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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 

cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

2%LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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NEW

262-1971/1539(6m)

Tuyeån Nhaân Vieân

Vaên phoøng baûo hieåm khu Bellaire, caàn 
tuyeån gaáp 1 nhaân vieân vaên phoøng laøm 
Full time coù kinh nghieäm laøm vaên 
phoøng vaø bieát söû duïng computer.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc: 832-499-7894

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

NEW

393-1970/1538

Tuyeån Nhaân Vieân

Coâng ty Haûi saûn caàn tuyeån 3 ngöôøi 
caét caù, laøm vieäc trong kho vaø phuï 
caùc coâng vieäc laët vaët trong ngaøy.

Khu Southwest

Xin lieân laïc: Kieät

832-264-2298

NEW

399-1971/1539

Tuyeån Nhaân Vieân

- Caàn ngöôøi bieát laùi xe gioûi ñi xuyeân bang 
baùn seafood. 5 ngaøy/tuaàn.  Thaùng ñi 2 laàn.

- Caàn ngöôøi laøm soå saùch, öu tieân sinh vieân 
laøm Part time.

Houston, TX

Xin lieân laïc:

702-823-8476 * 832-818-1121

NEW

417-1973/1541

Bookkeeper Needed

Bookkeeper Needed - 2 years Quickbook 
experience - Basic knowledge of Excel.

Caàn ngöôøi laøm soå saùch coù 2 naêm kinh nghieäm 
veà Quickbook.  Coù kieán thöùc cô baûn veà Excel.

New!!! New!!! New!!!

Please call: 713-703-2662

NEW

440-1970/1538(1m)

Now Hiring!!!

Home Care Agency needs bilingual 

care giver in Sugarland (zipcode 

77479).  Good hours for the week.

Zip code 77479

Please call: 

713-298-0430 * 832-228-2374

NEW

444-1977/1545

Tuyeån Nhaân Vieân
14210 Auto Parkway, #F, Houston, TX 77083

Xin lieân laïc: Tammy

832-512-3665

· 1-2 ngöôøi baùn haøng vaø phuï vieäc 
trong office (Sale Rep), bieát söû 
duïng PC & Facebook.  Öu tieân 
cho caùc ACE coù chuùt kinh 
nghieäm veà sale furniture hoaëc 
veà ngaønh Nails.  (löông tuøy theo 
kinh nghieäm + bonus)

·1 thôï moäc coù kinh nghieäm veà söû 
du ïng ma ùy  mo ùc  (bie á t  coi 
Blueprint Millwork, löông 
$20/hr and up)

450-1971/1539(1m)

Business Development Associate
Busy Ophthalmology prac�ce in West Houston needs a 
Part-�me Business Development associate to build the 
referral network for the group.

· Acts as liaison between referring ODs (optometrists) 
and group.

· Assists with appointments, payments, clinic notes, 
and any OD with concerns

· Provides group informa�on/referral materials to 
referring ODs and staff

· Travels throughout the Greater Houston area, 
i n c l u d i n g  We s t ,  S o u t h w e s t  H o u s t o n  a n d 
Spring/Woodlands, Conroe and Montgomery to meet 
with ODs; provides necessary instruc�on to staff 
regarding the referral process, delivers materials 
and/or payments.

· Plans and executes dinners and con�nuing educa�on 
seminars for referring ODs and group doctors/staff.

· Disburses event �ckets throughout the season to OD 
offices and staff members.

High School Diploma needed, Some College preferred, 
par�cularly Marke�ng courses. Self-starter with excellent 
�me management skills. Some related experience preferred. 
Frequent local travel will be required.

Please submit resume to:

resumeshouston55@gmail.com

NEW

453-1972/1540

Now Hiring!!!

HEAT PRESS OPERATOR: Part Time leading to full position for 
Heat Press Operator.  Consists of standing at a heat press, pressing a 
variety of fabrics & lengths.  Starting pay $9.00/hr.  Bilingual in 
Vietnamese and English preferred.  MUST be: flexible in day-to-
day duties, attention to detail/fast working pace, available to work M-
F: 8 am - 4 pm or as scheduled is determined.  Need to be flexible 
with hours.  Reliable transportation.  MUST be able to pass a 
background check and drug test.

A Finishing Touch - NW Houston

Please email Resume to: HR@AFINISHINGTOUCH.COM

NEW

469-1979/1547

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân laøm haõng 
xöôûng daây chuyeàn saûn 
xuaát.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 281-908-6800
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NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NEW

340-1970/1538

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn 1 Phuï Nöõ naáu aên, laøm vieäc nhaø, caàn ôû 
laïi nhaø.  Löông phuï caáp vaø thöôûng thaâm 
nieân.  Toång coäng: $2,800/thaùng.  Laøm vieäc 
caû tuaàn.  Nhaø ôû khu Tanglewood, gaàn 
Galleria.

Khu Tanglewood

Xin lieân laïc: Huyeàn 281-605-9319

NEW

353-1981/1549(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Caàn beáp tröôûng coù kinh nghieäm, coù theå 
naáu ñieåm taâm.  Tieäm môû cöûa luùc 5:30 am, 
ca ù ch  Hous ton  1h45’ .   Löông  tö ø 
$3000/thaùng trôû leân.  Laøm 6 ngaøy/tuaàn.  

Victoria, TX - 59 South

Xin lieân laïc: Texas Seafood (Ben)

T: 361-572-8538 * C: 361-218-6397

NEW

374-1971/1539

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Katy (I-
10) caàn tuyeån ngöôøi laøm beáp.  Full 
t i m e /  P a r t  t i m e .   L ö ô n g 
$140/ngaøy.

Vuøng Katy (I-10)

Xin lieân laïc: 281-231-6856

NEW

408-1972/1540

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Tieäm aên vaët Vietstreet Drink & 
Snacks trong khu Hong Kong 4 - 
Bellaire caàn ngöôøi phuï beáp.  Löông 
thoûa thuaän + BONUS neáu laøm toát.

Khu Hongkong 4

Xin lieân laïc: 713-304-8693

NEW

421-1974/1542

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn 
tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø 
nhaân vieân chaïy baøn laøm Full time 
hoaëc Part time.

Treân Ñöôøng Bellaire

Xin lieân laïc: chò Julia 832-603-9172

NEW

434-1975/1543

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu Medical Center caàn gaáp 
1 phuï beáp, 1 ngöôøi bieát laøm loø daàu coù 
kinh nghieäm vaø 1 ngöôøi phuï beáp röûa 
cheùn.

2268 W. Holcombe- Houston, tx 77030

Xin lieân laïc:

713-366-9988 * 713-668-1016

NEW

432-1975/1543

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät khu Katy 77449 (goùc I-
10 & Mason) caàn tuyeån nhieàu phuï beáp 
vaø phuïc vuï Full time vaø Part time.  
Löông cao, nhieàu öu ñaõi.

Khu Katy - 77449

Xin vui loøng goïi/ text: Nhi

832-277-1616 * 281-717-4240

NEW

448-1977/1545

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn thôï söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc 
nhieàu kinh nghieäm caøng toát, löông 
tuøy theo khaû naêng.  Tieäm ôû gaàn phi 
tröôøng lôùn.

Gaàn Phi Tröôøng Lôùn

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * 832-656-2372(text)

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

464-1974/1542(1m)

HEB Sushiya Now Hiring
If you are interested in 

working at HEB Sushiya 
located in Sugar Land 
area, please call the 

number below.

832-213-7345

NEW

473-1980/1548

Tìm  Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên vaø doïn deïp 
nhaø cöûa.  Nhaø ôû khu Southwest, 
ga àn  chô ï  My õ  Hoa.   Löông 
$2,500/thaùng.

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 281-935-0561

NEW

474-1980/1548

Vaên Phoøng Caàn Ngöôøi
Caàn tuyeån nhaân vieân phuïc vuï trong 
ngaønh Baûo hieåm, bieát thoâng thaïo tieáng 
Vieät vaø Anh ngöõ; vui veû, hoaït baùt.  Bieát 
söû duïng computer caên baûn,  seõ huaán 
luyeän.

Xin lieân laïc: 832-231-3358
281-495-3493 * 713-314-0023
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Axit béo trong dầu cọ có 
thể khiến bệnh ung thư dễ di 
căn hơn?

Nghiên cứu trên chuột cho thấy axit 
palmitic khiến quá trình di căn của 
bệnh ung thư khoang miệng và 

ung thư da xảy ra nhanh hơn. Trong tương lai, quá 
trình này có thể được tác động bằng thuốc hoặc chế 
độ ăn uống, nhưng nhóm nghiên cứu trên đã cảnh 
báo về việc bệnh nhân tự áp dụng chế độ ăn kiêng 
khi chưa có thử nghiệm lâm sàng.

Giáo sư Salvador Aznar-Benitah, thuộc 
Viện Nghiên cứu Y sinh của Barcelona cho biết: 
“Có một điều gì đó rất đặc biệt về axit palmitic 
khiến nó trở thành chất khiến quá tr ăn của ình di c
bệnh ung thư phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Tôi nghĩ 
rằng c để xác định bòn quá sớm ệnh nhân ung thư đã 
di căn nên áp dụng chế độ ăn uống nào để làm chậm 
quá tr ănình di c ”.

Nghiên cứu trên cũng bổ sung thêm bằng 
chứng mới thấy chế độ ăn uống có thể được sử 
dụng để tăng cường các phương pháp điều trị ung 
thư hiện tại, do một số chất dinh dưỡng bị các tế 
bào ung thư sử dụng một cách không cân đối hoặc 
được yêu cầu ở các giai đoạn quan trọng như di 
căn.

Ảnh minh họa
Nghiên cứu trên được xây dựng dựa trên 

công trình trước đó của cùng một nhóm nghiên cứu 
cho thấy rằng, trong một khối u, chỉ một tập hợp 
con tế bào ung thư có khả năng lây lan bằng cách 
tách ra khỏi khối u, di chuyển đến các cơ quan khác 
và xâm chiếm chúng. Các tế bào ung thư chuyên 
biệt này dường như phụ thuộc rất nhiều vào axit 
béo và nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra cụ thể đây là 
axit palmitic, được tìm thấy trong dầu cọ. Loại axit 
này cũng có trong nhiều thực phẩm khác như bơ và 
dầu ô liu.

Nghiên cứu trên đã được công bố trên tạp 
chí Nature. Theo đó, khi bổ sung axit palmitic vào 
chế độ ăn của chuột, bệnh ung thư khoang miệng 
và da có nhiều khả năng di căn hơn. Các axit béo 
khác được gọi là axit oleic và axit linoleic, chất béo 
omega-9 và omega-6 được tìm thấy trong các loại 
thực phẩm như dầu ô liu và hạt lanh không cho thấy 
tác dụng tương tự. Cả hai loại axit béo này được thử 
nghiệm đều không làm tăng nguy cơ phát triển ung 
thư ngay lúc đầu.

Cũng theo nghiên cứu trên, việc tiếp xúc 
với axit palmitic gây ra những thay đổi đối với 
chức năng của các gen trong tế bào ung thư là cảm 
nhận được axit béo và tiêu thụ chúng hiệu quả hơn. 
Sự hiện diện của axit palmitic cũng dường như đưa 
các tế bào ung thư vào “trạng thái phục hồi”, cho 
phép chúng hình thành mạng lưới tín hiệu bên 
ngoài khối u - đây là điểm quan trọng đối với quá 
tr ăn.ình di c

Ung thư di căn vẫn là nguyên nhân chính 
gây tử vong ở bệnh nhân ung thư và đại đa số 
những người bị ung thư di căn chỉ có thể được điều 
trị chứ không thể chữa khỏi.

Bằng cách hiểu được tế bào ung thư cần gì 
để có thể di căn, các nhà khoa học cũng đ định ã xác 
được các cách để ngăn chặn quá tr đang ình này và 
lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng các loại protein 
can thiệp vào phản ứng của khối u với axit 
palmitic.

Giáo sư Greg Hannon - Giám đốc Viện 
Nghiên cứu Ung thư Cambridge của Anh, cho biết: 
“Đây là một nghiên cứu khó và toàn diện cho thấy 
rằng việc tiếp xúc với một thành phần chính của 
dầu cọ làm thay đổi đáng kể hoạt động của các tế 
bào ung thư, khiến chúng dễ phát triển hơn, dễ di 
căn hơn. Với sự phổ biến của dầu cọ, nghiên cứu 
này cung cấp thêm động lực để nghiên cứu sâu hơn 
về các cách lựa chọn chế độ ăn uống ảnh hưởng đến 
nguy cơ phát triển khối u”.

Tiến sĩ Helen Rippon, giám đốc điều hành 
Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế cho biết: 
“Khám phá này là một bước đột phá lớn để chúng 
tôi hiểu thêm về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và 
ung thư, và có lẽ quan trọng hơn là việc chúng tôi 
có thể sử dụng kiến thức này để bắt đầu các phương 
pháp chữa trị ung thư mới. Di căn được ước tính là 
nguyên nhân gây ra 90% tổng số ca tử vong do ung 
thư - khoảng 9 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn 
cầu. Tìm hiểu thêm về nguyên nhân khiến ung thư 
di căn và quan trọng là làm thế nào để ngăn chặn 
bệnh ung thư là mục tiêu phía trước để giảm bớt 
những con số trên”. ■

Cảnh báo bùng phát dịch 
bệnh có thể khiến 70 triệu 
người tử vong ở châu Phi

Bệnh ngủ, hay còn gọi là bệnh 
Trypanosomiasis ở người (HAT), 
đã xuất hiện ở khu vực châu Phi 

cận Sahara kể từ thế kỷ 19. Căn bệnh do ký sinh 
trùng từ ruồi xê xê gây ra tấn công vào hệ thần kinh 
trung ương, đây là dịch bệnh đặc hữu ở 36 quốc gia. 
Nhiễm HAT có hai dạng tùy thuộc vào loại ký sinh 
trùng cụ thể, và theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
căn bệnh này có thể gây tử vong nếu không được 
điều trị.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết: 
“Chứng bệnh HAT đang đe dọa hàng triệu người ở 
36 quốc gia châu Phi cận Sahara. Người mắc bệnh 
thường sống ở các vùng nông thôn hẻo lánh, ít 
được tiếp cận với các dịch vụ y tế đầy đủ, điều này 

làm phức tạp quá trình giám sát, chẩn đoán cũng 
như điều trị các ca bệnh. Ngoài ra, việc di dời dân 
cư, chiến tranh và nghèo đói cũng là những yếu tố 
quan trọng tạo điều kiện cho sự lây truyền”.

Hai dạng HAT do hai loài ký sinh trùng 
thuộc giống Trypanosoma gây ra. Trypanosoma 
brucei gambiense ìm thấy tại 24 quốc gia tây được t
và trung Phi, trong khi Trypanosoma brucei 
rhodesiense ìm thấy ở 13 quốc gia được t đông và 
nam châu Phi. Người ta ước tính căn bệnh này có 
thể giết chết khoảng 70 triệu người ở châu Phi cận 
Sahara và được đánh giá là một đại dịch “ ”.

Nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà 
nghiên cứu tại Đại học Glasgow đã phân tích cách 
thức phát triển của bệnh, điều này có thể giúp các 
quan chức y tế chẩn đoán và điều trị tốt hơn căn 
bệnh ở hai giai đoạn (sớm và muộn). Sử dụng chuột 
thí nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 
một loạt các gen vật chủ kiểm soát sự phát triển của 
bệnh trong hệ thần kinh trung ương được kích hoạt 
sớm hơn so với suy nghĩ - thậm chí còn sớm hơn cả 
dấu hiệu thần kinh của căn bệnh này.

Các phát hiện được công bố trên tạp chí 
PLOS “Các bệnh nhiệt đới bị lãng quên”, giải thích 
tại sao các triệu chứng thần kinh xuất hiện sớm, từ 
đó hiểu được bằng cách nào ký sinh trùng lại có thể 
xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương nhanh 
chóng như vậy sau khi nhiễm bệnh.

Giáo sư Peter Kennedy CBE tại Đại học 
Glasgow cho biết: “Công trình của chúng tôi cung 
cấp những hiểu biết quan trọng về căn bệnh này, để 
từ đó chúng ta có những cái nhìn rõ nét hơn về việc 
điều trị bệnh nhân”.

Căn bệnh này chủ yếu lây truyền qua vết 
đốt của ruồi xê xê, mặc dù vật trung gian truyền 
bệnh rất đa dạng. Ví dụ, lây nhiễm từ mẹ sang con 
có thể xảy ra khi trypanosome đi vào nhau thai và 
lây nhiễm sang thai nhi. Không chỉ vậy, WHO 
tuyên bố quan hệ tình dục cũng có thể là nguyên 
nhân gây bệnh.

Trong giai đoạn đầu của bệnh, được gọi là 
giai đoạn bạch huyết, nạn nhân bị sốt, nhức đầu, 
đau khớp, ngứa và sưng hạch bạch huyết. Ở giai 
đoạn này, điều trị khá dễ dàng vì nó tương đối 
không nguy hiểm. Ở giai đoạn sau, giai đoạn bệnh 
não, bệnh trở nên độc hơn và khó điều trị hơn rất 
nhiều. Cho đến nay, người ta tin rằng giai đoạn thứ 
hai xảy ra khi ký sinh trùng vượt qua hàng rào máu 
não để xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương. Mặc 
dù vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy 
căn bệnh có thể gây ra các vấn đề về thần kinh ngay 
từ giai đoạn đầu.

Theo WHO, bệnh tiến triển đến đâu phụ 
thuộc vào mức độ nhất định của các tế bào bạch cầu 
trong dịch não tủy - chất lỏng trong suốt bao quanh 
não và tủy sống. Bên cạnh ã có báo cáo đó, cũng đ
về trường hợp bệnh nhân dường như không có 
hoặc có rất ít bạch cầu trong dịch não tủy, mặc dù 
đ đoạn muộn. ■  ã biểu hiện các triệu chứng ở giai 
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NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

NEW

281-1973/1541(6m)

Gaáp! Gaáp! Gaáp!

Caàn thôï Nails gaáp, bao löông Nöõ bieát 
laøm ñuû thöù: $1,600/ 6 ngaøy.  Laøm Chuû 
Nhaät.  Nam: $1,000.  Coù phoøng rieâng. 
Tieäm caùch Houston 2h15’ laùi xe.

Caùch Houston 2H15’

Xin lieân laïc: Vaân 936-244-0078

274-1972/1540(6m)

Caàn nhieàu thôï Nails coù kinh nghieäm laøm boät vaø tay chaân nöôùc.  Full time hay 

Part time.  Bieát tieáng Anh caøng toát.  Bao löông tuøy theo khaû naêng.  Tieäm roäng 

raõi, thoaùng maùt, naèm trong khu Spring Cypress & 249.  Chuû vui veû, thaân 

thieän.  Khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi.

Moïi chi tieát, vui loøng lieân laïc: Tuyeát

832-398-9001
CAÀN THÔÏ NAILS

22490 TX-249, Houston, TX 77070

NEW

413-1972/1540

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc bieát sôn 
shellac, bieát nhoå eyebrow caøng toát.  Lôùn 
tuoåi OK.  Coù ñi chung xe vôùi chuû neáu 
muoán.  Bao löông OK.  Bieát laøm boät OK.

NEW! NEW! NEW!

Xin lieân laïc: 713-530-1877

NEW

425-1974/1542

Caàn Thôï Nails

Caàn nhieàu thôï Nails kinh nghieäm.  
Bao löông hoaëc aên chia tuøy, muøa 
vaéng chia roài cuõng ñöôïc $1,500 - 
$2,200/tuaàn.  Khu sang, tieäm lôùn.

Lubbock, tx

Xin lieân laïc: 806-787-7997

NEW

437-1976/1544

Caàn Thôï Toùc/ Massage/ Nails

Caàn thôï: toùc, massage, nails

Nhaän: Full time or Part time 

(khoâng bieát coù ngöôøi train)

Chuû khoâng laøm, thôï töï quaûn lyù

Môû cöûa: 10am - 7pm

Hwy 6 & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-586-5681

NEW

447-1977/1545

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails bieát laøm ñuû thöù.  Bao 

löông $1,000 - $1,200/ 6 ngaøy vaø thôï tay chaân 

nöôùc, dip shellac, bao löông $700 - 800 vaø thôï cuoái 

tuaàn, giôø laøm töø 10am tôùi 8pm hoaëc 11am - 9pm.

New!!! New!!! New!!!

Xin lieân laïc:

832-913-9370 * 713-622-3130

NEW

449-1977/1545

Caàn Thôï Toùc/Nails

Caàn thôï Nails vaø thôï toùc gioûi 

highlight.  Bao löông cao.  Tip 

laáy ra taïi choã.  Chuû khoâng laøm.

Khu Richmond

Xin lieân laïc: 832-792-9678

NEW

454-1978/1546

Caàn Thôï Nails Gaáp

Tieäm caùch Houston 2 tieáng laùi xe, 
höôùng North 45, caàn thôï Nails gaáp, bao 
löông $900/tuaàn, neáu hôn aên chia, coù 
choã ôû.

Caùch Houston 2h Laùi xe

Xin lieân laïc:

Tony: 713-582-6979 * Ngoïc: 713-469-1765

NEW

458-1978/1546

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails Nöõ bieát laøm ñuû thöù, thôï eyelashes gioûi vaø thôï 
chaân tay nöôùc khoâng bieát laøm boät OK.  Thôï laøm ñuû thöù, bao 
löông $800 - $1,000/tuaàn tuøy theo kinh nghieäm.  Thôï tay chaân 
nöôùc, shellac & wax, bao löông $700 - $800/tuaàn tuøy theo khaû 
naêng.  Khu traéng, tip cao ($150 - $200/tuaàn).  GOÏI ÑI  LAØM 
LIEÀN.  Coù theå ñi chung vôùi chuû töø chôï Hong Kong.

Caùch Hk 4 - 40’ / HK 3 - 20’

Xin lieân laïc:

Sam: 832-552-6902 * Phuïng: 832-433-2197

NEW
11/16

462-1979/1547

Caàn Thôï Nails

Caàn gaáp thôï TCN, khu Myõ traéng, gaàn I-10.  
Tieäm raát ñoâng khaùch, caùch chôï HK 4 khoaûng 
17 phuùt, khaùch sang, giaù raát cao, tip $300 & 
up.  Choã laøm vui veû, thoaûi maùi, khoâng phaân 
bieät tuoåi taùc.

Memorial & Dairy Ashford

Xin lieân laïc: 832-289-6753

NEW

466-1979/1547

Caàn Thôï Wax/ Eyelashes

Caàn nhieàu thôï waxing vaø eyelashes Full time 
hoaëc Part time coù kinh nghieäm, bao löông 
$900/tuaàn/ 6 ngaøy.  Thôï wax, bao löông tuaàn 
hoaëc traû tieàn giôø.  Thôï eyelashes, bao löông 
hoaëc treân aên chia.

Westheimer & Dairy Ashford

Muoán bieát theâm chi tieát, goïi hoaëc text: coâ Anne

832-620-7868

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.
ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn

naêng... Nay con caàu khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Lôøi Nguyeän

QH

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy, 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                          QH
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Chủ động chăm sóc sức 
khỏe với protein thực vật bán 
chạy thế giới

Nhắc đến protein (hay đạm) là gợi ra 
những món bổ dưỡng như thịt, cá, 
trứng, sữa,…. 

Protein: Dưỡng chất “quốc dân” cho 
một cơ thể khoẻ mạnh

Protein đóng vai trò như một dưỡng chất 
thiết yếu cơ bản phục vụ cho hoạt động sống. Ở trẻ 
em, protein giúp tạo hệ miễn dịch khỏe mạnh, hỗ 
trợ sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Với 
người trưởng thành, chúng giúp quản lý cân nặng, 
xây dựng hệ cơ cũng như bổ sung dưỡng chất tốt 
cho làn da và mái tóc. Với sự lão hoá các chức năng 
tuần hoàn ở người lớn tuổi, protein giúp xây cơ, 
đồng thời hỗ trợ tăng đề kháng.

Thiếu hụt protein có thể dẫn đến rụng tóc, 
mất cơ, hệ miễn dịch suy yếu, tăng nguy cơ gãy 
xương và các vấn đề về da, móng,… ảnh hưởng 
tiêu cực ì vậy, đến chất lượng cuộc sống. Chính v
Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã khuyến nghị hàm 
lượng cần bổ sung protein cho cơ thể nên tương 
đương 0,8g/1 kg cân nặng.

Có những nhóm protein nào và tầm 
quan trọng của việc cân bằng chúng

Protein cơ bản phân thành 2 nhóm: protein 
động vật và protein thực vật. Thịt, cá, gia cầm, 
trứng và sữa là nhóm thực phẩm điển hình chứa 
protein ật, giúp cung cấp các axit amin mà động v
cơ thể cần. Tuy nhiên, đạm động vật từ thịt có chứa 
chất béo bão hòa cao nên dễ gây nên các bệnh về 
tim mạch, béo phì, gan nhiễm mỡ,… nếu ăn uống 
thiếu kiểm soát.  

Ảnh minh họa
Ngược lại, nhóm protein thực vật được 

đánh giá “lành tính” vượt trội hơn. Nhóm đạm này 
thường được tìm thấy trong đậu nành, đậu Hà Lan, 
lúa mạch, nấm,… với ít chất béo bão hòa, ít 
cholesterol và ỏe  được chứng minh tốt cho sức kh .
Phần lớn protein thực vật sẽ chỉ cung cấp một vài 
loại axit amin thiết yếu cho cơ thể, tuy nhiên người 
dùng có thể khắc phục  bằng cách tiêu thụ điểm này
đa dạng các nguyên liệu chứa đạm thực vật trong 
bữa ăn.

Để có sức khỏe tốt, các chuyên gia khuyến 
nghị chúng ta cần bổ sung đạm một các cân đối từ 
protein động vật và protein thực vật. Trong đó, ưu 
tiên protein thực vật trong bữa ăn hàng ngày sẽ đem 
lại lợi ích sức khỏe to lớn.

Bổ sung đạm thực vật với thực phẩm bổ 
sung protein bán chạy thế giới

Thời nay, cuộc sống bận rộn với quỹ thời 
gian hạn hẹp gây khó khăn trong việc tự chuẩn bị 
các bữa ăn cân đối đạm như mong muốn, đặc biệt là 
đạm thực vật. Nguồn cung này còn trở nên bất ổn 
định hoặc khan hiếm hơn trong những thời điểm 
bất ổn như dịch bệnh vừa qua.

Chính vì vậy, chủ động chăm sóc sức khỏe 
bằng cách dùng thực phẩm bổ sung protein thực 
vật sẽ là giải pháp tiện lợi và hiệu quả. Tuy nhiên, 
để trở thành người tiêu dùng sáng suốt, chúng ta 
cần nhận biết các tiêu chí hiệu quả để lựa chọn mặt 
hàng quan trọng cho sức khỏe này. 

Đầu tiên, người dùng nên ưu tiên chọn sản 
phẩm từ nhãn thực phẩm bổ sung vitamin và 
khoáng chất uy tín, bán chạy toàn cầu. Bên cạnh 
đó, bạn nên ưu tiên chọn sản phẩm protein thực vật 
được chiết xuất từ đa dạng nguyên liệu để đảm bảo 
cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể, 
đạt chỉ số hấp thu protein ở mức cao nhất với 
PDCAAS =1, không chứa cholesterol, ít chất béo 
bão hòa, tốt cho sức khoẻ tim mạch. Ngoài ra, 
người tiêu dùng cũng nên ưu tiên chọn sản phẩm có 
nguồn gốc nguyên liệu hữu cơ, được áp dụng quy 
trình xử lý nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho sức khỏe.

Nhìn chung, bổ sung sản phẩm chứa 
protein trong khẩu phần dinh dưỡng hằng ngày là 
một tiền đề quan trọng cho sức khỏe. Tin dùng sản 
phẩm protein bán chạy toàn cầu với cam kết về uy 
tín chất lượng tức là bạn ã chủ đ động chăm sóc sức 
khỏe cho gia đình một cách an tâm, tiện lợi và hiệu 
quả. ■

Người đàn ông ở Mỹ sống 
với sán dây trong não 20 năm

Ca bệnh này được các bác sĩ tại Bệnh 
viện Đa khoa Massachusetts đề cập 
trong bài báo công bố trên tạp chí y 

học . New England
Hồi phục sau 5 ngày
Danh tính của bệnh nhân được giữ kín. 

Theo lời kể của vợ, người đàn ông lên cơn động 
kinh kèm theo những tiếng nói ú ớ, cơ thể run rẩy. 
Anh ta được đưa tới một bệnh viện địa phương.

Tại đây, các bác sĩ kiểm tra xét nghiệm máu 
và các chỉ số khác đều không phát hiện bất thường. 
Chỉ khi có hình chụp CT não, ê-kíp điều trị mới 
phát hiện 3 vết tổn thương trong não và vật thể lạ.

Các bác sĩ chẩn đoán anh ta mắc bệnh 
neurocysticercosis (nhiễm ấu trùng sán lợn). Đây 
là thuật ngữ thường được dùng để chỉ các u nang 
trong nhu mô não. Bệnh nhân có triệu chứng co 
giật, hiếm gặp hơn là đau đầu.

Hồ sơ bệnh án cho thấy ấu trùng sán dây 
xâm nhập cơ thể, ký sinh 20 năm và di chuyển lên 
đầu, não bộ, gây ra tình trạng co giật, động kinh bất 
thường.

Nam bệnh nhân được uống thuốc chống co 
giật và ký sinh trùng, chống viêm. Sau 5 ngày điều 

trị, người này được xuất viện và không còn bất kỳ 
triệu chứng bất thường nào khác.

Theo nguyên cứu, vết sưng quanh tổn 
thương não ã giảm bớt và sau thời gian dùng đ
thuốc, anh ta không còn bị co giật tái phát.

Nguyên nhân khiến người đàn ông bị 
nhiễm ấu trùng sán dây vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. 
Song, nhóm tác giả đặt giả thuyết có thể bệnh nhân 
ăn phải thực phẩm do người bị sán dây làm. Nghiên 
cứu cũng cho biết căn bệnh này liên quan ký sinh 
trùng phổ biến ở Guatamela - nơi ở trước đó của 
bệnh nhân trước khi chuyển tới Mỹ.

Điều đặc biệt
Andrew J. Cole, Bệnh viện Đa khoa 

Massachusetts, tác giả chính của nghiên cứu, cho 
biết trước khi lên cơn co giật, người đàn ông 38 tuổi 
hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì bất thường. 
Điều khiến nhóm tác giả chú ý đó là sán dây trong 
não của bệnh nhân ã chết từ lâu nhưng vẫn gây ra đ
các cơn động kinh.

Edward T. Ryan, Giám đốc khoa Bệnh 
truyền nhiễm toàn cầu, Bệnh viện Đa khoa 
Massachusetts, đồng tác giả, trả lời phỏng vấn của 
tờ : “Trường hợp này khá đặc The Washington Post
biệt. Ấu trùng sán dây đã chết và bị vôi hóa trong 1-
2 thập kỷ. Thực tế, tình trạng nhiễm sán dây của 
người đàn ông đã khỏi từ lâu, nhưng một phần mô 
não bị sẹo và trở thành nguyên nhân gây co giật”.

Ông Edward nhận định đây là trường hợp 
đặc biệt nên họ đã theo dõi bệnh nhân này trong 
suốt 3 năm trước khi công bố bài báo. Theo 
Washington Post, tình trạng nhiễm ký sinh trùng 
trong não rất hiếm tại Mỹ. Một số hiện tượng bí ẩn 
được ghi nhận thời gian gần đây đều liên quan sán 
dây trong não.

Năm 2019, các bác sĩ ở New York phát hiện 
một phụ nữ ão  được phẫu thuật cắt bỏ khối u trong n
dù trên thực tế đây không phải khối u mà là sán dây. 
Cùng năm, một người đàn ông ở Texas bị đau đầu 
và ngất xỉu. Anh ta cũng được chẩn đoán mắc bệnh 
neurocysticercosis. Tình trạng này khiến người 
đàn ông phải điều trị ngay nếu không sẽ nguy hiểm 
tới tính mạng.

Ăn thịt lợn chưa được nấu chín và không 
đảm bảo vệ sinh là hai nguyên nhân phổ biến nhất 
dễ gây nhiễm sán dây. Theo Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), chúng ta có 
thể vô tình bị nhiễm sán dây khi ăn phải thực phẩm 
do người bị nhiễm ký sinh trùng này chế biến. Thực 
phẩm bị ô nhiễm mang trứng sán dây và lây truyền 
lại cho người ăn chúng.

Sau khi ăn hay nuốt phải trứng sán, trứng 
vào dạ dày, nở ra ấu trùng. Ấu trùng đến ruột non, 
xuyên qua thành ống tiêu hóa vào máu và di 
chuyển đến ký sinh tại các cơ vân, não, mắt...

Sau khi sán dây xâm nhập các mô, cơ, 
chúng tiếp tục lây nhiễm vào hệ thần kinh trung 
ương. Sau khoảng 5-10 năm, chúng sẽ chết nhưng 
ký sinh trùng vẫn có thể gây viêm khắp cơ thể với 
các triệu chứng như đau đầu, nhức xương, co giật.■ 



Trang 07

Issue # 1971 * Tuesday, November 30, 2021

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

171-1986/1554 (1y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm taïi Downtown Humble, TX caàn 

thôï boät & tay chaân nöôùc (Full time/ Part 

time).  Bao löông töø $75 - $150/ngaøy 

tuøy theo tay ngheà vaø khaû naêng.

Xin lieân laïc: Jenny   

832-436-7745
__________________________________________

357-1982/1550(6m)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát.  Good income.  Neáu caàn, bao 

löông quanh naêm.

Xin lieân laïc: Nancy 

281-701-3632
__________________________________________

460-1979/1547

CAÀN GAÁP

Caàn thôï Nails coù baèng wax, bieát laøm 

moïi thöù, bao löông $800 - $900/ tuaàn.  

Caàn thôï tay chaân nöôùc.  Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK 3- 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’.

Xin lieân laïc:  832-614-5612

832-736-6091
__________________________________________

438-1976/1544

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4, khoaûng 

7 phuùt.  Caàn thôï tay chaân nöôùc, bieát 

laøm boät caøng toát.  Tieäm ñoâng khaùch, 

khu Meã 70%.  Khaùch deã thöông, thôï 

laøm nhö trong gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852
__________________________________________

394-1971/1539

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/ tuaàn, bieát 

laøm boät / refill.  Coøn caàn thôï tay chaân 

nöôùc hoaëc môùi bieát laøm.  Nhaän Full 

time / Part time.  Tieäm ôû Hwy 6 & 

Fortbend Toll, giöõa HK 2 & 4.

Xin lieân laïc:  

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc: Tina  

832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 

tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 

khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 

vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc:  

713-416-2666
__________________________________________

445-1977/1545

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm naèm khu Sugar Land, South 59.  

Khaùch 100% Myõ traéng. Löông cao, tip 

haäu.  Tieäm ñoùng cöûa Sunday.  Caàn 

thôï Nöõ kinh nghieäm, gioûi tieáng Anh.  

Laøm 4-5 ngaøy/tuaàn.  Toùc Nam $20.

Xin lieân laïc: 

346-857-4748
__________________________________________

439-1976/1544

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï chuyeân toùc Nam, khu 

Southwest, bieát bald fade, taper fade.  

Bao löông $100/ngaøy.  Full time hay 

Part time.

Xin lieân laïc:  

832-859-2988
__________________________________________

409-1972/1540

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm laøm bald 

fade, taper fade.  Tieäm naèm Gulf Fwy, 

gaàn Park Place Blvd.  Bao löông hoaëc 

aên chia tuøy theo khaû naêng.

Xin lieân laïc: 

832-898-9981
_________________________________________

446-1977/1545

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc, sôn gel 

ñöôïc.  Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: Phöông

713-367-4825

713-271-3320
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

396-1971/1539

CAÀN THÔÏ SÖÛA QUAÀN AÙO

Caàn thôï may bieát söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm.  Laøm vieäc khu Northwest 

290.  Löông tuøy theo khaû naêng.

Xin lieân laïc:  832-653-6952
_________________________________________

470-1979/1547

NEW

Caàn ngöôøi giuùp vieäc, bieát chuùt tieáng 

Anh, khu Sienna Plantation, giöõa HK 2 

& 4, treân Hwy 6 @  Fort Bend Tolls.  

Löông töø $7.25 - $25/hr.  Coâng vieäc: 

lau chuøi, doïn deïp, tieáp khaùch, etc...

Xin lieân laïc: Huøng: 832-512-4028

Tina: 281-431-4499
__________________________________________

419-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn 1 Phuï Nöõ khoûe maïnh coù kinh 

nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát naáu 

aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi.  Khu Southwest, gaàn chuøa Vieät 

Nam.  Löông haäu.

Xin lieân laïc: coâ Lieân  713-569-7331
__________________________________________

416-1973/1541

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ khoûe maïnh coù kinh 

nghieäm chaêm soùc cuï giaø, moãi chieàu töø 

4h tôùi 8h.  Khu Southwest, gaàn chuø 

Vieät Nam.  Löông haäu.

Xin lieân laïc: coâ Lieân  

713-569-7331
__________________________________________

429-1975/1543

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ lo cho baø cuï naèm moät 

choã.  Laøm ca saùng.  Khu nhaø khang 

trang, sang troïng trong Sugar Land, 

Southwest Houston.

Xin lieân laïc: 

832-287-5891
__________________________________________

459-1980/1548

CAÀN NGÖÔØI - SUGARLAND

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ döôùi 60 tuoåi naáu aên 

vaø laøm vieäc nhaø.  Yeâu caàu sieâng naêng, 

saïch seõ.  Tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy töø 

9h sa ùng tô ù i  5h chie àu.  Löông 

$100/ngaøy.

Xin lieân laïc soá phone/gôøi tin nhaén:  

281-871-9741
__________________________________________

423-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi ñeå troâng hai beù trai 1t & 4t.  

Beù 4t ñi hoïc 5 ngaøy/tuaàn.  Giuùp vieäc 

nhaø.  Bao aên ôû.  Coù phoøng vaø 

restroom rieâng.  Löông cao theo kinh 

nghieäm.  Khu Galleria.  Löông $1,800/ 

thaùng trôû leân.

Xin lieân laïc:  

Vy: 210-833-6366

Coâ Tan: 281-758-9812
__________________________________________

422-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï vieäc nhaø.  

Khu Pearland 77581.  Bao aên ôû.  

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc:   

832-461-3440

832-629-1375
__________________________________________

418-1974/1542

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ giöõ beù 4 thaùng tuoåi, 5-6 

ngaøy/ tuaàn, saùng ñi chieàu veà hoaëc ôû laïi 

nhaø.  Coù phoøng rieâng.  Nhaø gaàn I-10 & 

Downtown.  Traû löông theo thöông 

löôïng.

Xin lieân laïc:   

281-250-5309
__________________________________________

407-1972/1540

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ tuoåi töø 55-65, saïch seõ, 

goïn gaøng ñeå troâng coi em beù.  Laøm 

vieäc 5 ngaøy/tuaàn.  Saùng ñi chieàu veà.  

Khu W. Bellfort & FM 1464.  Löông coù 

theå thöông löôïng.

Xin lieân laïc: Loan  

832-704-4140
__________________________________________

475-1980/1548

BAÙN XE

Xe Infiniti 2003 - G35, maøu xaùm, 6 

maùy, 2 cöûa, chaïy toát, maïnh.  Chöa bò 

ñuïng hay ngaäp nöôùc.  Thay môùi nhieàu 

thöù.  132K miles.  AC, GPS, sterro raát 

toát.  $8,600.

Xin lieân laïc: Tim

713-492-8805
__________________________________________

436-1976/1544

BAÙN XE

Dö xaøi, Toyota Avalon, 151k miles, 

maøu xanh da trôøi 2007, moät ñôøi chuû, 

baûo trì toát, xe voït nhanh, caàn söûa A/C, 

xe khoûi cheâ töø trong ra ngoaøi.  Baùn 

$3,750.  Toát cho nhöõng ai caàn xe ñi 

laøm.

Xin lieân laïc: Yeân

281-236-4645
__________________________________________

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

Linh Tinh
Miscellaneous
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SÖÙC KHOÛE & SAÉC ÑEÏP

Sáu thói quen giúp tuổi thọ 
người Đức cao hơn mức trung 
bình thế giới gần 10 năm

Tuổi thọ của người Đức là 81 tuổi, 
cao hơn mức trung bình thế giới 10 
năm nhờ vào những thói quen lành 

mạnh sau.
Chúng ta không thể ngăn ngừa quá trình lão 

hóa của cơ thể nhưng có thể làm chậm quá trình lão 
hóa bằng một số phương cách sau.

Tại sao người Đức sống thọ như vậy? 
Nguyên nhân liên quan đến 6 thói quen này, rất đơn 
giản và hầu hết ai cũng thực hiện được.

1. Thích uống sữa
Người Đức đặc biệt thích uống sữa. Người 

Đức uống khoảng 85 kg sữa mỗi năm, sử dụng sữa 
nhiều nhất thế giới. “Uống sữa có thể kéo dài tuổi 
thọ“, câu nói này thực sự được đúc kết bởi các kết 
quả nghiên cứu khoa học thực tế.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu 
canxi là một mối nguy tiềm ẩn đối với tuổi thọ của 
người cao tuổi. Theo số liệu điều tra dịch tễ học, 
60% đến 90% người già trên 65 tuổi ở Trung Quốc 
bị loãng xương. Cách tốt nhất để bổ sung canxi là 
uống một ly sữa mỗi ngày. Ngoài việc canxi giúp 
tăng cường xương, còn có tác dụng điều hòa huyết 
áp, do đó cải thiện chức năng tim mạch, ngăn ngừa 
đột quỵ và nhồi máu cơ tim, có lợi cho sức khỏe và 
tuổi thọ.

Ảnh minh họa
2. Ăn cá vào thứ sáu hàng tuần
Người Đức ăn cá như thực phẩm chính vào 

thứ 6 hàng tuần. Điều này là do theo niềm tin của 
người Đức, việc ăn cá bắt buộc vào các ngày thứ 
sáu đã trở thành một thói quen ăn kiêng của quốc 
gia.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cá rất 
giàu axit béo không bão hòa omega-3. Chất này có 
thể làm cho cấu trúc telomere trong tế bào máu dài 
ra, cấu trúc telomere càng dài thì con người càng 
sống lâu hơn.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng ăn 
cá mỗi tuần một lần giúp giảm nguy cơ suy tim và 
có thể giảm 44% tỷ lệ tử vong do bệnh tim ở người 
cao tuổi. Vì vậy, thói quen ăn cá vào thứ sáu hàng 
tuần của người Đức là một trong những vũ khí thần 
kỳ cho sức khỏe và tuổi thọ của họ.

3. Yêu tỏi
Ở Đức có “lễ hội tỏi” và “Viện nghiên cứu 

tỏi”, điều này cho thấy tỏi có giá trị rất lớn với 
người Đức. Ở Đức, hầu như mọi người đều thích ăn 
tỏi, thậm chí nhiều người còn ăn tỏi trong cả ba bữa 
một ngày. Theo thống kê, người Đức ăn hơn 8.000 
tấn tỏi mỗi năm.

Tỏi là một loại dược liệu cổ xưa và được 
mệnh danh là “thần dược” bảo vệ sức khỏe. Tỏi 
chứa hơn 400 chất có lợi cho sức khỏe của bạn. 
Người Đức thích tỏi, và không có gì ngạc nhiên khi 
họ sống lâu và khỏe mạnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy tỏi có giá trị dinh 
dưỡng cao không kém nhân sâm nên được xếp vào 
danh sách những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

4. Đi bộ là sở thích của người Đức
Người Đức yêu thể thao, ngay cả trong mùa 

đông tuyết, các bậc cha mẹ Đức sẽ không để con 
cái của họ ở nhà cả ngày. Họ đã nuôi dưỡng thói 
quen tập thể dục cho trẻ em từ khi chúng còn nhỏ. 
Đối với người cao tuổi, đi bộ có thể coi là thú vui 
truyền thống, đặc biệt là sau bữa trưa chủ nhật hàng 
tuần, đây cũng là “ngày hội đi bộ” của người cao 
tuổi ở Đức.

Tập thể dục có thể tăng tốc độ lưu thông 
máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó giúp 
đào thải chất độc ra khỏi cơ thể và tăng cường sức 
đề kháng. Tập thể dục nửa giờ mỗi ngày có thể đạt 
được mục đích kéo dài tuổi thọ.

5. Không bao giờ làm thêm giờ vào ngày 
nghỉ

Người Đức rất coi trọng thời gian được 
nghỉ ngơi. Đối với người Đức, những ngày nghỉ 
ngơi thì không được làm thêm giờ. Nếu không có 
việc gì quá gấp gáp, họ sẽ không gọi điện đến nhà 
người khác sau 7 giờ vào các ngày trong tuần, cuối 
tuần và ngày lễ. Ít người làm việc vào cuối tuần và 
họ cũng ít sử dụng ngày cuối tuần để giao dịch với 
khách hàng.

Thói quen này cũng là vũ khí thần kỳ để 
người Đức sống lâu hơn, bởi mệt mỏi quả thực là 
kẻ giết người số một đối với sức khỏe. Trong xã hội 
hiện đại, thực chất là làm việc quá sức lâu ngày có 
thể gây đột tử do suy tim, suy thận, nhồi máu cơ 
tim, xuất huyết não.

6. Luôn luôn có một thái độ tích cực
Hai phần thưởng chính của một thái độ tích 

cực là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Ở 
một khía cạnh nào đó, trí lực quyết định sức khỏe. 
Người Đức không so đo hay phô trương về cơm ăn, 
áo mặc, nhà ở, họ luôn cởi mở, lạc quan để giảm 
stress.

Điều này rất có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. 
Bởi căng thẳng có liên quan mật thiết đến lão hóa 
sớm và gây ra sự hao mòn về thể chất và tinh thần.■ 

Hai vũ khí tốt nhất chống 
lại bệnh tim mạch, bạn đã biết 
chưa?

Hóa ra cơn đau tim gây ra do bệnh 
tim mạch có thể ngăn ngừa được, 
theo Express.

Sau đây là 2 vũ khí tốt nhất chống lại quả 

bom hẹn giờ này.
“Vũ khí thứ nhất”: Chế độ ăn uống
Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch 

do sự tích tụ chất béo bên trong động mạch, một vũ 
khí mạnh mẽ là chế độ ăn uống.

Các chuyên gia tại Hiệp hội Tim mạch Mỹ 
chỉ ra: “Chế độ ăn uống lành mạnh là một trong 
những vũ khí tốt nhất bạn có để chống lại bệnh tim 
mạch”. Thực phẩm bạn chọn để tiêu thụ ảnh hưởng 
đến huyết áp, mức cholesterol, cân nặng của bạn và 
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo Express.

Thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa vitamin, 
khoáng chất, chất xơ; hơn nữa, có xu hướng ít calo 
hơn.

Một chế độ ăn uống tập trung nhiều rau, trái 
cây và ngũ cốc là lý tưởng để giảm nguy cơ đau 
tim.

Cũng nên kết hợp các sản phẩm sữa ít béo 
thay cho sữa nguyên béo, các loại hạt và các loại 
đậu.

Các chất bổ sung lành mạnh khác bao gồm: 
Cá, thịt gia cầm và dầu thực vật...

Để giữ cân bằng chế độ ăn uống lành mạnh, 
cũng phải hạn chế số lượng thực phẩm không lành 
mạnh.

Đây là lý do tại sao tốt nhất là nên cắt giảm 
đồ ngọt và thịt đỏ như: Thịt bò, cừu, heo, bê, nai, 
dê...

Chế độ ăn thực sự lành mạnh giúp tăng tuổi 
thọ, cần giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển 
hóa.

Thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa gồm 
bánh quy, bánh ngọt, kem, kem, bơ, mỡ heo, pho 
mai cứng, như phô mai cheddar, dầu cọ, dầu dừa và 
kem dừa.

Thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa gồm 
bánh quy và bánh nướng, bỏng ngô, bánh pizza 
đông lạnh, khoai tây chiên, bánh rán.

“Vũ khí thứ hai”: Không hút thuốc
“Nếu bạn hút thuốc, hãy bỏ thuốc lá“, các 

chuyên gia tại Hiệp hội Tim mạch Mỹ nhấn mạnh.
Khói thuốc cũng rất nguy hiểm, vì vậy nếu 

có ai trong gia đình bạn hút thuốc trong nhà, bạn 
nên khuyến khích họ bỏ thuốc lá, theo Express.

Bây giờ bạn đã biết hai “vũ khí tốt nhất” 
giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, có thêm một vài 
công cụ bạn có thể sử dụng trong “kho vũ khí” của 
mình.

Ví dụ, tập thể dục hằng ngày là một đóng 
góp quan trọng cho cuộc sống lành mạnh.

Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần có thể 
giúp giảm huyết áp và cholesterol.

Hoạt động tích cực cũng có thể giúp duy trì 
hoặc đạt được cân nặng hợp lý, đây cũng là một 
cách để chống lại bệnh tật. ■ 
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Trung Quốc: Dân ở làng 
biệt lập dành 15 năm mở đường 
xuyên núi

Con đường xuyên núi nối làng 
Shenlongwan với các thành phố 
khác của Trung Quốc chỉ dài 1.526 

mét. Nhưng người dân ở đây phải mất 15 năm để 
xây dựng nó, bằng sức lực của chính họ.

Người dân ở Shenlongwan, một ngôi làng 
biệt lập sâu trong núi tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, 
đã dành 15 năm tự phá núi làm đường, đưa ngôi 
làng dễ dàng tiếp cận với thế giới bên ngoài và 
thoát khỏi đói nghèo.

Được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu thuận 
lợi, làng Shenlongwan luôn nổi tiếng với những 
loại nông sản tươi ngon như quả óc chó và lê. 
Nhưng việc thu hoạch và bán chúng ra thị trường 
từng là một thách thức lớn đối với người dân địa 
phương.

Cho đến năm 2000, để đến được quận lỵ 
của thành phố Trường Trị này, người ta phải đi 
vòng qua tám thị trấn ở ba tỉnh khác nhau, hoặc liều 
mạng trèo qua các vách núi cheo veo, gần như 
thẳng đứng mới đến được ngôi làng.

Một ngày nọ, người dân trong làng quyết 
định rằng mọi thứ phải thay đổi và nếu chính quyền 
không xây dựng một con đường đến làng của họ, 
họ sẽ tự làm.

“Chúng tôi rất cần một con đường. Nếu 
chúng tôi không thể hoàn thành việc xây dựng nó 
trong một năm, chúng tôi sẽ cố gắng trong hai năm. 
Nếu hai năm là không đủ, chúng tôi sẽ làm trong ba 
năm”, cụ ông Đoàn Kiện Lâm ở làng Shenlongwan 
cùng tham gia xây dựng đường cho biết.

Shenlongwan được bao quanh tứ phía bởi 
các ngọn núi, vì vậy dân làng đã phải đào xuyên 
qua đá để xây dựng con đường nối ngôi làng của họ 
với các thành phố khác của Trung Quốc.

Chỉ với những công cụ thô sơ như búa và 
đục, việc đẽo núi làm đường của cư dân làng vô 
cùng khó khăn và tốn nhiều thời gian. Con đường 
do người dân Shenlongwan xây dựng chỉ dài 1.526 
mét nhưng họ đã phải mất không dưới 15 năm để 
hoàn thành, bắt đầu từ năm 1985 và kết thúc vào 
năm 2000.

Con đường tuy ngắn ngủi nhưng vô giá này 

đã mở ra cánh cửa du lịch, thương mại và là chìa 
khóa giúp người dân Shenlongwan thoát khỏi cảnh 
nghèo đói. Họ không chỉ có thể bán thành quả lao 
động của mình nhanh hơn mà vẻ đẹp tự nhiên của 
ngôi làng cũng bắt đầu thu hút khách du lịch.

Ngày nay, hơn 60% trong số hơn 700 dân 
làng tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên 
quan đến du lịch, và cảnh nghèo đói một thời nay 
chỉ còn là ký ức xa vời.

Năm 2000, trước khi con đường trên núi đi 
vào hoạt động, thu nhập bình quân đầu người chỉ là 
680 nhân dân tệ, trong khi ngày nay đã lên tới 
12.000 nhân dân tệ. ■

Con sông hẹp nhất thế giới 
ở Trung Quốc chỉ rộng vài 
centimet

Sông Hualai nằm trên cao nguyên Nội 
Mông ở phía bắc Trung Quốc, dài 
hơn 17km nhưng có chiều rộng trung 

bình chỉ 15cm. Nơi hẹp nhất của nó chỉ rộng 4cm.
Tại điểm rộng nhất, sông Amazon rộng đến 

gần 10km vào mùa khô và hơn 38 km vào mùa 
mưa. Cho đến nay, đây là con sông rộng nhất trên 
thế giới. Mặc dù có rất nhiều con sông khác rộng ít 
nhất 1,6km ở điểm rộng nhất của chúng, nhưng 
chiều rộng không phải là đặc điểm xác định của 
một con sông.

Trên thực tế, có một con sông ở Trung 
Quốc hẹp đến mức bạn có thể dễ dàng bước qua nó. 
Sông Hualai nằm trên cao nguyên Nội Mông ở 
phía bắc Trung Quốc, dài hơn 17km nhưng có 
chiều rộng trung bình chỉ 15cm. Nơi hẹp nhất của 
nó chỉ rộng 4cm.

Thật khó để tin rằng một con sông như 
Hualai thực sự tồn tại, nhưng theo các chuyên gia 
Trung Quốc, nó đã chảy qua đồng cỏ Gongger 
trong ít nhất 10.000 năm. Con sông này bắt nguồn 
từ một con suối ngầm và chảy vào hồ Dalai Nur 
trong khu bảo tồn thiên nhiên Hexigten 
Grasslands.

Mặc dù một số người nói rằng Hualai quá 
hẹp để có thể được coi là một con sông, nhưng trên 
thực tế, kích thước không phải là yếu tố phân biệt 
giữa sông, suối và lạch. Hualai là một khối nước 
vĩnh viễn, chảy đều đặn quanh năm và có đầy đủ 
các yếu tố để cấu thành một con sông như lưu vực 
được xác định rõ ràng, đồng cỏ ngập lụt,...

Hualai còn được gọi là “Book Bridge 
River” vì một câu chuyện dân gian liên quan đến 
một cậu bé bị vấp ngã khi cố gắng băng qua sông 

nhưng vô tình làm rơi cuốn sách của mình ngay 
trên một trong những nơi hẹp nhất của Hualai. 
Cuốn sách trở thành chiếc cầu cho những con kiến 
đang tìm cách sang bên kia bờ, và từ đó con sông có 
cái tên Book Bridge River. ■ 

Mèo sống sót sau nhiều 
tiếng bị hun nóng dưới động cơ 
xe

Settachet Guedchai, sinh sống ở thành 
phố Bangkok, Thái Lan nghe thấy 
tiếng kêu yếu ớt của con mèo phát ra 

từ phía đầu ô tô. Người tài xe phát hiện sự việc vào 
giờ cao điểm buổi sáng ở Bangkok trên đường đi 
làm từ dài khoảng 29 km.

Con mèo đi lạc không rõ vì lý do gì bị mắc 
kẹt trong động cơ xe ô tô của Settachet Guedchai. 
Lúc đầu, người lái xe bối rối, tấp xe vào lề đường, 
kiểm tra bến trong xe của mình nhưng không thấy 
điều gì khả nghi.

Lần theo tiếng kêu lạ, anh đi ra ngoài và 
ngạc nhiên khi phát hiện một con mèo đực đang ẩn 
mình trong động cơ ô tô.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho 
thấy Settachet Guedchai mở nắp trước xe ô tô, 
dùng tay không để kéo con mèo ra. Cư dân mạng 
chia sẻ video cảm động cho thấy Settachet 
Guedchai đang dỗ dành con mèo, giúp nó bớt sợ 
hãi. Vị trí của con mèo nằm ngoài tầm với bên 
trong động cơ xe ô tô của Settachet Guedchai nên 
người tài xế tìm cách xoay sở để tiếp cận con vật.

Settachet Guedchai cố gắng dụ con mèo di 
chuyển đến một khu vực thoáng, dễ nhìn hơn so vị 
trí lúc đầu của nó. Con mèo nghe lời anh và sau đó 
Settachet Guedchai có thể dễ dàng đưa nó ra ngoài.

Sau khi giải cứu còn mèo, Settachet quyết 
định nhận chú mèo con nhỏ làm thú cưng. 
Settachet Guedchai cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên 
khi thấy con mèo nhỏ vẫn còn sống sót trong tư thế 
bị mắc kẹt ở động cơ ô tô. Tôi đã lái xe di chuyển 
quãng đường 29 km để đến văn phòng”.

Năm 2019, một con mèo bị mắc kẹt trong 
động cơ ô tô và được tài xế ở Wales phát hiện trong 
tình trạng bị bỏng nặng. Nó mắc kẹt trong một thời 
gian dài và chỉ được phát hiện sau khi người lái xe 
đi được 33 km.

Tài xế Andrew Higgins khởi hành từ nhà 
của anh ở Rhyl, phía bắc xứ Wales, nhưng sau khi 
lái xe được 33 km anh cảm thấy chiếc xe dần chạy 
chậm lại. Nghi ngờ xe có trục trặc, anh dừng lại, đỗ 
vào lề đường để kiểm tra, khi mở nắp ca-pô thì phát 
hiện con mèo Paws của nhà hàng xóm đã nằm 
trong đó từ bao giờ.

Nó đã bị mắc kẹt trong nhiều giờ ồng hồ  đ
trước khi được phát hiện. Con mèo 6 tháng tuổi bị 
bỏng nhưng may mắn vẫn còn sống khi Andrew 
Higgins đưa trả lại cho hàng xóm. ■
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Cây thập quả được công 
nhận Kỷ lục Guinness Thế giới

Nằm phía sau ngôi nhà ngoại ô trên 
con phố Shepparton rợp bóng mát, 
chiếc cây với 10 loại quả khác 

nhau vừa được ghi nhận Kỷ lục Guinness về nhiều 
loại quả nhất trên một cây.

Chiếc cây thập quả này là kết quả của một 
thập kỷ lao động chăm chỉ của Hussam Saraf để 
biến bãi cỏ khiêm tốn của mình sau ngôi nhà ở bang 
Victoria, Australia thành khu vườn nhiệt đới với 
những cây ăn quả quý hiếm và các loài cây bản địa 
có thể ăn được, theo Guardian.

“Kỷ lục trước đó là 5 loại quả được ghép 
trên một cây, vậy nên tôi quyết định sẽ ghép 10 loại 
quả”, Saraf chia sẻ.

“Tuy nhiên, tôi đợi phản hồi và họ nói với 
tôi rằng đơn đăng ký của tôi bị từ chối vì họ cần 5 
loài khác nhau chứ không phải giống khác nhau”.

Kỷ lục trước đó của 5 loại quả ghép - mơ, 
cherry, xuân đào, mận và đào - do Luis H Carrasco 
ở Chile nắm giữ trong hai thập kỷ.

Đơn đăng ký đề xuất kỷ lục ban đầu của 
Hussam, cho 10 loại quả ghép trên một cây, bao 
gồm quả xuân đào trắng và vàng, đào trắng và 
vàng, mận huyết và vàng, đào, mơ, hạnh nhân, 
cherry. Tuy nhiên, 10 quả này được coi là chỉ đại 
diện cho năm loại, tức số loại quả ghép được của 
Hussam cũng tương đương với Carrasco.

“Tôi phản ánh với họ rằng quả đào và xuân 
đào (của Carrasco) đã được tính là 2 loại trong khi 
đáng lẽ đó chỉ là một loại quả. Thế nên, họ nói rằng 
'OK, vậy số loại quả ghép trên một cây của người 
giữ kỷ lục trước đó là 4', còn của tôi là 5”, Hussam 
cho biết.

“Tôi nói 'OK, tôi rất vui, điều đó thật tuyệt'. 
Đôi khi bạn chỉ cần đối thoại tích cực”.

Hussam nói với tổ chức Kỷ lục Guinness 
Thế giới rằng chiếc cây của ông truyền đi thông 
điệp về” sự chung sống hòa bình”, trong đó màu 
sắc, hình dạng, những chiếc lá và trái cây khác 
nhau trên những cành cây do ông tạo ra là một phép 
ẩn dụ cho xã hội đa dạng, sự tôn trọng và chấp 
nhận.

Hussam đã mở cửa khu vườn của ông từ 5 
năm trước và thu hút hàng loạt người tới tham 
quan, trong đó nhiều người thường xuyên hỏi han 
ông cách chăm sóc cây cỏ.

Hussam tới Australia năm 2009 từ Iraq. 

Làm vườn từng là một phần hoạt động ở trường 
trung học của ông, trong đó học sinh được dạy cách 
ghép cây sung.

Vào các kỳ nghỉ, Hussam thường dành 3 
tháng tại trang trại của ông bà nội, nơi có nhiều loại 
cây như chà là, sung, cam, quýt và lựu. Niềm đam 
mê làm vườn của ông được nuôi dưỡng từ đó và 
ngày càng lớn hơn.

Kể từ khi chuyển tới sinh sống ở 
Shepparton, Hussam trở thành nhân viên đa văn 
hóa tại trường công lập lớn nhất thành phố.

“Bọn trẻ rất háo hức, chúng theo dõi cái cây 
trên Instagram… Thế hệ trẻ đều đang ở trên 
Instagram”, Hussam nói.

“Tôi muốn cho bọn trẻ thấy một ví dụ về 
việc hướng tới những mục tiêu cao. Đừng nói rằng 
điều gì đó quá khó đạt được, chúng ta có thể làm 
được nếu chăm chỉ và hướng tới mục tiêu. Đừng 
bao giờ nói 'tôi không thể làm được'”.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ tới từ Bendigo, 
Melbourne và các bang khác để chiêm ngưỡng 
chiếc cây. Có được một thứ được công nhận trong 
Sách Kỷ lục Guinness Thế giới có thể giúp mang 
lại thu nhập cho thị trấn… và tôi muốn chứng tỏ 
rằng tôi có thể làm được điều đó”.

Hussam vẫn chưa nhận được bản cứng của 
chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới của mình. 
Ông nhận được tin vui vào đêm 10/11 qua một 
email gửi đến khi ông đang đăng hình ảnh những 
trái dâu tây và ớt trên Facebook. Ông cho biết khi 
nhận được bản chứng nhận này, ông sẽ đưa nó đi 
cùng ra chợ và treo lên trang trọng.

Tuy nhiên, Hussam vẫn chưa hài lòng với 
một kỷ lục. Ông hiện còn theo đuổi hai kỷ lục khác, 
bao gồm nhiều loại quả hạch nhất được ghép trên 
một cây và cây có nhiều quả táo nhất.

Ông cũng muốn lập kỷ lục về cây hoa lily 
dài nhất, thường cao từ 40 đến 80 cm.

“Cây hoa lily của tôi tới nay đã cao 1,53 
m”, Hussam cho biết.

“Một ngày nào đó, tôi muốn ghép 50 loại 
quả hoạch trên một cây, mỗi nhánh mỗi loại. Tại 
sao lại là 50? Ai đó ở Mỹ đã đạt kỷ lục 40 loại quả 
rồi, vì vậy tôi muốn có 50 quả”. ■

Ăn quá nhiều khi đến nhà 
hàng buffet, người đàn ông bị 
cấm cửa

Người đàn ông bị đưa vào danh sách 
đen của một quán ăn ở Trung Quốc 
sau khi đến ăn quá nhiều ở cửa 

hàng.
Người đàn ông được gọi là Mr Kang rơi 

vào danh sách đen của nhà hàng Changsha 
Handadi Seafood BBQ Buffet vì bị tố ăn quá nhiều 
trong mỗi lần ghé thăm.

Ngay lần đầu tiên đến, Mr Kang đã ăn hết 
1,5 kg thịt lợn, 3,5-4 kg tôm. Chủ nhà hàng giải 
thích rằng ông Kang đã làm tổn hại đến lợi nhuận, 
họ đã mất 'vài trăm nhân dân tệ' mỗi lần người đàn 
ông này đến ăn.

Đại diện cửa hàng cho biết: “Người đàn 
ông này ăn quá nhiều, có thể uống 20-30 chai nước 
sữa đậu nành, khi ăn thịt lợn thì có thể hết cả khay. 
Người ta thường dùng kẹp để gắp từng con tôm, 
ông Kang thì ăn nguyên cả khay chứa đầy tôm”.

Tuy nhiên, Mr Kang nói rằng bản thân anh 
không lãng phí thức ăn, cửa hàng không nên đưa 
anh vào danh sách đen chỉ vì sức ăn 'ấn tượng' của 
anh.

Câu chuyện đã tạo ra cơn sốt trên mạng xã 
hội Trung Quốc sau khi lan truyền trên nền tảng 
Weibo. Cư dân mạng đưa ra những ý kiến khác 
nhau, trái ngược, một số người tin rằng nhà hàng 
không nên để biển hiệu 'bạn có thể ăn tất cả' nếu đối 
xử với khách hàng như vậy.

Trong khi cũng có người khác thương hại 
chủ sở hữu nhà hàng, chỉ trích Mr Kang đang có 
hành động lợi dụng nhà hàng.

Trước đó, một người đàn ông đến từ 
Massachusetts, Mỹ cũng từng bị nhà hàng 'cấm 
cửa' vì ăn quá nhiều. Albert Flemming, người đàn 
ông 51 tuổi bị đưa ra khỏi cửa hàng sau khi ăn một 
lượng thức ăn ước tính khoảng 22,6 đến 32 kg.

Người đàn ông tham gia một chiến dịch của 
nhà hàng có tên 'ăn thỏa thích' nhưng khi thực tế 
diễn ra, quản lý nhà hàng không đủ kiên nhẫn với 
Albert Flemming.

Tuy nhiên, sau đó, đại diện nhà hàng đã 
nhanh chóng đưa ra lời giải thích rằng quyết định 
đuổi Flemming chỉ là ý kiến cá nhân từ người quản 
lý đưa ra trong lúc quá nóng nảy. ■  

Chết ngạt trong lúc ngủ vì 
bị quần áo đè lên người

South China Morning Post ngày 19.11 đưa 
tin một người phụ nữ Hồng Kông được cho là đã 
chết trong căn hộ của mình vì bị quần áo đè lên 
người trong lúc ngủ.

Nhân viên cấp cứu đã được gọi đến căn hộ 
của nạn nhân trong chung cư Flora Garden trên 
Đường Cloud View ở khu dân cư North Point vào 
lúc 8 giờ 41 ngày 19.11 sau khi cảnh sát nhận được 
tin báo từ gia đình người phụ nữ xấu số.

“Con trai nạn nhân vào phòng ngủ của mẹ 
và thấy bà ấy bất tỉnh trên sàn nhà. Khi đó, bà ấy bị 
đè dưới một lượng lớn quần áo”, một nguồn tin 
cảnh sát cho biết. Nguồn tin nói thêm rằng người 
phụ nữ được xác nhận đã chết tại hiện trường và kết 
quả điều tra ban đầu không tìm thấy gì đáng ngờ.

Nạn nhân tên là Tse. Bà sống cùng chồng 
và 3 con trong căn hộ 3 phòng ngủ chật ních quần 
áo và đồ lặt vặt. Tối ngày 18.11, bà Tse ngủ trên sàn 
trong căn phòng đầy quần áo của mình. Trong khi 
đó, chồng bà ngủ ở phòng khách.

“Có thể đống quần áo đó đã rơi xuống khi 
nạn nhân đang ngủ trên sàn nhà và khiến bà ấy ngạt 
thở”, nguồn tin cho biết thêm.

Người phát ngôn cảnh sát nói nạn nhân 
không có tiền sử bệnh nặng và nhà chức trách sẽ 
thực hiện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên 
nhân cái chết. ■ 
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Ba vùng trên cơ thể phụ nữ 
càng lớn thì tuổi thọ có thể càng 
kéo dài, nếu có dù chỉ 1 cũng 
đáng để ăn mừng

Nếu muốn biết một người phụ nữ có 
sống thọ hay không chúng ta phải 
nhìn vào điểm nào trên cơ thể? Rất 

đơn giản, bạn có thể quan sát 3 điểm chung dưới 
đây.

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta ã đ đầy 
đủ hơn quá khứ, vì thế không có gì lạ khi ngày càng 
có nhiều người chú ý ến sức khỏe và tuổi thọ của đ
mình hơn. ặc biệt, với người lớn tuổi thì họ càng Đ
chú ý đến cơ thể nhiều hơn, họ bỏ ra một số tiền rất 
lớn để mua các sản phẩm bồi bổ sức khỏe. Nhưng 
thực tế, nếu chúng ta h ăn ình thành các thói quen 
uống, sinh hoạt khoa học từ sớm th đem lại ì sẽ còn 
nhiều lợi ích hơn việc sử dụng thực phẩm chức 
năng.

So với nam giới, phụ nữ thường có tuổi thọ 
cao hơn, một phần là do sự khác biệt về thể chất, 
một phần là do chị em thường có ý thức bảo vệ sức 
khỏe hơn.

Vậy nếu muốn biết một người phụ nữ có 
sống thọ hay không chúng ta phải nhìn vào điểm 
nào trên cơ thể? Rất đơn giản, bạn có thể quan sát 3 
điểm chung. Nếu phụ nữ có 3 “chỗ đó” càng lớn, 
thì sẽ càng có tuổi thọ cao.

Ba bộ phận càng to thì càng chứng tỏ phụ 
nữ có tuổi thọ cao

Đặc điểm 1: Khuôn mặt tương đối lớn
Người hiện ại coi mặt nhỏ, thon dài là iều đ đ

đáng mơ ước, là niềm tự hào. Nhưng phụ nữ có 
khuôn mặt to ừng vì vậy mà tự ti bởi theo Y học đ
Trung Quốc, người có khuôn mặt to sẽ có ủ thận đ
khí, khí huyết trong cơ thể ược thông suốt hơn. đ
Phụ nữ có sức khỏe tốt hơn thì đương nhiên là có 
thể sống lâu hơn.

Ảnh minh họa
Đặc điểm 2: Tai to
Trong cuộc sống, tai to thường ược ví là đ

“ ôi tai làm quan”, nhưng ngoài ra, nó còn là dấu đ
hiệu phản ánh sức khỏe của thận. Mối liên hệ giữa 
tai và thận rất gần, tai to đồng nghĩa với việc thận 
khí của chúng ta khỏe hơn và sung mãn hơn. Quá 
trình trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ diễn ra rất 
bình thường, không những thế còn duy trì nội tiết, 
duy trì sức khỏe tim mạch, giúp bạn dễ sống lâu 

hơn.
Đặc điểm 3: Lông mày dài hơn
Lông mày còn được người xưa gọi là “Bảo 

thọ quan”, nghĩa là có mối quan hệ rất gần với vận 
mệnh. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta có thể thấy 
những người phụ nữ sống thọ thường có lông mày 
dày và dài. Điều đó cho thấy người đó có thận khí 
khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi 
dào… đây đều là những đặc điểm cơ bản để tuổi 
thọ kéo dài. Đây cũng là một trong những dấu hiệu 
cho thấy con người có khả năng sống thọ đ được ã 
ghi lại trong sách y học cổ của Trung Hoa.

Bạn làm chuyện này càng sớm, bạn càng 
có thể kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu ược công bố trên tạp chí đ
học thuật nổi tiếng “Nature Metabolism” ã chỉ ra đ
rằng: Bạn bắt đầu ăn kiêng càng sớm, bạn càng có 
nhiều tuổi thọ như mong đợi. Nói cách khác: Nếu 
bạn muốn sống lâu hơn, bạn nên giảm lượng thức 
ăn của mình càng sớm càng tốt và kiên trì thực 
hiện.

Các nhà nghiên cứu của thí nghiệm này ã đ
đưa ra kết luận chủ yếu thông qua việc kiểm soát 
chế độ ăn uống của những con chuột.

Những người thực hiện thí nghiệm ã chia đ
những con chuột mới trưởng thành thành hai nhóm 
và giảm lượng thức n của một nhóm khoảng 40%. ă
Ai cũng nghĩ rằng chúng sẽ chết rất nhanh do thiếu 
thức n, nhưng kết quả là những con chuột bị giảm ă
chế ộ n uống sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.đ ă

Các nhà nghiên cứu cũng chia những con 
chuột trong nhóm giảm thức n thành hai nhóm: ă
một nhóm nhất quyết giảm lượng thức n trong ă
một thời gian dài; nhóm còn lại khôi phục lượng 
thức n bình thường sau một thời gian ngắn, thậm ă
chí còn cho ăn thỏa thích. Nó chỉ ra rằng tuổi thọ 
của nhóm thứ hai không khác nhiều so với tuổi thọ 
của nhóm không hạn chế thực phẩm.

Lý do tại sao iều này xảy ra? Các nhà đ
nghiên cứu tin rằng iều này có liên quan ến một đ đ
“hiệu ứng trí nhớ”. Nếu chuột bắt ầu n ít hơn khi đ ă
chúng còn nhỏ, thì hoạt động di truyền của gan sẽ 
thích nghi càng sớm càng tốt và hình thành một loại 
“trí nhớ”. Bộ nhớ của việc n kiêng làm t ng số ă ă
lượng ty thể. Ti thể cung cấp n ng lượng cho tế bào ă
và óng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn quá đ
trình lão hóa. Sự gia t ì hoãn ăng của các ti thể sẽ tr
quá trình lão hóa và tăng tuổi thọ.

Qua thí nghiệm trên cũng có thể thấy, việc 
ăn kiêng càng thực hiện sớm càng tốt. Nhưng 
không phải là n kiêng quá mức mà hãy cố gắng ă
đảm bảo rằng bạn có một chế độ ăn uống hợp lý và 
tiêu thụ các thực phẩm lành mạnh. ■

Cậu bé có hai ông bố vì thụ 
tinh nhầm

Sai lầm của nhân viên y tế khi làm thụ 
tinh ống nghiệm đã khiến trứng của 
cô Donna kết hợp với một người đàn 

ông khác, không phải chồng cô.
Sự thật chỉ được phát hiện khi cậu bé 11 

tuổi, năm 2019. Hồi đó, vợ chồng Donna và Vanner 
Johnson đặt một bộ kit xét nghiệm ADN cả gia 
đình “ ”.để làm cho vui

“Chồng tôi nói có điều gì ”, đó không ổn
Donna, 45 tuổi, kể lại. Mẫu ADN của con trai út 
không hợp với gia đình. Kết quả xét nghiệm cho 
thấy mẹ cậu bé là Donna, nhưng cha lại “không xác 
định”.

Sau khi sinh con đầu, anh Vanner, 46 tuổi, 
trải qua ba cuộc phẫu thuật thoát vị và vô tình hỏng 
ống dẫn tinh. Vợ chồng anh không thể có con nếu 
không có sự can thiệp y tế. Họ đến Trung tâm Y học 
Sinh sản của ĐH Utah tiến hành thụ tinh ống 
nghiệm.

Vanner và Donna nhận ra quá trình thụ tinh 
đã có sai sót. Trứng của người vợ bị kết hợp với tinh 
trùng một người khác. Điều vợ chồng anh trăn trở 
là nói sự thật thế nào để con không tổn thương.

Trong một lần lái xe đi mua kem, anh bâng 
quơ nhắc đến chuyện cả nhà làm xét nghiệm di 
truyền. Sau đó, anh thông báo cho cậu bé biết, cậu 
không phải con ruột. Cậu bé tên Tim ngước mắt 
nhìn bố hỏi “Thật ạ?”. Khi được xác nhận, cậu 
hướng mắt ra cửa sổ thật lâu, rồi đáp: “Nhưng bố 
vẫn là bố của con”.

Tim mất vài tuần để chấp nhận sự thật và 
nói chuyện lại với bố mẹ. Vợ chồng anh Vanner lại 
trăn trở chia sẻ thông tin này thế nào với con trai cả. 
Nhưng khi biết tin, cậu bé nói đơn giản: “Không 
quan trọng, Tim vẫn là em con”.

Sau các kết quả xét nghiệm, vợ chồng anh 
Vanner xác định được cha đẻ của Tim là Colorado 
Devin. Nhận được cuộc điện thoại thông báo kết 
quả, người đàn ông không tin là sự thật. “Đó không 
phải cuộc gọi tôi mong đợi”, người cha bất đắc dĩ 
thừa nhận. Nhưng sau đó, vợ chồng anh cũng lên 
kế hoạch chia sẻ cho ba đứa con về một người anh 
em mới của chúng. Những đứa trẻ vui vẻ đón nhận 
tin này. Chúng hỏi xem có thể xem ảnh và tìm hiểu 
về Tim không.

Sau khi kết nối qua điện thoại và gửi ảnh 
cho nhau, hai gia đình quyết định gặp mặt. Anh 
Devin cho biết, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tim rất 
tuyệt.

Vợ chồng Devin thống nhất rằng Tim là 
“một phần mở rộng” của gia đình mình và vẫn để 
cậu bé sống cùng cha mẹ như trước. Hai gia đình 
thường xuyên đi bộ đường dài, vui chơi trong công 
viên, ăn tối và chơi bóng rổ cùng nhau.

Dù vậy, chị Donna cho biết, gia đình vẫn 
đang phải vật lộn để xử lý những gì xảy ra và chưa 
thể cân bằng khi đôi lúc “cảm xúc lại ập đến theo 
một cách rất khác”.

“Thực sự tôi không muốn con mình khác 
đi. Chúng tôi yêu con và muốn nó là của chúng tôi. 
Không ai đáng phải đối mặt với điều này chỉ vì sai 
lầm trong phòng thí nghiệm. Thực sự quá thất 
vọng”, người mẹ nói.

Cả hai cặp vợ chồng đang kiện Trung tâm Y 
học Sinh sản, yêu cầu bồi thường. ■
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Làm gì để có đôi môi hồng 
đào?

Đôi môi hồng hào tự nhiên là biểu hiện của 
sắc đẹp hoặc sức khỏe. Chúng ta có thể thay đổi 
màu sắc của môi một cách tự nhiên nhưng hiệu quả 
thường là tạm thời.

Đặc điểm chung của Natalie Portman, 
Lady Gaga, Kim Kardashian và Ariana Grande? 
Cho dù cả 4 người nổi tiếng cùng nhỏ bé, song rất 
thành đạt trong showbiz thế giới.

Các chuyên gia của Học viện Da liễu Hoa 
Kỳ (AAD) đã tổng hợp một số biện pháp giúp bạn 
có được đôi môi hồng tự nhiên bằng cách sử dụng 
một số mẹo chăm sóc đơn giản tại nhà.

Môi hồng có phải là dấu hiệu của sức 
khỏe?

Mặc dù có quan điểm cho rằng đôi môi 
hồng là tốt cho sức khỏe, nhưng chưa có bằng 
chứng nào cho thấy người môi hồng có sức khỏe 
tốt hơn những người còn lại. Tuy nhiên, có điều có 
thể khẳng định được, đôi môi khỏe mạnh thường 
không bị nứt và lở loét, ngậm nước, mịn màng.

Nguyên nhân nào khiến môi bị thâm?
Cũng như màu da, màu sắc của môi sẽ khác 

nhau ở mỗi người. Những người sở hữu làn da sẫm 
màu thì môi họ cũng có xu hướng sẫm màu hơn. 
Điều này là bình thường và xảy ra do lượng 
melanin trong da tăng lên. 

Môi sẫm màu cũng có thể do tăng sắc tố. 
Điều này xảy ra khi các vùng da trở nên sẫm màu 
hơn vùng xung quanh. Nguyên nhân phổ biến của 
chứng tăng sắc tố da bao gồm thai kỳ, hút thuốc, 
phơi nắng,...

Ảnh minh họa
Làm gì để có đôi môi hồng hào tự nhiên?
Các phương pháp điều trị tại nhà sau đây có 

thể giúp bạn giữ cho đôi môi ngậm nước và mịn 
màng, đồng thời tăng lưu lượng máu đến khu vực 
này.

- Tẩy tế bào chết cho môi: Tẩy da chết nhẹ 
nhàng có thể giúp loại bỏ lớp da khô gây ra tình 
trạng xỉn màu, thô ráp cho đôi môi. Nó cũng có thể 
kích thích tuần hoàn, mang lại đôi môi hồng tạm 
thời.

Thị trường có rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào 
chết cho môi, nhưng bạn cũng có thể tự làm bằng 
cách trộn đường hoặc muối với một loại dầu như 
hạnh nhân ngọt hoặc dầu dừa. Nhẹ nhàng xoa bóp 
hỗn hợp tẩy tế bào chết lên môi khô. Rửa sạch và vỗ 
nhẹ. Sau đó thoa một lớp dưỡng môi.

Da trên môi mỏng manh, vì vậy bạn không 
nên chà xát mạnh. Không sử dụng sản phẩm tẩy tế 
bào chết cho môi nhiều hơn 1 hoặc 2 lần mỗi tuần 
và không sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết dành 
cho mặt hoặc cơ thể vì chúng có thể quá mạnh.

- Massage môi: Massage thúc đẩy tuần 
hoàn cho môi, giúp môi hồng hào hơn. Bạn nên nhẹ 
nhàng xoa bóp môi mỗi ngày một lần với dầu thực 
phẩm, chẳng hạn như dầu dừa, trước khi rửa sạch. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể để dầu qua đêm như một 
liệu pháp dưỡng ẩm.

- Đắp mặt nạ môi: Mặt nạ môi là phương 
pháp điều trị bao gồm việc thoa một chất lên môi, 
giữ nguyên trong một khoảng thời gian nhất định 
rồi rửa sạch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mặt nạ môi có 
chứa nghệ giúp cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của 
đôi môi. Để làm mặt nạ môi bằng nghệ, bạn thực 
hiện theo những bước sau: Trộn đều bột nghệ với 
dầu dừa; Thoa lên môi và để trong 15 phút; Rửa 
sạch và vỗ nhẹ cho môi khô. Lưu ý rằng nghệ có thể 
gây xỉn màu tạm thời cho vùng da quanh môi.

- Dầu bạc hà dưỡng môi: Một số hãng mỹ 
phẩm sử dụng dầu bạc hà trong son dưỡng môi để 
tạo vẻ hồng hào tự nhiên. Theo một nghiên cứu 
năm 2016, dầu bạc hà có chứa tinh dầu bạc hà, một 
hợp chất có thể làm giãn mạch máu khi bôi tại chỗ. 
Điều này có thể dẫn đến đôi môi ửng hồng tạm thời. 
Tuy nhiên, Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) 
khuyến cáo mọi người nên tránh dùng tinh dầu bạc 
hà nếu bị nứt nẻ môi, vì nó có thể gây kích ứng.

Mẹo để ngăn ngừa môi khô hoặc đổi màu
Ngoài việc làm cho đôi môi có vẻ hồng hào 

hơn tạm thời, bạn có thể thực hiện các bước để 
giảm khô, kích ứng và khả năng tăng sắc tố: Mang 
son dưỡng môi có SPF; Bôi kem chống nắng cho 
da và môi hàng ngày là một trong những điều hiệu 
quả nhất để ngăn ngừa tăng sắc tố da, tác hại của 
ánh nắng mặt trời và lão hóa, đồng thời làm giảm 
nguy cơ phát triển ung thư da.

Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyên 
bạn nên sử dụng son dưỡng môi không gây dị ứng 
với SPF từ 30 trở lên và thành phần hoạt chất là oxit 
titan hoặc oxit kẽm. Thoa lại son dưỡng môi có 
SPF và kem chống nắng sau mỗi 2 giờ khi ra ngoài.

Ngoài ra, hút thuốc làm tăng sắc tố môi 
cũng như các bộ phận khác của cơ thể tiếp xúc với 
thuốc lá, chẳng hạn như bàn tay. Nicotine dưới bất 
kỳ hình thức nào cũng làm giảm lưu lượng máu 
trong da, có thể làm giảm màu sắc của môi và đẩy 
nhanh quá trình lão hóa da. ■ 

Thuốc siêu phân tử - Hy 
vọng mới cho những bệnh nhân 
bị liệt

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại 
thuốc mới có khả năng thúc đẩy sự tái tạo các tế 
bào, đảo ngược chứng liệt ở chuột bị tổn thương cột 
sống.

Nghiên cứu do nhóm nhà khoa học thuộc 

Đại học Northwestern thực hiện và được đăng tải 
trên tạp chí Science ngày 11/11. Các nhà khoa học 
kỳ vọng Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ có 
thể cho phép thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị 
này sớm nhất vào đầu năm 2022.

Trong nghiên cứu, nhóm nhà khoa học đã 
sử dụng các sợi nano để bắt chước cấu trúc của 
ngoại tế bào, vốn là một mạng lưới các phân tử bao 
quanh mô với nhiệm vụ hỗ trợ các tế bào.

Mỗi sợi tế bào nano mỏng hơn sợi tóc con 
người khoảng 10.000 lần và chúng được tạo ra từ 
hàng trăm nghìn phân tử hoạt tính sinh học được 
gọi là peptide, vốn có khả năng truyền tín hiệu để 
thúc đẩy quá trình tái tạo thần kinh.

Các nhà khoa học đã rạch một đường dọc 
sống lưng của chuột thí nghiệm, sau đó tiêm một 
lượng gel vào mô xung quanh các tủy sống. Tất cả 
quy trình này  được thực hiện trong vòng 24 giờ. 
Bốn tuần sau đó, những con chuột được điều trị 
bằng liệu pháp trên đã có thể đi lại gần như trước 
khi bị tổn thương cột sống.

Tiếp tục theo dõi tác động của liệu pháp 
điều trị đối với tế bào, các nhà khoa học phát hiện 
sự cải thiện đáng kể ở các tủy sống.

Trưởng nhóm nghiên cứu Samuel Stupp 
cho biết loại gel mà nhóm này phát triển có thể mở 
ra một thế hệ thuốc mới có tên “thuốc siêu phân 
tử” bởi liệu pháp này có sự kết hợp của nhiều phân 
tử chứ không phải một phân tử đơn lẻ.

Theo nhóm nghiên cứu, liệu pháp này khá 
an toàn vì các vật liệu sử dụng tự phân hủy sinh học 
trong vài tuần và trở thành chất dinh dưỡng cho tế 
bào.

Theo các nhà khoa học, liệu pháp mới còn 
giúp nối lại các tế bào thần kinh hay còn gọi là sợi 
trục, giảm thiểu  mô sẹo, vốn được coi là rào cản 
cho quá trình tái tạo. Bên cạnh đó, một lớp cách 
điện bên ngoài sợi trục gọi là myelin, vốn có vai trò 
quan trọng trong việc tăng tốc độ giao tiếp điện 
giữa các tế bào thần kinh, cũng đã được tái tạo, 
trong khi các mạch máu được hình thành.

Một phát hiện quan trọng của nhóm nghiên 
cứu là việc tạo ra một đột biến nhất định trong các 
phân tử, qua đó thúc đẩy sự vận động những của 
những phân tử này. Theo ông Stupp, các thụ thể 
trong tế bào thần kinh luôn chuyển động một cách 
tự nhiên và việc tăng cường sự chuyển động của 
các phân tử trị liệu trong các sợi nano sẽ giúp kết 
nối các sợi này hiệu quả hơn, nhờ đó người bệnh có 
thể vận động trở lại.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã thử 
nghiệm hai phiên bản điều trị - một phiên bản có 
đột biến và một phiên bản không có - và nhận thấy 
rằng những con chuột nhận được phiên bản có đột 
biến đã hồi phục nhiều chức năng hơn.

Theo thống kê chính thức, chỉ riêng ở Mỹ, 
gần 300.000 người sống chung với chấn thương 
tủy sống. Tuổi thọ của những người này ngắn hơn 
những người khỏe mạnh. ■ 
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Mái tóc định mệnh

uân thấy mái tóc ấy lần đầu tiên vào Tnăm anh 16 tuổi. Nhà anh ở trên 
đường Lê Văn Duyệt, con đường 

đầy xe cộ và bụi bặm, mỗi buổi sáng nghẹt ứ với xe 
chở hàng, xe đạp, gắn máy, chen chúc với những xe 
thổ mộ kéo nặng nhọc bởi những con ngựa gầy giơ 
xương. Trước cửa nhà Tuân là trạm xe buýt chạy 
lên trung tâm thành phố.  

Tuân thường có thói quen mỗi sáng vừa 
ngồi ăn sáng đợi xe vừa nhìn ngắm đám đông tụ tập 
quanh cột xe buýt trước cổng nhà. Giờ anh sắp đi 
học cũng là giờ các học sinh, phần lớn thuộc trường 
Nguyễn Bá Tòng đứng đợi xe và năm ấy Tuân đã 
bắt đầu để ý đến các cô nữ sinh áo dài trắng đứng 
xúm xít trước cổng sân nhà. 

Các cô thường đứng tụ với nhau thành một 
đám, chuyện trò ríu rít hoặc đứng yên lặng vừa đợi 
xe vừa ăn những nắm xôi của hàng quà chiếm cứ 
thường trực trước cửa nhà Tuân đã nhiều năm nay. 
Tuân thường chỉ thấy những tấm lưng của các cô 
thiếu nữ với những chiếc áo dài trắng đơn sơ và anh 
cũng chỉ muốn nhìn có vậy. Tuân ít khi dám nhìn 
thẳng mặt các cô nữ sinh đồng lứa tuổi từ khi anh 
bắt đầu dậy thì. Ngày đầu tiên Tuân thấy mái tóc, 
anh vẫn nhớ rõ trong ký ức hầu như chẳng bao giờ 
phai nhạt. 

Buổi sáng hôm ấy Tuân dậy muộn, sau khi 
đã ăn sáng và sửa soạn xong để đi học, anh đứng 
khựng lại vì trong đám vài thiếu nữ áo dài trắng 
đứng quay lưng lại trước cửa nhà Tuân là một mái 
tóc dài lạ lùng. Thiếu nữ với mái tóc dài đập ngay 
vào thị giác của Tuân chắc mới dọn đến xóm nhỏ 
bên hông nhà anh và lần đầu tiên đứng đợi xe buýt 
đi học trước cửa nhà. Tuân đứng lặng người nhìn. 
Mái tóc dài đến gần gót chân, đen óng ánh trong 
nắng buổi sáng, dày và mướt; mái tóc như một sinh 
vật có một đời sống riêng, lượn khúc và uốn éo mỗi 
khi người thiếu nữ cử động hay xoay mình. 

Tuân như bị thôi miên nhìn không chớp 
mắt. Anh cảm thấy cảnh vật chung quanh như bỗng 
dưng trở thành bất động với tất cả mọi người và đời 
sống bên ngoài như vô tri, vô giác, chỉ còn anh và 
người thiếu nữ với mái tóc dài kỳ lạ hiện hữu trên 
mặt đất này. 

Tiếng động ồn ào ngoài cổng cũng tự dưng 
trở nên im bặt, yên lặng một cách đe doạ như sự yên 
lặng của trời đất trước khi giông bão ập đến. Tuân 
bỗng mường tượng như cuộc đời anh từ đây cũng 
sẽ bắt đầu thay đổi lớn lao, với đời sống bình yên 
của 16 năm trước được thay thế bằng bất trắc và 
sóng động. 

Khi chiếc xe buýt dừng lại và đám nữ sinh 
với người thiếu nữ tóc dài bắt đầu bước lên xe, 
Tuân như bừng tỉnh, anh chạy vội ra và chen vào 
đám người đang giành lên xe ở cửa sau. Anh cẩn 
thận lên xe cửa sau để tránh nhìn thẳng mặt người 
thiếu nữ tóc dài anh tin chắc là đẹp tuyệt trần. 
Người có mái tóc dài đẹp kỳ lạ như vậy dĩ nhiên 
cũng phải đẹp khác thường. Tuân tự nhủ mình như 

vậy. Anh thấy mình cũng chẳng cần vội vã gì biết 
mặt ngay và quả thật mái tóc của nàng là trung tâm 
điểm của tất cả sự chú ý và rung động của Tuân, anh 
cũng chẳng thấy cần gì hơn là đứng sau lưng nàng, 
cách quãng chừng vài người ở lối đi giữa hai hàng 
ghế ngồi, lặng lẽ dán mắt vào mái tóc dài, chăm chú 
nhìn vô hồn như người tử tội buổi sáng đứng nhìn 
sợi dây treo cổ buộc sẵn ở ngoài sân. 

Suốt quãng đường chiếc xe buýt dừng lại 
với khách lên xuống dọc đường Lê Văn Duyệt kẹt 
cứng, Tuân có dịp để ý kỹ hơn về người thiếu nữ. 
Nàng cao thanh thoát trong chiếc áo dài trắng cắt 
sát gọn gàng với dáng uyển chuyển hơi có vẻ quý 
phái, tương phản một cách rõ rệt với sự thô kệch 
của người và cảnh vật chung quanh trong chuyến 
xe buýt buổi sáng hôm đó. Nàng chắc học trường 
Nguyễn Bá Tòng vì Tuân thấy nàng đứng với vài 
cô nữ sinh khác quay mặt về phía Tuân với phù 
hiệu của trường trên ngực áo. Xe dừng lại trước ngã 
ba đường Lê Văn Duyệt và con đường nhỏ dẫn đến 
trường. 

Các cô nữ sinh lục tục đi xuống. Tuân vội 
vã quay mặt đi để tránh nhìn mặt nghiêng bên phải 
của người thiếu nữ tóc dài. Khi xe bắt đầu chuyển 
bánh, Tuân mới quay lại nhìn và hình ảnh của 
người thiếu nữ với mái tóc dài gần chấm gót đi 
cùng mấy người bạn trên con đường nhỏ với hai 
hàng me cao tán lá phủ đầy là hình ảnh Tuân chắc 
sẽ ở mãi mãi với anh trong ký ức sâu thẳm nhất. 
Mái tóc dài lung linh, gợn sóng anh thấy không 
phải như con suối chảy mà giống như một làn mây 
bay - Mây tóc. 

Tuân cảm thấy tương đối hài lòng với sự so 
sánh của mình, thực sự anh nghĩ, không có hình 
ảnh hay từ ngữ nào có thể diễn tả được sự rung 
động của anh đối với mái tóc của nàng, và anh đứng 
đó trên chiếc xe buýt chạy ngang qua con đường 
nhỏ, ghi nhận với tất cả tâm hồn cùng tư tưởng của 
mình dõi theo trong một thoáng của thời gian. 

Mái tóc dài huyền ảo như một thứ định 
mệnh đã đi vào cuộc đời anh, thay đổi tất cả, đưa 
anh vào một cuộc đời khác, một cuộc đời và một 
thế giới khác lạ; tương phản và kỳ diệu; với sung 
sướng và đau khổ; với đi tìm và trốn chạy; với chấp 
nhận và gạt bỏ. 

Tuân đứng xuất thần với những cảm giác 
mới lạ và những ý nghĩ chạy vùn vụt qua trong đầu 
đến khi chuyến xe dừng lại trước trạm, anh mới sực 
tỉnh và xuống xe đi bộ đến trường. Kể từ hôm đó, 
đời anh và mái tóc dài như gắn liền mỗi buổi sáng 
đi học, Tuân vẫn đứng sau lưng người thiếu nữ trên 
chuyến xe buýt ngắm nhìn mái tóc riêng của anh, 
say sưa và no đủ như một buổi ăn mỗi ngày không 
biết chán. 

Anh cẩn thận để tránh nhìn thẳng vào mặt 
người thiếu nữ và lâu dần như một phản xạ, anh 
như có linh tính báo trước cho biết mỗi cử động 
quay mặt của người thiếu nữ để anh kịp thời nhắm 
mắt lại hay quay người đi. Trong suốt một năm học 
đó, người thiếu nữ với mái tóc dài đều đặn đi học 
bằng xe buýt và Tuân sung sướng với những ngày 
đi học, đợi chờ để mong sớm đến sáng hôm sau và 

thù ghét những ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ. 
Đầu tiên, Tuân không dám nhìn mặt người 

thiếu nữ tóc dài vì nhút nhát, anh cảm thấy sợ hãi 
những người con gái trong lứa tuổi như anh đầy nhí 
nhảnh và duyên dáng; Tuân cảm thấy một hấp lực 
mạnh mẽ lôi kéo nhưng đồng thời cũng cảm thấy 
sợ hãi vì sự lôi cuốn đó. Từ ngày gặp người thiếu 
nữ với mái tóc dài phủ gót, anh càng cảm thấy sự 
hấp dẫn nhưng sự sợ hãi của anh lại càng tăng 
thêm. 

Tuân đã nhiều lần đứng sát ngay sau lưng 
gần như chạm hẳn vào mái tóc, mũi anh đã ngửi 
được mùi hương đặc biệt của người thiếu nữ. Tuân 
đứng tận hưởng sự gần gũi của anh với mái tóc dài 
bằng tất cả giác quan và ý thức của anh, nhưng 
đồng thời cũng cảm thấy lòng giằng co mãnh liệt 
giữa những sợ hãi tự nhiên và ý muốn được biết 
mặt người con gái. Tuy vậy lần nào cũng thế, vào 
phút chót Tuân vẫn không đủ can đảm để xem mặt 
nàng. 

Lâu dần khi tình yêu của anh đối với mái 
tóc ngày một tăng. Tuân lại nhận thấy một điều 
khác lạ. Anh tưởng tượng ra những khuôn mặt đẹp 
tuyệt trần với mái tóc kỳ diệu anh đang say mê, và 
mỗi đêm trước khi đi ngủ với hình ảnh mái tóc 
bồng bềnh, anh thấy như bay lượn những hình ảnh 
tuyệt vời của người đẹp hoàn mỹ đưa anh vào giấc 
ngủ. Tuân bắt đầu cảm thấy lo ngại và sợ hãi, lần 
này không phải là sự sợ hãi của một anh thanh niên 
mới lớn với một cô gái mà là sự sợ hãi cho một sự 
thất vọng anh nghĩ rằng sẽ không thể sống nổi nếu 
mái tóc dài kỳ diệu của anh thuộc về một người 
dưới mức độ anh tưởng tượng. 

Niên học đã gần hết Tuân bắt đầu phải sửa 
soạn để thi Tú Tài và anh tự nhủ với lòng sẽ nhất 
quyết xem mặt người thiếu nữ tóc dài vào những 
tuần lễ cuối của niên học. Anh không biết nàng học 
lớp mấy và niên học sau đó có tiếp tục đi xe buýt 
đến trường nữa không. Tuân mất đến mấy tuần lễ 
mới quyết định được sau khi đắn đo và trằn trọc 
nhiều đêm. Trong khoảng thời gian này, tình yêu 
của Tuân càng gia tăng mãnh liệt, anh hầu như tê 
liệt hẳn mỗi buổi sáng đứng sau lưng nàng trên 
chuyến xe buýt. 

Người thiếu nữ hình như cũng linh cảm 
thấy sự hiện diện của anh, nhiều lần nàng gần như 
quay đầu lại để quan sát nhưng Tuân vẫn kịp thời 
quay người sang chỗ khác và chưa lần nào ánh mắt 
của hai người chạm nhau. 

Tuân chỉ thấy vài lần thoáng một chút gò 
má hồng của người thiếu nữ, làm anh càng bị kích 
thích nhiều hơn nữa, nhưng tựu trung khuôn mặt 
của thiếu nữ tóc dài vẫn hoàn toàn là một bí mật đối 
với Tuân; một bí mật làm tình yêu của anh đối với 
mái tóc kỳ lạ ngày càng mãnh liệt, một bí mật anh 
trìu mến và sợ hãi, đồng thời cảm thấy một nhu cầu 
che chở như người tu sĩ với lòng tin vào một sức 
mạnh siêu nhiên bảo vệ cung điện thờ thần bí. 

Tuần lễ cuối cùng của niên học Tuân đã 
chọn để xem mặt người thiếu nữ tóc dài; tuần lễ đó 
đến như một thảm họa cho đời anh. Người thiếu nữ 
đột nhiên biến mất. Ngày này qua ngày khác, Tuân 
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đợi từng chuyến xe buýt trễ đến cả một hai 
tiếng đồng hồ vẫn không thấy nàng xuất hiện. Tuân 
như điên cuồng, lúc đầu anh cho rằng nàng ốm 
hoặc bận việc gì đó nghỉ một hai ngày, nhưng hết 
tuần và sang đến những tuần lễ sau khi các trường 
đã vào hè anh bắt đầu thấy tuyệt vọng. Hình ảnh 
của mái tóc dài phủ xõa hiện lên thường trực trong 
đầu óc anh với một niềm đau đớn và xót xa. Mỗi 
buổi sáng ngồi ăn sáng và học bài thi anh nhìn ra 
ngoài cổng xem từng chuyến xe buýt dừng lại và 
rời đi, thiếu vắng người thiếu nữ áo dài trắng với 
mái tóc dài phủ gót, anh thấy ngực đau nhói và khó 
thở, nỗi nghẹn ngào ngập tràn lồng ngực. 

Tuân thấy mọi sự như trống rỗng, không 
còn ý nghĩa gì cả. Mùa thi năm đó, anh chỉ vừa đủ 
điểm để đậu làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên vì 
ai cũng nghĩ anh sẽ phải đậu rất cao, nhưng Tuân 
nào có thiết gì. Tuân cương quyết từ chối không đi 
du học dù gia đình anh đã chuẩn bị tất cả và nài ép 
cho bằng được. Anh muốn ở lại để có cơ hội gặp 
được người thiếu nữ tóc dài mặc dù trong thâm tâm 
anh hầu như đoán biết sẽ không bao giờ gặp lại. 

Tuân lên đại học vào một ngành chuyên 
môn để chiều lòng gia đình nhưng đối với anh học 
ngành nào cũng vậy. Anh để tâm hơn vào hội họa 
và những giờ rảnh rỗi anh đến nhà một họa sĩ nổi 
tiếng thân tình với gia đình anh để học vẽ. Sau vài 
năm anh đã bắt đầu vẽ được nhiều tranh có giá trị và 
sau khi hoàn tất bức tranh người thiếu nữ với mái 
tóc dài phủ gót cùng mấy người bạn nữ sinh trên 
con đường hai hàng me cao và tàn phủ rợp lá, người 
họa sĩ thân thiết với gia đình tuyên bố không còn gì 
để chỉ bảo thêm cho anh nữa. 

Những năm dài đằng đẵng nơi giảng đường 
đại học cũng không làm cho Tuân quên được hình 
ảnh người thiếu nữ với mái tóc dài. Phòng anh treo 
đầy những tranh thiếu nữ với tóc dài phủ gót, nhiều 
tranh với những khuôn mặt đẹp một cách kỳ lạ 
hoặc thần bí, nhưng phần lớn là tranh vẽ sau lưng 
người thiếu nữ không có khuôn mặt. 

Phần sinh động nhất vẫn là mái tóc anh vẽ 
bềnh bồng bao phủ như một đám mây bay. Mặc dù 
trước đó người thầy dạy vẽ rất nhiều lần giục anh 
trưng bày tranh, anh vẫn một mực từ chối, cảm thấy 
rằng tình yêu của anh đối với mái tóc là của riêng 
anh, không muốn chia sẻ với nhiều người khác. 
Những năm về sau Tuân cảm thấy niềm hy vọng 
gặp lại người thiếu nữ tóc dài càng giảm dần, anh 
nhiều lần đi lại hàng giờ trong các khuôn viên đại 
học, Tuân nghĩ nàng có thể sẽ theo học: Văn Khoa, 
Luật Khoa, Sư Phạm… nhưng đều hoài công vô 
ích. 

Một lần nọ, khi dự lễ nửa đêm ở nhà thờ 
Đức Bà, anh thoáng thấy bóng người thiếu nữ với 
mái tóc dài phủ gót từ đằng xa. Tuân mừng rỡ như 
điên cuồng, anh chen vội lên nhưng người đi lễ ra 
quá đông, khi anh đến nơi thì người thiếu nữ tóc dài 
đã biến mất. 

Tuân đi khắp các con đường cả đêm hôm 
đó nhưng bóng người thiếu nữ vẫn biệt tăm. Lần đó 
Tuân ngẩn ngơ đến cả mấy tháng trời. Hình ảnh 
mái tóc dài và người thiếu nữ như ẩn như hiện trong 

những giấc mộng của anh mỗi đêm và ban ngày 
anh phải dùng hết nghị lực mới tập trung được tâm 
trí trong việc học. 

Lần cuối anh được gặp lại mái tóc dài cũng 
là ngày anh và bao nhiêu người khác rời bỏ đất 
nước. Năm đó anh vừa ra trường và gia nhập quân 
đội được vài tháng. Những ngày cuối cùng biến 
loạn của đất nước, Tuân may mắn chạy về được Sài 
Gòn và ngày đó Tuân thấy lại được mái tóc dài anh 
ấp ủ trong tâm tưởng. Anh vừa dừng xe lại vì đám 
đông tại tòa Đại sứ Mỹ ngày một đông. Trên nóc 
tòa nhà là chiếc trực thăng cánh quạt thổi vù vù với 
những người lính thủy quân lục chiến Mỹ đẩy 
người lên. 

Tuân đứng như bị thôi miên trong khung 
cảnh náo loạn chung quanh. Anh chợt thấy bóng 
người thiếu nữ với mái tóc thật dài đang được 
người lính Mỹ kéo lên. Mái tóc dài bị những cơn 
gió từ cánh quạt trực thăng thổi tung bay. 

Tuân nhìn không chớp mắt, lòng anh như 
chùng hẳn xuống, những tiếng hò hét hỗn loạn bên 
ngoài như xa dần, trước mắt anh chỉ còn thấy mái 
tóc như đám mây phủ bay cuồn cuộn và người 
thiếu nữ dáng thanh thoát đang biến mình vào 
trong lòng chiếc trực thăng đen đủi và xấu xí. Tuân 
thấy đau nhói ở ngực, định mệnh lại bắt anh một lần 
nữa lìa xa hình ảnh vừa tìm gặp lại được trong một 
phút giây ngắn ngủi. 

Tuân rời Việt Nam ngay ngày hôm đó và 
như những người tỵ nạn khác anh bắt đầu một cuộc 
sống mới, một cuộc sống đầy hoang mang và bỡ 
ngỡ. Anh tìm được một chỗ thực tập lại ngành 
chuyên môn của mình tại New York và sau hai năm 
Tuân đã thấy mình thảnh thơi trong sự tranh sống 
được một phần nào. 

Anh quen một người Do Thái làm nghề 
buôn bán các họa phẩm có phòng triển lãm tranh 
ngay tại Manhattan, và khi người bạn mới gốc Do 
Thái này thấy những bức tranh anh đã cẩn thận 
cuốn lại và gói mang đi trong ngày cuối cùng của 
đất nước, đã khuyến khích anh trưng bày tranh 
ngay tại phòng triển lãm của mình. 

Tuân lấy làm khó nghĩ, anh cảm thấy áy 
náy khi nghĩ đến chuyện những người khác nhìn 
vào tâm hồn của mình qua những bức tranh anh vẽ 
riêng cho mối tình của anh và mái tóc kỳ diệu, như 
một sự xúc phạm đến những gì đẹp nhất anh hằng 
ấp ủ, làm tầm thường đi những cảm xúc của anh. 
Tuy nhiên với sự thúc giục của người bạn và với 
ước muốn hão huyền biết đâu nhờ cuộc triển lãm 
anh có thể gặp lại được người thiếu nữ tóc dài, Tuân 
sau cùng ưng thuận để triển lãm tranh trong hai 
tuần. 

Buổi ra mắt tranh của Tuân thành công rực 
rỡ với những lời khen ngợi không hết lời của các 
nhà phê bình, đặc biệt về bức tranh Mây Tóc vẽ 
hình ảnh người thiếu nữ tóc dài trên con đường đến 
trường học. Tuân thấy lòng dửng dưng với những 
lời khen ngợi, anh nhất quyết không bán một bức 
tranh vẽ nào với hình ảnh mái tóc và người thiếu nữ 
trong trí tưởng tượng. 

Ngày cuối cùng của cuộc triển lãm khi trời 

vừa chập choạng tối, Tuân từ căn nhà trọ đến phòng 
triển lãm để thu hồi tranh, chỉ còn lưa thưa vài 
người xem đang sửa soạn ra về. Tuân bàng hoàng 
khi thấy trong căn phòng hơi tối, đứng trước bức 
tranh Mây Tóc là người thiếu nữ với mái tóc dài 
phủ gót bằng xương bằng thịt quay lưng lại phía 
anh, lặng lẽ ngắm bức tranh trên mảng tường tối. 
Tuân thấy như trời đất thu nhỏ lại, mười năm kể từ 
ngày đứng sau lưng nàng trên chiếc xe buýt hôm 
nào đến nay như chỉ là khoảnh khắc. 

Anh tiến gần đến sau lưng nàng và dừng lại. 
Người thiếu nữ vẫn bất động ngắm tranh, mái tóc 
nàng vẫn óng mượt và dày như mười năm trước 
phủ dài đến tận gót chân. Tuân nhìn không chớp 
mắt, anh thấy không gian mờ hẳn đi, mường tượng 
đám sương mù tỏa ra như tình yêu của anh tiến dần 
về phía người thiếu nữ, bao phủ lấy mái tóc dài của 
nàng và sau cùng bao phủ cả thân hình thanh thoát. 
Tuân không biết thời gian đã trôi đi trong bao lâu, 
có thể cả giờ hay chỉ trong khoảnh khắc, anh vẫn 
đứng sau lưng nàng bất động trong tình yêu dâng 
dạt dào bên trong và bên ngoài thân xác. 

Người thiếu nữ hơi cử động đầu như sắp 
quay lại, Tuân chợt bừng tỉnh và như một phản xạ 
ngoài ý thức, anh vội vàng thốt lên: 

- Đừng! 
Người thiếu nữ đứng yên, Tuân nói trong 

hơi thở: 
- Tôi là người vẽ bức tranh này!
Người thiếu nữ khẽ gật đầu và vẫn không 

quay đầu lại. Tuân cảm nhận thấy ngay trong cử 
động của nàng sự nhận biết mình là người trong 
tranh, và anh mường tượng một cách mơ hồ như 
nàng đã biết tất cả về tình yêu của anh, từ những 
ngày theo nàng mỗi sáng trên chuyến xe buýt đến 
những năm dài đằng đẵng trên đại học, tình yêu của 
anh đã phủ ra ngoài không gian đến với nàng và 
được nàng nhận biết. Tuân nói tiếp: 

- Tôi đợi em đã mười năm nay!!!
Người thiếu nữ như run lên, mái tóc dài của 

nàng như lượn theo làn sóng và nàng sửa soạn quay 
mình lại. Tuân nín thở, tim đập nhanh như muốn 
phá tan lồng ngực, lần này anh không chạy trốn, 
anh đứng lại để nhìn mặt Tình Yêu, để mười năm 
tìm kiếm chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, để 
không gian của cả trời và đất thu hẹp lại trong căn 
phòng nhỏ này, nơi anh tìm gặp lại Tình Yêu, vĩnh 
viễn. Tiếng đứa trẻ vang lên trong căn phòng như 
tiếng gọi từ nơi nào vọng lại: 

- Mẹ! Mẹ! 
Người thiếu nữ tóc dài quỳ xuống ôm cô bé 

con từ phòng bên cạnh nhào vào lòng mẹ và Tuân 
đứng đó như một pho tượng đã trở thành muối 
lạnh, nhìn mây tóc xõa bay phủ che lấp cả khuôn 
mặt nàng, khuôn mặt của Tình Yêu anh vẫn chẳng 
bao giờ được biết, mười năm về trước và cho đến 
hết cả cuộc đời anh. Tuân quay lưng đi ra khỏi 
phòng triển lãm tranh. Bên ngoài những cơn gió 
lạnh từ cuối phố thốc vào gáy anh, lạnh như tình 
yêu buốt giá của cả một đời anh dành riêng tặng 
cho mái tóc dài định mệnh ấy... ■

Đình Trường
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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu taïi University of Rochester, Vanderbilt vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Before After

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Before After

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm


