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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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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.

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

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

923-2031/1599

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
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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

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:

REMODELING

CHAN: 832.573.3900 * 832.618.9394

941-2034/1602

CÖÛA SAÉT   ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Nhanh Chóng
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Giá Bình Dân

TIN THẾ GIỚI
Nga, Mỹ chúc mừng ông 

Netanyahu thành lập được 
chính phủ mới ở Israel

(VN+) - Tổng thống Nga Vladimir Putin, 
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chúc mừng 
ông Benjamin Netanyahu thành công trong việc 
đàm phán xây dựng chính phủ mới tại Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 
22/12 đã điện đàm, chúc mừng ông Benjamin 
Netanyahu thành công trong việc đàm phán xây 
dựng chính phủ mới tại Israel.

Tờ Jerusalem Post dẫn thông tin từ đảng 
Likud do ông Netayahu làm Chủ tịch cho hay trong 
cuộc điện đàm, hai bên cũng đã thảo luận các vấn 
đề như Syria, Iran, Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm công khai đầu tiên 
của Tổng thống Putin với ông Netanyahu kể từ khi 
chính trị gia này giành chiến thắng trong cuộc bầu 
cử Quốc hội Israel hôm 1/11.

Cùng ngày 22/12, Ngoại trưởng Mỹ 
Antony Blinken cũng đã chúc mừng ông 
Netanyahu thành lập được chính phủ mới tại Israel.

Ông Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng 
Likud

Phát biểu trong buổi họp báo của Bộ Ngoại 

giao, Ngoại trưởng Blinken cho biết dù Quốc hội 
Israel vẫn sẽ cần thông qua trước khi chính phủ 
mới có thể chính thức tuyên thệ, nhưng Mỹ mong 
đợi làm việc với Israel nhằm thúc đẩy lợi ích của 
hai nước cũng như các giá trị nằm ở trung tâm của 
quan hệ song phương.

Trước đó, tối 21/12 theo giờ địa phương, 
nhà lãnh đạo kỳ cựu của Israel, ông Benjamin 
Netanyahu thông báo với Tổng thống nước này 
Isaac Herzog rằng ông đã thành lập được một chính 
phủ mới, qua đó trở lại nắm quyền với tư cách là 
người đứng đầu liên minh cánh hữu tại Israel.

Đáng chú ý, trong thỏa thuận mà đảng 
Likud của ông Netanyahu ký với đảng cực hữu 
Religious Zionism vốn ủng hộ vấn đề người định 
cư do ông Bezalel Smotrich đứng đầu, ông 
Netanyahu cam kết sẽ soạn thảo và thúc đẩy kế 
hoạch sáp nhập Bờ Tây mà Israel chiếm đóng trong 
cuộc chiến tranh năm 1967.

Trong khi đó, người Palestine muốn thành 
lập nhà nước Palestine độc lập có đường biên giới 
năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. 

Sau khi đảng Likud giành chiến thắng 
trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 1/11, Tổng thống 
Isaac Herzog đã giao nhiệm vụ cho ông Netanyahu 
thành lập chính phủ trong vòng 28 ngày, với thời 
hạn chót là nửa đêm 11/12.

Một số nhà phân tích chính trị của Israel lúc 
đầu đã dự đoán rằng ông Netanyahu sẽ công bố 
thành lập chính phủ vài ngày sau khi nhận được 
nhiệm vụ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với các 
đảng phái khác sau đó đã gặp nhiều khó khăn hơn 
dự kiến ban đầu.

Ngày 8/12, ông Netanyahu đã đề nghị 
Tổng thống Isaac Herzog kéo dài thời hạn thành 
lập chính phủ liên minh mới thêm 14 ngày. 

Hơn 20 triệu trẻ em thuộc 
vùng Sừng châu Phi đối mặt 
nạn đói

(VN+) - Con số 20,2 triệu tăng gấp đôi so 
với con số 10 triệu trẻ em đưa ra hồi tháng 7 do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, xung đột, lạm phát 
toàn cầu và tình trạng thiếu hụt ngũ cốc nghiêm 
trọng. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 
ngày 23/12 cho biết hiện có khoảng 20,2 triệu trẻ 
em ở các quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi (gồm 
Ethiopia, Kenya và Somalia) đang đối mặt với 
nguy cơ đói, khát và bệnh tật nghiêm trọng.

Số liệu của UNICEF cho biết con số trên 
tăng gấp đôi so với con số 10 triệu trẻ em đưa ra hồi 
tháng 7 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xung 
đột, lạm phát toàn cầu và tình trạng thiếu hụt ngũ 
cốc nghiêm trọng.

Ngoài số trẻ em đối mặt với nạn đói, 
UNICEF cho biết còn có gần 2 triệu trẻ em ở các 
nước trên cần được điều trị khẩn cấp vì suy dinh 
dưỡng cấp tính nghiêm trọng; 2,7 triệu trẻ em đang 
phải nghỉ học vì hạn hán và khoảng 4 triệu trẻ em 
khác có nguy cơ không được tiếp tục đến trường.

Bên cạnh đó, UNICEF cũng quan ngại 
nguy cơ trẻ em ở vùng Sừng châu Phi có thể sẽ phải 
đối mặt với thêm nhiều rủi ro khác như phải lao 
động sớm hoặc tảo hôn, do gia đình các em rơi vào 
tình cảnh quá khó khăn.

Trước thực trạng này, Phó Giám đốc Khu 
vực Đông và Nam Phi của UNICEF Lieke van de 
Wiel kêu gọi nỗ lực toàn cầu để huy động khẩn cấp 
các nguồn lực nhằm giảm bớt những thiệt hại nặng 
nề và khó có thể cứu vãn ối với trẻ em ở vùng đ
Sừng châu Phi.
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TIN THẾ GIỚI
Nga cảnh báo nguy cơ thế 

giới thiếu hụt năng lượng trong 
những năm tới

(VN+) - Phó Thủ tướng Nga Alexander 
Novak nhấn mạnh trong 5-10 năm tới, thế giới sẽ 
đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và châu Âu 
sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới 
đây nhận định thế giới đang có nguy cơ đối mặt với 
tình trạng thiếu hụt năng lượng trong 5-10 năm tới 
do các công ty dầu mỏ và khí đốt phương Tây ít đầu 
tư trong lĩnh vực này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 
24/12, ông Novak nêu rõ do thận trọng trước các 
động thái của chính phủ, nhiều công ty dầu mỏ và 
khí đốt phương Tây đã quyết định sử dụng vốn để 
chia cổ tức thay vì đầu tư.

Hệ quả của việc suy giảm đầu tư là trong 
tương lai, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không có đủ 
nguồn lực năng lượng và thế giới sẽ đối mặt với 
tình trạng thiếu hụt và một đợt khủng hoảng mới.

Ông nhấn mạnh trong 5-10 năm tới, thế 
giới sẽ đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và 
châu Âu sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng.

Ông Novak cũng cảnh báo việc các nước 
phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mới và triển 
khai các biện pháp điều tiết thị trường sẽ không 
đem lại lợi ích kinh tế và sẽ dẫn đến một cuộc 
khủng hoảng trong dài hạn.

Nhà máy lọc dầu Rosneft của Nga ở 
Gubkinsky, Siberia

Trong cuộc phỏng vấn trên, Phó Thủ tướng 
Novak cũng khẳng định các nguồn năng lượng của 
Nga là không thể thay thế và không thể bị cắt khỏi 
thị trường quốc tế.

Ông nói: “Rõ ràng, việc tiêu thụ các nguồn 
năng lượng sẽ chỉ tăng lên trong tương lai, vì vậy 
tôi không thể tưởng tượng nền kinh tế thế giới sẽ 
xoay sở như thế nào nếu không có các nguồn năng 
lượng của Nga”.

Theo ông Novak, Nga là đóng vai trò lớn 
nhất trong lĩnh vực năng lượng khi đóng góp 20% 
xuất khẩu khí đốt của thế giới, hơn 20% dầu mỏ, và 
là nhà cung cấp than lớn thứ ba trên thế giới.

Trước đó, EU đã công bố gói trừng phạt thứ 
9 trong năm nay nhằm vào Nga. Gói trừng phạt 
gồm “danh sách đen” tăng thêm 141 người và 49 
pháp nhân, triển khai thủ tục tước quyền phát sóng 
của 4 kênh truyền hình Nga ở EU, các biện pháp 

hạn chế 3 ngân hàng của Nga cũng như một số lệnh 
cấm xuất khẩu.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an 
ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết 
với vòng trừng phạt thứ 9 có hiệu lực, “danh sách 
đen” của EU đối với Nga đã tăng lên 1.386 cá nhân 
và 171 tổ chức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà 
Maria Zakharova ngày 17/12 khẳng định gói trừng 
phạt mới sẽ có tác dụng giống như tất cả các biện 
pháp trước đó - là làm trầm trọng thêm các vấn đề 
kinh tế - xã hội trong chính EU.

Trong khi đó, phái bộ thường trực của Nga 
tại EU cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng 
gói trừng phạt thứ 9 “sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
người dân châu Âu”. 

Tranh chấp giữa công ty 
khai mỏ Canada và chính phủ 
Panama

(VN+) - Công ty khai thác mỏ First 
Quantum và công ty con Minera Panama đã bắt 
đầu quy trình tố tụng trọng tài để giải quyết tranh 
chấp với Panama, khi hai bên bất đồng về thanh 
toán và hoạt động khai thác.

Bộ Thương mại và Công nghiệp của 
Panama ngày 24/12 cho biết công ty khai thác mỏ 
First Quantum Minerals Ltd (có trụ sở tại Canada) 
và công ty con Minera Panama đã bắt đầu quy trình 
tố tụng trọng tài để giải quyết tranh chấp với 
Panama, khi hai bên bất đồng về thanh toán và hoạt 
động khai thác.

Chính phủ Panama đầu tuần qua đã lệnh 
cho First Quantum tạm dừng hoạt động tại mỏ 
đồng Cobre Panama, sau khi công ty không đáp 
ứng được thời hạn hoàn tất một thỏa thuận - dự kiến 
sẽ tăng khoản thanh toán cho chính phủ thêm ít 
nhất 375 triệu USD.

Mặc dù đồng ý gặp chính phủ, nhưng First 
Quantum đã quyết định tiến hành hai quy trình tố 
tụng trọng tài, Bộ Thương mại và Công nghiệp của 
Panama cho biết và không cung cấp thêm thông tin 
chi tiết.

Toàn cảnh mỏ Cobre Panama
Theo một quan chức của Bộ Tài chính và 

Kinh tế Panama, chính phủ nước này đang tìm 
kiếm một thỏa thuận “công bằng”, trong đó công ty 
phải tuân thủ các nghĩa vụ mà các hoạt động lớn 
của doanh nghiệp đòi hỏi.

Chính phủ cho biết thêm First Quantum đã 

triển khai quy trình tố tụng trọng tài theo hợp đồng 
năm 1997 (quy định các hoạt động của doanh 
nghiệp này) và Hiệp định thương mại tự do giữa 
Canada và Panama.

Người phát ngôn của Bộ Thương mại và 
Công nghiệp Panama cho hay chính phủ đã và sẽ 
tiếp tục hợp tác với các công ty luật Squire Patton 
Boggs và Allen & Overy để giải quyết tranh chấp.

Panama đang yêu cầu Minera Panama 
hoàn thành kế hoạch bảo trì mỏ đồng Panama - 
được coi là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất ở quốc 
gia Trung Mỹ này, tương đương khoảng 3,5% 
GDP của Panama.
First Quantum hiện chưa phản hồi về các thông 
tin trên. 

Sudan: Ít nhất 11 người 
thiệt mạng trong cuộc đụng độ 
giữa các bộ lạc

(VN+) - Các nhân chứng cho biết các cuộc 
đụng độ chưa rõ nguyên nhân đã nổ ra giữa các bộ 
lạc Arab mục vụ và các bộ lạc châu Phi tại một thị 
trấn gần Nyala, thủ phủ của bang Nam Darfur.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 
tính đến ngày 24/12, các cuộc đụng độ giữa các bộ 
lạc ở Darfur đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại 
khu vực rộng lớn ở phía Tây Sudan nhiều xung đột 
này.

Lực lượng an ninh Sudan tuần tra tại El 
Geneina, bang Tây Darfur

Các nhân chứng cho biết các cuộc đụng độ 
chưa rõ nguyên nhân đã nổ ra giữa các bộ lạc Arab 
mục vụ và các bộ lạc châu Phi tại một thị trấn gần 
Nyala, thủ phủ của bang Nam Darfur.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối 
chung về người tị nạn và người tản cư ở Darfur, ông 
Adam Regal, cho biết số người chết có lẽ sẽ còn 
tăng lên khi giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, hãng thông tấn SUNA của 
Sudan cho biết những người đàn ông “cưỡi lạc đà 
và xe máy đã tiến hành một cuộc tấn công vào làng 
Amouri, phóng hỏa ngôi làng và khiến 4 người 
thiệt mạng”.

Ngoài ra, 3 người khác cũng đã thiệt mạng 
trong những ngày kế tiếp khi xung đột lan sang các 
ngôi làng lân cận, nhiều ngôi làng trong số này bị 
đốt phá và cướp bóc.

Lực lượng an ninh của chính phủ đã được 
cử đến để ngăn chặn bạo lực.
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Các chuyên gia cho biết kể từ cuộc đảo 

chính của Tổng tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-
Burhane vào tháng 10/2021, xung đột giữa các bộ 
lạc đã bùng nổ do khoảng trống an ninh sau đảo 
chính.

Một thỏa thuận được ký kết vào đầu tháng 
này giữa quân đội và các nhóm dân sự nhằm đưa 
đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị. 
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng thỏa 
thuận còn khá “mơ hồ” và “không rõ ràng”.

Theo Liên hợp quốc, cuộc chiến năm 2003 
ở Darfur giữa chế độ đa số Arab của Omar al-
Bashir và phiến quân từ các dân tộc thiểu số đã 
khiến ít nhất 300.000 người chết và 2,5 triệu người 
phải di tản, chủ yếu trong những năm đầu tiên của 
cuộc xung đột.

Ông Bashir bị lật đổ vào năm 2019 và hiện 
đang thi hành án tù giam. 

IAEA: Có tiến triển trong 
lập vùng an toàn tại nhà máy 
Zaporizhzhia

(VN+) - Trong cuộc tham vấn giữa phái 
đoàn Nga và phái đoàn IAEA về nhà máy điện hạt 
nhân Zaporizhzhia, quan điểm của hai bên về dự 
thảo tuyên bố lập khu vực an ninh xung quanh nhà 
máy đã được ghi nhận.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập khu 
vực an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh nhà 
máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đang 
“đạt tiến triển”.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân 
Zaporizhzhia (ZNPP) ở Enerhodar, Ukraine

Tuyên bố trên được ông Rafael Mariano 
Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA), đưa ra ngày 23/12, một 
ngày sau khi ông gặp và thảo luận với các quan 
chức cấp cao của Nga về vấn đề này tại Moskva.

Tổng Giám đốc Grossi khẳng định các nỗ 
lực ngoại giao trên nhằm đi đến việc sớm nhất trí và 
thực hiện các biện pháp cấp thiết. Ông cho biết các 
cuộc tham vấn với cả Nga và Ukraine sẽ tiếp tục 
diễn ra trong tương lai gần nhằm đạt được mục 
tiêu.

Người đứng đầu IAEA nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc tập trung ngăn ngừa tai nạn hạt 
nhân.

Trước đó, theo hãng tin Sputnik ngày 
22/12, Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước của 
Nga, Rosatom, cho biết trong các cuộc tham vấn 
giữa phái đoàn Nga và phái đoàn IAEA về nhà 
máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, quan điểm của 

hai bên về dự thảo tuyên bố thành lập khu vực an 
ninh xung quanh nhà máy đã được ghi nhận.

Trên trang Telegram, Rosatom xác nhận 
trong cuộc họp, các bên đã thảo luận cách tiếp cận 
để thiết lập khu vực bảo vệ an toàn hạt nhân và vật 
lý hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia. Các bên có 
sự tương đồng đáng kể về lập trường trong dự thảo 
tuyên bố liên quan việc thiết lập khu vực như vậy.

Các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục diễn ra với 
việc làm rõ sự cần thiết phải đạt được một văn bản 
mà các bên có thể chấp nhận được càng sớm càng 
tốt. Ngoài ra, các bên cũng trao đổi về các vấn đề 
liên quan đến công việc của đoàn chuyên gia 
IAEA.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn 
nhất ở châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Gần 
đây, 2 trong số này đã hoạt động. Nhà máy 
Zaporizhzhia, hiện nằm trong vùng lãnh thổ do 
Nga kiểm soát, đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công 
bằng pháo kích, gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm 
họa hạt nhân. Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo 
kích nhà máy này.

Cùng ngày, IAEA thông báo kế hoạch triển 
khai chuyên gia thường trực tại 4 nhà máy điện hạt 
nhân khác của Ukraine nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật để duy trì an toàn và an ninh hạt nhân, giảm 
thiểu nguy cơ sự cố hoặc tai nạn hạt nhân.

Việc triển khai các chuyên gia quốc tế tại 
các nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky, Rivne và 
Nam Ukraine cùng cơ sở tại Chernobyl được nhất 
trí tuần trước giữa Thủ tướng Ukraine Denys 
Shmyhal và Tổng Giám đốc IAEA Grossi. 

Áo quyết định gia hạn kiểm 
soát biên giới với Slovakia thêm 
30 ngày

(VN+) - Nếu dỡ bỏ biện pháp kiểm soát, 
các băng nhóm tội phạm buôn người sẽ ngay lập 
tức chuyển hướng các tuyến đường nhập cư trái 
phép qua lãnh thổ Áo.

Áo đã quyết định gia hạn việc kiểm soát 
biên giới với Slovakia thêm 30 ngày, đến 
26/1/2023.

Ảnh minh họa
Ngày 23/12, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard 

Karner cho biết việc gia hạn kiểm soát biên giới với 
Slovakia trong bối cảnh hiện nay vẫn là cần thiết để 
đấu tranh chống nạn buôn người. Nếu dỡ bỏ biện 
pháp kiểm soát, các băng nhóm tội phạm buôn 
người sẽ ngay lập tức chuyển hướng các tuyến 

đường nhập cư trái phép qua lãnh thổ Áo.
Ông cũng tiết lộ thông qua hoạt động kiểm 

tra tại biên giới, Bộ Nội vụ Áo đã phát hiện hơn 800 
người tìm cách vượt biên trái phép vào Áo, đồng 
thời cảnh sát đã bắt giữ 14 đối tượng buôn người.

Trước đó, ngày 21/12, quốc gia láng giềng 
của Áo và Slovakia là Cộng hòa Séc cũng đã gia 
hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 30 ngày.

Cả Áo và Séc đều đưa ra các biện pháp 
kiểm soát biên giới với Slovakia từ tháng 9/2022 
và liên tục gia hạn việc kiểm soát này.

Bratislava đã nhiều lần phản đối hai quốc 
gia láng giềng về việc kiểm soát biên giới, cho rằng 
việc này vi phạm quy tắc đi lại tự do của khu vực 
Schengen. 

Pháp: Đụng độ giữa người 
Kurd và cảnh sát tại Paris sau 
vụ xả súng

(VN+) - Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra ngày 
24/12 ở thủ đô Paris (Pháp) giữa cảnh sát và các 
thành viên người Kurd biểu tình phản đối vụ sát hại 
ba thành viên trong cộng đồng này hôm 23/12.

Theo Reuters, ngày 24/12, nhiều cuộc 
đụng độ đã nổ ra ở Paris giữa cảnh sát và các thành 
viên người Kurd biểu tình phản đối vụ sát hại ba 
thành viên trong cộng đồng này hôm 23/12.

Cuộc đụng độ xảy ra khi một số người biểu 
tình rời khỏi quảng trường Quảng trường Cộng 
hòa, ném hung khí về phía cảnh sát, những người 
đã đáp trả bằng hơi cay. Tại hiện trường, nhiều ôtô 
đã bị lật và xuất hiện một số đám cháy nhỏ.

Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện 
trường vụ nổ súng ở Paris (Pháp) ngày 23/12/2022

Hôm 23/12, một vụ xả súng đã xảy ra tại 
một trung tâm văn hóa của người Kurd và tiệm làm 
tóc gần đó thuộc quận 10 ở Paris. Cảnh sát đã bắt 
giữ một người đàn ông 69 tuổi, vừa được trả tự do 
trong khi chờ xét xử vì tội tấn công một trại di cư ở 
Paris cách đây một năm.

Văn phòng công tố cho biết sau khi thẩm 
vấn nghi phạm, nhóm điều tra đã bổ sung khả năng 
đối tượng nghi ngờ bị phân biệt chủng tộc. Đại diện 
người Kurd tại Paris nhắc lại rằng vụ xả súng hôm 
23/12 bị cho là một cuộc tấn công khủng bố. V n ă
phòng công tố cho biết quá trình thẩm vấn nghi 
phạm vẫn ang ược tiếp tục. đ đ
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Năm cách khơi dậy sự tò 
mò, ham khám phá của trẻ

Sự tò mò, ham khám phá là kỹ n ng ă
mà cha mẹ cần dạy trẻ trong kỷ 
nguyên số. iều này giúp con sáng Đ

tạo, tự tin, gặt hái ược nhiều thành công trong đ
cuộc sống hơn.

Theo Margot Machol Bisnow - một chuyên 
gia nuôi dạy con chia sẻ, cha mẹ thời hiện đại cần 
dạy trẻ sự tò mò, ham khám phá để bé đạt được 
nhiều thành công trong cuộc sống.

Để chứng minh lời khuyên của mình là 
đúng, vị chuyên gia đã tiến hành phỏng vấn hơn 70 
phụ huynh nuôi dạy con thành đạt. Mẫu số chung 
của các gia đình này là họ đều dạy cho trẻ sự tò mò 
và khám phá. Sự yêu thích cái mới thể hiện ở việc 
trẻ cố gắng mày mò, sửa chữa và tìm hiểu bất cứ 
thứ gì ở xung quanh nó. Không những thế, đứa trẻ 
còn liên tục đặt ra những câu hỏi về thế giới xung 
quanh mình. Chính những điều này giúp cho con 
thông minh hơn, có suy nghĩ sâu sắc và chín chắn 
hơn. Bé sẽ không phán xét quá nhanh và biết cách 
đưa ra các giải pháp sáng tạo.

Dưới đây là một số cách cha mẹ khơi dậy 
sự tò mò, ham khám phá của trẻ:

Ảnh minh họa
1. Khuyến khích con tự sửa chữa mọi 

thứ
Tự lập hơn trong những việc đơn giản hằng 

ngày mà không cần sự giúp đỡ của cha mẹ là một 
phần quan trọng và tự nhiên của quá trình trưởng 
thành. Trẻ em nên được khuyến khích tự lập và có 
trách nhiệm với nhiều trải nghiệm khác nhau. Việc 
cha mẹ gợi ý co con sửa chữa mọi thứ có thể giúp 
trẻ phát triển các kỹ năng ra quyết định và giải 
quyết vấn đề. Nếu như có một món đồ chơi, hoặc 
một vật bị hỏng phù hợp với trẻ, ba mẹ hãy để bé tự 
giải quyết. Đây là cơ hội tốt để dạy con.

Có nhiều ông bố bà mẹ không thể kiên nhẫn 
chờ trẻ làm việc gì đó. Họ cho rằng mình “làm cố” 
cho xong. Để trẻ làm có khi cha mẹ phải dọn dẹp 
phiền hà, mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, nếu như trẻ 
không có giai đoạn tự mày mò, khám phá thì con 
chẳng thể nào làm được việc gì hết. Trẻ sẽ sinh ra 
tâm lý chờ đợi bố mẹ làm cho mình. Dần dần, con 
trở nên thụ động, ỉ lại và mất đi tự tò mò, khả năng 
sáng tạo.

2. Động viên con giải quyết các vấn đề 
lớn xung quanh mình

Trẻ càng lớn thì càng có nhiều vấn đề cần 
con giải quyết. Thông qua việc tự giải quyết các 
vấn đề xung quanh mình sẽ giúp trẻ chịu khó học 
hỏi, khám phá khơi dậy trí tò mò về sự vật, sự việc 
để có thể đưa ra quyết định đúng. Vì vậy cha mẹ 
nên động viên con giải quyết các vấn đề của mình. 
Có thể lần đầu con chưa làm hoàn hảo ngay, nhưng 
cha mẹ đừng vội nổi giận, mất kiên nhẫn. Khi bé 
bắt tay vào làm, con mới vỡ lẽ ra nhiều bài học. 
Chính những điều này sẽ giúp con trưởng thành 
hơn. Chủ động giải quyết các vấn đề lớn nhỏ của 
bản thân trong cuộc sống sẽ giúp trẻ tự tin, bản lĩnh 
và dễ thành công hơn. Con cũng sẽ tự lập hơn và 
chủ động phát triển bản thân để có phù hợp hơn với 
mọi việc.

3. Đặt ra những câu hỏi khó
Khi thường xuyên đặt cho trẻ những câu 

hỏi, cha mẹ đã phần nào khuyến khích con liên tục 
phải suy nghĩ để tìm câu trả lời. Từ đó não bộ của 
trẻ được kích thích. Suy nghĩ của trẻ con thường 
khác với người lớn. Đôi khi trẻ sẽ đưa ra những câu 
trả lời thú vị, thể hiện sự sáng tạo của trẻ. Có thể câu 
trả lời không phải là 1 đáp án đúng nhưng cha mẹ 
đừng vội phủ nhận. Hãy lắng nghe con giải thích vì 
sao bé có lựa chọn như vậy. Chính việc tôn trọng 
suy nghĩ của trẻ cũng là cách khơi dậy sự tò mò, 
ham khám phá của bé. Con sẽ ngày càng tự tin bộc 
lộ bản thân hơn. Ba mẹ thường xuyên đặt những 
câu hỏi sâu cho thấy họ tôn trọng khả năng phán 
đoán của con mình, giúp chúng xây dựng sự tự tin. 
Những câu hỏi cũng giúp con trẻ suy nghĩ sâu về 
vấn đề, từ đó biết cân nhắc giữa những trường hợp, 
sự đánh đổi và kết quả khác nhau.

4. Kể những câu chuyện có kết thúc mở
Trẻ con thường rất thích nghe người lớn kể 

truyện, đặc biệt là những câu truyện có tính li kỳ, 
huyền ảo. Cha mẹ nên kể truyện cho con nghe 
trước giờ đi ngủ. Như vậy tình cảm giữa phụ huynh 
và các bé cũng trở nên gần gũi hơn. Để các câu 
chuyện có tính cuốn hút và hấp dẫn hơn với trẻ, cha 
mẹ có thể kể các câu chuyện có kết thúc mở và để 
trẻ tưởng tượng ra cái kết của câu chuyện. Sự sáng 
tạo của trẻ sẽ làm bạn thực sự bất ngờ đó!

5. Hãy để trẻ được sống là chính mình
Cha mẹ sẽ cảm thấy khá bất tiện với những 

điều con muốn khám phá và thế là ngăn cản chúng. 
Việc để trẻ được làm điều mình muốn sẽ rất khó 
khăn vì có thể con sẽ làm hỏng, bày bừa, gây rắc 
rối..., nhưng phụ huynh hãy để trẻ được tự do thể 
hiện ý tưởng của mình miễn là điều này không 
nguy hiểm. Việc người lớn ngăn cấm trẻ không 
được làm những gì chúng nghĩ sẽ cản trở sự tò mò, 
ham khám phá của trẻ. ■

Đàn ông ngày càng cô đơn

Sự thay đổi văn hóa và nhịp sống hiện 
đại khiến nữ giới ngày càng kỳ vọng 
nhiều hơn vào các mối quan hệ tình 

cảm, đôi khi thành gánh nặng với đàn ông.
Một số nghiên cứu về tâm lý hẹn hò đăng 

trên tờ Psychology Today (Tâm lý học ngày nay) 
cho thấy, đàn ông độc thân cảm thấy cô đơn hơn 

bao giờ hết.
Robert Garfield, nhà trị liệu tâm lý ở Mỹ, 

tác giả của cuốn sách “Phá vỡ quy tắc đàn ông”, 
nhận thấy số lượng nam giới đến phòng khám của 
ông để xin tư vấn, điều trị vì “có cảm giác lạc lõng” 
tăng mạnh. Chuyên gia nhận thấy, đàn ông ngày 
càng cô đơn, khao khát được kết nối với các mối 
quan hệ xã hội, nhưng ngại thể hiện, sợ bị đánh giá 
yếu đuối.

Greg Matos, nhà tâm lý học người Mỹ trích 
dẫn một nghiên cứu gần đây từ Pew Research, cho 
thấy nam giới ngày nay có xu hướng bị thu hẹp các 
mối quan hệ.

Khảo sát của Trung tâm Khảo sát Đời sống, 
thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ năm 2021 cảnh báo 
sự suy giảm các mối quan hệ tình bạn của nam giới. 
Năm 1990, 55% đàn ông nước này cho biết có ít 
nhất 6 người bạn thân, đến nay chỉ còn 27%. Cuộc 
khảo sát cũng chỉ ra 15% nam giới không có mối 
quan hệ bạn bè nào, trong khi năm 1990 tỷ lệ này 
chỉ là 5%. Cơ hội hẹn hò của nam giới cũng giảm 
dần khi các tiêu chuẩn về người yêu của nữ tăng 
lên.

Một thống kê khác cho thấy, nam giới dùng 
ứng dụng hẹn hò chiếm đến 63%, điều này có nghĩa 
họ ít có cơ hội được kết đôi so với phụ nữ. Về cơ 
bản, cung đang vượt cầu và nữ giới ngày nay chọn 
cuộc sống độc thân cho đến khi tìm được người phù 
hợp.

“Họ thích mẫu đàn ông có ngoại hình, giao 
tiếp tốt, sự nghiệp thăng tiến và biết chia sẻ, cảm 
thông. Nhưng không phải người nào cũng đáp ứng 
được những tiêu chuẩn đó. Đó là điều khiến phụ nữ 
từ chối yêu đương”, tờ Psychology Today cho biết.

Đặc biệt, sự thay đổi văn hóa đã khiến nữ 
giới đòi hỏi nhiều hơn từ các mối quan hệ. Phái yếu 
ngày nay dần có nhiều quyền và chỗ đứng hơn trên 
thế giới, trong khi đàn ông bị bỏ lại phía sau. Phụ 
nữ không còn coi hôn nhân, sinh con là điều quá 
quan trọng. Thay vì lấy chồng, những người này 
chỉ muốn hẹn hò với ai đó “để cho vui”.

Nhưng các nghiên cứu này không đổ lỗi 
cho nữ giới, thậm chí còn khẳng định “khi có nhiều 
sự lựa chọn, họ (phụ nữ) có quyền được nâng cao 
tiêu chuẩn của mình”. Nhưng chúng vô tình coi đàn 
ông là nạn nhân của hoàn cảnh, như thể các tiêu 
chuẩn đặt ra có thể khiến nam giới phải độc thân cả 
đời.

Để cải thiện tình trạng này, nhà tâm lý học 
Matos khuyên đàn ông gặp khó khăn trong các mối 
quan hệ nên tham gia các lớp học nâng cao kỹ năng 
giao tiếp. “Khi được học cách ứng xử khéo léo, cân 
bằng giữa lắng nghe và bày tỏ quan điểm cá nhân, 
cơ hội tìm được các mối quan hệ lãng mạn, gây ấn 
tượng với đối phương từ buổi hẹn hò đầu tiên sẽ 
tăng cao”, ông nói.

Ngoài ra, để cải thiện đời sống tinh thần của 
nam giới, chuyên gia khuyên phái mạnh nên tích 
cực tham gia môn thể thao hoặc câu lạc bộ, tăng cơ 
hội giao lưu với bạn bè. Các hoạt động này giúp hỗ 
trợ và xây dựng lòng tự tin, tạo điều kiện tìm kiếm 
các mối quan hệ đích thực. ■ 
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Những cách giúp bạn cảm 
thấy thư giãn tại nhà

Cho dù bạn làm bất cứ công việc gì, 
việc có cho mình thời gian thư giãn 
tại nhà là điều xứng đáng.

1. Thắp vài ngọn nến
Nến là một lựa chọn dễ dàng ể khiến bạn đ

cảm thấy thư giãn hơn trong c n phòng. Chọn một ă
mùi hương mà bạn cảm thấy dễ chịu. Hoa oải 
hương và vani là những mùi hương dịu nhẹ tự 
nhiên, vì vậy nếu bạn ang muốn thư giãn, bạn đ
không thể bỏ qua một trong những mùi hương ó.đ

Trộn các loại nến và chọn thứ gì đó liên 
quan đến mùa, chẳng hạn như trong tháng 12, hãy 
thắp nến hình cây thông và bánh gừng hoặc vào 
mùa xuân, hãy chọn hương hoa hoặc vải lanh tươi.

2. Sử dụng chăn
Một chiếc ch n có trọng lượng có thể em ă đ

đ đ đến sự nhẹ nhàng, ặc biệt nếu bạn ang cảm thấy 
lo lắng. Khi chọn ch n phù hợp với bạn, bạn nên ă
chọn trọng lượng của chúng bằng khoảng 10% so 
với trọng lượng cơ thể. Bất cứ iều gì nặng hơn có đ
thể là quá nhiều.

3. Mang tất
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của 

sự thoải mái! Đeo tất là một cách dễ dàng để ngay 
lập tức cảm thấy thoải mái hơn và giúp bạn sẵn 
sàng ngả lưng thư gi Đặc biệt sẽ hữu ích nếu bạãn. n 
phải đi lại nhiều trong ngày.

4. Sử dụng tai nghe khử tiếng ồn
Tai nghe khử tiếng ồn là một cách tuyệt vời 

để thư giãn tại nhà. Nếu bạn có những người hàng 
xóm, bạn cùng phòng ồn ào hoặc  chỉ là đơn giản
muốn tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, chiếc 
tai nghe sẽ là thứ làm nên ệu.điều kỳ di

Nghe nhạc, podcast hoặc sách nói và ắm đ
chìm trong những gì bạn đang nghe bằng cách chặn 
mọi phiền nhiễu khác.

Ngoài ra bạn nên lựa chọn những chiếc tai 
nghe cao cấp vì chúng không chỉ có chất lượng âm 
thanh tốt, mà còn  thực sự thoải đem tới trải nghiệm
mái khi eo, vì vậy chúng sẽ không gây khó chịu đ
cho tai khi bạn đeo chúng trong thời gian dài.

5. Đọc một cuốn sách hay
Chúng ta sử dụng công nghệ cả ngày cho 

dù ó là vì công việc. Thậm chí sau giờ làm việc, đ
chúng ta cũng xem TV hay trên hắn điện thoại để n
tin cho bạn bè và lướt mạng xã hội.

Hãy để đôi mắt và tâm trí của bạn được 
nghỉ ngơi khỏi dòng thông tin của công nghệ và 
thay vào  đó là đọc một cuốn sách hay. Điều này 
không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn thu nạp thêm 
nhiều kiến thức thú vị.

6. Treo ảnh kỷ niệm
Bao quanh với những kỷ niệm về những 

người thân yêu sẽ làm cho không gian sống của bạn 
trở nên ấm cúng và thoải mái hơn. Những món ồ đ
này sẽ khiến bạn mỉm cười và cảm thấy thư thái 
hơn mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh kỷ niệm vui 

vẻ với bạn bè, gia ình hay với những người quan  đ
trọng khác.

7. Chọn ánh sáng phù hợp
Hãy tạo cho mình một ốc ãn với đảo thư gi

những ánh đèn lấp lánh, thứ mà có thể biến bất kỳ 
không gian nào thành môi trường yên tĩnh hơn với 
ánh sáng dịu nhẹ thay vì ánh sáng huỳnh quang gay 
gắt.

Như một phần thưởng bổ sung, chúng làm 
cho không gian của bạn trông thật dễ thương! 

8. Nằm hoặc ôm những chiếc gối êm ái
Những chiếc gối êm ái là một lựa chọn 

hoàn hảo ể ngả lưng sau những ngày giờ làm việc đ
làm việc. Ngoài ra, bạn nên sử dụng chúng với 
bảng màu trung tính, iều này sẽ giúp bạn có ược đ đ
một môi trường êm dịu và thư giãn hơn. Hãy thử 
các màu như xám, kem, xanh nhạt hoặc xanh lục 
nhạt.

Màu sắc quá rực rỡ có thể kích thích tâm trí 
quá mức và làm t ng thêm cảm giác choáng ngợp.ă

9. Sắp xếp không gian sống
Một không gian lộn xộn sẽ dẫn ến một tâm đ

trí lộn xộn, choáng ngợp. Thật khó ể thư giãn trên đ
chiếc ghế dài khi tất cả những gì bạn thấy là sự bừa 
bộn và lộn xộn xung quanh c òng.ăn ph

Bạn sẽ cảm thấy yên bình hơn với mọi thứ 
đ đúng vị trí của chính nó.ược cất vào  

10. Thêm một số loại cây
Có cây xanh trong nhà sẽ bổ sung oxy và 

góp phần tạo nên môi trường sống chất lượng hơn. 
Cũng ừng quá lo lắng về việc phải ch m sóc đ ă
chúng, mỗi loại cây có một ặc tính riêng và bạn đ
hoàn toàn có thể hỏi người bán hàng ể lựa chọn đ
loại cây tiện nhất ể ch m sóc.đ ă

11. Trang trí bằng một tấm thảm 
Một tấm thảm có thể làm dịu môi trường 

xung quanh và thêm một iểm nhấn trang trí cho đ
c n phòng. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận tấm ă
thảm mềm mại dưới chân bạn thay vì sàn nhà cứng 
và lạnh.

Một lần nữa, bảng màu trung tính ở ây đ
thực sự quan trọng. Hãy tìm các màu như xám, 
kem, xanh nhạt hoặc xám nhạt với thiết kế ẹp mắt đ
và kết cấu tạo cảm giác mềm mại, thoải mái.

Ảnh minh họa
12. Tận hưởng một đêm spa
Hãy tự thưởng cho mình một đêm spa thư 

gi để lại cảm giác làn da được nuôi ãn. Bạn sẽ 
dưỡng và tâm trí của bạn cảm thấy bình tĩnh và thư 
thái. Cần khuyến nghị cho những gì để sử dụng?

13. Sử dụng máy mát xa cổ

Khi nhìn vào máy tính cả ngày, chúng ta 
thường bị au cổ. Hãy giảm đ đau và căng thẳng với 
máy mát xa cổ để cơ thể cảm thấy thư giãn, thoải 
mái ngay tại nhà. 

14. Cho ngôi nhà của bạn một mùi 
hương tươi mát và êm dịu

Làm cho ngôi nhà của bạn có mùi tươi mát, 
sạch sẽ và êm dịu với bình xịt phòng cũng là một 
cách để khiến cơ thể bạn có cảm giác thư giãn. 
Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn 
rất nhiều khi được nằm trong một ngôi nhà thơm 
tho. ■

Ba thói quen giúp hạn chế 
ăn vặt

Ngừng tích trữ những món như kem, 
bim bim, bánh ngọt... trong nhà, 
uống nhiều nước trong ngày góp 

phần hạn chế thèm n, bớt sa à vào những món ă đ
kém lành mạnh.

1. Không tích trữ đồ ăn vặt
Những món n vặt như snack, kem, kẹo... ă

dù ngon nhưng lại chứa hàm lượng ường lớn hoặc đ
dầu mỡ, chất phụ gia. Tiêu thụ thường xuyên 
những món này là một trong những nguyên nhân 
gây t ng cân, béo phì. ă Để hạn chế ăn vặt, tốt nhất 
bạn không nên mua chúng và tích trữ trong nhà. 
Thay vào đó, hãy dự trữ những món lành mạnh hơn 
như trái cây tươi, các loại hạt như hạnh nhân, óc 
chó...

Ảnh minh họa
2. Uống nhiều nước
Hãy tập thói quen uống nhiều nước trong 

ngày và mang theo một chai nước bên mình. Nước 
không chỉ giúp cơ thể trao ổi chất tốt hơn, duy trì đ
độ ẩm cần thiết... mà còn tạo cảm giác no, hạn chế 
thèm ăn hiệu quả.

3. Ngủ đủ giấc
Thức khuya, thiếu ngủ là một trong những 

nguyên nhân khiến bạn thèm ăn vặt nhiều hơn. Lúc 
này, bạn còn có xu hướng thích ăn những món kém 
lành mạnh và khó kiểm soát liều lượng đồ ăn. Ngủ 
sớm, ngủ đủ giấc không chỉ giúp cơ thể có điều 
kiện tái tạo năng lượng, phục hồi mà còn giúp bạn 
cân bằng hormone no - đói, nhờ đó kiểm soát việc 
ăn uống tốt hơn. ■ 
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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

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

Trang Nguyễn
Cell: 281-777-4287

Tư vấn miễn phí cho các vị đến 65 tuổi và có thắc mắc 
về phần A, phần B, phần C, hoặc phần D, bao gồm 
các lợi ích về Thị giác, Thích giác, Răng và Bảo hiểm 
khẩn cấp trên toàn cầu, vui lòng gọi cho chúng tôi để 
đặt lịch hỗ trợ. 

Hạn chót ghi danh ngày 31 tháng 12, 2022.

Ghi danh Obamacare miễn phí, đến với chúng tôi các bạn sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ, 
chính xác cho việc lựa chọn gói bảo hiểm tốt nhất cho mình và gia đình. Xin lưu ý hạn chót ghi 
danh là ngày 15 tháng 01, 2023. 
Vui lòng gọi cho chúng tôi để đặt lịch hỗ trợ sớm nhất.

Cell: 281-777-4287
Address: 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston, TX 77072.

(Cạnh Sun’s Club Wholesale - Khu chợ Việt Hoa)
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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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Xác ướp có lưỡi vàng bí ẩn 
trong ngôi mộ cổ ở Ai Cập

Phát hiện xác ướp lưỡi vàng hiếm 
thấy trong ngôi mộ cổ ở Qewaisna, 
Ai Cập. Người ta cho rằng lưỡi vàng 

giúp người đã khuất nói chuyện với vị thần Osiris 
cai quản địa ngục ở thế giới bên kia.

Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện ra 
những ngôi mộ cổ chứa các xác ướp với chiếc lưỡi 
vàng trong miệng. 

Họ cho biết một số xác ướp đã được tìm 
thấy tại nghĩa địa Qewaisna, khu chôn cất ở Ai Cập 
với hàng trăm ngôi mộ từ các thời kỳ khác nhau 
trong lịch sử.

Người ta cho rằng lưỡi thật của người đã 
chết sẽ bị cắt bỏ trong quá trình ướp xác và thay thế 
bằng vật làm từ vàng để người quá cố có thể nói 
chuyện với Osiris ở thế giới bên kia.

Trong thần thoại Ai Cập, Osiris là 'Chúa tể 
của Địa ngục', cai trị thế giới ngầm và sẽ phán xét 
linh hồn của những người đã chết. Đây cũng là một 
trong những vị thần quan trọng nhất của Ai Cập cổ 
đại. 

Theo truyền thuyết, Osiris đã bị giết và chặt 
thành nhiều mảnh rải khắp Ai Cập.

Người ta tin rằng với chiếc lưỡi vàng trong 
miệng, người chết sẽ nói chuyện, thuyết phục 
Osiris thương xót linh hồn họ.

Theo Tiến sĩ Mustafa Waziri, tổng thư ký 
Hội đồng khảo cổ học, các xác ướp đang trong tình 
trạng bảo quản kém. 

Một số xác ướp có chiếc lưỡi vàng trong 
miệng, trong khi những người khác chỉ có tấm 
vàng mỏng đặt trong quan tài bằng gỗ.

Ngoài ra còn có những mảnh vụn vàng tạo 
hình theo hình con gián và hoa sen, cùng một số đồ 
trang trí tang lễ, cối đá và đồ gốm dùng để ướp xác.

Vào tháng 2 năm ngoái, các nhà nghiên cứu 
phát hiện ra một xác ướp lưỡi vàng tại Taposiris 
Magna, một khu chôn cất 2.000 năm tuổi ở Ai Cập.

Taposiris Magna có nghĩa là 'ngôi mộ vĩ đại 
của Osiris', nằm gần thành phố Alexandria, Ai Cập. 
Đây cũng là địa điểm nghi ngờ có chôn cất xác 
Cleopatra, pharaoh cuối cùng của Ai Cập và là một 
trong những nữ hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử. 

Tháng trước, các nhà khảo cổ phát hiện ra 
một đường hầm dưới lòng đất bên dưới ngôi đền có 
khả năng dẫn đến ngôi mộ đã thất lạc từ lâu của nữ 
hoàng. ■ 

Cá đuối thể hiện kỹ năng 
chơi bóng tuyệt đỉnh

Hòa cùng không khí bóng đá sôi 
động trên toàn cầu trong mùa 
World Cup 2022 đang diễn ra ở 

Qatar, một thủy cung ở Anh đã đưa cá đuối của họ 
thể hiện khả năng chơi bóng.

Thủy cung Sea Life London đã chia sẻ 
đoạn video ghi lại cảnh quay cá đuối chơi bóng đá 
dưới nước. Để thu hút sự chú ý của cá đuối và tăng 
hào hứng tham gia vào hoạt động, nhân viên thủy 
cung lựa chọn quả bóng rỗng, chứa đầy thức ăn yêu 
thích của nó. Con cá đuối ngay lập tức lao về phái 
quả bóng, đập, đẩy quả bóng qua lại để thức ăn rơi 
ra ngoài.

Ngoài việc giúp cá đuối có hoạt động thú 
vị, đá quả bóng qua lại còn giúp khuyến khích, kích 
thích tinh thần, hành vi tự nhiên của nó.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội cho 
thấy có tất cả 6 con cá đuối tham gia vào trò chơi. 
Cá đuối là sinh vật dưới nước có khả năng đặc biệt 
tìm kiếm con mồi dựa trên điện trường mà nó phát 
ra. Tuy nhiên, trong trò chơi đá bóng này, cá đuối 
phải dựa vào khứu giác để tìm thức ăn.

Những con cá đuối phát hiện ra rằng chúng 
cần lao về phía quả bóng để có thức ăn, chuyển qua 
chuyển lại để thức ăn rơi ra và sớm hưởng thành 
quả. 

Rowena Kennedy, giám sát tại thủy cung 
Sea Life London cho biết: “Đội bóng cá đuối của 
chúng tôi rất thích chơi phiên bản trò chơi đẹp mắt 
của riêng chúng. Cá đuối là sinh vật thông minh, ở 
thủy cung, chúng tôi khuyến khích các hoạt động 
cho ăn tự nhiên, giải quyết vấn đề ngay trong kế 
hoạch chăm sóc, cho ăn mỗi ngày. Đá bóng là một 
cách thú vị kích thích cá đuối ăn, khuyến khích 
hành vi kiếm ăn, sử dụng khứu giác nhạy bén như 
trong tự nhiên”.

Cá đuối có họ hàng gần với cá mập nhưng 
có hình dạng phẳng hơn, thích hợp với cuộc sống 
dưới đáy biển. Miệng, lỗ mũi, mang nằm ở mặt 
dưới cơ thể, mắt ở trên. Trên toàn thế giới, có 
khoảng hơn 600 loài cá đuối, lớn nhất có chiều dài 
đến 9 mét.

Cá đuối là một trong số những sinh vật 
thông minh nhất đại dương, chúng có bộ não lớn 
nhất so với bất kỳ loài cá nào. Một số loài động vật 
khác có kích thước cơ thể tương tự nhưng có bộ não 

nhỏ hơn.  Trong suốt quá trình tiến hóa, cá đuối đã 
đầu tư rất nhiều vào sức mạnh não bộ, tạo ra lợi thế 
rõ ràng với trí thông minh và nỗ lực phối hợp để cải 
thiện năng lực của nó.

Nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng cá 
đuối có khả năng nhận biết người khác và nhận ra 
chính bản thân chúng. Tự nhận thức là một bài 
kiểm tra trí thông minh khó, chỉ vượn lớn, cá heo 
mũi chai có khả năng vượt qua các bài kiểm tra 
trước gương. ■  

Những 'dị nhân' có mũi 
siêu dài phá vỡ mọi quy luật 
thông thường

Theo kỷ lục Guinness thế giới, người 
đàn ông có chiếc mũi dài nhất từ 
trước đến này là Thomas Wedders, 

sống ở Anh trong những năm 1770.
Người đàn ông Yorkshire, Anh làm nghề 

biểu diễn xiếc, với chiếc mũi vừa to vừa dài, được 
nhiều người yêu mến. Bên trong bảo tàng tượng 
sáp Ripley's Believe It or Not ở London, Anh có 
một hình tượng của Thomas Wedders khiến ông 
càng nổi tiếng và trở nên 'bất tử'.

Có những tài liệu lịch sử cho rằng Thomas 
Wedders sinh vào những năm 1770, thành viên một 
gánh xiếc lưu động. Ông sở hữu chiếc mũi siêu dài, 
khoảng 19 cm. 

Thomas Wedders giữ kỷ lục trong hơn 250 
năm nhưng không có nhiều thông tin về ông. 
Người ta cho rằng Wedders qua đời tại quê hương 
nơi ông sinh ra, hưởng thọ khoảng hơn 50 tuổi. 
Không có thông tin về nguyên nhân cái chết. 

Mehmet Özyürek, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với 
chiếc mũi dài 8,8 cm, đang là người giữ kỷ lục 
Guinness thế giới. Số đo tính vào tháng 3/2010, đo 
từ sống mũi đến đầu mũi.

Trường hợp của Mehmet Özyürek có thể là 
một tình trạng di truyền. Các bác sĩ không giải 
thích được. Cha của Mehmet Özyürek, chú của 
Mehmet Özyürek cùng có tình trạng mũi dài tương 
tự. 

Ông từng tham gia một chương trình 
truyền hình của Italia có tên là Lo Show dei Record 
ở Rome, Italy để các chuyên gia đánh giá điều khác 
biệt trên gương mặt. Kết quả cho thấy ông Mehmet 
Özyürek có chiếc mũi dài siêu dài và sau đó ông 
đăng ký với tổ chức kỷ lục Guinness thế giới. ■ 
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Chạm trán với cá mập 
trắng lớn ngoài khơi bờ biển 
Australia

Cá mập trắng khổng lồ trồi lên khỏi 
mặt nước ngay sát con thuyền của 
ngư dân ở ngoài khơi Australia.

Nhóm ngư dân đang hoạt động ngoài khơi 
bờ biển phía đông nam Queensland, Australia thì 
phát hiện một con cá mập trắng đang lượn lờ gần 
đó. Con cá mập dường như đã phát hiện ra dây câu 
treo trên thuyền và chọn cách nhô đầu lên khỏi mặt 
nước để quan sát xung quanh.

Nhóm ngư dân nín thở khi con cá mập trắng 
lớn tiến lại gần và cọ vào mạn thuyền. Rất may con 
cá mập đã nhanh chóng bơi ra xa và không để lại 
bất cứ thiệt hại hay thương tích nào. 

Luke Bradnam, người có mặt trên thuyền 
cho biết: “Con cá mập trắng lớn di chuyển xung 
quanh thuyền, theo sát chúng tôi một lúc rồi tự biến 
đi mất”.

Video ghi lại toàn bộ sự việc lan truyền trên 
mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. “Cơ 
hội bắt gặp cá mập trắng lớn trong đại dương là rất 
thấp. Họ thật may mắn”, “Đó là một khoảnh khắc 
tuyệt vời”, “Nó thật sự to lớn, như một con quái 
vật”... cư dân mạng bình luận.

Trước đó, sự việc gây xôn xao khi người 
đàn ông chèo thuyền kayak một mình ở Vịnh 
Spencer, Australia đối mặt với một con cá mập 
trắng.

Matthew J. Gorne, người chia sẻ đoạn 
video trên mạng xã hội cho biết anh đang câu cá ở 
Vịnh Spencer, cách cảng Augusta, Australia 
khoảng 10 km thì trông thấy con cá mập trắng. Nó 
bơi về phía Matthew J. Gorne,  cố cắn lấy mái 
chèo, nhanh chóng chui xuống bên dưới chiếc 
thuyền kayak. Điều này nghe có vẻ vô cùng đáng 
sợ nhưng may mắn anh không bị thương.

Matthew J. Gorne nói: “Tôi đã sai lầm khi 
đi câu ở khu vực đó mà không có tấm chắn chống 
cá mập. Tôi chắc chắn sẽ đầu tư vào một cái ngay 
bây giờ”.

Khu vực Matthew J. Gorne câu cá cũng là 
nơi nhiều ngư dân đánh bắt cá lâu năm. Cá mập 
xuất hiện trong khu vực không thường xuyên tấn 
công người vì chúng vẫn có thức ăn đầy đủ là 
những con cá nhỏ gần đó. 

Harley Newton, nhà khoa học tại Ocearch, 
giải thích rằng cá mập trắng lớn là một loài thực sự 

thú vị, chúng rất tò mò nhưng vô cùng thận trọng. 
Những con vật càng lớn, chúng càng tò mò, muốn 
khám phá thuyền.

Đây là loài vật vốn không nguy hiểm đối 
với con người nhưng vẫn tồn tại những sự cố hi hữu 
và con người cần phải cẩn thận, nhận thức được 
môi trường sống hoạt động ở từng khu vực. Sự cố 
thường xảy ra khi hoạt động, hành vi của con người 
khiến cá mập nhầm lẫn là con mồi chúng đang tìm 
kiếm. ■ 

Cận cảnh chiếc máy rút 
tiền tự động trên đỉnh núi gần 
4.700 mét

Chiếc máy rút tiền tự động thuộc 
ngân hàng quốc gia Pakistan đặt ở 
độ cao đáng kinh ngạc, gần 4.700 

mét so với mực nước biển, ở vùng núi phủ tuyết 
trắng. Bạn đã quá quen thuộc với những chiếc máy 
rút tiền tự động đặt ở trên vỉa hè, ngân hàng... 
những nơi đông người, thuận lợi cho mọi người 
đến rút tiền mặt. Tuy nhiên, ít người biết rằng trên 
thế giới vẫn tồn tại một chiếc máy ATM đặt ở vị trí 
trên núi cao, giữa vùng tuyết trắng gần như quanh 
năm.

Theo tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, 
chiếc máy ATM ở độ cao nhất thế giới nằm trên 
khu vực núi cao gần 4.700 mét so với mực nước 
biển. Chiếc máy do Ngân hàng quốc gia Pakistan 
vận hành, nằm ở vùng Gilgit Baltistan, Pakistan, 
trên Đèo Khunjerab.

Dù đặt ở vị trí khá cao, nhưng chiếc ATM 
được cho là thuận tiện cho những người làm việc 
bảo vệ tại khu vực biên giới, hay khách du lịch đến 
tham quan vùng núi tuyết trắng.

Khu vực núi cao Karakoram, gần như phủ 
tuyết trắng quanh năm. Quá trình lắp đặt chiếc máy 
rút tiền tự động phải mất tổng cộng hơn 4 tháng. 
Chiếc máy đặc biệt chạy bằng năng lượng mặt trời 
và gió, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Theo bên quản lý máy rút tiền tự động, bên 
cạnh việc phục vụ những người làm việc trong khu 
vực, chiếc máy ATM hữu ích cho nhu cầu ngày 
càng tăng của khách du lịch quanh đó. 

Zahid Hussain, người quản lý chi nhánh 
của ngân hàng quốc gia tại làng Sost cho biết: 
“Trung bình, trong khoảng thời gian 15 ngày, có 
khoảng 18.769 USD - 23.464 USD được rút ra”.

Chi nhánh gần cây ATM nhất do Zahid 
Hussain quản lý, cách đó khoảng 87 km, chịu trách 

nhiệm bổ sung tiền mặt máy rút tiền. Hành trình đi 
đến ATM thực sự không dễ dàng khi người lái xe 
phải vượt qua đường đèo, chịu thời tiết khắc nghiệt 
và sạt lở đất.

Ngân hàng cũng phải giải quyết mọi vấn đề 
liên quan đến thẻ như thẻ bị kẹt trong máy, kết nối... 
Những người sửa chữa thường mất khoảng 2 đến 
2,5 tiếng để tiếp cận máy rút tiền.

Michael Gerber, một nhà sáng tạo nội dung 
trên nền tàng Youtube chia sẻ rằng anh có trải 
nghiệm rút tiền mặt tại cây ATM trên núi cao này 
vào năm 2019. Khi đang cố gắng rút tiền mặt, bạn 
của Michael Gerber nhận được thông báo rằng 
máy không hoạt động.

Trong khi đó, để đến được cây ATM, có thể 
mất đến 3 giờ đi xe ô tô buýt từ làng Sost đến biên 
giới. Khung cảnh trên đường đi khá ngoạn mục, 
đường núi ngoằn ngoèo, cảnh xung quanh rất đẹp. 
Chiếc máy đặt ở khu vực thuộc Vườn quốc gia 
Khunjerab, nơi sinh sống của loài báo tuyết, cừu 
Marco Polo đang sắp bị đe dọa tuyệt chủng.

Người dùng Tripadvisor 'Cefur' chia sẻ 
rằng bản thân từng đến Khunjerab, ghé thăm máy 
ATM, trải nghiệm Đèo Khunjerab đã ca ngợi 
phong cảnh tuyệt vời ở vùng núi nơi này, mọi thứ 
khiến anh có cảm giác như đang 'ở trên đỉnh của thế 
giới'. ■  

Top những âm thanh ghê 
rợn, khó chịu và dễ chịu nhất 
trong cuộc sống

Có những âm thanh mà có nhiều 
người rất ghét, ngược lại, có những 
âm thanh mang đến sự thoải mái 

cho con người.
Các nhà nghiên cứu từ Mỹ bắt đầu quan 

tâm đến việc tìm ra chính xác điều gì khiến phần 
lớn nhân loại khó chịu.

Theo đó, hơn một nghìn tình nguyện viên 
đã tham gia cuộc khảo sát. Họ nói về âm thanh ghê 
rợn nhất đối với họ và các nhà khoa học dựa trên dữ 
liệu này đã tạo ra top 3. Hóa ra mọi người trên khắp 
thế giới đều thống nhất với nhau những âm thanh 
“ghê rợn” nhất bao gồm sở thích cào phấn trên 
bảng đen (79%), nhai khi há miệng (76%) và nói 
chuyện ồn ào (74%).

Top 19 âm thanh gây khó chịu được đưa ra, 
ngoài top 3 ở trên còn âm thanh nhai kẹo cao su 
(68%), ngáy (67%), nhấm nháp (64%), xì hơi 
(64%), ợ hơi (58%), nghiến răng (55%), tặc lưỡi 
(54 %), bấm hoặc gõ bút (49%), gõ bằng móng tay 
(49%), thở hổn hển (48%), ho (40%), khịt mũi 
(40%), bẻ khớp ngón tay (35%), hắng giọng họng 
(33%).

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa 
học cũng đưa ra âm thanh có thể làm cho con người 
dễ chịu nhất đó là âm thanh của một trận mưa như 
trút nước, tiếng hát và tiếng cười của một đứa trẻ. 
Và chỉ một vài người nói về đặc tính thư giãn của 
tiếng sột soạt của giấy. ■ 
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Cách mà loài dơi 'cáo bay' 
ở Úc lây virus cho con người

Sau khi nghiên cứu về dơi, nhóm các 
nhà khoa học còn tìm ra cơ chế lây 
lan của virus Hendra từ dơi cáo bay, 

một loại virus hiếm gặp nhưng nguy hiểm.
“Này, mấy đứa có thể dang cánh ra để chị 

nghiên cứu một chút được không?”, Peggy Eby thủ 
thỉ với bầy dơi ở Công viên Centennial, Sydney. 
Trò chuyện với động vật dường như đã trở thành 
một phần công việc của cô.

Peggy Eby là nhà sinh thái học Đại học 
New South Wales ở Sydney, Úc. Cô chuyên nghiên 
cứu đời sống động vật hoang dã. Hôm nay, Eby 
đang tìm kiếm những con dơi cái và đàn con mới 
sinh, nhưng thời tiết âm u làm những con non phải 
rúc vào đôi cánh mẹ.

Cô đã nghiên cứu loài dơi được mệnh danh 
là “cáo bay” này trong khoảng 25 năm. Với ống 
nhòm, Eby có thể kiểm tra xem những con dơi mẹ 
nào đang chuẩn bị cho con “cai sữa”. Từ đó cô đi 
tìm mối liên hệ giữa dinh dưỡng và khả năng gây 
bệnh của dơi. Bởi có thể những con dơi bị thiếu hụt 
dinh dưỡng có khả năng phát tán virus gây bệnh 
nhiều hơn.

Dơi cáo bay ở Úc (họ hàng với dơi quạ) 
được “ưu ái quan tâm” vì cơ thể chúng chứa loại 
virus tên là Hendra, một loại thực thể hiếm gặp 
nhưng có khả năng gây chết người lên đến 50%, 
tức là cứ hai người nhiễm thì một người tử vong. 
Giống như SARS-CoV và SARS-CoV-2, Hendra 
cũng là loại virus lây từ dơi sang người, nhưng 
không lây trực tiếp mà thông qua một loài trung 
gian. 

Sau khi điều tra chuyên sâu, giờ đây Eby và 
đồng nghiệp có thể dự đoán khi nào Hendra sẽ tăng 
“phạm vi hoạt động” trên thế giới. Emily Gurley, 
nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Đại học 
Johns Hopkins cho biết: “Họ đã xác định được các 
tác nhân môi trường tác động đến sự phát tán, họ 
cũng biết phương pháp ngăn chặn sự kiện đó xảy 
ra”.

Thiếu thức ăn
Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng tình 

trạng lây nhiễm virus Hendra diễn ra nhanh hơn 
khi dơi thiếu hụt thức ăn. Và tình trạng khan hiếm 
lương thực thường xảy ra sau hiện tượng El Nino 
diễn ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, điều này 
cũng liên quan đến tình trạng hạn hán dọc miền 
đông Australia. Dơi cáo sẽ tìm nguồn thức ăn trên 
một số loại thực vật nhất định vào mùa đông. Nếu 

những loài cây này có thể ra hoa, sinh sôi nảy nở 
ngay sau những đợt thiếu hụt thức ăn, tình trạng 
virus lan truyền sẽ không xảy ra. 

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như 
vậy. Raina Plowright, nhà sinh thái học nghiên cứu 
tại Đại học Cornell, New York, nhận xét: “Thật 
không may, vấn đề là môi trường sống vào mùa 
đông đã không còn nữa”.

Sarah Cleaveland, bác sĩ thú y và nhà sinh 
thái học về bệnh truyền nhiễm tại Đại học 
Glasgow, Vương quốc Anh, bày tỏ sự quan tâm đặc 
biệt tới phát hiện mới. Nghiên cứu có cách tiếp cận 
phổ quát, không chỉ xem xét tác động của khí hậu, 
môi trường, nguồn thức ăn, dinh dưỡng mà còn cả 
hệ sinh thái mà dơi tạo ra. Kết quả của nghiên cứu 
có thể giúp Cleaveland hiểu sâu về các mầm bệnh 
khác, gồm cả Nipah, Ebola và những loại virus “họ 
hàng”. 

Sự dịch chuyển đô thị
Hendra được phát hiện lần đầu vào năm 

1994 tại một cơ sở huấn luyện ngựa ở Úc. Khi đó, 
người ta phát hiện một số con ngựa cùng những 
người huấn luyện qua đời vì bệnh phổi, đi kèm dấu 
hiệu xuất huyết. Các nghiên cứu xác định virus lây 
lan từ loài dơi cáo bay (Pteropus alecto). Chúng 
thải phân, nước tiểu và thức ăn dính nước bọt trên 
các bãi cỏ. Ngựa ăn cỏ và nhiễm bệnh, rồi truyền 
sang người. Bệnh thường diễn ra vào mùa đông và 
trên quy mô không lớn, một số đàn ngựa bị nhiễm 
bệnh, sau đó vài năm virus xuất hiện ở một đàn 
khác. Nhưng các ca bệnh có dấu hiệu tăng dần đều 
từ những năm 2000.

Để nghiên cứu cơ chế lây nhiễm, Eby cùng 
nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về địa điểm, thời 
gian sự kiện xảy ra, vị trí và sức khỏe của dơi, khí 
hậu, tình trạng thiếu mật hoa và mất môi trường 
sống. Phạm vi nghiên cứu trải dài khoảng 300.000 

2km  ở đông nam nước Úc từ 1996 đến 2020. Sau 
đó, họ dùng mô hình để xác định yếu tố nào có liên 
quan đến hiệu ứng phát tán. 

Kết quả nghiên cứu hé lộ chi tiết về cách 
loài dơi thay đổi hành vi và tập tính sống. Những 
con dơi cáo bay đã chuyển từ lối sống du mục (di 
chuyển theo các bầy lớn từ khu rừng nguyên sinh 
này sang khu rừng nguyên sinh khác để tìm mật 
hoa) sang định cư theo các nhóm nhỏ tại khu vực 
thành thị, nông nghiệp. Nói cách khác là di chuyển 
đến nơi có ngựa và người dân sinh sống. Kể từ 
2000 đến 2020, số lượng tổ dơi tại khu vực có 
người sinh sống tăng gấp ba.

Một nghiên cứu khác cho thấy các ổ dơi 
này phát tán virus Hendra vào mỗi mùa đông, 
nhưng nếu những năm sau thiếu thức ăn, dơi sẽ thải 
ra nhiều virus hơn. Thường thì mùa đông là thời 
điểm virus bị phát tán nghiêm trọng và dữ dội nhất. 

Hành trình đi tìm mật ngọt
Các mô hình nghiên cứu cho thấy khi thức 

ăn khan hiếm, các quần thể dơi sẽ chia thành các 
nhóm nhỏ, di cư đến khu nông nghiệp gần chuồng 
ngựa để tìm thức ăn. Để tiết kiệm năng lượng, 
những con dơi bay theo những chặng đường ngắn. 

Mặc dù có thể dự đoán khoảng hai năm, 

nhưng nhóm nghiên cứu đã bất ngờ với sự kiện 
năm 2020. Cụ thể, El Nino xảy vào năm 2018, sau 
đó là một năm 2019 đầy hạn hán. Theo lý, 2020 là 
năm mà virus được dịp “tung hoành”. Nhưng 
người ta chỉ phát hiện duy nhất một đợt lây nhiễm 
vào tháng 5. Khi đã xem xét và tính toán mọi giả 
thuyết có thể, họ phát hiện các rừng nguyên sinh sẽ 
có các đợt ra hoa lớn vào mùa đông sau mỗi một 
đợt khan hiếm lương thực. Đây là nguyên nhân 
ngăn chặn lây lan diện rộng. Năm 2020, hoa nở rộ ở 
rừng Bạch Đàn gần thị trấn Gympie, Úc, thu hút 
240.000 con dơi. Sự kiện ra hoa tương tự cũng xảy 
ra vào năm 2021 và 2022.

Những đợt di cư lớn của dơi đến các rừng 
nguyên sinh giúp giảm khả năng lây virus ở người.

Nhóm nghiên cứu ủng hộ việc khôi phục 
môi trường sống của dơi và các loài thực vật ra hoa 
vào mùa đông, bởi các cuộc di cư hàng loạt của dơi 
đến rừng nguyên sinh sẽ ngăn virus không phát tán 
ở ngựa và con người. Và bằng cách khôi phục môi 
trường sống của cả những loài động khác chứa 
mầm bệnh khác, có lẽ ta có thể ngăn được trận đại 
dịch tiếp theo. ■ 

Gấu Gobi 

Gấu gobi (Ursus arctos gobiensis) là 
loại gấu duy nhất có khả năng chịu 
được cái nóng khắc nghiệt của sa 

mạc. Gấu Gobi là một phân loài của gấu nâu và có 
nguồn gốc từ miền tây Mông Cổ trong sa mạc 
Gobi. Được xếp vào danh sách những loài cực kỳ 
nguy cấp, gấu Gobi là một trong những loài gấu 
hiếm nhất trên hành tinh. Loài gấu này là loài gấu 
duy nhất được biết đến là sử dụng môi trường sống 
sa mạc làm nhà của nó và ước tính có khoảng 51 cá 
thể còn lại trong tự nhiên. 

Gấu Gobi là một loài gấu nâu nhỏ, thích 
nghi với môi trường sống ở vùng núi và sa mạc 
bằng phẳng. Chúng ăn tạp, ăn quả mọng, hành 
rừng, động vật gặm nhấm, côn trùng và thảm thực 
vật mà chúng tìm thấy. Gấu Gobi chủ yếu ăn thực 
vật và chế độ ăn của chúng chỉ có 1% thịt. Cơ thể 
của loài gấu này có khả năng lưu trữ chất béo và 
nước hiệu quả.

Sự thay đổi khí hậu của sa mạc Gobi và sự 
tàn phá môi trường do khai thác khoáng sản là 
những nguyên nhân chính khiến gấu Gobi bị suy 
giảm số lượng. Hiện không có quần thể gấu Gobi 
nào tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt, và chỉ một số 
ít còn lại trong tự nhiên. ■ 
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Chú chó 22 tuổi, chú mèo 
27 tuổi đạt kỷ lục Guinness thế 
giới

Chú chó 22 tuổi Gino Wolf và chú 
mèo Flossie 27 tuổi ược kỷ lục đ
Guinness công nhận là già nhất thế 

giới. Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận 
Gino Wolf 22 tuổi là chú chó cao tuổi nhất thế giới. 
Nó sinh ra vào ngày 24/9/2000, được chủ nhân 
Alex Wolf 40 tuổi nhận nuôi từ năm 2002. Hiện tại, 
chú chó sống cùng gia đình chủ ở Colorado, Mỹ.

“Tôi đã chăm sóc nó trong nhiều năm, sức 
khỏe tương đối tốt, thực sự dễ thương. So với tuổi 
của nó thì tình trạng sức khỏe hiện tại là một điều 
đáng ngạc nhiên”, Alex Wolf cho biết.

Từ khi còn nhỏ, chú chó Gino thích đùa 
nghịch ở khu vực sân sau nhà rộng lớn, chơi đùa 
trên bãi biển Manhattan, đi dạo không cần dây 
xích. Bây giờ nó vẫn thích hoạt động nhưng không 
còn như xưa, nó thích chợp mắt bên đống lửa, ăn cá 
hồi và thị lực đã suy giảm nhiều.

Alex cho rằng tuổi thọ của Gino là nhờ chế 
độ ăn uống lành mạnh với thức ăn dành được lựa 
chọn kỹ, chăm sóc thú y định kỳ và sự hỗ trợ liên 
tục từ gia đình, cả sự nỗ lực của bản thân Gino.

Flossie đến từ Orpington, London, Anh 
vừa được vinh danh là mèo già nhất thế giới khi 
bước sang tuổi thứ 27 vài tuần trước. Con mèo 
khiến nhiều người kinh ngạc vì tuổi thọ hiếm có. 
Theo hồ sơ, con mèo sinh năm 1995.

Craig Glenday, Kỷ lục Guinness Thế giới, 
cho biết: “Chúng tôi rất vui vì có cơ hội trao kỷ lục 
này. Không phải năm nào bạn cũng có thể bắt gặp 

một con mèo sinh ra từ giữa những năm 1990. Số 
tuổi của mèo như vậy tương đương với con người 
sống khoảng 120 tuổi. Chúng tôi vui mừng hơn khi 
mèo Flossie vẫn khỏe mạnh, sống thoải mái cùng 
chủ nhân trong căn nhà của mình”.

Con mèo Flossie đi lạc gần một bệnh viện ở 
Merseyside khi còn nhỏ và được nhân viên giữ lại, 
đem về nuôi trong nhiều năm sau đó.

Sau 14 năm sống trong ngôi nhà mới, chú 
mèo lại cần một ngôi nhà mới khi người chủ qua 
đời. Khi đó mèo Flossie 24 tuổi. Từ đó, con mèo 
được một cô gái trẻ Vicky Green 27 tuổi nhận nuôi.

“Ngay từ đầu tôi biết Flossie là một con 
mèo đặc biệt, nhưng tôi không thể ngờ rằng có 
ngày nó nhận được kỷ lục thế giới. Sức khỏe của nó 
ổn định, nhưng tai hơn bị điếc, thị lực kém, rất thích 
rúc vào chiếc chăn màu vàng của nó”, Vicky Green 
chia sẻ.

Ở cùng Vicky Green được 3 năm thì mèo 
Flossie một lần nữa phải chia tay chủ. Vicky cho 
biết thật đau lòng khi phải nói lời tạm biệt với con 
vật cưng trong gia đình, nhưng Vicky nhận ra rằng 
bản thân không thể đáp ứng nhu cầu của Flossie và 
đưa ra lựa chọn giao lại con mèo cho một tổ chức từ 
thiện chăm sóc.   ■ 

Nhân viên bảo vệ 'liều 
mạng' đưa hà mã trở lại chuồng

Đoạn video lan truyền cho thấy 
nhân viên bảo vệ nhanh trí dũng 
cảm ngăn cản con hà mã to lớn 

đang cố gắng thoát ra khỏi chuồng nuôi bên trong 
sở thú.

Nếu bạn đã từng nhìn thấy hà mã trong sở 
thú hẳn bạn sẽ biết kích thước của nó to lớn cỡ nào 
và đôi khi chính bạn cũng phải giật mình khi nhìn 
vào chuồng nuôi hà mã.

Tuy nhiên, thực sự nguy hiểm nếu hà mã 
thoát khỏi chuồng nuôi, sự hiện diện của chúng 
thực sự đe dọa tới nhiều du khách.

Hà mã là một trong những loài động vật lớn 
nhất hành tinh. Một con hà mã trưởng thành có thể 
nặng tới 4.490 kg. Mặc dù trông lành tính, điềm 
tĩnh nhưng hành vi của hà mã có thể nhanh chóng 
trở nên hung hăng, ghê sợ. Do vậy, bạn có thể 
tưởng tượng nó sẽ gây khó khăn, căng thẳng như 
thế nào cho những người trông coi sở thú. 

Video lan truyền trên mạng xã hội gần đây 
cho thấy một con hà mã đang cố gắng trèo ra khỏi 
chuồng nuôi bên trong sở thú trước sự chứng kiến 
của nhiều du khách.

Chuông báo động đã kêu vang ngay sau đó 
và nhân viên bảo vệ cũng chạy đến kịp thời. Con hà 
mã có kích thước rất lớn, nó vươn phần trên lên 
khỏi hàng rào trông khá ghê sợ.

Một nhân viên bảo vệ nhanh trí dũng cảm 
lại gần con vật và đánh nhẹ vào đầu con hà mã, như 
ra hiệu cho nó phải trở lại chuồng vì đã vượt qua 
ranh giới.

Những con hà mã cứng đầu không chịu 
thực hiện theo đúng lệnh, nó há miệng lớn để đe 
dọa. Nhân viên bảo vệ không hề nao núng, anh 
giáng một vài cú đánh vào người con vật cho đến 
khi nó buộc phải rút lui xuống nước. Video thu hút 
hàng triệu lượt xem sau khi chia sẻ trên mạng xã 
hội. Cư dân mạng khen gợi hành động dũng cảm, 
nhanh trí của nhân viên bảo vệ.

Hàng năm trên khắp châu Phi, hà mã giết 
khoảng 500 người, chứng là một trong những loài 
động vật có vú nguy hiểm nhất thế giới, có những 
trường hợp nguy hiểm so với sư tử. ■

Hơn 2.500 người chụp ảnh 
k h ỏ a  t h â n  t r ê n  b ã i  b i ể n 
Australia

Sáng 26/11, Hơn 2.500 người đã tụ tập 
tại bãi biển Bondi, một trong những 
bãi biển mang tính biểu tượng của 

thành phố Sydney, Australia và cùng trút bỏ quần 
áo, khoả thân tập thể, tạo dáng và chờ đợi ánh bình 
minh trong không khí lạnh giá, đầy gió và lất phất 
mưa phùn buổi sớm.

Sự kiện lần này do nhiếp ảnh gia nổi tiếng 
thế giới người Mỹ, Spencer Tunick, phối hợp cùng 
tổ chức từ thiện Skin Check Champions thực hiện. 
Mục đích là nhằm gây tiếng vang, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về tỷ lệ ung thư 
da đang gia tăng nhanh chóng trên thế giới nói 
chung và tại Australia nói riêng. Nội dung tuyên 
truyền của sự kiện lần này cũng nhằm nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ 
cũng như gây quỹ hỗ trợ kiểm tra và cứu chữa các 
bệnh nhân ung thư da tại Australia.

Theo nhiếp ảnh gia Spencer, hình ảnh 
2.500 người khỏa thân nằm trên bãi biển trong ánh 
bình minh tượng trưng cho số người Australia chết 
vì ung thư da mỗi năm. Cùng với việc tạo ra những 
tác phẩm nghệ thuật để đời, mỗi người trong số họ 
cũng đã góp phần gây quỹ để khởi động một dự án 
thí điểm kiểm tra ung thư da trên toàn quốc. Buổi 
chụp ảnh nghệ thuật chính thức chỉ kéo dài gần 2 
giờ, nhưng đã thu hút được sự quan tâm của hàng 
ngàn người dân Australia, biến bãi biển Bondi trở 
thành một trong những địa điểm hấp dẫn nhất tại 
Sydney sáng 26/11.

Bãi biển Bondi là địa danh thứ hai ở 
Sydney được nhiếp ảnh gia Spencer chọn làm bối 
cảnh cho các tác phẩm khỏa thân tập thể của mình. 
Vào năm 2010, nhiếp ảnh gia này cũng đã tổ chức 
một buổi chụp ảnh 5.000 tình nguyện viên khỏa 
thân trên các bậc thang của Nhà hát Opera Sydney 
cho một dự án người đồng tính của Australia. ■ 
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Phát hiện kim tự tháp 'nữ 
hoàng vô danh' cùng hàng trăm 
xác ướp

Các nhà khảo cổ học phát hiện hàng 
trăm xác ướp và kim tự tháp của 
một nữ hoàng vô danh được khai 

quật tại Giza, Ai Cập.
Các nhà khảo cổ học đã làm việc tại 

Saqqara, một địa điểm khảo cổ ở Giza, cách thủ đô 
Cairo khoảng 32 km về phía nam trong một thời 
gian dài và phát hiện ra kim tự tháp bất ngờ.

Nhóm các nhà khảo cổ khai quật kim tự 
tháp của một nữ hoàng Ai Cập cổ đại, kho chứa 
quan tài, xác ướp, đồ tạo tác và hàng loạt đường 
hầm thông nhau.

Trong những xác ướp có một số là tướng 
lĩnh và cố vấn thân cận nhất của Vua Tut trong thời 
kỳ trị vì của ông, khoảng từ 1.333 TCN cho đến khi 
ông qua đời vào năm 1.323 TCN.

Phát hiện mới tìm thấy ở khu vực gần kim 
tự tháp Teti, vị vua đầu tiên của Vương triều thứ 
Sáu của Ai Cập. Zahi Hawass, cựu Bộ trưởng bộ cổ 
vật Ai Cập, cho biết: “Teti được tôn thờ như một vị 
thần trong thời kỳ Vương quốc mới, vì vậy mọi 
người muốn chôn cất gần Teti. Chúng tôi đã tìm 
thấy 22 đường hầm liên kết với nhau, có độ sâu từ 9 
đến 18 mét”.

Bị chôn vùi trong những đường hầm là một 
quan tài đá vôi khổng lồ cùng với khoảng 300 chiếc 
quan tài tuyệt đẹp từ thời kỳ Vương quốc mới.

“Những chiếc quan tài có khuôn mặt riêng, 
mỗi khuôn mặt đều khá độc đáo, phân biệt rõ nam 
và nữ, có trang trí bằng những cảnh trong một văn 
bản tang lễ của Ai Cập cổ đại. Mỗi chiếc quan tài có 
tên của người quá cố và thường có hình Bốn người 
con trai của Horus, những người làm nhiệm vụ bảo 
vệ nội tạng của người chết”, Hawass nói.

Bên trong quan tài và hầm mộ cũng có 
nhiều đồ tạo tác khác nhau như những bức tượng 
nhỏ, tượng của thần Ptah-Sokar và chiếc rìu kim 
loại ...

Điều đáng kinh ngạc là hầu hết các xác ướp 
vẫn ở trong tình trạng tốt sau nhiều thế kỷ. Một số 
quan tài có hai nắp, đáng chú ý có chiếc quan tài 
chứa mặt nạ người phụ nữ làm hoàn toàn bằng 
vàng nguyên khối.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ tìm thấy một kim 

tự tháp của nữ hoàng, nhưng họ chưa xác định 
được danh tính.

Hawass cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ tên 
của nữ hoàng là Neith, chưa từng biết đến trong hồ 
sơ lịch sử. Thật tuyệt vời, nếu đó là sự thật và chúng 
ta biết thêm một nữ hoàng mới”.

Bộ sưu tập quan tài và cổ vật tìm thấy tại địa 
điểm khai quật này sẽ trưng bày tại Bảo tàng Grand 
Egypt, ở Giza, Ai Cập trong năm tới. ■  

Hình ảnh ám ảnh về ngọn 
núi lửa đang hoạt động lớn nhất 
thế giới

Ngọn núi lửa đang hoạt động lớn 
nhất thế giới Mauna Lua bất ngờ 
phun trào trở lại sau gần 40 năm 

tạo ra khung cảnh dung nham ghê sợ.
Mauna Loa nằm ở Hawai, là núi lửa đang 

hoạt động lớn nhất thế giới. Theo các báo cáo, ngọn 
núi lửa phun ra lưu huỳnh, tro núi lửa, dung nham 
từ khoảng 23h30, giờ địa phương.

Khói bao trùm bầu trời đêm Hawaii, đôi khi 
điểm thêm chút màu đỏ tươi, báo hiệu sự phun trào 
của ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới. 
Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, ngọn núi lửa 
đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn kể từ tháng 9 năm 
ngoái.

Đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm, núi lửa 
Mauna Loa phun trào lớn. Vụ phun trào bất ngờ 
gây ra hơn chục trận động đất xung quanh khu vực. 

Theo các chuyên gia, núi lủa phun trào từ 
các lỗ thông hơi ở khu vực Rift đông bắc. Các dòng 
dung nham đỏ rực di chuyển xuống dốc về phía 
bắc.

Cư dân khu vực gần đó đặt trong tình trạng 
báo động, cảnh báo quan trọng, tình hình có thể 
thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý 
địa phương chưa ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp 
nào.

Đại diện cơ quan cho biết: “Tất cả các dấu 
hiệu cho thấy vụ phun trào xuất hiện ở khu vực 
đông bắc. Tro mịn, dung nham có thể bị cuốn theo 
chiều gió”.

Video, hình ảnh núi lửa Maunu Lua phun 
trào lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý 
của cư dân mạng. Mauna Loa là một trong 15 ngọn 
núi lửa nằm trong 8 hòn đảo chính của Hawaii, 
chiếm khoảng 51% diện tích đảo.

Núi lửa Mauna Loa đã phun trào 33 lần kể 

từ năm 1843 và lần cuối cùng gần nhất là vào năm 
1984. Trong gần 40 năm qua, dân số trên hòn đảo 
đã tăng gấp đôi. 

Mauna Loa bao phủ gần một nửa hòn đảo, 
núi lửa cao khoảng 4.169 mét so với mực nước 
biển, trải rộng trên diện tích hơn  5.180 km2. Ngọn 
núi lửa hình khiên đang hoạt động, sườn núi tương 
đối thoai thoải.

Các nhà khoa học ước tính Mauna Loa có 
khả năng nổi lên trên mực nước biển khoảng 
300.000 năm trước và phát triển nhanh chóng kể từ 
đó. ■ 

Kỳ lạ nuôi mèo ở Na Uy là 
bất hợp pháp

Trên quần đảo Svalbard của Na Uy 
không những con người không 
được chết tại đây mà nuôi mèo cũng 

là một điều cấm.
Mèo là sinh vật dễ thương nhất được hàng 

triệu người yêu mến. Những con vật này sống ở 
khắp nơi trên hành tinh và ở nhiều quốc gia thậm 
chí còn là điểm thu hút của địa phương. Điều đáng 
ngạc nhiên hơn là có một thành phố trên thế giới 
mà luật pháp cấm mèo cư trú. Hãy cũng tìm hiểu 
nguyên nhân.

Ảnh minh họa 
Trên quần đảo Svalbard của Na Uy có ngôi 

làng Barentsburg, khu định cư lớn thứ hai trong 
khu vực. Từng là một nơi thịnh vượng, nơi tiến 
hành canh tác, tổ chức đủ loại hội chợ, có nhà kính 
và thậm chí cả hồ nước biển. Sống ở đây, cũng như 
trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, vào cuối những năm 1990, mèo 
đã bị trục xuất khỏi Barentsburg theo đúng nghĩa 
đen và những người yêu mèo bị cấm mang những 
con vật này đến quần đảo. Lý do hóa ra rất đơn giản 
và nằm ở việc chăm sóc động vật.

Thực tế là các nhà chức trách coi việc mèo 
sống tại đây có nguy cơ lây lan bệnh dại và bệnh 
echinococcosis, có thể lây lan sang các loài động 
vật khác và vật nuôi trong nhà. Mặc dù nguyên 
nhân này nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng 
chính xác là nguyên nhân chính khiến mèo bị trục 
xuất.

Lệnh cấm cư trú của mèo không phải là luật 
kỳ lạ duy nhất ở quần ảo này. Svalbard cũng ược đ đ
biết ến với thực tế là mọi người không thể chết ởđ  
đây. Nh đ đ  ững người sắp chết ược gửi vào ất liền, vì
đơn gi đản là có chỗ chôn cất tại ảo này. ■ 



Issue # 2027 * Tuesday, December 27,  2022

Trang 15

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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