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-(Tienphong 1/6) Trung Quốc cảm ơn Malaysia ủng hộ Huawei: Đại sứ Trung Quốc
tại Malaysia đã viết một lá thư dài ca ngợi quan hệ hữu nghị 45 năm giữa 2 nước;
(Petrotimes 1/6)
Tr
ung Quốc phản ứng khi bị Mỹ chỉ trích gây bất ổn ở Biển Đông

-(Vnexpress 31/5) Duterte buồn vì yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông: Tổng
thống Philippines cảnh báo Biển Đông sẽ trở thành "điểm nóng rắc rối" từ yêu sách
chủ quyền phi lý của Trung Quốc; (Quandoinhandan 31/5)
Khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 18

-(Nguoilaodong 31/5) Lầu Năm Góc: Trung Quốc quân sự hóa biển Đông quá mứ c
trong khi Bắc Kinh cho rằng đó chỉ là "hành động tự vệ"; (Tuoitre 29/5)
Dự luật ngăn quân sự hóa Biển Đông động chạm đến cấp nào của Trung Quốc?

-(Plo 30/5) Ông Tập Cận Bình đã thất hứa trên Biển Đông: Đó là tuyên bố do Tướng
Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khi đề cập nỗ
lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc; (VOV 31/5)
Trung Quốc đáp trả dữ dội khi bị Mỹ vây ép về hồ sơ Biển Đông

-(Tienphong 29/5) Thế đối đầu Australia - Trung Quốc trên Biển Đông bắt nguồn từ
lợi ích trực tiếp của họ và nằm trong chiến lược lớn hơn ngăn chặn tầm ảnh hưởng
của Bắc Kinh ở khu vực, thậm chí ngay ở "sân sau" của Canberra; (Giaoduc 29/5)
Nhật Bản tăng cường can dự vào vấn đề Biển Đông là vấn đề mang tính nguyên
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-(Nguoilaodong 28/5) Tàu Trung Quốc đeo bám tàu Úc ở Biển Đông: Chỉ huy không
quân Úc Richard Owen cho biết theo dõi rất sát các hoạt động của Hải quân Úc khi
những tàu này hai lần đi qua Biển Đông; (Thanhnien 28/5)
Phi công hải quân Úc bị chiếu laser trên Biển Đông
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