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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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844-2058/1624

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

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.

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

818-2019/1587

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

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
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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

717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

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

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa chöõa 

caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, vest, 

uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh nghieäm, 

chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát löôïng, nhanh vaø 

ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress Rd vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506
827-2020/1588

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 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

Địa chấn tiềm tàng trên 
chính trường Thụy Điển

(VN+) - Kết quả bỏ phiếu ban đầu có lợi 
cho đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền, nhưng phe 
cánh hữu đối lập lại vượt lên và tạm chiếm ưu thế 
khi 90% số phiếu được kiểm đếm.

Vào rạng sáng 12/9, với 90% số phiếu được 
kiểm đếm, liên minh 4 đảng cánh hữu, gồm đảng 
Dân chủ Thụy Điển (SD), đảng Dân chủ Cơ đốc 
giáo, đảng Ôn hòa và đảng Tự do đang chiếm ưu 
thế để giành đa số ghế tại quốc hội, Reuters đưa tin.

Với việc vẫn chưa kiểm hết phiếu bầu từ 
nước ngoài và qua đường bưu điện, kết quả bầu cử 
có thể thay đổi vào phút chót khi chênh lệch giữa 
hai bên là không cao. 

Số liệu ban đầu cho thấy phe cánh hữu có 
thể giành 176 ghế để chiếm đa số trong 349 ghế 
quốc hội.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena 
Andersson của đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền 
vẫn chưa chấp nhận thất bại trong tối 12/9, nói rằng 
kết quả vẫn đang rất sát sao.

Cơ quan bầu cử cho biết kết quả sơ bộ sẽ có 
sớm nhất vào ngày 14/9.

Đảng SD, với quan điểm chống nhập cư, sẽ 
vượt qua đảng Ôn hòa để trở thành đảng lớn thứ hai 
Thụy Điển và là đảng lớn nhất của phe đối lập. Tuy 
vậy, lãnh đạo đảng Ôn hòa Ulf Kristersson được 
cho là ứng viên tiềm năng phe cánh hữu cho vị trí 
thủ tướng.

Với việc chiếm hơn 20% số phiếu bầu, 
đảng SD đang có vị thế lớn trong quốc hội và được 
cho là sẽ yêu cầu lãnh đạo đảng được bổ nhiệm vào 

các vị trí bộ trưởng nếu liên minh cánh hữu giành 
chiến thắng, theo Guardian.

“Ngay bây giờ có vẻ như sẽ có một sự thay 
đổi quyền lực. Tham vọng của chúng tôi là ngồi 
trong bộ máy chính phủ”, lãnh đạo đảng SD 
Jimmie Akesson nói.

Bất kể phe nào giành chiến thắng, các cuộc 
đàm phán để lập liên minh được dự báo sẽ kéo dài 
và khó khăn. 

Trong cuộc đua 3 bên, bà Andersson từ phe 
trung tả sẽ cần sự ủng hộ từ đảng Trung tâm, đảng 
Xanh và đảng Cánh tả của phe cực tả nếu muốn có 
cơ hội vượt qua liên minh cánh hữu.

Cảnh sát biển Hy Lạp nổ 
súng cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ

(VN+) - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 
xuồng tuần tra Hy Lạp áp sát và “nổ súng quấy rối” 
tàu hàng Anatolian đang di chuyển trên vùng biển 
quốc tế ngoài khơi đảo Bozcaada của Ankara hôm 
10/9. Hai tàu cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ được triển 
khai hỗ trợ Anatolian, khiến xuồng tuần tra Hy Lạp 
rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, cảnh sát biển Hy Lạp tuyên bố 
tàu hàng Anatolian đã “di chuyển đáng ngờ” trong 
lãnh hải phía tây bắc đảo Lesbos gần bờ biển Thổ 
Nhĩ Kỳ, thêm rằng tàu hàng không hồi đáp yêu cầu 
chuyển hướng và rời lãnh hải do lực lượng này đưa 
ra. “Các phát đạn cảnh cáo được bắn về phía khu 
vực an toàn, nhưng tàu hàng không dừng và chạy 
trốn về lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ”, cảnh sát biển Hy Lạp 
cho hay.

Video của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho 
thấy xuồng tuần tra Hy Lạp di chuyển bên mạn 
phải tàu hàng Anatolian và nhiều tiếng súng vang 

lên. Hàng loạt lỗ đạn cũng được nhìn thấy trên cửa 
sổ và tường thượng tầng tàu hàng, dường như do 
những phát bắn từ cảnh sát biển Hy Lạp.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là cựu thù trong lịch 
sử nhưng đều đang là thành viên NATO. Căng 
thẳng song phương gần đây gia tăng liên quan các 
quần đảo phía đông biển Aegean, trong đó có 
Lesbos.

Số phận các quần đảo được định đoạt sau 
Chiến tranh Balkan 1912-1913 bởi thỏa thuận giữa 
6 bên gồm Áo - Hung, Anh, Pháp, Nga, Italy và 
Đức. Các cường quốc châu Âu năm 1914 quyết 
định quần đảo sẽ thuộc chủ quyền của Hy Lạp, chứ 
không phải Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Tổng thống Recep Tayyip 
Erdogan lập luận các quần đảo trên biển Aegean 
được trao cho Hy Lạp theo hiệp ước năm 1923 và 
năm 1947 với điều kiện Athens không quân sự hóa 
khu vực, vì chúng nằm gần đất liền Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ankara đã nhiều lần cáo buộc Athens đưa vũ khí 
đến những đảo này.

Tổng thống Erdogan ngày 3/9 nói rằng Hy 
Lạp “đang chiếm đóng” các quần đảo, cảnh báo sẽ 
“có những hành động cần thiết vào đúng thời điểm, 
thời khắc phù hợp”. Ông Erdogan còn đề cập việc 
Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm thành phố Smyrna, hiện nay 
là Izmir, từ Hy Lạp năm 1922 trong cuộc chiến 
giành độc lập của Ankara.

Trong khi đó, Hy Lạp bác cáo buộc từ Thổ 
Nhĩ Kỳ, cho rằng Ankara làm căng thẳng gia tăng 
bằng những hành động như điều phi cơ bay qua các 
đảo của Athens. Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos 
Dendias chỉ trích giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều ngày 
qua đã đưa ra “những bình luận thái quá”.

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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TIN THẾ GIỚI
Ai Cập mong muốn tăng 

cường hợp tác quân sự và an 
ninh với Mỹ

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập 
Mohamed Zaki đã đánh giá cao mối quan hệ chiến 
lược sâu rộng giữa Ai Cập và Mỹ. Hai bên cũng 
thảo luận việc tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 
nước.

Ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập 
Mohamed Zaki khẳng định Các Lực lượng vũ 
trang Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác quân 
sự và an ninh với Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người 
phát ngôn quân đội Ai Cập Gharib Abdel-Hafez 
cho biết Bộ trưởng Zaki đưa ra phát biểu trên tại 
cuộc gặp với Tướng Michael Kurilla, Tư lệnh Bộ 
Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - bộ phận chịu 
trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự của 
quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Zaki đã đánh giá 
cao mối quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Ai Cập 
và Mỹ. Hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp 
tác quân sự giữa 2 nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập 
Mohamed Zaki tiếp Tư lệnh CENTCOM Mỹ 
Michael Kurilla tại Ai Cập

Cùng ngày, ông Kurilla đã có cuộc gặp với 
Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Ai 
Cập Osama Askar để thảo luận việc thúc đẩy hợp 
tác giữa Ai Cập và Mỹ trong đào tạo, huấn luyện và 
trao đổi chuyên môn giữa các lực lượng vũ trang 
của 2 nước.

Hai bên ghi nhận mối quan hệ hợp tác vững 
chắc trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước trong 
những thập niên gần đây.

Hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận 
chung và tiếp tục phối hợp trong các vấn đề quan 
trọng của khu vực mà 2 bên cùng quan tâm, đặc 
biệt là cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hồi tháng 
Tám vừa qua, Bộ trưởng Zaki và người đồng cấp 
Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định cam kết tăng 
cường hợp tác quân sự giữa Ai Cập và Mỹ như một 
nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 
nước.

Ông Austin đánh giá cao vai trò lãnh đạo 
của Ai Cập trong khu vực cũng như sự hỗ trợ quan 
trọng của Cairo trong việc đảm bảo một lệnh 
ngừng bắn ở Dải Gaza hồi tháng Tám, chấm dứt 

cuộc xung đột kéo dài 3 ngày giữa Israel và Phong 
trào Hồi giáo Jihad của Palestine.

Tại cuộc gặp ở Cairo hồi tháng Năm, Tổng 
thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tướng 
Kurilla đã thảo luận việc nâng cấp hợp tác quân sự 
và an ninh, hợp tác chống khủng bố và hợp tác về 
an ninh biên giới, cũng như đẩy mạnh các cuộc tập 
trận chung giữa 2 nước.

Theo số liệu năm 2021 của công ty dữ liệu 
Statista (Đức), Mỹ là nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt 
cho Ai Cập trong giai đoạn 2000-2019, chiếm 
khoảng 41,6% tổng giá trị nhập khẩu vũ khí của Ai 
Cập.

Hồi tháng Ba, ông Kurilla cho biết Mỹ sẽ 
cung cấp cho Ai Cập các máy bay F-15, sau khi 
Washington thông qua một thương vụ bán vũ khí 
trị giá 2,5 tỷ USD cho Ai Cập, bao gồm 12 máy bay 
vận tải quân sự Super Hercules C-130.

Ethiopia:  Phiến quân 
Tigray đồng ý tham gia tiến trình 
hòa đàm

(VN+) - Cuộc chiến giữa Chính phủ 
Ethiopia và TPLF, bắt đầu nổ ra từ tháng 11/2020, 
khiến Tigray phải đối mặt với tình trạng thiếu 
lương thực trầm trọng và không được tiếp cận với 
các dịch vụ cơ bản.

Lực lượng phiến quân tại khu vực Tigray 
của Ethiopia ngày 11/9 tuyên bố sẵn sàng tham gia 
tiến trình đàm phán hòa bình do Liên minh châu 
Phi (AU) chủ trì, qua đó mở ra triển vọng đạt được 
giải pháp thông qua thương lượng với Chính phủ 
Ethiopia nhằm chấm dứt gần 2 năm giao tranh ác 
liệt.

Các tay súng thuộc Lực lượng Mặt trận 
Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) ở Mekele 
thuộc khu vực Tigray, Ethiopia

Tuyên bố của giới chức khu vực Tigray 
khẳng định: “Chính quyền Tigray sẵn sàng tham 
gia tiến trình hòa bình vững chắc dưới sự bảo trợ 
của AU. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẵn sàng tuân 
thủ thỏa thuận cùng nhau chấm dứt ngay lập tức 
những hành động thù địch nhằm xây dựng bầu 
không khí tích cực”.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc một loạt nỗ 
lực ngoại giao quốc tế được triển khai sau khi giao 
tranh tái bùng phát hồi tháng trước, bất chấp thỏa 
thuận ngừng bắn nhân đạo tại miền Bắc Ethiopia.

Chính phủ Ethiopia kiên quyết yêu cầu 
phải có vai trò trung gian của AU, đặt trụ sở tại thủ 

đô Addis Ababa của nước này, trong bất kỳ tiến 
trình hòa bình nào.

Trong khi đó, lực lượng phiến quân Mặt 
trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) từng 
kịch liệt phản đối vai trò của ông Olusegun 
Obasanjo - đặc phái viên của AU tại vùng Sừng 
châu Phi - do sự “gần gũi” của quan chức này với 
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Trước đó, thủ lĩnh TPLF Debretsion 
Gebremichael hôm 9/9 tuyên bố lực lượng này đã 
đưa ra thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện trong bối 
cảnh giao tranh ngày càng ác liệt giữa phe nổi dậy 
và các lực lượng ủng hộ chính phủ.

Trong một bức thư gửi tới Tổng Thư ký 
L iên  hợp  quốc  An ton io  Gu te r r e s ,  ông 
Gebremichael đã kêu gọi chấm dứt những hành 
động thù địch một cách có điều kiện.

Trong bức thư, người đứng đầu TPLF nhấn 
mạnh thỏa thuận ngừng bắn đặc biệt phụ thuộc vào 
“khả năng tiếp cận nhân đạo không bị cản trở” và 
sự trở lại của các dịch vụ thiết yếu trong khu vực 
Tigray.

Tigray, nằm ở miền Bắc Ethiopia, hiện bị 
chia tách với phần còn lại của đất nước và bị cắt 
điện, mạng viễn thông, dịch vụ ngân hàng và nhiên 
liệu.

Giao tranh ngày càng ác liệt ở phía Bắc 
Tigray - nơi quân đội Ethiopia, được sự hỗ trợ của 
các lực lượng từ nước láng giềng Eritrea, đang tấn 
công các vị trí của TPLF. Xung đột giữa 2 phe tái 
diễn hôm 24/8 đã chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn 
kéo dài 5 tháng.

Cuộc chiến giữa Chính phủ Ethiopia và 
TPLF, bắt đầu nổ ra từ tháng 11/2020, khiến 
Tigray phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực 
trầm trọng và không được tiếp cận với các dịch vụ 
cơ bản, chưa kể đến số người thiệt mạng và hàng 
triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo trong khu vực 
và những vùng lân cận như Afar và Amhara.

Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố 
sẵn sàng gặp Tổng thống Thổ 
Nhĩ Kỳ

(VN+) - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos 
Mitsotakis cho rằng “những tuyên bố gần đây của 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận 
được” tuy nhiên, nước này sẽ luôn cố giữ cho các 
kênh liên lạc thông suốt.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis 
ngày 11/9 tuyên bố ông luôn sẵn sàng gặp Tổng 
thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong 
bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng có nhiều 
vướng mắc lịch sử đang gia tăng căng thẳng.

Phát biểu họp báo nhân Hội chợ quốc tế 
Thessaloniki, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ: “Tôi 
đánh giá những tuyên bố gần đây của Tổng thống 
Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được. Tuy 
nhiên, chúng tôi sẽ luôn cố giữ cho các kênh liên 
lạc thông suốt”.

Ông cũng nói thêm rằng hội nghị thượng 
đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu 
(EU) tại Praha (Cộng hòa Séc) vào đầu tháng 10 có 
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thể là cơ hội để lãnh đạo hai nước gặp nhau.
Khi được hỏi về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ 

khiêu khích gây xung đột quân sự ở biển Aegean, 
Thủ tướng Hy Lạp cho biết ông không thể “hình 
dung đến mức xảy ra đối đầu quân sự”, song cảnh 
báo rằng nếu ở trong tình huống đó, quân đội Hy 
Lạp sẽ có “câu trả lời dứt khoát”. Ông Mitsotakis 
cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ xuyên tạc lịch sử.

Tổng thống Erdogan liên tục cáo buộc Hy 
Lạp - một đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - 
“chiếm đóng” các đảo trên biển Aegean.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis
Nhiều năm qua, hai nước láng giềng liên 

tục bất đồng về biên giới biển và quyền thăm dò 
năng lượng tại những khu vực tranh chấp trên biển 
Aegean và phía Đông Địa Trung Hải.

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp - 
hai quốc gia thành viên NATO - gần đây gia tăng, 
liên quan đến các quần đảo ở khu vực phía Đông 
biển Aegean.

Số phận của các quần đảo này được định 
đoạt sau Chiến tranh Balkan 1912-1913 bởi các 
thỏa thuận quốc tế, Hungary, Anh, Pháp, Nga, Italy 
và Đức.

Các cường quốc châu Âu năm 1914 quyết 
định các quần đảo trên sẽ thuộc chủ quyền của Hy 
Lạp, chứ không phải của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara lập luận các quần đảo vừa đề cập 
được trao cho Hy Lạp theo hiệp ước năm 1923 và 
năm 1947 với điều kiện Athens không quân sự hóa 
khu vực vì chúng nằm gần đất liền Thổ Nhĩ Kỳ.

Italy kêu gọi giới hạn giá 
với tất cả khí đốt nhập khẩu của 
châu Âu

(VN+) - Bộ trưởng Italy cho biết châu Âu 
đang nhập khẩu 3/4 khí đốt tự nhiên theo đường 
ống và “với tư cách là người mua lớn nhất thế giới, 
EU nên giúp định giá để bảo vệ các doanh nghiệp 
và công dân”.

Ngày 11/9, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái 
Italy Roberto Cingolani tuyên bố Liên minh châu 
Âu (EU) nên áp trần giá khí đốt đối với tất cả các 
nhà xuất khẩu vì việc nhắm mục tiêu vào xuất khẩu 
khí đốt đang giảm dần của Nga sang châu Âu là “vô 
nghĩa”.

Phát biểu với tờ la Repubblica, Bộ trưởng 
Cingolani nói: “Chỉ giới hạn (giá) đối với khí đốt 
của Nga là vô nghĩa. Khí đốt Nga hiện đang được 

chuyển đến châu Âu với số lượng rất nhỏ... Trong 
mọi trường hợp, chúng ta nên đưa ra một tín hiệu 
cho tất cả các nhà sản xuất.

Châu Âu đang nhập khẩu 3/4 khí đốt tự 
nhiên theo đường ống. Để công bằng, với tư cách là 
người mua lớn nhất thế giới, EU nên giúp định giá 
để bảo vệ các doanh nghiệp và công dân”.

Ông cũng cho biết thêm các quan chức 
châu Âu sẽ tiếp tục làm việc trong những ngày tới 
để đảm bảo việc áp dụng một mức trần giá trên diện 
rộng.

Trước đó hôm 9/9, ông Cingolani cho biết 
các bộ trưởng năng lượng EU đã trao cho Ủy ban 
châu Âu nhiệm vụ giới hạn giá khí đốt, đồng thời 
lưu ý đề xuất này sẽ có hiệu lực vào tháng 10.

Sau cuộc họp đó, 15 quốc gia thành viên 
EU đã lên tiếng ủng hộ mức trần giá chung cho khí 
đốt nhập khẩu, trong khi 3 quốc gia ủng hộ biện 
pháp này chỉ áp dụng đối với khí đốt của Nga và 5 
quốc gia phản đối ý kiến này hoặc bày tỏ sự trung 
lập.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng 
chảy phương Bắc 1 tại Lubmin (Đức), ngày 
30/8/2022

Nga không bán dầu khí cho các nước áp 
giá trần

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, Bộ 
trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov tuyên 
bố nước này sẽ không bán dầu mỏ hoặc khí đốt cho 
những nước áp giá trần.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền 
hình Rossiya-1, ông Shulginov nêu rõ: “Chúng tôi 
chắc chắn sẽ không bán lỗ hoặc thấp hơn giá thành. 
Điều đó là không thể”.

Trước đó ngày 9/9, Bộ trưởng Năng lượng 
các nước Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại 
Brussels (Bỉ) để tìm kiếm thỏa thuận về các biện 
pháp bảo vệ người dân trước giá năng lượng quá 
cao và ngăn chặn các công ty năng lượng phá sản 
trong bối cảnh Nga dần cắt nguồn cung khí đốt cho 
châu Âu. Các nhà ngoại giao EU cho biết các nước 
thành viên nhìn chung ủng hộ đề xuất giúp các nhà 
cung cấp điện không bị phá sản do khó khăn thanh 
khoản nhưng các nước vẫn chia rẽ về kế hoạch áp 
giá trần đối với khí đốt của Nga.

Liên minh châu Âu nhấn 
mạnh kỷ luật tài khóa và chống 
lạm phát

(VN+) - Phó Chủ tịch EC nhấn mạnh trong 

thời gian tới, EU cần một chính sách tài khóa thận 
trọng, kiềm chế lạm phát nhưng đồng thời giúp đỡ 
người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong bối 
cảnh khủng hoảng.

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Yài 
chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các 
nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã kết 
thúc ba ngày làm việc tại Praha (Cộng hòa Séc), từ 
ngày 8-10/9.

Tuyên bố sau hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy 
ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho biết 
EU cần có chính sách tài khóa thận trọng và kiềm 
chế lạm phát.

Phát biểu họp báo, ông Dombrovskis nhấn 
mạnh trong thời gian tới, EU cần một chính sách 
tài khóa thận trọng, kiềm chế lạm phát nhưng đồng 
thời giúp đỡ người dân và doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng trong bối cảnh khủng hoảng.

Theo cựu Thủ tướng Latvia Dombrovskis, 
tất cả các nền kinh tế châu Âu đều đang trải qua một 
giai đoạn đầy thách thức do lạm phát cao kỷ lục 
hoặc các vấn đề về nguồn cung năng lượng.

Do đó, ông cho rằng cần ưu tiên tính bền 
vững trong chính sách tài khóa, các nhiệm vụ của 
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải được 
tuân thủ và “lạm phát phải được chế ngự”.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Séc, 
nước chủ nhà hội nghị, ông Zbynek Stanjura cũng 
nhấn mạnh không được bỏ qua vấn đề kỷ luật tài 
chính bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 
và cuộc xung đột tại Ukraine.

Đồng tiền mệnh giá 100 euro tại Rome 
(Italy)

Theo ông, một trong những tiêu chí để một 
quốc gia thành viên EU tham gia Khu vực đồng 
tiền chung châu Âu (Eurozone) là có mức nợ công 
không được vượt quá 60% GDP. Tuy nhiên, tỷ lệ 
nợ công trung bình trong Eurozone hiện lên tới 
95%.

Trong ba ngày họp tại Praha, Bộ trưởng Tài 
chính và Thống đốc ngân hàng trung ương các 
nước thành viên EU đã thảo luận các vấn đề kỷ luật 
tài khóa, gồm giảm thâm hụt tài chính công và nợ 
quốc gia; khả năng hài hòa các quy tắc trong lĩnh 
vực thuế; viện trợ bổ sung cho Ukraine.
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Nghệ thuật nuôi dạy một 
đứa trẻ ngoan theo các chuyên 
gia tại đại học Harvard hàng đầu 
thế giới

Tất cả các bậc cha mẹ đều muốn con 
cái của họ lớn lên trở thành những 
người tốt đẹp. Dưới đây là sáu lời 

khuyên từ các học giả Harvard về cách nuôi dạy 
con bạn trở nên tử tế, có trách nhiệm và lòng nhân 
ái.

1. Dạy con bạn kiểm soát cảm xúc của 
chúng 

Sự tức giận, buồn bã và thất vọng có thể 
ảnh hưởng đến chúng ta khi trưởng thành cũng như 
chúng có thể ảnh hưởng đến con cái của chúng ta. 
Nhưng chúng ta vẫn có thể dạy con mình những bài 
học về cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực và 
cách không lãng phí quá nhiều năng lượng cho cảm 
xúc ấy. 

Khi con bạn có tâm trạng bình tĩnh, hãy dạy 
con mẹo sau: đầu tiên hít thở sâu bằng mũi, sau đó 
thở ra bằng miệng và đếm đến năm. Nếu bạn thấy 
con mình đã nỗ lực về điều gì đó, hãy nhắc con về 
ba bước này và thực hiện chúng cùng nhau.

2. Nói chuyện với con về việc chịu trách 
nhiệm cho hành động của mình 

Cha và mẹ là hình mẫu mà trẻ cố gắng bắt 
chước và tương tự như vậy. Nói chuyện với con về 
đạo đức và ý tưởng giúp đỡ lẫn nhau và quan tâm 
đến thế giới xung quanh chúng ta. Giải thích ý 
nghĩa của việc chịu trách nhiệm cho hành động của 
mình. Và quan trọng nhất là đừng quên cư xử phù 
hợp với lời nói của chính bạn và khuyến khích trẻ 
làm những điều tốt.

Ảnh minh họa
3. Dạy con bạn biết nhân ái và giúp đỡ 

những người yếu thế 
Điều rất quan trọng là con bạn có khả năng 

cảm nhận được lòng trắc ẩn không chỉ đối với 
những người thân yêu và bạn bè của mình mà còn 
đối với tất cả những người cần giúp đỡ. Yêu cầu trẻ 
tưởng tượng xem chúng sẽ cảm thấy thế nào nếu là 
đứa trẻ mới đến lớp, đây là một cách tuyệt vời để 
khiến chúng suy nghĩ về những điều này. Nhưng 
cũng nên nói chuyện với con về những vấn đề phổ 
biến hơn: Con có thể làm gì cho những đứa trẻ 
không có gì để ăn? Còn những người không có nhà 

thì sao? Cha mẹ có thể làm nhiều điều để giúp con 
phát triển ý thức về trách nhiệm xã hội của chúng.

4. Dạy con bạn biết ơn
Điều quan trọng là con bạn không bao giờ 

cảm thấy quá xấu hổ khi thừa nhận rằng chúng biết 
ơn điều gì đó hoặc với ai đó. Bắt đầu với những 
điều nhỏ nhặt. Ví dụ, yêu cầu con ôm và cảm ơn bà 
của mình vì những món ăn ngon mà bà đã làm cho 
con, nhắc con luôn nói lời cảm ơn bất cứ khi nào 
được yêu cầu và cảm ơn bố hay mẹ vì tất cả những 
gì bố mẹ làm cho con. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
những người không ngại bày tỏ lòng biết ơn của 
mình hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn những 
người ít làm vậy.

5. Dạy chúng những gì tạo nên hành vi 
tốt và thấm nhuần các giá trị gia đình của bạn 
trong con

Phần lớn các bậc cha mẹ nhìn vào những 
thành công của con cái họ ở trường hoặc trong thể 
thao một cách tôn kính. Tại sao không có thái độ 
tương tự đối với hành vi đạo đức của con đúng 
không? 

Điều quan trọng là bạn phải xác định rõ các 
giá trị gia đình của mình và đảm bảo rằng con bạn 
tuân thủ các giá trị đó bằng cả lời nói và việc làm. 
Người đó có cư xử tôn trọng không? Họ có giữ lời 
hứa không? Họ cư xử như thế nào với đồng nghiệp 
của mình hoặc với những người đã làm họ khó 
chịu? Đừng quên cho con bạn lấy ví dụ từ ai con 
biết.

6. Dành nhiều thời gian hơn cho nhau
Nếu tất cả các giao tiếp bạn có với con của 

bạn chỉ được nói về kỷ luật, thì các vấn đề sẽ không 
dẫn đến nhiều thành công. Cố gắng xây dựng mối 
quan hệ tin cậy với con bạn. Trò chuyện với con, 
chơi với con, dành thời gian bên nhau, đi du lịch 
đâu đó và tất nhiên, đừng bao giờ quên cho con 
thấy bạn yêu chúng nhiều như thế nào.

Tất cả điều này sẽ giúp con trở thành một 
người tốt bụng, chân thành, người sẽ hiểu thế nào là 
tình yêu và sự tôn trọng và có thể chia sẻ những 
cảm xúc này với những người xung quanh. ■

“Chậm mà chắc” giành 
chiến thắng trong cuộc đua 
giảm cân

Một nghiên cứu mới cho thấy 
những người có cân nặng dao 
động sớm trong chương trình 

giảm cân sẽ có kết quả lâu dài kém hơn.
Nếu việc giảm cân giống như một trò yo-yo 

hơn là một quả bóng lăn xuống một ngọn đồi thoai 
thoải, thì bạn có thể muốn suy nghĩ lại về cách tiếp 
cận của mình. Một nghiên cứu mới cho thấy những 
người có cân nặng dao động trong vài tháng đầu 
tiên của chương trình giảm cân sẽ giảm cân ít hơn 
trong thời gian dài, so với những người có tiến độ 
đều đặn hơn theo từng tuần.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Drexel gợi 
ý rằng điều này có thể giúp xác định sớm những 
người cần hỗ trợ thêm để đạt được mục tiêu giảm 

cân của họ.
Ăn kiêng Yo-yo ít thành công hơn
Trong nghiên cứu từ nguồn đáng tin cậy, 

được công bố ngày 28 tháng 8 trên tạp chí Obesity, 
các nhà nghiên cứu đã theo dõi 183 người tham gia 
chương trình giảm cân theo hành vi kéo dài một 
năm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
những người có cân nặng dao động nhiều hơn 
trong 6 hoặc 12 tháng đầu tiên sẽ giảm cân ít hơn 
sau một và hai năm. Ví dụ, những người giảm được 
4 cân trong một tuần, lấy lại được hai cân trong lần 
tiếp theo, rồi lại giảm được một cân vào lần tiếp 
theo có kết quả kém hơn những người giảm một 
cân mỗi tuần trong sáu tháng đầu tiên.

Ảnh minh họa
Trong khi sự thay đổi trọng lượng trong sáu 

tháng đầu tiên dự đoán thành công lâu dài, các nhà 
nghiên cứu nhận thấy rằng sự thay đổi trọng lượng 
trong 12 tháng ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

Tất cả các tình nguyện viên đều được đưa 
ra các mục tiêu cần tập trung trong suốt chương 
trình, chẳng hạn như theo dõi thói quen, tiến trình 
và lượng calo nạp vào, đồng thời tăng cường hoạt 
động thể chất của họ.

Sáu tháng đầu tiên của chương trình tập 
trung vào giảm cân, với các buổi nhóm nhỏ hàng 
tuần. Sáu tháng cuối cùng chuyển sang hướng duy 
trì cân nặng, với các buổi tập ít thường xuyên hơn.

Những người báo cáo ăn uống vô độ, ăn 
theo cảm xúc và bận tâm đến thức ăn cao hơn khi 
bắt đầu nghiên cứu cho thấy sự thay đổi cân nặng 
cao hơn và giảm cân ít hơn sau một hoặc hai năm. 
Điều này cho thấy rằng sự thay đổi trọng lượng là 
một yếu tố dự báo thành công lâu dài tốt hơn mối 
quan hệ của một người với thực phẩm.

Nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng 
thành công sớm trong một chương trình giảm cân 
dự đoán kết quả lâu dài. Nhưng những nghiên cứu 
này đ ăm thay đổi trong việc giảm ã xem xét phần tr
cân.

Mặc dù giảm 10 kg trong tuần đầu tiên có 
thể là động lực thúc đẩy lớn cho nhiều người, 
nhưng nó có thể không thành vấn đề về lâu dài nếu 
bạn vẫn giữ nguyên cân nặng trong thời gian còn 
lại. ■  
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Phụ nữ độc thân khó có cơ 
hội làm sếp

Không vướng bận con cái, gia đình 
nhưng phụ nữ Mỹ độc thân gặp 
phải nhiều định kiến khiến không 

thể thăng tiến.
Đại dịch đ ăn cho ã chất chồng thêm khó kh

những người mẹ đi làm. Nhiều người cho biết, họ 
mệt mỏi, kiệt sức hoặc trì trệ trong sự nghiệp khi 
phải cân bằng giữa công việc và chăm sóc con.

Nhưng các nhà xã hội học Mỹ cũng phát 
hiện nhóm nữ giới độc thân cũng gặp trở ngại trong 
sự nghiệp. Họ được đánh giá là người có học vấn 
tốt, chưa lập gia đ đủ điều kiện cống hiến ình, 
nhưng bị gắn định kiến thiếu năng lực l đạo. ãnh 
Những người này thường bị coi là quá nam tính cho 
vị trí quản lý, trong khi nam giới độc thân có đặc 
điểm tương tự lại được đề cao.

“Mọi sự bất bình iới đều liên quan đẳng g
đến vai trò làm mẹ của phụ nữ. Một lý do khác 
khiến nữ giới khó có cơ hội phát triển là kỳ vọng 
giới tính, ngay cả khi họ chọn kết hôn hoặc có con 
hay không”, Jennifer Merluzzi, Giáo sư tại Đại học 
George Washington, một trong những tác giả của 
nghiên cứu về sự thăng tiến trong sự nghiệp của 
phụ nữ trẻ độc thân, cho biết.

Merluzzi và người cộng sự Damon J. 
Phillips đã ghi nhận phát hiện này khi tiến hành 
nghiên cứu hai nhóm đối tượng, gồm hàng trăm 
sinh viên ở năm đại học kinh doanh hàng đầu tại 
Mỹ, tốt nghiệp năm 2008 và 2009.

“Chúng tôi tình cờ phát hiện những phụ nữ 
độc thân có năng lực tốt, kỹ năng phân tích xuất 
chúng, có thể trở thành CEO và l đạo của các ãnh 
công ty trong tương lai, lại bị k đường ìm kẹp con 
phát triển v định kiến xì ã hội”, Merluzzi nói.

Trong nghiên cứu đầu tiên, họ đã khảo sát 
hàng trăm sinh viên tại một trường đại học. Cuộc 
khảo sát hỏi về hai ứng viên độc thân, sơ yếu lý lịch 
giống nhau, xin vào làm tại một ngân hàng đầu tư. 
Ứng viên nữ tên Anne và người nam tên Tim.

Những sinh viên trả lời khảo sát cho rằng 
Anne “phân tích quá sâu sắc, không có kỹ năng để 
trở thành một nhà lãnh ”. Nhưng khi xem xét đạo
Tim, họ nhận định anh có thể thăng tiến trong công 
việc vì hội tụ ãnh đủ phẩm chất của người l đạo.

Nghiên cứu thứ hai kiểm tra sự phát triển 
nghề nghiệp của hai nhóm sinh viên có bằng quản 

trị kinh doanh (MBA). Một lần nữa, những phụ nữ 
độc thân có kỹ năng phân tích nổi trội bị từ chối 
đảm nhận các vị trí cấp cao.

Nhiều nghiên cứu, tài liệu đã chứng minh 
các rào cản khác nhau mà nữ giới phải đối mặt ở 
nơi làm việc. Nhân viên nữ làm việc ở công ty do 
sếp nam quản lý có tỷ lệ phân biệt đối xử cao hơn. 
Đàn ông Mỹ tin rằng họ lãnh đạo tốt hơn nữ giới và 
phụ nữ da màu phải chịu nhiều kiểu công kích 
trong môi trường làm việc.

Nhưng rất ít nghiên cứu tập trung vào 
nhóm phụ nữ độc thân tại nơi làm việc. Năm 2017, 
các nhà nghiên cứu phát hiện nữ giới độc thân phải 
hạ thấp tham vọng và mục tiêu sự nghiệp của họ. 
Nghiên cứu khác năm 2018 cũng cho thấy nhân 
viên độc thân ít có cơ hội phát triển. Nhiều phụ nữ 
nói rằng họ có cảm giác bị kìm kẹp khả năng phát 
triển bởi giới tính và tình trạng hôn nhân.

Renee Cohen, sống ở Los Angeles, bang 
California, cũng gặp phải những thành kiến với 
phụ nữ độc thân. “Môi trường công sở là nơi hội tụ 
đủ những thành kiến về giới nếu nhân viên nữ có 
tham vọng. Quả thực rất khó để thăng tiến”, người 
phụ nữ 34 tuổi cho biết.

Cohen cũng cho rằng phụ nữ độc thân gặp 
nhiều áp lực khi phải tan làm muộn hơn hoặc gánh 
vác nhiều trách nhiệm hơn đồng nghiệp. “Tôi sẽ 
không làm tăng ca chỉ vì đang độc thân và có nhiều 
thời gian rảnh. Điều này không hợp lý”, cô nói.

Một lý do khiến Cohen chuyển sang nghề 
lập kế hoạch tài chính vì muốn giúp phụ nữ có 
quyền kiểm soát tiền bạc. Khi đồng nghiệp nam hỏi 
cô muốn làm với tệp khách hàng nào, cô nói muốn 
tiếp cận những người phụ nữ ở độ tuổi 30 và phải tự 
quản lý tài chính. Câu hỏi của người kia là “Tại sao 
cô muốn giúp phụ nữ độc thân lập kế hoạch tài 
chính? Họ cần tiền để làm gì?”, khiến người phụ nữ 
43 tuổi nhớ mãi.

Theo nghiên cứu của Merluzzi và Phillips, 
những kiểu định kiến trên ảnh hưởng đến sự thăng 
tiến của nữ giới. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nữ 
giới có thể phải đối mặt với sự phân biệt trong sự 
nghiệp, từ lúc bắt đầu đi làm đến khi trở thành vợ, 
thành mẹ.

Nhà xã hội học Marianne Cooper, học giả 
nghiên cứu cấp cao tại Đại học Stanford cho biết: 
“Ở mọi giai đoạn của cuộc đời và sự nghiệp, phụ nữ 
phải đối mặt với nhiều rào cản để trở thành lãnh 
đạo. Chúng thay đổi tùy thuộc vào tuổi tác, chủng 
tộc và tình trạng hôn nhân. So với nam giới, phụ nữ 
không dễ dàng nhận ”.được cơ hội phát triển

Karen VanHouten, ngoài 50 tuổi, lãnh đạo 
tại một công ty tư vấn công nghệ, chia sẻ những 
khó khăn trong lĩnh vực nghề nghiệp do nam giới 
quản lý và những năm tháng đầu sự nghiệp.

Nhưng thành kiến bà phải gặp nhiều gấp 
đôi nam giới. Một mặt, đồng nghiệp đã lập gia ình đ
luôn kỳ vọng Keran nhận nhiều việc hơn vì chưa có 
con. Mặt khác, bà luôn bị nhà tuyển dụng hỏi dò 
“bao giờ sinh con”, trước khi quyết định tuyển 
dụng hay từ chối.

“Tôi nghĩ rằng khả năng thăng tiến của bản 

thân bị chậm lại trong quãng thời gian lập gia ình, đ
và bắt  Tôi dần nhận được đầu khởi sắc khi ly hôn.
sự tín nhiệm và thăng tiến”, bà Karen nói.

Merluzzi nói rằng cả nhà tuyển dụng và 
người lao động nên nhận thức rõ hơn về những 
thành kiến mà nữ giới phải đối mặt. Người tuyển 
dụng cần hiểu rõ việc đánh giá năng lực một con 
người không thể dựa vào việc họ đã kết hôn hay 
giới tính. ■

Ăn gừng mỗi ngày, điều gì 
xảy ra với đường huyết?

Gừng được sử dụng rất nhiều trong 
đời sống hằng ngày, từ pha trà đến 
làm bánh. Gừng cũng được xem là 

một trong những loại thảo mộc tự nhiên tốt nhất thế 
giới. Gừng có rất nhiều công dụng, từ giảm buồn 
nôn, đầy hơi đến bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương 
nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa cao. Đặc tính 
chống viêm mạnh của gừng cũng có thể giúp giảm 
đau do viêm khớp và các vấn đề về hô hấp.

Nhưng những năm gần đây, gừng được chú 
ý nhiều nhờ lợi ích giúp điều chỉnh đường huyết và 
hỗ trợ điều trị tiểu đường. Một số nghiên cứu cho 
thấy gừng có tác dụng phục hồi các tế bào tuyến tụy 
bị tổn thương, tăng độ nhạy insulin và tăng cường 
điều hòa đường huyết. Ăn gừng mỗi ngày có thể 
giúp điều chỉnh đường huyết một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa
Một nghiên cứu đăng trên chuyên san 

Journal of Ethnic Foods khẳng định bổ sung gừng 
mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể lượng đường trong 
máu lúc đói. Nói cách khác, gừng có thể giúp giảm 
đường huyết trong máu.

Chính nhờ đặc tính này mà giới khoa học 
bắt đầu nghiên cứu gừng như một phương pháp 
điều trị tự nhiên với bệnh tiểu đường. Một nghiên 
cứu khác đăng trên chuyên san Journal of 
Pharmaceutical Research cho thấy gừng không 
chỉ giúp giảm đường huyết mà còn cải thiện nhiều 
triệu chứng khác liên quan đến bệnh tiểu đường. 
Nghiên cứu cũng kết luận gừng có thể giúp giảm 
nguy cơ mắc biến chứng tiểu đường.

Ngoài những lợi ích trên, gừng còn có giúp 
giảm viêm, hỗ trợ giảm cân bằng cách kích thích cơ 
thể đốt nhiều calo hơn, giảm đau do viêm khớp, cải 
thiện các yếu tố làm tăng nguy cơ đau tim, giảm 
nồng độ cholesterol trong máu và giảm đau bụng 
kinh. Có rất nhiều cách chế biến gừng, từ cắt lát để 
pha trà, cho vào thức ăn đến kẹo gừng, hấp hay ăn 
tươi. ■  
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Vì sao nên ăn tối lúc 7 giờ?

ết quả nghiên cứu mới được công Kbố trên tạp chí Frontiers in 
Nutrition hồi tháng 3 cho thấy có 

mối liên quan giữa thói quen ăn tối sớm với tuổi 
thọ.

Nghiên cứu của nhóm 3 nhà khoa học về 
thực phẩm, nông nghiệp của ĐH Teramo (Italy) tập 
trung vào L'Aquila, một tỉnh ở Abruzzo, Italy, nơi 
có số người trường thọ cao hơn hẳn mức trung bình 
(tỷ lệ người từ 90 đến 99 tuổi và những người trăm 
tuổi). Khi khảo sát 68 người trong hai nhóm này, 
các nhà nghiên cứu phát hiện ra, hầu hết họ ăn bữa 
tối sớm, thường vào khoảng 19h hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, ngoài điểm 
chung là giờ ăn, nhóm này còn tuân theo một chế 
độ calo chặt chẽ. Họ duy trì lượng calo thấp trong 
khoảng 17,5 giờ, từ bữa tối hôm trước đến bữa trưa 
ngày hôm sau.

Nhìn chung, những người tham gia trả lời 
khảo sát tiêu thụ nhiều ngũ cốc, rau, trái cây và các 
loại đậu. Họ ăn ít thịt, thịt đã qua chế biến và một 
lượng nhỏ đồ ngọt. Họ cũng duy trì các hoạt động 
thể chất bằng các hoạt động sinh hoạt đời thường.

Các nhà khoa học cũng cho biết thêm, kết 

quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc 
hạn chế calo hàng ngày, giảm ăn về đêm và tối ưu 
hóa phản ứng trao đổi chất, kết hợp với việc tiêu 
thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Đây không phải nghiên cứu duy nhất cho 
thấy tầm quan trọng của việc ăn đúng giờ. Trước 
đó, Alisa Vitti, chuyên gia dinh dưỡng kiêm giám 
đốc điều hành của chuyên trang Flo Living (New 
York, Mỹ) cho rằng thói quen ăn tối lúc 19h phù 
hợp với nhịp sinh học và nhịp điệu sinh hoạt của 
con người nói chung.

Đồng quan điểm này, chuyên gia dinh 
dưỡng Mỹ Tracy Lockwood Beckerman chia sẻ 
với tờ HuffPost: “Từ 18 đến 20h là thời gian ăn tối 
lý tưởng, bởi nó cho phép người bình thường đủ 
thời gian để tiêu hóa trước khi lên giường đi ngủ 
vào khoảng 22-23h đêm”.

Chuyên gia cũng chỉ ra tác hại của việc ăn 
tối quá sớm hoặc quá muộn. Ăn tối muộn có thể 
khiến cân nặng tăng, làm tăng mức cholesterol và 
insulin, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu 
đường và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Ngoài ra, ăn quá muộn, sát giờ đi ngủ có thể 
làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây gia tăng tình 
trạng viêm nhiễm và khiến việc kiểm soát cân nặng 
khó khăn hơn. Trong khi đó, ăn tối quá sớm khiến 

bạn dễ đói về đêm, sau đó dẫn đến tình trạng nạp đồ 
ăn vô tội vạ, dẫn đến tích mỡ bụng, gây ảnh hưởng 
sức khỏe. ■

COVID-19 làm giảm tuổi 
thọ người dân châu Âu

uổi thọ trung bình của người dân Tchâu Âu n m 2020 là 80,4 tuổi, ă
giảm 0,9 n m so với n m 2019. ă ă

Nguyên nhân ược cho là do COVID-19.đ
Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu 

(Eurostat), sau khi ại dịch COVID-19 bùng phát đ
vào n m 2020, tuổi thọ trung bình ở phần lớn các ă
nước thành viên EU ã giảm. Cụ thể, tuổi thọ trung đ
bình của nữ giới được ghi nhận là 83,2 tuổi, tuổi thọ 
trung bình nam giới là 77,5 tuổi.

Theo số liệu này, sự suy giảm tuổi thọ ở 
nam giới là 1 tuổi, trong khi nữ giới bị giảm 0,8 
n m tuổi thọ.ă

Cũng theo dữ liệu mới nhất ghi nhận vào 
n m 2020, tuổi thọ trung bình ã giảm ở 23 trong ă đ
số 27 quốc gia thành viên EU, với ngoại lệ là Đan 
Mạch, Estonia, Phần Lan và Cộng h  ■ òa Síp.
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Những đồ chơi tốt nhất 
cho sự phát triển của trẻ

Ngày nay, nhiều đồ chơi là kỹ thuật 
số và có thể nói chuyện, tương tác, 
hát và nhảy cùng với con bạn. Tuy 

nhiên, việc sử dụng nhiều phương tiện điện tử có 
thể là quá nhiều cho bộ não đang phát triển của đứa 
trẻ của bạn.

Một nghiên cứu do Học viện Nhi khoa Hoa 
Kỳ (AAP) công bố đã làm sáng tỏ việc lựa chọn đồ 
chơi phù hợp cho sự phát triển của trẻ trong thời đại 
mà đồ chơi kỹ thuật số, phương tiện truyền thông 
thay thế đồ chơi trẻ em truyền thống.

Mục đích của đồ chơi
Để giúp bạn t được món đồ chơi tốt nhất ìm 

cho sự phát triển của trẻ, bạn nên nhớ mục đích 
chính xác của đồ chơi được sử dụng. AAP mô tả 
một món đồ chơi là một cơ hội lý tưởng và quan 
trọng để cha mẹ và những người chăm sóc khác 
tham gia hoàn toàn với trẻ em bằng cách sử dụng 
đồ chơi như một công cụ để chơi và tương tác.

Đồ chơi truyền thống hơn đồ chơi kỹ 
thuật số

Các bác sĩ nhi khoa cho biết, đồ chơi tốt 
nhất cho trẻ nhỏ là những món đồ chơi truyền 
thống, có thể cùng cha mẹ thích thú. Hãy nghĩ về 
những thứ như khối gỗ, câu đố, chiếc cốc làm tổ, bộ 
xếp vòng và kéo đồ chơi. Các vật dụng trong nhà 
cũng tạo nên những món đồ chơi tuyệt vời, chẳng 
hạn như hộp các tông, xoong nồi và máy lắc tiếng 
ồn tự chế. Tất cả những vật phẩm này đều giúp rèn 
luyện kỹ năng vận động tốt và khơi dậy trí tưởng 
tượng và óc sáng tạo.

Ảnh minh họa
Trí tưởng tượng và phát triển
Giả vờ thông qua các nhân vật đồ chơi như 

thú nhồi bông và các đồ chơi liên quan như ô tô, có 
thể khuyến khích trẻ thể hiện các trải nghiệm khác 
nhau mà chúng có thể đã có hoặc ì điều g đó mà 
chúng quan tâm. Bằng cách giả vờ, trẻ em thử 
nghiệm với việc ra quyết định về cách cư xử và 
cũng đang thực hành các kỹ năng xã hội của chúng.

Loại trò chơi giàu trí tưởng tượng này cuối 
cùng sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển ngôn ngữ, tự 
điều chỉnh cảm xúc (chẳng hạn như làm dịu bản 
thân), tư duy biểu tượng và phát triển tình cảm-xã 
hội. Loại đồ chơi này cũng giúp trẻ mới biết đi thể 
hiện cách chúng nhìn thế giới và vị trí của chúng 
trong đó.

Ảnh hưởng của việc chơi điện tử quá 

nhiều
AAP trích dẫn các nghiên cứu cho thấy 

rằng việc sử dụng nhiều phương tiện điện tử có thể 
cản trở sự phát triển ngôn ngữ và lời nói của trẻ em 
và thay thế giờ chơi quan trọng của cha mẹ. Mặc dù 
trẻ em có thể đang chơi với nội dung giáo dục, 
chẳng hạn như học ABC, nhưng chúng vẫn không 
luyện nói với người khác hoặc tương tác với cha 
mẹ.

Cũng có nghiên cứu cho thấy rằng quá 
nhiều thời gian ngồi kết nối với thiết bị điện tử có 
thể thúc đẩy chứng béo phì ở trẻ em. Hãy nghĩ xem 
chúng có thể ngồi chơi game trên iPad bao nhiêu 
giờ, điều này có thể được thay thế bằng hoạt động 
thể chất xung quanh nhà hoặc bên ngoài.

Giống như nhiều thứ, đồ chơi điện tử ở mức 
độ vừa phải là tốt. Quy tắc quan trọng cần tuân theo 
ở đây là việc sử dụng nhiều phương tiện không nên 
thay thế thời gian chơi và tương tác trực tiếp với 
cha mẹ hoặc những đứa trẻ khác.

Một nguyên tắc nhỏ khi mua đồ chơi là phù 
hợp với các kỹ năng và khả năng phát triển của trẻ 
và tìm những thứ khuyến khích hơn nữa sự phát 
triển của các kỹ năng mới. Đồ chơi nâng cao phát 
triển có thể thích hợp, đặc biệt khi người chăm sóc 
hỗ trợ trẻ học một kỹ năng mới.

Quá kích thích từ thiết bị điện tử
Quá kích thích xảy ra khi một đứa trẻ bị 

choáng ngợp bởi nhiều trải nghiệm, cảm giác, tiếng 
ồn và hoạt động mà chúng có thể đối phó. Điều này 
có thể xảy ra khi đồ chơi điện tử hoặc trò chơi điện 
tử quá cao so với lứa tuổi của trẻ, do đó khiến 
chúng trở nên quá kích thích và cáu kỉnh. Kích 
thích quá mức cũng có thể được kích hoạt thông 
qua các trải nghiệm, chẳng hạn như các phòng hoặc 
sự kiện quá đông đúc, ồn ào.

Làm thế nào bạn có thể biết nếu một đứa trẻ 
mới biết đi bị kích thích quá mức? Để ý xem liệu 
chúng có đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và hành động 
quá sức hay không. Ngoài ra, hãy để ý một số chỉ 
báo về sự kích thích quá mức này.

- Có vẻ đột nhiên cáu kỉnh và khó chịu sau 
khi chơi đồ chơi

- Khóc và không thể dùng từ nào để diễn tả 
cảm xúc của mình

- Quăng mình xuống sàn trong nước mắt 
hoặc tức giận

- Cho bạn biết chúng không còn muốn thực 
hiện một hoạt động cụ thể nào nữa

- Từ chối làm những việc đơn giản như thắt 
dây an toàn.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào 
trong số này, hãy cố gắng dành thời gian yên tĩnh và 
một môi trường yên tĩnh quen thuộc.

Những điều quan trọng đối với đồ chơi 
trẻ em

Cung cấp cho trẻ em đồ chơi an toàn và phù 
hợp với sự phát triển. Bạn không cần phải mua 
những món đồ chơi đắt tiền hay cầu kỳ, đơn giản là 
tốt nhất. Nếu bạn cần một nơi nào đó để bắt đầu, 
hãy xem danh sách đồ chơi phù hợp với lứa tuổi 
được chọn cho các cột mốc phát triển.

Chọn đồ chơi không kích thích quá mức và 
khuyến khích trẻ sử dụng trí tưởng tượng của 
chúng.

Cuối cùng, đồ chơi nên được chơi với 
những đứa trẻ khác, cha mẹ hoặc người chăm sóc. 
Tương tác xã hội này là một trong những điều tốt 
nhất bạn có thể làm cho sự phát triển của con 
m ■ình.

WHO cảnh báo nguy cơ 
bùng phát dịch sởi

WHO cho biết, trong tháng 1 và 
tháng 2, toàn cầu có hơn 17.000 
ca nhiễm sởi, t ng so với 9.600 ă

ca vào cùng kỳ n m ngoái. Catherine Russell, ă
Giám ốc iều hành UNICEF, nói khoảng cách đ đ
tiêm chủng và tình trạng mở cửa trở lại hậu ại dịch đ
là “ ”điều kiện hoàn hảo  để virus lây nhiễm.

“Bệnh sởi không chỉ nguy hiểm, nó còn gây 
chết người. Nó cũng là dấu hiệu ban ầu cho thấy đ
chương trình tiêm chủng toàn cầu của chúng ta 
đang có cách biệt lớn, ảnh hưởng đến những trẻ em 
dễ tổn thương nhất”, bà nói.

Các chiến dịch tiêm chủng cho trẻ nhỏ bị 
gián oạn trong suốt ại dịch và hệ thống y tế chưa đ đ
kịp hồi phục. ầu tháng 4, 58 chương trình vaccine Đ
tại 43 quốc gia phải hoãn lại, ảnh hưởng tới 212 
triệu người, chủ yếu là trẻ em. Trong ó, 19 chương đ
trình là tiêm phòng sởi, khiến 73 triệu trẻ gặp rủi ro 
lây nhiễm, nhập viện và tử vong, UNICEF và 
WHO cho biết. Chiến dịch tiêm vaccine thương 
hàn và bại liệt cũng bị ình trệ.đ

N  quốc gia hứng chịu dịch sởi lớn nhất ăm
trong 12 tháng qua là Somalia, Liberia, Yemen, 
Afghanistan và Bờ Biển Ngà. Các nước ón 5 ợt đ đ
bùng phát ở giai oạn ó.đ đ

Tháng trước, Malawi ghi nhận ca nhiễm 
sởi ầu tiên sau nhiều thập kỷ. Pakistan, một trong đ
những nước vẫn còn mầm bệnh bại liệt, báo cáo ca 
đầu tiên sau hơn một năm.

WHO và UNICEF cho biết các nước buộc 
phải trở lại à tiêm chủng, vì sởi là một loại bệnh đ
truyền nhiễm lây lan nhanh chóng qua hơi thở hoặc 
dịch thể bám trên bề mặt. Một khi xâm nhập niêm 
mạc ường hô hấp trên, virus lập tức i vào trong đ đ
máu và di chuyển khắp cơ thể.

Điều này gây ra t đỏ, thường ình trạng mẩn 
là phát ban xung quanh đầu và cổ, sau đó lan đến 
khắp cơ thể. Virus có thể đe dọa tính mạng, dẫn đến 
viêm phổi và sưng não, viêm não.

Cứ 500 trẻ mắc bệnh sởi thì có một trẻ tử 
vong. Ở nhóm chưa tiêm chủng, cứ 5 trẻ nhiễm 
virus thì một em nhập viện. Theo các chuyên gia, 
trẻ dưới 5 tuổi, người trên 20 tuổi và phụ nữ mang 
thai bị suy yếu miễn dịch dễ chuyển nặng và tử 
vong sau khi mắc sởi.

Vaccine sởi ã ngđ ăn ngừa 20 triệu ca nhiễm 
và 4.500 ca tử vong kể từ khi ra đời vào năm 1968. 
WHO cho biết để đẩy lùi hoàn toàn bệnh sởi, thế 
giới cần tiêm chủng cho 95% trẻ em. ■ 
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SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Top những món ăn tiếng 
tăm lẫy lừng của London

Nếu đã từng đến du lịch Anh thì khi 
trở về nhắc đến London, chắc chắn 
bạn sẽ nghĩ ngay đến bữa sáng 

kiểu Anh, món fish and chips hay bữa trà chiều đầy 
tinh tế. Dưới đây là top những món ăn tiếng tăm lẫy 
lừng của London vô vùng nổi tiếng.

Bữa sáng kiểu Anh
Đến xứ sở sương mù, du khách sẽ được 

thấy bữa sáng kiểu Anh thật thịnh soạn chỉ nhìn 
thôi ã thèm rồi – bữa đ ăn thể hiện nếp sống cầu kỳ, 
sang trọng và đậm chất truyền thống của xứ sở này.

Bữa n sáng kiểu Anh phong cách truyền ă
thống rất a dạng bao gồm thịt xông khói, cà chua đ
nướng hoặc chiên, trứng chiên hoặc ốp la, nấm 
chiên, bánh mì chiên hoặc nướng n với bơ, xúc ă
xích và không thể thiếu ược tách trà, nước trái cây đ
hoặc cà phê. Một bữa sáng ngon lành và ủ dưỡng đ
chất thế này, có thể khiến người ta no ến chiều.đ

Falafel
Falafel có thể không phải là món ăn phong 

cách Anh truyền thống, tuy nhiên nó được chào 
đón nhiệt liệt vào nền văn hóa ẩm thực đang nở rộ 
tại Anh Quốc, cứ như thể nó là món ăn của riêng 
quốc gia này vậy. Falafel là một loại bánh làm từ 
đậu xanh hoặc đậu ngựa nghiền cùng gia vị rồi 
chiên giòn. Nó có thể ăn kèm xà lách hoặc kẹp vào 
sandwich. Đi kèm với món ăn này là rất nhiều món 
khai vị khác.

Bánh mì tròn kẹp bò muối
Nghe tên thôi cũng đã thấy tò mò muốn thử 

luôn và ngay rồi. Những miếng thịt bò muối thái 
bản dày được kẹp trong bánh mì tròn mới ra lò 
(bagel) với một chút mù tạt là món ăn này được 
cộng đồng Do Thái sống ở Đông London phát 
minh vào cuối năm 1800. 

Ngoài ra, người ta còn ăn kèm nó với dưa 
chuột muối. Có thể nói tiệm Brick Lane Beige 
Bake – nơi bán bánh mì tròn kẹp bò muối ngon nhất 
London, đến đây bạn sẽ được chứng kiến hàng 
người dài xếp hàng đợi mua món bánh đặc biệt này.

Fish and chips
Bạn có thể bắt gặp món ăn này trên hầu 

khắp các con phố. Đơn giản đúng như tên gọi, món 
ăn này chỉ gồm cá chiên và khoai tây chiên. Vào 

năm 1860, quán “fish & chips” đầu tiên được mở ở 
London bởi Joseph Malin và đến nay, theo ước tính 
đã có đến hơn 10.000 cửa hàng bán món này trên 
khắp nước Anh.

Loại cá dùng để chế biến món ăn này là cá 
tuyết, một loại cá phổ biến ở Đại Tây Dương. Đầu 
tiên, từng miếng fillet cá được chiên giòn sau khi 
tẩm lớp hỗn hợp bột pha từ bột mì, bột ngô, bột nổi, 
đánh tan với trứng và nước có ga. 

Khoai tây cũng được chiên giòn, xắt nhỏ 
nhưng không quá mỏng. Món fish & chips truyền 
thống phải được gói trong giấy báo, kèm nước xốt 
cà chua, một vài hạt đậu xanh và một lát chanh rất 
bắt mắt người dùng.

Trà
Nói về ẩm thực vương quốc Anh thì bạn 

không thể không nhắc đến trà, bởi đây là thức uống 
vô cùng phổ biến đặc trưng. Người Anh tiêu thụ 
khoảng gần 165 triệu ly trà mỗi ngày và trung bình 
mỗi người Anh uống khoảng 3 tách trà/ngày.

Trước đây, trà là đồ uống vốn chỉ dành cho 
tầng lớp thượng lưu và mãi đến thế kỷ 18, trà mới 
dần dần phổ biến trên toàn đất nước. Trà ở Vương 
quốc Anh còn gắn liền với bữa trà chiều nổi tiếng. 
Trong bữa trà chiều này, ngoài trà ngon còn có 
nhiều loại bánh ngọt để ăn kèm và thư giãn.

Bánh mì Bara Brith
Cũng là món ăn nổi tiếng, Bara Brith là 

món ăn truyền thống trong buổi chiều trà của dân 
xứ Wales. Thành phần trái cây khô (thường là nho) 
và nước trà tạo nên hương vị cũng như độ mềm ẩm 
đặc trưng của bánh thơm ngon khó tả. Bánh mì 
Bara Brith được cắt thành lát dày, thường ăn lúc 
còn ấm và có thể ăn kèm với bơ rất hấp dẫn.

Pork pie
Tiếp theo là pork pie, món bánh có nhân 

thịt lợn xay và lớp vỏ ngọt, giòn của bánh pie là 
món ăn rất đặc trưng của nước Anh bạn nhất định 
phải thưởng thức. Món này thường được bảo quản 
lạnh và sử dụng như một món trong bữa ăn nhẹ 
hoặc một phần của bữa ăn chính.

Eton Mess 
Eton Mess là một món tráng miệng truyền 

thống của Anh, với một hỗn hợp của dâu tây, 
meringue và kem. Món ăn này xuất hiện lần đầu 
tiên vào năm 1893, bắt nguồn từ trường Eton 
College, khi sử dụng nó để phục vụ cho trận đấu 
cricket hàng năm. Có rất nhiều loại trái cây có thể 
sử dụng cho món Eton Mess nhưng tuyệt nhất vẫn 
là dâu tây.

Trên đây là những món nổi tiếng của 
London mà bạn nhất định phải thưởng thức khi có 
cơ hội đặt chân tới vùng đất Hoàng Gia với bao 
điều thú vị và những trải nghiệm cho bạn khám 
phá. ■ 

Cá biển ngang nấu dưa 
hường đồi

Mùa này buổi sáng sương giăng cả 
thung lũng, đẹp lắm. Tí hai cha 
con mình tranh thủ dạo sương 

mai, hái vài trái dưa hường về nấu canh.
Ấy là chiều con gái chứ sáng nào mà cha 

chẳng dầm trong sương sớm để kịp lên rẫy. Từ 
ngày rời quê hương, xa lối mòn đi vào rẫy dưa, tôi 
vẫn không quên được hình ảnh sọt dưa hường kĩu 
kịt trên vai, theo chân cha về nhà.

Người quê tôi quen gọi dưa hường được 
trồng trên rẫy hay xen canh quanh đám sắn là dưa 
hường đồi. 

Những trái dưa to, đường xanh đậm nổi rõ, 
hình dạng không tròn trịa, thậm chí nhiều trái còn 
méo mó. 

Cha bảo, những trái dưa này lớn từng ngày 
nhờ đón nắng, gió miền trung du, hút chất dinh 
dưỡng từ loại đất thịt nhẹ, cát pha, hoàn toàn “cách 
ly” với phân, thuốc trừ sâu, nên trái tuy không đẹp 
mắt nhưng vị dưa ngọt thanh hơn dưa leo, bí đao, 
chứa nhiều Vitamin C.

Dưa hường đồi ngon nhưng hiếm, vì khi 
vừa kết trái, người dân dùng dao cắt bỏ bớt, thường 
chỉ chừa lại một dây một trái để dây dưa không bị 
đèo, tập trung chất dinh dưỡng để đủ sức nuôi trái.

Theo kinh nghiệm dân gian, dưa hường đồi 
bổ dưỡng, tính mát, tác dụng giải khát, giải nhiệt… 
Ăn dưa hường có thể phòng ngừa được cảm nắng, 
chống say nắng, trị táo bón và mất ngủ rất tốt. Vì 
vậy, hầu như gia đình nào ở quê tôi cũng trồng.

Dưa hường chế biến thành nhiều món như 
xào tép, kho cá rô hoặc xắt thành sợi phơi khô để 
dành kho cá, góp phần cải thiện thêm thực đơn bữa 
cơm gia đình. Nhưng để lại nhiều “thương nhớ” 
nhất vẫn là cá biển ngang nấu dưa hường đồi.

Cứ độ cuối tháng tư, đầu tháng năm, dưa lại 
vào mùa thu hoạch. Thời điểm này, chợ đã bắt đầu 
xuất hiện những sọt cá biển ngang ngồn ngộn. 

Cá biển ngang khi thì cá cơm, cá trích, có 
hôm là cá de, cá liệt được đánh bắt gần bờ. Cá tuy 
nhỏ nhưng mềm, nhiều canxi lại rẻ nên những 
người nội trợ không bỏ lỡ cơ hội mua về đãi cả nhà 
món canh dưa hường bổ dưỡng.

Nguyên liệu cho món canh
Dưa hường đồi chọn cho được vài trái 

không quá già cũng không quá non bởi trái lớn có 
nhiều hạt, trái nhỏ quá thì không đủ vị ngọt. 

Cẩn thận rửa sạch, sau đó mới gọt bỏ hết 
lớp vỏ xanh bên ngoài, rồi chẻ dọc trái dưa ra nhiều 
phần. Đợi nước sôi, thả cá đã rửa sạch rồi bỏ dưa 
hường vào. 

Những chú cá biển ngang nhỏ nhắn, xinh 
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xinh như đang ngụp lặn trong nước, chen 
giữa những lát dưa trắng ngần rất vui mắt. 

Đợi nước sôi bùng lên vài dạo thì nhanh tay 
nhấc xuống, nếu để sôi trên bếp lâu quá dưa bị nhão 
và cá sẽ nát. 

Có thể cho thêm vài lát thơm, ít hành, ngò, 
tiêu để tô canh vừa đẹp mắt lại có mùi thơm thoang 
thoảng. 

Lúc còn nhỏ, mỗi khi nghe mùi thơm canh 
dưa hường đồi nấu cá biển ngang bay ra từ chái 
bếp, chị em chúng tôi đợi mâm cơm bày ra chõng là 
sà vào ăn, nghe vị cá đậm đà hòa quyện với vị ngọt 
thanh của dưa hường, tiêu cay nồng thấm dần nơi 
đầu lưỡi mà không thể không xuýt xoa.

Đã lâu rồi mới được về quê đúng thời điểm 
hè sắp sang. Con đồi tuổi thơ ngày nào giờ vẫn mơn 
mởn màu xanh của khoai, sắn và cả những quả dưa 
hường còn vương những giọt sương sớm. Bao cảm 
xúc cứ rộn ràng theo bước chân hai cha con, chợt 
nghe lòng bình yên đến lạ lùng. ■

Hương vị quê hương: Xiêu 
lòng cá mẻ lò nướng lá lốt

Để cho xiêu lòng xiêu dạ nhất hãy 
thử cá mẻ lò nướng lá lốt. Làm 
món này không thể thiếu lá lốt và 

nghệ tươi. 
Người ta thường để nguyên con và dùng 

dao khứa trên thân cá để gia vị ngấm vào từng thớ 
thịt.

Từ đầu cầu Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam), 
men theo con đường bê tông ngoằn ngoèo, rợp 
bóng tre, theo chân anh bạn, tôi dễ dàng đến được 
làng chài Thuận An (xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, 
Quảng Nam).

Nhà anh nằm thu mình bên chợ cá - đoạn 
cuối của làng chài. Chỉ vài bước thăm chợ, tôi đã ấn 
tượng với những tấm bạt bày nhiều loại hải sản tươi 
sống. 

Cá mẻ lò nướng lá lốt trên vỉ
Mực, ốc, tôm... cựa quậy trong thau, trong 

rổ... Nhiều nhất là những con cá trông giống như cá 
bò, da màu nâu đen, thân dẹt, nhưng nhiều thịt, vảy 
mềm hơn cá bò. 

Tôi tròn mắt nhìn, anh bạn hiểu ý nói nhỏ 
vào tai tôi: “Cá mẻ lò đó, mùa này là nhất xứ, 
nướng lá lốt càng tuyệt!”. Nhanh tay anh chọn 
ngay một cặp mẻ lò độ chừng ký rưỡi.

Ngư dân ở đây cho biết cá mẻ lò thường 
xuất hiện phổ biến vào những ngày cuối xuân. Cá 
mẻ lò giá cả phải chăng, được xem là nguồn thực 
phẩm thơm, ngon, tính hiền, nhiều dưỡng chất... 
Từ lâu, cá mẻ lò đã trở thành một khúc hòa tấu dân 
dã, ngon và lạ miệng của nhiều gia đình miệt biển.

Bên cạnh mẻ lò nấu canh chua, hấp thì thực 
đơn về cá mẻ lò không thể thiếu món nướng. 
Những con cá mẻ lò tươi sống vừa đánh bắt từ biển 
lên làm sạch, để ráo nước trước khi chế biến. 

Muốn cảm nhận được từng miếng cá thơm 
ngon tự nhiên thì nướng “nguyên rin”. Chỉ cần để 
nguyên con cá cứ thế mà đem nướng trên bếp than 
hồng. 

Thi thoảng trở vỉ để cá chín đều. Khi cá 
chuyển sang màu vàng, mùi thơm bốc lên nưng 
nức “phổng mũi” là lúc cá vừa chín tới.

Để cho xiêu lòng xiêu dạ nhất hãy thử cá 
mẻ lò nướng lá lốt. Làm món cá nướng này, nhất 
định không thể thiếu lá lốt còn non xanh mơn mởn 
và những củ nghệ tươi. 

Người ta thường để nguyên con và dùng 
dao khứa dọc trên thân cá từng đường nhỏ để gia vị 
ngấm sâu vào từng thớ thịt.

Cho cá vào thau chà xát phần hỗn hợp gia vị 
gồm mắm muối, tỏi - củ nghệ tươi - tiêu đã giã nhỏ. 
Tỉ mỉ hơn thì độn một ít tỏi, nghệ vào bụng cá rồi để 
cá vào ngăn tủ mát khoảng 30 phút. 

Tiếp tục đặt lớp lá lốt trên vỉ sao cho kín hết 
hai bên thân cá. Trong lúc nướng, quệt một ít dầu 
ăn lên bề mặt ngoài của lá lốt để cá không bị cháy 
khô. Lửa than đỏ vừa phải, đủ để hơi nóng “ăn sâu” 
vào trong thân cá, chín cả trong lẫn ngoài.

Vỉ cá nướng nghi ngút khói chuyển từ tay 
anh bạn, mới nhìn sắc màu hài hòa và nghe hương 
vị bốc lên cũng đủ thấy “lịm người” rồi. 

Cá mẻ lò nướng ăn kiểu gì cũng đều lôi 
cuốn người thưởng thức. Có thể gỡ từng thớ cá 
trắng ngần chấm cùng muối ớt chanh. Nhiều thực 
khách thích cuốn cùng với rau cải, rau mơ chấm 
nước mắm cay ngọt.

Còn gì tuyệt vời hơn khi một ngày đầu 
tháng năm, trong cái nắng vàng như lát cắt củ nghệ 
phủ khắp làng chài, ngồi nhâm nhi vị biển đậm đà 
trong từng thớ cá ngòn ngọt, beo béo, mằn mặn, 
nghe nắng nghe gió rười rượi bên vai cùng tiếng 
cười giòn của anh bạn xứ biển... ■ 

Ốc đinh miền sơn cước

Ở
 vùng miền sơn cước xứ Quảng, ốc là 
món ăn phổ biến. Có thể lập một “sơ 
đồ” ốc như ốc bươu, ốc lác, ốc đá… 

và cả ốc đinh. 
Ốc đinh có kích thước nhỏ, thân hình quắn 

như những chiếc đinh vít, sống ở nơi khí hậu trong 
lành, bám vào hốc đá, chỉ ăn rêu đá nên thịt ngọt, 
béo lại đảm bảo sạch sẽ. 

Độ tháng ba, tháng tư, nước các con sông, 
con suối bắt đầu ấm dần, là thời điểm ốc đinh vào 
mùa. Muốn bắt được ốc đinh với số lượng lớn, phải 
đi hàng chục cây số, vào sâu trong rừng, nơi dòng 
suối có nhiều đá bám rêu. 

Những con ốc sống ở vùng càng sâu càng 
xa trong núi sẽ càng sạch sẽ, lớn con, thịt thơm và 
béo ngọt. Ta chỉ cần hất nhẹ đám rêu xanh trong 
hốc đá là tha hồ lượm ốc vào giỏ, mang về làm thức 
ăn. 

Món ốc đinh xào sả ớt
Những năm được mùa ốc, lội mò dưới suối 

khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, một người có thể 
mang về cả chục ký ốc.

Ốc đinh chế biến được nhiều món lạ ngon 
như um, nấu cháo… Để lạ miệng thì nấu canh, ít 
tốn kém cả tiền lẫn thời gian lại ngon và bổ dưỡng. 

Ốc đinh thường nấu canh với mít non, đu 
đủ xanh, lá tía tô. Được ưa nhất vẫn là ốc xào. Một 
đĩa đầy ốc đinh xào có thể vừa ăn chơi hoặc ăn no 
kèm bánh tráng, bánh mì hoặc bún trắng được chan 
từ nước ốc xào.

Ở miền sơn cước xứ Quảng, không chỉ xuất 
hiện trong mâm cơm, ốc đinh xào còn là món để 
các anh lai rai đưa cay lúc xế chiều, các chị nhâm 
nhi như món quà vặt lúc rảnh rỗi chuyện nương rẫy. 

Để có nồi ốc ngon, ốc mua hoặc bắt về 
trước hết phải tẩy sạch chất nhờn, bùn đất bằng 
cách ngâm nước vo gạo trong nửa ngày. 

Sau khi ngâm, rửa sạch mớ ốc lần nữa, 
dùng dao chặt bỏ chóp nhọn (phần đuôi) từng con 
để khi dùng dễ lấy ruột ốc hơn.

Cũng như “duyên nợ” lá lốt xào thịt bò, khổ 
qua xào trứng... thì ốc đinh xào không thể thiếu mùi 
vị của sả, ớt, lá chanh. 

Trong lúc đợi ốc ráo nước, ra vườn hái nắm 
lá chanh, bụi sả, vài trái ớt tươi, tép gừng. Sả tước 
bỏ cọng cứng, cắt khúc ngắn, dùng đầu cán dao đập 
giập, ớt quả và các thứ lá chanh, gừng cắt nhỏ.

Tất cả trộn đều cùng mớ ốc với gia vị. Tiếp 
theo đun nóng dầu ăn, phi tỏi thơm, cho mớ ốc đã 
trộn các thứ lá và gia vị vào đảo nhanh tay. 

Thêm lượng nước phù hợp (muốn ngon 
hơn nữa thì cho một ít nước dừa vào), chờ nồi ốc 
sôi lên vài dạo chừng mươi phút, ốc chín hòa trong 
nước sốt sền sệt là được.

Ốc đinh xào nóng hổi, thích nhất là “khâu” 
khều thịt ốc ra, không cần quệt qua tí nước chấm 
nào mà bỏ luôn vào miệng. Ôi, thấm thía! ■
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Tính độc đáo sáng tạo 
trong tác phẩm của Dostoevsky 

Cách đây 193 năm, ngày 11/11/1821, 
nhà văn thiên tài của nước Nga 
Fyodor Dostoevsky đã cất tiếng 

khóc chào đời tại Moskva. 
Ông được đánh giá là một trong những nhà 

văn lớn nhất của văn học Nga và thế giới thế kỷ 
XIX, với những tác phẩm bất hủ mà nhiều bạn đọc 
Việt Nam cũng rất yêu mến, như: “Tội ác và trừng 
phạt”, “Anh em nhà Karamazov”… 

Sinh thời, Dostoevsky đã khá nổi tiếng, 
nhưng phải sau khi ông mất, thế giới như đột nhiên 
phát hiện ra Dostoevsky. 

Hàng loạt danh nhân Nga và châu Âu, đại 
diện cho những trào lưu tư tưởng - nghệ thuật mới 
nảy sinh, đua nhau phát biểu về Dostoevsky. 

Có thể nói, làn sóng hâm mộ Dostoevsky 
lan tràn khắp châu Âu từ đầu thế kỷ XX không phải 
là một thứ mốt tinh thần. 

Nó lắng đọng thành tình yêu bền bỉ của các 
thế hệ độc giả nối tiếp nhau đối với một thiên tài đã 
quyết liệt và đi trước thời đại mình, thành những nỗ 
lực chuyển dịch tác phẩm Dostoevsky sang hàng 
chục thứ tiếng, thành hàng trăm, hàng ngàn công 
trình nghiên cứu cuộc đời, nhân cách, sáng tác của 
ông. 

Cùng với vinh quang toàn cầu, Dostoevsky 
mau chóng phát huy ảnh hưởng tới văn học thế 
giới, tới những khu vực tưởng chừng xa lạ lắm với 
văn hóa Nga và châu Âu - một Akutagawa ở Nhật 
Bản, một Lão Xá ở Trung Quốc và một Nam Cao ở 
Việt Nam. Điều đó đủ cho thấy quy mô và chiều 
sâu của ảnh hưởng ấy. 

Không chỉ trong văn học nghệ thuật, mà 
còn trong nhiều lĩnh vực khác, người ta thấy sự 
hiện diện giàu hiệu ứng của Dostoevsky: triết học, 
thần học, đạo đức học, tâm lí học, chính trị học, luật 
học... 

Năm 1845, Dostoevsky cho ra đời tác 
phẩm “Những kẻ bần hàn”. Cuốn tiểu thuyết đã mở 
ra một trang mới trong lịch sử văn học Nga và đưa 
ông lên vị trí cao trên văn đàn khi ông chỉ ra rằng 
những con người ở bậc thang thấp nhất trong xã hội 
cũng có quyền có những tình cảm cao cả.

Từ đó, Dostoevsky vững bước trên con 
đường sáng tác và chịu ảnh hưởng sâu sắc khuynh 
hướng tiến bộ của Belinsky. Ông đã cho ra đời 
nhiều tác phẩm như: “Con người kép” (1846), 
“Những đêm trắng” (1848)...

Năm 1866, ông cho ra đời tiểu thuyết “Tội 
ác và trừng phạt”, kể về một sinh viên nghèo, đã 
giết một mệnh phụ già keo kiệt để lấy tiền của bà ta. 

Người sinh viên tin rằng anh ta đã làm đúng 
vì bản thân anh ta tốt đẹp hơn nạn nhân. Nhưng 
cuối cùng lương tâm đã buộc anh phải thú tội. 

“Tội ác và trừng phạt” được đánh giá là một 
trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của thế giới và 
được chuyển thể thành phim. Các nước Mỹ, Pháp, 
Đức, Phần Lan, Anh và cả Ấn Độ đều đã có phim 

dựa theo tác phẩm danh tiếng này. 
Sau đó, Dostoevsky viết tiếp nhiều tác 

phẩm nổi tiếng như: “Con bạc” (1866), “Chàng 
ngốc” (1868), “Lũ người quỷ ám” (1872), “Gã 
thanh niên mới lớn” (1875)... Năm 1880, 
Dostoevsky viết “Anh em nhà Karamazov”, tác 
phẩm lớn cuối cùng của ông. 

Một thế giới quan đầy mâu thuẫn, một xã 
hội rối loạn, đầy điên đảo được ông miêu tả như 
bóng đen chụp xuống số phận mỗi con người. 

Ông được coi là nhà tâm lý “thiên tài” khi 
đi sâu khám phá tận đáy sâu tâm hồn nhân vật, đặc 
biệt là sự giằng co, đấu tranh, tâm lý của nhân vật 
chính Raskonikov. 

Thậm chí, triết gia nổi tiếng của Nga thế kỷ 
XIX Vladimir Soloviev còn ca ngợi Dostoevsky là 
“vị tiên tri của Thiên Chúa”, bởi dường như trước 
mặt ông có cuốn sách mở về những số phận khác 
nhau của con người. 

Cũng giống như “Tội ác và trừng phạt”, 
“Anh em nhà Karamazov” khi ra đời đã trở thành 
một trong những tác phẩm văn học cuốn hút được 
nhiều người đọc nhất thế giới và được dựng thành 
kịch, phim ở nhiều nước. 

Đánh giá về 5 tác phẩm Dostoevsky viết 
trong 15 năm cuối đời là “Tội ác và trừng phạt”, 
“Chàng ngốc”, “Lũ người quỷ ám”, “Đầu xanh 
tuổi trẻ”, “Anh em nhà Karamazov”, một nhà khoa 
học Nga đã viết: “Sau chúng, nhân loại đã trưởng 
thành thêm một bước”. 

Có thể nói, 5 tiểu thuyết nói trên là một 
quần thể kiệt tác kỳ vĩ và độc đáo vô tiền khoáng 
hậu. Chúng chứa đựng những khám phá to lớn nhất 
của Dostoevsky về con người, những ý tưởng sâu 
sắc về lẽ sống và những đường hướng hoàn thiện 
sự sống, những tiên đoán và cảnh báo lúc phát ra 
tưởng là huyễn hoặc, nhưng sự anh minh của chúng 
đã được các thế hệ mai sau khâm phục thừa nhận. 

Về loại hình, mọi người đều cảm thấy chất 
cách tân rõ rệt của những tiểu thuyết ấy, nhưng 
chưa ai đưa ra được định nghĩa bao quát đầy đủ các 
đặc điểm cấu thành của chúng: “tiểu thuyết triết 
lý”, “tiểu thuyết tư tưởng”, “tiểu thuyết - bi kịch”, 
“tiểu thuyết phức điệu”... - tất cả những định nghĩa 
ấy đều đúng đắn và sâu sắc, song vẫn không lột tả 
hết tính độc đáo sáng tạo của những kỳ đài nghệ 
thuật mang tên Dostoevsky.

Đối với Việt Nam, Dostoevsky là cái tên 
quen thuộc của nhiều thế hệ độc giả. Đặc biệt, với 
các thế hệ nhà văn Việt Nam, từ lâu Dostoevsky đã 
trở thành người bạn tri kỷ vong niên, đồng thời là 
người thầy khả kính. Rất nhiều truyện ngắn, truyện 
vừa, tiểu thuyết của Dostoevsky trở thành sách gối 
đầu giường. 

Câu nói nổi tiếng của ông: “Cái đẹp cứu rỗi 
thế giới” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các 
hội thảo văn học, các dịp kỷ niệm ngày sinh các nhà 
văn Nga vĩ đại mà Dostoevsky được coi là đại biểu 
số một. Dostoevsky qua đời ngày 9/2/1881, tại 
Saint Petersburg, giữa lúc tài năng đang nở rộ và 
đạt đến đỉnh vinh quang. 

Đại văn hào Macxim Gorki đã từng nhận 
xét: Dostoevsky vẫn là “nhà văn thiên tài, biết phân 
tích những bệnh trạng của xã hội thời ông” và “là 
một thiên tài không thể phủ nhận được; với sức 
biểu hiện như vậy, chỉ có Shakespeare mới có thể 
đặt ngang hàng được”. ■

Cuộc đời ẩn náu không yên 
của thiên tài nước Mỹ

Vào Đại học Harvard năm 11 tuổi, 
được kỳ vọng trở thành nhà toán 
học lừng lẫy, nhưng William 

James Sidis có cái kết bi thương.
William James Sidis (1898-1944) là con 

của một cặp vợ chồng Mỹ gốc Do Thái, cả cha và 
mẹ ông đều có trí tuệ nổi trội. 

Ông Boris, cha của William, là một giáo sư 
tâm lý học tại Đại học Harvard. Còn mẹ, bà Sarah 
là một bác sĩ tài năng, tốt nghiệp Đại học Boston.

Cha mẹ của William tin vào việc giáo dục 
con cái sớm sẽ mang lại hiệu quả, vì thế họ đã dạy 
con mình ngay khi cậu bé chỉ vài tháng tuổi. Họ 
muốn con trở thành thiên tài.

Để biến điều này thành hiện thực, bà Sarah 
đã từ bỏ công việc bác sĩ, dành hoàn toàn thời gian 
chỉ để dạy dỗ con. 

Cùng với trí thông minh sẵn có, William có 
thể đọc The New York Times lúc 18 tháng, tự viết 
được một bức thư từ chiếc máy đánh chữ bằng cả 
tiếng Anh và tiếng Pháp, tự học tám ngôn ngữ 
(tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Pháp, tiếng Nga, 
tiếng Đức, tiếng Do Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và 
tiếng Armenia) khi 8 tuổi, và phát minh ra một 
ngôn ngữ khác mà ông gọi là Vendergood.

Khi 9 tuổi, William nộp đơn xin vào đại học 
Harvard. Bài thi đầu vào không thể làm khó cậu bé 
nhưng William bị nhà trường từ chối với lý do chưa 
trưởng thành về mặt tâm lý, thể chất. 

Trong thời gian này, William học tại Đại 
học Tufts, dành phần lớn thời gian để sửa lỗi trong 
các cuốn sách về toán học, nghiên cứu các học 
thuyết của Einstein. Hai năm sau, cậu bé 11 tuổi 
chính thức trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử 
Đại học Harvard.

Tại Harvard, William vẫn thể hiện sự xuất 
chúng của mình, đặc biệt ở lĩnh vực toán học. Sau 
khi nghe bài diễn thuyết của cậu bé về không gian 
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bốn chiều, giáo sư Viện Công nghệ 
Massachusetts Daniel Comstock đưa ra dự đoán 
rằng William có khả năng sẽ trở thành một trong 
những nhà toán học hàng đầu thế kỷ 20. 

William xuất hiện trên nhiều tờ báo hàng 
đầu của Mỹ, với những biệt danh như "thần đồng", 
"siêu việt"... 

Năm 16 tuổi, William tốt nghiệp Harvard. 
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Boston Herald 
ngay khi vừa ra trường, ông nói muốn có một cuộc 
sống trọn vẹn, tránh xa những kỳ vọng về thần 
đồng. Ông cũng tuyên bố không bao giờ kết hôn, vì 
phụ nữ không có sức hấp dẫn mình.

Sau khi nhận bằng cử nhân, William tiếp 
tục học lên Cao học Nghệ thuật và Khoa học của 
Harvard. Nhưng sự khác biệt về tài năng, tuổi tác, 
khiến ông bị bạn bè cô lập. 

Sau khi con trai bị một nhóm sinh viên 
Harvard đe dọa đánh, cha mẹ đã tìm cho ông một 
công việc tại Đại học Rice ở Houston, Texas với 
vai trò trợ giảng môn toán.

Nhưng ở tuổi 17, William gặp nhiều khó 
khăn, áp lực khi giảng cho những sinh viên lớn tuổi 
hơn mình. Chưa đầy một năm sau, ông nghỉ việc 
với lý do bất đồng quan điểm về cách thức dạy. 

Ông quyết định quay trở lại Harvard học 
tiếp bằng luật năm 1916, nhưng rồi nhận ra không 
phù hợp, và quyết định dừng lại ba năm sau đó. 

William lúc này vật lộn để định hình bản 
thân sau quãng thời gian dài sống dưới sự sắp xếp 
của cha mẹ.

Năm 1919, ngay sau khi rời khỏi trường 
luật, William đã bị bắt vì tham gia một cuộc bạo 
động chống chiến tranh ở Boston. Ông bị kết án 
mười tám tháng tù, vì được cho là có tư tưởng bạo 
động. Việc William bị bắt giữ nổi bật trên các báo. 

Cha mẹ William sau đó đã can thiệp để con 
trai không phải vào tù. Để lẩn tránh dư luận, họ đưa 
William đến nhà an dưỡng 2 năm ở California, và 
quản thúc con chặt chẽ. 

Họ tăng cường kiểm soát, theo dõi, cấm 
ông không được giao lưu với những người lạ. Họ 
còn đe dọa sẽ chuyển ông tới nhà thương điên.

Việc này khiến William cảm thấy ức chế. 
Ông chán nản chạy trốn gia đình, bắt đầu cuộc sống 
tách biệt hoàn toàn với người thân. Ông nhận 
những công việc bình thường như sửa máy móc, kế 
toán... để không thu hút sự chú ý. Ông cũng đi hết 
thành phố này tới thị trấn khác, đổi tên và làm việc 
trong thời gian ngắn rồi lại rời đi ngay vì sợ cha mẹ 

tìm thấy, hay công chúng phát hiện ra.
Trong thời gian này, ông tiếp tục đọc và 

nghiên cứu thêm nhiều về lịch sử nước Mỹ... 
Người ta cho rằng ông từng xuất bản nhiều cuốn 
sách dưới nhiều bút danh khác nhau nhưng không 
được đón nhận.

Những tưởng William sẽ được sống cuộc 
đời ẩn dật như ông mong muốn. Thế nhưng năm 
1924, truyền thông đã tìm ra ông. 

Cuộc sống nay đây mai đó, từ ánh hào 
quang tới trốn tránh dư luận của cậu bé thần đồng 
năm nào được đăng tải tràn ngập trên các mặt báo. 
Điều này khiến William xấu hổ và trầm cảm. 

The New Yorker thậm chí đăng một bài viết 
với tiêu đề "April fool!" (ý nói tài năng William chỉ 
như trò đùa), nói về sự thất bại của ông với những 
lời lẽ cay nghiệt.

Trong bài báo có nhiều chi tiết William cho 
là bịa đặt, không đúng sự thật, ảnh hưởng tới danh 
dự nên đã kiện lên tòa án. 

Ông thắng kiện nhưng cũng phải mất tới 7 
năm dài đằng đẵng. Nhưng tổn hại từ sự việc này là 
quá lớn, ông gần như khánh kiệt vì vụ kiện và bị 
stress nặng.

Ông qua đời năm 1944 vì xuất huyết não ở 
tuổi 46 trong căn nhà thuê. Người ta tìm thấy trong 
ví ông chỉ còn mấy đồng xu lẻ. ■ 

F r i e d l i e b  F e r d i n a n d 
Runge: nhà bác học có công 
lớn nhưng hẩm hiu cuối đời

Friedlieb Ferdinand Runge - Nhà bác 
học đầu tiên trên thế giới tách thành 
công chất caffeine.

Thế giới biết đến Friedlieb Ferdinand 
Runge nhờ vào công tách thành công chất caffeine 
lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1819.

Ngày 3/10/1819, người bạn thân của 
Friedlieb Ferdinand Runge là Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832), một nhà thơ Đức nổi 
tiếng, người được mệnh danh là "vĩ nhân của nền 
văn chương thế giới", đã đưa cho nhà khoa học một 
gói hạt cà phê. Vào thời đó, đây là một món hàng vô 
cùng giá trị.

Thể theo nguyện vọng của Von Goethe sau 
khi chứng kiến người bạn Friedlieb Ferdinand 
Runge của mình chiết xuất thành công "chất độc" 
làm giãn đồng tử từ cây cà độc dược Atropa 
belladonna, nhà khoa học Đức tiếp tục tiến hành 
nghiên cứu thành phần hóa học của hạt cà phê.

Vài tháng sau, Friedlieb Ferdinand Runge 
đã xác định đầy đủ thành phần của hạt cà phê, từ đó 
tách thành công thành phần caffeine lần đầu tiên 
vào năm 1819.

Nhà bác học có những tháng ngày hẩm 
hiu cuối đời

Nhà hóa học phân tích người Đức Friedlieb 
Ferdinand Runge sinh ngày 8/2/1794 tại Hamburg, 
Đức.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ và làm giáo sư tại 
Đại học Breslau năm 1831, Runge tiếp tục thử 

nghiệm - sau đó viết hai cuốn sách trong đó ông mô 
tả việc sử dụng các kỹ thuật để tách các thành phần 
hóa học.

Sau khi rời trường đại học, Runge chuyển 
đến làm việc tại một nhà máy hóa chất ở 
Oranienburg. Tại đây ông nghiên cứu về thuốc 
nhuộm tổng hợp.

Ngoài việc trở thành người tiên phong chế 
tạo cách nhuộm quần áo mới, Runge còn xác định 
và đặt tên các thành phần của thuốc nhuộm, bao 
gồm axit carbolic, hiện được gọi là phenol; và phát 
hiện cách chiết xuất đường từ nước củ cải đường.

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, ông bất 
ngờ bị người quản lý sa thải trong lúc tức giận. 
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhà 
bác học đa tài về sau. Sau 15 năm sống trong nghèo 
khó, Friedlieb Ferdinand Runge qua đời ở tuổi 73.

Ngày 25/3/1867, thế giới mất đi một nhà 
bác học có công chiết xuất thành công đầu tiên chất 
caffeine, chế tạo thuốc nhựa than đầu tiên, sắc ký 
(một trong các kĩ thuật phân tích thường dùng 
trong phòng thí nghiệm của bộ môn hoá học phân 
tích dùng để tách các chất trong một hỗn hợp)…

Cho đến nay, sau hơn 200 năm, Google 
thiết kế hình ảnh để tưởng nhớ và vinh danh công 
lao to lớn của nhà bác học người Đức nhờ những 
đóng góp của ông trong lĩnh vực hóa học.

Đôi điều về caffeine
Caffeine có công thức hoá học là 

C8H10N4O2. Đây là loại chất có trong các loại hạt 
cà phê, về sau được tìm thấy trong chè, hạt cola, 
quả guarana và trong hạt cacao.

Theo phân tích của các nhà khoa học, 
caffeine có ảnh hưởng lên cơ thể người theo nhiều 
cách khác nhau. Đầu tiên, với một lượng caffeine 
vừa đủ, có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung 
ương; tạo hưng phấn, giảm buồn ngủ; có tác dụng 
giảm đau, giảm mệt mỏi khi tập luyện thể chất…

Thứ hai, khi dùng một lượng caffeine liên 
tục sẽ chuyển sang giai đoạn ức chế, khiến tim đập 
nhanh; kích thích trung tâm hô hấp khiến giãn phế 
quản; ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp; ảnh 
hưởng đến dạ dày; và làm tăng đường huyết… ■ 
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Được coi là loại quả 'nhỏ 
mà có võ', nhưng khi ăn kiwi cần 
tuyệt đối nhớ những điều đại kỵ 
này

Kiwi là một trong những loại trái 
cây có hàm lượng vitamin cao 
nhất nên được mọi người yêu 

thích nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể vô tư 
ăn nó.

Kiwi là loại trái cây có nguồn gốc từ New 
Zealand, có lớp vỏ ngoài mềm, có lông và màu nâu 
nhạt khá giống với quả hồng xiêm của Việt Nam. 
Bên trong quả có hạt màu đen nằm xung quanh 
nhân trắng ở giữa, có màu xanh lá hoặc vàng tươi, 
mùi thơm, ăn khi chín mềm, vị ngọt thanh nhẹ và 
hơi chua. Trái kiwi chưa được trồng tại Việt Nam 
và thường được bày bán nhờ nhập khẩu nên giá 
thành khá cao.

Kiwi được coi là loại quả 'nhỏ mà có võ' bởi 
nó có chứa các loại vitamin C và E, cùng với các 
chất khoáng như Ca, Cr, Cu, Fe, Zn, Mg… cùng 
hợp chất polyphenol, axit folic…

Những lợi ích khi ăn kiwi
Tăng cường hệ miễn dịch
Hàm lượng vitamin C trong quả kiwi gấp 

đôi so với quả cam. Các nghiên cứu cho rằng, 
vitamin C có thể tăng cường khả năng miễn dịch và 
giảm khả năng phát triển các bệnh giống như cảm 
lạnh hoặc cúm. Ngoài ra, vitamin C còn giúp hấp 
thu sắt và để tăng cường sức khỏe cho xương và 
răng.

Kiểm soát huyết áp
Ngoài việc giúp tăng cường hệ miễn dịch, 

tác dụng của kiwi còn giúp kiểm soát huyết áp. 
Điều đó cho thấy, về lâu dài ăn kiwi có thể giúp làm 
giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao 
huyết áp, đột quỵ.

Giàu chất chống oxy hóa
Không chỉ giàu vitamin C, trong quả kiwi 

chứa một lượng rất lớn vitamin E, chất xơ, kali, 
acid folic... đây đều là những chất có khả năng 
chống oxy hóa vô cùng mạnh, giúp chống lại một 
số bệnh ung thư gây phá hủy tế bào và đồng thời 
giúp xây dựng sức khỏe dẻo dai cho cơ thể.

Tốt cho mắt
Trong trái kiwi có chứa các loại hóa chất 

thực vật có tên là lutein và zeaxanthin. Loại chất 

này có thể ngăn chặn tình trạng thoái hóa điểm 
vàng - nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Lutein cũng có thể bảo vệ mắt khỏi sự phá 
hủy của nhiều loại gốc tự do khác nhau. Tuy nhiên, 
chất lutein không thể tự tổng hợp nên việc hấp thụ 
lutein và zeaxanthin từ thực phẩm như ăn kiwi là 
vô cùng cần thiết.

Hỗ trợ tiêu hóa
Kiwi có nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu 

hóa của bạn. Hơn thế, trong kiwi còn chứa một loại 
enzym phân giải protein gọi là actinidin có thể giúp 
phân hủy protein, từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động 
được nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Bổ sung năng lượng, ngăn ngừa loãng 
xương

Trong 100g thịt kiwi có chứa khoảng 17mg 
magie. Magie rất cần thiết cho hệ thần kinh và chức 
năng của các cơ bắp, đặc biệt nó còn giúp tăng 
cường năng lượng sống.

Và với lượng kali nhiều hơn chuối khoảng 
20%, thì ăn kiwi là một cách tuyệt vời để cung cấp 
khoáng chất cần thiết này, từ đó giúp kiểm soát 
huyết áp, cùng với việc giảm nguy cơ sỏi thận, 
loãng xương và đột quỵ.

Giảm đông máu
Kiwi có tác dụng giúp giảm đông máu. Một 

nghiên cứu tại Đại học Oslo cho thấy, ăn 2 - 3 quả 
kiwi mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đông 
máu. Những tác dụng này tương tự như tác dụng 
của một liều aspirin hàng ngày để cải thiện sức 
khỏe tim mạch.

Tốt cho làn da
Ăn quả kiwi là một cách tự nhiên giúp bổ 

sung chất chống oxy hóa polyphenol, carotenoid 
và chất phytochemical giúp làm giảm những tổn 
thương ở tế bào.

Chất vitamin C trong kiwi có tác dụng làm 
trắng da và cải thiện tình trạng lỗ chân lông to. 
Ngoài ra, kiwi còn giúp làm t ình ăng đáng kể quá tr
trao ình trạng lão hóa da.đổi chất và ngăn ngừa t

Nhiều chị em phụ nữ thường sử dụng kiwi 
như một loại mặt nạ tự nhiên dưỡng da và thu hẹp 
lỗ chân lông. Tuy nhiên, cần lưu ý khi đắp mặt nạ từ 
kiwi hãy ảm bảo sản phẩm mua là sản phẩm sạch, đ
không hóa chất... để tránh gây hại cho làn da.

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn 
cùng kiwi

Dưa chuột
Dưa chuột chứa các enzyme phá hủy 

vitamin C trong thực phẩm. Do đó, để tránh làm 
mất vitamin C trong quả kiwi, không nên ăn cả hai 
cùng một lúc.

Cà rốt
Kiwi rất giàu vitamin C, cà rốt có chứa 

thành phần phá hủy vitamin C trong kiwi, do đó, 
nếu ăn cả 2 cùng lúc sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng 
ban đầu.

Cua
Cua có chứa các hợp chất arsenic 

pentavalent, vô hại đối với cơ thể con người, nhưng 
nếu kết hợp với vitamin C trong kiwi trong thời 
gian dài khiến cơ thể bị ngộ độc.

Sữa bò
Hàm lượng protein và canxi có trong sữa 

rất cao. Vitamin C khi kết hợp với protein trong sữa 
bò sẽ kết tủa, không chỉ ảnh hưởng đến hấp thu mà 
còn khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó 
chịu, đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, không nên ăn sữa 
và các chế phẩm từ sữa ngay sau khi ăn kiwi.

Những người không nên ăn nhiều kiwi
Người gặp các vấn đề về lá lách, dạ dày
Những người này khi ăn kiwi có thể dẫn 

đến các triệu chứng đau bụng, trào ngược axit và ợ 
chua.

Người bị tiêu chảy
Kiwi có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa nên 

khiến tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng hơn.
Người mắc chứng tiểu nhiều
Với hàm lượng nước lớn, có tác dụng lợi 

tiểu, ăn nhiều kiwi có thể khiến bạn đi tiểu thường 
xuyên. Điều này không có lợi cho bệnh nhân mắc 
chứng tiểu nhiều.

Người sạn thận, sạn mật
Do hàm lượng oxalate có trong quả nên 

những người đang điều trị sỏi thận, sỏi mật nên 
tránh dùng. Chất này còn hạn chế sự hấp thu Ca vào 
cơ thể, tuy nhiên các nghiên cứu cũng xác nhận là 
ảnh hưởng này không đáng kể nếu bộ máy tiêu hóa 
của bạn tốt và bạn nhai kỹ trong khi ăn.

Người bị dị ứng mủ
Cũng giống như bơ và chuối, quả kiwi có 

chứa các chất mủ được gọi là có liên quan đến hội 
chứng dị ứng mủ trái cây. Có bằng chứng rõ ràng 
của phản ứng dị ứng chéo giữa mủ cao su và những 
thực phẩm này. 

Nếu bạn ã có một dị ứng với mủ cao su, đ
bạn rất có khả năng sẽ bị dị ứng với những trái cây 
này. Cảm giác ngứa miệng, sưng môi, đỏ da có thể 
xuất hiện. 

Nếu quy trình chế biến trái kiwi có sử dụng 
khí ethylene sẽ làm gia tăng các enzyme gây dị 
ứng. Tuy nhiên khi nấu chín thì các enzyme này sẽ 
bị vô hiệu. ■  

Thuốc lá và rượu - thủ 
phạm chính gây bệnh ung thư

Gần 50% số ca mắc ung thư trên toàn 
cầu chủ yếu là do thuốc lá hoặc 
rượu. Số ca tử vong do ung thư vì 

những nguyên nhân này chiếm 44,4%.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y 

khoa The Lancet chỉ rõ, việc hút thuốc lá là yếu tố 
hàng đầu gây ra bệnh ung thư - chiếm 33,9% các 
trường hợp, tiếp theo là rượu với 7,4%.

Thông tin này là lời cảnh báo để con người 
điều chỉnh thói quen tiêu thụ rượu và thuốc lá, từ đó 
giúp giảm tỷ lệ mắc ung thư và tử vong do hai 
nguyên nhân này trên toàn thế giới. ■ 
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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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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN
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