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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

HONG KONG FOOD MARKET
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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

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

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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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

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

“ 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

717-2008/1576

mailto:rjones3@houstonisd.org
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng

TIN THẾ GIỚI

Thủ tướng Nhật Bản có kế 
hoạch dự Hội nghị thượng đỉnh 
NATO

(VN+) - Nhật Bản hy vọng sự có mặt của 
ông Kishida tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ 
tăng cường sự hợp tác với Mỹ và các nước châu Âu 
trong ứng phó với cuộc xung đột ở Ukraine và các 
diễn biến bất ngờ khác.

Ngày 4/6, một nguồn tin chính phủ Nhật 
Bản cho biết Thủ tướng nước này Kishida Fumio 
có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự 
kiến diễn ra vào ngày 29-30/6 tại Tây Ban Nha.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, ông 

Kishida sẽ là nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham 
dự một hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự 
này. 

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại 
cuộc họp báo ở Tokyo

Theo nguồn tin trên, kế hoạch của Thủ 
tướng Kishida phụ thuộc vào tình hình chính trị 
trong nước trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện 
dự kiến được tổ chức vào ngày 10/7.

Các quan chức chính phủ Nhật Bản hy 
vọng sự có mặt của ông Kishida tại một hội nghị 
thượng đỉnh của NATO sẽ tăng cường sự hợp tác 
với Mỹ và các quốc gia châu Âu trong ứng phó với 
cuộc xung đột ở Ukraine và các diễn biến bất ngờ 
tiềm tàng khác.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Kishida sẽ đến 
thủ đô Madrid của Tây Ban Nha sau khi tham dự 
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp 
phát triển hàng đầu thế giới (G7) kéo dài 3 ngày, từ 
ngày 26/6, tại Đức. Australia, New Zealand và Hàn 
Quốc cũng được mời tham dự sự kiện này của 
NATO với tư cách là các quốc gia đối tác ở khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ trao trả Cuba 139 người di 
cư bất hợp pháp bằng đường biển

(VN+) - Theo báo cáo chính thức, những 
người di cư bất hợp pháp nói trên khởi hành từ 

nhiều địa phương khác nhau của Cuba và đều bị 
phía Mỹ phát hiện khi đang lênh đênh trên biển.

Ngày 3/6, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ 
(USCG) đã trao trả 139 người di cư bất hợp pháp 
cho Cuba theo thỏa thuận giữa hai nước.

Truyền thông nhà nước Cuba cho biết hoạt 
động trao trả hàng hải này được chia thành hai giai 
đoạn: 40 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ, hồi 
hương ngày 3/6, trong khi 99 người, bao gồm hai 
trẻ vị thành niên, đã được phía Mỹ giao lại cho 
Cuba một ngày trước đó.

Tất cả các thủ tục được thực hiện tại cảng 
Orozco và đảm bảo tuân thủ các quy trình quốc tế.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ ngăn chặn 
người di cư bất hợp pháp từ Cuba vào Mỹ

Từ tháng 5 đến nay, Mỹ đã trao trả Cuba 
627 người di cư bất hợp pháp, và nếu tính từ đầu 
năm, con số này đã lên tới 1.473.

Cũng trong ngày 3/6, 66 người Cuba di cư 
bất hợp pháp đã trở về từ Mexico theo đường hàng 
không, đưa con số tương ứng kể từ đầu năm lên 
1.117 người. 

Cuba khẳng định ủng hộ hoạt động di cư an 
toàn, có trật tự và hợp pháp, đồng thời cáo buộc Mỹ 
áp dụng chính sách thù địch liên quan đến vấn đề 
này, trong đó khuyến khích hoạt động di cư bất hợp 
pháp thông qua các biện pháp bao vây cấm vận và 
những trở ngại trong việc xử lý thị thực.
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TIN THẾ GIỚI
Nga sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho xuất khẩu lương thực 
tới châu Phi

(VN+) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết 
Moskva sẵn sàng tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị 
mắc kẹt tại các cảng của Ukraine song yêu cầu 
phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chủ 
tịch luân phiên Liên minh châu Phi (AU) Macky 
Sall ngày 3/6 cho biết ông “yên tâm” sau cuộc hội 
đàm tại Nga với Tổng thống Vladimir Putin về tình 
trạng thiếu lương thực do chiến sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin đã tiếp Tổng thống Senegal, 
Macky Sall, người đang giữ chức Chủ tịch luân 
phiên AU, tại dinh thự bên bờ Biển Đen của ông ở 
Sochi.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình trạng 
thiếu lương thực toàn cầu và việc nguồn cung cấp 
ngũ cốc bị kẹt ở các cảng của Ukraine.

Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu 
trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia, ngày 
14/2/2022

Sau cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ đồng hồ, ông 
Sall nói: “Tôi nhận thấy Tổng thống Vladimir 
Putin đã nhận thức được cuộc khủng hoảng và các 
lệnh trừng phạt tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng 
cho các nền kinh tế yếu kém, chẳng hạn như các 
nền kinh tế châu Phi”. Ông cho biết “rất yên tâm và 
rất vui về các cuộc trao đổi” với Tổng thống Nga.

Theo ông, Tổng thống Putin khẳng định “có 
một số cách để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất 
khẩu hoặc thông qua cảng Odessa ở Biển Đen, điều 
rất khó khăn vì Ukraine phải rà phá thủy lôi” hoặc 
qua cảng Mariupol do Nga kiểm soát trên Biển 
Azov.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện 
pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moskva vì 
cuộc xung đột ở Ukraine, điều thúc đẩy Nga tìm 
kiếm thị trường mới và tăng cường quan hệ với các 
nước châu Á và châu Phi.

Tổng thống Putin cho biết Moskva sẵn sàng 
tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị mắc kẹt tại các 
cảng của Ukraine song yêu cầu phương Tây dỡ bỏ 
các lệnh trừng phạt. 

Liên hợp quốc từng cảnh báo châu Phi sẽ đối 
mặt với cuộc khủng hoảng “chưa từng có” do cuộc 
xung đột trên gây ra.

Đức sửa đổi Hiến pháp, lập 
quỹ trị giá 100 tỷ euro cho quân 
đội

(VN+) - Với đa số phiếu cần thiết, Quốc hội 
Đức ngày 3/6 đã thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, 
đảm bảo cho việc lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ 
euro để hiện đại hóa và củng cố năng lực của quân 
đội Liên bang Đức.

Tại cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội có 683 phiếu 
thuận, 96 phiếu chống và 20 phiếu trắng, qua đó 
giành được 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua việc 
sửa đổi Hiến pháp nhằm đưa khoản tiền 100 tỷ euro 
(vay nợ) nêu trên ra khỏi phanh nợ theo Luật Cơ 
bản (Hiến pháp) của Đức.

Điều khoản mới 87a trong Hiến pháp nêu rõ để 
tăng cường khả năng của liên minh (Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương - NATO) và quốc phòng, 
Chính phủ liên bang có thể thành lập một quỹ đặc 
biệt cho quân đội liên bang với việc được cấp tín 
dụng một lần lên tới 100 tỷ euro.

Điều 109 khoản 3 và Điều 115 khoản 2 liên 
quan tới những quy định về ngân sách sẽ không áp 
dụng đối với việc cấp tín dụng cho quỹ đặc biệt.

Quỹ mới này cũng sẽ được các nghị sĩ biểu 
quyết thành lập trong ngày 3/6, song đây sẽ chỉ là 
thủ tục mang tính hình thức sau khi hiến pháp đã 
được Quốc hội sửa đổi.

Binh sĩ Đức
Theo kế hoạch, Hội đồng Liên bang Đức cũng 

sẽ phải biểu quyết về việc sửa đổi hiến pháp nêu 
trên. Phần lớn số tiền trong quỹ mới (gần 41 tỷ 
euro) sẽ được chi để mua sắm phương tiện, trang 
thiết bị cho không quân Đức, trong đó có việc mua 
các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ và 
trực thăng vận tải Chinook, một phiên bản của máy 
bay tiêm kích Eurofighter cho tác chiến điện tử 
cũng như vũ khí trang bị cho máy bay không người 
lái Heron.

Bên cạnh đó, quỹ cũng được chi để mua các 
tàu hộ tống và khinh hạm mới cho hải quân.

Kế hoạch hiện đại hóa quân đội liên bang với 
100 tỷ euro, được Thủ tướng Đức Olaf Scholz 
tuyên bố chỉ 3 ngày sau khi Nga phát động chiến 
dịch quân sự ở Ukraine, được xem là bước ngoặt 
trong chính sách an ninh của quốc gia đầu tầu châu 
Âu sau nhiều thập kỷ “e dè” về mặt quân sự xuất 
phát từ lịch sử nước Đức trong thế kỷ 20.

Theo Thủ tướng Scholz, với kế hoạch này, 
Đức sẽ “sớm có quân đội thông thường lớn nhất ở 
châu Âu trong khuôn khổ NATO”, giúp củng cố 

đáng kể cho an ninh của Đức và các đồng minh.
Cũng trong ngày 3/6, Quốc hội Đức đã phê 

chuẩn việc miễn phanh nợ trong năm 2022 do cuộc 
chiến ở Ukraine cũng như hậu quả của đại dịch 
COVID-19.

Phanh nợ được quy định trong hiến pháp và 
được Chính phủ Đức duy trì tuân thủ cho tới năm 
2020, nhưng sau đó đã phải đình chỉ trần nợ do đại 
dịch COVID-19.

Chính phủ Đức ước tính, khoản nợ mới trong 
năm 2022 này vào khoảng 138,9 tỷ euro, cao hơn 
khoảng 115,7 tỷ euro mà hiến pháp cho phép.

Chủ tịch EC: Không có 
đường tắt để gia nhập Liên 
minh châu Âu

(VN+) - Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) 
Ursula von der Leyen, quá trình gia nhập Liên 
minh châu Âu (EU) diễn ra nhanh hay chậm phụ 
thuộc vào chính quốc gia xin gia nhập cũng như sự 
hỗ trợ từ EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der 
Leyen tuyên bố sẽ không có đường tắt để gia nhập 
Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen
Theo hãng tin TASR của Slovakia, phát biểu 

tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên Globsec tại 
Bratislava (Slovakia) hôm 2/6, bà von Der Leyen 
nói: “Các tiêu chuẩn và điều kiện của chúng tôi 
trong quá trình gia nhập EU phải được đáp ứng”.

Theo bà, quá trình này diễn ra nhanh hay chậm 
phụ thuộc vào chính quốc gia xin gia nhập cũng 
như sự hỗ trợ từ EU.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 
cũng tham dự hội nghị Globsec, nơi diễn ra các 
cuộc thảo luận về tính bền vững và an ninh của 
châu Âu, với bài phát biểu qua truyền hình.

Ông kêu gọi phương Tây gia tăng áp lực đối 
với Nga và cảm ơn các nhà lãnh đạo thế giới đã hỗ 
trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc 
biệt tại Ukraine hồi cuối tháng Hai, Kiev đã đệ đơn 
xin gia nhập EU. Tuy nhiên, các nước thành viên 
EU hiện đang tranh cãi về yêu cầu của Ukraine 
muốn đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này. Thủ 
tướng Italy Mario Draghi mới đây cho biết chỉ có 
Italy ủng hộ trao tư cách ứng cử viên EU cho 
Ukraine, trong khi hầu hết nước lớn trong liên 
minh đều phản đối.
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Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị 
tăng phòng thủ sau vụ phóng 
của Triều Tiên

(VN+) - Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra lệnh 
duy trì tư thế sẵn sàng cũng như tiếp tục củng cố 
phòng thủ chung giữa Hàn Quốc-Mỹ, bao gồm các 
cuộc tập trận phòng thủ tên lửa.

Ngày 5/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-
yeol đã chỉ thị các quan chức nước này tăng cường 
răn đe và phối hợp phòng thủ chung giữa Hàn Quốc 
và Mỹ, sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên 
lửa sáng cùng ngày.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống 
Yoon Suk-yeol đưa ra chỉ thị trên sau khi các thành 
viên của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) báo cáo 
vắn tắt kết quả cuộc họp của hội đồng này ngay sau 
vụ phóng của Triều Tiên.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra lệnh duy trì 
tư thế sẵn sàng cũng như tiếp tục củng cố phòng thủ 
chung giữa Hàn Quốc-Mỹ, bao gồm các cuộc tập 
trận phòng thủ tên lửa.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa 
Hwasongpho-17 tại địa điểm không xác định ở 
Triều Tiên ngày 24/3

Trong cuộc họp của NSC do Cố vấn An ninh 
Quốc gia Kim Sung-han chủ trì, các quan chức 
đánh giá rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của 
Triều Tiên là một phép thử đối với tình hình an ninh 
của chính phủ mới tại Hàn Quốc.

Đây là lần thứ 3 NSC phải triệu tập họp khẩn 
kể từ khi Tổng thống Yoon nhậm chức ngày 10/5 
vừa qua.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều 
Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng 
biển phía Đông sáng 5/6. Theo Hội đồng Tham 
mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, quân đội nước 
này “đang tăng cường giám sát các hoạt động của 
phía Triều Tiên đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ 
duy trì tư thế sẵn sàng”.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc báo cùng 
ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi 
Nobuo cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 6 tên 
lửa, trong đó ít nhất một tên lửa thuộc loại có khả 
năng điều chỉnh quỹ đạo.

Ông cho rằng vụ phóng tên lửa với số lượng 
lớn từ ít nhất 3 địa điểm trong khoảng thời gian rất 
ngắn như vậy là “bất thường” và “không thể chấp 
nhận được”.

Triều Tiên tiến hành vụ phóng trên sau khi 
Hàn Quốc và Mỹ vừa hoàn tất đợt tập trận chung 

quy mô lớn kéo dài 3 ngày, trong đó triển khai tàu 
sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Đây là lần 
đầu tiên kể từ năm 2017 một tàu sân bay chạy bằng 
năng lượng hạt nhân được triển khai tham gia một 
cuộc tận trận chung của hai nước đồng minh này.

Tổng thống Venezuela hoan 
nghênh Mỹ nới lỏng lệnh trừng 
phạt

(VN+) - Tổng thống Maduro đánh giá việc 
Mỹ nới lỏng trừng phạt là bước đi “nhỏ nhưng quan 
trọng”, cho phép nhiều tập đoàn nước ngoài bắt 
đầu quy trình khai thác dầu mỏ và khí đốt tại 
Venezuela để xuất khẩu.

Ngày 4/6, Tổng thống Venezuela Nicolás 
Maduro hoan nghênh việc Mỹ cấp phép cho một số 
công ty dầu khí hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ 
này, một phần của quá trình nới lỏng các lệnh trừng 
phạt kinh tế chống lại chính quyền do ông Maduro 
đứng đầu.

Tổng thống Maduro đánh giá đây là bước đi 
“nhỏ nhưng quan trọng”, cho phép các tập đoàn 
Chevron (Mỹ), Eni (Italy) và Repsol (Tây Ban 
Nha) bắt đầu quy trình khai thác dầu mỏ và khí đốt 
tại Venezuela để xuất khẩu.

Hôm 17/5, Nhà Trắng thông báo nới lỏng một 
số lệnh trừng phạt chống lại chính quyền Maduro 
từ năm 2019, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ, nhằm 
gây áp lực buộc ông phải từ bỏ quyền lực, bất chấp 
việc Tổng thống Venezuela đã tái đắc cử một năm 
trước đó.

Nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước 
Petroleos de Venezuela của Venezuela tại Puerto 
La Cruz, bang Anzoategui, ngày 4/11/2021

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu lương 
thực và nông sản Mỹ của Venezuela đang trên đà 
tăng, khi khu vực tư nhân đang thúc đẩy hoạt động 
giao thương giữa hai nước bất chấp các lệnh trừng 
phạt mà Mỹ áp đặt lên Venezuela. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu thực phẩm và 
nông sản của Venezuela đạt 2,4 tỷ USD trong năm 
2021, tăng 31,2% so với năm 2020. Trong đó, giá 
trị nhập khẩu từ Mỹ đạt 634 triệu USD, đứng thứ 
hai chỉ sau mức 934 triệu USD nhập khẩu từ 
Brazil, theo một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Liên minh châu Phi cảnh báo 
gia tăng bất ổn an ninh tại vùng 
Sahel

(VN+) - Hội đồng Hòa bình và An ninh của 

AU bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh, 
chính trị và nhân đạo xấu đi nhanh chóng ở khu vực 
Sahel, đặc biệt là các vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp 
diễn.

Ngày 5/6, Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ 
đặc biệt quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo 
ngày càng xấu đi ở khu vực Sahel.

Trong tuyên bố, Hội đồng Hòa bình và An 
ninh của AU “bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình 
an ninh, chính trị và nhân đạo xấu đi nhanh chóng ở 
khu vực Sahel, đặc biệt là tình trạng các vụ tấn 
công khủng bố vẫn tiếp diễn và số người thiệt mạng 
gia tăng, cũng như những thách thức kinh tế xã hội 
tiếp tục ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và phát 
triển của khu vực”.

AU cũng lo ngại về mối đe dọa khủng bố từ 
vùng Sahel lan sang các nước Vịnh Guniea.

Tuyên bố của AU lên án mạnh mẽ mọi cuộc 
tấn công của những phần tử khủng bố, các nhóm vũ 
trang và tội phạm nhằm vào dân thường, các tổ 
chức an ninh của các quốc gia trong khu vực, cũng 
như Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) 
và các lực lượng quốc tế khác.

Binh sĩ Pháp tuần tra tại khu vực miền Bắc 
Burkina Faso ngày 10/11/2019

Ngoài ra, tuyên bố cảnh báo về những thách 
thức kinh tế-xã hội hiện nay như sự bất bình của 
công chúng, tình trạng kém phát triển, tác động của 
biến đổi khí hậu, thâm hụt ngân sách và khủng 
hoảng nhân đạo do đại dịch COVID-19 gây ra.

Bên cạnh đó, AU đánh giá cao những nỗ lực 
của Lực lượng G5 Sahel - bao gồm các binh sĩ từ 
các nước Niger, Mali, Cộng hòa Chad, Burkina 
Faso và Mauritania - và các quốc gia thành viên 
chống các nhóm khủng bố, vũ trang và tội phạm 
hoạt động trong khu vực, đồng thời kêu gọi tăng 
cường nỗ lực huy động thêm các nguồn lực cho lực 
lượng chung.

Tuyên bố cũng hoan nghênh các đối tác quốc 
tế đã tiếp tục hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nỗ 
lực của Lực lượng G5 Sahel, cũng như các nỗ lực 
nhằm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở 
khu vực Sahel.

Nga dự kiến lợi nhuận tăng 
mạnh từ xuất khẩu năng lượng

(VN+) - Ngoại trưởng Nga nêu rõ: “Nói 
chung dầu mỏ không bị ảnh hưởng bởi chính trị... 
chúng tôi có các thị trường thay thế để bán hàng và 
chúng tôi đã tăng doanh số tại các thị trường đó”.
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Ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ 
không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ 
của nước này và dự ợi nhuận từ xuất khẩu  đoán l
năng lượng của Nga sẽ tăng vọt trong năm nay.

Bộ Ngoại giao Nga dẫn phát biểu của ông 
Lavrov với một đài truyền hình của Bosnia cho 
biết: “Xem xét mức giá đã được thiết lập do các 
chính sách của phương Tây, chúng tôi không bị 
thiệt hại về ngân sách. Ngược lại, năm nay chúng 
tôi sẽ tăng đáng kể lợi nhuận từ xuất khẩu các 
nguồn năng lượng”.

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt 
của Nga

Ngoại trưởng Nga nêu rõ: “Nói chung dầu mỏ 
không bị ảnh hưởng bởi chính trị, có nhu cầu đối 
với mặt hàng này... chúng tôi có các thị trường thay 
thế để bán hàng và chúng tôi đã tăng doanh số tại 
các thị trường đó”.

Ngày 3/6 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã 
chính thức thông qua gói trừng phạt thứ sáu áp đặt 
với Nga, trong đó có giảm dần lượng dầu nhập 
khẩu từ Nga và loại thêm một số ngân hàng nước 
này ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Gói trừng phạt mới nhất này bao gồm lệnh 
cấm “mua, nhập khẩu hoặc chuyển dầu thô và một 
số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào EU”, với thời hạn 
áp dụng “từ sáu tháng đối với dầu thô cho tới tám 
tháng đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác”.

Các lệnh trừng phạt ảnh hưởng không nhỏ đến 
nền kinh tế Nga, song các nước EU cũng thiệt hại 
hàng chục tỷ USD do áp đặt các biện pháp cấm vận 
Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để 
Thụy Điển, Phần Lan gia nhập 
NATO

(VN+) - Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiến 
trình xem xét việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan 
phụ thuộc vào việc hai nước này phản ứng ra sao 
trước những yêu cầu của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/6 khẳng định không cảm 
thấy “sức ép thời gian” đối với việc phê chuẩn việc 
kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại hội nghị 
thượng đỉnh sắp tới của khối này.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước 
Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cố vấn an ninh cấp cao 
kiêm người phát ngôn của Tổng thống Tayyip 
Erdogan, ông Ibrahim Kalin nhắc lại rằng tiến trình 

xem xét việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan phụ 
thuộc vào việc hai nước này phản ứng ra sao trước 
những yêu cầu của Ankara.

Ông khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ không thấy bị 
giới hạn về thời gian ra quyết định, như tại Hội nghị 
thượng đỉnh sắp tới của NATO. Điều quan trọng là 
Thụy Điển và Phần Lan phải đưa ra một cách công 
khai, rõ ràng và cụ thể các biện pháp sẽ thực hiện để 
chống khủng bố”.

Ông nói thêm rằng hội nghị sắp tới là dịp quan 
trọng để thảo luận về các vấn đề như cuộc xung đột 
tại Ukraine, hợp tác giữa các nước thành viên 
NATO.

Việc kết nạp thêm thành viên NATO phải 
được từng nước trong số 30 thành viên phê chuẩn.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, cho biết 
vẫn còn một số quan ngại an ninh đối với Phần Lan 
và Thụy Điển và yêu cầu hai nước thực hiện “các 
bước đi cụ thể” như ngừng hỗ trợ cho các nhóm mà 
Ankara liệt vào danh sách khủng bố, dỡ bỏ cấm vận 
vũ khí đối với nước này cũng như trục xuất các 
nghi phạm mà nước này đang truy nã.

Đại sứ hai nước Phần Lan và Thụy Điển tại 
NATO đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối 
liên minh quân sự

Trong chuyến thăm Washington diễn ra tuần 
qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 
sẽ tổ chức cuộc họp với các quan chức cấp cao của 
Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels 
trong vài ngày tới để thảo luận về việc kết nạp 
thành viên NATO.

Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra 
ngày 29-30/6 tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Philippines: Chính quyền 
mới cam kết thúc đẩy phê 
chuẩn RCEP

(VN+) - Trong một bài trả lời phỏng vấn báo 
chí địa phương gần đây, người sẽ trở thành tân Bộ 
trưởng Tài chính của Philippines khẳng định 
RCEP là “yêu cầu công tác đầu tiên” của chính 
quyền sắp tới.

Theo THX, đội ngũ phụ trách lĩnh vực kinh tế 
trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử 
Ferdinand Romualdez Marcos cam kết sẽ thúc đẩy 
tiến trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 
diện Khu vực (RCEP) - khu vực thương mại tự do 
lớn nhất thế giới, chiếm 30% Tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) trên toàn cầu.

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí địa 
phương gần đây, ông Bangko Sentral ng Pilipinas 
Governor Benjamin Diokno - nhân vật sẽ trở thành 
tân Bộ trưởng Tài chính của Philippines, khẳng 
định RCEP là “yêu cầu công tác đầu tiên” của 
chính quyền sắp tới.

Ông Marcos sẽ chính thức nhậm chức vào 
ngày 30/6 tới, thay thế Tổng thống đương nhiệm 
Rodrigo Duterte. Ông Duterte đã thông qua RCEP 
hồi tháng 7 năm ngoái.

Chủ tịch Hạ viện Philippines Lord Allan 
Velasco (phải) và Chủ tịch Thượng viện Vicente 
Sotto (trái) tuyên bố ông Ferdinand Marcos Jr là 
Tổng thống thứ 17 của nước này, tại phiên họp ở 
Quezon ngày 25/5

Tại Philippines, các hiệp ước hoặc thỏa thuận 
quốc tế mà chính phủ nước này ký kết gia nhập cần 
có được sự chấp thuận của Thượng viện.

Tuy nhiên, Thượng viện Philippines đã không 
thể phê chuẩn RCEP khi cơ quan này hoãn phiên 
họp cuối cùng hôm 1/6. Một số thượng nghị sỹ trì 
hoãn cuộc bỏ phiếu do lo ngại về nguy cơ thiếu 
biện pháp bảo hộ dành cho lĩnh vực nông nghiệp.

RCEP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, là hiệp 
định thương mại bao gồm Australia, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc và 10 thành viên của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

EU đưa thêm 65 công dân và 
tổ chức Nga vào danh sách đen

(VN+) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/6 đã 
công bố danh sách trừng phạt mới nhất nhằm vào 
Nga gồm 65 người, trong đó có một số chỉ huy 
quân đội của Nga; nghị sĩ Kabaeva thuộc đảng 
Nước Nga Thống nhất, một cựu vận động viên thể 
dục dụng cụ; và ông Arkady Volozh, Giám đốc 
điều hành Yandex - gã khổng lồ Internet của Nga.

Phóng viên TTXVN tại Brussels cho biết 
ngay sau khi EU công bố danh sách trừng phạt trên, 
ông Volozh đã lập tức từ chức Giám đốc điều hành 
Yandex.

Ngoài ra, trong danh sách trừng phạt của EU 
lần này còn có Trung tâm lưu ký thanh toán quốc 
gia của Nga.

Như vậy tới nay EU đã đưa hơn 1.100 người 
Nga vào diện trừng phạt liên quan đến chiến dịch 
quân sự của Nga tại Ukraine.
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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!!!

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

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 NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI
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Xe đẩy độc lạ dành riêng 

cho cá vàng 'đi khắp muôn nơi'

Một Youtuber đã giới thiệu sáng 

tạo mới của mình giúp chủ sở 

hữu cá cảnh thoải mái đem thú 

cưng ra đường.

Từ màn hình TV có thể nếm vị thức ăn đến 

đũa điện... một số thiết bị kỳ lạ khiến nhiều người 

không khỏi bất ngờ. Nhưng phát minh mới nhất, kỳ 

quặc nhất, chắc chắn đã khiến nhiều người phải 

kinh ngạc đến từ một Youtuber Đài Bắc, Đài Loan.

Mới đây, YouTuber Huang 'Jerry' Xiaojie 

đã tạo ra thiết bị đẩy có gắn chiếc hộp chứa nước và 

cá cảnh sống vẫn an toàn trong đó khi ra đường. 

Thiết kế 'kỳ quặc' phù hợp cho những người yêu 

thú cưng, muốn mang cá cảnh đi dạo khắp mọi nơi.

Bể cá di dộng có hình dạng giống như một 

chiếc xe đẩy, có gắn thêm phần bể nước làm từ 

acrylic, nằm giữa xe.

Trong video đăng trên kênh Youtuber của 

mình, Xiaojie đã giới thiệu về sáng tạo của mình, 

anh đang hàn khung kim loại để tạo làm khung 

chính của xe đẩy, rồi đặt nó lên bánh xe. 

Phần bể làm từ acrylic và nằm ở giữa xe 

đẩy, đảm bảo cá vàng có được tầm nhìn 360 độ khi 

chúng đi dạo ngoài đường phố. Đi kèm với nó là 

một hệ thống lọc chạy bằng pin, một máy bơm 

không khí để cung cấp oxy cho cá và thậm chí là 

một hệ thống chiếu sáng.

Tuy nhiên, do kích thước nhỏ nên với 

những loại cá thích hoạt động nhiều có thể sẽ bị hạn 

chế không gian, di chuyển khó khăn hơn. 'Nhà phát 

minh' đang tiếp tục thực hiện những điều chỉnh cần 

thiết để hoàn thiện sản phẩm của mình. Ví dụ như 

thiết bị đo nồng độ oxy và phần cổng cho cá ăn là 

phần cải tiến trong các phiên bản sau.

Xiaojie đã đưa ba con cá vàng của mình đi 

dạo quanh Đài Bắc trên chiếc xe đẩy khá thuận 

tiện. Những người qua đường đã rất kinh ngạc khi 

trông thấy thiết kế sáng tạo độc đáo của anh. Video 

của anh nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân 

mạng.

“Là một ngư dân, thường xuyên đi biển, tôi 

nghĩ thiết kế thật tuyệt vời”, “Tôi đã nhìn thấy 

nhiều người dắt chó, mèo và thỏ đi dạo bên ngoài, 

nhưng tôi đây là lần đầu tiên trông thấy người đưa 

cá đi dạo”, “Thật sáng tạo”... cư dân mạng bình 

luận.

Rất nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng bị 

thu hút và hỏi về chi phí, giá cả cũng như làm thế 

nào để có thể mua, sở hữu một chiếc túi, đồng thời 

bày tỏ sự ủng hộ đối với sản phẩm.

Chiếc xe đẩy gắn bình trong suốt này hoàn 

hảo cho cá đi du lịch, đi bộ, đi bộ đường dài và đi 

chơi cùng chủ nhân. Thiết kế trong suốt thực sự 

hữu ích để làm dịu sự lo lắng của cá, cung cấp cho 

cá môi trường an toàn, thoáng khí và thoải mái, 

thích hợp cho cá nhỏ hoặc vừa. ■  
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Người phụ nữ Đức chuyển 
sang đi xe ngựa vì giá xăng cao

Theo Washington Post, ở thị trấn 
Schupbach của Đức, một nông dân 
kiêm huấn luyện viên cưỡi ngựa 

Stephanie Kirchner đã từ bỏ chiếc xe hơi và hiện 
dùng xe ngựa đi làm để tiết kiệm xăng.

“Tình hình không thể tiếp tục như thế này 
được nữa. Tôi biết rằng giá cỏ khô và mọi thứ khác 
cũng sẽ tăng vọt, vì vậy tôi quyết định tiết kiệm một 
số tiền”, người phụ nữ chia sẻ.

Bây giờ bà Kirchner dành 1 giờ thay vì 10 
phút thông thường trên đường từ nhà đến cơ quan, 
nhưng điều này sẽ cho phép bà tiết kiệm tới 250 
euro mỗi tháng.

Bà Kirchner cho biết, với giá nhiên liệu 
tăng cao, nhiều người có thể chuyển sang phương 
tiện vận tải bằng xe ngựa nếu cơ sở hạ tầng của 
thành phố thích nghi tốt hơn.

Gần đây, Đức đưa ra kế hoạch mới nhằm 
khuyến khích mọi thành phần xã hội sử dụng năng 
lượng tiết kiệm để giảm sự phụ thuộc vào nhiên 
liệu hóa thạch của Nga vào mùa Đông tới.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck 
hôm 17/5 đã trình bày kế hoạch này, đồng thời 
nhấn mạnh sự đóng góp hiệu quả nhất và rẻ nhất 
cho sự độc lập về năng lượng là tiêu thụ ít hơn.

Theo Công ty tư vấn năng lượng Aurora 
Energy Research có trụ sở tại Berlin, nếu Nga 
ngừng cung cấp khí đốt cho Đức, ngành công 
nghiệp và các hộ gia đình của nước này sẽ thiếu hụt 
từ 2-12 tỷ m3 khí đốt vào mùa Đông tới, tùy thuộc 
vào tình hình thời tiết.

Giá nhiên liệu của Đức đang ở mức cao 
nhất ở châu Âu. Số liệu của Văn phòng Thống kê 
Liên bang Đức (Destatis) cho thấy nước này có giá 
nhiên liệu cao nhất ở châu Âu. Kể từ ngày 4/4, giá 
dầu diesel là 2,06 euro (tương đương 2,24 USD)/lít 
ở Đức, trong khi xăng E5 cũng có giá 2,06 euro/lít.

Đức cũng là một trong những quốc gia đắt 
đỏ nhất trong Liên minh châu Âu (EU) về giá nhiên 
liệu, chỉ sau Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch. 
Trong khi quốc gia láng giềng có giá xăng E5 rẻ 
nhất là Ba Lan, nơi 1 lít có giá 1,42 euro.

Theo Destatis, tháng 4/2022, giá năng 
lượng tại Đức đã tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Giá dầu sưởi trong tháng 4/2022 đã tăng gần 

gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi  đó, 
giá nhiên liệu và khí đốt tự nhiên cũng tăng mạnh, 
lần lượt là 38,5% và 47,5%.

Người đứng đầu Destatis, ông Georg Thiel 
cho rằng, giá năng lượng tăng vọt kể từ khi bắt đầu 
cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tác động đáng kể 
đến tỷ lệ lạm phát. Giá thực phẩm cũng cao, với 
mức tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 
nhanh đáng kể so với mức tăng 6,2% của tháng 
trước.

Trong khi đó, lạm phát tại Đức đã tăng lên 
7,4%, mức cao nhất trong 40 năm, trong tháng 
4/2022 do giá năng lượng và nhiên liệu động cơ 
tăng cao. Lạm phát của Khu vực đồng tiền chung 
châu Âu (Eurozone) thậm chí còn cao hơn, ở mức 
7,5%.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck mới đây 
cho biết, Đức đang kỳ vọng tỷ lệ lạm phát của nước 
này sẽ chỉ ở mức 6,1% trong năm nay và 2,8% vào 
năm 2023. ■

Phớt lờ cảnh báo, 3 người 
đàn ông mạo hiểm lội thác chụp 
ảnh với gấu nâu và cái kết

Cảnh tượng gây sốc khi người đàn 
ông lội xuống thác nước để chụp 
ảnh với gấu nâu đứng cách đó chỉ 

vài mét.
Ba người đàn ông là David Engelman, 56 

tuổi, ở Sandia Park, New Mexico, và Ronald J. 
Engelman II, 54 tuổi và Steven Thomas, 30 tuổi ở 
King Salmon, Alaska đã phải chịu kết thúc không 
mấy tốt đẹp sau quyết định liều lĩnh tiến lại gần gấu 
nâu.

Ba người đàn ông trải nghiệm chuyến du 
lịch tại Công viên Quốc gia Katmai, Alaska. Khi họ 
đến khu vực thác nước, họ nhìn thấy đàn gấu nâu 
đang đi săn mồi. Cả ba đã vượt qua hàng rào chắn 
tại khu vực tham quan, lội xuống nước để quay 
video, chụp ảnh.

Một trong ba người đã lấy máy ảnh ra quay 
video phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. 
Đồng đội của anh đã tự ý đi xuống dưới nước, tiến 
lại gần gấu nâu đang săn mồi, chỉ cách khoảng vài 
mét. Mark Sturm, giám đốc Công viên Quốc gia 
Katmai cho biết: “Ba người đàn ông có hành động 
bất cẩn và tự đặt mình vào nguy hiểm rất lớn. Gấu 
nâu là loài săn mồi hung dữ, giữ lãnh thổ, đặc biệt 
là khi tập trung để săn cá hồi. Mọi chuyện có thể kết 
thúc tồi tệ hơn”.

Thác nằm trên sông Brooks, là một điểm 
đến nổi tiếng vào mùa hè, khách du lịch đến xem cá 
hồi nhảy qua thác nước cao, cũng là thời điểm gấu 
nâu tụ tập và kiếm ăn. Du khách thích thú xem cảnh 
gấu nâu giơ tay bắt cá hồi đang cố nhảy lên khỏi 
dòng nước.

Một đài quan sát tại thác được xây dựng 
vào năm 1982 để ngăn cách giữa khách du lịch và 
gấu, người tham quan chỉ được đứng ở khu vực có 
rào chắn theo quy định. Mọi hành vi vượt qua rào, 
xuống dòng nước đều vi phạm pháp luật.

Đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem 
và gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhóm 
ba người đã tự ý vượt qua khu quan sát, tiến sát thác 
nước để chụp ảnh gấu nâu.

May mắn cho họ khi không ai bị thương 
hay bị gấu tấn công nhưng cuối cùng, ba người đàn 
ông đã bị cảnh sát bắt giữ và bị kết án tù về hành 
động phi pháp của mình.

Theo văn phòng luật sư địa phương, ba 
người đàn ông bị cấm 1 năm không được vào bất kỳ 
công viên quốc gia nào ở Mỹ.

David Engelman, Ronald J. Engelman II bị 
phạt 3.000 USD và ngồi tù 1 tuần. Trong khi đó, 
Steven Thomas bị phạt 3.000 USD và 10 ngày ngồi 
tù.

Luật sư S. Lane Tucker, làm việc tại Alaska 
cho biết: “Khách du lịch được đến tham quan các 
công viên quốc gia nơi có nhiều loài động vật 
hoang dã sống trong môi trường tự nhiên. Tuy 
nhiên, để đảm bảo cho cả người tham quan và động 
vật, luật pháp có những quy định và không ai được 
phép xâm phạm. Hành động của ba người đàn ông 
không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, cho những 
du khách khác mà còn có khả năng gây nguy hiểm 
tính mạng của những con gấu”. ■  

Thị trấn thuộc về cả 2 quốc 
gia

Thị trấn nằm giữa hai quốc gia không 
phải là điều quá hiếm gặp, thế 
nhưng Büsingen am Hochrhein 

được xem là một ví dụ đặc biệt hơn cả.
Xét về mặt kinh tế, Büsingen am 

Hochrhein là một phần của Thụy Sĩ. Về mặt hành 
chính, nó lại là một phần của Đức.

- Đây là thị trấn duy nhất của Đức sử dụng 
đồng franc Thụy Sĩ làm đơn vị tiền tệ chính. 

- Thị trấn cũng có hai mã bưu chính: một 
của Thụy Sĩ và một mã của Đức. 

- Công dân tại đây sử dụng cả số điện thoại 
Thụy Sĩ và Đức. 

- Đội bóng của khu vực này, FC Büsingen, 
cũng là đội Đức duy nhất thi đấu tại giải vô địch 
Thụy Sĩ. ■ 
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Miệt mài mò mẫm trên 
cánh đồng, cặp vợ chồng già 
không ngờ có ngày đổi đời nhờ 
vài món đồ bé xíu nhưng vô 
cùng quý

Cặp vợ chồng già đã phát hiện kho 
báu giúp họ có khoản tiền lớn.

Ngày 20/5, tờ The Sun đăng tải câu chuyện 
phát hiện kho báu bất ngờ xảy ra với cặp vợ chồng 
người Anh vào tháng 10 năm 2018. Họ đã tìm thấy 
5 đồng xu từ thời Trung cổ khi dò tìm kim loại ở 
một cánh đồng gần nhà thuộc vùng New Romney, 
hạt Kent, miền Đông Nam nước Anh.

Sau một thời gian dài, thông tin mới được 
tiết lộ cho biết cặp đôi sẽ bán các đồng xu này với 
giá khoảng 15.000 bảng Anh vào ngày 24/5.

Ông Pensioners Phil và vợ là bà Joan 
Castle không ngờ mình có thể “đổi đời” với phát 
hiện bất ngờ ấy.

Bà Joan (70 tuổi) cho biết bà phát hiện ra 
một đồng tiền vàng rèn bị vỡ trên bề mặt ruộng đã 
được cày xới để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Sau 
đó, chiếc máy dò kim loại phát sáng, bà quyết định 
đào sâu xuống khoảng 20cm và tìm thấy một chiếc 
ví bằng đồng thau từ thời Trung cổ (khoảng thế kỷ 
14).

Trong khoảng 2 giờ đồng hồ tiếp theo, ông 
Pensioners (71 tuổi) đã tìm thấy 5 đồng xu vàng ở 
khu vực gần đó. Những đồng xu nhỏ có đường kính 
khoảng hơn 3cm. Chúng được xác định là đồng 
Noble - đồng tiền vàng của Anh đầu tiên được sản 
xuất với số lượng lớn.

Những đồng xu cổ, được đúc dưới thời trị 
vì của vua Edward III, chạm khắc hình vương tộc 
Plantagenet cầm kiếm và khiên trên thuyền ở một 
mặt. Mặt còn lại có hình thập tự. 

Vào thời kỳ hoàng kim, các đồng xu này có 
mệnh giá cao nhất khi lưu hành, tương đương 
3.100 USD/đồng theo giá trị hiện nay.

Ông Pensioners cho biết bản thân ông đã 
được vợ rủ tham gia vào công việc dò tìm kim loại 
trên các cánh đồng. Trước đó, khi còn trẻ, bà Joan 
từng tham gia tìm kiếm hóa thạch trên sông 
Thames. 

Ông nói: “Chúng tôi không biết những 
đồng tiền đó là gì khi chúng tôi tìm thấy chúng. 

Vào thời điểm đó, tôi đang phải điều trị ung thư 
máu bằng hóa chất nên việc phát hiện ra những 
đồng xu như một niềm vui giải trí”.

Cặp vợ chồng hy vọng sẽ sửa sang lại căn 
bếp với số tiền thu được sau khi bán những đồng 
tiền vàng.

Ông Nigel Mills, chuyên gia tư vấn về đồ 
tạo tác và cổ vật tại nhà đấu giá Noonans, cho biết: 
“Các đồng xu được cho là vàng Quý tộc thời Vua 
Edward III, phát hành từ năm 1351 đến năm 1361. 
Đây là lần phát hành tiền vàng quan trọng đầu tiên 
thành công sau những nỗ lực trước đó đã thất bại. 
Các đồng xu sau đó đã bị thu hồi và nấu chảy”.

Ông Nigel cũng cho biết việc tìm thấy 
những đồng xu như vậy là rất hiếm. Trừ đồng xu bị 
gãy, 5 đồng xu còn lại đều là tiền thật và có giá trị 
đặc biệt.

“Ngoài đồng xu bị hỏng (tức một đồng giả 
mạ vàng), tất cả 5 đồng vàng đều ở trạng thái 
nguyên vẹn như lúc mới được đúc và chắc chắn đã 
bị ai đó cất giấu”, ông Nigel nói.

Chiếc ví cổ và những đồng tiền xu dự kiến 
được bán đấu giá tại phòng bán hàng Mayfair của 
Noonans từ 10h sáng ngày 24/5. Giá khởi điểm 
khoảng 12.000 - 15.000 bảng Anh. ■

Kim tự  tháp  của  các 
Pharaoh Ai Cập cổ chôn giấu gì 
nhiều nhất? Câu trả lời đáng 
ngạc nhiên khi không phải là 
vàng

Khi nhà khảo cổ học người Anh 
Howard Carter khai quật lăng mộ 
của Pharaoh Tutankhamun vào 

năm 1922, ông báo cáo rằng mình thấy “những thứ 
tuyệt diệu”. Lăng mộ Vua Tut tràn ngập những kho 
báu quý giá, bao gồm một mặt nạ vàng, ngai vàng 
và thậm chí một đôi xăng-đan cũng bằng vàng. 
Nhưng có phải mọi lăng mộ Ai Cập cổ đều hào 
nhoáng đến vậy không?

Câu trả lời là không. Mặc dù Đại Kim tự 
tháp Giza và các kim tự tháp Ai Cập cổ đại khác là 
những kỳ quan phi thường, những thứ được chôn 
giấu bên trong chúng đều có vẻ khá khiêm tốn so 
với kho tàng của các vị quốc vương sau này như 
Vua Tut.

“Đồ tùy táng trong các kim tự tháp lớn hơn 
có vẻ khá giản dị khi đem so với kho tàng của Vua 
Tut” - theo Wolfram Grajetzki, một nghiên cứu 
sinh tại Học viện Đại học London (UCL), chuyên 
gia về phong tục chôn cất và đồ tùy táng Ai Cập cổ 
đại.

Grajetzki cho biết các kim tự tháp được 
dùng làm nơi chôn cất cho các vị Pharaoh Ai Cập từ 
thời Vua Djoser (khoảng năm 2630 - 2611 TCN) 
đến thời Vua Ahmose (1550 - 1525 TCN). Phần 
lớn các lăng mộ này đã bị trộm mộ viếng thăm hàng 
thế kỷ trước, nhưng một vài trong số chúng vẫn còn 
nguyên vẹn bằng cách xem xét các kho tàng còn sót 
lại.

Lấy ví dụ, Công chúa Neferuptah (sống 
vào khoảng thế kỷ 19 TCN) được chôn cất trong 
một kim tự tháp gần di chỉ Hawara, khoảng 100km 
phía nam Cairo. Lăng mộ của bà được khai quật 
vào năm 1956 và chứa đồ gốm, một bộ quan tài, vài 
món nữ trang mạ vàng và gia huy hoàng gia để 
nhận diện với vị Thần địa ngục Osiris.

Vua Hor (sống vào khoảng năm 1750 
TCN) được chôn cùng những món đồ tương tự, dù 
ông không được táng trong một kim tự tháp. 

Lăng mộ của Hoàng hậu Hetepheres, mẹ 
Vua Khufu - người xây Đại Kim tự tháp - có “cao 
cấp” hơn một chút. Được xây trong quần thể Giza, 
lăng mộ này chứa một chiếc giường và cặp ghế 
được trang trí với vàng, cùng đồ gốm và vài món 
dụng cụ bằng đồng thu nhỏ.

Phần cấu trúc bên dưới trong kim tự tháp 
chưa hoàn thiện của Vua Sekhemkhet vẫn yên bình 
trước nạn trộm mộ, được tìm thấy gần Saqqara. 
Theo nhà Ai Cập học Reg Clark, chiếc quách của 
nhà vua rỗng không, nhưng các nhà khảo cổ học 
tìm thấy 21 vòng tay vàng, một chiếc đũa thần hoặc 
quyền trượng vàng, và nhiều món kim hoàn khác 
trong một hành lang. Dù có vẻ khá ấn tượng, số đó 
chưa thấm vào đâu với kho tàng của Vua Tut.

Khác với các vị vua đời trước, kho tàng của 
Tutankhamun xa xỉ hơn nhiều. Ông cũng được 
chôn cất tại Thung lũng các Vị vua, một địa điểm 
hẻo lánh gần Luxor ngày nay và là nơi được dùng 
làm địa điểm chôn cất chung của Hoàng gia suốt 
hơn 500 năm thời Tân Vương quốc.

Những kho báu lớn chưa bao giờ được tìm 
ra ở bất kỳ kim tự tháp nào khác, theo chia sẻ của 
Hans-Hubertus Münch, một học giả chuyên về đồ 
tùy táng Ai Cập cổ đại. Kể cả thời đại trước khi có 
các kim tự tháp, cũng không có kho tàng lớn với đồ 
chôn cất xa xỉ nào được phát hiện. Chỉ sau khi thời 
đại xây dựng các kim tự tháp kết thúc và Tân 
Vương quốc bắt đầu, số lượng đồ quý hiếm trong 
các hầm mộ mới tăng dần.

Thay vì những kho tàng khổng lồ chất đầy 
của cải châu báu, các kim tự tháp Ai Cập cổ lại 
được chạm khắc rất nhiều văn bản bằng chữ tượng 
hình, được các nhà nghiên cứu gọi là “văn kim tự 
tháp”. Các văn bản này ghi lại thần chú hoặc những 
nghi lễ cổ, các nhà Ai Cập học cho hay.

Những câu thần chú trên được cho là giúp 
các mảnh linh hồn “ka” và “ba” của người chết hợp 
nhất ở bên kia thế giới thành “akh” - một dạng tồn 
tại hoàn thiện hơn theo quan niệm của người Ai 
Cập cổ. ■  
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John McCloy – Người định 
hình nước Đức sau Thế chiến 2

John McCloy là một quan chức cấp cao 
làm việc tại Bộ Chiến tranh của Mỹ 
thời Chiến tranh Thế giới thứ 2, song 

lại bị nghi ngờ có cảm tình sâu sắc với Đức Quốc 
xã. Sau hơn nửa thế kỷ, bí mật cuối cùng đã được 
làm sáng tỏ.

John McCloy, nhân vật có nhiều ảnh 
hưởng của nước Mỹ thời hậu Thế chiến 2

Các hồ sơ mới được giải mật của Cục Điều 
tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vén một bức màn bí mật 
bấy lâu nay liên quan tới John McCloy, Trợ lý Bộ 
trưởng Chiến tranh Mỹ trong Thế chiến II, người 
được cho là có cảm tình với Đức Quốc xã. Tiết lộ 
này đã cho thấy chiều sâu quan hệ giữa ông John 
McCloy và nước Đức, vấn đề gây bao đồn thổi hơn 
nửa thế kỷ qua.    

McCloy sinh ngày 31/3/1895 tại thành phố 
Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ). Ông 
tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1921, sau đó 
hành nghề luật sư ở Phố Wall . 

Vụ “Tom đen” nổi tiếng, trong đó ông 
chứng minh rằng các điệp viên Đức đã gây ra vụ nổ 
tại một nhà máy sản xuất vũ khí của Mỹ, thu hút sự 
chú ý của Bộ trưởng Chiến tranh Henry L. 
Stimson, người vào năm 1941 đã thuyết phục Tổng 
thống Franklin D. Roosevelt bổ nhiệm McCloy 
làm trợ lý.

John McCloy là một nhân vật cực kỳ quan 
trọng trong lịch sử nước Mỹ thế kỷ 20, đồng thời là 
người đóng vai trò lớn trong thời kỳ chiến tranh. 

Sau chiến tranh, ông tiếp tục giữ các cương 
vị Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Đại sứ Mỹ 
tại Đức, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và 
làm cố vấn cho tất cả các đời tổng thống Mỹ từ 
Franklin D. Roosevelt đến Ronald Reagan. Tầm 
ảnh hưởng của John McCloy chưa bao giờ phải bàn 
cãi.    

John McCloy làm các công việc liên quan 
tới lĩnh vực pháp lý cho một số tập đoàn tại Đức 
giai đoạn trước Thế chiến 2, trong đó có tập đoàn 
hóa chất khổng lồ IG Farben, vốn nổi tiếng với 
hoạt động sản xuất Zyklon B, thuốc trừ sâu có 
thành phần chính là chất cực độc xyanua mà sau 

này Đức Quốc xã sử dụng trong các trại tập trung 
Holocaust. 

Nhiều tài liệu cho thấy bằng chứng rõ ràng 
về mối quan hệ mật thiết của McCloy với bộ máy 
Đức Quốc xã. Mối quan hệ này sâu sắc và gắn kết 
hơn nhiều so với kiểu quan hệ thương mại thuần 
túy.     

Giữa tháng 10/1940, một tháng sau khi 
McCloy được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng 
Chiến tranh Mỹ, ở giai đoạn Không quân Đức 
Quốc xã tổng lực ném bom thủ đô London của Anh 
của hàng đêm, McCloy thông báo cho trụ sở FBI 
rằng ông quen biết với nhiều quan chức trong 
Chính phủ Đức Quốc xã, bao gồm cả nhân vật hàng 
đầu Hermann Goering, người mà McCloy được 
cho là có “một tình bạn thân thiết”. 

Chính mối quan hệ cá nhân thân tình này đã 
khiến nhiều người nghi ngờ McCloy có cảm tình 
với Đức Quốc xã và việc ông đảm nhiệm một vị trí 
quan trọng trong bộ máy chiến tranh của Mỹ ở thời 
điểm đó là không phù hợp. Tuy nhiên, tất cả chỉ có 
vậy, McCloy đã đi hết cuộc Thế chiến 2 mà không 
gặp phải khúc mắc gì.             

Một trong những quyết định có ý nghĩa 
sống còn đầu tiên của mình thời chiến đó là ông 
McCloy đã cứu thành phố lịch sử Rothenburg der 
Tauber khỏi một cuộc tấn công hủy diệt, vốn đã 
được quân đội Mỹ lên kế hoạch. 

Ở thời điểm Đức Quốc xã đang thất thế và 
tử thủ bên trong những bức tường kiên cố của đô thị 
thời trung cổ này, ông McCloy tin rằng có thể 
thuyết phục quân Đức đầu hàng mà không phải 
ném bom hủy diệt. 

Giới lãnh đạo quân sự Mỹ có niềm tin vào 
lập luận này và các cuộc đàm phán được khởi động 
ngay lập tức. Sau đó, Rothenburg der Tauber đầu 
hàng mà tránh phải phải đổ máu. Ông McCloy 
được vinh danh là người bảo trợ và trở thành công 
dân danh dự của Rothenburg.    

McCloy từng nói về nhiệm kỳ của mình, 
kéo dài từ tháng 9/1949 đến tháng 8/1952 như thế 
này: “Tôi có quyền lực của một nhà độc tài”. Ông 
đã “khoan hồng” cho hàng chục phần tử tội phạm 
tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã, trả tự do hoặc 
giảm án cho hầu hết các lãnh đạo của lực lượng SS 
khét tiếng, dù biết rõ các tội ác kinh hoàng của 
chúng. 

McCloy chỉ thực hiện 5 trong số 15 bản án 
tử hình được tuyên tại các phiên tòa ở Nuremberg. 
Đến năm 1951, tất cả phạm nhân phạm tội ác chiến 
tranh đều được trả tự do. 

Một nhân vật nổi tiếng là nhà công nghiệp 
người Đức Alfried Krupp, kẻ bị kết án 12 năm tù vì 
tội ác chống lại loài người do cách đối xử như diệt 
chủng đối với người lao động trong các nhà máy 
của y, cũng được ân xá.    

Dấu ấn của John McCloy thể hiện ngay từ 
khi Thế chiến II kết thúc và ông được bổ nhiệm làm 
Đại sứ Mỹ tại Đức, cương vị có tầm ảnh hưởng bao 
trùm đối với nước Đức thua trận ở thời điểm đó. 

McCloy có niềm tin vững chắc rằng nước 
Đức một ngày nào đó sẽ tiếp tục vai trò là một 

cường quốc châu Âu nếu được quản trị chính sách 
phù hợp và nước Đức mới có thể phát triển mạnh 
mẽ trong thế giới phương Tây. McCloy đã nhanh 
chóng bắt đầu đưa tầm nhìn của mình vào hành 
động.  

Với hiểu biết sâu sắc về chính trị và quan hệ 
Mỹ - Đức, McCloy từng bước giúp Đức vượt qua 
kỷ nguyên mới của hòa giải và tái thiết, thúc đẩy 
mối quan hệ quan trọng với Pháp và các nước Tây 
Âu, và tất nhiên là cả quan hệ giữa hai bờ Đại Tây 
Dương. 

Ông xây dựng mối quan hệ công việc tốt 
đẹp với các nhà lãnh đạo Đức thời hậu chiến, trong 
đó có Thủ tướng Konrad Adenauer và Kurt 
Schumacher, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội. Quan 
trọng hơn, cùng với người bạn thân Jean Monnet, 
một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Pháp, 
McCloy đã khuyến khích nước Đức tái hòa nhập 
với phương Tây, gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO) chỉ 1 thập niên sau khi 
chiến tranh kết thúc.

McCloy được đánh giá là người đóng vai 
trò quyết định khi thuyết phục giới lãnh đạo Mỹ và 
các nước phương Tây ủng hộ “Kế hoạch Marshall” 
và “Kế hoạch Schuman”, dẫn đến sự ra đời của tổ 
chức Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng 
đồng Kinh tế châu Âu và cuối cùng là Liên minh 
châu Âu (EU), mà hiện nay Đức chính là nền kinh 
tế lớn nhất khối. 

McCloy đã sử dụng quyền lực gần như độc 
tài của mình để thúc đẩy sự phát triển của nền dân 
chủ Đức và trẻ hóa nền kinh tế nước này.

Với người Đức, McCloy có công lớn khi 
đặt nền tảng cho các mối quan hệ "bình thường" 
hơn, mà sau này các Chính phủ Đức có chủ quyền 
đều kế thừa. Tháng 5/1949, Hiến pháp của Cộng 
hòa Liên bang Đức được thông qua. 

Tháng 9 cùng năm, Theodor Heuss được 
bầu làm Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Liên 
bang Đức và Konrad Adenauer được bầu làm Thủ 
tướng. Trong đêm thắng cử, Konrad Adenauer đã 
gọi điện cho McCloy để tham vấn các ưu tiên chính 
sách. 

"Nối lại quan hệ với Pháp" - đó là câu trả lời 
của McCloy. Và Đức - Pháp đã đặt nền móng cho 
một trong những mối quan hệ chủ đạo của châu Âu 
thời hậu chiến.

Về kinh tế, Kế hoạch Morgenthau bị gạt 
sang một bên. McCloy, vốn là một người thực 
dụng, đã từng bước thay đổi cách tiếp cận của Mỹ, 
theo hướng cứu trợ trực tiếp và tái thiết thiệt hại 
chiến tranh nhường chỗ cho mục tiêu xây dựng lại 
nền kinh tế Đức, một yếu tố quan trọng trong sự 
phục hồi của Tây Âu theo tinh thần của đại Kế 
hoạch Marshall.

Văn hóa và giáo dục cũng là lĩnh vực ghi 
dấu ấn McCloy. McCloy đóng vai trò quan trọng 
trong việc thiết lập một loạt hỗ trợ giáo dục và học 
bổng cho người Đức và người Mỹ, đồng thời đặt 
nền tảng cho mối quan hệ chặt chẽ giữa Đức và Mỹ 
trong nhiều thập kỷ. 

Chúng bao gồm các chương trình học bổng 
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học thuật với các trường Đại học danh tiếng 
như Harvard và Columbia; các khoản tài trợ 
chuyên ngành tại Hội đồng Mỹ-Đức.    

Năm 1953, McCloy trở về với cuộc sống 
riêng tư. Ông từng là cố vấn cho các Tổng thống 
Eisenhower, F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, và 
có nhiều năm là thành viên quản trị của Hội đồng 
Mỹ - Đức. John McCloy qua đời năm 1989, ngay 
trước thềm sinh nhật lần thứ 94 của mình. ■ 

Đế chế kỳ lạ nhất lịch sử

gày 6-8-1806, Đế quốc La Mã thần Nthánh của dân tộc Đức (Holy 
Roman Empire of Germany) 

chính thức cáo chung, khi Hoàng đế Franz II thuộc 
gia tộc Habsburg từ bỏ đế miện để trở thành Hoàng 
đế khai quốc của Đế quốc Áo.

Đó là điểm chấm dứt gần 1.000 năm tồn tại 
của một thể chế kỳ lạ, mà nhà triết học – tư tưởng 
Pháp Voltaire mô tả cô đọng: “Cái Đế quốc La Mã 
thần thánh ấy không thần thánh, chẳng phải La Mã, 
mà cũng không hẳn là đế quốc đúng nghĩa”.

Sự kế thừa bất đắc dĩ
Voltaire hoàn toàn đúng. Đế quốc La Mã 

thần thánh của sau này chẳng hề liên quan gì đến đế 
quốc La Mã cổ đại của Julio Caesar hay Augustus, 
cũng không có mối liên hệ nào với đế quốc Tây La 
Mã hay người anh em song sinh Đông La Mã (mà 
hay được gọi là Byzantine) – những đế quốc hậu 
duệ của La Mã cổ. 

Cũng chính bởi việc dễ bị nhầm lẫn đó, mà 
vào thế kỷ XV, cụm từ “của dân tộc Đức” được 
thêm vào danh xưng chính thức mà Đế quốc La Mã 
thần thánh sử dụng.

“Của dân tộc Đức”, chứ không phải là La 
Mã nguyên thủy của người Latin, hay Byzantine đã 
mang thêm nhiều màu sắc Chính thống giáo 
phương Đông, lại cũng có khá nhiều khác biệt với 
La Mã phía Tây theo Thiên Chúa giáo Vatican. 

Mặc dù vậy, khái niệm danh-tính từ “La 
Mã” (Roman) vẫn làm nổi bật một yếu tố truyền 
thừa từ khởi nguồn – cũng chính là lý do để Đế 
quốc La Mã thần thánh của dân tộc Đức (hay gọi 
ngắn gọn là Thánh chế La Mã) xuất hiện trên bản 
đồ cựu lục địa.

Hoàng đế cuối cùng Franz II của Thánh chế 
La Mã, cũng là Hoàng đế khai quốc Franz I của Đế 
quốc Áo - Hung. 

Tính truyền thừa này có điểm bắt đầu chính 
thức là năm 962, khi Otto I Đại đế thuộc dòng họ 
Liudolfinger được Giáo hoàng trao đế miện, để lập 
quốc thay thế vương quốc Đông Francia của họ 
Karolingen. 

Tuy vậy, nếu xét đến nguyên nhân sâu xa 
của nó, có lẽ chúng ta phải ngược về tận năm 800, 
khi Charle Đại đế (Charlemagne) tiến quân vào 
Roma - La Mã.

Vào thời điểm đó, đế quốc Tây La Mã đã 
sụp đổ hơn 300 năm (năm 476), sau những cuộc tấn 
công dũng mãnh và sức tàn phá của các bộ tộc 
thuộc chủng tộc mà họ gọi là “rợ”: Người German. 

Frank của Charlemagne – những người mang đến 
cho nước Pháp cái tên Francia hay France bây giờ - 
là một trong những dòng tộc thiện chiến và xuất sắc 
về việc cai trị nhất trong nhóm những người 
German.

Charlemagne đến La Mã khi đã thâu tóm 
toàn bộ lãnh thổ Đức và Pháp hiện đại, trước khi 
dẫn quân tràn xuống vùng Lombardia của nước Ý. 

Có lẽ trong đầu ông cũng chưa có một ý 
niệm gì rõ rệt về đế vị khi hội kiến với Giáo hoàng 
Leo III – người mà ông có ý định lật đổ. Song, như 
những nhà chép sử châu Âu kể lại, Giáo hoàng đã 
cư xử vô cùng khéo léo. 

Người đứng đầu phương Tây ra tận ngoài 
thành La Mã đón tiếp Charlemagne. Rồi hai hôm 
sau, trong một buổi lễ tại Vương cung Thánh 
đường San Pietro, trong lúc Charlemagne đang cầu 
nguyện, Giáo hoàng lại phía sau và đặt đế miện lên 
đầu vị vua người Frank, rồi tuyên bố: “Thượng đế 
gia miện cho Hoàng đế! Chúc vị Hoàng đế vĩ đại 
đã mang đến hòa bình cho người La Mã sống lâu 
trăm tuổi, vĩnh viễn giành được thắng lợi”.

Hàng giáo phẩm cũng đồng thanh xưng 
tụng: “Cầu chúc cho vị vua được Thiên Chúa ban 
phúc – vị Hoàng đế của nhân dân La Mã – trường 
thọ và bách thắng!”. Thế rồi, Giáo hoàng Leo III 
phục xuống hành lễ, theo một nghi thức cổ xưa có 
từ thời Hoàng đế La Mã Diocletianus.

Nói cách khác, để bảo vệ chính mình cũng 
như La Mã, Leo III đã “thay mặt Thượng Đế” gia 
phong ngôi vị Hoàng đế La Mã cho vị vua người 
“rợ”. Ông chẳng còn cách nào khác. 

Và ngược lại, cho dù lúc đầu ngạc nhiên 
đến độ có chút tức giận, Charlemagne lại nhanh 
chóng nhận ra rằng sự gia phong đế miện này mang 
đến những lợi ích rất lớn, cho đế quốc mang tên 
“Đế quốc Karolingen” mà ông đang xây dựng. 

Đó là lợi ích hiển nhiên trong việc cai trị, 
khi thế quyền hậu thuẫn và nhận lại sự hậu thuẫn từ 
thần quyền – điều cốt lõi từng khiến Hoàng đế La 
Mã Constantinus thừa nhận Thiên Chúa giáo là 
Quốc giáo.

Là tất cả, và cũng chẳng là gì
Tuy nhiên, Charlemagne mất quá sớm để 

kịp hồi sinh Đế quốc Tây La Mã với đúng nghĩa 
của nó (cho dù việc ông nhận đế hiệu cũng có nghĩa 
là công nhiên đối địch với đế quốc Đông La Mã 
Byzantine – những người luôn tự cho mình mới là 
“dòng đích truyền chính thống”). 

Sau cái chết của ông, các con ông không 
nối được nghiệp cha, và lãnh thổ mênh mông của 
“đế quốc Karolingen” nhanh chóng bị phân chia 
thành những mảnh nhỏ.

Cho đến khi Otto I của nhà Liudolfinger 
truất phế thành công triều đại Karolingen để nhận 
đế hiệu từ Giáo hoàng, phần lãnh thổ thực tế mà 
ông cai trị chỉ còn là Đông Francia. Sau đó, sự hỗn 
loạn tiếp tục nhanh chóng gia tăng. 

Cũng như họ Capet ở nước Pháp phải từng 
bước xây dựng vương quyền trong sự kìm kẹp của 
những chư hầu mạnh gấp bội mình, không ít hoàng 
đế của Thánh chế La Mã sau này thực tế được đưa 

lên ngôi bởi những người ủng hộ có thực lực hoàn 
toàn vượt trội (đánh giá của những sử gia biên soạn 
cuốn “Văn minh phương Tây”).

Một cách dễ hiểu, Thánh chế La Mã là một 
hình thái siêu quốc gia, gồm nhiều phần hợp thành 
một cách lỏng lẻo, đặc biệt là sau giai đoạn các 
cuộc Thập tự chinh – khi nước Pháp, Anh và Tây 
Ban Nha dần hình thành các chế độ quân chủ tập 
quyền. 

Người đứng đầu Thánh chế là Hoàng đế, 
nhưng vị Hoàng đế này lại được bầu lên bởi các 
Tuyển hầu, chứ lúc đầu không mang tính chất cha 
truyền con nối. Như vậy, quyền lực của Thánh chế 
không nằm trong tay Hoàng đế, cũng không nằm 
trong tay một vị tuyển hầu nào, lại càng không có 
chế độ Quốc hội. 

Mỗi công quốc hay hầu quốc, hay lãnh địa 
bá tước – nam tước thực ra đều tự trị, thậm chí cả 
trong việc phục tùng Hoàng đế hay chống lại 
Hoàng đế. 

Thánh chế La Mã không phải là một liên 
bang, cũng không hẳn là liên minh của nhiều quốc 
gia. Nó đơn giản chỉ là một sự kết hợp dựa trên yếu 
tố “dân tộc Đức” vẫn còn khá mơ hồ, và bị lũng 
đoạn bởi sức mạnh theo từng thời điểm của các 
dòng họ lớn.

Dòng họ nổi tiếng nhất cuối cùng cũng 
bước lên vũ đài chính trị vào năm 1440 - hoàng tộc 
Habsburg. Nhờ các công cụ chính trị - quân sự và 
cả hôn nhân, hoàng tộc Habsburg trở thành chủ 
nhân thực thụ của lần lượt cả Hungaria, Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, Croatia, các xứ Bohemia và 
Galia, một số tiểu quốc ở Ý, đồng thời cũng là dòng 
họ cai trị Hà Lan bên cạnh việc là Hoàng đế của cả 
Áo lẫn Thánh chế lẫn Mexico. 

Tuy vậy, Hoàng gia Habsburg vẫn chỉ có 
thể cố gắng duy trì những hình thái mang màu sắc 
liên minh trong các phần lãnh thổ của mình, chứ 
không cách nào tạo nên sự đồng nhất và gắn kết 
như một hình thái nhà nước đế quốc đích thực.

Cho đến tận khi đế quốc Áo -Hung sụp đổ 
sau Đệ nhất Thế chiến, đây vẫn là khiếm khuyết 
lớn nhất của hoàng tộc từng giữ đế miện của cả 
Thánh chế lẫn Áo – Hung ấy. 

Họ tỏ ra thua kém khá nhiều về quyền lực 
so với hoàng tộc Bourbon của Pháp hay thậm chí là 
những kẻ thách thức ngoại đạo – đế chế Hồi giáo 
Ottoman. 

Còn trên phương diện phất cao ngọn cờ dân 
tộc để tiến tới thống nhất, cả Thánh chế lẫn Áo – 
Hung đều không thể so sánh với tham vọng cũng 
như sự kiên định của nước Phổ non trẻ sau này - 
thoát thai từ một vùng mà ảnh hưởng của Thánh 
chế đã trở nên quá suy yếu.

Ngày 6-8-1806 ấy, đế vị và đế chế kỳ quặc 
này đã đóng hết vai trò lịch sử của nó. Không phải 
đoạn kết mà Charlemagne mong đợi. Và có lẽ, 
cũng chẳng giống với những gì Otto I hình dung. 
Nhưng thật đáng kinh ngạc, nó vẫn kéo dài đến cả 
nghìn năm. ■ 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Carb là gì mà khiến người 
muốn giảm béo phải sợ?

Thay vì hạn chế toàn bộ năng lượng 
đầu vào, nhiều người vẫn lựa chọn 
cắt khẩu phần tinh bột tới mức tối 

thiểu để giảm cân.
Trong dinh dưỡng, carb, chất béo và 

protein là ba chất chính tạo ra năng lượng (calo) 
cho cơ thể. Ăn kiêng giảm béo là phải giảm calo 
đầu vào. Trong ba loại sinh calo trên, chỉ có carb là 
bị “chiếu tướng” nhiều nhất, phải hạn chế tới mức 
tối thiểu. Còn chất béo và protein lại được phép ăn 
thoải mái. Carb là cái gì mà người ăn kiêng giảm 
béo lại sợ thế?

C a r b  ( c a r b s )  l à  c h ữ  v i ế t  t ắ t  t ừ 
carbohydrates, để chỉ các hợp chất có carbon, 
hydrogen và oxygen. Ba nguyên tố này kết nối theo 
cách thức riêng để tạo ra carb.

Carb được chia thành ba loại chính:
- Đường: Có ba loại đường đơn gồm đường 

glucose, đường fructose và đường galactose. Nếu 
hai loại đường đơn ráp lại với nhau từng cặp sẽ tạo 
ra đường đôi, gồm có đường ăn (glucose và 
fructose), đường lactose có trong sữa (glucose và 
lactose),...

Đường đơn hay đường đôi, đường nào 
cũng tạo ngọt, chỉ khác độ ngọt nhiều hay ít thôi. 
Chẳng hạn đường glucose ngọt ít hơn đường ăn 
(sucrose), đường ăn ngọt ít hơn đường fructose.

Đường là loại carbs giới y học không ưa. Vì 
sao? Vì cơ thể hấp thu đường đơn (glucose, 
fructose…) rất nhanh. Đường đôi cũng chẳng kém, 
chỉ cần enzyme tiêu hóa “chặt một nhát” là thành 
đường đơn.

Ảnh minh họa
Hấp thu nhanh thì mức glucose trong máu 

tăng nhanh, bất lợi cho người có bệnh tiểu đường. 
Hấp thu nhanh thì glucose được mang đi “đốt” để 
sinh năng lượng cho cơ thể. “Đốt” không hết, gan 
sẽ đem glucose đi chế biến thành chất béo, dự trữ ở 
mô mỡ. Nếu không chịu vận động để cơ thể đem 
chất béo ở mô mỡ đi đốt thì cứ thế chất béo tích lũy 
dần, sinh béo phì. Từ béo phì sẽ gây ra đủ chứng 
bệnh tim mạch, tiểu đường,…

Đường nói chung là loại carbs nên tiêu thụ 
hạn chế, nếu không muốn nguy cơ béo phì, sinh 

bệnh.
- Tinh bột (starches): Có dây phân tử dài, 

gồm cả trăm, hàng nghìn phân tử glucose kết hợp 
lại. Khi tiêu hóa, tinh bột bị “chặt” thành đường 
glucose, ruột mới hấp thu được. Dù dây phân tử 
tinh bột dài cỡ nào, tinh bột khi vào tới ruột sẽ bị 
các enzyme tiêu hóa xúm vào “chặt” chớp nhoáng 
thành glucose.

Ăn nhiều tinh bột cũng gần giống như ăn 
đường. Do đó, tinh bột là loại carbs giới y học cũng 
không có cảm tình cho lắm. Ăn vừa phải thì được. 
Ăn nhiều quá thì rủi ro béo phì, tiểu đường, tim 
mạch.

Cơm gạo, bánh mỳ, khoai lang, khoai 
tây,… chính là tinh bột.

- Chất xơ (fiber): Cũng có dây phân tử dài 
như tinh bột nhưng kết cấu phức tạp. Do đó, chất xơ 
hầu như không tiêu hóa được.

Tóm lại, công dụng chính của carbs là sinh 
ra năng lượng (ngoại trừ chất xơ).

Chất xơ là loại carb đặc biệt
Chất xơ cũng là một loại carb, nhưng chúng 

là carb không sinh năng lượng. Nguyên nhân là hệ 
tiêu hóa của người không thể “chặt” xơ thành 
glucose được.

Nhưng vài loại xơ, nhất là xơ hòa tan trong 
nước, có thể lên men tại ruột già, tạo ra các acid béo 
dây phân tử ngắn (dây phân tử ngắn). Acid béo này 
có thể bị đốt để sinh năng lượng nhưng không đáng 
kể.

Xét về mặt ăn kiêng giảm béo, không phải 
loại carbs nào cũng đáng bị hạn chế tới mức tối 
thiểu. Chất xơ là loại thực phẩm được giới khoa 
học ít “càm ràm” nhất. Chất xơ không sinh năng 
lượng, tiêu hóa chậm, no lâu, nên đỡ ăn vặt, giúp 
giảm cân thấy rõ.

Đó là chưa kể các lợi ích khác chất xơ đem 
lại như làm giảm rủi ro bệnh động mạch vành 
(giảm đến 40%), bệnh tim, tiểu đường type 2. 
Những yếu tố này liên quan tới cao huyết áp, cao 
insulin, thừa cân (nhất là bụng phệ), cao 
triglyceride máu và thấp HDL (cholesterol tốt).

Chất xơ, nhất là xơ không hòa tan, có thể 
làm giảm rủi ro tới 40% bệnh viêm túi thừa 
(diverticulosis) ở ruột già, thường xuất hiện do táo 
bón kinh niên.

Carb thô sơ và carb “mông má”
Chất xơ không chỉ có trong rau. Nó có 

nhiều trong các loại trái cây, nhất là phần vỏ và cận 
vỏ.

Chất xơ cũng có nhiều trong ngũ cốc còn 
nguyên vỏ, gạo lứt, gạo nảy mầm,… Những thứ 
hạt, ngũ cốc, trái cây còn nguyên vỏ này, dù vẫn 
chứa đầy carb, nhưng được các nhà dinh dưỡng 
định danh chúng là “carbs thô sơ” (whole carbs), 
rất có lợi cho sức khỏe. Loại whole carbs này có thể 
là các loại rau, đậu, hạt bí ngô, khoai lang, gạo lứt, 
yến mạch,…

Loại carbs các nhà dinh dưỡng không ưa là 
nước ngọt có đường, nước ép trái cây, kẹo, bánh 
ngọt, chocolate (trừ chocolate đen), gạo chà xát 
đánh bóng hết cám,.…

Bánh mỳ trắng cũng thế, đẹp mắt, ngon 
miệng nhưng đã loại gần hết chất xơ và các chất vi 
dinh dưỡng khác. Loại carbs “mông má” này được 
khoa học gọi là refined carbs.

Carbs đâu có tội tình gì!
Phương pháp ăn kiêng giảm cân Low Carb 

đang được nhiều người “sùng bái”. Chỉ cần hạn chế 
tới mức tối thiếu chất carb có nhiều trong cơm, 
bánh mỳ, bột mỳ, khoai tây, mỳ, tất cả loại hoa 
quả,… nhưng được phép ăn chất béo trong chừng 
mực nào đó, chứ không phải cứ muốn giảm cân là 
kiêng dầu mỡ càng nhiều càng tốt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn low 
carb hiệu quả hơn chế độ ăn giảm chất béo (low fat) 
với mục đích giảm cân, hạ đường huyết, mỡ máu 
(triglyceride), giảm huyết áp,… nhất là ở những 
người béo phì và tiểu đường type 2.

Tóm lại, không phải tất cả loại carb đều 
xấu. Thực tế, chỉ có loại carbs “mông má” (refined 
carbs) mới thực sự liên quan đến béo phì. Còn loại 
“carbs thô sơ” (whole carbs) giàu chất xơ, còn 
nguyên vỏ cám, lại rất có lợi cho sức khỏe.

Do đó, không thể đánh đồng các loại carb 
như nhau, để hễ cứ ăn kiêng giảm béo là quay mặt 
với carb.

Béo phì và tiểu đường type 2 là những căn 
bệnh thời đại, chỉ mới nổi lên từ những năm 1980. 
Nhưng cả nghìn năm nay, nhân loại vẫn ăn bánh 
mỳ, ngũ cốc,… Phụ nữ châu Á từ xưa vẫn thon thả 
với cơm gạo, bánh mỳ đậu hũ,…

Carb đâu có tội tình gì. Vấn đề là carbs loại 
nào thôi. ■

Cây cầu Emily ở New 
England

Những cây cầu có mái che tại New 
England vốn được biết đến từ lâu 
với những câu chuyện rùng rợn. 

Trong số đó hẳn phải kể đến cây cầu nổi tiếng nhất 
là Cầu Emily ở Stowe, Vermont, cách Burlington 
khoảng 48km về phía Đông. 

Chuyện kể rằng vào giữa những năm 1800, 
thiếu nữ Emily đã hẹn người tình cùng nhau bỏ trốn 
tại đây, nhưng anh ta không xuất hiện, vậy nên cô 
đã tự tử bằng cách treo cổ. 

Theo , hồn ma của Emily ã  Atlas Obscura đ
“ám” cây cầu, cô la hét, ể lại vết móng tay cào trên đ
những chiếc xe i qua và cào vào lưng du khách. đ
Cầu Emily hiện là một phần thuộc tour du lịch ma 
tại Vermont. Tuy nổi tiếng là vậy nhưng câu 
chuyện trên lại ược cho là hư cấu. ■ đ
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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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Beltway 8

9330 Summerbelt
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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
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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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