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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.  

, vòt 
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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

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
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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

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN
Nhaän ñöa / ñoùn Khaùch ñi moïi nôi nhö

979-2040/1608

Giaù caû phaûi chaêng

Xin goïi laáy heïn: Jimmy Phaïm 832-423-4806

Phi Tröôøng - Baùc Só - Thi Quoác Tòch

Theû Xanh - Ñi Chôï  v.. v..

Coù Xe Pick Up Truck

Xe 5 vaø 7 choã ngoài

Liên minh châu Âu 
quyết định gia hạn trừng 
phạt Nga thêm 6 tháng

(VN+) - Các lệnh trừng phạt này 
được gia hạn thường xuyên trong 8 
năm qua và được mở rộng đáng kể 
vào tháng 2/2022, liên quan chiến 
dịch quân sự đặc biệt của Nga tại 
Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 
27/1 đã quyết định gia hạn các lệnh 
trừng phạt về kinh tế đối với Nga 
thêm 6 tháng (tới ngày 31/7).

EU đưa ra lệnh trừng phạt đối với 
Nga lần đầu tiên vào năm 2014 sau 
khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Tính đến nay, EU đã áp đặt 9 
vòng trừng phạt đối với Nga. Gói 
trừng phạt về kinh tế của EU nhằm 
vào Nga bao gồm một loạt biện pháp 
như hạn chế đối với thương mại, tài 
chính, công nghệ và hàng hóa lưỡng 
dụng, công nghiệp, vận tải và hàng xa 
xỉ.

Ngoài ra còn có lệnh cấm nhập 
khẩu hoặc vận chuyển dầu thô bằng 
đường biển và một số sản phẩm dầu 
mỏ từ Nga sang EU, loại bỏ các ngân 
hàng của Nga khỏi Hiệp hội Viễn 
thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn 
cầu (SWIFT) và đình chỉ hoạt động 
phát sóng cũng như giấy phép của một 
số cơ quan truyền thông do Chính phủ 
Nga tài trợ.

Bên cạnh đó, EU cũng đã áp 

dụng nhiều biện pháp như hạn chế về 
quan hệ kinh tế với bán đảo Crimea, 
thành phố Sevastopol..., đóng băng 
tài sản và hạn chế đi lại đối với nhiều 
cá nhân và tổ chức, cùng các biện 
pháp ngoại giao khác.

Liên quan đến các biện pháp 
trừng phạt của EU đối với Nga, Thủ 
tướng Hungary Viktor Orban ngày 
27/1 tuyên bố nước này sẽ không cho 
phép mở rộng các biện pháp trừng 
phạt của EU đối với ngành công 
nghiệp hạt nhân của Nga.

Phát biểu trên đài phát thanh 
Kossuth, ông Orban nói: “Chúng tôi 
sẽ không cho phép các biện pháp 
trừng phạt làm gia tăng lạm phát của 
Hungary. Điều quan trọng nhất ở đây 
là giá năng lượng. Do đó, chúng tôi sẽ 
không cho phép kế hoạch mở rộng các 
biện pháp trừng phạt đối với năng 
lượng hạt nhân”.

Thủ tướng Orban lưu ý rằng 97% 
người dân nước này được hỏi ý kiến 
đều phản đối việc kéo dài các lệnh 
trừng phạt đối với năng lượng hạt 
nhân của Nga.

Hungary đang vận hành nhà máy 
điện hạt nhân Paks, được xây dựng 
theo thiết kế của Liên Xô cũ. Nhà máy 
này có 4 lò phản ứng loại VVER-440 
công suất 2.000MW. Theo nhiều 
nguồn khác nhau, cơ sở này sản xuất 
hơn một nửa tổng lượng điện của 
Hungary. 

LƯU Ý

Các Trường Tư Vô Vị Lợi và các Cơ Sở Cho Học Sinh Bị Bỏ Rơi & 
Phạm Pháp trong Houston, Texas và Các Vùng Phụ Cận

Có Thể Cần Hành Động

Thông báo này áp dụng cho niên khoá 2023-2024. Các Trường Tư Vô 
Vị Lợi (PNP) và các Cơ Sở cho Học Sinh Bị Bỏ Rơi & Phạm Pháp có 
thể đủ điều kiện để nhận được các dịch vụ đồng đều theo Luật Giáo 
Dục Tiểu và Trung Học, luật này vừa được tái ban bố là ESSA (Every 
Student Succeeds Act). Các dịch vụ công bằng được cung cấp qua sự 
hợp tác với Khu Học Chánh Houston trong các loại tài trợ liên bang rõ 
rệt cho các dịch vụ giảng dạy, cố vấn, sinh hoạt phụ huynh, và phát triển 
chuyên môn để cổ vũ sự thành công học vấn. Phải hội đủ các điều kiện 
rõ rệt và sự tham dự về số học sinh ghi danh và địa điểm của trường 
hay cơ sở. Hãy liên lạc với Khu Học Chánh Houston để biết thêm chi 
tiết trước ngày thứ Ba, 14 tháng Hai, 2023.

Các trường tư vô vị lợi phải email cho cholmes2@houstonisd.org về 
thông tin liên quan đến Titles I, II & IV - Part A.

Các Cơ Sở cho Học Sinh Bị Bỏ Rơi & Phạm Pháp phải email cho 
salexan1@houstonisd.org về thông tin liên quan đến Title I – Part D, 
Subpart 2.

Về các dịch vụ cho học sinh tại các trường PNP nói tiếng khác với Anh 
ngữ, hãy email cho  về thông tin liên quan đến rjones3@houstonisd.org
Title III – Part A (EL and IMM)

Về các dịch vụ cho học sinh di dân tại các trường PNP mà họ thường 
xuyên di chuyển vì công việc gia đình trong các ngành đóng hộp, đánh 
cá, và nông nghiệp, hãy email cho  về thông sdglaesem@houstonisd.org
tin liên quan đến Title I - Part C (Migrant).

DISCLAIMER: The Vietnamese version is a translation of the original in English for 
information purposes only. In case of a discrepancy, the English original will prevail.

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

LNC Appliance Service

Goïi: 832-873-6308
Text or Email: LNCapplianceservice@gmail.com

Ÿ 7 Naêm kyõ thuaät vieân uûy quyeàn cuûa Samsung

Ÿ 4 Naêm dòch vuï ñoäc laäp thieát bò LNC

Dòch vuï ñaëc bieät cho Washer, Dryer chæ vôùi $89 + Phuï Tuøng (neáu caàn thieát)

² Goïi cho chuùng toâi neáu thieát bò gaëp söï coá nhö: 

² Khoâng chaïy

² Khoâng söôûi

² Khoâng thoaùt nöôùc

² Xì nöôùc  

² Beå hoaëc Hö hoûng

² Tieáng oàn cao ...

Thöông Hieäu: Samsung, LG, Whirlpool, GE, Kenmore, Maytag

Thieát Bò: Washer, Dryer, Refrigerator, Dishwasher, Cook Top, Microwave

Chuyeân:

995-2042/1610

mailto:rjones3@houstonisd.org
mailto:sdglaesem@houstonisd.org
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TIN THẾ GIỚI
Dư luận Italy phản đối việc 

NATO can thiệp vào xung đột 
Ukraine

(VN+) - Cuộc khảo sát do công ty nghiên 
cứu Euromedia Research thực hiện, trong đó 
68,5% người trả lời phản đối NATO can thiệp vào 
cuộc xung đột Nga-Ukraine trong khi có 16,2% 
ủng hộ.

Báo La Stampa của Italy ngày 28/1 đăng 
kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 52% số 
người Italy được hỏi ý kiến phản đối việc cung cấp 
vũ khí hiện đại do phương Tây sản xuất cho 
Ukraine.

Cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu 
Euromedia Research thực hiện ngày 24/1, trong đó 
68,5% người trả lời phản đối NATO can thiệp vào 
cuộc xung đột Nga-Ukraine trong khi có 16,2% 
ủng hộ. 

Binh sĩ Ukraine diễn tập quân sự tại một 
địa điểm không xác định

Theo cuộc khảo sát, 32,5% số người được 
hỏi tin rằng sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn mà 
Nga và Ukraine đều chấp nhận. Khoảng 24,9% cho 
rằng hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ giảm dần.

Có 33,9% người được hỏi trả lời rằng cần 
phải hỗ trợ Ukraine bằng xe tăng Leopard do Đức 
sản xuất, trong khi 58% không tán thành ý kiến 
này.

Trong khi đó, đại đa số người trả lời 
(78,2%) tin rằng cuộc xung đột Ukraine rất xa vời 
với họ.

Đầu tháng 1/2023, một cuộc khảo sát do 
công ty nghiên cứu thị trường SWG thực hiện cho 
Greenpeace cho thấy, hơn một nửa số người được 
hỏi (55%) phản đối kế hoạch của chính phủ Italy để 
tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2028 như mục tiêu 
mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đề ra. 

Quốc hội Peru bác bỏ đề 
xuất tổ chức cuộc tổng tuyển 
cử sớm

(VN+) - Tổng thống Peru Boluarte tiếp tục 
kêu gọi các nghị sĩ tìm một cách thức để giải quyết 
cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng 
nghiêm trọng hiện nay bằng việc tổ chức bầu cử 
sớm.

Tối 28/1, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu phản 
đối đề nghị tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng 

12/2023 mà Tổng thống Dina Boluarte đưa ra.
Vài giờ sau đó, Tổng thống Boluarte tiếp 

tục kêu gọi các nghị sĩ tìm một cách thức để giải 
quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng 
nghiêm trọng hiện nay bằng việc tổ chức bầu cử 
sớm.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống 
Boluarte chia sẻ: “Rất tiếc vì Quốc hội không thể 
nhất trí một thời điểm tổ chức tổng tuyển cử để 
người dân Peru được tự do bầu ra chính quyền 
mới”. Bà kêu gọi các chính trị gia “gác lại các lợi 
ích đảng phái của mình và đặt lợi ích của đất nước 
lên trên hết”.

Tháng trước, các nghị sĩ Peru đã nhất trí tổ 
chức bầu cử vào tháng 4/2024, tức là sớm hơn 2 
năm so với luật định. Tuy nhiên, trong bối cảnh các 
cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ, ngày 28/1, Tổng 
thống Boluarte đã kêu gọi Quốc hội ấn định một 
ngày bỏ phiếu sớm hơn, cụ thể là vào tháng 
12/2023.

Tại phiên họp toàn thể vừa kết thúc, Quốc 
hội Peru đã bác đề xuất này với 45 phiếu thuận, 65 
phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính 
trị-xã hội nghiêm trọng sau khi Tổng thống Pedro 
Castillo bị Quốc hội phế truất và bắt giữ vào đầu 
tháng 12 vừa qua, mở đường cho bà Boluarte lên 
đảm nhận chức Tổng thống lâm thời.

Những người ủng hộ ông Castillo yêu cầu 
bà Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử 
mới. Họ đã xuống đường biểu tình, phong tỏa các 
tuyến đường cao tốc, ảnh hưởng tới hoạt động vận 
tải cung ứng lương thực, nhiên liệu và các loại nhu 
yếu phẩm. Chính phủ cho biết sẽ sớm triển khai 
cảnh sát và binh sĩ để khai thông các tuyến đường.

Tổng thống Peru Dina Boluarte
Trong 7 tuần biểu tình trên cả nước, đã có ít 

nhất 47 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương 
và hơn 320 người bị bắt giữ.

Tại các tỉnh thành ở miền Nam Peru, biểu 
tình đã ảnh hưởng đến ngành du lịch - là lĩnh vực 
kinh tế mũi nhọn của Peru. Hàng trăm du khách 
đang mắc kẹt tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. 
Nhiều người đã được sơ tán bằng trực thăng. 

Israel áp dụng biện pháp 
an ninh nhằm vào người thân 
phần tử khủng bố

(VN+) - Hội đồng Bộ trưởng Israel dự kiến 

sẽ thảo luận về một dự luật nhằm tước quốc tịch 
Israel của thành viên những gia đình bị cáo buộc 
hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố này.

Tối 28/1, nội các an ninh của Israel đã 
thông báo biện pháp mới nhằm vào người thân 
trong gia đình của các phần tử khủng bố sau hai vụ 
tấn công bằng súng ở Jerusalem khiến nhiều người 
thiệt mạng và bị thương.

Theo hãng tin AFP, các thành viên những 
gia đình này sẽ bị tước một số quyền về an sinh xã 
hội.

Ngoài ra, Hội đồng Bộ trưởng Israel dự 
kiến sẽ thảo luận trong ngày 29/1 về một dự luật 
nhằm tước quốc tịch Israel của thành viên những 
gia đình bị cáo buộc hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố 
này.

Dự luật cũng áp dụng với những người 
Palestine có quốc tịch Israel và người Palestine có 
quy chế thường trú nhân ở Đông Jerusalem.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ tấn 
công ở Neve Yaakov, Jerusalem

Trước đó, 7 người đã thiệt mạng ngày 27/1 
trong một cuộc tấn công bằng súng tại một thánh 
đường Do Thái ở Jerusalem và 2 người khác bị 
thương trong một cuộc tấn công ở thành phố vào 
sáng 28/1.

Các vụ việc xảy ra sau khi 9 người 
Palestine thiệt mạng trong một chiến dịch vây ráp 
của quân đội Israel tại trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây bị 
chiếm đóng.

Trên trang Twitter, cảnh sát Israel cho biết 
thủ phạm là hai thanh niên Palestine 21 tuổi và 13 
tuổi sống tại Đông Jerusalem. Kết quả điều tra ban 
đầu cho thấy hung thủ thực hiện vụ tấn công một 
mình.

Theo tờ Times of Israel, cảnh sát đã bắt giữ 
42 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều người 
thân và bạn bè của thủ phạm.

Trong khi đó, Palestine cho rằng Israel phải 
chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng hiện nay 
tại khu Bờ Tây và Jerusalem.

Theo Tân Hoa xã, thông cáo báo chí ra 
ngày 28/1 của ban lãnh đạo Palestine sau khi Tổng 
thống Palestine Mahmoud Abbas tổ chức một cuộc 
họp ở thành phố Ramallah (Bờ Tây), nêu rõ Chính 
phủ Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng leo 
thang nghiêm trọng hiện nay, xuất phát từ việc tiếp 
tục xây khu định cư, sáp nhập đất đai và phá hủy 
nhà cửa (của người Palestine).

Thông cáo nhấn mạnh rằng các chính sách 
này “là hậu quả của sự vi phạm cam kết về thực 
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hiện các thỏa thuận hòa bình đã ký và vi 

phạm các nghị quyết quốc tế”.
Ban lãnh đạo Palestine cảnh báo tình hình 

tiếp tục xấu đi có thể đe dọa an ninh và ổn định toàn 
khu vực. 

Thổ Nhĩ Kỳ có động thái 
đáp trả cảnh báo du lịch của Mỹ 
và châu Âu

(VN+) - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh 
báo về các cấp độ nguy hiểm của hận thù, tẩy chay 
tôn giáo ở châu Âu và những cuộc tấn công nhằm 
vào người nước ngoài, các hành động phân biệt 
chủng tộc ở Mỹ.

Ngày 28/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo 
du lịch với châu Âu và Mỹ, đây được xem là động 
thái đáp trả những cảnh báo tương tự của các cường 
quốc phương Tây nhằm vào Ankara.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ 
cảnh báo về “các cấp độ nguy hiểm của hận thù và 
tẩy chay tôn giáo ở châu Âu”. Một thông báo khác 
cũng của bộ này cho biết “gần đây có những cuộc 
tấn công nhằm vào người nước ngoài và các hành 
động phân biệt chủng tộc diễn ra ở một số nơi tại 
Mỹ”.

Trước đó, cả Mỹ và một số nước châu Âu 
đã khuyến cáo công dân tránh tham dự những sự 
kiện tập trung đông người và tránh đi du lịch tới 
những địa điểm nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu tình bên ngoài sứ quán Thụy Điển ở 
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối hành động đốt kinh 
Koran

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, 
Bộ Ngoại giao Thụy Điển cảnh báo người dân 
nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ cần tránh đám đông và các 
cuộc biểu tình, sau làn sóng phản đối việc một 
chính trị gia cực hữu ở Stockholm đốt bản sao kinh 
Koran vào tuần trước.

Trên trang tư vấn dành cho người Thụy 
Điển ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ: 
“Công dân Thụy Điển ở Thổ Nhĩ Kỳ được yêu cầu 
cập nhật diễn biến của các sự kiện, tránh tụ tập 
đông người cũng như tham gia tuần hành… Dự 
kiến, các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra bên 
ngoài Đại sứ quán ở Ankara và Tổng Lãnh sự quán 
ở Istanbul trong những ngày tới”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ các cuộc đàm phán 
với Thụy Điển và Phần Lan về đơn xin gia nhập Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau 
cuộc biểu tình tại Thụy Điển, trong đó chính khách 

cực hữu Rasmus Paludan đã đốt bản sao kinh 
Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở 
Stockholm.

Vụ việc này đã dấy lên làn sóng chỉ trích tại 
nhiều nước có đông tín đồ Hồi giáo và ảnh hưởng 
đến tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển.

Trong khi đó, ngày 28/1, Ngoại trưởng 
Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết tiến trình xin 
gia nhập NATO của nước này đã tạm dừng.

Theo Tân Hoa xã, chia sẻ với tờ Expressen, 
Ngoại trưởng Billstrom nói: “Một số sự kiện xảy ra 
trong những tuần qua đã làm quá trình tạm thời 
phải dừng lại”. Ông cũng cho biết thêm rằng Chính 
phủ Thụy Điển sẽ tập trung đầu tư cho lĩnh vực 
năng lượng và cần thời gian để thúc đẩy trở lại việc 
xin gia nhập NATO. 

Italy và Libya ký thỏa thuận 
phát triển khí đốt trị giá 8 tỷ USD

(VN+) - Italy-Libya sẽ đầu tư 8 tỷ USD 
vào phát triển khí đốt cũng như năng lượng mặt trời 
và thu hồi carbon, thỏa thuận này là khoản đầu tư 
lớn nhất vào lĩnh vực năng lượng của Libya trong 
hơn hai thập kỷ.

Ngày 28/1, Italy đã ký một thỏa thuận khí 
đốt trị giá 8 tỷ USD với Libya trong khuôn khổ 
chuyến thăm của Thủ tướng Giorgia Meloni tới 
quốc gia Bắc Phi này.

Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia của Libya và 
Tập đoàn Eni của Italy cho biết sẽ đầu tư 8 tỷ USD 
vào phát triển khí đốt, cũng như năng lượng mặt 
trời và thu hồi carbon. Thỏa thuận về khí đốt tự 
nhiên này là khoản đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực 
năng lượng của Libya trong hơn hai thập kỷ.

Theo tập đoàn Eni, dự án liên quan đến việc 
phát triển hai mỏ khí đốt ngoài khơi. Hoạt động 
khai thác khí đốt tại hai mỏ này dự kiến bắt đầu từ 
năm 2026 và đạt tổng sản lượng hơn 21 triệu 
m3/ngày.

Dự án cũng bao gồm việc xây dựng một cơ 
sở thu hồi và lưu trữ carbon tại khu Mellitah, cách 
thủ đô Tripoli 80km về phía Tây, giúp giảm đáng 
kể lượng khí thải carbon.

Nhà máy khí đốt của tập đoàn năng lượng 
Eni ở Marina di Ravenna (Italy)

Thỏa thuận được ký kết trước sự chứng 
kiến của Thủ tướng Italy Meloni và Thủ tướng 
Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya, ông Abdul 
Hamid Dbeibah. Ngoài năng lượng, hai bên cũng 
thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh 

vực kinh tế, kiểm soát biên giới và chống nạn di cư 
trái phép.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh 
đạo châu Âu đến Libya kể từ chuyến thăm của cựu 
Thủ tướng Italy Mario Draghi vào tháng 4/2021.

Đầu tuần này, Thủ tướng Meloni cũng đã 
thăm Algeria, nhà cung cấp khí đốt chính của Italy. 
Tại đây, Tập đoàn Eni và Công ty năng lượng nhà 
nước Sonatrach của Algeria đã ký một thỏa thuận 
hợp tác mới nhằm củng cố an ninh năng lượng và 
thúc đẩy nỗ lực cắt giảm khí thải carbon.

Năm 2022, Algeria đã trở thành một trong 
những đối tác chiến lược hàng đầu của Italy sau khi 
nước này thay thế Nga trở thành nhà cung cấp năng 
lượng lớn nhất của Rome. 

Xuất khẩu lọc dầu của Hàn 
Quốc đạt mức cao kỷ lục trong 
năm 2022

(VN+) - Trong năm 2022, Hàn Quốc đã 
xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu đến 64 quốc gia 
trên thế giới, tăng so với con số 58 quốc gia trong 
năm 2021.

Hiệp hội Dầu khí Hàn Quốc cho hay xuất 
khẩu của các nhà máy lọc dầu của nước này đạt 
mức cao kỷ lục trong năm 2022, do giá năng lượng 
toàn cầu tăng vọt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 
Nga và Ukraine kéo dài.

Theo Hiệp hội, tổng kim ngạch xuất khẩu 
của các nhà máy lọc dầu trong nước đạt 57 tỷ USD 
trong năm 2022, tăng 71,2% so với năm trước đó, 
ghi dấu mức cao nhất kể từ khi đạt 53,2 tỷ USD vào 
năm 2012.

Hàn Quốc đã xuất khẩu các sản phẩm xăng 
dầu đến 64 quốc gia trong năm 2022, tăng so với 
mức 58 quốc gia vào năm 2021. Australia chiếm 
18,3% tổng số xuất khẩu, theo sau là Singapore và 
Mỹ tương ứng với 12,1% và 8,3%.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ chiếm 8%, 
giảm mạnh so với mức 20% vào năm 2021 do các 
hạn chế của chính sách “Zero COVID” đã ảnh 
hưởng nặng nề đến các hoạt động công nghiệp của 
nước này.

Theo Hiệp hội, trong năm 2023, các nhà 
máy lọc dầu của Hàn Quốc dự ẽ ợc hưởng  đoán s  đư
lợi từ việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế phòng 
chống COVID cùng với các quy định xuất khẩu do 
Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga.
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Vitamin C có phải là chìa 
khóa cho làn da sáng khỏe

Vitamin C được biết ến với đặc tính đ
chống oxy hóa và làm sáng da. 
Ngoài ra, đây là thành phần cần 

thiết cho phái đẹp để kết hợp với kem chống nắng 
giúp tăng hiệu quả.

Theo Healthline, vitamin C được coi là 
một trong những thành phần tốt nhất trên thị trường 
để hỗ trợ chống lão hóa và là chìa khóa để duy trì 
làn da mịn màng, đều màu và tươi sáng.

Bên cạnh việc bổ sung vitamin C từ chế độ 
ăn uống, sử dụng huyết thanh và các sản phẩm bôi 
ngoài da khác là cách trực tiếp để đạt được lợi ích 
cho da.

Vitamin C là gì?
Tiến sĩ Sarah Brewer, Giám đốc y tế tại 

Healthspan, cho biết: “Vitamin C hoặc axit 
ascorbic là loại vitamin tan trong nước và không 
thể lưu trữ trong cơ thể. Do đó, bổ sung thường 
xuyên vitamin C qua thực phẩm là điều cần thiết. 
Các nguồn thực phẩm bao gồm trái cây và rau quả, 
đặc biệt là trái cây họ cam quýt, quả mọng và kiwi”.

Theo WebMD, vitamin C đóng vai trò 
trong việc kiểm soát nhiễm trùng và chữa lành vết 
thương, là chất chống oxy hóa mạnh có thể trung 
hòa các gốc tự do có hại. Nó liên quan đến nhiều 
chức năng của cơ thể, bao gồm hình thành 
collagen, hấp thụ sắt, hoạt động bình thường của hệ 
thống miễn dịch, chữa lành vết thương, duy trì sụn, 
xương và răng.

Ảnh minh họa
Lợi ích của vitamin C trong chăm sóc da
Tiến sĩ Derrick Phillips, chuyên gia tư vấn 

da liễu tại Skin Theory giải thích: “Bổ sung 
vitamin C vào thói quen chăm sóc da của bạn sẽ 
làm sáng da và bảo vệ chống lại thiệt hại do các gốc 
tự do có hại trong môi trường gây ra”.

Tác dụng chống oxy hóa làm tăng khả năng 
phục hồi của da đối với ô nhiễm và giảm tác hại của 
ánh nắng mặt trời, ông nói: “Nó cũng kích thích sự 
hình thành collagen mới, do đó giữ cho làn da trẻ 
trung và căng mọng”.

Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter cho biết: 
“Vitamin C cũng giúp ức chế việc sản xuất melanin 
mới, sắc tố gây ra các đốm nắng và màu da không 
đồng đều, thậm chí có thể giúp khuếch đại khả 
năng bảo vệ của kem chống nắng”.

Mọi loại da đều có thể được hưởng lợi từ 
việc điều trị hàng ngày với vitamin C. Tác dụng 

làm sáng, săn chắc, mịn màng và nuôi dưỡng của 
chất chống oxy hóa giúp làn da sáng hơn rõ rệt chỉ 
sau vài lần sử dụng. Cho dù da bạn dễ nổi mụn, da 
khô hay bạn chỉ muốn duy trì làn da mịn màng, việc 
bổ sung vitamin C vào thói quen sẽ mang lại cho 
bạn hiệu quả tức thì và lâu dài.

Vitamin C (nó cũng thường xuất hiện dưới 
dạng axit ascorbic trong danh sách thành phần) đã 
được nghiên cứu kỹ lưỡng về tác dụng của nó đối 
với da, dù là bôi tại chỗ hay uống. Giống như các 
chất chống oxy hóa, nó giúp hạn chế sự hình thành 
các gốc tự do trong da do từ tia UV và ô nhiễm.

Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter nói: 
“Vitamin C tốt cho mọi loại da, nhưng những 
người có làn da nhạy cảm hoặc mụn trứng cá nên 
cẩn thận. Loại da nhạy cảm có thể bị kích ứng bởi 
công thức vitamin C mạnh. Do đó, họ có thể sử 
dụng công thức khác dịu nhẹ hơn và dễ hòa tan 
trong nước hơn”.

Tương tự đối với làn da bị mụn trứng cá, 
vitamin C có thể làm trầm trọng thêm tình trạng 
mụn. Ngoài ra, những người có làn da dễ bị mụn 
nên tránh các công thức chứa silicone.

Các chuyên gia da liễu khuyên người mới 
sử dụng vitamin C nên thoa tinh chất 3 lần/tuần để 
làn da quen với thành phần này.

Vitamin C nên được sử dụng như thế 
nào?

Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter cho biết: 
“Vitamin C thường được tìm thấy dưới dạng huyết 
thanh, nên được sử dụng vào buổi sáng sau khi rửa 
mặt và thoa trước kem dưỡng ẩm”.

Cô ấy khuyên bạn nên chọn một công thức 
chứa các thành phần quan trọng khác như axit 
hyaluronic (nếu dưỡng ẩm là ưu tiên hàng đầu của 
bạn) hoặc axit salicylic (để tẩy tế bào chết và ngăn 
ngừa đốm nâu).

“Hãy tìm các sản phẩm chứa vitamin E 
hoặc axit ferulic phối hợp hoạt động với vitamin C 
để tăng cường kết quả”, bác sĩ thẩm mỹ Sophie 
Shotter chia sẻ.

Sự nhất quán là chìa khóa, dù bạn quyết 
định thoa vitamin C vào buổi sáng hay trước khi đi 
ngủ, bạn sẽ nhận được kết quả tốt. ■

Vì sao phụ nữ mãn kinh bị 
loãng xương?

Phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh 
thường gặp phải tình trạng loãng 
xương do lão hóa tự nhiên, đặc biệt 

do sự thay đổi hormone trong cơ thể.
Theo trang Verywellhealth, ở độ tuổi trên 

50, trung bình cứ hai phụ nữ thì một người bị loãng 
xương, trong đó mãn kinh là một nguyên nhân 
chính yếu.

Hiểu về tình trạng loãng xương
Xương cấu tạo từ các khoáng chất, chủ yếu 

là muối canxi, được liên kết bằng các sợi collagen. 
Xương có lớp vỏ ngoài dày và cứng, bên trong có 
mạng lưới xốp mềm với cấu trúc giống tổ ong.

Loãng xương xảy ra khi tình trạng xương 

trở nên mỏng manh, các cấu trúc tổ ong bên trong 
rỗng khiến xương dễ gãy. Nếu bị loãng xương 
nặng, nhiều người có thể gãy xương dù không bị 
ngã hay gặp chấn thương nào.

Theo trang Verywellhealth, ở độ tuổi trên 
50, trung bình cứ hai phụ nữ thì có một người bị 
loãng xương. Phụ nữ có nguy cơ loãng xương cao 
hơn nam giới do cấu tạo xương nhỏ, mỏng. Ngoài 
ra, mãn kinh cũng là một nguyên nhân khiến tình 
trạng loãng xương ở nữ giới cao hơn.

Sự suy giảm hormone estrogen - quá trình 
tất yếu của thời kỳ mãn kinh - là nguyên nhân gây 
ra loãng xương ở phụ nữ. Ngoài chức năng sinh 
sản, estrogen còn đóng vai trò như chất bảo vệ tự 
nhiên và duy trì sức khỏe xương. Sự thiếu hụt 
hormone này ở phụ nữ mãn kinh dẫn đến giảm mật 
độ xương, mất xương, gây ra tình trạng loãng 
xương. Cũng theo Verywellhealth, phụ nữ có thể 
giảm đến 20% mật độ xương sau khi mãn kinh 5-7 
năm. Tốc độ mất xương càng nhanh, khả năng 
loãng xương càng cao.

Ngoài ra, một số yếu tố như tuổi tác, mật độ 
xương, cấu tạo cơ thể, tiền sử loãng xương trong 
gia đình, thói quen hút thuốc, uống rượu, chỉ số 
BMI thấp… cũng có thể ảnh hưởng đến mật độ 
xương ở nữ giới giai đoạn mãn kinh.

Giải pháp ngăn ngừa loãng xương khi 
mãn kinh

Mật độ xương thường giảm dần theo quá 
trình lão hóa của cơ thể. Tuy nhiên, loãng xương ít 
triệu chứng và dễ tiến triển nặng dù không xuất 
hiện dấu hiệu báo trước. Do đó, tình trạng này khó 
phát hiện đến khi xương yếu và gãy.

Để hạn chế và ngăn ngừa loãng xương, phụ 
nữ nên bổ sung canxi và vitamin D ở giai đoạn mãn 
kinh. Các nghiên cứu cho thấy người trong độ tuổi 
19-50 cần nạp 1.000 mg canxi/ngày, với phụ nữ 
trên 50 tuổi thì ít nhất 1.200 mg/ngày. Phụ nữ nên 
bổ sung nhiều thực phẩm giàu canxi vào bữa ăn 
như sữa, rau cải xoăn, súp lơ… Bên cạnh đó, 
vitamin D rất cần thiết để hấp thụ canxi. Các loại cá 
hồi, cá thu… là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, 
bên cạnh sữa và các loại ngũ cốc.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng là cách 
tự nhiên để cơ thể tạo ra vitamin D. Theo các 
chuyên gia, người trưởng thành từ 19 đến 70 tuổi 
cần lượng vitamin D ít nhất 600 IU/ngày, người 
trên 70 tuổi là 800 IU/ngày.

Tập thể dục thường xuyên giúp xây dựng 
và duy trì hệ xương chắc khỏe. Các bài tập rèn 
luyện sức bền cho cơ thể như đi bộ, chạy bộ, đạp 
xe, thể dục nhịp điệu rất tốt để phòng ngừa loãng 
xương. Bởi khi tác động càng nhiều lực lên xương, 
cơ thể sẽ kích thích hình thành xương mới. Nhiều 
nghiên cứu cho thấy các bài tập này còn hỗ trợ tăng 
mật độ khoáng, sức mạnh và kích thước xương.

Bên cạnh đó, liệu pháp thay thế hormone 
có thể ngăn ngừa giảm mật độ xương do sụt giảm 
nồng độ estrogen trong cơ thể (thường xảy ra trong 
thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh). Một số nghiên 
cứu chỉ ra liệu pháp này có thể làm tăng mật độ 
xương khoảng 5% trong hai năm. ■  
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Sau 50 tuổi nên thường 
xuyên thực hiện 6 bài tập này để 
tăng tuổi thọ

Ngoài một chế độ dinh dưỡng lành 
mạnh, việc tập luyện các bài tập 
thể dục cũng sẽ giúp người cao 

tuổi khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.
Người xưa có câu: “Người ngoài năm mươi 

sẽ biết mệnh”, có nghĩa là sau 50 tuổi mới là thời 
điểm vàng trong đời để quyết định tuổi thọ và sức 
khỏe. Ở giai đoạn này, các cơ quan xuất hiện nhiều 
dấu hiệu lão hóa, cơ thể cũng nhanh chóng già đi. Ở 
đời, sinh, lão, bệnh, tử là điều mà chẳng ai có thể 
tránh được. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách duy trì 
những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu 
trong cuộc sống hằng ngày để cơ thể khỏe mạnh 
hơn.

1. Đi bộ
Hầu hết các hình thức vận động đều làm 

tăng sự lưu thông khí huyết, trong đó, đi bộ là bộ 
môn nên được ưu tiên lựa chọn vì dễ thực hiện và 
không tốn kém tiền bạc đối với mọi người.

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày sẽ làm cho 
khí huyết lưu thông tốt hơn, tăng tuần hoàn máu, 
tăng dẻo dai thành mạch, điều hòa huyết áp. Từ đó 
giúp giảm thiểu tối đa các triệu chứng đau nhức, 
mệt mỏi, choáng váng… do tình trạng máu lưu 
thông kém gây ra.

Bên cạnh đó, việc đi bộ thường xuyên giúp 
bạn ngăn ngừa việc hình thành các mảnh xơ vữa 
động mạch, từ đó ngăn chặn được các biến chứng 
từ căn bệnh này gây ra như đột quỵ não.

Ảnh minh họa
2. Khiêu vũ
Khiêu vũ giúp tăng độ dẻo dai, sức mạnh cơ 

bắp và tính linh hoạt của cơ thể.
Bên cạnh đó, bộ môn này còn có thể giảm 

thiểu mức cholesterol toàn phần trong máu, đặc 
biệt là LDL cholesterol hay cholesterol xấu, giúp 
mức tăng HDL cholesterol hay cholesterol tốt. 
Giúp giảm thiểu các bệnh tim mạch, đặc biệt là xơ 
vữa động mạch vành.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những 
người bị suy tim mãn tính nếu tập luyện bộ môn 
này thường xuyên sẽ giúp cải thiện chức năng tim, 
mạch máu và tổng thể chất lượng cuộc sống lên rất 
nhiều.

Dù là môn thể thao nhẹ nhàng nhưng khiêu 
vũ mang lại những hiệu quả không ngờ cho sức 

khỏe. Vì vậy, đây cũng là bộ môn bạn nên tham 
khảo để tăng cường sức khỏe cho bản thân và ngăn 
ngừa đột quỵ.

3. Bơi lội
Bơi lội là bộ môn giúp cải thiện hệ thống 

tim mạch, giúp quá trình lưu thông tuần hoàn máu 
diễn ra tốt hơn. Khi bơi, dưới tác động của nước, 
các mạch máu sẽ được “massage'' giúp lưu thông 
khí huyết, hạn chế nguy cơ gây đột quỵ.

Ngoài ra, bơi lội thường xuyên cũng giúp 
tăng cường tiêu hao mỡ, phát triển cơ phần chân, 
tay, bụng, đùi, lưng… giúp nâng cao sức đề kháng 
của cơ thể, ngăn chặn tình trạng béo phì.

10- 30 phút là khoảng thời gian hợp lý để 
tập luyện môn thể thao này. Cần lưu ý khi bơi 
không nên ngụp lặn quá sâu vì nín thở sẽ gây hại 
cho người bị bệnh lý về mạch.

4. Đi xe đạp
Đạp xe đạp là bộ môn lý tưởng giúp cải 

thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Khi đi xe đạp, 
các bộ phận trên cơ thể đều vận động giúp làm 
giảm lượng mỡ dư thừa gây tắc nghẽn mạch máu.

Duy trì đạp xe 30 phút mỗi ngày sẽ giúp 
tăng tuần hoàn lưu thông máu trong cơ thể, đồng 
thời làm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim 
mạch. Do đó, hãy dành ra thời gian để tập luyện bộ 
môn này thường xuyên để giúp trái tim dẻo dai và 
bền bỉ hơn.

5. Yoga
Tập luyện yoga giúp phòng ngừa đột quỵ 

và phục hồi chức năng hiệu quả. Bên cạnh đó, 
những động tác yoga không chỉ giúp cải thiện thể 
chất mà còn nâng cao tinh thần. Giúp giảm căng 
thẳng mệt mỏi, gìn giữ vóc, đồng thời hỗ trợ tốt cho 
sức khỏe tim mạch.

Với những người không thích các bộ môn 
thể thao mạnh, đây chính là sự lựa chọn thích hợp 
nhất để giúp trái tim khỏe mạnh hơn.

6. Nâng tạ
Nâng tạ là bài tập có tác dụng tang cường 

lưu thông máu lên não, tăng sức khỏe cơ bắp, nhờ 
vậy giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, ngăn chặn 
nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Tuy nhiên, 
bộ môn này đòi hỏi người tập phải có sức khỏe tốt. 
Để tập luyện môn thể thao này, bạn nên bắt đầu tập 
bằng những loại tạ nhỏ phủ hợp với thể trạng sức 
khoẻ, sau nâng dần mức độ khó lên. Nâng tạ 
thường xuyên sẽ khiến cơ thể trở nên khỏe mạnh 
hơn rất nhiều. ■

Người trưởng thành ở Mỹ 
thiếu ngủ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Mỹ nói rằng mỗi người 
lớn nên ngủ đủ 7 giờ/đêm để giữ gìn 

sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người không đạt được 
điều đó dù đã rất cố gắng.

Theo New York Post, nhiều người phải vật 
lộn với khối lượng công việc quá tải trong tuần để 
bản thân được nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần. Gần 
một nửa số người trưởng thành ở Mỹ trải qua hội 

chứng “social jet lag” (tạm hiểu là hiện tượng lệch 
múi giờ do tác động xã hội).

Hội chứng này đề cập đến sự không phù 
hợp giữa đồng hồ sinh học của một cá nhân và 
những sự bất thường xuất hiện trong cuộc sống 
sinh hoạt, được thiết lập bởi các nghĩa vụ như công 
việc, học tập và các hoạt động xã hội.

Một nghiên cứu được công bố hôm 8/11 
trên tạp chí JAMA Network Open là nghiên cứu 
đầu tiên phân tích riêng biệt các kiểu ngủ giữa ngày 
làm việc và ngày nghỉ. Các nhà nghiên cứu đã phân 
tích dữ liệu giấc ngủ của hơn 9.000 người Mỹ từ 20 
tuổi trở lên trong thời gian 2017-2020 để tìm ra 
những thói quen và rối loạn giấc ngủ.

CDC Mỹ báo cáo người trưởng thành nên 
ngủ ít nhất bảy giờ/đêm, nhưng có vẻ nhiều người 
Mỹ không thể làm được điều đó.

Hơn 46% người tham gia nghiên cứu 
JAMA báo cáo họ bị hội chứng “social jet lag” ít 
nhất một giờ, trong khi 19,3% trải qua ít nhất hai 
giờ. “Social jet lag” được tính bằng chênh lệch 
giữa thời gian ngủ và thức vào ngày làm việc và 
ngày nghỉ.

Tiến sĩ Elizabeth Klerman, giáo sư thần 
kinh học Đại học Harvard, nói với CNN: “Tình 
trạng thiếu ngủ do đồng hồ sinh học của cơ thể và 
đồng hồ xã hội ảnh hưởng đến mọi thứ, từ sức khỏe 
tinh thần đến thể chất, làm cản trở hiệu quả làm 
việc của bạn”.

Nghiên cứu trước đó đã chỉ ra tình trạng 
“social jet lag” có liên quan đến bệnh trầm cảm, 
béo phì, tiểu đường loại 2 và các vấn đề tim mạch.

Người Mỹ ngày càng nhận thức được tầm 
quan trọng của một giấc ngủ ngon. Gần 30% người 
được hỏi phàn nàn họ khó ngủ và khoảng 27% cảm 
thấy rất buồn ngủ vào ban ngày.

Một báo cáo từ Harmony Healthcare cho 
thấy cứ ba người tham gia khảo sát sẽ có một người 
ngủ trưa khi làm việc tại nhà. 74% số lượng người 
thừa nhận họ ngủ trưa 1 lần/tuần hoặc nhiều hơn.

Mọi người không chỉ có những giấc ngủ 
ngắn nhanh chóng. Cứ 4 người thì có 3 người cho 
biết giấc ngủ ngắn của họ nhiều hơn 30 phút. Cụ 
thể, 18% tiết lộ giấc ngủ ngắn của họ dài hơn một 
giờ.

Thiếu ngủ gây ra tất cả vấn đề bao gồm khó 
tập trung, thiếu tỉnh táo, thờ ơ, vật lộn với năng 
suất, tăng nhu cầu về caffeine và tăng các vấn đề 
sức khỏe tâm thần. ■ 
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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

PRICEWHOLESALE 

Be a Smart Customer
Come shop with us and save

BIG $$$ in one stop @ a

Flooring 
     & Cabinets

Shaker Cabinets

Raised Panel Cabinets
Laminate Flooring

Spc Flooring

Engineer Wood Flooring
713-973-7800 Office

832-434-4552 Lucy

281-839-5885 Jason 

281-839-5888 Annie 

1075 W. Sam Houston Pkwy N 206, Houston, TX 77043 

maxwellflooring@yahoo.com 

www.maxwellflooring.net 

Call For More Info:

977-2041/1609

981-2040/1608

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
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SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Hetty Green - phù thủy Phố 
Wall

Thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt, 
đặc biệt là ở Phố Wall, dường như 
lâu nay chỉ dành cho đàn ông. Thế 

nhưng, có một phụ nữ đã ghi danh của mình tại đây 
từ rất sớm.

Đầu thế kỷ 20, ở nước Mỹ có một bài hát rất 
được ưa chuộng về một người phụ nữ không được 
ưa chuộng. Đó là bài hát “If I were as rich as Hetty 
Green” (tạm dịch là: Giá tôi giàu như Hetty Green). 

Tên của bà không chỉ đơn thuần là Hetty 
Green, mà còn luôn đi cùng với một biệt danh. Biệt 
danh đó cũng độc nhất vô nhị: Mụ phù thủy Phố 
Wall. Ở Phố Wall, số người thành công và có cá 
tính không ít, nhưng chỉ có một phù thủy.

Bài hát ấy và cái biệt danh ấy đủ để khái 
quát toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh, đầu 
cơ của bà. Bà được coi là người phụ nữ giàu nhất 
thế giới và cũng bị ghét, bị ganh tỵ nhất thế giới. 

Bà nổi tiếng về tài đầu cơ, về khả năng 
kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng cả về tính tiết 
kiệm đến keo kiệt bủn xỉn. Bà là hiện thân của khá 
nhiều nghịch lý ở nước Mỹ và trong thế giới đầu cơ 
thời đó. 

Ngày nay, ở nước Mỹ có không ít công 
trình công cộng và nhân đạo mang tên bà, cho dù 
cái biệt danh nói trên đã bị thời gian phủ bụi đến 
mức chỉ còn thoang thoảng như một giai thoại 
trong lịch sử Phố Wall.

Hetty Green là người phụ nữ duy nhất 
trong hai trăm năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ 
thành đạt trong thế giới Phố Wall

Có thể nói, Hetty Green là người phụ nữ 
duy nhất trong hai trăm năm đầu tiên của lịch sử 
nước Mỹ thành đạt trong thế giới Phố Wall, nơi đến 
tận bây giờ vẫn được coi là chỉ dành cho đàn ông là 
chính. 

Cho dù mức độ giàu có ngày càng tăng, 
nhưng Hetty Green vẫn chỉ luôn mặc bộ váy áo cũ, 
luôn ăn ở tiệm ăn rẻ tiền với món ăn rẻ tiền, ở thuê 
trong căn hộ thuộc loại xoàng xĩnh cho dù sở hữu 

không biết bao nhiêu bất động sản. Nét mặt bà luôn 
nghiêm nghị, khó chịu và rất hiếm khi thấy bà cười. 
Tạp chí Broadway Magazine bầu bà là “người phụ 
nữ ít hạnh phúc nhất”. 

Bà đam mê kiếm tiền và kiếm được rất 
nhiều tiền, nhưng gần như lại không sử dụng số 
tiền ấy cho chính mình. Tài kiếm tiền, tính tiết 
kiệm thái quá và diện mạo bề ngoài là gốc rễ của cái 
biệt danh nói trên.

Những gì hậu thế kể về bà đều giống như 
huyền thoại, không biết cái gì là thật và cái gì chỉ là 
lưu truyền. Thông tin về bà hiện tại không thống 
nhất, thậm chí còn có phần trái ngược nhau, làm 
cho chuyện về bà càng thêm bí hiểm. Chẳng hạn 
như việc bà có được hay không được thừa kế khoản 
tiền hơn 7 triệu USD của cha cũng chẳng bao giờ 
có thể được xác minh rõ.

Chỉ biết rằng Henrietta Howland Robinson 
Green, tên họ khai sinh là Robinson, tên gọi thân 
mật là Hetty sinh ngày 21-11-1834 ở New 
Bedford, Massachusetts, mất ngày 3-7-1916 ở 
New York City. 

Cha mẹ bà là chủ của một hạm đội tàu 
thuyền săn cá voi và là triệu phú. Năm lên 6 tuổi, 
Hetty đã đọc báo chí kinh tế và đã mở tài khoản 
riêng, năm 13 tuổi đã phụ trách toàn bộ mảng việc 
kế toán trong công ty của cha mẹ, hay nói cách 
khác, bà liên quan đến tiền và chứng khoán từ rất 
sớm. 

Cha của bà mất năm 1846. Có người cho 
rằng bà được thừa kế tài sản của cha, có người lại 
bảo bà chỉ được hưởng khoản tiền hàng tháng nhất 
định. Điều chắc chắn là năm 1868, Hetty chuyển 
sang nước Anh và kết hôn với triệu phú Edward 
Green. Họ có với nhau một con trai và một con gái.

Nước Anh cũng là nơi bà thành công với 
phi vụ đầu cơ đầu tiên: mua trái phiếu chính phủ 
Mỹ. 

Thời đó, chính phủ Mỹ của Tổng thống 
Abraham Lincoln trang trải tài chính cho cuộc nội 
chiến bằng phát hành trái phiếu chính phủ. 

Năm 1865, nội chiến kết thúc nhưng gần 
như tất cả - trừ Hetty Green - các nhà đầu tư và đầu 
cơ đều không tin rằng chính phủ tuy thắng trận 
nhưng không thể phục hồi được kinh tế và phát 
triển đất nước. 

Vì thế, giá trái phiếu tiếp tục giảm. Hetty 
dùng tất cả tiền bạc mua về tất cả trái phiếu có thể 
mua được bất chấp mọi sự can ngăn, cười chê và 
nhạo báng. Và rồi chuyện xảy ra đúng như dự đoán 
của Hetty. 

Nước Mỹ không chỉ tái thống nhất mà còn 
dần phục hồi. Trái phiếu chính phủ Mỹ lại tăng giá, 
giúp cho Hetty trong vòng không đầy một năm 
kiếm được 1,25 triệu USD. Thành công đó còn 
giúp Hetty tự tin đủ mức để trở lại Mỹ với mục đích 
chinh phục Phố Wall.

Vụ đầu cơ nổi tiếng thứ hai của Hetty là đầu 
tư vào các công ty xe lửa ở Mỹ. Hetty cho rằng sau 
chiến tranh, nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng rất lớn và 
cấp thiết mà xe lửa sẽ được dành ưu tiên hàng đầu. 
Hetty tập trung mua cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp 

vào tất cả các hãng xe lửa, dù đó là xây dựng các 
tuyến đường sắt hay vận hành mạng lưới xe lửa 
trên khắp nước Mỹ. Kết quả là chỉ trong vòng có 
vài năm, Hetty tăng được gấp bốn lần số vốn bỏ ra.

Từ sau vụ này, Hetty Green chuyên tâm 
vào đầu cơ chứng khoán ở Phố Wall. Hàng ngày, 
người ta thấy Hetty trong bộ váy áo thường màu 
đen, nhàu cũ, đi bằng phương tiện giao thông công 
cộng từ căn hộ ở thuê đến Ngân hàng Chemical 
National Bank bên cạnh Phố Wall. 

Khi mua hay bán, khi nghiên cứu hay biết 
tin thắng đậm, người ta đều thấy nét mặt bà vẫn 
đăm đăm cau có, ít nói, hiếm khi cười. Hetty Green 
không liên minh, liên kết với ai, không đánh bóng 
tên tuổi mình bằng các hoạt động xã hội hay từ 
thiện như nhiều nhà triệu phú khác. 

Các con của bà sau này dùng tiền bà để lại 
để làm từ thiện và các công trình phục vụ lợi ích 
cộng đồng tại quê hương bà. 

Để bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện 
thành công các phi vụ đầu tư và đầu cơ quy mô lớn, 
Hetty Green luôn trữ sẵn hàng chục triệu USD tiền 
mặt hoặc bất động sản dễ bán. 

Thành công của Hetty Green ở Phố Wall 
được coi là bằng chứng sống động nhất - mà từ 
cách đây hơn một thế kỷ - là phụ nữ cũng có thể đầu 
tư và đầu cơ hiệu quả chẳng kém gì đàn ông ở Phố 
Wall và thế giới đầu cơ không phải là thế giới của 
riêng đàn ông. 

Khi qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, bà để lại 
tài sản ngang bằng với John D. Rockefeller và J.P. 
Morgan. Nếu tính về giá trị của đồng tiền thì với số 
tiền đó ở thời điểm bây giờ, Hetty Green còn giàu 
hơn cả Warren Buffett.

Nổi tiếng không kém tài kinh doanh là 
những mẩu chuyện về tính tiết kiệm đến keo kiệt 
bủn xỉn của bà. 

Chẳng hạn như còn lưu truyền câu chuyện 
về việc bà thức trắng cả đêm để tìm một cái tem 20 
xu; về việc bà không cho đốt nến cắm trên bánh 
sinh nhật lần thứ 21 mà gỡ ra cất đi để dùng cho 
sinh nhật lần sau.

Việc bà chỉ dùng 200 USD trong số tiền 
1.200 USD cha cho để mua váy mặc trong lễ 
trưởng thành; việc chỉ chi 30 xu cho một bữa ăn; 
thậm chí uống sữa lạnh để tiết kiệm tiền khí bếp. 

Nhưng nổi tiếng nhất là chuyện khi cậu con 
trai đi trượt tuyết bị tai nạn, bà không cho đi chữa 
chạy trong bệnh viện tốt nhất mà chỉ đến bệnh viện 
dành cho người nghèo để tiết kiệm, với kết quả là 
cậu bé bị nhiễm trùng tới mức phải cưa chân. 

Bà tự biện minh cho mình bằng lập luận 
rằng, ở nơi đó không mất tiền thật nhưng đâu phải 
vì thế mà việc chữa chạy không tốt. 

Người ta cũng còn kể lại câu chuyện có lần 
một cô gái lấy hết can đảm để hỏi bà làm thế nào để 
trở nên giàu có như bà. Hetty Green nhìn cô gái trẻ 
như quan tòa nhìn tội phạm rồi nói: 

“Bằng cách đừng bỏ nhiều tiền ra mua quần 
áo như cháu”. Cái biệt danh nổi tiếng “Mụ phù thủy 
Phố Wall” bao hàm sự nể phục và ganh tỵ, ghen ăn 
tức ở của các đồng nghiệp nhưng cũng còn bởi 
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những cá tính của chính bà.
Không phải ai khác mà chính bà đã tổng kết 

bí quyết thành công của mình như sau: 
“Tôi mua vào khi chứng khoán rẻ và chẳng 

ai muốn mua chúng. Tôi giữ chúng lại cho tới khi 
giá chúng tăng cao và ai cũng muốn mua chúng”. 
Nghe thì thật đơn giản và đúng là bản chất của đầu 
cơ, nhưng mấy ai đã làm được như vậy. Chắc chắn 
chỉ có phù thủy thì mới làm lần nào thắng lần ấy - 
như Hetty Green. ■ 

Cô gái gốc Việt tạo dựng 
thương hiệu "EM OI" trên đất 
Nga...

Thay vì an phận thủ thường, chọn lấy 
một công việc ổn định thì Lien Ngo 
lại muốn làm một thứ gì đó mới mẻ, 

để rồi cơ duyên đưa cô đến với ý tưởng kinh doanh 
quán cà phê ở xứ sở bạch dương.

Khởi nghiệp ở thị trường trong nước chưa 
bao giờ là điều dễ dàng nếu như người khởi nghiệp 
không nắm bắt được tâm lý khách hàng và đặc 
điểm thị trường, nguồn cung - cầu... 

Vậy nên, việc bước chân sang một thị 
trường khác với tất cả mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm, 
không người hỗ trợ thì điều đó lại càng khó khăn 
hơn bội phần. Vậy mà có một cô gái người Việt đã 
chứng minh cho mọi người thấy "không có gì là 
không thể" nếu ta biết cố gắng, nỗ lực vươn lên, 
không ngại thay đổi...

Đó là câu chuyện của cô gái trẻ tên Jinny 
Lien Ngo, 29 tuổi, đến từ Hà Nội. Bằng sự thông 
minh, bản lĩnh, kiên trì, cô gái ấy đã làm được điều 
mà nhiều bạn trẻ ngày nay phải ngưỡng mộ.

Từ khi sinh ra, Jinny Lien Ngo, con gái của 
một nhà ngoại giao, chủ yếu sống ở nước ngoài. 
Thay vì an phận thủ thường, chọn lấy một công 
việc ổn định thì Lien Ngo lại muốn làm một thứ gì 
đó mới mẻ, để rồi cơ duyên đưa cô đến với ý tưởng 
kinh doanh quán cà phê ở xứ sở bạch dương.  

Lien Ngo đã có những chia sẻ về câu 
chuyện riêng tư của mình trên tạp chí Russia 
Beyond (của Nga) trong loạt bài viết về những 
người nước ngoài sinh sống và làm việc ở nước 
này:

“Mọi chuyện bắt đầu từ bố mẹ tôi. Cả 2 
từng theo học tại Đại học Tổng hợp Moscow, bố tôi 
học ngành Luật còn mẹ học Ngôn ngữ học. 

Tôi lớn lên với những câu chuyện mà bố 
mẹ hay kể về đất nước Nga, rộng lớn và xinh đẹp, 
nơi có những con người tốt bụng. Ngay cả tên của 
tôi (Jinny Lien Ngo) cũng có một phần “Nga” ở 
trong đó: Liên là một phần của Liên Xô có nghĩa là 
“Liên Xô cũ” trong tiếng Việt.

Năm 2018, bố tôi trở thành Đại sứ Việt 
Nam tại Nga nên tôi theo chân bố sang sống ở xứ sở 
bạch dương. Tôi từng theo học ngành Kinh tế tại 
Đại học London (UCL), tốt nghiệp năm 2011. 

Khi mới ra trường, tôi làm việc cho một 
công ty đầu tư ở London, sau đó tôi chuyển đến Tây 
Phi để bắt đầu kinh doanh xuất khẩu gỗ và hạt điều 

sang Việt Nam. Vì vậy, tôi đã có chút ít kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Vạn sự khởi đầu nan

Khi tôi đến Nga, món ăn Việt Nam đang 
dần trở nên phổ biến và được nhiều thực khách Nga 
đón nhận. Nhưng tôi nhận ra một điều là các nhà 
hàng khá giống nhau, cung cấp những món ăn 
tương tự nhau và không có nhiều nổi bật. 

Tôi cùng các cộng sự muốn làm một cái gì 
đó chân thực và phải là tự tay mình làm ra. Vì vậy 
chúng tôi đã mở một quán cà phê nhỏ và gọi tên là 
“Em Ơi”. Thực đơn chính của quán có phở bò, tom 
yum, xoài lắc. Ngoài ra còn có bún bò xào, thịt heo 
nướng và cơm vịt nướng hoặc tôm chua ngọt.

Tôi đã tự thực hiện việc kinh doanh mà 
không nói với bố mẹ mình. Quán được khai trương 
và vấn đề đầu tiên mà chúng tôi gặp phải là làm sao 
để giữ chân khách hàng. Trong 2 tuần đầu tiên, có 
rất nhiều người Nga đến quán ăn, nhưng vì thức ăn 
làm không ngon nên họ chỉ đến 1 lần và không bao 
giờ quay trở lại. 

Cho đến 2 tháng sau đó, chúng tôi mời 
được đầu bếp hiện tại, mọi thứ mới thực sự bắt đầu 
khởi sắc. Khách đến thưởng thức, khen thức ăn 
ngon và truyền tai nhau, thế là chúng tôi có đông 
khách hơn, đa số là sinh viên nước ngoài đến từ 
châu Á.

Vốn đầu tư ban đầu cần thiết để mở một 
quán cà phê nhỏ ở Nga là khoảng 20.000 - 30.000 
USD. Vấn đề duy nhất là tiền thuê mặt bằng ở đây 
khá cao. Người ta có thể phải trả từ 5.000 rúp (1,4 
triệu đồng) đến 14.000 rúp (4,4 triệu đồng) cho mỗi 
mét vuông mặt bằng ở thành phố Moscow.

Những bài học quý giá
Nhóm của chúng tôi còn trẻ và rất nhiệt 

huyết. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi 
biết họ, bởi vì đó không phải là điều mình muốn là 
được. Nhóm có 6 người và tôi là người lớn tuổi 
nhất. 

Đầu bếp 27 tuổi nhưng những người còn lại 
trong nhóm mới ngoài 20 tuổi. Tất cả chúng tôi đều 
làm việc chăm chỉ, cật lực. Có khi cả đội phải làm 
việc suốt 13 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi nghĩ tất cả 
thực khách đều có thể cảm nhận được điều đó khi 
đến với quán của chúng tôi.

Đa số thành viên trong nhóm đều nói tiếng 
Nga, nhưng tôi thì không. Việc không biết tiếng 
không gây ra vấn đề lớn đối với tôi, nhưng đôi khi 
tôi muốn giao tiếp với khách hàng người Nga và 
thật khó khăn vì nhiều người không biết tiếng Anh. 

Tôi chỉ biết một cụm từ trong tiếng Nga là 
“ochen vkusny” (nghĩa là rất ngon). Khi nghe thấy 
nó, tôi biết họ thích món ăn của chúng tôi.

Phở bò rất phổ biến ở đây và một trong 
những điều kỳ lạ nhất mà chúng tôi nhận ra là có rất 
nhiều khách hàng Nga thường xuyên đến với quán 
chỉ vì món phở. 

Thậm chí, có 3 nhóm người đến ăn phở mỗi 
ngày, trừ những ngày cuối tuần, khi họ không làm 
việc. Có hôm, chúng tôi hết phở, thế là họ đến rồi đi 
mà chẳng thử món khác. 

Chúng tôi cũng có một khách hàng thân 
thiết đến ăn hàng ngày, cứ hôm nào thấy vắng mặt 
anh là chúng tôi biết anh đang đi du lịch. Và điều 
đặc biệt nữa là anh chỉ ăn phở. Nghe có vẻ kỳ lạ 
nhưng đồng thời cũng cảm thấy được an ủi khi biết 
rằng ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất, những vị 
khách này vẫn ủng hộ mình.

Cuối cùng trong bài viết này, tôi có đôi lời 
muốn trước khi thành lập một doanh nghiệp ở Nga, 
có 3 điều bạn nên xem xét kỹ lưỡng:

Trước hết, bạn cần một người đã ở đây lâu 
năm, hiểu rõ các khía cạnh pháp lý và văn hóa khi 
khởi nghiệp tại đây. Khi các vấn đề pháp lý được 
thực hiện đúng, bạn có thể tập trung vào mọi thứ 
khác. 

Thứ hai, bạn không nên đánh giá thấp thị 
trường. Hãy đảm bảo rằng sản phẩm của bạn có 
chất lượng tốt, giá cả hợp lý và bạn biết đối tượng 
mục tiêu của mình. Bạn không thể chỉ nghĩ rằng 
quán cà phê cứ mở là mọi người sẽ đến. 

Thứ ba, hãy kiên nhẫn. Bạn phải kiên nhẫn 
với bất cứ thứ gì mà bạn xây dựng, đặc biệt là ở 
Nga”... ■

* Bao giờ về? 
Ông nọ nổi tiếng là người tiết kiệm, kể cả 

trong lời nói. Hôm ấy có một người phụ nữ ở công 
ty sản xuất đồ bếp đến gõ cửa xin gặp vợ ông để 
chào hàng, ông đáp rằng bà ấy không có ở nhà.

- Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không ? - 
Người phụ nữ hỏi.

Người đàn ông đưa chị ta vào nhà và để 
ngồi chờ trong 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sốt ruột 
quá chị ta hỏi:

- Ông có thể cho biết bà nhà bây giờ ở đâu 
không?

- Bà ấy ở ngoài nghĩa trang - Người đàn ông 
trả lời.

- Thế bao giờ bà ấy về?
- Tôi không biết, bà ấy ở ngoài đó đã 3 năm 

rồi...

Vui Cöôøi
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Chàng trai nghèo cầu hôn, 
tiểu thư giàu đáp lại đúng một 
câu khiến ông không tin vào tai 
mình...

Thời đại nào cũng vậy, còn gì hạnh 
phúc hơn là khi được tự mình quyết 
định và lựa chọn chồng. Chỉ có hôn 

nhân xuất phát từ nền tảng tình yêu thì mới có thể 
hạnh phúc.

Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, bình 
thường hôn nhân vẫn là do cha mẹ hoặc bà mối sắp 
xếp. Các gia đình danh gia vọng tộc vẫn cố gắng 
tìm được một thông gia tương xứng rồi mới gả con 
gái vào. Thế nhưng cũng có những cặp đôi đến với 
nhau bằng tình yêu chân thành, dù hai bên chênh 
lệch rất lớn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến 
chuyện hôn nhân.

Tiểu thư giàu có chấp nhận cưới người 
đàn ông nghèo

4 chị em nhà họ Trương ở Hợp Phì (An 
Huy, Trung Quốc) là những nhân vật được ngưỡng 
mộ bậc nhất thời Trung Hoa Dân Quốc. Họ đều 
thông minh, xinh đẹp và lấy được các đấng phu 
quân đều là người tài giỏi, danh tiếng trong lĩnh 
vực mình theo đuổi.

Trương Doãn Hòa là con gái thứ 2 trong gia 
đình. Bà không phải là người tài sắc nhất trong số 4 
chị em nhưng lại xinh xắn đáng yêu. Bà thường đeo 
kính tròn, tóc xõa, nhìn thì cứ ngỡ là dịu dàng 
nhưng Trương Doãn Hòa vô cùng năng động. 

Sau này, bà theo học tại Đại học Quảng Hoa 
Thượng Hải thì danh tiếng lại càng được biết đến 
nhiều hơn. Bởi vậy, bà còn tham gia chụp ảnh, làm 
mẫu cho một số tạp chí khiến cho số lượng người 
theo đuổi tăng lên đáng kể.

Gia đình bà rất giàu có nhưng ông bố 
Trương gia lại không muốn áp đặt chuyện hôn 
nhân cho con cái. Bởi thế, 4 chị em gái nhà họ 
Trương vẫn thoải mái, tự do trong việc lựa chọn 
tình yêu.

Khi đang theo học ở đây, Trương Doãn Hòa 
là bạn cùng lớp của em gái Chu Hữu Quang. Họ 
Chu cũng là nhân vật kiệt xuất, một nhà nghiên cứu 
ngôn ngữ với nhiều thành tựu xuất sắc. Tuy nhiên, 
đó là những gì có sau này còn hồi những năm 1920, 
Chu Hữu Quang chỉ là một sinh viên nghèo mà 
thôi.

Trương Doãn Hòa 16 tuổi thường xuyên 
đến nhà họ Chu thăm bạn học và tình cờ gặp anh 
trai của bạn. Bà ngưỡng mộ sự tinh tường và giỏi 
giang của Chu Hữu Quang. Họ Chu thì khỏi phải 
nói, mê mẩn Trương Doãn Hòa cả về nhan sắc, tính 
cách đến tầm hiểu biết của bà. 

Từ những điều đó, cả hai nảy sinh tình cảm 
và bắt đầu yêu nhau. “Hạt giống tình yêu” một khi 
đã nảy nở thì phát triển không ngừng. Họ đã có thời 
gian yêu đương say đắm suốt 8 năm.

Sau này, khi tỏ ý muốn kết hôn, Chu Hữu 
Quang không khỏi rụt rè bởi gia đình ông không 
môn đăng hộ đối với nhà họ Trương. Ông ngậm 

ngùi nói với Doãn Hòa: “Tôi rất nghèo, tôi sợ rằng 
không thể cho em hạnh phúc”.

Thế nhưng Trương Doãn Hòa gạt đi, đáp lại 
rằng: “Hạnh phúc là do chính mình tạo ra”.

Câu nói đó có đại ý rằng dù có đau khổ hay 
vất vả thế nào, bà cũng nguyện đồng hành cùng ông 
gây dựng tương lai. Cho dù tương lai đó như thế 
nào.

Có được sự động viên của người yêu, họ 
Chu đã nhờ người đến nhà họ Trương xin cưới 
Trương Doãn Hòa. Bình thường, nhiều gia đình 
giàu có chắc chắn sẽ từ chối mối hôn sự này nhưng 
cha của Trương Doãn Hòa thì không. Ông nhìn 
thấy được năng lực tiềm tàng của Chu Hữu Quang 
và gật đầu, đồng ý cho hôn lễ diễn ra.

Trương Doãn Hòa cũng là người đầu tiên 
trong số những chị em gái của mình lên xe hoa vào 
năm 1933.

Trong hồi ức của Chu Hữu Quang, đám 
cưới diễn ra rất giản dị, chỉ tốn có 400 NDT và 
không mời nhiều khách. Trương Doãn Hòa không 
quan tâm nhiều đến tiền bạc.

Đôi vợ chồng vẫn sát cánh bên nhau khi về 
già

7 chữ đau đớn khi vợ qua đời
Sau khi cưới, Chu Hữu Quang muốn đi học 

thêm, bà đã đưa ra số hồi môn của mình để chồng đi 
du học Nhật Bản. Sau khi đến đó, Trương Doãn 
Hòa phát hiện bản thân mang thai nên phải về 
Trung Quốc chuẩn bị cho việc sinh em bé. Tháng 
4/1934, đứa con gái đầu tiên của cặp đôi ra đời.

Đến năm 1935, Chu Hữu Quang về nước, 
họ tiếp tục có em bé thứ hai là một bé trai. Tuy 
nhiên, đến năm 1941, con gái của họ bị viêm ruột 
thừa, không cứu chữa kịp nên đã qua đời. Đó là một 
nỗi đau đớn rất lớn khiến Trương Doãn Hòa suy 
sụp. Cũng may mắn Chu Hữu Quang luôn ở bên 
cạnh động viên và vực vợ vượt qua sự mất mát quá 
lớn này.

Cuộc đời của cả hai vợ chồng trải qua rất 
nhiều thăng trầm, có những lúc họ đều kiệt sức, 
chán nản trước thực tại. Tuy nhiên dù rơi vào 
trường hợp nào, cặp đôi vẫn cố gắng vực nhau dậy, 
hướng về phía trước. Trương Doãn Hòa ốm yếu, 
sau vài lần chịu những cú sốc lớn, bà càng trở nên 
yếu ớt hơn. Gạt đi tất cả, Chu Hữu Quang luôn ở 
bên, đồng hành với vợ.

Sau khi nghỉ hưu, cặp đôi mới thật sự sống 
thoải mái bên nhau, bù cho những tháng năm tuổi 
trẻ vất vả. Mỗi ngày, đều đặn sáng chiều, hai vợ 

chồng lại cầm hai tách trà đen, ngồi trước nhà trò 
chuyện. 

Hồi nhỏ, Trương Doãn Hòa có học về kinh 
kịch, về già, bà được chồng động viên tiếp tục theo 
đuổi niềm đam mê này. Dù Chu Hữu Quang không 
hứng thú lắm với bộ môn ấy nhưng vì vợ, ông vẫn 
ngày ngày sát cánh cùng bà bởi niềm vui của vợ 
cũng là niềm vui của ông.

Những tháng năm sau này, Trương Doãn 
Hòa vẫn hay trêu chọc chồng chuyện không tặng 
quà sinh nhật cho mình. Họ Chu đặt một viên thuốc 
bổ vào tay vợ rồi nói: “Đây là quà, là thuốc bổ, nó 
sẽ mang lại sức khỏe cho nguồn sống của anh (ý chỉ 
Doãn Hòa là nguồn sống”. Thế mới biết, Chu Hữu 
Quang cũng có khả năng nói ngon ngọt đấy chứ!

Bất kể niềm vui, nỗi buồn nào trong cuộc 
sống họ cũng sẻ chia cho nhau. Thậm chí cô em gái 
út nhà họ Trương còn phải than vãn về chuyện chị 
gái, anh rể quá tình cảm: 

“Chị hai già rồi mà vẫn mê làm đẹp. Chị 80 
tuổi rồi nhưng ngày nào cũng phải ăn diện. Anh ấy 
lúc nào cũng khen ngợi chị, đáp lại những câu hỏi 
về chuyện trang phục một cách say sưa mà không 
biết mệt mỏi”.

Thế nhưng tình yêu sâu sắc cũng chẳng 
chống lại được tuổi già. Tháng 8/2002, Trương 
Doãn Hòa qua đời vì một cơn đau tim khiến Chu 
Hữu Quang vô cùng đau đớn. Khi đó, họ đã trải qua 
69 năm hôn nhân. Lúc vợ qua đời, ông đứng bên 
giường, nắm chặt tay bà thốt lên: “Một nửa bầu trời 
đã sụp đổ”.

Có lẽ ngay từ giây phút Trương Doãn Hòa 
quyết định bỏ qua khoảng cách giàu nghèo, cùng 
gây dựng tương lai với ông thì bà đã là bầu trời của 
ông rồi. Sự đau đớn phải so với điều lớn lao đấy 
thật sự khiến người ta phải ám ảnh, thương xót.

“Doãn Hòa kết hôn với tôi gần 70 năm, 8 
năm làm bạn, tổng cộng là 78 năm. Tôi chưa bao 
giờ nghĩ rằng một trong hai người sẽ đi trước. Cô 
ấy bỏ tôi đột ngột khiến tôi như bị sét đánh, hụt 
hẫng quá. Tôi suy nghĩ mông lung cả ngày, chẳng 
buồn động tay động chân gì”, Chu Hữu Quang 
buồn bã.

Sau khi vợ mất, phải rất lâu ông mới lấy lại 
được sự cân bằng. Chu Hữu Quang đã sống một 
mình trong suốt 15 năm trước khi qua đời vào năm 
2017, thọ 112 tuổi. Trước đó, nhiều lần ông đã than 
thở rằng mình bị Chúa lãng quên nên mới sống lâu 
đến như vậy... ■ 

Cặp đôi kết hôn 27 năm về 
trước...

Ở
 nhà tôi, cả hai bố mẹ đều bình đẳng 
trong mọi việc, mỗi người một phận 
sự và những điều đó duy trì suốt 27 

năm nay.
Trong cuộc sống, tìm được một người thật 

sự để yêu chẳng phải dễ dàng. Vậy mới nói, một 
khi tìm thấy chân ái thì hãy nhanh chóng "nắm bắt 
lấy", tìm mọi cách để có được trái tim của nàng đi 
thôi. Đó cũng là câu chuyện về bố mẹ do Yến Ngọc 
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chia sẻ. Bố Ngọc tên Ngọc Ánh, 53 tuổi, là 
một doanh nhân. Mẹ cô tên Yến, kém chồng 8 tuổi, 
ở nhà nội trợ. Bố mẹ Ngọc đã ở bên nhau 27 năm 
nay.

Đến nhà bạn lại gặp được vợ tương lai
Có lẽ đến bây giờ, bố mẹ tôi vẫn còn phải 

cảm ơn bác - anh trai của mẹ. Nhờ có bác mà bố mẹ 
quen được nhau.

Ngày ấy, bố chơi với bác, đến nhà bác chơi 
rồi tình cờ gặp mẹ. Khi đó là năm 1992, mẹ mới 17 
tuổi. Bố lúc đó đã là một người đàn ông 25. Hồi ấy, 
25 tuổi cũng đã chững chạc lắm rồi, đến tuổi đi 
kiếm vợ.

Gặp mẹ, bố ưng lắm. Bố bảo mẹ xinh 
ngoan, lại chăm chỉ nên bố vừa gặp đã yêu luôn. 
Thế nhưng mẹ 17, còn ngây thơ, chưa biết gì về 
chuyện yêu đương nên rất ngại ngần. Đấy là chưa 
kể bố còn hơn mẹ tận 8 tuổi. Tính ra so với mẹ cũng 
là bậc "ông chú" rồi.

Thích mẹ, ngày nào bố cũng qua chơi. 
Không những thế, bố còn nấu đồ ăn mang sang cho 
mẹ. Bố hẹn mẹ đi chơi còn mang dao đi gọt hoa quả 
bên hồ. Bây giờ kể lại những câu chuyện đó, ai 
cũng phải bật cười vì sự chu đáo đến mức hài hước 
của bố.

Theo đuổi như vậy một thời gian, bố cũng 
khiến mẹ cảm động. Bố kiên trì là một phần, phần 
khác, ông bà ngoại thấy bố nhanh nhẹn, hiền lành 
nên vun vào, giúp bố nhanh chóng "cưa đổ" được 
mẹ.

Yêu 2 năm, bố mẹ quyết định kết hôn. 
Những năm đó, tình hình kinh tế của hai bên gia 
đình cũng khó khăn. Hôn lễ được tổ chức tại nhà 
năm 1994, mời anh em và bạn bè trong khu phố. Dù 
vất vả nhưng ông bà vẫn cố gắng để bố mẹ có một 
đám cưới tươm tất, đáng nhớ nhất.

Hôm lên xe hoa, bố mặc vest xanh, mẹ mặc 
bộ váy cưới lộng lẫy, đầu đội lúp có cài những bông 
hoa vải nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Mẹ đeo ở cổ hai sợi 
dây chuyền vàng có lẽ là quà cưới của hai bên gia 
đình dành cho.

Trong tấm ảnh vào ngày cưới còn lưu lại, 
bố mẹ thật sự xứng đôi vừa lứa, rất đẹp. Chỉ nhìn 
góc nghiêng thôi nhưng cũng đủ biết ngày ấy mẹ 
xinh đẹp thế nào, khiến bố ngất ngây và tìm mọi 
cách tán tỉnh được ra sao.

Mối quan hệ đặc biệt giữa hai ông thông gia
Sau đám cưới, cuộc sống của bố mẹ gặp rất 

nhiều khó khăn. Họ xây dựng sự nghiệp từ hai bàn 
tay trắng. Bố thường xuyên đi công tác xa, tìm mọi 
cách để giúp cho mấy mẹ con có cuộc sống sung 

túc hơn.
Bố đi vắng, mẹ ở nhà cáng đáng tất cả mọi 

chuyện. Và rồi lần lượt từng đứa con ra đời, hai anh 
cả rồi đến tôi. Bố mẹ dạy con cái rất kỹ lưỡng. Từ 
chuyện ăn uống, sức khỏe, học hành hay những lẽ 
sống, mẹ đều dạy bảo kỹ, nhắc nhở kỹ càng.

Bố luôn có mục tiêu là gia đình sung túc để 
phấn đấu. Mẹ đứng đằng sau hiểu cho mục tiêu đó 
và hỗ trợ bố hết lòng. Ở nhà tôi, cả hai bố mẹ đều 
bình đẳng trong mọi việc, mỗi người một phận sự 
và những điều đó duy trì suốt 27 năm nay.

Bố sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền, đối 
ngoại. Mẹ lãnh trách nhiệm nội trợ, chăm lo bữa ăn 
cho chồng con, quán xuyến con cái. Dù vậy, bất cứ 
việc gì bố mẹ cũng bàn bạc với nhau. Họ chẳng 
mấy khi đưa ra một quyết định gì đó trong cuộc 
sống mà hai bên chưa thống nhất ý kiến. Sự hòa 
hợp, tôn trọng nhau như thế đã khiến cho cuộc hôn 
nhân của bố mẹ thật sự bền chặt.

Nhiều người chú trọng vào các ngày lễ, 
ngày kỷ niệm để mua quà tặng vợ. Bố lại không. 
Mẹ luôn nhận được quà mà chẳng cần phải dịp nào 
cả. Đồ trang sức, hoa... thì lâu lâu bố lại tặng mẹ 
chứ chẳng cần đợi đến ngày, đến dịp. Thi thoảng bố 
cũng vào bếp đỡ đần mẹ nấu nướng.

Thêm một điểm nữa khiến tôi thấy cuộc 
sống hôn nhân của bố mẹ càng thêm đẹp đẽ hạnh 
phúc đó chính là lời khen. Trong mắt bố, mẹ lúc 
nào cũng đẹp nhất nên ông rất hào phóng lời khen 
cho nhan sắc của mẹ.

Ông bảo rằng: "Mẹ con lúc nào cũng đẹp 
nhất". Tôi nghĩ rằng là người phụ nữ, nghe được lời 
khen ngợi như thế ai mà chẳng thấy trong lòng rung 
rinh. Bố hay đi công tác hoặc bận rộn, ông lại dặn 
chúng tôi quan tâm mẹ hơn. Có vẻ như mẹ đã hơn 
50 nhưng trong mắt bố, mẹ vẫn cần được chăm sóc 
cho dù đó là mình hay là các con.

Mối quan hệ của hai bên nội, ngoại nhà tôi 
cũng thật sự đặc biệt. Hai bà mất sớm nên hai ông 
lại thân thiết với nhau. Họ coi nhau như bạn bè và 
cùng nhau đi du lịch nhiều lần. Đó rõ ràng là một 
điều chẳng phải ai cũng làm được. Có lẽ, vì tình 
cảm hai bên thông gia thắm thiết và khăng khít nên 
mối quan hệ của bố mẹ cũng thật sự tuyệt vời, 
khiến con cái phải xuýt xoa thật nhiều.

Suốt 27 năm bên nhau, cũng có lúc bố mẹ 
cãi vã, xích mích nhưng sau đó bố luôn chủ động 
làm hòa trước. Mẹ giận dỗi cũng chỉ một lúc rồi lại 
thôi. Cả hai lại vui vẻ, chuyện trò với nhau.

Đôi khi, những chuyện tình đẹp luôn tồn tại 
ở xung quanh ta theo cách thức đơn giản nhất. Biết 
đâu đấy, bố mẹ bạn cũng có một chuyện tình yêu và 
hôn nhân rất đáng để ngưỡng mộ thì sao! ■

Thái tử phi "vạn người mê" 
của Malaysia...

Chuyện tình của vợ chồng Thái tử 
Malaysia khiến ai cũng phải trầm 
trồ vì đẹp như cổ tích.

Cô Khaleeda Bustamam là vợ của Tunku 
Ismail Ibrahim, Thái tử bang Johor. Cặp đôi quen 

nhau trong một trận đấu polo địa phương.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền 

hình Astro Awani, Thái tử mô tả việc lần đầu gặp gỡ 
vợ giống như "tình yêu sét đánh". Ban đầu, cô 
Khaleeda Bustamam không biết thân phận thật sự 
của chồng, chỉ ấn tượng với tài chơi polo của anh.

Thái tử tiết lộ rằng: "Mẹ vợ tôi làm trong bộ 
phận giáo dục của đại sứ quán Malaysia ở Anh nên 
vợ tôi được nuôi dưỡng ở nước ngoài trong 6 năm. 
Khi vợ tôi trở lại Malaysia, cô ấy không hề biết tôi 
là ai vì lúc đó tôi đang chơi polo, không có bảo vệ 
bao quanh. Về sau, chúng tôi trò chuyện với nhau 
và tôi đã chủ động xin số điện thoại của cô ấy".

Thái tử phi 27 tuổi nổi bật với vẻ ngoài đậm 
chất Á Đông, mang khí chất khó ai sánh bằng. Sau 
thời gian hẹn hò, năm 2014, hai người kết hôn 
trong một buổi lễ riêng tư.

"Tôi có thể nói bất kỳ chuyện gì với cô ấy. 
Chúng tôi có chung niềm đam mê về thể thao. Tôi 
rất trân trọng mối quan hệ này. Ban đầu, khi tôi ngỏ 
lời cầu hôn, cô ấy chỉ cười. Nhưng khi tôi nói rằng 
muốn cô ấy trở thành vợ tôi, cô ấy đã đồng ý. Gia 
đình tôi đều rất thích cô ấy, ai cũng vui mừng khi 
chúng tôi về chung một nhà", Thái tử Malaysia 
hạnh phúc nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi 
hôn lễ được cử hành.

Sau hơn 7 năm kết hôn, hai người có với 
nhau 3 đứa con, hai hoàng tử và một công chúa. 
Cặp vợ chồng hoàng gia cũng chia sẻ nhiều sở 
thích thể thao chung như cưỡi ngựa và bóng đá. 
Thái tử Tunku Ismail Ibrahim cũng là chủ tịch câu 
lạc bộ bóng đá của bang Johor. 

Khaleeda Bustamam khiến dân chúng 
ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp như cổ tích giữa cô với 
Thái tử. Đặc biệt, Khaleeda Bustamam được 
chồng cưng chiều hết mực, trải qua 3 lần sinh nở, 
Thái tử phi luôn được chồng ở bên động viên và hỗ 
trợ rất nhiều.

Gia đình hạnh phúc của Thái tử phi 
Malaysia

Khaleeda Bustamam cũng khiến nhiều 
người ngưỡng mộ với nhan sắc ngày càng tỏa sáng. 
Dù là Thái tử phi nhưng cô có lối sống giản dị và 
thân thiện. Vợ chồng Thái tử Malaysia thường đưa 
các con đi du lịch trải nghiệm. Và dù đã gắn bó với 
nhau được gần 10 năm, cặp đôi hoàng gia này lúc 
nào cũng giống như vợ chồng son, dành cho nhau 
những cử chỉ tình cảm ngọt ngào khiến mọi người 
không khỏi ghen tị. ■
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SƯU TẦM & TÌM HIỂU

Tại sao một thành phố trên 
dãy Himalaya lại đang chìm 
xuống

Các tòa nhà và đường xá ở Joshimath 
đang xuất hiện vô số vết nứt, khiến 
cả thành phố nằm ở độ cao 1.875 

mét so với mặt nước biển này như đang chìm dần 
xuống lòng đất.

Rishi Devi, 37 tuổi, hiện ang tạm trú tại đ
một trường công lập ở Joshimath cùng với gia 
đ độ giảm xuống âm 3,5 độ C vào ình. Khi nhiệt 
những đêm mùa đông lạnh giá, cô vẫn có thể sống 
sót với một vài bộ quần áo len đang mặc trên người. 
Nhưng điều mà cô lo lắng là sức khỏe của đứa con 
chỉ mới 6 tháng tuổi của mình.

Giống như Rishi Devi, nhiều gia ình ở đ
thành phố Joshimath - một địa điểm hành hương 
nổi tiếng nép mình trên dãy Himalaya, bang 
Uttarakhand, phía Bắc Thủ đô New Delhi, Ấn Độ - 
đang buộc phải sống trong những nơi trú ẩn tạm 
thời trong những ngày qua.

Tính ến ngày 9 tháng 1, 678 ngôi nhà ở 9 đ
phường ã xuất hiện các vết nứt và không thể ở đ
được, theo số liệu của chính phủ. Đến nay, chính 
quyền địa phương đ đã di dời 81 người ến nơi ở tạm 
thời. Chính quyền cũng ã luân phiên sắp xếp cho đ
4.000 người ở Joshimath và làng Pipalkoti gần ó.đ

“Nhà của chúng tôi bị hư hỏng hoàn toàn. 
Chính quyền ã chuyển chúng tôi đ đến một trường 
công lập, nhưng thật không dễ dàng gì khi sống ở 
đây trong cái lạnh buốt giá này cùng với đứa con 
sáu tháng tuổi của tôi”, Rishi Devi nói.

Giống như Devi, Kishore Kumar Valmiki, 
28 tuổi, cũng ang lo lắng về tương lai của mình. đ
Cả sáu thành viên trong gia ình anh - cha mẹ anh, đ
vợ anh và hai con - ều ang không nhà ể ở. đ đ đ
Valmiki làm công việc quét dọn trong một công ty 
của thành phố. Nhà anh lần ầu tiên xuất hiện các đ
vết nứt khoảng 14 tháng trước. Họ sau ó phải i đ đ
thuê một c n nhà khác, nhưng giờ nó cũng ã rạn ă đ
nứt.

Tương tự, Veena Devi, ã nhận đ được một 
ngôi nhà theo chương trình phúc lợi của chính phủ, 
nhưng giờ nó ã trở nên nguy hiểm.đ

Gần 20.000 người sống ở Joshimath
Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố 

Joshimath?

Nằm ở ộ cao 1.875 mét so với mực nước đ
biển, Joshimath là cửa ngõ quan trọng để tiến vào 
các chuyến thám Đây hiểm lên dãy Himalaya. 
cũng là nơi dừng chân và điểm nghỉ ngơi quan 
trọng cho những người hành hương đến thăm 
Badrinath và Hemkund Sahib vào mùa hè, cũng 
như khách du lịch đến thăm Auli vào mùa đông. 
Lượng khách du lịch không ngừng tăng lên hàng 
năm, mang đến cho người dân địa phương nhiều cơ 
hội việc làm, nhưng sự phát triển nhanh chóng 
cũng dẫn đến nhiều vấn đề cho Joshimath.

Theo các chuyên gia, khu vực miền núi với 
đ đựng được ịa hình mỏng manh này không thể chịu 
gánh nặng của sự phát triển tràn lan từ việc xây 
dựng đường xá cũng như các khách sạn sang trọng.

SP Sati, phó giáo sư giảng dạy khoa học 
môi trường tại ại học Lâm nghiệp ở Ranichauri, Đ
đã giải thích về nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng 
hoảng hiện nay ở Joshimath. Giáo sư Sati, cũng là 
một chuyên gia nghiên cứu về ịa chất, cho biết: đ
“Joshimath nằm trên ống ổ nát do lở ất cổ xưa đ đ đ
đ để lại. Nếu chúng ta quay ngược thời gian, ó là thủ 
đô của các vị vua thuộc dòng dõi Katyuri. Các vị 
vua này ã phải di dời sau khi một số thiên tai tấn đ
công thị trấn”.

Các tòa nhà ở Joshimath lần đầu tiên xuất 
hiện các vết nứt vào những năm 1960. Đó là bằng 
chứng đầu tiên về các vết nứt hình thành ở vùng núi 
Joshimath và người ta cho rằng nó có thể gây nguy 
hiểm cho cư dân. 

Tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ, đến 
mức chính quyền đã phải thành lập một ủy ban 
chuyên trách ìm ra nguyên nhân để t đằng sau sự 
ch đ đệ trìm dần của thị trấn. Ủy ban ã ình báo cáo 
của mình vào ngày 7 tháng 5 năm 1976.

Một trong những khuyến nghị của Ủy ban 
đ đá. ề xuất cần phải ngừng ngay việc nổ mìn phá 
Các khuyến nghị khác bao gồm phát triển hệ thống 
thoát nước trong thị trấn để ngăn nước mưa thấm 
vào, cũng như tránh đào đất ở các sườn dốc và thu 
gom vật liệu xây dựng trong khu vực 5 km lân cận, 
đ đ đồng thời cấm chặt cây ể tránh sạt lở ất.

Tuy nhiên, bất chấp những khuyến nghị 
này, việc xây dựng ường xá, ập, ường hầm và đ đ đ
các tòa nhà nhiều tầng vẫn tiếp tục không hề có dấu 
hiệu suy giảm. Tình hình hiện tồi tệ n đến mức sự tồ
tại của cả thành phố Joshimath ang gặp nguy đ
hiểm.

“Hiện tại không thể khắc phục thiệt hại. 
Với tốc ộ mà các vết nứt ang phát triển, có vẻ đ đ
như phần lớn ịa hình của Joshimath sẽ không còn đ
tồn tại. Ưu tiên của chính quyền nên là giúp mọi 
người sơ tán và chuyển họ ến nơi ở tạm thời. Tuy đ
nhiên, nếu chúng ta muốn ảm bảo rằng không có đ
thành phố nào khác ở bất kỳ bang nào khác chịu 
chung số phận như Joshimath, thì chúng ta phải 
đưa ra các chính sách cụ thể”, ông Sati cho biết 
thêm.

Sơ tán an toàn là ưu tiên hàng đầu
Các nhân viên xã hội ở Joshimath đang yêu 

cầu chính quyền giúp mọi người sơ tán an toàn. 

Anoop Nautiyal, người sáng lập Tổ chức Phát triển 
X đồng, cho biết:ã hội của Cộng  “Tình hình ở 
Joshimath ã vượt quá tầm kiểm soát. ể tránh đ Đ
những thảm họa lớn, chính phủ nên giúp người dân 
đến nơi an toàn ngay lập tức”.

Theo Nautiyal, chính quyền ang giúp đ
những cư dân có nhà bị hư hại hoàn toàn chuyển 
đến các tòa nhà trong thành phố, như trường tiểu 
học, các ngôi ền và nhà nghỉ. Nhưng vì những nơi đ
này vẫn ở Joshimath, nên chúng cũng không hoàn 
toàn an toàn.

Theo nhà môi trường học Himanshu 
Thakkar à thủy v n của khu vực Joshimath , địa lý v ă
rất mong manh. Ông cho biết: “Trong vài n m qua, ă
nhiều sự cố xảy ra trong và xung quanh Joshimath 
cho thấy một iều gì đ đó thảm khốc đang chuẩn bị 
xảy ra”.

Thakkar ang nói về những thảm họa trong đ
quá khứ như trận lở ất n m 1970, hay trận lũ quét đ ă
tại làng Raini vào n m 2021. Ông cũng cho rằng ă
chính quyền ã phớt lờ những lời phàn nàn của đ
người dân về các vết nứt. 

Vào tháng 12 n m ngoái, một công ty nhà ă
nước thậm chí ã sử dụng chất nổ đ để khoan một 
đường hầm cho dự đán thủy iện Tapovan-
Vishnugadh. Sau ó ã có báo cáo về một lượng đ đ
lớn nước phun ra ở một số khu vực.

Các nhà hoạt ộng cũng ang ặt câu hỏi về đ đ đ
cách chính quyền giúp người dân sơ tán và di tản họ 
đ đ đến các ịa iểm an toàn. 

Theo bản tin mới nhất phát hành vào ngày 9 
tháng 1, các thỏa thuận ã đ được thực hiện để cung 
cấp chỗ ở tạm thời cho 1.191 người ở Joshimath và 
2.205 người ở làng Pipalkoti gần đó. Chính quyền 
cũng đang cung cấp bộ dụng cụ khẩu phần khô và 
gói thức ăn nấu chín cho người nghèo.

Tuy nhiên, Anoop Nautiyal nói như vậy là 
chưa đủ và quá chậm, bởi số người cần hỗ trợ lớn 
hơn thế gấp nhiều lần. “Đây là một trường hợp 
khẩn cấp và chính phủ phải hành động nhanh 
chóng để chiếm được lòng tin của người dân khi họ 
đang hoảng loạn”, ông nói thêm. ■

Mưa bò

Năm 1986, ở vùng biển Okhotsk 
gần Siberia đột nhiên xuất hiện 
một ' cơn mưa bò'. Đúng rồi, bạn 

không nhìn nhầm đâu, chính xác rằng chúng là 
những con bò. 

Theo thống kê của các nhà khoa học sau 
cơn mưa kỳ lạ này, có khoảng 23 con bò rơi xuống 
từ trên trời. Trong đó có một con rơi trúng tàu đánh 
cá của Nhật Bản và khiến nó bị chìm.

Sau đó, họ đã xác định được nguyên nhân 
của “cơn mưa bò” là do một chiếc máy bay chở bò 
của Nga đang bay trên không thì bất ngờ đàn bò lên 
cơn điên. Do đó, các phi công đã buộc phải mở cửa 
khoang hàng và để chúng rơi khỏi máy bay. ■
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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.
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

TMCT-1500 (3m)

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

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

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

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

đường nét tự nhiên.

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

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

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

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

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

BỆNH VIỆN THANH VÂN
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