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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET

2003
July 12, 2022



Trang 02

Issue # 2003 * Tuesday, July 12,  2022Issue # 2003 * Tuesday, July 12,  2022

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

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

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

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort
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717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

Biến động chính trị khiến 
kinh tế Anh rơi vào khủng 
hoảng

(VN+) - Lạm phát ở Anh đã tăng kỷ lục 
trong vòng 40 năm, đạt mức 9,1% vào tháng Năm - 
cao nhất trong G7; tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ 
tăng lên mức trên 11% vào cuối năm nay bất chấp 
các đợt tăng lãi suất.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối cùng đã 
buộc phải từ chức vào ngày 7/7 sau khi hơn 50 
thành viên đảng Bảo thủ rời chính phủ để phản đối 
sự lãnh đạo của ông.

Uy tín của ông Johnson bên ngoài quốc hội 
cũng giảm sút nghiêm trọng trong bối cảnh nền 
kinh tế trì trệ và lạm phát gia tăng tại Anh; cuộc 
khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến hàng triệu 
người có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo trong mùa 
đông năm nay; và khả năng xảy ra một cuộc chiến 
thương mại tồi tệ với Liên minh châu Âu (EU).

Chứng khoán Anh đã tăng điểm trước 
thông tin ông Johnson từ chức, và đồng bảng Anh 
tăng 0,75% lên mức 1,2 USD, một sự phục hồi nhẹ 
từ mức thấp nhất trong vòng hai năm.

Tuy nhiên, trưởng nhóm phân tích thị 
trường tại công ty môi giới XTB, Walid 
Koudmani, lưu ý đồng bảng vẫn yếu nghiêm trọng 
do tình trạng yếu kém của kinh tế Anh, vốn đang 
hoạt động kém hiệu quả so với các nước khác, và 
có khả năng rơi vào suy thoái. Vì vậy, người kế 
nhiệm ông Johnson sẽ phải đối mặt với một loạt 
thách thức lớn về kinh tế và tài chính.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 
7/7/2022 thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo 
thủ, mở đường cho việc bầu chọn một thủ tướng 
mới, sau khi hàng chục bộ trưởng rời khỏi chính 
phủ

Lạm phát cao nhất trong nhóm G7
Tất cả các nền kinh tế lớn đều đang chịu 

hậu quả kéo dài của đại dịch đối với chuỗi cung 
ứng, cũng như cú sốc về giá năng lượng và lương 
thực do cuộc xung đột ở Ukraine gây nên.

Nhưng tình trạng này tồi tệ hơn ở Anh so 
với hầu hết các nước khác. Lạm phát tăng kỷ lục 
trong vòng 40 năm, đạt mức 9,1% vào tháng Năm, 
cao nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát 
triển hàng đầu thế giới (G7). Tỷ lệ lạm phát được 
dự báo sẽ tăng lên mức trên 11% vào cuối năm nay 
bất chấp các đợt tăng lãi suất.

Các tác động gián tiếp của Brexit (Anh rời 

EU), vốn được coi là thành tựu tiêu biểu của ông 
Johnson, khiến tình trạng thiếu lao động càng trở 
nên trầm trọng, đồng thời làm tăng chi phí hoạt 
động của doanh nghiệp. Chi phí nhập khẩu cũng 
tăng cao hơn do đồng bảng giảm giá mạnh trong 
năm nay.

Giá thực phẩm và nhiên liệu tăng đã tạo nên 
cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt tồi tệ nhất trong 
nhiều thập kỷ, buộc các hộ gia đình thu nhập thấp 
phải lựa chọn giữa “sưởi ấm và thực phẩm”, và các 
nhà vận động chống đói nghèo đang yêu cầu chính 
phủ hỗ trợ nhiều hơn.

Chính phủ của ông Johnson cam kết hỗ trợ 
400 bảng Anh (502 USD) cho mỗi gia đình nhằm 
giúp đỡ hàng triệu người đang gặp khó khăn trong 
việc chi trả hóa đơn năng lượng. Vào tháng trước, 
chính phủ cũng công bố khoản thuế trị giá 5 tỷ bảng 
(6,3 tỷ USD) đối với lợi nhuận thu được của các 
công ty dầu khí.

Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không 
đáng kể. Theo Ngân hàng trung ương Anh, thu 
nhập khả dụng có khả năng chứng kiến đợt giảm 
mạnh lần thứ hai kể từ khi các số liệu được lưu trữ 
vào năm 1964, do giá năng lượng và thực phẩm 
tăng cao. Và các hóa đơn này dự kiến sẽ tiếp tục 
tăng. Hóa đơn năng lượng trung bình hàng năm của 
mỗi hộ gia đình có thể tăng khoảng 50% lên tới 
3.000 bảng (3.600 USD) vào mùa Đông năm nay 
khi mức giá trần năng lượng các nhà cung cấp được 
phép áp dụng cho khách hàng sẽ được điều chỉnh 
vào mùa Thu. Trước đó, vào tháng Tư, cơ quan 
quản lý đã tăng mức giá trần năng lượng thêm 54%.

Mức sống của các hộ gia đình ở Anh đang 
suy giảm liên tục. Theo quỹ Resolution 
Foundation, mức lương điển hình hiện nay không 
cao hơn so với mức trước cuộc khủng hoảng tài 
chính năm 2008.

Nhà kinh tế trưởng tại Resolution 
Foundation, Adam Corlett, cho biết mức sống thấp 
kỷ lục gần đây tại Anh, đặc biệt là tình trạng thu 
nhập của các hộ gia đình nghèo hoàn toàn không 
tăng trong 20 năm qua, phải được đảo ngược trong 
thập kỷ tới.

Nguy cơ tăng trưởng thấp nhất
Nếu không đạt mức tăng trưởng mạnh hơn, 

tình trạng lương giảm sẽ không thể đảo ngược. Và 
có rất ít triển vọng điều này sẽ sớm xảy ra. Trên 
khắp thế giới, sự phục hồi mạnh mẽ trước đây đang 
suy giảm, song Anh ở trong tình trạng đặc biệt tồi 
tệ, với một cuộc suy thoái đang rình rập.

Nền kinh tế lớn thứ năm thế giới ngừng 
tăng trưởng vào tháng Hai và bắt đầu suy giảm vào 
tháng Ba. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia 
Anh, đà suy giảm đã tăng tốc vào tháng Tư, khi 
GDP ước tính đã giảm 0,3%, với cả ba lĩnh vực 
chính của nền kinh tế là dịch vụ, chế tạo và xây 
dựng đều giảm. Doanh số bán lẻ trong tháng Năm 
đã giảm trong hai tháng liên tiếp.

Và có nhiều tin xấu khác. Trong một báo 
cáo về ổn định tài chính được công bố vào đầu tuần 
này, Ngân hàng Trung ương Anh cho biết triển 
vọng kinh tế Anh đã “xấu đi đáng kể”.

Tháng trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế có trụ sở tại Paris cảnh báo nền kinh tế Anh 
đang trì trệ, với dự báo tăng trưởng GDP bằng 0 
trong năm 2023. Đây sẽ là mức thấp nhất trong 
nhóm G7 vào năm tới.

Tăng trưởng yếu là tin xấu đối với nợ chính 
phủ, hiện chiếm tới hơn 90% GDP, do thực hiện 
các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp và hộ gia 
đình đối phó với đại dịch và cuộc khủng hoảng 
năng lượng.

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách 
(OBR), cơ quan giám sát tài khóa của chính phủ 
Anh, cho biết với những áp lực từ dân số già, nợ 
công của Anh “không bền vững và dự kiến sẽ vượt 
250% GDP trong dài hạn”. Điều này đồng nghĩa 
có rất ít khả năng tân thủ tướng Anh sẽ thực hiện 
các cam kết cắt giảm thuế hoặc chi tiêu lớn.

OBR nhận định điều này làm tăng triển 
vọng đầy thách thức cho chính phủ tương lai khi 
điều hành nền kinh tế và tài chính công của Anh 
trong những năm tới.

Brexit không như mong đợi
Ông Johnson đã thành công trong việc 

hoàn thành Brexit, điều mà người tiền nhiệm của 
ông, bà Theresa May, đã thất bại. Nhưng việc cắt 
đứt với EU đã không mang lại thúc đẩy thương mại 
mà ông và những người ủng hộ Brexit khác đã hứa 
hẹn. OBR hồi tháng Ba cho biết Anh đã bỏ lỡ phần 
lớn sự phục hồi trong thương mại toàn cầu kể từ sau 
đại dịch. Đối với nhiều doanh nghiệp, thỏa thuận 
thương mại miễn thuế mà ông Johnson ký với các 
nhà lãnh đạo EU cách đây chưa đầy hai năm đã gây 
nên sự gia tăng đáng kể về thủ tục giấy tờ hải quan, 
khiến họ khó bán hàng sang thị trường xuất khẩu 
lớn nhất của mình và làm tăng chi phí nhập khẩu.

Trong khi đó, các thỏa thuận đã ký với các 
quốc gia khác hầu như không mang lại thay đổi 
đáng kể. OBR cho biết mặc dù thương mại bổ sung 
với các nước khác có thể bù đắp phần nào sự sụt 
giảm thương mại với EU, song không có thỏa 
thuận nào được ký kết cho đến nay có quy mô đủ để 
tác động đáng kể đến dự báo của cơ quan này.

Dữ liệu chính thức được công bố vào tuần 
trước cho thấy, thâm hụt cán cân thanh toán của 
Anh đã tăng vọt lên mức 8,3% GDP trong quý 1 
năm 2022, đồng nghĩa với việc nước này đang phải 
phụ thuộc nhiều hơn vào đầu tư nước ngoài để bù 
đắp mức thâm hụt do nhập khẩu cao hơn nhiều so 
với xuất khẩu.

Trong bối cảnh này, đồng bảng Anh trong 
năm nay đã giảm giá, và cũng không được hỗ trợ 
bởi cảnh báo của ông Johnson về việc xóa bỏ một 
phần của thỏa thuận Brexit đã ký với EU. Điều này 
đã đầu độc mối quan hệ với các nhà lãnh đạo EU, 
và khiến tranh luận giữa hai bên về sự trả đũa có thể 
leo thang thành một cuộc chiến thương mại có khả 
năng gây tổn hại lớn cho Anh.

Chuyên gia Kallum Pickering tại ngân 
hàng Berenberg cho rằng dựa vào danh sách những 
người kế nhiệm tiềm năng của ông Johnson, có khả 
năng Anh sẽ nghiêng về quan hệ ít căng thẳng hơn 
với EU.
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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

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

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

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

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

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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cho phép chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng giữa 
các mức làm giàu urani.

Trong báo cáo gửi các nước thành viên, 
Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nêu rõ hệ 
thống đã cho phép Iran bơm khí được làm giàu với 
5% độ tinh khiết vào các máy ly tâm IR-6 nhằm sản 
xuất urani với độ làm giàu lên tới 20% mức tinh 
khiết.

Trong báo cáo đưa ra vào tháng trước, 
IAEA khẳng định Iran có 43kg urani được làm 
giàu tới 60%. Phía Iran luôn khẳng định chiến lược 
của nước này về phát triển hạt nhân hoàn toàn vì 
mục đích dân sự, không phải để chế tạo vũ khí hạt 
nhân.

Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân 
Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về 
phía Nam

Năm 2015, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân 
mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện 
(JCPOA) với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên 
thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 
Đức). Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi 
đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận 

này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, 
dẫn đến việc Tehran dần từ bỏ một số cam kết trong 
thỏa thuận.

Tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa 
thuận hạt nhân Iran đang rơi vào bế tắc từ tháng 
3/2022 do Iran và Mỹ có nhiều quan điểm khác 
biệt.

Iran đã đưa ra một số điều kiện, trong đó 
việc yêu cầu Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh 
trừng phạt liên quan thỏa thuận này, đồng thời đưa 
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran 
(IRGC) ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Tuy 
nhiên, Washington từ chối các yêu cầu của Tehran.

Mỹ  đặt mục tiêu tăng 
cường quan hệ đối tác chiến 

lược với Saudi Arabia
(VN+) - Tổng thống Mỹ Joe Biden xác 

nhận sẽ gặp các lãnh đạo Saudi Arabia trong ngày 
15/7, với mục tiêu là tăng cường quan hệ đối tác 
chiến lược tiến bộ, dựa trên lợi ích và trách nhiệm 
song phương.

Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho 
biết mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến 
lược với Saudi Arabia trong chuyến thăm tới quốc 
gia Trung Đông vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Cụ thể, chia sẻ trong một bài viết trên báo 

Washington Post, ông Biden thừa nhận có nhiều 
người không đồng tình với chuyến công du Saudi 
Arabia.

Là một tổng thống, ông Biden khẳng định 
công việc của ông là giúp đất nước vững mạnh và 
an toàn, luôn trong trạng thái sẵn sàng đương đầu 
với các thách thức và duy trì sức cạnh tranh cũng 
như nỗ lực để đảm bảo ổn định tại các khu vực có 
ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Mỹ.

Để làm được những điều này, Chính phủ 
Mỹ phải tiếp xúc trực tiếp với những quốc gia có 
ảnh hưởng đến kết quả đã nêu trên và Saudi Arabia 
là một trong số đó.

Ông Biden xác nhận sẽ gặp các lãnh đạo 
Saudi Arabia trong ngày 15/7, với mục tiêu là tăng 
cường quan hệ đối tác chiến lược tiến bộ, dựa trên 
lợi ích và trách nhiệm song phương trong khi vẫn 
đảm bảo tuân thủ các giá trị cơ bản của nước Mỹ.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ công du 
Trung Đông từ ngày 13-16/7, trong đó sẽ tới Saudi 
Arabia, Israel và Bờ Tây.

Ông miêu tả chuyến công du này sẽ bắt đầu 
một chương mới và nhiều hứa hẹn về chính sách 
của Mỹ đối với khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, chuyến thăm Saudi Arabia của 
ông Biden vấp phải sự phản đối đáng kể vì bị cho là 
đi ngược với những quan điểm ông đưa ra trong 
chiến dịch vận động tranh cử tổng thống hồi năm 
2018 liên quan vụ sát hại nhà báo Jamal 
Khashoggi, người Saudi Arbaia sinh ra tại Mỹ.

Cơ quan tình báo Mỹ, dưới thời ông Biden, 
từng công bố báo cáo sơ bộ cho rằng Thái tử Saudi 
Arabia Mohammed bin Salman đứng sau vụ sát 
hại. Vụ việc từng khiến quan hệ Mỹ-Saudi Arabia 
trở nên lạnh nhạt.

Quan hệ song phương được cho là dần cải 
thiện sau khi Saudi Arbia đồng ý tăng sản lượng 
dầu để góp phần kiềm chế giá năng lượng tăng cao 
cũng như giảm thiếu hụt nguồn cung và ủng hộ gia 

hạn thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở 
Yemen - hai vấn đề ưu tiên đối với Tổng thống 
Biden.

Canada bàn giao tuabin khí 
khôi phục công suất Dòng chảy 
phương Bắc 1

(VN+) - Những tuabin được bàn giao cần 
cho hoạt động bảo trì đường ống dẫn khí đốt từ Nga 
tới nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) 
được biết đến với tên gọi là Dòng chảy phương Bắc 
1.

Ngày 9/7, Bộ trưởng Tài nguyên Canada 
thông báo nước này sẽ trả lại các tuabin khí đã được 
sửa chữa cho Đức.

Đây là những hệ thống cần cho hoạt động 
bảo trì đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới nhiều 
nước trong Liên minh châu Âu (EU) được biết đến 
với tên gọi là Dòng chảy phương Bắc 1.

Chính phủ Canada sẽ cấp phép trả lại các 
tuabin này mà không bị coi là vi phạm các trừng 
phạt với Moskva.

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương 
Bắc 1 (Nord Stream 1) tại Lubmin, Đức, ngày 
8/3/2022

Chính phủ Canada cho rằng tình trạng 
thiếu nguồn cung khí đốt cần thiết sẽ khiến nền 
kinh tế Đức phải đối mặt với những khó khăn 
nghiêm trọng và người dân Đức cũng đứng trước 
nguy cơ thiếu năng lượng sưởi ấm trong khi mùa 
Đông sắp tới.

Ngoài ra, Canada cũng tuyên bố sẽ mở rộng 
các biện pháp trừng phạt với lĩnh vực năng lượng 
của Nga, theo đó bao gồm các hoạt động sản xuất 
công nghiệp.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp 
dụng đối với hoạt động vận chuyển trên đất liền và 
qua hệ thống đường ống dẫn và hoạt động sản xuất 
các đường ray và phương tiện vận chuyển, các máy 
tính, thiết bị điện, điện tử cũng như các loại máy 
móc.

Trước đó, Chính phủ Đức ngày 8/7 xác 
nhận đã nhận được tín hiệu tích từ Canada liên 
quan các tuabin đang được sửa chữa để phục vụ 
việc bảo trì hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1.

Theo một nguồn thạo tin, các tuabin sẽ 
được gửi đến Đức và sau đó phía Đức sẽ bàn giao 
cho tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga, đơn vị 
vận hành đường ống dẫn khí đốt nêu trên.

Trong tháng trước, Gazprom đã giảm 
lượng khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương 
Bắc 1 xuống mức tương đương 40% công suất 
thông thường do việc bàn giao các thiết bị phục vụ 
bảo trì hệ thống mà phía Siemens Canada tiếp nhận 
sửa chữa bị trì hoãn.

Ngày 8/7, Điện Kremlin tuyên bố sẽ tăng 
nguồn cung khí đốt cho EU nếu được bàn giao các 
tuabin. Trong khi đó, Kiev phản đối việc trả lại các 
tuabin, gọi đây là động thái làm suy yếu các biện 
pháp trừng phạt Nga liên quan chiến dịch quân sự 
đặc biệt của Moskva tại Ukraine.
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Hội nghị G20: Đề cao chủ 
nghĩa đa phương, mở cửa cho 
đối thoại

(VN+) - Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã 
khép lại tại Bali sau hai ngày làm việc với sự nhất 
trí rộng rãi về sự cần thiết tăng cường chủ nghĩa đa 
phương, hợp tác cùng giải quyết các cuộc khủng 
hoảng.

Dù bầu không khí căng thẳng được dự báo 
trước cũng như việc thiếu vắng các thỏa thuận hoặc 
tuyên bố chung, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các 
nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 
(G20) đã khép lại tại Bali (Indonesia) sau hai ngày 
làm việc với sự nhất trí rộng rãi về sự cần thiết tăng 
cường chủ nghĩa đa phương, chấm dứt xung đột, 
hợp tác cùng giải quyết các cuộc khủng hoảng trầm 
trọng mà thế giới đang phải đối mặt.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị với 
chủ đề “Cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, 
ổn định và thịnh vượng hơn”, Ngoại trưởng 
Indonesia Retno Marsudi cho rằng tình hình thế 
giới hiện nay làm cho thế giới mất niềm tin vào chủ 
nghĩa đa phương và khả năng ứng phó hiệu quả với 
các thách thức toàn cầu, song chắc chắn rằng mọi 
điều sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có chủ nghĩa đa 
phương.

Biểu tượng Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại 
Nusa Dua, Indonesia, ngày 7/7/2022

Khẳng định đây là cơ chế duy nhất mà tất cả 
các quốc gia, bất kể quy mô và mức độ giàu nghèo, 
đều bình đẳng và được đối xử bình đẳng, đồng thời 
cũng là cách duy nhất phối hợp các ứng phó hiệu 
quả với các thách thức toàn cầu, bà Retno nhấn 
mạnh rằng tiếng nói của tất cả các quốc gia - dù lớn 
hay nhỏ, dù phát triển hay đang phát triển - phải 
được lắng nghe.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres đã kêu gọi các thành viên G20 
đẩy mạnh các nỗ lực đa phương nhằm giải quyết 
cuộc khủng hoảng lương thực và biến đổi khí hậu.

Ông cho rằng tăng cường chủ nghĩa đa 
phương - một trong hai chủ đề trong chương trình 
nghị sự chính của hội nghị - “không phải là một lựa 
chọn, mà là sự cần thiết”, khẳng định rằng đây là 
“cách duy nhất” để vượt qua tình trạng khan hiếm 
lương thực trên diện rộng, sự hỗn loạn về khí hậu 
ngày càng sâu sắc và sự đói nghèo cùng cực mà 
không một quốc gia nào bị bỏ qua.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao 

Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các nước duy trì 
chủ nghĩa đa phương thực sự và phát triển mối 
quan hệ đối tác mang tính xây dựng vào thời điểm 
đầy thách thức này.

Trước hết, các nước cần là các đối tác tôn 
trọng lẫn nhau và tham vấn trên cơ sở bình đẳng; 
giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua tham vấn 
và tuân thủ các quy tắc.

Các nước cũng cần chung sống hòa bình, 
hợp tác cùng có lợi, thiết lập quan hệ đối tác cởi 
mở, bao trùm, liên kết và cạnh tranh công bằng.

Góp thêm góc nhìn về chủ nghĩa đa 
phương, Ngoại trưởng Australia Penny Wong 
khẳng định rằng các quốc gia và dân tộc đều muốn 
sống trong một thế giới được vận hành dựa trên các 
quy tắc và chuẩn mực được chấp nhận, trong đó 
cho phép thương mại cởi mở, thịnh vượng và tiến 
bộ, cũng như một thế giới hòa bình, dễ đoán và chủ 
quyền được tôn trọng.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của 
Australia nhấn mạnh rằng thế giới đó có được nhờ 
hệ thống đa phương được ghi trong Hiến chương 
Liên hợp quốc và được xây dựng dựa trên lòng tin, 
sự tin tưởng, góp phần thúc đẩy hợp tác và tiến bộ.

Tại hội nghị, cũng như ở các cuộc gặp bên 
lề, đại diện nhiều nước G20 như Trung Quốc, Ấn 
Độ, Argentina, Nam Phi, Indonesia, cũng như các 
nước khách mời như Senegal, Fiji… đã chia sẻ 
quan điểm về tầm quan trọng của việc tăng cường 
tiếng nói của các nước đang phát triển nhằm duy trì 
ổn định khu vực và giải quyết các vấn đề toàn cầu, 
đồng thời nhấn mạnh rằng đã đến lúc tiếng nói của 
các nước đang phát triển phải được lắng nghe trong 
nhiều vấn đề quốc tế.

Các ý kiến cũng đánh giá cao vai trò Chủ 
tịch G20 của Indonesia trong việc ủng hộ các nước 
đang phát triển, thể hiện qua việc mời Liên minh 
châu Phi và đại diện các nước đang phát triển tham 
dự sự kiện.

Bên cạnh việc tăng cường chủ nghĩa đa 
phương và tiếng nói của các nước đang phát triển, 
các nước tham dự hội nghị đã cùng lên tiếng hối 
thúc chấm dứt xung đột, tìm kiếm giải pháp cấp 
bách nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương 
thực và năng lượng toàn cầu, cũng như tình trạng 
khan hiếm phân bón và giá cả hàng hóa tăng cao.

Đại diện nước chủ nhà Indonesia nhấn 
mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta là sớm chấm dứt 
xung đột và giải quyết các bất đồng trên bàn đàm 
phán, chứ không phải trên chiến trường”.

Cũng theo bà Retno, cuộc xung đột tại 
Ukraine đã được thảo luận tại hầu hết các cuộc gặp 
song phương bên lề hội nghị.

Đại đa số ý kiến đều hối thúc đối thoại, đàm 
phán hòa bình nhằm giải quyết điểm nóng căng 
thẳng này, đồng thời ủng hộ nỗ lực giải tỏa các 
chuyến hàng chở ngũ cốc, phân bón từ Ukraine và 
Nga.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres cho 
biết cơ quan này đang làm việc để cho phép lương 
thực của Ukraine được vận chuyển qua Biển Đen 
một cách an toàn và đảm bảo, đồng thời tháo gỡ 

khó khăn để thực phẩm và phân bón của Nga tiếp 
cận thị trường toàn cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu “hành động tối khẩn” 
nhằm khai thông các tuyến đường vận chuyển 
lương thực tại Biển Đen, Đại diện cấp cao phụ 
trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên 
minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã công bố ba 
gói giải pháp.

Cụ thể, EU sẽ huy động hơn 7 tỷ euro từ 
nay đến năm 2024 để đảm bảo an ninh lương thực 
toàn cầu, hỗ trợ khả năng chi trả lương thực thông 
qua việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô ở các nước 
dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, EU cũng sẽ thúc 
đẩy năng lực sản xuất và thích ứng của các hệ thống 
lương thực; dỡ bỏ mọi rào cản đối với xuất khẩu 
các sản phẩm nông nghiệp ở châu Âu.

Về thương mại, trong bối cảnh nỗ lực của 
Liên hợp quốc nhằm khai thông tuyến đường vận 
tải qua Biển Đen đang bị đình trệ, EU sẽ thúc đẩy 
các “Làn đường Đoàn kết”, giúp Ukraine xuất 
khẩu ngũ cốc.

Cuối cùng, điều cũng được tất cả các nước 
nhất trí chia sẻ và đánh giá cao ở Hội nghị Ngoại 
trưởng G20 là vai trò điều phối của nước chủ nhà 
Indonesia với việc triệu tập đầy đủ đại diện của các 
thành viên.

Quang cảnh Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở 
Bali, Indonesia, ngày 8/7/2022

Theo công bố chính thức của Bộ Ngoại 
giao Indonesia, tất cả các bộ trưởng ngoại giao G20 
đã tham dự trực tiếp hội nghị trong hai ngày 7-8/7, 
ngoại trừ Ngoại trưởng Anh Liz Truss phải rời Bali 
trước khi toàn bộ chuỗi sự kiện kết thúc.

Bên cạnh đó, ngoại trừ Ukraine, 8 bộ 
trưởng khách mời cùng đại diện của 9 tổ chức quốc 
tế cũng trực tiếp tham gia vào chương trình nghị sự 
của hội nghị. Theo các nhà phân tích, thành công 
của Indonesia trong vai trò “cầm lái” 20 nền kinh tế 
lớn nhất thế giới không chỉ ở cách tiếp cận cân 
bằng, khách quan, lập trường vững vàng và độc 
lập, giúp dung hòa quan điểm của tất cả các bên và 
bảo vệ sự thống nhất của cả khối, mà còn ở việc lựa 
chọn các vấn đề ưu tiên mang tính thời sự và tạo 
diễn đàn cho các nước phát triển.

Cuối cùng, dù chưa đạt được kết quả cụ thể 
do mâu thuẫn và đối đầu, hội nghị lần này đã tạo 
điều kiện để các bên trình bày quan điểm của mình.

Điều quan trọng là cánh cửa cho đối thoại 
và hợp tác vẫn được để ngỏ, ít nhất cho tới cuộc họp 
các nhà lãnh đạo G20 vào ngày 15-16/11 tới cũng 
tại Bali.
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Tổng thống Palestine lần 
đầu điện đàm với Thủ tướng 
Israel

(VN+) - Thông báo của Văn phòng Thủ 
tướng Israel nêu rõ đây là cuộc điện đàm đầu tiên 
giữa Tổng thống Abbas và Thủ tướng Lapid kể từ 
khi ông Lapid lên nắm quyền điều hành chính phủ 
vào tuần trước.

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 8/7, 
giới chức Israel cho biết Tổng thống Palestine 
Mahmoud Abbas đã điện đàm với Thủ tướng Israel 
Yair Lapid sau khi có cuộc gặp hiếm hoi với Bộ 
trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel 
nêu rõ đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng 
thống Abbas và Thủ tướng Lapid kể từ khi ông 
Lapid lên nắm quyền điều hành chính phủ thay ông 
Naftali Bennett vào tuần trước.

Tại điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận 
việc tiếp tục hợp tác và nhấn mạnh sự cần thiết phải 
đảm bảo ổn định và hòa bình.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas-trái 
và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz-
phải

Trước đó một ngày, Tổng thống Abbas đã 
tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tại 
thành phố Ramallah ở Bờ Tây. Các phát biểu tại 
cuộc gặp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm 
bảo an ninh, hòa bình, trong bối cảnh Tổng thống 
Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm khu vực này vào 
tuần tới.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel 
cho biết cuộc gặp “diễn ra một cách tích cực”, 
trong đó hai bên thảo luận “các thách thức an ninh 
và dân sự trong khu vực”, đồng thời “nhất trí tiếp 
tục phối hợp an ninh và tránh những hoạt động gây 
bất ổn”.

Ông Gantz cho biết thêm Israel đang nỗ lực 
hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân với phong trào 
Hồi giáo Hamas để trả tự do cho một số người 
Palestine và đổi lấy 4 người Israel bị bắt năm 2017.

Về phần mình, Tổng thống Abbas nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các thỏa 
thuận hòa bình được ký kết giữa Tổ chức Giải 
phóng Palestine (PLO) và Israel.

Ông cũng kêu gọi Israel chấm dứt mọi hành 
động đơn phương ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, 
động thái được cho là sẽ dẫn đến leo thang căng 
thẳng giữa hai bên.

Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết 

thêm Palestine hoan nghênh chuyến thăm sắp tới 
của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel và các 
vùng lãnh thổ ở Palestine từ ngày 13-15/7 tới.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, 
Tổng thống Mỹ Biden sẽ có các cuộc hội đàm với 
Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine trước khi 
đến thăm Saudi Arabia.

Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ 
Tổng thống Yoon lần đầu tiên 
dưới ngưỡng 40%

(VN+) - Theo kết quả thăm dò, chỉ có 37% 
người được hỏi đánh giá tích cực về năng lực điều 
hành đất nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol, 
giảm 6% so với tuần trước, trong khi có tới 49% 
đưa ra đánh giá tiêu cực.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng 
Gallup (Hàn Quốc) thực hiện công bố ngày 8/7 cho 
thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol lần 
đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 40% kể từ khi 
ông nhậm chức vào ngày 10/5 vừa qua.

Cuộc thăm dò được Gallup thực hiện trong 
các ngày từ 5-7/7 vừa qua với sự tham gia của 
1.000 người trưởng thành trên toàn quốc cho thấy 
chỉ có 37% những người được hỏi đánh giá tích cực 
về năng lực điều hành đất nước của Tổng thống 
Yoon Suk-yeol, giảm 6 điểm phần trăm so với tuần 
trước, trong khi có tới 49% đưa ra đánh giá tiêu 
cực, tăng 7 điểm phần trăm.

Hơn nữa, đánh giá tiêu cực về năng lực điều 
hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol cao 
hơn đánh giá tích cực ở hầu hết các khu vực và 
nhóm tuổi, ngoại trừ các tỉnh miền Đông Nam 
Gyeongsang và những người ở độ tuổi 60 trở lên.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát 
biểu tại một sự kiện ở Seoul, ngày 17/6/2022

Về xếp hạng tín nhiệm của các đảng chính 
trị, Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền 
nhận được 41% ủng hộ, tăng 1 điểm phần trăm so 
với cuộc thăm dò trước đó, trong khi đảng Dân chủ 
đối lập chính (DP) giành được 30%, cũng tăng 2 
điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó.

Cuộc thăm dò của Gallup có biên độ cộng 
hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm và có độ tin cậy là 
95%.

Mexico: Các nhóm buôn 
người thu lợi lớn từ những 
nguời di cư

(VN+) - Cứ 10 người di cư từ Guatemala, 

Honduras hoặc El Salvador vượt biên trái phép vào 
Mỹ qua Mexico thì có bảy người là nạn nhân của 
các mạng lưới buôn người, với mức phí trung bình 
là 4.559 USD/người.

Bộ Nội vụ nước này mới đây ước tính, chỉ 
riêng trong năm 2019, những kẻ buôn người đã thu 
lợi tới 615 triệu USD từ việc lợi dụng dòng người 
di cư trung chuyển qua nước này để tới Mỹ đang 
ngày một tăng lên.

Con số trên được đưa ra trong cuộc Khảo 
sát về Di cư ở Biên giới phía Nam mặc dù lợi nhuận 
của các băng nhóm buôn người trên thực tế có thể 
cao hơn rất nhiều.

Theo Bộ Nội vụ nước này, cứ 10 người di 
cư từ Guatemala, Honduras hoặc El Salvador vượt 
biên trái phép vào Mỹ qua Mexico thì có bảy người 
là nạn nhân của các mạng lưới buôn người, với 
mức phí trung bình là 4.559 USD/người.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống 
Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 5/7 
thông báo sẽ đề xuất với người đồng cấp Mỹ Joe 
Biden một chính sách “táo bạo” để đương đầu với 
cuộc khủng hoảng di cư bằng cách hợp pháp hóa 
việc tuyển dụng người Mexico làm việc tại quốc 
gia láng giềng.

Phát biểu họp báo trước thềm cuộc hội đàm 
với Tổng thống Joe Biden dự kiến diễn ra ngày 
12/7 sắp tới tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mexico 
nhấn mạnh hai chính phủ cần đạt đồng thuận về 
vấn đề cấp thị thực lao động, để những người lao 
động di cư tránh được nguy cơ trở thành nạn nhân 
của tội phạm buôn người hay những người sử dụng 
lao động “vô đạo đức”.

Tổng thống López Obrador khẳng định 
cách tiếp cận của ông là giải pháp thay thế hiệu quả 
cho cả hai quốc gia trong vấn đề di cư, trong bối 
cảnh nền kinh tế Mỹ hiện không có đủ nhân công.

Nhà lãnh đạo Mexico cho rằng đã đến lúc 
phải đưa ra chính sách táo bạo vì lợi ích của người 
dân, mặc dù những đề xuất kiểu này sẽ phải “vượt 
ải” quốc hội Mỹ.

Ảnh minh họa
Mexico đang chứng kiến dòng người di cư 

đông chưa từng thấy đến Mỹ. Trong tài khóa 2021, 
kết thúc vào ngày 30/9 năm ngoái, Cơ quan Hải 
quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã phát hiện hơn 1,7 
triệu người di cư bất hợp pháp ở biên giới với 
Mexico.

Năm ngoái, Mexico đã trục xuất hơn 
114.000 người ngoại quốc, cao nhất trong 15 năm 
trở lại đây.
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Phía sau những ngôi đền 
ngầm bí ẩn ở “thành phố của 
ánh sáng” Damanhur

Bên dưới chân núi Alps, sâu vào phía 
trong Thung lũng Valchiusella gần 
thành phố Turin tại Italy, Đền 

Damanhur, hay còn được gọi là 'Đền Nhân loại', 
một công trình tượng trưng cho "cuộc hành trình 
sâu sắc bên trong con người".

Nằm ở trung tâm kiến trúc của nền văn 
minh phương Tây, thật dễ dàng để nhận thấy các 
công trình kiến trúc này đến từ thế giới cổ đại. 
Được xây dựng bởi Liên đoàn Damanhur, ngôi đền 
đã chứng tỏ được sự ấn tượng khi nhận được danh 
hiệu không chính thức là kỳ quan thứ tám của thế 
giới.

Đền Nhân loại trải dài 9.000 mét khối và tự 
hào có năm cấp độ. Các tầng được kết nối với nhau 
bằng các hành lang ngoằn ngoèo. 

Đáng kinh ngạc, người sáng lập Liên đoàn 
Damanhur, ông Falco Tarassaco, lại có kế hoạch 
lớn hơn nhiều cho kiệt tác này. Ông từng tuyên bố, 
công trình này mới chỉ hoàn thành 10% trước khi 
ông qua đời. Về ý nghĩa kiến trúc, Tarassaco mô tả 
chúng như một phần của "cuộc hành trình sâu sắc 
bên trong con người".

Phía bên trong Đền Nhân loại
Một hoạt động bí mật
Việc xây dựng Đền Damanhur bắt đầu vào 

năm 1978 và kéo dài không ngừng nghỉ trong suốt 
hơn 15 năm. Mặc dù Liên đoàn Damanhur chỉ có 
24 đồng tu vào năm 1975, nhưng vào thời điểm tổ 
chức này phát động xây dựng ngôi đền, đã có 
khoảng 150 tín đồ tham gia xây dựng các lối đi và 
phòng bí mật phía trong các ngôi đền.

Đáng chú ý, hoạt động này được thực hiện 
một cách bí mật đến nỗi chính phủ Italy chưa từng 
biết đến. Esperide Ananas, phát ngôn viên của Đền 
thờ Nhân loại, giải thích cách Liên đoàn giữ bí mật 
của họ: "Khi âm thanh xây dựng phát ra quá lớn, 
chúng tôi sẽ phát các đoạn ghi âm. Nếu ai đó tình cờ 
nghe thấy, họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi chỉ đang tổ 
chức một bữa tiệc".

Tất nhiên, ngay cả những bí mật được giữ 
kín nhất rồi cũng sẽ bước ra ánh sáng, và điều đó đã 
được chứng minh trong trường hợp của Đền 
Damanhur. Khi những tin đồn ngày càng lan rộng 

về một hội nhóm bí ẩn và các hoạt động của họ, các 
quan chức cuối cùng cũng nắm được thông tin về 
những gì đang xảy ra. Hoặc họ nghĩ vậy.

Năm 1992, một công tố viên và cảnh sát có 
mặt tại Damanhur để tìm câu trả lời. Họ cũng yêu 
cầu được xem độ sâu dưới lòng đất của ngôi đền. 
Sau khi tham quan các công trình rộng lớn nằm sâu 
dưới lòng đất, họ đã cảm thấy kinh hãi. Nhưng vẻ 
đẹp và sự hoa mỹ của các đường hầm cùng các ngôi 
đền lại là điều không thể bàn cãi.

Một giáo phái bí ẩn
Nằm ở độ sâu từ 30 đến 80 mét dưới lòng 

đất, Đền Nhân loại tượng trưng cho tình yêu và là 
minh chứng cho sự bền vững. Tất cả các hành lang 
và căn phòng đều được khai quật và xây dựng bằng 
tay, đòi hỏi sự tận tâm và tinh thần làm việc mà hầu 
hết chúng ta chỉ có thể tưởng tượng.

Nhiều người coi Đền Damanhur là bí mật 
được giữ kín tốt nhất của dãy Alps ở Italy, là nơi giữ 
mối liên hệ sâu sắc giữa thiên nhiên với tiềm thức 
của con người.

Ngày nay, có 800 người tự nhận mình là 
thành viên của Liên đoàn Damanhur và 600 công 
dân hiện đang cư trú tại đây. Thuật ngữ 
"Damanhur" có nghĩa là "thành phố của ánh sáng". 
Nơi đó, các thành viên sống cộng đồng, cư trú 
trong một nơi được cho là không tưởng ngoài đời 
thực trên Trái đất. Họ tuyên bố những ngôi đền mà 
họ đã tạo ra đại diện cho một "món quà thực sự 
dành cho nhân loại".

Người thủ lĩnh đứng phía sau Liên bang và 
các ngôi đền dưới lòng đất chính là Falco 
Tarassaco (tên khai sinh là Oberto Airaudi), một 
nhà triết học, họa sĩ, nhà văn sinh năm 1950 ở 
Balangero, tỉnh Torino, Italy.

Tarassaco bắt đầu lập kế hoạch cho Đền 
Damanhur từ khi còn trẻ, thời điểm hầu hết trẻ em 
đều dành thời gian cho những thứ như đại số và 
trường học hoặc các môn thể thao. 

Bên cạnh việc thiết kế nên những căn 
phòng phức tạp, ông còn nổi tiếng với những câu 
nói giống như một nhà hiền triết: "Nếu có ai hỏi về 
tôi, hãy mô tả tôi như một triết gia chứ không phải 
như một Chủ nhân. Hãy giữ tôi, nếu bạn muốn, 
trong trái tim của bạn".

Tarassaco đã khuyến khích những môn đồ 
dưới trướng ông coi họ là những người tạo ra một 
nền văn minh mới, dựa trên tiềm năng và hòa bình 
của con người. Qua nhiều thập kỷ, nhóm cũng đã 
tạo ra một nền văn hóa độc đáo riêng biệt.

Từ một dấu hiệu trên trời
Theo Falco Tarassaco, ông và 10 người 

Damanhuri khác đã động thổ địa điểm này vào một 
đêm tháng 8/1978. Tarassaco khi đó 28 tuổi, đang 
sống trong một ngôi nhà trên đồi Vidracco cùng với 
một số môn đồ của mình.

Cả nhóm khi đó đang ngồi quây quần bên 
đống lửa trại tại nhà khi họ nhận được cái gọi là dấu 
hiệu từ thiên đường. Họ quan sát một ngôi sao rất 
sáng và bay chậm vụt qua bầu trời đêm. 

Tarassaco tin rằng đó là một cảnh tượng 
không bình thường khi ngôi sao đã để lại dấu vết 

bụi vàng có thể nhìn thấy được. Trong khi hầu hết 
mọi người sẽ tận hưởng khoảnh khắc thiên văn mà 
không suy nghĩ nhiều, người Damanhuri lại ghi 
nhớ điều đó.

Tin rằng đó là một sự kiện siêu nhiên nhắm 
vào chính mình, cộng đồng Damanhuri cảm thấy 
buộc phải hành động. 

Họ bắt đầu khoan vào lòng đất, lấy cảm 
hứng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng 
tất cả những gì thiêng liêng của nhân loại. Trong 15 
năm tiếp theo, các thành viên của nhóm đã làm việc 
theo ca kéo dài 4 tiếng đồng hồ, cho đến khi hoàn 
thành công trình.

Các nghi lễ ngầm phía trong Damanhur
15 năm xây dựng miệt mài đã tạo ra cho 

Damanhur những không gian với nhiều mục đích 
sử dụng. Tất nhiên, không phải tất cả những công 
dụng này đều được những người bên ngoài Liên 
bang Damanhur biết đến. 

Cộng đồng này thậm chí còn có một ngôn 
ngữ riêng được mã hóa mà chỉ họ mới có thể hiểu 
được. Và họ tham gia vào các điệu múa tượng 
trưng với những ý nghĩa mà chỉ các thành viên mới 
biết.

Gazza Solidago, một người thuộc cộng 
đồng Damanhurian, đã chia sẻ cái nhìn sâu sắc về 
trải nghiệm phía trong những Đền Nhân loại với tư 
cách là một tín đồ: "Đó luôn là một trải nghiệm tâm 
linh độc đáo khi băng qua những dãy hành lang và 
không gian khác nhau. Tôi nghĩ rằng chúng giống 
như là một giấc mơ - một giấc mơ không ngừng 
phát triển".

Liên đoàn Damanhur tin rằng nhân loại 
đang trong quá trình tiến hóa dựa trên một 
"Chương trình của các loài" mà các thành viên gọi 
là 'vajne'. Hoặc, như nhóm đã nói, "Khi một loài 
đạt đến mức độ phức tạp đủ lớn trong quá trình tiến 
hóa - đến mức chúng nhận thức được đầy đủ về 
nguồn gốc thần thánh của mình - chúng có thể trở 
thành một trung gian có ý thức giữa bình diện tinh 
thần và vật chất".

Người Damanhuri tin rằng sự tiến hóa 
hướng đến sự kết nối lại của thực vật, động vật, 
khoáng chất, con người và trí thông minh ngoài 
Trái đất. Họ cho rằng các tác phẩm nghệ thuật của 
ngôi đền và các văn bản viết đều thể hiện những 
khái niệm này. 

Điều thú vị là chỉ các thành viên trong 
nhóm mới có thể đọc và hiểu văn bản. Họ tin rằng 
khái niệm này đại diện cho một con đường hướng 
tới sự thống nhất tinh thần mà con người đã từng sở 
hữu. Nói cách khác, họ tuyên bố vajne là một con 
đường hướng tới tâm linh, mà người Damanhuri 
gọi là "Thực tại".

Có lẽ ấn tượng hơn nữa là những tuyên bố 
của người Damanhuri về kiến thức kéo dài hàng 
thiên niên kỷ. 

Cộng đồng này tin rằng họ đã bảo tồn lịch 
sử của nhân loại trải dài từ trước khi hành tinh này 
định cư, điều này ngụ ý rằng con người có nguồn 
gốc ngoài hành tinh. Họ cũng cho rằng loài người 
luôn tìm thấy ý nghĩa và sự hiểu biết về thế giới 
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thông qua các câu chuyện thần thoại.
Vị trí đặc biệt của ngôi đền
Khi ngôi sao vệt bụi vàng rơi xuống miền 

bắc Italy, Liên bang Damanhur tin rằng dấu hiệu 
này đã chỉ ra chính xác vị trí sẽ động đất, tin rằng 
những ngôi đền hội tụ tại nơi gọi là "Đường đồng 
bộ".

Người dân Damanhuri mô tả những 
"Đường đồng bộ" này như những dòng sông năng 
lượng kết nối mọi sự sống trên hành tinh, hoạt động 
như một mạng lưới liên lạc có khả năng khuếch đại 
cảm xúc và hợp nhất mọi sinh vật.

Vì sự linh thiêng của vị trí địa lý, cộng đồng 
Damanhuri cũng cho rằng những ngôi đền đóng 
vai trò như một nơi chứa đựng những lý tưởng Tân 
Platon như Tình yêu, Vẻ đẹp và Sự thật. 

Và họ tuyên bố rằng các căn phòng theo 
chủ đề có khả năng dẫn dắt những con người ghé 
thăm hướng tới sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc và cá 
nhân, đồng thời kết nối con người trực tiếp với 
thiên nhiên và siêu nhiên.

Các ngôi đền ở Damanhur có nhiều "không 
gian linh thiêng". Sảnh Gương bao gồm một mái 
vòm Tiffany bằng kính màu khuếch tán ánh sáng 
ấm áp khắp sảnh. Ánh sáng này được phản chiếu 
bởi các gương xung quanh. 

Theo những người Damanhurians, những 
chiếc gương nhân lên kiểu dáng rực rỡ của mái 
vòm khắp căn phòng. Sự khuếch đại này thể hiện 
sự tương đồng về tâm trí con người khi tâm trí cởi 
mở và dễ tiếp thu những ý tưởng và quan điểm mới.

Ngoài ra còn có Sảnh Chiến thắng, là phần 
sâu nhất của các ngôi đền. Trần của căn phòng cho 
thấy hình ảnh của bầu trời đêm có chứa các chòm 
sao được nhìn thấy cách đây 22.000 năm tại vị trí 
chính xác đó. Tại sao cách đây 22.000 năm? Theo 
những người Damanhurians, đây là khi hòn đảo 
thần thoại Atlantis vẫn còn phát triển mạnh.

Cách Sảnh Chiến thắng 8 bước, chính là 
Sảnh Trái đất, nơi biểu dương các lực lượng tự 
nhiên và sự ra vào của loài người. Căn phòng này 
có các mặt tiền bằng gốm trắng được tô điểm bằng 
các bức phù điêu nghệ thuật. ■ 

Đất nước giàu nhất thế giới 
nhưng rất ít người biết tên: 
Vương quốc tí hon nằm giữa 
châu Âu, cảnh quan tựa xứ sở 
thần tiên

Không chỉ sở hữu GDP đầu người 
cao nhất hành tinh, Liechtenstein 

là một vùng đất cổ kính, đẹp theo cách hoàn toàn 
khác biệt.

Liechtenstein có tên đầy đủ chính thức là 
Thân vương quốc Liechtenstein, nằm lọt thỏm ở 
vùng Tây Âu, sát biên giới Thụy Sĩ và Áo. 

Vùng đất tí hon này là nơi được du lịch ít 
thứ nhì tại châu Âu khi cách đây 4 năm chỉ thu hút 
khoảng 85.000 lượt khách. Dù không quá nổi 

tiếng, được bạn bè quốc tế biết đến nhiều nhưng 
Liechtenstein lại giàu có nhất và có muôn vàn điều 
thú vị. 

1. Liechtenstein là quốc gia nhỏ thứ 6 
trên thế giới

Dù chỉ có diện tích siêu bé khoảng 160 
km2, chỉ tức khoảng 1/8 thành phố Los Angeles 
của Mỹ, Liechtenstein vẫn chỉ là đất nước nhỏ thứ 

4 tại châu Âu mà thôi. 
Nó vẫn lớn hơn 3 vương quốc tí hon khác là 

Vatican, Monaco và San Marino. Còn xét trên toàn 
thế giới, Liechtenstein là đất nước được công nhận 
nhỏ thứ 6. Liechtenstein cũng là đất nước không 
giáp biển, nằm hoàn toàn trong đất liền. 

2. Liechtenstein chỉ có khoảng 38.000 
dân

Dân số hiện tại của Thân vương quốc châu 
Âu này là gần 38.000 dân. Mật độ dân số của 
Liechtenstein cũng khá thấp, chỉ 227 người/km2. 
Tương tự như diện tích, về dân số, đây cũng là quốc 
gia ít dân thứ 6 thế giới. Thành phố lớn nhất là thủ 
đô Vaduz chỉ có 5.400 dân. 

3. Liechtenstein là nước giàu nhất hành 
tinh tính theo GDP đầu người

Nhiều năm liên tiếp, Liechtenstein luôn lọt 
top 5 các nước có GDP đầu người cao nhất toàn 
cầu. Trong năm 2020, vương quốc này đã nắm giữ 
ngôi vô địch với thu nhập bình quân là 180.227 
USD, cao hơn 7 lần so với GDP trung bình toàn 
cầu.

Bên cạnh đó, Liechtenstein còn giàu có đến 
mức gần như không có nợ nước ngoài. Tỷ lệ thất 
nghiệp của người dân xứ sở xinh đẹp này cũng siêu 
thấp, chỉ 1,5%. 

Cách đây 6 năm, chỉ có 406 công dân 
Liechtenstein thất nghiệp, bao gồm cả phụ nữ đang 
trong thời gian nghỉ thai sản. Sự thịnh vượng của 
quốc gia siêu nhỏ này phần lớn đến từ dịch vụ ngân 
hàng tài chính. 

4. Hoàng gia Liechtenstein giàu nhất 
châu Âu

Dù kém nổi tiếng hơn rất nhiều nhưng xét 
về mức độ giàu có thì khó có hoàng gia nào tại châu 
Âu đọ được với hoàng tộc Liechtenstein. Người 
đứng đầu nền quân chủ tại đất nước này hiện tại là 
Hoàng thân Hans-Adam. 

Khác với các đất nước quân chủ lập hiến 
khác, tài sản của hoàng gia đa phần được chính phủ 
quản lý và có nhiều ràng buộc, khối tài sản gần 5 tỷ 
USD của gia đình hoàng tộc Liechtenstein hoàn 

toàn là tài sản cá nhân. Tài sản cá nhân của Hoàng 
thân Hans-Adam nhiều gấp khoảng 10 lần so với 
Nữ hoàng Anh Elizabeth II. 

Hoàng tộc là chủ của Ngân hàng LGT - 
ngân hàng lớn nhất toàn quốc với tổng tài sản 
khoảng 41.9 tỷ USD. Các thành viên hoàng gia 
cũng nhận được sự tín nhiệm và yêu mến lớn của 
người dân. Mỗi năm vào ngày 15/8 và ngày Quốc 
khánh, Hoàng thân Liechtenstein đều mời toàn bộ 
người dân đến lâu đài của mình để tiệc tùng, uống 
rượu.

5. Liechtenstein không có quân đội
Liechtenstein là đất nước hiếm hoi trên thế 

giới có chủ quyền độc lập hoàn toàn mà không có 
quân đội. 

Lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh ở đây chỉ 
có cảnh sát quốc gia (NPF) với quân số vỏn vẹn chỉ 
có 125 người (trong đó có 90 sỹ quan và 35 nhân 
viên dân sự hỗ trợ). Dẫu vậy, tỷ lệ tội phạm ở đất 
nước tí hon này vẫn rất thấp. 

Vì diện tích quá nhỏ, Thân vương quốc này 
cũng không có sân bay và không có bất kỳ đại sứ 
quán nào. Muốn tới Liechtenstein, mọi người sẽ 
phải bay tới sân bay ở nước láng giềng Thụy Sĩ rồi 
đi đường bộ sang. 

6. Liechtenstein là "vương quốc răng 
giả"

Nhỏ bé như một quận của các thành phố 
thông thường nhưng Liechtenstein lại là nhà sản 
xuất răng giả lớn bậc nhất thế giới. Nó cung cấp 
khoảng 20% sản lượng răng giả cho toàn cầu. Nền 
công nghiệp này phát triển là nhờ công ty tên 
Ivoclar Vivadent, nằm ở tỉnh Schaan. Mỗi năm 
doanh nghiệp sản xuất khoảng 60 triệu hàm răng 
giả xuất khẩu đi khắp thế giới. ■

* Còn xanh
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì 

thấy rất nhiều bệnh nhân đang ở trên cây. Ông hỏi:
- Các anh làm gì ở trên đó thế?
Các bệnh nhân đồng thanh nói:
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì 

biết!
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các 

bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò 

"chín" đi!
Thế là người đầu tiên nói: "Tao chín rồi, tao 

rụng đây" và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất 
đánh "bộp" một cái, cười to thích thú.

Người tiếp theo cũng nói: "chín rồi" và 
buông tay rơi xuống đất.

Ðến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu lên:
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không 

rụng được!
Thế là các bệnh nhân đồng thanh nói: 

"Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" 
và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông 

Vui Cöôøi



Trang 12

Issue # 2003 * Tuesday, July 12,  2022

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Những nhà khoa học “cứu 
rỗi” nhân loại khỏi đại dịch

Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm 
ra những phương pháp giúp nhân 
loại thoát khỏi nguy cơ diệt vong do 

đại dịch.
1. Edward Jenner
Louis Pasteur được thế giới công nhận là 

cha đẻ của vaccine. Song, thực tế, người đầu tiên 
đặt nền móng cho tiêm chủng là Edward Jenner - 
một bác sĩ danh dự trong hội Hoàng gia London 
(Anh). Lịch sử y học thế giới ghi nhận

Edward Jenner có công lao to lớn trong 
việc thiết lập ra "đế chế" vaccine giúp bảo vệ hàng 
tỷ người. Năm 1796, đại dịch đậu mùa bùng phát 
tại châu Âu. Thời điểm đó, chưa nhà khoa học nào 
có khái niệm về virus. Năm 1798, bác sĩ Edward 
Jenner công bố kết quả thí nghiệm đặt nền móng 
cho việc tiêm chủng.

Căn bệnh đậu mùa xuất hiện từ rất lâu trong 
lịch sử nhân loại, trở thành đại dịch từ thế kỷ thứ 6, 
bắt nguồn từ châu Phi, sau đó lan sang châu Âu, 
châu Á. 

Trong hai thế kỷ 17 và 18, đậu mùa đã cướp 
đi sinh mạng hàng triệu người. Đậu mùa do virus 
gây ra nhưng các bác sĩ sống trước thời của Louis 
Pasteur không hề có khái niệm về vấn đề này. Họ 
cho rằng, đây là bệnh nan y không thuốc chữa.

Ước tính năm 1773, cứ 10 người Anh mắc 
đậu mùa thì có 9 ca tử vong. Người sống sót thì bị 
lở loét, mặt rỗ, chịu cảnh cô độc, tủi hổ suốt đời. 
Thậm chí, bị cả cộng đồng ghẻ lạnh, tẩy chay.

Triệu chứng ban đầu của đậu mùa là nổi các 
mụn đỏ, sau đó thành mụn nước lan ra khắp cơ thể, 
gây sốt, nhiễm trùng, có thể dẫn đến mù lòa và tử 
vong. Bệnh lây qua đường hô hấp và tiếp xúc nên 
số người mắc tăng nhanh. Bác sĩ Jenner đã dành 
suốt nhiều năm nghiên cứu về căn bệnh này, nhưng 
không tìm ra cách chữa trị.

Một lần, ông Jenner tình cờ phát hiện bệnh 
"đậu bò", tức là đậu mùa ở bò. Vị bác sĩ nhận thấy, 
những người vắt sữa bò sau khi mắc bệnh đậu bò sẽ 
không bị đậu mùa nữa. Từ đó, bác sĩ Jenner đặt ra 
câu hỏi: "Liệu có thể lây căn bệnh đậu bò sang 
người để phòng bệnh đậu mùa không? Như thế, 
người ta sẽ mắc căn bệnh đậu bò không chết và 
thoát khỏi bệnh đậu mùa chết người".

Jenner đã đến gặp một phụ nữ làm nghề vắt 
sữa bò đang bị bệnh đậu bò. Bệnh này thường 
xuyên xuất hiện ở bò và khiến toàn thân con vật nổi 
mụn nước. Bác sĩ đã chiết lấy dịch từ các vết đậu bò 
trên cánh tay của người phụ nữ chăn bò Sarah 
Nelmes. Sau đó, ông cấy dịch này vào cánh tay của 
cậu bé 8 tuổi khỏe mạnh cùng làng tên là James 
Phipps.

Cậu bé đã có những triệu chứng của bệnh 
đậu bò. 48 ngày sau, Phipps khỏi bệnh đậu bò. Bác 
sĩ Jenner tiếp tục tiêm chất chứa mầm bệnh đậu 
mùa vào người Philipps. Một hiện tượng kỳ lạ đã 
xảy ra. Đó là Phipps không hề mắc đậu mùa.

Sau đó, bác sĩ Jenner đã áp dụng phương 
pháp này cho con trai mình, dù bé mới 10 tháng 
tuổi. Kết quả là, em bé cũng không bị bệnh đậu 
mùa. 

Dựa trên nguyên lý ấy, vị bác sĩ đã hoàn 
thành công nghệ chế tạo thuốc tiêm chủng với các 
công đoạn: Lấy vi trùng bệnh đậu mùa trên một con 
bò mắc bệnh này; Khiến vi trùng yếu đi; Tiêm các 
vi trùng này vào cơ thể người qua đường máu. 

Bác sĩ Jenner giải thích, những người được 
tiêm chủng sẽ không mắc bệnh đậu mùa nữa vì 
máu đã có một yếu tố kháng bệnh. Năm 1798, 
phương pháp tiêm chủng của Jenner được nhân 
rộng ra khắp thế giới. Hai năm sau, Chính phủ Anh 
đã mời ông tiêm cho binh chủng Hải quân hoàng 
gia. Hoàng đế Napoleon ở Pháp cũng ra lệnh cho 
toàn bộ binh lính phải tiêm chủng đậu mùa. Sau đó, 
Mỹ cũng áp dụng phương pháp này.

Edward Jenner - Người đầu tiên đặt nền 
móng cho tiêm chủng

Năm 1802, bác sĩ Jenner được bầu làm Chủ 
tịch Ủy ban quốc tế về phòng chống đậu mùa. Vị 
bác sĩ lần lượt được nữ hoàng Anh, Nga, hoàng đế 
Pháp, Tổng thống Mỹ trao giải thưởng vì đã có 
những đóng góp to lớn cho nhân loại. 

Sau đó, Jenner được mời vào làm việc tại 
Viện Hàn lâm khoa học Pháp. Tại các quốc gia 
hùng cường như Anh, Pháp, Italy... người ta đã đúc 
tượng của ông để tưởng nhớ và ghi ơn.

2. Robert Koch
Robert Koch là một bác sĩ người Đức đã 

giúp thiết lập vi khuẩn học như một ngành khoa 
học. Koch đã có những khám phá quan trọng trong 
việc xác định vi khuẩn gây bệnh than, bệnh tả và 
bệnh lao.

Khi Robert Koch được được bổ nhiệm là 
viên chức y tế ở Wollstein cũng là lúc ông bắt đầu 
điều tra về một vấn đề sức khỏe nổi cộm - bệnh 
than. Koch đã thiết kế một nghiên cứu sử dụng 
chuột, lợn guinea, thỏ, chó, ếch và chim.

Sau đó, ông phát hiện, khi truyền máu của 
một con cừu đã chết vì bệnh than cho một con 
chuột, nó cũng chết vài ngày sau đó. Khi mổ xác 
con chuột, ông thấy các cấu trúc hình roi trong 

máu, hạch lympho và lách. Ông tiêm máu từ lách 
con chuột chết cho con chuột thứ hai và cũng nhận 
kết quả tương tự. Hiện tượng này lặp lại qua hàng 
chục thế hệ.

Koch đặt giả thuyết những "cái roi" là vi 
khuẩn sống, lây lan bằng cách kéo dài, thắt eo rồi 
tách làm đôi. Máu giàu vi khuẩn này mất khả năng 
gây bệnh sau vài ngày. Do đó, điều này không thể 
giải thích sự nhiễm độc kéo dài của nguồn đất.

Koch phát triển kỹ thuật nuôi cấy nhân tạo. 
Từ đó, cho phép ông quan sát sự thay đổi theo thời 
gian của vi khuẩn. Ông nhận thấy, thủy dịch là môi 
trường nuôi cấy thích hợp. Bởi, sau khi tiêm dung 
dịch chứa vi khuẩn vào giác mạc thỏ, thủy dịch 
trong mắt chúng bị mờ đục.

Ông cũng phát triển các kỹ thuật quan sát 
hiển vi mới. Bằng cách bỏ một mẫu nhỏ mô lách 
nhiễm khuẩn vào một giọt thủy dịch chứa trong 
tấm lam dạng lõm, ông đã có thể quan sát vi khuẩn 
sinh sôi trong nhiều ngày. Ông có thể điều chỉnh 
nhiệt độ, độ ẩm và thông khí cho mẫu vật nhờ đèn 
dầu, buồng ẩm, lồng ấp và dầu thực vật.

Ông phát hiện rằng trong điều kiện tối ưu - 
ấm, ẩm và thoáng khí, vi khuẩn sẽ to ra, kéo dài và 
kết sợi. Trên sợi nảy ra các nốt lớn dần thành các 
khối cầu, và vẫn tồn tại sau khi sợi tiêu biến. Khi 
dịch cấy khô đi và được bổ sung thêm thủy dịch, vi 
khuẩn trồi lên từ các khối cầu.

Koch đặt giả thuyết rằng, các khối cầu là 
bào tử, hình thành vì gặp điều kiện khắc nghiệt. 
Dựa trên hiểu biết mới về vai trò của bào tử trong 
quá trình gây bệnh, Koch đề nghị các vật nuôi bị 
bệnh cần được đốt hoặc chôn dưới đất lạnh để ngăn 
sự hình thành bào tử.

Sau bao năm tháng miệt mài nghiên cứu 
trên súc vật và cả trên người mắc bệnh lao, cuối 
cùng, Robert Koch đã phát hiện được nguyên nhân 
gây bệnh. Đó là một loại trực khuẩn (về sau mang 
tên ông) dài 1 - 4 micromet, có khả năng kháng cả 
acid và cồn.

Koch phát hiện trực khuẩn trong đờm và 
khoang phổi của bệnh nhân. Ông gây bệnh cho một 
con vật khỏe mạnh bằng cách tiêm đờm nhiễm 
bệnh cho chúng. Ông kết luận, đờm là nguồn lây 
chủ yếu và bệnh nhân mắc lao thanh quản hoặc lao 
phổi phát tán lượng lớn vi khuẩn.

Mặc dù không thể nhân lên bên ngoài vật 
chủ, trực khuẩn lao trong đờm khô vẫn giữ được 
khả năng lây bệnh trong nhiều tuần. Do đó, xử lý 
đúng cách đờm của bệnh nhân và khử trùng môi 
trường là cách phòng bệnh hiệu quả.

Ngày 24/3/1882, Koch trình bày phát hiện 
về bệnh lao tại hội nghị của Hiệp hội Sinh lý học 
Berlin. Đây là một trong những bài thuyết trình có 
tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử y học. 

Tháng 8/1883, Koch và các đồng nghiệp 
lên đường đến Ai Cập - nơi đang có một trận dịch tả 
hoành hành quanh cảng Alexandrie. Sau nhiều 
tháng, cuối cùng, ông phát hiện được nguyên nhân 
gây dịch tả: Một loại vi khuẩn có hình dấu phẩy.

3. Pearl Kendrickvà Grace Eldering
Hai nhà vi khuẩn học Pearl Kendrick và 
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Grace Eldering đã phát hiện cách điều trị bệnh ho 
gà. Mặc dù là căn bệnh không mới đối với nhiều 
phụ huynh thời nay, nhưng vào những năm 1930, 
căn bệnh này đã "khủng bố" cuộc sống nhiều gia 
đình.

Việc chẩn đoán ho gà cũng vấp phải nhiều 
khó khăn nếu chỉ dựa vào các triệu chứng. Đến 
giữa thế kỷ 20, ho gà vẫn là căn bệnh không thể 
ngăn chặn. Ho gà còn nguy hiểm đến mức, một em 
bé mắc bệnh có thể khiến nửa lớp học và tất cả anh 
chị em trong nhà cùng nhiễm. 

Vào đầu những năm 1930, ho gà là nguyên 
nhân dẫn đến cái chết của 7.500 trẻ em Mỹ mỗi 
năm. Những em nhỏ sống sót đôi khi còn bị tổn 
thương vĩnh viễn về thể chất và nhận thức.

Tất cả đã thay đổi nhờ Kendrick và 
Eldering. Công việc của họ là xét nghiệm hằng 
ngày mẫu phẩm y tế và môi trường. Song, việc 
nghiên cứu về ho gà lại trở thành đam mê của họ.

Ban đầu, mục tiêu chính của họ trong 
nghiên cứu về ho gà là chẩn đoán bệnh nhanh và 
chính xác hơn. Nhờ đó, giúp bệnh nhân được cách 
ly càng sớm càng tốt. "Vũ khí" họ lựa chọn là đĩa 
ho, về cơ bản là một đĩa petri - dạng hình trụ có nắp 
đậy - với môi trường nuôi cấy vi sinh ở phía dưới.

Kendrick, Eldering cùng các bác sĩ, y tá và 
những thành viên khác trong đội ngũ giữ đĩa petri 
để bệnh nhân ho vào đó. Chiếc đĩa petri sau đó 
được đậy nắp và chuyển đến phòng thí nghiệm để 
nuôi cấy vi khuẩn thành các cụm khuẩn phù hợp 
cho phân tích.

Họ nhanh chóng mở rộng nghiên cứu trên 
toàn thành phố để theo dõi và kiểm soát bệnh ho gà. 
Thay vì sử dụng máu người làm môi trường nuôi 
cấy, họ chuyển sang dùng máu cừu. Bởi, máu cừu ít 
tốn kém hơn và có sẵn.

Tháng 1/1933, Kendrick và Eldering tạo ra 
vaccine thử nghiệm đầu tiên. Vaccine bao gồm tế 
bào vi khuẩn ho gà bị triệt tiêu bằng chất sát trùng 
thông thường, được làm sạch, khử trùng và lơ lửng 
trong dung dịch nước muối.

Các nhà khoa học từng điều chế vaccine 
trước đó thường bỏ qua thông tin quan trọng về 
chuẩn bị, liều lượng và những yếu tố khác. Điều đó 
dẫn đến kết quả có thể thay đổi. Kendrick và 
Eldering lại áp dụng phương pháp hệ thống hơn ở 
mọi bước, từ việc thu thập ban đầu vi khuẩn cho 
đến thử nghiệm liệu vaccine có thực sự bảo vệ trẻ 
em hay không.

Họ nhận thấy, vi khuẩn được thu thập ở một 
giai đoạn nhất định có nhiều khả năng tạo ra phản 
ứng miễn dịch mạnh hơn. Hai nhà khoa học đã thử 
nghiệm vaccine nhiều lần. Hai nhà khoa học đảm 
bảo rằng vaccine an toàn bằng cách tiêm vào động 
vật thí nghiệm và chính bản thân họ. ■

Lịch sử của chiếc điều hòa 
nhiệt độ: Gần 2 thế kỷ để hoàn 
thiện

Trong những ngày hè, chiếc điều hòa 
nhiệt độ là thiết bị được yêu thích 
nhất. Tuy nhiên, để có được những 

luồng không khí mát mẻ là cả một quá trình phát 
triển trong nhiều năm.

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1758: Benjamin Franklin và giáo sư 

John Hadley của Đại học Cambridge phát hiện ra 
rằng mọi chất lỏng bay hơi đều có tác dụng làm 
lạnh.

Cha đẻ của điều hòa không khí Willis 
Carrier và hệ thống làm lạnh đầu tiên trên thế giới 

Năm 1820: Nhà phát minh Michael 
Faraday cũng có khám phá tương tự khi ông nén và 
hóa lỏng amoniac.

Những năm 1830: Tại bệnh viện Florida, 
Mỹ, Tiến sĩ John Gorrie, chế tạo một chiếc máy 
làm đá sử dụng lực nén để tạo ra các xô đá và sau đó 
thổi không khí lên chúng. Ông được cấp bằng sáng 
chế cho ý tưởng này vào năm 1851 và tưởng tượng 
rằng phát minh của mình có thể làm mát các tòa nhà 
trên toàn thế giới, tuy nhiên không có bất kỳ sự hỗ 
trợ tài chính nào nên giấc mơ của ông tan thành 
mây khói.

Năm 1881: Sau khi một tên sát thủ bắn 
Tổng thống James Garfield vào ngày 02/7, các kỹ 
sư hải quân đã chế tạo một bộ phận làm mát tạm 
thời hình hộp để giữ cho ông (khi đó đang bị 
thương) cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Thiết bị 
được làm đầy bằng vải thấm nước và quạt thổi 
không khí nóng lên trên đồng thời giữ không khí 
mát gần mặt đất hơn.

Thiết bị này có thể làm giảm nhiệt độ 
phòng xuống đến -7 độ C. Nhưng nó sử dụng hơn 
200.000 kg nước đá trong hai tháng và Tổng thống 
Garfield vẫn qua đời.

Năm 1902: Willis Carrier, một kỹ sư tại nhà 
máy in ở Brooklyn, New York đã phát minh máy 
thổi không khí qua các cuộn dây lạnh (bộ phận 
ngày nay được gọi là ống đồng máy lạnh) để kiểm 
soát nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, giữ cho giấy 
không bị nhăn, chữ in thẳng hàng. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành 
làm mát, Carrier đã nghỉ việc tại nhà máy in và 
thành lập Công ty Điều hòa Carrier. Cha đẻ của 

chiếc điều hòa không khí đã được ghi tên cho 
Willis Carrier.

Năm 1906: Stuart Cramer, một kỹ sư nhà 
máy dệt ở Bắc Carolina, tạo ra một thiết bị thông 
gió bổ sung hơi nước vào không khí của các nhà 
máy dệt. Không khí ẩm làm cho sợi dễ quay hơn và 
ít bị đứt hơn. Ông là người đầu tiên gọi quá trình 
này là "điều hòa không khí".

Năm 1914: Chiếc máy lạnh quy mô hộ gia 
đình lần đầu tiên được lắp đặt thử nghiệm tại một 
căn hộ cao khoảng 2,1m, rộng 1,8m, dài 6,1m.

Năm 1931: HH Schultz và JQ Sherman 
phát minh ra máy điều hòa không khí cho phòng 
đơn đặt trên gờ cửa sổ - một thiết kế đã phổ biến 
trong các tòa nhà chung cư kể từ đó. 

Các thiết bị này có sẵn để mua một năm sau 
đó và chỉ những người ít có khả năng đổ mồ hôi 
công sức nhất mới được hưởng lợi - những người 
giàu có. (Các hệ thống làm mát lớn có giá từ 10.000 
đô la đến 50.000 đô la, tương đương với 120.000 
đến 600.000 đô la ngày nay.)

Cùng khoảng thời gian đó, General Motors 
đ ã  t ổ n g  h ợ p  c h ấ t  l à m  m á t  C F C 
(chlorofluorocarbon), chất làm lạnh không cháy 
đầu tiên trên thế giới.

Năm 1939: Packard phát minh ra chiếc xe 
hơi đầu tiên có máy lạnh. Tuy nhiên, hệ thống điều 
khiển nhiệt độ lại không có nên nếu hành khách bị 
lạnh, người lái xe phải tắt máy, mở mui và ngắt dây 
đai máy nén.

Những năm 1950: Trong thời kỳ bùng nổ 
kinh tế sau Thế chiến thứ hai, lắp điều hòa không 
khí tại nhà trở thành một trào lưu ở Mỹ. Hơn 1 triệu 
máy được bán chỉ trong năm 1953.

Năm 1957: Hệ thống máy nén trục được 
phát triển giúp điều hòa không khí có thiết kế nhỏ 
gọn hơn, hiệu quả hơn.

Năm 1977: Thiết bị bơm nhiệt được chế tạo 
giúp phát triển điều hòa hai chiều nóng và lạnh 
trong cùng một hệ thống.

Thách thức cho tương lai
Năm 1987: Nghị định thư Montreal, 

Canada đã được ký để bảo vệ tầng ozone và theo đó 
các chính phủ trên toàn cầu phải loại bỏ chất làm 
mát CFC.

Năm 1994: Freon (CFC) có liên quan đến 
sự suy giảm tầng ozone và bị cấm ở một số quốc 
gia. Các nhà sản xuất autor bắt buộc phải chuyển 
sang chất làm lạnh ít độc hại hơn đó là HFC vào 
năm 1996. Tuy nhiên, loại khí này lại là tác nhân 
gây nóng lên toàn cầu.

Từ đó đến nay, đa số các quốc gia trên thế 
giới đều thống nhất về nhu cầu giải quyết lượng khí 
thải HFC và đang nỗ lực để cắt giảm lượng khí thải 
khổng lồ từ các thiết bị làm mát tạo ra mỗi năm.

Không thể phủ nhận cảm giác thoải mái mà 
những chiếc điều hòa không khí tạo ra, tuy nhiên 
đối với môi trường và sự nóng lên toàn cầu nó lại 
không thân thiện cho lắm. Chính vì thế, chúng ta, 
những người sử dụng chúng hãy có ý thức trong 
việc sử dụng tiết kiệm thiết bị này nhằm giảm gánh 
nặng cho môi trường. ■ 
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Nhiều đàn ông ở Anh mang 
nhiễm sắc thể 'siêu nam'

Nghiên cứu mới tại Anh phát hiện tỷ 
lệ đàn ông ở nước này mang nhiễm 
sắc thể XXY hoặc XYY ngày 

càng nhiều, khiến họ có nguy cơ mắc các bệnh lý 
nguy hiểm cao hơn.

Theo Guardian, nghiên cứu mới được công 
bố trên tạp chí Genetics in Medicine, do nhóm 
chuyên gia tại Đại học Exeter và Đại học 
Cambridge thực hiện. Họ thực hiện trên 200.000 
nam giới đăng ký với Ngân hàng BioBank và nhận 
thấy khoảng 20% dân số nói chung có thêm nhiễm 
sắc thể X hoặc Y.

Con số này gấp đôi kết quả được tìm thấy 
trong những nghiên cứu trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ rất 
nhỏ người dân biết được thông tin này.

Nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm 
hơn

Hầu hết nam giới đều có cặp nhiễm sắc thể 
X và Y, song, một số người sinh ra đã mang bộ ba là 
XXY hoặc XYY (siêu nam). Tình trạng này còn 
gọi là hội chứng “siêu nam” và hội chứng 
Kleinfelter, khiến họ có nguy cơ gặp những vấn đề 
về sức khỏe từ tiểu đường type II đến tắc nghẽn 
mạch máu, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cao 
gấp nhiều lần.

Giáo sư Ken Ong, Đại học Cambridge, tác 
giả chính của nghiên cứu, bày tỏ: “Chúng tôi rất 
ngạc nhiên về mức độ phổ biến của tình trạng này. 
Nó vốn được cho là khá hiếm”.

Trong nghiên cứu của mình, ông Ken Ong 
và cộng sự đã kiểm tra DNA của 207.067 nam giới 
châu Âu từ 40 đến 70 tuổi. Họ xác định được 231 
người có thêm nhiễm sắc thể X và 143 người có 
thêm nhiễm sắc thể Y.

Từ dữ liệu, các nhà khoa học ước tính cứ 
500 đàn ông trong dân số nói chung có 1 người 
mang thêm nhiễm sắc thể X hoặc Y. Đặc biệt, chỉ 
23% trong số những người mang nhiễm sắc thể 
XXY và 0,7% XYY nhận được chẩn đoán bị thừa 
một nhiễm sắc thể. Kết quả cho thấy có rất ít nhận 
thức về vấn đề đáng quan ngại này.

Đàn ông có thêm nhiễm sắc thể X thường 
được chẩn đoán khi nó có ảnh hưởng tuổi dậy thì, 
khả năng sinh sản. Nó cũng liên quan tình trạng 
lượng mỡ trong cơ thể cao hơn cùng nhiều vấn đề 

nhận thức, rối loạn nhân cách.
Trong nghiên cứu, nam giới mang nhiễm 

sắc thể XXY có lượng testosterone thấp hơn đáng 
kể so với nam giới mang nhiễm sắc thể XY. Kết 
quả là họ có nguy cơ dậy thì muộn cao hơn gấp 3 
lần và nguy cơ vô sinh cao gấp 4 lần.

Trong khi đó, ảnh hưởng của việc thêm một 
nhiễm sắc thể Y vẫn chưa được biết rõ. Đàn ông 
mang nhiễm sắc thể XYY có xu hướng cao hơn khi 
trưởng thành. Chức năng sinh sản của họ có vẻ bình 
thường.

Nghiên cứu trước đây cho thấy khoảng 
1/1.000 phụ nữ mang thêm một nhiễm sắc thể X, có 
thể dẫn đến các tác động tương tự, từ tăng trưởng 
nhanh hơn cho đến tuổi dậy thì, chậm phát triển 
ngôn ngữ và giảm chỉ số IQ so với các bạn cùng lứa 
tuổi có nhiễm sắc thể XX.

Phân tích hồ sơ sức khỏe của nam giới cho 
thấy việc mang thêm nhiễm sắc thể giới tính làm 
tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý. So với nam giới 
có cặp nhiễm sắc thể XY, mang thêm nhiễm sắc 
thể giới tính làm người bệnh tăng gấp 3 lần nguy cơ 
bị tiểu đường, tắc nghẽn mạch máu trong phổi, gấp 
4 lần nguy cơ bị COPD và gấp 6 lần nguy cơ bị tắc 
tĩnh mạch.

Các chuyên gia vẫn không rõ tại sao các 
nhiễm sắc thể phụ lại có tác động như vậy. Đặc biệt, 
họ không tìm được nguyên nhân khiến chúng 
giống nhau bất kể nhiễm sắc thể nào được nhân 
đôi.

GS Ong nói: “Chúng ta nên áp dụng nhiều 
xét nghiệm di truyền hơn, đặc biệt là về dậy thì 
muộn và vô sinh, cũng như một số nam giới mắc 
bệnh tiểu đường và các vấn đề về đông máu. Chúng 
ta cần khuyến khích các xét nghiệm di truyền rộng 
rãi hơn khi bệnh nhân có các tình trạng này”.

Mối liên hệ với tính cách bạo lực, phạm 
tội

Nguyên nhân của những bất thường nhiễm 
sắc thể giới tính là lỗi của quá trình phân bào giảm 
phân để hình thành giao tử (trứng và tinh trùng) 
trong tế bào. Khi hình thành hợp tử, phát triển 
thành phôi, sinh ra cơ thể mới mang nhiễm sắc giới 
tính bị lỗi. Do đó, xuất hiện những hội chứng do bất 
thường nhiễm sắc thể như Hội chứng Turner (XO), 
hội chứng Triple X (XXX), hội chứng Kleinfelter 
(XXY), hội chứng Jacobs hay còn gọi là siêu nam 
(XYY) hoặc XXYY.

Năm 1959, Patricia Jacob là người đầu tiên 
trên thế giới đưa ra vấn đề kiểu nhiễm sắc thể bất 
thường (kiểu 47 XYY) liên quan đến hành vi phạm 
tội. Công trình nghiên cứu nổi tiếng nhất của 
Patricia Jacobs, “Hành vi hung hãn, trạng thái trí 
tuệ kém phát triển và nhiễm sắc thể XYY của nam 
giới”, mở ra con đường mới mẻ trong nghiên cứu 
về nguyên nhân của tội phạm.

Trong những năm 1960-1970, các nhà 
khoa học tiến hành hàng chục cuộc khảo sát tại 
nhiều viện tâm thần, bệnh viện an ninh, nhà tù trên 
khắp thế giới. Họ tìm kiếm bất thường về nhiễm 
sắc thể ở những người đàn ông cao lớn, hung hãn 
với hy vọng có thể liên kết tội phạm bạo lực với 

chứng rối loạn di truyền hiếm gặp vừa được phát 
hiện, hội chứng XYY.

TS Patricia Jacobs phát hiện những người 
có kiểu nhiễm sắc thể bất thường này thường có 
biểu hiện rối loạn tâm lý xã hội, khuynh hướng 
thực hiện những hành vi quá khích, hung hãn.

Một loạt nghiên cứu khác đưa đến kết luận 
người mang nhiễm sắc thể XYY là nam giới có 
chiều cao cao hơn bình thường, trán vát và thấp, 
cung mày lớn, hàm rộng. Tính cách người này 
thiếu tính tự chủ, tính khí hùng hổ, hành vi bốc 
đồng, hiếu động, bạo lực và chống đối xã hội. 
Ngoài ra, những người này phát triển trí tuệ chậm, 
giảm khả năng học tập và khó khăn trong diễn đạt 
ngôn ngữ, chỉ số IQ kém, từ 60 đến 80 (chỉ số IQ 
trung bình khoảng 100). ■

Nghiên cứu tâm lý mới: 
Người trẻ cảm thấy chưa được 
trang bị tốt đế đối phó với các 
vấn đề sức khỏe tâm thần

Nghiên cứu tâm lý mới nhất của ĐH 
Monash, Australia chỉ ra, người 
trẻ cảm thấy không được trang bị 

tốt để quản lý sức khỏe tâm thần của mình.
Theo nghiên cứu này, giãn cách xã hội, sự 

cô đơn và bất ổn định do đại dịch COVID-19 đã 
góp phần làm suy giảm sức khỏe tâm thần của giới 
trẻ.

“Trong các nghiên cứu của chúng tôi, 
người trẻ cảm thấy không được trang bị tốt để quản 
lý sức khỏe tâm thần của mình. Điều này rất đáng 
lo ngại, vì thời gian khởi phát bệnh lên đến đỉnh 
điểm là ở độ tuổi 14,5 và khoảng một phần bảy 
thanh niên Úc trải qua các vấn đề về bệnh tâm 
thần”, nghiên cứu chỉ ra.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy hơn một 
phần ba thanh niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần 
không tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia. Điều 
này là do kiến   thức về sức khỏe tâm thần và nhận 
thức về cách tìm kiếm sự giúp đỡ còn hạn chế, cùng 
với thái độ tiêu cực đối với bệnh.

“Cần phải giải quyết vấn đề sức khỏe tâm 
thần của người trẻ thông qua các phương pháp tiếp 
cận mang tính phòng ngừa, ví dụ như các chương 
trình giáo dục về sức khỏe tâm thần. Giáo dục về 
sức khỏe tâm thần bao gồm những kiến   thức và 
nhận thức về sức khỏe, các lựa chọn tìm kiếm sự hỗ 
trợ, và các hành vi sức khỏe tâm thần tích cực. Các 
chương trình giáo dục về sức khỏe tâm thần được 
tạo ra nhằm mục đích tăng cường các kỹ năng để 
đạt được và duy trì sức khỏe tâm thần tốt”, nghiên 
cứu khuyến cáo.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh thêm, trường 
học là nền tảng cơ sở ể tổ chức các chương trình đ
như trên. Những người trẻ tuổi dành phần lớn thời 
thơ ấu và niên thiếu của mình ở trường học, một 
môi trường luôn hướng tới việc hỗ trợ học tập và 
phát triển. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 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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