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

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

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

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

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

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

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

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

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

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

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

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

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

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

HONG KONG FOOD
MARKET #2

HONG KONG FOOD
MARKET #3

HONG KONG FOOD
MARKET #4

HONG KONG FOOD
MARKET #5

@HONGKONGFOODMARKET
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

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

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

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

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

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

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

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

Kết quả trước  Lệ phí sau.

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

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

671-2002/1570

SÖU TAÀM

Hé lộ kho báu nhiều vàng bạc, 
ngọc lục bảo giá trị lớn trong con tàu 
đắm 300 tuổi

Con tàu San Jose huyền thoại từng bị đắm dưới 
đáy biển chở theo rất nhiều vàng bạc, châu báu 
quý giá, ngọc lục bảo có giá trị ước tính 

khoảng 17 tỷ USD.
Con tàu hạ thủy vào năm 1698, bị hải quân Anh đánh 

chìm vào năm 1708 gần cảng Cartagena vùng Caribe của 
Colombia. Chỉ 11 trong số 600 thành viên của thủy thủ 
đoàn sống sót.

Mất khoảng 1 năm để hoàn thành việc đóng tàu ở 
Mapil, Usurbil, Gipuzkoa, Tây Ban Nha. Nó nặng khoảng 
1.200 tấn, đặt theo tên theo chỉ huy của hạm đội. Trong 
chuyến hành trình cuối cùng, San José lên đường với tư 
cách là soái hạm của một hạm đội kho báu gồm 3 tàu chiến 
Tây Ban Nha và 14 tàu buôn đi từ Portobelo, Panama, đến 
Cartagena, Colombia .

Các thợ săn kho báu đã tiến hành các cuộc thám hiểm 
trong nhiều năm, bao gồm cả người Mỹ, với sự cho phép 
của chính phủ Colombia từ những năm 1980 để tìm kiếm 
con tàu đắm nổi tiếng.

Đến năm 2015, đoàn thám hiểm đã phát hiện ra vị trí 
con tàu dưới đáy biển, tìm thấy đống đổ nát còn sót lại của 
con tàu. Tuy nhiên, 7 năm sau, vào tháng 6/2022, 
Colombia mới công bố những hình ảnh đầu tiên về con tàu. 

Hình ảnh video ghi lại cho thấy nhiều đồng tiền vàng 
và bạc, ngọc lục bảo, đồ dùng nằm rải rác xung quanh con 
tàu đắm đã mất tích từ lâu ở ngoài khơi Colombia.

Con tàu San Jose nằm ở độ sâu khoảng 950 mét, 
không thấy dấu hiệu bị ảnh hưởng từ con người. Xác tàu 
bao phủ toàn tảo, động vật có vỏ, phần khung tàu vẫn còn 
nguyên vẹn.

Bên trong con tàu, các nhà thám hiểm phát hiện ra một 
số đồ vật có giá trị như các thỏi vàng, tiền xu, khẩu pháo 
làm ở Seville vào năm 1655, đồ sành sứ, đồ gốm và nhiều 
chai thủy tinh.

Các nhà khảo cổ đang tiếp tục làm việc để tìm ra 
nguồn gốc những chiếc đĩa, một số đồ dùng.

Nhờ các thiết bị công nghệ, hải quân Colombia đã 
chụp được những bức ảnh chi tiết, cụ thể nhất từ trước đến 
nay. Colombia lên ý tưởng khôi phục lại con tàu, bảo vệ 

kho báu và di sản San Jose. 
Các chuyên gia hàng hải coi xác tàu con tàu San Jose 

là một trong những vật có giá trị lớn nhất từng bị mất tích 
trên biển. 

Chính phủ Colombia coi đây là “báu vật quốc gia” và 
muốn trưng bày con tàu trong một bảo tàng trong tương lai 
xây dựng ở Cartagena. ■

Kinh ngạc người đàn ông dùng 1 
ngón tay nâng khối đĩa sắt 129 kg

Sức mạnh của một ngón tay chắc chắn khiến bạn 
phải kinh ngạc, đó là kết quả của quá trình luyện 
tập bền bỉ suốt nhiều năm, không phải ai cũng 

có được.
Steve Keeler, 48 tuổi đến từ Anh khiến nhiều người nể 

phục khi phá được kỷ lục thế giới đã tồn tại hơn 10 năm 
qua.

Chỉ dùng một ngón tay giữa, người đàn ông đã nâng 
được khối đĩa cân sắt nặng 129 kg và duy trì trong 8 giây. 
Nỗ lực lập thành tích của Steve Keeler xảy ra ở Ashford, 
Kent, Anh trước sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều khán giả.

Steve Keeler đã nâng cùng lúc 6 chiếc đĩa cân bằng 
sắt, chiếc nhỏ nhất nặng khoảng 10 kg, một chiếc 20 kg, ba 
chiếc nặng hơn 25 kg và một chiếc nặng 26 kg.

“Các ngón tay của tôi rất khỏe, tôi tự hào về lực nâng 
của mình”, Steve Keeler cho biết. Suốt 4 năm qua, Steve 
Keeler đã luyện tập, cải thiện sức nâng của mình. Anh từng 
tập võ khi còn là một thiếu niên. Năm 18 tuổi, Steve Keeler 
tập karate, anh phát hiện bàn tay của mình có sức mạnh 
tuyệt vời, xương rất chắc khỏe.

Trong một buổi tập luyện cùng bạn, Steve Keeler phát 
hiện ra khả năng nâng của anh vượt xa mức bình thường, 
thậm chí có thể phá kỷ lục.

Nhận ra rằng bản thân có thể đánh bại kỷ lục hiện tại 
của Benik Israyelyan người Armenia đã giữ suốt 10 năm, 
Steve Keeler bắt đầu chính thức tập luyện, nỗ lực để lập kỷ 
lục thế giới.

Việc đạt được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới có ý 
nghĩa rất lớn đối với Steve Keeler. “Bố là người hùng tuyệt 
vời, giúp đỡ từ khi tôi còn nhỏ. Ông dạy tôi luyện tập sức 
mạnh. Kỷ lục này sẽ tôn vinh tất cả những gì ông đã tuyền 
dạy cho tôi. Tôi cũng muốn tặng giấy chứng nhận cho mẹ”, 
Steve Keeler chia sẻ.

Trước đó, Benik Israyelyan đã nâng được 116,90 kg 
bằng ngón giữa bên tay phải để lập kỷ lục vào năm 2011.

Một năm sau, năm 2012, Benik Israyelyan quyết định 
thử lại lần nữa và cải thiện kỷ lục của chính mình. Anh 
xoay sở để nâng khối đĩa sắt nặng 121,7 kg.

Bằng cách nâng tổng khối lượng 129 kg, Steve Keeler 
đã phá kỷ lục đứng vứng trong suốt một thập kỷ với gần 10 
kg.

Steve Keeler và Benik khiến tất cả kinh ngạc về sức 
mạnh, kỹ thuật của họ nhưng sử dụng ngón tay giữa không 
phải là cách duy nhất gây ấn tượng. Năm 2013, Suren 
Aghabekyan, đến từ Armenia đã phá kỷ lục nâng tạ bằng 
ngón út với thành tích 110 kg. ■

Mèo cưng qua đời, chủ nhân 
mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng 
để ướp xác

Harriet Peace, 28 tuổi, ở Mauchline, Ayrshire, 
Scotland đã chi rất nhiều tiền để thực hiện 
điều mà cô tin rằng đó là đúng đắn nhất.

Là một y tá, cô gái trẻ 28 tuổi vô cùng đau lòng sau khi 
con mèo cưng Tango qua đời vì bị ô tô đâm. Cô không thể 
chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh chôn cất mèo 
cưng mà cô coi như con.

Harriet Peace chia sẻ rằng: “Khi Tango qua đời, tôi vô 
cùng đau buồn, tôi không thể đưa nó đi hoả táng và chôn 
cất. Tôi coi nó như con, đó là một mất mát lớn đối với tôi”.

Do vậy, Harriet Peace đã quyết định liên hệ với bên 
dịch vụ để ướp xác mèo để giữ mèo bên cạnh mình càng 
lâu càng tốt. Một số người bạn của cô đã gợi ý về việc thực 
hiện quá trình ướp xác bằng cách sử dụng nhiều loại dầu và 
hoá chất khác nhau để bảo quản cơ thể vật nuôi, duy trì vẻ 
ngoài sống động như thật.

Tuy nhiên dịch vụ làm thủ tục ướp xác mà Harriet 
Peace biết đến lại nằm ở Anh, cô phải chấp nhận đi xa và 
chi phí lớn. Bất chấp những khó khăn, chi phí cao, sau khi 
qua đời, xác của Tango được chuyển đến cơ sở dịch vụ 
nhận ướp xác thú cưng tại London, Anh.

Toàn bộ quá trình ướp xác hết 7 tháng, sau đó Tango 
chuyển về với Harriet Peace trong tư thế đang nằm ngủ 
trong một chiếc hộp. Chi phí mà Harriet Peace phải bỏ ra 
rơi vào khoảng 5.000 USD.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người thân, bạn bè 
bên cạnh Harriet Peace đều ủng hộ quyết định của cô. Ban 
đầu cô khá lo lắng nhưng ngay khi nhìn thấy con mèo trở 
lại,  mọi lo lắng của Harriet Peace đều tan biến.

“Tôi không thể tin được. Bộ lông của Tango và mọi 
thứ đều thật tuyệt vời. Trông giống như con mèo đang ngủ 
vậy, rất thực tế. Tôi rất mừng vì vẫn có thể giữ mèo bên 
cạnh mình. Ban đầu, tôi rất lo lắng vì không biết con mèo 
trông như thế nào sau khi ướp xác. Tôi sợ rằng đó là quyết 
định sai lầm. Tuy nhiên, khi nhận lại con mèo tôi rất ngạc 
nhiên, tất cả đều xứng đáng. Đó chính xác là Tango khi còn 
sống. Đó là quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra”, Harriet 
Peace nói. ■ 
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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

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

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

731-2010/1578

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

NEW

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

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

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

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

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

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

Katy - I10

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

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 heä:

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

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

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

nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

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

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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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

NEW

750-2010/1578

Baùn LA Crawfish Restaurant

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

Gaàn Phi Tröôøng Bush

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

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

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, TX - 77465

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

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

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

New! New! New!

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

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

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

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 

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

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

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

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Haûi: 713-534-3213

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

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

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:

Tròn mắt xem người đàn ông 
nhảy bungee 765 lần trong 24 giờ 
đồng hồ

Trong 24 giờ đồng hồ, người đàn ông đến từ 
Pháp đã nhảy bungee 765 lần lập kỷ lục thế 
giới.

Nhảy Bungee là một trong những trò chơi mạo hiểm 
được nhiều người yêu thích. Người chơi thường đứng ở vị 
trí trên cao, trên tháp hoặc trên trực thăng, thắt dây an toàn 
và sau đó nhảy xuống đất hoặc nước. Sợi dây có tính đàn 
hồi và được tính toán có chiều dài phù hợp để kéo người 
chơi lại khi gần chạm đất.

Francois-Marie Dibon, 44 tuổi, đến từ Pháp đã phá vỡ 
kỷ lục thế giới trước đó để lần đầu tiên ghi tên mình vào 
sách Guinness với thành tích đáng nể.

Người đàn ông đã nhảy bungee 765 lần trong 24 giờ 
đồng hồ. Kỷ lục trước đó thuộc về Mike Heard, người New 
Zealand, xác lập vào năm 2017 với thành tích 430 lần nhảy 
bungee.

Francois-Marie Dibon chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy 
tuyệt vời, rất hạnh phúc. Tôi biết ơn đồng đội đã ở bên cạnh 
trong 24 giờ qua. Họ mang lại cho tôi nguồn năng lượng 
lớn, giúp tôi hoạt động đến phút cuối cùng”.

Người đàn ông 44 tuổi hoàn thành mục tiêu vượt qua 
con số 430 trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ và chỉ dành 
50 phút để nghỉ ngơi. Anh bắt đầu thử thách lúc 10h10 phút 
sáng giờ địa phương, hoàn thành cú nhảy 430 lúc 23h30 
phút tại Cầu Garry ở Perthshire.

Francois-Marie Dibon tập luyện bungee như một 
cách để vượt qua nỗi sợ cao từ nhỏ của bản thân. Trong lần 
lập kỷ lục này, mỗi lần Francois-Marie Dibon nhảy lên 
xuống dao động độ cao 39 mét trong mọi loại thời tiết.

“Tôi nghĩ thời điểm khó khăn nhất là nhảy khi trời 
mưa, thời tiết lạnh. Nhưng tôi may mắn đã vượt qua tất 
cả”, Francois-Marie Dibon cho biết.

Joanne Brent, giám khảo kỷ lục Guinness thế giới ca 
ngợi những nỗ lực của anh ấy là đáng tự hào và truyền cảm 
hứng cho nhiều người.

Hiện tại, Francois-Marie Dibon đang sinh sống tại 
Stockholm, Thụy Điển đã luyện tập thể thao mạo hiểm 
trong nhiều năm. Kế hoạch nhảy bungee lần này là một thử 
thách hoành tráng, anh đã cẩn thận chuẩn bị từ 5 năm 
trước.

Với Francois-Marie Dibon, nhảy bungee không chỉ là 

môn thể thao mạo hiểm cá nhân mà còn là môn thể thao sức 
bền mang tính tập thể. “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau 
để đảm bảo an toàn, đếm từng bước nhảy. Vì vậy kết quả 
này thực sự là một nỗ lực của cả đội. Tôi cảm ơn những 
đồng đội rất nhiều”, Francois-Marie Dibon chia sẻ.

Sau khi hoàn thành mục tiêu lập kỷ lục thế giới, 
Francois-Marie Dibon lên kế hoạch cho cơ thể nghỉ ngơi 
một thời gian. ■

Bật cười với những đường phố 
viết sai chính tả tại Anh

Sai chính tả tại một số biển báo, tên đường tại nơi 
công cộng là chuyện hài hước đôi khi xảy ra 
ngay tại nước Anh. Thậm chí hướng dẫn còn 

khiến các tài xế xe buýt phải 'vò đầu bứt tai'.
Ngay cả việc vạch kẻ đường cho xe buýt không chính 

xác trên một số tuyến đường cũng khiến các tài xế xe buýt 
phải vò đầu bứt tai khi thực hiện lộ trình hàng ngày của họ. 
Thay vì viết đúng chính tả là 'Bus stop', không biết vì lý do 
gì dẫn đến sự cố sai chính tả hài hước như vậy.

Thay vì viết đúng chính tả là 'Bus stop', biển báo lại 
viết 'Sus Stop'

Trên trang Facebook của một thị trấn ở Maldon, Anh, 
người ta đã chia sẻ hình ảnh con đường mới sơn rất đẹp của 

họ.
Lần này biển báo viết đúng chữ 'Bus' nhưng lại sai 

chữ 'Stop’
Bên ngoài con đường có viết lời cảnh báo để hạn chế 

người dân đi vào. Tuy nhiên, cư dân mạng đã phát hiện ra 
lỗi chính tả khó hiểu ở lời cảnh báo này. Thay vì viết 'no 
entry' (tạm dịch: cấm vào) thì họ viết rằng 'no enry', thiếu 
chữ T.

Đại diện địa phương cho biết họ sớm khắc phục lỗi 
chính tả này. Trong khi đó, cư dân mạng được một phen bật 
cười nghiêng ngả.

Thay vì viết No entry, người ta thiếu mất chữ T. Hay 

trường hợp lời cảnh báo trên một con đường ở 
Manningtree, Essex, Anh cũng khiến cư dân mạng cười 
nghiêng ngả vì lỗi sai chính tả.

Vì muốn cảnh báo mọi người nên nhân viên địa 
phương đã viết lên đường chữ rất to 'Keep Clear'. Tuy 
nhiên, thay vì viết đầy đủ rõ ràng, đúng chính tả, người ta 
viết thiếu mất chữ R, kết quả là 'Keep Clea'.

Nhân viên hội đồng khu vực đùa vui rằng: “Tôi cũng 
phải bật cười khi nhìn thấy bức ảnh. Tôi tự hỏi làm thế nào 
mà các công nhân có thể quên mất chữ R như vậy. Có thể 
lúc đó học đi ăn trưa rồi về quên mất, hoặc do hết sơn nên 
không thể hoàn thành”.

Cũng là cảnh báo 'Keep Clear' nhưng người sơn chữ 
trên con đường ở hạt Northamptonshire, Anh mắc lỗi 
khác.

Thay vì viết đúng chính tả là 'Keep Clear', người thợ 
sơn đã viết thành 'Keep Celar'. Tuy nhiên, ngay sau khi 
phát hiện ra lỗi sai, một kỹ sư đã đi sửa lại lỗi trong vòng 
khoảng một giờ đồng hồ.

Dave Edmunds, cư dân địa phương cho biết: “Tôi đã 
bật cười khi chứng kiến  lỗi sai chính tả trên đường. Hai 
công nhân đã mất khoảng ba giờ đồng hồ để sơn các chữ. 
Họ thậm chí còn cẩn thận đánh dấu các chữ cái bằng bình 
xịt màu vàng trước khi sơn lên nó. Vậy mà vẫn không nhận 
ra mình viết sai chính tả”. ■ 

Cậu bé 7 lần 'vượt cửa' kiểm soát 
an ninh tại sân bay Iraq

Theo ông Hikmat Ahmed, sân bay quốc tế Najaf 
sẽ rà soát lại công tác an ninh, sau khi để xảy ra 
sự việc cậu bé qua trót lọt tới 7 cửa kiểm tra an 

ninh để hòa vào đám đông hành khách.
Giới chức an ninh hàng không Iraq đã được một phen 

“đỏ mặt tía tai” sau khi một cậu bé 10 tuổi đã vượt qua 7 
cửa kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Najaf, phía Nam 
thủ đô Baghdad, để lên một chuyến bay tới Iran.

Theo người quản lý sân bay Najaf - ông Hikmat 
Ahmed, hành trình của cậu bé đã kết thúc sau khi phi hành 
đoàn thuộc hãng Iran Air thông báo về sự xuất hiện đường 
đột của một hành khách nhí. Trong khi đó, một nguồn tin 
an ninh cho biết cha mẹ của cậu bé này (sống ở một quận 
gần sân bay) đã thông báo cho cảnh sát về sự mất tích của 
cậu. Theo ông Hikmat Ahmed, sân bay quốc tế Najaf sẽ rà 
soát lại công tác an ninh, sau khi để xảy ra sự việc cậu bé 
qua trót lọt tới 7 cửa kiểm tra an ninh để hòa vào đám đông 
hành khách.

Ông Hikmat Ahmed nêu rõ: “Bất cứ ai không hoàn 
thành nhiệm vụ của mình sẽ bị xử phạt, sa thải hoặc điều 
chuyển công tác”.

Sân bay Najaf là nơi tiếp nhận hàng trăm nghìn người 
hành hương mỗi năm. Công tác an ninh tại sân bay này do 
một công ty tư nhân đảm nhận kể từ năm 2019. Cơ quan 
hàng không dân dụng của Iraq cho biết công ty trên sẽ phải 
chịu trách nhiệm pháp lý sau khi nhà chức trách kết thúc 

NEW

755-2011/1579

Baùn Tieäm Toùc

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû Bellaire. 

«Raát ñoâng khaùch laøm: 
   MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ, HIGHLIGHT

«Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:

   Yelp, Houston Chronicle vaø TX  

   Magazine Vote, treân 900 good review.

«Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3 

thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.  

«Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.

«Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho 

xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

Bellaire, Houston

281-750-5430Xin lieân laïc Vinh:

http://www.ioneinsurance.com
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PHUÏ NÖÕ

748-2010/1578

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch se. Khu 

Sang, yeân tónh, an ninh. Nhaø gaàn ñöôøng 

Addicks Clodine Rd & SH6. Öu tieân Nam, Nöõ 

ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân laïc Tuù Nguyeãn: 

832-762-0572 

(sau 3pm hoaëc nhaén tin)
_________________________________________________

747-2009/1577

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng, ôû Northwest gaàn chôï 

Thaéng Höng, Hong Kong 3, Taân Ñònh, caàn 

cho share, ñieàu kieän deã daøng.

Coù nhu caàu goïi Chò Nguyeät hoaëc Anh Ba: 

832-298-4523 * 832-298-4534
_________________________________________________

744-2009/1577

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
_________________________________________________

725-2007/1575

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

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng Beechnut 

and Eldridge, ñaày ñuû tieän nghi, coù dö 2 

phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
_________________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng Beechnut 

and Eldridge, ñaày ñuû tieän nghi, coù dö 2 

phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
_________________________________________________

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

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:

Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456
____________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick Clodine coù 

phoøng cho share. $330/thaùng, bao ñieän, 

nöôùc, giaët saáy vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
_________________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho share. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an 

ninh, $330/thaùng, Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
_________________________________________________

740-2008/1576

NEW

CHO SHARE PHOØNG  

Phoøng master coù loái ñi rieâng, caùch Hong 

Kong 4 - 10 phuùt ñi boä, coù Wifi.

Xin goïi Nhaân: 

832-863-2748
_________________________________________________

693-2004/1572

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû khu Dairy Ashford & 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

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott:

832-858-2379

 

Nhaän Giöõ Treû
Child Care

Dù ở độ tuổi nào nếu là phụ nữ 
đều nên biết đến 8 bệnh mình có thể 
mắc phải để phòng ngừa sớm, tiếc là 
rất hiếm người nhận ra

Tim mạch, ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng, 
trầm cảm, lo âu… là các bệnh lý phổ biến mà 
phụ nữ có nguy cơ mắc phải.

Bệnh lý tim mạch
Tại Hoa Kỳ, cứ 4 phụ nữ tử vong thì một trường hợp 

có nguyên nhân từ bệnh lý tim mạch. Trong đó, các yếu tố 
nguy cơ phổ biến bao gồm: tăng huyết áp, rối loạn mỡ 
máu, hút thuốc lá…

Mặc dù nữ giới Việt Nam ít uống rượu bia và hút 
thuốc lá nhưng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch không hề ít 
hơn nam giới.

Dẫu vậy, chỉ 54% phụ nữ hiểu rằng sức khỏe và tính 
mạng của họ đang bị đe dọa bởi căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư vú
Ung thư vú thường bắt nguồn từ niêm mạc của ống 

dẫn sữa, có thể di căn sang các cơ quan khác và là loại ung 
thư phổ biến nhất ở nữ giới. Tỷ lệ mắc ở các quốc gia phát 
triển lớn hơn do tuổi thọ của họ cao hơn.

Triệu chứng ban đầu của căn bệnh này thường là sờ 
thấy u cục bất thường ở vú. Tuy nhiên, không phải khối u 
nào cũng là ung thư. Điều quan trọng là bạn cần theo dõi 
thường xuyên và đi khám định kỳ theo sự hướng dẫn của 
bác sĩ.

Ung thư buồng trứng và cổ tử cung
Nhiều phụ nữ chưa quan tâm và phân biệt được sự 

khác nhau giữa ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung. 
Cả hai bệnh lý này đều gây ra triệu chứng đau bụng nhưng 
nguồn gốc của khối u không giống nhau. Ung thư cổ tử 
cung bắt nguồn từ phần dưới của tử cung, còn khối u ác 
tính ở buồng trứng xuất phát từ ống dẫn trứng.

Ngoài ra, triệu chứng của hai bệnh lý này cũng có 
điểm khác biệt. Ung thư cổ tử cung có thể gây tiết dịch âm 
đạo bất thường và đau khi quan hệ tình dục.

Trong khi đó, biểu hiện của ung thư buồng trứng 
thường mơ hồ và tình trạng bệnh thường phức tạp. Thêm 
nữa, xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap test) chỉ phát hiện 
được ung thư cổ tử cung chứ không có giá trị sàng lọc khối 
u ác tính tại buồng trứng.

Bệnh lý phụ khoa
Chảy máu và tiết dịch âm đạo trong ngày hành kinh là 

tình trạng bình thường ở nữ giới. Mặc dù vậy, đừng chủ 
quan nếu bạn ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh, dịch âm đạo có 
màu, mùi bất thường hoặc tiểu tiện nhiều lần trong ngày. 
Đây có thể là triệu chứng của các bệnh lý lây truyền qua 
đường tình dục (STDs) hoặc ung thư hệ sinh sản.

Nếu tình trạng nhiễm trùng được phát hiện sớm khi 

còn ở giai đoạn nhẹ, phác đồ điều trị rất đơn giản, tiên 
lượng cũng khả quan. Nhưng nếu bệnh lý lây truyền qua 
đường tình dục không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, 
biến chứng vô sinh, suy thận có thể xảy ra và không thể 
phục hồi.

Các vấn đề sức khỏe khi mang thai
Khi mang thai, các bệnh lý sẵn có của bà mẹ có thể 

trầm trọng hơn, đe dọa sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và 
bé. Chẳng hạn như bệnh hen, đái tháo đường, trầm cảm 
không được quản lý đúng cách.

Trong bệnh lý chửa ngoài tử cung, thai nhi làm tổ sai 
vị trí có thể gây tổn thương vòi trứng, dẫn đến hậu quả khó 
mang thai ở những lần tiếp theo.

Thêm nữa, hầu hết phụ nữ mang thai có tình trạng 
thiếu máu, biểu hiện ở chỉ số huyết sắc tố (Hemoglobin) 
thấp hơn bình thường. Nguyên nhân là do cơ thể mẹ phải 
cung cấp dinh dưỡng và các chất cần thiết cho thai nhi sinh 
trưởng, phát triển.

Vì vậy, trong thai kỳ, phụ nữ chúng ta nên khám thai 
thường xuyên để được quản lý chu đáo, phát hiện sớm và 
xử lý kịp thời các vấn đề về sức khỏe.

Bệnh lý tự miễn
Khi virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, hàng rào 

miễn dịch sẽ tấn công và tiêu diệt chúng để bảo vệ các tế 
bào lành. Tuy nhiên, khi quá trình này bị “lỗi”, hàng rào 
miễn dịch sẽ tấn công cả tế bào của cơ thể. Lúc này, bệnh lý 
tự miễn sẽ xảy ra.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nữ giới có nguy cơ 
cao mắc các bệnh lý tự miễn hơn phái mạnh. Biểu hiện 
chung của nhóm bệnh lý này bao gồm:

- Mệt mỏi kéo dài.
- Sốt nhẹ, thất thường.
- Đau.
- Nổi ban trên da.
- Chóng mặt.
Nhiều kinh nghiệm dân gian cho rằng ăn ít đường, ít 

chất béo và hạn chế căng thẳng giúp chống lại các bệnh lý 
tự miễn. Tuy nhiên, biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là 
phát hiện và điều trị sớm.

Ảnh minh họa
Trầm cảm và lo âu
Cơ thể người phụ nữ thường xuyên phải trải qua sự 

biến động của nội tiết tố trong chu kỳ kinh nguyệt, giai 
đoạn mang thai, sau sinh và tiền mãn kinh. Đặc điểm này 
chính là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trầm cảm và rối loạn lo 
âu ở nữ giới cao gấp nhiều lần nam giới.

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS - Premenstrual 
Syndrome) rất phổ biến ở phụ nữ với biểu hiện lo âu, dễ 
xúc động, cáu gắt, thay đổi cảm xúc thất thường. 

Một rối loạn tâm thần nặng nề và nguy hiểm hơn liên 
quan đến chu kỳ kinh nguyệt là PMDD (Premenstrual 
Dysmorphic Disorder).

Sau sinh, nồng độ hormone sinh dục trong cơ thể 
người mẹ thay đổi, dẫn đến giai đoạn biến động cảm xúc, 
được gọi là “baby blues”. 

Trầm cảm sau sinh cũng có những biểu hiện tương tự 
như lo lắng, buồn bã, mệt mỏi, cảm xúc thất thường nhưng 
nghiêm trọng và kéo dài hơn.

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển giao quan trọng ở 
độ tuổi 45 - 50 của người phụ nữ. Lúc này, tỷ lệ trầm cảm 
và rối loạn lo âu cũng tăng cao, có thể cần điều trị bằng liệu 
pháp tâm lý và/ hoặc sử dụng thuốc.

Công nghệ sức khỏe cho phụ nữ trong tương lai
Chẳng bao lâu nữa, nhiều công nghệ mới sẽ xuất hiện 

để hỗ trợ chăm sóc, điều trị các vấn đề sức khỏe của phụ 
nữ. 

Xác định có thai dựa vào xét nghiệm nước bọt, pap 
test sàng lọc ung thư cổ tử cung có thể tự làm tại nhà thay vì 
đến bệnh viện… là một vài ví dụ.

Phụ nữ chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ mắc 8 bệnh 
lý phổ biến kể trên bằng cách xây dựng những thói quen 
lành mạnh như dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ và tập luyện 
thể chất thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra 
sức khỏe định kỳ 1 năm/lần để phát hiện sớm các vấn đề về 
sức khỏe.

Bên cạnh đó, xét nghiệm gen để xác định nguy cơ sức 
khỏe của bản thân cũng là biện pháp phòng ngừa bệnh tật 
hữu ích. 

Bộ gen của mỗi người khác nhau và là yếu tố quan 
trọng quy định khả năng hấp thu dinh dưỡng, vận động, 
nguy cơ mắc bệnh và tính cách của mỗi người.

Giải mã gen giúp bạn nhìn sâu vào bên trong để hiểu 
được cơ thể của chính mình, từ nhu cầu dinh dưỡng, tập 
luyện đến tính cách, năng lực bẩm sinh. 

Kết quả xét nghiệm gen cũng dự báo trước các vấn đề 
sức khỏe có thể xảy ra với bạn trong tương lai như bệnh lý 
tiểu đường, đột quỵ, béo phì, ung thư... 

Nhờ đó, bạn có thể nhận thức tốt hơn về sức khỏe của 
bản thân và phòng ngừa các bệnh lý phổ biến ngay từ hôm 
nay.

Sức khỏe là tài sản quý giá và độc nhất của mỗi người. 
Là phụ nữ, bạn đừng quên yêu thương bản thân để luôn 
khỏe mạnh, hạnh phúc và đủ sức chăm lo cho những người 
thân xung quanh, bạn nhé! ■
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

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

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

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

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

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

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

484-1981/1549

Baùn Apartment

Baùn apartment 1 phoøng nguû treân laàu 3.  Khu raát ñeïp 
(Richmond) 10855 Meadowglen Ln #854, Houston, 
TX 77042.  Coù phoøng giaët, saáy trong phoøng.  Giaù baùn: 
$61,000.  Coù theå laøm Owner Finance.

10855 Meadowglen Ln #854 - 77042

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

NEW

485-1981/1549

Baùn Building

Baùn building ñang coù lôïi töùc khu North wayside, caùch 
Downtown 10 phuùt.  Giaù baùn : $379,000.  Coù theå laøm owner 
finance.  Baïn thaät tình muoán mua ñeå laøm aên thì raát toát ñeå laøm 
aên thì raát toát, khoâng caàn lo gì vì building ñang coù lôïi töùc.

Caùch Downtown 10 Phuùt

Xin lieân laïc: Myõ Dung

713-677-4514 * 832-873-2889

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 heä: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

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

675-2003/1571

Baùn Tieäm Phone Gaáp

Baùn tieäm phone gaáp trong khu Hongkong 
4 City Mall. Tieäm coù khaùch, good income, 
rent reû. Vì muoán nghó höu, giaù höõu nghò.

Hong Kong 4 City Mall

832-212-4217Xin lieân laïc:

Mặt Trăng bí ẩn có "khí độc" 
nhiều gấp hàng trăm lần Trái Đất: 
Nếu bốc cháy sẽ ra sao?

Không ngờ Mặt Trăng Titan, vệ tinh của 
Sao Thổ, lại chứa nhiều loại khí dễ cháy 
hơn Trái Đất. Tuy nhiên, nếu chúng vô 

tình bốc cháy thì kết quả sẽ ra sao?

Loại khí này chính là metan. Vì sao khí metan lại 
được tìm thấy nhiều ở trên Mặt Trăng Titan của Sao Thổ?

Titan là Mặt Trăng của Sao Thổ, lớn hơn so với Sao 
Thuỷ. Khối lượng của nó tương tự như Sao Diêm Vương. 
Điểm đặc biệt nhất của Titan chính là có bầu khí quyển 
dày.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng bầu khí quyển của Titan 
có chứa tới 98,44% nitơ. Điều này cũng có nghĩa là Titan 
trở thành nơi giàu nitơ duy nhất trong hệ Mặt Trời, ngoài 
Trái Đất.

Ngoài nitơ, bầu khí quyển của Titan còn có nhiều 
hydrocarbon, bao gồm metan (CH4), etan (C2H6), carbon 
dioxide (CO2)… Tuy nhiên, các nhà khoa học suy đoán 
rằng có rất nhiều khí metan và etan trên Titan.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học phát hiện nhiệt độ 
của Titan là rất thấp, khoảng -180 độ C. Nếu có nhiều 
metan trên Titan, nó sẽ không tồn tại ở dạng khí, thay vào 
đó sẽ chuyển thành dạng chất lỏng ở nhiệt độ khoảng -160 
độ C.

Từ suy luận này, các nhà khoa học phỏng đoán có 
rất nhiều hồ metan ở trên Mặt Trăng Titan. Các chuyên gia 
cũng phát hiện có rất nhiều điểm nhấp nháy khi quan sát 
qua kính thiên văn. Đây có khả năng là sự phản chiếu của 
các hồ hoặc đại dương lỏng. Một trong số đó có thể kể đến 
hồ Kraken Mare, chiếm 80% chất lỏng trên bề mặt của Mặt 
Trăng Titan.

Theo nhà thiên văn học Valerio Poggiali tại Trung 
tâm Vật lý Thiên văn và Khoa học Hành tinh của Đại học 
Cornell, nếu được đặt ở Trái Đất, hồ nước này có diện tích 
bằng cả năm hồ lớn ở Bắc Mỹ.

Hồ metan khổng lồ trên Titan có độ sâu gây bất 
ngờ

Vào ngày 15/9/2017, tàu Cassini đã lao vào bầu 

khí quyển của Titan để "tự sát", kết thúc sứ mệnh 20 năm 
khám phá Sao Thổ. Tuy nhiên, những dữ liệu của con tàu 
này truyền về vẫn mang đến những phát hiện mới gây bất 
ngờ. Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ mà con người chưa biết, 
nhưng những dữ liệu do Cassini truyền về đã mang đến 
cho chúng ta những hiểu biết mới về Titan, vệ tinh của Sao 
Thổ.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Địa 
vật lý Hành tinh vào đầu năm ngoái, hồ Kraken Mare 
khổng lồ có độ sâu gần gấp 10 lần so với ước tính ban đầu.

Trước đó, theo dữ liệu mà tàu Cassini thu thập 
được, các nhà thiên văn học xác định hồ Kraken Mare sâu 
hơn 300 m. Thế nhưng thực tế thì hồ này sâu đến mức mà 
radar của con tàu Cassini không thể thăm dò được tới đáy.

Đặc biệt, thành phần của hồ nước này cũng khiến 
các nhà khoa học bất ngờ vì có chứa hỗn hợp của metan và 
etan. Các nhà khoa học hy vọng sớm có thể tìm ra nguồn 
gốc của metan lỏng trên Mặt Trăng Titan, từ đó góp phần 
làm sáng tỏ phần nào bí ẩn về Titan.

Theo suy đoán của các nhà khoa học, Titan có chứa 
lượng lớn metan và các loại khí khác. Hay nói cách khác, 
Titan là một bể chứa khí tự nhiên khổng lồ và hàm lượng 
khí tự nhiên của Mặt Trăng này có thể gấp hàng trăm lần so 
với Trái Đất. Do đó, nếu con người có thể tận dụng tốt 
những nguồn khí này, chắc chắn có thể sẽ giúp ích nhiều 
hơn cho sự phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, metan là một loại khí rất dễ cháy. Do 
đó, dường như Titan cũng có thể được coi là một "quả 
bom" rất dễ phát nổ. Vậy, liệu một ngày nào đó, nếu lượng 
khí khổng lồ trên Titan phát nổ, kết quả sẽ thế nào?

Nếu Titan cháy, kết cục thế nào?
Theo các nhà khoa học, khả năng Titan bốc cháy là 

rất nhỏ. Bởi theo các dữ liệu và phân tích trước đó có thể 
thấy rằng, thành phần chủ yếu của Titan là nitơ, ngoài ra 
còn có một số hydrocacbon khác. Tuy nhiên, do không có 
oxy nên không thể cháy được, ngay cả khi có chứa nhiều 
khí metan.

Ngay cả khi có ngoại lực can thiệp để giải phóng 
một lượng lớn oxy cho Titan thì cũng không làm cho vệ 
tinh này ấm lên, bởi nhiệt độ của Titan quá thấp (-180 độ 
C).

Do đó, lượng khí tự nhiên lớn trên Titan cũng sẽ 
không bị thất thoát. Ngoài ra, trên bề mặt của Mặt Trăng 
Titan cũng có chất lỏng chảy qua. Nhưng chất lỏng này lại 
không phải là nước giống như các dòng sông trên Trái Đất, 
thay vào đó là hỗn hợp của các hydrocarbon khác nhau.

Titan giống với Trái Đất ở thời sơ khai về các quy 
luật hoạt động vật chất, nhưng lại khác biệt về thành phần. 
Đặc biệt, trên Titan không có nước lỏng mà chỉ có nước 
đóng băng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng rất có thể 
Titan sẽ có sự sống. 

Bởi suy cho cùng, Titan là Mặt Trăng duy nhất có 
bầu khí quyển dày được tìm thấy trong hệ Mặt Trời. Đặc 
biệt, thành phần metan có trong bầu khí quyển này cũng 
được coi là cơ sở cho sự tồn tại của sự sống.

Theo các nhà khoa học, trong quá trình đốt cháy, 
băng trên Titan có thể tan chảy và các hồ metan cũng sẽ 
chuyển hoá thành khí, đi vào bầu khí quyển. Điều này có 
nghĩa là bầu khí quyển này sẽ trở nên thích hợp hơn cho sự 
sống tồn tại.

Titan – "miền đất hứa" để tìm kiếm sự sống?
Titan có những điều kiện tự nhiên rất giống Trái 

Đất khi có cả mây, mưa, sông, hồ... và cả các đại dương ở 
bên dưới bề mặt. Bầu khí quyển của Mặt Trăng Titan rất 
dày, gấp 4 lần so với Trái Đất, với thành phần chủ yếu từ 
nitơ và metan. Chính điều này đã thu hút sự chú ý của các 
nhà thiên văn học.

Do đó, NASA cũng luôn đặt Titan, vệ tinh lớn nhất 
của Sao Thổ lên hàng đầu trong danh sách các mục tiêu 
quan trọng nhất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

Theo Rosaly Lopes, một nhà khoa học và chuyên 
gia cấp cao tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của 
NASA (JPL): "Chúng tôi đang cố tìm hiểu xem sự sống có 
thể tồn tại ở trên Titan hay không. Do đó, chúng tôi muốn 
biết hợp chất nào từ khí quyển xuống bề mặt và sau đó liệu 
chúng có thể xuyên qua được lớp vỏ băng để xuống đại 
dương ở bên dưới hay không. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng 
đại dương là nơi có nhiều khả năng hình thành sự sống".

Vì ở cách xa Mặt Trời hơn 10 lần so với Trái Đất 
nên Titan nhận được năng lượng từ Mặt Trời ít hơn khoảng 
100 lần so với hành tinh xanh. Với lượng ánh sáng yếu ớt 
này, Titan đáng lẽ phải chuyển metan trong khí quyển của 
nó trở thành etan. Tuy nhiên, mô hình hiện tại cho thấy 
rằng, bằng cách nào đó, thiên thể này đã quay vòng toàn bộ 
khí metan ở trên bề mặt của nó chỉ trong 10 triệu năm.

Các chuyên gia của NASA cũng đang nghiên cứu 
về một ý tưởng tàu ngầm và lên kế hoạch phóng con tàu 
thăm dò này xuống hồ Kraken Mare của Titan vào năm 
2030. Nhà thiên văn học Valerio Poggiali tại Trung tâm 
Vật lý Thiên văn và Khoa học Hành tinh của Đại học 
Cornell, cho biết dữ liệu mới được phân tích từ con tàu 
Cassini cũng có thể giúp các kỹ sư tiến hành hiệu chỉnh tốt 
hơn cho thiết bị định vị bằng sóng âm ở trên tàu.

Titan có rất nhiều khả năng tồn tại sự sống nên con 
người càng nghiên cứu chi tiết hơn về nó. Bởi suy cho 
cùng, sự hình thành và tiến hóa của sự sống mới chính là 
câu trả lời mà các nhà khoa học dày công tìm kiếm. Do đó, 
trong tương lai, sẽ có nhiều tàu thăm dò được gửi đến để 
khám phá Mặt Trăng bí ẩn và kỳ thú này.

Metan trong khí quyển là một loại khí nhà kính 
mạnh, có khả năng khiến Trái Đất ấm lên. Đây cũng là loại 
khí nhà kính có khả năng giữ nhiệt mạnh hơn nhiều so với 
khí CO2. Trên Trái Đất, metan có từ nhiều nguồn khác 
nhau, chẳng hạn như vật liệu hữu cơ phân hủy, gia súc, khí 
tự nhiên... Trên thực tế, chỉ cần trộn metan với các hóa chất 
khác ở mức 5% đã có thể gây nổ. Dù không độc nhưng 
metan là loại khí gây ngạt thở. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Sự kỳ lạ của địa lý: Những hòn 
đảo được sinh ra như thế nào?

Các hòn đảo thường được mệnh danh là những 
"viên ngọc trai" của Trái Đất, bởi nó mang lại 
rất nhiều lợi ích cho con người, từ nơi có thể 

định cư có đến những nơi có thể làm bến đỗ tàu, nơi hạ 
cánh máy bay, thậm chí có thể là nơi xây dựng những căn 
cứ quân sự.

Trên đại dương bao la, một vùng đất nổi lên giữa 
những làn sóng xanh, và khi được con người để ý tới, 
chúng có thể trở thành nơi có thể đậu và bổ sung tàu, máy 
bay có thể hạ cánh, xây dựng những cơ sở nghỉ dưỡng... 

Những viên “ngọc trai” này được xuất hiện ở khắp 
mọi nơi trên Trái Đất theo một cách khéo léo, và mang lại 
nhiều lợi ích cho con người.

Vậy làm thế nào mà những hòn đảo được sinh ra? 
Trên thực tế, dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng ta, các 
hòn đảo được chia thành bốn loại: đảo đất liền (hay đảo lục 
địa), đảo núi lửa, đảo san hô và đảo phù sa.

Loại đầu tiên: đảo đất liền
Đảo lục địa là một phần đất đai nằm trên thềm lục địa 

của một lục địa nào đó, ví dụ: Nằm trên thềm lục địa Châu 
Âu có đảo Anh, đảo Ireland, đảo Sicilia; Nằm trên thềm 
lục địa Châu Mỹ có đảo Greenland; Nằm trên thềm lục địa 
Châu Á có đảo Sumatra, đảo Kalimantan.

Đảo đất liền là một hòn đảo nhô cao kéo dài từ đất liền 
ra đại dương. Các đảo lớn nhất thế giới về cơ bản đều là các 
đảo đất liền. Nó được hình thành vì ba lý do:

Một là sự chuyển động của lớp vỏ Trái Đất khiến cho 
phần tiếp giáp giữa nó và đại lục bị sụp đổ thành một eo 
biển, và phần đất ban đầu nối với đất liền bị nước biển 
ngăn cách và trở thành một hòn đảo. 

Greenland và Ireland, Kalimantan, Madagascar và 
các đảo lớn nhất thế giới, quần đảo Nhật Bản, quần đảo 
Anh, quần đảo Mã Lai và các quần đảo khác như đảo Đài 
Loan, đảo Hải Nam đều được hình thành theo cách này.

Thứ hai là hòn đảo được hình thành bởi moraine. 
Trong thời kỳ băng hà cổ đại hoạt động của các sông băng 
cuốn theo một lượng lớn các mảnh vụn và trầm tích được 

tích tụ ở hạ lưu, về sau, khi khí hậu ấm dần lên, các sông 
băng tan chảy, mực nước biển dâng cao, các lớp bồi tụ 
moraine không bị nhấn chìm sẽ trở thành các đảo. 

Các hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Na Uy, Biển 
Baltic, biên giới phía đông của Hoa Kỳ và Canada được 
hình thành theo cách này.

Thứ ba là biển xói mòn đảo. Nó rất gần với đất liền, và 
cả hai có cùng độ cao, chỉ cách nhau một eo biển hẹp; eo 
biển này là kết quả của sự bào mòn của sóng trong những 
năm qua. Những hòn đảo như vậy có số lượng ít và kích 
thước nhỏ.

Loại thứ hai: đảo núi lửa
Đảo núi lửa là những hòn đảo được hình thành do sự 

hoạt động của núi lửa, phun trào ra dung nham. Khối 
lượng lớn dung nham được phun lên, sau đó nguội dần, tạo 
thành những hòn đảo.

Nó là phần lộ ra của một ngọn núi lửa dưới nước. Hòn 
đảo này có một vẻ ngoài lộng lẫy, rõ ràng là khác với các 
đảo đất liền và đảo san hô. Lúc đầu, núi lửa chìm dưới 
nước, nhưng sau những đợt phun trào liên tục, magma tích 
tụ dần và cuối cùng nhô lên khỏi mặt nước.

Mauna Kea là một hòn đảo, đồng thời cũng là đỉnh 
cao nhất của dãy núi lửa ngầm tại Hawaii, với độ cao của 
nó tính từ mặt nước biển là 4.205 mét và phần dưới nước là 
5.998 mét, tổng chiều cao của nó là 10.203 mét. 

Iceland, hòn đảo lớn thứ mười tám trên thế giới với 
diện tích 103.000 km vuông, được hình thành do sự phun 
trào của hàng nghìn ngọn núi lửa ngầm. 

Quần đảo Hawaii trên thực tế cũng được hình thành 
bởi một loạt vụ phun trào núi lửa dưới nước. Quần đảo 
Aleutian được sắp xếp theo hình vòng cung, cũng được 
hình thành do sự phun trào của một loạt núi lửa ngầm hình 
vành khuyên.

Loại thứ ba: đảo san hô
Đảo san hô chỉ tồn tại ở các vùng biển nhiệt đới và cận 

nhiệt đới, được hình thành từ khung san hô và các sinh vật 
có liên quan với san hô. Loại đảo này thường gặp ở những 
khu vực biển nông hoặc xung quanh đảo núi lửa.

Trong những điều kiện thích hợp, phải mất 1.000 năm 
để những đảo san hô phát triển cao 36 mét, và nó sẽ ngừng 
phát triển khi chạm đến dòng thủy triều cao của biển. Sau 
đó, những biến đổi địa chất đặc biết sẽ khiến cho những 
hòn đảo này nhô cao lên khỏi mặt nước và trở thành đảo.

Diện tích các rạn san hô trên thế giới hiện nay là 27 
triệu km vuông, tương đương với diện tích gộp lại của 
Châu Âu và Nam Mỹ, nhưng hầu hết chúng đều chìm dưới 
nước.

Quần đảo Caroline và quần đảo Marshall ở Thái Bình 
Dương, Maldives ở Ấn Độ Dương... đều là những đảo san 
hô điển hình.

Loại thứ tư: đảo phù sa
Đảo phù sa thường nằm ở cửa ra của một con sông lớn 

hoặc ở phía ngoài của bờ biển đồng bằng, và là một vùng 

đất mới được hình thành do sự tích tụ của trầm tích sông 
hoặc các dòng hải lưu.

Đảo phù sa lớn nhất thế giới là đảo Marajo, nằm ở cửa 
sông của sông Amazon, con sông lớn nhất thế giới, với 
diện tích 400.000 km vuông, được xếp hạng là hòn đảo lớn 
thứ 30 trên thế giới. 

Đảo Trùng Minh và Đảo Trường Hưng ở cửa sông 
Dương Tử ở Trung Quốc và các đảo biệt lập ở cửa sông 
Hoàng Hà đều là đảo phù sa. 

Đảo Sable ở bờ biển phía đông Canada, Cape Trass ở 
bờ biển phía đông Hoa Kỳ và dải cát Bắc Giang Tô ở Trung 
Quốc đều là những bãi cát được hình thành do sự tích tụ 
của các dòng hải lưu và gió. 

Với những hòn đảo phù sa nhỏ thì vị trí và kích thước 
của chúng thường không cố định, thường thay đổi theo 
mùa. Ví dụ điển hình nhất để chúng ta hình dung là những 
bãi bồi giữa sông hồng.

Các loại đảo khác
Ngoài 4 loại đảo trên do thiên nhiên hình thành, con 

người cũng đã sử dụng khoa học công nghệ hiện đại để xây 
dựng các đảo nhân tạo. Những hòn đảo như vậy tuy ít về số 
lượng và quy mô nhỏ, nhưng chúng có ý nghĩa kinh tế to 
lớn và nhiều triển vọng. 

Trong tương lai, chúng ta sẽ loại bỏ các đảo cát, xây 
dựng các thân nổi bằng thép khổng lồ, và xây dựng các nhà 
máy, phòng triển lãm, công viên, khách sạn và thậm chí là 
những thành phố trên biển, mở rộng đáng kể cơ sở cho các 
hoạt động của con người. ■

* Phạt!!!
Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở 

hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng 
tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe 
cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.

- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu rồi - 
Một cảnh sát nhắc.

- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình - Đành 
phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.

Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu thế kia? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán 

bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ 
động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu 
nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm 
một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu.

Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!!!

Vui Cöôøi
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