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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.  

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

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

745-2009/1577

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



Trang 03

Issue # 2000 * Tuesday, June 21,  2022

717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

Châu Âu bắt đầu sử dụng 

nguồn khí đốt dự trữ cho mùa 

Đông
(VN+) - Theo dữ liệu mới nhất, kho dự trữ 

khí đốt của “lục địa già” đã giảm 1%, mặc dù khí 

đốt thường chỉ được bơm vào trong giai đoạn mùa 

Hè và được dự trữ cho đến thời gian cao điểm của 

mùa Đông.
Theo hãng tin Bloomberg, tình trạng sụt 

giảm lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga đã 

buộc châu Âu phải sử dụng nguồn khí đốt dự trữ, 

vốn được tích lũy để tiêu thụ trong thời gian cao 

điểm của mùa Đông sắp tới.
Nga cung cấp cho châu Âu khoảng 40% 

lượng khí đốt của châu lục này.
Ngày 15/6, Tập đoàn Năng lượng Gazprom 

của Nga thông báo dừng hoạt động một động cơ 

tuabin khí khác của Siemens do các vấn đề trong 

quá trình bảo dưỡng, sửa chữa. Sụt giảm nguồn 

cung từ Nga đã ảnh hưởng lớn đến Pháp, Italy, Áo, 

Đức.

Đường ống dẫn khí đốt liên kết Ba Lan-

Litva (GIPL) tại Jauniunai (Litva)
Lượng khí đốt dự trữ tại các cơ sở dưới lòng 

đất ở châu Âu lần đầu tiên giảm xuống kể từ giữa 

tháng 4 vừa qua.
Theo dữ liệu mới nhất, kho dự trữ khí đốt 

của “lục địa già” đã giảm 1%, mặc dù khí đốt 

thường chỉ được bơm vào trong giai đoạn mùa Hè 

và được dự trữ cho đến thời gian cao điểm của mùa 

Đông.
Theo dự báo khá bi quan của Công ty 

nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Wood Mackenzie 

Ltd., trong trường hợp dự án Dòng chảy phương 

Bắc bị đóng cửa hoàn toàn, châu Âu sẽ không thể 

tích lũy được lượng khí đốt mà Liên minh châu Âu 

(EU) đã đặt ra. Trong trường hợp này, khí đốt của 

châu Âu sẽ hết vào tháng 1/2023.
Trong khi đó, tập đoàn Gazprom thông báo 

đã giảm nguồn cung khí đốt qua Ukraine tại trạm 

Sudzha xuống 41,4 triệm m3 trong ngày 18/6 so 

với 41,9 triệu m3 ngày 17/6.
Trước đó, ngày 14/6, Gazprom thông báo 

đã giảm nguồn cung khí đốt qua Đức từ 167 triệu 

m3/ngày xuống 100 triệu m3/ngày.
Nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu 

tiếp tục giảm thêm trong ngày 16/6 khi công ty dầu 

khí Eni của Italy cho biết công ty này sẽ chỉ nhận 

được 65% khối lượng khí đốt yêu cầu trong một 

ngày từ Gazprom.
Gazprom giải thích nguyên nhân là do các 

vấn đề liên quan đến trạm bơm Portovaya.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry 

Peskov cho biết việc giảm nguồn cung khí đốt của 

Nga sang châu Âu trong thời gian gần đây không 

phải được lên kế hoạch từ trước mà xuất phát từ các 

vấn đề liên quan việc bảo dưỡng tuabin do các lệnh 

trừng phạt khiến những thiết bị được gửi đi để sửa 

chữa bị hoàn trả chậm.
Theo Gazprom, khối lượng khí đốt mà tập 

đoàn này xuất khẩu cho các nước không thuộc Liên 

Xô trước đây trong giai đoạn từ ngày 1/1-15/6 vừa 

qua đã giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nga cam kết  t iếp tục 

chuyển khí đốt cho Hungary 

theo hợp đồng
(VN+) - Ngoại trưởng Hungary Peter 

Szijjarto nhấn mạnh Nga đã cam kết tiếp tục 

chuyển khí đốt đến Hungary và Tập đoàn Năng 

lượng Gazprom sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo hợp 

đồng với quốc gia Trung Âu này.
Ngày 19/6, Ngoại trưởng Hungary Peter 

Szijjarto nhấn mạnh Nga đã cam kết tiếp tục 

chuyển khí đốt đến Hungary và Tập đoàn Năng 

lượng Gazprom sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo hợp 

đồng với quốc gia Trung Âu này.
Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh công 

vụ, Ngoại trưởng Szijjarto cho hay Tổng Giám đốc 

điều hành Gazprom Alexey Miller và Phó Thủ 

tướng Nga Alexander Novak đều đã đảm bảo với 

ông trong một cuộc điện đàm rằng công ty này sẽ 

thực hiện các nghĩa vụ đối với Hungary được quy 

định trong hợp đồng.
Ông Szijjarto cũng nhấn mạnh rằng an ninh 

năng lượng của Hungary, bao gồm cả nguồn cung 

khí đốt, hiện vẫn ổn định và các chuyến hàng khí 

đốt vẫn đến nước này hàng ngày theo hợp đồng, 

đúng lịch trình và không có bất kỳ sự gián đoạn 

nào. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Szijjarto không cho 

biết cuộc điện đàm diễn ra khi nào. Hiện Bộ Ngoại 

giao Hungary cũng không phản hồi khi được đề 

nghị bình luận. Theo thỏa thuận với Gazprom được 

ký năm ngoái, Hungary nhận 3,5 tỷ m3 khí đốt mỗi 

năm qua Bulgaria và Serbia theo thỏa thuận dài hạn 

với Nga, và thêm một tỷ mét khối qua đường ống từ 

Áo. Thỏa thuận có hiệu lực trong 15 năm, với tùy 

chọn thay đổi số lượng đã mua sau 10 năm.

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2010/1578

The New Degree 
of  Comfort
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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

Nhật Bản: LDP dẫn đầu 
thăm dò dư luận trước bầu cử 
Thượng viện

(VN+) - Trong báo cáo về kết quả thăm dò, 
Jiji Press cho biết tỷ lệ ủng hộ đối với LDP là 
27,2%, cao nhất trong số các đảng phái ở Nhật Bản 
nhưng lại giảm 2,3 điểm % so với cuộc thăm dò 
tháng trước.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng 
tin Jiji Press cho thấy Đảng Dân chủ Tự do (LDP) 
cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Kishida 
Fumio đang dẫn trước các đảng khác về tỷ lệ ủng 
hộ, trong bối cảnh cuộc bầu cử Thượng viện dự 
kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7.

Cuộc thăm dò này do Jiji Press thực hiện 
theo hình thức phỏng vấn với sự tham gia của 1.234 
người từ 18 tuổi trở lên.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng 
Công minh - đối tác của LDP trong liên minh cầm 
quyền hiện nay, lại tăng nhẹ 0,3 điểm phần trăm lên 
4,2%.

Về phía phe đối lập, tỷ lệ ủng hộ đối với 
Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ), đảng 
đối lập lớn nhất, tăng 1,2 điểm lên 3,9% và đối với 
Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) tăng 0,1 điểm lên 

3,1%.

Quan chức phụ trách chính sách của đảng 
Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản Sanae 
Takaichi phát biểu với báo giới tại Tokyo

Trước đó, trong cuộc thăm dò hồi tháng 5, 
tỷ lệ ủng hộ đối với CDPJ còn thấp hơn JIP. Tỷ lệ 
ủng hộ đối với các đảng phái khác là 2,3% đối với 
Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP), 0,6% đối với 
Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP), 0,4% đối với 
Đảng Dân chủ Xã hội (SDP), 0,3% đối với Reiwa 
Shinsengumi và 0,3% đối với Đảng Bảo vệ người 
dân trước đài truyền hình NHK (NHK Kara 
Kokumin o Mamoru To). Như vậy, số người chưa 
quyết định bỏ phiếu hoặc không có ý kiến vẫn 

chiếm tới 53,2%.
Đối với việc bỏ phiếu theo hình thức đại 

diện tỷ lệ trong cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 
10/7 tới, có 37,5% người lựa chọn LDP, 6,6% 
chọn CDPJ, 6,1% JIP, 5,9% Đảng Công minh, 
3 , 2 %  J C P ,  1 , 7 %  D P F P ,  0 , 9 %  R e i w a 
Shinsengumi, trong khi hai đảng còn lại là SDP và 
NHK Kara Kokumin o Mamoru To mỗi đảng nhận 
được 0,6% phiếu. Như vậy, tỷ lệ người chưa quyết 
định bỏ phiếu hoặc không có ý kiến hiện là 35,1%.

Với việc nhiều cử tri chưa quyết định sẽ bỏ 
phiếu cho đảng nào vẫn còn khá cao, cuộc bầu cử 
Thượng viện vào ngày 10/7 tới chắc chắn sẽ là 
cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đảng, phái ở 
Nhật Bản để giành phiếu từ nhóm cử tri này.

Trước đó, trong phiên họp bất thường ngày 
15/6, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tổ chức 
bầu cử Thượng viện vào ngày 10/7 tới. Chiến dịch 
tranh cử chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 22/6.

Theo dự kiến, khoảng 500 ứng cử viên sẽ ra 
tranh cử để cạnh tranh 125 trong số 248 ghế ở 
Thượng viện, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp 
ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình 
thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh 
Kanagawa.
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TIN THẾ GIỚI
Thủ tướng Đức nhấn mạnh 

sự cần thiết đối thoại với Tổng 
thống Nga

(VN+) - Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ 
ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng như Tổng 
thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần điện 
đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải 
quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/6 lên 
tiếng bảo vệ cho cách tiếp cận hiện nay với Tổng 
thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng cần 
phải đối thoại với nhà lãnh đạo Nga để giải quyết 
cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin 
DPA, Thủ tướng Scholz đã bảo vệ cho các cuộc đối 
thoại trực tiếp với Tổng thống Putin và thông báo 
sẽ tiếp tục có những cuộc đối thoại như vậy.

Thủ tướng Scholz nêu rõ: “Điều hoàn toàn 
cần thiết là phải đối thoại với (Tổng thống) Putin. 
Cũng giống như Tổng thống Pháp, tôi vẫn sẽ tiếp 
tục làm như vậy. Điều quan trọng là một vài nước 
và một số nhà lãnh đạo cần đối thoại với ông 
Putin”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) đón tiếp 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm 
Berlin

Theo nhà lãnh đạo Đức, điều quan trọng 
nữa là các cuộc đối thoại phải được diễn ra một 
cách cởi mở và rõ ràng.

Thủ tướng Đức cũng kêu gọi Tổng thống 
Nga rút quân khỏi Ukraine và đạt được một thỏa 
thuận hợp lý với Ukraine mà Kiev có thể chấp 
nhận. Trong chuyến thăm Litva tuần trước, Thủ 
tướng Scholz cũng đã lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận 
với Tổng thống Putin.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ 
tướng Scholz cũng như Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron đã nhiều lần điện đàm với 
Tổng thống Putin.

Tổng thống Macron ngày 16/6 cho biết ông 
sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga ở Moskva với 
một số điều kiện nhất định.

Liên quan vấn đề Ukraine xin gia nhập EU, 
Thủ tướng Đức tin tưởng các nước thành viên EU 
sẽ tìm được lập trường chung sau khi Uỷ ban châu 
Âu ngày 17/6 ủng hộ việc trao quy chế ứng cử viên 
gia nhập EU cho Ukraine.

Thủ tướng Scholz cũng nêu rõ rào cản đối 
với các ứng cử viên nói chung trong nỗ lực gia nhập 

EU là rất lớn, trong đó có các nguyên tắc dân chủ, 
pháp quyền cũng như chống tham nhũng.

Cách tiếp cận của ông Scholz với nhà lãnh 
đạo Nga cũng được đa số dân chúng Đức ủng hộ.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do viện 
Forsa thực hiện mới đây, có tới 83% số người dân 
Đức được hỏi đánh giá rằng việc các nhà lãnh đạo 
phương Tây tiếp tục đàm phán với Tổng thống 
Putin là đúng đắn, chỉ có 14% có quan điểm trái 
ngược.

Cũng theo thăm dò, chỉ có 1/4 số ý kiến 
người dân Đức nhận định xung đột ở Ukraine có 
thể giành chiến thắng bằng quân sự, trong khi có 
tới 68% nghĩ rằng chiến tranh cuối cùng chỉ có thể 
chấm dứt thông qua đàm phán và giải pháp ngoại 
giao.

Tổng thống Ai Cập đánh 
giá cao mối quan hệ hữu nghị 
lịch sử với Nga

(VN+) - Tổng thống El-Sisi cho biết Ai 
Cập và Nga đã hợp tác thực hiện các dự án lớn, như 
dự án nhà máy hạt nhân Dabaa, dự án khu công 
nghiệp của Nga trong Khu Kinh tế Kênh đào Suez.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi 
ngày 17/6 nói rằng quan hệ kinh tế giữa Ai Cập và 
Nga đã ghi nhận bước phát triển rất khởi sắc trong 
hai năm qua, đồng thời khẳng định Cairo đánh giá 
cao mối quan hệ hữu nghị lịch sử với Moskva.

Trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn 
Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, diễn ra tại Nga từ 
ngày 15-18/6, Tổng thống El-Sisi cho biết Ai Cập 
và Nga đã hợp tác thực hiện các dự án lớn, như dự 
án nhà máy hạt nhân Dabaa, dự án khu công nghiệp 
của Nga trong Khu Kinh tế Kênh đào Suez và dự án 
nâng cấp mạng lưới đường sắt tại Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi
Theo số liệu chính thức, trao đổi thương 

mại giữa Ai Cập và Nga đạt 4,7 tỷ USD trong năm 
2021, tăng 5,1% so với năm trước đó, trong đó xuất 
khẩu của Ai Cập sang Nga đạt hơn 591 triệu USD 
và nhập khẩu từ thị trường này là hơn 4,1 tỷ USD.

Ông El-Sisi cũng kêu gọi các công ty tham 
dự diễn đàn nắm bắt cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực 
của Ai Cập. Nhà lãnh đạo Ai Cập nói thêm: “Diễn 
đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh thế giới 
đang đối mặt với những thách thức kinh tế và chính 
trị chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi hy vọng kết quả 
của diễn đàn sẽ góp phần tìm ra các giải pháp hiệu 
quả cho những thách thức đó theo cách giảm thiểu 

tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối 
với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nền 
kinh tế đang phát triển”.

Tổng thống El-Sisi cũng đã giới thiệu kế 
hoạch “Tầm nhìn 2030” của Ai Cập, theo đó chính 
phủ nước này đã hiện đại hóa hệ thống pháp luật để 
có thể thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn, qua đó 
đưa đất nước Kim tự tháp vào nhóm các quốc gia 
thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu ở châu Phi.

Ai Cập là một trong số ít quốc gia trên thế 
giới đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 3,3% trong năm 
2021, bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch 
COVID-19, kinh tế Ai Cập dự kiến sẽ tăng trưởng 
5,5% trong năm tài chính hiện tại, với kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ năm 2021 tăng lên 
32 tỷ USD.

Ai Cập cũng đã đạt được nhiều thành tựu 
trong chiến lược mở rộng diện tích đất nông nghiệp 
và thực hiện các dự án nông nghiệp quy mô lớn 
cũng như các siêu dự án trong lĩnh vực giao thông 
và năng lượng sạch.

Ông El-Sisi nói thêm rằng việc đối phó với 
các cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi hỏi các nỗ lực 
và sự hợp tác quốc tế từ tất cả các bên để khôi phục 
trạng thái bình thường, đặc biệt là hoạt động hàng 
hải và chuỗi cung ứng lương thực, bao gồm cả ngũ 
cốc và dầu thực vật.

Hạm đội Thái Bình Dương 
của Nga tham gia huấn luyện ở 
biển Philippines

(VN+) - Một nhóm tàu thuộc Hạm đội Thái 
Bình Dương của Nga đã tiến vào Biển Philippines, 
tham gia các hoạt động huấn luyện phòng không 
cũng như tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả 
định.

Ngày 17/6, cơ quan báo chí của Hạm đội 
Thái Bình Dương của Nga cho biết một nhóm tàu 
thuộc hạm đội này đã tiến vào biển Philippines, 
tham gia các hoạt động huấn luyện phòng không 
cũng như tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả 
định. Khóa huấn luyện cũng bao gồm các nội dung 
phối hợp với lực lượng không quân thuộc Hải quân 
của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu khu trục của Nga
Tham gia khóa huấn luyện có tàu chỉ huy 

Nguyên soái Krylov, khinh hạm Nguyên soái 
Shaposhnikov, các tàu hộ tống và tàu chiến chống 
ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev.

Khóa huấn luyện là một phần trong kế 
hoạch huấn luyện chiến đấu của Hạm đội Thái 
Bình Dương.
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Colombia triển khai hơn 
300.000 quân nhân để bảo đảm 
bầu cử

(VN+) - Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử vòng 2 
diễn ra an toàn, cùng ngày, Bộ Quốc phòng 
Colombia thông báo đã triển khai khoảng 320.000 
binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang khác.

20h ngày 19/6 (giờ Việt Nam), cử tri 
Colombia bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc 
bầu cử tổng thống nhằm chọn ra người đứng đầu 
chính phủ trong 4 năm tới (2022-2026) trong bối 
cảnh quốc gia Nam Mỹ này bị chia rẽ sâu sắc với 
tình trạng nghèo đói, bạo lực gia tăng.

Vòng 2 bầu cử tổng thống sẽ là cuộc đối đầu 
giữa Thượng nghị sĩ Gustavo Petro, 62 tuổi, đại 
diện liên minh cánh tả Hiệp ước lịch sử (Pacto 
Historico), và tỷ phú Rodolfo Hernandez, đại diện 
của Liên đoàn những người cầm quyền chống tham 
nhũng, theo tư tưởng hữu khuynh.

Hai ứng cử viên Rodolfo Hernandez (trái) và 
Gustavo Petro

Đây là hai ứng cử viên đã giành được số phiếu 
cao nhất trong vòng 1 bầu cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ 
lần lượt là 40,3% và 28%.

Riêng tỷ phú Hernandez đã đạt được kết quả 
bất ngờ khi vượt qua ứng cử viên trung hữu 
Federico Gutierrez, 47 tuổi, người trước đó được 
dự đoán sẽ đối đầu với ông Petro trong vòng 2 cuộc 
bầu cử. Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra 
an toàn, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Colombia 
thông báo đã triển khai khoảng 320.000 binh sĩ 
thuộc các lực lượng vũ trang khác.

Theo “Kế hoạch Dân chủ”, số lượng binh sĩ 
trên, từ các binh chủng quân đội khác nhau và lực 
lượng cảnh sát, sẽ được triển khai cả trên bộ, trên 
không, trên biển và đường thủy để “đảm bảo quyền 
bỏ phiếu của cử tri Colombia” và có mặt tại những 
khu vực có dấu hiệu vi phạm bầu cử.

Giới chuyên gia dự báo tỷ lệ cử tri không đi bỏ 
phiếu tại vòng 2 sẽ ở mức cao khi mà nhiều người 
còn phân vân giữa việc chọn ra tổng thống cánh tả 
đầu tiên của đất nước hoặc là vị tỷ phú Hernandez 
được coi là Donald Trump của Colombia. Trong 
vòng 1 bầu cử diễn ra vào ngày 29/5 vừa qua, tỷ lệ 
đi bỏ phiếu chưa tới 55% trong tổng số 39 triệu cử 
tri đủ tư cách.

Australia: Lá cờ Thổ dân sẽ 
được treo vĩnh viễn trên Cầu 
Cảng Sydney

(VN+) - Lá cờ Thổ dân Australia sẽ được treo 
vĩnh viễn tại Cầu Cảng Sydney như một phần trong 
lộ trình hàn gắn và nỗ lực hòa giải với cộng đồng 
thổ dân nước này.

Ngày 19/6, Thủ hiến bang New South Wales 
(NSW) Dominic Perrottet thông báo lá cờ Thổ dân 
Australia sẽ được treo vĩnh viễn tại Cầu Cảng 
Sydney như một phần trong lộ trình hàn gắn và nỗ 
lực hòa giải với cộng đồng thổ dân nước này.

Cờ Thổ dân đã được công nhân là lá cờ chính 
thức của Australia kể từ năm 1995.

Lá cờ này hiện đang được treo tại các tòa nhà 
chính phủ và được các câu lạc bộ thể thao, vận 
động viên đón nhận như một di sản của cộng đồng 
thổ dân.

Theo thông báo, lá cờ mang 3 màu đen, đỏ và 
vàng này sẽ được treo cùng quốc kỳ của Australia 
và cờ của bang NSW tại Cầu Cảng Sydney.

Chính quyền bang đông dân nhất Australia 
cho biết sẽ chi 25 triệu AUD (17 triệu USD) để 
dựng cột cờ thứ ba trên cầu nhằm treo cờ Thổ dân 
vào cuối năm nay.

Phát biểu với báo giới, Thủ hiến Perrottet 
khẳng định động thái này thể hiện việc duy trì lộ 
trình hàn gắn, hướng tới hòa giải và cải thiện mối 
quan hệ giữa cộng đồng Australia nói chung với 
những người Thổ dân và cư dân đảo Torres nói 
riêng.

Quốc kỳ Australia và cờ Thổ dân Australia 
trên Cầu Cảng Sydney

Ông cho rằng quyết định quan trọng này sẽ 
góp phần tăng cường tình đoàn kết trong nước.

Trước đó, Chính phủ liên bang Australia đã 
mua lại bản quyền đối với cờ Thổ dân, để lá cờ này 
có thể được sử dụng rộng rãi, đồng thời giải quyết 
các vụ tranh chấp thương mại khiến các đoàn thể 
thao và cộng đồng Thổ dân gặp khó khăn trong 
việc sử dụng hình ảnh lá cờ.

Ecuador: Cộng đồng thổ dân 
biểu tình yêu cầu giảm giá nhiên 
liệu

(VN+) - Cộng đồng thổ dân chiếm 1 triệu 
người trong tổng dân số 17,7 triệu người của 
Ecuador, nước này đang đối mặt với tình trạng lạm 
phát, thất nghiệp, nghèo đói gia tăng do ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19.

Ngày 18/6, cộng đồng thổ dân tại Ecuador đã 
xuống đường biểu tình đòi giảm giá nhiên liệu 
ngày thứ 6 liên tiếp bất chấp lệnh tình trạng khẩn 

cấp của chính phủ.
Những người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành 

tại phần lớn các địa phương trong số 24 tỉnh của 
Ecuador, bao gồm cả 3 khu vực mà Tổng thống 
Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Những người biểu tình cũng hối thúc Quốc hội 
can thiệp để chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Ecuador đang đối mặt với tình trạng lạm phát, 
thất nghiệp và nghèo đói gia tăng do ảnh hưởng của 
đại dịch COVID-19. Giá nhiên liệu đã tăng mạnh 
kể từ năm 2020, khi giá dầu diesel gần như tăng 
gấp đôi từ mức 1 USD lên 1,9 USD, trong khi giá 
xăng tăng từ 1,75 USD lên 2,55 USD.

Cộng đồng thổ dân chiếm 1 triệu người trong 
tổng dân số 17,7 triệu người của Ecuador.

Người biểu tình phản đối Chính phủ tuần hành 
ở thủ đô Quito, Ecuador ngày 16/6/2022

Trong những ngày qua, Liên đoàn các dân tộc 
bản địa (Conaie) đã phát động những cuộc biểu 
tình lớn, chặn các đường cao tốc và lối vào thủ đô 
Quito, gây ra các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh 
sát.

Các cuộc đối thoại với Tổng thống đều không 
đem lại kết quả.

Căng thẳng leo thang buộc Tổng thống Lasso 
ngày 17/6 phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh 
và thành phố, trong đó có cả thủ đô Quito.

Các tỉnh phải ban bố tình trạng khẩn cấp bao 
gồm Pichincha và Imbabura ở phía Bắc và 
Cotopaxi ở miền Trung. Với việc ban bố tình trạng 
khẩn cấp, Tổng thống Ecuador được quyền huy 
động quân đội tham gia giữ gìn trật tự xã hội, tạm 
dừng các quyền công dân và ban bố thiết quân luật.

Bên cạnh đó, nhằm “hạ nhiệt” các hoạt động 
biểu tình, Chính phủ Ecuador cũng quyết định sẽ 
trợ cấp 50% giá urê cho các nhà sản xuất vừa và 
nhỏ, đồng thời ra lệnh xóa các khoản vay đã quá 
hạn với giá trị lên tới 3.000 USD do ngân hàng nhà 
nước cấp để phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, Conaie khẳng định sẽ tiếp tục chặn 
đường phố cho đến khi chính phủ đáp ứng 10 yêu 
cầu, trong đó có kiểm soát giá thực phẩm và đàm 
phán lại về các khoản vay cá nhân của 4 triệu hộ gia 
đình.

UAE cam kết dành 50 tỷ USD 
để giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu

(VN+) - Tổng thống Sheikh Mohamed cho 
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biết UAE đã đầu tư hơn 50 tỷ USD vào các dự án 
năng lượng tái tạo tại 40 quốc gia và có kế hoạch 
tăng gấp đôi con số này trong 10 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- 
Bắc Phi, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab 
thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed 
ngày 18/6 cam kết dành 50 tỷ USD để giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu sau khi tham dự 
cuộc họp do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì.

Ông Sheikh Mohamed cho biết UAE đã đầu 
tư hơn 50 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo 
tại 40 quốc gia và có kế hoạch tăng gấp đôi con số 
này trong 10 năm tới.

Nhà lãnh đạo UAE đã cùng với các nguyên 
thủ quốc gia từ 17 nền kinh tế đóng góp 80% GDP 
toàn cầu đã tham dự cuộc họp trực tuyến về năng 
lượng và khí hậu do Tổng thống Mỹ Biden chủ trì 
ngày 17/6.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed
Phát biểu tại diễn đàn, ông Sheikh Mohamed 

nêu rõ biến đổi khí hậu phải được giải quyết thông 
qua hợp tác.

Ông cho hay UAE lâu nay có quan điểm rằng 
hành động chống biến đổi khí hậu là cơ hội để thúc 
đẩy phát triển kinh tế-xã hội, với trọng tâm tập 
trung vào các giải pháp thiết thực nhằm mang lại 
lợi ích cho tất cả các quốc gia.

UAE đang đẩy mạnh nỗ lực giải quyết vấn đề 
biến đổi khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 
năng lượng toàn cầu.

Trong một tuyên bố đăng tải trên tải khoản 
Twitter, Tổng thống Sheikh Mohamed khẳng định 
UAE tiếp tục tôn trọng các cam kết của mình về 
hành động chống biến đổi khí hậu.

UAE sẽ là nước chủ nhà đăng cai Hội nghị lần 
thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) vào năm 
2023.

Đầu tư của UAE vào năng lượng tái tạo trong 
nước gồm nhiều dự án năng lượng Mặt Trời lớn 
nhất toàn cầu xuyên suốt 15 năm qua đã đem lại chi 
phí năng lượng Mặt Trời thấp nhất trên thế giới.

Đầu tư quốc tế của UAE cũng góp phần cắt 
giảm đáng kể chi phí cho năng lượng tái tạo trong 
thập kỷ qua, góp phần định hình lại thị trường năng 
lượng toàn cầu.

UAE cũng đang đi tiên phong trong thu thập 
và lưu trữ carbon để khử carbon trong ngành công 
nghiệp nặng và đi đầu các sáng kiến trong nông 
nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu và ưu tiên 
bảo tồn đa dạng sinh học.

EU hy vọng nối lại xuất khẩu 
ngũ cốc từ Ukraine bằng đường 
biển

(VN+) - Theo ông Joseph Borrell, việc nối lại 
xuất khẩu của Ukraine bằng đường biển là vô cùng 
quan trọng, nếu không có nguy cơ xảy ra thảm họa 
lương thực toàn cầu.

Ngày 18/6, Đại diện cấp cao phụ trách chính 
sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu 
(EU) Joseph Borrell cho biết khối này hy vọng sẽ 
tìm ra giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc 
của Ukraine qua các cảng ở Biển Đen trong những 
ngày tới, bởi những phương thức thay thế sẽ không 
ngăn chặn được cuộc khủng hoảng lương thực toàn 
cầu.

Theo ông Borrell, việc nối lại xuất khẩu của 
Ukraine bằng đường biển là vô cùng quan trọng, do 
vậy EU đang hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc 
trong vấn đề này.

Ông cũng bày tỏ hy vọng có thể tìm ra giải 
pháp trong những ngày tới, nếu không có nguy cơ 
xảy ra thảm họa lương thực toàn cầu.

Các nước phương Tây tăng cường áp lực trừng 
phạt đối với Nga sau khi Moskva phát động chiến 
dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.

Các biện pháp trừng phạt chủ yếu ảnh hưởng 
đến lĩnh vực ngân hàng và sản phẩm công nghệ 
cao. Đồng thời, do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, 
châu Âu và Mỹ phải đối mặt với tình trạng giá ngũ 
cốc tăng mạnh.

Thu hoạch ngũ cốc tại Ukraine
Ông Joseph Borrell cũng cho biết khối này sẵn 

sàng hợp tác để ngăn chặn bất kỳ tác động “không 
mong muốn” nào từ các biện pháp trừng phạt Nga, 
thí dụ như chuỗi cung ứng lương thực bị đứt gãy và 
tình trạng “tuân thủ quá mức” liên quan đến các 
hoạt động thanh toán.

Quan chức EU nhấn mạnh các biện pháp 
trừng phạt của liên minh không bao giờ nhằm vào 
hoạt động xuất khẩu nông sản và phân bón của 
Nga, do đó, mọi giao dịch thanh toán liên quan đều 
được đảm bảo an toàn và không bị ảnh hưởng bởi 
các biện pháp trừng phạt này.

Theo người phát ngôn Chương trình Lương 
thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) Thomson 
Peary, tình hình ở Ukraine có thể dẫn đến nạn đói 
toàn cầu.

Ông Peary cho biết Ukraine và Nga chiếm 
30% lượng lúa mỳ xuất khẩu trên thế giới, 20% 
lượng ngô xuất khẩu và 76% nguồn cung hạt 

hướng dương, vì vậy, mọi sự gián đoạn trong sản 
xuất hoặc nguồn cung đều có nguy cơ dẫn đến tình 
trạng giá cả lương thực tăng vọt.

Cảnh báo mất an ninh lương 
thực ở miền Nam Ethiopia do 
hạn hán

(VN+) - Gần 300.000 người ở miền Nam và 
Đông Nam Ethiopia đã phải đi tìm nước và tìm 
đồng cỏ cho gia súc của mình, ít nhất 2,1 triệu gia 
súc đã chết trong khi 10 triệu con nữa cũng có nguy 
cơ chết vì hạn hán.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình ứng phó 
hạn hán của Ethiopia, Chương trình Lương thực 
thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cảnh báo hạn 
hán nghiêm trọng đã khiến 7,4 triệu người ở miền 
Nam và Đông Nam Ethiopia bị mất an ninh lương 
thực.

Báo cáo trên được công bố ngày 17/6 cho biết 
tại Ethiopia, khoảng 3,3 triệu người ở vùng 
Somalia, khoảng 3,09 triệu người ở vùng Oromia 
và 922.000 người ở vùng Các dân tộc phương Nam 
(SNNPR) hiện đang bị mất an ninh lương thực do 
nạn hạn hán đang diễn ra.

Hơn 500.000 học sinh buộc phải nghỉ học do 
trường học đóng cửa hoặc gia đình cần các em lao 
động để tăng thu nhập hoặc chăn nuôi gia súc vào 
thời điểm khó khăn này.

WFP dự báo tình hình mất an ninh lương thực 
tại Ethiopia sẽ kéo dài do mùa màng bị thất bát. 
WFP đặt mục tiêu hỗ trợ cho 3,5 triệu người ở miền 
Nam và Đông Nam Ethiopia bằng cách viện trợ 
lương thực khẩn cấp, hỗ trợ dinh dưỡng và thông 
qua chương trình bữa ăn tại trường học, đồng thời 
giúp các chủ hộ nông dân thích ứng với biến đổi khí 
hậu.

Hiện WFP đang hỗ trợ lương thực cho người 
dân ở vùng Somali, trong đó, trẻ em và bà mẹ bị suy 
dinh dưỡng được điều trị bằng thực phẩm dinh 
dưỡng đặc biệt.

Người dân sơ tán tránh hạn hán tại trại tạm ở 
Werder (Ethiopia)

Tại vùng Oromia và SNNPR, WFP đang 
phân phối thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt để giải 
quyết tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, 
cung cấp bữa ăn giàu dinh dưỡng cho các trường 
học cho hơn 117.000 trẻ có gia đình chịu ảnh 
hưởng của hạn hán.

Tuy nhiên, WFP cho biết tổ chức này phải hạn 
chế một số hoạt động hỗ trợ lương thực do thiếu 
kinh phí.
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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


Trang 09

Issue # 2000 * Tuesday, June 21,  2022

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Ở giữa Biển Chết có một hòn 
đảo trắng tinh như tuyết, chứa 
đựng một điều diệu kỳ khiến cả 
thế giới ngỡ ngàng

ằm ở trung tâm của Biển Chết, Đảo NMuối là vùng đảo nhỏ màu trắng tinh, 
bao quanh là nước màu ngọc lam tạo 

nên cảnh tượng đẹp nao lòng.
Lâu nay, Biển Chết vẫn được coi là một trong 

những địa điểm du lịch nổi tiếng được du khách 
ghé thăm nhiều nhất của đất nước Israel. Không chỉ 
là khách du lịch, ngay cả các nhà khoa học cũng 
luôn có sự tò mò về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở 
nơi này.

Ở giữa Biển Chết có một hòn đảo nhỏ mà 
người ta thường gọi là Đảo Muối. Điều khiến hòn 
đảo này trở nên nổi tiếng hơn cả là có một cái cây 
vẫn đứng sừng sững ở đó bất chấp sự khắc nghiệt 
mà thiên nhiên mang lại.

Hãy cùng tìm hiểu xem tại sao ở nơi người ta 
gọi là “chết”, lại có sự sống kỳ diệu đến như vậy?

Biển Chết - vùng biển độc nhất vô nhị trên 
thế giới

Biển Chết thực chất là hồ nước siêu mặn sâu 
nhất thế giới, có độ mặn 34,2% (đo vào năm 2010), 
chia tách Israel và Bờ Tây Jordan. 

Bề mặt Biển Chết nằm ở 430m dưới mực nước 
biển. Biển Chết có chiều dài 76km, nơi rộng nhất 
tới 18km và sâu nhất là 400m. Nhiệt độ của nó nằm 
trong khoảng 19 độ C đến 37 độ C.

Nước ở Biển Chết cực mặn, ngoài vi sinh vật 
ra không có loài vật nào khác sống được. Đó cũng 
là lý do vì sao người ta gọi nó với cái tên Biển Chết 
(tên tiếng Anh là Dead Sea). 

Nước ở Biển Chết chứa khoảng 21 khoáng 
chất, bao gồm cả magie, canxi, brom và kali. 12 
trong số các khoáng chất này không tìm thấy trong 
các biển hay đại dương khác, và một số trong 
chúng được ghi nhận là có ảnh hưởng tới cảm giác 
thư giãn, dưỡng da, trị các vấn đề về da, hoạt động 
của hệ tuần hoàn và giúp thuyên giảm bệnh thấp 
khớp cũng như các rối loạn trao đổi chất.

Vậy nên, Biển Chết có sức lôi cuốn đặc biệt 
với du khách trên thế giới. Không thể nghỉ dưỡng, 
du khách còn đến đây chữa bệnh, đặc biệt các bệnh 
ngoài da bởi nồng độ muối cao.

Đảo Muối - điều kỳ diệu từ bàn tay con 
người?

Nằm ở trung tâm của Biển Chết, Đảo Muối là 
vùng đảo nhỏ màu trắng tinh, bao quanh là nước 
màu ngọc lam tạo nên cảnh tượng đẹp nao lòng.

Nhưng điểm nổi bật trên hòn đảo này chính là 
sự hiện của một cái cây nhỏ. Khi đặt chân đến đây, 
ai cũng thắc mắc tại sao cái cây lại có thể tồn tại ở 

một nơi mà không một sinh vật nào sống được?!
Cái cây cắm rễ xuống dưới qua lớp muối dày 

trên đảo, thân cây có nhiều nhánh và một số chồi. 
Sự kỳ diệu này được cho là do bàn tay chăm sóc của 
một người đàn ông địa phương. Người này đã hiểu 
được nguyên lý và mang đến nguồn dinh dưỡng 
cần thiết cho sự tồn tại của cái cây. Cụ thể, ông 
thường chèo xuồng ra Đảo Muối hàng ngày và 
mang khoáng chất tưới cho cây.

Để đến được Đảo Muối, du khách phải bơi ít 
nhất 20 phút. Tuy nhiên, việc này không dễ như 
tưởng tượng. Tỷ lệ mặn của nước ở đây cao làm cơ 
thể tự nổi, ngăn cản tay và chân cử động nhuần 
nhuyễn, và để bơi đến đây cần một nỗ lực rất cao và 
thể chất khỏe mạnh.

Một số người có kinh nghiệm bơi trên Biển 
Chết chia sẻ rằng, nếu muốn bơi ra hòn đảo, bạn 
phải cố gắng giữ nằm ngửa, giữ thẳng lưng. Đừng 
miệt mài bơi về phía trước vì hành động này không 
tác dụng mà chỉ khiến bạn thêm mệt, nhanh đuối 
sức.

Bên cạnh đó, bạn cần cẩn thận không để nước 
muối bắn vào mắt. Thực hiện các chuyển động nhẹ 
nhàng, di chuyển từ từ không cần vội vàng.

Rất nhiều khách du lịch tỏ ra thích thú với Đảo 
Muối và cái cây trên đảo nên tìm ra tận nơi để 
chiêm ngưỡng và chụp ảnh. ■
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Elizebeth, từ nghiên cứu 
văn học đến bẻ khóa mật mã

Là chuyên gia bẻ khóa mật mã, trong 
gần 40 năm làm việc cho Lực lượng 
bảo vệ bờ biển Mỹ và Cục Cơ yếu 

quân đội Mỹ, Elizebeth Smith Friedman đã bẻ 
khóa thành công hàng nghìn bức điện mã hóa của 
các băng nhóm buôn lậu rượu, ma túy và của Quân 
đội Đức Quốc xã.

Kết quả là nhiều dường dây buôn lậu bị 
FBI phá vỡ, mạng lưới gián điệp Quốc xã ở Mỹ, 
Argentina, Bolivia, Chile bị vô hiệu hóa, trong đó 
có việc cứu thoát chiếc tàu vận tải Queen Mary, 
Anh quốc với 8.000 lính và thủy thủ đoàn cùng 40 
nghìn tấn hàng hóa khỏi bị tàu ngầm U-boat của 
Hải quân Đức Quốc xã tấn công…

1. Sinh ra ở thành phố Huntington, bang 
Indiana, Mỹ, Elizebeth là con út trong gia đình ông 
bà John Marion Smith và là người duy nhất còn 
sống vì 8 anh chị cô lần lượt qua đời. 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành văn học 
Anh tại Đại học Hillsdale, bang Michigan, thay vì 
trở thành giảng viên thì năm 1916, Elizebeth lại 
chọn Phòng nghiên cứu Riverbank ở Geneva, bang 
Illinois để khởi nghiệp.

Đây là một trong những cơ sở đầu tiên tại 
Mỹ được thành lập với mục đích nghiên cứu cách 
bẻ khóa mật mã. Công việc của Elizebeth lúc ấy là 
tìm hiểu tất cả tác phẩm của đại văn hào người Anh 
Williams Shakespeare vì đại tá George Fabyan, chỉ 
huy của Elizebeth tin rằng có nhiều bí mật được 
Shakespeare che giấu bằng mật mã trong những tác 
phẩm ấy.

Tháng 5-1917, Elizebeth kết hôn với 
William F. Friedman, làm việc cùng cơ quan. Đến 
năm 1919, Bộ Chiến tranh Mỹ cho ra đời một đơn 
vị gọi là “Phòng đen” - hay còn gọi là Cục Cơ yếu 
quân đội MI8. Trong số những người đầu tiên được 
MI8 tuyển dụng, có vợ chồng Elizebeth, William 
F. Friedman.

Cũng năm 1919, Quốc hội Mỹ ban hành 
Luật cấm rượu (Đạo luật Volstead). Điều này vô 
hình chung đã khuyến khích những băng nhóm tội 
phạm hình thành những đường dây buôn lậu rượu 
từ Anh quốc và Canada. Hơn nữa, các thiết bị viễn 
thông ngày càng trở nên nhỏ gọn nên việc liên lạc 
giữa các băng nhóm cũng dễ dàng.

Elizebeth nói: “Mật mã thời ấy khá đơn 
giản. Lấy ví dụ trên tờ New York Times số ra ngày 
9-12-1919, trong mục quảng cáo có mẩu tin: “Bán 
căn hộ 4 phòng ở Philadelphia, giá 6.500 USD. 
Liên hệ Whitehead, hộp thư 96 hoặc số điện thoại 
631512”. Chẳng khó khăn gì để tôi hiểu được rằng 
6 giờ 30 phút chiều ngày 15-12, sẽ có 4 xe tải chở 
6.500 lít rượu, giao tại xa lộ 96, lối vào bìa rừng 
Whitehead”.

Sau nhiều thành công trong việc triệt hạ các 
đường dây buôn lậu rượu, năm 1923, Elizebeth 
được Hải quân Mỹ tuyển về bộ phận tình báo thuộc 
Lực lượng Phòng vệ bờ biển (USCG). Chỉ 21 

tháng sau đó, Elizebeth đã bẻ khóa 3.300 tin nhắn 
mã hóa của bọn buôn lậu rượu và ma túy.

Khả năng siêu việt của Elizebeth đã khiến 
Hải quân Mỹ gọi cô là “người giỏi nhất trong số 
những người giỏi nhất về mật mã ở nước Mỹ”. 

Cũng chính vì thế, ngoài bộ phận tình báo 
thuộc USCG, Elizebeth còn được Cục Phòng 
chống ma túy, Cục Thuế nội địa, Cục Hải quan và 
Bộ Tư pháp Mỹ trọng dụng. 12.000 tin nhắn mã 
hóa mà những cơ quan này thu được từ các băng 
nhóm tội phạm đã qua tay Elizebeth.

Cô nói: “Đến lúc ấy, tôi nhận ra rằng cần 
thiết phải có một bộ phận chuyên về phân tích mật 
mã để phục vụ cho tất cả các ngành liên quan nên 
tôi gửi một bản tường trình lên Quốc hội, và được 
chấp thuận mặc dù chúng tôi chỉ có 7 người”.

Một trong những dấu ấn đầu tiên của 
Elizebeth lúc nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới là cung 
cấp cho FBI những thông tin đã được giải mã trong 
vụ phá vỡ mạng lưới gián điệp Nhật Bản do 
Velvalee Dickinson cầm đầu.

 Sau khi kết hôn với Lee T. Dickinson, giám 
đốc một công ty môi giới địa ốc, khách hàng phần 
lớn là người Mỹ gốc Nhật, Velvalee đã được Cơ 
quan tình báo Hắc Long, Nhật Bản tuyển dụng. 

Để tạo bình phong cho hoạt động gián điệp, 
Velvalee mở một cửa hàng bán búp bê rồi sử dụng 
tên tuổi của nhiều khách hàng để mã hóa các bản 
tin. Elizebeth cho biết nội dung các bản tin đều là 
đơn đặt hàng búp bê, gửi cho những công ty chuyên 
sản xuất loại đồ chơi này ở nhiều nơi trên thế giới 
nhưng thật ra, nó nói về các hoạt động của Hải quân 
Mỹ.

Tháng 2-1942, FBI chú ý đến bức thư của 
một phụ nữ ở Portland, bang Oregon gửi cho một 
phóng viên ở Buenos Aires, Argentina, nội dung 
thảo luận về “bệnh viện búp bê”. 

Trong thư, người phụ nữ này cho biết đã 
chuyển đến phóng viên “3 con búp bê cổ của Anh” 
để nhờ sửa chữa đồng thời người phụ nữ ấy còn 
nhắc đến “lưới đánh cá” và “bong bóng bay”. 

Kết quả giải mã của Elizebeth đã chứng 
minh rằng “3 con búp bê là 3 chiến hạm Mỹ”, 
“bệnh viện búp bê là nhà máy sửa chữa tàu chiến ở 
bờ Tây nước Mỹ” còn “lưới đánh cá” và “bong 
bóng bay” là hệ thống phòng thủ dưới nước và trên 
trời ở khu vực này.

Sau vụ tập kích của Phát xít Nhật vào Trân 

Châu Cảng, lại có thêm 4 bức thư khác cũng được 
gửi đến Buenos Aires. Người gửi 1 trong 4 bức thư 
ấy là Mary Wallace ở Springfield, bang Ohio 
nhưng lại đóng dấu bưu điện New York. 

Trong thư cho biết: “Ông Shaw bị ốm 
nhưng sẽ sớm trở lại làm việc”. Kết quả giải mã do 
Elizebeth thực hiện cho thấy “tàu khu trục USS 
Shaw bị hư hại trong cuộc tấn công Trân Châu 
Cảng đã được sửa chữa ở bờ Tây và sẽ trở lại Hạm 
đội Thái Bình Dương”.

Tính đến tháng 8-1941, Elizebeth đã bẻ 
khóa mật mã 12 lá thư, tất cả đều chứa đụng những 
thông tin về việc sửa chữa, hoán cải hoặc đóng mới 
các tàu chiến Mỹ. Các nhà điều tra của FBI cho biết 
tất cả những thông tin ấy đều trùng khớp với những 
gì đang diễn ra trong lực lượng Hải quân Mỹ, dẫn 
đến việc “phá vỡ mạng lưới gián điệp lớn nhất của 
Đế quốc Nhật hoạt động trên đất Mỹ từ trước đến 
nay do Velvalee Dickinson cầm đầu”.

Elizebeth và máy mã hóa Enigma.
2. Năm 1942, chiến sự diễn ra càng lúc 

càng khốc liệt và bộ phận bẻ khóa mật mã do 
Elizebeth đứng đầu cũng phải căng mình với 
những bản tin được các điệp viên Đức lồng vào 
mục “rao vặt” hoặc “cáo phó” trên một số tờ báo, 
hoặc mục “điểm sách” xem ra có vẻ vô thưởng vô 
phạt, do một số đài phát thanh tư nhân ở Chile, Mỹ, 
truyền đi nhưng với điệp viên Đức Quốc xã, họ chỉ 
cần mua cuốn sách đó là sẽ có ngay những chỉ thị từ 
Bộ Tổng tham mưu quân đội Quốc xã.

Tháng 9-1942, Cơ quan tình báo chiến lược 
Mỹ OSS (tiền thân của CIA sau này) thu được 
những bản tin rất lạ. 

Khi nó được chuyển đến cho nhóm giải mã 
Elizebeth thì cô nhận ra cách mã hóa không giống 
như cách điệp viên Đức vẫn thường dùng. Trao đổi 
với các đồng nghiệp Ba Lan, Anh quốc, Elizebeth 
cho biết những bản tin ấy gửi đi từ máy Enigma, do 
người Đức phát minh năm 1920 rồi hoàn thiện năm 
1926. 

Lúc Thế chiến II bùng nổ, nó lại được cải 
tiến thêm một lần nữa mà kết quả là phải mất 159 tỉ 
tỉ lần, các chuyên gia bẻ khóa mới có thể giải mã 
được 1 bản tin.

Vì thế, Quốc hội Mỹ dựa trên đề nghị của 
Elizebeth, cho phép quân đội Mỹ thành lập một cơ 
sở đặc biệt, gọi là “Bombe” để nghiên cứu cách bẻ 
khóa mật mã của máy Enigma. 

Đã có 121 “Bombe” liên kết với nhau được 
đặt ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, mỗi “Bombe” 
gồm nhiều thiết bị, nặng 2,5 tấn, có khả năng tìm, 
đọc và dịch những thông tin đã mã hóa.

Elizebeth nói: “Kết quả là Bombe xử lý 
thông tin nhanh hơn 34 lần nếu so với nhóm giải 
mã Bletchley Park của Anh, do nhà khoa học mật 
mã Alan Turing đứng đầu”. 

Và mặc dù là đồng minh trong cuộc chiến 
chống Phát xít nhưng phía Mỹ giữ kín những thành 
công trong việc bẻ khóa máy Enigma nên đến nay, 
vẫn có những câu hỏi về việc “nhóm Bletchley 
Park của Turing hay nhóm Bombe của Elizebeth, 
ai là nhóm đầu tiên đã giải mã những bức điện gửi 
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đi từ máy Enigma?”.
 Vào thời điểm sôi động nhất, bộ phận bẻ 

khóa mật mã của Elizebeth cũng chỉ có 12 người.
Tháng 3-1943, qua việc nghiên cứu các 

bức điện mã hóa thu được từ những điệp viên Đức 
Quốc xã, Elizebeth biết rằng chúng được gửi đi từ 3 
máy Enigma khác nhau ở 3 quốc gia Argentina, 
Bolivia và Chile. Chỉ huy chung của mạng lưới này 
là Johannes Siegfried Becker, mật danh Sargo, sĩ 
quan SS (Lực lượng an ninh vũ trang Đức Quốc 
xã).

Tất cả những thông tin mà điệp viên Đức 
Quốc xã thu thập về hoạt động của quân đội Mỹ và 
Đồng minh ở Mỹ Latin được máy Enigma ở 
Argentina mã hóa rồi chuyển đến máy Enigma ở 
Bolivia. Tại đây, sau khi bổ sung tin tình báo của 
điệp viên Đức ở Bolivia, nó được chuyển đến máy 
Enigma đặt ở Chile rồi về Đức.

Vào thời điểm mạnh nhất, mạng lưới gián 
điệp của Becker còn tổ chức thành công một hệ 
thống các đài phát thanh tư nhân ở Mexico do điệp 
viên Hansen (bí danh Cajiba) phụ trách và ngay 
trong nội địa nước Mỹ do Schroell (bí danh 
Valiente) phụ trách, gọi là chiến dịch Jolle, cung 
cấp thông tin tình báo cho Đức Quốc xã dưới hình 
thức dự báo thời tiết.

Một trong những bản tin ấy là lịch trình di 
chuyển của tàu vận tải Queen Mary, làm nhiệm vụ 
vận chuyển 8.000 binh lính cùng 400 tấn hàng gồm 
thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế, tăng viện cho 
mặt trận Mỹ Latin. 

Một bản tin khác thu được từ Bộ Tổng hành 
dinh quân đội Quốc xã cho thấy 4 tàu ngầm U-boat 
đang hoạt động ở Đại Tây Dương được lệnh đến 
vùng biển Brazil để đánh chìm tàu Queen Mary với 
phần thưởng tương đương 25.000 USD do đích 
thân “Quốc trưởng Hitler” trao tặng.

Vì thế, một mẻ lưới được Cơ quan tình báo 
chiến lược Mỹ OSS phối hợp với quân đội 
Argentina, Bolivia và Chile tung ra. Kết quả 
Hansen và Schroell cùng hầu hết các điệp viên Đức 
nằm vùng ở 3 quốc gia này bị bắt. Một số trốn thoát 
tiếp tục xây dựng lại mạng lưới nhưng cho đến khi 
Thế chiến II kết thúc, hầu như họ chẳng làm được 
điều gì đáng kể.

Nhớ lại chuyện này, Elizebeth nói: “Chúng 
tôi thu được bản tin gửi từ máy Enigma ở Bolivia 
do Osmar Alberto Hellmuth, sĩ quan hải quân 
Argentina nhưng lại là gián điệp Đức, gửi về Đức. 
Trong bản tin, ông ta liệt kê phần lớn các đầu mối 
gián điệp Đức ở Tây Ban Nha, Argentina,, Bolivia, 
Chile… nên vì vậy, khi Hellmuth theo tàu SS Cabo 
de Hornos của Hải quân Argentina đến Tây Ban 
Nha, ông ta đã bị tình báo Anh bắt giữ lúc dừng lại ở 
Trinidad”.

2 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, 
Elizebeth nghỉ hưu rồi làm việc cho Quỹ Tiền tệ 
quốc tế. Tại đây, bà tạo ra hệ thống bảo mật thông 
tin cho tổ chức này nhưng công lao của bà trong 
Thế chiến II hầu như không được nhắc đến chỉ vì 
bà là… phụ nữ trong lúc chồng bà lại được đề cao. 
Bà mất ngày 31-10-1980, thọ 88 tuổi.

Mãi đến năm 1999, trong lễ kỷ niệm 80 
năm ngày thành lập Cục Cơ yếu quân đội MI8, tên 
tuổi của Elizebeth mới được vinh danh. Sau đó, 
cũng phải đến tháng 4-2019, Thượng viện Mỹ mới 
thông qua nghị quyết “Tôn vinh cuộc đời và di sản 
của Elizebeth Smith Friedman”.

Tháng 7-2020, Lực lượng bảo vệ bờ biển 
Mỹ lấy tên Elizebeth để đặt cho hệ thống máy giải 
mã Legend Class-11 với tuyên bố “những đóng 
góp của Elizebeth trong việc bẻ khóa mật mã đã 
xứng đáng để USCG gọi Legend Class-11 bằng 
tên của bà…”. ■ 

Khám phá nghĩa địa tàu vũ 
trụ ở Thái Bình Dương

Với khoảng cách 2.600km so với 
hòn đảo gần nhất, Point Nemo là 
nơi "an nghỉ" của hàng trăm tàu vũ 

trụ khi kết thúc sứ mệnh.

Point Nemo là nơi lý tưởng để các tàu vũ 
trụ đâm xuống sau khi kết thúc sứ mệnh

Point Nemo trong tiếng Latin có nghĩa 
"vùng không người"

Đây là điểm vô hình nằm giữa Thái Bình 
Dương, xung quanh là Australia, Nam Mỹ và New 
Zealand. Các đảo gần Point Nemo gồm Ducie ở 
phía bắc, Motu Nui thuộc đảo Phục Sinh tại phía 
đông bắc và Maher nằm phía nam. 

Với khoảng cách hơn 2.600 km đến đất liền 
gần nhất, Point Nemo là nơi lý tưởng để các tàu vũ 
trụ đâm xuống sau khi kết thúc sứ mệnh. Từ khi 
được sử dụng năm 1971, Point Nemo trở thành nơi 
"an nghỉ" của hơn 270 tàu vũ trụ đến từ Cơ quan 
Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và một số tổ chức 
không gian. 

Người đầu tiên tìm ra vị trí của Point 
Nemo là Hrvoje Lukatela

Người đầu tiên tìm ra vị trí của Point Nemo 
là Hrvoje Lukatela, kỹ sư trắc địa người Canada 
gốc Croatia. Ông sử dụng phần mềm để tính tọa độ 
có khoảng cách lớn nhất từ 3 điểm cách đều nhau, 
nhờ đó tìm ra vị trí của Point Nemo vào năm 1992 
mà không cần đến địa điểm. Trên ảnh là Motu Nui, 
một trong những đảo có khoảng cách đến Point 
Nemo gần nhất. 

Point Nemo là nơi an toàn nhất để tàu vũ trụ 
rơi xuống bởi nguy cơ va chạm khu dân cư, các 
công trình của con người bằng không. Do tính chất 
dòng hải lưu, khu vực này khan hiếm sinh vật biển, 

không có tàu đánh cá vì ít chất dinh dưỡng. Đó là lý 
do Point Nemo có biệt danh "nghĩa địa tàu vũ trụ" 
hoặc "nơi cô đơn nhất Trái Đất". 

Công trình lớn nhất từng rơi xuống Point 
Nemo là Phòng Thí nghiệm Không gian (MIR) của 
Nga với khối lượng khoảng 120 tấn, rơi xuống vào 
năm 2001 sau 15 năm hoạt động. Nhiều tàu vũ trụ 
khác cũng "an nghỉ" tại Point Nemo như các tàu 
vận chuyển của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, tàu chở 
hàng HTV của Nhật Bản, hơn 140 tàu tiếp tế của 
Nga... 

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) 
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến rơi 

xuống Point Nemo vào năm 2031. Do kích thước 
rất lớn, ISS sẽ không bốc cháy hoàn toàn khi trở lại 
khí quyển Trái Đất. 

Những người "sống" gần khu vực này nhất 
chính là nhà khoa học trên ISS. Khi bay qua Point 
Nemo, khoảng cách từ ISS tới Trái Đất là 360 km, 
gần hơn mọi hòn đảo trên bề mặt hành tinh.

Các kỹ sư phải căn chỉnh thời gian để tàu vũ 
trụ rơi xuống Point Nemo. Khi trở lại khí quyển 
Trái Đất, tàu vũ trụ sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. 
Với những vật thể lớn như trạm vũ trụ Thiên Cung 
1 của Trung Quốc, các mảnh vỡ rải khắp vùng biển 
dài 1.600 km. Tuy nhiên, không thể xác định rõ vị 
trí rơi của các mảnh vỡ. 

Năm 1997, một tiếng động lớn phát ra cách 
Point Nemo khoảng 2.000 km về phía đông, được 
gọi là "The Bloop". Những người đam mê khoa 
học viễn tưởng cho rằng đây là âm thanh của một 
loài thủy quái. 

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Khí quyển và 
Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) kết luận đây chỉ 
là âm thanh của băng vỡ tại Nam Cực. Trong cuộc 
thi Volvo Ocean Race năm 2017-18, những con 
thuyền đi qua Point Nemo đã thu thập các hạt vi 
nhựa, phục vụ nghiên cứu rác thải đại dương. ■

* Chi phí nhổ răng
Một người đàn ông bước vào phòng khám 

của bác sĩ John và hỏi chi phí nhổ răng sâu.
- 50 Euro, thưa ông - John nhã nhặn đáp.
- Đây là con số tôi chưa từng tưởng tượng. 

Còn cách nào để giảm chi phí không?
- Nếu không dùng thuốc gây tê, ngài chỉ 

phải trả 30 Euro.
- Vẫn cao. Tôi muốn một mức phí thấp hơn 

nữa.
- Không dùng thuốc tê và dùng kìm để nhổ 

răng thì tôi chỉ lấy 15 Euro.
- Tôi vẫn không muốn chi chừng ấy tiền 

cho một cái răng sâu.
- Nếu ngài đồng ý để cậu sinh viên thực tập 

của tôi nhổ, tôi chỉ lấy 5 Euro.
- Tuyệt vời. Bác sĩ đặt lịch cho vợ tôi vào 

thứ sáu tuần tới nhé!!!

Vui Cöôøi
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“Vén màn” bí mật về gia 
tộc gucci 

Ở vị trí là người đứng đầu gia đình, 
Guccio Gucci đóng vai trò gì trong 

cuộc chiến tranh giành tiền tài và quyền lực của các 
con mình?

1. Người cha châm ngòi cuộc nội chiến
Giai thoại về những mâu thuẫn nội bộ của 

Gucci đã trở thành chất liệu “sống” cho nhiều bộ 
phim, vở kịch nổi tiếng. Nhưng từ đâu những 
người anh em cùng lớn lên dưới một mái nhà lại 
nảy sinh xung đột không thể cứu vãn? 

Ngọn nguồn của câu chuyện bắt đầu từ 
Guccio Gucci – người sáng lập thương hiệu. 
Không chỉ thản nhiên dạo bước trong “chiến 
trường” gia tộc được gây nên bởi những người con 
của mình, Guccio còn đóng vai trò như “động lực” 
thúc đẩy sự cạnh tranh khốc liệt đó bởi loạt bài học 
cuộc sống mang tính chủ quan và tư tưởng “trọng 
nam khinh nữ” của mình.

Sóng gió tạo nên đế chế thời trang bậc 
nhất nước ý

Sinh ra trong một gia đình có nghề đan nón 
rơm ở Florence, Ý, Guccio Gucci được kỳ vọng sẽ 
kế thừa cơ nghiệp của cha mẹ, ít nhất là trước khi 
nó phá sản vào năm ông 17 tuổi. Bị cha đuổi khỏi 
nhà với hai bàn tay trắng, Guccio sau đó nhảy lên 
một chuyến tàu chở hàng tiến thẳng đến nước Anh. 

Ông đặt chân vào một trong những khách 
sạn xa hoa nhất London, Savoy và bắt đầu những 
công việc tay chân như bồi bàn, rửa chén hay sau 
đó là nhân viên bấm thang máy. Có cơ hội quan sát 
cận cảnh những vị khách sang trọng và thời 
thượng, ông nhanh chóng khám phá ra đam mê của 
họ với những chiếc túi xách xa xỉ bằng da. 

Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện chức 
năng, chúng còn là con dấu khẳng định địa vị của 
người sử dụng. Mùa này qua mùa khác, Guccio dần 
trở nên nhạy bén với tư duy thẩm mỹ của giới 
thượng lưu và thấu hiểu niềm khao khát của họ với 
những món hàng thủ công tinh xảo.

Sau vài năm làm việc tại Savoy, Guccio tiết 
kiệm đủ tiền để quay về Florence và sau đó kết hôn 
với một cô thợ may váy tên Aida Cavelli và tìm 
được việc làm trong một công ty chuyên sản xuất 
đồ da cao cấp, Franzi. 

Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, Guccio 
nhanh chóng trở nên thạo nghề và đứng ra mở một 
cửa hàng cho riêng mình với tên gọi Valigeria 
Guccio Gucci vào năm 1921. Thời gian đầu, cửa 
tiệm chỉ bán túi xách và vali bằng da do Guccio tự 
tay lựa chọn từ các nhà cung cấp ở Tuscany, Đức và 
Anh. 

Nhưng kinh nghiệm ở khách sạn Savoy đã 
hối thúc ông thoát khỏi sự phụ thuộc để tìm kiếm 
những mẫu mã thực sự khiến giới nhà giàu phải 
“phát cuồng”. Ông quyết định mở một xưởng chế 
tác và sửa chữa đồ da để tạo ra những thiết kế “độc 
nhất vô nhị” lấy cảm hứng từ văn hóa đua ngựa. 

Giống như tất cả các doanh nhân, Guccio 
cũng phải đối mặt với những nốt thăng trầm trong 
sự nghiệp. Các nhà cung cấp vải yêu cầu ông giải 
quyết những khoản nợ còn khách hàng thì liên tục 
dời lại ngày thanh toán. “Ông ấy như một người 
đàn ông đang đối diện với án tử vậy” – các thành 
viên trong gia đình hồi tưởng lại. 

Không thể chịu nổi khi thấy ông tự giày vò 
bản thân mình, con rể tương lai của Guccio, 
Giovanni Vitali đã cho ông vay toàn bộ khoản tiết 
kiệm mà anh dành dụm cho cuộc hôn nhân với cô 
con gái Grimalda của nhà sáng lập thương hiệu. 

Trong vòng hai tháng, ông không chỉ trả hết 
các hóa đơn mà còn thuê thêm một đội nghệ nhân 

lành nghề để gia công thắt lưng, ví, giày da…
Roberto Gucci,  Georgio Gucci và 

Maurizio Gucci (từ trái sang) trong buổi lễ khai 
trương của một cửa hàng Gucci ở Paris vào năm 
1983

Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại, vào 
những năm 1940 – 1950, việc chính phủ Ý bày tỏ 
quan điểm chính trị theo Chủ nghĩa Phát-xít đã 
khiến một số quốc gia châu Âu cấm vận hoàn toàn 
các cuộc giao thương với nước này, trong đó có 
những chuyến hàng vải da nhập khẩu của Gucci. 

Để cứu cửa hàng khỏi nguy cơ đóng cửa lần 
nữa, Guccio buộc phải tiết giảm các chi tiết da trên 
thiết kế của mình và thử nghiệm những chất liệu 
mới như canvas, tre, linen, vải lanh… Sự khan 
hiếm vải da trên toàn ngành công nghiệp trong 
nước lúc bấy giờ cũng tạo đà cho Gucci “vượt mặt” 
công ty cũ của mình – Franzi và trở thành đế chế 
phụ kiện thời trang hàng đầu nước Ý. 

Dù trụ vững qua tất cả khó khăn, song gánh 
nặng duy trì sự thịnh vượng của thương hiệu đã 
khiến Guccio Gucci dần đánh mất bản lĩnh của một 
người tiên phong đồng thời bắt đầu áp đặt những 
đường lối khắc nghiệt và bảo thủ lên việc kinh 
doanh và với cả những người thân trong gia đình.

Lời răn dạy của cha về “kẻ sống sót”
Công việc kinh doanh bận rộn đã lấy đi của 

Guccio Gucci nhiều thời gian ở bên gia đình. Tính 
cách hướng nội cũng khiến bầu không khí trong 
những cuộc trò chuyện của ông với các con trở nên 
lạnh nhạt. Dẫu vậy, tất cả đều được ông truyền lại 

một bài học: “Kẻ sống sót là người chiến thắng và 
kẻ sống sót là người tồn tại duy nhất”. 

Guccio thích để bọn trẻ giám sát lẫn nhau 
và vạch trần lỗi lầm của đối phương. Khi những lời 
mách lẻo lần lượt kéo đến bên tai, ông sẽ xuất hiện 
để trừng phạt những kẻ mắc lỗi. Theo thời gian, 
những đứa trẻ hình thành thói quen cạnh tranh và 
cấu xé lẫn nhau. 

Như một nhà huấn luyện lành nghề, Guccio 
để một miếng vải da dưới mũi con trai mình và nói: 
“Đây là mùi hương của tương lai con!”. Từ những 
ngày còn trên ghế nhà trường, bọn trẻ đã bắt đầu 
học việc trong cửa hàng của gia đình và định sẵn 
cuộc đời gắn với cơ ngơi này. Không chỉ hà khắc 
với con trẻ, Guccio còn mang nặng tư tưởng “trọng 
nam khinh nữ”. 

Và sự bất công này “được” ông áp dụng lên 
Grimalda – người con gái lớn đã cống hiến cho 
công việc kinh doanh của Gucci trong nhiều thập 
kỷ và thậm chí còn cùng chồng mình dùng tất cả 
tiền tiết kiệm của mình để giúp công ty trụ lại trong 
thời kỳ khó khăn nhất.

Tuy nhiên, đáp lại tấm lòng ấy, Guccio lại 
dành cho con gái mình một lời tuyên bố sắc lẹm: 
“Nếu con không tự mình đánh bại tất cả, toàn bộ tài 
sản sẽ được giao cho con trai!”. Điều này trực tiếp 
khiến Grimalda trở mặt với cả gia đình.

Đúng như lời hứa vô tình trước đó, năm 
1953, khi Guccio qua đời, ông để lại di chúc chỉ 
bao gồm tên của ba con trai: Aldo, Vasco và 
Rodolfo. Grimalda và chồng đấu tranh giành 
quyền thừa kế công ty với ba người em nhưng cuối 
cùng vẫn trắng tay ra về. 

Vương triều Gucci từ đây được tiếp nối bởi 
một thế hệ tham vọng và đố kị. Bên cạnh những 
mưu toan ngấm ngầm xâu xé lẫn nhau còn chực 
chờ sự trả thù đến từ cô con gái bị bỏ lại. Mỗi cá 
nhân trong gia tộc như cùng gieo những quả bom 
hẹn giờ báo hiệu cho một cuộc nội chiến tàn khốc. 

2. Những đứa con nổi loạn và kế hoạch 
“đánh tráo” danh tính thương hiệu

Với tham vọng khổng lồ và những mâu 
thuẫn chồng chất, hai thế hệ tiếp theo của Gucci 
không từ mọi thủ đoạn để giành lấy ngôi vị “thống 
trị”.

Khi nói về gia đình trong cuốn sách Gucci 
Wars: How I Survived Murder and Intrigue at the 
Heart of the Biggest Fashion House, cháu dâu của 
Guccio Gucci – Jennifer Gucci đã mô tả: “Đàn ông 
Gucci đều giống nhau, những kẻ vô đạo đức mà ít 
ai có thiện cảm”. 

Từ những chuyến phiêu lưu bí mật nhằm 
“bành trướng” sản nghiệp gia đình của những đứa 
con hoài bão đến cuộc chiến đánh đổi di sản vì tiền 
tài và kết thúc trong bi kịch nhuốm màu máu, đằng 
sau những sàn diễn hào nhoáng là sự dối trá và khói 
lửa đến từ xung đột không ngừng nghỉ trong gia tộc 
quyền lực. 

Khát vọng vươn lên tầng lớp thống trị
Không phải chỉ có ba người con trai như 

truyền thông vẫn nhắc đến (những người còn sót lại 
mà ông muốn công khai), Guccio Gucci thực chất 
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có năm người con bao gồm: Grimalda, Enzo, Aldo, 
Vasco và Rodolfo cùng cậu con riêng của vợ ông – 
Ugo Calvelli Gucci. 

Nếu Guccio là người kiến tạo những triết lý 
và vạch ra tầm nhìn cho nhà mốt thì những người 
con liều lĩnh của ông mới chính là nhân tố “khuếch 
trương” biểu tượng của thời trang xa xỉ vượt ra 
ngoài ranh giới nước Ý. 

Người làm nên chuyện nhất trong số đó là 
Aldo Gucci. Tuy không có trình độ học vấn cao, 
xong Aldo lại sở hữu bản năng nhạy bén và tham 
vọng kinh doanh vô cùng lớn. Năm 14 tuổi, ông đã 
bắt đầu phụ giúp công việc gia đình và trở thành 
nhân viên bán hàng đầu tiên của Gucci. 

Năm 1938, ở tuổi 20, Aldo cũng là người 
đưa Gucci “khai phá” thành Rome bất chấp sự cấm 
cản của Guccio. Ông cho ra đời dòng trang sức cao 
cấp, phát triển logo GG và đưa những đôi giày lười 
Gucci Horsebit Loafer đến nước Mỹ. Aldo còn là 
cầu nối đưa nhà mốt thâm nhập sâu vào giới thượng 
lưu để đến tay những quý tộc và minh tinh thời bây 
giờ.

Trái ngược với anh mình, Vasco lại là một 
kẻ kiêu ngạo, lười biếng. Ông an phận điều hành 
nhà máy ở Florence và về cơ bản không đóng góp 
phát kiến nào cho thương thiệu nhưng vẫn nhận 
được cổ phần bằng với hai người còn lại. 

Trong khi đó, Rodolfo, con út trong gia 
đình, bước vào làng giải trí từ những năm đầu đời 
và chỉ bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh 
sau Thế chiến thứ hai. Nhưng ông là một nghệ sĩ 
thực thụ, một trong những sáng tạo tiêu biểu của 
Rodolfo là chiếc khăn Flora đồng thiết kế với 
Vittorio Accornero cho Công nương Grace Kelly. 

Enzo Gucci đã mất vào năm 1913 còn Ugo 
Calvelli Gucci trở thành quân nhân và hoàn toàn bị 
ba người em cùng mẹ khác cha loại bỏ khỏi gia tộc 
sau cái chết của Guccio. 

Dù “bằng mặt không bằng lòng”, ba người 
thừa kế còn lại vẫn phải nhượng bộ lẫn nhau trong 
những kế hoạch nhất định. Một trong số đó là khát 
vọng “chen chân” vào giới thượng lưu lâu đời và 
đưa Gucci thoát khỏi cái mác “new money” (nhà 
giàu mới nổi). 

Chế độ quân chủ châu Âu tồn tại một thứ 
xác minh gốc gác của các quý tộc gọi là “phù hiệu 
áo giáp” (coat-of-arms) với thiết kế độc nhất gắn 
với từng cá nhân hoặc gia đình. 

Theo những ghi chép trong cuốn sách The 
House of Gucci, những năm 1950, Guccio Gucci 
hoặc Aldo Gucci đã “chiếm” được một chiếc phù 
hiệu áo giáp thuộc về Giacinto Gucci, một thành 
viên của giới quý tộc Ý trong thế kỷ XVIII. 

Như một cuộc “tẩy trần” gia thế, Aldo vẽ 
nên truyền thuyết về dòng dõi cao quý của mình 
với tổ tiên là Giacinto đến từ Cremona. Tuy nhiên, 
Grimalda đã vạch trần trò lừa gạt ấy và đưa xuất 
thân khiêm tốn của cha mẹ mình ra ánh sáng.

Lại một lần khác, để nâng cao hình ảnh 
thương hiệu, Aldo cũng dối trá tự nhận Gucci là 
nhà cung cấp dây nịt cho hoàng gia và lần này, để 
kết thúc chuỗi câu chuyện giả dối của em trai mình, 

Grimalda khiến dư luận dậy sóng khi công khai tát 
vào mặt Aldo và phủ nhận tuyên bố hùng hồn đó. 

Rodolfo thì đối xử với con trai độc nhất – 
Maurizio – như một “hoàng tử”. Ông tìm cách hứa 
hôn cho con trai với Marina Palma, con gái của một 
gia đình danh giá lâu đời. 

Còn Patrizia Reggiani, người mà Maurizio 
yêu và kết hôn, bị xem như một “thường dân thấp 
kém” cho dù cái danh “hậu duệ hoàng gia” của gia 
đình Gucci chỉ là một ảo tưởng. 

Tất cả những nỗ lực này đều nhằm thế chỗ 
Franzi – hãng đồ da thực sự của hoàng tộc Ý cũng 
là nơi Guccio học việc, để đạt được danh hiệu 
Cavaliere del Lavoro. 

Bởi Cavaliere del Lavoro – sự công nhận 
cao nhất cho những thành tựu kinh doanh được 
Vua Vittorio Emanuele III trao tặng sẽ đem lại địa 
vị và nhiều đãi ngộ đặc biệt cho họ. May mắn thay, 
khi chính trị nước Ý bước sang trang mới, Gucci đã 
thực sự được bước lên đỉnh cao danh vọng để hả hê 
nhìn xuống sự sụp đổ của Franzi khi không còn 
được hoàng gia “o bế”. 

Đánh đổi di sản, dấu chấm hết của quyền 
lực 

Không như bậc cha chú, những người dù 
tham lam nhưng vẫn xem di sản thời trang của nhà 
mốt là một phần máu thịt của mình, thế hệ thứ ba 
không đặt nặng Gucci như một niềm tự hào mà họ 
phải bất chấp bảo vệ. 

Giorgio và Paolo, con trai của Aldo, đầu tư 
vào các trại ngựa giống Ả Rập và sưu tập nghệ 
thuật. Còn Maurizio thích chèo thuyền và hứng thú 
với ngành công nghiệp đóng tàu hơn. 

Kẻ rắc rối số một – Paolo cũng đồng thời là 
người có tư duy đi trước thời đại, ông đề nghị thành 
lập một nhãn hiệu phụ để phục vụ nhóm khách 
hàng trẻ. 

Aldo và Rodolfo cho đó là một điều “điên 
rồ” và bác bỏ ngay lập tức. Nhưng năm 1980, Paolo 
vẫn bí mật cho ra mắt Paolo Gucci – thương hiệu 
riêng của ông. Khi các bậc trưởng bối phát hiện ra, 
họ mạnh tay sa thải Paolo và khởi kiện để đòi lại cái 
tên “Gucci”. 

Với thói trăng hoa của mình, ở tuổi 50, 
Aldo thản nhiên sống chung với cô thư ký vừa tròn 
20 và có một cô con gái riêng Patricia Gucci. 

Ông đưa Patricia vào công ty làm đại sứ 
thương hiệu và gương mặt đại diện cho hàng loạt 
chiến dịch lớn.  Năm 19 tuổi, cô là thành viên nữ 
duy nhất trong hàng ghế cổ đông bất chấp sự dè bỉu 
của những người anh trai.

Mâu thuẫn ngày một chồng chất, dù không 
còn làm việc trong tập đoàn, Paolo vẫn sở hữu 
3,3% cổ phần và có tư cách tham dự các cuộc họp 
hội đồng quản trị. Tại đây, ông liên tục “bới móc” 
và đặt những câu hỏi nhạy cảm về cách quản lý của 
Aldo dẫn đến ẩu đả trực tiếp. 

Paolo thậm chí “ăn miếng trả miếng” với 
chính cha ruột của mình bằng cách cấu kết với 
Maurizio để nộp tài liệu lên tòa án Hoa Kỳ chứng 
minh Aldo đã lừa chính phủ 7 triệu USD tiền thuế. 
Aldo Gucci lãnh án tù ở tuổi 81 và qua đời sau một 

thời gian ngắn. 
Khi kế hoạch “đảo chính” thành công, 

Paolo lại lật mặt tố cáo Maurizio với các nhà chức 
trách Ý vì gian lận thuế thừa kế, buộc Maurizio 
phải trốn sang Thụy Sĩ. 

May mắn không phải ngồi tù, Maurizio đi 
đến biện pháp duy nhất đó là “thu mua” tất cả 
người thân của mình để giành quyền kiểm soát 
công ty. Năm 1987, ông tìm đến Investcorp, một 
ngân hàng đầu tư của Bahrain để thỏa thuận hợp 
tác.

Sau khi đã thâu tóm toàn bộ vào năm 1989, 
Maurizio Gucci lại phát hiện ra mình không phù 
hợp với việc kinh doanh đồ da như kỳ vọng. Giết 
chết nhiều dòng sản phẩm sinh lời nhất của công ty 
trước khi tìm được thứ thay thế cùng vấn nạn hàng 
giả trên toàn cầu, ông khiến Gucci có giá trị ròng 
âm 17,3 triệu USD và lỗ 30 triệu USD mỗi năm. 

Tài sản cá nhân ngày càng cạn kiệt, 
Maurizio buộc phải bán lại Gucci cho Investcorp 
với giá 120 triệu USD vào năm 1993. Từ đây gia 
tộc Gucci chính thức đánh mất quyền kiểm soát tập 
đoàn. Vì thói ngoại tình và những mâu thuẫn với vợ 
cũ, năm 1995, Maurizio bị một tên sát thủ do 
Patrizia Reggiani thuê bắn hạ ở Milan. 

Trả lời tờ The Guardian vào năm 2016, 
“góa phụ đen” bày tỏ sự phẫn nộ: “Tôi tức giận với 
Maurizio về rất nhiều điều. Nhưng trên tất cả là 
việc làm mất sản nghiệp gia đình. Thật là ngu ngốc. 
Thật là một thất bại. Tôi tràn ngập cơn thịnh nộ 
nhưng không thể làm gì được. Tôi vẫn cảm thấy 
mình là một phần của Gucci – trên thực tế, là người 
Gucci nhất trong số họ”... ■ 

* Luật sư hảo tâm
Ngày nọ, một luật sư đang lái xe đi trên 

đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. 
Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi 

chuyện.
- Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế kia?
- Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi 

thứ gì để ăn - Người đàn ông trả lời.
- Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi 

đi!
- Nhưng tôi còn người vợ và ba đứa con ở 

nhà.
- Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi!
Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:
- Ông là vị luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng 

thấy!
- Rồi cả gia đình anh và sẽ thích thú ngay 

thôi - Luật sư trả lời - Ở sân sau nhà tôi, cỏ đã mọc 
cao ngập đầu rồi đấy!!!

Vui Cöôøi
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Quy tắc 'thêm, bớt' giúp 
sống khỏe hơn

Bí quyết sống trường thọ bao gồm 
nhiều yếu tố, một trong số đó liên 
quan đến thực phẩm và chế độ ăn 

uống.
Nhai nhiều hơn và ăn ít hơn
Kết quả một nghiên cứu kéo dài 5 năm của 

ông Takayuki Yamaji - bác sĩ tim mạch tại Đại học 
Hiroshima (Nhật Bản) - cùng các cộng sự cho thấy, 
11,6% những người có thói quen ăn nhanh mắc hội 
chứng chuyển hóa, trong khi với nhóm người có 
tốc độ ăn bình thường là 6,5%. Với nhóm người ăn 
chậm, con số này chỉ là 2,3%.

Việc nhai nhiều hơn trong khi ăn sẽ có lợi 
cho quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm gánh nặng cho 
dạ dày, tránh béo phì và giải tỏa lo lắng. Ngoài ra, 
việc nhai chậm giúp nước bọt tiết ra đủ làm nhão 
thức ăn, giúp chúng ta dễ nuốt hơn.

Nên thực hiện chế độ ăn uống điều độ, ngày 
ba bữa đều đặn. Mỗi bữa, bạn chỉ nên ăn đủ no, thời 
gian mỗi bữa kéo dài tốt nhất là khoảng 30 phút.

Thêm giấm, giảm muối
Muối cần thiết cho cơ thể để duy trì hoạt 

động ổn định. Tuy nhiên, chế độ ăn thừa muối có 
nguy cơ cao dẫn tới các vấn đề sức khỏe nghiêm 
trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thường 
xuyên dùng đồ ăn mặn dẫn tới 62% các ca đột quỵ 
não. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra tác hại 
của muối với cơ thể. Ăn nhiều muối hại tim, thận, 
làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây yếu xương và 
làm huyết áp tăng cao. Do đó, trong chế độ ăn, nên 
cố gắng hạn chế muối.

Trong khi đó, giấm được chứng minh tốt 
cho sức khỏe nếu dùng lượng hợp lý. Các nghiên 
cứu cho thấy giấm giúp chống nhiễm trùng, điều 
hòa huyết áp, chống oxy hóa, giúp hấp thụ canxi... 
Giấm có thể được thêm vào khi nấu ăn đúng cách, 
từ đó giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng 
thời tạo điều kiện hấp thụ canxi trong thức ăn hiệu 
quả hơn.

Thêm đậu, giảm thịt
Lượng thịt nạc hàng ngày mỗi người lớn 

dung nạp chỉ nên dưới 75 gr. Người lao động thể 
lực cao có thể tăng lượng phù hợp. Phụ nữ, người 
trung niên và người cao tuổi, người lao động trí óc 
nặng nhọc nên sử dụng nhiều cá và thịt gia cầm 
không da. Những người có nguy cơ tim mạch, 
huyết áp cao, béo phì nên ăn ít thịt và ăn nhiều chế 
phẩm từ hạt đậu nành, ví dụ đậu phụ, sữa đậu... Đậu 
phụ là nguồn cung cấp các chất canxi, magiê, phốt 
pho, vitamin B, sắt, mangan, có tác dụng ngừa tim 
mạch, giảm ung thư, cải thiện chức năng thận...

Thể dục nhiều hơn, uống ít thuốc hơn
Tự ý sử dụng thuốc khi chưa có sự tư vấn 

của bác sĩ luôn đem lại hại nhiều hơn lợi. Do đó, 
nên hạn chế sử dụng thuốc tự phát hay tăng giảm 
liều lượng bừa bãi. Tránh tối đa việc lạm dụng 
thuốc bổ, kháng sinh... khi chưa có chỉ định của bác 
sĩ.

Để giảm lượng thuốc vào cơ thể, bạn cần 
tăng cường sức khỏe. Điều đó đồng nghĩa với việc 
nên tập thể dục đều đặn, phù hợp sức khỏe. Nên 
vận động ở mức độ vừa phải khoảng nửa tiếng mỗi 
ngày, chẳng hạn như tới phòng gym, bơi lội, chạy 
bộ... Các hoạt động này có thể giúp cải thiện lưu 
thông máu, tăng cường chức năng của tim và phổi, 
giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đi bộ nhiều hơn, đi xe ít hơn
Guồng quay công nghiệp hiện đại khiến 

con người lười vận động, mỗi bước đều là lên xe, 
xuống xe. Theo các nhà khoa học, để duy trì thể 
chất khỏe mạnh, nên giảm đi xe, tăng cường đi bộ.

Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học 
thuộc Đại học McMaster ở Ontario (Canada) cho 
thấy đi bộ giúp giảm tốc độ lão hóa, điều hòa huyết 
áp, ngăn tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch... 
Thậm chí, các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford 
(Mỹ) nói khả năng sáng tạo của một người tăng lên 
khi đi bộ thường xuyên, chỉ trong một thời gian 
ngắn.

Làm thiện nguyện nhiều hơn và ít ham 
muốn hơn

Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể dành 
thời gian, kinh tế... giúp đỡ người khác, ví dụ tham 
gia các hoạt động phúc lợi công cộng giúp hỗ trợ 
những hoàn cảnh khó khăn. Điều này không chỉ 
đem lại niềm vui cho người khác mà còn giúp bạn 
được thoải mái tinh thần, loại bỏ những phiền 
muộn của bản thân. Một nghiên cứu năm 1999 cho 
thấy, những người thích làm thiện nguyện có tỷ lệ 
tử vong thấp hơn 63% so với người không làm tình 
nguyện. Nghiên cứu (2013) từ Đại học Carnegie 
Mellon cho thấy, những người trưởng thành trên 50 
tuổi làm tình nguyện sẽ ít có khả năng bị huyết áp 
cao so với nhóm không làm tình nguyện.

Cười nhiều hơn và bớt lo lắng đi
Các nhà nghiên cứu chỉ ra, cười vui vẻ 

trong khoảng 15 phút có thể giúp tiêu hao calo 
trong cơ thể, đồng thời giúp cải thiện dung tích 
phổi và duy trì sức khỏe tim mạch. Để sống vui, 
khỏe, hãy cố gắng giải tỏa những cảm xúc tiêu cực 
thông qua việc đi du lịch, đọc sách, chơi thể thao 
ngoài trời...

Hành động nhiều hơn, nói ít hơn
Nói ít, làm nhiều thay vì nói nhiều, làm ít là 

cách để bạn có một cuộc sống tích cực hơn. Đừng 
chỉ lên kế hoạch cho những gì đang diễn ra mà hãy 
bắt tay vào thực hiện chúng. Điều quan trọng là loại 
bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống và hình 
thành những thói quen tốt. ■

Người uống cà phê có tuổi 
thọ cao hơn những người 
không uống

Theo nghiên cứu của Annal of 
Internal Medicine, thói quen uống 
cà phê mỗi ngày có thể giúp bạn 

sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn so với việc không 
uống cà phê.

Cụ thể, các nhàn ghiên cứu của trường Đại 

học Y Khoa Nam ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã 
xem xét dữ liệu về thói quen uống cà phê cũng như 
theo dõi sức khỏe của hơn 171.000 cư dân tại Anh. 
Những người này có sức khỏe tốt, không có vấn đề 
liên quan đến tim mạch và ung thư. Nghiên cứu 
được diễn ra trong vòng 7 năm.

Kết quả chỉ ra rằng, những ngườu thường 
xuyên uống cà phê không đường có nguy cơ tử 
vong thấp hơn từ 16 đến 21% so với những người 
không uống cà phê. Trong khi đó, những người 
uống từ 1-4 tách cà phê có đường (ngọt nhẹ) mỗi 
ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 29 đến 31% 
trong quá trình nghiên cứu.

Điều này không có nghĩa là bạn cần phải 
uống cà phê có đường mới là tốt cho sức khỏe. 
Theo một nghiên cứu của Christina Wee - phó giáo 
sư y khoa tại Đại học Harvard, việc sử dụng đường 
trong cà phê của những người tham gia nghiên cứu 
ít hơn nhiều so với lượng chất tạo ngọt thường có 
trong cà phê pha chế hoặc đồ uống cà phê đóng lon 
sẵn. Khi nghiên cứu sâu rộng về cà phê và thành 
phần chính của nó - caffein, các nhà nghiên cứu 
nhận ra rằng chất này không chỉ an toàn ở mức độ 
vừa phải mà còn tốt cho sức khỏe. Trước đó, nhiều 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người uống cà 
phê sống lâu hơn vì họ ít có nguy cơ mắc các bệnh 
về tim, tiểu đường hoặc ung thư.

Caffein cũng giúp làm tăng sự tập trung, có 
lợi cho sức khỏe não bộ, đặc biệt là khi chúng ta già 
đi. Loại đồ uống này cũng có tác dụng một phần 
giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cả và tự tử.

Tuy vậy, bạn không nên dung nạp quá 
nhiều caffein. Theo Mayo Clinic, liều lượng trên 
400mg caffrin (khoảng 4-5 tách cà phê) có thể gây 
ra các tác dụng phụ như lo lắng, bồn chồn, nhịp tim 
nhanh và đổ mồ hôi. Trong trường hợp cực đoan, 
caffein đậm đặc có thể gây ra các vấn đề nghiêm 
trọng khi bạn dung nạp khoảng 1.200mg (tức là 
khoảng hơn 12 tách cà phê một ngày). Việc sử dụng 
quá liều lượng caffein có thể gây ra tử vong.

Còn cà phê bình đối với những người uống 
thường, kể cả khi bạn uống khoảng 5 tách cà phê 
trong suốt một ngày, thói quen này cũng không gây 
ra bất kì tác dụng phụ nào quá lớn. Ngoài caffein, 
cà phê còn chứa một số hợp chất khác có ảnh 
hưởng tích cực tới sức khỏe của bạn, bao gồm 
poluphenol. Đây là chất có thể giảm viêm, cải thiện 
vi khuẩn đường ruột, tăng cường trao đổi chất và 
điều hòa lượng đường trong máu. ■  
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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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