
Kỳ diệu bé bỗng dưng sống dậy trong vòng tay mẹ 

 Một cậu bé sơ sinh tại Australia đã bất ngờ sống lại nhờ được mẹ ôm trong tay suốt 2 tiếng sau khi 
các bác sĩ tuyên bố bé đã chết. 
  

 
Vợ chồng Kate - David lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện kỳ diệu của gia đình. 

  

Jamie Ogg không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống khi cậu bé chào đời sớm tại một bênh viện ở 
Sydney cùng người chị em song sinh ở tuần tuổi thứ 27. Jamie chỉ nặng vẻn vẹn 0,9kg. 
Các bác sĩ tuyên bố Jamie đã chết và đưa bé bà mẹ Kate cùng ông bố David để nói lời chào tạm biệt 
cậu con trai bé bỏng. Bà mẹ Kate đã cởi tấm khăn bọc vào người cậu bé và đặt Jamie lên ngực 
mình. 
Sau 2 tiếng được cha mẹ trò chuyện, Jamie bất ngờ có dấu hiệu thở trở lại. Các bác sĩ ban đầu cho 
rằng đó chỉ là cảm giác thôi nhưng đứa trẻ bắt đầu thở đều đặn hơn và sau đó mở mắt. 
“Cậu bé mở mắt ra và ngọ nguậy cái đầu. Tôi nghĩ: “Ôi Chúa ơi, chuyện gì thế này?”. Thật là điều kỳ 
diệu. Tôi vui mừng thông báo ngay cho bà ngoại cháu, người cũng có mặt tại đó, rằng Jamie vẫn còn 
sống”, bà mẹ Kate nói. 
Các bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự hồi sinh của Jamie. 
Còn ông bố David tâm sự: “Thật may mắn là tôi có một người vợ rất thông minh và mạnh mẽ. Nếu cô 
ấy không làm vậy thì Jamie giờ đã không còn ở đây”. 
Đây là lần đầu tiên cha mẹ Jamie tiết lộ về sự hồi sinh kỳ diệu của con trai mình kể từ khi bé chào 
đời cách đây 5 tháng. Bà mẹ Kate và ông bố David cho rằng sự tiếp xúc trực tiếp giữa cơ thể mẹ và 
bé rất quan trọng, một kỹ thuật mà người Australia thường gọi nôm na là “phương pháp tiếp xúc 
kangaroo”.  
Các bà mẹ được khuyến khích tăng cường tiếp xúc "da kề da" với con để tăng cường sự gần gũi 
giữa mẹ và con. 
Ninh Nhi 
Theo DMi 
 
 
Chiến đấu cơ Pháp bị tố giết gà hàng loạt 
 Một người chăn nuô 

 gia cầm tại Pháp đang kiện Bộ quốc phòng nước này với lý do hai máy bay chiến đấu bay ở tầm 
thấp khiến gần 5.000 con gà tại trang trại của ông chết vì hoảng sợ. 
  

 
Ngôi làng Pleguien ở miền nam nước Pháp. 

Etienne Le Mahaute, một nông dân tại làng Pleguien thuộc Brittany, miền nam nước Pháp, cáo buộc 
chính máy bay của quân đội Pháp là thủ phạm sát hại gà hàng loạt. 
Mahute cho hay ông đang trưa hôm 24/8 vừa rồi thì nghe thấy tiếng máy bay gầm rú bên trên trang 
trại của ông. “Chúng tôi đang ăn trưa trong nhà thì 2 phi cơ bay ngang qua ở tầm thấp. Ttiếng máy 
bay quá to”. 
Ông Mahute ngay lập tức chạy tới khu chuồng gà thì nhìn thấy đàn gà nằm rạp sang một bên và 
hàng nghìn con đã chết. 
"Lũ gà quá sợ hãi. Chúng nằm chồng đống lên nhau thành vài lớp ở một phía của chồng gà. Nếu tôi 
không tới đó kịp thời thì tình hình còn tồi tệ hơn. Chúng tôi đã cố gắng tách riêng những con gà còn 
sống". 
Một bác sĩ thú y đã mổ vài con gà chết để kiểm tra và xác nhận rằng tất cả chúng đều còn sống 
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trước khi máy bay chiến đấu bay ngang qua. 
Ông Manhute, người chịu trách nhiệm trông nom 68.000 con gà thuộc một hợp tác xã nông nghiệp, 
đang đòi bồi thường từ 15.000-20.000 USD. 
Frederic Solano, một quan chức của không quân Pháp, xác nhận hai máy bay chiến đấu đã bay qua 
trang trại của ông Manhute vào trưa hôm thứ 3 “ở độ cao cho phép và không vi phạm các quy định 
hiện thời”. 
Bộ quốc phòng cho biết sẽ xem xét đơn kiện của ông Manhute nhưng tỏ ra thận trọng về mối liên hệ 
giữa các chiến đấu cơ và cái chết của những con gà. 
Năm ngoái, Bộ quốc phòng Anh đã bồi thường 65.000 USD cho một nông dân ở Staffordshire sau 
khi ông này khiếu kiện rằng đàn gà nhà ông đẻ ít trứng hơn vì hoảng sợ đội bay trình diễn Red 
Arrows. 

An Bình
Theo Telegraph 

 
                                       
“Đệ nhất béo phì” Thái Lan lần đầu ra khỏi nhà sau 3 năm 

 Một phụ nữ nặng 274 kg và được tin là người béo nhất tại Thái Lan hôm qua đã lần đầu tiên ra khỏi 
nhà sau 3 năm với sự trợ giúp của chính quyền thành phố Bangkok và xe nâng. 

 

 
Cô Umnuayporn Tongprapai nặng 274kg. 

Những người hàng xóm của Umnuayporn Tongprapai, 40 tuổi, đã liên lạc với chính quyền thành phố 
sau khi biết tin cô cần cắt bỏ một khối u ở bên chân phải. 
Một đội ngũ đông đảo gồm các kỹ sư, các đội đập phá, các nhân viên cứu hộ, các bác sĩ và y tá đã 
tham gia chiến dịch trợ giúp Umnuayporn. Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã mời một 
đội quay phim tới để ghi hình sự kiện này.  
Tại căn hộ nằm trên tầng 3 của một khu chung cư nghèo ở ngoại ô Bangkok, Umnuayporn cho hay 
cô chỉ tự đi được vài mét. Cô ở trong căn hộ suốt ngày, nơi cô mở dịch vụ giặt là với sự trợ giúp của 
2 cậu con trai nuôi. 
  

 
Umnuayporn ra khỏi nhà với sự trợ giúp của xe nâng. 

  

"Tôi đã sống trong căn phòng này và không ra khỏi nhà 3 năm rồi. Tôi chỉ đi được vài mét thôi, chưa 
đủ để tới nhà tắm. Tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của con trai". 
Các công nhân đã phải phá một bức tường bên trong căn hộ của cô Umnuayporn và phá một phần 
mặt tiền của tòa nhà để đưa cô ra ngoài. 
Những người hàng xóm chứng kiến sự kiện đã reo hò khi Umnuayporn được đưa ra ngoài thành 
công. Umnuayporn cười tươi và giơ tay biểu tượng chữ V khi máy nâng đưa Umnuayporn xuống từ 
tầng 3 từ từ hạ độ cao. Một xe nâng sau đó chuyển Umnuayporn tới một xe cứu thương đang chờ 
sẵn để đưa cô tới bệnh viện. 
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Pijaya Nagavachara, giám đốc bệnh viện đa khoa BMA, cho hay: “Nhiều khả năng cô ấy là người 
nặng nhất Thái Lan”. 
Các bác sĩ sẽ cắt bỏ khối u cho Umnuayporn và giúp cô giảm cân. Các bác sĩ cho rằng cơ thể quá to 
của cô là do những vấn đề liên quan tới tuyến giáp. 
Umnuayporn cho hay ước mơ của cô là đi biển chừng nào quá trình điều trị kết thúc. “Tôi muốn đi 
biển và vui đùa trong nước”. 
Ninh Nhi 
Theo AP                                    
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