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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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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



Trang 03

Issue # 2004 * Tuesday, July 19,  2022

717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

Hội đồng Bảo an gia hạn 
hoạt động của phái bộ tại Haiti

(VN+) - Từ sau vụ ám sát Tổng thống 
Jovenel Moise, Haiti bị cuốn vào vòng xoáy khủng 
hoảng chính trị-kinh tế-xã hội sâu sắc. Liên hợp 
quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an 
ninh tại nước này.

Ngày 15/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 
đã thông qua nghị quyết gia hạn thêm một năm 
hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại 
Haiti (BINUH) đến ngày 15/7/2023.

Nghị quyết mang số 2645 kêu gọi các bên 
liên quan tại Haiti khẩn cấp đạt được thỏa thuận về 
một tiến trình chính trị cho phép tổ chức các cuộc 
bầu cử quốc hội và tổng thống ngay khi có đủ các 
điều kiện về an ninh và hậu cần.

Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành 
viên Liên hợp quốc cấm chuyển giao vũ khí hạng 
nhẹ và đạn dược cho các tổ chức liên quan đến bạo 
lực băng đảng và tội phạm ở Haiti, cũng như ngăn 
chặn nạn buôn bán vũ khí trái phép.

Một cuộc họp về tình hình Haiti của Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc

Từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel 
Moise hồi tháng 7/2021, Haiti bị cuốn vào vòng 
xoáy khủng hoảng chính trị-kinh tế-xã hội sâu sắc.

Các băng nhóm tội phạm lợi dụng tình hình 
an ninh bất ổn để nhanh chóng mở rộng địa bàn 
hoạt động, kéo theo bạo lực băng đảng, giết người 
và bắt cóc gia tăng.

Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc 
về tình hình an ninh tại quốc gia vùng vịnh Caribe 
này.

BINUH được thành lập theo Nghị quyết 
2476 nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại 
Haiti từ ngày 16/10/2019, có hiệu lực trong 12 
tháng và có thể được gia hạn định kỳ.

BINUH có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ 
Haiti thúc đẩy và tăng cường ổn định chính trị; 
nâng cao quản lý nhà nước, tiến hành bầu cử tự do, 
công bằng, công khai; và tăng cường năng lực cho 
lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti.

Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc duy trì họp định kỳ 4 tháng/lần để 
nghe báo cáo về hoạt động của phái bộ này.

Chính phủ Armenia và 
Azerbaijan hướng tới một hiệp 
ước hòa bình

(VN+) - Kết quả tốt nhất trong cuộc gặp 
đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra ngày 
16/7 sẽ đạt được nếu Armenia thành lập nhóm công 
tác để chuẩn bị cho một hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 
15/7 thông báo Ngoại trưởng nước này và người 
đồng cấp Armenia sẽ gặp nhau tại thủ đô Tbilisi 
(Gruzia) trong ngày 16/7.

Theo ông, kết quả cuộc gặp có thể là việc 
Armenia thành lập nhóm công tác để chuẩn bị cho 
một hiệp ước hòa bình.

Theo Tổng thống Azerbaijan, các vấn đề 
cần thảo luận sẽ được đưa lên bàn đàm phán trong 
cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước. 

Ông Aliyev cho rằng “kết quả tốt nhất” sẽ 
đạt được nếu Armenia thành lập nhóm công tác để 
chuẩn bị cho một hiệp ước hòa bình, đồng thời cho 
biết thêm Azerbaijan đã thành lập nhóm công tác 
của mình cho vấn đề này.

Ngày 22/5, Tổng thống Azerbaijan Ilham 
Aliyev đã có cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol 
Pashinyan dưới sự trung gian của Chủ tịch Hội 
đồng Liên minh châu Âu (EU) Charles Michel.

Trước đó, hai cuộc gặp tương tự cũng đã 
diễn ra tại Brussels vào các ngày 14/12/2021 và 
ngày 6/4 vừa qua.

Tại cuộc họp ngày 6/4, lãnh đạo Azerbaijan 
và Armenia đã chỉ thị cho ngoại trưởng hai nước 
chuẩn bị các cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa 
bình song phương.

Binh sĩ và xe quân sự của Azerbaijan di 
chuyển qua thị trấn Lachin, gần khu vực biên giới 
với Armenia ngày 1/12/2020

Vào thời điểm đó, Baku đã chuyển giao cho 
Yerevan đề xuất 5 điểm để bình thường hóa quan 
hệ giữa hai nước, trong đó bao gồm công nhận lẫn 
nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không xâm 
phạm biên giới và độc lập chính trị của nhau; cùng 
xác nhận về việc không có yêu sách lãnh thổ chống 
lại nhau và có nghĩa vụ không đưa ra yêu sách 
tương tự trong tương lai, từ bỏ đe dọa sử dụng vũ 
lực.

Các đề xuất cũng bao gồm việc phân chia 
và phân định biên giới, thiết lập quan hệ ngoại giao, 
mở cửa giao thông vận tải và thiết lập hợp tác trong 
các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. 
Armenia tuyên bố sẵn sàng cho việc bắt đầu đàm 
phán hòa bình ngay lập tức.

Israel hủy giấy phép lao 

động tăng thêm cho người dân 
Dải Gaza

(VN+) - Israel hủy giấy phép lao động tăng 
thêm cho người dân Dải Gaza sau khi bốn quả 
rocket được bắn từ Dải Gaza vào miền Nam Israel 
ngày 16/7, phía Israel khẳng định Hamas “phải 
chịu trách nhiệm”.

Ngày 16/7, Israel đã quyết định hủy bỏ hạn 
ngạch giấy phép lao động tăng thêm cho người lao 
động Palestine từ Dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn 
công bằng rocket nhằm vào Israel. Quyết định này 
do Cơ quan điều phối các hoạt động của chính 
quyền Israel ở các vùng lãnh thổ (COGAT) thông 
báo.

Tuyên bố của COGAT khẳng định Hamas 
phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Dải 
Gaza.

Trước đó cùng ngày, bốn quả rocket đã 
được bắn từ dải Gaza vào miền Nam Israel, song 
nhà chức trách Israel không ghi nhận bất cứ thương 
vong hay thiệt hại nào sau vụ việc.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm. 
Để đáp trả, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến 
hành 1 cuộc không kích nhằm vào lực lượng 
Hamas tại Dải Gaza. Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi 
Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm 
Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Ngày 12/7 vừa qua, Israel đã quyết định 
tăng số lượng giấy phép lao động cấp cho người 
Palestine tại Dải Gaza. Thông báo của quân đội 
Israel cho hay sẽ có thêm 1.500 người Palestine 
được phép rời Dải Gaza bị phong toả tới làm việc 
tại Israel.

COGAT nhấn mạnh động thái này là một 
trong số các biện pháp xây dựng lòng tin giữa Israel 
và chính quyền Palestine (PA). Như vậy, Israel sẽ 
cho phép tổng cộng 15.500 người Palestine làm 
việc tại Israel.

Cửa khẩu Erez giữa Palestine với Israel ở 
Beit Hanoun, phía Bắc Dải Gaza, ngày 23/4/2022

Bên cạnh đó, Israel cũng sẽ bổ sung 5.500 
người chưa có giấy tờ cư trú hợp pháp vào Cơ sở dữ 
liệu dân số Palestine. Việc bổ sung vào cơ sở dữ 
liệu do Israel quản lý là bước quan trọng cho người 
Palestine để nhận được giấy tờ tùy thân hoặc du 
lịch ra nước ngoài.
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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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Ai Cập và Mỹ cam kết thúc 
đẩy quan hệ đối tác chiến lược

(VN+) - Tổng thống Ai Cập và người đồng 
cấp Mỹ ngày 16/7 đã tái khẳng định cam kết thúc 
đẩy quan hệ ối tác chiến lược Mỹ-Ai Cập và tăng  đ
cường tham vấn về một loạt thách thức an ninh khu 
vực và toàn cầu.

Theo báo Ahram Online của Ai Cập, Tổng 
thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng 
cấp Mỹ Joe Biden ngày 16/7 đã tái khẳng định cam 
kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ai Cập 
và tăng cường tham vấn về một loạt thách thức an 
ninh khu vực và toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Cairo cho biết theo 
tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa 
hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Arab-
Mỹ diễn ra ngày 16/7 tại thành phố cảng Jeddah 
của Saudi Arabia, hai bên đã nhắc lại cam kết đối 
với Đối thoại Chiến lược Mỹ-Ai Cập do các ngoại 
trưởng Antony Blinken và Sameh Shoukry đồng 
chủ trì. 

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ý 
định gặp lại nhau trong tương lại gần để thúc đẩy 
hơn nữa quan hệ đối tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tuyên bố chung cho biết Tổng thống Biden 
nhắc lại rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp hỗ 
trợ quốc phòng cho Cairo.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi 
(trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại 
Jeddah (Saudi Arabia) ngày 16/7/2022

Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí 
tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại 
song phương, tăng cường đầu tư của khu vực tư 
nhân cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực 
năng lượng sạch và công nghệ khí hậu. Hai bên 
cam kết sẽ thành lập Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp cấp 
cao.

Liên quan đến tác động của khủng hoảng 
Ukraine, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải 
cần kiềm chế sử dụng vũ lực và giải quyết xung đột 
bằng biện pháp hòa bình.

Mỹ và Ai Cập đều chia sẻ mối quan ngại 
đặc biệt về những hậu quả nghiêm trọng bắt nguồn 
từ xung đột Ukraine đối với chuỗi cung ứng toàn 
cầu cũng như giá năng lượng và hàng hóa.

Tuyên bố chung cho biết Tổng thống Biden 
thông báo Washington sẽ cung cấp khoản hỗ trợ 
mới trị giá 1 tỷ USD để giúp giải quyết vấn đề an 
ninh lương thực ở Trung Đông, trong đó Mỹ dành 

50 triệu USD cho Ai Cập.
Liên quan các vấn đề khu vực, hai nhà lãnh 

đạo nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước vẫn là con 
đường khả thi duy nhất để đạt được một giải pháp 
lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Tổng thống Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với 
vai trò lãnh đạo quan trọng và lịch sử của Ai Cập 
trong việc thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột, 
qua đó mở rộng vòng kết nối hòa bình giữa Israel 
với các nước láng giềng Arab và trên toàn cầu, 
cũng như thúc đẩy hòa bình bền vững giữa người 
Israel và người Palestine. 

Về vấn đề Libya, hai bên nhấn mạnh sự cần 
thiết phải thực hiện các nghị quyết liên quan của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tái khẳng định sự 
cần thiết của việc tổ chức song song các cuộc bầu 
cử tổng thống và quốc hội càng sớm càng tốt ở 
Libya.

Hai bên cũng nêu bật tầm quan trọng của 
việc rút tất cả các lực lượng nước ngoài và lính 
đánh thuê ra khỏi Libya, đồng thời khẳng định vai 
trò nòng cốt của Ủy ban Quân sự Chung 5+5 trong 
vấn đề này.

Liên quan đến Đập thủy điện Đại phục 
hưng (GERD) của Ethiopia, Tổng thống Biden 
nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh nguồn 
nước của Ai Cập.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết 
phải đạt được một thỏa thuận về việc tích nước và 
vận hành đập GERD.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tham vấn 
thường xuyên giữa Ai Cập và Mỹ để giải quyết các 
cuộc xung đột khu vực cũng như khủng hoảng 
nhân đạo tại Syria, Liban và Sudan.

Tổng thống Biden và Tổng thống El-Sisi 
cũng thảo luận về Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham 
gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu (COP27) do Ai Cập đăng cai tổ chức vào 
tháng 11 tới.

Hàn Quốc muốn cải thiện 
quan hệ song phương với Nhật 
Bản

(VN+) - Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản 
cho biết ông nhận được ủy nhiệm thư từ Tổng 
thống Yoon Suk-yeol, Tổng thống truyền đạt cho 
ông quyết tâm “phải khôi phục quan hệ Hàn-Nhật 
càng sớm càng tốt”.

Kyodo đưa tin ngày 16/7, tân Đại sứ Hàn 
Quốc tại Nhật Bản Yun Duk-min đã tới nhận nhiệm 
vụ với sứ mệnh cải thiện quan hệ song phương, vốn 
căng thẳng liên quan vấn đề lao động thời chiến và 
các vấn đề khác bắt nguồn từ thời kỳ cai trị thực dân 
trong quá khứ của Nhật Bản trên bán đảo Triều 
Tiên.

Phát biểu với báo giới ở sân bay Haneda tại 
thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ông Yun nhấn mạnh: 
“Hàn Quốc và Nhật Bản là những đối tác quan 
trọng nhất cùng chia sẻ lợi ích chiến lược. Tôi sẽ cố 
gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ hướng tới 
tương lai giữa hai nước, dựa trên các giá trị chung 
của chúng tôi”.

Theo ông Yun, khi ông nhận được ủy 
nhiệm thư từ Tổng thống Yoon Suk-yeol trong 
ngày 15/7, Tổng thống truyền đạt cho ông Yun 
quyết tâm “phải khôi phục quan hệ Hàn-Nhật càng 
sớm càng tốt”.

Đại sứ Yun nhấn mạnh vấn đề lao động thời 
chiến và các vấn đề cấp bách khác “không thể được 
giải quyết bằng sức mạnh của một quốc gia duy 
nhất, mà cần hợp tác với nhau để giải quyết”.

Ông Yun, 62 tuổi, thông thạo tiếng Nhật, là 
một chuyên gia về chính sách đối ngoại và đã lấy 
bằng tiến sĩ tại Đại học Keio của Nhật Bản.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park 
Jin sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Nhật Bản, từ ngày 
18/7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ 
khi nhậm chức.

Bắc Macedonia đạt bước 
tiến trong nỗ lực gia nhập EU

(VN+) - Quốc hội Bắc Macedonia đã thông 
qua thỏa thuận, theo đó nước này sẽ điều chỉnh 
hiến pháp để công nhận một cộng đồng thiểu số 
người Bulgaria, mở đường để nước này khởi động 
đàm phán gia nhập EU.

Ngày 16/7, các nghị sĩ Bắc Macedonia đã 
bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận do Pháp làm 
trung gian nhằm giải quyết tranh chấp với 
Bulgaria, mở đường cho các cuộc đàm phán để 
Skopje gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Với 68 phiếu thuận, quốc hội gồm 120 ghế 
của Bắc Macedonia đã thông qua thỏa thuận, theo 
đó hiến pháp Bắc Macedonia sẽ được điều chỉnh để 
công nhận một cộng đồng thiểu số người Bulgaria 
và tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn đọng giữa 
Skopje và Sofia.

Tổng thống Bắc Macedonia Stevo 
Pendarovski và Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen

Đề xuất không yêu cầu Bulgaria công nhận 
tiếng Macedonia.

Đổi lại, Bulgaria sẽ nhất trí để nước láng 
giềng Tây Balkan khởi động các cuộc đàm phán 
gia nhập EU.

Bắc Macedonia đã là ứng cử viên gia nhập 
EU suốt 17 năm qua, tuy nhiên các cuộc đàm phán 
bị đình trệ do vấp phải sự phản đối của Hy Lạp và 
Bulgaria.

Tuy nhiên, Quốc hội Bulgaria từ tháng 
trước đã không còn phản đối các cuộc đàm phán 
giữa Bắc Macedonia và EU.
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Chính giới, cử tri Italy hy 
vọng vào một sự thay đổi

(VN+) - Với tính chất là một liên minh mở 
rộng, những khác biệt và bất đồng vốn đã tồn tại 
trong Chính phủ Italy càng trở nên nghiêm trọng 
hơn trong thời gian gần đây.

Chính trường Italy lại một lần nữa rung 
chuyển trong bối cảnh chính phủ đoàn kết dân tộc 
nước này đang tiến gần đến nguy cơ tan rã.

Viễn cảnh, mà trong đó Thủ tướng Mario 
Draghi vẫn cương quyết rời khỏi chính phủ, được 
cho là sẽ gây ra nhiều bất trắc không chỉ đối với sự 
ổn định của Italy mà còn đối với những vấn đề lợi 
ích chung hiện nay của phương Tây. Do đó, mọi nỗ 
lực cả trong nước và quốc tế đang được các lực 
lượng chính trị Italy gấp rút thúc đẩy nhằm tránh để 
xảy ra kịch bản này.

Khủng hoảng chính trị lần này tại Italy 
chính thức được đánh dấu từ sau cuộc bỏ phiếu của 
thượng viện ngày 14/7 liên quan dự luật hỗ trợ các 
hộ gia đình và doanh nghiệp ứng phó tình trạng giá 
cả leo thang.

Mặc dù dự luật vẫn được Thượng viện 
thông qua với tỷ lệ 172 phiếu thuận so với 39 phiếu 
chống, song việc Phong trào 5 Sao (M5S), đảng 
lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, tẩy chay 
cuộc bỏ phiếu chính là nút thắt quyết định khiến 
Thủ tướng Draghi nộp đơn xin từ chức như ông đã 
tuyên bố trước đó.

Thủ tướng Draghi cho rằng: “Các lá phiếu 
ngày hôm nay tại quốc hội rất có ý nghĩa về quan 
điểm chính trị. Phần lớn sự đoàn kết dân tộc ủng hộ 
chính phủ này kể từ khi được thành lập đã không 
còn nữa”.

Thủ tướng Italy Mario Draghi (giữa) phát 
biểu tại một phiên họp của Thượng viện ở Rome

Tuy nhiên, Tổng thống Italy Sergio 
Mattarella đã bác đơn xin từ chức và yêu cầu ông 
Draghi xuất hiện trước quốc hội để báo cáo về tình 
hình chính trị vào ngày 20/7 tới. Đó cũng sẽ là thời 
điểm rất được chờ đợi vì tại đó Thủ tướng Draghi 
sẽ tái khẳng định mong muốn từ chức hay chấp 
nhận tiếp tục điều hành chính phủ theo các phương 
án thỏa hiệp mới.

Được thành lập từ tháng 2/2021, chính phủ 
đoàn dân tộc do Thủ tướng Draghi lãnh đạo quy tụ 
hầu hết các đảng chính trị có mặt trong quốc hội, 
ngoại trừ đảng đối lập “Anh em Italy” của chính trị 
gia cực hữu Giorgia Meloni.

Vai trò đóng góp cá nhân của Thủ tướng 
Draghi và năng lực điều hành của Chính phủ Italy 
hiện nay đã được thể hiện rõ qua những dấu ấn nổi 
bật được ghi nhận cả trong và ngoài nước. Tuy 
nhiên, với tính chất là một liên minh mở rộng, 
những khác biệt và bất đồng vốn đã tồn tại, càng trở 
nên nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây.

Một số đảng thành viên chủ chốt như M5S, 
đảng Dân chủ (PD), đảng Liên đoàn (Lega) thường 
xuyên chỉ trích, tranh cãi nhau liên quan các đề 
xuất chính sách ngay từ khi mới được thảo luận 
trong nội bộ chính phủ. 

Trong đó, dự luật cứu trợ (Aiuti) gần đây 
được đa số liên minh ủng hộ song M5S lại phản đối 
vì cho rằng một số nội dung không phù hợp với giá 
trị nền tảng của đảng.

Về mặt cá nhân, mối quan hệ giữa ông 
Draghi với cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, lãnh 
đạo M5S cũng khá căng thẳng sau khi rộ lên thông 
tin cho rằng Thủ tướng Drghi tìm cách gây sức ép 
với danh hài Beppe Grillo, người sáng lập M5S, 
nhằm loại bỏ ông Conte khỏi vai trò chủ tịch đảng 
này.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng góp 
phần đẩy cao căng thẳng giữa M5S với chính phủ, 
là việc Ngoại trưởng Luigi Di Maio mới quyết định 
rời khỏi M5S, nơi ông từng làm chủ tịch, và thành 
lập nhóm chính trị mới trong quốc hội, một bước đi 
mà M5S nghi ngờ có sự hậu thuẫn của Thủ tướng 
Draghi.

Đến ngày 6/7, M5S đưa ra yêu sách gồm 9 
điểm buộc Thủ tướng Draghi phải thực hiện. Mặc 
dù Thủ tướng Draghi đã thể hiện sự nhượng bộ 
nhất định với việc đánh giá các yêu sách của M5S 
“có thể chia sẻ”, đồng thời khẳng định những biện 
pháp hỗ trợ sẽ sớm được triển khai, nhưng M5S 
vẫn cho rằng điều đó là chưa đủ để “người dân cảm 
nhận được tác dụng từ các biện pháp này”. 

Sau khi “tối hậu thư” trên không được đáp 
ứng, M5S chính thức tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bỏ 
phiếu tại thượng viện, một ngày trước khi sự kiện 
này diễn ra.

Nguy cơ sụp đổ chính phủ đang hiển hiện 
khi các bên liên quan cuộc khủng hoảng vẫn giữ 
nguyên lập trường của mình. Phát biểu tại hội nghị 
toàn quốc của M5S ngày 16/7, ông Conte khẳng 
định đảng này “không thể chia sẻ trách nhiệm” nếu 
chính phủ không có giải pháp rõ ràng cho những 
vấn đề đã được nêu lên.

Trong khi đó, Thủ tướng Draghi cho rằng 
M5S “dường như vẫn chưa nhận thức được biến 
động mà họ đã gây ra”, do đó “nên để cho họ hiểu 
mức độ khó khăn của tình hình” nhưng “hiện tôi 
chưa thấy nỗ lực nào có thể thay đổi những điều 
đó”. 

Tuy nhiên, thực tế thì nhiều nỗ lực đang 
được thực hiện nhằm thuyết phục Thủ tướng 
Draghi ở lại chính phủ.

Trước hết, ngay trong hội nghị toàn quốc 
của M5S, ít nhất 8 nghị sĩ thuộc đảng này đã tuyên 
bố phản đối đường lối chung của đảng và khẳng 
định sự tín nhiệm đối với chính phủ. 

Trong khi đó, đại diện các đảng lớn đều 
khẳng định ủng hộ Thủ tướng Draghi, đồng thời 
cảnh báo tác động nghiêm trọng nếu chính phủ 
hiện nay sụp đổ.

Lãnh đạo đảng Italia Viva Matteo Renzi 
tìm cách vận động đủ 100.000 chữ ký cho kiến nghị 
thư kêu gọi Thủ tướng Draghi không từ chức. Cũng 
với mục đích đó, thư kêu gọi của 11 thị trưởng các 
thành phố lớn như Rome, Milan, Venice, Torino… 
nhấn mạnh cần duy trì ổn định và hành động vì lợi 
ích quốc gia.

Trên bình diện quốc tế, khủng hoảng chính 
trị tại Italy là vấn đề quan tâm chung của các nước, 
nhất là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Cố vấn An 
ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này 
đang chú ý theo dõi diễn biến chính trị Italy và bày 
tỏ sự tôn trọng đối với Thủ tướng Draghi.

Về phía EU, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu 
Frans Timmermans cũng nhấn mạnh vai trò đóng 
góp to lớn của Thủ tướng Draghi đối với Italy và 
EU.

Như vậy, quyết định sắp tới của Thủ tướng 
Draghi có thể còn chịu sự tác động đáng kể từ 
những chuyển biến tiếp theo trong nội bộ chính 
trường Italy cũng như từ các yếu tố tác động khác ở 
bên ngoài.

Một bộ phận lớn dư luận chính giới, cử tri 
Italy đang rất hy vọng vào một sự thay đổi, dù rằng 
rất khó khăn, để tránh nguy cơ những chính sách 
quan trọng nhất hiện nay của Italy và châu Âu lâm 
vào bế tắc trong trường hợp ông Draghi không còn 
ở vai trò thủ tướng nền kinh tế lớn thứ ba EU.

Số người thiệt mạng do 
xung đột sắc tộc tại Sudan tiếp 
tục gia tăng

(VN+) - Bộ Y tế Sudan cho biết có ít nhất 
108 người khác đã bị thương và 16 cửa hàng bị đốt 
cháy kể từ khi bạo lực bắt đầu bùng phát hôm 11/7 
vừa qua.

Ngày 16/7, chính quyền Sudan cho biết số 
người thiệt mạng do bạo lực sắc tộc liên quan đến 
tranh chấp đất đai giữa bộ tộc Berti và Hawsa tại 
bang Nile Xanh của nước này đã lên tới ít nhất 33 
người.

Binh sĩ quân đội Sudan tuần tra tại thủ đô 
Khartoum

Bộ Y tế Sudan cho hay có ít nhất 108 người 
khác đã bị thương và 16 cửa hàng bị đốt cháy kể từ 
khi bạo lực bắt đầu bùng phát ngày 11/7.
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Trong khi đó, theo một quan chức địa 

phương, nhiều dân thường đã tìm cách ẩn náu trong 
các đồn cảnh sát để tránh bạo lực và tình trạng bất 
ổn đã dẫn đến nhiều thương vong. Quan chức này 
cho biết thêm chính quyền địa phương cần có sự hỗ 
trợ của quân đội để kiểm soát tình hình.

Kể từ ngày 16/7, quân đội Sudan đã được 
triển khai để kiềm soát tình trạng bất ổn tại Nile 
Xanh và chính quyền địa phương áp dụng lệnh giới 
nghiêm ban đêm. Trước đó một ngày, thống đốc 
bang này Ahmed al-Omda đã ban hành lệnh cấm 
mọi cuộc tụ tập hoặc tuần hành trong vòng một 
tháng.

Tình trạng bạo lực nói trên bùng phát sau 
khi bộ lạc Hawsa kêu gọi “thành lập một cơ quan 
dân sự địa phương để giám sát việc bàn giao đất 
đai” và bị bộ lạc Berti từ chối.

Theo các nhân chứng, các cuộc đụng độ đã 
tiếp diễn vào ngày 16/7 sau một thời gian tạm lắng 
ngắn ngủi, gần thủ phủ bang Al-Damazin. Hàng 
chục gia đình ở Sudan đã chạy trốn trước tình trạng 
bất ổn.

Cũng liên quan đến xung đột sắc tộc ở 
Sudan, Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại nước 
này Volker Perthes đã kêu gọi tất cả các bên kiềm 
chế.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội 
Twitter, ông nhấn mạnh bạo lực giữa các cộng 
đồng và thiệt hại về nhân mạng ở vùng sông Nile 
Xanh của Sudan là điều “đáng buồn và gây lo ngại 
sâu sắc”.

Mỹ Latinh trước áp lực 
tăng lãi suất do đồng nội tệ mất 
giá

(VN+) - Goldman Sachs cho biết trong 
tháng 7/2022 cả hai đồng tiền của Chile và 
Colombia đều chạm đáy, trong khi Mỹ Latinh 
chiếm 5/8 loại tiền tệ của thị trường mới nổi hoạt 
động kém nhất.

Các nhà phân tích của tập đoàn Goldman 
Sachs Group Inc. mới đây cảnh báo các ngân hàng 
trung ương Mỹ Latinh đang đứng trước sức ép phải 
mở rộng chu kỳ tăng lãi suất để hỗ trợ các đồng nội 
tệ đang mất giá nghiêm trọng, đe dọa ổn định tài 
chính ở khu vực.

Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs nhận 
định các đồng nội tệ, đặc biệt là peso Chile và 
Colombia, vẫn dễ bị tổn thương do những lo ngại 
về suy thoái gia tăng, kinh tế Trung Quốc giảm tốc 
và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) “mạnh tay” hơn.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng 
các ngân hàng trung ương ở Mỹ Latinh sẽ phải chịu 
áp lực mở rộng các chu kỳ tăng lãi suất vốn đã dài 
và sâu, ngay cả khi triển vọng tăng trưởng xấu đi.

Goldman Sachs cho biết, trong tháng 
7/2022 cả hai đồng tiền của Chile và Colombia đều 
chạm đáy, trong khi Mỹ Latinh chiếm 5/8 loại tiền 
tệ của thị trường mới nổi hoạt động kém nhất, theo 
thông tin của Bloomberg.

Trong những tuần gần đây, các đồng nội tệ 
bị ảnh hưởng nặng nề do việc bán tháo hàng hóa cơ 

bản, trong lúc đồng USD tiếp tục mạnh lên và 
những lo ngại về suy thoái gia tăng.

Theo các nhà phân tích, ngoài việc siết chặt 
lãi suất, các ngân hàng trung ương có thể thực hiện 
nhiều biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối, 
như Chile mới đây tuyên bố bơm 25 tỷ USD vào thị 
trường để hỗ trợ đồng nội tệ.

Chốt phiên ngày 15/7, đồng peso Chile đã 
có phiên giao dịch tốt nhất trong lịch sử, khi tăng 
vọt 9,8% sau khi chạm đáy do đồng USD tăng giá, 
tình trạng bất ổn trong nước và giá đồng - sản phẩm 
xuất khẩu chính của Chile - sụt giảm.

Cùng với Chile, đồng peso Colombia cũng 
nằm trong số những đồng tiền mất giá nhất khu 
vực. Từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã mất giá 
10% so với USD, một phần do biến động chính trị 
trong nước.

Tuy nhiên, đến hết ngày 15/7, khi giá dầu 
phục hồi, đồng peso Colombia đã phục hồi 3,06%, 
từ mức thấp kỷ lục ghi nhận vào đầu tuần trước. 
Đồng real Brazil - nền kinh tế lớn nhất khu vực - 
cũng tăng nhẹ 0,5% trong một phiên giao dịch đầy 
biến động.

Tuy nhiên, đồng peso Argentina, nền kinh 
tế đứng thứ ba Mỹ Latinh, đã mất giá 0,16%. Ngân 
hàng trung ương Argentina giữ lãi suất tham chiếu 
ở mức 52%, trong khi lạm phát đã lên đến 64% 
trong tháng 6/2022.

Các nhà kinh tế dự báo trong những tháng 
tới các đồng nội tệ ở Mỹ Latinh sẽ tiếp tục biến 
động, trong bối cảnh đồng bạc xanh vẫn tiếp tục là 
nơi trú ẩn an toàn nhất trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Các đồng nội tệ mất giá sẽ làm trầm trọng 
hơn bối cảnh lạm phát vốn đã “rất nóng và đầy 
thách thức, đến mức nếu các đồng tiền mất giá 
nhanh và mạnh sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến giá 
cả trong nước và kích hoạt kỳ vọng lạm phát kéo 
dài”.

Tổng Giám đốc IMF: Triển 
vọng kinh tế toàn cầu “không 
chắc chắn”

(VN+) - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc 
tế Kristalina Georgieva nhận định cuộc xung đột 
tại Ukraine đã gây thêm sức ép lên giá cả hàng hóa, 
năng lượng và tình hình tài chính toàn cầu thắt chặt 
hơn dự báo.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva 
phát biểu tại một hội nghị ở Glasgow, Scotland

Ngày 16/7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ 

quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã kêu gọi 
lãnh đạo tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển 
và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cần hành động 
khẩn cấp để đối phó với tình trạng lạm phát, đồng 
thời cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu ”đặc biệt 
không chắc chắn” có thể trở nên tồi tệ hơn nếu giá 
cả hàng hóa tiếp tục leo thang. 

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 
và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 
(FMCBG) diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại 
Indonesia, bà Georgieva nhận định cuộc xung đột 
tại Ukraine đã gây thêm sức ép lên giá cả hàng hóa, 
năng lượng và tình hình tài chính toàn cầu thắt chặt 
hơn dự báo.

Tình trạng gián đoạn do đại dịch COVID-
19 và những khó khăn trong chuỗi cung ứng tiếp 
tục đặt gánh nặng lên hoạt động kinh tế. 

Theo đó, bà Georgieva kêu gọi các quốc 
gia phải làm mọi thứ có thể trong khả năng của họ 
để kiểm soát lạm phát. 

Bà Georgieva cho rằng áp lực đang gia tăng 
đối với các nước đang phải gánh nhiều khoản nợ và 
tình hình nợ đang “xấu đi nhanh chóng”, do đó đây 
là thời điểm cần đến các cơ chế giải quyết nợ.

Theo bà Georgieva, hơn 30% nền kinh tế 
mới nổi và đang phát triển, cùng 60% quốc gia thu 
nhập thấp, đang ở trong hoặc gần mức nguy cơ 
không thể trả nợ.

Bà cho biết thêm những cam kết bổ sung 
cho Quỹ giảm nghèo và tăng trưởng bền vững 
(PRGT) của IMF - chương trình cho vay ưu đãi 
dành cho các nước nghèo, sẽ sớm được đưa ra. 
Hiện các nước thành viên G20 đã cam kết gần 10,5 
tỷ USD cho quỹ PRGT, đáp ứng khoảng 75% nhu 
cầu.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng 
như các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào 
Moskva sau sự kiện này đang làm gián đoạn chuỗi 
cung ứng toàn dầu, khiến giá dầu mỏ, khí đốt và 
ngũ cốc tăng mạnh, làm trầm trọng thêm những 
khó khăn kinh tế tại nhiều nước vốn đã chịu tác 
động nặng nề của đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 tại Italy cũng 
đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu 
mức tăng lạm phát hàng tháng cao nhất trong 36 
năm qua.

Lạm phát của Pháp trong tháng 6 đã tăng 
lên mức cao nhất kể từ năm 1991 khi chỉ số giá tiêu 
dùng tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 
khi đó, tại Đức, lạm phát đã tăng lên 7,9% trong 
tháng 5, mức cao nhất kể từ năm 1990 và cũng vượt 
xa mục tiêu 2% của các ngân hàng trung ương châu 
Âu.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ, một trong 
những nền kinh tế ầu tàu thế giới, cũng tăng mạnh  đ
với chỉ số lạm phát lĩnh vực bán buôn trong tháng 6 
đã t ới cùng kỳ năm ngoái.ăng 11,3% so v
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Món cơm thập cẩm ngon 
nức tiếng của Tây Ban Nha

Món cơm chiên đầy sắc màu của 
xứ sở bò tót là thứ không du 
khách nào muốn bỏ lỡ, bên cạnh 

đùi lợn muối và cocktail Sangria.

Paella trong tiếng của vùng Catalan nghĩa 
là "cái chảo". Trên thực tế, đây là món cơm chiên 
thập cẩm với các loại rau quả, thịt hoặc hải sản. 
Phần lớn du khách quốc tế nhắc đến ẩm thực Tây 
Ban Nha đều nghĩ ngay đến món cơm Paella. 

Còn đối với người dân địa phương, nhắc 
đến món ăn này, họ sẽ nghĩ ngay tới Valencia. 
Vùng đất nằm bên bờ biển phía đông của đất nước 
được coi là "cội nguồn" của món ăn nức tiếng thế 
giới này. 

Hệ thống thủy lợi do người La Mã phát 
triển liên tục được cải thiện trong nhiều thế kỷ ở xứ 
sở bò tót, dẫn đến việc gạo trở thành lương thực 
chính trong chế độ ăn uống của người dân vùng này 
vào thế kỷ 15. Những bữa ăn khi đó được nấu ngoài 
trời, quanh hồ Albufera (ảnh) ở Valencia. 

Ban đầu, những người nông dân nấu món 
cơm của mình cùng mọi thứ họ có trong tay, như 
rau, thịt... Khi sở thích ăn uống của người dân phát 
triển hơn, người Valencia bắt đầu thêm các loại thịt 
khác nhau vào món cơm như thỏ, gà hoặc vịt cùng 
đậu bơ, ớt bột và nghệ tây. Công thức chủ yếu làm 
từ thịt này được coi là món paella chính gốc của 
người Valencia. 

Tuy nhiên sau đó không lâu, một biến thể 
khác của nó bất ngờ nổi lên như một ngôi sao sáng 
và nhanh chóng được phổ biến rộng rãi - đó là món 
paella ăn cùng hải sản. Theo truyền thống, món 
cơm thập cẩm này sẽ được chiên cùng các món hải 
sản vẫn còn nguyên vỏ cứng của nó. 

Một phiên bản sang trọng hơn là paella del 
senyoret, gồm các món hải sản đã được bóc vỏ. 
Ngày nay, paella là món cơm chiên thập cẩm với 
hàng trăm phiên bản khác nhau. 

Một trong những thành phần quan trọng 
nhất trong quá trình tạo ra món ăn này là "paella", 
hay cái chảo. Những chiếc chảo này thường rất lớn, 
có hình tròn và mỏng. Chúng được nấu chín trực 
tiếp trên lửa. Ngày nay, các món cơm thập cẩm này 
được nấu trong đủ loại chảo có hình dáng khác 
nhau. 

Một trong những công đoạn đầu tiên của 
quá trình chế biến là nấu nước sốt sofregit. Đây là 
loại nước sốt chủ yếu gồm cà chua, hành tây, dầu 

olive. Và người dân luôn quan điểm rằng nước sốt 
có ngon thì món cơm mới ổn. Vì vậy, tại mỗi gia 
đình, hàng quán đều có những công thức làm nước 
sốt của riêng mình. 

Công thức nấu món paella này cũng rất 
nhiều và đa dạng. Mỗi vùng, thị trấn hay hộ gia 
đình đều có công thức riêng và bất kỳ ai cũng tin 
rằng công thức của mình ngon hơn những nơi còn 
lại. Ngoài việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, loại 
gạo để nấu cũng rất quan trọng. Người dân thường 
chọn loại gạo hạt ngắn, hơi tròn để có thể hút được 
nước sốt nhưng cũng giữ được độ cứng nhất định 
khi nấu. Không có gì tệ hơn là một món paella 
nhão. 

Sau nhiều giờ chuẩn bị nấu nướng là công 
đoạn thưởng thức thành quả. Người Valencia tin 
rằng lớp cơm sát với đáy chảo là chỗ ngon nhất, vì 
nó là nơi ngấm nhiều nước sốt, gia vị nhất. Nó cũng 
là phần được nhiều người thèm muốn nhất khi 
dùng món ăn và phần này có tên gọi là socarrat. 
Phần cơm socarrat hơi giòn, giống cơm cháy. 
Nhiều người trong lần đầu ăn đã không biết và bỏ 
qua phần cơm này. 

Và điều cuối cùng mà bạn cần biết về món 
ăn này chính là nó được ra đời để gắn kết mọi người 
lại với nhau. Khoảnh khắc mọi người cùng chuẩn 
bị nguyên liệu, cùng nhau nấu nướng và cùng nhau 
thưởng thức được đánh giá là những giây phút vui 
vẻ, hạnh phúc với những nụ cười bất tận. ■ 

Ăn vịt quay đúng kiểu như 
người Bắc Kinh

Cách ăn vịt được đánh giá hoàn hảo 
khi bạn gắp một miếng thịt lên bánh 
kếp mỏng, cùng hành lá rồi phủ lên 

một lớp nước sốt mận.
Thông thường, du khách đến nhà hàng để 

thưởng thức món vịt quay vào bữa tối, như một 
phần bù lại năng lượng sau một ngày dài đi thăm 
thú các điểm du lịch quanh thành phố. Nếu bạn đi 
một mình, hoặc cặp đôi, lời khuyên dành cho thực 
khách là chỉ nên gọi nửa con là đủ vì vịt được dùng 
để quay thường là những con cỡ lớn.

Cách phục vụ và thưởng thức món vịt quay 
Bắc Kinh được nhiều thực khách đánh giá là độc 
đáo. Đầu bếp sẽ mang toàn bộ con vịt cho thực 
khách xem, sau đó, mang đi thái miếng. 

Nhiều nhà hàng thái ngay tại chỗ, trước mặt 
khách. Với những đầu bếp lành nghề, một con vịt 
có thể được thái ra khoảng 120 miếng mỏng trong 
vòng 4 - 5 phút. Mỗi miếng này đều có đầy đủ cả 
thịt và da.

Điều thực khách cần làm lúc này là hãy 
quan sát kỹ từng động tác thái, khen ngợi kỹ năng 
thuần thục của đầu bếp. Bạn cũng đừng ngại vỗ tay 
khi họ kết thúc quá trình cắt thịt. Hành động khích 
lệ này của thực khách rất được các đầu bếp đánh giá 
cao.

Người Trung Quốc không bao giờ chỉ ăn 
mỗi vịt quay trong một bữa. Nhà hàng thường phục 
vụ các món ăn kèm và gia vị. Mỗi nhà hàng sẽ có 

các món ăn kèm, gia vị riêng kèm các loại nước sốt 
bí truyền riêng. 

Cách ăn vịt quay được đánh giá là "hoàn 
hảo" khi bạn gắp một miếng thịt lên bánh kếp 
mỏng, sau đó cuộn lại cùng hành lá, dưa chuột thái 
mỏng, rồi phủ lên một lớp nước sốt mận. Một số 
nơi phục vụ kèm tỏi và đường. Một con vịt quay 
ngon phải nặng khoảng 3 kg và công đoạn chế biến 
cầu kỳ, mất 3 ngày để hoàn thành.

Vịt là một món ăn truyền thống của Trung 
Quốc, từng được đề cập trong cuốn Công thức nấu 
ăn và pha chế đồ uống của đầu bếp, nhà ẩm thực nổi 
tiếng triều Nguyên Hu Sihui vào năm 1330. 

Hãy tỏ ra lịch sự khi bạn cuốn miếng vịt 
quay đó và đưa cho những người bạn đi cùng mình 
thưởng thức trước, cuối cùng mới đến lượt mình. 
Bên cạnh đó, bạn cũng đừng bỏ phần da vịt đi và 
chỉ ăn mỗi phần thịt. Hãy tận hưởng độ giòn tan, 
béo ngậy của miếng da vịt quay này.

Hầu hết mọi bộ phận của con vịt đều được 
chế biến làm thức ăn, các đầu bếp không thích lãng 
phí bất kỳ bộ phận nào. Do đó, có rất nhiều món ăn 
đi kèm món chính là bạn có thể gọi thêm như gan 
vịt luộc, cánh vịt xé sợi, chân vịt tẩm gia vị hay 
lòng vịt xào lăn... 

Một số nhà hàng vịt quay còn phục vụ món 
súp trắng tươi ngon gồm xương vịt ninh nhừ cùng 
bắp cải, dưa hấu. Món này thường được dùng vào 
cuối bữa và nó được nhiều người đánh giá là món 
súp rất ngon, bổ dưỡng.

Vịt quay Bắc Kinh đã trở thành một trong 
những biểu tượng quốc gia của Trung Quốc, khi nó 
được dùng để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia, 
chính khách của các nước. Du khách khi ghé thăm 
nơi này cũng thường không thể bỏ qua các quán vịt 
quay nổi tiếng.

Vào thời nhà Minh, vịt quay Bắc Kinh là 
một trong những món ăn chính trong thực đơn triều 
đình. Nhà hàng vịt quay đầu tiên, Bianyifang mở 
gần Qianmen (đường Tiền Môn - ngày nay là phố 
đi bộ nổi tiếng tại Bắc Kinh) năm 1416. 

Tại đây, họ quay vịt trong một lò kín nhỏ. 
Nhà hàng Quanjude mở vào năm 1864. Các món 
vịt quay của quán đặc biệt ở chỗ đổi mới cách 
nướng vịt trong những chiếc lò lộ thiên chứa trái 
cây, gỗ. Hậu duệ của hai nhà hàng này vẫn còn tồn 
tại đến nay và là hai điểm đến rất thu hút du khách 
ghé thăm trước đại dịch. ■ 



Trang 11

Issue # 2004 * Tuesday, July 19,  2022

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Người con trai út ngỡ là 
“bản sao” của Albert Einstein: 
Cuộc đời rơi vào bi kịch khi mới 
20 tuổi và nỗi day dứt mãi ám 
ảnh người cha thiên tài

Eduard Einstein là người con được 
nhà vật lý thiên tài Albert Einstein 
đặc biệt yêu quý, tuy nhiên cuộc đời 

ông lại chẳng mấy hạnh phúc.

Cuộc đời Eduard dường như rơi vào ngõ 
cụt khi bị chẩn đoán tâm thần phân liệt ở tuổi 20

Thiên tài Albert Einstein là nhà vật lý được 
cả thế giới biết đến và ghi danh vào sử sách vì 
những cống hiến vĩ đại cho lịch sử phát triển của 
nhân loại. Tuy nhiên, có vẻ như ông không hề 
thành công trong cuộc sống cá nhân của mình đặc 
biệt khi nhắc đến cậu con trai út Eduard Einstein.

Người vợ đầu tiên của ông là Mileva 
Maric. Hai người gặp nhau ở trường đại học, bà 
Mileva hơn chồng 4 tuổi, là người duy nhất học vật 
lý tại học viện Bách khoa Zurich. Sau khi kết hôn, 
cặp đôi có 3 người con: Lieserl sinh năm 1902, 
không rõ tung tích, Hans Albert và Eduard 
Einstein. Trong mấy đứa con, Einstein có vẻ ưu ái 
cậu con trai út hơn cả.

Nói về sự nhanh nhạy, khả năng tư duy thì 
Eduard cũng là người gần với cha nhất. Ngay từ 
nhỏ, Eduard đã bộc lộ tư chất thông minh và năng 
khiếu âm nhạc. Cậu bé tỏ ra đam mê với thơ ca, 
piano và tâm thần học. Vào năm 6 tuổi, Eduard đã 
đọc Shakespeare và sau này đọc hết tác phẩm của 
Kant, Schopenhauer, Platon.

Cậu bé ước mong lớn lên sẽ trở thành nhà 
tâm lý học lỗi lạc. Con trai út của Einstein tôn thờ 
Sigmund Freud - cha đẻ trường phái Phân tâm học 
nhiều đến mức treo chân dung của ông trong phòng 
ngủ. 

Điều duy nhất mà Albert Einstein luôn lo 
lắng cho cậu con trai này chính là thể chất yếu ớt. 
Từ bé, Eduard đã hay ốm vặt. Khi gia đình tổ chức 
đi chơi hay cắm trại, Eduard thường không được 
tham gia do sức khỏe không cho phép. Một lần viết 
cho đồng nghiệp, Albert Einstein nói: "Tôi đến 
tuyệt vọng vì tình trạng của nó".

Einstein và Mileva Maric cuối cùng đường 
ai nấy đi vào năm 1919 khi ông Einstein đệ đơn ly 
hôn vợ rồi vội tái hôn cùng tình nhân của mình, 
Elsa. Hai cậu con trai đều ở cùng mẹ. Dù người cha 
nổi tiếng vẫn hỗ trợ tài chính cũng như giữ quan hệ 
gần gũi thân thiết, sự đổ vỡ này để lại những tổn 
thương tâm lý khó chữa lành đối với cả Hans Albert 
lẫn Eduard.

Thành tích ở trường của Eduard cực kì xuất 
sắc. Năm 1929, cậu tốt nghiệp trường trung học chỉ 
dành cho những thiếu niên xuất sắc nhất. Tiếp theo 
đó, cậu thi đỗ vào Học viện Bách khoa Zurich - nơi 
cha mẹ từng theo học, quen biết rồi yêu nhau. 

Tuy nhiên, Eduard luôn cảm thấy áp lực 
nặng nề vì danh tiếng quá lớn của cha mình. Trong 
một buổi tự phân tích tâm lý bản thân, Eduard viết: 
"Đôi lúc, thật khó khăn khi có người cha như vậy vì 
bạn sẽ thấy bản thân không quan trọng".

Thậm chí, anh chàng này từng có lúc suy 
sụp đến mức cố tự sát. Đó là khi anh vừa chia tay 
người bạn gái của mình. Đến năm 1930, ở độ tuổi 
20, chàng trai trẻ không ngờ được chẩn đoán tâm 
thần phân liệt. 

Đành bỏ dở việc học, Eduard chuyển vào 
viện tâm thần để chữa bệnh. Đây quả thật là cú sốc 
trời giáng đối với Einstein bởi bản thân ông luôn 
đặt kỳ vọng rất lớn đối với cậu con trai út. Không 
thể chấp nhận sự thật chua xót, Einstein đổ lỗi rằng 
Eduard bị di truyền gene xấu từ nhà ngoại, không 
có cách nào cứu vãn được.

Sau khi phát bệnh, Eduard tỏ ra chán ghét 
người cha thiên tài của mình. Mặc dù vậy, Albert 
vẫn dành sự quan tâm hết mực cho con, là người 
đứng ra chi trả mọi chi phí điều trị. Ông cũng tích 
cực viết thư trao đổi với con về cuộc sống và thơ ca.

Một lần về bệnh viện thăm Eduard, Albert 
mang theo cây đàn violin yêu thích của con. Âm 
nhạc từng là cầu nối giữa hai cha con khi ngôn từ 
không đủ để diễn đạt cảm xúc của họ. 

Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh hôm đó, có vẻ 
như cuộc trò chuyện giữa hai cha con chẳng mấy 
vui vẻ. Họ trông gượng gạo hết mức. Albert tay thì 
giữ đàn, mắt nhìn đi hướng khác với vẻ mặt bất lực 
còn Eduard nhìn xuống sách, mặt nhăn nhó.

Albert không được gặp con trai nữa sau khi 
rời Zurich. Năm Đức Quốc Xã lên nắm quyền, ông 
dẫn theo cậu con trai cả di cư sang Mỹ sinh sống, 
Eduard không thể theo cha vì tình trạng tâm thần 
không ổn định.

Các nhà lịch sử cho rằng những phương 
pháp điều trị tâm thần thời bấy giờ đã khiến bệnh 
tình Eduard ngày càng nặng. Hans Albert thì khẳng 
định em trai bị tổn thương vĩnh viễn về nhận thức 
và trí nhớ do liệu pháp sốc điện. 

30 năm ra rồi lại vào viện, người duy nhất 
chăm lo cho Eduard chính là mẹ mình. Dù ông 
Einstein vẫn trợ cấp từ xa, bà Mileva cuối cùng 
phải bán nhà để trả viện phí tốn kém. Năm 1948, bà 
Mileva qua đời, Eduard chuyển hẳn tới Bệnh viện 
Tâm thần Burghölzli.

Quặn lòng trước cảnh đứa con yêu quý giờ 
đây điên dại lại chẳng có ai thân thích ở bên, Albert 

Einstein từng giận mình đến nỗi thốt lên những lời 
đầy chua xót: "Nếu biết trước, tôi đã không để 
thằng bé đến với cuộc đời này".

Eduard qua đời vì đột quỵ ở tuổi 55. Ông 
được chôn cất ở nghĩa trang Hönggerberg, Zurich. 
Không lâu trước khi mất, Eduard từng nói với một 
nhà báo: "Có người cha thiên tài chẳng giúp ích gì 
cho tôi cả". ■

Sóng hấp dẫn cho thấy hai 
hố đen hợp nhất, rồi bắn đi với 
vận tốc 2,5 triệu km/h

Trong quá trình quan sát sự kiện hợp 
nhất của hai hố đen, các nhà khoa 
học phát hiện ra điều đặc biệt của hố 

đen thành quả. Thiên thể này bắn vọt đi với tốc độ 
lên tới 698 km/s, hay khoảng 2,5 triệu km/h; hố đen 
bay với tốc độ cao do nhận năng lượng bởi một “cú 
sút” có tốc lực tới 18 triệu km/h.

Khi hai hố đen va chạm, sóng hấp dẫn sẽ 
hình thành, làm xao động tấm nền không thời gian. 
Từ hai trạm quan sát sóng hấp dẫn LIGO (Mỹ) và 
Virgo (Ý), các nhà khoa học phát hiện ra một loạt 
sóng bay tới khu vực Trái đất.

Thứ sóng đặc biệt mô tả chi tiết cách hai hố 
đen hợp nhất, đồng thời cho thấy một hiệu ứng đặc 
biệt sản sinh khi hai hố đen va vào nhau. Khi chúng 
bay quanh nhau, tấm nền không gian chao đảo như 
một con quay đang hết động năng.

Theo lời nhà vật lý thiên văn Vijay Varma 
công tác tại Viện Vật lý Hấp dẫn Max Planck 
(Đức), có thể so sánh sự kiện hai hố đen hợp nhất 
với một khẩu súng giật nảy khi vừa xả đạn, và 
những làn sóng hấp dẫn kia chính là viên đạt làm 
rung động không gian. Sóng hấp dẫn bay về một 
hướng, hố đen hình thành sau sự kiện hợp nhất sẽ 
bay về hướng ngược lại.

Hố đen bay đi với tốc độ cao có thể giúp ta 
mở khóa nhiều điều mới mẻ. Hai đài quan sát 
LIGO và Virgo có khả năng phát hiện ra những sự 
kiện hợp nhất của những hố đen mang khối lượng 
sao, là thiên thể hình thành khi một ngôi sao nổ siêu 
tân tinh và sập thành hố đen.

Các nhà khoa học muốn xác định xem liệu 
hố đen trong một cụm có liên tục bắt cặp để tạo 
thành những hố đen khổng lồ. Nhưng có vẻ, khi hố 
đen thành phẩm bị bắn đi với tốc độ hàng triệu 
km/h, khả năng bắt cặp với hố đen cùng cụm thấp 
đi trông thấy.

Theo lời nhà vật lý thiên văn Manuela 
Capanelli, nhà khoa học tới từ Viện Công nghệ 
Rochester, người không tham gia nghiên cứu, một 
cú sút có tốc lực lớn đến thế không gây ngạc nhiên. 
Trước đây, chính Capanelli và cộng sự đã nêu học 
thuyết về hiện tượng thiên văn được mô tả trong 
báo cáo mới. 

“Thật thú vị khi có ai đó quan sát và đo đạc 
được điều mà bạn đã dự đoán dựa trên tính toán”, 
nhà vật lý học nói. ■ 
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Não của tôi bị mốc, theo 
nghĩa đen suốt 4 năm qua và nó 
còn khủng khiếp hơn cả bệnh 
ung thư

Đây là câu chuyện của Tyson 
Bottenus, một cựu thuyền trưởng 
35 tuổi ở Rhode Island đang sống 

với bộ não bị nấm mốc đen Cladophialophora 
bantiana xâm chiếm. "Thật tình mà nói, tôi không 
thể tin rằng anh vẫn còn sống", đó là lời bác sĩ đã 
nói với tôi cách đây vài tháng. Sự tồn tại của tôi cho 
tới giờ phút này quả thực là vô lý.

Tôi đang ngồi với vợ sắp cưới của mình 
trong phân khu bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện 
Đa khoa Massachusetts. Khung cảnh quen thuộc 
như tôi đã ngồi ở đây, với cô ấy không biết bao 
nhiêu lần trong suốt 4 năm qua.

Vẫn lại là bài thuyết trình ấy của các bác sĩ, 
rằng họ cảm thấy bất lực trước cái thứ nấm mốc độc 
hại đang sinh sôi nảy nở trong não bộ của tôi. Đã 
qua 10 cuộc phẫu thuật não, 5 lần chọc tủy sống, 
ngay lúc này tôi đang có hai chiếc ống như cyborg 
nối từ tâm thất não xuống bụng dưới của mình.

Rồi một chuỗi những cơn đột quỵ đã đánh 
gục tôi, buộc tôi phải học lại cách đi đứng, nói năng 
và đọc lại từng con chữ. Dẫu vậy, chẳng có biện 
pháp nào cho đến giờ phút này có thể tẩy sạch được 
thứ nấm mốc trong đầu tôi.

"Có vẻ như thuốc chống nấm chưa bao giờ 
thâm nhậpc được qua hàng rào máu não của anh, 
nghĩa là anh đã phải tự mình chống chọi với điều 
này - chỉ bằng hệ thống miễn dịch của chính anh. 
Chúng tôi đã kiểm tra dịch não tủy của anh sau 
cuộc phẫu thuật cuối cùng và không tìm thấy bất kỳ 
sự hiện diện nào của thuốc", một bác sĩ, chuyên gia 
bệnh truyền nhiễm đã nói cho tôi biết điều đó.

Nửa phấn chấn, nửa tê dại, tôi nghe bà ấy 
giải thích rằng bà sẽ đổi thuốc cho tôi và thử một 
liệu pháp mới. Đây là một tin tốt vì nếu loài nấm đó 
có thể giết chết tôi - như cách nó đã giết chết 70% 
nạn nhân từng bị lây nhiễm - thì có lẽ tôi cũng đã 
chết từ lâu rồi.

Nhưng tin xấu là, thuốc không vượt qua 
được hàng rào máu não cũng có nghĩa tôi đã mất 3 
năm chỉ để uống những liều thuốc hoàn toàn vô 
dụng.

Hàng rào máu não là một bức tường bán 
thấm giữa hệ tuần hoàn vào não bộ của bạn. Thông 
thường, nó làm nhiệm vụ chặn các mầm bệnh, 
nhưng hàng rào máu của tôi lại cho phép lũ nấm đi 
qua. Bây giờ thì nó lại đang hoạt động quá mức cần 
thiết để chặn cả những phân tử thuốc cần phải đi 
vào bên trong não để diệt nấm.

Tôi chỉ có thể hy vọng một loại thuốc mới 
cuối cùng sẽ xuyên thủng được hàng rào máu này, 
giải thoát cho tôi khỏi sự hỗn loạn và khổ sở, thứ 
đang dày vò tôi bấy lâu nay, ở đây, trên chính giao 
điểm của hai trong số những sinh vật sống bí ẩn 
nhất hành tinh: vương quốc nấm và não người.

1. Mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào?

Mùa đông năm 2018 là những tháng ngày 
thật tươi đẹp đối với tôi, một thuyền trưởng 31 tuổi 
đang làm việc trên một con tàu dài 24 mét ở 
Newport, Rhode Island. Tôi có một người bạn đời, 
Liza, và chúng tôi vừa mới đính hôn.

Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ ấy, tôi và cô 
ấy đã lên kế hoạch cho một chuyến đạp xe đường 
dài tới Costa Rica. Ở đó có một bán đảo tên là 
Nicoya, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, người 
ta nói đó là một trong những thiên đường trù phú 
nhất trên hành tinh này.

Ngày thứ ba trong chuyến đi, với dự định sẽ 
đạp một chặng dài qua bãi biển, tôi đã xì bớt hơi ra 
khỏi lốp xe đạp của mình. Nhưng khi trở lại cung 
đường đầy sỏi đá, tôi lại chủ quan không bơm căng 
lại nó.

Hậu quả là tại một con dốc khi chúng tôi đổ 
xuống, một lớp sỏi đã làm trượt bánh sau xe, khiến 
cả người tôi bị đẩy văng đi. Cánh tay và khuỷu tay 
của tôi bị xây xát nặng sau cú ngã ấy.

Không thể làm gì vì màn đêm đang buông 
xuống, chúng tôi buộc phải dựng lều lại ngay bên 
bãi biển. Tôi chỉ có thể tạm rửa bụi bẩn và những 
viên sỏi nhỏ ra khỏi vết thương, băng kín nó hết sức 
có thể rồi cố ngủ trong lều và chờ cho tới sáng.

Việc cần làm ngay hôm sau là tìm kiếm sự 
giúp đỡ. Thật may mắn, tôi và Liza đã tìm thấy một 
trạm xá nhỏ. Ở đó có một nữ y tá tên là Linet với 
chuyên môn khá cao. Trong suốt một tiếng đồng 
hồ, cô ấy đã kiên nhẫn nhặt hết những mảnh vụn và 
những viên sỏi nhỏ còn sót lại trong khuỷu tay tôi.

Linet nói những tai nạn của tôi là chuyện 
thường ngày trên bán đảo Nicoya. Ngày nào chẳng 
có hàng nghìn người đi lại trên những con đường 
cát sỏi kiểu vậy, họ đi xe gắn máy, xe cào cào và xe 
ATV vượt địa hình. Mặt đường xấu có thể gây ra tai 
nạn bất cứ lúc nào.

Về phần cú ngã của tôi, nếu vết thương lành 
lại mà không bị nhiễm trùng, tôi nghĩ nó sẽ chỉ là 
một chút rắc rối nhỏ điểm xuyết vào phần hoàn hảo 
còn lại của cả chuyến phiêu lưu giữa tôi với Liza.

2. Những cơn đau đầu dữ dội: “Đó có 
phải ung thư không?”

Rhose Island đón chúng tôi trở lại vào một 
ngày cuối đông. Tôi đã bắt nhịp lại với cuộc sống 
bình thường ở nhà, trong khi vết thương không bị 

nhiễm trùng gần như đã lành lại. Nhưng được 
khoảng vài tuần sau đó, tôi thấy bản thân mình có 
một vài triệu chứng không liên quan cho lắm.

Thường xuyên, tôi cảm thấy bị đau đầu dữ 
dội, một phần cơ mặt trở nên liệt cứng khiến tôi chỉ 
có thể cười với các miệng méo xệch. Các triệu 
chứng ấy khiến chính bác sĩ của tôi phải bối rối. 
Ông yêu cầu tôi phải chụp cộng hưởng từ MRI 
ngay lập tức.

Sáng hôm sau, bác sĩ gọi lại cho tôi và nói 
đã có kết quả chụp chiếu, sẽ có "một số thứ" mà 
chúng tôi cần phải nói chuyện. Tôi đến văn phòng 
ông, nơi ông chỉ vào phim chụp MRI và nói có 2 
phần tổn thương nằm cạnh nhau bên trong đầu tôi, 
chúng hiện lên như hai quầng thâm nhỏ và mang 
một màu sắc chết chóc.

"Đó có phải là ung thư không?", tôi hỏi. 
Với thái độ cực kỳ nghiêm túc, bác sĩ đáp lại: 
"Chúng tôi cũng không dám chắc".

Những ngày sau đó, trong khi chờ đợi các 
bác sĩ làm sáng tỏ sự không dám chắc của họ, tôi 
vẫn bị những cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ. 
Tôi đã nốc cơ số thuốc Advil và liên tục tắm nước 
nóng để giải tỏa cảm giác khó chịu trong đầu mình.

Các bác sĩ thì vẫn đang hội chẩn. Họ đưa ra 
nhiều giả thuyết khác nhau về những vết thâm trên 
phim chụp MRI của tôi. Ban đầu, họ nghĩ đó là 
những con sán dây. Tôi và Liza đã đạp xe tới 
Mexico vào năm ngoái và nếu tôi ăn thịt lợn nhiễm 
ấu trùng sán dây ở đó, sau một năm những con sán 
nở ra có thể tìm được đường xâm nhập vào não bộ.

Nhưng xét nghiệm ELISA sau đó đã loại 
trừ khả năng tôi nhiễm sán. Cùng với đó, tôi cũng 
đã làm xét nghiệm loại trừ nhiều căn bệnh từ Lyme, 
bệnh lao, HIV cho đến hàng tá loại ung thư não 
khác nhau.

Mùa xuân năm đó, tôi đã sinh thiết não tới 
hai lần. Nhưng ngay cả các bác sĩ phẫu thuật thần 
kinh kỳ cựu cũng không thể tìm ra nguyên nhân 
cho căn bệnh của tôi, họ không biết nó có nguồn 
gốc từ đâu.

Đến mùa hè thì những cơn đau đầu đã khiến 
tôi phải nghỉ việc. Nghề lái tàu là một nghề đặc biệt 
căng thẳng. Tôi không thể vừa chịu trách nhiệm 
với sinh mạng của những người khác trong khi vật 
lộn với những cơn đau đầu của mình.

Những cơn đau kiểu vậy là thứ bạn sẽ 
không thể chịu được khi đang ở trên mũi của một 
chiếc thuyền buồm lớn và cố gắng lái nó qua một 
bến cảng đông đúc. Nhận thấy việc che giấu những 
cơn đau sau bàn làm việc có vẻ dễ dàng hơn, tôi đã 
xin nghỉ việc trên tàu để xin vào một tổ chức phi lợi 
nhuận.

3. Căn bệnh chỉ có 120 người từng mắc 
phải trong lịch sử

Nếu như trước đây tôi từng là một tay đua 
xe đạp đầy mạnh mẽ và tự tin, thì bây giờ tôi đi 
đứng cũng loạng choạng và có thể bị ngã bất cứ lúc 
nào. Sự thăng bằng đã biến mất khỏi cuộc sống của 
tôi mang theo mọi thứ khác.

Tám tháng sau các triệu chứng đầu tiên của 
mình, tôi đã đến Mass General để làm sinh thiết 
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não lần thứ ba. Bác sĩ giải phẫu thần kinh của tôi 
tiếp tục hạ quyết tâm tìm cho ra căn bệnh mà tôi đã 
mắc phải, linh cảm bà ấy nghĩ nó là một dạng ung 
thư.

Lần này thì bà ấy đã thành công nhưng chỉ 
đoán đúng một nửa. Ngay trong phòng sinh thiết 
ngày hôm đó, bác sĩ đã điện cho Liza và nói những 
mô não nhỏ lấy ra khỏi đầu tôi không phải bệnh 
ung thư. Chúng chỉ bị nhiễm một loại nấm mốc 
sẫm màu mà bây giờ chỉ cần nhìn bằng mắt thường 
bạn cũng có thể thấy.

Mẫu bệnh phẩm sau đó đã được gửi đến 
một phòng thí nghiệm ở Texas, nơi các nhà khoa 
học xác nhận rằng tôi đã bị nhiễm một loại nấm 
nhiệt đới cực kỳ hiếm tên là Cladophialophora 
bantiana, còn được gọi là "nấm mốc đen" đặt theo 
thứ hắc tố sẫm màu mà bạn có thể nhìn thấy ngay từ 
bên ngoài của nó.

Cladophialophora bantiana được biết là 
một nguyên nhân gây áp-xe não ở người, nhưng nó 
hiếm đến mức chỉ có khoảng 120 trường hợp được 
xác nhận trên toàn thế giới kể từ năm 1911 tới nay, 
khoảng một nửa bệnh nhân trong số đó ở Ấn Độ.

Nhiều báo cáo trường hợp mô tả quá trình 
chẩn đoán căn bệnh này diễn ra lâu và khó khăn đến 
thế nào, tất cả đều dẫn đến tiên lượng kém (cụ thể 
là: tử vong).

Trong tổng số 120 trường hợp nhiễm nấm 
mốc đen được y văn ghi lại, khoảng một nửa là 
những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch - một số 
được cấy ghép nội tạng, một người bị HIV. Một 
nửa những người còn lại có hệ miễn dịch hoàn toàn 
khỏe mạnh, giống như tôi.

Theo tài liệu khoa học, cách tốt nhất để kéo 
dài sự sống cho các bệnh nhân áp-xe não sau khi 
nhiễm nấm mốc đen là phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn 
vùng não bệnh. Nhưng với trường hợp của tôi, chỉ 
định cắt bỏ đã bị loại trừ ngay từ đầu.

Đó là bởi các bác sĩ phẫu thuật thần kinh 
đánh giá khu vực nhiễm nấm của tôi nằm quá gần 
các vùng não quan trọng. Họ vì vậy chỉ có thể kê 
cho tôi một đơn thuốc kháng nấm kết hợp một loại 
steroid để kiểm soát tình trạng sưng to và tích tụ 
chất lỏng trong não mà nấm gây ra.

Thứ chất lỏng ấy được gọi là dịch não tủy. 
Chúng ta biết não bộ có một cơ chế bảo vệ được gọi 
là hàng rào máu não, nơi nó chặn lại mọi mầm bệnh 
như virus, vi khuẩn và cả nấm. Nhờ hàng rào máu 
não này, ngay cả khi mầm bệnh đã xâm nhập vào 
máu, chúng cũng không mấy khi nhiễm được vào 
hẳn bên trong não bộ.

Nhưng lũ nấm mốc đen mà tôi nhiễm phải 
lại là trường hợp đặc biệt. Chúng đã vượt qua được 
hàng rào máu não, đi vào não bộ và tắm mình trong 
dịch não tủy - thứ chất lỏng không màu được tạo ra 
từ tâm thất của não và luôn dư thừa ra một chút.

Thông thường, dịch não tủy dư thừa sẽ 
được tái hấp thu. Nhưng trong trường hợp của tôi, 
điều này diễn ra không hiệu quả lắm vì nấm và mô 
sẹo cản trở quá trình tái hấp thu đó. Dịch não tủy vì 
vậy sẽ tích tụ, gây ra những cơn đau đầu, mệt mỏi, 
sốt và các triệu chứng thần kinh khác.

4. Tự nắm lấy sinh mạng của chính mình
Bởi vì các trường hợp nhiễm nấm mốc đen 

là rất hiếm, báo cáo trường hợp cũng rất ít, các bác 
sĩ về cơ bản không có nhiều dữ liệu hoặc một loại 
"sách hướng dẫn" nào để đưa ra phác đồ điều trị 
cho tôi.

Lẽ ra tôi nên ra ngoài khám phá thế giới 
thay vì nằm trong bệnh viện để cố gắng đoán xem 
cỗ máy nào đang phát ra âm thanh nào. Nhưng tôi 
cứ ở lì trong đó, và tôi nghiện đọc những thông tin 
ít ỏi về căn bệnh của mình, đến nỗi Liza cuối cùng 
phải cầu xin tôi dừng lại.

Cô ấy nói rằng nếu tôi cứ chìm đắm vào căn 
bệnh như vậy thì nó sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi. 
Do đó, những câu hỏi về căn bệnh của tôi về cơ bản 
vẫn chưa được trả lời. Chỉ có duy nhất chẩn đoán là 
thứ mà các bác sĩ biết chính xác sau nhiều tháng bối 
rối, một thứ gì đó để bám víu vào. Nhưng nó cũng 
đặt ra thêm nhiều câu hỏi mà không ai có thể trả lời 
được:

Ngay từ đầu, các bác sĩ đã kê cho tôi một 
loại steroid thường được dùng để kiểm soát cơn 
đau đầu và áp lực trong sọ não: dexamethasone.

Steroid làm rất tốt việc kiểm soát các triệu 
chứng viêm mà tôi đang gặp phải, nhưng đồng 
thời, việc sử dụng chúng lâu dài đi kèm với một 
loạt các tác động tiêu cực như loãng xương, thay 
đổi tâm trạng, suy tuyến thượng thận và ức chế 
miễn dịch.

Sự ức chế miễn dịch thực sự khiến tôi sợ hãi 
khi đại dịch bắt đầu. Làm thế nào tôi có thể sống sót 
sau một cơn đau với COVID, nếu hệ thống miễn 
dịch của tôi không hoạt động như bình thường? Tôi 
đã dùng những loại thuốc này bao lâu rồi?

Niềm tin của tôi vào y học đã giảm xuống 
mức thấp nhất mọi thời đại. Do sợ COVID, tôi 
quyết định ngừng dùng steroid mà không hỏi ý 
kiến bất kỳ ai, vì nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục phục 
hồi chức năng mà không cần đến chúng.

Tôi ví quyết định này của mình với quyết 
định của một người bị mắc kẹt trong tòa nhà cao 
tầng đang cháy: hoặc anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ 
hoặc sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Cả hai đều là 
những lựa chọn khủng khiếp, nhưng tôi đã cảm 
thấy mệt mỏi khi phải sống những quãng đời đan 
xen với bệnh viện.

5. Một chương mới của cuộc đời
Cuối tháng 3 năm 2020, tôi bị đột quỵ. Một 

ngày bắt đầu giống như tất cả những ngày khác 
trong thực tại mới của tôi: Đầu tôi như muốn vỡ ra. 
Cơn đau nhay đi nhay lại như một bản nhạc đồng 
bộ với mỗi cử động trên cơ thể.

Dữ liệu lưu lại từ Strava nói rằng sáng hôm 
đó tôi đã đi chạy bộ. Nhưng sau đó mọi thứ trở nên 
tồi tệ hơn. Áp lực trong đầu tôi lên tới đỉnh điểm. 
Tôi không thể ăn. Hai mắt tôi trở nên đen kịt. Rõ 
ràng, lẽ ra tôi phải nhận ra điều này thật tồi tệ, 
nhưng tôi vẫn tự nhủ những cảm giác này chỉ là tạm 
thời và rồi chúng sẽ qua.

Đến chiều hôm đó thì tôi đã yếu đến mức 
không thể leo cầu thang để đi lên căn hộ của mình 
được nữa. Tôi không nhận thức được rằng có một 

loạt những cơn đột quỵ nhỏ đang xảy ra với tôi.
Liza đã gọi 911 để đưa tôi đến bệnh viện 

Rhode Island. Sau đó, tôi được chuyển đến Mass 
General, rồi tới nữa là Spaulding Rehab ở 
Charlestown, Massachusetts. Tất cả các cơ sở y tế 
này đều phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa 
nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19. Tôi bị biệt 
giam hơn một tháng trong khi bị suy giảm nghiêm 
trọng khả năng nhận thức, giọng nói và thị giác.

Di chứng của những cơn đột quỵ để lại cho 
tôi một thị lực bị ảnh hưởng nặng nề, tôi bị mắc 
chứng nhìn đôi và nhược thị, chữ viết tay của tôi bị 
thu nhỏ lại như của một đứa trẻ mới biết đi, giọng 
nói của tôi thì trở nên đặc sệt và ngắc ngứ.

Sau đó, các bác sĩ nói với tôi rằng áp lực 
bên trong hộp sọ của tôi đã gấp 15 lần áp lực trong 
não bộ một người bình thường. Họ nói với Liza 
rằng nếu tôi sống sót, tôi sẽ bị mù hoàn toàn. 
Nhưng vài ngày sau khi nhận được tin nhắn từ tôi, 
cô ấy đã thấy hứa hẹn ngập tràn trở lại.

Đã 4 năm tôi phải chung sống với những 
mảng nấm mốc đen trong đầu, tôi đã từ bỏ hi vọng 
mình sẽ sớm chữa khỏi được nó. Nhưng bằng cách 
nào đó, tôi vẫn giữ được niềm lạc quan rằng mình 
sẽ sống chung được rất lâu với căn bệnh này.

Tôi hi vọng các loại thuốc mới mà bác sĩ kê 
cho tôi sẽ có hiệu quả ngay lập tức, sau khi họ phát 
hiện các loại thuốc trước đó thậm chí chưa bao giờ 
vượt qua được hàng rào máu não. Rồi thì một ngày 
cả thị lực, giọng nói và các kỹ năng vận động của 
tôi sẽ quay trở lại.

Để chờ đợi ngày đó, Liza và tôi đã mua một 
chiếc xe đạp đôi. Chúng tôi sẽ phải gắn bó với 
chiếc xe đạp này, để cô ấy cầm lái cho đến khi tôi 
phẫu thuật điều chỉnh được chứng song thị.

Mặc dù chúng tôi sẽ không bao giờ biết lý 
do thực sự khiến tôi bị nhiễm chủng nấm này là gì, 
nhưng tôi ghét cái suy nghĩ rằng cuộc đời tôi đã 
sang trang chỉ vì tôi không bơm đầy lại lốp xe của 
mình năm đó. Một chương mới của cuộc đời thì 
phải là một thứ gì đó có ý nghĩa hơn.

Cũng phải nói rằng trải nghiệm này đã dạy 
tôi biết trân trọng khoảng thời gian tôi không bị 
mắc kẹt trong bệnh viện với hàng tỷ chiếc ống thò 
ra thụt vào cơ thể. Và rồi tôi đã học được cảm giác 
dấn thân vào khoa học là như thế nào. Tìm hiểu về 
một căn bệnh mới, một lĩnh vực mới giống như một 
con cá rô cô đơn.

Mặc dù vậy trước khi quá muộn, tôi vẫn 
muốn hoàn thành một ước mơ của mình trước đó là 
đi học cao học. Tháng 9 năm ngoái, tôi đã nghỉ việc 
để đăng ký học thạc sĩ tại Đại học Rhode. Đã hơn 
một thập kỷ kể từ khi tôi hoàn thành chương trình 
đại học ở đó, và tôi đã biện luận rằng, học tiếp cao 
học là lựa chọn hợp lý trong khi tôi chờ đợi tình 
trạng sức khỏe của mình trở nên ổn định hơn.

Tôi đã hoàn thành năm thứ nhất với điểm 
trung bình 3,7 và hiện đang viết luận văn về gió 
biển. Làm việc trong dự án này là một đặc ân: Thay 
vì xem những bộ phim khủng khiếp trên TV ở bệnh 
viện, tôi sẽ vui hơn rất nhiều khi được tham gia vào 
một dự án có ý nghĩa trong thế giới thực... ■
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Chuyên gia dinh dưỡng: 
Chuối ngọt như vậy, người tiểu 
đường có nên ăn?

Một số nghiên cứu cho rằng người 
bệnh tiểu đường không nên ăn 
chuối vì nó chứa nhiều đường, 

trong khi nhiều nghiên cứu khác cho rằng chuối an 
toàn cho người bệnh tiểu đường.

Cuốn sách nổi tiếng “Siêu thực phẩm Ấn 
Độ” của Rujuta Diwekar - một trong những chuyên 
gia dinh dưỡng hàng ầu của Ấn ộ, tác giả của đ Đ
những cuốn sách bán chạy nhất, nêu rõ:

Chuối an toàn để tiêu thụ ngay cả đối với 
bệnh nhân tiểu đường

Do chỉ số đường huyết của chuối ở mức từ 
thấp đến trung bình. Điều này đã được hầu hết các 
hiệp hội sức khỏe khuyến nghị và chấp thuận, theo 
nhật báo Ấn Độ Times Of India.

Và ở cuối bài, bạn sẽ được hướng dẫn cách 
ăn chuối an toàn cho người bệnh tiểu đường.

Chuối chín chứa carbs, làm tăng lượng 
đường trong máu

Chuối chứa khá nhiều carbs và đường - 
những chất chính làm tăng lượng đường trong 
máu. Vậy liệu người bệnh tiểu đường có nên ăn 
chuối? Và liệu chuối có ảnh hưởng đến lượng 
đường trong máu?

Một quả chuối trung bình chứa khoảng 
15 gram đường

Chuối chứa carbs đơn, có thể khiến lượng 
đường trong máu tăng cao hơn các chất dinh dưỡng 
khác. Để biết một loại thực phẩm chứa carb có ảnh 
hưởng đến lượng đường trong máu hay không, 
phải xem chỉ số đường huyết (GI) của nó.

GI thấp: 55 trở xuống
GI trung bình: 56 - 69
GI cao: 70 - 100
Người bệnh tiểu đường chỉ nên tiêu thụ 

thực phẩm có GI thấp. Do chúng được hấp thụ 
chậm hơn và làm tăng lượng đường trong máu từ từ 
thay vì tăng đột biến.

Nói chung, chuối có GI từ thấp đến trung 
bình - từ 42 đến 62, tùy thuộc vào độ chín của 
chuối, theo chuyên trang sức khỏe của Mỹ Health 
Line.

Chuối cũng chứa chất xơ, có thể làm 
giảm lượng đường trong máu

Tuy nhiên, điều đặc biệt là chuối cũng chứa 
chất xơ, có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Một quả chuối trung bình chứa 3 gram chất 
xơ.

Chất xơ đặc biệt quan trọng đối với những 
người mắc bệnh tiểu đường vì nó có thể giúp làm 
chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs. Điều này 
có thể làm giảm lượng đường trong máu tăng đột 
biến và cải thiện việc kiểm soát đường huyết, theo 
Health Line.

Chuối xanh - chưa chín, chứa tinh bột 
kháng, giúp kiểm soát đường huyết

Lượng tinh bột kháng trong chuối thay đổi 
tùy vào độ chín.

Chuối xanh, chưa chín chứa ít đường và 
nhiều tinh bột kháng hơn. Tinh bột kháng hoạt 
động tương tự như chất xơ và sẽ không làm tăng 
lượng đường trong máu. Chúng cũng có thể giúp 
cung cấp các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp 
kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Một nghiên cứu năm 2015 đã phát hiện 
điều thú vị là: Trong 8 tuần, những phụ nữ mắc 
bệnh tiểu đường, được bổ sung tinh bột kháng, có 
khả năng kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn 
những người không bổ sung.

Tác động của chuối đối với lượng đường 
trong máu tùy thuộc vào độ chín

Chuối chín chứa ít tinh bột kháng hơn 
chuối xanh, nhưng chứa nhiều đường.

Điều này có nghĩa là chuối chín hoàn toàn 
có GI cao hơn và sẽ khiến lượng đường trong máu 
tăng nhanh hơn chuối chưa chín. Chuối xanh chứa 
tinh bột kháng, không làm tăng lượng đường trong 
máu và có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường 
trong máu lâu dài. Chuối chín chứa nhiều đường 
hơn, vì vậy chúng có thể khiến lượng đường trong 
máu tăng cao hơn.

Số lượng tiêu thụ là rất quan trọng
Ngoài độ chín, cần phải chú ý đến số lượng. 

Lượng càng nhiều càng chứa nhiều carbs. Nghĩa là 
1 quả chuối lớn có thể ảnh hưởng đến lượng đường 
trong máu.

Chuối có an toàn cho những người bị 
bệnh tiểu đường không?

Không giống như các sản phẩm đường tinh 
luyện như kẹo bánh, carbs trong trái cây như chuối 
kèm với chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và 
khoáng chất. Đặc biệt, chuối cung cấp chất xơ, 
kali, vitamin B6 và vitamin C và một số chất chống 
oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi

Đối với hầu hết những người mắc bệnh tiểu 
đường, trái cây - kể cả cả chuối - là một lựa chọn 
lành mạnh, theo Health Line.

Tuy nhiên, một số người phải theo chế độ 
ăn ít carb, cần phải hạn chế lượng carb tiêu thụ. 
Nghĩa là các loại thực phẩm có hàm lượng carb cao 
hơn, kể cả chuối, phải được hạn chế trong chế độ ăn 
ít carb.

Đối với người bệnh tiểu đường, nếu bác sĩ 
cho phép ăn chuối, cần phải lưu ý đến độ chín và số 
lượng để giảm ảnh hưởng đến lượng đường trong 
máu.

Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay 
đổi kế hoạch ăn uống.

Người bệnh tiểu đường có thể ăn chuối như 
một phần của kế hoạch ăn uống lành mạnh.

Cách ăn chuối an toàn cho người bệnh 
tiểu đường

Những lời khuyên sau đây có thể giúp 
người bệnh tiểu đường giảm thiểu ảnh hưởng của 
chuối đối với lượng đường trong máu:

Ăn ít trong mỗi lần ăn: Chỉ nên ăn 1 quả 
chuối nhỏ hoặc nửa quả lớn, để giảm lượng đường 
nạp vào cơ thể trong một lần ăn.

Ăn chuối gần chín: Chọn chuối không quá 
chín để hàm lượng đường thấp hơn.

Chia lượng trái cây trong suốt cả ngày: 
Chia đều lượng trái cây trong ngày để giúp giảm 
lượng đường huyết và giữ cho lượng đường trong 
máu ổn định.

Ăn kèm với các loại thực phẩm khác: Ăn 
chuối cùng với các loại hạt hoặc sữa chua, để giúp 
làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, theo 
Health Line. ■

P h á t  h i ệ n  v i  k h u ẩ n 
S a l m o n e l l a  t ạ i  n h à  m á y 
chocolate lớn nhất thế giới

Thông tin trên được công ty chủ quản 
Barry Callebaut tại Thụy Sĩ xác 
nhận trong ngày 30/6. Người phát 

ngôn của công ty, Korneel Warlop, cho biết, nhà 
máy đã dừng hoạt động sản xuất cho tới khi có 
thông báo mới.

Nhà máy này sản xuất các sản phẩm 
chocolate lỏng bán buôn cho 73 khách hàng chế 
biến bánh kẹo.

Các sản phẩm được sản xuất kể từ ngày lấy 
mẫu xét nghiệm đã được niêm phong và hầu hết 
sản phẩm được xác nhận bị nhiễm khuẩn 
Salmonella vẫn đang được giữ tại nhà máy.

Hiện công ty đang liên hệ với tất cả khách 
hàng có thể đã nhận lại nguyên liệu nhiễm khuẩn 
và đề nghị không xuất xưởng những sản phẩm có 
thành phần chocolate của nhà máy ở Wieze, có thời 
gian sản xuất từ ngày 25/6.

Nhà máy này không sản xuất sản phẩm bán 
trực tiếp cho người tiêu dùng và công ty chủ quản 
tin rằng chưa có sản phẩm nhiễm khuẩn nào do các 
khách hàng của nhà máy này sản xuất được bày 
bán. Cơ quan Quản lý an toàn thực phẩm Bỉ 
(AFSCA) đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được 
thông báo về vụ việc.

Vài tuần trước đây, giới chức Bỉ đã ghi 
nhận trường hợp các sản phẩm chocolate sản xuất 
tại nhà máy của hãng Ferrero ở vùng Arlon, miền 
Nam nước này bị nhiễm khuẩn Salmonella.

Ngày 17/6, nhà chức trách Bỉ đã cho phép 
nối lại hoạt động tại nhà máy này nhưng với thời 
gian thử thách 3 tháng.

Công ty Barry Callebaut cung cấp các sản 
phẩm cacao và chocolate cho nhiều công ty thực 
phẩm, trong đó có những tên tuổi lớn như Hershey, 
Mondelez, Nestle hoặc Unilever. Doanh số bán 
hàng thường niên của tập đoàn này trong tài khóa 
2020 - 2021 lên tới 2,2 triệu tấn. ■
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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 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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