
Chính quyền của Tổng thống 
Biden vừa ngừng phê duyệt giấy 
phép cho các công ty của Mỹ xuất 
khẩu hầu hết các mặt hàng cho tập 

đoàn Huawei của Trung Quốc, ba 
nguồn tin am tường nói với 
Reuters.

Huawei đã phải đối mặt với 
các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối 
với các mặt hàng về công nghệ 5G 

và các công nghệ khác trong nhiều 
năm, nhưng các quan chức của Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ vẫn cấp giấy 
phép cho một số công ty Mỹ bán 

một số hàng hóa và công nghệ 
nhất định cho công ty này. Hãng 
Qualcomm vào năm 2020 đã được 
phép bán chip điện thoại thông 
minh 4G cho Huawei.

Người phát ngôn của Bộ 

Thương mại cho biết các quan 
chức “liên tục đánh giá các chính 
sách và quy định của chúng tôi”, 
nhưng không bình luận về các 

cuộc đàm phán với các công ty cụ 
thể. Huawei và Qualcomm từ chối 
bình luận với Reuters về thông tin 
trên. Bloomberg và Financial 
Times trước đó đã đưa tin về động 
thái này.

Một tướng bốn sao của 
Không quân Mỹ nói trong một 
thông tri rằng trực giác mách bảo 

ông Mỹ sẽ chiến đấu với Trung 
Quốc trong hai năm tới, những 
bình luận mà các quan chức Lầu 
Năm Góc nói là không nhất quán 
với các đánh giá của quân đội 
Mỹ.

“Tôi hi vọng là tôi sai,” 
Tướng Mike Minihan, người 

đứng đầu Bộ Tư lệnh Cơ động 
Không quân, viết gửi tới cấp lãnh 
đạo của lực lượng bao gồm 

khoảng 110.000 thành viên. 
“Trực giác mách bảo tôi chúng ta 
sẽ chiến đấu vào năm 2025.”

Bức thư đề ngày 1 tháng 2 
nhưng đã được gửi đi vào ngày 
thứ Sáu.

Quan điểm của vị tướng này 
không đại diện cho Lầu Năm 

Chủ tịch quốc hội Đài Loan 
trong một diễn đàn về tự do tôn 
giáo quốc tế ở Washington ngày 
1/2 nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc bảo vệ nền dân chủ của hòn 
đảo trước áp lực từ Trung Quốc.

Phát biểu trước Hội nghị 
Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo 
Quốc tế, ông You Si-kun chỉ trích 
gay gắt việc Bắc Kinh đàn áp các 

nhóm thiểu số tôn giáo và mô tả 
Đài Loan là nền dân chủ duy nhất 
trong thế giới nói tiếng Hoa.

Ông cũng nhấn mạnh tầm 

quan trọng chiến lược của hòn đảo 
tự quản nhưng do Trung Quốc 
tuyên bố có chủ quyền ở trung tâm 
của các tuyến đường biển toàn cầu 
quan trọng và là nhà sản xuất chất 
bán dẫn quan trọng.

“Vì vậy, điều rất quan trọng là 
phải bảo vệ Đài Loan, đặc biệt là 
nền dân chủ của đảo,” ông nói.

“Nếu Đài Loan rơi vào tầm 

ảnh hưởng của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, thì ngọn hải đăng 
dân chủ sẽ bị phá hủy. Và Trung 
Quốc có thể xâm chiếm chuỗi đảo 
thứ nhất, và sẽ gây ra mối đe dọa 
cho toàn thế giới”, ông You nói, 

Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến 
hành các cuộc tập trận không 
quân phối hợp có sự tham gia của 
máy bay ném bom B-1B cũng 
như máy bay chiến đấu F-22 và 
F-35, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc 

cho biết hôm 2/2.
Bộ nói các cuộc tập trận 

nhằm thúc đẩy khả năng tương 
tác giữa quân đội đôi bên và là 
một minh chứng hiệu quả về khả 

năng của liên minh trước các mối 
đe dọa từ Triều Tiên.

Thông tin này được đưa ra 
chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng 
Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd 
Austin đến thăm Seoul.

Trong các cuộc đàm phán 
tuần này, các bộ trương quốc 
phòng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc 
cho biết họ sẽ mở rộng các cuộc 
tập trận và tăng cường kế hoạch 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không 
tìm thấy các tài liệu có đánh dấu 
mật trong cuộc lục soát hôm 1/2 
kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ tại tư 
gia bên bờ biển của Tổng thống 

Joe Biden ở Rehoboth, Delaware, 
nhưng đã thu một số tài liệu để tìm 
hiểu thêm, luật sư của ông Biden 
cho biết.

Luật sư riêng của ông Biden, 

Bob Bauer, nói trong một tuyên bố 
rằng cuộc khám xét ngày 1/2 diễn 
ra từ 8:30 sáng đến trưa với sự 
“phối hợp và hợp tác với các luật 
sư của tổng thống” và đã được lên 

kế hoạch.
Ông Bauer nói: “Không tìm 

thấy tài liệu nào có đánh dấu mật.”
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc 

Ian Sams nói với các phóng viên 

rằng văn phòng cố vấn của Tòa 
Bạch Ốc không có đại diện nào có 
mặt tại cuộc khám xét.

“Chúng tôi đã làm theo chỉ 
đạo của Bộ Tư pháp và điều phối 

các cuộc tìm kiếm này với họ,” 
ông Sams nói, đồng thời cho biết 
thêm rằng Bộ đã được cấp quyền 
tiếp cận “từng phòng” trong nhà 
của ông Biden ở Rehoboth.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Tướng bốn sao của Mỹ cảnh báo 

chiến tranh với Trung Quốc năm 2025

Boeing hôm 31/1 từ biệt một 
biểu tượng, giao chiếc máy bay 
khổng lồ 747 cuối cùng của mình 
trước sự chứng kiến của hàng 

nghìn công nhân đã giúp chế tạo 
những chiếc máy bay này trong 
55 năm qua.

Kể từ chuyến bay đầu tiên 
vào năm 1969, chiếc 747 khổng 
lồ đã đóng vai trò là máy bay chở 
hàng, máy bay thương mại có khả 

năng chở gần 500 hành khách, 
phương tiện vận chuyển cho tàu 
con thoi của NASA và chuyên cơ 
Không lực Một cho tổng thống 

Hoa Kỳ. Nó đã cách mạng hóa 
việc đi lại, kết nối các thành phố 
quốc tế mà trước đây chưa từng 
có đường bay thẳng và giúp dân 
chủ hóa các chuyến bay chở 
khách.

Nhưng trong khoảng 15 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Điện thoại thông minh với log của Huawei. Chính quyền Biden gia tăng thắt chặt chính sách đối với tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc trong thời gian qua.

Quân đội Mỹ-Hàn tập trận trên khôngLuật sư: FBI lục soát tư gia Biden 

ở Rehoboth, không phát hiện tài liệu mật

Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thăm Mỹ, kêu gọi bảo vệ Đài Loan

Chủ tịch quốc hội Đài Loan You Si-kun (phải) chào mừng Chủ tịch Thượng viện Công hòa Czech Milos Vystrcil 
trước khi ông Vystrcil đọc diễn văn tại Quốc hội Đài Loan, ở Đài Bắc ngày 1/9/2020.

Người dân viếng cố lãnh tụ Kim Il Sung and Kim Jong Il dịp Tết Nguyên đán, ngày 22/01/2023.

Boeing bàn giao chiếc 747 cuối cùng
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcĐường vào nhà Tổng thống Joe Biden tại Wilmington, Delaware.

Mỹ ngừng cấp phép 

xuất khẩu cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc

Nhân viên Boeing tham dự buổi lễ hôm 31/1.

Tập trận của không lực Mỹ-Hàn trên bán đảo Triều Tiên.
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PRICEWHOLESALE 

Be a Smart Customer
Come shop with us and save

BIG $$$ in one stop @ a

Flooring 
     & Cabinets

Shaker Cabinets

Raised Panel Cabinets
Laminate Flooring

Spc Flooring

Engineer Wood Flooring
713-973-7800 Office

832-434-4552 Lucy

281-839-5885 Jason 

281-839-5888 Annie 

1075 W. Sam Houston Pkwy N 206, Houston, TX 77043 

maxwellflooring@yahoo.com 

www.maxwellflooring.net 

Call For More Info:

977-2041/1609

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN
Nhaän ñöa / ñoùn Khaùch ñi moïi nôi nhö

979-2040/1608

Giaù caû phaûi chaêng

Xin goïi laáy heïn: Jimmy Phaïm 832-423-4806

Phi Tröôøng - Baùc Só - Thi Quoác Tòch

Theû Xanh - Ñi Chôï  v.. v..

Coù Xe Pick Up Truck

Xe 5 vaø 7 choã ngoài

981-2040/1608
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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, bathtub, 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

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

Thanh-Tommy Tran, MPA
JC COWBOYS REALTY LLC
Email: Tommy21782@gmail.com

Cô hoäi ñeå khai tröông cô sôû kinh doanh cuûa baïn ngay ngaõ tö nhoän nhòp nhaát khu 

Little Saigon. Hieän chuùng toâi coù hai phoøng troáng taïi 10839 Bellaire Blvd, Houston, 

TX. Ñöøng boû qua cô hoäi tuyeät vôøi naøy.

- 1,600 sqft available

- 3,000 sqft available

- Giaù $2/sqft, NNN

Call: 646-220-5640

VAÊN PHOØNG THÖÔNG MAÏI CHO THUEÂ

HAÕY GOÏI NGAY
CHO CHUÙNG TOÂI HOÂM NAY

946-2035/1603

TIN THEÁ GIÔÙI

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

LNC Appliance Service

Dòch vuï ñaëc bieät cho Washer, Dryer chæ vôùi $89 + Phuï Tuøng (neáu caàn thieát)

Goïi: 832-873-6308
Text or Email: LNCapplianceservice@gmail.com

Ÿ 7 Naêm kyõ thuaät vieân uûy quyeàn cuûa Samsung

Ÿ 4 Naêm dòch vuï ñoäc laäp thieát bò LNC

² Goïi cho chuùng toâi neáu thieát bò gaëp söï coá nhö: 

² Khoâng chaïy

² Khoâng söôûi

² Khoâng thoaùt nöôùc

² Xì nöôùc  

² Beå hoaëc Hö hoûng

² Tieáng oàn cao ...

Thöông Hieäu: Samsung, LG, Whirlpool, GE, Kenmore, Maytag

Thieát Bò: Washer, Dryer, Refrigerator, Dishwasher, Cook Top, Microwave

Chuyeân:

995-2042/1610

Các nước châu Âu bắt đầu 
chuẩn bị năng lượng cho mùa Đông 
tiếp theo

(VN+) - Để tăng nguồn cung năng lượng trong 
mùa Đông, Đức và các nước láng giềng EU đã mua khí tự 
nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và Mỹ với giá đắt đỏ hơn 
khí của Nga vốn được vận chuyển qua các đường ống dẫn.

Châu Âu đã vượt qua được cuộc khủng hoảng 
năng lượng sau xung đột tại Ukraine, nhưng các doanh 
nghiệp và hộ gia đình đã bắt đầu nghĩ về việc làm thế nào 
để “sống sót” qua mùa Đông tiếp theo. Khí hậu ấm áp, 
cộng với sự hỗ trợ của chính phủ, các kho dự trữ đầy khí 
đốt và việc nhập khẩu năng lượng từ các vùng khác đã giúp 
châu Âu giảm bớt các thiệt hại kinh tế do tác động của cuộc 
xung đột ở Ukraine.

Đức, nước vốn phụ thuộc nhiều vào khí tự nhiên 
nhập khẩu từ Nga, đã cung cấp các khoản hỗ trợ lớn cho 
người tiêu dùng, chật vật làm đầy các kho dự trữ nhiên liệu 
và tìm kiếm các nguồn cung năng lượng mới khi Moskva 
ngừng xuất khẩu.

Để tăng nguồn cung trong mùa Đông, Đức và các 
nước láng giềng EU đã mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 
từ Qatar và Mỹ với giá đắt đỏ hơn khí của Nga vốn được 
vận chuyển qua các đường ống dẫn. Theo Viện nghiên cứu 
kinh tế năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA), nhập 
khẩu LNG tại châu Âu đã tăng 60% trong năm 2022 so với 
một năm trước. Kết quả là kịch bản tồi tệ nhất cho mùa 
Đông 2022/2023 đã không xảy ra.

Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện ở mức đầy 
72% (có thời điểm lên tới 83%), tăng gấp đôi so với cùng 
kỳ năm 2022.

Nhờ nhiệt độ trong mùa Đông năm nay ấm hơn 
bình thường, người tiêu dùng châu Âu phải bật máy sưởi 
muộn hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn nên dự trữ vẫn ở mức 
khá cao.

Theo nhóm cố vấn Bruegel tại Brussels (Bỉ), nhu 
cầu khí tự nhiên đã giảm 12% trong năm 2022 so với mức 
trung bình năm 2019-2021. Ngoài ra, một lý do khiến 
nguồn cung tăng lên là việc một số lò phản ứng hạt nhân 
của Pháp hoạt động trở lại.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, giá năng 
lượng ở châu Âu ghi nhận các mức cao kỷ lục - vượt 300 
euro/MWh điện trong tháng 8, trước khi đột ngột giảm do 
các chính phủ đã nhanh chóng tăng lượng dự trữ.

Hợp đồng mua năng lượng giao tương lai hiện ở 
mức 55 euro, tức là vẫn cao gấp đôi so với trước khi bùng 
phát đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, mức giảm nói trên vẫn chưa tác động 
được đến các hóa đơn năng lượng của hộ gia đình vì các 
nhà cung cấp đã mua sỉ nhiều tháng trước đó, khiến người 
tiêu dùng vẫn đang phải vật lộn để chi trả vì lạm phát tăng 
chóng mặt.

Một số chuyên gia phân tích dự báo phải mất nhiều 
năm nữa mới trở lại mức giá bình thường.

Ông Fabian Skarboe Ronningen, chuyên gia phân 
tích thị trường tại Rystad Energy, cho biết: “Mọi người đã 
bắt đầu lo đến mùa Đông 2023/2024”.

Theo ông, châu Âu sẽ vẫn phụ thuộc nhiều vào 
LNG trong năm 2023 vì đây là năm đầu tiên chứng kiến 
lượng nhập khẩu từ Nga rất thấp suốt cả năm. Và nếu nhu 
cầu của châu Á phục hồi, “cuộc cạnh tranh LNG giữa châu 
Âu và châu Á thậm chí sẽ khó khăn hơn, có thể đẩy giá cao 
hơn hiện nay”. 

NATO cam kết tăng quan hệ đối 
tác với Nhật Bản trong tình hình mới

(VN+) - Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định nền 
an ninh của các nước NATO và Nhật Bản có sự “gắn kết 
chặt chẽ”, đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ với Nhật 
Bản trong tình hình quốc tế mới.

Ngày 31/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cho biết liên 
minh quân sự này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác 
với Nhật Bản.

Phát biểu trong chuyến thăm Căn cứ không quân 
Iruma ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản trong khuôn khổ 
chuyến công du Đông Á, ông Stoltenberg khẳng định nền 
an ninh của các nước NATO và Nhật Bản có sự “gắn kết 
chặt chẽ”, đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ với Nhật 
Bản trong tình hình quốc tế mới. Ông Stoltenberg khẳng 
định chuyến thăm Nhật Bản lần này là “cách để tăng 
cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa NATO với Nhật Bản”.

Ông Stoltenberg sẽ hội kiến Thủ tướng Fumio 
Kishida và tổ chức họp báo chung vào cuối ngày 31/1. 
Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, những năm 
gần đây đã mở rộng các quan hệ quân sự với các nước khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như với Anh, 
châu Âu và NATO.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã đưa ra một 
chiến lược an ninh quốc gia mới khẳng định quyết tâm xây 
dựng quân đội và triển khai tên lửa tầm xa trong các cuộc 
tấn công phủ đầu. Nhật Bản cũng hy vọng nới lỏng các hạn 
chế đối với xuất khẩu vũ khí để củng cố ngành quốc phòng 
còn yếu kém của mình.

Trước đó, ngày 30/1, tại Hàn Quốc, ông 
Stoltenberg cũng đã gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol để 
thảo luận mối quan hệ Hàn Quốc-NATO, chiến lược của 
Hàn Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương, cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, 
cùng các vấn đề khác.

Triều Tiên đã ra tuyên bố phản đối chuyến thăm 
Hàn Quốc của người đứng đầu NATO, cho rằng động thái 
này có thể mang đến “Chiến tranh Lạnh mới” cho khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương. 

Thủ tướng Anh: Brexit mang lại 

cơ hội đạt nhiều thành tựu quan 
trọng

(VN+) - Theo Thủ tướng Sunak, Brexit là một “cơ 
hội lớn để thực hiện” các ưu tiên của ông về tăng trưởng 
trong những lĩnh vực chủ chốt, thúc đẩy việc làm và giúp 
người dân Anh có thể cải thiện địa vị xã hội.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đánh giá việc rời khỏi 
Liên minh châu Âu (EU) đã mang lại cho Vương quốc 
Anh “cơ hội lớn”, qua đó đạt được những thành tựu quan 
trọng.

Trong một tuyên bố đưa ra trước thềm lễ kỷ niệm 3 
năm ngày Anh rời EU - hay còn gọi là Brexit, Thủ tướng 
Anh Rishi Sunak nêu rõ: “Trong 3 năm kể từ khi rời EU, 
chúng tôi đã đạt được những bước tiến lớn trong việc khai 
thác các quyền tự do có được nhờ Brexit và qua đó giải 
quyết các thách thức mang tính thế hệ”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Theo Thủ tướng Sunak, Brexit là một “cơ hội lớn 

để thực hiện” các ưu tiên của ông về tăng trưởng trong 
những lĩnh vực chủ chốt, thúc đẩy việc làm và giúp người 
dân Anh có thể cải thiện địa vị xã hội. Ông nhấn mạnh 
Vương quốc Anh đã “tạo ra con đường trở thành một quốc 
gia độc lập với sự tự tin” và “động lực đó chưa hề ngừng 
trệ”.

Những tiến bộ của nước Anh được Thủ tướng 
Sunak đề cập bao gồm quá trình triển khai tiêm phòng 
vaccine ngừa COVID-19 nhanh nhất châu Âu, việc ký kết 
các thỏa thuận thương mại với 70 quốc gia và “việc giành 
lại quyền kiểm soát biên giới”. Nhận định trên được Thủ 
tướng Sunak đưa ra trong bối cảnh ông đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức, khi hàng nghìn công nhân tại Vương 
quốc Anh phát động làn sóng đình công đòi nâng lương 
trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và cuộc khủng hoảng chi 
phí sinh hoạt ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Ông Sunak cũng không đề cập tới các vấn đề tại 
Bắc Ireland liên quan những thỏa thuận thương mại hậu 
Brexit - chủ đề của cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng qua 
giữa Anh và EU. 

http://www.asq-korean.org
https://tobaccofreeca.com/viet/topics/secondhand-smoke/
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Australia tăng cường quan hệ 
an ninh với hai nước Pháp và Anh

(VN+) - Theo tuyên bố, chuyến đi của các bộ 
trưởng Australia sẽ bao gồm các cuộc tham vấn cấp bộ 
trưởng ngoại giao và quốc phòng Australia-Pháp và các 
cuộc tham vấn cấp bộ trưởng Australia-Anh

Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Australia 
đã công bố kế hoạch tăng cường quan hệ an ninh với Pháp 
và Anh trong các chuyến thăm châu Âu dự kiến diễn ra 
trong tuần này.

Theo tuyên bố được đưa ra hôm 29/1, chuyến đi 
của các bộ trưởng từ ngày 30/1 đến ngày 2/2 sẽ bao gồm 
các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc 
phòng Australia-Pháp tại Paris, và các cuộc tham vấn cấp 
bộ trưởng Australia-Anh tại London và Portsmouth.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong
Dự kiến, tại Pháp, trọng tâm thảo luận sẽ là các vấn 

đề liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
và châu Âu, trong khi các cuộc họp ở Anh sẽ đề cập đến 
việc hiện đại hóa quan hệ song phương, cuộc chiến chống 
biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng phục hồi kinh tế, cũng 
như các vấn đề hòa bình và an ninh toàn cầu.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong cũng sẽ gặp 
các quan chức Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, trong 
khi Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles sau đó sẽ tới 
Mỹ để gặp người đồng cấp Lloyd Austin.

Theo kế hoạch, thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, 
Anh và Australia, có tên gọi là AUKUS, trong đó có việc 
cung cấp cho Australia công nghệ chế tạo tàu ngầm chạy 
bằng năng lượng hạt nhân được trang bị vũ khí thông 
thường, cũng sẽ được thảo luận trong thời gian ông Marles 
ở Anh. 

Somalia tiêu diệt 136 phần tử 
cực đoan trong một chiến dịch quân 
sự

(VN+) - Các lực lượng an ninh Somalia đã tiêu 
diện 136 phần tử của nhóm khủng bố cực đoan Al-Shabab 
và làm bị thương hơn 100 tên khác trong một chiến dịch 
quân sự tại vùng Hạ Shabelle.

Nhân viên an ninh tăng cường tuần tra tại 
Mogadishu, Somalia

Theo Xinhua, ngày 29/1, thứ trưởng Bộ Truyền 
thông Somalia Abdirahman Yusuf Al-adala cho biết các 
lực lượng an ninh nước này đã tiêu diện 136 phần tử của 
nhóm khủng bố cực đoan Al-Shabab và làm bị thương hơn 
100 tên khác trong một chiến dịch quân sự tại vùng Hạ 
Shabelle, miền Nam quốc gia châu Phi này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn 
này cho biết tại phía Tây huyện Janale, quân đội Somalia 
và các lực lượng đồn minh đã phá hủy một căn cứ hậu cần 
của nhóm phiến quân nói trên.

Trước đó cùng ngày, tổng thống Somalia Hassan 
Sheikh Mohamud tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 của cuộc 
chiến chống Al-Shabab tại bang Tây Nam của quốc gia 
Đông Phi này.

Tháng 5/2021, nhà lãnh đạo này đã tuyên bố tiến 
hành một cuộc chiến tổng lực chống nhóm vũ trang cực 
đoan, vốn kiểm soát nhiều vùng tại miền Trung và miền 
Nam Somalia và thường xuyên tiến hành các hành vi 
khủng bố như đánh bom liều chết.

Hôm 25/1, chính phủ Somalia cũng thông báo đã 
tiêu diệt 323 chiến binh Al-Shabab trong một chiến dịch 
quân sự có sự tham gia của các đối tác quốc tế. 

Tổng thống Peru cảnh báo cải 
cách Hiến pháp mở đường cho tổng 
tuyển cử

(VN+) - Tổng thống Peru Dina Boluarte cho rằng 
việc tiến hành tổng tuyển cử sớm là giải pháp để chấm dứt 
làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua, gây thương vong 
ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Peru Dina Boluarte ngày 29/1 tuyên 
bố bà sẽ thúc đẩy cải cách Hiến pháp nếu Quốc hội không 
thông qua đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm. 

Trước đó, ngày 28/1, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu 
phản đối đề xuất của Tổng thống Boluarte về việc tổ chức 
tổng tuyển cử sớm vào tháng 12/2023.

Theo bà Boluarte, việc tiến hành tổng tuyển cử 
sớm là giải pháp để chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài 
nhiều tuần qua gây thương vong ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Peru Dina Boluarte phát biểu tại cuộc 
họp báo ở Lima

Tổng thống Boluarte nhấn mạnh rằng nếu các nhà 
lập pháp tiếp tục bác bỏ việc này, bà sẽ đề xuất cải cách 
hiến pháp để có thể tiến hành tổng tuyển cử vòng một vào 
tháng 10 và vòng hai vào tháng 12/2023.

Cơ quan lập pháp Peru dự kiến triệu tập một cuộc 
họp trong ngày 30/1 để thảo luận về thời gian biểu của 
cuộc tổng tuyển cử. 

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã 
hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022, khi Tổng thống 
nước này lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất 
và bị bắt giữ, mở đường cho bà Boluarte lên đảm nhận 
chức Tổng thống lâm thời.

Những người ủng hộ ông Castillo yêu cầu bà 
Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Họ đã 
xuống đường biểu tình, phong tỏa các tuyến đường cao 
tốc, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải cung ứng lương thực, 
nhiên liệu và các loại nhu yếu phẩm.

Trong gần 8 tuần biểu tình trên cả nước, đã có ít 
nhất 58 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương và hơn 
320 người bị bắt giữ.

Tại các tỉnh thành ở miền Nam Peru, biểu tình đã 
ảnh hưởng đến ngành du lịch - lĩnh vực kinh tế mũi nhọn 
của Peru. Hàng trăm du khách đã bị mắc kẹt tại các địa 
điểm du lịch nổi tiếng và phải sơ tán bằng trực thăng.

Tháng trước, các nghị sĩ Peru đã nhất trí tổ chức 
bầu cử vào tháng 4/2024, tức là sớm hơn 2 năm so với luật 

định.
Tuy nhiên, trong bối cảnh làn sóng biểu tình không 

có dấu hiệu lắng dịu, Tổng thống Boluarte đề xuất bầu cử 
sớm hơn nữa “để có thể lấy lại lòng tin của người dân”.

Nhận định về khả năng diễn ra 
cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-
Nhật Bản

Dư luận đang đồn đoán rằng ông Yoon Suk Yeol có 
thể thực hiện chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên với tư cách 
Tổng thống Hàn Quốc vào tháng tới để gặp Thủ tướng 
Fumio Kishida.

Yonhap đưa tin ngày 30/1, giới chức Hàn Quốc 
nhận định một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống 
nước này Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio 
Kishida rất khó diễn ra trước tháng Ba, trong bối cảnh hai 
nước đang đàm phán về một phải pháp cho vấn đề tranh cãi 
liên quan tới các nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.

Dư luận đang đồn đoán rằng ông Yoon có thể thực 
hiện chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên với tư cách Tổng 
thống Hàn Quốc vào tháng tới để gặp ông Kishida.

Chuyến thăm nếu diễn ra sẽ trùng thời điểm với 
thỏa thuận giữa hai nước về cách giải quyết vấn đề bồi 
thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động 
thời chiến trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản 1910-
1945.

Tuy nhiên, một quan chức trong Nhà Xanh khẳng 
định: “Hiện không có kế hoạch cho chuyến thăm Nhật Bản 
của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng tới”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) và Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong một buổi gặp mặt

Trong khi một quan chức cấp cao khác cũng tỏ ra 
hoài nghi về khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh 
trước tháng Ba, nói rằng: “Vẫn còn nhiều việc phải làm để 
thuyết phục các nạn nhân và đàm phán chi tiết với Nhật 
Bản”. 

Đa số người dân Hàn Quốc ủng 
hộ phát triển vũ khí hạt nhân độc lập

(VN+) - Theo một cuộc khảo sát, cứ 10 người Hàn 
Quốc thì có 7 người nhận thấy sự cần thiết để Seoul theo 
đuổi độc lập chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng thử 3 tên 
lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của Triều 
Tiên, tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2022

Yonhap đưa tin theo kết quả khảo sát được công bố 
ngày 30/1, 7/10 người Hàn Quốc nhận thấy sự cần thiết để 
Seoul theo đuổi độc lập chương trình phát triển vũ khí hạt 
nhân, trong bối cảnh quan ngại về các mối đe dọa quân sự 
gia tăng từ Triều Tiên và sự thiếu tin cậy trong các cuộc 
đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Kết quả khảo do Viện Nghiên cứu Cấp cao Chey 
tiến hành đối với 1.000 người trưởng thành cho thấy 
76,6% người được hỏi trả lời rằng Hàn Quốc cần phát triển 
vũ khí hạt nhân độc lập để đối phó với các mối đe dọa hạt 
nhân ngày càng tăng của Bình Nhưỡng, đồng thời ngăn 
chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Khảo sát cũng cho thấy 77,6% số người được hỏi 
nhận định vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là 
“bất khả thi”, trong khi 78,6% cho rằng Bình Nhưỡng có 
khả năng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Trong số những người được hỏi, 72,4% cũng tin 
rằng Hàn Quốc có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân độc 
lập.

Trong số những người được khảo sát, 51,3% cho 
biết họ tin rằng Mỹ sẽ thực sự thể hiện khả năng răn đe mở 
rộng để bảo vệ Seoul trong trường hợp bất ngờ xảy ra trên 
bán đảo Triều Tiên.

Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết cung cấp đầy 
đủ các khả năng quân sự, bao gồm phòng thủ hạt nhân, 
thông thường, tên lửa và các khả năng phi hạt nhân tân tiến 
khác, để giúp bảo vệ các đồng minh và đối tác. 



(tiếp trang 1-A)

Luật sư: FBI lục soát tư gia Biden ở 
Rehoboth, không phát hiện tài liệu mật

Cuộc lục soát của các đặc vụ FBI 
dường như thể hiện mở rộng điều tra về 
việc ông Biden xử lý các tài liệu mật. Các 
tài liệu trước đó đã được tìm thấy tại nhà 
riêng của ông ở Wilmington, Delaware, và 
một văn phòng mà ông từng sử dụng từ 
thời làm phó cho Tổng thống Barack 
Obama cho tới cuộc bầu cử 2020.

Vấn đề này đã gây đau đầu chính trị 
cho ông Biden, người dự kiến sẽ công bố 
chiến dịch tái tranh cử 2024 trong vài tuần 
hoặc vài tháng tới. Việc này đã tước đi vũ 
khí của ông và của các đảng viên Dân chủ 
chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, 
người cũng bị phát hiện có tài liệu mật tại 
nhà riêng.

Ông Trump đã khởi động chiến dịch 
tái tranh cử của riêng mình và có thể đối 
đầu với ông Biden trong cuộc tổng tuyển 
cử năm 2024.

Ông Bauer cho biết Bộ Tư pháp đã 
chọn thực hiện việc tìm kiếm mà không 
thông báo trước cho công chúng.

Ông nói: “Theo các thủ tục tiêu chuẩn 
của Bộ Tư pháp, vì lợi ích của hoạt động 
an ninh và tính toàn vẹn, họ đã tìm cách 
thực hiện công việc này mà không cần 
thông báo trước cho công chúng và chúng 
tôi đã đồng ý hợp tác.”

“Cuộc tìm kiếm hôm nay là một bước 
tiếp theo trong quy trình của Bộ kỹ lưỡng 
và kịp thời, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và 
tạo điều kiện đầy đủ. Chúng tôi sẽ có thêm 
thông tin khi kết thúc cuộc tìm kiếm hôm 
nay.”

Người ta cũng phát hiện các tài liệu 
mật tại nhà của cựu phó tổng thống của 
ông Trump là ông Mike Pence.

Ông Biden đã thề sẽ hợp tác với các 
cuộc tìm kiếm và ông Pence đã nói rằng 
ông chịu trách nhiệm về các tài liệu được 
tìm thấy. Ông Trump đã chống lại các nỗ 
lực trả lại các tài liệu mà ông sở hữu, khiến 
FBI lục soát nhà và khu nghỉ dưỡng của 
ông ở Florida vào năm ngoái.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick 
Garland đã chỉ định hai công tố viên đặc 
biệt riêng rẽ để xem xét việc xử lý các tài 
liệu đó của hai ông Trump và Biden.

Trong khi đó, Cơ quan Lưu trữ Quốc 
gia được nói là đã yêu cầu tất cả các cựu 
tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ lục 
hồ sơ cá nhân để tìm các tài liệu mật hoặc 
tài liệu tổng thống khác mà lẽ ra phải được 
giao nộp khi họ rời nhiệm sở.

Việc biết hoặc cố ý lấy đi hoặc lưu giữ 
tài liệu mật là bất hợp pháp, mặc dù chưa 
có tổng thống hoặc phó tổng thống đương 
nhiệm hoặc tiền nhiệm nào bị buộc tội về 
hành vi sai trái này.
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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd 
Austin hồi đầu tháng này nói ông thực sự 
nghi ngờ việc Trung Quốc tăng cường các 
hoạt động quân sự gần Eo biển Đài Loan là 
dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sắp xâm 
chiếm hòn đảo.

Trung Quốc đã tăng cường áp lực 
ngoại giao, quân sự và kinh tế trong những 
năm gần đây lên hòn đảo tự trị này để buộc 
chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh. Chính 
phủ Đài Loan nói rằng họ muốn hòa bình 
nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Reuters đã xem qua thông tri của ông 
Minihan, được NBC News đưa tin đầu 
tiên.

Đáp lại yêu cầu bình luận, Chuẩn 
tướng Không quân Patrick Ryder cho biết 
trong một tuyên bố rằng cạnh tranh quân 
sự với Trung Quốc là một thách thức trọng 
tâm.

“Trọng tâm của chúng tôi vẫn là làm 
việc cùng với các đồng minh và đối tác để 
duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương hòa bình, tự do và rộng mở,” 
ông nói.

(tiếp trang 1-A)

Quân đội Mỹ-Hàn tập trận trên không
răn đe hạt nhân để chống lại sự phát triển 
vũ khí của Triều Tiên và ngăn chặn chiến 
tranh.

Ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên 
tố cáo các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ 
và các đồng minh đã đẩy tình hình đến một 
“lằn ranh đỏ cực độ” và đe dọa biến bán 
đảo này thành một “kho vũ khí chiến tranh 
khổng lồ và một khu vực chiến tranh nguy 
kịch hơn.”

Tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước 
KCNA loan tải nói rằng Bình Nhưỡng 
không quan tâm đến đối thoại chừng nào 
Washington còn theo đuổi các chính sách 
thù địch.

“Tình hình quân sự và chính trị trên 
bán đảo Triều Tiên và trong khu vực đã đạt 
đến giới hạn đỏ cực độ do các cuộc diễn 
tập đối đầu quân sự liều lĩnh và các hành 
động thù địch của Mỹ và các lực lượng chư 
hầu của họ”, một phát ngôn viên giấu tên 
của Bộ cho biết trong tuyên bố.

Tuyên bố trích dẫn chuyến thăm 
Seoul tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng 
Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ngày 31/1, ông 
Austin và người đồng cấp Hàn Quốc tuyên 
bố sẽ mở rộng các cuộc tập trận và triển 
khai thêm “tài sản chiến lược”, chẳng hạn 
như tàu sân bay và máy bay ném bom tầm 
xa, để chống lại sự phát triển vũ khí của 
Triều Tiên và ngăn chặn chiến tranh.

“Đây là một biểu hiện sống động về 
kịch bản nguy hiểm của Hoa Kỳ sẽ dẫn 
đến việc biến bán đảo Triều Tiên thành 
một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và 
một khu vực chiến tranh nguy kịch hơn”, 
tuyên bố của Triều Tiên nói.

Tuyên bố cho biết thêm, Triều Tiên sẽ 
đáp trả tương xứng với bất kỳ động thái 
quân sự nào của Mỹ và có các chiến lược 

Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thăm Mỹ, 
kêu gọi bảo vệ Đài Loan
ám chỉ Đảng Cộng sản cầm quyền của 
Trung Quốc và tham vọng của đảng trong 
khu vực Thái Bình Dương.

Phát biểu thông qua một phiên dịch 
viên, ông You cho biết khoảng 50% vận 
chuyển toàn cầu đã sử dụng eo biển Đài 
Loan giữa hòn đảo này với Trung Quốc, 
“vì vậy đảo có ý nghĩa kinh tế rất quan 
trọng đối với thương mại toàn cầu.”

“Và… Đài Loan đã sản xuất chip bán 
dẫn tốt nhất và cũng sẽ rất quan trọng đối 
với thương mại toàn cầu,” ông nói. “Vì 
vậy, nếu Đài Loan không được bảo vệ cẩn 
thận, thì sẽ rất nguy hiểm đối với thương 
mại toàn cầu cũng như hòa bình thế giới.”

Ông You, người thuộc Đảng Dân Tiến 
cầm quyền của Đài Loan nhưng không 
phát biểu thay cho Tổng thống Thái Anh 
Văn, đang ở Washington trong bối cảnh có 
đồn đoán rằng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ 
thuộc Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy có 
thể sớm đến thăm hòn đảo này.

Nói chuyện với các phóng viên sau 
đó, ông You từ chối cho biết liệu ông có 
gặp các quan chức Hoa Kỳ hay ông 
McCarthy trong thời gian ở Hoa Kỳ hay 
không. Ông cho biết Trung Quốc đã phản 
ứng thái quá trước những chuyến thăm 
như vậy của quốc hội, điều mà ông gọi là 
“rất bình thường”.

Vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Hạ 
viện Mỹ Nancy Pelosi, một đảng viên 
Đảng Dân chủ, đã đến thăm Đài Loan và 
gặp bà Thái Anh Văn, bất chấp những 
cảnh báo từ Trung Quốc, nước đã tiến 
hành các cuộc tập trận quanh hòn đảo để 
đáp trả, làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh 
có thể thực hiện lời đe dọa chiếm đảo bằng 
vũ lực nếu cần.

Kể từ đó, Đài Loan đã chào đón một 
làn sóng các nhà lập pháp Hoa Kỳ và 
những đồn đoán xoay quanh việc liệu ông 
McCarthy sẽ đến đó vào mùa xuân hay 
mùa hè này hay không. Ông McCarthy 
năm ngoái đã bày tỏ mong muốn đến thăm 
Đài Loan nếu ông trở thành Chủ tịch Hạ 
viện Mỹ, vai trò mà ông đảm nhận vào 
tháng 1 năm nay sau khi đảng Cộng hòa 
nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc 
bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 
ngoái.

Giống như hầu hết các quốc gia, Hoa 
Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính 
thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc bởi 
luật pháp phải cung cấp cho hòn đảo các 
phương tiện để tự vệ.

Washington từ lâu mắc kẹt trong 
chính sách “mơ hồ chiến lược” và không 
nói rõ liệu họ có đáp trả bằng quân sự trước 
một cuộc tấn công vào Đài Loan hay 
không. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden 
đã nói vào tháng 9 năm ngoái rằng các lực 
lượng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong 
trường hợp Trung Quốc xâm lược, đây là 
tuyên bố rõ ràng nhất của ông về vấn đề 
này.

(tiếp trang 1-A)

Tướng bốn sao của Mỹ cảnh báo chiến 
tranh với Trung Quốc năm 2025
Góc nhưng thể hiện mối lo ngại ở các cấp 
cao nhất của quân đội Mỹ về việc Trung 
Quốc có thể áp đặt quyền kiểm soát lên 
Đài Loan, lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên 
bố chủ quyền. Cả Mỹ và Đài Loan sẽ tổ 
chức bầu cử tổng thống vào năm 2024, có 
thể tạo cơ hội cho Trung Quốc thực hiện 
hành động quân sự, ông Minihan viết.

“Những bình luận này không đại diện 
cho quan điểm của bộ về Trung Quốc,” 
một quan chức quốc phòng Mỹ nói.

(tiếp trang 1-A)

Mỹ ngừng cấp phép xuất khẩu cho tập 
đoàn Huawei của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung 
Quốc phản đối Hoa Kỳ lạm dụng khái 
niệm an ninh quốc gia quá rộng để đàn áp 
các công ty Trung Quốc một cách vô lý.

Động thái này “đi ngược lại các 
nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và 
các quy tắc tài chính và thương mại quốc 
tế, làm tổn hại niềm tin của cộng đồng 
quốc tế vào môi trường kinh doanh của 
Hoa Kỳ và là quyền bá chủ công nghệ 
trắng trợn”, bà Mao nói trong một cuộc 
họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Ba 31/1.

Một người am tường vấn đề này cho 
biết các quan chức Hoa Kỳ đang tạo ra một 
chính sách chính thức mới ngăn cản việc 
vận chuyển các mặt hàng tới Huawei, bao 
gồm các mặt hàng dưới mức 5G, các mặt 
hàng 4G, Wifi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo, điện 
toán đám mây và điện toán hiệu năng cao.

Một người khác nói động thái này 
được cho là phản ánh việc chính quyền 
Biden thắt chặt chính sách đối với Huawei 
trong năm qua. Người này cho biết giấy 
phép cho chip 4G không thể sử dụng cho 
5G, vốn có thể đã được phê duyệt trước đó, 
cũng đã bị từ chối. Vào giai đoạn cuối của 
chính quyền Trump và thời gian đầu của 
chính quyền Biden, các quan chức vẫn cấp 
giấy phép cho các hạng mục dành riêng 
cho ứng dụng 4G.

Các quan chức Mỹ đã đưa Huawei 
vào danh sách đen thương mại vào năm 
2019, hạn chế hầu hết các nhà cung cấp 
của Mỹ vận chuyển hàng hóa và công 
nghệ cho công ty này trừ khi họ được cấp 
giấy phép. Các quan chức tiếp tục thắt chặt 
các biện pháp kiểm soát để cắt đứt khả 
năng mua hoặc thiết kế chip bán dẫn của 
Huawei, các con chip đó là nền tảng cốt lõi 
trong hầu hết các sản phẩm của họ.

Nhưng các quan chức Hoa Kỳ đã cấp 
giấy phép cho phép Huawei nhận một số 
sản phẩm. Chẳng hạn, các nhà cung cấp 
cho Huawei đã nhận được giấy phép trị giá 
61 tỷ USD để bán cho tập đoàn thiết bị 
viễn thông khổng lồ của Trung Quốc từ 
tháng 4 đến tháng 11/2021.

Vào tháng 12, Huawei cho biết tổng 
doanh thu của họ là khoảng 91,53 tỷ USD, 
chỉ giảm nhẹ so với năm 2021 khi các lệnh 
trừng phạt của Mỹ khiến doanh số bán 
hàng của họ giảm gần 1/3.

Boeing bàn giao chiếc 747 cuối cùng
năm qua, Boeing và đối thủ châu Âu 
Airbus đã giới thiệu những chiếc máy bay 
thân rộng hiệu quả hơn và tiết kiệm nhiên 
liệu hơn, chỉ có hai động cơ thay vì bốn 
động cơ của 747. Chiếc máy bay cuối cùng 
là chiếc thứ 1.574 được Boeing chế tạo ở 
vùng Puget Sound thuộc tiểu bang 
Washington.

Hàng nghìn công nhân hôm 31/1 đã 
cùng các giám đốc điều hành của Boeing 
cùng các ngành khác từ khắp nơi trên thế 
giới - cũng như diễn viên kiêm phi công 
John Travolta, người đã lái những chiếc 
747 - tham dự một buổi lễ tại nhà máy lớn 
của công ty ở phía bắc Seattle, đánh dấu 
việc giao chiếc cuối cùng cho hàng chuyên 
chở hàng hóa Atlas Air.

Nhà phân tích hàng không lâu năm 
Richard Aboulafia nói: “Nếu bạn yêu 
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thích công việc kinh doanh này, thì bạn đã 
từng sợ hãi khoảnh khắc này. Không ai 
muốn có một chiếc máy bay bốn động cơ 
nữa, nhưng điều đó không xóa bỏ những 
đóng góp to lớn của chiếc máy bay này cho 
sự phát triển của ngành công nghiệp hoặc 
di sản đặc biệt của nó”.

Hơn 50.000 công nhân Boeing đã mất 
chưa đầy 16 tháng để cho ra đời chiếc 747 
đầu tiên — một nỗ lực phi thường khiến họ 
có biệt danh "Gia đình siêu nhân". Việc 
sản xuất máy bay khổng lồ này đòi hỏi 
phải xây dựng một nhà máy lớn ở Everett, 
phía bắc Seattle - tòa nhà lớn nhất thế giới 
tính theo thể tích. Nhà máy thậm chí còn 
chưa xong khi những chiếc máy bay đầu 
tiên được hoàn thành.

Thân máy bay dài 225 foot (68,5 mét) 
và phần đuôi cao bằng một tòa nhà sáu 
tầng. Thiết kế của máy bay bao gồm một 
tầng thứ hai kéo dài từ buồng lái tới một 
phần ba đầu tiên của máy bay, tạo cho nó 
một cái bướu đặc biệt và truyền cảm hứng 
cho biệt danh Cá voi. Lãng mạn hơn, 747 
được mệnh danh là Nữ hoàng bầu trời.

Một số hãng hàng không đã biến tầng 
thứ hai thành phòng phục vụ cocktail hạng 
nhất, trong khi ngay cả tầng dưới đôi khi 
cũng có phòng ngồi thưởng thức hoặc 
thậm chí là quầy bar chơi piano. Một chiếc 
747 đã ngừng hoạt động, ban đầu được chế 
tạo cho Singapore Airlines vào năm 1976, 
đã được biến thành một khách sạn 33 
phòng gần sân bay ở Stockholm.

Ông Guillaume de Syon, giáo sư lịch 
sử chuyên về hàng không tại Đại học 
Albright ở Pennsylvania, nhận xét: “Đó là 
chiếc máy bay thân rộng và lớn đầu tiên, vì 
vậy nó đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các 
hãng hàng không để tìm ra những gì cần 
làm với nó và cách thức lấp đầy nó”.

Ông nói thêm: “Nó đã trở thành bản 
chất của du lịch hàng không đại chúng. 
Bạn không thể lấp đầy nó bằng những 
người trả giá đầy đủ, vì vậy bạn cần giảm 
giá để thu hút mọi người lên máy bay. Nó 
góp phần vào những gì đã xảy ra vào cuối 
những năm 1970 với việc bãi bỏ quy định 
về du lịch hàng không”.

Ông Aboulafia cho biết, chiếc 747 
đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 
1970 trên chặng bay New York-London 
của Pan Am, và thời gian ra mắt thật tồi tệ. 
Nó ra mắt ngay trước cuộc khủng hoảng 
dầu mỏ năm 1973, trong bối cảnh suy 
thoái kinh tế khiến số lượng việc làm của 
Boeing giảm từ 100.800 nhân viên vào 
năm 1967 xuống mức thấp nhất là 38.690 
vào tháng 4 năm 1971.

Ông Aboulafia cho biết, một mẫu cập 
nhật — loạt 747-400 — xuất hiện vào cuối 
những năm 1980 và ra mắt vào thời điểm 
tốt hơn nhiều, trùng với thời kỳ bùng nổ 
kinh tế châu Á vào đầu những năm 1990. 
Ông đã bay trên chiếc 747 của hãng 
Cathay Pacific từ Los Angeles đến Hong 
Kong khi còn là khách tây ba lô ở độ tuổi 
20 vào năm 1991.

"Ngay cả những người như tôi cũng 
có thể chu du châu Á”, ông Aboulafia nói. 
"Trước đây, bạn phải dừng lại để đổ nhiên 
liệu ở Alaska hoặc Hawaii và chi phí cao 
hơn rất nhiều. Đây là chuyến bay thẳng - 
và giá cả hợp lý”.

Delta là hãng hàng không cuối cùng 
của Hoa Kỳ sử dụng 747 cho các chuyến 
bay chở khách, vốn đã kết thúc vào năm 
2017, mặc dù một số hãng hàng không 
quốc tế khác vẫn tiếp tục sử dụng loại máy 
bay này, bao gồm cả hãng hàng không Đức 
Lufthansa.

Giám đốc điều hành của Lufthansa, 
Carsten Spohr, nhớ lại việc bay trên chiếc 
747 khi còn là một sinh viên trao đổi trẻ 
tuổi và nói rằng khi ông nhận ra rằng mình 
sẽ tới Bờ Tây Hoa Kỳ cho sự kiện hôm 
31/1, thì chỉ có một cách duy nhất: đi 
khoang hạng nhất ở mũi của một chiếc 
Lufthansa 747 từ Frankfurt đến San 
Francisco. Ông hứa với đám đông rằng 
Lufthansa sẽ tiếp tục bay chiếc 747 trong 
nhiều năm tới. "Chúng tôi thực sự thích 
chiếc máy bay này”, ông nói.

Atlas Air đã đặt hàng bốn chiếc máy 
bay chở hàng 747-8 vào đầu năm ngoái, 
với chiếc cuối cùng - được trang trí bằng 
hình ảnh của Joe Sutter, kỹ sư giám sát 
nhóm thiết kế ban đầu của 747 - đã được 
giao vào ngày 31/1. Giám đốc điều hành 
của Atlas John Dietrich đã gọi 747 là 
chuyên cơ vận tải hàng không tuyệt vời 
nhất, một phần nhờ vào khả năng độc đáo 
là đưa hàng lên máy bay thông qua phần 
mũi có thể mở ra của máy bay này.

đáp trả mạnh mẽ, bao gồm cả “lực lượng 
hạt nhân áp đảo nhất” nếu cần.

Hơn 28.500 lính Mỹ đóng tại Hàn 
Quốc là di sản của Chiến tranh Triều Tiên 
1950-1953 vốn kết thúc bằng một hiệp 
định đình chiến chứ không phải một hiệp 
ước hòa bình.

Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành 
một số vụ thử phi đạn đạn đạo kỷ lục dù bị 
cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo 
an Liên hiệp quốc. Người ta cũng quan sát 
thấy nước này mở lại địa điểm thử vũ khí 
hạt nhân đã đóng cửa, làm dấy lên dự kiến 
về một vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ 
năm 2017.

“Cuộc tập trận không quân phối hợp 
lần này cho thấy quyết tâm của Mỹ và khả 
năng cung cấp khả năng răn đe mở rộng 
mạnh mẽ và đáng tin cậy chống lại các mối 
đe dọa hạt nhân và phi đạn của Triều 
Tiên,” Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

(tiếp trang 1-A)
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TIN THEÁ GIÔÙI

EU siết chặt quy định thị thực 
với nước từ chối nhận người hồi 
hương

(VN+) - Bộ trưởng Di cư Thụy Điển cho biết các 
bộ trưởng nhất trí biện pháp vốn được triển khai từ năm 
2020 này cần được phát huy để thúc đẩy việc hồi hương 
những người di cư không được cấp quy chế tị nạn.

Ngày 26/1, các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu 
Âu (EU) đã đạt được đồng thuận về việc cảnh báo các 
quốc gia ngoài liên minh từ chối tiếp nhận lại những người 
di cư bất hợp pháp hồi hương sẽ đối mặt với các hạn chế thị 
thực vào EU nghiêm ngặt hơn.

Thụy Điển - nước đang giữ chức Chủ tịch luân 
phiên EU, đã chủ trì cuộc họp diễn ra ở Stockholm này.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Di cư Thụy 
Điển Maria Malmer Stenergard cho biết các bộ trưởng 
nhất trí rằng biện pháp vốn được triển khai từ năm 2020 
này cần được phát huy để thúc đẩy việc hồi hương những 
người di cư không được cấp quy chế tị nạn.

Bà cho rằng nếu những nỗ lực ngoại giao và chính 
trị không đem lại kết quả mong muốn, các quốc gia thành 
viên EU có thể kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra đề 
xuất về hạn chế thị thực.

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Crete
Quan điểm cứng rắn này được nêu trong bức thư 

mà Chủ tịch EC Ursula von der Leyen gửi đến lãnh đạo 
các quốc gia thành viên EU hôm 26/1 trước thềm hội nghị 
thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/2, trong đó 
các nước sẽ thảo luận về vấn đề này.

Theo Chủ tịch Von der Leyen, trong nửa đầu năm 
nay, các nước thành viên EU có thể nhất trí triển khai 
chương trình thí điểm để đẩy nhanh các thủ tục sàng lọc và 
xin tị nạn cho những người di cư đủ điều kiện và hồi hương 
ngay lập tức những người không đáp ứng tiêu chuẩn.

Bà cũng mong muốn EU lập một danh sách “các 
quốc gia xuất xứ an toàn” và để EU tăng cường giám sát 
biên giới trên các tuyến đường qua Địa Trung Hải và Tây 
Balkan mà người di cư đi qua để đến châu Âu.

Bà nêu rõ EU có kế hoạch thực hiện thỏa thuận di 
cư với các nước như Bangladesh, Pakistan, Ai Cập, 
Maroc, Tunisia và Nigeria để thúc đẩy việc hồi hương và 
ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, Ủy viên EU phụ trách các vấn đề nội 
vụ, bà Ylva Johansson cho biết nhiều quốc gia thành viên 
đã chịu áp lực rất lớn khi nhận được gần 1 triệu đơn xin tị 
nạn trong năm ngoái. Tình hình càng trở nên căng thẳng 
hơn khi EU đang đón gần 4 triệu người sơ tán khỏi 
Ukraine.

Theo thống kê của EC, số người hồi hương thực tế 
rất thấp. Năm 2021, trong số 340.500 người được yêu cầu 
hồi hương, chỉ có 21% số người tuân thủ.

Cho đến nay, EU chỉ áp dụng biện pháp hạn chế thị 
thực đối với Gambia, khiến công dân nước này xin thị thực 
Schengen gặp khó khăn và tốn kém hơn. Năm 2021, EC đã 
đề xuất mở rộng cơ chế này đối với Bangladesh và Iraq, 
nhưng vẫn chưa triển khai. 

Bất công về môi trường ngay 
giữa các nước Liên minh châu Âu

(VN+) - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng các 
nước giàu có trong EU nhận tác động tích cực về GDP 
trong khi những nơi cung cấp hàng tiêu dùng phải hứng 
chịu các tác động tiêu cực về môi trường.

Một nghiên cứu công bố ngày 26/1 trên tạp chí 
Nature Sustainability khẳng định các mô hình tiêu thụ tại 
các nước giàu có trong Liên minh châu Âu (EU) đang gây 
hại cho môi trường của các nước nghèo hơn trong khối.

Điều này cho thấy sự bất công về môi trường ngay 
giữa các nước EU.

Nghiên cứu tập trung vào 10 tác động chính về môi 
trường, trong đó có khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chất 
độc trong nước và đất, ô nhiễm không khí và việc sử dụng 
đất đai, ở các nước trong toàn chuỗi cung ứng và so sánh 
với GDP ở các nước EU.

Ảnh minh họa
Kết quả cho thấy các tác động tiêu cực vượt ra 

ngoài châu Âu - bao gồm cả Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và 
Nhật Bản, nhưng phát hiện đáng lo ngại nhất là ở châu lục 
này.

Đồng tác giả nghiên cứu, ông Klaus Hubacek, Đại 
học Groningen tại Hà Lan, cho biết: “Có sự bất công lớn 
ngay giữa các nước EU và đây là điều đáng ngạc nhiên”.

Nghiên cứu cho thấy các nước nghèo hơn ở châu 
Âu bị ảnh hưởng, kể cả những nước không phải thành viên 

EU như Albania, Montenegro, Serbia, Ukraine và 
Moldova.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét khối dữ liệu từ năm 
1995 đến năm 2019, kiểm tra mức tăng trưởng GDP liên 
quan đến tiêu thụ hàng hóa như thực phẩm, đồ may mặc, 
sản phẩm chế biến và dịch vụ, và so sánh với các tác động 
về môi trường.

Họ đã phát hiện rằng các nước giàu có trong EU 
nhận tác động tích cực về GDP trong khi những nơi cung 
cấp hàng tiêu dùng phải hứng chịu các tác động tiêu cực về 
môi trường.

Nghiên cứu cho thấy các tác động này “gia tăng 
đáng kể ở bên ngoài EU và giảm trong nội bộ khối”. Ví dụ, 
các nhà sản xuất nông nghiệp tại Tây Ban Nha và Hy Lạp 
chứng kiến tác động bất cân xứng về nước, đa dạng sinh 
thái và sử dụng đất đai so với lợi ích kinh tế từ việc sản xuất 
hàng hóa chủ yếu được xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo ông Hubacek, đây là phần đáng chú ý trong 
bức tranh về giàu/nghèo, giữa người thắng/người thua, 
giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông kêu gọi người tiêu 
dùng có thể thay đổi các mô hình tiêu dùng, như bớt ăn thịt 
rẻ tiền từ các nước thực hiện luật môi trường lỏng lẻo, 
đồng thời kêu gọi các nước EU đưa ra các quy định nhập 
khẩu khắt khe hơn.

Một giải pháp có thể là áp đặt sửa đổi thuế ở biên 
giới, sao cho hàng hóa từ các nước gây tác động lớn về môi 
trường sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao hơn. Theo ông 
Hubacek, biện pháp này sẽ cải thiện hiệu quả trên toàn 
chuỗi cung ứng, tức là có thể cải thiện các vấn đề môi 
trường ở mọi nơi.

Nghiên cứu trên do tổ chức môi trường 
Greenpeace khởi xướng, nhằm kiểm tra tác động của Thỏa 
ước Xanh (Green Deal) của EU. 

Kyrgyzstan và Uzbekistan hoàn 
tất quá trình phân định biên giới

(VN+) - Tổng thống Kyrgyzstan nêu rõ “chúng tôi 
đã chấm dứt vấn đề biên giới”, còn người đồng cấp 
Uzbekistan nói “đây là sự kiện lịch sử mà nhân dân hai 
nước anh em chúng tôi đã chờ đợi trong nhiều năm qua”.

Ngày 27/1, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov 
thông báo nước này và Uzbekistan đã hoàn tất quá trình 
phân định biên giới và trao đổi văn kiện phê chuẩn, chấm 
dứt tranh chấp kéo dài.

Sau khi Liên Xô giải thể năm 1991, Kyrgyzstan và 
Uzbekistan - hai trong số 15 nước cộng hòa tách ra từ Liên 
Xô - đã tranh chấp nhiều khu vực trên đường biên giới dài 
1.400km, kéo theo xung đột giữa các cộng đồng địa 
phương về việc tiếp cận nguồn nước hoặc đất nông nghiệp.

Thỏa thuận phân định biên giới đã được quốc hội 
hai nước thông qua vào năm 2022 sau 30 năm đàm phán. 
Văn bản này đã chính thức được ký kết trong chuyến thăm 
của Tổng thống Uzbekistan - ông Shavkat Mirziyoyev - 
tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng 
cấp Mirziyoyev, Tổng thống Japarov nêu rõ: “Kyrgyzstan 
và Uzbekistan đã hoàn tất quá trình phân định biên giới 
quốc gia và trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp ước biên giới. 
Qua đó, chúng tôi đã chấm dứt vấn đề biên giới”.

Trong khi đó, Tổng thống Mirziyoyev đánh giá: 
“Đây là sự kiện lịch sử mà nhân dân hai nước anh em 
chúng tôi đã chờ đợi trong nhiều năm qua”.

Ảnh minh họa
Tổng thống Japarov nhấn mạnh rằng hợp tác với 

Uzbekistan là một trong những ưu tiên trong chính sách 
đối ngoại của Kyrgyzstan. Ông cũng thông báo lãnh đạo 
hai nước đã ký tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược toàn 
diện giữa Kyrgyzstan và Uzbekistan. 

Mexico phát hiện xe tải chở 57 
trẻ di cư không có người thân đi 
cùng

(VN+) - Các đặc vụ liên bang đã phát hiện chiếc xe 
tải tại một trạm kiểm soát ở bang Chihuahua, miền Bắc 
Mexico, chở tổng cộng 67 người di cư từ Guatemala, trong 
đó có 57 trẻ vị thành niên.

Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM) cho biết giới 
chức nước này ngày 26/1 đã chặn một xe tải chở gần 70 
người di cư từ Guatemala, trong đó chủ yếu là trẻ vị thành 
niên không có người thân đi cùng.

Người di cư ở khu vực biên giới với Mỹ
INM nêu rõ các đặc vụ liên bang đã phát hiện chiếc 

xe tải tại một trạm kiểm soát ở bang Chihuahua, miền Bắc 

Mexico, giáp biên giới với Mỹ.
Trên xe tải có tổng cộng 67 người di cư từ 

Guatemala, trong đó có 57 trẻ vị thành niên, chủ yếu là trẻ 
em nam trong độ tuổi từ 14-17. Nhóm này cũng bao gồm 
một người mẹ đi cùng con gái và tất cả đều không có giấy 
phép di cư hợp pháp.

Người lái xe tải đã được đưa đến Văn phòng Tổng 
chưởng lý Mexico, trong khi những đứa trẻ không có 
người thân đi kèm sẽ được bàn giao cho chính quyền bang.

Đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan nhập cư Mexico đã 
tìm thấy 3 trẻ người Salvador không có người thân đi cùng 
mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ ở Rio Grande, nằm giữa khu 
vực biên giới Mỹ và Mexico.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ 
(CBP), tháng 12/2022 chứng kiến số trường hợp bị bắt giữ 
ở biên giới gần chạm mốc kỷ lục, dù con số này đã giảm 
mạnh vào tháng 1 sau các hạn chế mới do Tổng thống Mỹ 
Joe Biden áp dụng từ ngày 5/1 vừa qua.

Theo chương trình mới, tối đa 30.000 người di cư 
từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela có thể nhập cảnh 
vào Mỹ mỗi tháng và Mỹ có thể trục xuất sang Mexico một 
số lượng tương đương người di cư trái phép từ 4 quốc gia 
nêu trên.

Dữ liệu của CBP mới đây cho thấy chương trình 
mới đã giúp giảm 97% số người vượt biên trái phép vào 
Mỹ từ 4 quốc gia này. 

Nhiều nước tạm thời đóng cửa 
đại sứ quán tại Haiti do lo ngại bạo 
động

(VN+) - Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nhiều 
nước tại Haiti đã tạm thời phải đóng cửa và khuyến nghị 
công dân nước mình hạn chế di chuyển do các cuộc biểu 
tình đang có xu hướng gia tăng bạo lực tại nước này.

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn nguồn tin địa 
bàn cho biết ngày 27/1, Đại sứ quán và Lãnh sự quán của 
nhiều nước tại Haiti đã tạm thời phải đóng cửa và khuyến 
nghị công dân nước mình hạn chế di chuyển do các cuộc 
biểu tình đang có xu hướng gia tăng bạo lực tại nước này.

Cụ thể, Đại sứ quán các nước Tây Ban Nha, 
Mexico và Pháp kêu gọi công dân nâng cao cảnh giác đối 
với những đối tượng khả nghi.

Đại sứ quán Mỹ đăng tải trên mạng xã hội thông 
điệp của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Tây 
bán cầu Bryan A. Nichols lên án tình trạng bạo lực băng 
đảng vốn đã sát hại nhiều đặc vụ của Lực lượng Cảnh sát 
Quốc gia Haiti và kêu gọi những người biểu tình bình tĩnh.

Những động thái trên diễn ra một ngày sau khi xảy 
bạo động tại Haiti với các vụ tấn công nhằm vào dinh thự 
của Thủ tướng Ariel Henry, buộc các trường học phải tiếp 
tục đóng cửa.

Lo ngại bạo loạn tại Haiti, Chính phủ Bahamas đã 
yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao nước này rời Haiti 
ngay lập tức.

Cộng hòa Dominicana cho biết đang “theo dõi chặt 
chẽ” tình hình ở Haiti và sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần 
thiết để duy trì an ninh và hòa bình” ở biên giới chung.

Từ Bắc Mỹ, Chính phủ Canada cũng bày tỏ quan 
ngại và khẳng định sẽ ủng hộ các giải pháp chấm dứt bạo 
lực đang hoành hành ở Haiti. 

Tây Ban Nha thu giữ 4,5 tấn 
cocaine trên tàu chở gia súc từ Mỹ 
Latinh

(VN+) - Trong chiến dịch lục soát con tàu Orion V 
mang cờ Togo ngày 21/1, lực lượng chức năng Tây Ban 
Nha đã xác định được cocaine giấu trong một container 
được sử dụng cho gia súc ăn.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 28/1 thông báo đã thu 
giữ 4,5 tấn cocaine trên tàu vận tải Orion V mang cờ Togo 
khởi hành từ khu vực Mỹ Latinh và đã bị chặn lại tại quần 
đảo Canary. 

Số lượng cocaine bị thu giữ
Đây là tàu chuyên chở gia súc từ Mỹ Latinh tới 

Trung Đông.
Theo cảnh sát Tây Ban Nha, cơ quan chức năng đã 

theo dõi hoạt động con tàu này trong hơn 2 năm, từng 
nhiều lần kiểm tra và lục soát tàu nhưng không phát hiện 
ma túy mặc dù có nhiều manh mối.

Trong chiến dịch lục soát con tàu ngày 21/1, lực 
lượng hải quân và không quân đã xác định được cocaine 
giấu trong một container được sử dụng cho gia súc ăn. 
Chiến dịch có sự tham gia các lực lượng thuộc Cơ quan 
phòng chống ma túy Mỹ (FEA), Cơ quan chống ma túy 
(MAOC-N), giới chức Togo và cảnh sát Tây Ban Nha.

Trong chiến dịch này, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 
giữ 28 thủy thủ có quốc tịch 9 nước. 

Giữa tháng 1, cơ quan chức năng Tây Ban Nha 
cũng chặn một tàu chở gia súc tương tự và cũng thu giữ 4,5 
tấn cocaine trên tàu Blume cũng mang cờ Togo. 

Do vị trí địa lý nằm gần khi vực Bắc Phi, Tây Ban 
Nha đã trở thành cửa ngõ chính mà các băng nhóm tội 
phạm muốn tuồn ma túy vào châu Âu. 
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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 personWE ACCEPT ALL TYPES OF 
CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

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

GỌI STACEY 346.955.1520

CẦN TÌM NHÀ Ở?

Realtor@StaceyMai.com

CẦN BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI?
NHÀ HÀNG, BÁN LẺ, VĂN PHÒNG, CÔNG NGHIỆP

GỌI JEFF 713.817.5521

JeffBorkovich@AggieNetwork.com
ChampionsCommercialGroup.com
HoustonRestaurantSpace.com

Jeff Borkovich
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

DỊCH VỤ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ 
CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠN

Stacey  Mai-Gardner
LIÊN HỆ VỚI TÔI CHO TẤT CẢ CÁC NHU CẦU 

BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BẠN!
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

DỊCH VỤ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ 
CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠN

https://www.har.com/maitran

935-2034/1602 Điện Kremlin hoan nghênh đề 
nghị treo thưởng tiêu diệt xe tăng 
phương Tây

Điện Kremlin ngày 1/2 hoan nghênh 
đề nghị “trả tiền thưởng” của một công ty 
Nga cho những binh sĩ phá hủy xe tăng do 
phương Tây sản xuất trên chiến trường ở 
Ukraine, nói rằng điều đó sẽ thúc đẩy lực 
lượng Nga giành chiến thắng.

Công ty Fores của Nga tuần này đã 
treo thưởng 5 triệu rúp (72.000 đô la) tiền 
mặt cho những người lính đầu tiên tiêu 
diệt hoặc bắt giữ xe tăng Abrams do Mỹ 
sản xuất hoặc xe tăng Leopard 2 của Đức 
ở Ukraine.

Ngày 1/2, phát ngôn viên Điện 
Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội 
Nga sẽ “bắn cháy” bất kỳ xe tăng phương 
Tây nào được chuyển đến Ukraine, đồng 
thời nói thêm rằng các khoản tiền thưởng 
là sự khích lệ thêm đối với binh lính Nga.

“Điều này chứng tỏ sự đoàn kết và 
mong muốn của mọi người đóng góp tốt 
nhất có thể, bằng cách này hay cách khác, 
trực tiếp hoặc gián tiếp, để đạt được các 
mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, 
ông Peskov nói với các phóng viên.

“Còn những chiếc xe tăng này, chúng 
tôi đã nói là sẽ cháy. Với những sáng kiến 
như vậy, tôi nghĩ sẽ còn có nhiều người 
nhiệt tình hơn nữa.”

Xe tăng do phương Tây sản xuất - 
tiên tiến hơn nhiều so với bất kỳ loại xe 
tăng nào được Ukraine hay Nga sử dụng 
trong cuộc xung đột cho đến nay – phải 
mất vài tháng nữa mới có thể có mặt tại 
tiền tuyến ở miền đông và miền nam 
Ukraine.

Mỹ, Ấn Độ hợp tác về vũ khí, trí 
tuệ nhân tạo để cạnh tranh với Trung 
Quốc

Nhà Trắng khởi động quan hệ đối tác 
với Ấn Độ hôm 31/1 điều mà Tổng thống 
Joe Biden hy vọng sẽ giúp các nước này 
cạnh tranh với Trung Quốc về thiết bị 
quân sự, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, 

theo Reuters.
Washington muốn triển khai thêm 

các mạng điện thoại di động phương Tây 
ở tiểu lục địa để cạnh tranh với công ty 
Huawei Technologies của Trung Quốc, 
chào đón thêm các chuyên gia chip máy 
tính Ấn Độ đến Hoa Kỳ và khuyến khích 
các công ty từ cả hai nước hợp tác trên các 
thiết bị quân sự như hệ thống pháo binh.

Nhà Trắng phải đối mặt với một trận 
chiến khó khăn trên mọi mặt trận, bao 
gồm các hạn chế của Hoa Kỳ đối với 
chuyển giao công nghệ quân sự và thị 
thực cho công nhân nhập cư, cùng với sự 
phụ thuộc lâu dài của Ấn Độ vào Moscow 
về khí tài quân sự.

Ông Jake Sullivan, Cố vấn an ninh 
quốc gia của ông Biden, và người đồng 
cấp Ấn Độ, Ajit Doval, đang gặp gỡ các 
quan chức cấp cao của cả hai nước tại Nhà 
Trắng hôm 31/1 để khởi động Sáng kiến 
Hoa Kỳ-Ấn Độ về Công nghệ Quan trọng 
và Mới nổi.

“Thách thức lớn hơn do Trung Quốc 
đặt ra - các hoạt động kinh tế, động thái 
quân sự hiếu chiến, nỗ lực thống trị các 
ngành công nghiệp của tương lai và kiểm 
soát chuỗi cung ứng của tương lai - đã có 
tác động sâu sắc đến suy nghĩ ở Delhi”, 
ông Sullivan nói. Ông Doval cũng sẽ gặp 
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong 
chuyến thăm ba ngày tới Washington 
D.C. Chuyến thăm sẽ kết thúc vào 1/2.

Từ trước đến nay, New Delhi đã 
khiến Washington thất vọng khi tham gia 
các cuộc tập trận quân sự với Nga và tăng 
cường mua dầu thô của nước này, nguồn 
tài trợ chính cho cuộc chiến của Nga ở 
Ukraine. Nhưng Washington đã giữ im 
lặng, thúc đẩy nước này chống lại Nga 
trong khi bỏ qua lập trường diều hâu hơn 
của Ấn Độ đối với Trung Quốc.

Hôm 30/1, ông Sullivan và ông 
Doval đã tham gia một sự kiện của Phòng 
Thương mại với các nhà lãnh đạo công ty 
từ Lockheed Martin Corp, Adani 
Enterprises và Applied Materials Inc.

Mặc dù Ấn Độ là một phần trong dự 
án cam kết châu Á đặc trưng của chính 
quyền Biden, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương (IPEF), nhưng 
Ấn Độ đã chọn không tham gia các cuộc 
đàm phán trụ cột thương mại của IPEF.
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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
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