
Section A
The Vietnamese Business Daily

Naêm Thöù 42

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, Texas 77036 (goùc Harwin Dr.@ Corporate Dr.)

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET * Fax: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com *  Email: info@thevietnampost.com

Bạn có thể scan mã QR trên 
để truy cập trang báo điện tử 

của chúng tôi.
Khách hàng cũng có thể 

xem quảng cáo
rao vặt của mình 

ngay trực tuyến tại 
www.thevietnampost.com

                                   

Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  
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Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

671-2002/1570

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years ExperienceTrung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN

* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise.

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Nhà, Bán Tiệm 

Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036

mailto:rjones3@houstonisd.org
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ
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WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

671-2002/1570

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Nhanh Chóng
˜ Giá Bình Dân

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

631-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years ExperienceTrung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN

* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“ Asking $30,000 franchise.

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Nhà, Bán Tiệm 

Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ 

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036

mailto:rjones3@houstonisd.org
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TIN THẾ GIỚI

Canada thúc đẩy xuất khẩu 
ngũ cốc khi nguồn cung thắt 
chặt

(VN+) - Với khoản đầu tư lên đến 3,5 triệu 
USD Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất 
ngũ cốc tìm kiếm các cơ hội mới cho ngũ cốc của 
nước này.

Chính phủ Canada mới đây thông báo 
khoản hỗ trợ nhằm thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc 
trong thời điểm nhu cầu với ngũ cốc của nước này 
trên các thị trường toàn cầu gia tăng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada, Marie-
Claude Bibeau, cho biết các nhà sản xuất ngũ cốc 
nước này là một mắt xích quan trọng trong an ninh 
lương thực toàn cầu. Khoản đầu tư vừa được công 
bố sẽ góp phần giúp các hiệp hội xây dựng các quan 
hệ hợp tác mới trên các thị trường quốc tế.

Với khoản đầu tư lên đến gần 4,4 triệu 
CAD (3,5 triệu USD), Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ 
các nhà sản xuất ngũ cốc bằng việc giúp ba hiệp hội 
là Cereals Canada Inc., Hội đồng Ngũ cốc Canada 
và Hiệp hội người trồng yến mạch tìm kiếm các cơ 
hội mới cho ngũ cốc của nước này.

Khi nhu cầu xuất khẩu ngũ cốc của Canada 
tiếp tục tăng, điều quan trọng là đảm bảo các cơ hội 
thương mại mới, góp phần củng cố chuỗi giá trị.

Trong khi đó, các bộ trưởng nông nghiệp 
liên bang, tỉnh và lãnh thổ đã có cuộc họp trong 
tuần này để nêu lên những lo ngại về nguồn cung 
lương thực toàn cầu và việc cung cấp các nguyên 
liệu đầu vào thiết yếu như phân bón.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về 
giải pháp nhằm tối đa hóa đóng góp của Canada 
vào nguồn cung lương thực toàn cầu và nhất trí 
phối hợp nhằm ổn định chuỗi cung ứng.

Các nhà sản xuất ngũ cốc Canada đạt doanh 
thu kỷ lục 32,2 tỷ CAD (25,8 tỷ USD) trong năm 
2021, với xuất khẩu cũng đạt kỷ lục trên 24,5 tỷ 
CAD.

Mali: Tổng thư ký Liên hợp 
quốc đề xuất lực lượng có thể 
thay thế MINUSMA

(VN+) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ 
quyết định xem có nên gia hạn nhiệm vụ của 
MINUSMA, một trong những hoạt động gìn giữ 
hòa bình lớn nhất của Liên hợp quốc, hay không.

Binh sĩ Senegal thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA)

Ngày 5/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres cho biết Mali có thể sụp đổ nếu 
Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 
(MINUSMA) rút khỏi nước này, đồng thời đề xuất 
một lực lượng thay thế cho phái bộ trên, đến từ 
Liên minh châu Phi (AU).

Cảnh báo của ông Guterres được đưa ra 
trong bối cảnh vào tháng tới, Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc sẽ quyết định xem có nên gia hạn nhiệm 
vụ của MINUSMA, một trong những hoạt động 
gìn giữ hòa bình lớn nhất của Liên hợp quốc, hay 
không.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh 
rằng nếu không có MINUSMA, nguy cơ Mali sụp 
đổ sẽ rất lớn. Ông cho rằng việc chấm dứt hoạt 
động của phái bộ này sẽ dẫn tới hậu quả “khủng 
khiếp”.

Tuy nhiên, ông Guterres cũng cho rằng tình 
hình Mali hiện nay cần đến một lực lượng mạnh mẽ 
được trao trách nhiệm thực thi hòa bình và chống 
khủng bố. Ông nêu rõ: “Lực lượng mạnh mẽ này 
phải là một lực lượng của châu Phi, đến từ Liên 
minh châu Phi (AU), nhưng có sự ủy quyền của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nguồn tài chính 
bắt buộc”.

MINUSMA, hiện có 14.000 thành viên, 
được thành lập năm 2013 để hỗ trợ Mali chống lại 
các phần tử thánh chiến, tuy nhiên lực lượng này 
thường bị chỉ trích là không thể hỗ trợ hiệu quả cho 
quốc gia trên do hạn chế về quyền hạn được ủy 
thác.

Nhật Bản lên kế hoạch nới 
lỏng kiểm soát biên giới giống 
các nước G7

(VN+) - Chính phủ Nhật Bản sẽ tham vấn 
với các chuyên gia y tế cộng đồng trước khi xem 
xét lại các biện pháp phòng chống COVID-19 
“theo từng giai đoạn”.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch 
COVID-19 khi đi trên đường phố ở Osaka, Nhật 
Bản ngày 22/3/2022

Nhật Bản sẽ nới lỏng hơn nữa các biện 
pháp kiểm soát biên giới ngang bằng với các nước 
khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển 
hàng đầu thế giới (G7) vào tháng Sáu tới.

Đó là thông báo của Thủ tướng Fumio 
Kishida trong cuộc họp báo ở London (Anh), 
chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 

nước ngoài dài ngày đầu tiên của người đứng đầu 
Chính phủ Nhật Bản kể từ khi nhậm chức.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng Kishida 
phát biểu tại cuộc họp báo ở London cho biết tình 
hình dịch COVID-19 ở Nhật Bản đang dần ổn 
định. Chính phủ sẽ tham vấn với các chuyên gia y 
tế cộng đồng trước khi xem xét lại các biện pháp 
phòng chống COVID-19 “theo từng giai đoạn”.

Vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ban hành 
lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân nước 
ngoài không cư trú ở nước này. Sau đó, chính 
quyền của Thủ tướng Kishida đã dần dần nới lỏng 
quy định này và hiện cho phép tối đa 10.000 người 
nhập cảnh mỗi ngày.

Tuy nhiên, Nhật Bản hiện chỉ cấp phép 
nhập cảnh cho các doanh nhân, thực tập sinh và 
sinh viên nước ngoài, trong khi vẫn chưa cho phép 
khách du lịch nước ngoài nhập cảnh.

Thời gian gần đây, những lời kêu gọi Chính 
phủ Nhật Bản nới dần các biện pháp kiểm soát biên 
giới cho người nước ngoài, trong đó có việc mở 
cửa cho khách du lịch nước ngoài, đang có xu 
hướng gia tăng trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở 
nước này đang có xu hướng giảm.

Nghiên cứu cho thấy nạn 
phân biệt chủng tộc còn tồn tại 
ở Đức

(VN+) - Trong một nghiên cứu ở Đức, 90% 
số người được khảo sát thừa nhận rằng nạn phân 
biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở Đức và 81% cho rằng 
mọi người có thể cư xử “theo cách phân biệt chủng 
tộc” dù không cố ý.

Theo kết quả một nghiên cứu do Trung tâm 
Nghiên cứu Di cư và Hội nhập Đức (DeZIM) công 
bố ngày 5/5, cứ 5 người ở Đức thì có một người 
từng có trải nghiệm liên quan phân biệt chủng tộc.

Các chuyên gia DeZIM tiến hành nghiên 
cứu dựa trên một cuộc khảo sát đại diện đối với 
5.000 người. Kết quả cho thấy khoảng 66% số 
người được hỏi đã từng tiếp xúc với phân biệt 
chủng tộc, thông qua trải nghiệm cá nhân, quan sát 
hay mô tả về môi trường xung quanh.

Theo nghiên cứu, 90% số người được khảo 
sát thừa nhận rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn 
tại ở Đức và 81% cho rằng mọi người có thể cư xử 
“theo cách phân biệt chủng tộc” dù không cố ý. 
Trong khi đó, khoảng 33% cho rằng những người 
phàn nàn về nạn phân biệt chủng tộc đang “quá 
nhạy cảm” về vấn đề này.

Giám đốc DeZIM Naika Foroutan cho 
rằng nạn phân biệt chủng tộc còn tồn tại trong đời 
sống hằng ngày tại Đức, gây ảnh hưởng không chỉ 
đến các nhóm thiểu số mà còn đến toàn xã hội, theo 
cách trực tiếp lẫn gián tiếp.

Giám đốc DeZIM kêu gọi các nhà hoạch 
định chính sách tìm cách giải quyết vấn đề này về 
lâu dài.
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TIN THẾ GIỚI

Canada thúc đẩy xuất khẩu 
ngũ cốc khi nguồn cung thắt 
chặt

(VN+) - Với khoản đầu tư lên đến 3,5 triệu 
USD Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất 
ngũ cốc tìm kiếm các cơ hội mới cho ngũ cốc của 
nước này.

Chính phủ Canada mới đây thông báo 
khoản hỗ trợ nhằm thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc 
trong thời điểm nhu cầu với ngũ cốc của nước này 
trên các thị trường toàn cầu gia tăng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada, Marie-
Claude Bibeau, cho biết các nhà sản xuất ngũ cốc 
nước này là một mắt xích quan trọng trong an ninh 
lương thực toàn cầu. Khoản đầu tư vừa được công 
bố sẽ góp phần giúp các hiệp hội xây dựng các quan 
hệ hợp tác mới trên các thị trường quốc tế.

Với khoản đầu tư lên đến gần 4,4 triệu 
CAD (3,5 triệu USD), Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ 
các nhà sản xuất ngũ cốc bằng việc giúp ba hiệp hội 
là Cereals Canada Inc., Hội đồng Ngũ cốc Canada 
và Hiệp hội người trồng yến mạch tìm kiếm các cơ 
hội mới cho ngũ cốc của nước này.

Khi nhu cầu xuất khẩu ngũ cốc của Canada 
tiếp tục tăng, điều quan trọng là đảm bảo các cơ hội 
thương mại mới, góp phần củng cố chuỗi giá trị.

Trong khi đó, các bộ trưởng nông nghiệp 
liên bang, tỉnh và lãnh thổ đã có cuộc họp trong 
tuần này để nêu lên những lo ngại về nguồn cung 
lương thực toàn cầu và việc cung cấp các nguyên 
liệu đầu vào thiết yếu như phân bón.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về 
giải pháp nhằm tối đa hóa đóng góp của Canada 
vào nguồn cung lương thực toàn cầu và nhất trí 
phối hợp nhằm ổn định chuỗi cung ứng.

Các nhà sản xuất ngũ cốc Canada đạt doanh 
thu kỷ lục 32,2 tỷ CAD (25,8 tỷ USD) trong năm 
2021, với xuất khẩu cũng đạt kỷ lục trên 24,5 tỷ 
CAD.

Mali: Tổng thư ký Liên hợp 
quốc đề xuất lực lượng có thể 
thay thế MINUSMA

(VN+) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ 
quyết định xem có nên gia hạn nhiệm vụ của 
MINUSMA, một trong những hoạt động gìn giữ 
hòa bình lớn nhất của Liên hợp quốc, hay không.

Binh sĩ Senegal thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA)

Ngày 5/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres cho biết Mali có thể sụp đổ nếu 
Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 
(MINUSMA) rút khỏi nước này, đồng thời đề xuất 
một lực lượng thay thế cho phái bộ trên, đến từ 
Liên minh châu Phi (AU).

Cảnh báo của ông Guterres được đưa ra 
trong bối cảnh vào tháng tới, Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc sẽ quyết định xem có nên gia hạn nhiệm 
vụ của MINUSMA, một trong những hoạt động 
gìn giữ hòa bình lớn nhất của Liên hợp quốc, hay 
không.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh 
rằng nếu không có MINUSMA, nguy cơ Mali sụp 
đổ sẽ rất lớn. Ông cho rằng việc chấm dứt hoạt 
động của phái bộ này sẽ dẫn tới hậu quả “khủng 
khiếp”.

Tuy nhiên, ông Guterres cũng cho rằng tình 
hình Mali hiện nay cần đến một lực lượng mạnh mẽ 
được trao trách nhiệm thực thi hòa bình và chống 
khủng bố. Ông nêu rõ: “Lực lượng mạnh mẽ này 
phải là một lực lượng của châu Phi, đến từ Liên 
minh châu Phi (AU), nhưng có sự ủy quyền của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nguồn tài chính 
bắt buộc”.

MINUSMA, hiện có 14.000 thành viên, 
được thành lập năm 2013 để hỗ trợ Mali chống lại 
các phần tử thánh chiến, tuy nhiên lực lượng này 
thường bị chỉ trích là không thể hỗ trợ hiệu quả cho 
quốc gia trên do hạn chế về quyền hạn được ủy 
thác.

Nhật Bản lên kế hoạch nới 
lỏng kiểm soát biên giới giống 
các nước G7

(VN+) - Chính phủ Nhật Bản sẽ tham vấn 
với các chuyên gia y tế cộng đồng trước khi xem 
xét lại các biện pháp phòng chống COVID-19 
“theo từng giai đoạn”.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch 
COVID-19 khi đi trên đường phố ở Osaka, Nhật 
Bản ngày 22/3/2022

Nhật Bản sẽ nới lỏng hơn nữa các biện 
pháp kiểm soát biên giới ngang bằng với các nước 
khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển 
hàng đầu thế giới (G7) vào tháng Sáu tới.

Đó là thông báo của Thủ tướng Fumio 
Kishida trong cuộc họp báo ở London (Anh), 
chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 

nước ngoài dài ngày đầu tiên của người đứng đầu 
Chính phủ Nhật Bản kể từ khi nhậm chức.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng Kishida 
phát biểu tại cuộc họp báo ở London cho biết tình 
hình dịch COVID-19 ở Nhật Bản đang dần ổn 
định. Chính phủ sẽ tham vấn với các chuyên gia y 
tế cộng đồng trước khi xem xét lại các biện pháp 
phòng chống COVID-19 “theo từng giai đoạn”.

Vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ban hành 
lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân nước 
ngoài không cư trú ở nước này. Sau đó, chính 
quyền của Thủ tướng Kishida đã dần dần nới lỏng 
quy định này và hiện cho phép tối đa 10.000 người 
nhập cảnh mỗi ngày.

Tuy nhiên, Nhật Bản hiện chỉ cấp phép 
nhập cảnh cho các doanh nhân, thực tập sinh và 
sinh viên nước ngoài, trong khi vẫn chưa cho phép 
khách du lịch nước ngoài nhập cảnh.

Thời gian gần đây, những lời kêu gọi Chính 
phủ Nhật Bản nới dần các biện pháp kiểm soát biên 
giới cho người nước ngoài, trong đó có việc mở 
cửa cho khách du lịch nước ngoài, đang có xu 
hướng gia tăng trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở 
nước này đang có xu hướng giảm.

Nghiên cứu cho thấy nạn 
phân biệt chủng tộc còn tồn tại 
ở Đức

(VN+) - Trong một nghiên cứu ở Đức, 90% 
số người được khảo sát thừa nhận rằng nạn phân 
biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở Đức và 81% cho rằng 
mọi người có thể cư xử “theo cách phân biệt chủng 
tộc” dù không cố ý.

Theo kết quả một nghiên cứu do Trung tâm 
Nghiên cứu Di cư và Hội nhập Đức (DeZIM) công 
bố ngày 5/5, cứ 5 người ở Đức thì có một người 
từng có trải nghiệm liên quan phân biệt chủng tộc.

Các chuyên gia DeZIM tiến hành nghiên 
cứu dựa trên một cuộc khảo sát đại diện đối với 
5.000 người. Kết quả cho thấy khoảng 66% số 
người được hỏi đã từng tiếp xúc với phân biệt 
chủng tộc, thông qua trải nghiệm cá nhân, quan sát 
hay mô tả về môi trường xung quanh.

Theo nghiên cứu, 90% số người được khảo 
sát thừa nhận rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn 
tại ở Đức và 81% cho rằng mọi người có thể cư xử 
“theo cách phân biệt chủng tộc” dù không cố ý. 
Trong khi đó, khoảng 33% cho rằng những người 
phàn nàn về nạn phân biệt chủng tộc đang “quá 
nhạy cảm” về vấn đề này.

Giám đốc DeZIM Naika Foroutan cho 
rằng nạn phân biệt chủng tộc còn tồn tại trong đời 
sống hằng ngày tại Đức, gây ảnh hưởng không chỉ 
đến các nhóm thiểu số mà còn đến toàn xã hội, theo 
cách trực tiếp lẫn gián tiếp.

Giám đốc DeZIM kêu gọi các nhà hoạch 
định chính sách tìm cách giải quyết vấn đề này về 
lâu dài.
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Anh nhấn mạnh sự cần 
thiết giải quyết vấn đề Nghị ịnh  đ
thư Bắc Ireland

(VN+) - Lãnh đạo Anh cho biết các nhà 
đám phán của Anh và EU đang tập trung “đưa các 
bên xích lại gần nhau”, đồng thời giải quyết những 
vấn đề liên quan tới Nghị định thư Bắc Ireland.

Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Anh Dominic 
Raab cảnh báo sự ổn định chính trị của Bắc Ireland 
bị đe dọa cho tới khi giải quyết ổn thỏa các vấn đề 
liên quan Nghị định thư về thương mại hậu Brexit 
(Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) giữa vùng lãnh 
thổ này và phần còn lại của Vương Quốc Anh.

Phát biểu trên được ông Raab đưa ra trên 
Sky News ngày 8/5. Ông Raab cho biết hiện các 
nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu (EU) 
đang tập trung vào hai yếu tố trên, đưa các bên xích 
lại gần nhau, ổn định, đồng thời cũng giải quyết 
những vấn đề liên quan tới Nghị định thư Bắc 
Ireland.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros 
Sefcovic (trái) trong cuộc gặp với Bộ trưởng phụ 
trách Brexit của Anh David Frost, thảo luận về 
thoả thuận hậu Brexit tại London (Anh), ngày 
9/6/2021

Trong cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Bắc 
Ireland hôm 5/5 vừa qua, đảng Sinn Fein, tiền thân 
là cánh chính trị của tổ chức Quân đội Cộng hòa 
Ireland (IRA), lần đầu tiên giành được nhiều ghế 
nhất - với 27 ghế trong 88 ghế được bầu.

Trong khi đó, đảng Hợp nhất Dân chủ 
(DUP) vốn nắm quyền tại Bắc Ireland trong nhiều 
thập kỷ chỉ giành được 24 ghế. Sự ủng hộ DUP sụt 
giảm một phần do vai trò trong các cuộc đàm phán 
hậu Brexit giữa London và Brussels dẫn đến các 
rào cản thương mại giữa Bắc Ireland và phần còn 
lại của Vương quốc Anh.

Đảng Sinn Fein có quan điểm ủng hộ Bắc 
Ireland rời Vương quốc Anh, sáp nhập với Cộng 
hòa Ireland. Với tư cách là đảng lớn nhất trong Hội 
đồng lập pháp, Sinn Fein có quyền chọn ra một ứng 
cử viên cho vị trí bộ trưởng đầu tiên trong cơ quan 
điều hành chia sẻ quyền lực của Bắc Ireland, được 
thiết lập theo Thỏa thuận Belfast/Ngày thứ Sáu tốt 
lành nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài khoảng 
ba thập niên ở vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, DUP ngày 6/5 tuyên bố sẽ 
không tham gia cơ quan điều hành cho tới khi có sự 
đột phá về các quy tắc thương mại. Mỹ ngày 7/5 

cũng đã hối thúc các nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ 
Bắc Ireland thuộc Anh chia sẻ quyền lực phù hợp 
với thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành”.

Nghị định thư Bắc Ireland là một phần của 
thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU, có hiệu lực vào 
tháng 1/2021, nhằm tránh việc thiết lập đường biên 
giới cứng giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.

Theo nghị định thư này, tất cả hàng hóa và 
sản phẩm có nguồn gốc động vật từ các vùng lãnh 
thổ khác của Anh vào Bắc Ireland phải được kiểm 
tra để đảm bảo những sản phẩm này đáp ứng các 
yêu cầu về vệ sinh thực phẩm của EU.

Anh cho rằng không thể thực hiện nghị 
định thư này vì gây ra sự chậm trễ và gián đoạn đối 
với hàng hóa vận chuyển giữa Vương quốc Anh và 
Bắc Ireland.

Iran chỉ trích Mỹ gây bế tắc 
trong việc khôi phục thỏa thuận 
hạt nhân

(VN+) - Ngoại trưởng Iran cho rằng Mỹ 
cần phải đưa ra quyết định “thực tế” và “dũng cảm” 
để bù đắp cho cách tiếp cận “sai lầm” của nước này 
trong quá khứ, tiến tới việc đạt được một thỏa 
thuận lâu dài.

Ngoại  t rưởng Iran Hossein Amir-
Abdollahian cho rằng “chính sách gây áp lực tối đa 
sai lầm” của Mỹ là nguyên nhân gây bế tắc trong 
việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành 
động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 
2015.    

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-
Abdollahian tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran

Trang web của Bộ Ngoại giao Iran vừa đưa 
tin, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Amir-
Abdollahian cho rằng Mỹ cần phải đưa ra quyết 
định “thực tế” và “dũng cảm” để bù đắp cho cách 
tiếp cận “sai lầm” của nước này trong quá khứ, tiến 
tới việc đạt được một thỏa thuận lâu dài, mạnh mẽ 
và công bằng. 

Ngoại trưởng Iran cho biết thêm Tehran và 
Washington đang tiếp tục trao đổi các thông điệp 
về việc khôi phục thỏa thuận JCPOA thông qua 
Liên minh châu Âu (EU). 

Trong khuôn khổ điện đàm, Tổng Thư ký 
Liên hợp quốc Guterres đánh giá cao các sáng kiến 
mà Iran đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Vienna 
(Áo), đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các cuộc 
thương thảo sẽ tiếp tục được thực hiện cho tới khi 

các bên đạt được một thỏa thuận “có lợi”.
Năm 2015, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân 

JCPOA với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, 
Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức).

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, dưới thời 
Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, 
Washington đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các 
lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến phía Iran 
cũng từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, Iran và các bên 
còn lại trong thỏa thuận hạt nhân đã tiến hành 8 
vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận.

Mỹ tham gia gián tiếp thông qua trung gian 
là EU. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa đi 
đến “vạch đích cuối cùng” nhằm khôi phục thỏa 
thuận.

Phía Iran nêu điều kiện rằng các chính 
quyền kế nhiệm của Mỹ cần cam kết không từ bỏ 
thỏa thuận này thêm một lần nào nữa, đồng thời 
kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo 
cách có thể kiểm chứng được.

Đức: Nhà sản xuất súng 
Heckler&Koch kiếm bộn tiền vì 
nhu cầu gia tăng

(VN+) - Nhà sản xuất vũ khí của Đức 
Heckler & Koch (H&K) ngày 7/5 thông báo công 
ty vừa có một quý đạt doanh số tốt nhất trong lịch 
sử công ty này cho tới nay.

Theo thông báo của H&K, trong quý đầu 
tiên của năm 2022, doanh số bán hàng của công ty 
đã tăng hơn 1/5, lên 77,5 triệu euro so với cùng kỳ 
năm ngoái. Lợi nhuận ròng của công ty đã tăng hơn 
gấp đôi, từ 3,3 triệu lên 8,1 triệu euro.

Giám đốc tài chính Björn Krönert của 
H&K cho biết đây là quý đầu năm tốt nhất trong 
lịch sử của công ty nhờ nhu cầu chung về vũ khí 
tăng lên cũng như quy trình làm việc hiệu quả hơn. 

Các tay súng bắn tỉa của Bundeswehr với 
súng trường tấn công Heckler&Koch G36, vũ khí 
được lựa chọn cho binh lính Đức

Cuộc chiến tại Ukraine không ảnh hưởng 
tới doanh số bán hàng của công ty trong quý đầu 
năm 2022, bởi không có công ty nào đặt mua vũ khí 
trong thời gian ngắn và mong nhận được ngay vũ 
khí ngay trong tháng Ba vừa qua.

Chủ tịch H&K, ông Jens Bodo Koch cho 
biết nhu cầu mua vũ khí từ các nước láng giềng của 
Nga đã tăng lên kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập 
vào Nga năm 2014.

Theo ông, các quốc gia ở sườn phía Đông 

NATO đang tích trữ hoặc hiện đại hóa vũ 
khí để đảm bảo khả năng phòng thủ. Vì lý do bảo 
mật, công ty không cho biết rõ các đơn hàng trong 
quý 1/2022, song được biết trước đây H&K đã 
chuyển giao súng trường tấn công cho Na Uy, 
Litva và Latvia.

Ngoài ra, việc kinh doanh súng trường và 
súng lục bán cho các cá nhân ở Mỹ tiếp tục tăng 
mạnh. Tuy nhiên, khách hàng quan trọng nhất của 
công ty là quân đội liên bang Đức. H&K có thể sớm 
nhận được đơn đặt hàng lớn từ Chính phủ liên bang 
Đức, với 120.000 khẩu súng trường tấn công.

H&K sản xuất súng trường tấn công, súng 
máy, súng phóng lựu và súng lục. Tính đến cuối 
tháng Ba vừa qua, công ty có trên 1.000 nhân viên; 
trong đó chủ yếu làm việc tại nhà máy chính ở 
Oberndorf (bang Baden-Württemberg), số còn lại 
làm việc tại một nhà máy lắp ráp ở Mỹ và các công 
ty bán hàng ở nước ngoài.

Hàn Quốc: Mâu thuẫn gay 
gắt về thành phần trong nội các 
mới

(VN+) - Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền 
đang gây sức ép để Tổng thống đắc cử phải thay thế 
một số ứng cử viên nội các để đổi lấy việc đảng này 
chấp thuận ứng cử viên thủ tướng Han Duck-soo.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng 
thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi yêu 
cầu Quốc hội nước này phê chuẩn báo cáo xác nhận 
tư cách một số ứng cử viên trong nội các mới chậm 
nhất là ngày 9/5.

Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon 
Suk-yeol

Thông tin cho biết trong danh sách yêu cầu 
có tên ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi 
Chung Ho-yong, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao 
thông vận tải Won Hee-ryong, Bộ Hành chính và 
An ninh Lee Sang-min, Bộ trưởng Ngoại giao Park 
Jin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Park Bo-kyun 
và ứng cử viên Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng 
Lee Jong-seop.

Báo cáo yêu cầu xác nhận tư cách nhân sự 
đối với các ứng cử viên cấp bộ trưởng đã được phía 
Tổng thống đắc cử Yoon trình lên Quốc hội vào 
ngày 14 và 15/4.

Theo quy định, trong vòng 20 ngày, Quốc 
hội có trách nhiệm thông qua báo cáo và đến nay đã 
quá thời hạn theo quy định.

Theo Luật về điều trần nhân sự, nếu Quốc 
hội vượt quá thời hạn thông qua báo cáo, tổng 
thống có quyền ấn định ngày để Quốc hội phải đưa 
ra báo cáo tiến độ và nếu Quốc hội không đưa ra 
báo cáo theo thời gian được ấn định, Tổng thống có 
quyền bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng đúng theo danh 
sách đã trình Quốc hội.

Một quan chức thuộc đảng Quyền lực 
Quốc dân (PPP) đối lập cho biết trên thực tế, tiến 
trình bổ nhiệm đã bắt đầu và nếu đảng Dân chủ 
(DP) cầm quyền sử dụng sách lược trì hoãn thì chỉ 
gây khó dễ trong các hoạt động hợp tác trong tương 
lai.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền hiện chiếm 
đa số ghế trong Quốc hội tuyên bố không thể thông 
qua dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm Nội các do Tổng 
thống đắc cử Yoon đề xuất nếu có 5 ứng cử viên 
gồm: Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chung Ho-yong, 
ứng cử viên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao 
thông vận tải Won Hee-ryong, ứng cử viên Bộ 
trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, ứng 
cử viên Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park 
Bo-kyun và ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Han 
Dong-hoon.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo 
giới ngày 6/5, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol 
tuyên bố không thay đổi bất cứ đề cử với ứng cử 
viên nào trong nội các đã đề xuất.

Ông Yoon tái khẳng định sẽ chỉ chọn ông 
Han Duck-soo làm thủ tướng và thúc giục đảng DP 
thực hiện việc phê chuẩn nhằm tạo thuận lợi cho lễ 
nhậm chức sẽ diễn ra sáng 10/5.

Cho đến hết ngày 6/5, Quốc hội Hàn Quốc 
mới chỉ phê chuẩn tư cách đối với 4 trong tổng số 
19 ứng cử viên thủ tướng và thành viên nội các 
mới. Nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội đối 
với chức danh thủ tướng, rất có thể chính phủ mới 
của Tổng thống Yoon sẽ phải ra mắt với nội các mà 
chưa có vị trí thủ tướng.

C á c  n h ó m  v ũ  t r a n g 
Palestine đe dọa đánh bom trả 
đũa Israel

(VN+) - Các nhóm vũ trang Palestine 
tuyên bố, nếu Israel nối lại chính sách ám sát các 
nhân vật quan trọng của người Palestine thì 
Palestine sẽ nối lại các vụ đánh bom tại các thành 
phố bị chiếm đóng.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen của 
Hezbollah ngày 7/5 đưa tin, các nhóm vũ trang của 
người Palestine cùng ngày đã đe dọa nã tên lửa vào 
các thành phố của Israel nếu nước này không 
ngừng chính sách ám sát các nhân vật quan trọng 
của người Palestine.

Bản tin của Al-Mayadeen cho biết, các 
nhóm vũ trang này “đã thông báo cho các bên trung 
gian rằng nếu Israel nối lại chính sách ám sát có 
nghĩa là người Palestine sẽ nối lại các vụ đánh bom 
tại các thành phố bị chiếm đóng”.

Phát ngôn trên của các phe nhóm vũ trang 
tại Palestine là nhằm đáp trả các thông tin trên 
truyền thông Israel về khả năng nước này sẽ ám sát 

thủ lĩnh Yahya Sinwa của Phong trào Hamas nhằm 
trả đũa cho vụ tấn công khủng bố đêm 5/5 tại thành 
phố Elad, khiến 3 người Israel thiệt mạng.

Al-Mayadeen dẫn nguồn tin yêu cầu giấu 
tên cho biết, Hamas đã chuyển cho Ai Cập thông 
điệp rằng lực lượng này không lo sợ về việc Israel 
đe dọa sẽ ám sát các thủ lĩnh của họ.

Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cũng 
đồn đoán về khả năng Israel sẽ nối lại chính sách 
ám sát các nhân vật quan trọng ở Palestine.

Cựu Tổng thống Brazil 
Lula da Silva khởi động chiến 
dịch tranh cử

(VN+) - Đây là lần thứ 6 ông Lula da Silva 
ra ứng cử chức Tổng thống Brazil, ông cam kết sẵn 
sàng thực hiện một cuộc cách mạng hòa bình lớn 
nhất trong lịch sử nước này.

Ngày 7/5, cựu Tổng thống Brazil Luiz 
Inacio Lula da Silva đã chính thức tuyên bố quyết 
định ra tranh cử một lần nữa vị trí người đứng đầu 
quốc gia Nam Mỹ này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra 
vào cuối năm nay với cam kết sẵn sàng thực hiện 
một cuộc cách mạng hòa bình lớn nhất trong lịch sử 
Brazil.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da 
Silva phát biểu trong lễ khởi động chiến dịch tranh 
cử ở Sao Paulo, Brazil, ngày 7/5/2022

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ 
Latinh, phát biểu tại lễ phát động chiến dịch tranh 
cử với sự tham gia của hàng trăm người ủng hộ, 
ông Lula da Silva cũng phát đi một thông điệp “hòa 
bình và tình yêu” trước mối đe dọa của sự “độc tài, 
hận thù, bạo lực, phân biệt đối xử” đang đè nặng 
lên đất nước.

Chính trị gia cánh tả Brazil cho rằng những 
thành tựu mà chính phủ của ông trước đây và nhân 
dân giành được đã bị chính phủ hiện nay phá hủy 
và vì vậy đây là thời điểm cấp bách để khôi phục lại 
chủ quyền của đất nước.

Đây là lần thứ 6 ông Lula da Silva ra ứng cử 
chức Tổng thống Brazil.

Trong 3 lần tranh cử đầu tiên vào các năm 
1989, 1994 và 1998 ông đều thất bại, song đã giành 
được thắng lợi trong các cuộc bầu cử năm 2002 và 
2006.

Theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất, 
hiện ông Lula da Silva đang là ứng cử viên có lợi 
thế nhất với gần 45% số cử tri ủng hộ.
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Anh nhấn mạnh sự cần 
thiết giải quyết vấn đề Nghị ịnh  đ
thư Bắc Ireland

(VN+) - Lãnh đạo Anh cho biết các nhà 
đám phán của Anh và EU đang tập trung “đưa các 
bên xích lại gần nhau”, đồng thời giải quyết những 
vấn đề liên quan tới Nghị định thư Bắc Ireland.

Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Anh Dominic 
Raab cảnh báo sự ổn định chính trị của Bắc Ireland 
bị đe dọa cho tới khi giải quyết ổn thỏa các vấn đề 
liên quan Nghị định thư về thương mại hậu Brexit 
(Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) giữa vùng lãnh 
thổ này và phần còn lại của Vương Quốc Anh.

Phát biểu trên được ông Raab đưa ra trên 
Sky News ngày 8/5. Ông Raab cho biết hiện các 
nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu (EU) 
đang tập trung vào hai yếu tố trên, đưa các bên xích 
lại gần nhau, ổn định, đồng thời cũng giải quyết 
những vấn đề liên quan tới Nghị định thư Bắc 
Ireland.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros 
Sefcovic (trái) trong cuộc gặp với Bộ trưởng phụ 
trách Brexit của Anh David Frost, thảo luận về 
thoả thuận hậu Brexit tại London (Anh), ngày 
9/6/2021

Trong cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Bắc 
Ireland hôm 5/5 vừa qua, đảng Sinn Fein, tiền thân 
là cánh chính trị của tổ chức Quân đội Cộng hòa 
Ireland (IRA), lần đầu tiên giành được nhiều ghế 
nhất - với 27 ghế trong 88 ghế được bầu.

Trong khi đó, đảng Hợp nhất Dân chủ 
(DUP) vốn nắm quyền tại Bắc Ireland trong nhiều 
thập kỷ chỉ giành được 24 ghế. Sự ủng hộ DUP sụt 
giảm một phần do vai trò trong các cuộc đàm phán 
hậu Brexit giữa London và Brussels dẫn đến các 
rào cản thương mại giữa Bắc Ireland và phần còn 
lại của Vương quốc Anh.

Đảng Sinn Fein có quan điểm ủng hộ Bắc 
Ireland rời Vương quốc Anh, sáp nhập với Cộng 
hòa Ireland. Với tư cách là đảng lớn nhất trong Hội 
đồng lập pháp, Sinn Fein có quyền chọn ra một ứng 
cử viên cho vị trí bộ trưởng đầu tiên trong cơ quan 
điều hành chia sẻ quyền lực của Bắc Ireland, được 
thiết lập theo Thỏa thuận Belfast/Ngày thứ Sáu tốt 
lành nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài khoảng 
ba thập niên ở vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, DUP ngày 6/5 tuyên bố sẽ 
không tham gia cơ quan điều hành cho tới khi có sự 
đột phá về các quy tắc thương mại. Mỹ ngày 7/5 

cũng đã hối thúc các nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ 
Bắc Ireland thuộc Anh chia sẻ quyền lực phù hợp 
với thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành”.

Nghị định thư Bắc Ireland là một phần của 
thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU, có hiệu lực vào 
tháng 1/2021, nhằm tránh việc thiết lập đường biên 
giới cứng giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.

Theo nghị định thư này, tất cả hàng hóa và 
sản phẩm có nguồn gốc động vật từ các vùng lãnh 
thổ khác của Anh vào Bắc Ireland phải được kiểm 
tra để đảm bảo những sản phẩm này đáp ứng các 
yêu cầu về vệ sinh thực phẩm của EU.

Anh cho rằng không thể thực hiện nghị 
định thư này vì gây ra sự chậm trễ và gián đoạn đối 
với hàng hóa vận chuyển giữa Vương quốc Anh và 
Bắc Ireland.

Iran chỉ trích Mỹ gây bế tắc 
trong việc khôi phục thỏa thuận 
hạt nhân

(VN+) - Ngoại trưởng Iran cho rằng Mỹ 
cần phải đưa ra quyết định “thực tế” và “dũng cảm” 
để bù đắp cho cách tiếp cận “sai lầm” của nước này 
trong quá khứ, tiến tới việc đạt được một thỏa 
thuận lâu dài.

Ngoại  t rưởng Iran Hossein Amir-
Abdollahian cho rằng “chính sách gây áp lực tối đa 
sai lầm” của Mỹ là nguyên nhân gây bế tắc trong 
việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành 
động chung toàn diện (JCPOA) được ký kết năm 
2015.    

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-
Abdollahian tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran

Trang web của Bộ Ngoại giao Iran vừa đưa 
tin, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Amir-
Abdollahian cho rằng Mỹ cần phải đưa ra quyết 
định “thực tế” và “dũng cảm” để bù đắp cho cách 
tiếp cận “sai lầm” của nước này trong quá khứ, tiến 
tới việc đạt được một thỏa thuận lâu dài, mạnh mẽ 
và công bằng. 

Ngoại trưởng Iran cho biết thêm Tehran và 
Washington đang tiếp tục trao đổi các thông điệp 
về việc khôi phục thỏa thuận JCPOA thông qua 
Liên minh châu Âu (EU). 

Trong khuôn khổ điện đàm, Tổng Thư ký 
Liên hợp quốc Guterres đánh giá cao các sáng kiến 
mà Iran đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Vienna 
(Áo), đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các cuộc 
thương thảo sẽ tiếp tục được thực hiện cho tới khi 

các bên đạt được một thỏa thuận “có lợi”.
Năm 2015, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân 

JCPOA với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, 
Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức).

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, dưới thời 
Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, 
Washington đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các 
lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến phía Iran 
cũng từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, Iran và các bên 
còn lại trong thỏa thuận hạt nhân đã tiến hành 8 
vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận.

Mỹ tham gia gián tiếp thông qua trung gian 
là EU. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa đi 
đến “vạch đích cuối cùng” nhằm khôi phục thỏa 
thuận.

Phía Iran nêu điều kiện rằng các chính 
quyền kế nhiệm của Mỹ cần cam kết không từ bỏ 
thỏa thuận này thêm một lần nào nữa, đồng thời 
kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo 
cách có thể kiểm chứng được.

Đức: Nhà sản xuất súng 
Heckler&Koch kiếm bộn tiền vì 
nhu cầu gia tăng

(VN+) - Nhà sản xuất vũ khí của Đức 
Heckler & Koch (H&K) ngày 7/5 thông báo công 
ty vừa có một quý đạt doanh số tốt nhất trong lịch 
sử công ty này cho tới nay.

Theo thông báo của H&K, trong quý đầu 
tiên của năm 2022, doanh số bán hàng của công ty 
đã tăng hơn 1/5, lên 77,5 triệu euro so với cùng kỳ 
năm ngoái. Lợi nhuận ròng của công ty đã tăng hơn 
gấp đôi, từ 3,3 triệu lên 8,1 triệu euro.

Giám đốc tài chính Björn Krönert của 
H&K cho biết đây là quý đầu năm tốt nhất trong 
lịch sử của công ty nhờ nhu cầu chung về vũ khí 
tăng lên cũng như quy trình làm việc hiệu quả hơn. 

Các tay súng bắn tỉa của Bundeswehr với 
súng trường tấn công Heckler&Koch G36, vũ khí 
được lựa chọn cho binh lính Đức

Cuộc chiến tại Ukraine không ảnh hưởng 
tới doanh số bán hàng của công ty trong quý đầu 
năm 2022, bởi không có công ty nào đặt mua vũ khí 
trong thời gian ngắn và mong nhận được ngay vũ 
khí ngay trong tháng Ba vừa qua.

Chủ tịch H&K, ông Jens Bodo Koch cho 
biết nhu cầu mua vũ khí từ các nước láng giềng của 
Nga đã tăng lên kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập 
vào Nga năm 2014.

Theo ông, các quốc gia ở sườn phía Đông 

NATO đang tích trữ hoặc hiện đại hóa vũ 
khí để đảm bảo khả năng phòng thủ. Vì lý do bảo 
mật, công ty không cho biết rõ các đơn hàng trong 
quý 1/2022, song được biết trước đây H&K đã 
chuyển giao súng trường tấn công cho Na Uy, 
Litva và Latvia.

Ngoài ra, việc kinh doanh súng trường và 
súng lục bán cho các cá nhân ở Mỹ tiếp tục tăng 
mạnh. Tuy nhiên, khách hàng quan trọng nhất của 
công ty là quân đội liên bang Đức. H&K có thể sớm 
nhận được đơn đặt hàng lớn từ Chính phủ liên bang 
Đức, với 120.000 khẩu súng trường tấn công.

H&K sản xuất súng trường tấn công, súng 
máy, súng phóng lựu và súng lục. Tính đến cuối 
tháng Ba vừa qua, công ty có trên 1.000 nhân viên; 
trong đó chủ yếu làm việc tại nhà máy chính ở 
Oberndorf (bang Baden-Württemberg), số còn lại 
làm việc tại một nhà máy lắp ráp ở Mỹ và các công 
ty bán hàng ở nước ngoài.

Hàn Quốc: Mâu thuẫn gay 
gắt về thành phần trong nội các 
mới

(VN+) - Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền 
đang gây sức ép để Tổng thống đắc cử phải thay thế 
một số ứng cử viên nội các để đổi lấy việc đảng này 
chấp thuận ứng cử viên thủ tướng Han Duck-soo.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng 
thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi yêu 
cầu Quốc hội nước này phê chuẩn báo cáo xác nhận 
tư cách một số ứng cử viên trong nội các mới chậm 
nhất là ngày 9/5.

Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon 
Suk-yeol

Thông tin cho biết trong danh sách yêu cầu 
có tên ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi 
Chung Ho-yong, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao 
thông vận tải Won Hee-ryong, Bộ Hành chính và 
An ninh Lee Sang-min, Bộ trưởng Ngoại giao Park 
Jin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Park Bo-kyun 
và ứng cử viên Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng 
Lee Jong-seop.

Báo cáo yêu cầu xác nhận tư cách nhân sự 
đối với các ứng cử viên cấp bộ trưởng đã được phía 
Tổng thống đắc cử Yoon trình lên Quốc hội vào 
ngày 14 và 15/4.

Theo quy định, trong vòng 20 ngày, Quốc 
hội có trách nhiệm thông qua báo cáo và đến nay đã 
quá thời hạn theo quy định.

Theo Luật về điều trần nhân sự, nếu Quốc 
hội vượt quá thời hạn thông qua báo cáo, tổng 
thống có quyền ấn định ngày để Quốc hội phải đưa 
ra báo cáo tiến độ và nếu Quốc hội không đưa ra 
báo cáo theo thời gian được ấn định, Tổng thống có 
quyền bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng đúng theo danh 
sách đã trình Quốc hội.

Một quan chức thuộc đảng Quyền lực 
Quốc dân (PPP) đối lập cho biết trên thực tế, tiến 
trình bổ nhiệm đã bắt đầu và nếu đảng Dân chủ 
(DP) cầm quyền sử dụng sách lược trì hoãn thì chỉ 
gây khó dễ trong các hoạt động hợp tác trong tương 
lai.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền hiện chiếm 
đa số ghế trong Quốc hội tuyên bố không thể thông 
qua dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm Nội các do Tổng 
thống đắc cử Yoon đề xuất nếu có 5 ứng cử viên 
gồm: Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chung Ho-yong, 
ứng cử viên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao 
thông vận tải Won Hee-ryong, ứng cử viên Bộ 
trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, ứng 
cử viên Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park 
Bo-kyun và ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Han 
Dong-hoon.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo 
giới ngày 6/5, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol 
tuyên bố không thay đổi bất cứ đề cử với ứng cử 
viên nào trong nội các đã đề xuất.

Ông Yoon tái khẳng định sẽ chỉ chọn ông 
Han Duck-soo làm thủ tướng và thúc giục đảng DP 
thực hiện việc phê chuẩn nhằm tạo thuận lợi cho lễ 
nhậm chức sẽ diễn ra sáng 10/5.

Cho đến hết ngày 6/5, Quốc hội Hàn Quốc 
mới chỉ phê chuẩn tư cách đối với 4 trong tổng số 
19 ứng cử viên thủ tướng và thành viên nội các 
mới. Nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội đối 
với chức danh thủ tướng, rất có thể chính phủ mới 
của Tổng thống Yoon sẽ phải ra mắt với nội các mà 
chưa có vị trí thủ tướng.

C á c  n h ó m  v ũ  t r a n g 
Palestine đe dọa đánh bom trả 
đũa Israel

(VN+) - Các nhóm vũ trang Palestine 
tuyên bố, nếu Israel nối lại chính sách ám sát các 
nhân vật quan trọng của người Palestine thì 
Palestine sẽ nối lại các vụ đánh bom tại các thành 
phố bị chiếm đóng.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen của 
Hezbollah ngày 7/5 đưa tin, các nhóm vũ trang của 
người Palestine cùng ngày đã đe dọa nã tên lửa vào 
các thành phố của Israel nếu nước này không 
ngừng chính sách ám sát các nhân vật quan trọng 
của người Palestine.

Bản tin của Al-Mayadeen cho biết, các 
nhóm vũ trang này “đã thông báo cho các bên trung 
gian rằng nếu Israel nối lại chính sách ám sát có 
nghĩa là người Palestine sẽ nối lại các vụ đánh bom 
tại các thành phố bị chiếm đóng”.

Phát ngôn trên của các phe nhóm vũ trang 
tại Palestine là nhằm đáp trả các thông tin trên 
truyền thông Israel về khả năng nước này sẽ ám sát 

thủ lĩnh Yahya Sinwa của Phong trào Hamas nhằm 
trả đũa cho vụ tấn công khủng bố đêm 5/5 tại thành 
phố Elad, khiến 3 người Israel thiệt mạng.

Al-Mayadeen dẫn nguồn tin yêu cầu giấu 
tên cho biết, Hamas đã chuyển cho Ai Cập thông 
điệp rằng lực lượng này không lo sợ về việc Israel 
đe dọa sẽ ám sát các thủ lĩnh của họ.

Trong khi đó, truyền thông Ai Cập cũng 
đồn đoán về khả năng Israel sẽ nối lại chính sách 
ám sát các nhân vật quan trọng ở Palestine.

Cựu Tổng thống Brazil 
Lula da Silva khởi động chiến 
dịch tranh cử

(VN+) - Đây là lần thứ 6 ông Lula da Silva 
ra ứng cử chức Tổng thống Brazil, ông cam kết sẵn 
sàng thực hiện một cuộc cách mạng hòa bình lớn 
nhất trong lịch sử nước này.

Ngày 7/5, cựu Tổng thống Brazil Luiz 
Inacio Lula da Silva đã chính thức tuyên bố quyết 
định ra tranh cử một lần nữa vị trí người đứng đầu 
quốc gia Nam Mỹ này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra 
vào cuối năm nay với cam kết sẵn sàng thực hiện 
một cuộc cách mạng hòa bình lớn nhất trong lịch sử 
Brazil.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da 
Silva phát biểu trong lễ khởi động chiến dịch tranh 
cử ở Sao Paulo, Brazil, ngày 7/5/2022

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ 
Latinh, phát biểu tại lễ phát động chiến dịch tranh 
cử với sự tham gia của hàng trăm người ủng hộ, 
ông Lula da Silva cũng phát đi một thông điệp “hòa 
bình và tình yêu” trước mối đe dọa của sự “độc tài, 
hận thù, bạo lực, phân biệt đối xử” đang đè nặng 
lên đất nước.

Chính trị gia cánh tả Brazil cho rằng những 
thành tựu mà chính phủ của ông trước đây và nhân 
dân giành được đã bị chính phủ hiện nay phá hủy 
và vì vậy đây là thời điểm cấp bách để khôi phục lại 
chủ quyền của đất nước.

Đây là lần thứ 6 ông Lula da Silva ra ứng cử 
chức Tổng thống Brazil.

Trong 3 lần tranh cử đầu tiên vào các năm 
1989, 1994 và 1998 ông đều thất bại, song đã giành 
được thắng lợi trong các cuộc bầu cử năm 2002 và 
2006.

Theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất, 
hiện ông Lula da Silva đang là ứng cử viên có lợi 
thế nhất với gần 45% số cử tri ủng hộ.
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* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä.
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Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Phát hiện đôi dép cổ 1.700 
năm tuổi ở ngọn núi hẻo lánh Na 
Uy

Đôi dép sandal 1.700 năm tuổi hé lộ 
con người đã phải bước qua con 
đường băng giá cực lạnh trong lịch 

sử.
Một người leo núi vô tình đã tìm thấy đôi 

dép cổ ở khu vực Horse Ice Patch trong chuyến đi 
của mình. Anh liên hệ với các nhà nghiên cứu, gửi 
vị trí và ảnh đến trung tâm bảo tồn những vật phẩm 
tìm thấy trong băng để họ đến hiện trường kiểm tra.

Espen Finstad, người đứng đầu nghiên cứu 
cho biết việc phát hiện ra đôi dép từ thời kỳ đồ sắt 
trên ngọn núi ở Na Uy cung cấp thêm bằng chứng 
cho thấy nơi này từng là một con đường mà người 
xưa sử dụng nhiều, ước tính cách đây khoảng 1.700 
năm.

Khi Espen Finstad và nhóm nghiên cứu 
đến hiện trường để thu thập chiếc dép và tìm kiếm 
thêm hiện vật thì nhận được dự báo sẽ có tuyết rơi 
dày ở đây. Nếu để tuyết che phủ, Espen Finstad sẽ 
phải chờ đợi nhiều năm đến khi băng tan chảy mới 
lấy lại được. Tuyết rơi ở đây dày và nhiệt độ xuống 
rất thấp, nhóm của ông đã phải làm việc vất vả suốt 

ngày dài.
Ảnh minh họa
May mắn họ đã hoàn thành công việc thuận 

lợi. Bằng cách sử dụng carbon phóng xạ nhóm 
nghiên cứu tính tuổi của đôi dép, nó ra đời vào 
khoảng năm 300 sau Công Nguyên.

Tuyến đường băng giá qua núi nối liền nội 
địa Na Uy với biển, là con đường người ta sử dụng 
nhiều để đi lại, vận chuyển hàng hoá. Để dễ dàng 
hơn di chuyển trên băng, người xưa sử dụng thêm 
mảnh vải vụn hoặc da động vật bên trong chiếc 
dép.

Espen Finstad cho biết: “Cảnh núi hoang 
sơ, hoang vắng băng giá ngày nay từng là con 
đường giao thông nhiều người qua lại thời tiền sử, 
tại đây có nhiều dấu vết của con người. Mọi người 
thời đó không ngại di chuyển qua các vùng núi khó 
khăn hiểm trở. Họ phải đi những quãng đường dài 
để giao lưu, trao đổi hàng hoá”.

Đôi dép có xu hướng lấy cảm hứng từ thời 
trang trong Đế chế La Mã, điều này chỉ ra rằng 
những người đi ngang qua núi Na Uy đã tiếp xúc 
với thế giới bên ngoài.

Nhóm của Espen Finstad cũng phát hiện 
thêm nhiều vật dụng khác trên con đường như đầu 
và trục mũi tên có niên đại khoảng 2.000 đến 3.000 
năm. Những điều này làm bằng chứng cho thấy 
nhiều người thợ săn thường xuyên lui tới địa điểm 
này. Họ sử dụng tuần lộc làm phương tiện di 
chuyển.

Hiện vẫn chưa có nhiều khám phá liên quan 
đến giao thông ở ngọn núi này. Ở con đèo 
Lendbreen gần đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy 
một số giày dép nhưng không có đôi nào lâu đời 
hơn phát hiện lần này. ■

Mắc kẹt trong rừng 6 ngày, 
người phụ nữ may mắn sống 
sót nhờ ăn tuyết và sữa chua

Justin Lonich 48 tuổi và Sheena Gullett 
52 tuổi cùng nhau thực hiện chuyến du 
lịch về vùng quê yên tĩnh ở ngôi làng 

nhỏ Little Valley.
Nhưng trên đường đi giữa khu rừng, chiếc 

xe của họ bị mắc kẹt trong tuyết rơi dày, họ phải 
qua đêm trong xe, đến sáng thì pin hết, chiếc xe 
không hoạt động được nữa.

Cả hai đã cố gắng đi bộ hướng ra đường cao 
tốc nhưng Sheena Gullett bị tụt lại phía sau do giày 
bị hỏng. Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt, tuyết 
rơi nhiều, dày đặc khiến cả hai không nhìn thấy 
nhau dù khoảng cách giữa hai người không quá 
lớn. Justin Lonich đã cố gắng quay lại tìm Sheena 
Gullett nhưng không thể gặp lại người bạn đồng 
hành. Sau khi quá giang, đi nhờ xe trên đường cao 
tốc, trú ẩn vào đêm, Justin Lonich cuối cùng cũng 
đến được Susanville ở Hat Lassen. Việc đầu tiên 
anh làm là báo cáo trường hợp Gullett bị mắc kẹt 

với chính quyền.
Ảnh minh họa
Do thời tiết xấu nên quá trình tìm kiếm bị 

hạn chế. Trong khi đó, do không biết đường và ảnh 
hưởng của tuyết Sheena Gullett đã đi lạc. Cô cố 
gắng nhớ lại vị trí, đường đi và quay trở lại chiếc xe 
mà cả hai đã bị mắc kẹt trước đó.

May mắn khi đoàn cứu hộ đã tìm thấy 
Sheena Gullett sau 6 ngày mất tích. Người phụ nữ 
cho biết cô đã cố gắng tìm cách liên lạc với mọi 
người nhưng không được. Cô bị lạc và may mắn 
thoát chết bằng việc ăn tuyết và sữa chua trong khi 
cầu nguyện đội cứu hộ đến giải cứu. Sheena Gullett 
ăn tuyết thay cho nước và ăn 6 hộp sữa chua trong 6 
ngày.

Sheena Gullett cho biết cô đã nhìn thấy một 

chiếc trực thăng bay trên đầu vài ngày trước khi 
được giải cứu, nhưng nó chỉ bay ngang qua vì xung 
quanh là rừng rậm nên tầm nhìn bị cản trở.

Một trung sĩ cảnh sát sau đó đã tìm thấy 
Sheena Gullett và chiếc xe ô tô. Khi thấy cảnh sát, 
Sheena Gullett vô cùng vui mừng, ngay lập tức, cô 
bước ra khỏi xe. Trung sĩ cảnh sát đưa Sheena 
Gullett đến một trạm kiểm lâm gần đó có nhân viên 
y tế để kiểm tra sức khỏe tạm thời. Người phụ nữ 
không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe.

Văn phòng cảnh sát Hạt Lassen cho biết tát 
cả nhân viên tham gia tìm kiếm và xác định vị trí 
của Sheena Gullett đều rất đáng khen ngợi. Sheena 
Gullett đã được tìm thấy an toàn và hiện đã trở về 
nhà. ■  

14 con mèo được cứu khỏi 
căn hộ bốc cháy ngùn ngụt, 
cảnh tượng kỳ lạ mà đầy yêu 
thương xảy ra sau đó khiến ai 
nấy đều cảm phục

Tờ The Straits Times đưa tin, vào 
khoảng 8h30 phút sáng ngày 21/4 
vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Dân 

sự Singapore (SCDF) đã được thông báo về một 
vụ cháy chung cư. Vị trí hiện trường ở Block 422 
đường Fajar, khu Bukit Panjang, phía Tây đảo 
quốc sư tử.

Lực lượng cứu hỏa sau đó đã tiến vào khu 
nhà và sử dụng 3 chiếc ba lô bọt khí nén để dập lửa. 
Không có người mắc kẹt trong căn hộ nơi đám 
cháy bùng phát nhưng lính cứu hỏa lại tìm thấy 14 
con mèo. Chúng đều bị bất tỉnh do làn khói đen đặc 
đã phủ kín cả 2 tầng của căn hộ. 

Khoảng 8h30 phút sáng ngày 21/4 vừa qua, 
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) đã 
được thông báo về một vụ cháy chung cư. Đội cứu 
hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt 
đám cháy. Những con vật nhanh chóng được di 
chuyển ra khỏi hiện trường. Rất may một số nhân 
viên cứu hỏa đã được đào tạo thành kỹ thuật viên y 
tế khẩn cấp. Họ tiến hành cung cấp oxy và cả hô 
hấp nhân tạo cho những con mèo. 13 con trong số 
chúng cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng 1 bé mèo 
không may đã qua đời.

Cảnh tượng những anh lính cứu hỏa ngồi 
bệt dưới đất, cố gắng dùng khăn lau và hô hấp nhân 
tạo cho 14 con mèo khiến những người chứng kiến 
đều không khỏi xúc động. Hình ảnh cũng được 
đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng trở nên 
viral. Những người lính ấy, dù không được đào tạo 
để hô hấp nhân tạo cho động vật nhưng bằng tất cả 
kỹ năng nghiệp vụ, họ đã cố gắng hết sức để cứu 
những sinh linh bé bỏng. 

Riêng bức ảnh đăng tải trên trang Facebook 
của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore 
(SCDF) đã thu hút hơn 7.200 lượt thích, 3.100 lượt 
chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Cơ quan này cũng cho biết không có ai bị 
thương trong vụ hỏa hoạn nhưng 20 người phải sơ 
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DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Phát hiện đôi dép cổ 1.700 
năm tuổi ở ngọn núi hẻo lánh Na 
Uy

Đôi dép sandal 1.700 năm tuổi hé lộ 
con người đã phải bước qua con 
đường băng giá cực lạnh trong lịch 

sử.
Một người leo núi vô tình đã tìm thấy đôi 

dép cổ ở khu vực Horse Ice Patch trong chuyến đi 
của mình. Anh liên hệ với các nhà nghiên cứu, gửi 
vị trí và ảnh đến trung tâm bảo tồn những vật phẩm 
tìm thấy trong băng để họ đến hiện trường kiểm tra.

Espen Finstad, người đứng đầu nghiên cứu 
cho biết việc phát hiện ra đôi dép từ thời kỳ đồ sắt 
trên ngọn núi ở Na Uy cung cấp thêm bằng chứng 
cho thấy nơi này từng là một con đường mà người 
xưa sử dụng nhiều, ước tính cách đây khoảng 1.700 
năm.

Khi Espen Finstad và nhóm nghiên cứu 
đến hiện trường để thu thập chiếc dép và tìm kiếm 
thêm hiện vật thì nhận được dự báo sẽ có tuyết rơi 
dày ở đây. Nếu để tuyết che phủ, Espen Finstad sẽ 
phải chờ đợi nhiều năm đến khi băng tan chảy mới 
lấy lại được. Tuyết rơi ở đây dày và nhiệt độ xuống 
rất thấp, nhóm của ông đã phải làm việc vất vả suốt 

ngày dài.
Ảnh minh họa
May mắn họ đã hoàn thành công việc thuận 

lợi. Bằng cách sử dụng carbon phóng xạ nhóm 
nghiên cứu tính tuổi của đôi dép, nó ra đời vào 
khoảng năm 300 sau Công Nguyên.

Tuyến đường băng giá qua núi nối liền nội 
địa Na Uy với biển, là con đường người ta sử dụng 
nhiều để đi lại, vận chuyển hàng hoá. Để dễ dàng 
hơn di chuyển trên băng, người xưa sử dụng thêm 
mảnh vải vụn hoặc da động vật bên trong chiếc 
dép.

Espen Finstad cho biết: “Cảnh núi hoang 
sơ, hoang vắng băng giá ngày nay từng là con 
đường giao thông nhiều người qua lại thời tiền sử, 
tại đây có nhiều dấu vết của con người. Mọi người 
thời đó không ngại di chuyển qua các vùng núi khó 
khăn hiểm trở. Họ phải đi những quãng đường dài 
để giao lưu, trao đổi hàng hoá”.

Đôi dép có xu hướng lấy cảm hứng từ thời 
trang trong Đế chế La Mã, điều này chỉ ra rằng 
những người đi ngang qua núi Na Uy đã tiếp xúc 
với thế giới bên ngoài.

Nhóm của Espen Finstad cũng phát hiện 
thêm nhiều vật dụng khác trên con đường như đầu 
và trục mũi tên có niên đại khoảng 2.000 đến 3.000 
năm. Những điều này làm bằng chứng cho thấy 
nhiều người thợ săn thường xuyên lui tới địa điểm 
này. Họ sử dụng tuần lộc làm phương tiện di 
chuyển.

Hiện vẫn chưa có nhiều khám phá liên quan 
đến giao thông ở ngọn núi này. Ở con đèo 
Lendbreen gần đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy 
một số giày dép nhưng không có đôi nào lâu đời 
hơn phát hiện lần này. ■

Mắc kẹt trong rừng 6 ngày, 
người phụ nữ may mắn sống 
sót nhờ ăn tuyết và sữa chua

Justin Lonich 48 tuổi và Sheena Gullett 
52 tuổi cùng nhau thực hiện chuyến du 
lịch về vùng quê yên tĩnh ở ngôi làng 

nhỏ Little Valley.
Nhưng trên đường đi giữa khu rừng, chiếc 

xe của họ bị mắc kẹt trong tuyết rơi dày, họ phải 
qua đêm trong xe, đến sáng thì pin hết, chiếc xe 
không hoạt động được nữa.

Cả hai đã cố gắng đi bộ hướng ra đường cao 
tốc nhưng Sheena Gullett bị tụt lại phía sau do giày 
bị hỏng. Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt, tuyết 
rơi nhiều, dày đặc khiến cả hai không nhìn thấy 
nhau dù khoảng cách giữa hai người không quá 
lớn. Justin Lonich đã cố gắng quay lại tìm Sheena 
Gullett nhưng không thể gặp lại người bạn đồng 
hành. Sau khi quá giang, đi nhờ xe trên đường cao 
tốc, trú ẩn vào đêm, Justin Lonich cuối cùng cũng 
đến được Susanville ở Hat Lassen. Việc đầu tiên 
anh làm là báo cáo trường hợp Gullett bị mắc kẹt 

với chính quyền.
Ảnh minh họa
Do thời tiết xấu nên quá trình tìm kiếm bị 

hạn chế. Trong khi đó, do không biết đường và ảnh 
hưởng của tuyết Sheena Gullett đã đi lạc. Cô cố 
gắng nhớ lại vị trí, đường đi và quay trở lại chiếc xe 
mà cả hai đã bị mắc kẹt trước đó.

May mắn khi đoàn cứu hộ đã tìm thấy 
Sheena Gullett sau 6 ngày mất tích. Người phụ nữ 
cho biết cô đã cố gắng tìm cách liên lạc với mọi 
người nhưng không được. Cô bị lạc và may mắn 
thoát chết bằng việc ăn tuyết và sữa chua trong khi 
cầu nguyện đội cứu hộ đến giải cứu. Sheena Gullett 
ăn tuyết thay cho nước và ăn 6 hộp sữa chua trong 6 
ngày.

Sheena Gullett cho biết cô đã nhìn thấy một 

chiếc trực thăng bay trên đầu vài ngày trước khi 
được giải cứu, nhưng nó chỉ bay ngang qua vì xung 
quanh là rừng rậm nên tầm nhìn bị cản trở.

Một trung sĩ cảnh sát sau đó đã tìm thấy 
Sheena Gullett và chiếc xe ô tô. Khi thấy cảnh sát, 
Sheena Gullett vô cùng vui mừng, ngay lập tức, cô 
bước ra khỏi xe. Trung sĩ cảnh sát đưa Sheena 
Gullett đến một trạm kiểm lâm gần đó có nhân viên 
y tế để kiểm tra sức khỏe tạm thời. Người phụ nữ 
không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe.

Văn phòng cảnh sát Hạt Lassen cho biết tát 
cả nhân viên tham gia tìm kiếm và xác định vị trí 
của Sheena Gullett đều rất đáng khen ngợi. Sheena 
Gullett đã được tìm thấy an toàn và hiện đã trở về 
nhà. ■  

14 con mèo được cứu khỏi 
căn hộ bốc cháy ngùn ngụt, 
cảnh tượng kỳ lạ mà đầy yêu 
thương xảy ra sau đó khiến ai 
nấy đều cảm phục

Tờ The Straits Times đưa tin, vào 
khoảng 8h30 phút sáng ngày 21/4 
vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Dân 

sự Singapore (SCDF) đã được thông báo về một 
vụ cháy chung cư. Vị trí hiện trường ở Block 422 
đường Fajar, khu Bukit Panjang, phía Tây đảo 
quốc sư tử.

Lực lượng cứu hỏa sau đó đã tiến vào khu 
nhà và sử dụng 3 chiếc ba lô bọt khí nén để dập lửa. 
Không có người mắc kẹt trong căn hộ nơi đám 
cháy bùng phát nhưng lính cứu hỏa lại tìm thấy 14 
con mèo. Chúng đều bị bất tỉnh do làn khói đen đặc 
đã phủ kín cả 2 tầng của căn hộ. 

Khoảng 8h30 phút sáng ngày 21/4 vừa qua, 
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) đã 
được thông báo về một vụ cháy chung cư. Đội cứu 
hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt 
đám cháy. Những con vật nhanh chóng được di 
chuyển ra khỏi hiện trường. Rất may một số nhân 
viên cứu hỏa đã được đào tạo thành kỹ thuật viên y 
tế khẩn cấp. Họ tiến hành cung cấp oxy và cả hô 
hấp nhân tạo cho những con mèo. 13 con trong số 
chúng cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng 1 bé mèo 
không may đã qua đời.

Cảnh tượng những anh lính cứu hỏa ngồi 
bệt dưới đất, cố gắng dùng khăn lau và hô hấp nhân 
tạo cho 14 con mèo khiến những người chứng kiến 
đều không khỏi xúc động. Hình ảnh cũng được 
đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng trở nên 
viral. Những người lính ấy, dù không được đào tạo 
để hô hấp nhân tạo cho động vật nhưng bằng tất cả 
kỹ năng nghiệp vụ, họ đã cố gắng hết sức để cứu 
những sinh linh bé bỏng. 

Riêng bức ảnh đăng tải trên trang Facebook 
của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore 
(SCDF) đã thu hút hơn 7.200 lượt thích, 3.100 lượt 
chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Cơ quan này cũng cho biết không có ai bị 
thương trong vụ hỏa hoạn nhưng 20 người phải sơ 
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Huyền thoại kỳ lân unicorn 
bắt nguồn từ ự thật khiến  đâu, s
tất cả bất ngờ

Kỳ lân unicorn hay còn gọi là ngựa 
một sừng, con vật trong thần thoại 
được nhiều người yêu mến ra đời 

từ việc lấy cảm hứng từ một số loài động vật ngoài 
đời thực.

Kỳ lân unicorn là một trong những sinh vật 
thần thoại nổi tiếng nhất. Loài này được mô tả là 
một con ngựa trắng có chiếc sừng hình xoắn ốc 
mọc ra từ trán. Trong phần lớn lịch sử của sinh vật 
thần thoại, mọi người nghĩ rằng nó thực sự tồn tại. 
Nhưng huyền thoại về ngựa một sừng bắt nguồn từ 
đâu?

Hình ảnh giống kỳ lân có từ nền Văn minh 
Thung lũng Indus, khoảng 3300 TCN đến 1300 
TCN ở Nam Á, chính là Afghanistan, Pakistan và 
Ấn Độ ngày nay.

Hình tượng con vật một sừng đã được tìm 
thấy trên một số con dấu từ văn minh lưu vực sông 
Ấn. Những con dấu với thiết kế như vậy được cho 
là mang dấu hiệu của vai vế cao cấp trong xã hội 
thời đó.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, theo các chuyên gia Bảo tàng St 

Neots, những hình ảnh này có khả năng là mô tả 
của Bos primigenius, một loài bò hoang dã hiện đã 
tuyệt chủng.

Trong khi đó, theo Bảo tàng Lịch sử Tự 
nhiên Hoa Kỳ, mô tả bằng văn bản của Trung Quốc 
về một kỳ lân châu Á có niên đại khoảng năm 2700 
trước Công nguyên.

Trong văn hóa Trung Hoa, kỳ lân là một 
sinh vật gần giống con Chimera thần thoại, với 
mình nai, đầu sư tử, vảy xanh lục và chiếc sừng 
cong dài hướng về phía trước.

Đây cũng là con vật thường được mô tả 
trong nghệ thuật nền văn minh Lưỡng Hà cổ xưa, 
chỉ có một sừng, không có cánh.

Kỳ lân này dường như là sự kết hợp của các 
loài động vật khác nhau, có cơ thể của một con 
hươu, đuôi của một con bò, một bộ lông nhiều màu 
hoặc có vảy giống như rồng và một chiếc sừng 
bằng thịt.

Kỳ lân châu Á được mô tả là những sinh vật 
đơn độc, hay lẩn trốn, giống như những gì đã được 
ghi nhận trong các ghi chép về châu Âu sau này về 
ngựa một sừng.

Trong văn học phương Tây, lần đầu tiên có 
ghi chép đề cập đến kỳ lân là vào thế kỷ thứ tư trước 

Công nguyên. Ctesias là một bác sĩ và nhà sử học, 
đã viết lại các câu chuyện của những du khách Ấn 
Độ.

Họ mô tả những con ngựa có kích thước 
như “con lừa hoang dã” với thân hình trắng, mắt 
xanh, đầu đỏ và một chiếc sừng nhiều màu, dài 
khoảng 50 cm. Kỳ lân của Ctesias dựa trên mô tả 
của nhiều loài động vật như lừa hoang dã và tê giác 
Ấn Độ.

Trong thần thoại Hy Lạp không thấy xuất 
hiện kỳ lân. Các học giả Hy Lạp về lĩnh vực lịch sử 
tự nhiên cho rằng kỳ lân sống tại Ấn Độ, một địa 
điểm xa xôi và tuyệt vời dành cho chúng. ■

Cậu bé 13 tuổi nhặt viên đá 
ngoài đường về nhà nghịch, 
người cha thấy lạ đem đi giám 
định mới rụng rời mang ngay 
đến viện bảo tàng

Hóa ra viên đá mà cậu bé 13 tuổi 
nhặt được lại ẩn chứa bí mật lớn 
khiến nhiều người phải kiêng nể.

Vào một ngày năm 1968, một đứa trẻ 13 
tuổi tên Khổng Trung Lương ở Hàm Dương, tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Quốc vô tình nhìn thấy một 
phiến đá bên đường sáng lấp lánh dưới ánh mặt 
trời.

Vì quá tò mò, Khổng Trung Lương bước 
tới xem kỹ thì thấy viên đá được chạm khắc hoa 
văn rất tinh xảo đẹp mắt nên quyết định mang về 
nhà chơi. Tuy nhiên, vật báu này về sau đã nhanh 
chóng gây chấn động giới khảo cổ tại Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Thấy con trai mang về hòn đá có hình dạng 

lạ, bố của Trung Lương đã tìm hiểu kỹ và cho rằng 
hòn đá này nhiều khả năng có thể là một di vật văn 
hóa. Vì vậy, ông quyết định cùng con trai mình 
mang viên đá này đến Bảo tàng tỉnh Thiểm Tây để 
nhờ một chuyên gia thẩm định.

Khi hai cha con lấy viên đá ra, các chuyên 
gia bảo tàng đã vô cùng sửng sốt khi nhận ra đây 
thực sự là một bảo vật quý hiếm. 

Sau khi tiến hành xác định kỹ càng hơn về 
các chi tiết của viên đá này, các chuyên gia cho biết 
đây thực chất là ấn ngọc của Hoàng hậu thời Hán.

Từ xa xưa, ngọc bích đã là biểu tượng cho 
địa vị của những người có quyền lực, từ thời Tần 
Thủy Hoàng người ta đã chế tạo ra những con dấu 

bằng ngọc bích nhằm tượng trưng cho các bậc đế 
vương. Trong đó ấn ngọc được coi là con dấu dành 
cho hoàng đế và hoàng hậu sử dụng.

Chiếc ấn ngọc thời nhà Hán này rất tinh xảo 
về tay nghề, được chạm khắc cẩn thận bằng ngọc 
bích trắng chất lượng cao. Dù đã trải qua hàng 
nghìn năm nhưng các họa tiết trên ngọc không hề 
bị mòn đi. Bên dưới ấn ngọc này là dòng chữ “Ấn 
ngọc Hoàng đế” vẫn rất rõ ràng.

Do nhà Hán là triều đại thứ 2 trong lịch sử 
Trung Quốc, sự tồn tại của triều đại này đã từ rất lâu 
nên có rất ít di tích văn hóa còn lưu giữ được. Vì lẽ 
đó, con dấu bằng ngọc còn nguyên vẹn như thế này 
lại càng hiếm. 

Sự xuất hiện của chiếc ấn ngọc này đều 
khiến các chuyên gia khảo cổ tò mò về chủ nhân 
của nó. Nhiều suy đoán cho rằng, ngọc tỷ này thuộc 
về Lã Hậu.

Ngay khi biết rằng mình tìm được báu vật 
như vậy, hai cha con họ Khổng liền lập tức dâng lại 
ấn ngọc cho Nhà nước. 

Dù các chuyên gia bày tỏ nguyện vọng tặng 
hai cha con một khoản tiền nhưng bất ngờ là người 
cha chỉ nhận lấy 20 tệ coi như lộ phí và cùng con 
trai trở về nhà.

Kể từ thời điểm đó, ấn ngọc này được lưu 
giữ trong Bảo tàng Thiểm Tây và trở thành bảo vật 
của tòa thị chính. 

Nhiều thập kỷ sau, ấn ngọc này đã trở thành 
một báu vật vô giá, và nó đã đóng một vai trò to lớn 
trong việc nghiên cứu nhiều nền văn hóa của thời 
nhà Hán ở Trung Quốc. ■  

Italy cấm bật điều hòa dưới 
25 độ C tại nơi công cộng

Giới chức Italy quy định, trường học 
và các tòa nhà công cộng không 
được bật điều hòa dưới 25 độ C để 

tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng năng lượng.
Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới và 

kéo dài tới ngày 31/3 năm sau. Quy định mới cũng 
nếu rõ, vào mùa Đông, hệ thống sưởi tại các tòa nhà 
công cộng ở Italy không được bật nhiệt độ cao hơn 
19 độ C trong thời gian áp quy định.

Chưa rõ giới chức Italy sẽ thực hiện quy 
định mới ra sao, song thanh tra của Bộ Lao động 
nước này có thể tiến hành giám sát và áp mức phạt 
từ 540 đến 3.200 USD cho các hành vi vi phạm.

Quy định giới hạn nhiệt độ không áp dụng 
cho các bệnh viện, nhưng sau này có thể áp dụng 
với nhà riêng của người dân. Giới chức nước này 
cho biết, quy định có thể giúp tiết kiệm 2-4 tỷ mét 
khối khí đốt mỗi năm.

Hiện việc sử dụng điều hòa nhiệt độ chiếm 
khoảng 57% chi phí năng lượng của một tòa nhà 
văn phòng công cộng tại Italy. ■ 

Người đàn ông khiếm thị 
phóng ô tô với vận tốc 339km/h 
để lập kỷ lục thế giới

Một tay đua ô tô khiếm thị người 
Mỹ đã lập nên kỷ lục thế giới 
mới với thành tích điều khiển xe 

ô tô với vận tốc 339 km/h.
Dan Parker đến từ Columbus, bang 

Georgia, Mỹ đã được tổ chức kỷ lục thế giới vinh 
danh với thành tích ít ai đủ sự dũng cảm, liều lĩnh 
để làm được. Người đàn ông này gặp phải tai nạn 
bất ngờ và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng đến 
mức khiến ông bị mù vào 10 năm trước. 

Parker chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tưởng 
tượng mình sẽ trở lại ghế trên một chiếc xe đua. 
Thực ra, tôi chỉ cần tìm ra một cách khác để thực 
hiện điều đó”. 

Để đánh dấu 10 năm vụ tai nạn, Dan Parker 
quyết tâm làm nên một điều gì đó khác biệt, lập 
thành tích ghi tên vào kỷ lục thế giới.

Dan Parker vui mừng khi nhận được chứng 
nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới 

Ông sử dụng một chiếc xe ô tô đã được tùy 
chỉnh và phóng đi với vận tốc 339 km/h. Chiếc xe 
của ông có hệ thống hướng dẫn bằng âm thanh sáng 
tạo, thiết kế đặc biệt theo nhu cầu của Dan Parker.

Tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận Dan 
Parker là người khiếm thị lái xe với tốc độ nhanh 
nhất thế giới. Thành tích của ông hơn người nắm 
giữ kỷ lục trước đó 17km/h.

Dan Parker sử dụng hệ thống hướng dẫn 
bằng âm thanh giọng nói để giúp ông điều khiển 
phương tiện. Hội người mù quốc gia Mỹ từng có ý 
tưởng về thử thách tài xế mù nhằm kêu gọi sự quan 
tâm của mọi người đến những rào cản khi tham gia 
giao thông mà người tàn tật gặp phải, đồng thời ghi 
nhận những thành tựu đáng kinh ngạc của họ.

Dan Parker chia sẻ rằng: “Tôi muốn chứng 
minh với mọi người rằng một người khiếm thị vẫn 
có thể lái xe an toàn và đủ dũng cảm để điều khiển 
phương tiện với tốc độ lên đến hơn 321 km/h. Tôi 
hy vọng rằng thành công của bản thân sẽ truyền 
cảm hứng cho những người khiếm thị khác trên 
toàn thế giới. Tôi muốn cho thế giới thấy được tiềm 
năng của công nghệ hiện đại như ô tô tự lái để giúp 
người khuyết tật phá vỡ các rào cản trong việc di 
chuyển hàng ngày”.

Riccobono, chủ tịch Hội người mù quốc 
gia Mỹ cho biết thành tích tuyệt vời của Dan Parker 
chứng minh cho thế giới thấy tài năng của ông ấy, 
khả năng lái xe độc lập cực kỳ tốt. Đây cũng là bằng 

chứng cho sự kết hợp giữa công nghệ và năng lực 
có thể giúp người mù điều khiển phương tiện cơ 
giới một cách an toàn ngay cả ở tốc độ cao. ■

Đại bàng đuôi trắng xuất 
hiện ở Scotland, camera giấu 
kín ghi lại cận cảnh ấp trứng

Camera ghi được cận cảnh thời điểm 
đại bàng đuôi trắng hoang dã đang 
ấp trứng và nở thành con non. Đây 

là lần đầu tiên các chuyên gia ở Anh thực hiện việc 
ghi hình giấu kín này.

Các nhân viên và du khách đến thăm Khu 
bảo tồn thiên nhiên Abernethy, Hiệp hội bảo vệ 
chim hoàng gia RSPB Scotland đã chứng kiến 
  chim đại bàng đuôi trắng đẻ trứng từ 8/4. Họ bí mật 
đặt camera để ghi lại cảnh quay trực tiếp con chim 
đại bàng ấp trứng và nở thành con non.

Chiếc camera giấu trong một chiếc gậy 
cách tổ chim đại bàng khoảng ba mét để không làm 
phiền lũ chim mà vẫn ghi lại được toàn bộ khoảnh 
khắc từ lúc ấp đến lúc trứng nở thành chim non.

Đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên 
Abernethy của Scotland ở Perthshire mô tả việc ấp 
trứng của đại bàng đuôi trắng là 'một khoảnh khắc 
đặc biệt'. Đại bàng đuôi trắng là một loài chim rất 
lớn. Chúng dài 66 cm đến 94 cm với sải cánh dài 
1,78 mét đến 2,45 mét. Sải cánh dài, là mức lớn 
nhất trong các loài đại bàng.

Để tránh việc làm phiền những con chim, 
các nhân viên giữ kín về vị trí của tổ. Hai con chim 
đại bàng Finn và Sohna thay nhau bảo vệ tổ của 

mình khỏi tuyết rơi và gió bão.
Sau một thời gian ấp trứng, trứng nở thành 

con non. Chim đại bàng đuôi trắng non thường ở 
trong ổ, bố mẹ đi kiếm ăn về cho chúng trong 
khoảng 12 tuần đầu tiên.

Đối với đại bàng non, hai tuần đầu tiên là 
rất quan trọng vì lúc này chúng không thể tự điều 
chỉnh nhiệt độ cơ thể và hoàn toàn phụ thuộc vào 
bố mẹ để che chở chúng khỏi điều tồi tệ nhất trong 
mùa xuân ở Cairngorms.

Sau khi rời tổ, chúng vẫn ở gần xung quanh 
bố mẹ và phụ thuộc vào bố mẹ trong suốt mùa thu. 
Thời gian sau mới tự tìm kiếm lãnh thổ của riêng 
mình.

Đây là lần đầu tiên các chuyên gia sử dụng 
quay phim kiểu này ở Scotland. Trước đó, quá trình 
ấp nở đã được ghi nhận thành công ở Estonia và 
Latvia.

Fergus Cumberland, giám đốc trải nghiệm 
du khách của RSPB cho biết: “Khách du lịch rất 

phấn khích khi trông thấy đại bàng đuôi trắng và 
theo dõi trực tiếp quá trình ấp trứng. Đây là một trải 
nghiệm thú vị, thật ngạc nhiên khi chứng kiến 
khoảnh khắc đặc biệt như vậy”.

Đại bàng đuôi trắng là một loài đại bàng 
biển rất lớn, phân bố rộng khắp vùng ôn đới Âu Á. 
Loài chim này tuyệt chủng ở Scotland vào năm 
1918. Tuy nhiên, vào năm 1975, đại bàng từ 
Scandanavia đã được đưa trở lại Isle of Rum. ■

Người được coi như thần 
tái sinh vì có chiếc đuôi dài bất 
thường

Deshant Adhikari 16 tuổi đến từ 
Nepal khiến bất cứ ai gặp cũng đều 
choáng váng và nổi tiếng khắp thế 

giới vì ngoại hình khác lạ. Nam thiếu niên có một 
chiếc đuôi dài 70 cm mọc nằm ở xương cụt, ở dưới 
cùng của cột sống. Bố mẹ anh phát hiện lần đầu tiên 
vài ngày sau khi sinh.

Người dân địa phương kéo đến tận nhà 
Deshant Adhikari để chứng kiến cậu bé đặc biệt khi 
mới sinh. Vị linh mục địa phương nói với cha mẹ 
rằng Deshant Adhikari là hóa thân của vị thần 
Hanuman, vị thần Khỉ của người Hindu. Điều này 
khiến các bậc phụ huynh vừa vui mừng vừa lo lắng.

Khi Deshant Adhikari còn nhỏ, cha mẹ anh 
từng đưa anh đến một số bệnh viện địa phương để 
tìm cách chữa trị nhưng không thành công. Họ 
cũng nhận được một số lời giới thiệu ra nước ngoài 
để chữa trị nhưng cũng không được.

Deshant Adhikari vẫn phải tiếp tục sống 
với chiếc đuôi kỳ lạ. Thời gian đầu đi học anh gặp 
nhiều khó khăn, cảm thấy xấu hổ vì sự bất thường 
này. Tuy nhiên, đến nay, Deshant Adhikari đã hoàn 
toàn quen thuộc với chiếc đuôi khác lạ và không 
ngần ngại giới thiệu với cả thế giới. 

Deshant Adhikari chia sẻ rằng: “Bây giờ tôi 
không còn cảm thấy khó chịu hay xấu hổ về chiếc 
đuôi nữa. Video chia sẻ trên mạng xã hội lan truyền 
nhanh khiến tôi ngày càng nổi tiếng, được nhiều 
người biết đến. Mọi người thường nhớ đến tôi với 
tên người có đuôi và tôi cảm thấy hài lòng về điều 
đó. Có người còn gọi tôi là Hanuman hay Shivaji”.

Những điều khác lạ trong cuộc sống vẫn 
thường xảy ra, y học cũng công nhận sự bất thường 
đó. Những người có đặc điểm, hạn chế tăng trưởng, 
ảnh hưởng đến em bé trong tử cung trong quá trình 
phát triển nên khi sinh ra đã có những điểm riêng 
biệt.

Trước đó, trường hợp đứa trẻ sinh ra có hai 
đầu và ba tay ở  Ratlam, Madhya Pradesh từng gây 
xôn xao. Theo Brijesh Lahoti, bác sĩ phẫu thuật nhi 
khoa, tình trạng này được gọi là chứng parapagus 
dicephalic.

Đây là một hình thức hiếm gặp trong y học. 
Đứa trẻ được đưa vào Bệnh viện MY, Indore để 
kiểm tra và chữa trị. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng 
hết sức nhưng không thể cứu đứa trẻ. Em bé qua 
đời không lâu sau đó, trường hợp sống sót là rất 
hiếm. ■ 
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Huyền thoại kỳ lân unicorn 
bắt nguồn từ ự thật khiến  đâu, s
tất cả bất ngờ

Kỳ lân unicorn hay còn gọi là ngựa 
một sừng, con vật trong thần thoại 
được nhiều người yêu mến ra đời 

từ việc lấy cảm hứng từ một số loài động vật ngoài 
đời thực.

Kỳ lân unicorn là một trong những sinh vật 
thần thoại nổi tiếng nhất. Loài này được mô tả là 
một con ngựa trắng có chiếc sừng hình xoắn ốc 
mọc ra từ trán. Trong phần lớn lịch sử của sinh vật 
thần thoại, mọi người nghĩ rằng nó thực sự tồn tại. 
Nhưng huyền thoại về ngựa một sừng bắt nguồn từ 
đâu?

Hình ảnh giống kỳ lân có từ nền Văn minh 
Thung lũng Indus, khoảng 3300 TCN đến 1300 
TCN ở Nam Á, chính là Afghanistan, Pakistan và 
Ấn Độ ngày nay.

Hình tượng con vật một sừng đã được tìm 
thấy trên một số con dấu từ văn minh lưu vực sông 
Ấn. Những con dấu với thiết kế như vậy được cho 
là mang dấu hiệu của vai vế cao cấp trong xã hội 
thời đó.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, theo các chuyên gia Bảo tàng St 

Neots, những hình ảnh này có khả năng là mô tả 
của Bos primigenius, một loài bò hoang dã hiện đã 
tuyệt chủng.

Trong khi đó, theo Bảo tàng Lịch sử Tự 
nhiên Hoa Kỳ, mô tả bằng văn bản của Trung Quốc 
về một kỳ lân châu Á có niên đại khoảng năm 2700 
trước Công nguyên.

Trong văn hóa Trung Hoa, kỳ lân là một 
sinh vật gần giống con Chimera thần thoại, với 
mình nai, đầu sư tử, vảy xanh lục và chiếc sừng 
cong dài hướng về phía trước.

Đây cũng là con vật thường được mô tả 
trong nghệ thuật nền văn minh Lưỡng Hà cổ xưa, 
chỉ có một sừng, không có cánh.

Kỳ lân này dường như là sự kết hợp của các 
loài động vật khác nhau, có cơ thể của một con 
hươu, đuôi của một con bò, một bộ lông nhiều màu 
hoặc có vảy giống như rồng và một chiếc sừng 
bằng thịt.

Kỳ lân châu Á được mô tả là những sinh vật 
đơn độc, hay lẩn trốn, giống như những gì đã được 
ghi nhận trong các ghi chép về châu Âu sau này về 
ngựa một sừng.

Trong văn học phương Tây, lần đầu tiên có 
ghi chép đề cập đến kỳ lân là vào thế kỷ thứ tư trước 

Công nguyên. Ctesias là một bác sĩ và nhà sử học, 
đã viết lại các câu chuyện của những du khách Ấn 
Độ.

Họ mô tả những con ngựa có kích thước 
như “con lừa hoang dã” với thân hình trắng, mắt 
xanh, đầu đỏ và một chiếc sừng nhiều màu, dài 
khoảng 50 cm. Kỳ lân của Ctesias dựa trên mô tả 
của nhiều loài động vật như lừa hoang dã và tê giác 
Ấn Độ.

Trong thần thoại Hy Lạp không thấy xuất 
hiện kỳ lân. Các học giả Hy Lạp về lĩnh vực lịch sử 
tự nhiên cho rằng kỳ lân sống tại Ấn Độ, một địa 
điểm xa xôi và tuyệt vời dành cho chúng. ■

Cậu bé 13 tuổi nhặt viên đá 
ngoài đường về nhà nghịch, 
người cha thấy lạ đem đi giám 
định mới rụng rời mang ngay 
đến viện bảo tàng

Hóa ra viên đá mà cậu bé 13 tuổi 
nhặt được lại ẩn chứa bí mật lớn 
khiến nhiều người phải kiêng nể.

Vào một ngày năm 1968, một đứa trẻ 13 
tuổi tên Khổng Trung Lương ở Hàm Dương, tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Quốc vô tình nhìn thấy một 
phiến đá bên đường sáng lấp lánh dưới ánh mặt 
trời.

Vì quá tò mò, Khổng Trung Lương bước 
tới xem kỹ thì thấy viên đá được chạm khắc hoa 
văn rất tinh xảo đẹp mắt nên quyết định mang về 
nhà chơi. Tuy nhiên, vật báu này về sau đã nhanh 
chóng gây chấn động giới khảo cổ tại Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Thấy con trai mang về hòn đá có hình dạng 

lạ, bố của Trung Lương đã tìm hiểu kỹ và cho rằng 
hòn đá này nhiều khả năng có thể là một di vật văn 
hóa. Vì vậy, ông quyết định cùng con trai mình 
mang viên đá này đến Bảo tàng tỉnh Thiểm Tây để 
nhờ một chuyên gia thẩm định.

Khi hai cha con lấy viên đá ra, các chuyên 
gia bảo tàng đã vô cùng sửng sốt khi nhận ra đây 
thực sự là một bảo vật quý hiếm. 

Sau khi tiến hành xác định kỹ càng hơn về 
các chi tiết của viên đá này, các chuyên gia cho biết 
đây thực chất là ấn ngọc của Hoàng hậu thời Hán.

Từ xa xưa, ngọc bích đã là biểu tượng cho 
địa vị của những người có quyền lực, từ thời Tần 
Thủy Hoàng người ta đã chế tạo ra những con dấu 

bằng ngọc bích nhằm tượng trưng cho các bậc đế 
vương. Trong đó ấn ngọc được coi là con dấu dành 
cho hoàng đế và hoàng hậu sử dụng.

Chiếc ấn ngọc thời nhà Hán này rất tinh xảo 
về tay nghề, được chạm khắc cẩn thận bằng ngọc 
bích trắng chất lượng cao. Dù đã trải qua hàng 
nghìn năm nhưng các họa tiết trên ngọc không hề 
bị mòn đi. Bên dưới ấn ngọc này là dòng chữ “Ấn 
ngọc Hoàng đế” vẫn rất rõ ràng.

Do nhà Hán là triều đại thứ 2 trong lịch sử 
Trung Quốc, sự tồn tại của triều đại này đã từ rất lâu 
nên có rất ít di tích văn hóa còn lưu giữ được. Vì lẽ 
đó, con dấu bằng ngọc còn nguyên vẹn như thế này 
lại càng hiếm. 

Sự xuất hiện của chiếc ấn ngọc này đều 
khiến các chuyên gia khảo cổ tò mò về chủ nhân 
của nó. Nhiều suy đoán cho rằng, ngọc tỷ này thuộc 
về Lã Hậu.

Ngay khi biết rằng mình tìm được báu vật 
như vậy, hai cha con họ Khổng liền lập tức dâng lại 
ấn ngọc cho Nhà nước. 

Dù các chuyên gia bày tỏ nguyện vọng tặng 
hai cha con một khoản tiền nhưng bất ngờ là người 
cha chỉ nhận lấy 20 tệ coi như lộ phí và cùng con 
trai trở về nhà.

Kể từ thời điểm đó, ấn ngọc này được lưu 
giữ trong Bảo tàng Thiểm Tây và trở thành bảo vật 
của tòa thị chính. 

Nhiều thập kỷ sau, ấn ngọc này đã trở thành 
một báu vật vô giá, và nó đã đóng một vai trò to lớn 
trong việc nghiên cứu nhiều nền văn hóa của thời 
nhà Hán ở Trung Quốc. ■  

Italy cấm bật điều hòa dưới 
25 độ C tại nơi công cộng

Giới chức Italy quy định, trường học 
và các tòa nhà công cộng không 
được bật điều hòa dưới 25 độ C để 

tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng năng lượng.
Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới và 

kéo dài tới ngày 31/3 năm sau. Quy định mới cũng 
nếu rõ, vào mùa Đông, hệ thống sưởi tại các tòa nhà 
công cộng ở Italy không được bật nhiệt độ cao hơn 
19 độ C trong thời gian áp quy định.

Chưa rõ giới chức Italy sẽ thực hiện quy 
định mới ra sao, song thanh tra của Bộ Lao động 
nước này có thể tiến hành giám sát và áp mức phạt 
từ 540 đến 3.200 USD cho các hành vi vi phạm.

Quy định giới hạn nhiệt độ không áp dụng 
cho các bệnh viện, nhưng sau này có thể áp dụng 
với nhà riêng của người dân. Giới chức nước này 
cho biết, quy định có thể giúp tiết kiệm 2-4 tỷ mét 
khối khí đốt mỗi năm.

Hiện việc sử dụng điều hòa nhiệt độ chiếm 
khoảng 57% chi phí năng lượng của một tòa nhà 
văn phòng công cộng tại Italy. ■ 

Người đàn ông khiếm thị 
phóng ô tô với vận tốc 339km/h 
để lập kỷ lục thế giới

Một tay đua ô tô khiếm thị người 
Mỹ đã lập nên kỷ lục thế giới 
mới với thành tích điều khiển xe 

ô tô với vận tốc 339 km/h.
Dan Parker đến từ Columbus, bang 

Georgia, Mỹ đã được tổ chức kỷ lục thế giới vinh 
danh với thành tích ít ai đủ sự dũng cảm, liều lĩnh 
để làm được. Người đàn ông này gặp phải tai nạn 
bất ngờ và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng đến 
mức khiến ông bị mù vào 10 năm trước. 

Parker chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tưởng 
tượng mình sẽ trở lại ghế trên một chiếc xe đua. 
Thực ra, tôi chỉ cần tìm ra một cách khác để thực 
hiện điều đó”. 

Để đánh dấu 10 năm vụ tai nạn, Dan Parker 
quyết tâm làm nên một điều gì đó khác biệt, lập 
thành tích ghi tên vào kỷ lục thế giới.

Dan Parker vui mừng khi nhận được chứng 
nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới 

Ông sử dụng một chiếc xe ô tô đã được tùy 
chỉnh và phóng đi với vận tốc 339 km/h. Chiếc xe 
của ông có hệ thống hướng dẫn bằng âm thanh sáng 
tạo, thiết kế đặc biệt theo nhu cầu của Dan Parker.

Tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận Dan 
Parker là người khiếm thị lái xe với tốc độ nhanh 
nhất thế giới. Thành tích của ông hơn người nắm 
giữ kỷ lục trước đó 17km/h.

Dan Parker sử dụng hệ thống hướng dẫn 
bằng âm thanh giọng nói để giúp ông điều khiển 
phương tiện. Hội người mù quốc gia Mỹ từng có ý 
tưởng về thử thách tài xế mù nhằm kêu gọi sự quan 
tâm của mọi người đến những rào cản khi tham gia 
giao thông mà người tàn tật gặp phải, đồng thời ghi 
nhận những thành tựu đáng kinh ngạc của họ.

Dan Parker chia sẻ rằng: “Tôi muốn chứng 
minh với mọi người rằng một người khiếm thị vẫn 
có thể lái xe an toàn và đủ dũng cảm để điều khiển 
phương tiện với tốc độ lên đến hơn 321 km/h. Tôi 
hy vọng rằng thành công của bản thân sẽ truyền 
cảm hứng cho những người khiếm thị khác trên 
toàn thế giới. Tôi muốn cho thế giới thấy được tiềm 
năng của công nghệ hiện đại như ô tô tự lái để giúp 
người khuyết tật phá vỡ các rào cản trong việc di 
chuyển hàng ngày”.

Riccobono, chủ tịch Hội người mù quốc 
gia Mỹ cho biết thành tích tuyệt vời của Dan Parker 
chứng minh cho thế giới thấy tài năng của ông ấy, 
khả năng lái xe độc lập cực kỳ tốt. Đây cũng là bằng 

chứng cho sự kết hợp giữa công nghệ và năng lực 
có thể giúp người mù điều khiển phương tiện cơ 
giới một cách an toàn ngay cả ở tốc độ cao. ■

Đại bàng đuôi trắng xuất 
hiện ở Scotland, camera giấu 
kín ghi lại cận cảnh ấp trứng

Camera ghi được cận cảnh thời điểm 
đại bàng đuôi trắng hoang dã đang 
ấp trứng và nở thành con non. Đây 

là lần đầu tiên các chuyên gia ở Anh thực hiện việc 
ghi hình giấu kín này.

Các nhân viên và du khách đến thăm Khu 
bảo tồn thiên nhiên Abernethy, Hiệp hội bảo vệ 
chim hoàng gia RSPB Scotland đã chứng kiến 
  chim đại bàng đuôi trắng đẻ trứng từ 8/4. Họ bí mật 
đặt camera để ghi lại cảnh quay trực tiếp con chim 
đại bàng ấp trứng và nở thành con non.

Chiếc camera giấu trong một chiếc gậy 
cách tổ chim đại bàng khoảng ba mét để không làm 
phiền lũ chim mà vẫn ghi lại được toàn bộ khoảnh 
khắc từ lúc ấp đến lúc trứng nở thành chim non.

Đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên 
Abernethy của Scotland ở Perthshire mô tả việc ấp 
trứng của đại bàng đuôi trắng là 'một khoảnh khắc 
đặc biệt'. Đại bàng đuôi trắng là một loài chim rất 
lớn. Chúng dài 66 cm đến 94 cm với sải cánh dài 
1,78 mét đến 2,45 mét. Sải cánh dài, là mức lớn 
nhất trong các loài đại bàng.

Để tránh việc làm phiền những con chim, 
các nhân viên giữ kín về vị trí của tổ. Hai con chim 
đại bàng Finn và Sohna thay nhau bảo vệ tổ của 

mình khỏi tuyết rơi và gió bão.
Sau một thời gian ấp trứng, trứng nở thành 

con non. Chim đại bàng đuôi trắng non thường ở 
trong ổ, bố mẹ đi kiếm ăn về cho chúng trong 
khoảng 12 tuần đầu tiên.

Đối với đại bàng non, hai tuần đầu tiên là 
rất quan trọng vì lúc này chúng không thể tự điều 
chỉnh nhiệt độ cơ thể và hoàn toàn phụ thuộc vào 
bố mẹ để che chở chúng khỏi điều tồi tệ nhất trong 
mùa xuân ở Cairngorms.

Sau khi rời tổ, chúng vẫn ở gần xung quanh 
bố mẹ và phụ thuộc vào bố mẹ trong suốt mùa thu. 
Thời gian sau mới tự tìm kiếm lãnh thổ của riêng 
mình.

Đây là lần đầu tiên các chuyên gia sử dụng 
quay phim kiểu này ở Scotland. Trước đó, quá trình 
ấp nở đã được ghi nhận thành công ở Estonia và 
Latvia.

Fergus Cumberland, giám đốc trải nghiệm 
du khách của RSPB cho biết: “Khách du lịch rất 

phấn khích khi trông thấy đại bàng đuôi trắng và 
theo dõi trực tiếp quá trình ấp trứng. Đây là một trải 
nghiệm thú vị, thật ngạc nhiên khi chứng kiến 
khoảnh khắc đặc biệt như vậy”.

Đại bàng đuôi trắng là một loài đại bàng 
biển rất lớn, phân bố rộng khắp vùng ôn đới Âu Á. 
Loài chim này tuyệt chủng ở Scotland vào năm 
1918. Tuy nhiên, vào năm 1975, đại bàng từ 
Scandanavia đã được đưa trở lại Isle of Rum. ■

Người được coi như thần 
tái sinh vì có chiếc đuôi dài bất 
thường

Deshant Adhikari 16 tuổi đến từ 
Nepal khiến bất cứ ai gặp cũng đều 
choáng váng và nổi tiếng khắp thế 

giới vì ngoại hình khác lạ. Nam thiếu niên có một 
chiếc đuôi dài 70 cm mọc nằm ở xương cụt, ở dưới 
cùng của cột sống. Bố mẹ anh phát hiện lần đầu tiên 
vài ngày sau khi sinh.

Người dân địa phương kéo đến tận nhà 
Deshant Adhikari để chứng kiến cậu bé đặc biệt khi 
mới sinh. Vị linh mục địa phương nói với cha mẹ 
rằng Deshant Adhikari là hóa thân của vị thần 
Hanuman, vị thần Khỉ của người Hindu. Điều này 
khiến các bậc phụ huynh vừa vui mừng vừa lo lắng.

Khi Deshant Adhikari còn nhỏ, cha mẹ anh 
từng đưa anh đến một số bệnh viện địa phương để 
tìm cách chữa trị nhưng không thành công. Họ 
cũng nhận được một số lời giới thiệu ra nước ngoài 
để chữa trị nhưng cũng không được.

Deshant Adhikari vẫn phải tiếp tục sống 
với chiếc đuôi kỳ lạ. Thời gian đầu đi học anh gặp 
nhiều khó khăn, cảm thấy xấu hổ vì sự bất thường 
này. Tuy nhiên, đến nay, Deshant Adhikari đã hoàn 
toàn quen thuộc với chiếc đuôi khác lạ và không 
ngần ngại giới thiệu với cả thế giới. 

Deshant Adhikari chia sẻ rằng: “Bây giờ tôi 
không còn cảm thấy khó chịu hay xấu hổ về chiếc 
đuôi nữa. Video chia sẻ trên mạng xã hội lan truyền 
nhanh khiến tôi ngày càng nổi tiếng, được nhiều 
người biết đến. Mọi người thường nhớ đến tôi với 
tên người có đuôi và tôi cảm thấy hài lòng về điều 
đó. Có người còn gọi tôi là Hanuman hay Shivaji”.

Những điều khác lạ trong cuộc sống vẫn 
thường xảy ra, y học cũng công nhận sự bất thường 
đó. Những người có đặc điểm, hạn chế tăng trưởng, 
ảnh hưởng đến em bé trong tử cung trong quá trình 
phát triển nên khi sinh ra đã có những điểm riêng 
biệt.

Trước đó, trường hợp đứa trẻ sinh ra có hai 
đầu và ba tay ở  Ratlam, Madhya Pradesh từng gây 
xôn xao. Theo Brijesh Lahoti, bác sĩ phẫu thuật nhi 
khoa, tình trạng này được gọi là chứng parapagus 
dicephalic.

Đây là một hình thức hiếm gặp trong y học. 
Đứa trẻ được đưa vào Bệnh viện MY, Indore để 
kiểm tra và chữa trị. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng 
hết sức nhưng không thể cứu đứa trẻ. Em bé qua 
đời không lâu sau đó, trường hợp sống sót là rất 
hiếm. ■ 
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Có phải tóc xoăn là số vất 
vả?

Tóc xoăn hay thẳng là do trời sinh, 
nhưng có phải phụ nữ tóc xoăn thì 
khổ? Cùng xem tướng phụ nữ để 

biết người tóc xoăn có tính cách và số mệnh ra sao 
nhé!

“Cái răng cái tóc là góc con người”, mái tóc 
không chỉ là một phần cơ thể giúp chúng ta làm đẹp 
mà còn có nhiều khả năng khác nữa.

Theo khoa học, tóc xoăn hay tóc thẳng, tóc 
dày hay tóc thưa phần lớn là do gene di truyền. Có 
điều, nhân tướng học lại hoàn toàn khác khi nhận 
định rằng, hình dáng và chất tóc có thể tiết lộ khá 
nhiều điều về số phận cuộc đời của người đó.

Người xưa cho rằng phụ nữ mà tóc xoăn thì 
đường đời phải trải qua nhiều khổ cực, không được 
suôn sẻ và may mắn như những người tóc thẳng. 
Vậy điều này thực hư ra sao, hôm nay Lịch ngày tốt 
sẽ tiết lộ với các bạn những bí mật ẩn chứa phía sau 
tướng phụ nữ tóc xoăn là gì!

Tính cách của người tóc xoăn
Trước hết, xem tướng tóc phụ nữ, người có 

mái tóc xoăn thường được nhiều người yêu mến vì 
tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn mà cũng rất tốt bụng 
của mình. 

Phần lớn họ là những người sống tình cảm, 
có phần bảo thủ và coi trọng chuyện lễ tiết, là người 
lịch sự và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên sự bảo thủ khiến cho họ suy nghĩ 
không được thoáng, một vấn đề nhỏ có thể khiến 
cho họ suy nghĩ khá nhiều, dễ nảy sinh suy nghĩ 
tiêu cực, tự mình làm khổ mình. 

Chuyện bé xé ra to, người nói vô tình 
nhưng người nghe hữu ý, họ có thể hiểu lầm ý tốt 
của người khác và coi những câu nói vô thưởng vô 
phạt thành hành vi thù địch của người khác đối với 
mình.

Người tóc xoăn có khả năng ăn nói tốt. Họ 
khá duyên dáng, biết dùng từ ngữ để diễn đạt cảm 
xúc của mình, cũng giỏi thuyết phục người khác 
nghe theo bản thân. Nếu có thể, người tóc xoăn nên 
đi theo những nghề như nhà văn, nhà báo, luật sư 
hay nhà hùng biện, diễn thuyết…

Tuy nhiên, có lẽ do tự tin quá mức nên điều 
này cũng khiến cho họ đôi phần mất điểm trong 
mắt mọi người. Họ tự tin nói ra suy nghĩ của mình, 
có điều lại thiếu suy xét kĩ càng trước khi nói. Đôi 
khi, vì muốn thể hiện bản thân mà họ tỏ ra quá mức 

hãnh tiến, dễ khiến cho người khác cảm thấy phật 
lòng. 

Xét trên một khía cạnh nào đó thì điều này 
hoàn toàn có lý. Theo nhân tướng học thì hầu hết 
những người có mái tóc xoăn tự nhiên tính cách 
đều khá mạnh mẽ và độc lập. 

Họ không thích phải phụ thuộc vào bất cứ 
ai, luôn muốn cầm cương làm chủ cuộc đời mình, 
thậm chí có xu hướng ham muốn kiểm soát quá 
mức khi không quản ngại khó khăn mà tự mình 
gách vác hết mọi chuyện trong gia đình.

Vốn tự tin nên họ dám chắc mình có thể 
làm tốt tất cả mọi chuyện, song sức người có hạn, 
sẽ có những khi lực bất tòng tâm, họ phải gồng 
mình lên để có thể đạt được mục tiêu mà bản thân 
đã định ra. 

Tham công tiếc việc cũng là điều mà mọi 
người thường thấy ở người tóc xoăn. Họ ôm mọi 
việc vào mình, lúc nào cũng tất bật ngược xuôi nên 
khó tránh bị nhận xét là tướng người vất vả.

Thêm nữa, những người sở hữu mái tóc 
xoăn tự nhiên có tính cách khá bướng bỉnh, cố chấp 
và đôi chút tự cao. Tóc càng xoăn thì mức độ ngang 
bướng và cố chấp của họ càng lớn, cái tôi cá nhân 
càng cao. 

Họ khó có thể hạ bớt cái tôi của mình xuống 
để có thể hòa hợp với những người xung quanh, 
cũng hiếm khi lắng nghe ý kiến của mọi người, dù 
điều đó là tốt cho họ, giúp họ tránh đi vào đường 
vòng.

Họ yêu cầu cao với bản thân, cũng đòi hỏi 
khá nhiều ở những người khác. Với nhược điểm 
của đối phương, người tóc xoăn hay để tâm chú ý, 
khiến cho mọi chuyện bị phóng đại lên quá mức so 
với thực tế. 

Khi không được theo ý mình, họ sẵn sàng 
hù dọa nên khiến cho những cảm tình trước đó bị 
mất đi, đối phương dần không còn thiện cảm với họ 
nữa, điều đó có thể khiến cho họ gặp nhiều khó 
khăn trong tương lai vì mất đi mối quan hệ đó.

Song xem tướng phụ nữ thì không phải phụ 
nữ tóc xoăn nào cũng là số khổ. Chỉ khi người đó có 
mái tóc xoăn từ chân tóc, chất tóc cứng, xoăn lộn 
xộn không theo hàng lối nào thì mới là tướng vất 
vả. 

Những người phụ nữ có mái tóc xoăn mềm 
mại, lượn sóng ngay hàng thẳng lối thì đó lại là quý 
tướng. Tất nhiên ở đây chúng ta đang xét đến yếu tố 
tự nhiên chứ không phải do tác động của hóa chất 
lên tóc. 

Người phụ nữ có nét tướng như vậy là 
tướng mệnh phú quý, tướng mặt phụ nữ lấy chồng 
đại gia. Họ dễ lấy được người chồng là đức lang 
quân như ý, sinh con quý tử, cuộc sống êm đềm chứ 
không chút vất vả.

Tuy nhiên, có nhiều người khi sinh ra chất 
tóc thô cứng, nhưng theo thời gian, mái tóc mềm ra, 
tóc cũng dần duỗi thẳng chứ không xoăn cứng như 
trước, đó là dấu hiệu của việc đổi vận. Tướng từ 
tâm, tâm sinh tướng, số phận con người có thể thay 
đổi rất nhiều tùy theo tính cách, thái độ sống của 
bạn. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều yếu tố nhân 
tướng khác quyết định vận mệnh con người là sung 
sướng hay nghèo khổ. Nếu sinh ra đã có mái tóc 
xoăn nhưng bạn có trái tim nhân hậu, lại thêm các 
nét tướng tốt khác bổ trợ thì cuộc đời vẫn bình an 
suôn sẻ, không cần phải lo lắng gì nhiều. ■ 

Phụ nữ có nét tướng đàn 
ông: Sự nghiệp thăng hoa 
nhưng tình duyên lận đận

Những người phụ nữ có nét tướng 
đàn ông, từ khuôn mặt, mái tóc tới 
dáng đi… dù sự nghiệp bội phần 

rạng rỡ nhưng tình duyên lại hết sức lận đận.
Từ khi sinh ra, mỗi người đã mang một 

hình hài xác định và điều đó hoàn toàn không do 
chúng ta quyết định. Có những cô gái xinh xắn như 
hoa, nhưng cũng có những cô gái bẩm sinh đã rất 
giống đàn ông, ngay cả kiểu tóc cũng chẳng khác gì 
cánh mày râu. 

Vậy những cô gái sở hữu nét tướng đàn ông 
ấy thì tính cách ra sao, tương lai thế nào?

1. Sở hữu nét tướng đàn ông: Sự nghiệp 
thăng hoa nhưng tình duyên lận đận

Xem nhân tướng học, phụ nữ có nét tướng 
đàn ông thường tương đối thuận lợi trong sự 
nghiệp, bởi họ mạnh mẽ, tự tin, luôn hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt nhiều 
thành công rực rỡ.

Tuy nhiên vận đào hoa của những người 
này không khả quan lắm, tỉ lệ kết hôn muộn tương 
đối cao. Điều đó gây nên bởi cả yếu tố chủ quan và 
khách quan.

Những người phụ nữ quá đặt nặng sự 
nghiệp, dồn tất cả sinh lực vào công việc nên không 
có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm. Mặt 
khác, khi quan hệ giữa hai người đã phát triển đến 
giai đoạn chín muồi, họ cũng ít khi quá đắm chìm 
trong tình cảm.

Do đó, đến khi ngoảnh lại thì người kia đã 
“bỏ ta đi xa”.  Tình yêu của những người phụ nữ có 
nét tướng đàn ông thường lận đận hơn so với người 
bình thường. 

Sự xuất hiện của những mối tình thực sự 
với người khác giới lại khá thấp, bởi vì họ đã khá 
quen với sự mạnh mẽ trong tình cảm, nên nếu như 
đối phương không thể chấp nhận được tính cách ấy 
thì hai người rất dễ nảy sinh tranh chấp và kết quả là 
ai đi đường nấy.

Tình duyên lận đận
Tình yêu của những người phụ nữ có nét 

tướng đàn ông thường lận đận hơn so với người 
bình thường.

Cuộc sống hôn nhân cũng không như ý 
muốn, quan hệ vợ chồng căng thẳng, nhiều mâu 
thuẫn dẫn đến cãi nhau đến cùng, thậm chí có thể ly 
hôn. Tuy nhiên, người phụ nữ này có một điểm 
cộng là có thể giúp đỡ chồng mình xử lý rất nhiều 
việc trong sự nghiệp, tìm được người thực sự tâm 
lý và yêu thương hết mực, cuộc sống mới hạnh 
phúc.

2. Phụ nữ có nét tướng đàn ông: Cá tính, 
độc lập là nét nổi bật trong tính cách

Lịch vạn niên cho hay, phụ nữ sở hữu nét 
tướng đàn ông thường có tính cách mạnh mẽ và độc 
lập. Các cô gái bình thường có thể sẽ sợ bóng đêm, 
sợ ma, sợ đi lạc đường, sợ gặp khó khăn… nhưng 
những cô gái có bề ngoài giống đàn ông thì khác. 

Họ luôn giữ vững quan điểm, lập trường 
của mình trong mọi hoàn cảnh, có định hướng rõ 
ràng về những việc cần làm và cần bỏ, những việc 
tốt cho hiện tại và tương lai, lên kế hoạch rõ ràng và 
thực hiện nghiêm túc.

Những cô gái này ít dựa dẫm vào cha mẹ 
bởi họ vô cùng cá tính. Trong khi nhiều cô gái quen 
sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của cha mẹ, 
không dám làm gì vượt quá khuôn khổ thì những 
cô gái này sẵn sàng làm nên những điều phi 
thường, tạo bất ngờ cho mọi người.

Sự nghiệp của họ cũng vì thế mà lên như 
diều gặp gió, đáng nể và cũng đáng tự hào. Mỗi 
thành tích đạt được đều là sự cố gắng và nỗ lực 
không ngừng nghỉ của những cô gái này.

3. Có nét tướng đàn ông: Cần khắc phục 
tính khí nóng nảy

Xem bói tử vi, phụ nữ có nét tướng đàn ông 
vừa mạnh mẽ lại vừa độc lập nên càng dễ dàng 
thành công. Thế nhưng, điều duy nhất những người 
này cần lưu ý là phải kiềm chế tính dễ nóng giận 
của mình.

Vì quá cá tính, quá mạnh mẽ, những cô gái 
này ít khi làm chủ được cảm xúc của mình, thường 
gây nên những tình huống nóng giận vô cớ, khiến 
mình vừa bị ảnh hưởng tâm lý, lại tạo thiện cảm 
không tốt đối với mọi người. 

Do đó, lời khuyên cho những cô gái sở hữu 
nét tướng đàn ông là cần kiềm chế tính khí nóng 
nảy của mình, nếu không muốn một ngày nào đó 
“rước họa vào thân”. Đến lúc ấy, tìm cách sửa sai 
thì đã quá muộn, bởi hậu họa khôn lường. ■

Chuyện gả chồng của 887 
vị công chúa Trung Hoa

Các nàng công chúa mà đi lấy chồng 
thì sử cũ đều nhất loạt ghi chép là 
“hạ giá”!

Lịch sử Trung Quốc có tất cả bao nhiêu vị 
công chúa? Người Trung Quốc xưa có câu “Con 
vua không sợ không lấy nổi chồng”. 

Đây chỉ là một câu ví von so sánh, nhưng 
cũng đủ thấy sự sung sướng của những vị công 
chúa trong mắt mọi người ngày ấy, và cái “giá” của 
họ cao thế nào!

Theo các nhà sử gia, Trung Quốc phong 
kiến có cách gọi “hoàng đế” đầu tiên từ khi Tần 
Thủy Hoàng lên ngôi, nhưng vẫn chưa có cách gọi 
“công chúa”, mà vị công chúa đầu tiên chính là Lỗ 
Nguyên đời Hán. 

Tính từ Lỗ Nguyên đến vị công chúa cuối 
cùng là Vinh Thọ Cố Luân đời Thanh, Trung Quốc 
có tất thảy 887 công chúa.

Việc gả chồng cho những vị công chúa

Xưa, con gái trong khắp trăm họ mà đi lấy 
chồng thì gọi là “xuất giá”. Xuất có nghĩa là ra, chỉ 
việc các cô phải rời khỏi nhà cha mẹ đẻ, giá là đi lấy 
chồng. Nhưng, các nàng công chúa mà đi lấy 
chồng thì sử cũ đều nhất loạt ghi chép là “hạ giá”. Ở 
đây hạ có nghĩa là thấp, là nhún nhường. 

Công chúa là bậc cao sang, nhà chồng của 
Công chúa chẳng thể nào sánh được với những 
cung thất nguy nga của Hoàng đế, dòng họ nhà 
chồng có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu cũng 
chẳng thể bì với ngôi chí tôn của Hoàng đế, cho 
nên, phải chép là hạ giá để tỏ cái ý Công chúa nhún 
nhường, hạ mình đi làm dâu người ngoài hoàng 
cung vậy.

Theo lệ thường tuổi để đi lấy chồng thì “gái 
thập tam, nam thập lục”. Nhưng cũng có lệ gái hơn 
hai, trai hơn một. Phần các công chúa định là cứ 16 
tuổi thì gả chồng…  

Phò mã thường được nhà vua chọn ra từ 
danh sách con trai những vị văn võ trong triều. 
Thường thì công chúa sẽ chỉ được biết tên phò mã 
tương lai cho đến tận ngày cưới. Và một khi đã 
được chọn, phò mã không thể chối từ và Hoàng nữ 
cũng không thể nại ra bất cứ lý do gì để không lấy.

Về nghi lễ,  hôn lễ trong dân gian thường 
diễn ra theo “lục lễ”:  từ Nạp thái, Vấn sanh, Nạp 
cát, Nạp lệ, Thỉnh kỳ rồi cuối cùng là Nghinh hôn. 
Cứ nhân sự phức tạp này lên bốn năm lần may ra 
hiểu được cái phức tạp của việc gả chồng cho các 
công chúa, và sự xa xỉ trong việc chi tiêu cho “hỷ sự 
quốc gia” này cũng là vô kể!

Những vị công chúa “ế”
Có thật là “con vua không sợ không lấy nổi 

chồng”? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta có thể đưa 
ra những con số thống kê như sau:

Vương triều Tây Hán có 18 vị công chúa, 
trong có có 1 vị không xuất giá: Dĩnh Ấp công 
chúa.

Vương Triều Đông Hán có 42 vị và có tận 
16 vị không lấy nổi chồng: Nhữ Dương, Dương 
Địch, Vạn Niên…

Thời Lưỡng Tấn có 32 công chúa và cũng 
có đến 12 vị không xuất giá: Tân Phong, Dương 
Bình, Ai Hiến…

Đời Đường tổng cộng có 221 vị công chúa 
và 21 công chúa “con nuôi”, trong đó có đến tận 82 
vị không xuất giá!

Những vị công chúa “ế” này, nguyên nhân 
có thể do mất sớm (chủ yếu vào đời Tống, Minh 
Thanh), còn đa phần là do… không có chàng trai 
nào chịu nổi! Hầu hết những vị công chúa đã xuất 
giá đều có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng cũng có 
những vị kết hôn chưa được bao lâu liền “ly hôn”, 
ví như Bình Nguyên công chúa (mất năm 552) sau 
khi lấy chồng được chưa đầy 1 tháng, 2 người đã 
nói lời tạm biệt. 

Cũng có những vị công chúa kết hôn đến 
mấy lần liền, như Hán công chúa (vương triều Tây 
Hán) lấy 3 đời chồng, hay Hưng Tín công chúa 
(con gái của Lý Long Cơ) cũng vậy… 

Hay ví như câu chuyện của Trường Bình 
công chúa, mặc dù được lấy Châu Thế Hiển, họ đã 
yêu nhau từ trước (năm Sùng Trinh, khi cô còn 
nhỏ), những tưởng họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, 
tuy nhiên sau khi biết tin người em trai bị giết, chỉ 
vài tháng sau cô qua đời trong sự giày vò, phẫn uất. 
Người ta nói rằng, vào thời điểm đó, công chúa đã 
có mang 5 tháng!

Có thể thấy, thực tế, chuyện tình của các 
nàng công chúa Trung Hoa xưa không hề lung linh 
như những câu chuyện trong phim ảnh. Dù là 
Hoàng tộc và có địa vị đứng trên vạn người, công 
chúa cũng không thể tự quyết định số phận của 
mình, đôi khi đây chính là lý do cho những câu 
chuyện tình bất hạnh hay dở khóc, dở cười! ■

* Vấn đề nan giải!
Một cặp vợ chồng người Bỉ ang tham đ

quan thành phố Riad thì một nhà buôn đến gần hỏi:
- Hai bạn là người Anh, ức, hay Pháp?Đ
Người chồng trả lời:
- Người Bỉ!
Nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng da trắng, 

người Ả Rập hỏi tiếp:
- Cô này cũng là người Bỉ à?
- Vâng, tôi cũng là người Bỉ - Cô vợ trả lời.
- Vợ của ông? - Nhà buôn hỏi người àn đ

ông.
- Vâng! - Người chồng áp.đ
- Tôi muốn tặng anh 50 con lạc à ể ổi lấy đ đ đ

người phụ nữ này - Nhà buôn nói.
Người chồng cảm thấy bất ngờ, im lặng 

mất một lúc, cuối cùng ông trả lời:
- Tôi không ổi!đ
Nhà buôn bỏ i. Vợ hỏi chồng:đ
- Này, anh hãy giải thích tại sao anh phải 

suy nghĩ một hồi mới trả lời? Có phải anh có ý định 
sỉ nhục em?

- Ồ không! Anh chỉ suy nghĩ làm cách nào 
đ để anh có thể về nhà cùng với 50 con lạc à!!!

Vui Cöôøi
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Có phải tóc xoăn là số vất 
vả?

Tóc xoăn hay thẳng là do trời sinh, 
nhưng có phải phụ nữ tóc xoăn thì 
khổ? Cùng xem tướng phụ nữ để 

biết người tóc xoăn có tính cách và số mệnh ra sao 
nhé!

“Cái răng cái tóc là góc con người”, mái tóc 
không chỉ là một phần cơ thể giúp chúng ta làm đẹp 
mà còn có nhiều khả năng khác nữa.

Theo khoa học, tóc xoăn hay tóc thẳng, tóc 
dày hay tóc thưa phần lớn là do gene di truyền. Có 
điều, nhân tướng học lại hoàn toàn khác khi nhận 
định rằng, hình dáng và chất tóc có thể tiết lộ khá 
nhiều điều về số phận cuộc đời của người đó.

Người xưa cho rằng phụ nữ mà tóc xoăn thì 
đường đời phải trải qua nhiều khổ cực, không được 
suôn sẻ và may mắn như những người tóc thẳng. 
Vậy điều này thực hư ra sao, hôm nay Lịch ngày tốt 
sẽ tiết lộ với các bạn những bí mật ẩn chứa phía sau 
tướng phụ nữ tóc xoăn là gì!

Tính cách của người tóc xoăn
Trước hết, xem tướng tóc phụ nữ, người có 

mái tóc xoăn thường được nhiều người yêu mến vì 
tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn mà cũng rất tốt bụng 
của mình. 

Phần lớn họ là những người sống tình cảm, 
có phần bảo thủ và coi trọng chuyện lễ tiết, là người 
lịch sự và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên sự bảo thủ khiến cho họ suy nghĩ 
không được thoáng, một vấn đề nhỏ có thể khiến 
cho họ suy nghĩ khá nhiều, dễ nảy sinh suy nghĩ 
tiêu cực, tự mình làm khổ mình. 

Chuyện bé xé ra to, người nói vô tình 
nhưng người nghe hữu ý, họ có thể hiểu lầm ý tốt 
của người khác và coi những câu nói vô thưởng vô 
phạt thành hành vi thù địch của người khác đối với 
mình.

Người tóc xoăn có khả năng ăn nói tốt. Họ 
khá duyên dáng, biết dùng từ ngữ để diễn đạt cảm 
xúc của mình, cũng giỏi thuyết phục người khác 
nghe theo bản thân. Nếu có thể, người tóc xoăn nên 
đi theo những nghề như nhà văn, nhà báo, luật sư 
hay nhà hùng biện, diễn thuyết…

Tuy nhiên, có lẽ do tự tin quá mức nên điều 
này cũng khiến cho họ đôi phần mất điểm trong 
mắt mọi người. Họ tự tin nói ra suy nghĩ của mình, 
có điều lại thiếu suy xét kĩ càng trước khi nói. Đôi 
khi, vì muốn thể hiện bản thân mà họ tỏ ra quá mức 

hãnh tiến, dễ khiến cho người khác cảm thấy phật 
lòng. 

Xét trên một khía cạnh nào đó thì điều này 
hoàn toàn có lý. Theo nhân tướng học thì hầu hết 
những người có mái tóc xoăn tự nhiên tính cách 
đều khá mạnh mẽ và độc lập. 

Họ không thích phải phụ thuộc vào bất cứ 
ai, luôn muốn cầm cương làm chủ cuộc đời mình, 
thậm chí có xu hướng ham muốn kiểm soát quá 
mức khi không quản ngại khó khăn mà tự mình 
gách vác hết mọi chuyện trong gia đình.

Vốn tự tin nên họ dám chắc mình có thể 
làm tốt tất cả mọi chuyện, song sức người có hạn, 
sẽ có những khi lực bất tòng tâm, họ phải gồng 
mình lên để có thể đạt được mục tiêu mà bản thân 
đã định ra. 

Tham công tiếc việc cũng là điều mà mọi 
người thường thấy ở người tóc xoăn. Họ ôm mọi 
việc vào mình, lúc nào cũng tất bật ngược xuôi nên 
khó tránh bị nhận xét là tướng người vất vả.

Thêm nữa, những người sở hữu mái tóc 
xoăn tự nhiên có tính cách khá bướng bỉnh, cố chấp 
và đôi chút tự cao. Tóc càng xoăn thì mức độ ngang 
bướng và cố chấp của họ càng lớn, cái tôi cá nhân 
càng cao. 

Họ khó có thể hạ bớt cái tôi của mình xuống 
để có thể hòa hợp với những người xung quanh, 
cũng hiếm khi lắng nghe ý kiến của mọi người, dù 
điều đó là tốt cho họ, giúp họ tránh đi vào đường 
vòng.

Họ yêu cầu cao với bản thân, cũng đòi hỏi 
khá nhiều ở những người khác. Với nhược điểm 
của đối phương, người tóc xoăn hay để tâm chú ý, 
khiến cho mọi chuyện bị phóng đại lên quá mức so 
với thực tế. 

Khi không được theo ý mình, họ sẵn sàng 
hù dọa nên khiến cho những cảm tình trước đó bị 
mất đi, đối phương dần không còn thiện cảm với họ 
nữa, điều đó có thể khiến cho họ gặp nhiều khó 
khăn trong tương lai vì mất đi mối quan hệ đó.

Song xem tướng phụ nữ thì không phải phụ 
nữ tóc xoăn nào cũng là số khổ. Chỉ khi người đó có 
mái tóc xoăn từ chân tóc, chất tóc cứng, xoăn lộn 
xộn không theo hàng lối nào thì mới là tướng vất 
vả. 

Những người phụ nữ có mái tóc xoăn mềm 
mại, lượn sóng ngay hàng thẳng lối thì đó lại là quý 
tướng. Tất nhiên ở đây chúng ta đang xét đến yếu tố 
tự nhiên chứ không phải do tác động của hóa chất 
lên tóc. 

Người phụ nữ có nét tướng như vậy là 
tướng mệnh phú quý, tướng mặt phụ nữ lấy chồng 
đại gia. Họ dễ lấy được người chồng là đức lang 
quân như ý, sinh con quý tử, cuộc sống êm đềm chứ 
không chút vất vả.

Tuy nhiên, có nhiều người khi sinh ra chất 
tóc thô cứng, nhưng theo thời gian, mái tóc mềm ra, 
tóc cũng dần duỗi thẳng chứ không xoăn cứng như 
trước, đó là dấu hiệu của việc đổi vận. Tướng từ 
tâm, tâm sinh tướng, số phận con người có thể thay 
đổi rất nhiều tùy theo tính cách, thái độ sống của 
bạn. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều yếu tố nhân 
tướng khác quyết định vận mệnh con người là sung 
sướng hay nghèo khổ. Nếu sinh ra đã có mái tóc 
xoăn nhưng bạn có trái tim nhân hậu, lại thêm các 
nét tướng tốt khác bổ trợ thì cuộc đời vẫn bình an 
suôn sẻ, không cần phải lo lắng gì nhiều. ■ 

Phụ nữ có nét tướng đàn 
ông: Sự nghiệp thăng hoa 
nhưng tình duyên lận đận

Những người phụ nữ có nét tướng 
đàn ông, từ khuôn mặt, mái tóc tới 
dáng đi… dù sự nghiệp bội phần 

rạng rỡ nhưng tình duyên lại hết sức lận đận.
Từ khi sinh ra, mỗi người đã mang một 

hình hài xác định và điều đó hoàn toàn không do 
chúng ta quyết định. Có những cô gái xinh xắn như 
hoa, nhưng cũng có những cô gái bẩm sinh đã rất 
giống đàn ông, ngay cả kiểu tóc cũng chẳng khác gì 
cánh mày râu. 

Vậy những cô gái sở hữu nét tướng đàn ông 
ấy thì tính cách ra sao, tương lai thế nào?

1. Sở hữu nét tướng đàn ông: Sự nghiệp 
thăng hoa nhưng tình duyên lận đận

Xem nhân tướng học, phụ nữ có nét tướng 
đàn ông thường tương đối thuận lợi trong sự 
nghiệp, bởi họ mạnh mẽ, tự tin, luôn hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt nhiều 
thành công rực rỡ.

Tuy nhiên vận đào hoa của những người 
này không khả quan lắm, tỉ lệ kết hôn muộn tương 
đối cao. Điều đó gây nên bởi cả yếu tố chủ quan và 
khách quan.

Những người phụ nữ quá đặt nặng sự 
nghiệp, dồn tất cả sinh lực vào công việc nên không 
có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm. Mặt 
khác, khi quan hệ giữa hai người đã phát triển đến 
giai đoạn chín muồi, họ cũng ít khi quá đắm chìm 
trong tình cảm.

Do đó, đến khi ngoảnh lại thì người kia đã 
“bỏ ta đi xa”.  Tình yêu của những người phụ nữ có 
nét tướng đàn ông thường lận đận hơn so với người 
bình thường. 

Sự xuất hiện của những mối tình thực sự 
với người khác giới lại khá thấp, bởi vì họ đã khá 
quen với sự mạnh mẽ trong tình cảm, nên nếu như 
đối phương không thể chấp nhận được tính cách ấy 
thì hai người rất dễ nảy sinh tranh chấp và kết quả là 
ai đi đường nấy.

Tình duyên lận đận
Tình yêu của những người phụ nữ có nét 

tướng đàn ông thường lận đận hơn so với người 
bình thường.

Cuộc sống hôn nhân cũng không như ý 
muốn, quan hệ vợ chồng căng thẳng, nhiều mâu 
thuẫn dẫn đến cãi nhau đến cùng, thậm chí có thể ly 
hôn. Tuy nhiên, người phụ nữ này có một điểm 
cộng là có thể giúp đỡ chồng mình xử lý rất nhiều 
việc trong sự nghiệp, tìm được người thực sự tâm 
lý và yêu thương hết mực, cuộc sống mới hạnh 
phúc.

2. Phụ nữ có nét tướng đàn ông: Cá tính, 
độc lập là nét nổi bật trong tính cách

Lịch vạn niên cho hay, phụ nữ sở hữu nét 
tướng đàn ông thường có tính cách mạnh mẽ và độc 
lập. Các cô gái bình thường có thể sẽ sợ bóng đêm, 
sợ ma, sợ đi lạc đường, sợ gặp khó khăn… nhưng 
những cô gái có bề ngoài giống đàn ông thì khác. 

Họ luôn giữ vững quan điểm, lập trường 
của mình trong mọi hoàn cảnh, có định hướng rõ 
ràng về những việc cần làm và cần bỏ, những việc 
tốt cho hiện tại và tương lai, lên kế hoạch rõ ràng và 
thực hiện nghiêm túc.

Những cô gái này ít dựa dẫm vào cha mẹ 
bởi họ vô cùng cá tính. Trong khi nhiều cô gái quen 
sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của cha mẹ, 
không dám làm gì vượt quá khuôn khổ thì những 
cô gái này sẵn sàng làm nên những điều phi 
thường, tạo bất ngờ cho mọi người.

Sự nghiệp của họ cũng vì thế mà lên như 
diều gặp gió, đáng nể và cũng đáng tự hào. Mỗi 
thành tích đạt được đều là sự cố gắng và nỗ lực 
không ngừng nghỉ của những cô gái này.

3. Có nét tướng đàn ông: Cần khắc phục 
tính khí nóng nảy

Xem bói tử vi, phụ nữ có nét tướng đàn ông 
vừa mạnh mẽ lại vừa độc lập nên càng dễ dàng 
thành công. Thế nhưng, điều duy nhất những người 
này cần lưu ý là phải kiềm chế tính dễ nóng giận 
của mình.

Vì quá cá tính, quá mạnh mẽ, những cô gái 
này ít khi làm chủ được cảm xúc của mình, thường 
gây nên những tình huống nóng giận vô cớ, khiến 
mình vừa bị ảnh hưởng tâm lý, lại tạo thiện cảm 
không tốt đối với mọi người. 

Do đó, lời khuyên cho những cô gái sở hữu 
nét tướng đàn ông là cần kiềm chế tính khí nóng 
nảy của mình, nếu không muốn một ngày nào đó 
“rước họa vào thân”. Đến lúc ấy, tìm cách sửa sai 
thì đã quá muộn, bởi hậu họa khôn lường. ■

Chuyện gả chồng của 887 
vị công chúa Trung Hoa

Các nàng công chúa mà đi lấy chồng 
thì sử cũ đều nhất loạt ghi chép là 
“hạ giá”!

Lịch sử Trung Quốc có tất cả bao nhiêu vị 
công chúa? Người Trung Quốc xưa có câu “Con 
vua không sợ không lấy nổi chồng”. 

Đây chỉ là một câu ví von so sánh, nhưng 
cũng đủ thấy sự sung sướng của những vị công 
chúa trong mắt mọi người ngày ấy, và cái “giá” của 
họ cao thế nào!

Theo các nhà sử gia, Trung Quốc phong 
kiến có cách gọi “hoàng đế” đầu tiên từ khi Tần 
Thủy Hoàng lên ngôi, nhưng vẫn chưa có cách gọi 
“công chúa”, mà vị công chúa đầu tiên chính là Lỗ 
Nguyên đời Hán. 

Tính từ Lỗ Nguyên đến vị công chúa cuối 
cùng là Vinh Thọ Cố Luân đời Thanh, Trung Quốc 
có tất thảy 887 công chúa.

Việc gả chồng cho những vị công chúa

Xưa, con gái trong khắp trăm họ mà đi lấy 
chồng thì gọi là “xuất giá”. Xuất có nghĩa là ra, chỉ 
việc các cô phải rời khỏi nhà cha mẹ đẻ, giá là đi lấy 
chồng. Nhưng, các nàng công chúa mà đi lấy 
chồng thì sử cũ đều nhất loạt ghi chép là “hạ giá”. Ở 
đây hạ có nghĩa là thấp, là nhún nhường. 

Công chúa là bậc cao sang, nhà chồng của 
Công chúa chẳng thể nào sánh được với những 
cung thất nguy nga của Hoàng đế, dòng họ nhà 
chồng có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu cũng 
chẳng thể bì với ngôi chí tôn của Hoàng đế, cho 
nên, phải chép là hạ giá để tỏ cái ý Công chúa nhún 
nhường, hạ mình đi làm dâu người ngoài hoàng 
cung vậy.

Theo lệ thường tuổi để đi lấy chồng thì “gái 
thập tam, nam thập lục”. Nhưng cũng có lệ gái hơn 
hai, trai hơn một. Phần các công chúa định là cứ 16 
tuổi thì gả chồng…  

Phò mã thường được nhà vua chọn ra từ 
danh sách con trai những vị văn võ trong triều. 
Thường thì công chúa sẽ chỉ được biết tên phò mã 
tương lai cho đến tận ngày cưới. Và một khi đã 
được chọn, phò mã không thể chối từ và Hoàng nữ 
cũng không thể nại ra bất cứ lý do gì để không lấy.

Về nghi lễ,  hôn lễ trong dân gian thường 
diễn ra theo “lục lễ”:  từ Nạp thái, Vấn sanh, Nạp 
cát, Nạp lệ, Thỉnh kỳ rồi cuối cùng là Nghinh hôn. 
Cứ nhân sự phức tạp này lên bốn năm lần may ra 
hiểu được cái phức tạp của việc gả chồng cho các 
công chúa, và sự xa xỉ trong việc chi tiêu cho “hỷ sự 
quốc gia” này cũng là vô kể!

Những vị công chúa “ế”
Có thật là “con vua không sợ không lấy nổi 

chồng”? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta có thể đưa 
ra những con số thống kê như sau:

Vương triều Tây Hán có 18 vị công chúa, 
trong có có 1 vị không xuất giá: Dĩnh Ấp công 
chúa.

Vương Triều Đông Hán có 42 vị và có tận 
16 vị không lấy nổi chồng: Nhữ Dương, Dương 
Địch, Vạn Niên…

Thời Lưỡng Tấn có 32 công chúa và cũng 
có đến 12 vị không xuất giá: Tân Phong, Dương 
Bình, Ai Hiến…

Đời Đường tổng cộng có 221 vị công chúa 
và 21 công chúa “con nuôi”, trong đó có đến tận 82 
vị không xuất giá!

Những vị công chúa “ế” này, nguyên nhân 
có thể do mất sớm (chủ yếu vào đời Tống, Minh 
Thanh), còn đa phần là do… không có chàng trai 
nào chịu nổi! Hầu hết những vị công chúa đã xuất 
giá đều có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng cũng có 
những vị kết hôn chưa được bao lâu liền “ly hôn”, 
ví như Bình Nguyên công chúa (mất năm 552) sau 
khi lấy chồng được chưa đầy 1 tháng, 2 người đã 
nói lời tạm biệt. 

Cũng có những vị công chúa kết hôn đến 
mấy lần liền, như Hán công chúa (vương triều Tây 
Hán) lấy 3 đời chồng, hay Hưng Tín công chúa 
(con gái của Lý Long Cơ) cũng vậy… 

Hay ví như câu chuyện của Trường Bình 
công chúa, mặc dù được lấy Châu Thế Hiển, họ đã 
yêu nhau từ trước (năm Sùng Trinh, khi cô còn 
nhỏ), những tưởng họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, 
tuy nhiên sau khi biết tin người em trai bị giết, chỉ 
vài tháng sau cô qua đời trong sự giày vò, phẫn uất. 
Người ta nói rằng, vào thời điểm đó, công chúa đã 
có mang 5 tháng!

Có thể thấy, thực tế, chuyện tình của các 
nàng công chúa Trung Hoa xưa không hề lung linh 
như những câu chuyện trong phim ảnh. Dù là 
Hoàng tộc và có địa vị đứng trên vạn người, công 
chúa cũng không thể tự quyết định số phận của 
mình, đôi khi đây chính là lý do cho những câu 
chuyện tình bất hạnh hay dở khóc, dở cười! ■

* Vấn đề nan giải!
Một cặp vợ chồng người Bỉ ang tham đ

quan thành phố Riad thì một nhà buôn đến gần hỏi:
- Hai bạn là người Anh, ức, hay Pháp?Đ
Người chồng trả lời:
- Người Bỉ!
Nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng da trắng, 

người Ả Rập hỏi tiếp:
- Cô này cũng là người Bỉ à?
- Vâng, tôi cũng là người Bỉ - Cô vợ trả lời.
- Vợ của ông? - Nhà buôn hỏi người àn đ

ông.
- Vâng! - Người chồng áp.đ
- Tôi muốn tặng anh 50 con lạc à ể ổi lấy đ đ đ

người phụ nữ này - Nhà buôn nói.
Người chồng cảm thấy bất ngờ, im lặng 

mất một lúc, cuối cùng ông trả lời:
- Tôi không ổi!đ
Nhà buôn bỏ i. Vợ hỏi chồng:đ
- Này, anh hãy giải thích tại sao anh phải 

suy nghĩ một hồi mới trả lời? Có phải anh có ý định 
sỉ nhục em?

- Ồ không! Anh chỉ suy nghĩ làm cách nào 
đ để anh có thể về nhà cùng với 50 con lạc à!!!

Vui Cöôøi
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Lầm tưởng về ung thư

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
ung thư chiếm 10 triệu tử vong trên 
toàn thế giới vào năm 2020. Trên 

toàn cầu, đây là nguyên nhân gây tử vong hàng 
đầu.

“Ung thư” là thuật ngữ chung để chỉ nhóm 
các bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào 
của cơ thể. Triệu chứng âm thầm và khó điều trị 
khiến ung thư trở thành nỗi ám ảnh của đa số người 
dân trên toàn cầu. Đặc biệt, không ít người quan 
niệm sai lầm về căn bệnh này.

Ung thư là án tử?
Theo Medical News Today, ung thư không 

phải là bản án tử hình, bởi không phải lúc nào 
người bệnh phát hiện cũng là ở giai đoạn cuối. Nếu 
được chẩn đoán sớm, khả năng chữa khỏi, tỷ lệ hồi 
phục của bệnh nhân ung thư cũng rất khả quan.

Tháng 1/2019, giới chức y tế Mỹ ước tính 
có khoảng 16,9 triệu người sống sót khỏi ung thư 
và tiếp tục sống khỏe mạnh. Ở Vương quốc Anh, tỷ 
lệ sống sót đã tăng gấp đôi trong 40 năm qua.

Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân tùy thuộc vào 
loại ung thư mà họ mắc. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong 
do ung thư đang giảm dần. Ví dụ tại Anh, tỷ lệ sống 
sót của người mắc ung thư tinh hoàn là 98%, trong 
khi đó, con số này ở ung thư tuyến tụy chỉ là 1%.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, nguy cơ 
tử vong vì ung thư đã giảm đều từ những năm 1990. 
Hiện nay, tỷ lệ sống sót sau 5 năm ở người bị ung 
thư vú, tuyến tiền liệt và tuyến giáp khá cao, ít nhất 
là 90%. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm với tất cả bệnh 
ung thư cộng lại là khoảng 67%.

Ung thư là bệnh lây lan?
Sai lầm này khiến nhiều người hiểu sai bản 

chất của ung thư, dễ sinh ra cảm giác xa lánh, kỳ thị 
người bệnh. Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào, 
khi bị kích thích bởi các tác nhân sinh ung thư, tế 
bào tăng sinh một cách vô hạn độ, vô tổ chức và 
không tuân theo các cơ chế kiểm soát về phát triển 
của cơ thể. Ung thư không phải là một bệnh mà là 
tên chung của một tập hợp rất nhiều bệnh có những 
đặc tính cơ bản giống nhau của bệnh ung thư và có 
khoảng hơn 200 bệnh ung thư khác nhau ở người.

Tuy nhiên, một số bệnh lây truyền qua 
đường tình dục, như HPV, viêm gan B và C, có thể 
gây ung thư ở cổ tử cung, gan. Trong những trường 

hợp này, tác nhân gây ung thư có thể truyền sang 
cho người khác, nhưng bản thân ung thư (khối u) 
không lây.

Phẫu thuật khiến ung thư di căn?
Phẫu thuật ung thư có thể khiến khối u di 

căn nhưng trường hợp này rất hiếm. Theo Hiệp hội 
Ung thư Mỹ, những tiến bộ trong thiết bị được sử 
dụng khi phẫu thuật, xét nghiệm hình ảnh chi tiết 
hơn đã giúp nguy cơ này ở mức rất thấp.

Ngoài ra, quan điểm cho rằng khối u ác tính 
sẽ phát triển nhanh hơn hoặc lan sang các bộ phận 
khác khi tiếp xúc không khí cũng hoàn toàn sai 
lầm.

Thuốc nam chữa được bệnh ung thư?
Các chuyên gia khẳng định không có bằng 

chứng về bất kỳ loại thảo dược nào chứng minh có 
thể chữa khỏi hoặc điều trị ung thư. Viện Ung thư 
Quốc gia Mỹ cảnh báo trong một số trường hợp, 
các chất bổ sung từ thảo dược có thể gây hại cho 
sức khỏe người bệnh. Ví dụ điển hình là thảo mộc 
kava kava - loại vốn được một số người dùng để 
giảm căng thẳng, lo lắng, có thể gây tổn thương 
gan. Do đó, các bệnh nhân ung thư cần trao đổi với 
bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ thực phẩm chức 
năng hay vitamin nào.

Ung thư mang tính di truyền?
Một số nghiên cứu chỉ ra ung thư có thể di 

truyền qua các thế hệ trong gia đình, song, nó rất 
hiếm. Ước tính khoảng 3-10% các ca bị ung thư do 
đột biến di truyền từ cha mẹ.

Tất cả người dân trên thế giới đều có nguy 
cơ mắc ung thư khi chúng ta già đi. Do đó, không 
có gì lạ khi một số người thân của chúng ta cùng 
mắc bệnh này. Hầu hết trường hợp ung thư là do sự 
tích tụ của các đột biến trong gene theo thời gian.

Ung thư luôn tái phát?
Theo tiến sĩ Collin Vu, bác sĩ chuyên khoa 

ung thư và huyết học tại Viện Ung thư 
MemorialCare, Trung tâm Y tế Orange Coast, 
California, Mỹ, quan niệm tất cả người mắc ung 
thư sẽ bị tái phát là sai lầm. “Các liệu pháp điều trị 
ung thư hiện nay được cải thiện đến mức chúng ta 
có thể chữa khỏi ung thư, tiêu diệt hoàn toàn khối u 
ác tính”, vị chuyên gia nói thêm.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mỗi loại ung thư 
khác nhau có khả năng chữa khỏi khác nhau và thời 
gian tái phát cũng khác nhau. Vì vậy, điều khó là 
bệnh nhân không thể phân biệt họ đã thực sự được 
chữa khỏi chưa hoặc khi nào nguy cơ tái phát ung 
thư cao.

Không có thuốc chữa khỏi bệnh ung 
thư?

Rất may điều này không thành sự thật. Khi 
khoa học nghiên cứu sâu hơn về các cơ chế đằng 
sau bệnh ung thư, nhiều phương pháp điều trị ngày 
càng hiệu quả hơn. Chữa khỏi bệnh ung thư là khi 
dân số mắc bệnh có tuổi thọ tương đương dân số 
chung.

Theo bác sĩ Collin Vu, một số bệnh ung thư 
như ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến giáp có tỷ lệ 
chữa khỏi lên tới 60%. Con số này ở ung thư vú, 
tuyến tiền liệt và bàng quang là khoảng 50%.

Vị chuyên gia kết luận: “Qua số liệu trên có 
thể thấy một số bệnh ung thư có thể loại bỏ, nhưng 
không phải tất cả đều chữa khỏi hoàn toàn. Song, 
chúng ta có thể lạc quan tin vào điều này khi tỷ lệ 
chữa khỏi ung thư tăng lên từng ngày”.

Điều quan trọng là bệnh nhân nhận chẩn 
đoán mắc bệnh ung thư, ngay cả ở giai đoạn cuối, 
không được mất hy vọng. Bởi hiện nay, nhiều 
phương pháp điều trị hiệu quả, mới lạ, kỹ thuật 
phẫu thuật cho thấy hiệu quả hơn. Ví dụ điển hình 
là với việc sử dụng liệu pháp miễn dịch hiện đại, có 
tới 40% bệnh nhân ung thư da giai đoạn 4 có thể 
chữa khỏi, 50% bệnh nhân ung thư đại tràng giai 
đoạn 4 di căn đến gan cũng cải thiện khi kết hợp 
hóa trị và phẫu thuật. ■

Nắng nóng kỷ lục trong 
mùa xuân tại Mexico

Mexico đang hứng chịu nắng nóng 
với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 45 
độ C, đây là mức nhiệt cao kỷ 

lục trong mọi thời đại vào mùa Xuân ở nước này.
Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đang có 

những tác động trực tiếp và khắc nghiệt lên cuộc 
sống của người dân quốc gia Trung Mỹ này.

Thủ đô Mexico City chưa bao giờ nóng đến 
thế vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ trong 
suốt hơn 1 tháng qua thường dao động từ 40-45 độ 
C. Viện Khoa học Khí quyển và Biến đổi Khí hậu 
Mexico cho biết, đây là hậu quả của hiện tượng 
biến đổi khí hậu. Và đây là lúc mà không chỉ các 
nhà nghiên cứu, chính những người dân cũng đã có 
những nhận thức rõ hơn về tình trạng này.

Ông Sergio Linares - Người dân Mexico 
City, Mexico nói: “Rất nóng, rất khô và nắng rất 
gắt. Chúng tôi làm việc trên đường phố, hứng chịu 
thêm cả kẹt xe, tiếng ồn. Thật khó mà chịu nổi”.

Trong khi đó, ở các bang phía Nam của 
Mexico, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường, ảnh 
hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Bà 
Gabriela Ramirez - Người dân thành phố Oaxaca: 
“Năm nay tôi cảm nhận nắng nóng rõ rệt hơn 
những năm khác, rất khó chịu. Thời tiết đang thay 
đổi mạnh mẽ”.

Với việc đất nước chứng kiến nhiệt độ kỷ 
lục vào cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè, các nhà 
nghiên cứu lo ngại những đợt nắng nóng chết 
người ở đây có khả năng trở nên phổ biến hơn trong 
tương lai. Anh Alejandro Jaramillo - Chuyên gia, 
Viện khoa học khí quyển và Biến đổi khí hậu 
Mexico cho biết: “Đây là lúc hiện tượng nóng lên 
toàn cầu trở thành chủ đề chính để nói đến vào lúc 
này. Điều này cũng là do đã có sự gia tăng nhiệt độ 
toàn cầu hàng năm do tình trạng phát thải quá phổ 
biến”.

Các chuyên gia cảnh báo, mức độ căng 
thẳng do thời tiết cực đoan gây ra cho con người có 
thể tăng gần gấp ba lần trong vài năm tới nếu tình 
trạng phát thải khí nhà kính không được hạn chế.■  
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Lầm tưởng về ung thư

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
ung thư chiếm 10 triệu tử vong trên 
toàn thế giới vào năm 2020. Trên 

toàn cầu, đây là nguyên nhân gây tử vong hàng 
đầu.

“Ung thư” là thuật ngữ chung để chỉ nhóm 
các bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào 
của cơ thể. Triệu chứng âm thầm và khó điều trị 
khiến ung thư trở thành nỗi ám ảnh của đa số người 
dân trên toàn cầu. Đặc biệt, không ít người quan 
niệm sai lầm về căn bệnh này.

Ung thư là án tử?
Theo Medical News Today, ung thư không 

phải là bản án tử hình, bởi không phải lúc nào 
người bệnh phát hiện cũng là ở giai đoạn cuối. Nếu 
được chẩn đoán sớm, khả năng chữa khỏi, tỷ lệ hồi 
phục của bệnh nhân ung thư cũng rất khả quan.

Tháng 1/2019, giới chức y tế Mỹ ước tính 
có khoảng 16,9 triệu người sống sót khỏi ung thư 
và tiếp tục sống khỏe mạnh. Ở Vương quốc Anh, tỷ 
lệ sống sót đã tăng gấp đôi trong 40 năm qua.

Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân tùy thuộc vào 
loại ung thư mà họ mắc. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong 
do ung thư đang giảm dần. Ví dụ tại Anh, tỷ lệ sống 
sót của người mắc ung thư tinh hoàn là 98%, trong 
khi đó, con số này ở ung thư tuyến tụy chỉ là 1%.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, nguy cơ 
tử vong vì ung thư đã giảm đều từ những năm 1990. 
Hiện nay, tỷ lệ sống sót sau 5 năm ở người bị ung 
thư vú, tuyến tiền liệt và tuyến giáp khá cao, ít nhất 
là 90%. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm với tất cả bệnh 
ung thư cộng lại là khoảng 67%.

Ung thư là bệnh lây lan?
Sai lầm này khiến nhiều người hiểu sai bản 

chất của ung thư, dễ sinh ra cảm giác xa lánh, kỳ thị 
người bệnh. Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào, 
khi bị kích thích bởi các tác nhân sinh ung thư, tế 
bào tăng sinh một cách vô hạn độ, vô tổ chức và 
không tuân theo các cơ chế kiểm soát về phát triển 
của cơ thể. Ung thư không phải là một bệnh mà là 
tên chung của một tập hợp rất nhiều bệnh có những 
đặc tính cơ bản giống nhau của bệnh ung thư và có 
khoảng hơn 200 bệnh ung thư khác nhau ở người.

Tuy nhiên, một số bệnh lây truyền qua 
đường tình dục, như HPV, viêm gan B và C, có thể 
gây ung thư ở cổ tử cung, gan. Trong những trường 

hợp này, tác nhân gây ung thư có thể truyền sang 
cho người khác, nhưng bản thân ung thư (khối u) 
không lây.

Phẫu thuật khiến ung thư di căn?
Phẫu thuật ung thư có thể khiến khối u di 

căn nhưng trường hợp này rất hiếm. Theo Hiệp hội 
Ung thư Mỹ, những tiến bộ trong thiết bị được sử 
dụng khi phẫu thuật, xét nghiệm hình ảnh chi tiết 
hơn đã giúp nguy cơ này ở mức rất thấp.

Ngoài ra, quan điểm cho rằng khối u ác tính 
sẽ phát triển nhanh hơn hoặc lan sang các bộ phận 
khác khi tiếp xúc không khí cũng hoàn toàn sai 
lầm.

Thuốc nam chữa được bệnh ung thư?
Các chuyên gia khẳng định không có bằng 

chứng về bất kỳ loại thảo dược nào chứng minh có 
thể chữa khỏi hoặc điều trị ung thư. Viện Ung thư 
Quốc gia Mỹ cảnh báo trong một số trường hợp, 
các chất bổ sung từ thảo dược có thể gây hại cho 
sức khỏe người bệnh. Ví dụ điển hình là thảo mộc 
kava kava - loại vốn được một số người dùng để 
giảm căng thẳng, lo lắng, có thể gây tổn thương 
gan. Do đó, các bệnh nhân ung thư cần trao đổi với 
bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ thực phẩm chức 
năng hay vitamin nào.

Ung thư mang tính di truyền?
Một số nghiên cứu chỉ ra ung thư có thể di 

truyền qua các thế hệ trong gia đình, song, nó rất 
hiếm. Ước tính khoảng 3-10% các ca bị ung thư do 
đột biến di truyền từ cha mẹ.

Tất cả người dân trên thế giới đều có nguy 
cơ mắc ung thư khi chúng ta già đi. Do đó, không 
có gì lạ khi một số người thân của chúng ta cùng 
mắc bệnh này. Hầu hết trường hợp ung thư là do sự 
tích tụ của các đột biến trong gene theo thời gian.

Ung thư luôn tái phát?
Theo tiến sĩ Collin Vu, bác sĩ chuyên khoa 

ung thư và huyết học tại Viện Ung thư 
MemorialCare, Trung tâm Y tế Orange Coast, 
California, Mỹ, quan niệm tất cả người mắc ung 
thư sẽ bị tái phát là sai lầm. “Các liệu pháp điều trị 
ung thư hiện nay được cải thiện đến mức chúng ta 
có thể chữa khỏi ung thư, tiêu diệt hoàn toàn khối u 
ác tính”, vị chuyên gia nói thêm.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mỗi loại ung thư 
khác nhau có khả năng chữa khỏi khác nhau và thời 
gian tái phát cũng khác nhau. Vì vậy, điều khó là 
bệnh nhân không thể phân biệt họ đã thực sự được 
chữa khỏi chưa hoặc khi nào nguy cơ tái phát ung 
thư cao.

Không có thuốc chữa khỏi bệnh ung 
thư?

Rất may điều này không thành sự thật. Khi 
khoa học nghiên cứu sâu hơn về các cơ chế đằng 
sau bệnh ung thư, nhiều phương pháp điều trị ngày 
càng hiệu quả hơn. Chữa khỏi bệnh ung thư là khi 
dân số mắc bệnh có tuổi thọ tương đương dân số 
chung.

Theo bác sĩ Collin Vu, một số bệnh ung thư 
như ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến giáp có tỷ lệ 
chữa khỏi lên tới 60%. Con số này ở ung thư vú, 
tuyến tiền liệt và bàng quang là khoảng 50%.

Vị chuyên gia kết luận: “Qua số liệu trên có 
thể thấy một số bệnh ung thư có thể loại bỏ, nhưng 
không phải tất cả đều chữa khỏi hoàn toàn. Song, 
chúng ta có thể lạc quan tin vào điều này khi tỷ lệ 
chữa khỏi ung thư tăng lên từng ngày”.

Điều quan trọng là bệnh nhân nhận chẩn 
đoán mắc bệnh ung thư, ngay cả ở giai đoạn cuối, 
không được mất hy vọng. Bởi hiện nay, nhiều 
phương pháp điều trị hiệu quả, mới lạ, kỹ thuật 
phẫu thuật cho thấy hiệu quả hơn. Ví dụ điển hình 
là với việc sử dụng liệu pháp miễn dịch hiện đại, có 
tới 40% bệnh nhân ung thư da giai đoạn 4 có thể 
chữa khỏi, 50% bệnh nhân ung thư đại tràng giai 
đoạn 4 di căn đến gan cũng cải thiện khi kết hợp 
hóa trị và phẫu thuật. ■

Nắng nóng kỷ lục trong 
mùa xuân tại Mexico

Mexico đang hứng chịu nắng nóng 
với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 45 
độ C, đây là mức nhiệt cao kỷ 

lục trong mọi thời đại vào mùa Xuân ở nước này.
Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đang có 

những tác động trực tiếp và khắc nghiệt lên cuộc 
sống của người dân quốc gia Trung Mỹ này.

Thủ đô Mexico City chưa bao giờ nóng đến 
thế vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ trong 
suốt hơn 1 tháng qua thường dao động từ 40-45 độ 
C. Viện Khoa học Khí quyển và Biến đổi Khí hậu 
Mexico cho biết, đây là hậu quả của hiện tượng 
biến đổi khí hậu. Và đây là lúc mà không chỉ các 
nhà nghiên cứu, chính những người dân cũng đã có 
những nhận thức rõ hơn về tình trạng này.

Ông Sergio Linares - Người dân Mexico 
City, Mexico nói: “Rất nóng, rất khô và nắng rất 
gắt. Chúng tôi làm việc trên đường phố, hứng chịu 
thêm cả kẹt xe, tiếng ồn. Thật khó mà chịu nổi”.

Trong khi đó, ở các bang phía Nam của 
Mexico, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường, ảnh 
hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Bà 
Gabriela Ramirez - Người dân thành phố Oaxaca: 
“Năm nay tôi cảm nhận nắng nóng rõ rệt hơn 
những năm khác, rất khó chịu. Thời tiết đang thay 
đổi mạnh mẽ”.

Với việc đất nước chứng kiến nhiệt độ kỷ 
lục vào cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè, các nhà 
nghiên cứu lo ngại những đợt nắng nóng chết 
người ở đây có khả năng trở nên phổ biến hơn trong 
tương lai. Anh Alejandro Jaramillo - Chuyên gia, 
Viện khoa học khí quyển và Biến đổi khí hậu 
Mexico cho biết: “Đây là lúc hiện tượng nóng lên 
toàn cầu trở thành chủ đề chính để nói đến vào lúc 
này. Điều này cũng là do đã có sự gia tăng nhiệt độ 
toàn cầu hàng năm do tình trạng phát thải quá phổ 
biến”.

Các chuyên gia cảnh báo, mức độ căng 
thẳng do thời tiết cực đoan gây ra cho con người có 
thể tăng gần gấp ba lần trong vài năm tới nếu tình 
trạng phát thải khí nhà kính không được hạn chế.■  
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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu taïi University of Rochester, Vanderbilt vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm

Before After

Before After
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