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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

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

Thông cống: Nhà ở, Nhà hàng: Toilet, sink nhà bếp, sink rửa mặt, buồng 
tắm, máy giặt .v.v. Đường ống cống bị nghẹt, tràn nước
Sữa chữa - Thay mới: Các loại vòi nước (nhà bếp, nhà tắm, rửa mặt), 
toilet, bathtub, shower, máy xay rác, bình nước nóng, tankless, hệ thống 
lọc nước, valve tưới cỏ, valve khóa nước, hệ thống tưới cỏ. Ống nước cũ 
(gavernize thay pex), đường ống cống cũ (có rễ cây), trong nhà, ngoài sân, 
... bị rỉ sét, tắc nghẹt, bể vỡ, hư hỏng.
Remodeling kitchen - bathroom.

PLUMBING REPAIR
876-2041/1609

832.997.9959
281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

Factory Direct
SHUTTERS

Local Manufacturer

14041 Chrisman Rd.
 Houston, TX 77039

884-2026/1594

* Nhaän laøm Shutters

* Giaù caû hôïp lyù

* Baûo ñaûm chaát löôïng

Thúy Nguyễn
713-405-9853

(Vietnamese)

Patricia Yeap
713-817-3004

(English)

Xin liên lạc:

Đức: Hàng nghìn người biểu 
tình do chi phí năng lượng tăng 
cao

(VN+) - Những người biểu tình yêu cầu các 
quỹ của chính phủ phân phối công bằng hơn nhằm 
đối phó với giá năng lượng cao, chi phí sinh hoạt 
tăng và chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch nhanh 
hơn.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở sáu thành 
phố của Đức đã tập trung trong ngày 22/10 để yêu 
cầu các quỹ của chính phủ phân phối công bằng 
hơn nhằm đối phó với giá năng lượng cao, chi phí 
sinh hoạt tăng và chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa 
thạch nhanh hơn.

Những người biểu tình tuần hành ở Berlin, 
Duesseldorf, Hannover, Stuttgart, Dresden và 
Frankfurt-am-Main, cầm những tấm biển có khẩu 
hiệu từ giảm lạm phát đến cắt điện hạt nhân và trợ 
cấp giá năng lượng nhiều hơn cho người nghèo.

Theo Greenpeace, một trong những nhà tổ 
chức biểu tình, có khoảng 24.000 người đã tham 
gia tuần hành.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.800 người biểu 
tình đã tụ tập ở Berlin.

Andrea Kocsis, Phó chủ tịch ver.di, một trong 
những công đoàn tổ chức các cuộc biểu tình, cho 
biết việc hỗ trợ tài chính cho những công dân để 
cân bằng về mặt xã hội là rất cần thiết. Chính phủ 
đang làm rất nhiều nhưng mức mà họ đang hỗ trợ 
vẫn thấp. Những người có thu nhập thấp cần được 
hỗ trợ nhiều hơn những người giàu có.

Quốc hội Đức hôm 21/10 đã thông qua gói cứu 
trợ 200 tỷ euro (195 tỷ USD) của chính phủ nhằm 

bảo vệ các công ty và hộ gia đình trước tác động 
của giá năng lượng tăng cao.

Gói này bao gồm trả một lần để chi hóa đơn 
khí đốt hàng tháng cho các hộ gia đình, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và cơ chế hạn chế tăng giá từ 
tháng 3/2022.

Gói hỗ trợ cũng sẽ giúp giới hạn giá điện cho 
các hộ gia đình và ngành công nghiệp từ tháng 
3/2022 đối với giá giao ngay và từ tháng 12/2022 
đối với giá kỳ hạn, với nguồn vốn bổ sung được rút 
ra từ lợi nhuận của các công ty điện.

Lạm phát của Đức trong tháng 9/2022 đạt mức 
cao nhất trong hơn 25 năm, ở mức 10,9% do chi phí 
năng lượng tăng cao.

Tunisia kêu gọi cộng đồng 
quốc tế ngăn chặn thảm họa di 
cư trái phép

(VN+) - Theo Diễn đàn Kinh tế và Quyền lợi 
xã hội của Tunisia, trong 9 tháng đầu năm 2022 ở 
ngoài khơi bờ biển nước này, có ít nhất 507 người 
di cư đã thiệt mạng và mất tích trên biển.

Ngày 21/10, Tunisia đã kêu gọi cộng đồng 
quốc tế ngăn chặn thảm họa di cư trái phép bằng 
cách áp dụng cách tiếp cận đa chiều và toàn diện.

Bộ Ngoại giao Tunisia nhấn mạnh cần phải 
tăng cường những nỗ lực ở cấp độ quốc gia, khu 
vực và quốc tế để đối phó với những vấn đề phức 
tạp này và tìm ra các giải pháp lâu dài mang tính 
toàn cầu đối với thảm họa di cư trái phép, thông qua 
các chương trình phát triển và nâng cao nhận thức 
nhằm ngăn chặn hoạt động của những đối tượng 
buôn người.

Bộ Ngoại giao Tunisia nêu rõ cơ quan đại diện 

ngoại giao Tunisia tại Italy đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc giải quyết vấn đề di cư bất 
hợp pháp đến quốc gia Nam Âu này.

Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia 
thông báo 813 người di cư, đã bị chặn lại ở ngoài 
khơi trong 37 chiến dịch khác nhau tại miền Bắc, 
Trung và miền Nam Tunisia vào đêm 19 và ngày 
20/10. Những người này, trong đó có 473 người từ 
khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi, xuất phát từ 
bờ biển Tunisia và tìm đường đến châu Âu thông 
qua Italy. Nhà chức trách Tunisia cũng bắt giữ 48 
người tại nhiều địa phương ở nước này, trong đó có 
sáu đối tượng truy nã, vì liên quan đến một băng 
nhóm có tổ chức chuyên đưa người vượt biên trái 
phép bằng đường biển.

Những ngày gần đây, Bộ Nội vụ Tunisia thông 
báo bắt giữ hơn 1.300 kẻ buôn người có quốc tịch 
Tunisia và nước ngoài. Từ mùa Xuân đến đầu mùa 
Thu, do thời tiết thuận lợi, các đối tượng buôn 
người thường tổ chức nhiều hoạt động đưa người 
vượt biên trái phép từ bờ biển Tunisia và Libya tới 
Italy.

Theo Diễn đàn Kinh tế và Quyền lợi xã hội 
(FTDES) của Tunisia, tổ chức chuyên giám sát các 
vấn đề di cư, hơn 23.500 người di cư thuộc khu vực 
phía Nam sa mạc Sahara, Tunisia và các quốc tịch 
khác, đã bị bắt giữ từ tháng Một đến tháng Chín 
năm 2022 ở ngoài khơi bờ biển Tunisia.

Cũng trong khoảng thời gian này, ít nhất 507 
người đã thiệt mạng và mất tích trên biển.

Bộ Nội vụ Italy cho biết tính đến nay, 15.430 
người di cư Tunisia đã đến được bờ biển của nước 
này sau khi vượt quãng đường biển gần 150km.
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3 sai lầm phổ biến cần tránh khi đăng ký 
bảo hiểm sức khỏe

Việc lựa chọn bảo hiểm sức khỏe có thể là một trong những quyết định quan 
trọng nhất mỗi năm, vì chương trình mà quý vị chọn có thể ảnh hưởng đến 
sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính của quý vị.

Chính vì vậy, hãy ngăn ngừa những bước đi sai lầm có thể gây khó khăn 
trong thời gian dài. Quý vị cần tìm hiểu rõ ràng các chi tiết của thời gian đăng 
ký mở hàng năm cho các chương trình Medicare.

Dưới đây là ba sai lầm phổ biến cần tránh:

1. Không dành đủ thời gian cho việc tìm hiểu

Nếu bỏ qua việc xem xét tất cả lựa chọn có sẵn hoặc nếu chỉ đăng ký lại với 
các chương trình của năm ngoái, quý vị có nguy cơ chọn một chương trình 
có thể không đáp ứng đúng nhu cầu sức khỏe và ngân sách của mình cho 
năm tới.

Khi chọn một chương trình giúp đáp ứng nhu cầu sức khỏe, quý vị cần phải 
cân nhắc cẩn thận và trả lời các câu hỏi như:

- Quý vị có thường xuyên gặp bác sĩ không?

- Quý vị có thường uống thuốc theo đơn không?

- Quý vị đang hoặc sẽ có bất kỳ phẫu thuật hoặc liệu trình điều trị nào 
khác không?

2. Hiểu sai về tổng chi phí cho dịch vụ y tế

Một số người chỉ tập trung vào phí bảo hiểm của một chương trình mà không 
tính đến các chi phí chăm sóc sức khỏe khác. Dưới đây là tất cả các yếu tố 
quan trọng để quý vị xác định tổng chi phí cho dịch vụ y tế hàng năm:

- Các khoản khấu trừ (Deductibles)

- Đồng thanh toán (Copays)

- Đồng bảo hiểm (Coinsurance)

- Số tiền chi trả tối đa (Out-of-pocket maximums)

- Đơn thuốc (Prescriptions)

3. Quên xác nhận mạng lưới bác sĩ của chương trình

Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bác sĩ, phòng khám và nhà thuốc của quý vị 
đang có trong mạng lưới của chương trình mà quý vị sẽ đăng ký. Nếu quý vị 
không xác minh thì đây có thể là một sai lầm tốn kém. Quý vị có thể phải trả 
phí cao hơn cho dịch vụ y tế từ bác sĩ hoặc phòng khám không nằm trong 
chương trình hoặc khi mua thuốc tại phòng dược ngoài mạng lưới.

Mẹo: Khi quý vị đang xem xét các lựa chọn chương trình sức khỏe, hãy xác 
nhận tình trạng mạng lưới của đội ngũ và cơ sở y tế:

- Bác sĩ gia đình và phòng khám tổng quát

- Chuyên gia trị liệu và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác

- Nha sĩ và các bác sĩ chuyên khoa khác

- Nhà thuốc

Mẹo bổ sung: Hãy kiểm tra xem chương trình mà quý vị đang xem xét có bao 
gồm các thương hiệu thuốc (brand-name) và thuốc bình thường (generic) 
trong các đơn thuốc thông thường hoặc thuốc chuyên trị hay không.

Thời gian Đăng ký Medicare Hàng năm từ Ngày 15 Tháng 10 đến Ngày 7 
Tháng 12.

Để tận dụng tối đa các tài liệu về thời gian đăng ký mở, hãy truy cập 
uhcasian.com, hoặc liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin:

Đường dây hỗ trợ bằng tiếng Việt: 1-866-868-9009

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều

Quý vị luôn được chào đón tại trung tâm thông tin về sức khỏe của chúng tôi:

UnitedHealthcare Asian Resource Center

10613 Bellaire Blvd., Suite A-250, Houston, TX 77072

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều

Số người di cư bất 
hợp pháp qua biên giới 
Mexico-Mỹ cao kỷ lục

(VN+) - Chỉ riêng trong tháng 
Chín năm nay, nhà chức trách Mỹ đã 
chặn 227.547 người vượt biên trái 
phép, số người vượt biên tới Mỹ qua 
rừng rậm Darien cao chưa từng có.

Theo phóng viên TTXVN tại 
Mexico, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ 
Biên giới Mỹ (CBP) mới đây cho biết 
trong năm tài chính 2022 kết thúc vào 
ngày 30/9 vừa qua, nước này đã chặn 
2,38 triệu lượt người di cư bất hợp 
pháp qua biên giới với Mexico, tăng 
37% so với tài khóa trước và gấp hơn 
2 lần mức kỷ lục từng được ghi nhận 
trong năm 2019 (nhiệm kỳ của cựu 
Tổng thống Donald Trump).

Chỉ riêng trong tháng Chín năm 
nay, nhà chức trách đã chặn 227.547 
người vượt biên trái phép, mức cao 
thứ 3 tính theo tháng trong nhiệm kỳ 
của Tổng thống Joe Biden. Con số 
này tăng 11% so với tháng 8/2022 và 
cao hơn 18,5% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Trong số này có 78.000 người 
d i  cư từ  Venezuela ,  Cuba và 
Nicaragua, và gần 58.000 người từ 
Mexico và 3 nước Trung Mỹ trước 
đây từng chiếm phần lớn dòng người 
di cư sang Mỹ.

CBP cho biết sự thay đổi này là 
do áp dụng đạo luật mang tên Tiêu đề 
42, được áp dụng từ những ngày đầu 
bùng phát đại dịch COVID-19, theo 
đó nhà chức trách có thể từ chối cấp 
quyền tị nạn theo luật pháp Mỹ và 
quốc tế để ngăn chặn dịch lây lan.

Theo CBP, nhà chức trách đã áp 
dụng Tiêu đề 42 tổng cộng 2,4 triệu 
lần, nhưng có ít vụ trục xuất đối với 
ngườ i  d i  cư  đến  từ  Mex ico , 
Guatemala, Honduras và El Salvador 
hơn so với những quốc tịch còn lại.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và 
Mexico cũng bổ sung rằng số người di 
cư Venezuela đến Mỹ đã giảm 80% kể 
từ ngày 12/10, khi Washington bắt 
đầu trục xuất người di cư bất hợp pháp 
qua biên giới phía Nam theo thỏa 
thuận song phương mới đạt được.

Đồng thời, Mỹ sẽ tiếp nhận 
24.000 người di cư Venezuela nhập 
cảnh bằng đường không, thông qua 
một cơ chế hợp pháp tương tự như 
chương trình đã áp dụng cho người di 
cư Ukraine. Trong một diễn biến liên 
quan vấn đề người di cư, phóng viên 
TTXVN tại La Habana, Cơ quan Di 
trú Quốc gia (SNM) của Panama 
ngày 23/10 cho biết từ đầu năm đến 
nay, tổng cộng 204.986 người di cư 
bất hợp pháp đã vượt qua rừng rậm 
Darien, biên giới tự nhiên giữa 
Panama và Colombia, để tới Mỹ.

Số liệu nói trên cao hơn nhiều so 

với con số kỷ lục 133.726 người di cư 
bất hợp pháp ghi nhận trong cả năm 
2021, vượt qua tất cả các cuộc băng 
rừng vượt biên trong thập kỷ trước, 
đánh dấu một cuộc khủng hoảng nhân 
đạo chưa từng có trong khu vực.

SNM nhấn mạnh trong số 
204.986 người vượt rừng từ ngày 1/1 
đến ngày 22/10 năm nay, 147.203 
người, tương đương 71,8%, là người 
Venezuela, còn lại là công dân của 
khoảng 30 quốc gia châu Mỹ, châu 
Phi và châu Á.

Tình trạng gia tăng dòng người di 
cư bất thường vào Panama qua rừng 
rậm Darien, bất chấp những mối nguy 
hiểm nơi rừng thiêng nước độc và 
nguy cơ trở thành nạn nhân của các 
băng nhóm buôn lậu, buôn người và 
tội phạm có tổ chức khác, một lần nữa 
gióng lên hồi chuông cảnh báo về khu 
vực Trung Mỹ, điểm nóng tập trung 
hàng nghìn người đến từ khắp nơi trên 
thế giới để tìm kiếm “giấc mơ Mỹ”.

Iran tập trận ở vùng 
biên giới phía Tây Bắc 
giáp Azerbaijan

(VN+) - Các hoạt động như nhảy 
dù, đột kích trong đêm, trực thăng 
chiến, kiểm soát đường liên lạc, nắm 
bắt độ cao và tác chiến đô thị là các 
khoa mục trong cuộc tập trận này.

Theo phóng viên TTXVN tại 
khu vực Trung Đông, ngày 22/10, lực 
lượng bộ binh của quân đội Iran đã 
tiến hành cuộc tập trận kéo dài 3 ngày 
ở biên giới phía Tây giáp Azerbaijan.

Ông Hamid Firouzjaei, Chỉ huy 
Tiểu đoàn tấn công cơ động số 164 
của lực lượng này, cho biết cuộc tập 
trận nhằm đánh giá và thể hiện khả 
năng chiến đấu của lực lượng bộ binh 
của quân đội Iran. Ông Firouzjaei cho 
hay các hoạt động như nhảy dù, đột 
kích trong đêm, trực thăng chiến, 
kiểm soát đường liên lạc, nắm bắt độ 
cao và tác chiến đô thị là các khoa 
mục trong cuộc tập trận này. Các binh 
sĩ sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ, 
hạng vừa và cả hạng nặng. Trước đó, 
hồi tháng Chín, lực lượng bộ binh của 
quân đội Iran đã tiến hành cuộc tập 
trận kéo dài 2 ngày ở tỉnh Isfahan, 
miền Trung nước này để đánh giá khả 
năng sẵn sàng đối mặt với các mối đe 
dọa mới.

Theo nghị sỹ Iran Mohammad 
Safari, cuộc tập trận ở vùng biên giới 
phía Tây Bắc này nhằm đáp trả ảnh 
hưởng của Israel ở Azerbaijan và khu 
vực Trung Á cũng như những “âm 
mưu” chống Iran. Ông nhấn mạnh 
Tehran sẽ không chấp nhận bất cứ sự 
thay đổi nào về biên giới đã được 
quốc tế công nhận ở vùng Nam 
Kavkaz.
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TIN THẾ GIỚI
Hungary sẽ phủ quyết lệnh 

trừng phạt mới của EU nhằm 
vào khí đốt Nga

(VN+) - Quan chức Hungary giải thích 
rằng nước này không ủng hộ các biện pháp trừng 
phạt của EU với Nga, vì chúng không góp phần 
giải quyết tình hình ở Ukraine và chỉ gây tổn hại 
cho chính các nước châu Âu.

Ngày 22/10, Chánh Văn phòng Thủ tướng 
Hungary Gergely Gulyas cho biết nước này sẽ 
chặn bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Liên minh 
châu Âu (EU) nhằm vào Nga có thể ảnh hưởng đến 
nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty Hungary.

Theo hãng tin TASS của Nga, tại một cuộc 
họp báo, ông Gulyas tuyên bố Hungary sẽ tiếp tục 
phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối 
với khí đốt của Nga, nếu điều này ảnh hưởng đến 
nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty của 
Hungary.

Ông lưu ý đây không phải là một “hành 
động có đi có lại” với Nga và các hợp đồng khí đốt 
với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga không 
liên quan đến quan điểm của Hungary về cuộc 
xung đột tại Ukraine.

Quan chức Chính phủ Hungary giải thích 
rằng nước này không ủng hộ các biện pháp trừng 
phạt của EU đối với Nga, vì chúng không góp phần 
giải quyết tình hình ở Ukraine và chỉ gây tổn hại 
cho chính các nước châu Âu.

Ông Gulyas kêu gọi Mỹ và EU tham gia 
vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, cho 
rằng đó là cách duy nhất để đạt được giải pháp cho 
cuộc xung đột.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự 
đặc biệt tại Ukraine, EU đã tiến hành các biện pháp 
trừng mạnh đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng 
lượng, khiến giá điện, khí đốt... tại châu Âu tăng 
cao.

Bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng, 
châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận về các biện pháp 
trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm cả việc áp 
dụng giới hạn giá dầu và khí đốt.

Ngày 6/10 vừa qua, EU đã áp đặt gói trừng 
phạt mới nhất đối với Nga, mở rộng các lệnh cấm 
đối với thương mại và các cá nhân của nước này. 
Đây là gói biện pháp trừng phạt thứ 8 mà EU áp đặt 
đối với Nga, sau khi Moskva triển khai chiến dịch 
quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay.

Cụ thể, các biện pháp trừng phạt này gồm 
cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy và các hàng 
hóa khác từ Nga cũng như cấm cung cấp một loạt 
dịch vụ như công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp 
lý cho các công ty Nga.

EU cũng cấm nhập khẩu sản phẩm chế tạo 
máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa học, nhựa và 
thuốc lá từ Nga. Ngoài ra, EU cũng sẽ áp đặt giá 
trần với dầu mỏ của Nga và đưa hàng chục cá nhân 
của Nga vào danh sách trừng phạt.

Tuy nhiên, giới chức EU cho biết cần thảo 
luận nhiều chi tiết trong khuôn khổ Nhóm các nước 
công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và 

EU trước khi việc áp giá trần đối với việc vận 
chuyển bằng đường biển dầu mỏ của Nga đến các 
nước thứ 3 có hiệu lực.

Bà Giorgia Meloni chính 
thức trở thành Thủ tướng Italy

(VN+) - Tại dinh Thủ tướng Italy, Cung 
điện Chigi ở thủ đô Rome, Thủ tướng sắp mãn 
nhiệm Mario Draghi đã bàn giao quyền lực khi 
chuyển cho bà Giorgia Meloni chiếc chuông, được 
sử dụng trong nội các.

Ngày 23/10, bà Giorgia Meloni đã chính 
thức nhậm chức thủ tướng, một ngày sau khi tuyên 
thệ trở thành nhà lãnh đạo của chính phủ thiên hữu 
nhất tại Italy kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tại dinh Thủ tướng Italy, Cung điện Chigi 
ở thủ đô Rome, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mario 
Draghi đã bàn giao quyền lực khi chuyển cho bà 
Meloni chiếc chuông, được sử dụng trong nội các, 
sau 90 phút trao đổi riêng.

Nữ Thủ tướng Meloni đã chủ trì ngay cuộc 
họp nội các đầu tiên.

Tân Thủ tướng Italy Giorgia Meloni
Trước đó, ngày 22/10, Thủ tướng Meloni 

và 24 bộ trưởng của bà đã tuyên thệ trước Tổng 
thống Sergio Mattarella tại Cung điện Quirinal ở 
Rome.

Việc bổ nhiệm nữ thủ tướng đầu tiên này là 
một sự kiện lịch sử đối với nền kinh tế lớn thứ 3 
Khu vực Đồng euro (Eurozone) và đối với đảng 
Anh em Italy (FdI), chưa từng tham gia chính phủ.

Chính phủ mới của Italy đang đối mặt với 
những thách thức lớn bao gồm lạm phát tăng vọt và 
tỷ lệ nợ cao, đứng thứ 2 trong Eurozone (sau Hy 
Lạp). Thành phần nội các của nữ Thủ tướng 
Meloni cho thấy bà muốn làm yên lòng các đối tác 
của Italy.

Bà đã bổ nhiệm ông Giancarlo Giorgetti 
thuộc đảng Liên đoàn, người từng phục vụ dưới 
thời chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Draghi, 
làm Bộ trưởng Kinh tế.

Bà cũng bổ nhiệm cựu Chủ tịch Nghị viện 
châu Âu Antonio Tajani của đảng Forza Italia làm 
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng. Về đối ngoại, 
Thủ tướng Meloni đã khẳng định mong muốn hợp 
tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO). 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der 
Leyen, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, 
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chúc mừng tới 
bà Meloni và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác 
mang tính xây dựng với thành viên sáng lập Liên 

minh châu Âu này.

Cộng đồng quốc tế lên án 
Houthi tấn công cảng dầu 
Dhabah ở Yemen

(VN+) - Liên hợp quốc kêu gọi các bên 
kiềm chế tối đa và nỗ lực để gia hạn và mở rộng 
thỏa thuận ngừng bắn, tạo cơ sở cho một lệnh 
ngừng bắn lâu dài và khởi động tiến trình chính trị 
để chấm dứt xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 
Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ngày 22/10 đã 
lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái 
(UAV) do lực lượng Houthi tiến hành hôm 21/10 
nhằm vào Dhabah - cảng dầu quan trọng do Chính 
phủ Yemen kiểm soát ở tỉnh Hadramout, thuộc khu 
vực Đông Nam nước này.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen - 
ông Hans Grundberg - đã lên án vụ tấn công trên, 
kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và nỗ lực để gia hạn 
và mở rộng thỏa thuận ngừng bắn, tạo cơ sở cho 
một lệnh ngừng bắn lâu dài và khởi động tiến trình 
chính trị để chấm dứt xung đột.

Ông Grundberg nhấn mạnh: “Tất cả các 
bên phải tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo 
quốc tế để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân 
sự”.

Chính phủ được quốc tế công nhận của 
Yemen ngày 21/10 cho biết các UAV của Houthi 
đã tấn công cảng dầu Dhabah ở thị trấn phía Nam 
Al-Shihr khi tàu chở dầu Nissos đang chuẩn bị cập 
cảng.

Vụ tấn công xảy ra trong lúc giới chức địa 
phương đang chuẩn bị vận chuyển dầu thô xuất 
khẩu ra các thị trường toàn cầu.

Sau các vụ nổ, lực lượng an ninh địa 
phương đã phong tỏa tất cả các con phố chính dẫn 
đến cảng dầu Dhabah và triển khai xe bọc thép dày 
đặc xung quanh khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Yemen Ahmed 
Awad bin Mubarak đã có cuộc điện đàm với ông 
Grundberg để thảo luận về hậu quả do những cuộc 
tấn công của Houthi vào các cảng dầu gây ra. Ông 
bin Mubarak đã kêu gọi Liên hợp quốc “đưa ra lập 
trường cương quyết phản đối những hành động 
khủng bố này”.

Ông bin Mubarak cũng đã thảo luận với 
Đại sứ Mỹ tại Yemen Steven Fagin về hậu quả từ 
những vụ tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự và 
cảng thương mại.

Tại cuộc thảo luận, Đại sứ Fagin nêu rõ Mỹ 
lên án vụ việc và kêu gọi Houthi ngay lập tức chấm 
dứt những hành vi tấn công cản trở các quyền và tự 
do hàng hải, gây nguy hiểm đối với hoạt động 
thương mại quốc tế.

Liên đoàn Arab (AL) cũng lên án vụ tấn 
công và cho rằng hành động leo thang của Houthi 
thách thức các nỗ lực của khu vực và cộng đồng 
quốc tế nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.
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Năm bí mật để có một mối 
quan hệ khăng khít hơn với con 
trẻ

Sự thân thiết là chất keo tăng cường 
tình cảm gia đình. Đó là thứ kết nối 
chúng ta trong những năm qua và 

trên nhiều dặm đường cuộc sống. Đó là thứ giúp 
chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn. Đó là dầu mỡ 
giúp xoa dịu những tương tác thô ráp của cuộc sống 
hàng ngày và mật ong ngọt ngào làm nên tất cả gia 
vị hạnh phúc.

Sự thân mật rất khó để định nghĩa, nhưng 
chúng ta đều biết khi nào chúng ta cảm thấy nó. 
Cho dù đó là ôm nhau trong im lặng đồng hành với 
người bạn đời của bạn hay khóc trên vai người bạn 
thân nhất của bạn, sự thân mật là khi chúng ta cảm 
thấy được kết nối.

Cách con người chúng ta xây dựng mối liên 
hệ với nhau, cách chúng ta đào sâu chúng và cách 
chúng ta sửa chữa chúng khi chúng bị sờn, vừa đơn 
giản như một nụ cười ấm áp vừa bí ẩn như cách mặt 
đất chao đảo khi chúng ta nhìn thấy bức ảnh của 
người mà chúng ta yêu thương mất đi.

John Gottman, một trong những nhà 
nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trên thế giới về động 
lực gia đình, đã chắt lọc việc tạo ra các mối quan hệ 
thân thiết từ bản chất thực tế của chúng. Ông chỉ ra 
rằng các khối kết nối xây dựng là những lời nói nhỏ 
mà chúng ta thực hiện với nhau hàng ngày và cách 
những người thân yêu của chúng ta đáp lại. 
Gottman gọi những giá trị này như trong “giá thầu 
để thu hút sự chú ý.”.

Trong các mối quan hệ hạnh phúc, cho dù 
là giữa bạn đời lãng mạn, cha mẹ và con cái, bạn bè 
hay đồng nghiệp, sự trả lời nên được đưa ra và 
được đáp lại một cách nồng nhiệt. Hầu như không 
quan trọng “giá thầu” là gì, quá trình tiếp cận và 
nhận phản hồi sẽ xây dựng mối quan hệ. Nó cũng 
làm tăng mức độ tin cậy để chúng ta có nhiều khả 
năng liên hệ lại với người đó hơn và nội dung của 
“giá thầu” sẽ sâu hơn.

Nếu chúng ta bắt đầu bằng câu “Tôi lo lắng 
về XYZ” và nhận được phản hồi đồng cảm, chúng 
tôi có thể sẽ giải thích cặn kẽ và có thể nhờ đối tác 
hỗ trợ. Sự tin tưởng của chúng ta trong việc tiếp cận 
được đền đáp bằng sự quan tâm. Cả hai khi kết thúc 
tương tác sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Mặt khác, nếu 
nhận xét của chúng ta bị phớt lờ hoặc được chào 
đón bằng bất cứ điều gì không cảm thấy đồng cảm, 
chúng ta có khả năng cảm thấy bị tổn thương và 
mối quan hệ mất cơ hội sâu sắc hơn. Trên thực tế 
khi chúng ta bị tổn thương sẽ vô tình một bức tường 
nhỏ trong mối quan hệ sẽ được xây dựng.

Quá trình tương tự được thực hiện với trẻ 
em của chúng ta trong hàng trăm tương tác hàng 
ngày. Nếu chúng ta hỏi con về buổi khiêu vũ sắp tới 
ở trường và nhận được phản hồi tích cực, chúng ta 
có thể mạo hiểm hơn nữa và hỏi liệu con có lo lắng 
không, để đưa cuộc trò chuyện đi sâu hơn. Mặt 
khác, nếu phản ứng của cô ấy quá đột ngột, hầu hết 

chúng ta sẽ lùi bước không muốn hỏi nữa.
Tất nhiên, con cái chúng ta thường kiểm tra 

chúng ta bằng cách nói điều gì đó tiêu cực để xem 
liệu chúng ta có đồng cảm hay không. Nếu chúng ta 
đáp lại với sự thấu hiểu, mặc dù con đang thể hiện 
sự tiêu cực, con sẽ tin tưởng rằng chúng tôi có thể 
xử lý cảm xúc chân thực của con và con sẽ cởi mở 
hơn. Nếu chúng ta phớt lờ, phủ nhận cảm xúc của 
con, sửa sai hoặc phán xét, con sẽ “đóng cửa” với 
ba mẹ ngay.

Nếu sự tương tác không vui vẻ này được 
lặp lại thường xuyên, trẻ sẽ có thói quen giữ chặt 
cảm xúc của mình trong lòng. Con không những 
không liên hệ với chúng ta mà còn thường xuyên từ 
chối kết nối với ba mẹ.

Đây là cách bạn có thể sử dụng những 
kết quả nghiên cứu này để tạo mối quan hệ thân 
thiết hơn với con mình

1. Bất cứ khi nào có thể, hãy phản hồi lại 
con bạn 

Điều bất tiện về câu hỏi từ con bạn là chúng 
bắt đầu nói bất cứ khi nào chúng cảm thấy hoặc 
muốn điều gì đó, và bạn có thể lúc đó đang việc bận 
làm việc khác. Việc rời khỏi màn hình để trả lời câu 
hỏi của trẻ là một việc làm cần có sự tự kỷ luật thực 
sự, nhưng cách bạn trả lời trước sự quá khích của 
trẻ là rất quan trọng trong việc xây dựng sự gần gũi. 
Sau đó, khi bạn cố gắng để con kể cho bạn nghe về 
những gì đã xảy ra ở trường ngày hôm nay, đây là 
khoảnh khắc quan trọng để con nghĩ con có nên 
chia sẻ với bạn tiếp không. Khi chia sẻ cùng con, 
hãy tắt màn hình điện thoại.

2. Rèn luyện bản thân để phản hồi con 
bằng sự đồng cảm, bất kể nhận xét của con là gì

Nếu con bạn hoặc trẻ vị thành niên leo lên 
xe sau giờ học và chào đón bạn bằng một nhận xét 
tiêu cực như “Bố, bố biết con ghét âm nhạc đó, 
chúng ta không thể nghe nhạc khác sao?” hoặc 
“Mẹ ơi, con đã có một ngày tồi tệ và tất cả là lỗi của 
mẹ vì mẹ ....” đó là sự sắp đặt cho một cuộc tranh 
cãi và hầu hết chúng ta sẽ mắc phải. Trước khi 
chúng ta lấy được bình tĩnh để suy xét, có những 
tiếng nói lớn lên và sự phòng thủ, sau đó là sự im 
lặng và phẫn nộ lẫn nhau. Một viên gạch khác ở 
bức tường giữa bạn và con bạn đang hình thành.

Ảnh minh họa
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm. Bởi vì 

nhận xét của trẻ em hoặc thanh thiếu niên cũng là 
một sự trả lời. Con thực sự hỏi liệu bạn có hài lòng 
với con không, nếu bạn quan tâm đến điều gì quan 

trọng với con, liệu bạn có lắng nghe câu chuyện 
đau khổ của con để con có thể giải quyết tất cả 
những điều khó chịu đó không, nếu bạn sẽ giúp đỡ, 
con sẽ làm mọi thứ tốt hơn.

Nếu bạn có thể hít thở sâu và đáp lại bằng 
sự đồng cảm với con, bạn sẽ thấy mình có thể xoay 
chuyển tình thế. Tất nhiên, sau đó, bạn có thể hỏi 
con xem có thực sự nghĩ rằng ngày tồi tệ của con 
hoàn toàn là lỗi của bạn hay không. Con bạn gần 
như chắc chắn sẽ ngượng ngùng xin lỗi. Trong khi 
đó, thay vì gây gổ, bạn đã làm sâu sắc thêm mối 
quan hệ của mình và con.

3. Nếu bạn không nhận được phản hồi 
như mong muốn khi giao tiếp với con, hãy lùi lại 
và xem cách bạn bắt đầu

Bạn có đang mời một phản ứng tích cực từ 
con không? Nếu những gì bạn muốn là kết nối cùng 
con, đừng bắt đầu với việc nói về sửa chữa lỗi gì 
của con. Luôn kết nối với con trước khi bạn sửa lỗi 
hoặc yêu cầu con làm gì đó.

4. Nếu bạn đang mệt mỏi và được chào 
đón bằng một điều gì đó gây tổn thương, khinh 
thường, mỉa mai hoặc trống rỗng, hãy cố gắng 
không đáp lại bằng sự tức giận. Thay vào đó, 
hãy thừa nhận sự tổn thương của con

Khi bạn trả lời nhẹ nhàng lúc con nói 
chuyện thiếu tinh tế rằng con đi ra ngoài đi. Con 
bạn gần như chắc chắn sẽ cảm thấy tồi tệ về việc đã 
làm tổn thương bạn. Sau đó, khi bạn không còn 
cảm thấy bị tổn thương và tức giận, bạn có thể cho 
con biết cảm giác của bạn khi nhận được phản hồi 
đó. Cố gắng chỉ nói về cảm xúc của bạn chứ không 
phải về việc con sai và mời con chia sẻ bất kỳ sự 
bực bội nào đang khiến con phản ứng lại với bạn. 

5. Dành thời gian trong thói quen hàng 
ngày của bạn cho những tương tác thân mật với 
con

Thông thường, chúng ta đi cả ngày hoặc 
thậm chí cả tuần. Hầu hết các bậc cha mẹ không thể 
tưởng tượng họ sẽ tìm được nhiều thời gian hơn để 
kết nối ở đâu với con. Vì vậy, hãy tìm kiếm những 
cơ hội đã có trong lịch trình của bạn, nơi bạn có thể 
sống chậm lại và tạo cơ hội cho sự gần gũi. Có thể 
đó là khi bạn làm tóc cho con vào buổi sáng, và 
dành nhiều thời gian cho những cái ôm và hôn, 
hoặc khi bạn ngồi trên xe chỉ với một đứa trẻ vào 
buổi chiều, hay khi đi ngủ bạn nằm với từng đứa trẻ 
trong 10 phút. 

Hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu những cái 
ôm chào buổi sáng và những cái ôm tạm biệt. Khi 
bạn ở bên con, hãy tắt thiết bị điện tử để cho phép 
các tương tác tự nhiên của thời điểm này trở nên 
sâu sắc hơn giữa bạn và con.

Thân mật là một điệu nhảy. Nó sâu sắc hơn 
hoặc bị xói mòn bởi mọi tương tác mà chúng ta có. 
Mọi tương tác của bạn có đều là cơ hội chuyển sang 
hướng tích cực và làm sâu sắc thêm mối liên hệ của 
bạn với những người thân yêu. Chỉ cần chú ý đến 
cách bạn phản ứng trong một tuần khi con cái tiếp 
cận với bạn có thể thay đổi toàn bộ giai điệu trong 
gia đình bạn. ■



Trang 07

Issue # 2018 * Tuesday, October 25,  2022

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Năm loại rau xanh tốt hơn 
cả sữa, phụ nữ sau tuổi 50 ăn 
đều sẽ bảo vệ collagen, xương 
khớp dẻo dai và luôn trẻ

Mặc dù vậy, ít ai biết công dụng 
của những loại rau xanh này đối 
với sức khỏe và làn da của phụ 

nữ sau tuổi 50.
Rau luôn là món ăn được các chuyên gia 

dinh dưỡng khuyến khích hàng đầu. Chúng cung 
cấp vitamin, khoáng chất, carbohydrate và protein. 
Không chỉ có giá trị dinh dưỡng, nhiều loại rau còn 
phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi 
tác. Phụ nữ sau tuổi 50 càng cần ăn nhiều để cơ thể 
luôn khỏe mạnh, trẻ trung.

Vậy, đâu là những loại rau nên ăn nhiều 
sau tuổi 50 để chị em khỏe xương khớp, ít mắc 
bệnh mãn tính?

1. Cải bó xôi
Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) là 

một bệnh về mắt làm suy giảm phần trung tâm của 
võng mạc, gây ảnh hưởng thị lực.

Theo Healthline, cải bó xôi chứa vitamin 
A, rất giàu các sắc tố carotenoid lutein và 
zeaxanthin. Tất cả đều đóng một vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ mắt chống lại tác hại của ánh 
nắng mặt trời và những thay đổi về mắt do lão hóa.

2. Cải xoăn
Cải xoăn là một loại rau giàu canxi, ít 

oxalat. Oxalate là một hợp chất ức chế sự hấp thụ 
canxi. Vì vậy, tìm kiếm một loại rau chứa canxi 
đồng thời giữ oxalat ở mức tối thiểu vốn không hề 
dễ dàng và cải xoăn có thể làm được điều đó.

Món rau này là chìa khóa cho sức khỏe của 
xương. Bởi ai cũng biết, bổ sung đầy đủ canxi và 
vitamin D là những chất dinh dưỡng quan trọng 
trong việc xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.

Nhất là phụ nữ sau tuổi 50, mật độ khoáng 
bắt đầu giảm đáng kể do quá trình phân hủy xương 
diễn ra nhanh hơn quá trình hình thành. Do đó, bạn 
dễ mắc các bệnh như nhuyễn xương hoặc loãng 
xương.

3. Rau diếp Romaine
Rau diếp Romaine chứa một lượng lớn 

vitamin A, kali và chất xơ. Không những thế, 
chúng còn cực ít calo, chỉ dưới 10 calo mỗi cốc. 
Điều này đặc biệt hữu ích trong việc kiểm soát cân 
nặng, nhất là phụ nữ sau tuổi 50 rất ít ai làm được 
điều này.

4. Bông cải xanh
Viêm xương khớp là bệnh khớp mãn tính 

phổ biến nhất. Theo Healthline, 40% người trên 65 
tuổi mắc một số loại viêm xương khớp. Ăn uống 
chống viêm được coi là cách tiếp cận tốt nhất để 
bảo vệ xương khớp của bạn. Đứng đầu danh sách 
thực phẩm này là bông cải xanh.

Một số nghiên cứu, như thử nghiệm ngẫu 
nhiên có đối chứng được công bố vào năm 2017 
trên tạp chí Scientific Reports, phát hiện 
glucosinolate có thể ngăn chặn sự phá hủy sụn, từ 
đó bảo vệ xương khớp tối đa.

5. Cải Thụy Sĩ
Các loại rau có lá màu xanh đậm như cải 

Thụy Sĩ dùng nhiều trong chế độ ăn Địa Trung Hải, 
DASH được chứng minh là hữu ích trong điều trị 
chứng thoái hóa thần kinh. Cụ thể, một bản thảo 
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng về chế độ ăn 
uống MIND được công bố trên tạp chí 
Contemporary Clinical Trials năm 2021 xác nhận, 
cải Thụy Sĩ có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại 
bệnh mất trí nhớ Alzheimer liên quan đến tuổi tác.

Ngoài rau xanh, phụ nữ sau tuổi 50 nên 
ăn nhiều món để tăng sinh collagen, giúp trẻ lâu

1. Việt quất
Việt quất chứa đầy chất chống oxy hóa có 

thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giúp làm chậm 
hậu quả của quá trình lão hóa. Ăn đều loại quả này 
sẽ giúp chị em trẻ lâu hơn.

2. Các loại hạt
Sau tuổi 50, thường xuyên ăn các loại hạt sẽ 

làm chậm quá trình lão hóa của làn da đồng thời 
ngăn chặn suy giảm nhận thức, giúp não bộ của bạn 
trẻ trung, nhớ lâu hơn.

Theo một nghiên cứu vào năm 2014, các 
loại hạt là một phần không thể thiếu của chế độ ăn 
uống lành mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, 
tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và ngăn chặn 
tích mỡ bụng.

3. Quả bơ
Nếu muốn làm chậm quá trình lão hóa, 

luôn trẻ đẹp hơn tuổi, giới chuyên gia khuyên chị 
em hãy thường xuyên ăn bơ.

Chúng chứa đầy các chất chống oxy hóa 
chống lão hóa như vitamin B, C, folate, magiê, 
lutein và beta-carotene. Đây là loại quả giàu chất 
béo không bão hòa đơn, có lượng omega-3 dồi dào 
giúp bạn trẻ lâu.

4. Các loại đậu
Là một nguồn protein tuyệt vời, các loại 

đậu cũng rất giàu chất xơ - nguồn chất dinh dưỡng 
cực quan trọng khi bạn già đi. Phụ nữ sau tuổi 50 
càng cần bổ sung thường xuyên.

Ngoài protein, bổ sung đầy đủ chất xơ 
trong chế độ ăn uống còn giúp giảm tổng lượng 
cholesterol có xu hướng tăng trong thời kỳ mãn 
kinh.

5. Cá hồi
Giàu protein, cá hồi còn là nguồn vitamin 

D dồi dào. Cả hai nhóm chất này đều quan trọng 
đối với phụ nữ mãn kinh. Trong thời kỳ mãn kinh, 
nồng độ estrogen giảm xuống gây ra sự gia tăng 

chu chuyển xương và giảm mật độ khoáng, cả hai 
đều làm tăng nguy cơ gãy xương. Nếu nạp đủ 
vitamin D để hấp thụ canxi và thúc đẩy sức khỏe 
của xương, chị em sẽ luôn trẻ trung. ■

Những lý do không nên 
dùng tăm bông để ngoáy tai

Việc sử dụng t m bông ể vệ sinh tai ă đ
thường xuyên thực chất lại mang 
đến rất nhiều tác hại.

Tăm bông có thể gây tổn thương cho tai
Nghe có vẻ khó tin nhưng thực chất t m ă

bông có thể làm tổn thương bên trong tai của bạn, 
nguy hiểm hơn, nó có thể gây thủng màng nhĩ. 

Theo một nghiên cứu xem xét các chấn 
thương tai liên quan tới t m bông cho thấy, khoảng ă
73% trong số ó ược tìm thấy có liên quan tới việc đ đ
ngoáy tai ã để làm sạch tai. Nghiên cứu này đ được 
diễn ra từ năm 1990 đến năm 2010 trên hơn 
263.000 trẻ em.

Tăm bông có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn
Nhiều người có thói quen lấy ráy tai thường 

xuyên ngay sau khi có ráy tai tích tụ. Tuy nhiên, 
đ ăây lại không phải một việc nên làm, do t m bông 
có thể ẩy phần ráy tai này vào sâu hơn bên trong đ
ống tai. Kết quả là ráy tai chỉ nằm yên ở ó thay vì đ
có thể  được lấy sạch ra ngoài. Trong trường hợp ráy
tai ã vào quá sâu, giải pháp duy nhất là đ đến gặp 
bác sĩ để loại bỏ ráy tai hoàn toàn, điều này có thể 
gây nên cảm giác khó chịu cho tai của bạn.

Có thể gây nhiễm trùng
Thực tế, ráy tai có thể ng n chặn sự phát ă

triển của vi khuẩn xâm nhập vào trong tai, nó ược đ
coi như một mạng lưới an toàn giúp ng n vi khuẩn ă
gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc chúng ta 
sử dụng t m bông và ẩy ráy tai vào sâu bên trong ă đ
cũng sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập dần vào hơn. 
Đ đ điều này ồng nghĩa với việc chúng ta ang tạo 
môi trường cho vi khuẩn gây hại, trong trường hợp 
này còn có thể gây viêm tai.

Ngoài việc chứa và loại bỏ vi khuẩn, ráy tai 
còn ngăn những thứ khác, chẳng hạn như các loại 
côn trùng nhỏ cũng như bụi bẩn. Đây là chất bôi 
trơn tự nhiên tốt nhất giúp cho tai không bị khô và 
gây ngứa. Nó được lập trình để tự loại bỏ ra khỏi tai 
bất cứ khi nào chúng ta tham gia các hoạt động thể 
chất, đồng thời việc tắm rửa hàng ngày với vòi hoa 
sen đơn giản cũng sẽ tự làm trôi những lớp ráy tai 
này mà không cần tác động thêm. ■ 
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v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Long Term Care

v Travel Insurance

v Auto Home Insurance

v Commercial Insurance

v Annuities, 401k Rollover

v Travel Insurance

v Tax Services

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Beltway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

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

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

815-2018/1586

SUGARWELL PLAZA
14248 BELLAIRE BLVD., HOUSTON TX 77083

CHO THUÊ
PHÒNG MẠCH |   VĂN PHÒNG|   NHÀ HÀNG |  CỬA HÀNG

Điểm nổi bật :
• Nằm trên Bellaire, ở gần bên ca ̣nh highway 6
• Nằm trong khu thương maị  phát triển tốt được bao quanh bởi 80 nghìn dân với các doanh nghiệp nổi 
tiếng như HEB, Fiesta, Chick-Fil-A, Chase & Wells Fargo Banks, v.v.
• Đơn vị mặt tiền, bình quân 35.000 xe cộ qua laị hàng ngày
• Thích hợp cho các cửa hàng bán lẻ, văn phòng y tế, nha khoa, 
bảo hiểm hoặc nhà hàng
• Center có chỗ để U-turn và biễn quảng cáo
• Có camera bảo vệ bao quanh toàn bộ khu vực

Xin liên hệ :
Mandy Ho

(281) 690-8080
sugarwellplaza@yahoo.com

Cho share bàn trong văn phòng làm việc, $500/tháng/bill pay. Thích hợp cho công việc khai thuế, bán bảo hiểm, thông dịch.

886-2026/1594

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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Năm loại thực phẩm giúp 
'đốt cháy' mỡ bụng hiệu quả

Mỡ bụng là một trong những khu vực 
mà nhiều người giảm cân muốn 
nhắm đến.

Tìm cách tiêu mỡ bụng? Có một số điều bạn có 
thể làm để giúp giảm lượng mỡ thừa quanh eo.

Theo nghiên cứu, có một cách thúc đẩy đốt 
cháy mỡ bụng hiệu quả là tiêu thụ các loại thực 
phẩm sinh nhiệt, vì chúng giúp cơ thể đốt cháy 
nhiều calo hơn, theo nhật báo Anh .Express

Trong một nghiên cứu gần đây, các chuyên gia 
y tế đã phát hiện ra rằng có thể giảm mỡ bụng bằng 
cách ăn những thực phẩm sinh nhiệt và kết hợp vận 
động thường xuyên vào thói quen hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Cơ thể con người 
có thể hoạt động như một cỗ máy đốt cháy chất béo 
bằng cách tiêu thụ thực phẩm sinh nhiệt.

Thực phẩm sinh nhiệt là gì?
Đó là thực phẩm có thể tăng cường trao đổi 

chất và đốt cháy calo bằng cách tăng cường sinh 
nhiệt.

Quá trình sinh nhiệt là quá trình cơ thể đốt 
cháy calo để tận dụng các thực phẩm vừa ăn, 
chuyển hóa lượng calo đó thành nhiệt.

Cơ thể chủ yếu đốt cháy calo bằng cách duy trì 
các chức năng trao đổi chất thường xuyên và thông 
qua hoạt động thể chất.

Tuy nhiên, khoảng 10% lượng calo được đốt 

cháy thông qua quá trình sinh nhiệt từ chế độ ăn  
uống.

Về thực phẩm sinh nhiệt, có 5 loại thực phẩm 
sinh nhiệt chính là:

1. Capsaicin trong ớt
2. Một số loại gia vị như tiêu đen
3. Gừng
4. Dầu dừa
5. Chất đạm, theo Express.

Tại sao đạm giúp đốt cháy mỡ tốt hơn?
Các chuyên gia khuyên nên tiêu thụ từ 1g đến 

2g đạm cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Nghĩa là 
70g đến 140g một ngày cho người nặng 63kg. Tùy 
theo trọng lượng cơ thể của mình, bạn có thể gia 
giảm trong khoảng này.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị bữa sáng 
nên chứa ít nhất 30g đạm, theo Express.

Chế độ ăn giàu đạm, đặc biệt là các loại đậu, 
các loại hạt, sữa và cá béo - giúp giảm cân rất hiệu 
quả, bởi vì đạm cần nhiều công đoạn hơn để tiêu 
hóa, chuyển hóa và sử dụng, có nghĩa là cơ thể phải 
đốt cháy nhiều calo hơn.

Đạm cũng mất nhiều thời gian hơn để rời khỏi 
dạ dày, vì vậy bạn cảm thấy no sớm hơn và trong 
thời gian dài hơn.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí về dinh 
dưỡng Nutrition Metabolism, cho thấy, tăng lượng 
đạm lên 30% trong chế độ ăn uống giúp giảm gần 
450 calo mỗi ngày và giảm khoảng 5kg trong suốt 
12 tuần nghiên cứu mà không áp dụng bất kỳ biện 
pháp ăn kiêng nào khác, theo Express.■  

Cấm trèo cây ở Oshawa, 
Canada 

Đây là một điều luật khá nổi tiếng tại 
Oshawa, Canada. Trong đó, những 
điều luật của thành phố nêu rõ: 

“Không ai được có tác động vào cây hoặc một phần 
của cây nằm trong khuôn viên của thành phố, bao 
gồm cả việc trèo cây hay gắn, dán hoặc đặt trên bất 
kỳ đồ vật nào lên cây theo bất kỳ cách nào”. 

Được biết, luật này được đưa ra để ngăn chặn 
các công dân cố gắng hành động như Người nhện 
và vì sự an toàn của công dân, lãnh đạo thành phố 
đã ban bố điều luật này. ■
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Kỳ tích của người đàn ông 
bại liệt 70 năm sống trong “phổi 
sắt”

Phải nằm bất động vì mắc bệnh bại 
liệt từ năm 6 tuổi, ông Paul 
Alexander, người Mỹ, là một trong 

những bệnh nhân cuối cùng trên Trái đất còn sống 
trong cỗ máy mang tên “phổi sắt”. 

 Ông Paul Alexander đã gắn bó với cỗ máy 
"phổi sắt 70 năm

Thoạt nghĩ, cuộc đời của ông Paul 
Alexander, 76 tuổi, gắn liền với bi kịch: Không thể 
tự thở, bị liệt từ cổ trở xuống suốt 70 năm và mạng 
sống lệ thuộc hoàn toàn vào “phổi sắt - cỗ máy hỗ 
trợ hô hấp” phủ kín toàn thân. 

Trên thực tế, toàn bộ các bác sĩ đều không 
tin cậu bé Alexander năm nào có thể sống thọ đến 
vậy. Năm 1952, khi nhập viện vì mắc bại liệt, ông 
nhớ rõ lời bác sĩ kết luận: “Đứa trẻ này không sống 
sót được qua hôm nay”. Và chính câu nói đó đã 
khiến ông tham vọng được sống thêm. Đây cũng là 
bước ngoặt của cuộc đời ông. 

Cuộc đời gắn liền với máy móc
Báo The Guardian cho biết cậu bé Paul 

Alexander nhập viện tháng 7/1952, khi đại dịch bại 
liệt hoành hành khắp nước Mỹ. Người dân vô cùng 
khiếp sợ về căn bệnh mới vô phương cứu chữa này. 
Bể bơi, rạp chiếu phim và nhiều điểm công cộng 
khác đã bị đóng cửa để phòng dịch. 

Sau 5 ngày tự theo dõi ở nhà vì bệnh viện 
quá tải, Alexander bị mất tất cả các chức năng vận 
động, cũng như không tự thở được. Khi tiếp nhận, 
các bác sĩ khoa cấp cứu đều khẳng định không thể 
làm gì cho cậu bé. 

Họ đặt Alexander nằm yên trên cáng ở 
ngoài hành lang. Nhưng một vị bác sĩ khác chạy 
vội đến kiểm tra và tin rằng Alexander vẫn còn cơ 
hội nên đã yêu cầu phẫu thuật mở khí quản. 

Alexander tỉnh dậy trong một “lá phổi sắt”, 
xung quanh là nhiều đứa trẻ khác đang nằm gọn 
trong những chiếc máy thở khổng lồ. Alexander 
không thể cất tiếng nói vì đã phẫu thuật mở khí 
quản. 

Nhiều tháng trôi qua, đứa trẻ nhỏ bé này cố 
gắng giao tiếp với những bệnh nhi xung quanh 
bằng nét mặt. Sau này, ông Alexander đau buồn 
nhớ lại rằng: “Mỗi lần tôi kết bạn, họ sẽ chết”.

Alexander có phần may mắn hơn, mặc dù 
các bác sĩ không đặt kỳ vọng cao. Alexander tiếp 

tục thực hành một kỹ thuật thở mới và được cho 
xuất viện cùng với lá phổi sắt của mình. Họ vẫn 
nghĩ rằng cậu bé này sẽ tử vong tại nhà riêng không 
lâu sau đó.

Thế nhưng, thay vào đó, cậu bé bắt đầu 
tăng cân. Hiện tượng các sợi cơ bắp tăng kích 
thước trở lại đã giúp việc hít, thở trở nên dễ dàng 
hơn. Sau một thời gian, Alexander đã có thể chui ra 
khỏi lá phổi sắt trong 1 giờ, rồi lên dần 2 giờ. 

Với sự hỗ trợ của bác sĩ trị liệu, Alexander 
đã có thể giữ không khí trong khoang cổ họng rồi 
rèn luyện cơ bắp để đẩy không khí đi qua dây thanh 
quản vào phổi, hay còn gọi là kỹ thuật "thở ếch". 

Bác sĩ trị liệu hứa rằng nếu Alexander có 
thể làm được điều đó trong ba phút, bà sẽ mua tặng 
ông một con chó con. Alexander phải mất một năm 
rèn luyện mới có thể “thở ếch” ba phút. 

Nỗ lực biến bi kịch thành kỳ tích
Sau khi ra viện, Alexander đã có cơ hội kết 

bạn và có thể rời khỏi lá phổi sắt trong một khoảng 
thời gian nhất định. Vài buổi chiều mỗi tuần, bạn 
bè đẩy Alexander đi dạo khắp khu phố trên chiếc xe 
lăn. Tuy nhiên, khi thấy các bạn tíu tít đến trường, 
Alexander cũng muốn được đi học.

Mẹ đã dạy cho Alexander những kỹ năng 
đọc cơ bản, nhưng việc trường học không cho phép 
Alexander học từ xa lại trở thành một thử thách 
lớn. Kinh ngạc thay, khi đến trường, Alexander 
nhanh chóng bắt kịp với các bạn, mặc dù đã bị mất 
khoảng thời gian dài nằm viện. Người bố đã làm 
cho Alexander chiếc bút đặc biệt để có thể ngậm 
trong miệng rồi viết.

Năm tháng trôi qua, Paul Alexander tốt 
nghiệp trung học phổ thông với bảng điểm gần như 
tuyệt đối. Khi đó, Alexander có thể ngồi bên ngoài 
lá phổi sắt vài giờ và cùng bạn bè đi ăn nhà hàng, 
xem phim. 

Alexander nộp đơn vào Đại học Southern 
Methodist, song bị từ chối chỉ vì tình trạng khuyết 
tật của mình. Nhưng khi đối mặt với khó khăn, 
Alexander không chọn cách bỏ cuộc. 

Cuối cùng, Alexander cũng đã thuyết phục 
được nhà trường cho mình theo học với hai điều 
kiện là tiêm vaccine bại liệt vừa được phát triển và 
sắp xếp một người trợ giúp để đến lớp. Một thời 
gian sau, Alexander chuyển đến Đại học Texas ở 
Austin và thuê người chăm sóc mình trong ký túc 
xá.

Paul Alexander tốt nghiệp đại học năm 
1978 và tiếp tục nhận bằng thạc sĩ luật năm 1984. 
Trong hai năm ôn thi lấy chứng chỉ hành nghề luật 
sư, ông tạm thời làm công việc giảng dạy pháp lý 
tại một trường thương mại.

Nhiều thập kỷ sau đó, ông làm luật sư ở 
Dallas và Fort Worth. Mỗi lần ra tòa bào chữa, ông 
ngồi trên một chiếc xe lăn đặc biệt để nâng đỡ cơ 
thể bị liệt, cũng như phải tự điều chỉnh việc hít, thở 
mà không có máy hỗ trợ.

Ngày nay, ở độ tuổi 75, ông phụ thuộc gần 
như hoàn toàn vào phổi sắt để thở. “Nó làm tôi mệt 
đến kiệt sức. Mọi người nghĩ tôi đang nhai kẹo cao 
su”, ông nói về cách “thở ếch”. 

Cho đến nay, ông đã sống thọ hơn bố mẹ và 
anh trai của mình. Ông thậm chí còn thọ hơn cả cỗ 
máy phổi sắt từng gắn bó từ thuở ban đầu. Khi nó 
bắt đầu bị rò rỉ khí, ông đã đăng clip cầu cứu lên 
kênh Youtube và được một kỹ sư thay mới.  

Và tất nhiên, ông đã từng yêu. Thời đại học, 
ông gặp người bạn gái tên Claire rồi cả hai đính hôn 
với nhau. Không may, mẹ của cô gái đã ngăn cấm 
họ làm đám cưới, thậm chí là không cho họ gặp lại 
nhau. Ông chia sẻ rằng bản thân phải mất nhiều 
năm mới có thể nguôi ngoai thương nhớ bà Claire. 

Phải mất đến 8 năm ông mới có thể hoàn 
thành cuốn sách “Ba phút đổi lấy một chú chó: 
Cuộc đời tôi trong lá phổi sắt” bằng cách ngậm bút 
để nhấn vào bàn phím, hoặc đôi khi là đọc để bạn 
đánh máy hộ.

Ông đang viết cuốn sách tự sự thứ hai, cũng 
như tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Dù cần người 
chăm sóc gần như toàn thời gian, nhưng dường như 
không điều gì có thể khiến ông sống chậm lại. 

“Tôi có riêng cho mình vài ước mơ lớn lao. 
Tôi không chấp nhận bất cứ ai áp đặt giới hạn của 
họ lên bản thân tôi. Cuộc đời tôi là một điều khó 
tin”, ông tâm sự. ■

Những thành phố bên 
sông nổi tiếng thế giới

Vienna (Áo), St Petersburg (Nga), 
Paris (Pháp), London (Anh)... là 
những thành phố bên sông được 

quy hoạch một cách hợp lý nhằm đảm bảo sự thuận 
tiện về thủy lợi và sự hài hòa về kiến trúc.

Sông Seine (Paris, Pháp)
Sông Seine dài khoảng 700 km, chảy qua 

nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất 
là đoạn chảy qua thành phố Paris.

Sông Seine nhìn từ tháp Eiffel
Sông Seine chảy qua 10 trong số 20 quận 

của Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông 
Seine trong địa phận thủ đô nước Pháp. Mỗi cây 
cầu mang một vẻ đẹp riêng.

Dọc bờ sông có rất nhiều công trình nổi 
tiếng như tháp Eiffel (bờ Tây), nhà thờ Đức Bà (bờ 
Đông), quảng trường Concorde, bảo tàng Louvre, 
vườn Tuileries... Quần thể kiến trúc đôi bờ sông 
Seine đã được UNESCO công nhận là di sản văn 
hóa thế giới.

Sông Neva (St Petersburg, Nga)
Sông Neva dài 74 km, chảy từ hồ Ladoga 
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qua eo đất Karelia và thành phố St 
Petersburg (Nga) vào vịnh Phần Lan. Đoạn chảy 
qua St Petersburg dài 28 km.

Quần thể kiến trúc bên bờ sông Neva được 
xây dựng bắt đầu từ thế kỉ 17-18, thể hiện ước mơ 
của Tsar Peter I Đại đế về một thành phố bên sông 
vừa thuận tiện về thủy lợi, vừa hài hòa về kiến trúc.

Trong số các công trình kiến trúc nổi tiếng 
đang soi bóng xuống dòng Neva, có 3 địa danh thu 
hút sự quan tâm rất lớn của khách du lịch là cung 
điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè và thánh đường 
Isaacs.

Sông Danube (Vienna, Áo)
Sông Danube là sông dài thứ hai ở châu Âu 

(sau sông Volga ở Nga). Sông bắt nguồn từ vùng 
Rừng Đen của Đức và chảy qua rất nhiều quốc gia 
châu Âu. Trong đó, đoạn sông chảy qua Áo, cụ thể 
là thủ đô Vienna được đánh giá là đẹp và nên thơ 
nhất.

Sông Danube chia thành phố Vienna thành 
hai nửa. Một nửa là Vienna cổ kính và mang nhiều 
giá trị lịch sử, nửa còn lại là Vienna trẻ trung, năng 
động, hiện đại.

Các công trình nổi tiếng của Vienna nằm 
bên bờ sông Danube bao gồm Thánh đường 
Stephen, Cung điện Schönbrunn... Nằm giữa hai 
nhánh sông Danube tại thành phố Vienna là đảo 
Danube - một khoảng đất rộng lớn để cư dân thành 
phố và khách du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi 
giải trí ngoài trời.

Sông Thames (London, Anh)
Dòng sông Thames thơ mộng chảy qua thủ 

đô nước Anh rất nổi tiếng và từ lâu đã trở thành 
biểu tượng của London.

Bên bờ sông Thames là khung cảnh yên 
bình và êm ả, với các công trình kiến trúc vừa cổ 
kính vừa hiện đại như tháp đồng hồ Big Ben, vòng 
quay London Eye, cầu tháp London, lâu đài 
Windsor, trường Eton - một trong những ngôi 
trường nổi tiếng nhất Anh Quốc, nhà thờ St Paul, 
bảo tàng Tate Modern, nhà hát Shakespeare's 
Globe...

Sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung 
Quốc)

Sông Hoàng Phố nằm ở nhánh hạ lưu 
Trường Giang, trong nội thành Thượng Hải (Trung 
Quốc). Đây không chỉ là dòng sông mẹ của 
Thượng Hải, mà còn là hình ảnh thu nhỏ, là hình 
ảnh đặc trưng đại diện cho thành phố này.

Sông Hoàng Phố với 9 đường hầm dưới 
đáy sông chia đôi Thượng Hải thành 2 bờ Đông - 
Tây. Bờ Đông hoa lệ, hiện đại và bờ Tây cổ kính, uy 
nghiêm.

Các địa danh nổi tiếng gắn với sông Hoàng 
Phố bao gồm cầu Dương Phố, cầu Nam Phố và Đài 
phát thanh truyền hình Đông Phương Minh Châu.

Hai cây cầu như 2 con rồng lớn lượng 
ngang sông Hoàng Phố, ở giữa là ngọn tháp Đông 
Phương Minh Châu tạo thành bức họa "Nhị Long 
Hí Châu".

Sông Hudson (phía đông tiểu bang New 
York ở Hoa Kỳ) là một con sông dài 315 dặm (507 

km). Dòng sông này bắt nguồn từ các khối núi 
Adirondack thuộc Upstate New York và chảy về 
phía Nam qua thung lũng Hudson đến vịnh 
Thượng New York nằm giữa thành phố New York 
và thành phố Jersey, cuối cùng chảy vào Đại Tây 
Dương ở cảng New York. 

Tại đầu phía Nam, sông Hudson đóng vai 
trò là ranh giới chính trị giữa các bang New Jersey 
và bang New York. Xa hơn về phía Bắc, dòng sông 
là ranh giới địa phương giữa một số quận ở New 
York... ■

Không ngờ quả dừa được 
người Việt Nam tận dụng làm 
chiếc "nồi" thiên nhiên như thế 
này đây

"Gần gũi với thiên nhiên, hồn nhiên 
như cây cỏ", giờ mới nhận ra người 

Việt Nam thích dùng quả dừa làm "nồi" nấu nhiều 
món ngon đến vậy.

Quả dừa là món quen thuộc trong ẩm thực 
Việt Nam, khi mà đếm sơ sơ cũng thấy dừa góp mặt 
trong nhiều món từ thịt kho tàu trong mâm cơm 
Tết, các món bánh thôn quê dân dã ăn kèm nước cốt 
dừa và nhiều những biến tấu hiện đại khác từ quả 
dừa. 

Không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ những 
thức quá "hiển nhiên" như cơm dừa, cốt dừa... 
nhiều người còn tận dụng luôn cả một bộ phận rất 
đặc biệt. Bộ phận này tuy không ăn được, nhưng lại 
có công dụng tuyệt vời là... làm nồi nấu.

Hãy cùng điểm qua những món ngon nấu 
bằng chiếc "nồi" dừa dân dã nhé!

Tôm luộc quả dừa
Tôm luộc nước dừa là món ăn quen thuộc 

với nhiều người Việt Nam. Khi nấu món này, người 
ta dùng nước dừa để luộc tôm thay vì nước, khiến 
thịt tôm ngấm nước dừa và có vị ngọt thanh tự 
nhiên. Thông thường, người ta sẽ đổ nước dừa vào 
nồi bình thường trước để luộc, luộc chín rồi mới 
sắp lại vào quả dừa trang trí cho đẹp. 

Song, ở một số nơi vẫn có người dùng cả 
quả dừa để làm "nồi" luộc tôm. Người ta bắt bếp ở 
ngoài vườn, tận dụng quả dừa như chiếc nồi, vót 
phần đầu, cho bớt nước ra rồi mới đưa tôm đã rửa 
sạch vào. 

Tuy nhiên, có một nhược điểm là tôm luộc 
bằng trái dừa rất lâu chín, phải luộc đến khi cả 
chiếc nồi dừa bên ngoài đen sạm đi, và nước bên 
trong trở nên hơi đục, lúc này tôm sẽ có màu đỏ au 
hấp dẫn, xem như đã chín.

Cơm dừa
Cơm dừa là món ăn nấu trong quả dừa - đặc 

sản của Bến Tre.
Cơm dừa Bến Tre là món cơm nổi tiếng làm 

từ quả dừa, và đặc biệt là dùng trái dừa để nấu cơm. 
Người ta sẽ chọn ra những quả dừa phù hợp nhất, 
cứ thế gọt cho có hình dáng bắt mắt, và cắt phần 
trên cùng để làm "nắp". 

Sau đó thì trút nước dừa ra, cho gạo đã vo 
vào, rồi đổ nước dừa tươi vào vừa đủ và "đậy nắp" 

lại. Nấu cơm dừa bằng nồi dừa rất khó, vì nếu thiếu 
ít nước hoặc dư ít nước cũng có thể khiến cơm 
nhão, cứng và không ngon.

Cơm dừa nên ăn từ lúc còn nóng bốc khói, 
sẽ cảm nhận được mùi thơm và bùi từ quả dừa, có 
vị ngọt tự nhiên do nấu với nước dừa. Tuy nhiên 
nếu để lâu thì cơm sẽ hơi mất mùi, ăn không ngon 
như lúc còn nóng. Cơm dừa Bến Tre thường được 
ăn cùng tôm rang nước cốt dừa, đây là "combo" 
nhất định phải thử nếu có bao giờ du lịch đến "xứ 
dừa" Bến Tre.

Gà ác hấp quả dừa
Đây là một món ăn khá "kỳ công" để làm. 

Nếu như gà ác tiềm vốn yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ 
mỉ thì gà ác tiềm nước dừa cũng phức tạp chẳng 
kém. Ngoài việc làm gà, ướp gà, người ta cũng phải 
chọn những trái dừa phù hợp, chặt bỏ phần chóp 
sao cho miệng rộng bằng một cái chén nhỏ. 

Sau đó đổ nước dừa ra ngoài rồi mới sắp gà 
cùng các loại nguyên liệu khác vào, rồi mới cho 
nước dừa vào lại. Món gà ác hấp quả dừa sẽ mất 
khoảng 45 phút để gà thực sự chín mềm. Khi chín, 
hương thơm bốc lên sẽ có mùi dừa thoang thoảng 
rất hấp dẫn. ■

* Làm như bố tôi
Giữa trưa nắng, một học sinh dừng xe 

ngoài cửa rồi bước vào một quán giải khát uống 
nước. Khi chú trở ra thì cái xe của chú đã “không 
cánh mà bay”. Chú bình tĩnh dõng dạc tuyên bố:

- Ai lấy xe của tôi thì đem trả lại chỗ cũ cho 
tôi. Nếu không, tôi sẽ làm như bố tôi dạo trước rồi 
thì đừng có trách.

Nói đoạn, chú lại vào quán gọi thêm một ly 
sữa ngồi uống rất ung dung. Khi uống xong ra thì 
đã thấy xe đạp dựa vào chỗ cũ rồi. 

Có người hỏi:
- Hồi trước bị mất xe thì bố chú đã làm thế 

nào?
Chú hóm hỉnh trả lời:
- Thì bố tôi đi bộ về chứ làm sao nữa!!!

Vui Cöôøi
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Ngọn hải đăng nghìn năm 
không tắt: Cao hơn 90 m, đứng 
cách xa gần 55 km vẫn nhìn thấy

Được xây dựng ở thành phố mang 
tên Alexander Đại đế, ngọn hải 
đăng này đã chiếu sáng hơn nghìn 

năm để dẫn đường cho các con tàu vào bến cảng Ai 
Cập.

Đó là ngọn hải đăng Alexandria, được coi 
là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Ngọn 
hải đăng kỳ lạ cùng thành phố Alexandria có liên 
quan mật thiết đến Alexander Đại đế, một trong 
những danh tướng kiệt xuất nhất trong lịch sử.

Ngọn hải đăng ở thành phố Alexandria 
được coi là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ 
đại

Alexander Đại đế (356 TCN - 323 TCN) là 
con trai vua Philippos II của Macedonia và người 
vợ thứ tư, công chúa Olympias xứ Ipiros. Ông 
được coi là một đại đế, thiên tài quân sự bất khả 
chiến bại, người để lại nhiều dấu ấn về chính trị và 
những bài học quân sự quý báu cho hậu thế.

Ngay từ khi ở độ tuổi 20, Alexander Đại đế 
đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, trở 
thành vị vua trị vì đế quốc Marcedonia, đồng thời 
làm chủ nhiều vùng đất rộng lớn. Trong khoảng 10 
năm tiếp theo, nhà thiên tài quân sự này đã thống 
lĩnh đại quân của mình, lần lượt chinh phục những 
vùng đất rộng lớn như Hy Lạp, Ai Cập... để góp 
phần tạo nên một đế quốc rộng lớn và vĩ đại.

Vào năm 331 TCN, khi đi qua miền bắc Ai 
Cập, Alexander Đại đế đã thành lập một thành phố 
mang tên mình. Chưa đầy 3 năm, kể từ khi bắt đầu 
chiến dịch chinh phạt người Ba Tư, Alexander Đại 
đế đã nắm được quyền kiểm soát khu vực ven biển 
phía đông của Địa Trung Hải.

Tại khu vực đồng bằng sông Nile, vị vua 
của Marcedonia đã quyết định thiết lập nên một 
cảng biển nhằm đảm bảo quyền kiểm soát các vùng 
biển của mình, đồng thời lập một trung tâm thương 
mại để thay thế thành phố Tyre của Phoenicia, nơi 
mà ông vừa mới san phẳng.

Alexander Đại đế nhanh chóng tìm thấy 
một vị trí hoàn hảo cho thành phố mới. Đó là một 
dải đất nối với sông Nile qua nhánh cực tây của khu 

vực đồng bằng, và được bảo vệ bởi hồ Maryut nằm 
ở phía nam.

Trong cuốn tiểu sử về Alexander Đại đế, 
nhà sử học Hy Lạp Plutarch đã ghi chép lại một sự 
kiện đáng ngại trong quá trình quy hoạch thành 
phố. Theo đó, khi quan sát bản thiết kế bố trí những 
con đường và kênh của thành phố mới, Dinocrates, 
kiến trúc sư của Alexander, vì không có viên phấn 
nào ông đã dùng tạm bột lúa mạch để thay thế.

Thế nhưng khi Dinocrates vừa hoàn thành 
công việc của mình chưa bao lâu thì có một đàn 
chim đông đúc xuất hiện khiến bầu trời tối sầm lại 
và chúng ăn ngấu nghiến hết chỗ bột mì. 

Ban đầu, Alexander lo lắng vì cho rằng đó 
là điềm xấu, nhưng những nhà tiên tri lại nói với 
ông rằng đó là dấu hiệu cho thấy thành phố mới sẽ 
cung cấp nguồn sống cho cả thế giới.

Thành phố Alexandria cần một ngọn hải 
đăng

Thành phố Alexandria có hình dạng gần 
giống một hình chữ nhật hoàn hảo giữa biển và hồ 
Maryut. Những du khách đương thời đã so sánh 
thành phố này với chlamys, một chiếc áo choàng 
của người Hy Lạp cổ đại.

Alexandria nhận được nguồn cung cấp 
nước thông qua một con kênh nối với nhánh 
Canopic của khu vực đồng bằng sông Nile. Trên 
thực tế, hệ thống cống rãnh cũng như đại lộ rộng rãi 
của thành phố Alexandria là rất hiếm ở phía đông 
Địa Trung Hải. Thành phố này được chia thành 5 
khu vực. Tuy nhiên, gần 1/4 phần khu vực mở rộng 
lại là thuộc vị trí của các cung điện và khu vườn của 
hoàng gia.

Ở Alexandria, cảng sâu nên thích hợp cho 
các tàu có mớn nước lớn. Thực tế, cảng ở thành phố 
này được bảo vệ bởi các đảo trước những cơn gió 
nguy hiểm tới từ phương Bắc.

Tuy nhiên, do không có la bàn hay công cụ 
điều hướng nên thật khó để tìm ra hướng đi bằng 
cách quan sát đường bờ biển. Hơn nữa, trong khu 
vực xung quanh đồng bằng sông Nile lại không có 
núi hoặc vách đá, và bờ biển chỉ là những đầm lầy 
và sa mạc trải dài tới vô tận. Trong khi đó, mảnh đất 
lại thấp đến nỗi như đang ẩn mình ở sau biển.

Ngoài ra, có một yếu tố tự nhiên tiềm ẩn 
nguy hiểm khác chính là một dải đất rộng lớn hầu 
như không ngập nước, nhưng không ai có thể nhìn 
thấy nếu như không quen thuộc với vùng biển ven 
bờ.

Thực tế, nhiều thủy thủ nhận thấy rằng họ 
phát hiện ra dải đất khi nghĩ mình sắp cập bến, 
nhưng hậu quả là tàu của họ sẽ bị mắc cạn trên dải 
đất này. 

Đặc biệt, rào cản khó khăn cuối cùng lại là 
dải đá ngầm kéo ở phía trước Alexandria, có thể 
gây ra nguy hiểm chết người cho các thủy thủ và 
tàu đang cập bến nếu như gió không thuận lợi. Do 
đó, cảng ở Alexandria cần có một ngọn hải đăng, 
nhưng không phải là ngọn hải đăng nào cũng được.

Giấc mơ của Alexander Đại đế và ngọn 
hải đăng kỳ lạ

Vị trí của ngọn hải đăng ở Alexandria đã 

được lựa chọn một cách cẩn thận. Ở ngoài khơi 
Alexandria là một hòn đảo nhỏ tên là Pharos. Nơi 
đây được tôn vinh trong văn hóa Hy Lạp vì tại 
Pharos, Menelaus là một trong những chiến binh 
Hy Lạp trong sử thi Iliad và Odyssey, đã mắc kẹt 
khi trở về từ cuộc chiến thành Troy.

Sử gia Plutarch cho biết, chính nhà thơ 
Homer, tác giả của Iliad và Odyssey, đã xuất hiện ở 
trong những giấc mơ của Alexander Đại đế để nói 
về hòn đảo Pharos: "Bây giờ, ở ngoài khơi bờ biển 
Ai Cập, có một hòn đảo nằm nhấp nhô trong sóng 
dữ giữa đại dương. Họ gọi nó là Pharos... Có một 
bến cảng nhỏ xinh ở nơi đó".

Khi Alexander Đại đế tỉnh dậy, ông bắt đầu 
tìm kiếm hòn đảo và khi thấy nó, ông đã nói rằng, 
Homer không chỉ là nhà thơ đáng ngưỡng mộ mà 
còn là một kiến trúc sư rất khôn ngoan.

Nơi được chọn để xây dựng ngọn hải đăng 
chính là ở phần cực tây của Pharos. Tháp hải đăng 
chính là một công trình kiến trúc kỳ lạ. Nó được lấy 
tên của hòn đảo Pharos. Từ đó, pharos có nghĩa là 
"ngọn hải đăng" trong tiếng Hy Lạp.

Người khởi xướng xây dựng ngọn hải đăng 
này là Ptolemy I Soter, một vị tướng dưới trướng 
của Alexander Đại đế, đồng thời cũng chính là một 
nhà quý tộc Macedonia, giành được quyền kiểm 
soát Ai Cập sau cái chết đầy bí ẩn của Alexander 
vào năm 323 TCN.

Dự án xây dựng ngọn hải đăng được hoàn 
thành dưới thời kỳ trị vì của con trai ông là Ptolemy 
II Philadelphus.

Ngọn hải đăng ở Alexandria trông rất tráng 
lệ, với chi phí xây dựng lên tới 800 talent (tương 
đương với khoảng 23 tấn bạc), ngốn khoảng 1/10 
toàn bộ ngân khố của nhà vua.

Ngọn hải đăng đặc biệt này đã thực hiện 
nhiệm vụ của nó một cách hoàn hảo. Cụ thể, vào 
ban ngày, các thủy thủ có thể sử dụng ngọn hải 
đăng để điều hướng. Khi đêm đến, họ cũng có thể 
phát hiện ra bến cảng một cách an toàn nhờ ánh 
sáng phát ra từ ngọn hải đăng.

Do cao hơn 90 m nên các thủy thủ có thể 
nhìn thấy ngọn hải đăng từ cách đó gần 55 km.

Đặc biệt, ngọn lửa cháy ở trên đỉnh ngọn 
hải đăng sáng đến mức có thể nhầm với một ngôi 
sao trong đêm tối. Chỉ riêng làn khói bốc lên cũng 
đã khiến các thủy thủ có thể nhìn thấy ngọn hải 
đăng từ rất xa vào ban ngày. Lúc bấy giờ, do gỗ rất 
khan hiếm ở Ai Cập nên nhiều học giả cho rằng 
người xưa đã dùng dầu hoặc giấy cói để có thể thắp 
sáng ngọn hải đăng.

Một số học giả thậm chí còn xem xét về khả 
năng ngọn hải đăng ở Alexandria có một chiếc còi 
báo sương mù cổ xưa. Chiếc còi này sẽ phát ra âm 
thanh khi bờ biển bị những đám mây bao phủ. Các 
học giả Arab mô tả rằng có những giọng nói khủng 
khiếp phát ra từ tòa tháp. Tuy nhiên, cơ chế chính 
xác để cảnh báo bằng âm thanh vẫn chưa được xác 
định.

Ngọn hải đăng vang danh trong thế giới 
cổ đại

Với quy mô, chiều cao và kiến trúc độc 
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đáo, ngọn hải đăng ở Alexandria nhanh 
chóng được nhiều người ngưỡng mộ. Ở Hy Lạp cổ 
đại, ngọn hải đăng này tượng trưng cho sự hùng 
mạnh của Alexander Đại đế và triều đại Plotemy.

Một số học giả thời cổ đại đã đưa ngọn hải 
đăng vào danh sách 7 kỳ quan của thế giới cổ đại.

Thậm chí các đồng xu La Mã ở Alexandria 
có niên đại từ năm 81 và 192 đều có in hình ảnh của 
ngọn hải đăng này. Dù vô cùng nổi tiếng và trở 
thành biểu tượng đầy tự hào, nhưng cuối cùng ngọn 
hải đăng vẫn không thể trụ được trước sự tàn phá 
của thời gian.

Theo ghi chép trong lịch sử, vào thế kỷ 1 
TCN, Cleopatra VII, nữ hoàng cuối cùng của triều 
đại Ptolemaic đã ra lệnh tiến hành trùng tu lại ngọn 
hải đăng lần đầu tiên.

Gần 700 năm sau, khi người Arab chinh 
phục Ai Cập, ngọn hải đăng ở Alexandria vẫn còn 
đứng vững. Thế nhưng, dần dần, dưới tác động của 
những trận động đất làm rung chuyển Ai Cập vào 
thời Trung cổ đã làm phá hủy ngọn hải đăng.

Đến thế kỷ 14, Ibn Battutah, một nhà thám 
hiểm nổi tiếng người Maroc, đã bày tỏ sự xót xa 
trước tình trạng đáng tiếc của ngọn hải đăng.

Vào năm 1477, khi ngọn hải đăng ở 
Alexandria trở thành một đống đổ nát, một quốc 
vương Mamluk đã ra lệnh sử dụng phần còn lại của 
ngọn tháp để xây dựng Thành Qaitbay, một trong 
những thành trì phòng thủ quan trọng nhất dọc theo 
bờ biển Địa Trung Hải, nơi vẫn còn tồn tại cho đến 
ngày nay. ■ 

Những phi công mất tích bí 
ẩn trong sa mạc

Trên thế giới có nhiều nơi chứa đựng 
những điều bí ẩn, ai vô tình hay cố ý 
đặt chân đến hầu như bị “nuốt 

chửng”. Một số vụ biến mất lạ lùng đã được ghi vào 
hồ sơ, trong đó có trường hợp phi công bay lạc ra 
vùng đất hoang ở sa mạc và mất tích, để lại chiếc 
máy bay nguyên vẹn.

Rời máy bay đi bộ vào hoang mạc
Một trường hợp kỳ lạ về vụ mất tích kỳ lạ 

trên sa mạc thuộc lĩnh vực hàng không được ghi 
nhận trong cuốn sách kinh điển Wild Talents của 
Charles Fort, xảy ra vào năm 1924.

Ngày 24 tháng 7 năm đó, hai phi công 
thuộc Không quân Hoàng gia Anh là William 
Conway Day và Douglas Ramsay Stewart thực 
hiện chuyến bay trinh sát thường lệ từ một căn cứ 
không quân ở Iraq.

Lúc này, điều kiện thời tiết hoàn hảo, máy 
bay của họ hoạt động tốt và cả hai đều là phi công 
dày dạn kinh nghiệm. Do đó, phi vụ kéo dài ba giờ 
của họ dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng mọi 
chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác. Hai phi 
công không quay về theo như kế hoạch.

Một ngày trôi qua mà không có thông tin gì 
về họ, công tác tìm kiếm lập tức được tiến hành 
trong vùng sa mạc xung quanh. Sau nhiều giờ tìm 
kiếm, nhóm cứu hộ vô cùng ngạc nhiên khi thấy 

chiếc máy bay mất tích nằm giữa sa mạc hoang vu 
nhưng không có dấu vết nào của hai phi công.

Ban đầu, người ta cho rằng máy bay có thể 
hết nhiên liệu hoặc bị tấn công và buộc phải hạ 
cánh xuống đây, nhưng sau khi xem xét kỹ, xăng 
vẫn còn nhiều trong bình, máy bay không hư hại gì 
cả trong và ngoài.

Chiếc máy bay của hai phi công mất tích ở 
sa mạc

Mọi thứ càng trở nên bí hiểm, khi người ta 
phát hiện tất cả đồ đạc và nước dự trữ của hai phi 
công đều còn nguyên. Điều này thật khó hiểu, vì 
sao họ đi vào vùng hoang mạc khô cằn, mà không 
mang theo nước? Cũng có một vết máu trong 
buồng lái, nhưng phát xuất từ đâu, không ai rõ.

Điều kỳ lạ hơn nữa là dấu chân của hai 
người mất tích được tìm thấy trên cát xung quanh 
máy bay và hướng vào sa mạc rồi đột ngột biến mất 
ở khoảng cách chừng 40m.

Kỳ lạ không kém là trường hợp xảy ra vào 
năm 1951 ở bang Arizona. Mỹ. 

Tháng 7 năm đó, nữ y tá 26 tuổi, June 
Marajane Walker và bạn trai của cô, Klaus W. 
Martens, cựu chiến binh Thế chiến II, nhân viên 
bán xe tải 28 tuổi, thuê một chiếc Cessna 140 hai 
chỗ ngồi từ Trường huấn luyện hàng không 
AMVETS để bay đến tham dự một cuộc họp về 
thương mại ở Blythe, cách đó khoảng 320 km.

Martens là một phi công có giấy phép bay 
với nhiều kinh nghiệm, điều khiển máy bay cất 
cánh từ Sân bay Đông Los Angeles, ở California 
trong điều kiện thời tiết tốt. Tuy nhiên, họ không 
bao giờ đến được Blythe.

Sau đó, các nhà chức trách sớm tìm ra chi 
tiết kỳ lạ rằng Martens đã không ghi lại kế hoạch 
bay trước khi cất cánh. Do đó, toán cứu hộ phải tìm 
kiếm họ theo những tuyến đường bay ước định.

Sau nhiều tuần tìm kiếm không kết quả, 
cuối cùng vào ngày 1 tháng 8, một nhân viên kiểm 
lâm ở Arizona tình cờ bắt gặp chiếc máy bay mất 
tích bên ngoài phạm vi sa mạc hoang vu cách 
Yuma, Arizona 80 km về phía Đông Nam, cách 
điểm đến của cặp đôi hơn 160 km. Điều kỳ lạ là 
chiếc máy bay không hư hỏng gì.

Máy bay hình như đã hạ cánh ở đó một cách 
có chủ ý trong tình trạng hoạt động bình thường, 
còn nhiều nhiên liệu và động cơ vẫn còn khởi động 

tốt. Đáng chú ý, bộ phát thu vô tuyến của máy bay 
vẫn hoạt động hoàn hảo như ban đầu.

Bên trong và xung quanh máy bay có rất 
nhiều điều kỳ lạ. Một ghi chú viết tay được tìm thấy 
trong buồng lái cho biết họ đang đi bộ về hướng 
Tây nhưng không có lời giải thích nào, bên ngoài 
còn có một mũi tên cắm vào cát nóng rực hướng về 
phía Tây.

Chính xác là cả hai đã đi bộ ra ngoài, bỏ lại 
la bàn và đồ đạc cá nhân. Từ máy bay có hai bộ dấu 
chân len lỏi vào sa mạc. Sau chừng 5 km, các dấu 
chân không còn nữa, như thể vừa bốc hơi ngay tại 
chỗ.

Một điều kỳ lạ là phía Tây là một hướng sẽ 
dẫn họ đến một vùng hoang vắng. Tại sao họ lại đi 
theo hướng đó? Một cuộc tìm kiếm ráo riết khắp 
khu vực nhưng không tìm thấy dấu vết của cặp đôi 
mất tích.

Những giả thuyết
Tại sao họ lại hạ cánh một chiếc máy bay 

hoạt động hoàn hảo ở đó và tại sao họ không kêu 
cứu trên máy vô tuyến đang hoạt động của họ? Có 
ích gì khi lê bước đến những vùng đất hoang vu và 
tại sao lại không mang theo la bàn hay bất kỳ thiết 
bị nào? Ghi chú bị bỏ lại và mũi tên cũng kỳ quặc.

Đây là một tai nạn, một trò chơi xấu hay thủ 
phạm là người ngoài hành tinh? Họ có bị bắt cóc 
bởi Bedouin (những người Ả Rập du cư) không? 
Họ có phải là mục tiêu bắt cóc của người ngoài 
hành tinh? Tại sao không có dấu chân hay dấu vết 
xe cộ nào đưa họ đi?

Tất cả còn đang phủ một màn bí ẩn thì vào 
năm 1925, tức một năm sau hai phi công William 
Conway Day và Douglas Ramsay Stewart mất 
tích, người ta đã tìm thấy hai bộ xương khô trong sa 
mạc và được xác định danh tính qua hồ sơ nha 
khoa. Trang web Strange Company đã đưa ra giả 
thuyết về sự kiện này như sau:

Cả hai phi công đã buộc phải hạ cánh do 
một cơn bão cát bất ngờ ập tới. Máy bay của họ có 
khả năng đã "bị hư hỏng nhẹ", phải sửa chữa nó để 
có thể bay trở về căn cứ.

Cũng có người cho rằng Day đã bị thương 
nhẹ khi hạ cánh (vết máu được tìm thấy trên máy 
bay) và khi hai người lên đường đến nơi an toàn, 
anh ta đã kiệt sức và gục ngã.

Sau đó, Stewart tiếp tục hành trình với hy 
vọng có thể tìm được sự giúp đỡ cho đồng đội đang 
bị thương, nhưng rồi anh cũng ngã xuống dưới cái 
nóng như thiêu đốt của sa mạc. Việc không phát 
hiện ra hài cốt trước đó có lẽ là do cát luôn dịch 
chuyển, bị cuốn bởi những cơn bão trên sa mạc.

Tuy nhiên, giả thuyết này chỉ mới giải đáp 
được một phần những câu hỏi đặt ra. Cặp đôi June 
Marajane Walker và Klaus W. Martens vẫn bặt vô 
âm tín từ năm 1951 đến nay. Bí ẩn vẫn hoàn toàn bí 
ẩn... ■
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Sự thật về nhóm 'siêu máu' 
vừa được phát hiện

Nhóm máu mới có 5 kháng nguyên. 
Trong đó, các nhà khoa học mới 
mô tả được 2 trường hợp, gồm một 

người phụ nữ mất con vì xung đột nhóm máu.
Em bé chưa chào đời đã mắc bệnh. Các bác 

sĩ tại một bệnh viện ở Anh biết có điều gì đó không 
ổn trong máu của thai nhi này. Họ quyết định thực 
hiện ca mổ bắt thai trước nhiều tuần dự sinh. 
Nhưng bất chấp những nỗ lực, ngay cả khi được 
truyền máu, em bé vẫn bị xuất huyết não và qua 
đời, theo Weird.

Họ không rõ tại sao hiện tượng xuất huyết 
xảy ra. Nhưng một số manh mối nằm trong máu 
của bà mẹ. Các bác sĩ phát hiện một số kháng thể lạ. 
Sau đó, mẫu huyết thanh của người phụ nữ này 
được đưa đến một phòng thí nghiệm ở Bristol. Đây 
là nơi các nhà nghiên cứu về nhóm máu điều hành. 
Tại đây, họ phát hiện bí mật mang tính bước ngoặt 
với y văn thế giới. Đó là sự ra đời của nhóm máu 
hoàn toàn mới, chứa nhiều siêu kháng thể.

“Siêu máu”
Nhóm máu mà người phụ nữ này mang 

thuộc loại “siêu máu”, có thể khiến con ruột do cô 
sinh ra không tương thích với máu của mẹ. Nhóm 
máu khiến hệ miễn dịch tạo kháng thể chống lại 
nhóm máu của thai nhi. Những kháng thể này đi 
qua nhau thai, gây hại cho đứa trẻ và cuối cùng 
khiến trẻ tử vong ngay khi chào đời.

Ảnh minh họa
Điều này có vẻ khó tin nhưng nhiều thập kỷ 

trước, trước khi các bác sĩ hiểu rõ hơn về các nhóm 
máu, nó khá phổ biến. Sau khi nghiên cứu, họ kết 
luận đây là nhóm máu mới, đặt tên là “Er”.

Kết quả này có thể được chính thức phê 
duyệt và xác nhận là hệ thống nhóm máu mới vào 
cuối năm nay, tại cuộc họp của Hiệp hội Truyền 
máu Quốc tế. Giáo sư Neil Avent, thành viên nhóm 
chẩn đoán máu tại Đại học Plymouth, người không 
tham gia vào công trình này, đánh giá cao kết quả 
vừa công bố. Theo ông, nó cho thấy sự phức tạp về 
loại máu hiểm “Er”, ví dụ có nhiều đột biến di 
truyền liên quan.

“Khám phá hệ thống nhóm máu mới như 
khám phá một hành tinh mới. Nó bổ sung thêm 
kiến   thức về việc không tương thích máu có thể ảnh 
hưởng đến mẹ bầu và thai nhi như thế nào. Giờ đây, 
các trường hợp không tương thích máu có thể được 
cho là do nhóm máu Er. Điều này làm tăng cơ hội 

để các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác vấn đề và 
điều trị, ví dụ truyền máu cho đứa trẻ trong bụng 
mẹ”, bà Daniela Hermelin, Đại học Y khoa Saint 
Louis, người không tham gia vào nghiên cứu, cho 
biết.

Theo các chuyên gia, phát hiện này cũng 
giúp tìm ra những bệnh nhân nào sẽ có nguy cơ gặp 
phải tình trạng tương tự ở Anh. Ví dụ, ai đó đến 
bệnh viện để truyền máu và xét nghiệm máu sơ bộ 
rồi tìm ra một số kháng thể bất thường. Các bác sĩ 
có thể gửi máu để phân tích, hóa ra họ có nhóm máu 
Er hiếm. Nhờ đó, nhóm máu hiếm có thể được 
truyền cho nhau khi cần thiết. Trong tương lai, các 
nhà khoa học có thể phát triển các tế bào hồng cầu 
khi truyền máu cho những bệnh nhân này.

Bí ẩn về những nhóm máu lạ
Có thể, bạn đã quen thuộc với 4 nhóm máu 

chính - A, B, O và AB. Nhưng đây không phải là hệ 
thống phân loại máu duy nhất. Có nhiều cách phân 
nhóm các tế bào hồng cầu dựa trên sự khác biệt về 
đường huyết hoặc protein bao phủ bề mặt của 
chúng, được gọi là kháng nguyên. Các hệ thống 
phân nhóm được sử dụng đồng thời. Do đó, máu 
của bạn có thể được phân loại theo từng nhóm khác 
nhau. Ví dụ, nó có thể là nhóm máu O trong hệ 
thống ABO, dương tính (thay vì âm tính) trong hệ 
thống Rhesus...

Nhờ sự khác biệt về kháng nguyên, nếu ai 
đó nhận được máu không tương thích từ người hiến 
tặng, hệ thống miễn dịch của người nhận có thể 
phát hiện ra những kháng nguyên này là ngoại lai 
và phản ứng đào thải. Điều đó có thể gây nguy 
hiểm. Đây cũng là lý do máu được hiến phải phù 
hợp, tương thích với người nhận.

Trung bình, hệ thống phân loại máu mới 
phải cần tới 10 năm để các nhà nghiên cứu có thể 
mô tả. Nhưng hệ thống mới thường liên quan các 
nhóm máu hiếm gặp.

Trở lại vào năm 1982, các nhà nghiên cứu 
lần đầu tiên mô tả một loại kháng thể bất thường 
trong một mẫu máu bí ẩn. Các nhà khoa học không 
thể tiến xa hơn vào thời điểm đó. Nhưng họ biết 
kháng thể là manh mối chỉ ra một số phân tử hoặc 
cấu trúc chưa biết đã thúc đẩy hệ thống miễn dịch 
của chủ sở hữu tạo ra nó.

Sau đó, nhiều người có những kháng thể 
xuất hiện. Họ gây chú ý vì khi xét nghiệm máu có 
chứa các kháng thể bí ẩn và hiếm gặp. Cuối cùng, 
giáo sư Nicole Thornton và các đồng nghiệp tại 
Viện Máu và Ghép tạng NHS ở Vương quốc Anh 
quyết định xem xét điều gì ẩn sau những kháng thể 
bí ẩn này.

Nhưng điều đó không dễ dàng vì các kháng 
thể bí ẩn hiếm đến mức họ chỉ lấy được mẫu máu 
của 13 người trong hơn 40 thực hiện dự án. Các hệ 
thống khác về lĩnh vực này cũng chỉ tìm ra số lượng 
rất nhỏ.

Quay trở lại năm 2020, bà Thornton và 
cộng sự mô tả nhóm máu mới gọi là MAM âm tính. 
Thời điểm đó, chỉ 11 người trên toàn thế giới mang 
nhóm máu này. Một số nhóm máu khác được phát 
hiện gần đây trong các gia đình đơn lẻ. Cả MAM 

và Er đều là nhóm máu liên quan đến tên người đầu 
tiên được phát hiện sở hữu nó.

Theo công trình được công bố trên tạp chí 
Blood, Er đại diện cho hệ thống phân nhóm máu 
thứ 44, gắn với loại protein đặc biệt được tìm thấy 
trên bề mặt của các tế bào hồng cầu.

Ban đầu, giáo sư Thornton nhận thấy loại 
protein này - Piezo1 - xuất hiện sau khi bà so sánh 
với các bộ gene của bệnh nhân khác trong nghiên 
cứu. Gene chịu trách nhiệm về protein này lại khác 
nhau giữa những người có nhóm máu Er khác 
nhau. Do những khác biệt di truyền đó, một số ít 
người có các axit amin thay thế, hoặc thành phần 
cấu tạo trong protein Piezo1 của họ. Các tế bào 
máu có protein Piezo1 phổ biến hơn lại có xu 
hướng trở thành “vật thể lạ” với hệ miễn dịch của 
chính họ.

Khi nghiên cứu sâu hơn, họ phát hiện sự 
biến đổi trong Piezo1 là nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng không tương thích máu ở những người này. 
Đây là điều mà vài năm trước giới khoa học không 
thể xác định được.

Theo kết quả đã được công bố, tổng cộng 
có 5 kháng nguyên Er - 5 biến thể có thể có Piezo1 
trên bề mặt tế bào hồng cầu, dẫn đến không tương 
thích. Hai trong số các kháng nguyên mới được 
giáo sư Thornton và các nhà nghiên cứu mô tả. Một 
trong số đó được tìm thấy trong máu của người phụ 
nữ tại Anh mất con đã nhắc đến ở trên. ■

Pakistan đang cần khẩn 
cấp thuốc men cho 8,2 triệu 
người

Pakistan đã cạn nguồn tài chính để chi 
cho hoạt động phục hồi sau trận lũ 
lụt nghiêm trọng gần đây.

Cảnh báo được Bộ Biến đổi khí hậu của 
Pakistan đưa ra hôm qua, đồng thời kêu gọi cộng 
đồng quốc tế hỗ trợ.

Pakistan đang cần khẩn cấp thuốc men cho 
8,2 triệu người và sẽ cần thêm lương thực vì mùa 
vụ ã bị lũ cuốn trôi. Tổng Giám c Y tế đ đốc Tổ chứ
thế giới Tedros cảnh báo Pakistan “đang đứng bên 
bờ vực của một thảm họa y tế công cộng”.

Một gia đình Pakistan phải di dời và sống 
trong căn lều tạm sau đợt mưa lũ kỷ lục ở Sehwan, 
Pakistan, ngày 15/9/2022. Ảnh: Reuters

Hiện Liên Hợp Quốc đã t  gấp 5 lần mức ăng
kêu gọi quyên góp viện trợ nhân đạo cho Pakistan, 
lên 816 triệu USD.

Gần 1.700 người đã thiệt mạng, hơn 7 triệu 
người phải đi sơ tán, hàng trăm nghìn người phơi 
nhiễm với các bệnh như sốt rét, sốt vàng da, tiêu 
chảy… những căn bệnh có khả năng lây lan nhanh 
khi nước lũ vẫn chưa rút. Theo giới chức địa 
phương, phải mất nhiều tháng nước lũ mới có thể 
rút hết. Ước tính thiệt hại lên tới 30 tỷ USD. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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