
Section A
The Vietnamese Business Daily

Naêm Thöù 42

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

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

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

của chúng tôi.
Khách hàng cũng có thể 

xem quảng cáo
rao vặt của mình 

ngay trực tuyến tại 
www.thevietnampost.com

                                   

Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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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

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

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience

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

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

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

736-2008/1576
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TIN THẾ GIỚI

Mali: Chính quyền quân sự 
thành lập cơ quan soạn thảo 
hiến pháp mới

(VN+) - Trước đó, hôm 6/6, người đứng 
đầu chính quyền quân sự Mali - Đại tá Assimi 
Goïta đã ký một sắc lệnh về việc quân đội sẽ nắm 
quyền điều hành đất nước đến tháng 3/2024, khi 
các cuộc bầu cử được tổ chức.

Chính quyền quân sự tại Mali thông báo 
thành lập một cơ quan nhằm soạn thảo một bản 
hiến pháp mới sau khi kết thúc giai đoạn nắm 
quyền lâm thời của quân đội vào năm 2024.

Thông báo được đưa ra cuối ngày 10/6 
trong một sắc lệnh tổng thống, theo đó ủy ban soạn 
thảo hiến pháp sẽ có hai tháng để hoàn tất công việc 
này.

Sắc lệnh nêu rõ cơ quan trên sẽ gồm một 
chủ tịch, hai người báo cáo viên và các chuyên gia 
và sẽ tham vấn các đảng phái chính trị, các nhóm xã 
hội dân sự, các nhóm vũ trang đã ký thỏa thuận hòa 
bình với chính phủ, các lãnh đạo tôn giáo và các 
nghiệp đoàn thương mại.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Mali 
- Đại tá Assimi Goïta - tại một sự kiện ở Kati, ngày 
20/1/2022

Ngày 6/6, người đứng đầu chính quyền 
quân sự Mali - Đại tá Assimi Goïta đã ký một sắc 
lệnh về việc quân đội sẽ nắm quyền điều hành đất 
nước đến tháng 3/2024, khi các cuộc bầu cử được 
tổ chức. Động thái này đi ngược lại các yêu cầu của 
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) về việc 
giảm thời gian chuyển tiếp.

ECOWAS hiện đang áp đặt các biện pháp 
trừng phạt thương mại và tài chính nghiêm khắc 
đối với Mali nhằm buộc chính quyền quân sự phải 
đưa ra một lịch trình “có thể chấp nhận được” để 
khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính.

Theo kế hoạch, ECOWAS sẽ tiến hành hội 
nghị thượng đỉnh tiếp theo về vấn đề Mali vào ngày 
3/7 tới.

Mali đã chìm sâu trong khủng hoảng an 
ninh, chính trị và nhân đạo kể từ năm 2012. Hai 
cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra tại nước này 
trong vòng chưa đầy một năm (tháng 8/2020 và 
tháng 5/2021).

Đầu năm nay, cơ quan lập pháp Mali do 
quân đội kiểm soát đã thông qua kế hoạch cho phép 
chính quyền quân sự nắm quyền lãnh đạo trong tối 
đa 5 năm. Trong khi đó, ECOWAS chỉ đồng ý thời 

hạn tối đa của quá trình chuyển đổi dân sự tại Mali 
là 16 tháng.

Mỹ-Nhật-Hàn nhất trí tăng 
cường nỗ lực chung về Triều 
Tiên

(VN+) - Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên 
giữa bộ trưởng quốc phòng của 3 nước kể từ tháng 
11/2019 và diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liến 
tiếp thử tên lửa thời gian gần đây.

Tại hội nghị bên bên lề Đối thoại Shangri-
La 2022 tại Singapore ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tăng 
cường hợp tác bằng cách tiến hành các cuộc diễn 
tập an ninh thường niên phối hợp, trong đó có cuộc 
tập trận cảnh báo tên lửa.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa bộ 
trưởng quốc phòng của 3 nước kể từ tháng 11/2019 
và diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liến tiếp thử tên 
lửa thời gian gần đây.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn 
Quốc cho biết Bộ trưởng Lee Jong-sup cùng với 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người 
đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi đã “nhất trí tiến 
hành các cuộc diễn tập Mỹ - Nhật - Hàn về tìm 
kiếm và truy vết tên lửa đạn đạo và cảnh báo tên 
lửa”. Thông cáo không nêu rõ khi nào chương trình 
huấn luyện sẽ diễn ra.

Ba nước trên đã tiến hành các cuộc diễn tập 
cảnh báo tên lửa hằng quý và diễn tập truy vết tên 
lửa hai năm/lần. 

Từ năm 2018, các cuộc huấn luyện này 
diễn ra với tần suất thấp hơn, nhằm thể hiện ủng hộ 
nỗ lực cam kết đối thoại của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo 
Kishi và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Một nguồn tin cho biết các chương trình 
này dự kiến từ nay sẽ diễn ra “công khai hơn” trong 
một động thái có thể giúp gửi đi thông điệp cảnh 
báo mạnh hơn tới Bình Nhưỡng.

Cũng trong cuộc hội đàm trên, ba bên cũng 
đã nhất xác định các biện pháp bổ sung nhằm ứng 
phó với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Các bộ trưởng cam kết rằng ba nước sẽ 
phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu chung là phi hạt nhân 
hóa hoàn toàn và hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo 
Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định tầm quan 
trọng của việc thực thi đầy đủ các nghị quyết của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên.

Liên minh châu Âu và Na 
Uy tổ chức đối thoại an ninh-
quốc phòng lần 2

(VN+) - Hai bên đã cập nhật về tình hình an 
ninh và quốc phòng của EU, định hướng chiến 
lược của EU và thảo luận về hợp tác an ninh, quốc 
phòng song phương.

Ngày 10/6, Liên minh châu Âu (EU) và Na 
Uy đã tổ chức Đối thoại cấu trúc lần thứ hai về an 
ninh và quốc phòng tại Brussels.

Tại Đối thoại lần thứ hai này, hai bên đã cập 
nhật về tình hình an ninh và quốc phòng của EU, 
định hướng chiến lược của EU và thảo luận về hợp 
tác an ninh, quốc phòng song phương trong khuôn 
khổ của Quỹ Quốc phòng châu Âu và Hợp tác có 
cấu trúc thường trực.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về khả 
năng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến 
không gian mạng, không gian vũ trụ và chiến tranh 
thông tin; đồng thời thảo luận về hợp tác EU-
NATO, quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, 
cùng nhiều vấn đề liên quan đến an ninh của Na Uy.

Ảnh minh họa
Cũng tại đối thoại, EU và Na Uy đã thảo 

luận về xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, 
trong đó có việc cung cấp các trang thiết bị bảo vệ 
dân sự, hỗ trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho 
Ukraine, hay việc cùng nhau giúp tái thiết Ukraine 
sau cuộc chiến.

Đối thoại thường niên lần thứ nhất về an 
ninh và quốc phòng EU-Na Uy diễn ra ngày 
25/3/2021. Từ tháng 3/2022, hai bên đưa ra Định 
hướng chiến lược an ninh và quốc phòng với cam 
kết làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. 

Na Uy hiện là đối tác liên kết chặt chẽ nhất 
của EU thông qua Hiệp định Khu vực Kinh tế châu 
Âu (EEA).

Hai bên cũng chia sẻ nhiều nguyên tắc và 
giá trị chung trong bối cảnh đang phải cùng nhau 
đối mặt với những thách thức và mối đe dọa toàn 
cầu phức tạp.
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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

Thụy Điển đạt thỏa thuận 
nhằm tránh nguy cơ khủng 
hoảng chính trị

(VN+) - Thỏa thuận đạt được sau khi một 
nghị sĩ độc lập tuyên bố sẽ ủng hộ Bộ trưởng Tư 
pháp với điều kiện đảng Dân chủ xã hội cầm quyền 
không chấp nhận các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ liên 
quan đến gia nhập NATO.

Chính phủ Thụy Điển đã đạt được một thỏa 
thuận vào phút chót nhằm đảm bảo Bộ trưởng Tư 
pháp Morgan Johansson vượt qua cuộc bỏ phiếu 
bất tín nhiệm tại Quốc hội, tránh được nguy cơ 
nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Thỏa thuận trên đạt được sau khi bà 
Amineh Kakabaveh, một nghị sỹ độc lập và từng là 
thành viên đảng Cánh tả, tuyên bố sẽ ủng hộ Bộ 
trưởng Johansson với điều kiện đảng Dân chủ xã 
hội cầm quyền không chấp nhận các yêu cầu của 
Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới vấn đề gia nhập Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đảng cầm 
quyền đã đảm bảo với nghị sỹ Kakabaveh về vấn 
đề này.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra 
vào lúc 10h00 GMT ngày 7/6 (tức 17h00 - giờ Việt 
Nam) theo đề nghị của đảng cực hữu Dân chủ Thụy 
Điển. Đảng này cáo buộc Bộ trưởng Johansson 
không ngăn chặn được tình trạng bạo lực băng 

đảng gia tăng trong những năm gần đây liên quan 
tới các tổ chức tội phạm ma túy.

Bộ trưởng Tư pháp Morgan Johansson
Các đảng gồm đảng Trung dung theo 

đường lối bảo thủ, đảng Tự do và đảng Dân chủ Cơ 
đốc giáo tuyên bố ủng hộ cuộc bỏ phiếu bất tín 
nhiệm.

Cùng với đảng Dân chủ Thụy Điển, 4 đảng 
này kiểm soát 174 ghế tại Quốc hội Thụy Điển và 
cần thêm ý kiến ủng hộ của một nghị sĩ để kiến nghị 
bất tín nhiệm được thông qua, dẫn tới việc Bộ 
trưởng Johansson sẽ phải từ chức.

Tuần trước, Thủ tướng Thụy Điển 
Magdalena Andersson đã tuyên bố sẽ từ chức nếu 
Quốc hội bất tín nhiệm đối với Bộ trưởng 
Johansson. Bà khẳng định mọi quyết định của 
chính phủ đều được đưa ra một cách dân chủ và là 
quyết định tập thể.

Nghị sỹ Kakabaveh là người Thụy Điển 
gốc người Kurd ở Iran. Nữ chính khách này đã trở 
thành tâm điểm chú ý trên chính trường Thụy Điển 
sau khi nước này xin gia nhập NATO và vấp phải 
sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vấn đề 
người Kurd và đảng Công nhân người Kurd 
(PKK), bị Ankara liệt vào danh sách “tổ chức 
khủng bố”.

Bà luôn bày tỏ quan điểm phản đối các yêu 
cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sông 5 màu, Colombia

Dòng sông này dài khoảng 100km, 
nằm trong Công viên quốc gia 
Serrania de la Macarena, tỉnh 

Meta của Colombia. Đây được xem là một trong 
những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất quốc 
gia Nam Mỹ nhờ vào màu sắc sống động của nó.

Thực tế, dòng sông này cũng trông giống 
như bất kỳ dòng sông nào khác. Nhưng vào mùa 
hè, nó biến thành một “tấm thảm” nhiều màu. Tất 
cả là nhờ những loài thực vật thủy sinh sống dưới 
đáy sông. Chúng góp phần tạo ra dòng sông có màu 
đỏ, hồng, xanh nước biển, xanh lá cây và màu 
vàng. 

Hàng năm, có hàng trăm nghìn khách du 
lịch ổ về ện tượng đặc biệt này. đ  đây xem hi
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sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng 
Anh

(VN+) - Với tỷ lệ ủng hộ 59%, ông Johnson 
sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng Anh, đồng thời 
không phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín 
nhiệm trong vòng 12 tháng tới theo quy định hiện 
tại của đảng Bảo thủ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thành 
công trong việc giữ vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ 
cầm quyền sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín 
nhiệm ngày 6/6.

Với tỷ lệ ủng hộ 59%, ông Johnson sẽ tiếp 
tục giữ chức Thủ tướng Anh, đồng thời không phải 
đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong 
vòng 12 tháng tới theo quy định hiện tại của đảng 
Bảo thủ. 

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng 
Johnson cho biết đây là kết quả thuyết phục, đồng 
thời nhấn mạnh chính phủ và đảng Bảo thủ sẽ tiếp 
tục tập trung vào các vấn đề mà người dân thực sự 
quan tâm. 

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak viết trên 
twitter “Thủ tướng đã giành được tín nhiệm và giờ 
là lúc tiến lên phía trước. Ngày mai, chúng ta trở lại 
làm việc để phát triển kinh tế và cung cấp các dịch 
vụ công tốt hơn”.

Ngoại trưởng Liz Truss và Bộ trưởng Nhà 
ở Michael Gove và nhiều bộ trưởng khác cũng bày 
tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Johnson, cho rằng 
đã đến lúc tập trung vào các vấn đề ưu tiên của 
người dân.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định với tỷ 
lệ ủng hộ 59%, vị trí thủ tướng của ông Johnson đối 
mặt với nhiều bấp bênh. Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ 
63% mà người tiền nhiệm của ông, bà Theresa 
May, giành được trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 
vào tháng 12/2018.

Thủ tướng Anh Boris Johnson
Bà May đã phải từ chức chưa đầy 6 tháng 

sau cuộc bỏ phiếu này. Các thủ tướng thuộc đảng 
Bảo thủ trước đó, bà Margaret Thatcher và ông 
John Major, cũng lần lượt ra đi chỉ một thời gian 
ngắn sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Uy tín của ông Johnson trong đảng cũng 
xuống thấp, đặc biệt sau khi công chức cấp cao Sue 
Gray cuối tháng trước công bố báo cáo chi tiết về 
các cuộc tiệc tùng tại Văn phòng thủ tướng vào 
năm ngoái, thời điểm Anh đang áp lệnh phong tỏa 
phòng dịch COVID-19, trong đó nhận định “đã có 
những thất bại về lãnh đạo” tại Văn phòng thủ 
tướng và Văn phòng nội các liên quan tới các cuộc 
tiệc tùng này.

Trước đó, vào tháng 4, Thủ tướng Boris 
Johnson và phu nhân Carrie Johnson cùng Bộ 
trưởng Tài chính Rishi Sunak nằm trong số hơn 
120 người bị cảnh sát phạt tiền do vi phạm quy định 
phòng dịch.

Ngay trước cuộc bỏ phiếu, chỉ có 169 nghị 
sỹ công khai tuyên bố ủng hộ ông Johnson, trong 
khi nhiều nhân vật cấp cao rút lại sự ủng hộ dành 
cho thủ tướng, trong đó có cựu Ngoại trưởng 
Jeremy Hunt, người từng tranh cử vị trí lãnh đạo 
đảng với ông Johnson, và thủ lĩnh đảng Bảo thủ ở 
Scotland, Douglas Ross.

Tỷ lệ tín nhiệm cá nhân của ông Johnson 
trong đảng cũng xuống mức - 42 điểm. Theo một 
khảo sát thực hiện trên website của đảng Bảo thủ, 
trong số các thành viên đảng, ông Johnson là người 
có tín nhiệm thấp nhất trong nội các với hầu hết 
trong số hơn 1.000 người trả lời đều chống lại ông.

Theo cuộc khảo sát, 55% sẽ ủng hộ để ông 
Johnson rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng trong khi 41% 
phản đối. Một cuộc thăm dò riêng trong đảng Bảo 
thủ do YouGov tiến hành trước khi các nghị sĩ của 
đảng bỏ phiếu, cho thấy 42% muốn ông Johnson ra 
đi.

Với quy định hiện tại, ông Johnson vẫn an 
toàn khi không phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu 
tín nhiệm ít nhất trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, các 
quy định có thể thay đổi và áp lực đang gia tăng khi 
hai cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức vào 
ngày 23/6 tại Tiverton và Honiton, Tây Nam nước 
Anh, và Wakefield ở Yorkshire, sau khi hai nghị sĩ 
đảng Bảo thủ phải từ chức do liên quan tới các bê 
bối tình dục. Các cuộc thăm dò đều cho thấy đảng 
Bảo thủ có khả năng mất cả hai khu vực bầu cử này.

Trong khi đó, Ủy ban đặc quyền của Hạ 
viện vẫn đang điều tra xem liệu có phải ông 
Johnson cố tình lừa dối Quốc hội khi nói rằng 
không có tiệc tùng ở phố Downing trong thời gian 
phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Nếu bị phát hiện lừa dối Hạ viện, ông 
Johnson sẽ đối mặt với những lời kêu gọi từ chức 
mới và có khả năng Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ 
có thể thay đổi quy định để cho phép một cuộc bỏ 
phiếu tín nhiệm khác.

Chiến thắng của Thủ tướng Johnson trong 
cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cũng không đồng nghĩa 
rằng một danh sách dài các vấn đề của ông đã chấm 

dứt.
Đứng đầu danh sách này là sự chia rẽ trong 

đảng Bảo thủ. Với 148 phiếu phản đối, giờ đây Thủ 
tướng Johnson phải đối mặt với sự chống đối nội 
bộ có thể dẫn đến nhiều “cuộc nổi loạn” trong 
đảng.

Tuy nhiên, vấn đề đau đầu hơn là quyền lực 
của ông Johnson hiện đang suy giảm nghiêm trọng, 
khiến ông có thể phải chật vật để thông qua các nội 
dung chương trình nghị sự của mình khi vấp phải 
sự phản đối từ nội các.

Trong khi đó, việc cải tổ nội các tiềm ẩn 
nhiều vấn đề rắc rối, bởi để có thể thăng chức cho 
những người đã ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu lần 
này, ông John sẽ phải lựa chọn sa thải những người 
đang làm việc trong chính phủ, hành động được 
đánh giá sẽ “gây thù chuốc oán”.

Ngoài những vấn đề trong nội bộ đảng, 
cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tiếp tục là 
thách thức lớn về chính sách mà ông Johnson sẽ 
phải đương đầu.

Cách xử lý của chính phủ với cuộc khủng 
hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng được coi là một 
trong những nguyên nhân dẫn tới việc đảng Bảo 
thủ cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu 
cử địa phương diễn ra ngày 5/5 vừa qua, khi mất 
ghế vào tay Công đảng đối lập tại nhiều khu vực 
truyền thống ở London.

Trong ngắn hạn, lạm phát được cho sẽ tiếp 
tục tăng và Bộ Tài chính Anh nhiều khả năng sẽ 
phải đưa ra hỗ trợ cần thiết trong mùa Đông, khi 
kịch bản xấu nhất có thể gồm việc cắt điện đối với 
hàng triệu ngôi nhà. Về dài hạn, chính phủ của ông 
Johnson tiếp tục đối mặt với khó khăn do năng suất 
kém và tăng trưởng kinh tế đình trệ.

Thêm vào đó là thách thức phục hồi sau 
dịch COVID-19 và giải quyết những vấn đề tồn 
đọng do tác động của đại dịch. Danh sách chờ 
khám chữa bệnh của Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) 
tiếp tục tăng lên với khoảng 6,4 triệu người chỉ tính 
riêng ở vùng England, trong khi khoảng 14.700 vụ 
án hình sự phải chờ hơn một năm để được giải 
quyết.

Cũng có nhiều việc phải làm để giúp trẻ em 
theo kịp chương trình giáo dục bị bỏ lỡ trong thời 
gian đại dịch. Cuộc xung đột ở Ukraine và những 
căng thẳng với Liên minh châu Âu (EU) xung 
quanh nghị định thư Bắc Ireland là những vấn đề 
đối ngoại khác.

Với hàng loạt thách thức, ông Johnson hiện 
phải đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn để 
duy trì quyền lực và vị trí thủ tướng, trong đó 
không loại trừ khả năng ông có thể phải rời ghế 
sớm hơn dự kiến.
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“Cơn đau đầu” của NATO khi 
Thổ Nhĩ Kỳ không nhượng bộ 
việc mở rộng liên minh

(VN+) - Hôm 4/6, Thổ Nhĩ Kỳ 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.

Tuyên bố mới nhất này của Thổ Nhĩ Kỳ một 
lần nữa cho thấy cho thấy, thái độ không nhượng bộ 
của nước này trong việc kết nạp thành viên NATO, 
bất chấp các nỗ lực của NATO nhằm xoa dịu mâu 
thuẫn nội bộ.

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.

Yêu cầu mà ông Kalin nhắc đến đó là Phần 
Lan và Thụy Điển phải 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. Đây cũng là điều kiện để 
Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra nếu hai nước Bắc Ấu muốn nhận 
được cái gật đầu của Ankara khi muốn gia nhập 
NATO bởi việc kết nạp thêm thành viên NATO 
diễn ra theo nguyên tắc đồng thuận tức phải được 
từng nước trong số 30 thành viên phê chuẩn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỷ Erdogan
Trước sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, tuần qua, 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến 
Wasington gặp Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin 
và điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip 
Erdogan nhằm thúc đẩy hồ sơ xin gia nhập NATO 
của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, sau cuộc 
điện đàm với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Thổ 
Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ 
về việc kết nạp thành viên đối với Phần Lan và 
Thụy Điển là không thay đổi:

“Cả hai quốc gia nên nói rõ rằng, họ đã ngừng 
hỗ trợ khủng bố, rằng họ đã dỡ bỏ các lệnh trừng 

phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và họ sẵn sàng thể hiện 
sự đoàn kết với đồng minh”.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg 
khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh “đáng 
giá” và hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong việc mở 
rộng NATO trong Hội nghị Thượng đỉnh của khối 
vào cuối tháng này:

“Khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại, như mọi 
khi chúng tôi ngồi xuống để làm rõ về sự khác biệt 
giữa các bên nhằm tìm ra lối thoát. Tôi không thể 
nói rõ là bằng cách nào và khi nào chúng tôi đạt 
được sự đồng thuận nhưng tôi tin rằng chúng tôi có 
thể giải quyết được vấn đề này giống như các vấn 
đề khác trước đây”.

Phần Lan và Thụy Điển hôm 15/5 nộp đơn xin 
gia nhập NATO. Hồ sơ đăng ký trở thành thành 
viên của hai nước này đã được Mỹ và các đồng 
minh NATO châu Âu hoan nghênh. Tuy nhiên, 
trước sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến trong 
tuần tới, Tổng thư ký NATO Stoltenberg sẽ tổ chức 
cuộc họp với các quan chức cấp cao của Phần Lan, 
Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussels 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, Tây Ban Nha. 
Đây được cho là cơ hội để các thành viên NATO 
đạt được sự đồng thuận trong việc kết nạp thành 
viên mới.

Tổng thống Putin cảnh cáo 
Nga dễ dàng “nghiền nát” vũ khí 
của Ukraine do Mỹ cung cấp

(VN+) - Hãng thông tấn TASS (Nga) hôm 5/6 
đưa tin, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây 
rằng Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ bắt 
đầu cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa hơn.

Nếu Ukraine được cung cấp các loại tên lửa 
như vậy (tên lửa tầm xa hơn), ”chúng tôi sẽ tấn 
công những mục tiêu mà chúng tôi chưa đánh trúng 
(trước đây)”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng 
vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1

Tổng thống Putin không nêu tên các mục tiêu 
mà Nga định theo đuổi nếu các nước phương Tây 
bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine. 
Ông nhận xét rằng, những ồn ào xung quanh việc 
cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine được 
sinh ra để kéo sự tập trung ra khỏi xung đột.

Hãng tin Reuters cho biết, Ukraine đang tìm 
kiếm nhiều Hệ thống phóng tên lửa (MLRS) như 
M270 và M142 HIMARS để nhắm mục tiêu vào 
quân đội và kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của lực 
lượng Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã 
công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ 
thống tên lửa HIMARS sau khi nhận được sự đảm 
bảo từ Kyiv rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn 
công các mục tiêu bên trong Nga.

Mặc dù các quan chức Nga đã cảnh báo rằng 
quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine các hệ 
thống tên lửa tiên tiến có thể làm cuộc xung đột 
thêm trầm trọng, nhưng ông Putin cho biết điều đó 
sẽ không mang lại bất cứ sự thay đổi nào trên các 

mặt trận.
Ông Putin nói: “Chúng tôi hiểu rằng nguồn 

cung cấp này (các hệ thống tên lửa tiên tiến) từ Mỹ 
và một số quốc gia khác là nhằm bù đắp cho những 
thiệt hại về thiết bị quân sự (của Ukraine). Điều này 
không có gì mới. Nó không thay đổi bất cứ bản chất 
vấn đề gì”.

Trước đó, hãng tin Reuters trích lời ông Putin 
cho biết, Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 
hàng chục loại vũ khí của Ukraine và đang “nghiền 
nát chúng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Hãng thông tấn RIA trích dẫn các bình luận 

dẫn lời ông Putin trả lời câu hỏi vũ khí do Mỹ cung 
cấp rằng, Nga đang đối phó một cách dễ dàng và đã 
phá hủy hàng chục vũ khí.

Ông Putin cho hay: “Các hệ thống phòng 
không của chúng tôi đang làm chúng nát bét. Hàng 
chục chiếc bị phá hủy”.

Mặc dù không rõ loại vũ khí chính xác nhưng 
Nga cho biết họ đã phá hủy cả máy bay và tên lửa 
của Ukraine.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng 
Nga Igor Konashenkov, hàng không Nga cũng phá 
hủy 20 xe tăng và bọc thép cùng 4 hệ thống BM-21 
Grad MLR.

Đức thiệt hại 5,4 tỷ USD/năm 
do lệnh cắt khí đốt của Nga

(VN+) - Các biện pháp trừng phạt của Nga đối 
với tập đoàn Gazprom Germania và công ty con có 
thể khiến người Đức phải trả thêm 5,4 tỷ USD mỗi 
năm để thay thế nguồn cung khí đốt.

Tờ Welt am Sonntag hôm 5/6 dẫn lời một đại 
diện ngành khí đốt cho biết những người nộp thuế 
và người sử dụng khí đốt ở Đức có thể phải trả thêm 
5,4 tỷ USD mỗi năm để thay thế nguồn cung từ 
Nga.

Trước đó, vào tháng 5, Nga đã quyết định 
dừng cung cấp khí đốt cho Gazprom Germania. 
Công ty này vốn là chi nhánh tại Đức của tập đoàn 
khí đốt quốc doanh Nga Gazprom nhưng bị Đức 
giao cho một đơn vị được ủy thác quản lý sau khi 
xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine.

Kể từ đó, cơ quan quản lý năng lượng Đức 
Bundesnetzagentur, với tư cách là bên được ủy 
thác, đã phải mua khí đốt trên thị trường để thay thế 
nguồn cung từ Nga, nhằm thực hiện các hợp đồng 
cung cấp cho các công ty dịch vụ năng lượng và các 
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nhà cung cấp khí đốt tại nước này.
Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức ước tính cần 

thêm 10 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày để thay thế 
nguồn cung từ Nga.

“Lượng khí đốt này được mua trên thị trường 
và theo giá thị trường”, người phát ngôn Bộ Kinh tế 
Đức cho biết trong một email phản hồi Reuters.

Đức thiệt hại 5,4 tỷ USD mỗi năm do lệnh cắt 
khí đốt của Nga

Trong khi đó, tờ Welt am Sonntag cho biết 
mức tổn thất hiện này là khoảng 3,7 tỷ USD/năm 
và có thể gia tăng do yêu cầu lấp đầy cơ sở lưu trữ 
khí đốt tự nhiên Rehden được Bộ trưởng Kinh tế 
Robert Habeck đưa ra vào ngày 29/5.

Tờ báo cũng cho biết các nhà cung cấp năng 
lượng và khách hàng tiêu dùng sẽ phải chịu phần 
chi phí gia tăng, thông qua thuế khí đốt mà nước 
này dự kiến áp dụng từ tháng 10.

Anh:  Thủ  tướng Bor is 
Johnson đối mặt với cuộc bỏ 
phiếu bất tín nhiệm

(VN+) - Chủ tịch Ủy ban 1922 Graham Brady 
cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đối mặt 
với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ đảng 
Bảo thủ trong chiều 6/6, giờ địa phương.

Chủ tịch Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát việc 
bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, Graham Brady cho biết 
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đối mặt với cuộc 
bỏ phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ đảng Bảo thủ 
trong chiều 6/6, giờ địa phương.

Thủ tướng Anh Boris Johnson
Trong thư gửi các nghị sĩ đảng Bảo thủ, ông 

Brady nêu rõ: “Tỷ lệ ủng hộ của đảng trong quốc 
hội về việc tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với 
lãnh đạo đảng Bảo thủ đã vượt ngưỡng 15%. Theo 
quy định, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức từ 18h-
20h ngày 6/6, các chi tiết sẽ được xác nhận sau”.

Ông Brady cho biết việc kiểm phiếu sẽ được 

tiến hành ngay sau đó, trong khi thời điểm công bố 
kết quả sẽ được quyết định sau khi có các ý kiến 
tham vấn.

Ông Johnson được bổ nhiệm làm Thủ tướng 
Anh năm 2019, hiện đang chịu áp lực ngày càng 
tăng liên quan đến những báo cáo cho biết ông đã tổ 
chức tiệc tùng tại phòng làm việc và nhà riêng vào 
thời điểm nước Anh bị áp đặt các lệnh phong tỏa 
chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch 
COVID-19.

Hàng chục nghị sĩ trong đảng Bảo thủ đã bày 
tỏ lo ngại rằng nhà lãnh đạo Anh đã để mất quyền 
lực điều hành nước Anh, vốn đang đối mặt với 
nhiều vấn đề như nguy cơ suy thoái, giá nhiên liệu 
và thực phẩm gia tăng.

Indonesia dừng tìm kiếm 
người mất tích trong vụ chìm 
phà

(VN+) - Người đứng đầu đội tìm kiếm, cứu hộ 
địa phương Djunaidi cho biết hoạt động này dừng 
lại do không có dấu hiệu cho thấy có thể tìm thấy 
thêm các nạn nhân.

Ngày 6/6, giới chức Indonesia cho biết số 
người thiệt mạng trong vụ chìm phà ngày 26/5 vừa 
qua ở tỉnh South Sulawesi của nước này đã lên tới 
19 người và công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân 
được chấm dứt sau nhiều ngày tìm kiếm.

Người đứng đầu đội tìm kiếm, cứu hộ địa 
phương Djunaidi cho biết hoạt động này dừng lại 
do không có dấu hiệu cho thấy có thể tìm thấy thêm 
các nạn nhân.

Ông cho biết công tác tìm kiếm cứu hộ có thể 
được nối lại nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của người 
sống sót.

Trước đó, ngày 26/5, phà KM Ladang Pertiwi 
hết nhiên liệu và bị chìm khi đang di chuyển qua eo 
biển Makassar ở tỉnh South Sulawesi. Đến nay, lực 
lượng cứu hộ đã giải cứu được 31 hành khách và 
thủy thủ đoàn, tìm thấy 4 thi thể và trong khi 15 
người vẫn mất tích. Những người mất tích được 
cho là đã thiệt mạng.

Không có danh sách chính thức số hành khách 
trên phà, nhưng nhà chức trách cho biết có 42 
người trên phà vào thời điểm phà này bị chìm.

Theo truyền thông địa phương, thuyền trưởng 
phà sống sót trong vụ chìm này bị tình nghi vận 
chuyển hành khách mà không có giấy phép cần 
thiết, trong khi chủ phà được cho là thuê thủy thủ 
đoàn mà không có giấy chứng nhận hành nghề hợp 
pháp.

Tai nạn hàng hải thường xảy ra ở Indonesia, 
một đảo quốc với khoảng 17.000 hòn đảo và người 
dân phần lớn dựa vào phà và tàu thuyền để đi lại.

Trong tháng Năm này, một chiếc phà chở hơn 
800 người đã mắc cạn ở vùng nước nông ngoài 
khơi tỉnh Đông Nusa Tenggara trong suốt 2 ngày.

Những nỗ lực giải cứu phà này đã thành công 
nhờ sự hỗ trợ của Công ty hàng hải nhà nước 
Indonesia PT Pelni.

Để giải cứu phà, lực lượng cứu hộ đã dựa vào 
một tàu kéo do PT Peni điều tới kết hợp với thủy 

triều lên.
Năm 2018, hơn 150 người đã thiệt mạng khi 

một chiếc phà bị đắm tại một trong những hồ nước 
sâu nhất thế giới trên đảo Sumatra của Indonesia.

Chủ tịch Hội đồng Tổng 
thống Yemen nêu điều kiện gia 
hạn ngừng bắn

(VN+) - Ông Al-Alimi cho biết cộng đồng 
quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, cần gây áp lực 
nhiều hơn với lực lượng Houthi nhằm mở các 
tuyến đường ở Taiz, trả lương cho nhân viên chính 
phủ...

Chủ tịch Hội đồng Tổng tống Yemen (PLC) 
Rashad Al-Alimi ngày 1/6 khẳng định PLC sẽ gia 
hạn thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ 
nếu Liên hợp quốc và Đặc phái viên Liên hợp quốc 
tại Yemen Hans Grundberg đảm bảo rằng lực 
lượng Houthi sẽ thực hiện đầy đủ các điều khoản 
của thỏa thuận này, bao gồm việc chấm dứt bao vây 
thành phố Taiz.

Khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa quân 
Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại tỉnh 
Marib ngày 30/3/2021

Trong cuộc họp cùng ngày ở thành phố Aden 
với đại sứ một số nước thành viên Liên minh châu 
Âu (EU) tại Yemen, ông Al-Alimi cho biết cộng 
đồng quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, cần gây áp lực 
nhiều hơn với lực lượng Houthi nhằm mở các 
tuyến đường ở Taiz, trả lương cho nhân viên chính 
phủ tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát, 
phóng thích hàng nghìn người bị giam giữ và 
ngừng sử dụng các cơ sở dân sự làm địa điểm quân 
sự.

Chủ tịch PLC cho hay việc Houthi không sẵn 
lòng dỡ bỏ bao vây thành phố Taiz và việc họ liên 
tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cho thấy lực 
lượng này không nghiêm túc trong việc gia hạn 
thỏa thuận ngừng bắn nhằm giảm bớt khổ đau cho 
người dân Yemen.

Nhà lãnh đạo Yemen nêu rõ quân đội Yemen 
sẽ thực hiện các hoạt động quân sự nếu Houthi từ 
chối các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến 
dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng thông tấn SABA dẫn lời ông Al-Alimi 
cho hay PLC vẫn luôn mong muốn thúc đẩy các 
giải pháp hòa bình, song ông cũng nhấn mạnh 
quyết tâm ngăn chặn bất kỳ hành động leo thang 
nào của lực lượng Houthi.
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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!!!

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

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

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

738-2008/1576

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 713-784-0508

Phone: 281-241-7067
Website: ww.mathchem.com

Email: mathchemsolutions@gmail.com
8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & ASVAB

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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Máy bay quay đầu vì phi công 
chưa huấn luyện xong

Chiếc Airbus A330 phải quay trở lại sân bay ở 
London sau khi cơ phó bị phát hiện chưa hoàn 
thành khóa huấn luyện.

Chuyến bay VS3 của hãng hàng không Virgin 
Atlantic khởi hành từ sân bay Heathrow, London, 
Anh, lúc 9h41 sáng 2/5 đã phải quay đầu sau khi 
bay được gần 40 phút trên đường tới New York, 
Mỹ, truyền thông Anh ngày 5/5 đưa tin.

Phi công trên chiếc Airbus A330 khi đó được 
các quản lý mặt đất thông báo rằng cơ phó chưa 
hoàn thành các bài kiểm tra bay trong chương trình 
huấn luyện và không đủ tiêu chuẩn điều khiển phi 
cơ theo quy định của Virgin Atlantic.

Hơn 300 hành khách và thành viên phi hành 
đoàn trên chiếc Airbus A330 sau đó phải đợi ở sân 
bay Heathrow, trong lúc hãng hàng không điều một 
cơ phó khác tiếp tục hành trình.

“Máy bay đang tới gần Ireland thì nhận được 
tin cơ phó không đủ điều kiện và họ không còn lựa 
chọn nào khác ngoài quay đầu lại London để đón 
người có kinh nghiệm hơn. Các hành khách trên 
phi cơ lúc đó rất tức giận”, một nguồn thạo tin cho 
biết.

Khi gửi lời xin lỗi tới hành khách, Virgin 
Atlantic nhấn mạnh chuyến bay không vi phạm 
quy tắc an toàn hàng không, bởi về mặt kỹ thuật, cơ 
phó hoàn toàn đủ năng lực điều khiển máy bay. Cơ 
phó này bắt đầu làm việc cho hãng từ năm 2017 và 

đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Cục 
Hàng không Dân dụng Anh.

Vấn đề dường như xuất phát từ yêu cầu nội bộ 
của Virgin Atlantic, khi hãng hàng không yêu cầu 
tất cả các phi công phải hoàn thành chuyến bay 
đánh giá cuối cùng trong chương trình huấn luyện 
mới được coi là đạt tiêu chuẩn.

Cục Hàng không Dân dụng Anh cũng xác 
nhận hai phi công trên chuyến bay đều được cấp 
bằng và “đủ tiêu chuẩn để thực hiện chuyến bay”, 
đồng thời khẳng định hành khách trên máy bay 
không gặp nguy hiểm. Virgin Atlantic cho biết 
đang xem xét lại quy trình để đảm bảo những sai 
sót tương tự không tái diễn. ■

Phát hiện 150 đầu lâu ở sâu trong 
hang động tại Mexico hơn 1.000 
năm

Theo các nghiên cứu xác minh, số đầu lâu này 
có khả năng đều là của phụ nữ và là vật hiến tế thời 
xưa. Khi mới phát hiện số hộp sọ này ở một hang 
động ở bang Chiapas, Mexico vào năm 2012, phía 
cảnh sát ban đầu cho rằng đây là một vụ giết người 
do hiện trường xảy ra ở gần biên giới Guatemala, 
một trong những khu vực nổi tiếng về nạn bạo lực 
và buôn người.

Tờ Daily Star đưa tin, đội điều tra đã đi theo 
hướng họ là các nạn nhân bị các băng đảng sát hại 
và tiến hành tìm kiếm các phần thi thể khác.

Sau 10 năm tìm kiếm trên diện rộng, tới nay 
các chuyên gia đã kết luận những nạn nhân này 
không phải bị sát hại, mà là vật hiến tế trong nghi lễ 
thờ các vị thần Aztec diễn ra hàng thiên niên kỷ 
trước (giai đoạn khoảng từ năm 900 đến 1200 sau 
Công nguyên).

Phát ngôn viên của Viện Nhân chủng học và 
Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho biết: “Sau 
khi khai quật, số hài cốt đã được đưa ra khỏi hang 
động, tới thủ phủ Tuxtla Gutiérrez của bang để tiến 
hành nghiên cứu và điều tra. Các chuyên gia xác 
định các nạn nhân đã bị chặt đầu, hộp sọ bị đâm 
xuyên qua thái dương và được trưng bày trên một 
chiếc giá đỡ bằng gỗ được gọi là “tzompantli” hay 
“bàn thờ đầu lâu”.

Sau quá trình phân tích, nhóm nghiên cứu đã 
xác định những hộp sọ người này có niên đại 
khoảng 1.100 năm, chủ yếu là của phụ nữ trưởng 
thành. Điểm đặc biệt ở đây là toàn bộ các hộp sọ 
đều bị nhổ hết răng.

Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên “bàn 
thờ đầu lâu” được tìm thấy ở Mexico. Vào năm 
2017, các nhà khảo cổ học đã phát hiện khoảng 650 
hộp sọ bị đóng đinh tại đền Mayor, ngôi đền Aztec 
nổi tiếng thế giới ở thành phố Mexico. Vài năm 
sau, các nhà khảo cổ học Mexico tìm thấy thi thể 
của hơn 100 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em có 
khả năng là vật hiến tế cho các vị thần thời xưa. ■ 
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Vị tỷ phú và cuộc hôn nhân 
sắp đặt cùng bà vợ mù chữ

Tào Đức Vượng sinh ra tại Phúc 
Khánh, Phúc Kiến vào năm 1946. 
Ông là người sáng lập và là Chủ tịch 

của Tập đoàn sản xuất kính autor Phúc Diệu. Đây 
là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực này. 
Tỷ phú họ Tào cũng là một người thích làm từ thiện 
và quyên góp hàng tỷ NDT cho các hoạt động thiện 
nguyện. Hiện tại, ước tính tài sản của ông gần 5 tỷ 
đô la.

Ông đã có một bài chia sẻ về cuộc sống hôn 
nhân và khiến tất cả phải ngẫm nghĩ.

Cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt
Vợ tôi là một người đồng hành cùng chồng 

từ nhiều năm nay. Bà ấy tên là Trần Phụng Anh và 
không biết chữ. Vợ tôi là một người thật tuyệt vời, 
hàng chục năm nay đều nấu nướng, chăm sóc con 
cái và thậm chí còn chẳng dám nghe điện thoại của 
tôi. Bà ấy nói rằng mình không nói tiếng phổ thông 
tốt, sợ mọi người chế nhạo nên mới như thế.

Tôi đã mua tất cả quần áo, giày dép cho bà 
ấy mặc và mua tất cả mọi thứ ở nhà. Bà ấy luôn vật 
lộn với việc tiêu tiền và không biết làm thế nào để 
mua được các món đồ phù hợp nhất.

Tuy nhiên, hiện tại, tất cả tài sản của gia 
đình tôi đều do bà ấy đứng tên. Bà ấy cũng là Chủ 
tịch tập đoàn tôi đang nắm giữ. Nó thuộc về bà ấy 
chứ không phải của tôi. Người ta nói rằng công ty 
này của Tào Đức Vượng nhưng trên cơ sở pháp lý, 
nó thuộc về vợ tôi.

Tại sao tôi phải sắp xếp như vậy? Điều này 
cần nói đến chuyện rất nhiều năm về trước, khi tôi 
còn chưa giàu có...

Tôi năm nay 75 tuổi, khi lập gia đình tôi 
mới 23 tuổi. Như câu nói: “Tu hành trăm năm mới 
có thể chung thuyền, tu hành ngàn năm mới có thể 
chung tình với nhau”. Điều này có nghĩa, trong các 
mối quan hệ hãy biết cách trân trọng nhau. Tôi đã 
dần dần ngẫm ra được chân lý ấy.

Khi vợ lấy tôi, bà ấy vẫn còn là một cô gái 
trẻ. Sự kết hợp của hai chúng tôi hoàn toàn do cha 
mẹ sắp xếp. Trước khi cưới, chúng tôi còn chưa gặp 
nhau, chỉ thấy nhau qua một tấm hình đen trắng, 
chứ đừng nói đến chuyện tình yêu.

Đó là năm 1969, nhà nghèo, đời sống khó 
khăn, mẹ lại đau ốm nên gia đình muốn tôi lấy vợ 
trước, kiếm vợ về chăm sóc cho mẹ. Tôi đồng ý, 
vậy là xong.

Quyết định bán của hồi môn khởi nghiệp
Ngay sau khi chúng tôi kết hôn, tôi bán hết 

toàn bộ hồi môn của bà ấy. Bà ấy chẳng hề phàn 
nàn lấy một câu. Bà ấy có tư tưởng rằng nếu như đã 
lấy tôi làm chồng thì người có tiếng nói nhất trong 
nhà là tôi. Chúng tôi cưới nhau bao nhiêu năm, bà 
ấy vẫn luôn như vậy, dù cuộc sống có vất vả đến 
nhường nào thì cũng không than thở.

Bà ấy có 1/4 dòng máu Malaysia và rất giản 
dị. Của hồi môn bán hết, tôi lấy tiền làm vốn. Mẹ 
ốm ở nhà đã có vợ chăm, tôi ra ngoài lo làm ăn suốt 

cả năm. Hai vợ chồng ít có thời gian với nhau, đó là 
chuyện “vợ chồng mới cưới” rồi đấy, một cặp đôi 
nghèo.

Lấy tiền bán hồi môn, tôi bắt đầu kinh 
doanh. Tôi trồng nấm trắng rồi bán nó ở Giang Tây 
và kiếm được kha khá trong một chuyến buôn bán. 
Chạy vạy mãi như thế này không ngờ chuyến thứ 4 
lại bị giam hàng, tôi mất sạch vốn liếng, nợ dân 
làng cả 1000 NDT.

Lúc đó, nhiều người đến đòi tiền, đồ đạc ở 
nhà bán được bán hết, chỉ còn lại căn nhà nhỏ. Tôi 
nói với những người đến đòi nợ: “Nếu có thể lấy 
được nó, các anh cứ lấy đi”.

Lúc này, có người trong đội sản xuất tìm 
đến, họ nói tôi hãy chạy đi làm ở hồ chứa. Mỗi ngày 
được trả 3,5 NDT. Khi đó tôi chẳng còn đường 
quay đầu, nghĩ đến chuyện kiếm ra tiền, tôi đồng ý 
nhận việc.

Công trường ở rất xa, trước khi đi, tôi gửi 
vợ về nhà cha mẹ vợ. Bà ấy lúc đó là một người phụ 
nữ có con mà không có chồng ở bên, gia cảnh lại 
bần hàn. Tôi nói thẳng: “Bây giờ anh không còn gì 
nữa rồi, chỉ còn lại cái thân xác này thôi. Nếu em 
thích hãy về nhà rồi cưới một người khác”. Lúc ấy 
bà ấy đáp: “Anh nghĩ nhiều rồi, anh rất thông minh 
và chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn. Anh cứ đi 
đi và đừng lo lắng, mẹ con em sẽ ở nhà chờ anh”.

Tôi và vợ có một mối quan hệ như vậy, quá 
đơn giản với nhau. Dù tôi tốt hay không tốt, bà ấy 
vẫn tin tưởng vào tôi và không có ý định cãi vã.

Ngoại tình với người phụ nữ khác và 
phép thống kê cho ra kết quả bất ngờ

Khi còn trẻ, tôi đã từng gặp một người phụ 
nữ khác. Người khiến tôi muốn vứt bỏ tổ ấm của 
mình.

Đó là vào những năm cuối thập niên 70 đầu 
thập niên 80, lúc đó mặc dù tôi đã kiếm được một 
số tiền từ việc xúc tiến bán hàng nhưng vẫn chỉ là 
anh nông dân mà thôi.

Vào thời điểm đó, tôi đã yêu một phụ nữ. 
Cô ấy là bạn gái của tôi và là tình yêu đích thực. Để 
giúp tôi, cô ấy làm nhiều việc. Khi đó, cô ấy còn trẻ 
lắm, khoảng 24 - 25 tuổi đã kết hôn và có 2 con. 
Chúng tôi gắn bó và cảm thấy đã tìm thấy tri kỷ 
cuộc đời.

Cô ấy rất dũng cảm. Một số chị em tốt của 
cô ấy biết chuyện giữa tôi và cô ấy, người ta thuyết 
phục: “Sao em lại làm việc này, người không dễ 

kiếm lại tìm ngay anh nông dân, gầy và đen đúa”. 
Cô ấy đáp: “Nói về điều đó làm gì, em tin anh ấy là 
một người phi thường. Anh ấy chắc chắn sẽ đạt 
được thành công trong tương lai và trở nên giàu 
có”.

Lúc đó, tôi viết thư về cho vợ. Bà ấy không 
biết đọc nên nhờ chị gái tôi đọc hộ. Sau đó, khi tôi 
về đến nhà, bà ấy nhìn tôi và nói: “Em biết mình 
không xứng với anh, biết rằng một ngày anh sẽ bỏ 
đi. Nếu anh bỏ đi thì hãy để lại căn nhà và ba đứa 
con cho em”.

Nghe xong, tôi rất buồn và cảm thấy có lỗi 
với vợ. Lúc đó tôi đau lắm, cuộc sống của hai đứa 
đã có nhiều ngã rẽ, không giống như lúc mới lấy 
nhau. Tôi đang phải đối mặt với một sự lựa chọn 
lớn.

Một mặt, bà ấy là vợ tôi, người đã âm thầm 
dành cho tôi bao nhiêu năm tuổi trẻ, chịu nhiều đau 
khổ, giản dị và rất tốt bụng. Bà ấy tin tưởng tôi mãi 
mãi, vô điều kiện. Mặt khác, người phụ nữ kia là 
bạn tâm giao của tôi. Chúng tôi có những cảm xúc 
khó quên và nhiều suy nghĩ đồng cảm. Tôi thực sự 
chán nản và không biết nên như thế nào trong 
tương lai.

Sau đó, tôi đi nghiên cứu để tìm hiểu về 
cuộc sống của người khác. Tôi chọn 100 người đại 
diện cho các cặp vợ chồng từ công nhân, cán bộ, 
giáo viên, có cả ông chủ… Tôi thấy rằng 100 cặp 
thì có cả 100 cặp đều không hài lòng với cuộc hôn 
nhân của họ.

Điều tôi ấn tượng nhất là một người bạn 
làm ở Nhà máy đồng hồ nước Phúc Châu. Vợ 
chồng anh ta một người là trưởng khu, người còn 
lại là cán bộ công đoàn, tài năng và xinh đẹp. Họ 
kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Theo tôi, họ nên hạnh 
phúc.

Bất ngờ quá, không lường được tất cả. Sau 
khi trở thành bạn tốt với họ, vài lần ngồi uống rượu 
nói chuyện nhân sinh, tôi nhận ra cả hai người họ 
đều không hài lòng với gia đình. Cả hai đổ lỗi cho 
nhau, không hơn kém tôi.

Đó là năm 1980, tôi thực hiện phân tích 
thống kê và so sánh các mẫu hôn nhân mà tôi thu 
thập được. Tôi đi đến kết luận rằng không có gia 
đình nào hạnh phúc tuyệt đối.

Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ tại sao lại như thế? 
Sau này tôi mới biết: Hai người đến từ những gia 
đình khác nhau, có trình độ học vấn khác nhau, 
điều này sẽ hình thành nên những quan niệm khác 
nhau của họ. Khi yêu, họ có thể tìm kiếm điểm 
chung trong khi giữ lại sự khác biệt. Một khi họ 
thực sự sống với nhau, có nhiều vấn đề nảy sinh.

Cho nên tôi nghĩ rằng hạnh phúc là như 
nhau tức là có ăn ở, có con cháu nhưng nếu xét sâu 
xa thì trên đời có hạnh phúc tuyệt đối không? 
Không có một cuộc hôn nhân hoàn hảo tuyệt đối. 
Trong trường hợp này, tôi không cần nghĩ đến 
chuyện thay đổi gia đình nữa. Nếu có thay đổi thì 
dù có đổi đến 1000 lần cũng vô ích.

Toàn bộ gia sản đều do vợ đứng tên
Sự thay đổi đáng kể nhất của cuộc đời tôi là 

đã gặp mối tình không thể nào quên và quyết định 
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từ bỏ cô ấy.
Lần ngoại tình này khiến tôi hiểu rằng đàn 

ông có thể yêu một người phụ nữ không phải vợ 
mình và khó có thể quên. Nhưng đó không phải là lí 
do để anh ta có thể từ bỏ gia đình, bỏ vợ. Một người 
đàn ông có trách nhiệm khiến người phụ nữ của 
mình tự hào về anh ta thay cho việc khóc vì nỗi đau 
của anh ta.

Vì thế tôi quay lại quê hương để tập trung 
điều hành nhà máy sản xuất kính của mình. Có lẽ vì 
tâm trạng ấy mà tôi dành hết tâm sức cho sự 
nghiệp. Với tôi, tôi nghĩ gia đình là thiên đường. 
Hai người chưa từng quen biết nhau trong đời rồi 
trở thành một gia đình, chung một mái nhà, đây là 
duyên số. Chúng ta nên trân trọng sự hòa hợp cùng 
nhau, khi khó khăn có thể cùng chung thuyền giúp 
đỡ nhau.

Tôi quan niệm rằng giữa nam và nữ vẫn 
phải có tình cảm thực sự. Cũng như vợ chồng tôi, 
tuy ít khi có thời gian trao đổi tình cảm nhưng tôi và 
bà ấy là cặp đôi đã trải qua bao nhiêu chuyện khó 
khăn cùng nhau.

Đây là mối quan hệ mà khi tôi bị người 
khác đuổi, thậm chí bán nhà, bà ấy vẫn tin tưởng và 
đi theo tôi. Bây giờ tôi đã khác, sự nghiệp phát triển 
hơn, bà ấy không quan tâm tôi có bao nhiêu tiền, 
không nghĩ việc mình được hưởng bao nhiêu. Trên 
hết chính là cảm giác tin tưởng mà bà ấy dành cho 
tôi. Đó là sự nhất quán trong cảm xúc vô cùng quý 
giá.

Khi lấy tôi, tôi nghĩ rằng bà ấy là một người 
đơn giản. Bao nhiêu năm qua, dù có chuyện gì xảy 
ra, bà ấy vẫn nghe theo sự sắp đặt của tôi và tôi cảm 
thấy phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Vì vậy, tất cả tài sản và công ty của tôi đều 
do bà ấy đứng tên. Tôi muốn cho bà ấy cảm giác 
thanh thản, cả đời này có chỗ để dựa vào. Tuy 
chúng tôi không có cho nhau những lời thề nguyền 
nồng nàn nhưng cả hai đồng hành với nhau từ lúc 
trẻ đến khi tóc đã bạc. Buồn vui ở giữa đều gắn kết 
với nhau. Đây là một loại tình cảm gắn bó máu thịt.

Nhiều người thường phải đối mặt với sự 
mâu thuẫn giữa gia đình và công việc để làm 
chuyện riêng của mình. Nhưng đối với tôi, mâu 
thuẫn này hoàn toàn không tồn tại.

Vợ tôi chưa bao giờ hỏi tôi việc này. Bà ấy 
cũng không cần tôi dỗ dành. Bây giờ nghĩ lại, loại 
cảm giác yên lặng đến mức như một nghĩa vụ này 
chẳng phải là cảm giác mà một người tận tâm cần 
nhất hay sao.

Tất cả của cải, danh tiếng, địa vị và nhan 
sắc đều là thứ bên ngoài. Đạo đức mới là gốc. Tại 
sao hầu hết những người đàn ông có trách nhiệm 
với gia đình và tốt với vợ lại hạnh phúc?

Điều đáng quý nhất ở một người phụ nữ là 
“Đừng coi thường người non dạ”: Nếu cô ấy không 
chán ghét sự nghèo khó của đàn ông trẻ và muốn 
cùng anh ta đi qua những năm tháng khó khăn của 
cuộc đời thì người như thế, đàn ông phải cố gắng 
nắm giữ.

Điều quý giá nhất của đàn ông là “Đừng 
chê xấu khi già”: Đến khi có tuổi, đàn ông đã rực rỡ 

rồi, nhưng phụ nữ đã hết tuổi thanh xuân, lúc này 
chê người ta già, xấu thì thật khó chấp nhận. Vì vậy, 
đàn bà biết sát cánh và đàn ông biết ơn thì mối quan 
hệ mới bền vững trọn đời. Là người đàn ông, bạn 
không thể đánh mất người phụ nữ có thể gìn giữ 
hạnh phúc cho bạn. Người phụ nữ đó mà yêu bạn 
thì càng không thể bỏ qua hơn nữa... ■

Hòn đảo bí ẩn trên thế giới 
chứa điều kỳ lạ: Nhà khoa học 
vui mừng như "bắt được vàng"

iá trị của phát hiện này đang khiến Ggiới nghiên cứu vui mừng khôn 
xiết.

Từ lâu, quần đảo Hawaii ở Bắc Thái Bình 
Dương đã là nơi chất chứa nhiều điều bí ẩn. Một 
trong những sự kiện địa chất kỳ lạ vừa được phát 
hiện tại đây chính là: Nhà khoa học khám phá hồ 
chứa nước ngọt khổng lồ ở bên dưới đáy biển 
(nước mặn) ngoài khơi hòn đảo Hawaii.

Tại sao lại có hiện tượng này? Các nhà 
khoa học vừa tìm ra ngọn nguồn vấn đề

Nằm sâu dưới lòng đất, chạy bên dưới bờ 
biển của hòn đảo, một lượng lớn nước ngọt được 
vận chuyển từ sườn núi lửa Hualalai còn hoạt động 
xuống các hồ chứa mới được phát hiện chạy sâu 
dưới đáy đại dương.

Đó là một khám phá có ý nghĩa rất lớn đối 
với các đảo núi lửa trên khắp thế giới (bản thân 
Hawaii là quần đảo núi lửa, nằm cách lục địa 
khoảng 3.700 km) - một nguồn tài nguyên tái tạo 
tiềm năng chưa được khai thác có thể chứng minh 
là vô giá khi khí hậu toàn cầu thay đổi nhanh 
chóng.

"Phát hiện của chúng tôi cung cấp một sự 
thay đổi mô hình từ các mô hình khái niệm thủy 
văn thông thường đã được sử dụng rộng rãi bởi 
nhiều nghiên cứu và các tổ chức nước ở Hawaii 
cùng các đảo núi lửa khác để tính toán sản lượng 
bền vững đồng thời lưu trữ tầng chứa nước ngọt 
trong 30 năm qua" - nhà địa vật lý Eric Attias - Nhà 
nghiên cứu sau tiến sĩ Viện Địa vật lý và Hành tinh 
(HIGP), Đại học Hawaii, Mỹ - cho biết.

Hữu ích cho nhân loại trong bối cảnh 
nóng lên toàn cầu

"Chúng tôi hy vọng rằng khám phá của 
chúng tôi sẽ nâng cao các mô hình thủy văn trong 
tương lai, và do đó, sự sẵn có của nước ngọt sạch ở 
các đảo núi lửa trong bối cảnh biến đổi khí hậu và 
nóng lên toàn cầu có thể gây ra cuộc khủng hoảng 
nước sạch về sau".

Phần lớn nước ngọt của Hawaii được lấy từ 
các tầng nước ngầm, các lớp đá hoặc trầm tích 
thấm nước. Khi mưa rơi xuống, nó thấm qua lớp 
đất mặt và đá núi lửa bên dưới, cuối cùng đến các 
hồ chứa nước sâu.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một 
lượng lớn nước ngầm giàu chất dinh dưỡng đang rò 
rỉ ra đại dương và các phân tích đồng vị cho thấy 
rằng có sự khác biệt rất lớn giữa lượng nước đi vào 
các tầng chứa nước và lượng nước được giữ lại 

trong đó.
Để đi đến tận cùng của sự khác biệt này, 

Eric Attias và nhóm của ông đã chuyển sang chụp 
ảnh điện từ. Điều này khá độc đáo khi khai thác các 
đặc tính dẫn điện của muối và nước ngọt. Nước 
ngọt hoàn toàn không dẫn điện. Tuy nhiên, các 
muối được hòa tan một lượng lớn trong nước biển 
cung cấp nhiều ion âm và dương để vận chuyển các 
dòng điện hiệu quả hơn nhiều.

Dữ liệu này tiết lộ các khu vực có độ dẫn 
điện cao hơn hay thấp hơn dọc theo bờ biển Kona, 
cho phép nhóm nghiên cứu lập bản đồ các dòng 
nước ngọt và các hồ chứa liên quan của chúng.

Nhà địa vật lý Steven Constable thuộc Viện 
Hải dương học Scripps (Mỹ), người đã phát triển 
hệ thống cho biết: "Tôi đã dành toàn bộ sự nghiệp 
của mình để phát triển các phương pháp điện từ 
biển. Thật sự rất vui khi thấy thiết bị được sử dụng 
cho một ứng dụng có tác động và quan trọng như 
vậy. Các phương pháp điện từ lâu đã được sử dụng 
để nghiên cứu nước ngầm trên đất liền, và vì vậy 
việc mở rộng ứng dụng ra ngoài khơi là rất hợp lý".

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng có 
những con sông nước ngọt ngầm nằm trong các lớp 
giữa đá bazan núi lửa bão hòa nước mặn. Những 
con sông này dài khoảng 35 km kéo dài ít nhất 4 km 
về phía tây của bờ biển.

Các nhà nghiên cứu ước tính, các hồ chứa 
này chứa khoảng 3,5km khối nước ngọt - trị giá 
khoảng 1,4 triệu bể bơi Olympic, và gấp đôi so với 
ước tính trước đây.

Điều này có thể thay đổi cách các cộng 
đồng trên các đảo núi lửa như Hawaii đối phó với 
khí hậu thay đổi. Tần suất hạn hán ngày càng tăng 
có khả năng làm giảm lượng mưa bổ sung cho các 
tầng chứa nước dưới đất.

Thay đổi cảnh quan quá nhiều cũng có thể 
có tác động tiêu cực: rừng nhiệt đới, chẳng hạn, 
giúp trữ nước, dẫn nước dọc theo cây trồng đến 
một lớp đất giữ nước và lọc xuống đất. Nếu rừng bị 
suy thoái, lớp đất này sẽ bị xói mòn và nước chảy 
trên bề mặt, làm cạn kiệt các tầng chứa nước.

Các tầng chứa nước dưới lòng đất có khả 
năng đàn hồi cao hơn, và có thể cung cấp nguồn tài 
nguyên cho các cộng đồng sống trên các đảo núi 
lửa, ở các vùng đảo trên Trái Đất như Galapagos 
(Thái Bình Dương), Comoros (Ấn Độ Dương), 
Cape Verde (Đại Tây Dương) và Reunion (Ấn Độ 
Dương).

Các nhà nghiên cứu viết trong bài báo: "Cơ 
chế như vậy có thể cung cấp nguồn nước ngọt tái 
tạo thay thế cho các đảo núi lửa trên toàn thế giới, 
nơi tác động của biến đổi khí hậu làm giảm nguồn 
nước ngọt. Phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc công nhận nước ngầm / nước 
ngọt ngầm ngoài khơi trong việc lập mô hình tầng 
chứa nước trong tương lai để sử dụng tài nguyên 
nước của các đảo núi lửa".

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí 
Science Advances. ■
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Giây phút “ngàn cân treo 
sợi tóc” xôn xao MXH: Học sinh 
hóc nắp chai, nghẹt thở không 
nói được gì, cô giáo có pha xử 
lý gây kinh ngạc

Thấy cậu học trò chạy tới cầu cứu với 
dáng vẻ hoảng hốt, nữ giáo viên 
bình tĩnh xử lý mọi chuyện khiến 

nhiều người nể phục.
Tờ Daily Mail đưa tin, sự việc do một 

camera giám sát ghi lại tại trường East Orange 
Community Charter. Đoạn clip cho thấy, cậu bé 
Robert Stonaker, 9 tuổi, đang cố gắng mở nắp chai 
để uống nước trong lớp học vừa qua.

Khi không vặn được nắp chai, nam sinh lớp 
3 này đã cố gắng dùng miệng để mở được chiếc nắp 
này, tuy nhiên sự cố đã xảy ra. “Cháu đã mở bằng 
răng, khiến nước bật ra và đẩy nắp chai vào họng 
cháu”, Robert kể.

Cậu bé Robert bị nắp chai mắc trong cổ 
họng nên đã nhanh chóng chạy ra bồn rửa mặt để 
khạc nó ra. Khi bị mắc nghẹn, Robert rời khỏi chỗ 
ngồi, nhanh chóng chạy về phía bồn rửa mặt ở phía 
sau lớp học để cố gắng móc chiếc nắp ra khỏi cổ 
họng nhưng không được. Cậu bé quyết định chạy 
đến cầu cứu cô giáo của mình.

Cậu bé 9 tuổi kể lại giây phút nguy hiểm ấy: 
“Cháu đã đi đến bồn rửa mặt để cố gắng khạc chiếc 
nắp đó ra nhưng không thể nên cháu đã chạy rất 
nhanh đến chỗ cô giáo mình”.

Đoạn clip cho thấy, Robert lao về phía bàn 
giáo viên và ôm chặt cổ họng với gương mặt hoang 
mang, sợ hãi. JaNeice Jenkins, cô giáo của cậu bé 
kể lại sự việc: “Thằng bé chỉ vào cổ họng và tỏ ra 
bối rối. Robert không thể nói nên tôi xoay người 
em ấy lại và làm các động tác Heimlich”.

Heimlich Maneuver là phương pháp sơ 
cứu được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp 
do nghẹt thở. Heimlich bao gồm một loạt động tác 
đẩy bụng dưới cơ hoành và vỗ lưng. Kỹ thuật này 
được khuyến nghị cho một người bị nghẹn thức ăn, 
dị vật hoặc bất cứ thứ gì làm tắc nghẽn đường thở. 
Vài giây sau đó, chiếc nắp chai đã bật ra khỏi 
miệng Robert, giúp em thở bình thường.

“Khi cậu bé đã an toàn, tôi đưa học sinh của 
mình đến gặp y tá để kiểm tra cẩn thận một lần nữa. 
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu 
tiên tôi thực hiện thao tác Heimlich. Tôi rất vui vì 
mình đã làm được, quả là một điều may mắn”, nữ 
giáo viên chia sẻ.

Cô Jenkins làm việc tại trường East Orange 
Community Charter suốt 5 năm qua. Cô từng được 
đào tạo các kỹ thuật cứu người, không chỉ cho công 
việc của một giáo viên, mà còn của huấn luyện viên 
hoạt náo. Do đó, khi Robert bắt đầu nghẹt thở, cô 
biết mình phải làm gì.

Sau sự việc, Jenkins được ca ngợi là nữ anh 
hùng khi giúp học sinh vượt qua tình huống nguy 
hiểm. Nam sinh Robert hâm mộ các siêu anh hùng 

nên với cậu bé, cô Jenkins giờ là người hùng yêu 
thích nhất của em.

Tracey Watkins, Hiệu trưởng nhà trường 
cho hay: “Tình huống này có thể dẫn đến một kết 
cục bi thảm. Chúng tôi rất biết ơn và cảm thấy tự 
hào về cô Jenkins. Thay vì hoảng sợ và lúng túng, 
cô ấy đã bình tĩnh nhớ lại những kỹ năng mình đã 
học được và sau đó thực hiện thuần thục để cứu 
sống một mạng người”.

Theo truyền thông địa phương, nhà trường 
và thành phố East Orange có kế hoạch ghi nhận 
hành động cứu người của cô Jenkins trong những 
ngày tới. ■

Người đàn ông nặng nhất 
thế giới, 40 năm sau khi qua đời 
vẫn chưa ai 'xô đổ' kỷ lục này

Jon Brower Minnoch, người Mỹ giữ kỷ 
lục Guinness thế giới là người đàn ông 
nặng nhất thế giới với chiều cao 1,8 

mét, nặng 635 kg.
Jon Brower Minnoch sinh sống ở Mỹ là 

người nắm giữ kỷ lục người nặng nhất thế giới từ 
trước đến nay, 40 năm sau khi ông qua đời vẫn chưa 
ai xô đổ kỷ lục của ông.

Ngay từ khi còn nhỏ, Jon Brower Minnoch 
đã có cơ thể to lớn, kích thước luôn vượt trội so với 
bạn bè cùng trang lứa. Theo các bác sĩ, Jon Brower 
Minnoch mắc béo phì từ nhỏ, cho đến khi qua đời 
vào năm 1983 ở tuổi 41 cơ thể Jon vẫn rất to béo 
hơn bình thường.

Năm 12 tuổi, Jon Brower Minnoch đã nặng 
132 kg . Đến khi 22 tuổi, anh nặng 178 kg. Sau đó, 
cân nặng của Jon Brower Minnoch vẫn không 
ngừng tăng lên. Khi được công nhận kỷ lục 
Guinness, Jon Brower Minnoch nặng 635 kg. Với 
chiều cao1,8 mét, Jon Brower Minnoch phải chịu 
nhiều vấn đề sức khỏe do cân nặng của mình như 
rối loạn hô hấp và bệnh về tim mạch.

Tình trạng phù nề, sưng tấy do chất béo dư 
thừa của Jon Brower Minnoch cũng không thể 
chữa khỏi. Jon Brower Minnoch từng được đưa 
vào Bệnh viện Đại học Seattle vào năm 1978 để 
chữa trị một thời gian nhưng kết quả không khả 
năng.

Anh luôn có nhân viên cấp cứu riêng, 
người này đã phải rất vất vả mỗi lần di chuyển anh. 
Khi đến bệnh viện, Jon Brower Minnoch nằm trên 

hai chiếc giường ghép lại với nhau và phải mất 13 
người mới có thể nâng được anh đặt vào đúng chỗ.

Trong thời gian nằm viện, cân nặng của Jon 
Brower Minnoch có giảm xuống vì anh thực hiện 
chế độ ăn kiêng hạn chế 1.200 calo mỗi ngày. Tổng 
cộng anh ấy đã giảm 419 kg và chỉ còn nặng 216 kg 
khi ra viện.

Tuy nhiên, sau đó cân nặng của Jon Brower 
Minnoch lại tăng trở lại và phải đưa vào bệnh viện 
năm 1981. Jon Brower Minnoch mất 23 tháng sau 
đó vào năm 1983.

Ngoài ra, Jon Brower Minnoch cũng giữ 
một kỷ lục thế giới khác cùng với vợ. Đó là kỷ lục 
về sự khác biệt cân nặng của một cặp vợ chồng. Vợ 
của Brower Minnoch là Jeannette, chỉ nặng 50 kg, 
khoảng cách giữa hai người khoảng 585 kg. Cặp 
đôi kết hôn năm 1978 và có hai con nhưng chỉ 5 
năm sau đó, Jon Brower Minnoch qua đời. ■ 

Cô gái được giải cứu nhờ 
hành động nhỏ này, không phải 
ai cũng biết

Theo tờ Tennessean, người phụ nữ 
này đang tới quận Hickman, tiểu 
bang Kentucky, Mỹ để thăm anh 

trai vào Chủ nhật tuần trước thì bạn trai cũ 
Johnathon Smith (31 tuổi), đột ngột xuất hiện và 
bắt cô lên xe.

Trung úy Mike Dodo thuộc Văn phòng 
Cảnh sát trưởng quận Hickman cho biết, ông đã bắt 
đầu theo dõi khi họ đang cãi cọ bên trong xe.

Cô gái yêu cầu anh ta để mình xuống nhưng 
tên này nhất quyết nói không. “Smith sau đó cầm 
tua vít đe dọa sẽ giết cô ấy và nói rằng nếu anh ta 
không thể có được cô thì cũng không ai có thể”, 
ông này cho hay.

Smith cứ thế lái tiếp rồi dừng xe tại trạm 
xăng Twice Daily vào khoảng 1 giờ chiều và bước 
vào cùng với cô gái. Tên này rất thận trọng để 
không ai phát hiện ra vụ việc.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân 
đã lén làm động tác kêu cứu với nhân viên bán 
hàng. Cô đưa bàn tay phải ra trước, từ từ nắm ngón 
cái vào lòng bàn tay và gập 4 ngón tay còn lại che 
ngón cái. Người nhân viên ngay lập tức lặp lại động 
tác và nhận được cái gật đầu xác nhận.

Một nhân chứng tên Eric Streeval cũng cho 
hay lúc người phụ nữ bước vào cửa hàng và nhìn 
thấy anh, cô đã cẩn trọng thốt ra từ “giúp”.

Ông Dodo cho biết nhân viên đã gọi 911 và 
kiếm cớ chặn Smith lại nhưng tên này đã sớm 
“đánh hơi” và rời đi ngay lập tức với cô gái.

Sau khi hắn lái xe đi, một viên cảnh sát đã 
đến và bắt đầu truy đuổi tên này trước khi chiếc xe 
của y đâm vào một dòng suối trên đường Bear 
Valley thuộc hạt Dickson. Smith cố gắng tháo chạy 
nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Nghi phạm bị 
buộc tội bắt cóc và tấn công ở mức độ nghiêm 
trọng.

Nạn nhân rất may không bị thương trong 
quá trình bắt cóc cũng như giải cứu. ■ 
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Con trai gãy chân 3 ngày 
bố mẹ không hay biết, nhiều 
chuyện kỳ dị ngỡ ứa trẻ là siêu  đ
nhân nhưng hóa ra là “lời 
nguyền” xót xa

Căn bệnh kỳ lạ khiến cơ thể của Zach 
phải chịu những tổn thương nặng 
nề mà cậu bé chưa một lần cảm 

nhận được.
Zach Skitmore, một cậu bé 9 tuổi đến từ 

thành phố Norwich, hạt Norfolk, Vương quốc Anh, 
mắc một căn bệnh kỳ lạ: cậu bé có khả năng “miễn 
dịch với cơn đau” (tức Zach không hề cảm thấy 
biết đau là gì). Điều đó nghe có vẻ giống như một 
siêu năng lực ngoài đời thực, nhưng trên thực tế, nó 
chẳng khác nào một “lời nguyền” khiến cuộc đời 
của cậu bé phải chịu nhiều tổn thương...

Căn bệnh kỳ lạ đeo đẳng suốt cuộc đời 
đứa trẻ

Theo Oddity Central, cha mẹ của Zach bắt 
đầu nhận thấy điều kỳ lạ về cơ thể của con trai từ rất 
sớm.

Khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh được 
tiêm những mũi vaccine đầu tiên, Zach không hề 
gào khóc như những đứa trẻ khác lúc y tá chọc kim 
tiêm vào bắp đùi hay bắp tay. Năm 1 tuổi, cậu bé 
Zach vô tình cắn vào lưỡi của mình mà không hề 
nhận ra. Khi lên 4 tuổi, Zach bị trật khớp háng lúc 
vui chơi trong lâu đài bơm hơi. Cậu bé cũng chẳng 
khóc hay rên rỉ. Khi lên 6, Zach bị gãy chân nhưng 
phải 3 ngày sau, bố mẹ mới phát hiện.

Vấn đề ở đây là, chuyện “không thể cảm 
thấy đau đớn” khác hoàn toàn với việc “không bao 
giờ bị thương”. Cơ thể của Zach phải chịu những 
tổn thương nặng nề mà cậu bé chưa một lần cảm 
nhận được.

Ảnh minh họa 
Cha mẹ của cậu bé 9 tuổi cho biết: “Người 

ta thì mơ ước không biết đau đớn là gì, nhưng đối 
với Zach và những người khác có chung tình trạng, 
điều đó thật giống như ác mộng. Đau đớn là một tín 
hiệu quan trọng. Nó cho chúng ta biết khi nào cơ 
thể cần được chăm sóc thêm. Khi cảm thấy đau, 
chúng ta chú ý đến cơ thể của mình và có thể thực 
hiện các bước để khắc phục nỗi đau. Đau đớn cũng 
có thể khiến chúng ta rút kinh nghiệm để không bị 

thương thêm lần nào nữa. Nhưng Zach của chúng 
tôi không cảm nhận được nỗi đau để mà tránh”.

Được biết, Zach không thể cảm nhận được 
đau đớn là do một tình trạng cực kỳ hiếm gặp được 
gọi là “Vô cảm bẩm sinh với nỗi đau” (Congenital 
Insensitivity to Pain - CIP).

Tình trạng này là do cha mẹ cậu bé mang 2 
gen đột biến cụ thể, rất hiếm gặp, nguy cơ mắc CIP 
là “gần một triệu người mới có 1 trường hợp”.

Bác sĩ cũng không ngờ có căn bệnh kỳ lạ 
như thế!

Trước khi Zach được chẩn đoán chính xác 
tình trạng bệnh vào năm 6 tuổi, cha mẹ cậu bé đã rất 
vất vả để thuyết phục các bác sĩ rằng cậu bé không 
bao giờ kêu khóc khi bị tổn thương về thể chất. Bản 
thân cặp vợ chồng không biết một tình trạng như 
vậy tồn tại, và vì nó rất hiếm nên hầu hết các bác sĩ 
cũng không ngờ.

“Chúng tôi đưa thằng bé đến bệnh viện 3-4 
tuần/lần và họ nhìn chúng tôi một cách nghi ngờ”, 
bố của Zach, anh Steve, nói với tờ The Mirror. “Khi 
thằng bé bị trật khớp háng, họ không tin vì không ai 
có thể ngồi ngay ngắn như thế với cái hông bị trật 
khớp mà không đau đớn. Họ chỉnh lại khớp cho 
con trai tôi khi thằng bé hoàn toàn tỉnh táo, không 
hề có bất kỳ tác động gây mê nào”.

Cha mẹ của Zach cho biết mặc dù tình trạng 
của Zach nghe có vẻ giống như một siêu năng lực 
đối với nhiều người, nhưng trên thực tế, nó chỉ 
khiến cậu bé dễ bị chấn thương hơn.

Khi chúng ta cảm nhận được nỗi đau và 
“biết sợ”, chúng ta sẽ cố giữ an toàn, nhưng điều đó 
không áp dụng với những người như Zach. Cậu bé 
không có bất kỳ phản ứng nào với nỗi đau, vì vậy 
cậu bé làm tổn thương cơ thể mình nhiều hơn mà 
không biết. ■

Cô gái mang mũ trùm 
Mông Cổ đính ngọc san hô gia 
truyền đi giám định, chuyên gia 
vừa thấy liền hỏi: “Tổ tiên của 
cô là ai?”

Sự lộng lẫy của chiếc mũ trùm Mông 
Cổ với những viên ngọc màu đỏ đã 
thu hút sự chú ý của khán giả và 

chuyên gia.
Trong chương trình giám định cổ vật ở 

Trung Quốc, một cô gái đã mang nữ trang của tổ 
tiên là chiếc mũ trùm Mông Cổ đến tham gia, nhờ 
chuyên gia xác định giá trị của cổ vật truyền đời 
của nhà mình.

Đến chương trình, cô gái mặc trên người bộ 
đồ truyền thống của phụ nữ Mông Cổ, đội chiếc mũ 
trùm lộng lẫy được thiết kế đính đá vô cùng cầu kỳ. 
Hình ảnh xuất hiện của cô gái đã nhận được sự tung 
hô của khán giả.

Vừa nhìn thấy bộ trang sức trên người cô 
gái, chuyên gia liền hỏi: “Tổ tiên của cô là ai?”.

Mũ trùm đầu của cô gái được thiết kế chủ 
yếu từ bạc, nổi bật nhất là những đóa hoa bạc cầu 

kỳ với nhụy hoa được làm bằng ngọc san hô lấp 
lánh, từng đóa hoa nối lại với nhau kéo dài phủ 
xuống tận eo. Theo cô gái chia sẻ, mũ trùm đầu này 
thuộc về bà cố ngoại từ mấy đời trước của cô. 

Cô gái rất thích chiếc mũ này và cho rằng 
nó chứa đựng giá trị sưu tầm không hề tầm thường. 
Vì trang sức của người Mông Cổ đều tương tự như 
vậy nên cô gái không mấy để ý, đến thời gian gần 
đây mới phát hiện cách thiết kế và ngọc màu đỏ 
đính kèm khác hẳn với những chiếc mũ thông 
thường khác. Đó là lý do cô mang vật báu của nhà 
mình tham gia chương trình giám định, nhờ 
chuyên gia định giá cụ thể. 

Sự lộng lẫy của chiếc mũ trùm Mông Cổ 
với những viên ngọc màu đỏ đã thu hút sự chú ý của 
khán giả và chuyên gia.

Một chuyên gia đã lên tiếng nói cô gái: ”Tổ 
tiên của cô là ai? Người bình thường không thể sở 
hữu loại trang sức này”.

Ảnh minh họa 
Cô gái trả lời: “Bà cố ngoại tổ tiên của tôi 

chỉ là tiểu thư nhà quan bình thường thôi, nhưng 
lúc đó chồng của bà làm tham mưu trong Đức 
Vương Phủ ở thời nhà Thanh. Ông cố ngoại may 
mắn nhận được trang sức quý này và tặng lại cho 
vợ, từ đó trở thành gia bảo truyền đời”.

Được biết, Đức Vương Phủ là phủ của 
Phiên Vương ở Tế Nam.

Chuyên gia đánh giá, chiếc mũ trùm này là 
vật cực kỳ trân quý. Đầu tiên, kỹ thuật chế tác vô 
cùng tinh tế, các họa tiết hoa bằng bạc chồng chồng 
lớp lớp, đủ cho thấy nghệ nhân đã phải dày công 
làm nên. Đồng thời, chiếc mũ này không hoàn 
chỉnh vì trên những họa tiết lá cây không có lông vũ 
màu xanh. Tuy nhiên, mặc dù thiếu đi lông vũ, 
nhưng chiếc mũ không hề bị mất giá. 

Viên ngọc san hô đính trên chiếc mũ có giá 
trị liên thành, vô cùng hiếm có. Theo đó, chuyên 
gia xác nhận trang sức Mông Cổ này có niên đại 
500 năm.

Cuối cùng, chuyên gia nhận định chiếc mũ 
bạc đính ngọc san hô có giá trị lên đến 1 triệu NDT.

Nghe thấy điều này, cô gái đã rất vui mừng 
vì không ngờ món bảo vật nhà mình lại đáng giá 
đến như vậy. Chuyên gia còn dặn dò thêm chiếc mũ 
rất quý giá nên không được mang tùy tiện trên 
người, đồng thời chỉ nên trưng ở nhà để giữ gìn vật 
quý ở trạng thái tốt nhất, không nên làm trang 
sức.■
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Thế giới thoát được “đại 
dịch kép” như thế nào?

Các nhà khoa học khám phá ra một lý 
thuyết chứng minh việc tiếp xúc 
với một loại virus gây bệnh đường 

hô hấp trước đó sẽ giúp cơ thể “cảnh giác” với 
những mầm bệnh tương tự.

Các nhà khoa học khám phá ra một lý 
thuyết giải thích vì sao dịch Covid-19 và cúm 
không bao giờ xảy ra cùng một lúc, dù trước đây 
chuyên gia y tế công cộng từng lo sợ thế giới sẽ 
phải đối mặt với thứ gọi là “đại dịch kép”.

Họ cho rằng khẩu trang, giãn cách và các 
hạn chế khác chỉ là một phần nguyên nhân khiến 
dịch cúm và các bệnh đường hô hấp khác biến mất 
trong lúc Covid-19 hoành hành.

Thay vào đó, việc tiếp xúc với một loại 
virus đường hô hấp có thể khiến hệ thống miễn 
dịch của cơ thể ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. 
Hệ miễn dịch sẽ ngăn không cho những virus khác 
xâm nhập vào đường hô hấp.

Hiện tượng sinh học này, được gọi là “viral 
interference” (tạm dịch: Sự tương tác giữa các 
virus), có thể giới hạn số lượng virus đường hô hấp 
lưu hành trong một khu vực tại bất kỳ thời điểm 
nào.

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến 
bệnh cúm và Covid-19 đạt đỉnh cùng một lúc”, tiến 
sĩ Ellen Foxman, nhà miễn dịch học tại Trường Y 
Yale, cho biết.

Ở cấp độ cá nhân, bà nói một số người có 
thể bị nhiễm hai đến ba loại virus cùng một lúc. 
Nhưng ở cấp độ cộng đồng, theo lý thuyết này, một 
loại virus có xu hướng trội hơn những virus khác.

Tuy nhiên, nghiên cứu về sự tương tác giữa 
các virus vẫn còn mới và các nhà khoa học đang vật 
lộn để tìm hiểu cách thức hoạt động, theo New 
York Times.

Số ca mắc cúm thấp “lạ thường”
Trước khi Covid-19 trở thành mối đe dọa 

toàn cầu, cúm là một trong những bệnh nhiễm 
trùng đường hô hấp gây triệu chứng nặng phổ biến 
nhất mỗi năm ở Mỹ. Trong mùa 2018-2019, bệnh 
cúm khiến 13 triệu người phải đi khám bệnh, 
380.000 ca nhập viện và 28.000 ca tử vong.

Mùa cúm 2019-2020 kết thúc trước khi 
Covid-19 bắt đầu hoành hành khắp thế giới, vì vậy 

vẫn chưa rõ hai loại virus này ảnh hưởng đến nhau 
như thế nào. Nhiều chuyên gia lo ngại các loại 
virus sẽ gây ra đại dịch kép vào năm tới.

Những lo lắng đó đã không thành hiện 
thực. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Mỹ (CDC), mặc dù tiêm chủng chậm 
chạp, số ca mắc vẫn thấp lạ thường trong suốt mùa 
cúm 2020-2021 khi Covid-19 đang lây lan rộng.

Chỉ 0,2% số mẫu xét nghiệm dương tính 
với cúm tháng 9/2020-5/2021, so với khoảng 30% 
trong những mùa gần đó. Số ca nhập viện thấp kỷ 
lục kể từ khi CDC thu thập dữ liệu vào năm 2005.

Nhiều chuyên gia cho rằng điều này là nhờ 
khẩu trang, giãn cách và hạn chế di chuyển, đặc 
biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi - nhóm có nguy cơ 
diễn tiến nặng khi mắc cúm. Số lượng ca mắc cúm 
đã tăng lên một năm sau đó, vào mùa 2021-2022, 
nhưng các con số vẫn thấp hơn mức trung bình 
trước đại dịch.

Covid-19 vẫn tiếp tục là dịch thống trị 
trong mùa đông, phổ biến hơn nhiều so với cúm, 
virus hợp bào hô hấp, rhinovirus hoặc virus cảm 
lạnh thông thường.

Mới là những lý thuyết ban đầu
Quan điểm cho rằng có sự tác động lẫn 

nhau giữa các loại virus lần đầu tiên xuất hiện vào 
những năm 1960. Tiêm vaccine phòng bệnh bại 
liệt, có chứa một phần virus bại liệt, làm giảm đáng 
kể số ca nhiễm trùng đường hô hấp.

Ý tưởng này một lần nữa được nêu ra vào 
năm 2009. Châu Âu đã chuẩn bị sẵn trường hợp số 
ca mắc cúm H1N1 gia tăng vào cuối mùa hè năm 
đó, nhưng khi trường học mở cửa trở lại, bệnh do 
rhinovirus gây ra đã làm gián đoạn điều này.

Năm ngoái, một nhóm nghiên cứu đã tìm 
hiểu vai trò của phản ứng miễn dịch trong việc 
chống lại virus cúm.

Sau khi tiêm vaccine có chứa chủng virus 
đã suy yếu cho nhóm trẻ em, họ ghi nhận một chuỗi 
phản ứng miễn dịch phức tạp, nhưng lớp phòng vệ 
đầu tiên đến từ interferon. Nhóm nghiên cứu phát 
hiện những đứa trẻ đã có mức interferon cao có ít 
lượng virus cúm hơn nhiều so với trẻ có mức 
interferon thấp.

Những lần nhiễm virus trước đây đã tạo cơ 
hội cho hệ thống miễn dịch của trẻ em chống lại 
virus cúm.

Điều này có thể giải thích một phần lý do 
trẻ em, nhóm có xu hướng mắc bệnh đường hô hấp 
nhiều hơn người lớn, ít nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Guy Boivin - nhà virus học và 
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học 
Laval, Canada - cho biết cúm cũng có thể ngăn 
ngừa mắc Covid-19 ở người lớn.

Các nghiên cứu chỉ ra trường hợp vừa 
nhiễm cúm vừa mắc Covid-19 là rất hiếm. Ông lưu 
ý nếu cá nhân đó đang nhiễm virus cúm, họ có khả 
năng xét nghiệm dương tính với Covid-19 ít hơn 
gần 60%.

Những tiến bộ trong công nghệ đã giúp cho 
việc chỉ ra cơ sở sinh học của sự tương tác này là 
khả thi. Nhóm của tiến sĩ Foxman đã sử dụng mô 

hình đường thở của con người để chứng minh 
nhiễm rhinovirus sẽ kích thích interferon chống lại 
virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu của tiến sĩ Pablo Murcia, nhà 
virus học tại Trung tâm Nghiên cứu Virus MRC ở 
Đại học Glasgow, cũng có kết quả tương tự.

Nhưng tiến sĩ Murcia cũng phát hiện ra một 
điểm khác trong lý thuyết tương tác của virus: 
Nhiễm virus corona dường như không ngăn chặn 
nhiễm các loại virus khác. Điều đó có thể liên quan 
đến cách virus SARS-CoV-2 giỏi né tránh các “lớp 
rào phòng vệ” ban đầu của hệ thống miễn dịch, ông 
nói.

So với cúm, virus SARS-CoV-2 có xu 
hướng kích hoạt interferon ít hơn. Phát hiện này 
cho thấy trong một quần thể nhất định, virus nào 
xuất hiện trước khá quan trọng.

Tuy nhiên, virus vẫn có thể bị ảnh hưởng 
bởi khả năng tiến hóa, các biện pháp hạn chế áp 
dụng trong xã hội và mô hình tiêm chủng. Do đó, 
tác động từ sự tương tác giữa các loại virus với 
nhau sẽ rõ ràng hơn cho đến khi Covid-19 biến 
thành bệnh đặc hiệu.

Nhìn vào các virus corona khác gây cảm 
lạnh thông thường, một số nghiên cứu dự đoán 
SARS-CoV-2 sẽ trở thành bệnh truyền nhiễm mùa 
đông theo mùa, trùng với mùa cúm. Nhưng Covid-
19 cho thấy bản thân nó khác xa so với “những 
người anh em” khác.

Jeffrey Townsend - nhà thống kê sinh học 
tại Trường Y tế Công cộng Yale, người đã nghiên 
cứu về virus corona và theo dõi virus này theo mùa 
- cho biết: “Đây là ví dụ thú vị khiến nhiều người 
ngại ngần khi đưa ra những kết luận khái quát về 
nhiều loại virus”. ■

Châu Âu gia hạn chứng chỉ 
kỹ thuật số COVID-19

Nghị viện châu Âu ngày 29/4 đã 
nhất trí gia hạn việc sử dụng chứng 
chỉ kỹ thuật số COVID-19 của 

châu lục này thêm một năm.
Theo quy định, chứng chỉ trên sẽ hết hạn 

vào ngày 30/6 tới.
Chứng chỉ số COVID-19 có thời hạn 12 

tháng giúp khách du lịch chứng minh đã được tiêm 
ph đầy đủ, hoặc mới đây đ được xét nghiệm òng ã 
âm tính với COVID-19 hay đã hồi phục sau khi bị 
mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng qua. Việc sử 
dụng chứng chỉ này được thông qua vào tháng 6 
năm ngoái để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di 
chuyển tự do ở EU trong thời kỳ đại dịch.

Giới chức châu Âu cho rằng, chỉ nên chấm 
dứt việc sử dụng chứng chỉ trên khi đại dịch kết 
thúc. Do đó, khi dịch COVID-19 vẫn chưa kết 
thúc, chứng chỉ số này cần được gia hạn. Các 
chuyên gia sẽ đánh giá tình hình trong thời gian 6 
tháng trước khi có quyết định tiếp theo. ■ 
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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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