Tin tuần từ 6/11 - 12/11
Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 10:10

-(VOA 10/11) Trung Quốc sắp phóng thử tên lửa ở Biển Đông: Tên lửa Trường Chinh
11 sẽ được phóng lên từ một bệ phóng trên biển nhằm thử nghiệm dịch vụ vệ tinh
dành cho doanh nghiệp vào năm 2018;
Mỹ ‘thẳng thắn’ về Biển Đông khi ông Trump đến TQ

-(Thanhnien 10/11) Lãnh đạo Mỹ, Trung bàn vấn đề Biển Đông: Hai nhà lãnh đạo
ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp;
Philippines lo ngại tàu nạo vét Trung Quốc

-(Thanhnien 7/11) Philippines lo ngại tàu nạo vét Trung Quốc: Một số tờ báo Trung
Quốc tuyên bố tàu Thiên Côn Hiệu là “công cụ đắp đảo thần kỳ” hoặc “công cụ tạo
đảo mạnh nhất châu Á”; (Vnplus 7/11)
Thủ tướng Trung Quốc sắp thăm Philippines lần đầu tiên sau 10 năm
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-(VOA 7/11) Philippines nâng cấp đảo trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc:
Các hình ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy tàu bè của Trung Quốc hiện diện ở
quanh đảo Thị Tứ;
Dự án khí đốt lớn nhất Việt Nam ở biển Đông trên đà hoàn tất

-(Soha 6/11) 3 cụm tàu sân bay “tạo thế” cho Tổng thống Mỹ thăm châu Á: Bộ
Quốc phòng Mỹ cho biết việc

3 tàu sân bay Mỹ đồng thời xuất hiện ở Tây Thái Bình Dương là một điều hiếm;
(Infonet 6/11) Hạ thủy tàu "khủng" xây đảo, Trung Quốc "trêu ngươi" ông Trump

-(Dantri 7/11) “Bậc thầy đàm phán” Donald Trump sẽ thương lượng những gì trong
chuyến thăm châu Á?:
Tổng thống Mỹ sẽ tái khẳng định vị thế trong
việc thúc đẩy khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương tự do và cởi mở; (VOV 6/11)
Ấn Độ-Thái Bình Dương định hình chiến lược khu vực của ông Trump?
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