên lửa.

Phóng viên BBC Dan Johnson cho 
biết có một ngôi trường tiểu học nhỏ bên 
cạnh hàng rào cảnh sát trong ngôi làng, 
nằm trong khu vực nông nghiệp ở đông 
nam Ba Lan.

M ột số chuyên gia về quân sự, như 
Mark Cancian từ thinktank CSIS, và TS 
Justin Bronk từ Viện Rusi nói với BBC họ 
nghi rằng đây là hỏa tiễn phòng không S-
300, loại cả Nga và Ukraine đều dùng.

N ATO thận trọng
Mặc dù đã gửi hỗ trợ cho Ukraine kể 

từ cuộc xâm lược của Nga, NATO đã cẩn 
thận không tham gia quá nhiều vào cuộc 
xung đột để ngăn chặn sự leo thang.

Một phát ngôn viên của Đức cho biết 
Berlin sẽ đề nghị hỗ trợ lực lượng phòng 
không của Ba Lan, nhưng tất cả các đồng 
minh của NATO đều nhất trí rằng họ muốn 
tránh leo thang gia tăng.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg 
cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống 
Ba Lan Duda và liên minh quân sự đang 
"theo dõi tình hình".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António 
Guterres cũng cho biết ông "rất lo ngại" về 
vụ nổ ở Ba Lan và kêu gọi điều tra kỹ 
lưỡng.
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COP27 của Liên Hợp Quốc ở Ai Cập, nơi 
một số nhà đàm phán lo ngại G-20 sẽ 
không ủng hộ mục tiêu 1,5 độ C - có khả 
năng cản trở một thỏa thuận giữa gần 200 
quốc gia tại các cuộc đàm phán của Liên 
Hợp Quốc.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh, Hoa Kỳ, 
Nhật Bản và các đối tác cho biết họ sẽ huy 
động 20 tỷ đôla tài chính công và tư để 
giúp Indonesia đóng cửa các nhà máy điện 
than và đưa thời hạn phát thải cao nhất của 
ngành này còn 7 năm đến năm 2030.

Ông Biden và ông Tập đồng ý nối lại 
hợp tác về biến đổi khí hậu.

Ngoại giao của Trung Quốc
Chỉ trong chuyến thăm nước ngoài 

thứ hai kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-
19, ông Tập tổ chức các cuộc gặp song 
phương với nhiều đồng minh của Hoa Kỳ, 
thể hiện thiện chí hàn gắn quan hệ với 
những người chỉ trích.

Bên cạnh cuộc gặp với ông Biden, 
ông Tập đã hội đàm với Thủ tướng 
Australia Anthony Albanese, Tổng thống 
Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng 
Canada Justin Trudeau và Tổng thống 
Pháp Emmanuel Macron.

Phố Downing cho biết cuộc gặp với 
Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bị hủy do 
vướng lịch trình. Ông Tập sẽ gặp Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào cuối 
tuần này.

Ông Shi Yinhong, giáo sư quan hệ 
quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, 
nói về các cuộc gặp của ông Tập tại cuộc 
họp: “Đây chưa phải mang tính quyết định 
nhưng là một bước quan trọng để cố gắng 
giảm bớt những bất đồng”.

Ông Trump tuyên bố tranh cử tổng 
thống Mỹ năm 2024

Trong bài phát biểu kéo dài hơn một 
giờ, ông Trump nói chuyện với hàng trăm 
người ủng hộ trong một hội trường được 
trang trí bằng đèn chùm và treo cờ Mỹ.

Ông Trump nói trước đám đông đang 
vẫy điện thoại, bao gồm các thành viên gia 
đình, các nhà tài trợ và các cựu nhân viên: 
“Để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tối nay 
tôi tuyên bố ứng cử tổng thống Hoa Kỳ”.

“Hai năm trước chúng ta đã là một 
quốc gia vĩ đại và chẳng bao lâu nữa chúng 
ta sẽ lại là một quốc gia vĩ đại,” ông Trump 
nói.

Ông Trump đưa ra những chủ đề quen 
thuộc theo lập trường xưa nay của ông, tố 
cáo những người di cư – “Chúng ta đang bị 
đầu độc” - và miêu tả các thành phố của 
Mỹ là “bể máu” đầy tội ác.

Ông cho biết sẽ thúc đẩy án tử hình 
đối với những kẻ buôn bán ma túy và 
tuyển dụng lại các quân nhân bị sa thải vì 
từ chối tiêm vaccine COVID-19.

Mặc dù công kích quá trình bầu cử 
của Hoa Kỳ, nhưng ông Trump đã không 
sử dụng bài phát biểu của mình để khơi lại 
những tuyên bố sai sự thật về hành vi gian 
lận cử tri quy mô lớn vào năm 2020 và 
không đề cập đến hành động bạo lực của 
những người ủng hộ ông vào ngày 
6/1/2021 nhằm ngăn cản Quốc hội chứng 
nhận chiến thắng của ông Biden.

Trong chuyến công du Indonesia, ông 
Biden nói “không thực sự” khi được hỏi 
liệu ông có phản ứng gì trước thông báo 
của Trump. Trên Twitter, ông Biden đăng 
một đoạn video chỉ trích thành tích của 
ông Trump khi còn đương chức.

Đại hội đồng Liên hiệp quốc yêu cầu 
Nga bồi thường thiệt hại ở Ukraine
quốc Sergiy Kyslytsya nói với Đại hội 
đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng Nga đã 
nhắm mục tiêu vào mọi thứ, từ các nhà 
máy đến các tòa nhà dân cư và bệnh viện.

“Ukraine sẽ có nhiệm vụ khó khăn là 
xây dựng lại đất nước và phục hồi sau cuộc 
chiến này, nhưng sự phục hồi đó sẽ không 
bao giờ hoàn thành nếu không có ý thức về 
công lý cho các nạn nhân của cuộc chiến 
với Nga. Đã đến lúc buộc Nga phải chịu 
trách nhiệm”, ông Kyslytsya nói.

Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vassily 
Nebenzia nói với Đại hội đồng trước cuộc 
bỏ phiếu rằng các điều khoản của nghị 
quyết là “không có giá trị pháp lý” khi ông 
kêu gọi các nước bỏ phiếu chống lại nó.

“Phương Tây đang cố lôi kéo và làm 
trầm trọng thêm cuộc xung đột và có kế 
hoạch sử dụng tiền của Nga cho việc đó”, 
ông Nebenzia nói.

Mười bốn quốc gia đã bỏ phiếu chống 
lại nghị quyết hôm 14/11, bao gồm Nga, 
Trung Quốc và Iran, trong khi 73 quốc gia 

bỏ phiếu trắng, bao gồm Brazil, Ấn Độ và 
Nam Phi. Không phải tất cả các quốc gia 
thành viên đều bỏ phiếu.

Vào tháng Ba, 141 thành viên của Đại 
hội đồng đã bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược 
của Nga, và 143 thành viên hồi tháng 
Mười đã bỏ phiếu lên án âm mưu của 
Moscow sáp nhập các phần của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelenskyy ngày 12/11 cho biết các lực 
lượng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan 
trọng ở thành phố chiến lược phía nam 
Kherson trước khi bỏ chạy.

Moscow phủ nhận việc cố ý nhắm 
mục tiêu vào thường dân, mặc dù cuộc 
xâm lược đã biến các thành phố của 
Ukraine thành đống đổ nát và giết chết 
hoặc làm bị thương hàng ngàn người.

“Sẽ cần một nỗ lực quốc tế rộng lớn 
để hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết của 
Ukraine nhằm xây dựng một tương lai an 
toàn và thịnh vượng cho người dân 
Ukraine,” Đại sứ Anh tại Liên hiệp quốc 
Barbara Woodward phát biểu trước hội 
nghị.

“Nhưng chỉ có một quốc gia, Nga, 
chịu trách nhiệm về thiệt hại cho Ukraine, 
và hoàn toàn đúng đắn, như nghị quyết này 
đặt ra, rằng Nga phải trả cho thiệt hại đó.”

(tiếp trang 1-A)

Tên lửa rơi vào Ba Lan: Có thể là 'tai 
nạn của phòng không Ukraine’
là do Nga sản xuất.

Cáo buộc các nước phương Tây đã 
phản ứng quá khích, phát ngôn viên của 
Nga Dmitry Peskov nói rằng Warsaw lẽ ra 
phải ngay lập tức làm rõ rằng các mảnh vỡ 
đến từ hệ thống phòng không S-300 của 
Ukraine.

Khi các nhà điều tra Ba Lan khám xét 
địa điểm xảy ra vụ tấn công, các đại sứ của 
NATO đã gặp nhau tại Brussels để đánh 
giá cách thức phản ứng với cuộc chiến của 
Nga đã tràn sang một quốc gia thành viên.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói với 
các phóng viên rằng không có dấu hiệu 
nào cho thấy vụ việc là kết quả của một 
cuộc tấn công có chủ ý hoặc Moscow đang 
chuẩn bị các hành động tấn công chống lại 
liên minh phòng thủ.

"Hãy để tôi nói rõ, đây không phải là 
lỗi của Ukraine," tổng thư ký NATO nói.

"Nga chịu trách nhiệm cuối cùng khi 
nước này tiếp tục cuộc chiến bất hợp pháp 
của họ chống lại Ukraine."

Hơn 90 tên lửa của Nga đã được bắn 
vào Ukraine hôm thứ Ba, theo Kyiv. Mặc 
dù quân đội Ukraine cho biết 77 tên lửa đã 
bị bắn hạ, một số tên lửa đã đánh trúng 
Lviv, không cách xa biên giới phía tây của 
nước này với Ba Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky cho biết hầu hết các tên lửa do 
lực lượng Nga bắn nhằm vào cơ sở hạ tầng 
năng lượng của nước này.

Quân đội Ba Lan được đặt trong tình 
trạng báo động cao sau vụ nổ.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Duda nói 
trong một cuộc họp báo rằng mặc dù một 
tên lửa S-300 do Nga sản xuất rất có thể là 
nguyên nhân, nhưng không có bằng chứng 
nào cho thấy nó đã được phía Nga bắn.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói 
thêm rằng việc viện dẫn Điều 4 của 
NATO, trong đó kêu gọi tham vấn khi đối 
mặt với mối đe dọa an ninh, có thể không 
cần thiết.

Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo 
phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh Bali 
đã lên án "các cuộc tấn công tên lửa man 
rợ" của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ 
tầng dân sự của Ukraine, đồng thời đề nghị 
hỗ trợ hết mình cho nước láng giềng Ba 
Lan.

Trong số những người tham dự có 
Tổng thống Biden, Thủ tướng Anh Rishi 
Sunak, Tổng thống Pháp Emmanuel 
Macron và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula 
von der Leyen.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine 
Dmytro Kuleba trước đó nói rằng bất kỳ 
tuyên bố nào cho rằng Ukraine chịu trách 
nhiệm về cái chết của người Ba Lan đều là 
"thuyết âm mưu" của Nga và bất kỳ ai 
khuếch đại thông điệp này đều đang lan 
truyền "sự tuyên truyền của Nga".

Phóng viên Paul Adams của BBC cho 
biết lực lượng phòng không của Ukraine 
đã làm việc cật lực để bắn hạ các tên lửa 
của Nga và có thể một trong các tên lửa 
được Ukraine bắn đi đã bị chệch hướng.

Hình ảnh của cảnh sát từ trang trại 

(tiếp trang 1-A)

NASA phóng tên lửa mặt trăng mạnh 

nhất sau 50 năm kể từ Apollo
Giám đốc NASA Bill Nelson cho 

biết: “Thật là choáng ngợp”. Ông nói: 

“Chúng ta sẽ đi khám phá thiên cung, và 

đây là bước tiếp theo”.
Ước tính có khoảng 15.000 người tập 

trung tại địa điểm phóng tên lửa này, với 

hàng nghìn người khác xếp hàng dọc các 

bãi biển và dọc các con đường bên ngoài 

để chứng kiến vụ phóng được chờ đợi từ 

lâu của NASA sau chương trình Apollo, 

vốn đã đưa 12 phi hành gia đặt chân lên 

mặt trăng từ năm 1969 đến 1972. Đám 

đông cũng tập trung bên ngoài các trung 

tâm NASA ở Houston và Huntsville, 

Alabama, để xem cảnh tượng phóng tên 

lửa trên màn hình khổng lồ.
“Đối với thế hệ Artemis, thành tựu 

này là của các bạn,” giám đốc cuộc phóng 

tên lửa Charlie Blackwell-Thompson nói, 

ám chỉ tất cả những người sinh ra sau 

Apollo. Sau đó, bà nói với nhóm của 

mình: “Các bạn đã có được vị trí của mình 

trong lịch sử.”
Việc phóng này đánh dấu sự khởi đầu 

của chương trình thám hiểm mặt trăng 

Artemis của NASA. Cơ quan vũ trụ này 

đang nhắm đến việc đưa bốn phi hành gia 

bay quanh mặt trăng trong chuyến bay tiếp 

theo vào năm 2024 và đưa người đáp 

xuống mặt trăng sớm nhất là vào năm 

2025.

Cổ động viên Hà Lan tẩy chay World 
Cup Qatar là chính đáng
sẽ là điều rất quan trọng đối với đội của 
ông.

Ông nói trong một cuộc họp báo hôm 
16/11: “Thật tuyệt vời khi họ sẽ đến đây”.

Về việc những người ủng hộ tẩy chay 
World Cup Qatar vì những lo ngại về nhân 
quyền, ông Van Gaal nói thêm: “Họ làm 
vậy là đúng, nhưng tôi hy vọng chúng tôi 
sẽ chơi tốt đến cuối giải đấu khi chúng tôi 
vào tranh chung kết, họ vẫn sẽ theo dõi 
trên TV xem chúng tôi chơi tốt như thế 
nào”.

Một cuộc khảo sát với 28.000 người 
tham gia ở Hà Lan, do EenVandaag thực 
hiện và công bố hôm 15/11, cho biết chỉ 
14% quan tâm đến việc theo dõi giải đấu 
sau nhiều năm xuất hiện dư luận tiêu cực 
về Qatar.

Quốc gia vùng Vịnh này bác bỏ nhiều 
cáo buộc về việc đối xử với lao động nhập 
cư và cho biết World Cup đã giúp mang lại 
điều kiện làm việc tốt hơn.

Ông Van Gaal nói thêm: “Chúng tôi 
phải tranh World Cup ở những quốc gia 
giàu kinh nghiệm bóng đá nhất, nhưng 
ông cũng hết lời khen ngợi về công tác tổ 
chức và cơ sở vật chất của Qatar.

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)
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TIN THEÁ GIÔÙI

Anh rút quân khỏi Mali sau 2 
năm tham gia Chiến dịch Newcombe

(VN+) - Lực lượng quân đội Anh, gồm 250 binh 
lính, sẽ được rút về nước sau hơn 2 năm tham gia Chiến 
dịch Newcombe ở Mali, trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ 
hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngày 14/11, Anh tuyên bố rút về nước lực lượng 
quân đội, gồm 250 binh lính, đang tham gia sứ mệnh của 
Liên hợp quốc ổn định tình hình tại Mali.

Quyết định được đưa ra sau thông báo của Tổng 
thống Pháp Emmanuel Macron về việc quân đội nước này 
sẽ kết thúc hoạt động quân sự kéo dài 9 năm tại quốc gia 
Tây Phi.

Lực lượng MINUSMA tuần tra tại Timbuktu, Mali
Năm 2020, Anh đã điều động 250 binh sĩ đến Mali 

tham gia Chiến dịch Newcombe trong khuôn khổ sứ mệnh 
gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chống phiến quân.

Liên hợp quốc đã triển khai Phái bộ Ổn định đa 
quốc gia tại Mali (MINUSMA), với sự tham gia của 
11.700 binh lính đến từ 65 quốc gia.

MINUSMA được cho là sứ mệnh nguy hiểm nhất 
mà Liên hợp quốc đã tham gia, với 250 binh sĩ gìn giữ hòa 
bình thiệt mạng kể từ năm 2013.

Sau khi chính quyền quân sự ở Mali không tổ chức 
được các cuộc bầu cử sau 2 cuộc đảo chính quân sự vào 
tháng 8/2020 và tháng 5/2021, quan hệ giữa Pháp và các 
đồng minh với Mali bắt đầu căng thẳng.

Ngày 15/9 vừa qua, quân đội Pháp tuyên bố đã 
hoàn tất rút những binh sĩ cuối cùng khỏi Mali sau hơn 9 
năm hỗ trợ tiến hành các chiến dịch truy quét các phần tử 
thánh chiến cực đoan tại quốc gia Tây Phi này.

Dù rút quân khỏi Mali nhưng Pháp cùng các đồng 
minh kêu gọi tiếp tục ủng hộ nỗ lực chống khủng bố và 
nhất trí duy trì kế hoạch hành động chung để đẩy lùi khủng 
bố tại khu vực Sahel, trong đó có Niger và vùng Vịnh 
Guinea.

Người di cư bất hợp pháp vào 
Liên minh châu Âu tăng mạnh

(VN+) - Theo Cơ quan biên phòng châu Âu 
(Frontex), khoảng 275.500 người đã di cư bất hợp pháp 
vào Liên minh châu Âu (EU) trong 10 tháng qua và họ chủ 
yếu sử dụng tuyến đường qua Tây Balkan.

Ngày 14/11, Cơ quan biên phòng châu Âu 
(Frontex) cho biết trong 10 tháng năm 2022, khoảng 
275.500 người đã di cư bất hợp pháp vào Liên minh châu 
Âu (EU), tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021 và là con số 
cao nhất kể từ năm 2016.

Người di cư trên tàu cứu hộ Ocean Viking tại Biển 
Tyrrhenian, vùng biển quốc tế, ngày 10/11

Theo Frontex, người di cư vào EU chủ yếu sử dụng 
tuyến đường qua Tây Balkan.

Riêng trong tháng 10, các nước thành viên EU đã 
ghi nhận 36.500 lượt nhập cảnh bất hợp pháp, tăng 47% so 
với tháng 10 năm ngoái.

Frontex hiện duy trì lực lượng 2.300 người tham 
gia các hoạt động kiểm soát đường biên giới bên ngoài của 
EU.

Khoảng 500 người trong số này hoạt động ở khu 
vực Balkan, nơi ghi nhận dòng người di cư vào EU lớn 
nhất trong thời gian gần đây và cũng đang tăng nhanh nhất 
kể từ năm ngoái. Người di cư bất hợp pháp qua khu vực 
này thường đến từ Afghanistan, Iraq và Burundi.

Tuyến đường phổ biến thứ hai là qua Địa Trung 
Hải với 79.140 người di cư vào EU trong năm nay. Tuyến 
đường này thường được người di cư Ai Cập, Tunisia và 
Bangladesh sử dụng. 

Israel nâng cấp hàng rào thép 
gai ngăn cách với khu Bờ Tây

(VN+) - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng 
Israel, đoạn tường rào an ninh với khu Bờ Tây được làm 
bằng thép, tương tự như tường rào ngăn cách Israel với Dải 
Gaza và Ai Cập.

Ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny 
Gantz đã phê duyệt kế hoạch nâng cấp một đoạn hàng rào 
an ninh với khu Bờ Tây.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết 
đoạn tường rào này được làm bằng thép, tương tự như 
tường rào ngăn cách Israel với Dải Gaza và Ai Cập, nhằm 
thay thế cho đoạn hàng rào thép gai dài khoảng 50km nối 
cửa khẩu Te'enim và khu định cư Oranit ngăn với Bờ Tây.

Cách đây vài tháng, Israel cũng đã khởi công một 
đoạn tường rào bằng bêtông cao 9 mét, dài 50km, nối giữa 

cửa khẩu Te'enim với thị trấn Salem gần Bờ Tây, thay thế 
cho hàng rào thép gai được dựng lên cách đây 20 năm. Cả 
hai đoạn tường rào trên sẽ được lắp camera, cảm biến giám 
sát và các thiết bị công nghệ an ninh khác.

Trong năm nay, Israel đã tiến hành sửa chữa, nâng 
cấp nhiều đoạn hàng rào trên sa mạc Judean phía Nam của 
Bờ Tây, thậm chí đào những đường hào sâu chạy dài. Ước 
tính đến nay, Israel đã chi tổng cộng 2,8 tỷ USD cho việc 
xây dựng tường rào biên giới với Palestine.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng 
Palestine Mohammad Shtayyeh đã kêu gọi chính quyền 
Mỹ hủy kế hoạch xây dựng khu tổ hợp Đại sứ quán Mỹ 
mới ở thành phố Jerusalem.

Phát biểu trong phiên họp nội các Palestine ở 
Ramallah, Thủ tướng Shtayyeh cho rằng khu vực trên đã 
bị chính quyền Israel “tịch thu bất hợp pháp” từ năm 1950 
đến nay.

Công nhân Israel tham gia xây dựng bức tường an 
ninh tại phía Bắc khu Bờ Tây

Tuần trước, chính quyền thành phố Jerusalem 
cũng đã công bố bản đồ phân vùng khu vực xây dựng trụ sở 
Đại sứ quán Mỹ. Khu tổ hợp các công trình sẽ nằm giữa 3 
tuyến phố Derech Hebron, Hanock Albek và Daniel 
Yanovsky. 

Armenia: Đề xuất của Nga là cơ 
sở đàm phán với Azerbaijan

(VN+) - Armenia ủng hộ các đề xuất do phía Nga 
đưa ra hồi tháng Tám năm nay, cho rằng các đề xuất này có 
thể trở thành cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm 
bình thường hóa quan hệ với Azerbaijan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 
14/11, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết các 
đề xuất của Nga có thể trở thành cơ sở cho các cuộc đàm 
phán bình thường hóa quan hệ với Azerbaijan.

Phát biểu trong cuộc gặp đặc phái viên của Ngoại 
trưởng Nga Igor Khovaev, Thủ tướng Pashinyan nhấn 
mạnh Armenia ủng hộ các đề xuất do phía Nga đưa ra hồi 
tháng Tám năm nay, cho rằng các đề xuất này có thể trở 
thành cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm bình 
thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan.

Theo Chính phủ Armenia, tại cuộc gặp, hai bên 
cũng thảo luận về kết quả cuộc họp 3 bên của các nhà lãnh 
đạo Armenia, Nga và Azerbaijan ở Sochi (Nga), quá trình 
giải quyết mối quan hệ Armenia-Azerbaijan và các vấn đề 
liên quan đến tranh chấp tại Nagorny-Karabakh.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị 3 bên này, 
Armenia và Azerbaijan đã “nhất trí không sử dụng vũ lực” 
để giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ Nagorny-Karabkh.

Quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan đã trở nên 
căng thẳng liên quan quyền kiểm soát khu vực Nagorny-
Karabakh.

Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam 
của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia 
nên muốn sáp nhập vào Armenia.

Binh sĩ và xe quân sự của Azerbaijan di chuyển 
qua thị trấn Lachin, gần khu vực biên giới với Armenia 
ngày 1/12/2020

Vấn đề này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai 
nước láng giềng, 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 tại đây.

Kể từ năm 2008, Azerbaijan và Armenia đã tổ chức 
hàng chục cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này, 
nhưng chưa tìm được giải pháp hòa giải phù hợp.

Hồi tháng Năm năm nay, hai nước thông báo đã 
thành lập một ủy ban phân định biên giới và động thái này 
được đánh giá là bước đi hướng tới sớm chấm dứt tranh 
chấp khu vực Nagorny-Karabakh. 

EU chính thức triển khai kế 
hoạch huấn luyện quân đội Ukraine

(VN+) - Liên minh châu Âu đã chính thức khởi 
động sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine với số lượng 
15.000 binh sĩ và kéo dài trong 2 năm với kinh phí 106,7 
triệu euro.

Ngày 14/11, Cộng hòa Séc, nước đang giữ cương 
vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), 
thông báo EU đã chính thức khởi động sứ mệnh huấn 
luyện quân đội Ukraine trên lãnh thổ của mình với số 
lượng 15.000 binh sĩ.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, phía Séc cho 
biết quyết định chính thức có hiệu lực sau khi được công 

bố trên công báo của EU.
Sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine sẽ kéo dài 

trong 2 năm và được phân bổ 106,7 triệu euro.
Truyền thông châu Âu trước đó đưa tin, nhiệm vụ 

huấn luyện sẽ được tiến hành tại Ba Lan và Đức.
Các quốc gia khác, bao gồm cả những quốc gia bên 

ngoài EU, có thể tham gia sứ mệnh này.
Trụ sở điều phối của sứ mệnh được đặt trong tòa 

nhà của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu ở 
Brussels, Bỉ.

Cùng ngày 14/11, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 
các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 
(G20) ở Bali (Indonesia), Thủ tướng Canada Justin 
Trudeau thông báo Canada sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 
500 triệu CAD (376 triệu USD) viện trợ quân sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ 
Canada cho biết khoản viện trợ này sẽ được sử dụng cho 
các hoạt động quân sự, giám sát, cung cấp thiết bị liên lạc, 
nhiên liệu và vật tư y tế.

Đây là một phần trong khoản viện trợ quân sự hơn 
1 tỷ CAD mà Canada đã cam kết dành cho Ukraine về 
trang thiết bị quân sự cũng như đào tạo quân đội Ukraine.

Kể từ tháng Hai vừa qua, Canada đã cam kết hỗ trợ 
Ukraine 3,4 tỷ CAD.

Binh sĩ Ukraine luyện tập tại một công viên ở thủ 
đô Kiev ngày 22/1/2022

Trước đó, Nga đã gửi công hàm tới các nước Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để phản đối 
việc các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ 
hàng hóa nào chứa vũ khí cung cấp cho Ukraine sẽ trở 
thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry 
Peskov, nhấn mạnh việc phương Tây chuyển vũ khí cho 
Ukraine không góp phần vào thành công của các cuộc đàm 
phán Nga-Ukraine và sẽ có tác động tiêu cực. 

Hội nghị G20: Ra mắt Liên minh 
tài chính hỗn hợp toàn cầu

(VN+) - GBF sẽ tạo điều kiện cần thiết mở ra 
nguồn tài trợ cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường, mở rộng các giải pháp tài chính hỗn 
hợp khác, chuẩn hóa quá trình giao dịch...

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bali, 
Indonesia đã chính thức công bố thành lập Liên minh tài 
chính hỗn hợp toàn cầu (GBF) trong khuôn khổ Hội nghị 
thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi 
hàng đầu thế giới (G20).

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển bền vững Tri Hita 
Karana 2022 ngày 15/11, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề 
hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Panjaitan cho 
biết GBF hướng đến mục tiêu xây dựng năng lực tài chính 
hỗn hợp tốt hơn trong khu vực, bao gồm các hoạt động tài 
chính giữa các quốc gia, khu vực tư nhân và hoạt động từ 
thiện.

Theo ông Luhut, GBF sẽ có trụ sở tại Bali và 
Indonesia mời tất cả các bên hợp tác.

GBF là sáng kiến của Indonesia nhằm hỗ trợ thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững của G20. GBF có vai 
trò quan trọng trong việc gia tăng năng lực tài chính hỗn 
hợp của các nước đang phát triển trong G20.

GBF sẽ tạo điều kiện cần thiết mở ra nguồn tài trợ 
cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường, mở rộng các giải pháp tài chính hỗn hợp khác, 
chuẩn hóa quá trình giao dịch và chia sẻ dữ liệu nhằm giảm 
chi phí giao dịch quốc tế. 

GBF sẽ tiếp tục thảo luận nhằm xây dựng các tài 
liệu về cấu trúc, cơ chế tài chính hỗn hợp, mở rộng giao 
dịch quốc tế hỗn hợp, tích hợp các dự án và nhà tài trợ, xây 
dựng khuôn khổ hoạt động giữa các tổ chức tài chính phát 
triển quốc gia và các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, GBF hướng tới thiết lập các chương 
trình đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho các chính phủ,  
khu vực tư nhân và tổ chức từ thiện để hình thành một tổ 
chức tài chính mạnh. 

Taliban đưa ra các lệnh cấm 
mới với phụ nữ Afghanistan

(VN+) - Kể từ khi Taliban chiếm được chính 
quyền ở Afghanistan hồi tháng 8/2021, phong trào Hồi 
giáo này đã cấm phụ nữ tham gia làm việc cho các cơ quan 
nhà nước.

Phong trào Hồi giáo Taliban đang quản l ý đất nước 
Afghanistan ngày 13/11 đã cấm phụ nữ nước này đến các 
phòng tập thể dục và nhà tắm công cộng. Trước đó, Taliban 
cũng đã cấm nữ giới được tới công viên hay các hội chợ.

Họ cũng bị cấm đi ra ngoài mà không có người 
thân là nam giới đi cùng và phải trùm kín đầu bằng khăn 
khi ra khỏi nhà. Taliban cũng đóng cửa hầu hết các trường 
học giành cho bé gái.

Theo truyền thống, người dân Afghanistan ưa 
chuộng các phòng tắm công cộng tên là “hammam” và 
luôn phân biệt rõ giữa phòng tắm cho nam giới và nữ giới.
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Lược sử về bộ môn Yoga

Yoga là một trong số ít các phương pháp tập 
luyện chú trọng vào sự thống nhất và hài 
hòa giữa tâm trí và cơ thể. Nền văn minh 

Indus-Sarasvati ở miền Bắc Ấn Độ đã phát triển những lý 
thuyết đầu tiên về yoga cách đây gần 5000 năm.

Yoga là một môn tập luyện tập trung vào sự linh 
hoạt, nhịp thở và sức mạnh. Mọi người thường tập yoga để 
rèn luyện sức khỏe tinh thần và sự tĩnh lặng, bên cạnh 
những lợi ích về mặt thể chất mà nó mang lại.

Ngày nay, yoga phổ biến đến mức bạn có thể thấy 
nó ở khắp mọi nơi. Đó có thể là các lớp học tại trung tâm 
thể dục ở địa phương, các chương trình truyền hình hay 
mạng xã hội. 

Quy trình thực hành các loại yoga đôi khi chỉ đơn 
giản là việc bạn trải thảm yoga trong phòng khách và thực 
hiện một số động tác chào Mặt trời trước khi làm việc.

Lịch sử phát triển của yoga thường được chia 
thành bốn giai đoạn chính, bao gồm thời kỳ Kinh Vệ đà 
tiền cổ điển, cổ điển, hậu cổ điển và thời kỳ hiện đại.

Thời kỳ Kinh Vệ đà tiền cổ điển
Có rất nhiều giả thuyết về mốc thời gian yoga bắt 

đầu xuất hiện. Một số người nói rằng nó đã ra đời cách đây 
khoảng 5.000 năm hoặc lâu hơn. 

Nhưng theo thông tin từ Bộ Ngoại giao của Chính 
phủ Ấn Độ, nền văn minh Indus-Sarasvati ở miền Bắc Ấn 
Độ là những người đầu tiên phát triển lý thuyết về yoga 
vào khoảng năm 2.700 trước Công nguyên.

Từ “yoga” có nguồn gốc từ chữ tiếng Phạn “yuj” 
có nghĩa là “tham gia” hoặc “hợp nhất”. Thuật ngữ này 
xuất hiện lần đầu tiên trong Rigveda, văn bản lâu đời nhất 
trong số bốn văn bản tôn giáo được gọi chung là Kinh Vệ 
đà. 

Rigveda là bộ sưu tập các bài thánh ca tiếng Phạn 
của Ấn Độ – một trong những văn bản linh thiêng nhất của 
Ấn Độ giáo ra đời vào khoảng năm 1500-1200 trước Công 
nguyên, theo Bách khoa toàn thư Britannica.

Các mẹo để kiểm soát hơi thở và cân bằng năng 
lượng đã được thảo luận trong Kinh Vệ đà. Phương pháp 
luyện tập giống như yoga cũng xuất hiện trong một văn 
bản tiếng Phạn khác gọi là kinh Upanishad.

Trong cuốn sách “Những cái nhìn thoáng qua về 
Raja Yoga: Giới thiệu về Kinh Yoga của Patanjali”, tác giả 
Vimala Thakar tiết lộ rằng người dân Ấn Độ cổ đại thường 
tìm đến một “rishi”, hay người đã giác ngộ, để xin lời chỉ 
dẫn về những giáo lý trong Kinh Vệ đà. Yoga trong thời kỳ 
này được gọi là yoga Vệ đà.

Thời kỳ cổ điển
Yoga sau đó chuyển sang giai đoạn cổ điển từ năm 

500 trước Công nguyên đến năm 800 sau Công nguyên, 
theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Trong thời gian này, nhiều tài 
liệu mới đã trình bày một cách có hệ thống các phương 
pháp tập yoga. Nổi bật nhất trong số đó là “Kinh Yoga” của 
nhà hiền triết Patanjali ở Tamilakam cổ đại.

Kinh Yoga là tài liệu ghi chép bằng tiếng Phạn về 
lý thuyết và thực hành yoga. Nó được coi là tài liệu cần 
phải đọc đối với những người theo thuyết du già. 

Kinh Yoga đề cập đến khái niệm “ashtanga” hay 
tám nhánh (bước) của yoga bao gồm: Yama (Giới), 
Niyama (Luật), Asana (Tư thế), Pranayama (Điều khí), 
Pratyahara (Điều tâm), Dharana (Tập trung), Dhyana 
(Thiền), Samadhi (Định). 

Ngày nay, hệ thống tám bước của Patanjali đã trở 
thành nền tảng của thực hành yoga hiện đại.

Nhiều học giả cho rằng cả Ấn Độ giáo và Phật giáo 
đóng vai trò không thể thiếu trong việc hình thành các hệ 
thống yoga chặt chẽ và mạch lạc. Trên thực tế, yoga là một 
trong sáu trường phái triết học của Ấn Độ giáo.

Thời kỳ hậu cổ điển
Nhiều thế kỷ sau khi tác phẩm Kinh Yoga của 

Patanjali ra đời, yoga vẫn tiếp tục phát triển trong giai 
đoạn từ năm 800 đến năm 1700 sau Công nguyên. 

Nguyên nhân một phần là do nguồn gốc tôn giáo 
của yoga, cũng như lợi ích của nó đối với sức khỏe tinh 
thần – yếu tố được coi là trọng tâm của yoga trong suốt 
nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, những người tập luyện ngày càng muốn 
khám phá cách thức yoga cải thiện thể chất của một người. 
Họ coi thể chất quan trọng hơn tinh thần trong hành trình 
đi đến giác ngộ, dẫn đến nhiều thay đổi đối với các loại 
hình yoga.

Theo Med India, những người tập yoga trong thời 
kỳ này đã phát triển các phương pháp lấy cơ thể làm trung 
tâm như Tantra yoga và Hatha yoga. “Hatha” là một từ 
tiếng Phạn có nghĩa là “sức lực”, qua đó phản ánh tầm 
quan trọng của thể chất trong loại hình yoga này.

Thời kỳ hiện đại
Theo báo cáo của Tạp chí Yoga, các bậc thầy yoga 

đã bắt đầu đi đến châu Âu và châu Mỹ để chia sẻ những 
giáo lý về yoga từ cuối những năm 1800. 

Người đầu tiên truyền giảng về yoga là Swami 
Vivekananda vào năm 1893. Những lời dạy của ông đã 
được giới trí thức phương Tây đón nhận một cách nồng 
nhiệt và hiếu kỳ, trong số đó bao gồm cả những học giả nổi 
tiếng như Ralph Waldo Emerson và Arthur Schopenhauer.

C á c  c h u y ê n  g i a  y o g a  n h ư  Ti r u m a l a i 
Krishnamacharya và Swami Sivananda cũng có nhiều 
công lao trong việc truyền bá Hatha yoga đến với công 
chúng. 

Sivananda đã xuất bản hơn 200 cuốn sách về lý 
thuyết và thực hành yoga. Năm 1924, Krishnamacharya 
mở trường dạy Hatha yoga đầu tiên ở Mysore, Ấn Độ. 
Sivananda thành lập tổ chức Divine Life Society (DLS) 
vào năm 1936 để giảng dạy các triết lý của Ấn Độ giáo, 
trong đó có yoga.

Indra Devi là người phụ nữ đầu tiên theo học 
Krishnamacharya. Cô tiếp tục dạy những lớp yoga đầu 
tiên ở Trung Quốc, sau đó mở một trong những phòng tập 
yoga đầu tiên ở Hollywood vào năm 1948. Cô có nhiều 
học trò nổi tiếng, chẳng hạn như Gloria Swanson. Cô được 
mệnh danh là “đệ nhất phu nhân yoga”.

Sau thành công của Devi, nhiều trường học yoga 
khác đã ra đời vào thế kỷ 20. Đó là nơi giảng dạy các các 
trường phái Bikram yoga của Bikram Choudhury và 
Sivananda yoga.

Một trong những khía cạnh khiến yoga trở nên phổ 
biến, thậm chí trở thành xu hướng, chính là việc sử dụng 
nó như một hình thức tập thể dục. Sự pha trộn giữa phong 
cách thể dục của phương Tây với các tư thế yoga cổ điển 
bắt đầu diễn ra từ thế kỷ 20. 

Không lâu sau đó, yoga đã phát triển thành một 
ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, với giá trị ước tính 
hiện nay khoảng 80 tỷ USD trên toàn cầu. Theo Statista, 
doanh thu của ngành yoga ở Mỹ là 11,56 tỷ USD vào năm 
2020, tăng lên so với doanh thu 9,09 tỷ USD vào năm 
2015.

Cũng trong năm 2015, Liên Hợp Quốc công bố 
ngày 21/6 là “Ngày Quốc tế Yoga”, được tổ chức hằng 
năm. Một năm sau đó, UNESCO công nhận yoga là một 
môn tập luyện nằm trong danh sách “di sản văn hóa phi vật 
thể”, đồng nghĩa với việc yoga chính thức được công nhận 
là một phần không thể thiếu của văn hóa Ấn Độ. ■

* Cái giá của hy vọng
Xổ số quốc gia tháng mở một lần còn xổ số Toto thì 

tuần nào cũng mở. Lạ một điều, dân Tô Cách Lan toàn chơi 
xổ số quốc gia, chả mấy ai chịu tham gia món Toto. 

Các nhà xã hội học nghiên cứu mãi hiện tượng lạ 
lùng này mà không tìm ra lời giải đáp. Cho đến bữa kia, 
một anh chàng Tô Cách Lan cung cấp cho họ đáp số đích 
đáng nhất:

- Chơi món Toto chỉ sống bằng hy vọng một tuần, 
còn như với xổ số quốc gia thì niềm hy vọng kéo dài cả 
tháng!!!

Vui Cöôøi
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