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Nổ lớn ở Lebanon, ít nhất 70 người thiệt mạng

Nổ lớn ở Lebannon, ít nhất 70 người thiệt mạng

Tại Thủ đô Beirut của Lebanon hôm thứ Ba (đêm hôm qua theo giờ VN), đã xảy ra một
vụ nổ lớn khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Vụ nổ
hầu như san phẳng một bến cảng, làm hư hại nhiều tòa nhà trong thành phố, theo Fox
News.

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Hội Chữ thập đỏ Lebanon thông báo trên
Twitter rằng hơn 30 đội cứu hộ đã được cử tới hiện trường vụ nổ.

Ông Abbas Ibrahim, giám đốc Tổng cục An ninh Lebanon, cho biết vụ nổ có thể được
kích hoạt từ vật liệu gây nổ được tịch thu từ một con tàu gần đây và được lưu trữ tại
cảng. Kênh truyền thông địa phương LBC cho biết vật liệu này là natri nitrat.

Trung Quốc ‘hạ giọng’ với Mỹ

Hôm thứ Ba (4/8), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, nói rằng Bắc Kinh
không muốn căng thẳng song phương leo thang hơn nữa sau khi hai bên cho đóng cửa
lãnh sự quán của đối phương trong những tuần gần đây, theo Reuters.

“Tôi không nghĩ một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ ai”, ông
Thôi nói.



“Tại sao chúng ta lại cho phép lịch sử [chiến tranh lạnh] lặp lại, khi chúng ta phải đối
mặt với quá nhiều thử thách mới?”, ông Thôi nói, sau khi bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng
lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là “ổ gián điệp”.

Mỹ tiếp tục ủng hộ ông Guaido làm tổng thống Venzuela

Chính quyền Trump sẽ tiếp tục ủng hộ ông Juan Guaido trong vai trò tổng thống hợp
pháp của Venezuela, và hy vọng các nước khác sẽ tiếp tục công nhận vị lãnh đạo trẻ tuổi
này sau cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 6/12, phái viên đặc trách vấn đề Venezuela
của Hoa Kỳ, ông Elliott Abrams, cho biết hôm thứ Ba, theo Reuters.

Ông Elliott Abrams đưa ra phát biểu này hai ngày sau khi 27 đảng đối lập ở Venezuela
tuyên bố họ sẽ không tham gia bầu cử quốc hội vì quan ngại cuộc bầu cử sẽ bị lũng đoạn
bởi đảng cầm quyền thiên tả của Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Abrams cho biết Hoa Kỳ vẫn đang tập trung loại bỏ ông Maduro khỏi môi trường
chính trị ở Venezuela.

Bắc Kinh nuôi âmmưu sở hữu công nghệ tiên tiến

Ông Christopher Ford, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đã cảnh báo về mối đe dọa của Trung
Quốc đối với những nước sở hữu công nghệ tiên tiến, khi nói rằng ngoài Mỹ thì Nhật,
Hàn, Đức, Pháp đều nằm trong số những nước mà Bắc Kinh muốn “tranh thủ” công nghệ,
theo Yonhap.

Ông Ford đưa ra cảnh báo này tại một cuộc họp với Hạ viện Mỹ hôm 13/7, theo văn bản
được công bố hôm thứ Ba.

Trong cuộc họp, ông Ford cho biết chính sách “Hhợp nhất quân-dân” của chính quyền
Trung Quốc nhắm mục tiêu sở hữu công nghệ tiên tiến và mới nổi của những nước phát
triển nhằm hiện thực hóa tham vọng thống trị thế giới về kinh tế và quân sự của Đảng
Cộng sản Trung Quốc vào năm 2049.

Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục ‘vạch mặt’ Bắc Kinh

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Ba tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ các nhà vận
động dân chủ Hồng Kông chạy thoát khỏi hòn đảo này nhằm trốn thoát khỏi sự truy
lùng của chính quyền Trung Quốc, đồng thời lên án hành vi đàn áp nhân quyền của Bắc
Kinh, theo AFP.

“ĐCSTQ cấm người dân tự do tư tưởng và đang từng ngày mở rộng hành vi này ra ngoài
biên giới Trung Quốc”, ông Pompeo nói.

“Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác sẽ tiếp tục bảo vệ người dân của mình tránh xa bàn
tay của chế độ độc tài Bắc Kinh”, ông Pompeo nói. Trong một tweet, ông Pompeo cho
biết Washington “lên án việc ĐCSTQ đang cố gắng truy tố những người ủng hộ dân chủ
sống bên ngoài Trung Quốc, kể cả ở Hoa Kỳ”.



Mỹ lên án Trung Quốc mở rộng chế độ độc tài ra bên ngoài lãnh thổ

Tối thứ Ba (4/8), trên trang web
của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã
ra thông cáo báo chí lên án việc mở
rộng chế độ độc tài ra bên ngoài
lãnh thổ của chính quyền ĐCSTQ.
Đầu thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ
Mike Pompeo cho biết chính quyền
Bắc Kinh “không thể dung thứ những
suy nghĩ tự do dân chủ của chính
người dân của mình, và hiện đang

không ngừng nỗ lực mở rộng quyền tài phán cra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc”.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ trích dẫn ví dụ gần đây nhất là lệnh truy bắt 6 nhà
hoạt động dân chủ người Hồng Kông bên ngoài Trung Quốc của Bắc Kinh, trong đó gồm
một công dân Mỹ.

6 nhà hoạt động này gồm Nathan Law, Wayne Chan Ka-kui, Honcques Laus, Samuel Chu,
Simon Cheng và Ray Wong Toi-yeung, trong đó Samuel Chu là một công dân Mỹ gốc
Hồng Kông. Họ hiện đang sống lưu vong và bị cáo buộc kích động ly khai và thông đồng
với các lực lượng nước ngoài theo Luật An ninh Quốc gia mới.

Luật An ninh Hồng Kông áp dụng cho người dân toàn thế giới!

Luật An ninh Quốc gia mới được
Trung Quốc ban hành cho Hồng Kông
kết tội các hoạt động “ly khai”, “lật đổ
chính quyền”, “khủng bố” và “cấu kết
với các thế lực nước ngoài” mà án tù
có thể lên đến chung thân.khu, do
những người không thường trú tại
Hồng Kông thực hiện”.

Nói cách khác, điều khoản này đã mở
rộng phạm vi thẩm quyền của đạo

luật ra ngoài lãnh thổ Hồng Kông và áp dụng cho người dân của bất kỳ quốc gia nào trên
thế giới.

Cuối thông cáo, vị Ngoại trưởng khẳng định Mỹ và các nước dân chủ khác “sẽ tiếp tục
bảo vệ người dân của mình trước thẩm quyền vượt biên của chính quyền độc tài Bắc
Kinh”.

https://www.state.gov/on-the-chinese-communist-partys-extra-territorial-authoritarianism/
https://www.dkn.tv/the-gioi/canh-sat-hong-kong-truy-bat-6-nha-hoat-dong-o-nuoc-ngoai-theo-luat-an-ninh.html


Bão cấp 13 tạo thành những cơn sóng cao hàng chục mét khi ập vào bờ biển Chiết

Giang

Sức gió mạnh cuốn bay cả người đi đường…

Ngày 4/8, cơn bão thứ tư trong năm nay của Trung Quốc có tên Hagupit đã đổ bộ Ôn
Châu, Chiết Giang. Sức gió tối đa trên bờ đạt cấp 13. Một con sóng khổng lồ cao hàng
chục mét đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực đô thị Nhạc Thanh, Ôn Châu và hàng
trăm ngàn người bị ảnh hưởng.

Các nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo từ màu vàng lên mức cam (cao thứ hai). Cơn
bão đã gây ra những cơn gió mạnh với tốc độ gió 90 km mỗi giờ kèm mưa lớn, đồng
thời gây ra những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét khi vào tới bờ biển. Theo tin
mới cập nhật từ Soundohope, gần 400.000 người dân tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán
đến nơi an toàn. Dịch vụ tàu hỏa và các hoạt động xây dựng đã phải tạm dừng ở tỉnh
Phúc Kiến và các tàu đánh cá đã được kéo lên bờ.

Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy sức gió của cơn bão Hagupi mạnh tới
nỗi đã cuốn bay người đang đi đường, phá hủy nhà cửa và mưa lớn làm ngập khu vực
đô thị Nhạc Thanh, với nước ở một số khu vực sâu hơn 2 mét.

Gió dữ dội và mưa lớn đổ bộ vào Ôn Châu , Chiết Giang và tạo ra những con sóng tới
hàng chục mét trên bờ biển Đông Khẩu.

Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, cơn bão Hagupit mạnh nhất trong 14
năm tấn công Ôn Châu đã khiến nhiều ngôi nhà địa phương bị hư hại, nhiều cột điện bị
thổi bay. Theo báo cáo, lực gió cao nhất đạt cấp 15.



Tài khoản DynastyEndChaos đăng bài trên Twitter với lời bình:

“2020: Dịch bệnh, nhật thực, châu chấu, côn trùng di cư, hạn hán, mưa lớn, lũ lụt, lở đất,
hỏa hoạn, cháy nổ, mưa đá, giông bão, động đất, tuyết giữa tháng sáu, ngày hóa đêm
trong chốc lát, lốc xoáy, còn gì nữa chưa đến không?

Bão nhiệt đới! Cơn bão có gió cấp 15. Nghe thật đáng sợ.

Trên thực tế, tất cả những thảm họa thiên nhiên này ít gây hại hơn nhiều so với sự
chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương
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