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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 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

HONG KONG FOOD
MARKET #2

HONG KONG FOOD
MARKET #3

HONG KONG FOOD
MARKET #4

HONG KONG FOOD
MARKET #5

@HONGKONGFOODMARKET
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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.

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

SÖU TAÀM

Dân mạng xôn xao về loài hoa 
hồng đen vừa bí ẩn vừa khó tìm, chỉ 
mọc ở 1 nơi duy nhất trên thế giới, 
sự thật có như người ta nghĩ?

Hoa hồng từ lâu vốn được mệnh danh là “nữ 
hoàng của các loài hoa” với vẻ đẹp kiều diễm, 
kiêu sa, và hương thơm quyến rũ không lần 

vào đâu được. Hoa hồng biểu tượng cho tình yêu luôn có 
màu sắc tươi tắn là đỏ, hồng, cam, vàng... tùy theo giống 
hoa. Thế nhưng, bạn đã bao giờ nhìn thấy hoa hồng đen 
mọc trong tự nhiên, không hề có bàn tay can thiệp của con 
người?

Những hình ảnh hoa hồng đen đặc xuất hiện nhiều 
trên Internet nhưng có lẽ chỉ là sản phẩm của photoshop.

Ngày 25/5/2016, trang Facebook có tên Higher 
Perspective đăng tải một đoạn video giới thiệu về loài hoa 
được gọi là “hoa hồng đen” với màu sắc đen tuyền, mọc 
hoàn toàn tự nhiên và chỉ có duy nhất ở một ngôi làng nhỏ 
tên Halfeli, phía Đông Nam của tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ 
Kỳ.

Trước đó, vào năm 2013, những tin đồn về loài hoa 
hồng này cũng từng được lan truyền, khi trang 
RocketNews24 đăng tải một câu chuyện về loài hoa hồng 
đen vô cùng quý hiếm. Người ta bảo rằng những bông 
hồng đen một cách hoàn hảo này được cho là chỉ mọc với 
số lượng rất ít và chỉ có ở ngôi làng Halfeli của Thổ Nhĩ 
Kỳ. Lý do là vì điều kiện đất đai và độ pH của nước ngầm 
dưới sông Euphrates khiến màu sắc của loài hoa này có 
màu đen kỳ diệu như vậy.

Tuy nhiên, theo trang Snopes.com (một website 
chuyên đính chính những tin giả trên mạng Internet), trong 
quá trình trích dẫn tin tức, người ta đã nhầm lẫn về loài hoa 
này. RocketNews trích dẫn lại thông tin từ trên một blog 
tiếng Nhật có tên là Karapaia. Blog này viết về một câu 
chuyện năm 2007 xuất bản bởi Todays Zaman, được cho là 
dựa trên một bài báo tin tức địa phương, xuất bản ở 
Anatolia.  Trong quá trình trích dẫn của nhau, một số sai 
sót đã dần dẫn đến sự ra đời tin đồn về loài hoa hồng đen 
chỉ mọc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho đến nay, vẫn chưa ai tìm thấy bằng chứng về hoa 
hồng đen mọc tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ nơi nào 
trên thế giới. Loài duy nhất gần với hoa hồng màu đen là 

hoa hồng Black Magic Roses hay Bacarra Roses có màu 
đỏ tối.

Quả thực, trong một bài viết trên tờ báo Daily Sabah, 
người ta cũng nhắc đến hoa hồng đen nhưng thực tế nó 
không có màu đen tuyền như hình ảnh xuất hiện trên mạng 
mà chỉ có màu đỏ pha đen. Loài hoa này còn được gọi với 
cái tên Karagül ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng có hương thơm rất 
đặc biệt nên trở thành mặt hàng kinh doanh đắt đỏ.

Năm 2017, tờ Hurriyet Daily News, cho hay Karagül 
đã trở nên quý hiếm, ít mọc trong tự nhiên do thay đổi động 
lực sinh thái. Người ta buộc phải đưa chúng vào nhà kính 
để trồng. Khi ở dạng nụ, chúng có màu đen khá đậm, như 
khi hoa càng nở to, màu đỏ dần xuất hiện. ■

Bí ẩn không lời giải về thành phố 
'mưa cá' hàng năm

Hàng năm tại Yoro, một thị trấn nhỏ nằm ở phía 
bắc Honduras (quốc gia thuộc Trung Mỹ, tiếp 
giáp biển Caribbean) luôn trải qua một hiện 

tượng bí ẩn gọi là “Lluvia de Peces” - những cơn mưa cá 
theo đúng nghĩa đen.

Những cơn mưa đem theo nguồn cá bất tận đột ngột 
rơi xuống đầy mặt đường, trên nóc nhà, ngoài sân,… là 
một hiện tượng hiếm gặp nhưng cũng đã được ghi nhận tại 
nhiều nơi trên thế giới như: Ấn Độ, Yoro - Honduras, 
Mexico,… Nhưng chỉ có duy nhất ở Yoro những cơn mưa 
cá diễn ra thường xuyên hàng năm, thậm chí vài lần mỗi 
năm.

Lluvia de Peces thường xảy ra giữa tháng 5 và tháng 
6, thường là sau một cơn bão rất mạnh. Điều kỳ lạ nhất, dù 
năm nào cũng có mưa cá nhưng thực sự không ai nhìn thấy 
cá từ trên trời rơi xuống. Họ chỉ phát hiện ra sau khi cá đầy 
đường sau khi một cơn bão dữ dội xảy ra.

Theo người dân địa phương, sự việc này được cho là 
gắn liền với truyền thuyết về linh mục truyền giáo người 
Tây Ban Nha Jose Manuel Subirana, người đã đến thăm 
khu này vào khoảng những năm 1850 hoặc 60.

Sau khi tận mắt chứng kiến sự nghèo khó của người 
dân địa phương, ông đã cầu nguyện trong ba ngày ba đêm, 
xin Chúa cung cấp thực phẩm cho họ. Một ngày nọ, bầu 
trời chuyển sang tối và cá bắt đầu rơi như mưa từ trên trời, 
ở nơi được gọi là Lluvia de Peces. Điều kỳ diệu đã xảy ra 
hàng năm kể từ đó.

Năm 1970, một nhóm các nhà khoa học tình cờ có mặt 
ở Yoro khi Lluvia de Peces năm đó xảy ra. Dù họ không 

nhìn thấy cá rơi từ trên trời xuống nhưng đều nhìn thấy mặt 
đất được bao phủ đầy cá.

Tuy nhiên, một điều kỳ lạ mà họ nhận thấy là những 
con cá đều bị mù và không thuộc loài thường thấy ở các 
vùng sông nước trong khu vực. Những khám phá này đã 
đưa họ đến giả thuyết rằng loài cá này phải sống trong các 
sông ngầm hoặc hang động, nơi thiếu ánh sáng khiến 
chúng bị mù. Lũ lụt xảy ra trong cơn bão lớn phải buộc cá 
ngầm ngoi lên trên mặt đất. Đây là lời lý giải thuyết phục 
nhất, mặc dù nó vẫn thực sự có cơ sở để chứng minh. Bên 
cạnh đó cũng có giả thuyết cho rằng những trận mưa cá bắt 
nguồn từ những cơn bão kèm theo gió xoáy mạnh đã cuốn 
theo cá từ biển hoặc hồ gần đấy và làm rơi chúng trên mặt 
đường. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh lại 1 lần nữa là không có 
bất kỳ ai, thậm chí cả những người dân ở đây nhìn thấy cá 
rơi từ trên trời xuống. Mà cá chỉ được phát hiện nằm trên 
mặt đường.

Mặc dù các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết 
nhưng đến nay, Lluvia de Peces vẫn là một bí ẩn chưa được 
giải đáp và người dân Yoro vô cùng thích hiện tượng lạ 
này. Cơn mưa cá bí ẩn này còn giúp thu hút thêm nhiều 
khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm Yoro mỗi 
năm ■ 

Nắng nóng cực đoan hoành hành 
ở nhiều vùng Nam Á

Ấ
n Độ đang nóng lên quá nhiều và quá sớm ngay 
cả với một đất nước vốn nổi tiếng là có mùa hè 
khắc nghiệt. Các vùng tây bắc, miền trung và 

miền đông đang chịu đợt nắng nóng bất thường khiến 
người ta phải lo ngại đây sẽ là tình trạng bình thường mới ở 
Ấn Độ.

Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ 
C trong nhiều ngày và được dự báo vẫn giữ mức quanh 44 
độ cho tới Chủ nhật. Trong khi tháng trước đã là tháng ba 
nóng nhất kể từ khi Cơ quan khí tượng Ấn Độ bắt đầu có 
thống kê cách nay 122 năm. Vậy mà đỉnh nhiệt mùa hè vẫn 
chưa tới cho tới tận khoảng tháng 6. Người dân phải tìm 
mọi cách để giải nhiệt, vườn bách thú cũng phải lắp quạt, 
phun nước giảm nóng bức cho các con thú.

Chị Parul Bakshi - Người dân thành phố Chandigarh, 
Ấn Độ nói: “Chúng ta đang nhận được 'món quà nóng bức' 
từ thiên nhiên. Con người đã làm hại môi trường, chúng ta 
dùng nhiều điều hòa, ô tô. Tôi cảm thấy nắng nóng sẽ tiếp 
tục t h nên mới nóng như thế ăng, khí hậu sẽ biến đổi nhan
này”.

Nắng nóng cũng đã được dự báo sẽ lan tới Pakistan, 
nước láng giềng của Ấn Độ, dẫn tới khả năng thiếu điện 
nước.

Ông Muhammad Tahir - Người dân thành phố 
Multan, Pakistan co biết: “Trời rất nóng mà chúng tôi lại 
đang nhịn ăn trong tháng Ramadan, mồ hôi đổ ra nên rất 
mệt. Nhiệt độ đã lên đến 45 độ rồi”. ■ 
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NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.

* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 

* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail

* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû tieäm aên 

nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên phoøng ... hay 

cho möôùn thu nhaäp theâm income.

* Coù parking roäng raõi, saïch seõ thoaùng, 

good location. 

* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã chòu, deã 

laøm aên.

Palacios, TX - 77465

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì lyù do 

söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh (Voán ít lôøi 

nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn baùn, 
tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. Parking thoûa 
maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, dining area roäng, ñoà 
duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do söùc 
khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc cho ngöôøi coù 
kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, khu sang, tip cao. Cô 
hoäi toát cho nhöõng ai muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Haûi: 713-534-3213

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                                QH

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët trong 
khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 sqft, coù beáp - 
vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income oån ñònh. Vò trí naèm 
trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät 
Bellaire. Chuû coù theå training neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn chôï 
HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu daân cö 
ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy moùc, coâng 
thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. Tieäm coù income 
oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 832-509-6844

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration vuøng 290 
N.W. Freeway. Khu thöông maïi ñoâng vaø 
nhieàu Office. Tôùi tuoåi retire, khoâng ngöôøi 
trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm trong khu 
mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân ñöôøng FM 1960 vaø 
Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén 
hoaëc email  neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét thuantto@hotmail.com,
phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

Mèo một mắt mất tích suốt 5 năm 
bất ngờ xuất hiện trên giàn khoan 
dầu ngoài biển

Con mèo một mắt sắp đoàn tụ với chủ sau 5 năm 
mất tích và được tìm thấy ở giàn khoan dầu 
ngoài biển khơi.

Con mèo một mắt có tên là Dexter được tìm thấy trong 
thùng container vận chuyển trên giàn khoan dầu ngoài 
biển. Không ai biết bằng cách nào con mèo có thể nằm 
trong thùng hàng và yên vị trên một giàn khoan dầu ngoài 
biển bắc.

Mặc dù trong thời gian ngắn, con mèo nhanh chóng 
trở thành một 'vị khách' nổi tiếng sau khi kết bạn làm thân 
với những người công nhân trên giàn khoan. Công nhân 
làm việc trên giàn khoan đã chia sẻ hình ảnh con mèo một 
mắt trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan 
tâm. Họ chụp ảnh cận mặt con mèo và kêu gọi tìm chủ sở 
hữu của nó.

Bài đăng có nội dung: “Chúng tôi đi làm ca đêm ở 
ngoài khơi và phát hiện ra con mèo tội nghiệp này trong 
một thùng hàng”.

Những người quản lý dự đoán rằng con mèo nằm 
trong chiếc xe đến từ Peterhead, Aberdeenshire, thị trấn 
Scotland.

Aimee Findlay, nhân viên tại cơ quan bảo vệ động vật 
Scotland nói: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng có 
một con mèo một mắt trong chiếc xe hàng ra ngoài giàn 
khoan. Con mèo sẽ sớm được trở về bờ bằng máy bay trực 
thăng”.

Con mèo Dexter từng sống trong nhà tù Peterhead, 
những nhân viên ở đây cho nó ăn uống mỗi ngày, chăm sóc 
nó và đặt cho nó biệt danh là 'Joe một mắt'. Sau khi kiểm 
tra vi mạch gắn trên người của mèo, Aimee Findlay phát 
hiện ra tên thật của nó là Dexter và nó đã mất tích nhiều 
năm.

Con mèo lang thang đã biến mất khỏi nhà chủ của nó ở 
Peterhead hơn 5 năm trước. May mắn sống sót phần lớn 
nhờ vào tính cách dễ chịu, thân thiện, không gây gổ của nó 
và kiếm ăn ở nhà tù địa phương. Con mèo sẽ trở lại với chủ 
nhân trong thời gian sớm nhất.

“Chúng tôi rất vui vì con mèo vẫn được chăm sóc chu 
đáo trong thời gian mất tích nhưng chúng tôi thậm chí còn 
vui mừng hơn khi đưa nó trở lại đoàn tụ với chủ sở hữu ban 
đầu”, Aimee Findlay nói.

Theo Aimee Findlay, nhờ vào việc gắn vi mạch mà rất 
nhiều con mèo có thể trở lại với chủ nhân trong trường hợp 
bị mất tích.

Tháng 12/2021, một chủ sở hữu vật nuôi ở Arizona, 
Mỹ đã đoàn tụ với con mèo cưng Monkey Face sau 6 năm 
xa cách. Tháng 6/2021, bác sĩ thú y ở Scotland đã gọi điện 
cho người phụ nữ để gặp lại mèo cưng của cô bị mất tích 6 
năm trước. ■

Cảnh quay hiếm có về những gì 
xảy ra bên trong bụng cá mập khi 
con mồi rơi vào

Zimy Da Kid là nhà làm phim, nhà bảo tồn yêu 
đại dương đã thực hiện một bộ phim tài liệu 
dưới biển ở Maldives khiến tất cả phải trầm trồ 

kinh ngạc.
Anh chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook rằng: 

“Là một nhà làm phim và người yêu đại dương, tôi tin rằng 
thông qua việc làm phim và quay phim sẽ đóng góp phần 
quan trọng trong việc bảo tồn và đấu tranh cho thế giới tự 
nhiên”.

Lần này, người đàn ông hướng tới loài cá mập trong 
đại dương. Người đàn ông 29 tuổi tìm cách để một con cá 
mập hổ cắn trúng chiếc máy ảnh 360 độ của anh nhằm mục 
đích ghi lại những gì xảy ra bên trong bụng của kẻ săn mồi 
đại dương khi nó ăn con mồi.

Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngay khoảnh 
khắc cá mập cắn trúng máy ảnh đã khiến tất cả phải giật 
mình. Hàm răng sắc nhọn của con cá mập cắn trúng thiết bị 
máy ảnh mà nó tưởng nhầm là con mồi, nó giằng xé mạnh 
mẽ ghê sợ nhưng may mắn chiếc máy ảnh vẫn còn hoạt 
động sau khi rơi từ từ xuống bụng.

Ảnh minh họa
Những gì xuất hiện trong video mang đến cái nhìn hấp 

dẫn trong miệng, cổ họng, mọi thứ trên đường đi của chiếc 
máy ảnh khi rơi xuống bụng cá mập.

Người đàn ông 29 tuổi cho biết: “Tôi đặt chiếc máy 
ảnh 360 độ trên đống cát để thu hút con cá mập. Nó nhìn 
thấy vật thể sáng bóng tưởng nhầm là con mồi nên lao đến 
nếm thử. Nó cắn chiếc máy ảnh rất mạnh nhưng may mắn 
chiếc máy vẫn có thể hoạt động được”.

Zimy Da Kid cho biết cảnh quay thực hiện tại vùng 
biển Fuvahmulah, phía nam Maldives, khu vực có rất 
nhiều cá mập hổ. Nhà quay phim cho biết anh muốn quay 
video những gì xảy ra bên trong bụng cá mập để nâng cao 

nhận thức của mọi người về cá mập. “Có rất nhiều thông 
tin tiêu cực xung quanh cá mập nhưng không phải tất cả 
đều chính xác. Trong các trường hợp cá mập cắn người, 
hầu hết đều là do bản tính tò mò của chúng, con người 
không phải là đối tượng con mồi chính của chúng”, Zimy 
Da Kid nói.

Nhà quay phim hy vọng các bộ phim tài liệu về biển sẽ 
khuyến khích mọi người bảo vệ hành tinh, môi trường 
sống tự nhiên của cá mập. “Nếu cá mập biến mất, toàn bộ 
hệ sinh thái của đại dương sẽ tan rã. Nếu đại dương tan rã, 
con người cũng khó sống sót”, Zimy Da Kid cho biết. ■  

Cá voi húc tung thuyền chở 
khách bay lên không trung

Đoàn du khách đi trên thuyền bất ngờ gặp cá 
voi khi đang đi thuyền ngoài khơi gần bờ biển 
La Paz, Baja California Sur, Mexico. Đây là 

địa điểm nổi tiếng hút khách du lịch đến xem cá voi bơi lội 
trong môi trường tự nhiên.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho 
thấy chiếc thuyền quan sát cá voi mui trần đã bị hất tung 
lên không trung khi đụng độ với con cá voi ở vùng biển 
ngoài khơi Mexico. Cú va chạm mạnh khiến con thuyền 
nảy lên không trung, 6 người trên thuyền bị thương.

Trong đó, ít nhất một hành khách bị văng xa suýt rơi 
khỏi tàu, 3 người khác bị thương nhẹ sau va chạm, 2 hành 
khách phải nhập viện.

Người phát ngôn cơ quan bảo vệ dân vệ Benjamin 
Garcia cho biết những người điều khiển thuyền không biết 
con cá voi đang ở dưới nước ngay gần đó. Con cá voi bất 
ngờ lao lên từ dưới nước, nó đẩy rất mạnh khiến thuyền hất 
tung lên, hành khách ngã ra.

“Ba người đã phải nhập viện, một trong số đó rơi vào 
tình trạng nguy kịch, 2 người khác đang được điều trị tại 
cảng”, người phát ngôn cho biết.

Chưa ai xác định được con cá voi có bị thương sau vụ 
va chạm hay không. Theo quy định của Mexico, tất cả các 
thuyền muốn quan sát cá voi phải chú ý đến yếu tố an toàn, 
giữ khoảng cách tốt với các sinh vật. Nhiều người đặt câu 
hỏi con thuyền trong vụ va chạm đã làm gì trong thời gian 
đó, tại sao di chuyển với tốc độ cao như vậy trong khu vực 
gần các loài động vật có vú.

Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, Baja là một trong 
những địa điểm tốt nhất thế giới để ngắm cá voi. Xung 
quanh khu vực có gần chục loài cá voi khác nhau cư trú 
như cá voi lưng gù, cá voi xanh, cá voi sát thủ, cá voi Bryde 
và những con cá voi xám biểu tượng của đông Thái Bình 
Dương.

Cá voi bắt đầu đến vùng biển xung quanh Baja vào 
tháng 12, những tháng tiếp theo trở thành mùa ngắm cá voi 
tốt nhất với nhiều con cái di chuyển về phía đó để đẻ con.

Những vùng nước ấm có  nguồn cung cấp thức ăn dồi 
dào, là nơi thích hợp để cá voi sinh nở. Các tour du lịch 
ngắm cá voi là một điểm thu hút khách ngày càng tăng 
trong khu vực, vì vậy nguy cơ xảy ra những vụ va chạm 
như vậy ngày càng cao. ■ 

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + NNN/ 
1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, ñeïp, saïch 
seõ, 10 ft Hood, Walk-in Cooler. Income 
~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:
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NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, 77075. Do chuyeån 
bang, caàn sang laïi tieäm Dry Clean & Alteration giaù 
$20,000. Tieäm coù thu nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 

512-998-9352 (Steven)
Xin lieân laïc: 

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù phoøng Wax, 

phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, khoâng 
coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 baøn, 
income $450,000 trôû leân. Tieäm gaàn phi tröôøng 
Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean & 
Alteration). Tieäm coù drive through, naèm 
treân ñöôøng Westheimer, caàn sang laïi giaù 
$30,000.

Westheimer

832-836-9081Xin lieân laïc:

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm chaân 
maøy maét moâi in Houston Cypress khu chôï HEB 
gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï saün+moïi thöù ñaày 
duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù sang 115k (coù theå thöông 
löôïng)

Gaàn Outlet Mall

713-401-4913Xin lieân laïc:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình neân caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 phoøng 
Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy giaët, maùy saáy 
ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), income oån 
ñònh. 
* Tieäm trong khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän 
tieäm voâ laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Tieäm raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Anh chò thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå laïi tin 

nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc khoûe, 
caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh chò naøo thaät 
loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). Income 
cao treân $700k, tieäm laøm maøu nhieàu, coù 8 
thôï. Rent $3,425. Giaù $259k, chuû seõ 
finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

Thoâng Baùo
Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù thaân chuû quaûng caùo cuûa Baùo Thöông Maïi 

Vieät Nam - The Vieät Nam Post Thöông Maïi.

Trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaõ lieân laïc vôùi toøa soaïn cuûa chuùng toâi 

veà vieäc “Thuong Mai Magazine” ôû California ñaõ nhaän tieàn nhöng khoâng 

ñaêng quaûng caùo thöông maïi cho hoï.

Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò laø “Thuong Mai Magazine” ôû California 

khoâng coù lieân heä vì vôùi chuùng toâi caû.

Cô sôû Thöông maïi Vieät nam cuûa chuùng toâi toïa laïc taïi soá:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

       (713)-777-4848

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

Neáu quyù vò coù thaéc maéc, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua nhöõng soá 

ñieän thoaïi ôû treân.

Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï uûng hoä cuûa quyù thaân chuû.

AA

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz AA

Notice
Notice to clients of the Thuong Mai Viet Nam - The Vietnam Post.

Recently, some customers have sent their ads to a business name “Thuong 

Mai Magazine” in California and paid this Business for its service. 

Please note that the business in California has nothing to do with us.

Our “Thöông Maïi Vieät Nam” (The Vietnam Post) is located at:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

       (713)-777-4848

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

If you have any questions, please contact us at the numbers list above. 

We definitely appreciate your support.

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business 

Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø 
baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHẬN SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

346-290-2676Xin lieân laïc Coâ Dung:

v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Auto Home

v Long Term Care

v Travel Insurance

v Annuities, 401k Rollover

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

Website: www.ioneinsurance.com



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 5B* Issue # 1561 * FRIDAY May 06, 2022

PHUÏ NÖÕ

685-2003/1571

CHO SHARE PHOØNG

Khu Southwest 4.5.22 coù 2 phoøng cho 

möôùn.

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 * 832-247-6959
_________________________________________________

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng cho 

thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát saïch seõ, 

yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã ñaäu xe, internet, 

giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
_________________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng nhoû 
$350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù theå ôû ñöôïc 
2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, Internet. Ñieàu kieän: 
Nöõ ñoäc thaân, ít naáu aên. Vui loøng text/voice: 

832-310-7699
_________________________________________________

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø phoøng 
nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, chôï. Ñaày ñuû 
tieän nghi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 
Nhaø coù 2 vôï choàng, coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng Beechnut 
and Eldridge, ñaày ñuû tieän nghi, coù dö 2 
phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
____________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick Clodine coù 
phoøng cho share. $330/thaùng, bao ñieän, 
nöôùc, giaët saáy vaø Internet.

Xin lieân laïc: 832-836-9081
_________________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho share. 
Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an 
ninh, $330/thaùng, Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
_________________________________________________

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù share 
phoøng Master Bedroom $600. Raát toát cho 
hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 
Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët saáy. 
Khoâng ôû chung vôùi chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 972-854-8191
_________________________________________________

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. Phoøng 
roäng raõi, thoaùng maùt. free wifi. maùy giaët. 
maùy saáy môùi. Nhaø ít ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng cho 
share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, saïch seõ, ít 
naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet. 
$350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
_________________________________________________

640-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho share 
phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 281-236-8880
_________________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi 
Hong Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû 
tieän nghi, giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 832-277-4568
_________________________________________________

664-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. 
Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. 
Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu aên, 
$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701
_________________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra HK4. 
Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. Beáp roäng raõi, 
khu nhaø vui vaø an ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ 
ñoäc thaân, laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, 
yeân tónh, an ninh, clean and frendly. Call 
Dung or Christy, Text or Leave Message: 

713-330-6021
_________________________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï 
Hk4 7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, 
coù saún furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 
saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. 
Khoâng huùt thuoác. Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 281-818-9360
____________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 
W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. Bao 
ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. Nhaø roäng, 
saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069
_________________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày ñuû tieän 
nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, giaët uûi, 
internet.

Xin lieân laïc: 832-744-1211
_________________________________________________

583-1994/1562

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 
Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 
$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch 
seõ, öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 832-231-1164

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 bathroom, 

4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ Hoa, HEB, 

Hong Kong 4. Ñeå bieát theâm chi tieát.

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 
cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy. 
Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 4br, 3ba, 
double garage, 2400 sqft, haøng raøo tröôùc/sau. Xoùm 
gieàng trung löu, gaàn nhaø thôø/chuøa, tröôøng, chôï, 
quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                          QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng... 

Nay con caàn khaån Cha giuùp con vöôït qua khoù 

khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH
713-870-5659Vui loøng goïi soá:

713-822-0628 * 713-882-5363
Xin lieân laïc Coâ Truùc:

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, income 
cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

 

Đưa gia đình đi ngắm thế gian 

trước khi con mất thị lực

Cặp vợ chồng Canada Edith Lemay và 

Sébastian Pelletier đưa các con đi du lịch 

thế giới để ngắm cảnh trước khi bệnh tình 

của các con xấu đi.
Tuần trước, khi mặt trời lặn sau những ngọn đồi ở 

Spitzkoppe, quốc gia Nam Phi Namibia, gia đình Lemey 

đứng ngắm khung cảnh hùng vĩ không chớp mắt. Đôi vợ 

chồng người Canada và 4 con dành cả ngày leo trèo, sau đó 

nhảy xuống hồ nước tắm mắt.
“Mùi vị ngọt ngào lơ lửng khắp không khí và khi 

mặt trời biến mất, bầu trời rực sáng với hàng vạn ngôi sao 

mà chúng tôi chưa từng thấy trong đời”, Lemay nói. 

“Giống như một màn ảo thuật”.
Mia, Leo, Colin và Laurent cũng chìm đắm vào 

khung cảnh trời đêm. Lemay và Pelletier đã lên kế hoạch 

đưa các con du lịch trong năm tới để các bé được trải 

nghiệm thị giác phong phú nhất có thể, bởi ba trong 4 

người con của cô sẽ mất thị lực trong những năm tới.
“Tôi muốn trong đầu các con ngập tràn cảnh đẹp 

mà chúng sẽ nhớ mãi không quên”, Lemay nói.
Mia, 11 tuổi, Colin, 6 tuổi và Laurent, 4 tuổi, gần 

đây bị chẩn đoán viêm võng mạc sắc tố, chứng rối loại 

thoái hóa võng mạc hiếp gặp khiến tế bào võng mạc dần 

thoái hóa và có thể dẫn tới mù lòa. Thị lực sẽ mất dần và có 

lẽ tới năm 30 hoặc 40 tuổi, họ gần như không nhìn thấy.
“Không có cách chữa trị”, Lemay nói. “Chúng tôi 

chỉ có thể ngồi chờ mà không làm gì được cả”.
Dù trong nhà không có người bị mù nhưng cả hai 

vợ chồng đều mang đột biến gene lặn gây bệnh viêm võng 

mạc sắc tố. Bé Mia phát hiện bệnh khi gặp khó khăn lúc 

nhìn đồ vật buổi tối, dấu hiệu đặc trưng của bệnh. Colien 

và Laurent cũng phát hiện bệnh tương tự từ khi chưa đầy 

một tuổi.
Gia đình đã cho Mia đi học chữ nổi nhưng khi đó 

thị lực của cô bé còn rất tốt. Một chuyên gia của trường đã 

đề nghị gia đình cho các bé xem nhiều khung cảnh chi tiết, 

phong phú.
“Cô ấy nói hãy cho các bé xem hươu cao cổ và voi. 

Ý cô ấy là cho chúng xem sách nhưng chúng tôi nghĩ rằng 

tại sao không cho các con xem cảnh thực?”, Lemay nói. 

“Chúng tôi từng đưa các cháu đi du lịch và bé nào cũng vui 

vẻ”.
Lemay làm nghề quản lý dự án còn Pelletier làm 

trong ngành tài chính. Họ từng mơ về chuyến đi vòng 

quanh thế giới và đã tiết kiệm nhiều năm. Gia đình đáp 

máy bay từ Montreal, Quebec tới Namibia gần hai tuần 

trước, sau khi kế hoạch chu du thế giới ban đầu bị hoãn vì 

đại dịch.
Họ đã cắm trại giữa sa mạc, chơi trượt cát và ngắm 

nhìn hải cẩu bên bờ Đại Tây Dương. Sau Namibia, họ sẽ 

tiếp tục hành trình du lịch ở châu Phi, ngồi tàu gần 1.800 

km từ Zambia tới Tanzania để ngắm những con vật to lớn 

mà đa số trẻ em Bắc Mỹ chỉ nhìn thấy trong sách. Nếu căng 

thẳng chính trị hạ nhiệt, họ có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ và Mông 

Cổ vào mùa hè năm sau. Lemay sẽ chụp nhiều nhất có thể 

để đảm bảo khi các con cô mất gần hết thị lực, các em vẫn 

có thứ để hồi tưởng.
“Có lẽ các cháu sẽ nhìn vào ảnh, nhớ lại những câu 

chuyện phiêu lưu và kỷ niệm gia đình bên nhau”, cô nói. ■

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới làm 

toán để giữ đầu óc bận rộn tuổi 119

Cụ Kane Tanaka, sống ở tỉnh Fukuoka, 

thường làm toán, giải câu đố mỗi ngày để 

giữ đầu óc được minh mẫn, bận rộn dù đã 

119 tuổi.
Cụ Kane Tanaka sinh non ngày 2/1/1903 - năm anh 

em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử 

hàng không thế giới. Cụ được công nhận là người già nhất 

thế giới vào ngày 9/3/2019 và là người lớn tuổi nhất Nhật 

Bản từ trước đến nay.
Tanaka vẫn sống thọ dù thừa nhận có sử dụng vài 

đồ uống có ga như Coca Cola và ăn chocolate. Khi được 

hỏi về bí quyết sống thọ, gia đình cho hay cụ Tanaka giữ 

cho cơ thể, tâm trí được bận rộn bằng cách làm toán và 

luôn tò mò về mọi thứ xung quanh.

Ảnh minh họa
Cụ Tanaka thường thức dậy lúc 6h mỗi ngày ở viện 

dưỡng lão nơi cụ hiện sống, trước khi làm toán và giải câu 

đố. Cụ từng tích cực tham gia điều hành cửa hàng tạp hóa 

của gia đình cho đến năm 103 tuổi. Cụ từng tiết lộ chính 

gia đình, niềm tin vào Chúa trời và các thói quen tốt như 

ngủ đủ giấc, sống tích cực, lạc quan giúp mình sống lâu 

hơn.
“Từ khi đến đây sống, tôi không còn lựa chọn nào 

khác ngoài nỗ lực làm việc, vận động thật chăm chỉ. Tôi sẽ 

cố hết sức mình”, cụ Tanaka nói khi trả lời phỏng vấn một 

đài truyền hình Nhật Bản, tiết lộ thường đi bộ những đoạn 

ngắn ở hành lang viện dưỡng lão.
Tại lễ công nhận Kỷ lục Guinness là “Cụ bà già 

nhất thế giới”, cụ Kane Tanaka được tặng một hộp 

chocolate và lập tức mở nó ra để thưởng thức. Sau đó, khi 

được hỏi muốn ăn bao nhiêu thanh chocolate một ngày, cụ 

đáp: “100 chiếc”.
Chia sẻ với Kyodo, ông Eiji, con trai 62 tuổi của cụ 

Tanaka, cho biết: “Tôi mong mẹ mãi khỏe mạnh và vui vẻ 

mỗi ngày khi tuổi ngày một cao”.■ 
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 
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213W. Southmore
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Diane Nguyen
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Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19

chính phuû seõ trôï caáp theâm tieàn

qua chöông trình CARES ACT 

neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.

Bí ẩn những chiếc máy bay trở 
về...

Những vụ mất tích máy bay và tàu thuyền đã 
không còn là hiếm, nhưng điều kỳ lạ lại chính 
là sau khi mất tích một thời gian, chúng lại 

hiện trở về hoàn toàn nguyên vẹn.

Những chiếc máy bay, tàu thuyền mất tích bí ẩn bỗng 
dưng trở về

Năm 1985, tại vùng đầm lầy trong khu rừng rậm New 
Guinea, người ta phát hiện thấy một máy bay chở khách 
hai động cơ đã mất tích trước đó gần nửa thế kỷ. Điều 
khiến người ta không hiểu nổi là chiếc máy bay đó trông 
còn mới y như trước khi bị mất tích, không hề cũ đi hoặc 
biến dạng. 

Số hiệu trên máy bay vẫn rõ ràng, dễ đọc. Chiếc máy 
bay lấp lánh ánh bạc này mất tích trước đó 45 năm trên 
đường bay từ Manila Philippines đến đảo Mendanao. 
Trong khoang máy bay vẫn tìm thấy những tờ báo tuần thứ 
ba tháng 1 năm 1937, ngày Chủ nhật.

Một nhóm chuyên gia hàng không của quân đội 
Indonesia được cử đến hiện trường. Sau khi xem xét 
nghiên cứu chiếc máy bay "như còn mới" đó, khi trở ra, ai 
cũng tái mặt và kinh ngạc. Ngành chủ quản phụ trách 
nghiên cứu lập tức ra lệnh phong tỏa khu vực mới phát 
hiện ra chiếc máy bay đó.

Các điều tra viên lúc đầu khi mới trông thấy chiếc máy 
bay đó, không ai dám tin ở mắt mình nữa. Vỏ ngoài của nó 
trông vẫn mới, thân máy bay hoàn toàn không có một vết 
trầy xước nào, dưới ánh sáng mặt trời nó sáng lấp lánh như 
gương. 

Các nhân viên điều tra tưởng rằng cửa của nó chắc 
chắn bị gỉ, rất khó mở, nhưng ngược lại, vừa vặn quả đấm 
là mở được ngay, không hề có tiếng cót két hay răng rắc gì 
cả, êm ru.

Vào trong khoang máy bay không thấy người nào dù 
là sống hay chết. Nhưng trong máy bay cốc giấy, mẩu 
thuốc lá và mấy tờ báo năm 1937 vẫn chưa ngả màu vàng, 
dường như mới đó vẫn đang có người ngồi trong máy bay. 

Trong một chiếc gạt tàn, có để một vỏ bao thuốc lá 
thơm, loại thuốc lá hiệu ấy lưu hành vào những năm 1930, 
nhưng vào thời Chiến tranh thế giới thứ II đã ngừng sản 
xuất. 

Còn những trang phục và kiểu đầu tóc trên tờ báo đều 
thuộc thời kỳ kinh tế khủng hoảng và suy thoái ở Mỹ. 

Trong phích nóng vẫn còn cafe nóng hổi, và mùi vị của nó 
vẫn thơm ngon, chưa hề bị biến chất.

Điều khiến cho các nhân viên điều tra ngạc nhiên nhất 
là tình trạng máy bay. Trong bình ắc quy của máy bay vẫn 
nạp đầy điện, chỉ vặn công tắc là đèn trong máy bay bật 
sáng. Thùng chứa nhiên liệu của máy bay hầu như vẫn đầy 
nguyên. Tất cả những điều đó khiến cho nhân viên điều ra 
sởn tóc gáy.

Chiếc máy bay đó trông như được hạ cánh khẩn cấp 
nhờ các bánh xe của nó, vừa may nó đỗ xuống được chỗ 
đất mềm trong vùng đầm lầy, nên hoàn toàn không bị hư 
hại gì, vẫn có thể bay trở lại như 50 năm trước đây. Các nhà 
khoa học vẫn tiếp tục điều tra về bí mật của việc máy bay 
đã mất tích từ lâu nay bỗng xuất hiện trở lại.

Theo ghi chép, những sự kiện tương tự cũng đã từng 
xảy ra vào thập niên 60. Một máy bay ném bom của Mỹ 
ngày 04 tháng 04 năm 1946 không quân Mỹ huy động lực 
lượng tìm kiếm suốt 500km vùng trời nơi nó mất tích, 
nhưng không kết quả gì. 

Bất ngờ, vào năm 1962 chiếc máy bay đó lại xuất hiện 
tại nơi cách sân bay mấy trăm mét. Thiết bị vô tuyến điện 
trên máy bay vẫn nguyên vẹn. Căn cứ theo phân tích máy 
móc thiết bị, dường như nó mới đỗ xuống ngay chiều hôm 
đó, không ai nghĩ chiếc máy bay đã mất tích 17 năm.

Vào một ngày trời quang mây tạnh của năm 1984, tại 
bãi cát miền Bắc Mexico bỗng xuất hiện 05 máy bay quân 
sự Mỹ. Thân máy bay vẫn sáng bóng, thùng nhiên liệu vẫn 
chứa đầy xăng, nhưng trong máy bay thì trống rỗng chẳng 
có một người. 

Các chuyên gia Mỹ cho rằng: Cả 05 máy bay đó điều 
mất tích từ hồi năm 1945 lại vùng biển tam giác Bermuda. 
Nhưng việc đó vẫn đang tranh luận, bởi có người nói rằng, 
phiên hiệu của máy bay đã mất tích nhiều năm lại xuất hiện 
trở lại là một sự thực không thể phủ nhận được.

Còn những sự kiện tàu thuyền đã mất tích xuất hiện 
trở lại thì vụ phát hiện tàu "Radahama" của Mỹ tại tọa độ 
37 độ Vĩ Bắc 51 độ 55' độ Kinh Đông vào tháng 08 năm 
1935 là vụ nổi tiếng. 

Khi tàu buôn "Axochich" phát hiện ra tàu Radahama 
thì trên tàu không có người nào cả. Điều khiến cho thuyền 
trưởng và các thuyền viên tàu "Axochich" kinh ngạc là khi 
họ từ nước Anh ra đi thì được thuyền trưởng tàu "Lexke" 
của Italia cho biết hồi trước tháng 07 họ đã tận mắt trông 
thấy tàu "Radahama" bị đắm ở Đại Tây Dương.

Hơn 100 năm trước đây, ở Đại Tây Dương cũng từng 
phát hiện được một con tàu đã mất tích nhiều năm trước 
đó. Đó là con tàu Mélily Celeste. 

Khi phát hiện ra nó thì trên tàu không có người, nhưng 
những đồ quý giá như vàng bạc, kim cương vẫn nguyên 
vẹn, không hề suy suyển. Xuồng cứu sinh và các đồ vật 
khác vẫn đầy đủ. Thậm chí trên tàu vẫn còn để lại những 
thứ trong bữa ăn đang ăn dở. Không biết người trên tàu đã 
bỏ đi đâu?

Đầu năm 1990, tàu buồm hai cột "Durixis" mất tích đã 

24 năm bỗng nhiên lại xuất hiện, nó đỗ ở một bãi biển vắng 
vùng ngoại ô thành phố Caracat và Venezuela. 

Ba thủy thủ trên tàu khi được phát hiện ra (năm 1990) 
đều giật mình ngạc nhiên. Ngày 06 tháng 01 năm 1966 họ 
từ đảo Aroba ra khơi. Không ngờ khi họ vừa đánh bắt được 
con cá lớn, nặng tới 110 kg thì bão ập tới. Mọi người vội vã 
đưa nhau đi tránh gió. Nào ngờ cơn bão đã kéo dài đến 24 
năm... ■

3 ngôi đền cầu duyên nổi tiếng ở 
Nhật Bản

Đền Yasaka ở Kyoto, Kasugataisha ở Nara hay 
Ikuta ở Hyogo thu hút nhiều du khách tới cầu 
may mắn dịp đầu năm.

Nếu bạn du lịch xứ sở phù tang, đừng quên ghé thăm 
những ngôi chùa dưới đây.

Đền Yasaka, tỉnh Kyoto
Đền Yasaka nằm ở phía đông của Shijo-dori, một 

trong những con đường chính của Kyoto. Có lịch sử từ 
năm 656, đây là một địa điểm nổi tiếng để cầu tình duyên. 

Vị thần được thờ tại đền là Okuninushi-no-mikoto. 
Người ta nói rằng, mỗi năm một lần Okuninushi-no-
mikoto sẽ tổ chức cuộc gặp mặt để ban phước cho những 
người nam nữ vẫn còn độc thân. Tại đền thờ có bán bùa 
may mắn hình thỏ trắng, người ta tin rằng đây chính là hóa 
thân của vị thần, giúp mang tới tình yêu viên mãn.

Đền Kasugataisha, tỉnh Nara
Đền Kasugataisha được xây dựng từ năm 768. Theo 

truyền thuyết kể rằng, thần Takemikazuchi no Mikoto đã 
từ Ibaraki đến núi Mikasa-yama bằng một con nai trắng. 
Do đó nai được coi là vật linh thiêng, chúng có thể đi dạo, 
nghỉ ngơi dù ở đại điện nghiêm trang hay dọc hành lang. 
Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Meoto Daikokusha là ngôi đền phụ trong quần thể 
Kasugataishi, đây cũng là ngôi đền duy nhất ở Nhật Bản 
dành riêng cho các vị thần kết hôn. 

Người ta nói rằng ngôi đền này là biểu tượng cho các 
đức tính thiêng liêng trong hạnh phúc hôn nhân và cuộc 
sống vợ chồng lâu dài. Điều này xuất phát từ huyền thoại 
kể về Okuninushi-no-mikoto và Suserihime-no-mikoto đã 
vượt qua muôn trùng khó khăn để ở bên nhau.

Ở đây có thẻ gỗ cầu duyên hình trái tim màu hồng, 
giống của Suserihime-no-mikoto, để khách hành hương 
có thể viết lên những mong ước trong tương lai.

Đền Ikuta, tỉnh Hyogo
Nằm cách ga Sannomiya 10 phút đi bộ, đây là một 

điểm tham quan nổi tiếng ở Kobe. Ngôi đền thờ vị thần dệt 
Wakahirume-no-mikoto, người có khả năng se duyên kết 
nối các cặp đôi lại với nhau.

Bên trong khu rừng phía bắc cạnh đền thờ cũng có 
một cây tuyết tùng linh thiêng. Người ta đồn đại rằng, thần 
cây sẽ ban điều ước cho bạn khi cầu nguyện, nhất là về tình 
yêu. ■ 
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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

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608
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Hai mảnh vỏ Trái Đất nghiến nhau 
ngày càng chặt, chuẩn bị "bùng nổ"

Nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy Đứt gãy San 
Andreas - được tạo ra bởi 2 mảnh vỏ Trái Đất 
đang va chạm - tiềm tàng những mối đe dọa 

lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta biết về nó.

Đứt gãy Andreas với phần màu đỏ là phần tĩnh, phần 
vàng là phần động

Theo Daily Mail, Đứt gãy San Andreas được biết đến 
với 2 phần tĩnh và một phần di chuyển chậm. Phần tĩnh 
được cho là những phần nguy hiểm bởi chúng đang mài 
vào nhau và từ từ tích tụ năng lượng, có thể gây ra động đất 
khổng lồ trong tương lai. Phần chuyển động chậm, nơi 2 
mảng kiến tạo tìm được đường để trượt lên nhau, thường 
giải phóng năng lượng thông qua những cơn rung động 
nhỏ nên ít nguy hiểm.

Tuy nhiên phân tích mới cho thấy chính phần chuyển 
động chậm đó cũng tiềm ẩn thảm họa.

Phần chuyển động chậm này nằm ở phần trung tâm 
của đứt gãy dài 800 dặm và hiện 2 mảng kiến tạo đang 
trượt qua nhau với tốc độ ổn định 26 mm/năm.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà địa chất học động 
đất Genevieve Coffey từ GNS Science ở New Zealand đã 
lấy mẫu đá ở độ sâu 2 dặm dưới bề mặt khu vực chuyển 
động "bình yên" này nhận thấy chỉ trong vòng vài trăm 
năm, đã từng có những trận động đất lớn xảy ra ở đây chứ 
không phải cách đây hàng triệu năm như tính toán trước 
đó.

Trong đó, có những trận động đất lên tới 7 độ richter. 
Dữ liệu này được phản ánh trong các phân tích hóa học 
giúp đo độ nóng của đá trong các trận động đất trước đây.

Như vậy, tin xấu là California có thể phải sẵn sàng để 
đón "Big One", một trận động đất giả thuyết không chỉ gây 
ra bởi 2 phần tĩnh ở cực Nam và cực Bắc đứt gãy, mà bởi cả 
3 phần.

Trước đó, vào năm 1906, một trận động đất thảm khốc 
lên tới 7,9 độ Richter đã xảy ra ở San Francisco, gần như 
san bằng thành phố ở khu vực phía Bắc của đứt gãy này.

Mảng kiến tạo chính là các mảnh vỏ Trái Đất . Trái 
Đất ước tính có 15 - 20 mảnh vỏ như thế, không ngừng 
trượt lên nhau. Hoạt động kiến tạo mảng rất quan trọng để 
hành tinh giữ được khí quyển và khí hậu ổn định, giúp duy 

trì sự sống, nhưng cũng gây ra những biến động địa chất 
đáng lo ngại như động đất. ■

"Hồ kho báu" chứa thứ giúp con 
người sống khỏe ngoài Trái Đất

Nghiên cứu mới đã tìm thấy bằng chứng về 
băng trong các miệng hố va chạm bị che 
khuất vĩnh viễn trên mặt trăng, thứ có thể 

giúp duy trì các khu định cư ngoài Trái Đất đầu tiên.
Các nhà khoa học từ Đại học Arizona (Mỹ) đã phân 

tích dữ liệu từ nhiều tàu vũ trụ và phát hiện bằng chứng rõ 
ràng về băng sâu bên trong các miệng hố ở vùng cực của 
Mặt Trăng, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống -250 độ C do 
ánh sáng Mặt Trời không thể xuyên qua trong hố tối.

Dữ liệu này từng bị nghi ngờ bởi dù ánh sáng không 
xuyên tới, gió Mặt Trời mang bức xạ mạnh mẽ vẫn có thể 
xuyên vào đến tận đáy hố, phá vỡ các phân tử hình thành 
băng.

Bản đồ nhiệt cho thấy một số hố sâu trên Mặt Trăng 
luôn giữ được trạng thái "lạnh tê tái" ở vùng đáy, với nhiệt 
độ âm sâu do Mặt Trời không chiếu tới

Theo Daily Mail, nhóm nghiên cứu lần này đã tìm 
được chìa khóa: dị thường từ tính xung quanh một số 
miệng hố va chạm, chính là tàn tích của từ quyển cổ đại mà 
Mặt Trăng từng sở hữu.

Nói với tờ Science, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết 
dị thường từ tính này đã làm lệch hướng gió Mặt Trời, từ 
đó giúp bảo tồn lượng băng nước quý giá bên trong.

Vì đó đích thực là nước, nên các hồ băng ngầm sâu 
dưới các miệng hố va chạm này sẽ là kho báu lớn cho con 
người khi xây dựng các khu định cư ngoài Trái Đất: đó là 
nguồn nước quý giá để phục vụ sinh hoạt cũng như làm 
nhiên liệu cho các thiết bị, tàu vũ trụ.

Băng nước này được cho là dạng băng nước nguyên 
thủy được các sao chổi mang đến vào buổi bình minh của 
Mặt Trăng, khi nó còn là một thiên thể dễ sống và có từ 
quyển. Thậm chí trước đây có nghiên cứu cho rằng Mặt 
Trăng từng có sự sống sơ khai nhưng rồi dần tuyệt chủng 
theo sự mất đi của từ trường.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất thứ chúng ta nên tìm 
kiếm là hàng trăm miệng hố va chạm - miệng núi lửa luôn 
chìm trong bóng tối. So với Trái Đất, Mặt Trăng có độ 
nghiêng nhỏ về phía Mặt Trời dẫn đến việc ánh nắng luôn 

chiếu theo phương nghiêng lớn ở một số vùng, nên không 
bao giờ rọi xuống nổi các hố sâu. ■

Phát hiện... 10 vật thể có thể là 
"hành tinh thứ 9"

Nghiên cứu mới tuy chứng minh một ứng cử 
viên cho vị trí hành tinh thứ 9 của hệ Mặt Trời 
không phải là hành tinh nhưng lại tìm ra tới 

10 ứng cử viên mới.
Dự án dẫn đầu bởi nhà thiên văn Sigurd Naess từ 

Trung tâm Vật lý thiên văn tính toán thuộc Viện Flatiron 
(Mỹ) đã sử dụng Kính thiên văn vũ trụ 6 mét Atacama (đặt 
tại Chile) để khảo sát vùng xa xôi của hệ Mặt Trời.

Kính thiên văn này được thiết kế để phát hiện các tín 
hiệu mờ nhạt nhất còn sót lại từ Vụ nổ Big Bang, nhưng 
cũng đủ nhạy để phát hiện các vật thể ở vùng rất xa của hệ 
Mặt Trời.

Tính từ năm 2013, kính thiên văn này đã quét khoảng 
87% bầu trời phía Nam ở khoảng cách từ 300 đến 2.000 
đơn vị thiên văn.

Theo Science Alert, cuộc tìm kiếm đã mang lại tới 
3.500 ứng cử viên dự kiến. Sau đó họ đã sàng lọc 10 ứng cử 
viên có tiềm năng nhất cho vị trí hành tinh thứ 9, sẽ là mục 
tiêu cho các nghiên cứu chi tiết hơn trong tương lai.

Tuy nhiên khảo sát cũng loại trừ một ứng cử viên sáng 
giá được nghiên cứu khác dự đoán có thể là hành tinh thứ 9 
trước đó.

Cho dù đến nay, vẫn chưa hành tinh thứ 9 nào được 
xác nhận nhưng các cuộc săn tìm nó đã đem lại cho giới 
thiên văn rất nhiều vật thể thú vị ở vùng xa thẳm thuộc rìa 
hệ Mặt Trời, ví dụ các tiểu hành tinh cổ đại, mang vật liệu 
sơ khai khi các hành tinh như Trái Đất còn chưa hình 
thành.

Hành tinh thứ 9
Dù chưa lộ diện nhưng nhiều lần các nhà khoa học đã 

tìm thấy các dấu hiệu cho thấy các tảng đá không gian ở 
vùng xa thẳm bị một cái gì đó tác động - có thể là một lỗ 
đen nhỏ hoặc một hành tinh khổng lồ.

Nếu nó ở đó, hành tinh thứ 9 sẽ phải lớn gấp 5 - 10 lần 
Trái Đất và mất tới 10.000 - 20.000 năm để đi hết 1 vòng 
quanh Mặt Trời. Nghiên cứu vừa công bố trên The 
Astrophysical Journal. ■
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