Tổng hợp dư luận trong và ngoài nước về Hội thảo quốc tế lần 2
Thứ tư, 17 Tháng 11 2010 14:03

-(MIMA) 2nd International Workshop on the South China Sea : Cooperation for
Regional Security and Development
- Một vài đánh giá của Viện Nghiên
cứu biển Malaysia về nội dung Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần 2

-(M & C 12/11) South China Sea tensions cooling, experts say ;(Bloomberg 11/11)
Disagreements Over Claims in South China Sea Are Intractable, Thayer Says

-( Scribd ) Phỏng vấn GS. Cathayer trước và trong quá trình diễn ra Hội thảo quốc
tế về Biển Đông lần 2.

- Báo Đức viết về Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần 2

-(VNN 17/11) Đường lưỡi bò: "Gậy ông đập lưng ông" ;
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(VNN 15/11) Lịch sử đâu phải thích bẻ cong, uốn thẳng là được! ;

Trung Quốc nợ thế giới lời giải thích về Biển Đông ;

(CAND 14/11) Biển Đông - chuyện lớn của thế kỷ XXI;

(KTSG 13/11) Hội thảo Biển Đông: Đề xuất các ý tưởng hợp tác ;

(Tuổi Trẻ 13/11) Tránh dùng vũ lực để giải quyết vấn đề biển Đông;

(VnExpress 12/11) Minh bạch chính sách - chìa khóa cho vấn đề Biển Đông;

(Dân Trí 12/11) “Thành công nhờ thẳng thắn, khách quan, trung thực, xây dựng và
cầu thị”
;

(Đất Việt 12/11) Biển Đông từ những góc nhìn khác biệt

(VNN 12/11) Không thể biện minh việc dùng vũ lực ở Biển Đông;

(RFI 12/11) Yêu sách « đường lưỡi bò » của Trung Quốc : Không có cơ sở pháp lý ;

(Thanh Niên 12/11) Mổ xẻ vấn đề biển Đông;
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(Tuổi Trẻ 12/11) Biển Đông trở thành vấn đề quốc tế;

(VNN 12/11) Biển Đông: Hết mưa trời lại nắng...;

(RFI 11/11) Quan tâm nhiều đến sự can dự của Mỹ vào khu vực;

(Pháp Luật 11/11) Khai mạc hội thảo quốc tế về biển Đông tại TP.HCM ;

(RFI 11/11) Thái độ của Trung Quốc áp đặt chủ quyền Biển Đông bị nêu bật tại
Việt Nam
;

(VnExpress 10/11) Việt Nam tổ chức hội thảo về Biển Đông;

(VNN 10/11) VN tổ chức hội thảo quốc tế lần 2 về Biển Đông;
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