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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 

PLLC.

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

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

INCOME TAX, GIAÁY TÔØ XE, GIAÛI
TICKET, DI TRUÙ, HOÄ CHIEÁU

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

281-933-8300
8300 W. SAM HOUSTON PKWY S. #122

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

11738 Wilcrest Dr.,Houston, TX 77099
(281)495-3493

xin goïi ngay ñeå coù giaù toát nhaát 
chöa töøng coù cho baûo hieåm:
* xe * nhaø * luït* thöông maïi    

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

20 naêm kinh nghieäm, treân 10 nhaân vieân phuïc vuï quyù vò

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICPACIFICPACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 7707211360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

June 11, 2022
1998
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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

281-709-7999

405-2040/1608

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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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
* Caù Moøi

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!!!

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

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

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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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

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

TMCT-1500 (3m)

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

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

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

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

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Hành tinh sáng như kim 
cương bay cạnh "Trái đất 2 mặt 
có sự sống"

Hệ sao gần chúng ta nhất Proxima 
Centauri tiếp tục hé lộ một hành 
tinh thứ 3 bí ẩn, với những chi tiết 

thú vị không kém cạnh Trái đất 2 mặt Proxima 
Centauri b được giới thiên văn săn sóc chu đáo 
nhiều năm qua.

Theo Sci-News, đây sẽ là một trong những 
ngoại hành tinh nhỏ nhất từng được ghi nhận. Thế 
giới với tên Proxima Centauri d, nằm trong hệ sao 
lùn đỏ Proxima Centauri cách chúng ta chỉ 4,2 năm 
ánh sáng.

Proxima Centauri d cũng là ngoại hành tinh 
sáng nhất từng được quan sát, lấp lánh như một 
viên kim cương vũ trụ và gần như chìm lấp vào ánh 
sáng của sao mẹ, bởi nó quay cực gần sao mẹ (cách 
4 triệu km, 1/10 khoảng cách Mặt trời - sao Thủy), 
chỉ mất 5 ngày để hoàn tất 1 quỹ đạo.

Đó là một hành tinh đá với khối lượng chỉ 
khoảng 1/4 Trái đất, đồng nghĩa với việc nó cực 
nhỏ. Thông thường những hành tinh nhỏ quá gần 
sao mẹ như nó sẽ khó lòng được quan sát bởi bị ánh 
sáng của sao mẹ khỏa lấp, nhưng Proxima Centauri 
d là ngoại lệ bởi nó quá gần chúng ta nên dễ quan 
sát hơn.

Tờ Daily Mail trích lời nhà nghiên cứu 
João Faria từ Viện Vật lý Thiên văn và Khoa học 
không gian Bồ Đào Nha, tác giả chính của nghiên 
cứu, cho hay hành tinh mới được xác nhận khi các 
nhà khoa học quan sát hệ sao lùn đỏ này bằng một 
công cụ đo quang phổ mới là ESPRESSO, đặt trên 
Kính viễn vọng Very Large đặt tại Chile của Đài 
thiên văn Nam Âu (ESO).

Trước đó, hệ sao này nổi tiếng với Proxima 
Centauri b, được xác định từ năm 2016. Proxima 
Centauri b thuộc nhóm hành tinh "kích cỡ Trái 
đất", quay trong một quỹ đạo bị "khóa" với sao mẹ, 
tức luôn hướng về sao mẹ với một mặt duy nhất y 
như cách Mặt trăng bị khóa bởi Trái đất.

Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong vùng sự sống 
và có nhiều nghiên cứu khắp thế giới đã chỉ ra 
những yếu tố chứng minh Proxima Centauri b sống 
được, thậm chí sở hữu một nền văn minh. 

Các nhà khoa học kỳ vọng Kính viễn vọng 
không gian James Webb của NASA được phóng 
lên quỹ đạo sẽ giúp xác nhận về sự sống ở hành tinh 

này. ■ 

NASA công bố hai sứ 
mệnh Mặt trời mới

Ngoài là nguồn cung cấp nhiệt và 
ánh sáng, Mặt trời ảnh hưởng đến 
môi trường không gian theo nhiều 

cách khác nhau. Để tìm hiểu thêm về Mặt trời và 
cách nó ảnh hưởng đến môi trường không gian, 
NASA gần đây đã công bố hai sứ mệnh không gian 
mới: nhiệm vụ nhà thám hiểm Mặt trời đa khe 
(MUSE) và HelioSwarm.

Quả cầu sáng này phát ra bức xạ cùng các 
hạt mang điện tương tác với từ trường của Trái đất 
trong một hiện tượng phức tạp được gọi là thời tiết 
không gian. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức 
khỏe của phi hành gia khi du hành ngoài lớp bảo vệ 
của từ quyển Trái đất, và thiết bị điện tử như vệ tinh 
bay trong quỹ đạo cao.

“MUSE và HelioSwarm sẽ cung cấp cái 
nhìn mới và sâu sắc hơn về khí quyển Mặt trời cùng 
với thời tiết không gian. Những sứ mệnh trên 
không chỉ mở rộng khoa học ngành vật lý Mặt trời 
mà còn cung cấp một góc nhìn độc đáo mới lạ để 
tìm hiểu bí ẩn xung quanh quả cầu cực nóng này”, 
Thomas Zurbuchen, quản trị viên khoa học của 
NASA, cho biết trong một tuyên bố.

MUSE là tên gọi một tàu vũ trụ bay trên 
quỹ đạo quanh Trái đất được trang bị hai thiết bị 
nhìn ở bước sóng cực tím (EUV): một máy quang 
phổ EUV và một máy ảnh bối cảnh EUV. 

Nhiệm vụ của MUSE là xem xét vành nhật 
hoa của Mặt trời, cách thức vành nhật hoa được đốt 
nóng cũng như những vụ bùng phát năng lượng 
như pháo sáng hoặc sự giải phóng lượng vật chất 
cực quang (coronal mass ejections) gây ra thời tiết 
vũ trụ.

Nicola Fox, Giám đốc Bộ phận Trực thăng 
tại Trụ sở NASA cho biết: “MUSE có thể giúp 
chúng tôi lấp đầy những khoảng trống kiến thức 
quan trọng liên quan đến mối quan hệ giữa Mặt trời 
và Trái đất, đồng thời cung cấp thông tin cho một 
loạt các sứ mệnh vật lý Mặt trời sau đó”.

Nhiệm vụ thứ hai, HelioSwarm, bao gồm 
một cụm gồm chín tàu vũ trụ sẽ làm việc cùng nhau 
để đo những thay đổi trong từ trường của Mặt trời 
và gió Mặt trời. Những cơn gió này thổi qua lớp 
ngoài của bầu khí quyển Mặt trời (nhật quyển), trải 
dài ra khỏi Mặt trời và bên ngoài các hành tinh 
thuộc thái dương hệ.

“Cải tiến kỹ thuật trên các vệ tinh nhỏ của 
HelioSwarm giúp tối ưu khả năng điều tra tính 
nhiễu động cũng như sự tiến hóa của nó trong gió 
Mặt trời”, Peg Luce, Phó giám đốc Bộ phận Trực 
thăng cho biết. 

NASA vẫn chưa công bố thời điểm khởi 
động của một trong hai sứ mệnh trên. ■

Phát hiện lõi trong Trái đất 
ở trạng thái siêu ion

Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn 
lâm khoa học Trung Quốc phát hiện 
ra rằng lõi trong cùng của Trái đất 

không phải ở trạng thái rắn bình thường mà là trạng 
thái siêu ion.

Theo báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí 
Nature, trạng thái siêu ion, một trạng thái trung 
gian giữa trạng thái rắn và trạng thái lỏng, được tạo 
thành từ sắt rắn và các nguyên tố nhẹ giống như 
chất lỏng trong lõi trong cùng của Trái đất.

Từ lâu các nhà khoa học đã cho rằng còn có 
một số nguyên tố nhẹ tồn tại trong lõi trong cùng 
của Trái đất, ngoài sắt, do mật độ của lõi này thấp 
hơn sắt nguyên chất. Theo các nhà khoa học, các 
nguyên tố nhẹ đó có thể là silicon, hydrogen, 
carbon và oxygen, tuy nhiên vấn đề trạng thái của 
chúng trong lõi trong cùng của Trái đất hiếm khi 
được nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu từ Viện Địa hóa học 
thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và 
Trung tâm Nghiên cứu cao cấp về Công nghệ và 
Khoa học áp suất cao ở Bắc Kinh đã tiến hành 
nghiên cứu nhiều hợp kim gồm sắt và các nguyên 
tố nhẹ trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao mô 
phỏng điều kiện lõi trong cùng của Trái đất.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các 
nguyên tố nhẹ như hydrogen, oxygen và carbon 
trong hợp kim với sắt chuyển sang trạng thái siêu 
ion trong điều kiện lõi trong cùng của Trái đất, thể 
hiện qua việc có độ khuếch tán cao giống chất lỏng. 
Điều này cho thấy lõi trong cùng của Trái đất có thể 
ở trong trạng thái siêu ion hơn là trạng thái rắn bình 
thường.

Trạng thái siêu ion là trạng thái vật chất 
trung gian đặc biệt vừa có tính chất của chất rắn, 
vừa có tính chất của chất lỏng. Ví dụ, trong nước 
siêu ion, các ion oxygen tạo thành mạng tinh thể 
như trong trạng thái rắn, trong khi các ion 
hydrogen chuyển động xung quanh giống như 
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Nicolas Léonard Sadi 
Carnot hay là những biến hóa 
của lửa

Vào đầu thế kỷ XIX – nhất là ở nước 
Anh – người ta biết chế tạo máy 
hơi nước mà không biết những 

nguyên lý đích thực về những hoạt động của nó. 

Những kỹ sư người Pháp tìm cách cải tiến 
dần dần những mô hình đang có. Nhờ vào một suy 
nghĩ thực tế mà Nicolas Léonard Sadi Carnot 
(1796 - 1832) hiểu được vai trò của nhiệt trong các 
máy đốt nóng và từ đó ông nêu lên tác dụng của lửa. 

Chính ở cái nhìn này – dù chưa thật rõ ràng 
– về bản chất của nhiệt mà phát sinh khái niệm 
năng lượng chi phối toàn bộ quan điểm hiện đại của 
chúng ta về sự cân bằng trong thiên nhiên.

Vào năm 1815, bấy giờ là thời Phục hưng, 
Pháp và Anh nối lại quan hệ kinh tế, dư luận Pháp 
cho rằng nền kỹ nghệ Anh đang trội hơn. Sự hưng 
thịnh ấy có vẻ như họ đã nhờ vào việc sử dụng 
những máy hơi nước cải tiến. 

Do đó, việc nghiên cứu những điều kiện tối 
ưu cho các máy này hoạt động đã trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của các nhà vật lý Pháp ở thời 
kỳ này.

Hơn nữa, cũng chính ở thời kỳ này, ở Pháp 
phát sinh một trong những thuyết tiên tiến quan 
trọng nhất, không những đối với tương lai các máy 
mà còn đối với việc tạo ra một ngành khoa học làm 
thay đổi quan niệm của thế giới, đó là sự ra đời của 
khái niệm về năng lượng.

Thật vậy, dưới thời Phục hưng trung úy 
Sadi Carnot lợi dụng chế độ nửa-lương để nghiên 
cứu hoạt động của các máy hơi nước. 

Ông là con của Lazare Carnot, một chính 
khách nổi tiếng, nhà cách mạng từ buổi đầu, Bộ 
trưởng Chiến tranh thời Bonaparte và dù ít được 
biết đến hơn, ông còn là một nhà khoa học lớn. 

Năm 1783, Lazare Carnot xuất bản “Tiểu 
luận về các máy tổng quát” và năm 1803: “Những 
nguyên lý căn bản về cân bằng và chuyển động”. 

Sadi, con trai trưởng của ông, tốt nghiệp 

trường Bách khoa và gia nhập quân đội. Cuộc 
chiến Napoléon kết thúc lợi dụng thời gian rảnh 
rỗi, ông soạn thảo công trình của ông. 

Suy nghĩ về sức phát động của lửa và 
những máy thích hợp để phát triển sức này 
(Réflexions sur la puissance motrice du feu et les 
machines propres à développer cette puissance) 
xuất bản vào năm 1824.

Ban đầu tiểu luận không có tiếng vang, đến 
năm 1834, nhờ luận văn của Emile Clapeyron, tiểu 
luận của Carnot mới không bị quên lãng. 

Carnot đã trình bày ở đó một trong số 
những nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực: đó là 
nguyên lý liên kết công với sự trao đổi nhiệt, về sau 
đưa đến việc nêu lên những nguyên tắc về trao đổi 
năng lượng trong thiên nhiên.

Vào thời Carnot bắt đầu nghiên cứu của 
ông, quan điểm chung, như Biot đã nêu trong 
“Chuyên luận vật lý (1816)” cho rằng nhiệt là một 
“lưu chất” không hủy hoại được (chất nhiệt). 

Trong các máy hơi nước, người ta nghĩ 
rằng chất này chỉ làm để cho nước bốc hơi: sức phát 
động (ngày nay người ta gọi là công) chỉ là tác 
dụng của lực đàn hồi (áp suất) của hơi nước lên 
piston. 

Người ta còn chưa biết có một dạng năng 
lượng ở trong nhiệt. Thiếu một lý thuyết thích đáng 
về vai trò của nhiệt, các kỹ sư chỉ lượng định điểm 
nhiệt độ cần thiết, bảo đảm cho hoạt động có lợi 
nhất cho mỗi kiểu máy. 

Do đó, họ chỉ cố gắng giải quyết vấn đề 
xuất hiện là gia tăng số nhiên liệu phải tiêu thụ 
thêm khi muốn giữ nhiệt độ, áp suất hơi nước ở 
mức độ cao. 

Áp suất và lượng nhiệt cần thiết đều tăng 
lên với nhiệt độ để có cùng một trọng lượng hơi 
nước, như vậy để có một áp suất cao phải kèm theo 
một sự tiêu thụ chất đốt không cân xứng.

Như nước đổ trên bánh xe của cối xay
Trong tác phẩm “Suy nghĩ về sức phát 

động của lửa” Sadi Carnot nghiên cứu những máy 
hơi nước một cách hoàn toàn khác. 

Ông lưu ý rằng việc sản sinh một “sức phát 
động” trong một máy hơi nước luôn luôn kèm theo 
một “sự giảm lưu chất nhiệt” từ phía “vật nóng” 
sang phía “vật lạnh”. 

Suy nghĩ này dựa trên một phép loại suy 
với nước: như ở cối xay, nước rơi sinh ra công; 
trong một máy hơi nước, chính sự chuyển tải chất 
nhiệt sinh ra công. 

Sự chuyển tải chất cân được (hơi nước) 
theo Carnot, nó có vẻ không cần thiết cho việc sản 
sinh ra công. 

Ông nghĩ đến khả năng về khái niệm những 
máy lửa (machines à feu) tức là những máy nhiệt 
(des machines thermiques) chúng không phải là 
những máy hơi nước. 

Về mặt lý thuyết, Carnot dựa trên sự kiện 
tất cả những vật thể trong thiên nhiên đều có thể 
thay đổi thể tích dưới tác dụng của những thay đổi 
nhiệt độ, đều sinh ra công mà không bị chuyển tải 
và sử dụng thân nhiệt. 

Carnot cho rằng một sự tải nhiệt mà không 
kèm theo một sự thay đổi thể tích nào thì cần phải 
tránh, bởi vì nó không thể sinh ra công. Trong một 
máy có hiệu suất tốt nhất, tức là máy lý tưởng, cần 
tránh đặt tiếp xúc với nhau những bộ phận có nhiệt 
độ khác nhau để tránh những chuyển tải như vậy, vì 
chúng vô ích.

Áp dụng lý luận này cho máy hơi nước, 
Carnot sơ đồ hóa kiểu vận hành để thực hiện hiệu 
suất cực đại. Dù vậy, Carnot không thể khép kín 
chu kỳ đối với máy hơi nước, ông chỉ có thể đạt đến 
như vậy trong trường hợp lý tưởng (vì một loại 
máy như vậy không có) bằng một phương pháp mà 
Ernst Mach gọi là “thí nghiệm bằng tư tưởng”. 

Khi ấy ông có thể chứng minh một cách 
chặt chẽ rằng hiệu suất tối đa của một máy nhiệt là 
độc lập với những tác nhân sử dụng: nó chỉ phụ 
thuộc những nhiệt độ của những vật thể mà ở giữa 
chúng có sự chuyển tải chất nhiệt. 

Thay đổi những từ chuyển tải chất nhiệt 
bằng những từ “trao đổi nhiệt” chúng ta có ngôn 
ngữ khoa học hiện đại của định lý Carnot. 

Chính ông đã khẳng định nguyên lý: 
“Không có sự biến đổi nhiệt thành ra công mà 
không dùng hai nguồn nhiệt có nhiệt độ khác 
nhau”. Chính nguyên lý này đã tạo nên một trong 
hai định luật cơ bản của nhiệt-động-lực.

Công trình của Carnot đến năm 1834 được 
Emile Clapeyron (1799 - 1864) bổ sung bằng công 
thức đại số và sơ đồ chu trình vận hành.

Với công trình đóng góp của mình, Carnot 
thật sự là nhà sáng lập ngành nhiệt-động-lực học, 
mà về sau thường gọi là “thuyết cơ học về nhiệt”. 
Ông qua đời năm 1832, là một trong số những nạn 
nhân của bệnh dịch tả năm ấy. ■

Cuộc đời đầy bi thảm của 
giai nhân tuyệt sắc Hà Thành 
một thời

Vẻ đẹp của cô Phượng phố Hàng 
Ngang đã khiến bao văn nhân tài 
tử đắm say một thời.

Tứ đại mỹ nhân Hà thành vốn rất nổi tiếng, 
gồm: cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô 
Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy.

Đó là những mỹ nhân có nhan sắc và nổi 
tiếng đến nỗi từng làm mê đắm biết bao trái tim của 
các quý ông học hàm học vị cao, hoặc công tử hào 
hoa, văn nhân - ký giả đa tình.

Nghiêng ngả với người con gái tuyệt sắc
Những năm 1930, dân Hà thành xôn xao về 

tấm thảm tình “cô Phượng Hàng Ngang”. Không 
chỉ báo chí, người ta còn viết sách, dựng kịch, làm 
thơ về vụ thảm tình này. Nguyên mẫu cô Phượng 
đã trở thành nhân vật chính của nhiều vở kịch nói, 
chèo, cải lương được trình diễn khắp từ Bắc vào 
Nam.

Kẻ chê cô Phượng là dâm loạn, nhẫn tâm 
bỏ lại chồng con, bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để 
đi theo trai. Người thì khen cô dám đạp lên lề thói 
đạo đức phong kiến, đi theo tiếng gọi thổn thức của 



Trang 7A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1998 * Saturday, June 11, 2022

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNGKIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

con tim. 
Trong số những tiểu thuyết ăn khách hàng 

đầu lấy nguyên mẫu từ mối tình oan trái của cô 
Phượng phải kể đến tiểu thuyết Mồ cô Phượng của 
Tùng Lâm Lê Cương Phụng.

Vương Thị Phượng là con gái yêu của 
thương gia Hoa kiều Vương Toàn Thắng, nhà bán 
hàng tơ lụa giàu có. 

Cô Phượng hàng Ngang
Lúc còn nhỏ, Phượng đã nõn nà, màu da 

như trứng gà bóc, ngón tay như ngọn bút măng, ai 
thấy cũng yêu, cũng ve vuốt. Con gái “lá ngọc cành 
vàng” được vợ chồng họ Vương nâng niu quý hóa 
như hạt ngọc trên tay.

Theo người đời truyền tụng thì cô đẹp đến 
nỗi bất cứ ai đi qua cửa hàng cũng phải ngoái đầu 
lại hoặc đi đi lại lại vài lần để ngắm cô. 

Người Hoa kiều ở Hàng Ngang nói rằng 
đôi mắt của Thị Phượng là đôi mắt “Hoàng diệp 
lạc” nghĩa là con mắt uốn cong tựa như lá vàng rơi 
trong gió... Có người lại ví đôi mắt của cô là đôi 
mắt “bán thụy phượng hoàng” như con phượng 
hoàng nửa thức nửa ngủ.

Mỗi khi ra đường, xuất hiện ở đám đông 
hay bất kỳ đâu, cô Phượng ăn mặc rất nền nã, khi 
thì chít khăn nhiễu tam giang, khi thì chít khăn 
nhung đen, đuôi gà vắt qua mái tóc. 

Cô hay mặc yếm hoa hiên, quần lĩnh tía cạp 
điều thắt lưng quan lục. Tất cả những màu sắc ấy 
ánh lên qua chiếc áo dài vải phin trắng may sát vào 
thân hình nở nang. Và đã có không ít văn nhân - ký 
giả đương thời khi được diện kiến cô Phượng đã 
phải thốt lên: “Tây Thi khiếp vía, Hằng Nga giật 
mình”.

Nhà văn Vũ Ngọc Phan, trong cuốn hồi ký 
“Những năm tháng ấy” đã dành những từ ngữ hoa 
mỹ nhất để mô tả vẻ xuân sắc của người đẹp: 

Cô Phượng người tầm thước, có đôi mắt bồ 
câu long lanh, với cặp mi cong, đôi lông mày xanh 
và dài, môi đỏ mọng đầy dục vọng, mũi dọc dừa 
thanh tú và đôi má lúm đồng tiền khi cười. 

Gò má cô hơi cao, ửng hồng, làm cho 

khuôn mặt trái xoan của cô có sức quyến rũ, giống 
như nữ diễn viên điện ảnh Marlen Dietrich lừng 
danh thời bấy giờ. Theo nhà báo Phùng Bảo Thạch 
thì cô Phượng đẹp lắm. Sắc đẹp của cô như chất 
thuốc phiện. Nó quyến rũ, cuốn hút người ta. Ai đã 
vướng vào thì khó mà thoát ra được.

Những cuộc tình dang dở
Nhiều người "thèm" muốn như vậy, nhưng 

cô Phượng lại lấy chồng là hạng công tử tốt mã giẻ 
cùi ở Hàng Ngang. Chồng cô suốt ngày rong chơi, 
chỉ coi vợ như một thứ đồ đắt tiền, xinh xinh, chỉ để 
ngắm nghía, canh chừng, chứ không phải để tâm 
tình, cùng nhau vươn tới những khát vọng xa xôi.

Thậm chí, vì nghiện cờ bạc rượu chè và có 
tính ghen tuông, chồng thường đánh cô và đòi ly dị. 
Cô sớm hiểu ra thân phận người phụ nữ lúc đó nên 
đã phản kháng bằng cách bỏ chồng đi theo tiếng 
gọi của một anh chàng nhà báo trẻ đầy tài hoa, tên 
là Hoàng Hồ, bút danh Hoàng Tích Chu, con trai 
một ông Huyện ở Bắc Ninh. Hai người yêu nhau 
say đắm, thực là một đôi trai tài gái sắc.

Vào khoảng cuối năm 1927, cả Hà Nội 
chấn động trước tin cô Phượng mất tích. Mãi sau 
này, mọi người mới biết cô Phượng đã theo Hoàng 
Tích Chu vào Sài Gòn sống. Cô đâu có biết rằng đó 
là một chuyến đi định mệnh. 

Hoàng Tích Chu đã quyết chí sang Pháp 
học nghề làm báo và hoàn cảnh không cho phép 
Chu đem theo người tình. Lúc đó, Chu bảo với 
Phượng về Bắc gặp cha, đem theo một bức thư cầu 
khẩn rất cảm động để ông nhận Phượng làm con 
dâu trong khi đợi Chu du học về.

Vốn là người có quan niệm cổ về lễ giáo, 
ông Huyện cho là gia đình Phượng không môn 
đăng hộ đối với gia đình ông, nên sai người đưa 
Phượng về xin lỗi chồng để trở lại, nhưng bị từ 
chối. Thế là cô Phượng đành phải làm nghề buôn 
bán nuôi thân.

Cuối đời bi thương
Sau nhiều lần vào Nam ra Bắc, đôi khi cô 

phải nương tựa vào người khác để tồn tại. Có người 
bạn giới thiệu Phượng cho một người tên Lưu - 
cũng là người phong nhã lịch thiệp. Nhưng Lưu đã 
có vợ nên phải thuê một căn nhà nhỏ bên Gia Lâm 
cho Phượng ở. 

Lưu đã vạch kế hoạch để hai người trốn 
sang Hồng Kông nhưng kế hoạch không thành. 
Phượng phải về nương náu tại một ngôi chùa ở 
Hưng Yên ý muốn đi tu, nhưng vì nghiệp trần vẫn 
nặng, cô vẫn phải chịu đựng kiếp hồng nhan.

Một hôm, có người đàn ông tên Bách làm 
Tham tán ở tòa Sứ đến vãn cảnh chùa gặp Phượng. 
Bách mê mẩn vẻ đẹp mặt hoa da phấn của Phượng 
bèn mượn người đến đánh tiếng với Phượng và xin 
với sư bà cho Phượng về làm vợ lẽ. Vợ cả của Bách 
đến đón Phượng về làm chị làm em rất quý hóa 
ngọt ngào. 

Nhưng ít lâu sau, Tham tán Bách được 
chuyển đi Lai Châu, vợ cả lại cho Bách và Phượng 
đi trước, còn mình sẽ lên sau. Ai ngờ bà cả đã ngầm 
sai người đầu độc Phượng bằng một loại thuốc gì 
đó làm cho cô hóa điên lúc tỉnh lúc mê, lúc cười lúc 

khóc, gầy rộc đi. 
Tham tán Bách đành sai người đưa cô về 

Chợ Bờ (Hòa Bình), nhưng sau đó Phượng về lại 
Gia Lâm tìm đến bà hàng xóm cũ, trong người chỉ 
còn có 15 đồng bạc.

Bà hàng xóm tốt bụng nhưng nhà quá 
nghèo trông nom cô như con đẻ, chạy vạy thuốc 
thang và lo miếng ăn từng bữa. 

Bệnh ngày một nặng, bà đành phải đưa cô 
vào nhà thương làm phúc. Đến đây, người con gái 
sắc nước hương trời một thời giờ sống vô định, 
thảm buồn làm những ai biết chuyện cũng thấy xót 
xa cho phận hồng nhan bạc mệnh. 

Một tuần sau, cô Phượng qua đời trong đau 
đớn. Lúc đó, nhiều ký giả từng viết trên các báo 
đương thời rằng, lúc sống nàng Phượng được xe 
đưa ngựa đón, phục tùng bao nhiêu thì lúc chết lại 
thê thảm trong bi kịch bấy nhiêu.

Đám đưa tang của nàng Phượng là một đám 
tang đìu hiu, vắng lặng nhất Hà thành thời bấy giờ. 
Có chăng chỉ là vài người làm nhiệm vụ tạp dịch, 
nhân viên nhà thương phải làm công việc của 
mình. 

Những người quen cũ đón rước khi xưa giờ 
ngoảnh mặt quay đi, có kẻ tò mò chạy đến ngó qua 
rồi quay gót đi không màng đến đoạn cuối đời bi 
đát của nàng. Chỉ có một người tình cũ rủ lòng 
thương, khắc cho cô một tấm bia đề: "Mộ người 
bạc mệnh Vương Thị Phượng". 

Khi đó mộ của cô đối diện với cổng chính 
bệnh viện Bạch Mai ngày nay. Đường thẳng từ 
ngôi mộ đến cổng Bệnh viện chừng 150 mét. Cuối 
đời bi thương của người đàn bà vang danh xinh đẹp 
ấy lại có cái kết thực sự buồn thảm. ■

* Ruler châu Phi
Đại sứ của một nước châu Phi đến 

Matxcơva, được một chính khách người Nga chiêu 
đãi. 

Sau bữa tiệc, người ta giới thiệu một trò 
chơi để thể hiện lòng dũng cảm. Khẩu súng ruler 6 
viên được nạp một viên đạn và đưa cho ngài đại sứ. 

Ông này xoay mạnh ruler rồi đưa súng vào 
mang tai, bóp cò... Thật may, viên đạn không lên 
nòng!

Năm sau, vị người Nga sang thăm nước 
châu Phi nọ. Sau tiệc chiêu đãi, ông đại sứ khoe với 
khách trò chơi "ruler châu Phi". Đó là 6 cô gái 16 
tuổi, giống nhau như đúc, xinh như mộng, ngồi trên 
một cái đu quay. Chủ nhà giới thiệu luật chơi như 
sau:

- Sau một cú xoay mạnh, 1 trong 6 cô sẽ 
dừng lại trước mặt ông và cô ta sẽ sống chung với 
ông trong suốt thời gian ở đây. Không được từ chối.

- Ồ, ruler châu Phi thật là ngọt ngào, tôi 
muốn trúng cả 6 "viên đạn"!

- Một trong sáu cô kia luôn thèm ăn thịt 
người. Chúc ngài may mắn!!!

Vui Cöôøi
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Thót tim màn biểu diễn với 
lửa ảo diệu của cô dâu chú rể 
ngay tại tiệc cưới

Đám cưới của cặp đôi Gabe Jessop 
và Ambyr Bambyr khiến những 
quan khách tham dự cũng như 

người xem video phải giật mình lo lắng khi thực 
hiện màn biểu diễn với lửa ngay tại bữa tiệc.

Cách tốt nhất để làm cho một đám cưới nổi 
bật là biến nó thành của riêng bạn. Một cặp đôi là 
diễn viên đóng thế đã quyết định thực hiện tiệc 
cưới độc nhất vô nhị trên thế giới với những chi tiết 
được cá nhân hóa mà hiếm ai có thể bắt chước.

Russ Powell, nhiếp ảnh gia đám cưới lần 
đầu tiên chia sẻ video trên kênh Tiktok cá nhân đã 
vô cùng bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm 
của cư dân mạng. Video thu về hơn 13 triệu lượt 
xem và hàng nghìn bình luận.

Kể từ đó, video lan truyền, xuất hiện nhiều 
hơn trên các nền tảng khác như Instagram, 
Facebook.

Chủ nhân của bữa tiệc là cặp đôi Gabe 
Jessop và Ambyr Bambyr, cả hai đều là những diễn 
viên đóng thế chuyên nghiệp. Họ muốn tổ chức 
một đám cưới đáng nhớ bằng cách nghĩ ra màn 
biểu diễn với lửa ngay trước mặt quan khách.

Đoạn video lan truyền cho thấy ban đầu 
người đàn ông châm lửa bó hoa trên tay cô dâu. 
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang phía lưng của đôi 
nam nữ. Trong khi lửa ngùn ngùn cháy sáng, cô dâu 
chú rể vẫn tự nhiên bước đi, tay trong tay, vui vẻ 
hạnh phúc trong lời chúc mừng của những người 
chứng kiến.

Cuối cùng cặp đôi quỳ gối xuống đất, một 
người đàn ông cầm bình cứu hỏa dập lửa. Màn biểu 
diễn ngoạn mục khiến tất cả chứng kiến và người 
xem qua video sửng sốt. Cặp đôi là diễn viên đóng 
thế dường như đã biến thành pháo hoa rực rỡ trong 
chính đám cưới của mình.

Đây là màn trình diễn mạo hiểm, cặp đôi đã 
chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, 
cặp đôi cũng trang bị áo choàng, bộ quần áo chống 
cháy cùng gel chống bỏng.

Nhiếp ảnh gia Russ Powell cho biết: “Đây 
là các chuyên gia được đào tạo, có sự chuẩn bị 
trước khi thực hiện. Không khuyến khích mọi 
người áp dụng”.

Gabe Jessop và Ambyr Bambyr quen nhau 
khi cùng làm diễn viên đóng thế trên phim trường 
Hollywood.

Ambyr chia sẻ rằng: “Bữa tiệc của chúng 
tôi có một đội ngũ chuyên gia cùng tham gia thực 
hiện, mọi người không nên cố gắng làm theo nếu 
không được đào tạo và có thiết bị phù hợp”.

“Điều này thật tuyệt vời”, “Đám cưới có 
một không hai trên thế giới”, “Cô dâu chú rể đóng 
thế pháo hoa”, “Nếu được tận mắt chứng kiến thì 
hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời”... cư dân mạng 
bình luận. ■

Cặp sinh đôi chào đời khi 
mới hơn 22 tuần tuổi sống sót 
thần kỳ

Cặp chị em sinh non nhất thế giới 
Kambry và Keeley Ewoldt chào 
đời khi mới 22 tuần và 1 ngày đã 

vượt qua cửa tử thần, sống sót thần kỳ, hiện đã 3 
tuổi.

Hai chị em Kambry và Keeley sinh ra tại 
Bệnh viện Đại học Iowa ở Iowa, Mỹ vào ngày 
24/11/2018. Cặp đôi được mệnh danh là cặp sinh 
đôi sinh non nhất thế giới sống sót thần kỳ.

Được biết, ngày dự sinh của cặp đôi là 
29/3/2019 nhưng mẹ của họ gặp sự cố bất ngờ buộc 
phải sinh con khi thai mới 22 tuần 1 ngày.

Bác sĩ cho biết, thai 22 tuần vẫn còn rất bé, 
trẻ vẫn còn nhắm mắt, hệ thần kinh đang phát triển 
và hoàn thiện các giác quan. Jade Ewoldt, mẹ của 
cặp sinh đôi cho biết: “24 giờ sau khi vỡ nước ối, 
tôi mới sinh hai em bé. Mọi thứ đến với tôi rất bất 
ngờ”.

Gia đình cặp sinh đôi biết rằng khả năng 
sống sót của cả hai là rất thấp. Lúc mới chào đời 
Keeley nặng 490 gam, trong khi đó Kambry chỉ 
nặng 449 gam. 

Mặc dù các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
cảnh báo rằng Jade Ewoldt sẽ phải đối mặt với 
chặng đường dài để giúp hai con phục hồi, nhưng 
cô vẫn hy vọng. 

Khi mang thai ở tuần thứ 16, Jade Ewoldt 
được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn 
truyền máu song sinh nghiêm trọng. Điều này xảy 
ra với những cặp song sinh cùng trứng, có chung 
nhau thai, một em bé sẽ nhận được nhiều máu hơn 
trong khi em bé còn lại nhận được quá ít.

Rối loạn này khiến cả hai đứa trẻ đều bị ảnh 
hưởng, một đứa lớn hơn và đứa còn lại nhỏ hơn. 
Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, có thể 

dẫn đến sự ra đi của một trong hai hoặc cả hai chị 
em.

Sau nhiều tháng được chăm sóc đặc biệt tại 
bệnh viện, Kambry và Keeley được trở về nhà lần 
đầu tiên vào năm 2019. Cặp đôi mắc bệnh phổi 
mãn tĩnh, cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn.

Như bất kỳ người mẹ nào, Jade luôn nỗ lực 
hết mình và thích nghi với cuộc sống mới để đảm 
bảo các con gái có mọi thứ cần thiết để phát triển 
mạnh mẽ.

Đến năm 2020, em bé bắt đầu biết nói 
nhưng Kambry xuất hiện biểu hiện chứng tự kỷ, 
không nói được nhiều và cha mẹ phải dạy họ ngôn 
ngữ ký hiệu.

Jade Ewoldt cho biết: “Thay vì cố gắng yêu 
cầu con nói, chúng tôi dạy con ngôn ngữ ký hiệu và 
điều này khiến con thoải mái hơn nhiều”.

Ai cũng biết rằng những trường hợp chào 
đời khi còn quá nhỏ chỉ 23 tuần tuổi, nếu em bé 
sống sót và phát triển khỏe mạnh được gọi là kỳ 
tích. Sự chiến đầu giành giật sự sống của cặp đôi 
Kambry và Keeley được coi là thần kỳ.

Cặp đôi nhà Ewoldt đã lớn lên thành hai chị 
em sinh đôi cứng cáp và hạnh phúc như bao đứa trẻ 
mới chập chững biết đi khác. Cặp sinh đôi sẽ đến 
trường lần đầu tiên vào mùa thu năm nay.

“Đây thực sự đã thử thách cuộc sống của 
gia đình chúng tôi. Vượt qua nó khiến chúng tôi trở 
nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi học được cách trân 
trọng cuộc sống, quý trọng từng khoảnh khắc đơn 
giản, nhỏ bé mỗi ngày”, Jade Ewoldt nói. ■  

Thị trấn kỳ quặc - nơi bạn 
không được chết

Thị trấn Longyearbyen, Svalbard, là 
một trong những khu định cư ở cực 
Bắc của địa cầu và là nơi bạn... 

không thể chết. Có một nghĩa trang trong thị trấn, 
nhưng nó đã không được sử dụng trong 70 năm.

Nguyên nhân là do khí hậu băng giá, ngăn 
không cho xác chết phân hủy và các xác chết sẽ trở 
thành điểm thu hút các loài động vật hoang dã. Vậy 
nên, người ta không cho phép cư dân chôn cất 
người chết ở đây. Khi bác sĩ chẩn đoán ai đó không 
thể kéo dài sự sống lâu, người này sẽ được đưa đất 
liền Na Uy bằng máy bay. ■ 
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Cả khu phố “phát điên” vì 
tiếng động lạ từ 4h sáng mỗi 
ngày, cảnh sát can thiệp nhận 
được câu trả lời thêm hậm hực

Sẽ ra sao nếu hàng xóm của bạn có 
một con thú cưng là gà trống nhỉ?

Ai cũng biết giấc ngủ vô cùng quan trọng 
đối với tất cả mọi người. Có được ngủ sâu, ngủ kỹ, 
ngủ đủ thì mới đảm bảo sức khỏe, sự tỉnh táo. 

Vậy mà mới đây, người dân ở một khu phố 
thuộc thành phố Worcester, hạt Worcestershire 
(Anh) đã rơi vào tình trạng “phát điên” vì âm thanh 
làm ồn từ 4h sáng. Điều đáng nói, âm thanh ấy lại 
phát ra từ một con vật cưng của hàng xóm, chẳng ai 
làm gì được...

Chia sẻ với tờ The Sun, một giáo viên tên 
Sonya Vickers (48 tuổi) sống trong khu phố cho 
biết cô đã bị mất ngủ kéo dài suốt 8 tuần, kể từ sau 
kỳ nghỉ lễ Phục Sinh.

Cô cho biết: “Con gà trống, thú cưng của 
một gia đình sống trong khu, bắt đầu gáy lúc 4 giờ 
sáng, có khi 5 giờ sáng, nhưng ngày nào cũng vậy, 
không ngày nào yên. Con gái tôi đã phải nghỉ làm 
vào tuần trước để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày quá mệt 
mỏi. Một số người trong khu đã đến tận nhà và lịch 
sự yêu cầu gia đình ấy nhốt con gà trong chuồng 
cho đến 8 giờ sáng. Nhưng không có gì thay đổi”.

Thậm chí, một cư dân khác còn bị làm 
phiền khi làm việc tại nhà và phải họp qua Zoom. 
Anh nói: “Các đồng nghiệp của tôi bắt đầu gọi tôi 
là 'Old MacDonald' vì các cuộc họp buổi sáng của 
chúng tôi liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng gà 
gáy”.

Sau khi khuyên bảo không được, các hộ 
dân đã phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát vì 
tiếng gà gáy có thể được coi là một điều phiền toái.

Thế nhưng, khi cảnh sát đến gõ cửa gia 
đình nuôi gà, một người đàn ông vô tư trả lời: 
“Chúng tôi rất buồn về tình hình này. Nhưng mấy 
đứa nhỏ nhà tôi rất thích con gà trống. Đó là thú 
cưng của chúng”.

Không rõ, người dân trong khu phố này sẽ 
tiếp tục sống ra sao khi tình trạng căng thẳng vẫn 
chưa được giải quyết.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2021, một cặp 
vợ chồng tên Lorraine Burgeen và Alexander ở 
Blackpool, Lancashire (Anh) cũng đã bị tòa án yêu 
cầu “giải tán” đàn gà họ nuôi trong vườn nhà vì 
chúng gáy suốt ngày đêm.

Cư dân trên con phố vốn yên tĩnh cho biết 
họ đã “lịch sự” yêu cầu cặp vợ chồng đưa đàn gà đi 
từ cách đó 3 năm nhưng vấp phải sự hung hãn của 
gia chủ. Kể từ đó, họ đã liên tục phàn nàn về tiếng 
ồn “ác mộng”, tiếng ồn lớn đến mức họ thậm chí 
không thể mở cửa sổ nhà.

Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức cả khu phố 
phải gửi đơn kiện ra tòa. Cặp vợ chồng nhà 
Burgeen đã nhận lỗi và hứa làm giảm tiếng ồn. Họ 
được lệnh phải tìm chỗ ở thay thế cho đàn gà của 

mình.
Chủ tịch Tòa án Sơ thẩm Blackpool, Simon 

Bridge, nói với cặp vợ chồng: “Các bạn phải giải 
quyết việc này ngay lập tức. Đây là một cảnh báo”.

Tuy nhiên, sau phiên tòa, những người 
hàng xóm vẫn phải chịu đựng tiếng gáy những con 
gà trống gáy từ 5 giờ sáng và sau đó là cả ngày, từ 
sáng sớm cho đến chạng vạng. ■

Dọn tủ đồ của cha quá cố, 
người đàn ông ngỡ ngàng phát 
hiện “kho báu” và cái kết không 
tưởng

Sau nhiều năm cha mất, người đàn 
ông phát hiện kho báu trị giá cả triệu 
USD.

Hãng tin Reuters mới đây đưa tin về sự việc 
hy hữu xảy ra ở Chile. Nhân vật chính trong câu 
chuyện thu hút sự chú ý của truyền thông là ông 
Exequiel Hinojosa. 

Cụ thể, vào khoảng những năm 1960-1970, 
bố ông Exequiel đã chắt bóp từng đồng, cố gắng 
tiết kiệm để mua một ngôi nhà. Làm được đồng 
nào, ông lại đem đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Tổng 
số tiền ông có được là 140.000 peso, tương đương 
163 USD hiện nay.

Các con số được ghi tỉ mỉ trong cuốn sổ tiết 
kiệm của một ngân hàng thuộc liên minh tín dụng ở 
Chile thời bấy giờ. Đáng tiếc là liên minh tín dụng 
này hiện không còn hoạt động.

Chưa kịp mua nhà thì bố ông Exequiel đã 
qua đời. Cuốn sổ ấy vẫn nằm im lìm trong một 
chiếc hộp suốt nhiều thập kỷ.

Mãi cho tới gần đây, khi dọn dẹp đồ đạc của 
người cha quá cố, ông Exequiel mới phát hiện ra 
cuốn sổ tiết kiệm. Theo lẽ thường, những cuốn sổ 
tiết kiệm đã cũ như vậy chẳng còn giá trị gì nữa. 
Tuy nhiên, ông Exequiel để ý thấy dòng chữ “trạng 
thái được đảm bảo” và ông cho rằng mình hoàn 
toàn có quyền hưởng số tiền ấy theo tỷ giá hiện tại.

Ông cho biết gia đình không hề được nghe 
đến sự tồn tại của cuốn sổ, cho đến khi họ tìm thấy 
nó.

Với lãi suất và lạm phát nhiều năm qua, số 
tiền 140.000 peso hiện được ước tính trị giá hơn 1 
tỷ peso, tương đương gần 1,2 triệu USD. Chính 
quyền bang nơi ông Exequiel cương quyết không 
xử lý vụ việc cho ông. Vì vậy, vụ việc đã được 
chuyển đến tòa án tối cao Chile.

Với lãi suất và lạm phát nhiều năm qua, số 
tiền 140.000 peso hiện được ước tính trị giá hơn 1 

tỷ peso, tương đương gần 1,2 triệu USD. 
“Số tiền đó là của gia đình chúng tôi. Bố tôi 

đã tiết kiệm bằng cách làm việc chăm chỉ”, ông 
Exequiel nói và cho biết gia đình không hề được 
nghe đến sự tồn tại của cuốn sổ, cho đến khi họ tìm 
thấy nó.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quá trình này 
sẽ biến thành một vụ kiện đối với nhà nước”, ông 
nói thêm.

Vài tòa án địa phương đã ra phán quyết có 
lợi cho ông Exequiel, nhưng chính phủ vẫn kháng 
cáo. Giờ đây, người ta đang chờ một phiên tòa phúc 
thẩm cuối cùng để quyết định số phận của cuốn sổ 
tiết kiệm trị giá hàng triệu USD. ■ 

Kinh hoàng khoảnh khắc 
mắc kẹt ở độ cao 71 mét khi 
đang đi tàu lượn siêu tốc

Tàu lượn siêu tốc đang hoạt động 
bình thường bất ngờ dừng lại khi 
đang ở độ cao hơn 71 mét khiến 

nhiều du khách thót tim, hoảng sợ.
Sự cố hi hữu xảy ra trên con tàu siêu tốc Big 

One ở khu vui chơi trên bãi biển Blackpool 
Pleasure, Anh. Big One là một tàu lượn siêu tốc 
bằng thép nằm tại Bãi biển Blackpool Pleasure ở 
Blackpool, Lancashire, Anh. Chuyến đi đầu tiên ra 
mắt công chúng vào ngày 28/5/1994 với tư cách là 
tàu lượn cao nhất và dốc nhất trên thế giới. Nó đã 
giữ kỷ lục cho đến tháng 7/1996, khi tàu lượn cao 
tốc Fujiyama khai trương tại Fuji-Q Highland, 
Nhật Bản. 

Hiện tại, đây là tàu lượn cao nhất và nhanh 
thứ 2 ở Anh, thu hút nhiều khách du lịch ưa mạo 
hiểm đến với khu vực. Tốc độ tối đa thông thường 
cho chuyến đi là 119 km/h, chuyến đi kéo dài 
khoảng ba phút.

Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng 
xã hội cho thấy con tàu đang di chuyển bình thường 
bất ngờ dừng lại. Tất cả du khách trên tàu vô cùng 
lo lắng khi lơ lửng ở độ cao hơn 71 mét.

Sau đó, mọi người phải tự đi bộ xuống bằng 
cách men theo cầu thang ở bên cạnh đường ray tàu 
lượn, ước tính khoảng 420 bậc.

Đoạn video cho thấy nhân viên của công 
viên giải trí đã trèo lên để tiếp cận con tàu và giúp 
những du khách đang sợ hãi xuống đất an toàn.

Sau khoảng 20 phút, chuyến tàu tiếp tục 
khởi động lại và đón khách bình thường. “Nếu phải 
đi xuống từ chỗ đó thì chắc tôi sẽ sợ chết khiếp”, 
“Thật sự rất đáng sợ! Đây chính là lý do vì sao mà 
sẽ không bao giờ tôi đi tàu lượn siêu tốc” ... cư dân 
mạng bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên sự việc như 
vậy diễn ra tại khu vui chơi nổi tiếng. Trước đó, vào 
ngày 25 /4/2020, chuyến đi của tàu Big One đã gặp 
sự cố và dừng lại gần đỉnh khi đi lên.

Năm 2021, tàu lượn siêu tốc cao nhất nước 
Anh đã gặp sự cố tương tự khiến du khách phải đi 
bộ theo đường ray xuống đất từ ộ cao khoảng 65  đ
mét. ■
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.

Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

NEW
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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
__________________________________________

709-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Full Services Salon ôû Richmond, 

TX 77406 gaàn chôï HEB caàn nhieàu thôï 

toùc. Bao löông vaø aên chia.

Xin vui loøng lieân laïc: 

832-973-9690
__________________________________________

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
__________________________________________

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân laïc: 832-209-0380
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao 

löông tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân laïc: 832-983-4030
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

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

______________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoaûi maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

710-2006/1574

NEW THAÙNG 5/2022

Caàn gaáp thôï boät bao löông $700/tuaàn. 

Trong khu Briar Forest & Westheimer 

Laøm vieäc thoaûi maùi, khoâng khí gia ñình

Lieân laïc Cuùc: 713-278-9559 

Hoøa: 713-391-6840
__________________________________________

698-2005/1573

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc Nöõ laøm Full time vaø Part 

time. Tieäm ñoâng khaùch Myõ Traéng. I-10 

& Diary Ashford. Neáu khoâng coù kinh 

nghieäm seõ training.

Xin lieân laïc Coâ Hoàng hoaëc nhaén tin: 

713-499-9120
__________________________________________

703-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt, caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc (full 

time/part time) khu Meã 70%, tieäm laøm 

nhö gia ñình.

Xin lieân laïc Phone hoaëc Text: 

832-758-3852
__________________________________________

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoaûi maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

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
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

__________________________________________

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 

713-806-6114
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357

281-818-4737
__________________________________________

678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø. Giôø laøm 

töø 1PM-6PM.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752

657-2001/1569

NEW

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

644-2003/1571

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoaûi thuaän.

Xin lieân laïc: 713-517-5198
__________________________________________

633-1998/1566

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

723-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Nhaø ôû First Colony Sugar Land, caàn 

ngöôøi laøm côm vaø doïn deïp nhaø cöûa 

cho 2 oâng baø giaø coøn khoûe, part time, 

flexible hours, any day. Löông giôø, 

ñieän thoaïi baø Trang:

281-797-8345

Call any time
__________________________________________

721-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi naáu aên, doïn deïp vaø laùi xe 

ñöa ñoùn treû em. Löông $100/ngaøy, 

laøm 4 ngaøy, 20 Hrs/tuaàn. Nhaø khu 

Bellaire & Loop 610. Xin lieân laïc: 

832-377-1642

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted
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734-2008/1576

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát laùi xe ñöa ñoùn 2 

beù gaùi ñi hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø. Tuaàn 5 

ngaøy, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Bellaire, löông haäu..

Xin lieân laïc: 

713-417-1172
__________________________________________

650-2000/1568

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu. Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

727-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø 2 vôï choàng, caàn moät phuï nöõ, coù 

söùc khoûe, 45-60 tuoåi. Bieát naáu aên 

ngon, laøm ít vieäc nhaø, phoøng rieâng, 

bao aên ôû, löông thaùng $1,300.

Xin lieân laïc: 

832-513-5302
__________________________________________

682-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn tìm ngöôøi giöõ beù gaùi 11 thaùng, bao 

aên uoáng vaø ôû laïi. Khu nhaø sang trieäu 

ñoâ ôû Richmond/Katy. Gia ñình thaân 

thieän, thoaûi maùi vaø löông cao.

Vui loøng goïi Vi: 

713-884-0215
__________________________________________

723-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ 2 chaùu trai 3t 

& 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû. Löông 

$1,600/thaùng.

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

720-2007/1575

CHO SHARE PHOØNG  

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. 

Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. 

Ñöôøng Neff & Redding (Khu Bellaire), 

ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 

669-285-8701
__________________________________________

715-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG  

(NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG ONLY)

Nhaø ôû Bellaire-HWay6, gaàn chôï HEB, 

Myõ Hoa, coù phoøng cho share. Khu an 

ninh, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 

Coù saün giöôøng.

Xin lieân laïc Hoa: 

832-289-9273
__________________________________________

706-2005/1573

PHOØNG CHO THUEÂ

Phoøng rieâng bieät cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, roäng raõi, öu tieân cho ngöôøi ñoäc 

thaân. Gaàn chôï Hong Kong 3, Thaéng 

Höng, Beltway 8 - Veteran Memorial.

Xin lieân laïc:

Goïi Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456
__________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng 

Beechnut and Eldrigde, ñaày ñuû tieän 

nghi, coù dö 2 phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
__________________________________________

713-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG

Gaàn chôï Vieät Hoa, Hong Kong 4, khu 

vöïc an ninh, yeân tónh, lòch söï, an toaøn, 

nhaø 4 phoøng. Master raát to $600 & 

$350 & $400. Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, Internet. Cho share 

chung nhaø.

Bieát theâm xin goïi Kim Ngoïc: 

346-252-3902
__________________________________________

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 laïc

713-367-5069

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

725-2007/1575

NEW

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Hway6 & Clay dö phoøng cho 

thueâ. Bao ñieän, nöôùc, Internet. Coù 

maùy giaët, saáy. Khu yeân tónh, saïch seõ. 

Xin lieân laïc Coâ Baûy: 

832-768-8167
__________________________________________

722-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû trong khu Beechnut Landing, 

goùc Synott and Beechnut. Coù phoøng 

cho thueâ giaønh cho giôùi Nöõ, tieän nghi 

ñaày ñuû. Coù nhaø beáp ñeå naáu aên, beân 

ngoaøi thoaùng maùt.

Xin lieân laïc Thuøy: 

832-768-4380
__________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick 

Clodine co ù  pho øng cho share. 

$330/thaùng, bao ñieän, nöôùc, giaët saáy 

vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
__________________________________________

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
__________________________________________

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
__________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng 

nhoû $350, 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
__________________________________________

685-2003/1571

CHO SHARE PHOØNG 4.5.22

Khu Southwest coù 2 phoøng cho möôùn.

Xin lieân laïc: 

832-289-7619

832-247-6959

693-2004/1572

NEW

CHO SHARE PHOØNG

N h a ø  ô û  k h u  D a i r y  A s h f o r d  & 

Westheimer coù phoøng cho thueâ, ñoäc 

thaân Nam hoaëc Nöõ, nhaø roäng maùt, 

saïch seõ, yeân tónh, coù choã ñaäu xe, 

internet, giaët saáy, giaù $350 moät phoøng.

Xin lieân laïc: 

346-529-4276

713-815-5684
__________________________________________

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
__________________________________________

640-1999/1567

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

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 laïc Maïnh: 

972-854-8191
__________________________________________

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
__________________________________________

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

Linh Tinh
694-2004/1572

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342
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Huyết áp cao nguy hiểm 
như thế nào?

Huyết áp cao (t ng huyết áp) có thể ă
âm thầm làm tổn thương cơ thể 
trong nhiều n m trước khi các ă

triệu chứng phát triển. Huyết áp cao không ược đ
kiểm soát có thể dẫn ến tàn tật, giảm chất lượng đ
cuộc sống, thậm chí gây au tim hoặc ột quỵ. đ đ
Đ điều trị và thay ổi lối sống có thể giúp kiểm soát 
huyết áp cao ể giảm nguy cơ biến chứng e dọa đ đ
tính mạng. 

Phá hủy động mạch
Các động mạch khỏe mạnh, linh hoạt, 

mạnh mẽ và đàn hồi. Lớp lót bên trong của chúng 
trơn nhẵn để máu lưu thông tự do, cung cấp oxy, 
chất dinh dưỡng cho các cơ quan, mô quan trọng.

Huyết áp cao làm tăng dần áp lực của máu 
chảy qua các động mạch, có thể làm động mạch bị 
tổn thương và thu hẹp. Tăng huyết áp có thể làm 
hỏng các tế bào của lớp lót bên trong động mạch. 
Khi chất béo từ thức ăn đi vào máu, chúng có thể 
tích tụ trong các động mạch bị tổn thương. Cuối 
cùng, thành động mạch trở nên kém đàn hồi, hạn 
chế lưu lượng máu đi khắp cơ thể.

Bên cạnh đó, huyết áp cao còn làm phình 
mạch. Theo thời gian, áp lực liên tục của máu di 
chuyển qua động mạch bị suy yếu có thể khiến một 
phần thành của nó mở rộng, tạo thành một chỗ 
phình (chứng phình động mạch). Phình mạch có 
khả năng bị vỡ và gây chảy máu trong, đe dọa tính 
mạng. Phình mạch có thể hình thành ở bất kỳ động 
mạch nào nhưng chúng phổ biến nhất ở động mạch 
lớn của cơ thể (động mạch chủ).

Ảnh minh họa
Gây đau tim, suy tim
Huyết áp cao có thể gây ra nhiều vấn đề về 

tim. Các động mạch bị thu hẹp và tổn thương do 
huyết áp cao gặp khó khăn trong việc cung cấp máu 
cho tim. Lượng máu đến tim quá ít có thể dẫn đến 
đau ngực (đau thắt ngực), nhịp tim bất thường 
(loạn nhịp tim) hoặc đau tim.

Huyết áp cao cũng buộc tim phải làm việc 
nhiều hơn để bơm máu đến phần còn lại của cơ thể. 
Điều này làm cho buồng tim phía dưới bên trái 
(tâm thất trái) dày lên. Tâm thất trái dày lên làm 
tăng nguy cơ đau tim, suy tim, đột tử do tim. Mặt 
khác, theo thời gian, sự căng thẳng lên tim do huyết 
áp cao có thể khiến cơ tim yếu đi, hoạt động kém 
hiệu quả hơn, dẫn đến suy tim.

Làm tổn thương não
Bộ não phụ thuộc vào nguồn cung cấp máu 

nuôi dưỡng để hoạt động bình thường. Huyết áp 
cao có thể ảnh hưởng đến não theo nhiều cách.

Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA) 
đôi khi còn được gọi là chứng mất máu, là quá trình 
cung cấp máu cho não bị gián đoạn ngắn, tạm thời. 
Các động mạch cứng hoặc cục máu đông do huyết 
áp cao có thể gây ra cơn thiếu máu cục bộ thoáng 
qua. TIA thường là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Đột quỵ xảy ra khi một phần não không 
nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng, khiến các tế bào 
não bị chết. Các mạch máu bị tổn thương do huyết 
áp cao có thể bị thu hẹp, vỡ hoặc rò rỉ. Huyết áp cao 
cũng có thể gây ra các cục máu đông hình thành 
trong động mạch dẫn đến não, ngăn chặn lưu lượng 
máu và có khả năng gây đột quỵ.

Ngoài ra, các động mạch bị thu hẹp hoặc 
tắc nghẽn có thể hạn chế lưu lượng máu đến não, 
dẫn đến mất trí nhớ (sa sút trí tuệ do mạch máu). 
Đột quỵ làm gián đoạn lưu lượng máu lên não cũng 
có thể gây ra chứng sa sút trí tuệ do mạch máu.

Suy giảm nhận thức mức độ nhẹ là một giai 
đoạn chuyển tiếp giữa những thay đổi trong hiểu 
biết và trí nhớ thường đi kèm với quá trình lão hóa, 
vấn đề nghiêm trọng hơn do chứng sa sút trí tuệ gây 
ra. Các nghiên cứu cho thấy huyết áp cao có thể dẫn 
đến suy giảm nhận thức nhẹ.

Gây hại cho thận
Thận lọc chất lỏng dư thừa và chất thải ra 

khỏi máu. Quá trình này đòi hỏi các mạch máu 
khỏe mạnh. Huyết áp cao có thể gây tổn thương, 
phá hủy các mạch máu trong cơ thể, làm giảm 
lượng máu cung cấp đến thận. Bệnh tiểu đường 
cùng với huyết áp cao có thể làm tổn thương này 
thêm trầm trọng. Sẹo thận (xơ cứng cầu thận) là 
một trong những vấn đề về thận do huyết áp cao 
gây ra. Loại tổn thương này xảy ra khi các mạch 
máu nhỏ bên trong thận bị sẹo, không thể lọc chất 
lỏng và chất thải ra khỏi máu một cách hiệu quả. 
Bệnh xơ cứng cầu thận có thể dẫn đến suy thận.

Huyết áp cao cũng là một trong những 
nguyên nhân phổ biến nhất của suy thận. Các mạch 
máu bị tổn thương khiến thận không thể lọc chất 
thải ra khỏi máu một cách hiệu quả, tạo điều kiện 
cho chất lỏng, chất thải tích tụ ở mức độ nguy hiểm. 
Phương pháp điều trị có thể bao gồm lọc máu hoặc 
ghép thận.

Làm tổn thương mắt
Huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch 

máu nhỏ, mong manh cung cấp máu cho mắt. Tổn 
thương mạch máu trong mô nhạy cảm với ánh sáng 
ở phía sau của mắt (võng mạc) có thể dẫn đến chảy 
máu trong mắt, mờ mắt và mất thị lực hoàn toàn. 
Mắc bệnh tiểu đường cùng với huyết áp cao càng 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh võng mạc.

Trong khi đó, lưu lượng máu bị tắc nghẽn 
có thể làm hỏng dây thần kinh thị giác, dẫn đến 
chảy máu trong mắt hoặc giảm thị lực.

Làm rối loạn chức năng tình dục
Tình trạng rối loạn cương dương ngày càng 

trở nên phổ biến ở nam giới khi bước vào tuổi 50. 

Nhưng nam giới bị huyết áp cao thậm chí có nhiều 
khả năng bị rối loạn cương dương hơn, bởi vì lưu 
lượng máu hạn chế do huyết áp cao, có thể ngăn 
máu chảy đến dương vật.

Phụ nữ cũng có thể bị rối loạn chức năng 
tình dục do huyết áp cao. Lưu lượng máu đến âm 
đạo giảm có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục 
hoặc giảm kích thích, khô âm đạo, khó đạt được 
cực khoái.

Cấp cứu cao huyết áp
Huyết áp cao thường là một tình trạng mạn 

tính, dần dần gây ra tổn thương trong nhiều năm. 
Nhưng đôi khi huyết áp tăng nhanh, nghiêm trọng 
đến mức nó trở thành một trường hợp cấp cứu y tế 
cần được điều trị ngay lập tức, thường phải nhập 
viện. Trong những tình huống này, huyết áp cao có 
thể gây mù lòa; đau ngực; các biến chứng trong thai 
kỳ (tiền sản giật hoặc sản giật); đau tim; mất trí 
nhớ, thay đổi tính cách, khó tập trung, cáu kỉnh 
hoặc mất ý thức tiến triển; tổn thương nghiêm 
trọng đối với động mạch chính của cơ thể; đột quỵ; 
sự bơm máu của tim bị suy giảm đột ngột, dẫn đến 
việc dự phòng chất lỏng trong phổi dẫn đến khó thở 
(phù phổi); mất chức năng thận đột ngột. ■

Khách sạn Stanley  ở 
Colorado

Khách sạn Stanley ở Công viên 
Estes, bang Colorado (Mỹ), nổi 
tiếng với cái tên “Khách sạn 

Overlook” khi xuất hiện trong bộ phim “The 
Shining” của đạo diễn Stanley Kubrick vào năm 
1980. Đó cũng là nguồn cảm hứng để Stephen 
King viết nên cuốn tiểu thuyết nguyên gốc của bộ 
phim.

Khách sạn Stanley được xây dựng bởi nhà 
phát minh Freelan Oscar Stanley. Vợ của ông, bà 
Flora Stanley là một người chơi piano “cừ khôi”, 
và truyền thuyết kể rằng, đôi khi, trong đêm khuya 
tĩnh lặng, người ta sẽ nghe thấy tiếng đàn của bà. 

Trong một số bức ảnh cũ được tìm thấy, 
Freelan Oscar Stanley đứng lạc lõng một mình - 
đây cũng là hình ảnh đã truyền cảm hứng cho cảnh 
cuối của phim. Nhân viên khách sạn thừa nhận có 
“hồn ma” đã mở túi của khách, bật tắt đèn hay tiếng 
trẻ em cười ma quái ở hành lang.

Trong cuốn tiểu thuyết lẫn trong bộ phim 
đều có nhắc tới một chi tiết chung, căn phòng số 
217. Chuyện kể rằng có một cô hầu gái đã vô tình 
bước vào căn phòng bị rò rỉ khí ga với ngọn nến 
trên tay rồi nổ tung vào năm 1911. Đây cũng là căn 
phòng mà tác giả Stephen King và vợ đã ở qua 
đêm. Tuy đây thật sự là một nơi đáng sợ, nhưng sự 
thật lại khác xa với các tình tiết trong phim.

Khách sạn hiện vẫn hoạt động bình thường 
và du khách có thể ặt trước phòng 217. Bộ phim  đ
“The Shining” ợc phát liên tục ở đư  đây và cũng 
nh  đó mà hoờ ạt động kinh doanh tour du lịch ma 
ngày càng phát đạt. Ngoài tin đồn về “bóng ma” 
của Stanleys và cô hầu gái, nhiều người còn kể về 
một gã cao bồi nào đó đã “ám” phòng 428. ■ 
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Bốn lý do giúp tuổi thọ 
người Nhật cao nhất thế giới

Theo số liệu năm 2020, Nhật Bản có 
tuổi thọ cao hơn các nước nhóm G7 
như Pháp, Đức… Cùng điểm qua 4 

bí quyết giúp người dân Nhật có tuổi trung bình 
hàng đầu thế giới.

1. Vận động thường xuyên, đặc biệt là 
thói quen đi bộ

Người Nhật không chỉ đến phòng tập thể 
dục mỗi ngày hay mua các dụng cụ tập thể dục để 
tập tại nhà, mà họ c đi bộ ngoài òn dành thời gian 
trời, như là một cách tập luyện hiệu quả hơn nhiều. 
Họ tích lũy hàng ngàn bước chân mỗi ngày. Họ 
thường tranh thủ kết hợp đi bộ vào các sinh hoạt 
thường ngày như đi bộ đến nơi làm việc, đi bộ ra 
chợ, đi cầu thang bộ, làm việc nhà, làm vườn,…

Việc duy trì vận động, đặc biệt là thường 
xuyên đi bộ, giúp người dân xứ Phù Tang có được 
cơ thể dẻo dai, hỗ trợ hệ miễn dịch tốt và tinh thần 
sảng khoái.

Ảnh minh họa
2. Quan tâm đến đời sống người cao tuổi, 

liên kết giữa các thế hệ
Dù nếp sống hiện nay của người Nhật Bản 

đã có thay đổi theo thời gian, nhưng họ vẫn giữ nét 
truyền thống là kết nối các thế hệ, chung thủy vợ 
chồng, kính trọng thầy cô và và tôn trọng người cấp 
trên. Sự tôn trọng qua lại giữa các thế hệ khiến họ 
luôn tự dặn mình bình tĩnh trước mọi điều không 
vừa ý, không nổi giận và môi luôn nở nụ cười, 
những thói quen tốt cho sức khỏe và tinh thần.

Người Nhật luôn đề cao một trong những 
nguyên tắc của Nho giáo là khái niệm về chữ 
“hiếu”. Nó nhắc nhở họ chú trọng về bổn phận, sự 
hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ khi về già. Vì 
vậy, người cao tuổi ở đất nước này được chăm sóc 
kỹ càng về tinh thần, tình trạng sức khỏe, lo lắng 
khi ốm đau từ con cháu và thế hệ người trẻ. Điều 
này giúp người cao tuổi cảm thấy thanh thản, thoải 
mái để vui sống lâu dài.

3. Tắm nước nóng
Yuko Agishi - bác sĩ, giáo sư Đại học 

Hokkaido - cho biết: “Tắm nước nóng mang đến 
nhiều tác dụng khác nhau cho sức khỏe. Nó hỗ trợ 
phục hồi một số chức năng của cơ thể, giải phóng 
áp lực và phòng chống dịch bệnh”. ý do  Đó là l
người Nhật thường hay ngâm mình trong các suối 

nước nóng. Sau một ngày dài làm việc, người dân 
xứ Phù Tang sẽ đến suối nước nóng để giải tỏa 
những căng thẳng về tinh thần và thể chất cũng như 
chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho ngày làm việc hôm 
sau.

4. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý
Trong những năm đầu thập niên 1960, Nhật 

Bản là quốc gia có tỷ lệ tuổi thọ thấp nhất trong các 
nước thuộc nhóm G7 với những căn bệnh liên quan 
đến bệnh tim thiếu máu cục bộ và ung thư dạ dày, 
thì giờ ã là quốc gia có dân số sống thọ đây họ đ
nhất.

Nhật Bản đã tiêu thụ ít thịt hơn (đặc biệt là 
thịt đỏ), hạn chế đường, chất ngọt, khoai tây. Họ 
chuyển sang ưu tiên ăn nhiều cá, hải sản, gạo, đậu 
nành và trà xanh. Điều đó đã giúp tỷ lệ mắc những 
bệnh nêu trên giảm xuống đến mức thấp nhất.

Ngoài việc tuân thủ chế độ ăn cung cấp 
dinh dưỡng toàn diện, đa dạng và cân bằng, người 
Nhật còn thường xuyên bổ sung các thực phẩm có 
nguồn gốc từ biển (tảo, hải sản), đặc biệt là dùng 
các sản phẩm có thành phần dưỡng chất Fucoidan.

Fucoidan là một dưỡng chất được chiết 
xuất từ tảo rong nâu Undaria pinnatifida, loại thực 
phẩm truyền thống đến từ đại dương của người 
Nhật, mang đến những lợi ích toàn diện cho sức 
khỏe. Người Nhật đã bắt đầu khai thác tảo rong nâu 
từ thế kỷ thứ 8 và tận dụng nguồn thực phẩm ưu 
việt này cho tới tận ngày nay.

Theo nhiều nghiên cứu về Fucoidan trên 
toàn thế giới, dưỡng chất này mang đến những lợi 
ích tuyệt vời đã được chứng minh như sau:

- Kháng virus và vi khuẩn có hại
- Hỗ trợ tiêu hóa và đường ruột
- Tăng kháng thể phòng ngừa cúm mùa
- Hỗ trợ miễn dịch và tăng sức đề kháng
- Kháng viêm
Với những công dụng toàn diện về hỗ trợ 

tăng cường sức đề kháng kể trên, Fucoidan hiện 
đang là dưỡng chất quý giá được người Nhật tin 
tưởng sử dụng hằng ngày. ■

Nhiễm biến thể Omicron: 
Trẻ chưa được tiêm vaccine có 
nguy cơ bệnh nặng cao gấp 2 
lần

Theo kết quả một nghiên cứu mới 
đây của Chính phủ Mỹ, gần 9/10 số 
trẻ em từ 5-11 tuổi nhập viện vì 

COVID-19 trong khoảng thời gian từ giữa tháng 
12/2021 đến cuối tháng 2/2022 chưa được tiêm 
vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ này cao gấp 2 lần 
so với trẻ đã được tiêm chủng.

Vaccine giúp giảm tỷ lệ nhập viện ở trẻ 
em khi nhiễm biến thể Omicron

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm kiểm 
soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ nhận 
thấy khoảng 1/3 số trẻ em nhập viện trong độ tuổi 
từ 5-11 không có bệnh lý nền và 1/5 số trẻ phải vào 
điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Nghiên cứu bao gồm khoảng 400 trẻ em, 

độ tuổi từ 5-11, đã nhập viện tại 14 bang của Mỹ 
trong đợt gia tăng nhiễm biến thể Omicron vào 
mùa đông vừa qua. Các bệnh viện này đáp ứng 
chăm sóc sức khỏe cho khoảng 10% dân số cả nước 
Mỹ.

Theo CDC Mỹ, trong số những trẻ có kết 
quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 
trước hoặc trong khi nhập viện, 3/4 số trẻ phải nhập 
viện chủ yếu vì COVID-19 chứ không phải do các 
bệnh lý khác.

Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy 
vaccine giúp làm giảm nguy cơ nhập viện do mắc 
COVID-19 ở trẻ em, mặc dù các loại vaccine này ít 
hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự khác 
biệt về chủng tộc trong việc tiêm chủng có thể 
khiến trẻ em da đen có nguy cơ mắc COVID-19 
nghiêm trọng hơn. Cụ thể, khoảng 1/3 số trẻ em 
chưa được tiêm chủng là người da đen và trẻ em da 
đen chiếm khoảng 1/3 số ca nhập viện.

Chuyên gia nói gì về tiêm vaccine phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi?

Chỉ có 7 bang và Washington D.C. báo cáo 
dữ liệu về chủng tộc đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi được tiêm chủng. Một nghiên cứu mới đây đã 
cho thấy, ở hầu hết các bang này, trẻ em da đen 
được tiêm chủng với tỷ lệ thấp hơn so với trẻ em da 
trắng. Và nh đối với tất cả độ tuổi, người ìn chung 
Mỹ da đen ít có khả năng được tiêm phòng hơn 
người Mỹ da trắng.

Ảnh minh họa
Nhóm nghiên cứu của CDC Mỹ cho biết: 

“Tăng tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em, đặc biệt là các 
nhóm dân tộc thiểu số và chủng tộc bị ảnh hưởng 
bởi COVID-19 nhưng chưa được quan tâm đầy đủ 
là rất quan trọng, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhập 
viện và tình trạng nghiêm trọng liên quan đến 
COVID-19”.

CDC Mỹ cho rằng, giống như ở người lớn, 
biến thể Omicron dường như ít gây ra tình trạng 
nghiêm trọng ở trẻ em so với biến thể Delta. Tuy 
nhiên, Omicron rất dễ lây lan và đã lây nhiễm cho 
rất nhiều trẻ em, dẫn ã đến tỷ lệ nhập viện của trẻ đ
tăng cao hơn trong giai đoạn bùng phát biến thể 
Omicron.

Theo các chuyên gia, chỉ có khoảng 1/3 số 
trẻ em Mỹ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã ợc tiêm ít nhất đư
một mũi vaccine phòng COVID-19, đây là tỷ lệ 
thấp nhất so với các nhóm tuổi khác. Và đã có tình 
trạng chậm lại đáng kể về tốc độ tiêm chủng ở trẻ 
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Hơn 1.300 người hóa trang 
thành ma cà rồng để lập kỷ lục 
Guinness thế giới

1.369 người mặc trang phục kỳ quái, 
hóa trang ma cà rồng để giành kỷ lục 
Guinness thế giới.

English Heritage, công ty quản lý hơn 400 
địa điểm văn hóa trong nước Anh đã lên kế hoạch 
chuẩn bị cho màn lập kỷ lục thế giới chưa từng có.

Được biết, hầu hết những người tham gia 
đều đam mê tiểu thuyết Bram Stoker, đặc biệt là tác 
phẩm ma cà rồng nổi tiếng của nhà văn này.

Kỷ lục này là món quà mà người hâm mộ 
muốn tạo ra để kỷ niệm 125 năm ngày ra đời cuốn 
tiểu thuyết nổi tiếng của Bram Stoker. Cuốn tiểu 
thuyết kinh điển ma cà rồng lần đầu tiên xuất bản 
vào ngày 26/5/1897.

Những người tham gia mặc quần, váy hoặc 
áo dài màu đen, giày đen, áo ghi lê và áo sơ mi. Bên 
ngoài, họ mặc áo choàng màu đen, áo khoác có cổ 
và đeo răng nanh nhân tạo. Để đủ điều kiện cho kỷ 
lục, giám khảo chính thức của Kỷ lục Guinness 
Thế giới yêu cầu cả nhóm đứng cùng một chỗ trong 
năm phút.

Sự kiện diễn ra trong khuôn viên tu viện 
Whitby, địa điểm di sản văn hoá ở Anh, nơi có bầu 
không khí tuyệt vời được cho là đã truyền cảm 
hứng để Bram Stoker viết nên nhân vật ma cà rồng.

Mark Williamson, người quản lý tu viện 
cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi đã phá vỡ kỷ 
lục thế giới về số lượng người hóa trang ma cà rồng 
đông nhất”.

Rất nhiều du khách cũng có mặt tại đây để 
tận mắt chiêm ngưỡng và tham gia vào ngày lập kỷ 
lục.

Mark Williamson chia sẻ rằng: “Kể từ lần 
xuất bản đầu tiên, cách đây hơn 100 năm, tác phẩm 
ma cà rồng được nhiều người yêu thích. Điều này 
cũng giúp tu viện của chúng tôi được nhiều du 
khách biết đến và ghé thăm”.

Kỷ lục trước đó thuộc về một nhóm 1.039 
người thiết lập tại Virginnia, Mỹ khoảng hơn 10 
năm trước.

Hàng năm, Whitby cũng tổ chức lễ hội thu 
hút hàng trăm người hâm mộ ma cà rồng trên khắp 
thế giới. Nhiều người hâm mộ vẫn đi tìm câu trả lời 
cho câu hỏi ma cà rồng ở đâu mà quên rằng đó chỉ 
là nhân vật hư cấu.

Bram Stoke đến thăm Whitby vào năm 
1890, nơi đây đã truyền cảm hứng cho ông để viết 

nên tác phẩm kinh điểm về ma cà rồng. Ngôi nhà 
của tác giả Bram Stoke và nơi nghiên cứu để viết ra 
cuốn sách vẫn còn nguyên.

Ngoài việc lập kỷ lục, rất nhiều lễ kỷ niệm 
diễn ra trên khắp nước Anh để đánh dấu kỷ niệm 
125 năm 'ngày ra đời ma cà rồng'.

Tại Aberdeenshire, Scotland, người hâm 
mộ quốc tế đã cùng nhau đến vịnh Cruden để chia 
sẻ về nhân vật hư cấu có răng nanh và ngoại hình 
ghê sợ.

Lâu đài Slains tại Aberdeenshire, có từ thế 
kỷ 16, được cho là nơi tạo cảm hứng cho Bram 
Stoker. Ông thường xuyên ghé thăm lâu tại trong 
suốt hơn 1 thập niên. ■

'Hung thần biển cả' bơi lạc 
vào sông Seine, người Pháp 
đau đầu tìm cách giải cứu

Pháp lên kế hoạch hướng dẫn con cá 
voi sát thủ đi lạc trên sông Seine về 
với biển bằng cách sử dụng âm 

thanh của đồng loại.
Cá voi sát thủ là một trong những loài 

nhanh nhẹn, thông minh bậc nhất trong thế giới 
động vật. Chúng được mệnh danh là hung thần 
biển cả, 'cơn ác mộng', với nhiều sinh vật sống dưới 
nước. Việc cá voi sát thủ đi lạc vào sông là một 
trường hợp hiếm khi xảy ra.

Mới đây, cư dân địa phương ở dọc bờ sông 
Seine, Pháp vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện 
của một con cá voi sát thủ đi lạc vào sông.

Sự việc gây xôn xao thu hút nhiều người 
đến để được tận mắt nhìn thấy cá voi và chụp ảnh.

Trong khi đó, các quan chức địa phương 
lên kế hoạch kết hợp cùng các nhà khoa học trong 
và ngoài nước để tìm cách đưa cá voi trở về đúng 
môi trường biển của nó.

Sau cuộc họp với các nhà khoa học, các 
chuyên gia động vật biển, họ quyết định chọn cách 
hướng dẫn các voi sát thủ đi lạc vào sông trở về 
biển bằng âm thanh của chính đồng loại.

Đại diện nhóm chuyên gia dự án, ông 
Gerard Mauger cho biết: “Việc tìm ra giải pháp để 
cố gắng đưa cá voi trở lại nước mặn thực sự rất 
phức tạp, chúng tôi phải tính toán để vừa rút ngắn 
thời gian đưa về biển vừa đảm bảo không làm cá 
voi căng thẳng”.

Nhóm chuyên gia sẽ tiến hành theo dõi cá 
voi sát thủ từ xa bằng thiết bị bay không người lái, 
đồng thời phát ra âm thanh của cá voi sát thủ để 
hướng dẫn nó về biển.

Một chuyên gia tham gia công tác đưa cá 
voi về biển cho biết: “Việc sử dụng các phương 
pháp không xâm lấn từ khoảng cách vài trăm mét 
sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến cá voi. Nếu sử 
dụng tàu hướng dẫn cần phải áp sát cá voi, điều này 
khiến tình trạng căng thẳng của nó trở nên trầm 
trọng và gây nguy hiểm cho sự an toàn của nó”.

Khi đi lạc vào môi trường nước ngọt, sức 
khoẻ của cá voi suy giảm. Con cá voi không thể tìm 
thấy đủ thức ăn dưới sông, điều này càng gây hại 

cho sức khỏe của nó.
Theo các chuyên gia, con cá voi sát thủ đi 

lạc là một cá thể đực, dài khoảng 4 mét. Trong lần 
đầu tiên phát hiện, cá voi sát thủ xuất hiện ở khu 
vực sông giữa cảng Le Havre và thị trấn Honfleur ở 
Normandy, Pháp. Sau đó, nó di chuyển hàng chục 
km ngược dòng để đến phía tây thành phố Rouen.■  

Cừu bị đi tù 3 năm vì tấn 
công người hàng xóm đến chết

Cảnh sát Nam Sudan bắt giữa một 
con cừu sau khi nó tấn công người 
phụ nữ 45 tuổi khiến nạn nhân thiệt 

mạng. Adhieu Chaping là người phụ nữ xấu số, qua 
đời do cừu tấn công trong vụ việc xảy ra ở Rumbek 
East, Nam Sudan.

Elijah Mabor, cảnh sát khu vực cho biết: 
“Con cừu đực tấn công người phụ nữ bằng cách 
đâm vào xương sườn khiến nạn nhân chết ngay tại 
hiện tường. Con cừu đực đã bị bắt giữ và tạm giam 
tại sở cảnh sát”.

Phát ngôn viên ở cảnh sát cho biết con cừu 
đực gây ra cái chết cho người phụ nữ nên phải bị 
bắt giữ và chờ xét xử.

Gần đây, tòa án địa phương đã đưa ra kết 
luận xử phạt con cừu gây tội 3 năm tù. Nó sẽ sống 
trong một trại quận sự ở Aduel, Lakes, Sudan trong 
3 năm tiếp theo.

Chủ nhân của con cừu bị xử phạt là Duony 
Manyang Dhal sẽ phải bồi thường cho gia đình nạn 
nhân 5 con bò. Được biết, chủ của con cừu và gia 
đình nạn nhân vừa là họ hàng vừa là hàng xóm của 
nhau. Luật ở Lakes, Sudan quy định rằng bất kỳ 
con vật nuôi nào giết người thì chủ nhân của nó sẽ 
phải bồi thường cho gia đình nạn nhân và con vật 
phải bị xét xử.

Sau khi con cừu đi tù về, nó sẽ được trả lại 
cho gia đình theo quy định của luật pháp địa 
phương. Mặc dù, nguyên nhân gây tử vong khá kỳ 
quặc nhưng Adhieu Chaping không phải là người 
đầu tiên trở thành nạn nhân của cừu đực. 

Năm ngoái, một người phụ nữ ở Mỹ tử 
vong sau khi bị cừu tấn công ở một trang trại. Kim 
Taylor làm tình nguyện viên tại trang trại ở Bolton, 
Massachusetts, khi cô bị con cừu tấn công. Người 
phụ nữ 73 tuổi bị thương nặng và qua đời trên 
đường đến bệnh viện.

Cảnh sát khu vực cho biết người phụ nữ 73 
tuổi, ở Wellesley đang một mình chăm sóc gia súc 
trong chuồng thì một con cừu lao vào cô ấy và liên 
tục húc vào người. Điều này dẫn đến việc Taylor bị 
thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng mọi 
chuyện trở nên tồi tệ ngay sau đó. 

Con gái của Taylor cho biết bà là một người 
yêu động vật, dành nhiều thời gian cho các hoạt 
động tình nguyện liên quan đến chăm sóc, bảo tồn 
động vật. Với kinh nghiệm là một y tá trong hơn 30 
năm, bà đã giúp đỡ nhiều trang trại, khu bảo tồn về 
động vật hoang dã. ■



Trang 17A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1998 * Saturday, June 11, 2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Ngắm nhìn ngọn núi mệnh 
danh kỳ quan thiên nhiên thứ 8 
của thế giới, ngỡ chốn thần tiên 
đặt chân đến là không muốn về

Đây chính là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 
của thế giới với cảnh sắc tuyệt đẹp mà 
không phải nơi nào trên quả địa cầu 

cũng có được.
Khi nhắc tới quốc gia vùng Tây Á - Thổ Nhĩ 

Kỳ, người ta thường nghĩ ngay đến thành phố cổ 
kính Istanbul - nơi từng là thủ đô của nhiều đế chế 
hùng mạnh như La Mã, Byzantine và Ottoman. 

Thành phố có bề dày lịch sử và giàu văn hóa 
như vậy chắc chắn là điểm du lịch hấp dẫn. Tuy 
nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ còn có nhiều vùng đất khác đẹp 
ngỡ ngàng - trong đó phải kể đến “Lâu đài bông” 
Pamukkale. Đây được mệnh danh là kỳ quan thiên 
nhiên thứ 8 của thế giới!

Lâu đài bông - kỳ quan thiên nhiên đẹp 
tuyệt diệu

Nếu có dịp đến Thổ Nhĩ Kỳ thì Pamukkale là 
nơi bạn không nên bỏ qua, đây được mệnh danh là 
một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất 
của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1988, UNESCO đã công 
nhận Pamukkale là Di sản thiên nhiên thế giới.

Pamukkale, cách thủ đô Istanbul khoảng 
650km, là tên theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Pamukkale 
trong tiếng Anh có nghĩa “Cotton Castle”, dịch ra 
là “Lâu đài bông”.

Mới nghe thoáng qua cái tên, ai cũng cho rằng 
vùng đất này là “xứ sở” của nghề trồng cây bông 
chăng? Không phải, ở đây chẳng có một chút bông 
trắng mềm mại nào cả nhưng luôn đẹp đến nao 
lòng và để lại ấn tượng không thể nào quên cho 
khách du lịch.

Giữa một vùng đất toàn rừng cây đồi núi, 
Pamukkale như một “nàng tiên” khoác lên mình bộ 
váy áo trắng mướt mát, dịu dàng, uyển chuyển đến 
lạ. Nếu nhìn từ trên xuống, người ta dễ lầm tưởng 
có một ngọn núi tuyết trắng xóa trải dài 2.700m 
trên sườn núi cao 160m.

Thực chất, Pamukkale cũng giống như một 
ngọn đồi tự nhiên, được hình thành từ các lớp trầm 
tích lắng đọng. 

Do nước từ các suối nước nóng trong lòng đất 
có chứa nhiều canxi cacbonat chảy qua trong nhiều 
năm. Từ đó, hình thành chuỗi các nhũ đá vôi trắng 

tinh, xếp chồng lên nhau, như những thửa ruộng 
bậc thang.

Nước suối đọng lại ở giữa các lớp đá vôi tạo 
thành những hồ nước nhỏ màu xanh ngọc bích. 
Điều quan trọng là các nhà khoa học đã chứng 
minh nguồn nước này vô cùng tốt cho sức khỏe con 
người, thậm chí có tác dụng chữa bệnh.

17 suối nước nóng nhiệt độ 35 - 100 độ C có 
tác dụng hỗ trợ chữa nhiều loại bệnh khác nhau như 
huyết áp cao, bệnh tim, thấp khớp, rối loạn thần 
kinh, bệnh tiêu hóa, bệnh về mắt, bệnh ngoài da và 
các rối loạn dinh dưỡng. Khi tới đây bạn được tùy ý 
lựa chọn vùng nhiệt độ thích hợp để ngâm mình tận 
hưởng.

Truyền thuyết về kỳ quan thiên nhiên của 
Thổ Nhĩ Kỳ

Theo truyền thuyết cổ xưa, có một cô gái xấu 
xí đến mức không chàng trai nào muốn lấy làm vợ. 
Vì buồn tủi, nàng gieo mình xuống hồ nước ở 
Pamukkale để tự tử nhưng không chết. Thậm chí, 
dòng nước khoáng tự nhiên đã ban tặng cho cô làn 
da trắng muốt, đẹp tựa công chúa.

Khi chúa tể vùng Denizli đi qua đây, ông đã 
đem lòng yêu mê đắm và quyết cưới cô làm vợ. Từ 
đó trở đi, người dân trong vùng cũng tin vào sức 
mạnh làm đẹp của các hồ nước ở Pamukkale nên 
kéo đến để ngâm mình với mong muốn có sức khỏe 
và làn da mịn màng, trắng sáng.

Cũng có câu chuyện kể rằng, khoảng 2000 
năm trước, dưới triều đại Attalos, Vương quốc 
Pergamon đã cho xây dựng nên thành phố 
Hierapolis.  Vào thời đại đó, nơi đây được xem như 
trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Người 
dân khắp các vùng Anatolia đổ về đây ngâm mình 
trong những hồ nước để xua tan mệt mỏi.

Ngày nay, nơi này vẫn là địa điểm thu hút 
những “tín đồ” mê làm đẹp trên khắp thế giới. Khi 
đến đây, du khách có thể vừa ngâm mình trong hồ 
nước khoáng, vừa thưởng thức khung cảnh đẹp 
như chốn thiên đường. ■

Choáng với kỷ lục thời gian 
bay lâu nhất thế giới của loài cá

Là loài cá hiếm hoi có khả năng bay là là 
trên mặt nước, cá chuồn đã lập kỷ lục 
thế giới với thời gian bay lâu nhất.

Một đoàn làm phim từ đài NHK Nhật Bản đã 
quay được video ghi lại khoảnh khắc cá chuồn bay 
là là trên mặt nước ở khu vực giữa đảo 

Kuchinoerabuj ima và đảo Yakushima ở 
Kagoshima, tây nam Nhật Bản.

Con cá chuồn trong video lập kỷ lục thế giới 
với thành tích loài cá bay lâu nhất. Nhà quay phim 
ghi lại video khi đứng trên phà, đoàn phim đang 
trên đường quay các cảnh cho một bộ phim tài liệu 
về thiên nhiên.

Dựa vào tốc độ của phà, người ta ước tính rằng 
con cá đang di chuyển với vận tốc khoảng 30 km/h. 
Thời gian cá chuồn bay trên mặt nước dài nhất từng 
được ghi nhận là 45 giây.

Hơn 50 loài cá chuồn, thuộc họ cá biển được 
gọi là Exocoetidae, sinh sống ở các vùng nước biển 
ấm hơn trên toàn thế giới.

Những con các bất thường này có chiều dài từ 
15 đến 50 cm, có thể bắt đầu bay khi đạt chiều dài 
khoảng 5 cm. Chúng có thể trồi lên khỏi mặt nước 
để tránh những kẻ săn mồi tóc tốc độ bơi cao bên 
dưới, đồng thời vươn những chiếc vây ngực dài để 
lướt bay trong không khí.

Mắt của cá chuồn, đặc biệt là giác mạc bảo vệ 
mắt của chúng đã phát triển giúp cá có thể nhìn 
dưới nước cũng như trên không. 

Chúng bay rất nhanh nhưng cá chuồn bay 
thường trong không khí chỉ vài giây trước khi hạ 
cánh trở lại mặt nước. Tuy nhiên, trong video do 
nhà quay phim Nhật Bản ghi lại cho thấy đó là một 
chuyến di chuyển phức tạp dài 45 giây.

Ảnh minh họa 
Được biết, khoảng cách thông thường mà cá 

chuồn bay được là 50 mét, trong khi đó, khoảng 
cách lớn nhất là 400 mét trước khi lặn xuống nước. 
Cá chuồn cũng có khả năng nhảy cao tới 8 mét trên 
mặt nước.

Các chuyên gia tiết lộ rằng cá chuồn khó bay ở 
nhiệt độ thấp hơn 20 độ C, nhiệt độ lạnh hơn có xu 
hướng cản trở chức năng cơ cần thiết để cá chuồn 
đạt được tốc độ cần thiết để phóng lên khỏi mặt 
nước.

Kỷ lục chuyến bay dài nhất của cá chuồn là 42 
giây, do nhà nghiên cứu người Mỹ Junji Yonezawa 
ghi lại tại Mỹ vào năm 1920. 

Theo đánh giá của nhà sinh vật học Frank 
Fish, cá chuồn có thể thực hiện 12 lần bay liên tiếp. 

Khi cá lặn trở lại mặt nước khi kết thúc lần bay, 
nó sẽ ngay lập tức bắt đầu bơi cực nhanh, tăng tốc 
độ để tạo ra đủ lực đẩy vượt lên khỏi mặt nước 
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NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân laïc:

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

NEW

683-2003/1571

Caàn Thôï Söûa Xe

Caàn thôï söûa xe bieát laøm Oil change, 
Brake. Coù kinh nghieäm Aligment, will 
training. Laøm Fulltime or Parttime neáu 
muoán

New! New! New!

713-505-9169Xin lieân laïc:

NEW

692-2004/1572

Caàn Ngöôøi Chaêm Treû Nhoû

Nhaø ôû Sugar Land caàn ngöôøi chaêm hai treû nhoû 5 vaø 7 

tuoåi, coù phuï ít vieäc nhaø.

Traû löông cao, giôø laøm vieäc linh hoaït, khoâng caàn coù 

kinh nghieäm. Öu tieân ngöôøi bieát laùi xe, noùi ñöôïc tieáng 

Quan Thoaïi (Mandarin) hoaëc moät ít tieáng Anh.

Sugar land

216-357-9771Vui loøng goïi Sabrina:

NEW

696-2004/1572

Medical Lab Hiring

Medical lab is hiring molecular biology technologist. 

This position requires a minimum of a bachelor’s 

degree in biology, chemistry or medical technology 

with at least 2 years working experience in molecular 

biology lab. Can work full-time, Monday to Saturday 

8AM to 5PM

New! New! New!

Please email resume to: yangdeqing@yahoo.com

New

687-2003/1572

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

699-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Tieäm BiDa vuøng Southwest caàn Nam phuïc vuï 

chaïy baøn. Tuoåi töø 21 ñeán 35, yeâu caàu vui veû, 

hoøa ñoàng, sieâng naêng. Laøm töø 12h saùng ñeán 

7h chieàu. Löông $12 coäng tip.

Vuøng Southwest

281-871-9741Nhaén tin hoaëc goïi soá phone:

NEW

702-2005/1573

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM 

TIEÄM VIDEO VUØNG SOUTHWEST 

BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc:281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

NEW

667-2002/1570

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 (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin laïc soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

705-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, bieát laùi xe, 

löông $2,000/thaùng, coâng vieäc bao goàm: 

ñöa ñoùn moät beù gaùi ñi hoïc vaø naáu aên. Nhaø 

ôû Katy, 77494

Katy 77494

832-724-9615Xin lieân laïc Truùc:

NEW

714-2006/1574

Caàn Ngöôøi Naáu Aên & Giuùp Vieäc Nhaø

Nhaø khu Southwest gaàn chôï Myõ Hoa, caàn ngöôøi 

naáu aên vaø doïn deïp chuùt vieäc nhaø. Giôø laøm vieäc: 

Thöù Hai tôùi Thöù Saùu: 1 giôø chieàu tôùi 8 giôø toái. 

Thöù Baûy: 9 giôø saùng tôùi 6 giôø chieàu. 

Löông: $2,500/thaùng.

Gaàn Chôï Myõ Hoa

281-935-0561Xin lieân laïc:

Xin lieân laïc:

281-467-2871 * 281-242-0866

NEW

724-2007/1575

Caàn Ngöôøi

Tieäm DryClean/Sugarland.TX. Caàn 

tuyeån part time hoaëc full time 

cashier/front counter.

Sugarland TX
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'Cánh cửa địa ngục' ngày 
càng phát triển, không gì có thể 
ngăn cản

Miệng núi lửa được mệnh danh là 
cánh cửa địa ngục ở Siberia 
đang ngày càng mở rộng hơn, 

không có gì ngăn cản được.
Miệng núi lửa Batagaika, nơi được mệnh 

danh là 'cánh cửa địa ngục' trên thế giới tọa lạc ở 
Siberia. Theo số đo từ những năm 1980, miệng hố 
có chiều dài khoảng 1 km và sâu 86 mét. 

Miệng hố để lộ những lớp đất có tuổi đời từ 
120.000 đến 200.000 năm. Theo xác định niên đại, 
lớp đất già nhất có tuổi đời lên tới 650.000 năm.

Khu vực Siberia là nơi có rất nhiều hố sụt 
khổng lồ, hình thành từ sự tan chảy của lớp băng 
vĩnh cửu phía dưới lòng đất. Trong số đó, 
Batagaika được xem là một trong những miệng hố 
tử thần lớn nhất thế giới. Những người Yakut cư trú 
trong khu vực tin rằng miệng núi lửa là lối đi dẫn 
đến địa ngục.

Gần đây, các nhà nghiên cứu đang lo ngại 
về sự phát triển, mở rộng không ngừng của miệng 
hố trong những năm qua. Ước tính, nó phát triển 
khoảng 20 đến 30 mét mỗi năm, nhanh hơn nhiều 
so với trước đây, đây là một tốc độ đáng báo động.

Các cuộc điều tra sau nhiều năm phát hiện 
rằng miệng hố vẫn sẽ tiếp tục mở rộng, không có 
dấu hiệu dừng lại hay điều gì đó sẽ ngăn cản sự mở 
rộng. 

Bí ẩn xoay quanh hố tử thần khiến người 
Yakutia tin rằng hố càng ngày càng lớn là do ảnh 
hưởng từ những hoạt động từ 'thế giới ngầm' trong 
lòng đất.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, nguyên 
nhân khiến miệng hố ngày càng mở rộng là lớp 
băng vĩnh cửu bên trong đang tan chảy do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu.

Được biết, vùng đất tại khu vực này vốn bị 
đóng băng vĩnh viễn trong Kỷ băng hà, khoảng 
2,58 triệu năm trước. Nhưng nó đã dẫn lộ ra dưới 
ánh sáng mặt trời vào những năm 1960 khi rừng bị 
chặt phá.

Băng trong đất bắt đầu tan ra, mặt đất bị sụt 
và lún xuống. Khi Trái Đất tiếp tục nóng hơn, nhiều 
diện tích bề mặt tiếp cận nhiệt độ cao hơn và băng 
sâu bên trong bắt đầu tan chảy. Sự nóng lên toàn 
cầu khiến miệng hố tiếp tục mở rộng, ước tính với 
tốc độ ngày một tăng, đến khi nhấn chìm mọi thứ 

xung quanh.
Nhiều người dân địa phương sống cách xa 

khu vực nhưng đã nghe thấy những tiếng nổ đáng 
lo ngại phát ra từ khu vực này.

Nghiên cứu miệng núi lửa Batagaika sẽ 
giúp các nhà khoa học hiểu thêm về thế giới cổ sinh 
chìm sâu dưới lớp băng hàng trăm nghìn năm 
trước. 

Một cuộc thám hiểm vào năm 2018 của các 
nhà khoa học làm việc tại Đại học tổng hợp liên 
bang miền đông bắc và Đại học Kindai ở Nhật Bản 
đã tìm thấy xác con ngựa con được bảo quản khá 
nguyên vẹn.

Con ngựa con khoảng 42.000 năm tuổi, 
lông và các cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn vì 
nằm sâu trong lớp băng vĩnh viễn. Các nhà khoa 
học thậm chí đã có thể trích xuất máu lỏng từ xác 
con ngựa. ■

Tại một trang trại có tuổi 
đời 21 thế kỷ, thời gian như 
ngừng trôi: Nhà khảo cổ tiết lộ 
lý do ẩn giấu đằng sau

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một 
trang trại 2.100 tuổi với tình trạng 
gần như nguyên vẹn tại Israel.

Theo báo cáo từ khám phá mới này, trang 
trại bị bỏ lại với tình trạng khá nguyên vẹn sau khi 
người chủ rời đi vội vã, có khả năng vì lý do di tản 
trong chiến tranh.

“Chúng tôi rất may mắn khi có thể khám 
phá ra một chiếc 'hộp thời gian' gần như được đóng 
băng sau hàng thế kỷ, và mọi thứ được tìm thấy vẫn 
yên vị ở chỗ người chủ của chúng bỏ lại” - nhà khảo 
cổ học Amani Abu-Hamid, đứng đầu nhóm khai 
quật, chia sẻ. Địa điểm này được tìm thấy gần Biển 
hồ Galilee. Các nhà khai quật tìm thấy nhiều chiếc 
chai lọ cổ còn nguyên vẹn, cùng nhiều dụng cụ 
khung cửi trên giá, dấu hiệu cho thấy những người 
sống ở đó đã rời đi trong vội vã.

Không rõ ai là người chủ trang trại, nhưng 
họ cho rằng đó có thể là thần dân của đế chế 
Seleucid phải di tản vì cuộc tấn công từ vương 
quốc Hasmoneus - một nhà nước Do Thái độc lập ở 
Jerusalem.

“Từ những nguồn lịch sử, chúng tôi biết 
rằng trong thời kỳ này, vương quốc Judea 
Hasmoneus đang mở rộng về phía Galilee, và có 
khả năng trang trại bị bỏ trống trong những sự kiện 

đó” - Abu-Hamid cho biết.
Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy các công cụ 

nông nghiệp như cuốc và lưỡi hái làm từ sắt tại địa 
điểm khảo cổ, cũng như những đồng xu có niên đại 
dự kiến vào nửa sau thế kỷ 2 Trước Công nguyên.

Các nhà khoa học chưa rõ về cuộc sống của 
cư dân Hasmoneus và người sống tại địa điểm khảo 
cổ. Tuy nhiên từ những dữ liệu trong tay, họ có thể 
đã coi dệt vải là một công việc quan trọng và có 
chăn nuôi dê hoặc cừu.

Nhóm khai quật cũng tìm được dấu vết của 
một di tích còn cổ xưa hơn nhiều ở cùng địa điểm, 
với móng nhà và bình gốm có niên đại từ thế kỷ 9 - 
10 Trước Công nguyên.

Khám phá được tiến hành tại địa điểm có 
tên là Horbat Assad, phía đông Biển hồ Galilee, 
trong quá trình thăm dò trước kế hoạch xây dựng 
đường ống dẫn nước trị giá 270 triệu USD từ bờ 
biển Địa Trung Hải. Đường ống này là một phần 
của dự án khử mặn sẽ cung cấp nước ngọt cho đất 
nông nghiệp ở Israel và các quốc gia lân cận.

Trước thời kỳ của vương quốc Hasmoneus 
là sự thống trị của đế chế Seleucid tại Judea - một 
phần của vùng Palestine ngày nay. Dưới thời kỳ 
này, người Do Thái bị đàn áp về văn hóa, tôn giáo 
và chính trị bởi các đời vua Seleucid.

Cuối cùng, vào năm 134 Trước Công 
nguyên, một cuộc nổi dậy đã giúp người Do Thái 
giành lại độc lập tại vùng đất trên và thành lập 
vương quốc Hasmoneus. Địa điểm khảo cổ này giờ 
đây sẽ được bảo tồn, theo các nhà nghiên cứu. ■ 

Bí ẩn kỳ lạ về đồi Magnetic, 
Ấn Độ

Nếu bạn đỗ xe ở dưới chân ngọn đồi 
này, bạn sẽ được chứng kiến một 
cảnh tượng “ngang trái”. Chiếc xe 

sẽ từ từ chạy lên đỉnh đồi. Cứ như thể trọng lực của 
khu vực này đã đảo ngược.

Đồi Magnetic, hay còn biết tới với tên gọi 
giản dị “ngọn đồi nam châm”, nằm cách thành phố 
Leh, thuộc bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ), 
chừng 30km. Địa điểm này nằm ở độ cao 4200m so 
với mực nước biển, chào đón khách bằng tấm biển 
với nội dung gây tò mò: “Magnetic Hill - The 
Phenomenon That Defies Gravity” (Đồi Nam 
Châm - hiện tượng thách thức trọng lực).

Người dân địa phương từng tin rằng có một 
con đường dẫn tới thiên đàng. Tuy nhiên, chỉ 
những ai xứng đáng mới lên thẳng vào con đường 
này. Ngược lại, người không xứng đáng sẽ chẳng 
bao giờ tìm thấy. Du khách từ khắp nơi trên thế giới 
đã đổ về nơi đây trải nghiệm và chứng thực rằng có 
hiện tượng kỳ lạ trên ngọn đồi này. Họ cũng đưa ra 
nhiều giả thuyết với các lý giải khoa học để giải 
thích hiện tượng phản trọng lực, bác bỏ nhiều câu 
chuyện mê tín dị đoan.

Nhiều người cũng tin rằng tất cả chỉ là ảo 
giác. Cảnh vật ở “ ừa” lừa đôi mắt của  đây đánh l
bạn khiến ai cũng nghĩ đó là con dốc lên, nhưng nó 
thực sự là một con dốc xuống. ■ 

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU
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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!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. 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:

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

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin 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

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 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. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
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 laïc:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân laïc: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

NEW

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn 
Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax, 
coù tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy.

Khu Cypress 290 Texas

Xin goïi hoaëc text: 713-859-4011
ñeå bieát theâm thoâng tin

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu

Caàn baùn quaùn nhaäu coù Game vaø 
Karaoke nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì 
lyù do meät moûi quaù, caàn baùn gaáp.

South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

NEW

733-2008/1576

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm 
ñoâng khaùch Walk In, good location. 
Tieäm coù 10 gheá, 8 baøn, baùn giaù $70k.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993
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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 thoaûi 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

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

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  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

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

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

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.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

NEW

726-2007/1575

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

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

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

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

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

688-1998/1566

Elite Plumbing Corp Hiring

Elite Plumbing Corporation, a 45 year-old company, needs a few more really good people for new commercial construction 
work in Houston, TX. We will train you if you are willing to learn and work. This is not a service company - we build buildings. Do 
you value being part of a professional organization that taken pride in its work? Are you tired of being just another number? 
Don’t want to be subject to govemment mandates?? There is a reason that our team members average 17 years with Elite 
Plumbing. We have health, dental, disability, and life insurance, 401K matching, paid holidays, and paid time off. If you want to 
be part of a professional winning team, consider applying with us. 

Houston, TX

Please call: 281-469-6766 or email resume to elite@elite-corp.com

https://www.aarp.org/coronavirus
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NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoaûi maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

690-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Tieâm nail Bellaire & Hway 6 caàn gaáp thôï 

boät Color Powder. Tieäm raát ñoâng khaùch, 

caàn laøm ngaøy Chuû Nhaät. Choã laøm raát thoaûi 

maùi vui veû. Seõ bao löông.

Bellaire & Hway 6

832-566-5727Xin lieân laïc Bill:

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

May 2022

712-2006/1574

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

689-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï coù kinh nghieäm laøm: Toùc - Nails - 

Massage. Treû caøng toát. 60% khaùch Myõ 

Traéng, tip raát cao, income cao khoâng caàn 

bao löông. $1,200 - $1,500 moät tuaàn.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

346-492-0470 * 281-919-7006

NEW

700-2005/1573

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Chaân Tay Nöôùc, thôï boät, Dipping, bieát 

laøm waxing & facial caøng toát. Laøm Full time vaø 

Part time. Baûo ñaûm income $800 - $900/tuaàn. Tip 

haäu, laøm vieäc vui veû. Tieäm close on Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Any:

832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khi Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

NEW

704-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Va ên  pho øng  ba ù c  s ó  ca àn  ngöô ø i , 

Receptionist thoâng thaïo tieáng Anh, 

Vieät, Hoa vaø coù theå söû duïng Computer.

New! New! New!

713-278-2225Xin lieân laïc Baùc Só Jame Le:

NEW

730-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn thôï bieát laøm boät, dip, gel, wax vaø tay chaân nöôùc, 

môùi ra tröôøng Ok. Bao löông daøi laâu, $1,200 - 

$2,100/tuaàn 6  ngaøy hoaëc tuøy khaû naêng. Hôn chia 6/4. 

Thôï laøm laâu daøi seõ ñöôïc Bonus. Choã ôû ñaøng hoaøng.

Colorado

Xin lieân laïc:

970-446-6060 * 970-306-2005

NEW

732-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $1,500/tuaàn. 

Tieäm lôùn, khu traéng, tip cao $$$$!!!!.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 806-787-7997

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

281-498-6699Xin lieân laïc anh Quyù:
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Bốn lý do giúp tuổi thọ 
người Nhật cao nhất thế giới

Theo số liệu năm 2020, Nhật Bản có 
tuổi thọ cao hơn các nước nhóm G7 
như Pháp, Đức… Cùng điểm qua 4 

bí quyết giúp người dân Nhật có tuổi trung bình 
hàng đầu thế giới.

1. Vận động thường xuyên, đặc biệt là 
thói quen đi bộ

Người Nhật không chỉ đến phòng tập thể 
dục mỗi ngày hay mua các dụng cụ tập thể dục để 
tập tại nhà, mà họ c đi bộ ngoài òn dành thời gian 
trời, như là một cách tập luyện hiệu quả hơn nhiều. 
Họ tích lũy hàng ngàn bước chân mỗi ngày. Họ 
thường tranh thủ kết hợp đi bộ vào các sinh hoạt 
thường ngày như đi bộ đến nơi làm việc, đi bộ ra 
chợ, đi cầu thang bộ, làm việc nhà, làm vườn,…

Việc duy trì vận động, đặc biệt là thường 
xuyên đi bộ, giúp người dân xứ Phù Tang có được 
cơ thể dẻo dai, hỗ trợ hệ miễn dịch tốt và tinh thần 
sảng khoái.

Ảnh minh họa
2. Quan tâm đến đời sống người cao tuổi, 

liên kết giữa các thế hệ
Dù nếp sống hiện nay của người Nhật Bản 

đã có thay đổi theo thời gian, nhưng họ vẫn giữ nét 
truyền thống là kết nối các thế hệ, chung thủy vợ 
chồng, kính trọng thầy cô và và tôn trọng người cấp 
trên. Sự tôn trọng qua lại giữa các thế hệ khiến họ 
luôn tự dặn mình bình tĩnh trước mọi điều không 
vừa ý, không nổi giận và môi luôn nở nụ cười, 
những thói quen tốt cho sức khỏe và tinh thần.

Người Nhật luôn đề cao một trong những 
nguyên tắc của Nho giáo là khái niệm về chữ 
“hiếu”. Nó nhắc nhở họ chú trọng về bổn phận, sự 
hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ khi về già. Vì 
vậy, người cao tuổi ở đất nước này được chăm sóc 
kỹ càng về tinh thần, tình trạng sức khỏe, lo lắng 
khi ốm đau từ con cháu và thế hệ người trẻ. Điều 
này giúp người cao tuổi cảm thấy thanh thản, thoải 
mái để vui sống lâu dài.

3. Tắm nước nóng
Yuko Agishi - bác sĩ, giáo sư Đại học 

Hokkaido - cho biết: “Tắm nước nóng mang đến 
nhiều tác dụng khác nhau cho sức khỏe. Nó hỗ trợ 
phục hồi một số chức năng của cơ thể, giải phóng 
áp lực và phòng chống dịch bệnh”. ý do  Đó là l
người Nhật thường hay ngâm mình trong các suối 

nước nóng. Sau một ngày dài làm việc, người dân 
xứ Phù Tang sẽ đến suối nước nóng để giải tỏa 
những căng thẳng về tinh thần và thể chất cũng như 
chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho ngày làm việc hôm 
sau.

4. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý
Trong những năm đầu thập niên 1960, Nhật 

Bản là quốc gia có tỷ lệ tuổi thọ thấp nhất trong các 
nước thuộc nhóm G7 với những căn bệnh liên quan 
đến bệnh tim thiếu máu cục bộ và ung thư dạ dày, 
thì giờ ã là quốc gia có dân số sống thọ đây họ đ
nhất.

Nhật Bản đã tiêu thụ ít thịt hơn (đặc biệt là 
thịt đỏ), hạn chế đường, chất ngọt, khoai tây. Họ 
chuyển sang ưu tiên ăn nhiều cá, hải sản, gạo, đậu 
nành và trà xanh. Điều đó đã giúp tỷ lệ mắc những 
bệnh nêu trên giảm xuống đến mức thấp nhất.

Ngoài việc tuân thủ chế độ ăn cung cấp 
dinh dưỡng toàn diện, đa dạng và cân bằng, người 
Nhật còn thường xuyên bổ sung các thực phẩm có 
nguồn gốc từ biển (tảo, hải sản), đặc biệt là dùng 
các sản phẩm có thành phần dưỡng chất Fucoidan.

Fucoidan là một dưỡng chất được chiết 
xuất từ tảo rong nâu Undaria pinnatifida, loại thực 
phẩm truyền thống đến từ đại dương của người 
Nhật, mang đến những lợi ích toàn diện cho sức 
khỏe. Người Nhật đã bắt đầu khai thác tảo rong nâu 
từ thế kỷ thứ 8 và tận dụng nguồn thực phẩm ưu 
việt này cho tới tận ngày nay.

Theo nhiều nghiên cứu về Fucoidan trên 
toàn thế giới, dưỡng chất này mang đến những lợi 
ích tuyệt vời đã được chứng minh như sau:

- Kháng virus và vi khuẩn có hại
- Hỗ trợ tiêu hóa và đường ruột
- Tăng kháng thể phòng ngừa cúm mùa
- Hỗ trợ miễn dịch và tăng sức đề kháng
- Kháng viêm
Với những công dụng toàn diện về hỗ trợ 

tăng cường sức đề kháng kể trên, Fucoidan hiện 
đang là dưỡng chất quý giá được người Nhật tin 
tưởng sử dụng hằng ngày. ■

Nhiễm biến thể Omicron: 
Trẻ chưa được tiêm vaccine có 
nguy cơ bệnh nặng cao gấp 2 
lần

Theo kết quả một nghiên cứu mới 
đây của Chính phủ Mỹ, gần 9/10 số 
trẻ em từ 5-11 tuổi nhập viện vì 

COVID-19 trong khoảng thời gian từ giữa tháng 
12/2021 đến cuối tháng 2/2022 chưa được tiêm 
vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ này cao gấp 2 lần 
so với trẻ đã được tiêm chủng.

Vaccine giúp giảm tỷ lệ nhập viện ở trẻ 
em khi nhiễm biến thể Omicron

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm kiểm 
soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ nhận 
thấy khoảng 1/3 số trẻ em nhập viện trong độ tuổi 
từ 5-11 không có bệnh lý nền và 1/5 số trẻ phải vào 
điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Nghiên cứu bao gồm khoảng 400 trẻ em, 

độ tuổi từ 5-11, đã nhập viện tại 14 bang của Mỹ 
trong đợt gia tăng nhiễm biến thể Omicron vào 
mùa đông vừa qua. Các bệnh viện này đáp ứng 
chăm sóc sức khỏe cho khoảng 10% dân số cả nước 
Mỹ.

Theo CDC Mỹ, trong số những trẻ có kết 
quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 
trước hoặc trong khi nhập viện, 3/4 số trẻ phải nhập 
viện chủ yếu vì COVID-19 chứ không phải do các 
bệnh lý khác.

Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy 
vaccine giúp làm giảm nguy cơ nhập viện do mắc 
COVID-19 ở trẻ em, mặc dù các loại vaccine này ít 
hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự khác 
biệt về chủng tộc trong việc tiêm chủng có thể 
khiến trẻ em da đen có nguy cơ mắc COVID-19 
nghiêm trọng hơn. Cụ thể, khoảng 1/3 số trẻ em 
chưa được tiêm chủng là người da đen và trẻ em da 
đen chiếm khoảng 1/3 số ca nhập viện.

Chuyên gia nói gì về tiêm vaccine phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi?

Chỉ có 7 bang và Washington D.C. báo cáo 
dữ liệu về chủng tộc đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi được tiêm chủng. Một nghiên cứu mới đây đã 
cho thấy, ở hầu hết các bang này, trẻ em da đen 
được tiêm chủng với tỷ lệ thấp hơn so với trẻ em da 
trắng. Và nh đối với tất cả độ tuổi, người ìn chung 
Mỹ da đen ít có khả năng được tiêm phòng hơn 
người Mỹ da trắng.

Ảnh minh họa
Nhóm nghiên cứu của CDC Mỹ cho biết: 

“Tăng tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em, đặc biệt là các 
nhóm dân tộc thiểu số và chủng tộc bị ảnh hưởng 
bởi COVID-19 nhưng chưa được quan tâm đầy đủ 
là rất quan trọng, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhập 
viện và tình trạng nghiêm trọng liên quan đến 
COVID-19”.

CDC Mỹ cho rằng, giống như ở người lớn, 
biến thể Omicron dường như ít gây ra tình trạng 
nghiêm trọng ở trẻ em so với biến thể Delta. Tuy 
nhiên, Omicron rất dễ lây lan và đã lây nhiễm cho 
rất nhiều trẻ em, dẫn ã đến tỷ lệ nhập viện của trẻ đ
tăng cao hơn trong giai đoạn bùng phát biến thể 
Omicron.

Theo các chuyên gia, chỉ có khoảng 1/3 số 
trẻ em Mỹ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã ợc tiêm ít nhất đư
một mũi vaccine phòng COVID-19, đây là tỷ lệ 
thấp nhất so với các nhóm tuổi khác. Và đã có tình 
trạng chậm lại đáng kể về tốc độ tiêm chủng ở trẻ 
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Bài tập thể dục cực tốt cho 
tim mạch, không tốn kém: 
Nghiên cứu chứng minh lợi ích 
rõ ràng

Các nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của 
bài tập thể dục sau đối với sức khỏe 
của con người.

Tục ngữ Trung Quốc có câu “Cuộc sống 
bắt đầu từ việc tập thể dục”. Trong suốt hàng nghìn 
năm tiến hóa của loài người, tất cả các trạng thái 
sinh lý và các mô cơ thể đều phát triển theo hướng 
thuận lợi hơn cho việc tập luyện, điều đó đủ thấy 
tầm quan trọng của tập thể dục đối với sức khỏe.

Ngày nay, nhiều người cũng nhận thức 
được lợi ích của việc tập thể dục và có rất nhiều 
môn thể thao và bài tập thể dục khác nhau đang 
được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng.

Các nghiên cứu và khuyến nghị
Năm 2010, Tổ chức Y tế Thế giới đã nêu rõ 

trong “Khuyến nghị toàn cầu về vận động thể chất” 
rằng nếu muốn bảo vệ sức khỏe, đi bộ là cách đơn 
giản, hiệu quả, không tốn kém chi phí và phù hợp 
với mọi lứa tuổi.

Trong một nghiên cứu nhỏ của Úc, các nhà 
nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe của hơn 
25 người và phát hiện ra rằng 53% trong số họ đi bộ 
trên 30 phút mỗi ngày. Những người này có tỷ lệ 
mắc các bệnh như loãng xương, tỷ lệ mắc bệnh các 
bệnh như viêm khớp gối thấp hơn 60%.

Theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, nếu phụ nữ 
trên 50 tuổi có thể đi bộ khoảng 4,8 km một ngày, 5 
ngày một tuần trong khoảng 15 tuần, sức đàn hồi 
của cơ bắp có thể tăng lên khoảng 0,8%, mật độ 
xương cũng có thể tăng thêm 0,4%.

Tại Trung Quốc, “Hướng dẫn hoạt động 
thể chất dành cho người Trung Quốc trưởng thành” 
cũng đã đưa ra các khuyến nghị tập thể dục tương 
tự như Tổ chức Y tế Thế giới. Theo đó, người 
trưởng thành nên thực hiện các hoạt động thể chất 
như đi bộ khoảng 6.000 bước mỗi ngày.

Đi bộ có thể được gọi là “bài tập đơn giản, 
hiệu quả nhất” không chỉ liên quan đến sự phù hợp 
của nó với cấu trúc sinh lý của cơ thể con người mà 
còn vì nó phù hợp với hầu hết các nhóm tuổi.

Nhiều nghiên cứu và dữ liệu đã chứng 
minh rằng đi bộ có thể cải thiện sức khỏe của 
xương khớp, giúp tăng sức bền, sự dẻo dai của cơ 
bắp và phòng chống các bệnh khác.

Lợi ích của việc đi bộ
1. Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi
Không giống như các môn thể thao khác, đi 

bộ giúp cơ thể vận động nhẹ nhàng, giúp giải tỏa 
căng thẳng mệt mỏi. Sau một ngày làm việc dài, 
việc vận động nhẹ nhàng bằng cách đi bộ và ngắm 
nhìn khung cảnh xung quanh là biện pháp hoàn hảo 
để thả lỏng tâm trạng và giải tỏa áp lực.

Không chỉ vậy, khi đi bộ, quá trình tuần 
hoàn máu của cơ thể được đẩy nhanh, các cơ bị 
căng cứng sau một ngày làm việc dần được thả 
lỏng, giúp cơ thể xua tan cảm giác khó chịu, từ đó 
cũng góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ vào 
ban đêm.

2. Phòng chống bệnh tim mạch
Bệnh tim mạch luôn là nguyên nhân gây tử 

vong hàng đầu tại Trung Quốc. Đi bộ thường 
xuyên có thể tăng tốc độ lưu thông máu bằng cách 
cải thiện hiệu quả quá trình trao đổi chất, giảm xác 
suất hình thành huyết khối hoặc mảng bám, từ đó 
giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Và đi bộ là một loại hình thể dục nhẹ nhàng, 
có thể nâng cao khả năng miễn dịch, tăng cường cơ 
tim, có lợi cho quá trình tạo máu của cơ thể. Đặc 
biệt, đối với người cao tuổi, đi bộ còn có thể giúp 
cơ thể dẻo dai, trì hoãn sự lão hóa và ngăn ngừa 
bệnh tật.

3. Tốt cho hệ tiêu hóa
Hầu hết người hiện đại không có thói quen 

vận động sau khi ăn và thường chỉ nằm hoặc ngồi 
một chỗ. Điều này có thể ảnh hưởng tới nhu động 
ruột, khiến chức năng hệ tiêu hóa suy yếu, tiềm ẩn 
những nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa.

Đi bộ có thể giữ cho hệ thống tiêu hóa của 
bạn khỏe mạnh bằng cách cải thiện lưu lượng máu 
đến ruột và ruột kết, kích thích tiêu hóa bằng cách 
đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, từ đó giảm gánh 
nặng cho hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý không nên 
vận động quá sức ngay sau bữa ăn mà chỉ nên đi lại 
nhẹ nhàng, chậm rãi.

Ngoài ra, đi bộ còn giúp tăng cường dung 
tích phổi và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nhìn 
chung, các tổ chức y tế lớn và các nghiên cứu liên 
quan đều ủng hộ việc đi bộ như một môn thể thao. 
Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nếu mỗi ngày bạn 
dành một ít thời gian để đi bộ thì có thể đem lại rất 
nhiều lợi ích cho cơ thể.

Những lưu ý khi đi bộ
1. Tư thế đi bộ phải đúng
Đi bộ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, 

tốt cho sự phát triển của cơ và xương. Tuy nhiên, 
nếu bạn khom người, cúi lưng khi đi bộ thì có thể 
làm giảm hiệu quả tập luyện, thậm chí có thể khiến 
các cơ và xương bị hao mòn trầm trọng hơn.

Vì vậy, khi đi bộ để tập thể dục, tư thế đi bộ 
phải đúng thì mới đem lại lợi ích sức khỏe cho cơ 
thể. Khi đi bộ hãy ngẩng cao đầu, thẳng lưng, vung 
tay tự nhiên, nhịp độ nhanh, mạnh vừa phải.

2. Khởi động trước
Nếu bạn đi bộ khoảng 6.000 bước mỗi ngày 

thì sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của cơ thể. Do 

đó, dù chỉ đi bộ trong thời gian ngắn, bạn cũng nên 
thực hiện bài tập khởi động làm nóng người, chẳng 
hạn như bật nhảy tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân... để 
các cơ được khởi động nhẹ nhàng, giúp đạt hiệu 
quả tập luyện tốt hơn. Việc thực hiện các bài tập 
khởi động cũng đồng thời giúp làm giảm nguy cơ 
bong gân, chuột rút.

3. Cường độ tập luyện
Trước đây, tại Trung Quốc xuất hiện những 

thông tin cho rằng mọi người thực hiện đi bộ 
10.000 bước mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ 10.000 bước mỗi 
ngày có thể quá sức với một số người. Thông 
thường, một người trưởng thành, khỏe mạnh đi bộ 
khoảng 6.000 đến 7.000 bước (khoảng 30 phút) 
mỗi ngày là có thể nhận được những lợi ích sức 
khỏe. Tóm lại, đi bộ thường xuyên có rất nhiều lợi 
ích nhưng bạn cũng cần chú ý khởi động đầy đủ và 
cường độ luyện tập. Vì chỉ có tập thể dục hợp lý và 
khoa học mới đem lại lợi ích lớn nhất cho sức khỏe 
thể chất. ■

Cách giảm cân bền vững

Eliza Kingsford, một nhà trị liệu tâm 
lý được cấp phép và là tác giả của 
cuốn sách “Brain-Powered Weight 

Loss” ã chia sẻ những quan , đ điểm về chuyện giảm 
cân bền vững.

Kingsford nói với Healthline rằng mặc dù 
làm những việc như hạn chế nghiêm ngặt lượng 
calo của bạn hoặc từ bỏ tinh bột có thể mang lại cho 
bạn kết quả giảm cân rõ rệt, nhưng chúng không có 
ý nghĩa gì nếu bạn muốn thành công trong việc 
giảm cân suốt đời.

Kingsford nói: “Nghiên cứu hỗ trợ - và sẽ 
tiếp tục hỗ trợ - các loại thay ổi hành vi có tính bền đ
vững lâu dài. Tất nhiên, những iều này không dẫn đ
đến kết quả hấp dẫn như giảm 10 cân trong một 
tuần”.

Kingsford cũng nói gợi cảm hay không, 
bền vững là iều tốt nếu bạn muốn giảm cân. Và đ
cách ể giảm cân bền vững là ặt ra các mục tiêu đ đ
mà bạn thực sự có thể ạt ược.đ đ

Ví dụ: nếu phương pháp giảm cân của bạn 
liên quan ến việc chạy bộ và bạn hiện ang chạy đ đ
một dặm, ba lần một tuần, thì bước tiếp theo cần 
phải thực hiện là chạy 2 dặm vào một hoặc hai ngày 
đ đó, không phải nhảy thẳng ến 10 dặm, sáu lần một 
tuần.

Cách tiếp cận này cũng cung cấp sự củng 
cố tích cực cho “cơ bắp” lập mục tiêu của bạn. 
Kingsford nói: “Bạn càng ặt ra và ạt ược nhiều đ đ đ
mục tiêu, thì bạn càng có nhiều khả năng thiết lập 
và đạt được mục tiêu”.

Ngoài ra, xem xét các yếu tố kích thích thức 
ăn của bạn là một giải pháp giảm cân bền vững 
khác. Cụ thể, bạn ăn khi buồn chán, căng thẳng hay 
hạnh phúc? Bạn có thói quen đi chơi vào mỗi tối 
thứ sáu với đồng nghiệp của mình không? Bạn có 
tự động với lấy một túi bánh quy khi ngồi xem 
chương trình truyền hình yêu thích của mình 
không? ■  
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