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Israel-Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Nga lại 'làm căng' với phương Tây, thỏa
thuận đầu tư EU-Trung Quốc... là những sự kiện quốc tế nổi bật 24h qua.

Lệnh ngừng bắn Israel-Hamas chính thức có hiệu lực

Theo Reuters, ngày 21/5, Israel và lực lượng Hamas của Palestine đã chính thức ký một thỏa
thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.

Đám đông cùng tụ tập ăn mừng trên đường phố ở Khan Yunis. (Nguồn: AFP)

Hai bên cam kết sẽ sẵn sàng trả đũa bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của bên
kia. Cairo cho biết họ sẽ cử hai phái đoàn tới giám sát lệnh ngừng bắn.
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Các quan chức y tế Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và
hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Trong khi đó, con số thiệt mạng ở Israel
là 12 người. Israel cho biết họ đã giết ít nhất 160 chiến binh.

Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo cai trị Gaza, coi cuộc giao tranh như một cuộc kháng cự
thành công trước một kẻ thù mạnh hơn về mặt quân sự và kinh tế.

"Đúng là trận chiến kết thúc ngày hôm nay nhưng (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu) và cả
thế giới nên biết rằng bàn tay của chúng tôi liền kề họng súng và chúng tôi sẽ tiếp tục khả năng
theo đuổi cuộc kháng chiến này" - Ezzat El-Reshiq, một quan chức cấp cao Hamas nói.

Thế giới hoan nghênh lệnh ngừng bắn

Trả lời phỏng vấn trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 2 giờ sáng ngày 21/5 theo giờ địa
phương, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết: “Tôi hoan nghênh lệnh ngừng
bắn giữa Gaza-Israel, sau 11 ngày giao tranh gây ra nhiều thương vong.”

Ông Guterres bày tỏ: “Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập và Qatar, sự phối hợp chặt chẽ
với Liên hợp quốc để giúp khôi phục bình yên cho Gaza và Israel,” đồng thời kêu gọi tất cả các
bên tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Tổng Thư ký LHQ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phối hợp để hỗ trợ nhân đạo cho người
dân Palestine và giúp tái thiết khu vực này cũng như củng cố các thể chế của họ. Đồng thời,
Israel và Palestine cũng nên nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình một cách nghiêm
túc, giải quyết các nguyên nhân “gốc rẽ” của cuộc xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ: “Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với LHQ và
các bên quốc tế liên quan để hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng và hỗ trợ quốc tế cho người dân ở
Gaza cũng như trong các nỗ lực tái thiết Gaza.”
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Ai Cập, ‘kiến trúc sư’ của lệnh ngừng bắn cũng có lời ca ngợi. Theo đó, Tổng thống Ai Cập
Abdel Fattah el-Sisi cho biết: “Với niềm hạnh phúc tột cùng, tôi đã nhận được một cuộc điện
thoại từ Tổng thống Biden, trong đó chúng tôi đã trao đổi tầm nhìn xung quanh việc đạt được
một công thức có thể xoa dịu xung đột hiện tại giữa Israel và Gaza.

Tầm nhìn của chúng tôi phù hợp với việc quản lý xung đột giữa các bên bằng biện pháp ngoại
giao”.

Ông Putin dọa 'bẻ răng' kẻ nào muốn xâm lược Nga

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với quan chức cấp cao hôm 20/5, Tổng thống Nga&nbsp;V
ladimir Putin
tuyên bố: "Nhiều kẻ muốn ‘cắn’ hoặc lấy đi thứ gì đó chúng ta. Nhưng những kẻ đó nên biết
rằng chúng ta sẽ ‘bẻ răng’ của họ để họ không thể cắn”.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên sau khi ông cho rằng, nhiều nước đặt câu hỏi về quyền
kiểm soát của Nga đối với Siberia - vùng giàu năng lượng.

"Một số người thậm chí còn dám bày tỏ công khai rằng việc Nga sở hữu tài sản của một khu vực
như Siberia là không công bằng", Tổng thống Putin cho biết.

Ông Putin cho rằng, chìa khóa để “hạ gục” âm mưu của kẻ thù là thúc đẩy phát triển các lực
lượng vũ trang của Nga. Theo ông Putin, Moscow đã liên tục tăng cường sức mạnh quân đội là
để đảm bảo khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và sẵn sàng đáp trả quyết liệt trước những
kẻ xâm lược. (Sputnik)

Mỹ, Nga cùng tổ chức tập trận ở Balkan
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Ngày 20/5, Serbia và Nga có các cuộc tập trận quân sự chung gần thủ đô của Serbia, trong khi
các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đang tổ chức cuộc tập trận lớn ở các nước láng giềng Balkan.

Các cuộc tập trận của Nga tại một bãi tập gần thủ đô Belgrade - Serbia diễn ra trong bối cảnh
quân đội Mỹ đang có cuộc tập trận quy mô lớn mang tên DEFENDER-Europe 2021, được tổ
chức trên khắp châu Âu, bao gồm hầu hết các quốc gia láng giềng Serbia.

Binh sĩ Ba Lan và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung
Defender-Europe 20 tại cơ sở huấn luyện Drawsko Pomorskie
ở Ba Lan ngày 17/6/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Lục quân Mỹ cho biết các cuộc tập trận chung có khoảng 28.000 quân đa quốc
gia được "thiết kế để xây dựng sự sẵn sàng và khả năng tương tác giữa quân đội Mỹ, NATO và
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các đối tác".

Châu Âu bác bỏ hiệp định đầu tư với Trung Quốc

Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết hoãn việc phê chuẩn Hiệp định đầu
tư với Trung Quốc, cho đến khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào các chính
trị gia và học giả châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 21/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Triệu Lập Kiên cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào nước
này mới là nguyên nhân gây nên những khó khăn trong quan hệ song phương, do vậy trách
nhiệm không thuộc về Trung Quốc.

Ông kêu gọi EU “nghiêm túc suy nghĩ” về việc dừng phê chuẩn Hiệp định đầu tư giữa hai bên,
khẳng định Bắc Kinh “có thành ý” trong việc phát triển quan hệ Trung Quốc-EU, nhưng cũng sẽ
kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển đất nước. (Reuters/THX)

Đảng của bà Aung San Suu Kyi bị giải tán

Hội đồng bầu cử do chính quyền quân sự Myanmar thành lập sẽ giải tán đảng của cựu cố vấn
quốc gia Aung San Suu Kyi vì “gian lận” bầu cử, theo một hãng tin địa phương.

Theo ông Thein Soe, chủ tịch hội đồng bầu cử do chính quyền quân sự thành lập cho biết, gian
lận bầu cử do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) thực hiện là trái pháp luật “nên chúng
tôi sẽ phải hủy đăng ký của đảng này”.

“Những người này sẽ bị coi là kẻ phản bội và chúng tôi sẽ hành động” – ông Soe nói thêm.
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Indonesia kêu gọi LHQ gây sức ép để Myanmar tuân thủ các đồng thuận ASEAN

Tham dự cuộc tranh luận đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào ngày 20/5, Ngoại
trưởng Indonesia Retno Marsudi đã đề nghị Hội đồng Bảo an (HĐBA LHQ) hối thúc quân đội
Myanmar thực hiện đề xuất của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) nhằm chấm dứt cuộc
khủng hoảng chính trị sau đảo chính.

Bà Retno nói: "Tôi đề nghị HĐBA và Đại hội đồng LHQ ủng hộ những nỗ lực của ASEAN và sử
dụng ảnh hưởng để buộc các bên liên quan ở Myanmar chấp nhận các cơ sở của ASEAN trong
việc giải quyết các vấn đề ở Myanmar".

Theo bà Retno, Đại hội đồng và HĐBA LHQ hoan nghênh các bước đi của Indonesia trong việc
cố gắng tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar.

Chủ tịch Đại hội đồng và Chủ tịch HĐBA LHQ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ASEAN, trong đó
có việc thực hiện 5 điểm đồng thuận từ Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại
Jakarta hồi tháng 4 vừa qua.

Azerbaijan sẵn sàng đàm phán với Armenia

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán
hòa bình với Armenia, 6 tháng sau khi hai nước láng giềng vùng Caucasus xung đột tại khu vực
tranh chấp Nagorno-Karabakh.

“Chúng tôi sẵn sàng làm việc để đạt được thỏa thuận hòa bình với Armenia. Xung đột
Nagorny-Karabakh đã kết thúc và đã đến lúc phải nghĩ đến tương lai”. Ông nhấn mạnh hai nước
cần “giảm thiểu những rủi ro trong tương lai”.

Về phần mình, trong cuộc họp nội các ngày 20/5, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói rằng
một thỏa thuận với Azerbaijan đang được soạn thảo, song ông không có quyền tiết lộ bất kỳ chi
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tiết nào.

Ông nêu rõ: “Tôi sẽ ký văn bản này trong trường hợp Azerbaijan thực hiện những gì đã thỏa
thuận”, đồng thời cho biết Nga đang giúp làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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