
Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg nói việc Ukraine sử 
dụng đạn dược trong cuộc chiến 
chống Nga đang vượt xa nguồn 
cung và liên minh NATO cần tăng 
cường sản xuất để đáp ứng nhu 

cầu của Ukraine.
Ông Stoltenberg cũng cho 

biết một cuộc tấn công lớn mới 
của Nga ở miền đông Ukraine đã 
bắt đầu trong lúc cuộc xâm lược 
của Nga sắp tròn một năm vào 

ngày 24 tháng 2.
“Rõ ràng là chúng ta đang 

trong cuộc chạy đua về hậu cần,” 
ông Stoltenberg nói với các phóng 
viên ở Brussels. Ông nhấn mạnh: 
“Các khả năng chính như đạn 

dược, nhiên liệu và phụ tùng thay 
thế phải đến được Ukraine trước 
khi Nga có thể giành thế chủ động 
trên chiến trường. Tốc độ sẽ cứu 
được nhiều sinh mạng”.

Ông Stoltenberg đưa ra bình 

luận của mình một ngày trước 
cuộc họp lần thứ chín của Nhóm 
Liên lạc Quốc phòng Ukraine, 
được gọi một cách không chính 
thức là hội nghị thượng đỉnh 
Ramstein, sẽ diễn ra tại thủ đô của 

Bỉ.
Lời kêu gọi của NATO về 

việc tăng cường sản xuất đạn dược 
dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong các 
c u ộ c  t h ả o  l u ậ n  đ ó .  Ô n g 
Stoltenberg nói rằng vấn đề gây 

Tổng thống Philippines 
Ferdinand Marcos Jr hôm thứ Ba 
(14/2) đã triệu tập đại sứ Trung 

Quốc để bày tỏ “quan ngại sâu 
sắc” về các hành động của Trung 
Quốc ở Biển Đông, đồng thời Bộ 
Ngoại giao Philippines kêu gọi 
Bắc Kinh ngừng “các hoạt động 
gây hấn” của các tàu của họ.

Lực lượng tuần duyên 

Philippines hôm thứ Hai cho biết 
một tàu hải cảnh Trung Quốc đã 
chiếu “tia laser cấp độ quân sự” 

vào một trong những tàu của họ 
đang hỗ trợ cho việc tiếp tế cho 
quân đội ở vùng biển tranh chấp 
vào ngày 6/2, khiến thủy thủ 
đoàn trên cầu bị mù tạm thời.

Xảy ra sau chuyến thăm cấp 
nhà nước của ông Marcos tới 

Qatar định gửi 10.000 nhà gỗ 
và xe cắm trại từ World Cup năm 
ngoái để cung cấp nơi trú ẩn cho 
những người sống sót sau trận 

động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, các quan 
chức cho biết.

Quốc gia vùng Vịnh giàu khí 
đốt nói họ lâu nay có kế hoạch 
tặng những ngôi nhà di động này. 
Các ngôi nhà này có thể giúp một 
phần trong số 1,4 triệu người hâm 

mộ đã đến đất nước nhỏ bé này 
trong giải đấu bóng đá lớn nhất 
vừa qua.

Quỹ Phát triển Qatar cho biết 

lô hàng đầu tiên gồm 350 ngôi nhà 
đã được chuyển đi hôm 12/2.

Các trận động đất mạnh 7,8 
và 7,5 độ Richter xảy ra cách nhau 
9 tiếng đồng hồ hôm 6/2 đã giết 
chết trên 40.000 người ở đông 
nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc 

Syria bị chiến tranh tàn phá. Con 
số thiệt hại dự kiến sẽ còn tăng cao 
hơn nữa khi các đội tìm kiếm và 
cứu nạn tìm thấy thêm nhiều thi 

thể.
Hàng chục nghìn tòa nhà bị 

phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, 
khiến hàng triệu người mất nhà 
cửa. Khi những nơi trú ẩn chật kín 
người những ngày sau trận động 
đất, nhiều người buộc phải ngủ 

Mỹ khuyến cáo các công dân 
nước này rời khỏi Nga ngày lập 
tức để tránh nguy cơ bị bắt giữ sai 
trái hoặc buộc đi lính để chiến 
đấu ở Ukraine.

“Công dân Mỹ đang cư trú 
hoặc du lịch ở Nga nên rời đi 
ngay lập tức. Hãy thận trọng do 
có nguy cơ bị bắt giữ sai trái."

"Đừng du lịch đến Nga," Đại 

sứ quán Mỹ tại Moscow thông 
báo.

Theo Đại sứ quán Mỹ, các 
cơ quan an ninh Nga đã bắt công 
dân Mỹ với những cáo buộc sai 

sự thật, hoặc nhắm vào công dân 
Mỹ, không đối xử công bằng và 
minh bạch với họ, kết án trong 
những phiên tòa bí mật hoặc 
không có bằng chứng đáng tin 

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp 
Quốc Nikki Haley hôm thứ Ba 
(14/2) đã khởi động chiến dịch 
tranh cử để trở thành ứng cử viên 
tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của 

đảng Cộng hòa, một thách thức 
khó khăn trong cuộc đua mà theo 
c u ộ c  t h ă m  d ò  m ớ i  c ủ a 
Reuters/Ipsos cho thấy sếp cũ của 
bà là ông Donald Trump đang là 

người dẫn đầu mạnh.
“Tôi là Nikki Haley và tôi 

đang tranh cử tổng thống”, bà 
Haley nói trong một video mà 
nhóm của bà gửi qua email khi bà 

cùng với ông Trump trở thành hai 
ứng cử viên đầu tiên tuyên bố ra 
tranh cử năm 2024.

Bà Haley, cựu thống đốc 
bang South Carolina, từng là đại 

sứ Liên Hiệp Quốc dưới thời ông 
Trump từ năm 2017 đến 2018, 
chuẩn bị trình bày các kế hoạch 
tranh cử của mình trong một bài 
p h á t  b i ể u  v à o  t h ứ  T ư  t ạ i 

Charleston, South Carolina.
Là con gái của hai người Ấn 

Độ nhập cư có một cửa hàng buôn 
bán quần áo thành công ở một 
vùng nông thôn của South Bà 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Tổng thống Philippines triệu 

đại sứ Trung Quốc về sự cố laser

Một số máy bay ném bom 
chiến lược và máy bay chiến đấu 
của Nga đã bị lực lượng phòng 
không Bắc Mỹ nghênh cản khi 

bay trên không phận quốc tế gần 
Alaska, Bộ Tư lệnh Phòng thủ 
Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ 
(NORAD) cho biết.

NORAD, tổ chức phòng 
không kết hợp giữa Mỹ và 
Canada, cho biết trong một tuyên 

bố ngày 14/2 rằng các máy bay 
đó đã không đi vào không phận 
của Hoa Kỳ hoặc Canada và 
không gây ra mối đe dọa nào.

NORAD nói thêm rằng các 
chuyến bay của Nga hoàn toàn 
không liên quan đến hàng loạt 
vật thể bay bí ẩn bị quân đội Hoa 
Kỳ bắn hạ ở Bắc Mỹ trong vài 
tuần qua, chi tiết về chúng vẫn 
chưa được biết.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Mỹ kêu gọi công dân 

rời khỏi Nga ngay lập tức
Bà Nikki Haley thành đối thủ của ông Trump 

tranh đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024

Qatar tặng nhà di động World Cup cho nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Người dân mất hết nhà cửa trong trận động đất sắp hàng nhận thức ăn tại một trại tạm trú ở thành phố Iskenderun, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/2/2023. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcCựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley vừa khởi động chiến dịch tranh cử vào ngày 14/2/2023 để trở thành ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của đảng Cộng hòa.

NATO kêu gọi tăng tốc sản xuất đạn dược cho Ukraine

Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cảnh báo rằng khả năng giúp đỡ công dân của mình ở Nga có hạn chế
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Trang Nguyễn

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

Tư vấn miễn phí cho các vị đến 65 tuổi và có thắc mắc 
về phần A, phần B, phần C, hoặc phần D, bao gồm các 
lợi ích về Thị giác, Thích giác, Răng và Bảo hiểm khẩn 
cấp trên toàn cầu, vui lòng gọi cho chúng tôi để đặt lịch 
hỗ trợ. 

Hạn chót ghi danh ngày 31 tháng 12, 2022.

Ghi danh Obamacare miễn phí, đến với chúng tôi các 
bạn sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho 
việc lựa chọn gói bảo hiểm tốt nhất cho mình và gia 
đình. Xin lưu ý hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 01, 
2023. 
Vui lòng gọi cho chúng tôi để đặt lịch hỗ trợ sớm nhất.

Cell: 281-777-4287

Address: 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston, 
TX 77072.

(Cạnh Sun’s Club Wholesale - Khu chợ Việt Hoa)

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

2/16/2023-2/22/2023
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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

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

TIN THEÁ GIÔÙI

2T TRAVEL & SERVICES DU LÒCH VAØ DÒCH VUÏ

14207 State Highway 249 - Ste. B-14. Houston, TX 77086

TEL: 281-445-0014

µ Bảo lãnh thân nhân qua mỹ, định cư hay du lịch
µ Xin thẻ xanh, giấy đi làm, giấy thông hành
µ Xin nhập quốc tịch Mỹ
µ Xin quốc tịch Mỹ cho người bệnh hay già yếu

TRỢ CẤP AN NINH XÃ HỘI

µ Medicaid, Medicare, Food Stamp, CHIP
µ SSI & SSA - Trợ cấp tiền bệnh, tiền về hưu

BẢO HIỂM OBAMACARE KHAI THUẾ CÁ NHÂN

Giờ làm việc : 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM - 6PM 

Thứ Bảy: 10AM - 2PM

DI TRÚ & NHẬP TỊCH

µ Vé máy bay. Visa, Hộ Chiếu Việt Nam
µ Công hàm độc thân, Hợp pháp hóa, Ủy quyền

001-2042/1610

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
họp kín về hỗ trợ nhân đạo cho Syria

(VN+) - Quan chức Liên hợp quốc cho biết Tổng 
thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý để Liên hợp quốc 
chuyển hàng viện trợ tới Syria thông qua 2 cửa khẩu biên 
giới khác từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 tháng tới.

Ngày 13/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến 
hành họp kín thảo luận về các cách thức tăng cường hỗ trợ 
Syria sau thảm họa động đất xảy ra tuần trước trong bối 
cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi mở cửa biên giới để vận 
chuyển hàng cứu trợ tới quốc gia này.

Tại cuộc họp, người đứng đầu Văn phòng Điều 
phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) 
Martin Griffiths đọc bản báo cáo về vấn đề nhân đạo sau 
chuyến thị sát tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cuối tuần qua.

Chia sẻ trên Twitter, ông nhấn mạnh các nỗ lực cứu 
trợ nhân đạo ở Tây Bắc Syria chưa đáp ứng nhu cầu thực 
tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng bù 
đắp sự thiếu hụt này.

Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ 
và Syria rạng sáng 6/2 vừa qua đã khiến khoảng 37.000 
người thiệt mạng, riêng tại Syria là hơn 5.300 người. Hiện 
nhiều cộng đồng địa phương ở cả hai nước đều đang cần 
được hỗ trợ khẩn cấp.

Kể cả trước khi động đất xảy ra, hầu hết các hoạt 
động cứu trợ nhân đạo cần thiết cho hơn 4 triệu người sống 
ở các vùng do lực lượng đối lập kiểm soát ở Tây Bắc Syria 
đều được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu Bab al-
Hawa.

Hoạt động này đã bị gián đoạn sau động đất nhưng 
đến nay đã được nối lại.

Người dân đốt lửa sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh 
do bị mất nhà cửa sau trận động đất tại Jindayris, Syria, 
ngày 7/2/2023

Trước tình hình khó khăn thực tế tại đây, ngày càng 
nhiều lời kêu gọi mở thêm các cửa khẩu khác để hỗ trợ vận 
chuyển hàng cứu trợ tới Syria.

Tại cuộc họp kín, ông Griffiths cho biết Tổng 
thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý để Liên hợp quốc 
chuyển hàng viện trợ tới Syria thông qua 2 cửa khẩu biên 
giới khác từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 tháng tới.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres cũng cho biết Tổng thống al-Assad đã nhất trí sẽ 

mở các cửa khẩu Bab Al-Salam và Al Ra'ee.
Như vậy, Liên hợp quốc có thể sử dụng tổng cộng 3 

cửa khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận vùng Tây Bắc Syria.
Tổng Thư ký Guterres cho biết việc mở thêm các 

cửa khẩu, cùng với việc tạo điều kiện cho tiếp cận nhân 
đạo, đẩy nhanh việc cấp thị thực và việc đi lại giữa các địa 
phương thuận tiện hơn sẽ cho phép triển khai các hoạt 
động cứu trợ nhanh hơn.

Tương tự, ngày 13/2, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc mở thêm các cửa khẩu để tạo điều 
kiện cho hoạt động cứu trợ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Thư 
ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ đã 
cử một đoàn gồm 10 xe tải đã tiến vào Syria hôm 12/2, 
đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng cung cấp mọi 
viện trợ nhân đạo cần thiết cho các nạn nhân động đất ở 
Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trước đó, Chính phủ Syria phản đối việc vận 
chuyển hàng cứu trợ qua biên giới nước này để tới những 
vùng mà lực lượng đối lập kiểm soát, cho rằng hành động 
này vi phạm chủ quyền quốc gia.

Cũng trong ngày 13/2, Tổng thống Bashar al-
Assad đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung các nỗ lực 
cứu trợ cho mục tiêu tái thiết quốc gia sau thảm họa động 
đất.

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Syria nêu rõ 
nhà lãnh đạo này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ 
lực cứu trợ quốc tế dành cho việc hỗ trợ xây dựng lại cơ sở 
vật chất ở Syria.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 5,3 triệu người dân 
Syria đã bị mất nhà cửa do ảnh hưởng của trận động đất. 
Hiện người dân vẫn đang rất cần những hỗ trợ về thực 
phẩm, y tế, dinh dưỡng, lều tạm trú, vật dụng tránh rét mùa 
Đông và các hàng hóa thiết yếu khác.

Trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn của 
Văn phòng Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ 
Quốc tế  (IFRC) tại Beirut, Mey al-Sayegh, cho biết tình 
trạng thiếu thiết bị y tế và cứu hộ đã giới hạn đáng kể năng 
lực hỗ trợ của cơ quan này tại những vùng chịu ảnh hưởng 
của động đất ở Syria.

Theo bà, do ảnh hưởng của cuộc xung đột từ năm 
2011, IFRC đã không còn đủ thiết bị cần thiết để thực hiện 
các nhiệm vụ hỗ trợ tại Syria.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết giá lạnh tại Syria và 
Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây thêm những trở ngại đáng kể cho các 
nỗ lực cứu trợ tại hiện trường.

Tổ chức này đã hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Syria 1 
triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 1,09 triệu USD) và Thổ Nhĩ 
Kỳ 2 triệu franc Thụy Sĩ.

Có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), IFRC là mạng lưới 
nhân đạo lớn nhất thế giới hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ và Trăng 
lưỡi liềm đỏ ở hơn 192 nước với sự tham gia của gần 15 
triệu tình nguyện viên.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên 
TTXVN tại Bắc Phi, ngày 13/2, Ngoại trưởng Libya Najla 

Al-Mangoush thông báo nước này hỗ trợ 50 triệu USD để 
tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng trận động đất kinh hoàng 
ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Al-Mangoush đã đến Ankara để chia buồn và 
thể hiện sự đoàn kết của Libya với chính phủ và người dân 
Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người 
đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở Ankara, Ngoại 
trưởng Al-Mangoush cũng cho biết các đội cứu hộ Libya 
hiện đang thực hiện nhiều nhiệm vụ ở các khu vực bị động 
đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có thiết lập các điểm y tế dã 
chiến tại chỗ.

Trước đó ngày 12/2, Libya đã điều 2 máy bay hàng 
cứu trợ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để giúp 2 quốc gia này đối 
phó với hậu quả của động đất. 

Nhật Bản xây thêm nhiều cơ sở 
quân sự có thể chứa tên lửa

(VN+) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành tổng 
cộng khoảng 5,8 tỷ yen (43 triệu USD) trong dự thảo ngân 
sách tài khóa 2023 để đầu tư xây dựng các cơ sở quân sự có 
thể chứa tên lửa.

Theo hãng Kyodo, các nguồn tin Chính phủ Nhật 
Bản ngày 15/2 cho biết Tokyo sẽ xây dựng bốn kho đạn lớn 
tại các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ (SDF) nước này ở 
các tỉnh Otia và Aomori, có khả năng là nơi cất giữ tên lửa 
tầm xa với khả năng tấn công căn cứ của kẻ thù.

Công việc xây dựng tại hai cơ sở này sẽ bắt đầu 
trong tài khóa 2023, từ tháng 4 tới, và Chính phủ Nhật Bản 
cũng sẽ tiến hành khảo sát trong năm tài khóa này về việc 
xây 6 kho lớn tương tự tại nhiều cơ sở của SDF ở trong 
nước.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành tổng cộng 
khoảng 5,8 tỷ yen (43 triệu USD) trong dự thảo ngân sách 
tài khóa 2023 làm chi phí liên quan.

Việc tăng cường các kho đạn diễn ra sau khi chính 
phủ của Thủ tướng Fumio Kishida hồi tháng 12/2022 
quyết định trang bị năng lực tấn công căn cứ của kẻ thù để 
ngăn chặn các cuộc tấn công - một sự thay đổi lớn trong 
chính sách an ninh Nhật Bản trong bối cảnh các mối đe dọa 
quân sự trong khu vực ngày càng tăng.

Để đạt được mục tiêu đó, Chính phủ Nhật Bản có 
kế hoạch trang bị cho SDF các tên lửa hành trình 
Tomahawk do Mỹ phát triển và một phiên bản cải tiến của 
tên lửa đất đối hạm Type-12 có điều khiển vào tài khóa 
2026.

Chính phủ cũng sẽ phát triển một loại vũ khí lượn 
tốc độ cao để bảo vệ các hòn đảo xa phía Tây Nam Nhật 
Bản. Tên lửa hành trình tầm xa cần có cơ sở lưu trữ lớn hơn 
kho đạn dược hiện tại của SDF.

Cùng ngày, các nghị sĩ Nhật Bản cho biết chính 
phủ nước này đang cân nhắc nới lỏng thủ tục sử dụng vũ 
khí chống lại các vật thể bay xâm phạm không phận, một 
ngày sau khi thông báo Trung Quốc có thể ã thả khinh khí  đ
cầu do thám trên lãnh thổ nước này trong những năm gần 
đây. 
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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

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, 

CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 
CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø 
ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 
tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU 
QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.
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bb-AIR
Commercial and Residental

832.495.5139
Bbaircondition@yahoo.com

Binh Bui
LIC # TACLB118925C

956-2054/1622

Đức: Đảng CDU chiếm ưu thế 
trong cuộc bầu cử ở thủ đô Berlin

(VN+) - Kết quả tính toán sơ bộ của kênh truyền 
hình ARD cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo 
(CDU) giành được 27,9% số phiếu bầu, tăng khoảng 10% 
so với cuộc bầu cử năm 2021.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử lại cơ quan 
nghị viện tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 12/2, đảng Liên 
minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã giành thắng lợi, trong 
khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) lần đầu tiên không còn là 
lực lượng chính trị mạnh nhất tại thủ đô nước Đức sau gần 
1/4 thập kỷ.

Đảng SPD tụt lại phía sau khi chỉ nhận được 
18,6% sự ủng hộ (giảm gần 3%), tương đương với số phiếu 
mà đảng Xanh nhận được.

Đảng Cánh tả đạt 12,2%, đảng Sự lựa chọn vì nước 
Đức (AfD) giành 9,1%, trong khi đảng Dân chủ Tự do 
(FDP) nhiều khả năng không vượt qua ngưỡng tối thiểu 
5% để có ghế ở Nghị viện bang, khi hiện chỉ nắm trong tay 
4,6% (giảm 2,5%).

Thị trưởng Berlin Franziska Giffey bỏ phiếu bầu
Theo ARD, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử chỉ đạt 

63,5%, thấp hơn nhiều so với mức 75,4% trong cuộc bầu 
cử năm 2021.

Truyền thông Đức đánh giá kết quả bầu cử sơ bộ là 
thành công đáng kể của CDU - lực lượng chính trị mạnh 
nhất ở Berlin kể từ năm 1999.

Chính quyền hiện nay ở thủ đô của nước Đức do 
cựu Bộ trưởng Gia đình liên bang Franziska Giffey, (thuộc 
SPD) lãnh đạo, cùng liên minh với đảng Xanh và đảng 
Cánh tả.

Với kết quả bầu cử nêu trên, một liên minh “đỏ-
xanh-đỏ” như hiện tại vẫn có thể tiếp tục được duy trì, song 
chưa rõ người đứng đầu Berlin sẽ là một chính trị gia thuộc 
SPD hay đảng Xanh.

Hai ứng cử viên hàng đầu là bà Bettina Jarasch của 
đảng Xanh và ứng cử viên Franziska Giffey thuộc đảng 
SPD trước đó đều tuyên bố tranh cử chức Thị trưởng 
Berlin.

Một khả năng nữa là CDU cũng có thể thành lập 
liên minh với SPD hoặc đảng Xanh để cầm quyền.

Phản ứng về kết quả bầu cử sơ bộ, ứng cử viên 
Jarasch đã lên tiếng ủng hộ tiếp tục duy trì chính quyền 
hiện nay, song dưới sự lãnh đạo của đảng Xanh.

Trong khi đương kim Thị trưởng Giffey cho biết bà 
sẽ chờ đợi kết quả cuối cùng, nhưng cũng để ngỏ khả năng 
tham gia một liên minh do SPD đứng đầu.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo CDU cho rằng cử 
tri Berlin đã lựa chọn một chính quyền mới thay cho chính 
quyền hiện tại.

Ứng cử viên hàng đầu của CDU Kai Wegner cho 
biết ông sẽ thảo luận với SPD và đảng Xanh về khả năng 
thành lập liên minh cầm quyền.

Cuộc bầu cử ở Berlin phải tiến hành lại do cuộc 
bầu cử được tổ chức hồi tháng 9/2021 đã gặp phải một số 
sự cố khi diễn ra song song với cuộc bầu cử Quốc hội liên 
bang.

Một số vấn đề đã xảy ra khi nhiều lá phiếu bị thất 
lạc hoặc bị lẫn giữa các điểm bỏ phiếu, hàng dài cử tri phải 
đứng chờ trước các điểm bỏ phiếu và thậm chí có một 

lượng phiếu bầu vẫn được bỏ mặc dù kết quả sơ bộ đã được 
công bố.

Tòa án Hiến pháp Berlin cũng đã ra phán quyết vào 
tháng 11/2022 về việc thủ đô của nước Đức phải tiến hành 
bầu cử lại do kết quả của cuộc bầu cử tháng 9/2021 bị 
tuyên là không hợp lệ. 

Vấn đề người di cư: EU siết 
chặt quy định với người di cư trái 
phép

(VN+) - Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí áp dụng 
các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm soát người di cư trái 
phép ở biên giới, theo đó có thể trục xuất các trường hợp 
xin tị nạn bị từ chối.

Ngày 10/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula 
von der Leyen cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh 
châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo EU đã 
nhất trí áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm 
soát người di cư trái phép ở biên giới, theo đó có thể trục 
xuất các trường hợp xin tị nạn bị từ chối.

Bà von der Leyen nêu rõ “các dự án thí điểm” dựa 
vào các cơ quan giám sát biên giới, các cơ quan về người tị 
nạn phối hợp với lực lượng cảnh sát của EU sẽ xem xét 
thực hiện “các thủ tục giải quyết các trường hợp xin tị nạn 
nhanh và công bằng” tại các biên giới ngoại khối. 

Trong một tài liệu được công bố vào cuối hội nghị 
thượng đỉnh EU kéo dài 16 giờ, các nhà lãnh đạo EU nhấn 
mạnh tình trạng nhập cư trái phép gia tăng là một thách 
thức đối với châu Âu, đòi hỏi phải có phản ứng trên toàn 
châu lục.

Do vậy, các nhà lãnh đạo kêu gọi EC “huy động 
ngay lập tức các quỹ đáng kể của EU” để tăng cường biên 
giới ngoại khối bằng cách tăng khả năng bảo vệ, củng cố 
hạ tầng, phương tiện giám sát, bao gồm thiết bị và phương 
tiện giám sát trên không.    

Chủ tịch EC von der Leyen cho biết thêm cũng tại 
hội nghị, các nhà lãnh đạo EU đạt được thỏa thuận đối với 
một “nguyên tắc”, theo đó một quốc gia trong khối có thể 
sử dụng phán quyết của tòa án ở một quốc gia thành viên 
khác để trục xuất người di cư trái phép trở về nước xuất xứ.

Điều này sẽ góp phần ngăn chặn khả năng người di 
cư đến một quốc gia khác để xin tị nạn sau khi bị quốc gia 
đầu tiên từ chối tiếp nhận. Các nhà lãnh đạo EU cũng đồng 
ý “tăng cường sử dụng các khái niệm quốc gia an toàn”, 
qua đó mở đường thiết lập một danh sách chung liên quan 
của toàn khối.

Các động thái trên diễn ra sau khi các quốc gia EU, 
đặc biệt là Áo, kêu gọi EC thanh toán chi phí cho các hàng 
rào biên giới được gia cố thêm nhằm ngăn chặn người vượt 
biên trái phép từ các quốc gia láng giềng không thuộc EU, 
chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der 
Leyen

Tuy nhiên, Chủ tịch EC một lần nữa khẳng định 
rằng các quỹ của khối không cấp kinh phí cho biện pháp 
này. 

Trong khi đó, giới chức trách và các nhà ngoại giao 
EU chỉ ra rằng nếu EC chi trả cho việc trang bị camera, 
xây tháp canh và các hạ tầng khác dọc biên giới ngoài EU 

thì điều này sẽ khuyến khích các nước tự nguyện trích 
ngân sách quốc gia cho việc dựng rào chắn.      

Cho đến nay EU đã tiếp nhận hàng triệu người tị 
nạn do xung đột tại Ukraine, Syria và Afghanistan, trong 
khi phải xử lý đơn xin tị nạn của công dân các quốc gia 
khác như Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia - rất nhiều 
người trong số này thuộc diện không đủ điều kiện cấp quy 
chế tị nạn.

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu 
(Frontex), chỉ riêng trong năm ngoái, số vụ vượt biên trái 
phép vào EU lên tới 330.000 vụ. Đây là con số cao chưa 
từng có kể từ năm 2016.

Các nước thành viên EU hiện vẫn chia rẽ trong vấn 
đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận những người di 
cư bất hợp pháp, cũng như nghĩa vụ hỗ trợ người di cư của 
các nước láng giềng và đối tác. 

Tổng thống Peru kêu gọi đối 
thoại để giải quyết khủng hoảng 
chính trị

(VN+) - Tổng thống Peru Dina Boluarte kêu gọi 
các lãnh đạo chính trị, người đứng đầu các tổ chức xã hội 
và lao động, cũng như người dân nói chung gặp nhau và 
thảo luận về chương trình nghị sự quốc gia.

Ngày 10/2, Tổng thống Peru Dina Boluarte đã kêu 
gọi các đảng phái ở nước này đối thoại để giải quyết cuộc 
khủng hoảng chính trị hiện nay.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Boluarte nhấn 
mạnh tình hình ở Peru hiện nay rất mong manh, song 
người dân hoàn toàn có thể củng cố nền dân chủ và các thể 
chế quốc gia.

Do đó, bà kêu gọi lãnh đạo chính trị của tất cả các 
đảng, người đứng đầu các tổ chức xã hội và lao động, cũng 
như người dân nói chung gặp nhau và thảo luận về chương 
trình nghị sự quốc gia.

Khủng hoảng chính trị-xã hội bùng phát tại Peru 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 Dina Boluarte lên đảm nhận chức Tổng 
thống lâm thời.

Tổng thống Peru Dina Boluarte phát biểu tại cuộc 
họp báo ở Lima ngày 10/2/2023

Những người ủng hộ ông Castillo đòi bà Boluarte 
từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Đã có hơn 60 
người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an 
ninh và người biểu tình.

Tờ báo chính thức El Peruano ngày 10/2 đưa tin 
Peru đã gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực trên 
cả nước trong bối cảnh khủng hoảng. 

Tình trạng khẩn cấp được áp đặt trước đó tại 44 
huyện để các lực lượng vũ trang khôi phục trật tự. Báo El 
Peruano nêu rõ tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm 
60 ngày. 

Trong bối cảnh Tổng Liên đoàn Công nhân Peru 
(CGTP) kêu gọi cuộc biểu tình mới nhằm đạt được giải 
pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, cảnh sát Peru ngày 
9/2 đã triển khai gần 10.000 nhân viên an ninh tại trung 
tâm thủ đô Lima. 
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Nikki Haley thành đối thủ của ông 
Trump tranh đề cử tổng thống của đảng 
Cộng hòa năm 2024
Carolina, bà Haley, 51 tuổi, đã nổi tiếng 
trong Đảng Cộng hòa với tư cách là một 
người bảo thủ vững vàng, người có khả 
năng giải quyết các vấn đề về giới tính và 
chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn nhiều 
đồng nghiệp của bà.

Cuộc đua tranh của đảng Cộng hòa dự 
kiến sẽ nóng lên trong những tuần và 
tháng tới.

Bà Haley sẽ phải đối mặt với một 
chặng đường khó khăn, theo một cuộc 
thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 
thứ Ba cho thấy chỉ có 4% đảng viên Cộng 
hòa đã đăng ký ủng hộ bà. Ông Trump 
nhận được sự ủng hộ từ 43% đảng viên 
Cộng hòa đã đăng ký trong cuộc thăm dò 
được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 13/2, 
trong khi 31% cho biết họ ủng hộ Thống 
đốc bang Florida Ron DeSantis, người dự 
kiến sẽ khởi động chiến dịch tranh cử 
nhưng vẫn chưa công bố.

Các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng 
khác đang xem xét tranh cử vào năm 2024 
bao gồm cựu Phó Tổng thống Mike Pence, 
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott của 
bang South Carolina, Thống đốc New 
Hampshire Chris Sununu và cựu Thống 
đốc Arkansas Asa Hutchinson, và những 
người khác.

“Đã đến lúc cho một thế hệ lãnh đạo 
mới - khám phá lại trách nhiệm tài chính, 
bảo vệ biên giới của chúng ta và củng cố 
đất nước, niềm tự hào và mục đích của 
chúng ta”, bà Haley nói trong video của 
mình.
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Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Nga ngay 
lập tức
cậy.

"Chính quyền Moscow tuỳ tiện thực 
thi pháp luật sở tại với nhân viên tôn giáo 
người Mỹ, mở các cuộc điều tra hình sự 
đáng ngờ vực nhằm vào những người 
này".

Trong cảnh báo mới, Bộ Ngoại giao 
Mỹ cho biết Nga có thể từ chối công nhận 
hai quốc tịch Mỹ-Nga.

Công dân mang hai quốc tịch cũng 
phải đối mặt với nguy cơ phải nhập ngũ 
như một phần trong đợt huy động quân sự 
lớn hơn của Nga để hỗ trợ các hoạt động ở 
Ukraine.

"Nga có thể từ chối công nhận quốc 
tịch Mỹ của công dân mang hai quốc tịch, 
từ chối quyền tiếp cận hỗ trợ lãnh sự của 
Mỹ, đưa họ vào danh sách huy động quân 
sự, ngăn họ rời khỏi Nga và/hoặc bắt buộc 
họ nhập ngũ", theo cảnh báo.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một số công 
dân nước này - bao gồm cả nhân viên 
chính phủ cũ và hiện tại cũng như doanh 
nhân tư nhân - đã bị bắt giam, thẩm vấn và 
quấy rối.

Không rõ có bao nhiêu công dân Mỹ 
đang đi du lịch hoặc sinh sống tại Nga, một 
phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói 
với BBC rằng họ không theo dõi việc đi lại 
của công dân Mỹ ở nước ngoài.

Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 
2/2022, vài nghìn người Mỹ được cho là 
đã rời khỏi Nga.

Điện Kremlin cho biết đây không 
phải là lần đầu tiên công dân Mỹ được kêu 
gọi rời khỏi Nga. Lần cuối cùng cảnh báo 
công khai như vậy là vào tháng 9/2022 sau 
khi Tổng thống Vladimir Putin ra sắc lệnh 
động viên một phần.

"Chúng [những cảnh báo] đã được Bộ 
Ngoại giao Mỹ đưa ra nhiều lần trong thời 
gian qua, vì vậy đây không phải là điều 
mới", phát ngôn viên Điện Kremlin 
Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cũng nói rằng bất kỳ 
công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Nga nào 
"chủ yếu là công dân Nga, bất kể họ có 
quốc tịch gì".

Hồi tháng 1/2023, cơ quan An ninh 
Liên bang (FSB) thông báo điều tra hình 
sự đối với một công dân Mỹ bị cáo buộc 
hoạt động gián điệp.

Tháng 12 năm ngoái, ngôi sao bóng 
rổ Mỹ Brittney Griner đã được trả tự do 
trong một cuộc trao đổi tù nhân, sau khi bị 
kết án 9 năm trong một trại tù hình sự vì 
tàng trữ hộp vape (thuốc lá điện tử) chứa 
dầu cần sa - vốn bị cấm ở Nga - sau một 
quy trình tố tụng bị Washington coi là sai 
trái.

Qatar tặng nhà di động World Cup cho 
nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ
bên ngoài trong thời tiết mùa đông ẩm ướt, 
lạnh giá.

Qatar và các quốc gia vùng Vịnh giàu 
có khác đã tham gia nỗ lực toàn cầu để gửi 
lực lượng cứu hộ và viện trợ đến khu vực 
bị ảnh hưởng nặng nề. Các Tiểu vương 
quốc Ả Rập Thống nhất đã cam kết 100 
triệu đô la cho các nỗ lực cứu trợ. Ả-rập 
Xê-út đã phái 8 máy bay chở hàng tiếp tế 
tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Chuyến bay thứ tám của Saudi đã hạ 
cánh xuống thành phố Aleppo do chính 
phủ kiểm soát, ở miền bắc Syria, ngày 
12/2. Ả-rập Xê-út là nước ủng hộ mạnh 
mẽ phe đối lập ở cao điểm của cuộc nội 
chiến Syria và - không giống như các nước 
Ả rập khác - đã tỏ ra rất ít quan tâm đến bất 
kỳ mối quan hệ hợp tác nào với Tổng 
thống Bashar 
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Tổng thống Philippines triệu đại sứ 
Trung Quốc về sự cố laser
Trung Quốc vào tháng trước, vụ việc lần 
này càng gây thêm căng thẳng ngoại giao 
vốn đã kéo dài giữa Philippines và Trung 
Quốc vì các yêu sách bành trướng của 
Trung Quốc ở Biển Đông, điều mà một tòa 
án quốc tế ở The Hague đã vô hiệu hóa vào 
năm 2016.

Tổng thống Marcos bày tỏ lo ngại “về 
tần suất và cường độ ngày càng tăng của 
các hành động của Trung Quốc đối với 
Lực lượng Tuần duyên Philippines và ngư 
dân Philippines của chúng tôi”, bao gồm 
cả việc sử dụng “tia laze cấp độ quân sự” 
bắn vào một trong các tàu của Manila, văn 
phòng của ông cho biết trong một tuyên 
bố.

“Những hành động gây hấn này của 
Trung Quốc rất đáng lo ngại và đáng thất 
vọng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Philippines Teresita Daza nói trong công 
bố việc gửi kháng thư ngoại giao, một 
trong số hàng trăm kháng thư mà Manila 
đã gửi cho Trung Quốc.

Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc Hoàng 
Khê Liên cho biết ông đã thảo luận với 
Tổng thống Marcos về cách thực hiện sự 
đồng thuận mà hai nước đã đạt được về 
việc giải quyết những khác biệt trên biển 
trong chuyến thăm Trung Quốc của nhà 
lãnh đạo Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần 
như toàn bộ Biển Đông và vùng biển này 
đã trở thành một trong nhiều điểm nóng 
trong mối quan hệ đầy căng thẳng giữa 
nước này và Hoa Kỳ, đồng thời là nguồn 
gốc gây căng thẳng giữa nước này với một 
số nước Đông Nam Á bao gồm cả 
Philippines.

Hoa Kỳ, quốc gia ủng hộ phán quyết 
trọng tài năm 2016, cho biết hôm thứ Hai 
rằng họ đứng về phía Philippines trong vụ 
tàu Trung Quốc sử dụng tia laser.

Trong một tweet hôm thứ Ba, Đại sứ 
Nhật Bản tại Philippines Koshikawa 
Kazuhiko cũng bày tỏ lo ngại nghiêm 
trọng về “hành vi nguy hiểm” đối với các 
tàu Philippines.

“Tất cả các quốc gia nên tôn trọng trật 
tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế”, 
ông Koshikawa nói. “Chúng tôi kiên 
quyết phản đối mọi hành động làm gia 
tăng căng thẳng”.

Lực lượng Tuần duyên Philippines 
đang hỗ trợ một nhiệm vụ hải quân trong 
việc cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm 
cho quân đội trên Bãi Cỏ Mây ở Biển 
Đông, cách tỉnh Palawan của Philippines 
105 hải lý (195 km).

Bãi cạn này là nơi đóng quân của một 
đội quân nhỏ của Philippines trên một con 
tàu trong Thế chiến thứ hai. Con tàu này 
được cố tình đặt ở bãi cạn vào năm 1999 để 
củng cố yêu sách chủ quyền của Manila ở 
quần đảo Trường Sa.
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NATO kêu gọi tăng tốc sản xuất đạn 
dược cho Ukraine
tranh cãi về việc cung cấp máy bay chiến 
đấu hiện đại cho Ukraine cũng sẽ được 
thảo luận.

Trên thực địa, thành phố Bakhmut 
miền đông Ukraine ngày 13/2 hứng chịu 

Máy bay ném bom Nga bị NORAD 
nghênh cản gần Alaska

“NORAD đã lường trước được hoạt 
động này của Nga... Hai máy bay chiến 
đấu F-16 của NORAD đã chặn máy bay 
Nga,” tuyên bố nói.

Hoa Kỳ cũng thường xuyên thực hiện 
các hoạt động giám sát không đi vào 
không phận của các nước khác và các 
chuyến bay như vậy là một phần phổ biến 
của hoạt động quân sự.

“NORAD thường xuyên theo dõi 
hoạt động của máy bay nước ngoài và khi 
cần thiết sẽ hộ tống chúng”, tuyên bố cho 
biết thêm.

Nga ngày 15/2 nói họ đã thực hiện 
một số chuyến bay bên trên vùng biển 
quốc tế trong những ngày gần đây, bao 
gồm cả ở Biển Bering giữa Alaska và Nga.

Nga cho biết hai trong số các máy bay 
mang phi đạn chiến lược Tu-95MS của họ 
đã bay qua Biển Bering cùng với các máy 
bay phản lực Su-30 và Nga đã thực hiện 
các chuyến bay “thường lệ” tương tự ở 
phía bắc Na Uy và trên vùng biển quốc tế 
gần vùng viễn đông của Nga.

Nga không nói về việc máy bay của 
họ có bị nghênh cản hay không.

“Các phi công hàng không tầm xa 
thường xuyên thực hiện các chuyến bay 
trên vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc 
Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và 
Thái Bình Dương,” Bộ Quốc phòng Nga 
cho biết.

Các lực lượng an ninh Bắc Mỹ được 
đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi 
một khinh khí cầu do thám của Trung 
Quốc bay vào không phận của Hoa Kỳ, 
khiến Hoa Kỳ phải bắn hạ nó và các vật thể 
khác trên bầu trời.

Dù Nga từng thực hiện các chuyến 
bay qua Biển Bering trước đây, nhưng các 
nước láng giềng trong khu vực đã trở nên 
lo ngại hơn về hoạt động quân sự của 
Moscow kể từ khi nước này xâm lược 
Ukraine vào năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết trong 
một tuyên bố vào cuối ngày 13/2 rằng hai 
máy bay chiến đấu F-35 của Hà Lan đã 
chặn một đội hình ba máy bay quân sự của 
Nga gần Ba Lan và hộ tống chúng ra 
ngoài.

Các quốc gia thành viên NATO cũng 
đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự ở 
Bắc Cực trong những năm gần đây, khi 
Nga mở rộng và đổi mới cơ sở hạ tầng 
quân sự trong khu vực.

Trung Quốc nói Khinh khí cầu Mỹ 
bay qua Tân Cương, Tây Tạng; doạ sẽ 

đáp trả
Hôm 15/2, Trung Quốc cho biết các 

khinh khí cầu tầm cao của Hoa Kỳ đã bay 
qua các khu vực Tân Cương và Tây Tạng, 
và họ sẽ có biện pháp chống lại các pháp 
nhân của Hoa Kỳ làm suy yếu chủ quyền 
của Trung Quốc giữa lúc các tranh chấp 
ngoại giao đang nổi lên, theo Reuters.

Đầu tuần này, Trung Quốc cho biết 
các khinh khí cầu của Hoa Kỳ đã bay qua 
không phận của họ hơn 10 lần kể từ tháng 
5/2022 mà chưa được phép, nhưng không 
cung cấp thông tin chi tiết về vị trí của 
chúng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Uông Văn Bân cho biết khinh khí cầu của 
Mỹ đã thực hiện các chuyến bay vòng 
quanh thế giới.

“Không có sự chấp thuận của các cơ 
quan hữu quan của Trung Quốc, nó đã bay 
bất hợp pháp ít nhất 10 lần trên không 
phận lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả 
Tân Cương, Tây Tạng và các tỉnh khác”, 
ông Uông nói trong một cuộc họp báo 
thường kỳ hôm 15/2.

Từ trước đến nay Nhà Trắng bác bỏ 
các cáo buộc đó của Trung Quốc.

Tranh chấp đang diễn ra sau khi quân 
đội Hoa Kỳ hồi đầu tháng này bắn hạ vật 
thể bay mà họ gọi là khinh khí cầu do thám 
Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển bang 
South Carolina.

Bắc Kinh nói khinh khí cầu của họ là 
một tàu nghiên cứu dân sự và rằng 
Washington đã phản ứng thái quá.

xuất hiện tại của chúng tôi”.
Một nhà ngoại giao châu Âu nói với 

Reuters: “Nếu châu Âu chiến đấu với Nga, 
một số quốc gia sẽ hết đạn trong vài ngày 
tới”.

Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 
năm ngoái viện lý do Ukraine là mối đe 
dọa an ninh. Kyiv và phương Tây nói rằng 
hành động này chẳng khác gì một cuộc 
chiếm đất.

Các lực lượng của ông Putin đã thất 
bại trong nỗ lực sớm chiếm thủ đô và cuộc 
xung đột kể từ đó đã trở thành một cuộc 
chiến tranh tiêu hao đã giết chết hàng ngàn 
binh lính và dân thường và khiến toàn bộ 
nhiều thành phố trở thành đống đổ nát.

hỏa lực pháo binh nặng nề.
Các quan chức quân đội Ukraine nói 

quân phòng thủ Ukraine, những người đã 
cầm cự ở đó trong nhiều tháng, đã chuẩn bị 
sẵn sàng cho các cuộc tấn công trên bộ 
mới.

Một tiểu đoàn phó cho biết các vị trí ở 
Bakhmut đã được củng cố và chỉ những 
người có vai trò quân sự mới được phép 
vào. Ông nói, bất kỳ thường dân nào muốn 
rời khỏi thành phố sẽ phải gánh chịu hỏa 
lực đang ập tới.

Bakhmut là mục tiêu hàng đầu của 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và việc 
chiếm được thành phố này sẽ mang lại cho 
Nga một vị trí vững chắc mới ở khu vực 
Donetsk và một chiến thắng hiếm hoi sau 
nhiều tháng thất bại. Các khu vực Donetsk 
và Luhansk tạo nên Donbas, trung tâm 
công nghiệp của Ukraine hiện do Nga 
chiếm đóng một phần và muốn kiểm soát 
hoàn toàn.

“... Thực tế là chúng ta đã chứng kiến 
sự khởi đầu (của một cuộc tấn công của 
Nga) bởi vì chúng ta thấy những gì Nga 
hiện đang làm - Tổng thống Putin hiện 
đang làm - là gửi thêm hàng nghìn hàng 
nghìn binh sĩ, chấp nhận tỷ lệ thương vong 
rất cao,” Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg nói với các phóng viên ở 
Brussels.

Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut 
được dẫn đầu bởi lính đánh thuê của nhóm 
Wagner, những người đã giành được 
những chiến thắng nhỏ nhưng ổn định. 
Các cuộc oanh tạc mới của Nga khiến tình 
hình ở đó càng trở nên gay gắt hơn.

“Thành phố, vùng ngoại ô thành phố, 
toàn bộ vành đai và về cơ bản là toàn bộ 
hướng Bakhmut và Kostyantynivka đang 
bị pháo kích điên cuồng, hỗn loạn”, ông 
Volodymyr Nazarenko, tiểu đoàn phó tiểu 
đoàn Svoboda của Ukraine cho biết.

Ông Nazarenko nói rằng mặc dù hiện 
tại không có giao tranh nào diễn ra ở trung 
tâm thành phố, nhưng quân phòng thủ đã 
sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công 
nào.

Ông nói: “Thành phố là một pháo đài, 
mọi vị trí và mọi đường phố ở đó, hầu hết 
mọi tòa nhà, đều là một pháo đài.”

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân 
đội của họ đã tiến thêm vài km dọc theo 
tiền tuyến, nhưng không nói rõ chính xác 
địa điểm.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga 
đã pháo kích dọc theo chiến tuyến và cho 
biết 16 khu định cư đã bị bắn phá gần 
Bakhmut. Quân đội nói rằng trong ngày 
qua, các lực lượng của Ukraine đã đẩy lùi 
một số cuộc tấn công gần Bakhmut cũng 
như các cuộc tấn công ở các vùng Kharkiv, 
Luhansk và Zaporizhzhia.

Thống đốc Luhansk, Serhiy Haidai, 
nói các lực lượng Nga đã tấn công 
Bilogorivka từ mọi phía trước bình minh 
ngày 13/2.

Về cuộc tấn công của Nga, ông nói: 
“Việc chuẩn bị cho cuộc tấn công này đã 
được tiến hành, số lượng pháo kích, không 
kích và tấn công của các nhóm nhỏ đã tăng 
lên. Chúng tôi đang chờ họ bắt đầu các 
cuộc tấn công lớn suốt ngày đêm.”

Không thể kiểm chứng độc lập các 
báo cáo chiến trường.

Làng mạc bị tấn công
Ngôi làng tiền tuyến Chasiv Yar đã bị 

pháo kích dữ dội trong những ngày gần 
đây khi quân đội Nga nỗ lực cắt đứt các 
tuyến đường đến thành phố Bakhmut.

Một gia đình nói với Reuters rằng họ 
đã quyết định rời khỏi làng sau khi một 
quả đạn rơi xuống sân của họ, làm hư hại 
mái nhà và cửa sổ ngôi nhà.

Văn phòng nhân quyền của Liên hiệp 
quốc ngày 13/2 nói đã ghi nhận 7.199 
thường dân thiệt mạng và 11.756 người bị 
thương kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2 
năm ngoái, chủ yếu là do pháo kích, phi 
đạn và các cuộc không kích. Tuy nhiên, họ 
tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Với việc Ukraine khao khát có thêm 
vũ khí và đạn dược để lật ngược tình thế, 
các bộ trưởng quốc phòng từ một số quốc 
gia NATO đồng minh với Kyiv sẽ gặp 
nhau tại Brussels vào ngày 14/2 để thảo 
luận về khả năng viện trợ quân sự thêm.

Ukraine cho biết họ cần máy bay 
chiến đấu và phi đạn tầm xa để chống lại 
cuộc tấn công và chiếm lại lãnh thổ đã mất.

NATO ngày 13/2 cho biết sẽ tăng mục 
tiêu dự trữ đạn dược vì Kyiv đang sử dụng 
đạn pháo nhanh hơn nhiều so với khả năng 
sản xuất của các nước phương Tây. Một 
năm chiến tranh ở Ukraine đã khiến kho 
dự trữ của đồng minh cạn kiệt nghiêm 
trọng.

Ông Stoltenberg nói với các phóng 
viên: “Tỷ lệ sử dụng đạn dược hiện tại của 
Ukraine cao gấp nhiều lần so với mức sản 

Paul Whelan, cựu lính thủy đánh bộ 
Hoa Kỳ, đang thụ án 16 năm tù tại một trại 
tù hình sự của Nga sau khi bị kết tội gián 
điệp mà Washington cũng nói là sai phạm.

(tiếp trang 1-A)

(tiếp trang 1-A)
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TIN THEÁ GIÔÙI

Hội nghị thượng đỉnh bất 
thường của EU: Những nút thắt khó 
gỡ

(VN+) - Kết thúc 2 ngày họp Hội nghị thượng đỉnh 
EU, ngoài những lời kêu gọi và cam kết thì không có quyết 
định cụ thể nào được đưa ra, cả với cuộc xung đột tại 
Ukraine lẫn cuộc khủng hoảng người di cư.

Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh 
châu Âu (EU) diễn ra cuối tuần này với một chương trình 
nghị sự có phần khác thường. Thay vì ưu tiên giải quyết 
các vấn đề nội khối, cuộc xung đột Nga-Ukraine một lần 
nữa lại chi phối diễn đàn của 27 nước thành viên.

Mặc dù vậy, kết thúc 2 ngày họp, ngoài những lời 
kêu gọi và cam kết, không có quyết định cụ thể nào được 
đưa ra, cả với cuộc xung đột tại Ukraine lẫn cuộc khủng 
hoảng người di cư, vấn đề mà các nhà lãnh đạo EU dự kiến 
đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự hội nghị.

Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Ukraine 
Volodymyr Zelensky đến một loạt nước châu Âu cũng như 
việc ông tham dự hội nghị thượng đỉnh EU được cho là 
nhân tố khiến chương trình nghị sự có phần thay đổi.

Chủ đề Ukraine được đẩy lên và chi phối nhiều hơn 
nghị trình của 27 nước thành viên. Một lần nữa, sự hiện 
diện của ông Zelensky được chào đón bằng những lời cam 
kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự 
cho Ukraine; tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác; sát 
cánh với Kiev xây dựng lại một Ukraine hiện đại và thịnh 
vượng.

Toàn cảnh một Hội nghị thượng đỉnh bất thường 
của EU

Hầu hết những vấn đề mà Tổng thống Zelensky đề 
cập trong các cuộc gặp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo châu 
Âu như Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức 
cũng như Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đều 
nhận được những lời tái khẳng định ủng hộ hoặc cam kết 
thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với Ukraine.

Ngay cả đề xuất siết chặt trừng phạt Nga, EU tuyên 
bố sẽ áp đặt gói trừng phạt thứ 10 trước ngày 24/2, thời 
điểm đúng một năm Moskva triển khai chiến dịch quân sự 
đặc biệt tại Ukraine.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những nội dung 
trên hầu như không thay đổi so với kết quả của hội nghị 
thượng đỉnh EU-Ukraine tại Kiev đúng một tuần trước đó.

Mặc dù thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, song 
dường như không có chuyển động trong việc đẩy nhanh 
tiến trình xem xét đơn xin gia nhập “ngôi nhà chung” của 
Ukraine, cũng như chưa có quyết định cụ thể liên quan đến 
đề nghị gửi máy bay chiến đấu do lo ngại điều này làm leo 
thang xung đột.

Có thể thấy việc EU không đưa ra quan điểm để rút 
ngắn tiến trình Ukraine gia nhập EU cũng là dễ hiểu, bởi 
trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức, 
cả đối nội lẫn đối ngoại, cộng với nỗi lo kinh tế suy thoái 
đang khiến giới lãnh đạo “lao tâm khổ tứ”, việc “gánh” 
thêm Ukraine thực sự là điều phải cân nhắc vì nếu được kết 
nạp, Ukraine sẽ là quốc gia nghèo nhất trong EU.

Một số quốc gia thậm chí không muốn trao tư cách 
thành viên nếu Ukraine thiếu những cải cách kinh tế quan 
trọng.

Ngoài vấn đề Ukraine, EU cũng chưa tìm được 
tiếng nói chung trong một chủ đề nóng khác, đó là di cư.

Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19 
và những tác động chưa từng có tiền lệ tới các lĩnh vực 
kinh tế-xã hội chi phối, vấn đề người di cư trở lại “chiếm 
sóng” khá nhiều tại hội nghị thượng đỉnh EU lần này.

Cuộc tranh cãi nổi lên khi có tới hơn 330.000 lượt 
người vượt biên trái phép vào châu Âu năm 2022, tăng 
64%, cao hơn so với thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng 
hoảng năm 2015 và 2016.

Trong khi đó, số đơn xin tị nạn cũng tăng 46%, lên 
gần 924.000 người. Riêng tuyến đường Địa Trung Hải 
(qua Italy), số người vượt biên đã tăng 51%, tuyến Tây 
Balkan (qua Serbia) và phía Đông Địa Trung Hải (qua Hy 
Lạp), tăng lần lượt là 136% và 108%.

Cùng với gần 8 triệu người tị nạn từ Ukraine, trong 
đó 5 triệu người đã được đăng ký thông qua chương trình 
bảo vệ tạm thời của EU hoặc các chương trình bảo vệ quốc 
gia tương tự, rõ ràng vấn đề người di cư đang tạo ra những 
áp lực không hề nhỏ cho Lục địa Già.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, 
trong thư gửi các nhà lãnh đạo trước thềm hội nghị, đã viết: 
“Di cư đang là một thách thức lớn của châu Âu và cần phải 
có phản ứng của châu Âu”.

Mặc dù các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí áp dụng 
các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm soát người nhập cư 
trái phép ở biên giới, như có thể trục xuất các trường hợp 
xin tị nạn bị từ chối; tài trợ để tăng cường hệ thống camera 
giám sát cũng như lực lượng bảo vệ biên giới, nhưng 
khẳng định không thanh toán chi phí cho việc xây dựng 
các tường rào, một biện pháp mà EU cho rằng không hợp 
lý để ngăn chặn người di cư từ các quốc gia láng giềng 
không thuộc EU.

Cho đến nay, các nước thành viên vẫn chia rẽ trong 
vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận cũng như 
nghĩa vụ hỗ trợ người di cư từ các nước láng giềng và đối 

tác.
Trường hợp Áo và Hà Lan phủ quyết việc Bulgaria 

và Romania gia nhập Schengen, khu vực tự do đi lại trong 
EU, không phải hoàn toàn vô cớ.

Ngoài lý do những nước này chưa có các biện pháp 
bảo vệ biên giới một cách hiệu quả, Bộ Nội vụ Áo cho biết 
có tới 40% số người di cư đến Áo đã đi qua Bulgaria.

Không chỉ là quốc gia tiếp nhận người di cư lớn thứ 
tư, mà tính theo tỷ lệ dân số, Áo đang là nước có số người 
xin tị nạn lớn nhất trong EU.

Giới phân tích thừa nhận rằng các nút thắt tồn tại ở 
mọi bước của quá trình di cư. Việc chia sẻ gánh nặng hạn 
chế và các cơ quan quản lý nhập cư quốc gia quá tải, không 
thể ngăn người di cư nộp đơn xin tị nạn ở nhiều nước đã 
dẫn đến một hệ thống khủng hoảng gần như vĩnh viễn.

Ứng phó với Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của 
Mỹ và phương cách duy trì sức mạnh kinh tế của thị trường 
chung châu Âu trong bối cảnh mới cũng là một vấn đề 
được quan tâm tại hội nghị.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen từng tuyên bố 
rằng: “EU phải có hành động để tái cân bằng sân chơi”, và 
giải quyết những quan ngại liên quan đến IRA của Mỹ có 
tổng ngân sách lên tới 430 tỷ USD.

Nhằm cải thiện khả năng thu hút đầu tư và tính 
cạnh tranh của các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp số 
và chuyển đổi xanh, đặc biệt là đối phó với đạo luật IRA 
của Mỹ, Ủy viên phụ trách Thị trường nội địa châu Âu, ông 
Thierry Breton cũng từng kêu gọi thành lập “Quỹ chủ 
quyền châu Âu” với ngân sách vào khoảng 2% GDP của 
EU, tương đương khoảng 350 tỷ euro (gần 380 tỷ USD) để 
hỗ trợ cho ngành công nghiệp của EU.

Người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Nghị 
viện châu Âu Bernd Lange thậm chí còn nói rằng, việc gây 
sức ép với Mỹ để viết lại IRA là lãng phí thời gian và thay 
vào đó, EU nên đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO).

Mặc dù các bên thừa nhận cần phải phối hợp tìm 
giải pháp để đảm bảo có thể đạt được tham vọng chung về 
một tương lai xanh và bền vững hơn mà vẫn có thể bảo vệ 
hệ thống thương mại đa phương và tôn trọng các quy tắc 
của WTO, song giới phân tích cho rằng quá trình giải 
quyết vấn đề không phải câu chuyện một sớm một chiều.

Hiện, việc trông đợi một giải pháp dựa trên đàm 
phán được xem là khó khăn khi châu Âu cho rằng việc 
thống nhất những thay đổi nhỏ trong IRA sẽ không làm 
thay đổi bản chất của đạo luật, mà khiếu nại lên WTO mới 
gửi đi thông điệp rằng đạo luật IRA không phù hợp với các 
quy định của tổ chức này.

Đây là hội nghị thượng đỉnh EU đầu tiên trong 
nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Thụy Điển với mục tiêu 
thúc đẩy EU như một “cửa ngõ toàn cầu”. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nút thắt khó gỡ cản trở 
EU đạt được nhất trí để hướng tới mục tiêu chung. Điều đó 
cho thấy EU còn phải đối mặt với nhiều thách thức. 

Tổng thống Herzog cảnh báo về 
'sự sụp đổ của xã hội' Israel

(ZING) - Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 
12/2 cảnh báo nước này đang trên bờ vực “sụp đổ hiến 
pháp và xã hội” do kế hoạch giảm bớt quyền lực của ngành 
tư pháp.

Trong bài phát biểu vào khung giờ vàng ngày 12/2, 
Tổng thống Israel Isaac Herzog bày tỏ lo ngại rằng kế 
hoạch mà chính phủ mới của Thủ tướng Benjamin 
Netanyahu đang dự tính đưa ra có thể làm dấy lên nghi ngờ 
về tương lai của nền dân chủ Israel, sức hấp dẫn của nước 
này với các nhà đầu tư nước ngoài và mối quan hệ với các 
đồng minh, Bloomberg đưa tin.

“Sự thiếu đối thoại đang chia rẽ chúng ta từ bên 
trong, và tôi đang nói to và rõ ràng với các bạn: Thùng 
thuốc súng sắp bùng nổ. Đây là trường hợp khẩn cấp”, ông 
Herzog nói.

Tổng thống Israel Isaac Herzog
Theo kế hoạch cải cách tư pháp, Thủ tướng 

Netanyahu và các trợ lý muốn tăng cường vai trò của chính 
phủ trong việc bổ nhiệm thẩm phán và hạn chế đáng kể 
thẩm quyền của Tòa án Tối cao trong việc bãi bỏ luật.

Dù đồng tình rằng Tòa án Tối cao Israel có quá 
nhiều quyền lực, nhiều người cho rằng kế hoạch này sẽ 
khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Hàng chục nghìn người đã biểu tình hàng tuần 
chống lại kế hoạch của chính phủ mới, trong khi rất nhiều 
nhà kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc an ninh đã 
nghỉ hưu và các học giả pháp lý đều phản đối.

Ngay sau khi ông Herzog kêu gọi thỏa hiệp và đối 
thoại, những người đứng đầu các ngân hàng hàng đầu của 
Israel - Hapoalim, Discount, Leumi và Mizrahi - đều bày 
tỏ sự ủng hộ với cách tiếp cận của ông.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin đã dội 
gáo nước lạnh vào mong muốn trì hoãn, đáp lại bài phát 
biểu của Tổng thống Herzog rằng ông không phản đối đối 
thoại nhưng điều này không nên cản trở sự tiến bộ.

Ông Netanyahu cũng nói rằng kế hoạch cải cách 
nhằm khôi phục sự cân bằng giữa các cơ quan của Israel, 
theo Reuters. 

Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Armenia 
lần đầu mở lại sau 35 năm để cứu trợ

(ZING) - Hãng thông tấn Anadolu cho biết cửa 
khẩu biên giới Alican giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đã mở 
lại sau 35 năm nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ 
các nạn nhân động đất.

Xe chở hàng viện trợ từ Armenia đến Thổ Nhĩ Kỳ 
qua cửa khẩu Alican hôm 11/2

Đặc phái viên Thổ Nhĩ Kỳ về đối thoại với 
Armenia, ông Serdar Kilic, ngày 11/2 đã chia sẻ hình ảnh 
cho thấy những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đi qua trạm 
kiểm soát ở cửa khẩu Alican vào Thổ Nhĩ Kỳ trên Twitter, 
Reuters đưa tin.

“Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự viện trợ hào phóng mà 
người dân Armenia gửi đến để giúp giảm bớt nỗi đau của 
người dân chúng tôi trong khu vực bị động đất”, ông Kilic 
nói và cảm ơn các quan chức Armenia.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho 
biết lần gần nhất cửa khẩu này mở cửa là năm 1988, khi Tổ 
chức nhân đạo Trăng lưỡi liềm đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ gửi 
hàng viện trợ tới Armenia sau trận động đất tại nước này.

Ankara đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa 
biên giới chung với Armenia kể từ những năm 1990. 

Hai nước chủ yếu mâu thuẫn về vụ thảm sát 1,5 
triệu người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman (tiền thân 
của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại) vào năm 1915.

Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận nhiều người Armenia sống 
ở Đế chế Ottoman đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ 
với lực lượng Ottoman trong Thế chiến thứ nhất, nhưng 
phản đối các số liệu và phủ nhận đây là vụ thảm sát có hệ 
thống.

Năm 2022, các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và 
Armenia đã có cuộc gặp không chính thức tại một hội nghị 
thượng đỉnh châu Âu trong nỗ lực hàn gắn hàng thập kỷ 
thù địch. 

Tổng thống Ba Lan nói Nga có 
thể sẽ chiến thắng trong cuộc xung 
đột

(SOHA) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đánh 
giá Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở 
Ukraine nếu phương Tây không cung cấp vũ khí khẩn cấp 
cho chính quyền Kiev trong những tuần tới.

“Vâng, họ có thể sẽ chiến thắng nếu Ukraine 
không nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp từ phương Tây”, nhà 
lãnh đạo Ba Lan trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ Le 
Figaro của Pháp khi được hỏi liệu ông có nghĩ Nga sẽ 
giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine hay 
không.

“Ukraine có binh sĩ nhưng không có cơ sở hạ tầng 
quân sự hiện đại. Nếu phương Tây không gửi thiết bị quân 
sự tới Ukraine trong những tuần tới, Nga có thể sẽ giành 
chiến thắng”, ông Duda nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga 
Maria Zakharova hôm 11/2 nhấn mạnh rằng, ngay cả khi 
phương Tây nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Ukraine, 
điều này cũng không thể thay đổi cục diện của cuộc xung 
đột.

“Việc gửi vũ khí cho Ukraine sẽ không giúp ích gì 
mà chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn”, bà Zakharova nói.

Gần đây, nhiều quốc gia phương Tây thông báo sẽ 
cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Mỹ quyết định gửi 31 xe tăng tối tân M1 Abrams 
do nước này sản xuất cho Ukraine. Chính phủ Đức thông 
báo nước này cấp phép để hãng sản xuất chuyển xe tăng 
Leopard 1 cho Ukraine sau khi chấp thuận viện trợ 
Leopard 2.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda
Ba Lan tuyên bố sẽ cung cấp cho nước láng giềng 

14 chiếc Leopard 2 và 60 xe tăng T-72 cải tiến từ thời Liên 
Xô.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine cần 
máy bay chiến đấu, được chuyển giao với tốc độ nhanh và 
số lượng lớn. 

Trong khi nhiều quốc gia phương Tây đang cân 
nhắc yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu của Ukraine, 
Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị này.

Các nhà phân tích và các quan chức Ukraine dự 
đoán   Nga sẽ mở cuộc tấn công mới vào tháng này, vào thời 
điểm tròn 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự ở 
Ukraine. 

Cuộc tấn công mới của Nga sẽ tập trung vào miền 
Đ đông Ukraine, nơi Moscow ang cố gắng giành quyền 
kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, gồm 2 tỉnh Donetsk 
và Lugansk. 
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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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

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

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

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is given 
to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

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

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in 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
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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