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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

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

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

565-1992/1560

SÖU TAÀM

Gia đình lập kỷ lục thế giới nhờ 
cao trung bình hơn 2 m

Năm thành viên nhà Trapp, đến từ bang 
Minnesota, được công nhận kỷ lục nhờ 
chiều cao từ 1,9 đến 2,21 m.

Theo Tổ chức Kỷ Lục Guinness, chiều cao các 
thành viên nhà Trapp là con trai Adam (2,21 m), mẹ 
Kristine (1,905 m), bố Scott (2,03 m), hai con gái Savanna 
(2,034 m) và Molly Steede (1,98 m). Trong bức ảnh chính 
thức cho Guinness, mỗi người đều dễ dàng chạm lòng bàn 
tay vào trần nhà khi đứng thẳng.

“Tôi không nghĩ mình cao, vì tôi là người thấp nhất 
nhà”, Kristine Trapp nói trong video giới thiệu về gia đình 
của Tổ chức Guinness. Mỗi thành viên mặc một chiếc áo 
có dòng chữ “Minnesota Grown”.

Theo Star Tribune, ba đứa con nhà Trapp đều chơi 
thể thao ở Trường trung học Esko. Adam từng chơi bóng 
rổ, định tiếp tục theo đuổi môn thể thao này khi vào 
Trường Mỏ và Công nghệ South Dakota ở thành phố 
Rapid, nhưng phải từ bỏ do bị thương khớp gối. Anh sẽ tốt 
nghiệp với tấm bằng kỹ sư y sinh vào tháng 5.

Steede cũng đăng ký chơi môn này ở Đại học bang 
South Dakota nhưng sau đó chuyển sang Đại học 
Wisconsin-Superior. Về phần Savanna, cô được vào chơi 
bóng rổ ở Đại học California tại Los Angeles nhưng cũng 
phải từ bỏ do bị chấn động não.

Adam Trapp cho hay cả nhà được công nhận kỷ lục 
là nhờ Savanna, sau khi cô phát hiện ra kỷ lục này trước đó 
thuộc về một gia đình ở Hà Lan, với chiều cao trung bình 
2,01 m. Cô thử làm vài phép tính và biết mình dễ dàng 
“vượt qua họ”. Cả nhà đến một bác sĩ địa phương để đo 
chiều cao, sau đó gửi giấy tờ lên Tổ chức Guinness. Họ 
biết tin sẽ được công nhận kỷ lục đầu năm nay.

Giữa tháng 3, Tổ chức Guinness cử nhóm chuyên 
gia tới nhà Trapp ở Esko, bang Minnesota, trao chứng 
nhận kỷ lục và quay đoạn phim tài liệu ngắn về họ.

Các thành viên nhà Trapp cho biết họ có mối quan 
hệ khăng khít. Ba đứa con được dạy học tại nhà cho đến khi 
lên cấp ba, hầu như luôn dùng bữa tối cùng nhau. Adam 
nhớ ngày bé từng nhìn thấy sách Kỷ lục Guinness, trong đó 
có người có nhiều hình xăm nhất hay người có thể ăn được 

cả máy bay.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày tên mình lại xuất 

hiện trong sách”, anh nói. ■

Loài dơi tưởng chừng đã tuyệt 
chủng 40 năm trước bất ngờ xuất 
hiện

Các nhà khoa học đã tìm thấy một loài dơi 
trong một khu rừng ở Rwanda bị cho là đã 
tuyệt chủng 40 năm trước.

AFP đưa tin loài dơi móng ngựa Hill, được xếp 
vào loại cực kỳ nguy cấp và chưa từng xuất hiện trong 40 
năm qua, đã được tìm thấy trong rừng Nyungwe ở 
Rwanda. Phát hiện “đáng kinh ngạc” này đã khiến các nhà 
bảo tồn thích thú.

Rừng Nyungwe ở Rwanda là một khu rừng nhiệt 
đới rậm rạp và là nơi sinh sống của những con khỉ đột núi, 
một loài cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong tuyên bố đưa ra, ông Jon Flanders, Giám 
đốc Tổ chức Bảo tồn Dơi Quốc tế (BCI), cho biết việc phát 
hiện lại loài này là điều tuyệt vời.

“Thật kinh ngạc khi biết rằng chúng tôi là những 
người đầu tiên nhìn thấy loài dơi này sau một khoảng thời 
gian dài như vậy”.

Từ năm 2013, BCI đã hợp tác với Ủy ban Phát 
triển Rwanda và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã 
Rwanda để tiến hành các cuộc khảo sát trong rừng.

Sau một chuyến thám hiểm và lùng sục khắp các 
hang động trong rừng kéo dài 10 ngày vào năm 2019, các 
nhà khoa học đã tìm thấy loài dơi này.

“Chúng tôi biết ngay rằng con dơi vừa bắt được 
không phải là một con dơi bình thường”, nhà khoa học 
trưởng của BCI, bà Winifred Frick, cho biết.

Ảnh minh họa
Các nhà khoa học đã phải mất thêm ba năm nữa để 

xác minh loài của con dơi.
Hiện họ chưa có thông tin về quần thể của loài dơi 

này. Năm 2021, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
(IUCN) đã xếp nó vào nhóm động vật cực kỳ nguy cấp.

Số loài dơi chiếm 1/5 tổng số loài động vật có vú 
trên cạn. Khoảng 40% trong số 1.321 loài dơi xuất hiện 
trong sách đỏ của IUCN hiện được xếp vào nhóm có nguy 
cơ tuyệt chủng.

Các hành động của con người (bao gồm phá rừng) 
và mất môi trường sống là nguyên nhân tác động đến nguy 
cơ tuyệt chủng của dơi. ■  

Người đàn ông chạm trán 'quái 
thú' dài 4 mét trong chuyến đi câu 
trên biển

Người đàn ông đến từ Anh vô tình phát hiện 
con cá cưa quý hiếm dài gần 4 mét trong 
chuyến đi nghỉ ở Mỹ.

Ian Atherton đến từ Lancashire ở Anh đã đi du lịch 
tới Mỹ và cùng bạn bè đi câu trên biển Florida.

Ngày hôm đó, Ian Atherton đi cùng người lái tàu 
Jon Cangianella rời khỏi càng Canaveral đến một điểm ở 
độ sâu khoảng 10 mét.

Người đàn ông dùng cá nhỏ làm mồi móc vào cần 
câu. Ngồi một lúc thì anh cảm thấy cần câu bị giật rất 
mạnh, anh nghĩ rằng mình đã bắt được một con cá mập.

Thật không may, ước mơ bắt một con cá mập của 
Ian Atherton không thành hiện thực. Nhưng anh không 
bao giờ có thể tưởng tượng được mình lại trạm chán với 
một sinh vật còn quý hiếm và bí ẩn hơn.

Ian Atherton vô cùng sửng sốt khi phát hiện đây là 
một con cá cưa quý hiếm dài gần 4 mét. Sau cuộc vật lộn 
kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, người đàn ông đã kéo 
được con cá lên tàu. Con cá có phần mũi kéo dài với nhiều 
chiếc răng ngang sắc nhọn. Sau khi chụp lại ảnh để làm kỷ 
niệm, Ian Atherton đã thả con cá trở về tự nhiên.

Jon Cangianella cho biết: “Tôi đã đi biển trong 17 
năm và suốt nhiều năm qua tôi mới chỉ thấy cá cưa 2 lần và 
lần cuối cùng tôi bắt được là vào tháng 8 năm ngoái”.

Loài cá này có kích thước lớn có khi dài 7 mét, nổi 
bật với một phần nhô lên phía trước đầu trông giống cái 
cưa có khi dài đến 1,5 mét. Chúng được xếp vào danh sách 
những loài có nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắt quá mức. 
Người ta thường săn bắt cá cưa để lấy vây, răng và cưa của 
chúng, sử dụng các bộ phận này để làm dược phẩm.

Năm ngoái, tháng 8/2021, thuyền trưởng Parker 
Miley cũng từng phát hiện cá cưa khổng lồ ở cùng khu vực 
Florida. Trong khi đó, một người đi câu ở Brevard cũng bắt 
gặp một con cá cưa khỏe mạnh vào đầu năm 2021.

Cá cưa dễ vướng vào lưới đánh cá của những ngư 
dân đi biển. Kể từ đầu những năm 1900, quần thể cá cưa đã 
giảm sút nghiêm trọng. Chúng trở thành loài cá biển đầu 
tiên liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2003. Thành 
trì duy nhất còn lại là ở Bắc Australia và Florida, Mỹ. Nhìn 
chung chúng vô hại đối với con người, nhưng có thể gây 
thương tích nghiêm trọng nếu không may đụng vào hàng 
răng cưa sắc nhọn. ■ 
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NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.

* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 

* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail

* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû tieäm aên 

nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên phoøng ... hay 

cho möôùn thu nhaäp theâm income.

* Coù parking roäng raõi, saïch seõ thoaùng, 

good location. 

* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã chòu, deã 

laøm aên.

Palacios, TX - 77465

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì lyù do 

söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh (Voán ít lôøi 

nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn baùn, 
tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. Parking thoûa 
maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, dining area roäng, ñoà 
duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do söùc 
khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc cho ngöôøi coù 
kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, khu sang, tip cao. Cô 
hoäi toát cho nhöõng ai muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Haûi: 713-534-3213

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

346-290-2676Xin lieân laïc Coâ Dung:

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët trong 
khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 sqft, coù beáp - 
vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income oån ñònh. Vò trí naèm 
trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät 
Bellaire. Chuû coù theå training neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì muoán retire. 
Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu nhieàu haõng xöôûng, taàm 
khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp toát, tieäm roäng raõi, khang trang, 
coù built-in quaày bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... 
Giaù thueâ reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

281-858-0684Xin vui loøng goïi/text:

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn chôï 
HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu daân cö 
ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy moùc, coâng 
thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. Tieäm coù income 
oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 832-509-6844

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

Cánh quạt điện gió chém chết 
150 con đại bàng, công ty năng 
lượng tái tạo bị phạt 8 triệu USD

Tại Mỹ, đại bàng vàng và đại bàng hói được 
bảo vệ theo luật liên bang.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Mỹ, công ty 
con ESI Energy của tập đoàn NextEra Energy đã nhận tội 
vi phạm Đạo luật Hiệp ước Chim Di cư, do gây ra cái chết 
của 150 con đại bàng vàng và đại bàng hói vì các tuabin gió 
của họ. Công ty năng lượng tái tạo này sẽ bị quản chế 5 
năm và phải trả hơn 8 triệu USD tiền phạt.

Tại Mỹ, Đạo luật Hiệp ước Chim Di cư ngăn chặn 
bất kỳ ai giết hoặc lấy các bộ phận của các loài chim được 
bảo vệ mà không có sự cho phép của chính phủ liên bang. 
Đại bàng vàng và đại bàng hói thậm chí còn được bảo vệ 
nhiều hơn nữa bởi pháp luật.

Theo báo cáo, công ty đã nhận tội đối với ba trường 
hợp tử vong cụ thể, dẫn đến việc nộp phạt.

Như một phần của vụ việc, đơn vị này cũng thừa 
nhận cái chết của hơn 150 con đại bàng tại các trang trại 
điện gió của công ty ở các bang Wyoming, New Mexico, 
Arizona, California, Colorado, Illinois, North Dakota và 
Michigan, và nhiều tiểu bang khác.

Các công tố viên cho biết những con đại bàng đã 
chết trong khoảng thời gian bắt đầu từ năm 2012, và 136 
trong số chúng đã thiệt mạng do bị đánh bởi cánh quạt 
tuabin.

Ảnh minh họa
Theo DOJ, ESI đã không xin được các giấy phép 

cần thiết sau cái chết của những con chim.
“Trong hơn một thập kỷ, ESI đã vi phạm luật 

(động vật hoang dã), gây thương vong cho đại bàng mà 
không xin các giấy phép cần thiết”, trợ lý tổng chưởng lý 
Todd Kim thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của Bộ 
Tư pháp cho biết trong tuyên bố.

Trong thỏa thuận nhận tội của mình, ESI đã đồng ý 
chi tới 27 triệu USD cho một “kế hoạch quản lý đại bàng” 
nhằm giảm thiểu các trường hợp đại bàng tử vong và bị 
thương trong tương lai. Đơn vị này cũng cam kết trả 
29.623 USD cho mỗi lần làm bị thương hoặc giết chết một 
con đại bàng vàng hoặc hói trong tương lai.

Trong một tuyên bố, ESI nói rằng việc va chạm với 
các tuabin gió là không thể tránh khỏi và không nên bị xử 
lý hình sự.

Chủ tịch tập đoàn NextEra, Rebecca Kujawa, cho 
biết: “Trên thực tế, công ty của chúng tôi có những nỗ lực 
đáng kể để tránh va chạm ngẫu nhiên với các quần thể 
chim, bao gồm cả đại bàng”.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chính 
quyền Mỹ đang thúc đẩy nhiều chương trình năng lượng 
tái tạo hơn, bao gồm cả việc mở rộng quy mô lớn các trang 
trại điện gió ngoài khơi.

Các tuabin gió trên cạn ở Mỹ giết chết khoảng 
234.000 con chim mỗi năm do va chạm, theo dữ liệu do Cơ 
quan Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ thu thập. Để so 
sánh, các tòa nhà gây ra khoảng gần một tỷ ca tử vong do 
va chạm với kính, còn lũ mèo giết khoảng 2,4 tỷ con chim 
mỗi năm.

Theo tổ chức bảo tồn chim Mỹ, tuabin dẫu sao vẫn 
có lợi cho các loài chim một cách gián tiếp, vì chúng làm 
chậm biến đổi khí hậu và giúp bảo tồn các môi trường sống 
có nguy cơ tuyệt chủng. ■

Nghe âm thanh lạ trong đống 
balo của học sinh, 2 cô giáo mò tìm 
trong lo sợ để rồi vỡ òa khi phát hiện 
ra cảnh tượng bật cười

Hai giáo viên đã vô cùng sợ hãi sau khi nghe 
thấy tiếng cào cấu phát ra từ một trong 
những chiếc balo của học sinh. Nhưng sự 

thật lại khiến họ phải bật cười.
Mới đây, một đoạn video đã trở nên viral trên mạng 

xã hội cho thấy cảnh tượng 2 cô giáo mò tìm trong lo sợ và 
cảnh giác giữa hàng chục chiếc balo của học sinh. Đoạn 
video đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên TikTok.

Người đăng video viết trong phần chú thích: 
“Trong khi bọn trẻ tập thể dục, tôi và cô giáo trợ giảng 
tranh thủ làm việc trên máy tính. Chúng tôi nghe thấy âm 
thanh cào liên tục vì vậy chúng tôi phải kiểm tra tất cả các 
balo của bọn trẻ”.

Sau một hồi mò tìm trong cảnh giác vì không biết 
nó là thứ gì, cô giáo đeo kính thốt lên: “Tôi nghĩ đó là một 
con rùa sống”. Vừa ngó vào chiếc balo, cô giáo bật ngửa, 
bịt miệng cười và tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện 
“thủ phạm” gây ra âm thanh lạ khiến họ phải dè chừng.

Cô giáo cầm điện thoại quay video phóng to màn 
hình để trông thấy rõ con rùa và đáp lại vẻ thảng thốt: “Thật 
tội nghiệp. Tại sao nó ở trong đó? Ôi chúa ơi! Chúng ta nên 
làm gì bây giờ?”.

Sau đó, một giáo viên khác bước vào để nhấc con 
vật ra và cười nói rằng cậu bé chủ nhân của chiếc balo này 
đã thao thao bất tuyệt kể với cô về con rùa “trong khoảng 
nửa tiếng đồng hồ”, nhưng cô không nhận ra rằng cậu nhóc 
thực sự mang nó trong balo của mình.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video 
đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều 
người cũng tỏ ra bàng hoàng về sự việc. Một phụ huynh 
bình luận: “Một ngày nào đó, con tôi cũng sẽ làm ra điều 
tương tự như thế này. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi”.

Một người khác nói thêm: “Trong khi đó, bà mẹ 
của cậu nhóc đang ở nhà đang hoảng sợ cố gắng nghĩ xem 
mình nên nói gì với con vì cô không thể tìm thấy con rùa”. 
■

Cụ bà 105 tuổi muốn được vào 
sách Kỷ lục Guinness

Cụ Epifania hy vọng được xuất hiện trong 
sách Kỷ lục Guinness là 'người phụ nữ lớn 
tuổi nhất thế giới xăm hình' sau sinh nhật 

105 tuổi.
Cụ Epifania Maria de Jesus Mendes tròn 105 tuổi 

hôm 7/4. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, hôm 9/4, cụ 
quyết định xăm hình chiếc chìa khóa vàng ở cánh tay cùng 
dòng chữ “Only love builds”.

Theo Daily Star, cụ Epifania hiện có tổng cộng 
bốn hình xăm. Ngoài hai hình mới xăm, cụ còn hình một 
con chim ruồi đang hút mật từ hoa ở một bên đùi và bông 
hồng đỏ ở đùi bên kia.

Cụ Epifania sinh ra ở bang Bahia, phía đông bắc 
Brazil, năm 1917. Sau khi kết hôn, cụ sinh được 18 đứa 
con. Tính cả con, cháu, chắt và chút, cụ có gia đình đông 
đúc hơn 100 người.

Cháu trai cụ, nhạc công Engels, là người đã đưa cụ 
Epifania đi xăm hình mới.

“Ý tưởng xăm hình xuất hiện lần đầu vào ngày sinh 
nhật tuổi 90 của bà tôi. Tôi từng nghĩ đó là một trò đùa, 
nhưng bà rất nghiêm túc. Không chỉ hình đó, bà tiếp tục có 
những hình xăm mới ở tuổi 98 và 101”, Engels, hiện sống 
ở bang Espirito Santo, kể lại.

Engels cho biết gia đình từng cố gắng thuyết phục 
cụ Epifania từ bỏ ý định xăm thêm nhưng cụ không đồng ý.

“Do lo lắng cho sức khỏe của bà, chúng tôi đã cố 
thuyết phục bà đừng làm như vậy, nhưng vô ích. Bà mắng 
tôi, nói rằng bà từng sinh 18 đứa con, do đó chuyện xăm 
hình không phải là vấn đề lớn”, Engels nói thêm.

Hiện không rõ gia đình cụ Epifania đã liên lạc với 
tổ chức Kỷ lục Guinness hay chưa. ■ 

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi: 832-462-4433
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NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm chaân 
maøy maét moâi in Houston Cypress khu chôï HEB 
gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï saün+moïi thöù ñaày 
duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù sang 115k (coù theå thöông 
löôïng)

Gaàn Outlet Mall

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean & 
Alteration). Tieäm coù drive through, naèm 
treân ñöôøng Westheimer, caàn sang laïi giaù 
$30,000.

Westheimer

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, 77075. Do chuyeån 
bang, caàn sang laïi tieäm Dry Clean & Alteration giaù 
$20,000. Tieäm coù thu nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 

512-998-9352 (Steven)
Xin lieân laïc: 

SÖU TAÀM

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm trong khu 
mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân ñöôøng FM 1960 vaø 
Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén 
hoaëc email  neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét thuantto@hotmail.com,
phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù phoøng Wax, 

phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, khoâng 
coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 baøn, 
income $450,000 trôû leân. Tieäm gaàn phi tröôøng 
Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration vuøng 290 
N.W. Freeway. Khu thöông maïi ñoâng vaø 
nhieàu Office. Tôùi tuoåi retire, khoâng ngöôøi 
trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341 832-836-9081Xin lieân laïc:

713-401-4913Xin lieân laïc:

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình neân caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 phoøng 
Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy giaët, maùy saáy 
ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), income oån 
ñònh. 
* Tieäm trong khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän 
tieäm voâ laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Tieäm raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Anh chò thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå laïi tin 

nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

Sống sót sau khi bị ba con cá sấu 

tấn công

Người đàn ông Zimbabwe phải nằm viện vài 

tháng, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau khi 

bị ít nhất ba con cá sấu tấn công.
Sự việc xảy ra hồi tháng 1, khi Alexander Chimedza 

đến khu vực ao cá gần thị trấn Nyamhunga tìm giun đỏ 

dùng làm mồi bắt cá tráp Kariba. Tuy nhiên, lúc vừa đến 

gần bờ ao phủ đầy cỏ dại, Alexander đã bị tấn công. 

Alexander kể một con cá sấu cố ngoạm lấy tay trái mình, 

nhưng anh kéo nó ra theo bản năng, trước khi một con cá 

sấu khác chồm đến cắn vào tay phải anh.
“Lúc vừa cứu được cánh tay trái, tôi thấy có một con 

khác ngoạm lấy tay phải mình. Nó kéo tôi xuống nước và 

xoay theo một hướng khác. Khi ấy, tôi nhận ra mình sẽ gãy 

tay nếu vẫn kháng cự. Vì thế tôi để cho nó lôi tay mình theo 

hướng đó”, Alexander kể.
Sau khi lấy lại được thăng bằng, Alexander cảm thấy 

một con khác bơi đến gần rồi ngoạm bộ răng nhọn của nó 

vào phần gân, khiến anh đau điếng. Thay vì từ bỏ và chấp 

nhận mình trở thành bữa ăn của con vật, Alexander dùng 

hết sức mạnh để đánh trả nó.
Theo Alexander, anh đã thọc cả cánh tay vào miệng 

con cá sấu sâu nhất có thể, khiến nước chảy nhiều vào dạ 

dày và làm con vật bị chết đuối. Nhờ thế anh mới sống sót 

kỳ diệu.
Trong lúc Alexander vật lộn với những con cá sấu 

dưới ao, bạn bè và người quen đứng gần đó ném nhiều viên 

đá lớn vào chúng. Cuối cùng chúng cũng bơi đi, bỏ lại 

Alexander nằm giữa vũng máu. Anh được kéo lên bờ và 

đưa tới bệnh viện huyện Kariba trước khi chuyển sang 

Bệnh viện Mutenderi, thuộc nước láng giềng Zambia.
Trong những ngày tháng sau đó, các bác sĩ liên tục vệ 

sinh vết thương sâu cho Alexander, khâu và tiến hành vài 

cuộc phẫu thuật, bao gồm ghép da và tái tạo gân cho anh. 

Anh cũng được ghép ít nhất 5 miếng kim loại giúp cố định 

những mảnh xương vỡ để chúng nhanh liền hơn, tuy nhiên 

chỉ một trong số những miếng kim loại này sẽ tồn tại vĩnh 

viễn trong cơ thể anh.
Hiện Alexander không thể cử động cánh tay phải, 

nhưng miếng bạch kim được gắn vĩnh viễn ở vai phải sẽ 

giúp cho cánh tay được cố định chắc chắn. Theo Oddity 

Central, vụ tấn công khiến cho phần hốc vai của anh bị 

lỏng lẻo. Các bác sĩ cũng cảnh báo Alexander không được 

cử động chân phải, do phần gân cần có thời gian để liền lại.
“Tôi không thể làm việc và lo cho gia đình như trước 

kia. Giờ đây tôi đang phải cậy nhờ những người xung 

quanh mình để tồn tại. Tôi nghĩ phải một thời gian dài nữa 

mới có thể ngồi xe lăn di chuyển và không phải phụ thuộc 

mọi thứ vào vợ”, Alexander nói.
Dù gặp khó khăn trong việc hồi phục, Alexander thấy 

mình thật may mắn vì còn sống. ■

Cặp vợ chồng Nhật cứ ba năm lại 

ly hôn và tái hôn

Để được luân phiên mang họ của chính mình 

sau khi kết hôn, một cặp vợ chồng Nhật đã 

thống nhất ly hôn rồi tái hôn ba năm một 

lần.
Luật pháp Nhật Bản quy định các cặp vợ chồng phải 

đồng ý về chung một họ duy nhất để sử dụng sau khi kết 

hôn. Tuy nhiên, có rất nhiều đôi yêu nhau không thể quyết 

định sẽ sử dụng họ nào. Đó cũng là câu hỏi hóc búa của 

một cặp vợ chồng trẻ ở thành phố Hachioji, gần Tokyo gặp 

phải khi cả hai định tiến tới hôn nhân sau vài tháng hẹn hò.
Cô gái nhất quyết muốn giữ tên thời con gái, song điều 

này không được chàng trai đồng tình. Họ tranh luận rất lâu 

và nhiều lần cãi vã. Sau cùng, cả hai cho rằng họ không 

phải cặp đầu tiên gặp vấn đề này và đã tham khảo cách giải 

quyết của những người khác.
“Chồng tôi (khi ấy vẫn là bạn trai) nghĩ phụ nữ nên 

theo họ của chồng. Tôi không đồng ý với chuyện đó. Vì 

vậy, chúng tôi cãi vã suốt”, người phụ nữ - một nhân viên 

văn phòng giấu tên - nói với tờ Mainichi gần đây. Sau khi 

chàng trai kể với bạn bè, anh phát hiện một cặp vợ chồng 

khác cũng mâu thuẫn tương tự. Cặp đó đã khắc phục bằng 

cách ly hôn và tái hôn định kỳ dưới họ của người kia.
Chàng trai đã về kể lại giải pháp cho vị hôn thê của 

mình. Do đó, cả hai thống nhất cũng làm theo cách trên. 

Năm 2016, họ kết hôn lần đầu và sử dụng họ của người 

chồng. Tới năm 2019, cả hai ly hôn và sau đó kết hôn lại 

với nhau, sử dụng họ của người vợ. Tháng 7 này, họ đã lên 

kế hoạch cho một cuộc ly hôn khác, sau đó dự định tái hôn 

bằng họ của chồng.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cách giải quyết này không phải không có 

bất tiện. Cặp vợ chồng thừa nhận việc thay đổi họ khiến cả 

hai thỉnh thoảng bị nhầm lẫn khi làm giấy tờ, thủ tục. “Tôi 

luôn phải nhắc nhở bản thân rằng đang mang họ của vợ”, 

người chồng nói với tờ Mainichi.
Dù việc tan hợp - hợp tan có vẻ phức tạp, cặp vợ chồng 

vẫn cho rằng đó là giải pháp duy nhất có thể chấp nhận 

được với họ. Một giải pháp khác mà họ biết là ra nước 

ngoài và kết hôn giữ nguyên họ. Khi về nước, họ chỉ cần 

yêu cầu tòa án Nhật Bản công nhận tình trạng hôn nhân. 

Nhưng tính đi tính lại, cả hai đều đồng tình giải pháp hiện 

tại dễ dàng hơn. ■  

http://www.ioneinsurance.com
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668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW $400, phoøng 
lôùn $600/thaùng. Coù theå ôû ñöôïc 2 ngöôøi. Coù 
saün ñoà ñaïc, Internet. Ñieàu kieän: Nöõ ñoäc 
thaân, ít naáu aên. Vui loøng text/voice: 

832-310-7699
_________________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng Beechnut 
and Eldridge, ñaày ñuû tieän nghi, coù dö 2 
phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
____________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick Clodine coù 
phoøng cho share. $330/thaùng, bao ñieän, 
nöôùc, giaët saáy vaø Internet.

Xin lieân laïc: 832-836-9081
_________________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho share. 
Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an 
ninh, $330/thaùng, Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù share 
phoøng Master Bedroom $600. Raát toát cho 
hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 
Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët saáy. 
Khoâng ôû chung vôùi chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 972-854-8191
_________________________________________________

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø phoøng 
nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, chôï. Ñaày ñuû 
tieän nghi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 
Nhaø coù 2 vôï choàng, coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
_________________________________________________

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. Phoøng 
roäng raõi, thoaùng maùt. free wifi. maùy giaët. 
maùy saáy môùi. Nhaø ít ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924
_________________________________________________

642-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng cho 
share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, saïch seõ, ít 
naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet. 
$350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958

640-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho share 
phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 281-236-8880
_________________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi 
Hong Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû 
tieän nghi, giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 832-277-4568
_________________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày ñuû tieän 
nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, giaët uûi, 
internet.

Xin lieân laïc: 832-744-1211
_________________________________________________

664-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. 
Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. 
Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu aên, 
$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701
_________________________________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, 
yeân tónh, an ninh, clean and frendly. Call 
Dung or Christy, Text or Leave Message: 

713-330-6021

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï 
Hk4 7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, 
coù saún furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 
saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. 
Khoâng huùt thuoác. Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 281-818-9360
____________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 
W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. Bao 
ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. Nhaø roäng, 
saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069
_________________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra HK4. 
Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. Beáp roäng raõi, 
khu nhaø vui vaø an ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ 
ñoäc thaân, laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
________________________________________________

583-1994/1562

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 
Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 
$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch 
seõ, öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 832-231-1164

PHUÏ NÖÕ

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 bathroom, 

4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ Hoa, HEB, 

Hong Kong 4. Ñeå bieát theâm chi tieát.

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, coù 

patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty (giöõa 

Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân 

tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 
cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy. 
Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 4br, 3ba, 
double garage, 2400 sqft, haøng raøo tröôùc/sau. Xoùm 
gieàng trung löu, gaàn nhaø thôø/chuøa, tröôøng, chôï, 
quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

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

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng... 

Nay con caàn khaån Cha giuùp con vöôït qua khoù 

khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH
713-870-5659Vui loøng goïi soá:

713-822-0628 * 713-882-5363
Xin lieân laïc Coâ Truùc:

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

Những điều người chồng tốt 
thường làm

uốn trở thành một người chồng lý tưởng, Mbước đầu tiên là cố gắng trở thành một 
người chồng tốt hơn. Nghe có vẻ hiển 

nhiên, nhưng đó là sự thật.
Lưu tâm đến năng lượng bạn mang về nhà
Buổi tối, khi bạn bước vào cửa, hãy dành một chút 

thời gian để nhắc nhở bản thân bạn không còn ở nơi làm 
việc nữa. Hãy bỏ qua những điều buồn phiền trong ngày 
hoặc ít nhất đưa ra quyết định tỉnh táo để những cảm xúc 
đó không chen vào tổ ấm.

Chúng ta không thể kiểm soát căng thẳng và mệt mỏi 
đến với mình nhưng có thể quyết định những gì mang vào 
nhà.

Rose Lawrence, một nhà trị liệu tâm lý người Mỹ cho 
hay: “Việc chọn nguồn năng lượng trước khi bước vào nhà 
rất quan trọng, thể hiện sự chu đáo từng ngày, từng giờ. 
Làm vậy, chúng ta kiểm soát ý định, tâm trạng và hành vi 
tốt hơn”.

Học cách nhấn nút “tạm dừng”
Trong mọi mối quan hệ, bạn đều có thể có những phản 

ứng thái quá khi bị chỉ trích hoặc chất vấn. Một trong 
những điều tốt nhất bạn có thể làm là cho mình phút bình 
tâm.

Khi bạn đời bày tỏ quan điểm, đừng lập tức phản bác. 
Hãy dành chút thời gian để nghe những gì người ấy nói và 
hiểu nó trước khi trả lời.

Jean Fitzpatrick, LP, một nhà trị liệu tình yêu ở 
Manhattan, Mỹ, khuyên, bằng cách hít thở, bạn cho mình 
thêm thời gian để thấu hiểu và tìm ra cách giao tiếp có tính 
xây dựng hơn.

Ưu tiên những điều tích cực
Khi mới yêu hoặc kết hôn, những cảm xúc tích cực 

chảy đều đặn trong bạn. Nhưng khi mối quan hệ của bạn đã 
tiến sâu hơn, chúng ta có xu hướng tin tình yêu sẽ bền bỉ, 
chẳng cần tốn công vun đắp.

Suzann Pileggi, giám đốc giáo dục tại Trung tâm Tâm 
lý tích cực, ĐH Pennsylvania, cho hay, những đôi vợ 
chồng hạnh phúc nhất trong hôn nhân là đôi tích cực vun 
đắp và ưu tiên những điều tích cực, thay vì đợi chúng tự 
diễn ra.

Theo bà Suzann, trong một mới quan hệ kéo dài, mức 
độ và tần suất cảm xúc tích cực diễn ra tự nhiên không 
nhiều như khi người ta mới yêu. Vì vậy, người chồng 

muốn giữ lửa hạnh phúc, phải hành động để cảm xúc tích 
cực luôn tuôn chảy trong hôn nhân.

Bạn có thể nhắc với vợ về những lần đầu hẹn hò, nhớ 
những sở thích nhỏ nhặt của cô ấy để đáp ứng, tán tỉnh hay 
bất ngờ có những cử chỉ lãng mạn để đánh thức cảm xúc 
tích cực đó.

Cảm ơn chân thành
Nếu bạn đời tặng bạn món quà hoặc làm điều gì tốt 

đẹp cho bạn, đừng chỉ nói “cảm ơn”. Bạn nên nói những 
câu tương tự như: “Em thực sự biết anh cần gì và là một 
người biết lắng nghe” hoặc “Em thật chu đáo. Nhìn em 
chăm sóc anh và các con, cách em làm việc, anh cảm nhận 
rõ điều đó”. Cách nói như vậy thể hiện sự cảm kích thật sự 
và cụ thể.

Suzann Pileggi cho rằng lời cảm ơn cụ thể như trên 
thể hiện rằng trung tâm chú ý của bạn là bạn đời, là hành 
động của cô ấy, không phải món quà bạn nhận được. 

“Những anh chồng có cách cảm ơn cụ thể như vậy 
thường làm tăng đáng kể sự hài lòng của cả đôi trong hôn 
nhân”, Pileggi nói.

Để vợ cảm nhận được sự hiện diện của bạn
Ngày nay, vợ chồng đều đi làm và mang lại thu nhập. 

Vì vậy, việc nhà cũng cần chia đều. Đó không chỉ thể hiện 
bạn là một người chồng tốt mà còn là hành động nên có của 
một người đàn ông văn minh.

Tiến sĩ, bác sĩ lâm sàng Tasha Holland-Kornegay cho 
rằng sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu công việc, nghĩa vụ gia 
đình và trách nhiệm... không dễ. 

Tuy nhiên, sự có mặt và đồng hành của bạn sẽ giảm tải 
bực bội, áp lực cho vợ. Cuộc sống hôn nhân nhờ vậy dễ 
chịu và lý tưởng hơn.

Ngoài ra, khi vợ nói điều gì về bản thân, hãy đặt điện 
thoại, máy tính xuống, chú tâm lắng nghe. “Giao tiếp bằng 
mắt, gật đầu, xác nhận, tương tác... là những hành động 
cần thiết. Đôi khi, chỉ cần nhìn vợ với ánh mắt yêu thương 
và nụ cười trên môi là đủ”, tiến sĩ Holland-Kornegay nói. 
■

Dấu hiệu trẻ có chỉ số IQ cao

rí nhớ tốt, tò mò, biết đọc sớm hoặc có kỹ năng Tlãnh đạo thường là biểu hiện ở những đứa trẻ 
có chỉ số thông minh (IQ) cao.

Trí nhớ tốt: 
Có trí nhớ tốt là điều quan trọng để trẻ học và ghi nhớ 

thông tin mới, cả ở trường và ở nhà. Trí nhớ không chỉ tốt 
cho việc học tập mà còn quyết định trong các hoạt động 
hàng ngày.

Kỹ năng đọc sớm: 
Theo CNBC, trung bình những đứa trẻ có chỉ số IQ 

cao bắt đầu biết đọc trước 4 tuổi, trong khi hầu hết trẻ 6-7 
tuổi đạt được cột mốc này. 

Có nhiều giai đoạn đọc, trẻ em phải học cách nhận 
biết và hiểu các từ trước khi chúng có thể bắt đầu tự đọc. 
Đặc biệt, trẻ thông minh thường bị cuốn hút và thích đọc 
sách. 

Tò mò: 
Theo tạp chí Kinh doanh Harvard, tính cách tò mò 

cũng quan trọng như trí thông minh. Trẻ có óc ham học hỏi 
là dấu hiệu tốt để thành công. Trẻ em đặt nhiều câu hỏi thể 
hiện sự ham học hỏi bẩm sinh. Khi trẻ tìm kiếm cơ hội học 
hỏi ở bất cứ đâu, chúng càng phát triển trí tuệ và trí thông 
minh của mình. 

Có khả năng âm nhạc: 
Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa khả năng 

âm nhạc và sự thông minh. Các nhà khoa học tin rằng trẻ 
em được hưởng lợi về mặt học tập khi được giáo dục âm 
nhạc. 

Vì vậy, cha mẹ nên cho con cái tiếp xúc âm nhạc từ khi 
còn nhỏ, ngay cả khi con chưa có năng khiếu âm nhạc cụ 
thể. Việc rèn luyện âm nhạc tác động não bộ và mở ra khả 
năng tư duy sáng tạo.

Đặt tiêu chuẩn cao: 
Những đứa trẻ thông minh có xu hướng đặt ra tiêu 

chuẩn cao cho bản thân. Trẻ có nhu cầu bản năng để cải 
thiện và làm tốt hơn trong những lĩnh vực mà chúng cảm 
thấy quan trọng. 

Động lực này cũng thúc đẩy trẻ học các kỹ năng mới 
và môn học ở trường với khả năng tốt nhất của mình. 

Tự tin nói chuyện với người lớn:
Trẻ em có chỉ số IQ cao thường được gọi là “người 

lớn nhỏ” vì chúng trưởng thành sớm, nhận thức rõ hơn về 
các sự vật hiện tại và có thể trò chuyện với người lớn. 

Đứa trẻ đặc biệt lanh lợi cũng dễ dàng nói chuyện với 
người lớn về nhiều chủ đề khác nhau thay vì bạn bè cùng 
tuổi.

Kỹ năng lãnh đạo: 
Theo Reader's Digest, nhờ sự trưởng thành và khả 

năng tổ chức thiên bẩm, nhiều đứa trẻ có trí thông minh sẽ 
trở thành nhà lãnh đạo. 

Trẻ có năng khiếu thường có thể chịu trách nhiệm tìm 
ra giải pháp hiệu quả nhất. Chúng cũng tự điều chỉnh hiệu 
suất của mình, tìm cách cải thiện - đặc điểm mong muốn 
của các nhà lãnh đạo bất kể tuổi tác. ■  
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 

ONLINE or ON-CAMPUS

ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI!!! HAÕY LIEÂN LAÏC ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

SOUTHWEST CAMPUS Office: 713.771.5336

2950 S. Gessner Rd, Suite 100, Houston, TX 77036

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS Office: 281.931.7717

16801 Greenspoint Park Dr., Suite 150
Houston, TX 77060

PASADENA CAMPUS Office: 713.920.1120

213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

Diane Nguyen
Campus Director

Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19

chính phuû seõ trôï caáp theâm tieàn

qua chöông trình CARES ACT 

neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.

Cặp vợ chồng du lịch quanh thế 
giới nhờ trông nhà hộ

Jonathan và Julie Ashworth, cặp vợ chồng người 
Anh ngoài 50 tuổi, đi du lịch khắp thế giới nhờ 
trông nhà và thú cưng hộ người khác.

Việc trông nhà hộ đã đưa họ tới nhiều nơi như Pháp, 
Thái Lan, Australia, Tây Ban Nha, California (Mỹ) và hầu 
hết nước Anh.

Họ đã ở nhiều căn nhà khác nhau, chăm sóc chó, mèo 
cũng như ngựa, gà, chuột hamster, thỏ và cả một chú rùa. 
Vợ chồng Ashworth, hiện trông nhà tại Australia, lần đầu 
làm việc này vào năm 2018 khi tìm cách du lịch tiết kiệm, 
theo CNN.

Yêu thú cưng
Dù ban đầu nghi ngờ ý tưởng trông thú cưng để có nơi 

ở miễn phí, họ quyết định thử đăng ký tài khoản trên trang 
web Trusted House Sitters, nơi kết nối chủ hộ với người 
trông nhà.

Cả 2 đều là người yêu động vật, một yếu tố khá quan 
trọng khi phần lớn việc trông nhà bao gồm chăm sóc thú 
cưng. Sau khi nhận trông nhiều nhà ở khu vực lân cận để có 
nhiều đánh giá tích cực trên tài khoản, họ bắt đầu ứng 
tuyển ở những nơi xa hơn.

Cặp vợ chồng di chuyển tới Mỹ, nơi họ dành 3 tháng 
trông nhà ở California và tranh thủ du lịch tới Yosemite, 
Las Vegas và hẻm núi Grand Canyon. Sau đó, họ đến Tây 
Ban Nha để dành 7 tuần tại một biệt thự tuyệt đẹp với hồ 
bơi trong nhà và chăm sóc 2 chú chó. Chủ nhà cho phép họ 
dùng xe và khám phá vùng xung quanh khi những chú chó 
nghỉ ngơi.

Dù trông nhà có vẻ khá nhẹ nhàng, công việc này 
không chỉ đơn giản là đến nhà người khác, tưới cây và dắt 
chó đi dạo hàng ngày.

Vợ chồng Ashworth coi đây là cơ hội để du lịch và 
sống như người bản địa hơn là một kỳ nghỉ mát. Vì vậy, họ 
nỗ lực hết mình để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho thú 
cưng trong nhà. Cặp vợ chồng thường xuyên gửi ảnh và 
video cho chủ nhà để cập nhật tình hình thú cưng.

“Không gì tuyệt vời hơn khi được chủ nhà nói rằng họ 
rất an tâm khi chúng tôi ở đây. Họ rất vui khi chúng tôi 
chăm sóc tốt cho thú cưng”, Jonathan kể với CNN.

Để chuẩn bị cho việc trông nhà, Jonathan và Julie 
thường đến địa điểm vài giờ trước khi người chủ rời đi, 
hoặc thậm chí từ đêm hôm trước để gặp mặt và thảo luận 
những điều cần lưu ý.

“Đôi khi, bạn phải trông rất nhiều thú cưng và cần 
thực sự chú tâm. Bạn phải hiểu rõ trách nhiệm của bản thân 
và đảm bảo có thể thực hiện chúng”, Julie nói.

Những khó khăn
Vào tháng 3/2020, đại dịch làm gián đoạn những kế 

hoạch của cặp vợ chồng. Julie và Jonathan đã phải hủy tất 
cả các chuyến đi trong năm đó. Họ trở về Anh và ở trong 
một xe caravan đến khi có thể đi trông nhà trở lại. Ngoài 
việc bị hủy lịch vì Covid-19, nhà Ashworth hiếm khi gặp 
trường hợp chủ nhà rút lại yêu cầu.

“Chúng tôi cần đảm bảo mình không bị hủy lịch khi 
đang du lịch nước ngoài. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi 
sẽ mất tiền vé máy bay vô ích”, Jonathan nói.

Phần lớn những chuyến đi trông nhà của cặp vợ chồng 
khá thuận buồm xuôi gió. Lần họ gặp khó nhất là ở 
California khi phải chăm sóc một chú chó cứu hộ hung dữ 
và mất khá lâu để làm quen.

“Dù đó là chuyến đi trông nhà khó khăn nhất của 
chúng tôi, việc chinh phục được chú chó ấy thật tuyệt vời”, 
Jonathan thừa nhận. Ông đã tham gia một khóa học về chó 
cứu hộ để chuẩn bị kỹ hơn nếu việc tương tự xảy đến.

“Chúng tôi đã rất may mắn”, Julie nói.
Jonathan và Julie có một doanh nghiệp nhỏ trên 

mạng. Việc này giúp họ có thêm tiền để đi vòng quanh thế 
giới.

Cặp vợ chồng cũng đăng tải hình ảnh về những 
chuyến đi của họ trên Instagram và có một website để đưa 
lời khuyên cho những người muốn bắt đầu trông nhà hộ. 
Giờ đây, khi đã xây dựng danh tiếng tốt với 54 đánh giá 5 
sao trên nền tảng Trusted House Sitters, cặp vợ chồng có 
thể được chấp nhận đi trông nhà ở bất cứ nơi nào họ ứng 
tuyển. Dù có một danh sách những điểm du lịch mong ước, 
họ thường chọn một căn nhà vì thích thú cưng nơi đó, Julie 
cho biết.

Cuối năm 2021, cặp vợ chồng đã được cấp giấy phép 
di chuyển để thăm con trai ở Australia. Họ cố gắng kết hợp 
chuyến đi với việc trông nhà tại bãi biển gần đó, thuộc 
Manly, Sydney.

Hiện tại, họ đang hoàn thành chuyến đi trông nhà kéo 
dài 7 tuần và chăm sóc chú chó của chủ nhà.

“Nơi này đã có thể khiến chúng tôi tốn 1.000 bảng 
Anh (khoảng 1.357 USD) mỗi tuần. Thay vào đó, chúng 
tôi được ở miễn phí cùng một chú chó nhỏ dễ thương”, 
Julie nói.

Khi trở lại Anh, nhà Ashworth hy vọng sẽ đến thăm 
Canada và Nam Mỹ. Tuy nhiên, thật khó để lên kế hoạch 
trước do những hạn chế đi lại luôn thay đổi trong đại dịch.

Bên cạnh số tiền tiết kiệm được cho chi phí ăn ở, Julie 
và Jonathan có thêm những tình bạn bền chặt với nhiều 
chủ nhà.

“Chúng tôi luôn giữ liên lạc và nhiều người trong số 
họ sẽ là bạn bè lâu dài. Chúng tôi thường nhận được ảnh 

của thú cưng mà mình đã chăm sóc từ nhiều tháng trước”, 
Julie kể.

Cả hai đều cảm thấy việc trông nhà hộ đã mở ra nhiều 
cánh cửa mới cho họ và nói rằng bất cứ ai cũng có thể trải 
nghiệm điều này.

“Việc trông nhà hộ có thể giúp được rất nhiều người. 
Bạn bè và gia đình nói rằng 2 vợ chồng đang 'sống cuộc đời 
trong mơ' và chúng tôi cũng cảm thấy vậy”, Julie chia sẻ. ■

Chú mèo mù với đôi mắt 'vũ trụ' 
nổi tiếng trên mạng

Pico (9 tuổi) được yêu thích trên mạng xã hội với 
258.000 người theo dõi bởi sở hữu đôi mắt 
trắng đục, huyền ảo như vũ trụ.

Monica (17 tuổi, Canada), chủ nhân của Pico, cho biết 
trên Newsflash rằng vào khoảng 5 năm trước, chú mèo 
mắc bệnh tăng nhãn áp hai bên khiến đôi mắt xanh lục trở 
nên trắng đục, dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Cô và gia đình đã 
nhận nuôi sau khi Pico bị ôtô đâm khiến hôn mê 3 ngày.

Đôi mắt mù không thể ngăn Pico khỏe mạnh tò mò về 
mọi thứ. Chú mèo dường như có một số khả năng ngoại 
cảm.

Tuy vậy, cũng vì đôi mắt kém, Pico nhiều lần bị lạc. 
Gần đây, chú mèo đi chơi và lạc đến một ngôi nhà đang rao 
bán, chưa người ở. Mặc cho gia đình cố gắng tìm kiếm, 
Pico chỉ trở về nhà sau khi một đôi vợ chồng đến xem nhà 
bắt gặp, bế chú về trao trả cho Monica.

“Sau đó, hai người đó đã mua luôn ngôi nhà vì Pico. 
Pico như một sứ giả giúp chúng tôi gặp được họ và họ cũng 
cảm nhận được sự kết nối với ngôi nhà có Pico đặt chân”, 
Monica chia sẻ.

Kể thêm về Pico, Monica cho biết chú mèo cưng của 
mình thường ngủ cả ngày trong phòng nếu không ra ngoài 
đi chơi. Chú ta rất kén chọn thức ăn, chỉ ăn món có vị cá 
ngừ hoặc cá, không dễ dàng ăn bất cứ hương vị thịt nào.

“Pico cũng thích được chú ý. Nếu không có ai ở xung 
quanh, nó sẽ khóc, vì vậy tôi luôn cưng nựng và âu yếm để 
cậu ta vui lòng. Pico cũng là chú mèo giàu tình cảm, nó 
theo tôi từng bước trong nhà”, Monica nói.

Vì đôi mắt bị bệnh, Pico cần được chăm sóc đặc biệt 
và phải nhỏ thuốc mắt hàng ngày. Nhưng không vì vậy mà 
Monica cảm thấy mệt mỏi. Với cô, việc nhìn thế giới qua 
đôi mắt trắng đục của Pico rất đáng giá.

“Pico dễ thương và tôi yêu nó rất nhiều. Tôi sẽ không 
bao giờ thay thế cậu ấy”.

Và tình cảm yêu thương của Pico chính là phần 
thưởng lớn nhất dành cho Monica.

“Những người không yêu động vật là những người 
chưa từng được động vật yêu thương. Chỉ một lần nhìn 
thấy hoặc cảm nhận được sự yêu quý của một con vật đối 
với mình, họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Mọi người nên yêu 
những con vật xung quanh mình”, Monica bày tỏ.   ■
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Kết cục thảm khốc của hành tinh 
đen tối nhất dải Ngân hà, vốn có thể 
"nuốt chửng" 94% ánh sáng

Các nhà nghiên cứu phát hiện WASP-12b sẽ 
ngừng tồn tại sau khoảng 3 triệu năm nữa khi 
bị hút về phía sao chủ và bốc cháy.

Hành tinh WASP-12b
WASP-12b là một hành tinh khí, có trọng lượng gấp 

1,5 lần và kích thước gần gấp đôi sao Mộc, nó là hành tinh 
nóng nhất từng được phát hiện, có nhiệt độ khoảng 2.250 
độ C (bằng một nửa nhiệt độ trên Mặt Trời) và khoảng cách 
của nó với ngôi sao mẹ chỉ tương đương 2% khoảng cách 
giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu là Monika Lendl ở Đại 
học Geneva quan sát ngoại hành tinh WASP-189 b trong 
chòm sao Libra bằng vệ tinh Cheops (Characterising 
Exoplanet Satellite) của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Đây là 
phát hiện đầu tiên của Cheops từ khi được phóng lên vũ 
trụ. 

Dù WASP-189 b được tìm thấy lần đầu tiên, nhưng 
Cheops cung cấp nhiều chi tiết hơn về hành tinh kỳ lạ này.

Hành tinh khí khổng lồ WASP-12b và ngôi sao nó 
quay quanh ở cách Trái Đất khoảng 600 năm ánh sáng 
trong chòm sao Auriga. 

Hành tinh này ở gần ngôi sao chủ đến mức cứ 26 giờ 
lại hoàn thành một vòng quỹ đạo. Chính quỹ đạo hẹp khiến 
WASP-12b rơi vào vòng xoáy chết chóc hướng về phía 
ngôi sao chủ. Nghiên cứu mới về hệ sao này được công bố 
trên tạp chí Astrophysical Journal Letters.

Ngoại hành tinh WASP-12b được xếp vào nhóm "sao 
Mộc nóng", bao gồm các hành tinh có kích thước tương tự 
sao Mộc và nhiệt độ cực cao. 

Joshua Winn, giáo sư vật lý thiên văn ở Đại học 
Princeton, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết ông và cộng 
sự đã tính toán được tốc độ diệt vong của WASP-12b dưới 
ảnh hưởng từ lực hấp dẫn cực mạnh của ngôi sao chủ.

Do nằm quá gần ngôi sao chủ, WASP-12b bị lực hấp 
dẫn của ngôi sao tác động mạnh đến nỗi bị nén ép thành 
hình dạng quả trứng. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước mở đầu cho kết cục 
đầy “bi thảm” của ngoại hành tinh này. WASP-12b đang 
dần bị phân rã theo thời gian, khi ngoại hành tinh này đang 

tiến gần lại với ngôi sao chủ. 
Theo tính toán của các nhà khoa học, hành tinh màu 

đen đặc biệt này sẽ bị ngôi sao chủ "nuốt chửng" sau 
khoảng 3,25 triệu năm nữa.

Quỹ đạo của các ngoại hành tinh thu hẹp dần theo thời 
gian. Cả hành tinh và ngôi sao chủ đều hút lẫn nhau do lực 
hấp dẫn. 

Quá trình này kéo hành tinh về phía ngôi sao chủ. 
Trong ba triệu năm nữa, WASP-12b sẽ bị thiêu rụi khi rơi 
xuống ngôi sao chủ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khối lượng khí bị thủy 
triều của ngôi sao mẹ đẩy ra khỏi hành tinh này đang hình 
thành nên một đĩa khí xung quanh ngôi sao và có thể dễ 
dàng quan sát đĩa khí này bằng các kính viễn vọng hồng 
ngoại.

Từ khi WASP-12b được phát hiện, quỹ đạo của nó rút 
ngắn dần mỗi năm. Dựa theo dữ liệu mới từ kính viễn vọng 
không gian Spitzer của NASA, nhóm nghiên cứu có thể 
xác nhận chắc chắn hành tinh đang di chuyển theo hình 
xoắn ốc về phía ngôi sao chủ. 

Phát hiện góp phần giúp các nhà nghiên cứu xác định 
thời gian tuổi thọ của những ngoại hành tinh thuộc lớp sao 
Mộc nóng.

Cheops quan sát những ngôi sao lân cận để tìm kiếm 
ngoại hành tinh xung quanh chúng. Vệ tinh có thể đo các 
thay đổi trong độ sáng khi hành tinh quay quanh ngôi sao 
chủ với độ chính xác đặc biệt cao. 

Phương pháp phát hiện hành tinh gián tiếp này giúp 
các nhà nghiên cứu tìm hiểu được nhiều hơn dù họ không 
thể quan sát hành tinh đó. 

"Do WASP-189 b quá sáng, chúng tôi rất dễ phát hiện 
độ sáng của hệ sao giảm đi khi hành tinh khuất khỏi tầm 
mắt. Chúng tôi sử dụng Cheops để đo độ sáng của hành 
tinh và xác định nhiệt độ của nó vào khoảng 3.200 độ C".

Ở mức nhiệt này, kim loại sẽ bay hơi, vì vậy con người 
không thể sống trên WASP-189 b. Trong quá trình WASP-
189 b chuyển tiếp, nhóm nghiên cứu có thể tính toán nó có 
bán kính lớn gấp 1,6 lần sao Mộc. 

Các quan sát về hệ sao này cũng hé lộ ngôi sao tên HD 
133112 là một trong những ngôi sao lớn nhất có hành tinh 
quay quanh. WASP-189 b bị khóa thủy triều trước ngôi 
sao, có nghĩa một mặt của nó luôn quay về phía ngôi sao 
trong khi mặt kia luôn quay về hướng ngược lại.

Cheops là nhiệm vụ đầu tiên của ESA chuyên tìm hiểu 
đặc điểm của những ngoại hành tinh đã biết. Nhiệm vụ này 
là kết quả hợp tác giữa ESA và Thụy Sĩ. Trong vài năm tới, 
Cheops sẽ phát hiện thêm nhiều ngoại hành tinh và giúp 
các nhà khoa học nghiên cứu khí quyển của chúng. ■ 

Chuẩn tinh chứa hố đen nặng gấp 
1,5 tỷ lần Mặt trời

Các nhà thiên văn học tìm thấy chuẩn tinh lớn nhất từ 
trước tới nay trong vũ trụ sơ khai, cách Trái đất hơn 13 tỷ 
năm ánh sáng.

Chuẩn tinh là những thiên thể mạnh mẽ nhất trong vũ 
trụ. Chúng là phần lõi của các thiên hà xa xôi, được tạo ra 
khi một hố đen siêu lớn ở trung tâm "nuốt chửng" vật chất 
xung quanh và phát ra bức xạ cực mạnh. 

Vật thể giống sao này được cấp năng lượng bằng vật 
chất vô hạn và có thể tỏa sáng gấp 1.000 lần toàn bộ ngôi 
sao trong thiên hà chủ.

Kể từ khi biết đến sự tồn tại của chuẩn tinh, các nhà 
thiên văn học rất muốn xác định khi nào chúng xuất hiện 
lần đầu tiên trong lịch sử vũ trụ. 

Vật thể mới được phát hiện, J1007 + 2115, chính là 
một trong những chuẩn tinh cổ xưa nhất từng được khám 
phá cho tới nay, theo công bố trên tạp chí vật lý thiên thể 
Astrophysical Journal Letters.

J1007 + 2115 cũng là chuẩn tinh xa nhất và mạnh mẽ 
nhất. Nó chứa một hố đen siêu khối lượng nặng gấp 1,5 tỷ 
lần Mặt Trời và phải mất 13,02 tỷ năm, ánh sáng từ thiên 
thể mới tới được Trái Đất. Các nhà thiên văn học ước tính 
nó hình thành sau Vụ nổ Lớn (Big Bang) chỉ 700 triệu năm. 

"Đó là con quái vật cổ xưa nhất mà chúng ta từng biết 
về chuẩn tinh", tác giả chính của nghiên cứu Jinyi Yang, 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đài quan sát Steward của 
Đại học Arizona, Mỹ nhấn mạnh. 

"Nó chỉ mất một thời gian rất ngắn để hố đen nhỏ phát 
triển tới kích thước khổng lồ. Phát hiện này đặt ra thách 
thức lớn cho các nhà thiên văn học về lý thuyết hình thành 
và phát triển của hố đen trong vũ trụ sơ khai".

Nhóm nghiên cứu cho rằng J1007 + 2115 phải bắt đầu 
từ một hố đen "hạt giống" nặng gấp 10.000 lần Mặt Trời 
ngay từ 100 triệu năm sau sự kiện Big Bang. 

Tuy nhiên, theo mô hình vũ trụ hiện tại, vào thời kỳ 
bình minh của vũ trụ, các nguyên tử ở quá xa nhau để 
tương tác và tạo thành sao, hố đen hay thiên hà. Sự ra đời 
của các thiên thể chỉ có thể bắt đầu từ Kỷ nguyên tái sinh, 
xảy ra khoảng 400 triệu năm sau Vụ nổ Lớn.

Chuẩn tinh J1007 + 2115 (bên phải) hình thành từ hố 
đen hạt giống (bên trái)

J1007 + 2115 được phát hiện thông qua một cuộc tìm 
kiếm có hệ thống về các chuẩn tinh xa nhất. Dự án được 
thực hiện bởi một nhóm gồm 30 chuyên gia từ Trung tâm 
Thiên văn học Imiloa của Hawaii, dựa trên các quan sát từ 
Kính viễn vọng mặt đất Maunakea ở Hawaii và Kính viễn 
vọng 4m Victor M. Blanco đặt tại Đài thiên văn liên Mỹ 
Cerro Tololo ở Chile. ■
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