
                       

Mỹ nói hành động của    trên Biển Đông 'hoàn toàn bất hợp pháp' 

Các tuyên bố của Trung Quốc về tài nguyên ngoài khơi trên Biển Đông "hoàn toàn 

bất hợp pháp", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố sáng 14/7. 

Trong tuyên bố được đưa ra sáng 14/7, Hoa Kỳ khẳng định: 

"Hoa Kỳ bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng 

mở", và tuyên bố: "Các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài 

khơi tại hầu hết Biển Đông, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn 

tài nguyên đó, là hoàn toàn bất hợp pháp."  (BBC, 14 tháng 7 2020) 

 nh  uốc:  hiết bị 5  của  uawei phải gỡ bỏ hết vào 2027 

Các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động của Vương quốc Anh bị cấm mua 

thiết bị mới 5G của Huawei sau ngày 31/12 và họ cũng phải gỡ bỏ tất cả bộ thiết bị 

5G của hãng này khỏi mạng lưới của họ vào năm 2027.   

Bộ trưởng kỹ thuật số Oliver Dowden nói với Hạ viện Anh về quyết định này. 

"Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng nó là một quyết định đúng đắn 

đối với các mạng viễn thông của Vương quốc Anh, vì an ninh quốc gia và nền 

kinh tế của chúng ta, cả bây giờ và thực sự về lâu dài," ông nói.                      

(BBC, 14 tháng 7 2020) 

83 triệu phú hối thúc chính phủ tăng thuế để giúp chống Covid 

Dưới danh hiệu “Millionaires for Humanity- Triệu phú vì nhân loại”, những „nhà 

giàu‟ ký tên vào kiến nghị yêu cầu chính phủ nước họ gồm Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, 

Đan Mạch, vương quốc Anh và Canada hãy tăng thuế đánh trên những tài sản lớn 

để có quỹ chống đại dịch. Các nhà triệu phú không những yêu cầu tăng thuế cao 

mà còn 'tăng lâu dài' vì theo lời họ, “từ thiện không giải quyết được dịch Covid-

19”.   

Các triệu phú nói họ „mang nợ‟ các chiến sĩ chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu, và 

lưu ý rằng những nhân viên thiết yếu được trả lương quá thấp, bất chấp những rủi 

ro mà những người can trường này sẵn sàng chấp nhận mỗi ngày để chăm sóc cho 

những người còn lại để nêu bật rằng “tình con người của họ quan trọng hơn tiền 

bạc của chúng tôi.”  (VOA, 14/07/2020) 

Vương  ghị: Bắc Kinh sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ bằng ‘thiện chí và 

chân thành’ 

Nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Vương Nghị hôm 9/7 nói rằng quan hệ Trung 

– Mỹ đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi quan hệ 

ngoại giao được thiết lập vào năm 1979, nhưng hai nước vẫn có thể quay trở lại 

đúng hướng, theo Reuters. 

“Hai nước không nên tìm cách thay thế nhau”, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc 

nói. “Trung Quốc không thể và sẽ không trở thành một nước Mỹ khác”. 



Hôm 8/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng thế giới không nên để cho 

hành động bắt nạt của Trung Quốc tiếp diễn, đồng thời nêu bật tranh chấp lãnh thổ 

giữa nước này với Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản.  (VOA, 09/07/2020) 

Philippines quyết không thỏa hiệp với  rung  uốc về Biển Đông 

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. tuyên bố phán quyết Biển Đông năm 

2016 của Tòa Trọng tài "không thể thỏa hiệp" và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc 

tuân thủ phán quyết này. 

Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. đã đưa ra thông điệp nhân kỷ niệm ngày 

12/7/2016. Đây là ngày Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) đưa ra phán 

quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. 

Ngoại trưởng Locsin Jr. nhấn mạnh phán quyết đã "giải quyết triệt để vấn đề về 

quyền lịch sử và các quyền hàng hải ở Biển Đông dựa trên Công ước 1982 của 

Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)".  (BBC, 13 tháng 7 2020) 

Châu Âu khó đạt đồng thuận về  hổ  hĩ Kỳ 

Cho đến nay các thành viên Liên Âu vẫn không đạt được một quan điểm chung để 

đối phó với Ankara và nhất là để đưa ra được biện pháp thích ứng trước những 

tranh chấp ngày càng nhiều, từ vấn đề đảo  ýp, di dân, cho đến Libya. Đây là chủ 

đề khiến Pháp rất bực tức vì Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với 

Libya. Chính Paris đã đề xuất cuộc họp và cho rằng có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chủ đề tranh chấp gay gắt cuối cùng là thánh đường Hagia  ophia ở Istanbul sẽ 

được biến thành đền thờ Hồi Giáo. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử của thánh đường 

này.  (RFI, 13/07/2020) 

Tập đoàn  rung  uốc  oa Vi ngày càng bị gạt ra bên lề thị trư ng 5  

châu Âu 

Theo tiết lộ của báo chí Anh vào hôm qua, 12/07/2020, tập đoàn viễn thông 

Trung Quốc Hoa Vi vừa xin được gặp kh n cấp thủ tướng Anh Boris Johnson 

để bàn về một thỏa thuận theo đó Luân Đôn sẽ dời ngày loại bỏ Hoa Vi ra khỏi 

mạng 5G của Anh Quốc qua sau cuộc bầu cử Quốc Hội  vào tháng 6 năm 

2025.  

Trước đó, đã có tin là Hoa Vi có nguy cơ bị loại trong thực tế khỏi cuộc đua 

xây dựng mạng lưới 5G tại Pháp, cũng như việc tập đoàn Trung Quốc bị 

Telecom Italia (TIM), công ty viễn thông hàng đầu tại  , gạt ra khỏi cuộc đấu 

thầu cung cấp thiết bị cốt l i cho mạng 5G mà TIM đang chu n bị xây dựng ở 

  và Brazil.  (RFI, 13/07/2020) 

 rung  uốc và  ran bí mật mở đối tác thương mại và quân sự để đối phó 

với Mỹ 

Iran và Trung Quốc đã bí mật soạn thảo một kế hoạch đối tác kinh tế và an ninh, 

mở đường cho Bắc Kinh đầu tư nhiều tỉ đô la vào năng lượng và các lĩnh vực khác 

ở Iran, nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump trong 



việc cô lập chính quyền Teheran trước những tham vọng của Iran về hạt nhân và 

quân sự. Trên đây là thông tin báo Mỹ The New York Times đăng tải hôm qua 

11/07/2020. 

Thỏa thuận đầu tư và an ninh sẽ cho phép mở rộng đáng kể ảnh hưởng của Trung 

Quốc tại Trung Đông, đồng thời mang lại phao cứu sinh cho nền kinh tế Iran. 

Quan hệ đối tác, được mô tả chi tiết trong một dự thảo thỏa thuận dài 18 trang mà 

nhật báo The New York Times có được, sẽ tăng cường sự hiện diện của Trung 

Quốc tại Iran trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bến cảng, đường sắt và hàng 

chục dự án khác. Đổi lại, theo tiết lộ của một quan chức Iran và một nhà thương 

lượng về dầu lửa, Trung Quốc sẽ được Teheran cung cấp dầu lửa thường xuyên và 

giảm giá trong suốt 25 năm.  (RFI, 12/07/2020) 

Thiên tai : Phân nửa miền nam  rung  uốc chìm trong lũ lụt 

Mùa mưa năm 2020, chỉ mới bắt đầu, nhưng đặc biệt cay nghiệt đối với miền 

nam Trung Quốc. Hơn 140 người chết, không kể số người mất tích, trong lúc 

mực nước sông Dương Tử tiếp tục dâng lên một cách đáng ngại. Họa vô đơn 

chí, người dân Vũ Hán vừa trải qua đại dịch siêu vi corona lại phải đối mặt với 

lũ lụt. 

Báo cáo chính thức nói đến 20 triệu dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại vật chất 

khoảng 8 tỷ đô la. Nhưng đây chỉ là ước định tạm thời bởi vì thiên tai chưa 

chấm dứt. Theo dự báo, trong những ngày tới, những cơn mưa như trút sẽ bao 

phủ toàn bộ miền nam Trung Quốc, từ Tứ Xuyên cho đến Hồ Nam. » 

(RFI, 12/07/2020) 
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