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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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ong voøng 2 
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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

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

Server / Waitstaff

Lucky Palace Korean Restaurant. 8508 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036

Please email: yellowdragontx@gmail.com

We are a full service Korean BBQ Restuanrant and are 
seeking a part-time or full-time Server to become an 
intergral part of our team! 
Our ideal candidate is self-driven, hard-working and 
engaging. Must have previous experience as a server with 
good English communication skills. Compensasion 
averages $15.00 - $20.00/hour depending on experience.

003-2043/1611

Thông báo về Giai đoạn Điều trần Công khai và Bình luận Công khai CDBG-MIT

Sở Dịch vụ Cộng đồng (CSD) Quận Harris đang tập hợp ý kiến bình luận công 

khai cho việc phát triển Phương thức Phân phối (MOD) với số tiền 

$750,000,000 trong chương trình Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng - Giảm 

thiểu (CDBG-MIT) từ Texas General Land Office (Cục Quản lý Đất đai Texas) và 

Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD). Các ý kiến bằng văn bản và bằng 

miệng liên quan đến Phương thức Phân phối (MOD) của Quận Harris sẽ được 

đưa ra tại Buổi Điều trần Công khai sắp tới được liệt kê dưới đây. CSD cũng sẽ 

cung cấp thông tin về CDBG-MIT, tài liệu MOD, và các hoạt động tiếp cận tại 

trang web của họ . http://www.harrisrecovery.org/

Buổi Điều trần Công khai MOD:

Ngày 15 Tháng Hai, 2023 lúc 10am and 5:30pm  tại Harris County 

Community Services Department chức tai 9418 Jensen, Houston, 

Texas, 77093

Các bình luận bổ sung bằng văn bản về CDBG-MIT MOD sẽ được Quận Harris 

chấp nhận trước Thứ Ba, ngày 21 Tháng Hai, 2023 lúc 5:00 pm, qua thư gửi 

tới Attn: HCCSD Planning Section, 13105 Northwest Freeway Suite 400, 

Houston, Texas 77040 hoặc qua email tới . DRplancomments@csd.hctx.net

Quận Harris sẽ cung cấp biện pháp hỗ trợ đặc biệt hợp lý cho những người 

tham gia Buổi Điều trần Công khai của Quận Harris. Nhân viên Quận Harris 

tiếp nhận các yêu cầu từ những người cần các biện pháp hỗ trợ đặc biệt 48 

giờ trước cuộc họp. Buổi điều trần công khai sẽ được tiến hành bằng Tiếng 

Anh và các yêu cầu về thông dịch viên ngôn ngữ hoặc các nhu cầu giao tiếp 

đặc biệt khác phải được thực hiện ít nhất 72 giờ trước khi diễn ra buổi điều 

trần. Vui lòng gọi 832-927-4700 hoặc gửi email tới 

DRplancomments@csd.hctx.net để được hỗ trợ hoặc để biết thông tin bổ 

sung về bài đăng này.

mailto:rjones3@houstonisd.org
mailto:sdglaesem@houstonisd.org
https://www.vietnamplus.vn/tags/Nh%e1%ba%adp-c%e1%ba%a3nh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c3%b4ng-d%c3%a2n-Ukraine.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c3%b4ng-d%c3%a2n-Ukraine.vnp
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TIN THẾ GIỚI

Pakistan: Nổ bom ở thành 
phố Quetta khiến nhiều người 
bị thương

(VN+) - Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã được 
triển khai đến hiện trường vụ nổ và đưa những 
người bị thương đến một bệnh viện gần đó để chữa 
trị, trong số này có 1 người đang nguy kịch.

Ngày 5/2, một quả bom đã phát nổ ở thành phố 
Quetta thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, 
khiến ít nhất 5 người bị thương.     

Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra gần 
một trạm kiểm soát ở khu vực được giám sát an 
ninh chặt chẽ ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.

Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã được triển 
khai đến hiện trường vụ nổ và đưa những người bị 
thương đến một bệnh viện gần đó để chữa trị. 
Trong số những người bị thương có 1 người đang 
trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và bắt 
đầu truy lùng thủ phạm. Nguyên nhân vụ việc đang 
được điều tra làm rõ.

Nhánh của lực lượng Taliban tại Pakistan hoạt 
động với tên gọi Tehreek-e-Taliban Pakistan 
(TTP) đã thừa nhận đứng sau vụ việc.

Hiện trường vụ nổ

Tuần trước, Pakistan rúng động bởi vụ đánh 
bom liều chết xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở 
thành phố Peshawar làm 101 người thiệt mạng. 
Đền thờ Hồi giáo này nằm trong khu tổ hợp có trụ 
sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một đơn vị cảnh sát 
chống khủng bố của Peshawar, một trong những 
khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành 
phố.

Hiện các nhà điều tra thuộc các cơ quan tình 
báo và cơ quan chống khủng bố của Pakistan đang 
tập trung điều tra để xác định cách thức kẻ tấn công 
vượt qua hàng rào an ninh chặt chẽ này. 

Các nhà lãnh đạo Đông Phi 
kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông 
CHDC Congo

(VN+) - Các nhà lãnh đạo Đông Phi đã kêu gọi 
ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông CHDC 
Congo trong tuyên bố đưa ra sau một hội nghị 
thượng đỉnh bất thường của Cộng đồng Đông Phi 
(EAC) ngày 4/2.

Xe của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo 
tiến về khu vực Kibumba, Bắc Kivu, trong cuộc 
giao tranh với lực lượng phiến quân M23, ngày 
25/5/2022

Các nhà lãnh đạo Đông Phi đã kêu gọi ngừng 
bắn ngay lập tức ở miền Đông CHDC Congo trong 
tuyên bố đưa ra sau một hội nghị thượng đỉnh bất 
thường của Cộng đồng Đông Phi (EAC) ngày 4/2.

Hội nghị thượng đỉnh bất thường lần thứ 20 
của các nguyên thủ quốc gia EAC được tổ chức tại 
Bujumbura, Burundi, để đánh giá tình hình an ninh 
hiện tại ở miền Đông CHDC Congo. Trong tuyên 
bố sau hội nghị, các nhà lãnh đạo EAC kêu gọi tất 
cả các bên ngừng bắn ngay lập tức và rút tất cả các 
nhóm vũ trang nước ngoài, chỉ đạo các chỉ huy lực 
lượng quốc phòng họp trong vòng một tuần để đặt 
ra thời hạn mới cho việc rút quân.

Hội nghị cũng khuyến nghị các quốc gia đóng 
góp quân đội ngay lập tức triển khai binh sĩ và kêu 
gọi CHDC Congo tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
triển khai quân từ Nam Sudan và Uganda.

Khu vực phía Đông CHDC Congo đã phải đối 

mặt với nhiều bất ổn xuất phát từ các nhóm vũ 
trang, đặc biệt là nhóm phiến quân Lực lượng dân 
chủ đồng minh (ADF) và Phong trào 23/3 (M23). 
Đây cũng là thách thức chung đối với các quốc gia 
trong khu vực.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 3/2 đã 
một lần nữa kêu gọi phiến quân M23 rút khỏi tất cả 
các khu vực bị chiếm đóng ở CHDC Congo và yêu 
cầu giải giáp tất cả các nhóm vũ trang.

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận kế 
hoạch họp cấp chuyên viên với 
Nga và Syria

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ 
xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp chuyên 
viên giữa bộ quốc phòng 3 nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga 
và Syria trong tháng Hai này.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi 
Akar

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi 
Akar ngày 5/2 xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp 
cấp chuyên viên giữa bộ quốc phòng 3 nước Thổ 
Nhĩ Kỳ, Nga và Syria trong tháng Hai này.

Theo hãng tin Sputnik, trước đó, hôm 2/2, ông 
Akar cho biết các bên có thể tổ chức họp “trong vài 
ngày tới” trong khuôn khổ các cuộc đàm phán ba 
bên về bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và 
Damascus.

Hồi cuối tháng Một, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ 
Recep Tayyip Erdogan cho biết Iran có thể tham 
gia các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và 
Syria ở cấp cao nhất.

Tháng 12/2022, Bộ trưởng quốc phòng ba 
nước đã tổ chức đối thoại ba bên tại Moskva nhằm 
thảo luận cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng 
Syria.

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

2T TRAVEL & SERVICES DU LÒCH VAØ DÒCH VUÏ

14207 State Highway 249 - Ste. B-14. Houston, TX 77086

TEL: 281-445-0014

µ Bảo lãnh thân nhân qua mỹ, định cư hay du lịch
µ Xin thẻ xanh, giấy đi làm, giấy thông hành
µ Xin nhập quốc tịch Mỹ
µ Xin quốc tịch Mỹ cho người bệnh hay già yếu

TRỢ CẤP AN NINH XÃ HỘI

µ Medicaid, Medicare, Food Stamp, CHIP
µ SSI & SSA - Trợ cấp tiền bệnh, tiền về hưu

BẢO HIỂM OBAMACARE KHAI THUẾ CÁ NHÂN

Giờ làm việc : 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM - 6PM 

Thứ Bảy: 10AM - 2PM

DI TRÚ & NHẬP TỊCH

µ Vé máy bay. Visa, Hộ Chiếu Việt Nam
µ Công hàm độc thân, Hợp pháp hóa, Ủy quyền

001-2042/1610
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TIN THẾ GIỚI
Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa bộ 

trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau 11 
năm.

Cùng tháng đó, Ankara gợi ý rằng có thể tổ 
chức cuộc họp của ngoại trưởng 3 nước vào tháng 
2/2023, có thể là tại một nước thứ tư.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã xấu 
đi kể từ khi quốc gia Trung Đông rơi vào nội chiến 
năm 2011.

Tuy nhiên trong những tuần gần đây, hai 
nước cũng như truyền thông đã đề cập đến khả 
năng dần bình thường hóa quan hệ song phương. 

Nhật Bản sẵn sàng xem xét 
triển khai tên lửa của Mỹ trên 
lãnh thổ

(VN+) - Trước đó, Mỹ đã ngụ ý rằng Nhật 
Bản có thể triển khai vũ khí siêu vượt âm tầm xa 
(LRHW) và tên lửa hành trình Tomahawk, hiện 
đang được phát triển, trên lãnh thổ quốc gia Đông 
Bắc Á này.

Tờ Sankei Shimbun dẫn một nguồn thạo tin 
ngày 4/2 cho hay Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng 
xem xét việc triển khai các tên lửa tầm trung của 
Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Á này nếu 
Washington khởi động đàm phán chính thức về vấn 
đề này.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu 
trục USS Stethem lớp Burke

Theo nguồn tin, trong 3-4 năm qua, vấn đề 
này mới chỉ được Mỹ nêu ra bên lề các cuộc họp 
song phương mà chưa được lãnh đạo 2 nước thảo 
luận chính thức.

Washington đã ngụ ý rằng Nhật Bản có thể 
triển khai vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW) và 
tên lửa hành trình Tomahawk, hiện đang được phát 
triển, trên lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Á này. Tuy 
nhiên, hiện chưa có đề xuất cụ thể nào về địa điểm 
triển khai.

Ngoài ra, còn có khả năng những tên lửa 
này sẽ được bố trí trên các tàu quân sự Mỹ đóng ở 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo 
hình thức luân phiên.

Nguồn tin nhấn mạnh việc triển khai tên 
lửa ở Nhật Bản phù hợp với kế hoạch chiến lược an 
ninh hàng hải của Washington.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã 
thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc 
tăng cường hơn nữa liên minh quân sự giữa hai 
nước trong chuyến thăm Washington vào giữa 
tháng Một vừa qua.

Tại cuộc gặp, ông Kishida cho biết Nhật 
Bản có kế hoạch mua hàng trăm tên lửa Tomahawk 
nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của nước này.

Trước cuộc gặp, truyền thông đưa tin 
Tokyo dự định mua tới 500 tên lửa loại này của Mỹ 
trước năm 2027.

Nhật Bản từ lâu vẫn duy trì chính sách an 
ninh theo hướng tự vệ, đồng thời giới hạn ngân 
sách quốc phòng hằng năm ở mức khoảng 1% 
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương hơn 
5.000 tỷ yen.

Tuy nhiên, để tăng cường khả năng phòng 
thủ của nước này, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm 
quyền của Thủ tướng Kishida đang đặt mục tiêu 
tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên tương 
đương ít nhất 2% GDP, ngang bằng với mức chi 
quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Giới chức tài chính nhận 
định nước Anh có thể cần một 
đồng CBDC

(VN+) - Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ 
Tài chính cho rằng Vương quốc Anh có thể cần có 
một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung 
ương (CBDC) vào cuối thập kỷ này.

Tờ Telegraph ngày 4/2 đưa tin Ngân hàng 
Trung ương Anh (BoE) và Bộ Tài chính cho rằng 
Vương quốc Anh có thể cần có một đồng tiền kỹ 
thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào 
cuối thập kỷ này, trích dẫn một báo cáo chưa được 
công bố của chính phủ.

Telegraph đã dẫn lời Thống đốc BoE 
Andrew Bailey và Bộ trưởng Tài chính Jeremy 
Hunt trong báo cáo chung về nhận định trên.

Hai vị quan chức cho hay còn quá sớm để 
cam kết xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho một 
CBDC, nhưng cả Thống đốc BoE và Bộ trưởng 
Tài chính Anh tin rằng việc chuẩn bị giai đoạn tiếp 
theo là hợp lý.

BoE từ chối bình luận về bài báo của 
Telegraph, nhưng cho biết một cuộc tham vấn 
chung về các vấn đề xung quanh CBDC sẽ sớm 
được công bố.

Một nguồn tin khác từ chính phủ cho biết 
báo cáo sẽ được công bố vào tuần tới.

Dự kiến, Phó Thống đốc BoE Jon Cunliffe 
sẽ có bài phát biểu vào thứ Ba tuần sau (7/2) để cập 
nhật cho ngành tài chính về những hoạt động liên 
quan tới CBDC của BoE.

Hồi năm 2021, Thủ tướng Anh Rishi Sunak 
- khi đó còn là Bộ trưởng Tài chính - đã yêu cầu 

BoE xem xét khả năng thiết lập một CBDC.
Sang tháng 10/2022, quan chức cấp cao 

phụ trách bộ phận Dịch vụ Tài chính của Bộ, ông 
Andrew Griffith cho biết nước này không thể tránh 
vấn đề này mãi.

CBDC sẽ cho phép có thêm nhiều doanh 
nghiệp - thậm chí là các cá nhân - giữ tiền điện tử 
trong tài khoản liên kết trực tiếp với BoE. Nhiều 
khả năng điều đó sẽ loại bỏ các ngân hàng hiện có 
quyền này.

Song Telegraph báo cáo rằng các đề xuất 
đang được BoE cân nhắc không bao gồm việc cho 
phép các cá nhân giữ tiền điện tử tại tài khoản trực 
tiếp với ngân hàng trung ương này.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, Ngân hàng 
Thanh toán Quốc tế, một diễn đàn dành cho các 
ngân hàng trung ương, cho biết CBDC là công cụ 
cần thiết để hiện đại hóa hoạt động tài chính và đảm 
bảo các “đại gia công nghệ” (Big Tech) không 
kiểm soát dòng tiền của nền kinh tế.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) 
cũng đang nghiên cứu một phiên bản kỹ thuật số 
cho đồng tiền của mình và đang trong quá trình 
phác thảo thiết kế rộng tổng thể.

Tháng trước, ECB cho hay họ có thể chưa 
cho các tài khoản ngân hàng cá nhân giao dịch tiền 
điện tử nhưng sẽ cho phép thanh toán giữa người 
với người. 

Lật tàu đánh cá ở ngoài 
khơi bờ biển Hàn Quốc khiến 9 
người mất tích

(VN+) - Lực lượng chức năng đang đẩy 
mạnh nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, trong 
đó triển khai hơn 10 tàu thủy và 3 máy bay của lực 
lượng bảo vệ bờ biển và hải quân.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà chức 
trách Hàn Quốc ngày 5/2 cho biết lực lượng cứu hộ 
đang tích cực tìm kiếm 9 người mất tích sau khi 
một tàu đánh cá bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía Tây 
Nam nước này tối 4/2.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết vụ tai nạn 
được báo cáo vào khoảng 23h19 (giờ địa phương). 
Chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ở vùng biển 
cách đảo Daebichi không có dân cư 16,6km về phía 
Tây, cách quận Sinan, tỉnh Nam Jeolla khoảng 
20km về phía Tây Nam.

Một tàu gần đó đã cứu được 3 thủy thủ, 
nhưng 9 người khác - trong đó có 2 người nước 
ngoài - vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh nỗ 
lực tìm kiếm những người mất tích, trong đó triển 
khai hơn 10 tàu thủy và 3 máy bay của lực lượng 
bảo vệ bờ biển và hải quân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, hầu 
hết các thành viên thủy thủ đoàn được cho là đã rời 
khỏi chiếc tàu bị lật.

Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ cho biết Tổng 
thống Yoon Suk-yeol đã hối thúc nỗ lực tối đa cho 
hoạt động cứu hộ ồng thời yêu cầu huy động , đ
“mọi nguồn lực sẵn có” ể mở rộng khu vực tìm  đ
kiếm.
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Bí quyết “vàng” dạy trẻ 5 
tuổi lắng nghe, hiểu và ngoan 
hơn

Trẻ con vốn có một thế giới riêng 
trong suy nghĩ và hành động. 
Những tác động tâm lý theo độ tuổi 

có thể khiến con bướng bỉnh hơn, nhất là ở ộ tuổi  đ
lên 5. Vậy có cách nào dạy con nghe lời hiệu quả?

1. Tại sao trẻ 5 tuổi thường bướng bỉnh, 
không nghe lời?

Trước khi lý giải nguyên nhân và tìm cách 
dạy con nghe lời, cha mẹ cần chắc chắn rằng trẻ 
không bị các vấn đề sức khoẻ, ảnh hưởng đến nghe 
và hiểu. Ở độ tuổi nào thì con cũng có nhu cầu được 
lắng nghe và được người khác chấp nhận. Khi cha 
mẹ không hiểu nhu cầu của trẻ, con sẽ tìm mọi 
cách, kể cả cách tiêu cực để phản kháng lại. Đó có 
thể là do trẻ chưa đủ khả năng để kiểm soát cơ thể 
và ngôn ngữ của mình. Bằng cách chọn không 
nghe lời, trẻ cho rằng mình có thể khẳng định 
quyền lực của mình. Do đó, cách dạy con nghe lời 
hiệu quả là hãy trao cho trẻ quyền được quyết định 
trong giới hạn nào đó. Ví dụ như trẻ 5 tuổi có thể 
quyết định quần áo con mặc trước khi rời khỏi nhà, 
ăn món mình thích… Đó cũng là nguyên tắc để 
nuôi dạy con tự lập.

Nhiều cha mẹ thường phàn nàn rằng: “Con 
hay dỗi hoặc tức giận khi không được điều gì đó, và 
bé hay ném đồ vật mặc dù bé không dỗi ai. Vào lúc 
này, em luôn nghiêm khắc nói bé không được làm 
vậy, có lúc bắt bé úp mặt vào tường hoặc đánh 1 cái 
thật đau vào tay con và nói sẽ đánh đau như vậy nếu 
con tái phạm. Nhưng đâu lại vào đấy, bé cũng lại 
ném, nói trước quên sau. Đôi lúc em thấy bất lực 
quá, đành kệ cho con muốn làm gì thì làm, mẹ cứ 
cặm cụi đi nhặt về”.

Theo các chuyên gia tâm lý, lúc này cha mẹ 
cần nhìn lại xem phương pháp mình dạy con đã 
đúng chưa, đã phù hợp với độ tuổi của trẻ?

Ảnh minh họa
2. Làm thế nào để dạy trẻ lắng nghe, hiểu 

và ngoan hơn?
Những tình huống trẻ “nổi loạn”, hay ném 

đồ, cãi lại thường rơi vào các bé có độ tuổi từ 15 
tháng - 6 tuổi. Lúc này trẻ bắt đầu hiểu được sức 
mạnh của “thương lượng”. Nghĩa là, trước đó con 
không có ý thức được rằng khi mình đòi hỏi cha mẹ 
sẽ đáp ứng, thì nay con có thể hiểu khái niệm này và 

học cách sử dụng nó. Nói dễ hiểu hơn, khi trẻ khóc 
đòi 1 món đồ, nếu bé nhận được món đồ đó thì con 
ghi nhận nó là một thương lượng thành công, và cứ 
thế mà trẻ sử dụng công cụ này để đạt đòi hỏi của 
mình. Còn nếu không, con sẽ dùng mọi cách có thể 
để “thương lượng” với cha mẹ. Điều dễ nhìn thấy 
nhất là bé thường mè nheo ăn vạ, khóc lóc, ném 
đồ… Con sẽ làm điều này đến khi đạt được ý muốn 
hoặc bị người lớn phản đối 1 cách gay gắt hơn 
khiến chúng sợ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, việc 
cha mẹ la mắng, nhắc nhở, thậm chí đánh đau vào 
tay trẻ, cũng không hiệu quả triệt để kết thúc 
thương lượng của con. Hơn nữa, dù bạn có nhắc 
nhở, đánh đau thì bé cũng không thể nhớ được và 
trẻ vẫn có thể tiếp diễn ở lần sau vì sự tập trung của 
chúng rất ngắn. Cách đáp ứng với thương lượng là 
bạn cho trẻ thấy sự thương lượng luôn có quy tắc 
vận hành của nó. Và kiên trì thực hiện nguyên tắc 
đó. Kết quả của thương lượng mới là chìa khóa 
chấm dứt hành vi của trẻ tiếp diễn sau này.

3. Cách “thương lượng” với trẻ thế nào 
để con hiểu, nhớ và ngoan?

Quy tắc của việc thương lượng này rất đơn 
giản, đó là:

+ Rõ ràng được phép hay không được 
phép, không có ngoại lệ.

+ Lập lại cùng 1 thái độ cho mọi tình 
huống. VD, trong 1 tình huống không được phép 
dù nó xảy ra hôm nay, ngày mai hay 1 tháng tới thì 
thái độ kiên quyết và kết quả chỉ có 1 là “không 
được phép”. Mẹ đổi ý hoặc nhượng bộ sẽ khiến 
phần thua của cuộc thương lượng sẽ về phía mình!

a. Khi bé làm sai
Nếu hành vi hoặc đòi hỏi của con không 

đúng hoặc chưa được phép, phụ huynh chỉ nên giữ 
1 thái độ khi xử lý, chỉ dùng 1 cách duy nhất để dạy 
trẻ và lập lại nó khi lần tới con vi phạm lại. Tuyệt 
đối cha mẹ đừng thay đổi cách xử lý.

Ví dụ như con đòi mua đồ chơi mỗi lần đi 
học về. Thực ra con chưa ý thức được việc mình 
mua đồ chơi là sai. Đơn giản là con thích và mong 
muốn cha mẹ mua cho mình. Tuy nhiên ngay lúc đó 
mẹ phải nói với trẻ rằng, con không được phép mua 
vì đã mua bánh kẹo ăn lúc sáng rồi. Nếu con không 
chịu, tiếp tục mè nheo thì mẹ hãy bế trẻ ra 1 chỗ yên 
tĩnh rồi nghiêm nghị nói với con rằng: “Món đồ 
chơi đó mẹ không mua được, mẹ không thích con 
hư như thế”. Điều quan trọng ở đây là giúp trẻ liên 
kết giữa hành vi và kết quả. Nó sẽ sớm giúp trẻ 
nhận ra hành vi nào chưa tốt để trẻ tự thay đổi.

Tuy nhiên, khi bé đồng ý không đòi mua 
quà nữa thì mẹ hãy khen bé. Con sẽ ý thức được 
hành động nào của mình được khen, hành động nào 
bị khiển trách. Đôi khi lần khác đến cửa hàng đồ 
chơi, bé sẽ lại đòi mua. Lúc này mẹ đừng ngạc 
nhiên hỏi mình rằng: “Tại sao đã dạy hôm trước 
hôm nay lại quên?”. Thế này mới đúng tính cách 
của trẻ con. Trong lần này, bạn chỉ đơn giản lập lại 
đúng quy trình như lần trước. Đừng thay đổi quy 
trình. Ví dụ lần đầu là nói nghiêm với bé, nhưng lần 

2 là quát bé, hoặc đánh bé, hoặc bỏ qua. Như đã nói 
ở trên, trẻ con cần sự lập lại kiên nhẫn một quy trình 
đến lúc trẻ hiểu được quy trình đó của bố mẹ. Bạn 
cứ làm đúng 1 quy trình răn đe, kiên nhẫn lập lại.

b. Khi trẻ đúng đắn
Nếu hành động đó là đúng, đáng khen, bạn 

nên khen bé. Khen bé trước một người khác, một 
đám đông (nếu được) là khuyên làm. Nhưng lời 
khen đưa ra là phải đáng khen và tập trung vào nỗ 
lực của trẻ. Không nên khen sáo rỗng. Khen đúng 
và trước đám đông sẽ giúp bé tự tin vào bản thân 
bé, và bé sẽ thể hiện sự mạnh dạn.

Đừng bao giờ, so sánh trẻ trước đám đông, 
hoặc phán xét khả năng của bé khi con chịu làm 1 
việc gì. Dù làm không tốt, nhưng bé đã mạnh dạn 
làm, đáng cổ vũ hơn là phán xét. Nhiều phán xét chỉ 
vô ý hoặc chỉ cho vui, nhưng đối với trẻ từ 3-12 tuổi 
là rào cản để bé tiếp tục làm điều đó trong tương lai. 
Bé sẽ thiếu tự tin để làm bất cứ việc gì.

Tóm lại cha mẹ cần nhớ:
Đừng nghĩ hình phạt/sự răn đe của bạn là 

có hiệu lực ngay đối với trẻ con sau đó. Trẻ con cần 
sự lập lại 1 hình thức răn đe để có thể hiểu và ngoan 
hơn.

- Khi cha mẹ phạt con nhất là đánh trẻ và 
cảm thấy hiệu quả, đừng vội vui mừng về điều đó. 
Đó là điều đáng lo hơn là đáng mừng, tâm lý trẻ con 
trước 5 tuổi rất yếu ớt, có một phần của sự thu 
mình/thiếu tự tin - một nhân tố cơ bản của sự tồn 
tại. Nếu phải đối mặt với nhiều stress, bé rất dễ thu 
mình lại, ít hoạt bát, ít nói, gây ảnh hưởng tâm lý và 
tự kỉ.

- Khen trẻ là khuyến khích khi trẻ chịu làm 
một điều gì, hoặc làm điều gì đó tốt. Khen trước 
đám đông là điều mà các chuyên gia tâm lý khuyên 
cha mẹ, nhưng phải khen đúng. Không nên phán 
xét bất kì gì khi bé đang làm việc gì. Cổ vũ con là 
điều khuyên làm. Hãy cho bé tham gia chơi cùng 
các bạn khác, và đó là những cơ hội tốt bạn cổ vũ 
con để bé tự tin vào bản thân. ■ 

Dịch COVID-19 làm gia 
tăng số ca nhiễm siêu vi khuẩn

Dịch COVID-19 đang làm gia tăng 
số ca nhiễm siêu vi khuẩn tại châu 
Âu.

Đây là cảnh báo được Trung tâm Ngăn 
ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu đưa ra.

Theo đó, trong năm ngoái, các trường hợp 
nhiễm một số loại siêu vi khuẩn kháng thuốc đã 
tăng từ 20-50% so với mức trước đại dịch COVID-
19.

Sự gia tăng số ca nhiễm siêu vi khuẩn nói 
trên bắt nguồn từ các đợt bùng phát tại các đơn vị 
chăm sóc y tế, đặc biệt ở các bệnh viện.

Điều này được cho là có liên quan tới việc 
gia tăng đơn thuốc kháng sinh được kê cho các 
bệnh nhân để điều trị COVID-19 và các bệnh 
nhiễm khuẩn khác trong thời gian dài nằm viện. ■ 



Trang 07

Issue # 2033 * Tuesday, February 07,  2023

PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Bảy bí quyết dạy trẻ thông 
minh kiểu Nhật Bản được đông 
đảo cha mẹ Việt áp dụng

Ngoài việc dạy con phải tự lập, có 
quy tắc, cha mẹ Nhật Bản cũng có 
nhiều bí quyết giúp trẻ thông minh 

hơn.
Cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy con cái 

thông minh, khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có ích 
cho xã hội... Để con đạt như kỳ vọng, không ít phụ 
huynh đã phải dày công tìm kiếm những phương 
pháp dạy con. Trong đó, nuôi dạy con kiểu Nhật 
Bản được đông đảo cha mẹ Việt ngưỡng mộ và áp 
dụng. Phụ huynh người Nhật thường dạy con tự 
lập, có quy tắc, ngoài ra họ cũng có nhiều bí quyết 
giúp trẻ thêm thông minh rất đáng để học hỏi.

1. Cho trẻ bú mẹ
Với người Nhật, cho trẻ bú mẹ là bài học 

đầu tiên về xúc giác của em bé. Bài học này có tác 
dụng rất lớn trong việc giúp trẻ thêm phần thông 
minh. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy sự gia 
tăng lên đến 7,5 điểm IQ ở trẻ em tiểu học được bú 
sữa mẹ, cũng như sự gia tăng về khả năng giao tiếp, 
sự tự tin và chỉ số IQ toàn diện ở người lớn so với 
trẻ bú bình. Bởi sữa mẹ chứa rất nhiều axit béo 
không no như DHA, ARA, là thành phần chính 
xây dựng não bộ và mắt của bé. Không những thế, 
sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp con khỏe mạnh. Từ 
đó bé có thể chất để phát triển. Sức khỏe tốt có tác 
động tốt đến sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, khi cho 
con bú, thân thể mẹ và con tiếp xúc với nhau, mối 
quan hệ giữa mẹ và con được củng cố, nhờ vậy, có 
tác động tích cực đến trí thông minh và tâm lý của 
chúng. Khi bé bú mẹ, con nhanh chóng học được 
cách điều chỉnh không gian. Con sẽ cảm nhận được 
các vị trí như trên - dưới, trái - phải...

Ảnh minh họa
2. Kích hoạt vị giác ở trẻ
Sự nhạy bén và thông minh của trẻ em Nhật 

Bản không phải là ngẫu nhiên mà nó là cả một quá 
trình “khổ luyện”. Trong đó có việc kích hoạt vị 
giác ở trẻ. Vị giác của trẻ sơ sinh bắt đầu phát triển 
từ khi ở trong bụng mẹ. Khi còn là thai nhi, trẻ bắt 
đầu cảm nhận các vị mặn, ngọt, cay, đắng thông 
qua nước ối. Nước ối được tạo ra từ cơ thể mẹ, 
thông qua quá trình chuyển hóa và vận chuyển thức 
ăn trong máu. Sau khi chào đời, vị giác của bé tiếp 
tục phát triển. Bé có thể cảm nhận vị chua và ngọt 

nhưng yêu thích vị ngọt hơn. Điều này giải thích tại 
sao bé lại thích vị sữa mẹ.

Kích hoạt vị giác của trẻ được nhiều bà mẹ 
Nhật quan tâm thực hiện từ rất sớm. Để làm điều 
này, họ có thể dùng một chiếc khăn sữa thấm nước 
nguội, nước ấm, nước có vị ngọt, vị chua... cho bé 
nếm. Kích hoạt vị giác là cách để giúp bé ăn uống 
tốt và đa dạng hơn sau này. Kích hoạt vị giác còn là 
tác động đến giác quan của con, kích thích sự tương 
tác giữa các tế bào não đang phát triển, cũng chính 
là kích thích trí thông minh của trẻ.

3. Dạy con từ thuở “lọt lòng”
Cha mẹ Nhật không đợi con lớn rồi mới 

dạy, họ dạy dỗ trẻ từ rất sớm. Người mẹ thường tâm 
sự những công việc, những việc mẹ từng trải qua, 
tâm tư của người mẹ... cho bé 1 cách cặn kẽ theo 
từng độ tuổi của trẻ. Điều này sẽ tích lũy dần, giúp 
con học được nhiều điều một cách từ từ, theo tiến 
trình lớn lên và tiếp xúc của mình.

Nhiều người thì cho rằng trẻ còn nhỏ hiểu 
biết gì đâu mà kể lể. Tuy nhiên theo phương pháp 
giáo dục Shichida khá thịnh hành ở Nhật, trẻ có thể 
học được vô cùng nhiều ngay từ khi con mới ra đời. 
Cách dạy con kiểu Nhật là dạy con từ thuở ẵm 
bồng. Và điều này thực tế không khi nào là quá 
sớm.

4. Dạy con bằng âm nhạc
Âm nhạc có vai trò rất lớn trong việc kích 

thích trí não cũng như điều phối tâm trạng của trẻ. 
Sự kích thích từ âm nhạc giúp các tế bào não hoạt 
động mạnh và tương tác nhiều hơn.

Cho trẻ nghe nhạc cũng được khuyên là bắt 
đầu từ sớm, thậm chí ngay cả khi mang thai. Và sau 
khi trẻ ra đời lẫn trong quá trình lớn lên của mình, 
âm nhạc vẫn là một trong các công cụ tuyệt vời 
thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ.

5. Dạy trẻ tập trung
Sự mất tập trung khiến trẻ khó tiếp thu 

những cái mới, trí nhớ kém và con khó có khả năng 
sáng tạo. Vì vậy cha mẹ Nhật rèn tính tập trung cho 
trẻ từ rất sớm. Những bài học đầu tiên về sự tập 
trung chính là dựa trên màu sắc. Ở những bài học 
vỡ lòng, màu sắc trẻ nhìn chính là ca rô đen trắng. 
Khi trẻ lớn hơn, con sẽ được học phân biệt màu.

Nhìn màu sắc không chỉ để tập bài tập tập 
trung. Nhìn màu sắc cũng chính là kích thích thị 
giác. Qua đó, các tế bào não cũng sẽ được kích 
thích hoạt động nhiều hơn, phát triển hơn.

6. Trò chuyện cùng trẻ
Việc này được các bà mẹ Nhật thực hiện 

ngay khi con còn là 1 bào thai. Qua những tâm sự 
của mẹ, em bé sẽ cảm thấy gần gũi, dễ dàng nhận 
biết người thân của mình hơn. Ngoài ra, trò chuyện 
với trẻ còn giúp con phát triển ngôn ngữ. Bé sẽ 
nhanh biết nói hơn. Cha mẹ có thể nói chuyện với 
trẻ khi cho con ăn, khi cho con tắm, khi cùng con 
chơi. Đọc thơ, kể chuyện và thậm chí là hát cho trẻ 
nghe cũng là cách nói chuyện “đặc biệt” giúp kích 
thích sự phát triển trí não của trẻ, cảm xúc của con 
cũng như về cả ngôn ngữ vốn từ.

7. Không cho trẻ xem TV trước 3 tuổi
Cha mẹ người Nhật rất nghiêm khắc trong 

việc cho trẻ xem TV, hay các thiết bị di động. Theo 
các chuyên gia giáo dục Nhật Bản, chúng ta không 
nên hoặc ít nhất là thật hạn chế cho trẻ xem TV khi 
con còn nhỏ. Hình ảnh, âm thanh từ TV tác động 
đến não bộ của trẻ không ít. Đương nhiên, sự tác 
động này tích cực thì ít nhưng tiêu cực thì nhiều.

Vì thế, trước 3 tuổi, khi con còn đang học 
nói, phát triển ngôn ngữ, não đang hình thành các 
nếp nhăn thì cực kỳ hạn chế thậm chí là không cho 
trẻ xem TV cũng là cách để giúp trẻ phát triển trí 
tuệ giai đoạn này tốt nhất. ■ 

Kỹ thuật mới điều trị bệnh 
di truyền hiếm gặp cho thai nhi

Y học đang ngày càng tiến bộ trong 
việc chăm sóc thai phụ và theo dõi 
thai kỳ để đảm bảo em bé được 

sinh ra khỏe mạnh. Các bác sĩ ở Mỹ và Canada vừa 
sử dụng một kỹ thuật mới để điều trị cho một thai 
nhi mắc chứng di truyền hiếm gặp ngay từ khi còn 
trong bụng mẹ, giúp sản phụ tránh bị ảnh hưởng 
đến thai kỳ như cô đã từng bị 2 lần trước đó. 

Bé Ayla Bashir, 16 tháng tuổi đang sinh 
sống ở thủ đô Ottawa, Canada là đứa trẻ đầu tiên 
được điều trị bệnh Pompe khi còn là bào thai. Đây 
là một chứng rối loạn di truyền và thường gây tử 
vong cho thai nhi khiến cơ thể không sản sinh được 
một loại protein quan trọng. Nhưng khi nhìn những 
hình ảnh trong video, ai cũng thấy đây là một bé gái 
hiếu động, vui vẻ và hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là 
niềm hạnh phúc khôn tả đối với bố mẹ của bé bởi 
trước đó họ đã mất hai cô con gái, Zara, 2 tuổi rưỡi 
và Sara, 8 tháng cũng vì căn bệnh này.

Chị Sobia Qureshi - Mẹ của bé Ayla chia sẻ: 
“Chúng tôi phát hiện ra rằng Ayla mắc bệnh 
Pompe, một chứng rối loạn di truyền, lưu trữ 
glycogen, ảnh hưởng đến sự phát triển của các cơ 
trong cơ thể. Đó là khoảng thời gian rất đáng sợ và 
buồn đối với chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi phát 
hiện ra mình có thể chữa trị được cho con”.

Nếu như trước đây, các bác sĩ chỉ có thể 
điều trị cho thai nhi bằng phương pháp phẫu thuật 
các dị tật bẩm sinh như tật nứt đốt sống và họ 
thường truyền máu cho thai nhi qua dây rốn, nhưng 
hiện nay, các enzym quan trọng được cung cấp 
thông qua một cây kim tiêm qua bụng của người 
mẹ và được dẫn vào tĩnh mạch rốn. Bé Ayla được 
truyền 6 lần, với chỉ định hai tuần/lần, bắt đầu từ 
khi bé được 24 tuần tuổi thai.

GS.TS Pranesh Chakraborty - Chuyên gia 
di truyền học chuyển hóa cho biết: “Sự đổi mới ở 
đây không phải là thuốc điều trị sau sinh vì nó 
không tiếp cận được hệ tuần hoàn của thai nhi khi 
chúng được hình thành. Điều cần làm là phải điều 
trị sớm từ khi thai nhi còn trong tử cung. Không thể 
chờ đứa bé sinh ra rồi mới điều trị được”.

Với sự thành công trong ca điều trị cho bé 
Ayla, các bác sĩ hy vọng phương pháp này có thể 
điều trị sớm cho các ca dị tật thai nhi di truyền, giúp 
điều trị tận gốc và giúp các bé được chào đời một 
cách khỏe mạnh. ■ 
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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

Vị trí đặc biệt của những 
chú mèo đối với người Ai Cập 
cổ đại

Người Ai Cập tin rằng mèo là một 
sinh vật thần kỳ, có khả n ng mang ă
đến vận may cho những người 

nuôi chúng.
Người Ai Cập cổ đại thờ phụng nhiều loài 

động vật trong hàng nghìn năm. Các loài động vật 
được tôn sùng vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn 
những chú chó đại diện cho khả năng bảo vệ và săn 
mồi. Tuy nhiên, những chú mèo được cho là loài 
đặc biệt nhất. Người Ai Cập tin rằng mèo là một 
sinh vật thần kỳ, có khả năng mang đến vận may 
cho những người nuôi chúng.

Để tôn vinh loài thú cưng này, các gia đình 
giàu có đeo cho chúng đá quý và cho chúng ăn 
những thực phẩm thượng hạng. Khi những chú 
mèo chết đi, chúng sẽ được ướp xác.

Cùng với chữ tượng hình, kiến trúc obelisk 
và các kiểu họa tiết hình khối, những chú mèo cũng 
là đặc trưng trong nghệ thuật của người Ai Cập cổ, 
phản ánh vị trí độc đáo của loài động vật này đối 
với những cư dân sống dọc sông Nile. Mèo ban đầu 
được những người Ai Cập cổ nuôi như một loài 
động vật săn mồi hữu ích và sau đó chúng dần trở 
thành biểu tượng của thần linh và sự bảo hộ.

“Mặc dù khó có thể nói người Ai Cập nghĩ 
gì bởi đã có quá nhiều thay đổi trong hơn 3.000 
năm lịch sử nhưng nhìn chung, người Ai Cập cổ 

không thờ phụng các loài động vật. Thay vào đó, 
họ coi động vật là đại diện cho những khía cạnh 
linh thiêng của thần linh”, Julia Troche, một nhà Ai 
Cập học, đồng thời là Giáo sư về sử học tại Đại học 
bang Missouri cho hay.

Ảnh minh họa 
Dù mèo có được thờ phụng như thần linh 

hay không thì chúng vẫn đóng vai trò không thể 
thiếu trong cuộc sống của người Ai Cập cổ. Dựa 
vào những chú mèo ướp xác được phát hiện trong 
các lăng mộ cùng với con người, chúng ta có thể 
thấy thấy chúng đóng vai trò quan trọng trong cuộc 
sống sau khi chết trong quan niệm của người Ai 
Cập.

Trong lịch sử văn minh nhân loại, người Ai 
Cập cổ coi mèo là người bạn đồng hành với nhiều 
lợi ích. Sau khi nuôi mèo như một loài thú cưng 
trong nhà, họ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ đó 
sau khi chết đi.

“Lăng mộ là ngôi nhà vĩnh cửu sau khi 
chết”, chuyên gia Troche giải thích.

“Trong lăng mộ, chúng ta sẽ thấy những 
miêu tả về gia đình, những thành tựu và giải thưởng 
lớn nhất cũng như những gì mà người đó yêu thích. 
Vì thế, việc những chú mèo xuất hiện ở đây đã nói 
lên vai trò của chúng trong cuộc sng hàng ngày của 
người Ai Cập cổ và mong muốn của họ, đó là chúng 
sẽ đồng hành với họ ở thế giới bên kia”.

Sự xuất hiện của mèo không chỉ được khắc 
họa qua những bức tranh vẽ trên lăng mộ. Một số 
chú mèo còn được ướp xác và được đặt trong mộ 
chủ nhân của nó, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 
Carnegie cho hay.

Ngoài việc bắt chuột, rắn và các loài động 
vật gây hại trong nhà, người Ai Cập cổ tin rằng 
những chú mèo còn sở hữu trí thông minh, sự 
nhanh nhẹn và sức mạnh.

Người Ai Cập cổ cũng tin rằng các vị thần 
có thể hóa thân thành các hình dạng khác nhau, 
trong đó có các loài động vật, bao gồm cả mèo.

“Những vị thần có thể trú ngụ trong những 
con mèo. Đó là lý do tại sao chúng được ướp xác và 
thậm chí có cả một ngành nhân giống và ướp xác 
mèo thời Ai Cập cổ đại”.

Như một cách thể hiện sự tiếc thương với 
những chú mèo chết đi, những người chủ nuôi mèo 
sẽ cạo lông mày của họ và tiếp tục thương tiếc 
chúng cho tới khi lông mày của họ mọc trở lại. Các 
tác phẩm nghệ thuật từ thời Ai Cập cổ đại cho thấy 
các bức tượng và bức tranh của nhiều loại mèo. 
Mèo đặc biệt tới nỗi những người giết hại chúng, 
kể cả vô tình sẽ bị tuyên án tử hình. ■  
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Nhà thám hiểm Đan Mạch 
sống sót qua hai mùa Đông 
khắc nghiệt ở Bắc Cực

Sau khi bị đoàn thám hiểm bỏ rơi, 
Ejnar Mikkelsen và một thành viên 
thiếu kinh nghiệm đã phải đấu tranh 

suốt 28 tháng để giành giật sự sống tại miền tuyết 
trắng Bắc Cực.

Năm 1909, nhà thám hiểm địa cực người 
Đan Mạch Ejnar Mikkelsen bắt đầu thực hiện sứ 
mệnh tìm lại các bản đồ và bản ghi chép quan trọng 
về vùng lãnh thổ ở bờ Đông Bắc của Greenland. 
Nhưng ông không ngờ mình sẽ phải chờ đến ba 
năm mới có thể về nhà. 

Ejnar Mikkelsen (bên trái) and Iversen 
(bên phải) được ca ngợi như những người anh 
hùng khi trở về  Copenhagen năm 1912

Trước đó, năm 1891, nhà thám hiểm 
Robert Peary đã phác thảo bờ biển phía Đông của 
Greenland và lập bản đồ về một con kênh ngăn 
cách hòn đảo mà ông gọi là Peary Land với đất liền, 
cho phép Mỹ đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với 
hòn đảo này.

Động thái trên đã thôi thúc các nhà thám 
hiểm Đan Mạch thực hiện một chuyến thực địa đầy 
hiểm nguy nhằm bác bỏ yêu sách đó vào năm 1907. 
Tuy nhiên, đoàn thám hiểm của họ đã gặp nạn và 
làm thất lạc toàn bộ tư liệu quan trọng. Và hai năm 
sau, Ejnar Mikkelsen đã lên đường tìm kiếm 
chúng.

Tuy nhiên, tháng 8/1909, con tàu của 
Mikkelsen đã đâm phải băng và mắc kẹt giữa vùng 
biển lạnh cóng của Bắc Cực, cách nơi ông tin rằng 
những người tiền nhiệm của mình đã tử nạn 
khoảng 300 km. 

Theo cuốn tự truyện “Two Against the 
Ice”, Mikkelsen bắt đầu cuộc hành trình cùng 5 
người đàn ông khác, nhưng họ lại bỏ rơi ông và một 
người mới vào nghề ở vùng đất này hơn hai năm. 

Kể từ khi được chuyển thể thành bộ phim 
“Against the Ice” của Netflix, tự truyện của 
Mikkelsen đã truyền tải được nỗi khó khăn trên 
chặng đường khám phá Bắc Cực vào đầu những 
năm 1900. 

Từ tê cóng, bệnh còi xương cho đến thú 
hoang dã săn mồi, Ejnar Mikkelsen và Iver Iversen 

đã phải vượt qua những thử thách kinh hoàng để 
tồn tại.

Tuổi trẻ phiêu lưu
Sinh năm 1880 tại Vester-Brønderslev, 

Đan Mạch, ông Ejnar Mikkelsen đã say mê biển từ 
khi còn là một đứa trẻ. 

Được nuôi dưỡng bởi những thế hệ từng 
liều mạng sống trong những chuyến thám hiểm 
gian khổ, tuổi thơ ông gắn liền với những câu 
chuyện về cuộc phiêu lưu ở Bắc Cực và những 
khám phá chưa từng có. Thám hiểm sớm trở thành 
một niềm đam mê mãnh liệt của Mikkelsen.

Mikkelsen tự ra khơi năm 14 tuổi nhưng 
vùng biển quanh đó không thể thoả mãn ônng. Hai 
năm sau, ông đi bộ 500 km từ Stockholm đến 
Gothenburg để thuyết phục nhà thám hiểm người 
Thụy Điển Salomon August Andrée cho phép ông 
cùng tham gia chuyến bay khinh khí cầu đến Bắc 
Cực.

Mặc dù bị từ chối nhưng điều đó lại là may 
mắn của chàng trai trẻ Mikkelsen. Cuộc hành trình 
đầy hiểm nguy của Andrée đã kết thúc thảm khốc 
vào tháng 10/1897 khi khinh khí cầu của ông 
không đến được Bắc Cực. 

Cả ba người trên khí cầu đều thiệt mạng. 
Tuy nhiên, năm 1900, Mikkelsen đã được chào đón 
trên chuyến thám hiểm của Sir George Carl 
Amdrup đến miền Đông Greenland.

Mikkelsen và bốn người khác, trong đó có 
nhà địa chất học người Mỹ Ernest de Koven 
Leffingwell, đã kết thúc chuyến đi dài 800 km vào 
năm 1902 bằng cách khảo sát một đường bờ biển 
nổi tiếng là khó tiếp cận. 

Năm sau đó, ông là người vẽ bản đồ trong 
chuyến thám hiểm của Evelyn Baldwin đến Franz 
Josef Land, một quần đảo Bắc Cực hiện được quân 
đội Nga sử dụng.

Năm 1906, cha của Leffingwell đã tài trợ 
cho một cuộc thám hiểm Bắc Cực để lập bản đồ về 
vùng đất mà những người săn cá voi đã phát hiện ở 
Biển Beaufort nằm phía Bắc Point Barrow, Alaska. 

Với kinh phí 5.000 USD và một chiếc 
thuyền buồm không động cơ, họ lên đường tìm 
vùng đất bí ẩn trên, song buộc phải dừng lại ở Đảo 
Flaxman cách mục tiêu chừng 350 km.

Làm quen với  những người  Inuk 
Sachawachiak bản địa, họ học được cách lùa chó 
chạy trên băng và tiếp tục hành trình vào tháng 2 
năm 1907. Sau khi vượt qua 300 km trong vòng 60 
ngày, bộ đôi tin rằng tuyến đường này quá nguy 
hiểm và quay trở lại. Lúc đó, con tàu của họ đã bị 
chìm. Trong khi Leffingwell ở lại nghiên cứu băng, 
Mikkelsen có những kế hoạch khác.

Tận dụng mọi cơ hội để trở về nhà, 
Mikkelsen đã vượt qua chặng đường 2.300 km 
bằng việc đi bộ và sử dụng xe trượt tuyết. Ngày trở 
về của ông năm đó là lời báo trước cho sự xuất hiện 
của một nhà thám hiểm thực sự dày dạn kinh 
nghiệm, mặc dù thử thách lớn nhất của Ejnar 
Mikkelsen vẫn chưa đến.

Sứ mệnh tìm lại bản đồ đã mất ở 
Greenland

Đoàn thám hiểm người Đan Mạch xấu số 
năm 1907 - có sự tham gia của Ludvig Mylius-
Erichsen, Niels Peter Hoeg-Hagen và Jorgen 
Bronlund - nhằm chứng minh rằng Greenland là 
một hòn đảo thống nhất duy nhất thuộc về Đan 
Mạch.

Nhưng trên đường đi, họ lại dựa vào bản đồ 
của Robert E. Peary về phía Đông Bắc Greenland, 
trong đó có giả thuyết "Kênh Peary" chia khu vực 
này thành hai. Bị nhầm lẫn bởi các bản đồ chưa 
hoàn thiện, những người đàn ông này đã bị lạc ở 
Bắc Cực và mắc kẹt trong băng.

Trong khi thi thể của Bronlund được tìm 
thấy vào năm 1908 cùng với bản đồ và nhật ký của 
ông thì thi thể của hai người đồng hành Mylius-
Erichsen và Hoeg-Hagen không bao giờ được tìm 
thấy. Là một nhà thám hiểm đồng hương, Ejnar 
Mikkelsen không thể phớt lờ lời đề nghị  tài trợ của 
ông trùm báo chí Anh Lord Northcliffe về một 
cuộc thám hiểm xác định vị trí của họ. 

Tuy nhiên, vì lòng yêu nước, Mikkelsen 
yêu cầu chuyến đi phải được tài trợ bằng tiền của 
Đan Mạch. Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ một nửa chi 
phí và để công chúng quyên góp phần còn lại. 
Mikkelsen đã chọn một thủy thủ đoàn gồm sáu 
người và một chiếc thuyền buồm nặng 45 tấn mang 
tên Alabama chạy động cơ 15 mã lực. 

Con thuyền rời Copenhagen vào ngày 
20/6/1909. Trên đường đến Greenland, thuyền 
Alabama dừng lại ở Iceland để đón người thợ máy 
trẻ tuổi tên Iver Iversen, thế chỗ cho một thành viên 
trong đoàn.

Khi đến quần đảo Faroe, đoàn thám hiểm 
gặp phải trở ngại đầu tiên. Họ dự định dùng chó lái 
xe để vượt qua những vùng băng ở Greenland, 
nhưng những con vật họ có lại bị nhiễm bệnh dại. 
Lịch trình đến Greenland bị trì hoãn cho đến cuối 
tháng 8.

Vào cuối mùa hè năm đó, thuyền gỗ 
Alabama đâm trúng băng ở gần đảo Shannon và 
không thể hoạt động được nữa. Vào ngày 
27/8/1909, Mikkelsen buộc phải cho thủy thủ đoàn 
của mình trú tạm trên đất liền, cách địa điểm 
Mylius-Erichsen báo cáo đã trú đông trước khi 
chết hơn 300 km.

Vào ngày 25/9, Ejnar Mikkelsen và Iver 
Iversen lên đường thăm dò trong khi các thành viên 
còn lại ở lại. Sau khi tìm thấy thông tin rằng đoàn 
của Mylius-Erichsen đã đi xa hơn thế về phía Bắc, 
họ quay trở lại vị trí của tàu Alabama vào mùa 
Đông, quyết tâm lên đường vào mùa Xuân năm 
sau.

Đương đầu với băng giá
Như lời kể cuốn sách “Lost in the Arctic” 

năm 1913 của mình, Ejnar Mikkelsen và Iver 
Iversen rời tàu một lần nữa vào tháng 3/1910. Đến 
tháng 5, bộ đôi này đã tìm thấy nhật ký của Mylius-
Erichsen và xác nhận rằng kênh Peary không tồn 
tại. Tuy vậy, cuộc đấu tranh sinh tồn của họ lại vừa 
mới bắt đầu.

Mùa hè đã đến, và lớp băng mà họ từng 
băng qua bằng xe trượt tuyết đang tan nhanh. Họ 
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mất 8 tháng mới quay lại được con tàu. 
Trên đường đi, họ đã phải ăn thịt những con chó 
kéo xe để tồn tại và bị ảo giác mỗi ngày. 

Đáng buồn khi quay trở lại Alabama, họ 
phát hiện mình đã bị những người bạn cùng tàu bỏ 
rơi. Họ rời đi khi gặp tàu khác ngang qua. Ejnar 
Mikkelsen và Iver Iversen buộc phải chịu đựng 
thêm hai mùa đông nữa ở Greenland, sống sót bằng 
những phần ăn mà họ nhặt được từ các đoàn thám 
hiểm trước và trốn tránh thú săn mồi.

Họ đã tháo ván gỗ của thuyền Alabama để 
xây dựng một ngôi nhà nhỏ trên đảo Shannon. Khi 
dường như mọi niềm hy vọng đều biến mất, hai 
người đàn ông đã được tàu hơi nước Na Uy 
Sjoblimsten giải cứu vào ngày 19/7/1912.

Không nản lòng với những cuộc phiêu lưu, 
nhà thám hiểm người Đan Mạch này lại dẫn đầu 
một cuộc thám hiểm đến vùng Sermersooq ở phía 
Đông Greenland năm 1924 và định cư lại. Đây là 
một trong những nơi có người sống xa xôi nhất trên 
Trái đất và có không quá 345 cư dân. 

Năm 1932, ông dẫn đầu một thủy thủ đoàn 
gồm 8 người thực hiện chuyến thám hiểm Đông 
Greenland lần thứ hai để làm rõ khu vực địa chất 
giữa Cape Dalton và Kangerdlugsuak.

Và bất cứ nơi nào Mikkelsen đến, ông đều 
kể lại cuộc phiêu lưu gian khổ của mình vào những 
trang sách. Một trong số đó đã được dựng thành bộ 
phim “Against the Ice” và đã được công chiếu ngày 
2/3/2022.

Vào sinh nhật lần thứ 90 của Ejnar 
Mikkelsen năm 1970, ông đã được Chính phủ Đan 
Mạch trao tặng huân chương quốc gia. Ông qua đời 
chỉ vài tháng sau đó. Với việc một tàu tuần tra của 
Đan Mạch và dãy núi ở Greenland được đặt tên 
theo ông, Mikkelsen thực sự đã trở thành hình 
tượng nhà thám hiểm lừng danh mà ông hằng mơ 
ước khi còn nhỏ. ■

Một loài người khác vẫn 
tồn tại ở châu Á cho đến ngày 
nay?

"Người Hobbit" - Homo floresiensis, 
một loài người khác được cho là đã 

tuyệt chủng sau hàng chục ngàn năm sinh sống ở 
Indonesia, có thể chưa hoàn toàn biến mất.

Đó là kết luận của nhà nhân chủng học 
Greogry Forth, cựu học giả từ Đại học Alberta 
(Canada), được trình bày trong một cuốn sách mới 
do ông xuất bản, tập hợp nhiều nghiên cứu lâu năm 
về bí ẩn trên đảo Flores ở Indonesia.

Trước đây, một nhóm khoa học gia dẫn đầu 
bởi Đại học Wollongong (Úc) được cho là đã làm 
"rung chuyển thế giới" bởi bài công bố trên tạp chí 
Nature về việc phát hiện ra hóa thạch một loài 
người hoàn toàn mới ở hang Liang Bua, trong lớp 
trầm tích có niên đại 60.000 đến 100.000 năm.

Theo Ancient Origins, những hóa thạch 
này mang những đặc trưng phổ biến ở các loài 
người sơ khai, nhưng hoàn toàn độc nhất vô nhị đối 

với hồ sơ hóa thạch của loài người. 
Họ chia sẻ vài đặc điểm với loài người 

tuyệt chủng Homo erectus và Vượn người phương 
Nam, nhưng cũng sở hữu các đặc điểm quen thuộc 
ở hóa thạch vượn cổ, thứ lẽ ra phải biến mất từ lâu ở 
niên đại này.

Đó là một loài người rất khác biệt với 
Homo sapiens chúng ta, dù cùng thuộc chi Người 
(Homo). Họ nhỏ bé, chỉ cao hơn 1,2 mét, khoang 
não chỉ có sức chứa khoảng 1/3 so với Homo 
sapiens. Nhưng họ cũng có các công cụ riêng, biết 
làm thuyền bè. Họ được đặt tên là Người Hobbit" - 
Homo floresiensis.

Trước phát hiện đó, giáo sư Greogry Forth 
đã trải qua nhiều năm sống giữa những người Lio, 
một nhóm dân tộc làm nông ở vùng núi miền Trung 
đảo Flores. Vào đầu những năm 1990 đến 2000, 
ông đã nhiều lần nghe kể chuyện về một người 
vượn nhỏ, kỳ dị chiếm giữ hang động Lia Ula trên 
sườn một ngọn núi lửa không hoạt động.

Một số dân làng Lio kể rằng những vượn 
người này, mà họ gọi là Ebu Gogo, đã không còn ở 
đây nữa sau khi cá thể cuối cùng bị người 'Ua, hàng 
xóm của họ, giết chết vào khoảng 200 năm trước. 
Nhưng một số người khác thì cả quyết Ebu Gogo 
vẫn lẩn trốn trong các hang động và rừng rậm 
quanh đó, với hơn 30 nhân chứng khẳng định họ đã 
thấy những sinh vật này ít nhất 1 lần.

Khi nghiên cứu từ Đại học Wollongong 
được công bố, giáo sư Forth đã giật mình khi mô tả 
về Homo floresiensis hoàn toàn trùng khớp với mô 
tả từ các nhân chứng đã nhìn thấy Ebu Gogo. Từ đó 
ông đặt ra giả thuyết rằng loài người cổ đại này có 
thể vẫn tồn lại, lẩn khuất trong những khu rừng rậm 
còn hoang sơ và đầy bí ẩn ở Indonesia, ít nhất là 
cho đến vài trăm năm trước.

Sẽ còn cần nhiều cuộc nghiên cứu khác về 
điều này, ít nhất là một phần hài cốt thực tế nào có 
về Ebu Gogo có niên đại gần đây để xác minh họ là 
thần thoại hay là người anh em khác loài cuối cùng 
còn tồn tại song song với Homo sapiens. Vào thời 
loài chúng ta ra đời, có ít nhất 8-9 loài người khác 
trên địa cầu, nhưng họ đã lần lượt tuyệt chủng. ■

Đồng hồ Richard Mille 
“triệu đô” lấy cảm hứng từ 
samurai Nhật Bản

Chiếc đồng hồ RM 47 Tourbillon lấy 
cảm hứng từ samurai Nhật Bản với 
các chi tiết được làm thủ công hoàn 

toàn.
Hình ảnh chiến binh samurai hào hoa trong 

bộ giáp truyền thống và mặt số rực rỡ của đồng hồ 
Richard Mille đã được kết hợp để tạo ra chiếc đồng 
hồ RM 47 Tourbillon. Đây là kiệt tác của kỹ thuật 
thủ công tinh xảo và là sự ca ngợi đối với giá trị của 
quy tắc võ sĩ đạo.

Chiếc đồng hồ được tạo ra nhờ kết quả của 
cuộc trò chuyện giữa người sáng lập thương hiệu 
Richard Mille với một trong những đối tác quan 

trọng, huyền thoại công thức một Fernando 
Alonso, người đã truyền cảm hứng cho một trong 
những sáng tạo được thèm muốn nhất của Richard 
Mille, RM 67-02 Fernando Alonso. 

Hai bên đều là những người đam mê nghệ 
thuật truyền thống của Nhật Bản. Họ đã mất 4 năm 
để thiết kế, phát triển và cho ra đời phiên bản giới 
hạn chỉ có 75 chiếc đồng hồ.

Fernando Alonso và chiếc đồng hồ RM 47 
Tourbillon

Mặt số ngoạn mục của đồng hồ là sản phẩm 
của đội ngũ thợ khắc Pierre-Alain Lozeron và họa 
sĩ Valérie Lozeron, những người đã mất không 
dưới 16 giờ để tạo ra chiếc áo giáp của samurai 
hoàn toàn bằng tay. 

Hai người nói rằng mặc dù đã làm việc với 
Richard Mille trước đây nhưng khi thương hiệu lần 
đầu tiên đến với họ với lời đề nghị cho RM 47 
Tourbillon, họ đã nghĩ rằng việc tạo ra nó là không 
thể.

Mặt số đồng hồ được trang trí với hình ảnh 
bộ giáp samurai thu nhỏ khắc thủ công từ vàng 3N, 
chất liệu gợi nhớ đến loại vàng lá thường dùng 
trong thủ công Nhật Bản. 

Ngoài ra còn có biểu tượng Ramon của gia 
tộc samurai Asano, từng được lãnh đạo bởi Asano 
Naganori huyền thoại, chiến binh cuối thế kỷ 17 và 
đầu thế kỷ 18. Một cặp thanh kiếm được thiết kế cắt 
ngang mặt số trong khi họa tiết lá phong tô điểm 
bằng titan, carbon TPT và vương miện vàng 3N 
được đánh bóng.

RM 47 Tourbillon được trang bị bộ máy 
RM47 cỡ lớn mới được phát triển. Đó là bộ chuyển 
động tourbillon lên dây cót thủ công đã được thu 
nhỏ lại theo tỷ lệ đường nét mảnh mai để phù hợp 
với hình dáng to lớn của samurai trên mặt số.

Bộ phận tourbillon và một phần của bộ 
truyền bánh răng có thể nhìn thấy từ hai bên vỏ, 
trong khi tấm đế và cầu nối khung được làm bằng 
titan cấp 5 với lớp phủ PVD màu đen, kết hợp khả 
năng chống ăn mòn với độ cứng và bề mặt cực kỳ 
bằng phẳng.

Toàn bộ những chi tiết tinh vi được đặt 
trong chiếc khung hình barrel đặc trưng của 
Richard Mille với gờ và mặt sau bằng gốm đen – 
phông nền hoàn hảo để làm nổi bật tác phẩm 
samurai điêu khắc ở phía trên. RM 47 Tourbillon 
có giá khoảng 1,04 triệu USD. ■
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Những kho báu giá trị nhất 
thế giới vẫn đang bị mất tích

Trong suốt lịch sử, những kho báu 
tuyệt vời từ các nền văn hóa khác 
nhau đã bị đánh cắp hoặc mất tích 

một cách bí ẩn. Chúng có thể bị trộm cắp hoặc biến 
mất trong thời kỳ chiến tranh hoặc thảm họa hoặc 
bị một lực lượng quân đội quyết định lấy những 
báu vật đó làm chiến lợi phẩm. Đôi khi các kho báu 
được tìm lại, nhưng nhiều kho báu vẫn bị mất tích.

Dưới đây là một số kho báu bị mất có thể 
không bao giờ được tìm thấy. Một trong số những 
kho báu này hiện có khả năng đã bị phá hủy, nhưng 
một số có thể vẫn tồn tại và một ngày nào đó sẽ 
được phục hồi.

Phòng hổ phách trong cung điện của 
Nga

Phòng Hổ phách được xây dựng trong 
Cung điện Catherine vào thế kỷ 18 ở Tsarskoe 
Selo, gần St.Petersburg. Căn phòng chứa đồ khảm, 
gương và chạm khắc mạ vàng, cùng với những tấm 
bảng được làm từ khoảng 450 kg hổ phách. 

Tsarskoe Selo bị Đức chiếm giữ vào năm 
1941 trong Thế chiến thứ hai, các tấm bảng và tác 
phẩm nghệ thuật của căn phòng đã bị tháo rời và 
đưa đến Đức. Chúng đã không được nhìn thấy kể từ 
đó, và có thể bây giờ chúng đã bị phá hủy. Ngày 
nay, Cung điện Catherine tổ chức tái tạo lại căn 
Phòng Hổ phách.

Quan tài cổ ở Kim tự tháp Giza
Kim tự tháp của pharaoh Ai Cập Menkaure 

là kim tự tháp nhỏ nhất trong số ba kim tự tháp 
được xây dựng tại Giza khoảng 4.500 năm trước. 

Vào những năm 1830, sĩ quan quân đội 
người Anh Howard Vyse đã khám phá các kim tự 
tháp Giza bao gồm một cỗ quan tài được trang trí 
công phu được tìm thấy trong kim tự tháp của 
Menkaure. 

Vyse đã cố gắng vận chuyển quan tài đến 
Anh vào năm 1838 trên tàu buôn Beatrice, nhưng 
con tàu bị chìm trong cuộc hành trình và mang theo 
cả chiếc quan tài trang trí công phu.

Hòm Giao ước
Theo Kinh thánh tiếng Do Thái, Hòm Giao 

ước là một chiếc rương chứa các bảng khắc 10 
Điều răn của Chúa. Chiếc rương được lưu giữ 
trong một ngôi đền ở Jerusalem, Israel cổ đại, nơi 
được cho là do Vua Solomon xây dựng. 

Ngôi đền này đã bị phá hủy vào năm 587 
trước Công nguyên khi một đội quân từ Babylon cổ 
đại, dẫn đầu bởi Vua Nebuchadnezzar II, chinh 
phục Jerusalem và cướp phá thành phố. Không rõ 
điều gì đã xảy ra với Hòm Giao ước, và vị trí của nó 
từ lâu đã là một nguồn suy đoán.

Thanh kiếm vĩ đại nhất Nhật Bản
Honjo Masamune là một thanh kiếm được 

cho là do Gorō Nyūdō Masamune, người sống từ 
năm 1264 đến năm 1343, tạo ra và được nhiều 
người coi là nhà chế tạo kiếm vĩ đại nhất trong lịch 
sử Nhật Bản. Thanh kiếm được đặt theo tên của 

một trong những chủ nhân của nó, Honjo 
Shigenaga, sau đó thuộc quyền sở hữu của 
Tokugawa Ieyasu, người trở thành tướng quân đầu 
tiên của Nhật Bản sau khi chiến thắng một loạt 
cuộc chiến vào thế kỷ 16.

Thanh kiếm được lưu truyền qua gia đình 
Tokugawa cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai. 
Thanh kiếm này được chuyển giao cho chính 
quyền Mỹ trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng Nhật Bản. 

Nhưng thanh kiếm không bao giờ xuất hiện 
trở lại. Có thể binh lính Mỹ đã phá hủy thanh kiếm, 
cùng với các vũ khí khác bị bắt giữ tại Nhật Bản; 
hoặc họ có thể đã mang thanh kiếm đến Mỹ.

Mô phỏng con thuyền chở vàng bị chìm
Kho báu của Giám mục Castillon
Năm 1357, con tàu São Vicente khởi hành 

từ Lisbon ở Bồ Đào Nha đến Avignon thuộc Pháp, 
mang theo những kho báu của Thibaud de 
Castillon, giám mục của Lisbon, người vừa qua 
đời. 

Kho báu này bao gồm vàng, bạc, nhẫn, 
thảm trang trí, đồ trang sức, đĩa cao cấp và thậm chí 
cả bàn thờ di động. Khi đang đi thuyền gần thị trấn 
Cartagena, thuộc Tây Ban Nha ngày nay, tàu São 
Vicente đã bị tấn công bởi hai tàu cướp biển và 
chúng chiếm giữ kho báu này.

Thư viện đã mất của Sa hoàng Nga
Thư viện của các Sa hoàng Nga được cho là 

chứa một bộ sưu tập khổng lồ các văn bản Hy Lạp 
cổ đại, cũng như các văn bản được viết bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. 

Các nhà cai trị của Nga được cho là đã xây 
dựng thư viện vào năm 1518, và vào thế kỷ 16, 
hoàng tử Andrey Kurbsky đã viết về cuộc gặp gỡ 
giữa nhà triết học Maximus (1475-1556) và đại 
hoàng tử của Moscow Vasili III (1479-1533) tại 
nơi mà đại hoàng tử đã cho Maximus xem một số 
lượng lớn các cuốn sách Hy Lạp đã viết.

Có những tuyên bố rằng, Ivan IV, hay còn 
được gọi là Ivan Bạo chúa, sống từ năm 1530 đến 
năm 1584, bằng cách nào đó đã che giấu các văn 
bản của thư viện. Đã có nhiều nỗ lực trong nhiều 
thế kỷ để tìm ra "thư viện ẩn" này, nhưng cho đến 
nay vẫn không thấy dấu tích nào.

Những bài thơ đã mất của nữ thi sỹ 
Sappho

Nhà thơ trữ tình Hy Lạp Sappho, sống ở thế 
kỷ thứ bảy trước Công nguyên, được người Hy Lạp 
cổ đại đánh giá cao và họ coi bà là một trong những 

nhà thơ xuất sắc nhất. Thật không may, rất ít bài thơ 
của bà còn tồn tại, trong đó có bài thơ về người anh 
em của bà và bài thơ nói về tình yêu đơn phương.

Bức tranh khảm của Chúa Jesus
Bức tranh khảm là một văn bản giả định 

vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên chứa một số 
câu nói được cho là của Chúa Jesus. Nếu nó tồn tại, 
các học giả tin rằng nó đã được sử dụng để tạo ra 
các sách Phúc âm của Thánh Mathiew và Luca.

Vàng của Đức quốc xã
Theo truyền thuyết, gần cuối Thế chiến II, 

sĩ quan SS Ernst Kaltenbrunner của Đức quốc xã 
chỉ huy đã đánh chìm một lượng vàng lớn xuống 
Hồ Toplitz ở Áo để tránh bị quân Đồng minh xâm 
lược chiếm giữ. 

Kể từ thời điểm đó, nhiều cuộc tìm kiếm đã 
được thực hiện nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm 
thấy dấu tích của vàng. Một số thợ lặn đã thiệt 
mạng khi cố tìm vàng trong nước hồ.

Kịch thơ của William Shakespeare
William Shakespeare được biết đến là 

người đã viết vở kịch "Love's Labour's Won", mặc 
dù không có bản sao nào tồn tại cho đến ngày nay. 
Nó có thể là phần tiếp theo của "Love's Labour's 
Lost", một bộ phim hài mà Shakespeare chấp bút 
vào những năm 1590. 

Các tài liệu vào những năm 1590 và 1600 
cho thấy rằng "Love's Labour's Won" đã được xuất 
bản vào năm 1598 và vẫn đang được bán vào năm 
1603, mặc dù không có bản sao nào còn sót lại 
được tìm thấy.

Trứng phục sinh bằng ngọc bích
Quả trứng Faberge, là trứng Phục sinh bằng 

ngọc bích, được trang trí bằng men và kim cương 
đồng thời được gắn trên bệ bằng những chiếc lá và 
cành cây bằng vàng xoắn. Nó được Sa hoàng 
Nicholas II tặng cho mẹ ông, Thái hậu Marie, vào 
lễ Phục sinh năm 1899.

Từ năm 1885 đến năm 1916, công ty trang 
sức Fabergé, do nhà kim hoàn người Nga Peter 
Carl Fabergé điều hành, đã chế tác những quả 
trứng Phục sinh được trang trí lộng lẫy cho hoàng 
gia Nga.

Mười quả trứng được sản xuất từ năm 1885 
đến năm 1893, dưới thời trị vì của Hoàng đế 
Alexander III; 40 quả trứng khác được tạo ra trong 
thời kỳ cai trị của người con trai của ông, Nicholas 
II, hai quả mỗi năm, một quả dành cho mẹ của ông, 
một quả cho vợ ông.

Cách mạng Nga năm 1917 dẫn đến vụ hành 
quyết Nicholas II, vị hoàng đế cuối cùng của Nga, 
cùng với phần lớn gia đình Romanov. Sau cái chết 
này, một số quả trứng đã bị mất tích và tin đồn cho 
rằng một số chúng nằm trong các bộ sưu tập tư 
nhân trên khắp thế giới. 

Có thể một số quả trứng hiện đang ở Mỹ 
qua các chuyến hàng cổ vật và hiện vật trị giá ước 
tính 164 triệu USD đã được vận chuyển từ Liên Xô 
đến Mỹ vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Cúp vàng World Cup đầu tiên
Được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Pháp 

Abel Lafleur, Cúp vàng nguyên khối Jules Rimet 
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đã được trao cho đội trưởng của đội bóng 
đá vô địch World Cup. Vào năm 1970, Jules Rimet 
Cup trở thành tài sản vĩnh viễn của Brazil sau chiến 
thắng thứ ba tại World Cup ở Mexico.

Chiếc cúp - được đặt tên là Jules Rimet, tên 
người sáng lập World Cup - được điêu khắc bởi 
Abel Lafleur và mô tả nữ thần chiến thắng cầm một 
chiếc bình hình bát giác trên đầu, được sản xuất 
bằng vàng với nền đá bán quý.

Chiếc cúp lần đầu tiên được trao tại kỳ 
World Cup năm 1930 và được chuyển giao 4 năm 
một lần cho nước giành chức vô địch, nhưng vào 
năm 1970, Brazil đã giành chiến thắng lần thứ ba 
và theo quy định của FIFA, đội vô địch World Cup 
ba lần liên tiếp sẽ được sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp 
Jules Rimet. 

Chiếc cúp do đó đã được gửi đến Brazil và 
một chiếc cúp World Cup mới đã được tạo ra. Năm 
1983, chiếc cúp đã bị đánh cắp ở Rio de Janeiro và 
không được nhìn thấy kể từ đó. Những tên trộm có 
thể đã làm tan chảy chiếc cup, được làm phần lớn 
bằng vàng và nặng khoảng 6,1 kg.

Máy ảnh của nhà thám hiểm George 
Mallory

Các nhà thám hiểm người Anh George 
Mallory và Andrew Irvine mất tích vào ngày 8/6 
năm 1924, khi đang ở gần đỉnh Everest. Một cơn 
bão có thể đã khiến họ không thể leo lên đỉnh núi. 
Sau đó, mãi đến năm 1953, một nhóm do Edmund 
Hillary dẫn đầu trở thành người đầu tiên leo lên 
đỉnh Everest.

Thi thể của Mallory được phát hiện vào 
năm 1999 còn thi thể của Irvine chưa bao giờ được 
tìm thấy. Nếu thi thể của Irvine được phát hiện, rất 
có thể chiếc máy ảnh mà Mallory và Irvine mang 
theo cũng sẽ được tìm thấy. Nếu phim trong máy 
ảnh vẫn được bảo quản thì nó có thể giải đáp câu 
hỏi liệu Mallory và Irvine có lên được đỉnh Everest 
trước khi chết hay không.

Phim truyện dài đầu tiên trên thế giới
"Câu chuyện về băng đảng Kelly", được 

phát hành tại Úc vào năm 1906, được nhiều người 
coi là phim dài đầu tiên trên thế giới. Với thời 
lượng hơn một giờ, bộ phim mô tả câu chuyện của 
trùm giang hồ khét tiếng thế kỷ 19 Ned Kelly 
(1854-1880) và băng nhóm của anh ta.

Thật không may, bộ phim không được bảo 
quản đúng cách và đến những năm 1970, chỉ còn 
lại một số tài liệu và một vài bức ảnh. Công việc 
phục chế đã cho phép khôi phục khoảng một phần 
tư bộ phim, nhưng phần lớn trong số đó vẫn bị 
hỏng. ■ 

Sau 20 năm lưu lạc, 2 cuốn 
sổ tay vô giá của Charles 
Darwin đã được người bí ẩn trả 
lại Thư viện Đại học Cambridge

Cuốn sổ chứa bản phác thảo Cây Sự 
sống trứ danh, do Charles Darwin 
vẽ nên trước khi ông luận ra giả 

thuyết thay đổi nhận thức nhân loại.

Hai mươi năm trước, hai cuốn sổ tay viết 
bởi Charles Darwin biến mất một cách bí ẩn khỏi 
Thư viện Đại học Cambridge. Một trong số chúng 
chứa hình vẽ tay của Darwin, mô tả một phiên bản 
chưa đầy đủ của “Cây Sự sống” trứ danh. Sau 
nhiều năm kiếm tìm tung tích hai cuốn sổ trong vô 
vọng, nó đã tìm được đường về Thư viện nhờ một 
nhân vật bí ẩn.

Hai cuốn sổ tay của Darwin
Ngày 27/12/1831, Charles Darwin ra khơi 

trên con tàu HMS Beagle với tư cách nhà tự nhiên 
học trong thủy thủ đoàn. Mục đích của chuyến hải 
trình là vẽ lại đường bờ biển miền Nam Mỹ, và 
Darwin sẽ chịu trách nhiệm thu thập, ghi lại mẫu 
vật mà thủy thủ đoàn bắt gặp. Ngoài ra, ông còn đặt 
chân lên bờ mỗi khi tàu cập bến, nghiên cứu các 
đặc tính địa lý của khu vực địa phương.

Ngài Darwin ghi lại tất cả các quan sát 
trong cuốn sổ ông luôn mang theo mình. Chuyến 
hải trình đáng lẽ sẽ kết thúc sau 2 năm, nhưng thực 
tế chuyến đi đã tiêu tốn 5 năm cuộc đời của nhà tự 
nhiên học lỗi lạc. 

Xuyên suốt hành trình, Charles Darwin 
cũng gửi về Anh Quốc nhiều những phát hiện của 
mình, làm giàu thêm vốn kiến thức cho những nhà 
nghiên cứu nơi quê nhà.

Ngày 2/10/1836, tàu Beagle kết thúc hải 
trình tại Falmouth, Cornwall. Sau chuyến thăm gia 
đình, Charles Darwin trở lại Cambridge và đắm 
mình trong số mẫu vật mà đoàn nghiên cứu mang 
về. Tháng Ba năm 1837, Darwin đã nắm trong tay 
một số bằng chứng quan trọng, đủ để ông phỏng 
đoán việc các loài vật chuyển đổi vẻ ngoài theo thời 
gian, biến thành loài khác.

Mùa hè năm 1937, Darwin chắp bút viết 
nên ý tưởng về vòng đời sinh vật cũng như những 
đặc tính khác nhau của từng thế hệ sinh vật. Ông tin 
rằng lý thuyết của mình có thể giải mã được độ đa 
dạng sinh học kỳ lạ của quần đảo Galapagos trứ 
danh.

Đó là khi Darwin phác thảo Cây Sự sống 
trong cuốn sổ B, mô tả đại ý về một cây tiến hóa 
duy nhất, nhưng vẫn kết luận rằng “thật quái lạ khi 
nói về một loài vật đứng cao hơn loài khác”. Hơn 
20 năm sau, Darwin cung cấp cái nhìn toàn cảnh về 
khái niệm Cây Sự sống của mình trong cuốn sách 
Nguồn gốc Các loài - The Origin of Species.

Tại Thư viện Đại học Cambridge, cuốn sổ 
B chứa phiên bản sơ khai của Cây Sự sống được đặt 
cùng sổ C trong một chiếc hộp xanh, ẩn giữa vô vàn 

tài liệu quý giá của nhân loại. Chúng được đặt tên 
chung là “Những cuốn sổ đột biến”, được định giá 
lên tới nhiều triệu bảng Anh.

Tháng 9/2000, người ta mang hai cuốn sổ 
ra ngoài để chụp ảnh. Nhưng đến tháng 1/2001, họ 
phát hiện ra chiếc hộp xanh dương chứa những văn 
tự vô giá đã biến mất. Giả thuyết ban đầu cho rằng 
thủ thư đã đặt hộp nhầm chỗ, nhưng công cuộc tìm 
kiếm kéo dài 20 năm vẫn vô hiệu; bản thân phòng 
lưu giữ tài liệu cũng đã chứa tới hàng triệu văn bản, 
nỗ lực tìm kiếm lại chồng thêm khó khăn.

Dưới một ban quản lý mới, một đội tìm 
kiếm mới tiến hành rà soát tài liệu một lần nữa vào 
năm 2020, để rồi kết luận hai cuốn sổ vô giá có thể 
đã bị đánh cắp.

Thư viện Đại học Cambridge quyết định 
công bố sự việc cho toàn thể cộng đồng, mong 
muốn người giữ trả sách lại thư viện. Họ đồng thời 
báo tin cho cảnh sát, nhằm liệt kê hai cuốn sổ vào 
hệ thống quản lý dữ liệu PSYCHE, được Interpol 
dùng để lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật bị đánh 
cắp.

Hành động này đồng thời đảm bảo cộng 
đồng trao đổi sách toàn cầu sẽ lập tức báo tin khi 
hai cuốn sổ lộ thiên; bút tích của Darwin độc đáo và 
có giá trị vô cùng, chúng sẽ không thể được trao đổi 
hay rao bán công khai.

15 tháng sau thời điểm trên, một bưu kiện 
nhỏ xuất hiện bên ngoài văn phòng của thủ thư 
Jessica Gardner, quản lý Thư viện Đại học 
Cambridge. Một phong bì màu nâu vỏn vẹn dòng 
chữ “Gửi Thủ thư, Chúc Lễ phục sinh hạnh phúc”. 
Bên trong phong bì là chiếc hộp bảo quản tài liệu 
màu xanh dương, chứa cả hai cuốn sổ vô giá được 
bọc một lớp nylon mỏng.

Vui mừng trước việc hai cuốn sổ trở về, 
Thư viện quyết định trưng bày hai cuốn sổ tại buổi 
triển lãm mang tên Bảo tồn Darwin, mở cửa miễn 
phí.

“Tôi vui sướng vô vàn khi hai cuốn sổ đã an 
toàn trở về nhà, bên cạnh Kho lưu trữ Darwin của 
Thư viện Đại học”, phó chủ tịch Stephen J. Toope 
của Đại học Cambridge nói. “Những vật phẩm như 
thế này đóng vai trò quan trọng không chỉ trong 
lịch sử khoa học, mà còn lịch sử loài người”.

Thủ thư Gardner khẳng định với công 
chúng rằng hai cuốn sổ sẽ được giữ gìn cẩn thận 
dưới nhiều lớp bảo mật hơn. Thư viện cũng đã 
được nâng cấp trong khoảng thời gian những “đứa 
con cưng” mất tích: giờ kho sách đã có phòng bảo 
mật chắc chắn hơn, hệ thống camera quan sát khắp 
nơi, hệ thống bảo mật uy tín hơn, giờ còn có cả 
phòng đọc mới dành riêng cho chuyên gia.

“Chính sách bảo mật cũng khác nhiều so 
với 20 năm trước”, thủ thư Gardner thổ lộ. “Hôm 
nay, bất cứ vật phẩm nào biến mất sẽ đều rơi vào 
danh sách có thể bị mất cắp, và công cuộc tìm kiếm 
trên diện rộng sẽ bắt đầu ngay”. Ở thời điểm hiện 
tại, cảnh sát đang truy tìm danh tính của cá nhân, tổ 
chức gửi trả Thư viện bút tích của Darwin. ■ 
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Có bao nhiêu thiên thạch 
đâm vào Mặt trăng mỗi năm?

hông có khí quyển bảo vệ như Trái Kđất, bề mặt Mặt trăng trở nên lỗ 
chỗ với đủ loại hố thiên thạch sau 

4,5 tỷ năm hình thành.
Khi đưa con người lên Mặt trăng năm 

1969, một trong nhiều nguy cơ mà NASA phải 
tính đến là thiên thạch đâm xuyên qua quần áo hoặc 
thiết bị của phi hành gia. 

Không giống Trái đất với khí quyển bảo vệ 
(khí quyển giúp thiêu rụi nhiều thiên thạch), Mặt 
trăng dễ bị tấn công bởi bất cứ loại đá không gian 
nào, kể cả những mảnh vụn nhỏ.

May mắn là các phi hành gia không gặp quá 
nhiều nguy hiểm, theo Bill Cooke, người đứng đầu 
Văn phòng Môi trường Thiên thạch thuộc Trung 
tâm Chuyến bay Vũ trụ Marshall của NASA. "Tỷ 
lệ phi hành gia bị một vật thể có kích thước milimet 
đâm vào là 1/1.000.000 mỗi giờ với mỗi người", 
Cooke cho biết.

NASA chuẩn bị đưa con người trở lại Mặt 
trăng năm 2025 và dự định xây dựng căn cứ trên 
quỹ đạo hoặc bề mặt vệ tinh tự nhiên này. Vì thế, 
việc tìm hiểu tần suất Mặt trăng bị thiên thạch đâm 
vô cùng quan trọng.

Vậy có bao nhiêu vật thể đâm vào Mặt 
trăng mỗi ngày hay mỗi năm? Câu trả lời phụ thuộc 
vào kích thước vật thể, Cooke chia sẻ thêm. 

Văn phòng Môi trường Thiên thạch của 
NASA nghiên cứu không gian xung quanh Trái đất 
và Mặt trăng để tìm hiểu hoạt động của các thiên 
thạch. Do đó, Cooke nắm được nhiều thông tin về 
những vật thể va chạm với Mặt trăng hàng ngày.

Không thể định lượng chính xác con số với 
vật thể nhỏ hơn một milimet, Cooke cho biết. Tuy 
nhiên, các chuyên gia ước tính có từ 10 - 1.000 tấn 
(tương đương 5,5 chiếc autor) bụi va chạm với Mặt 
trăng mỗi ngày. Với loại thiên thạch lớn hơn, ước 
tính cũng rõ ràng hơn.

"Có khoảng 100 thiên thạch kích thước 
bằng quả bóng bàn đâm xuống Mặt trăng mỗi ngày, 
đồng nghĩa khoảng 33.000 thiên thạch mỗi năm. 
Dù nhỏ, mỗi khối đá to bằng quả bóng bàn này sẽ 
tác động lên bề mặt Mặt trăng với lực tương đương 
3,2 kg thuốc nổ", Cooke nói.

Thiên thạch lớn cũng đâm vào Mặt trăng 
nhưng thưa thớt hơn. Cooke ước tính, các thiên 
thạch lớn hơn, ví dụ đường kính 2,5 mét, đâm vào 
Mặt trăng khoảng 4 năm một lần. 

Chúng lao xuống Mặt trăng với lực bằng 
900 tấn thuốc nổ TNT. Mặt trăng khoảng 4,5 tỷ 
năm tuổi nên không ngạc nhiên khi bề mặt của nó 
lỗ chỗ với đủ loại hố va chạm.

Giới khoa học nghiên cứu những vụ va 
chạm trên Mặt trăng theo nhiều cách. Từ bề mặt 
Trái đất, họ hướng kính viễn vọng về phía Mặt 
trăng để quan sát những vụ va chạm. Thiên thạch 
có thể lao xuống bề mặt nơi này với tốc độ 72.400 - 
257.500 km/h, theo NASA. Vụ va chạm tạo ra một 

chớp sáng có thể nhìn thấy từ Trái đất.
Các nhà khoa học cũng có thể sử dụng tàu 

vũ trụ quay quanh Mặt trăng, ví dụ như Tàu quỹ 
đạo Trinh sát Mặt trăng (LRO) của NASA, để 
quan sát hố trũng mà các vụ va chạm để lại. 

Vì di chuyển rất nhanh nên một thiên thạch 
chỉ nặng 5 kg cũng có thể tạo ra hố trũng rộng tới 9 
mét, đồng thời khiến 75.000 kg đất đá bắn lên. 
LRO có thể dễ dàng phát hiện ra những hố trũng 
này sau khi chúng hình thành.

Mặt trăng trải qua nhiều vụ va chạm mỗi 
năm nhưng điều này không nhất thiết ngăn cản con 
người hiện diện. 

"Xét diện tích bề mặt Mặt trăng khoảng 38 
triệu km2, nếu bạn chọn khu đất rộng một km2, nơi 
này sẽ bị thiên thạch to bằng quả bóng bàn đâm 
xuống khoảng 1.000 năm một lần", Cooke nói. Vì 
vậy, cơ hội vẫn còn rộng mở cho các nhà thám hiểm 
Mặt trăng và tàu vũ trụ trong tương lai. ■

Sao chổi nặng 500.000 tỷ 
tấn lao về phía Trái đất

ính viễn vọng Hubble chụp ảnh Ksao chổi lớn nhất từng được ghi 
nhận, giúp các nhà thiên văn học 

tính toán kích thước khổng lồ của nó.
Nhân của ngôi sao chổi, cấu trúc bằng băng 

không bao gồm phần đuôi, có đường kính 129 km 
và nặng khoảng 500.000 tỷ tấn. Sao chổi lạnh này 
có tên C/2014 UN271 hay Bernardinelli-
Bernstein. 

Vật thể được phát hiện bởi hai nhà thiên 
văn học Pedro Bernardinelli và Gary Bernstein. 
Tuy nhiên, mãi tới gần đây, các nhà nghiên cứu mới 
có thể xác định kích thước của nó. Nguyên nhân 
một phần do sao chổi cách Trái đất khoảng 3,2 tỷ 
km, xa hơn sao Thiên Vương, một phần do nó bị 
bao phủ bởi lớp vỏ khí và bụi tạo thành vệt đuôi đặc 
trưng.

Bằng cách kết hợp mô hình máy tính với 
quan sát của kính viễn vọng không gian Hubble, 
một nhóm nhà thiên văn học đứng đầu là Man-To 
Hui ở Đại học Khoa học và Công nghệ Macau có 
thể tách riêng lõi của sao chổi khỏi lớp vỏ, hé lộ 
kích thước phần thân chính của nó. 

"Ngôi sao chổi rất lớn và đen hơn than", 
David Jewitt, đồng tác giả nghiên cứu công bố trên 
tạp chí The Astrophysical Letters, cho biết. 
"Chúng tôi luôn luôn cho rằng sao chổi này phải rất 
lớn bởi nó quá sáng ở khoảng cách xa như vậy. Giờ 
đây chúng tôi có thể xác nhận giả thuyết".

C/2014 UN271 đang chậm rãi bay về phía 
Mặt trời nhưng không gây nguy hiểm cho Trái đất. 
Trên thực tế, các nhà thiên văn học dự đoán nó sẽ 
không đến gần hành tinh của chúng ta hơn sao Thổ 
vào năm 2031. 

Một ngày nào đó, ngôi sao chổi sẽ bay xa 
khỏi Mặt trời và không bắt đầu hành trình trở về 
cho tới khi đạt khoảng nửa năm ánh sáng. Tổng 
cộng, C/2014 UN271 mất 3 triệu năm để hoàn 
thành quỹ đạo quanh Mặt trời.

Sao chổi là những vật thể lớn cấu tạo từ 
băng và bụi, quay quanh Mặt trời, nổi tiếng với vệt 
đuôi dài. Đôi khi, vệt đuôi của chúng có thể nhìn rõ 
từ Trái đất. 

Đặc biệt, các sao chổi ở xa thu hút nhiều sự 
chú ý của giới thiên văn bởi chúng được xem như 
dấu tích nguyên thủy nhất về Hệ Mặt trời thuở sơ 
khai. Trong phần lớn thời gian tồn tại, chúng được 
bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp ở vành 
ngoài Hệ Mặt trời.

Dù ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt lượng từ Mặt 
trời, một số sao chổi vẫn hoạt động thông qua giải 
phóng đám mây khí hoặc vật chất khác làm tăng độ 
sáng của chúng. 

Các nhà khoa học vẫn chưa biết chắc lý do. 
Sao chổi như C/2014 UN271 đem đến cơ hội quan 
trọng để họ tìm hiểu nhiều hơn về những thiên thể 
băng xa xôi này. ■ 

Phi thuyền ngắm cảnh 
trong khí quyển Trái đất

paceship Neptune sẽ bắt đầu chở Skhách lên tầng bình lưu vào năm 
2024 nếu tất cả theo đúng kế hoạch.

Space Perspective, công ty ở Florida, đang 
lên kế hoạch đưa hành khách trả phí và trang thiết 
bị nghiên cứu lên tầng bình lưu trên "Spaceship 
Neptune", khoang tàu điều áp bay ở độ cao lớn bên 
dưới khí cầu khổng lồ. 

Công ty vừa chia sẻ ảnh thiết kế nội thất của 
Spaceship Neptune, bao gồm cửa sổ toàn cảnh 360 
độ, ngay cả phòng vệ sinh cũng có cửa sổ.

Dựa theo hình ảnh, cabin của Spaceship 
Neptune có ít nhất hai cấu hình. Một cấu hình có 
ghế ngả được trong khi cấu hình còn lại chứa sofa 
dành cho hai người ăn tối hoặc sự kiện đặc biệt. 

Space Perspective cũng cung cấp dịch vụ 
ăn uống, đèn có thể chỉnh mờ để quan sát những 
ngôi sao hoặc đường cong của Trái đất ở bên ngoài. 
Khoang tàu cũng trang bị TV, màn hình tương tác, 
đèn sàn và nhiều cây trồng.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là truyền cảm 
hứng cho các nhà khám phá vũ trụ để gắn bó nhiều 
hơn với Trái đất và với nhau", Jane Poynter, nhà 
sáng lập kiêm giám đốc điều hành Space 
Perspective, chia sẻ.

Chuyến bay của Space Perspectives sẽ cất 
cánh vào lúc bình minh và mất khoảng 2 giờ để tới 
độ cao tối đa là 30 km. Spaceship Neptune sẽ bay 2 
giờ ở độ cao đó, sau đó hạ cánh xuống biển trong 2 
giờ tiếp theo. Công ty sẽ thu hồi phi thuyền bằng 
tàu.

Space Perspective hy vọng có thể bắt đầu 
bay thương mại vào năm 2024. Tính đến nay, danh 
sách chờ của công ty có khoảng 600 người. Họ 
cũng thu hút hàng triệu USD vốn đầu tư và thực 
hiện thành công chuyến bay thử nghiệm không 
người lái ở Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA 
tại Florida. ■
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

TMCT-1500 (3m)

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

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

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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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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