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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  
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Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET

2015
October 04, 2022



Trang 02

Issue # 2015 * Tuesday, October 04,  2022Issue # 2015 * Tuesday, October 04,  2022

844-2058/1624

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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.

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

818-2019/1587

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

827-2020/1588

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 281-241-7067

Website: ww.mathchem.com
Email: mathchemsolutions@gmail.com

8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & ASVAB

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa chöõa 

caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, vest, 

uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh nghieäm, 

chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát löôïng, nhanh vaø 

ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress Rd vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506

815-2018/1586

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

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Beltway 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

Đường ống dẫn khí đốt Hy 
Lạp-Bulgaria bắt đầu vận hành

(VN+) - Đường ống dẫn khí đốt IGB kết nối 
từ thành phố Komotini (Hy Lạp) đến thành phố 
Stara Zagora (Bulgaria), được thiết kế ban đầu vào 
năm 2009 nhưng đến năm 2019 mới bắt đầu xây 
dựng.

Ngày 1/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà 
Ursula von der Leyen, đã tuyên bố chào đón một 
“kỷ nguyên mới” khi đường ống dẫn khí đốt được 
chờ đợi lâu nay đã bắt đầu vận hành, trong bối cảnh 
Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực giảm phụ 
thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên kết nối giữa 

Hy Lạp-Bulgaria (IGB) dài 182 km được thiết kế 
để giúp Bulgaria, nước phụ thuộc rất lớn vào khí 
đốt của Nga trong nhiều năm qua, có được năng 
lượng từ các nguồn khác. 

IGB chính thức được hoàn thành vào tháng 7, 
nhưng chưa đi vào vận hành cho đến ngày 1/10.

Phát biểu trong buổi lễ ở Sofia, bà Ursula von 
der Leyen nhấn mạnh: “Hôm nay đã mở ra một kỷ 
nguyên mới cho Bulgaria và khu vực Đông Nam 

Âu. Đường ống này là yếu tố thay đổi cuộc chơi 
cho Bulgaria và an ninh năng lượng của châu Âu”.

Đường ống dẫn khí đốt IGB kết nối từ thành 
phố Komotini (Hy Lạp) đến thành phố Stara 
Zagora (Bulgaria), được thiết kế ban đầu vào năm 
2009 nhưng đến năm 2019 mới bắt đầu xây dựng. 

Đường ống dẫn khí này sẽ cho phép Bulgaria 
kết nối qua Hy Lạp với đường ống dẫn khí 
Tanap/Tap nhằm vận chuyển khí từ Biển Caspi đến 
Tây Âu.

IGB cũng vận chuyển khí đốt từ các nguồn 
khác, đặc biệt là thông qua cảng dầu khí 
Alexandropoulis, ở phía Đông Bắc của Hy Lạp 
trong tương lai để giao hàng từ Algeria hoặc Qatar.

Với kinh phí 220 triệu euro, trong đó có 45 
triệu euro do EU tài trợ theo kinh phí ban đầu, 
đường ống dẫn khí này có công suất 3 tỷ mét khối, 
có thể tăng lên 5 tỷ mét khối.

Giống như Ba Lan và Phần Lan, Bulgaria đã bị 
Nga ngừng cung cấp khí đốt hồi tháng 4 sau khi từ 
chối mở tài khoản thứ hai bằng đồng ruble để thanh 
toán cho việc mua khí đốt của Tập đoàn Gazprom 
theo yêu cầu của Nga để phản ứng với các lệnh 
trừng phạt của phương Tây.

Liban tiếp nhận đề xuất của 
Mỹ về phân định biên giới biển 
với Israel

(VN+) - Tổng thống Michel Aoun đã nhận 
được một bức thư từ nhà trung gian hòa giải của 
Mỹ Amos Hochstein liên quan đến các đề xuất 
phân định biên giới biển với Israel.

Văn phòng Tổng thống Liban ngày 1/10 thông 
báo Tổng thống Michel Aoun đã nhận được một 
bức thư từ nhà trung gian hòa giải của Mỹ Amos 
Hochstein liên quan đến các đề xuất phân định biên 

giới biển với Israel.
Bình luận về động thái trên, ông Sayyed 

Hassan Nasrallah - thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở 
Liban, nhân vật từng đưa ra cảnh báo chống lại mọi 
hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên của 
Israel trong vùng biển tranh chấp - đánh giá bức thư 
của nhà trung gian hòa giải Mỹ là “một bước đi hết 
sức quan trọng”.

Tuy vậy, theo một nguồn thạo tin, giới chức 
Liban đã yêu cầu ông Hochstein thể hiện các đề 
xuất bằng hình thức văn bản, trước khi Beirut đưa 
ra câu trả lời cuối cùng.

Giới quan sát nhận định thỏa thuận phân định 
biên giới biển có thể xoa dịu nguồn cơn gây xung 
đột tiềm tàng giữa Israel và Hezbollah.

Ông Hochstein đã thực hiện các hoạt động 
ngoại giao con thoi giữa Liban và Israel - 2 quốc 
gia thù địch có lịch sử xung đột - để cố gắng đạt 
được một thỏa thuận.

Trước đó, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou 
Habib hôm 3/7 bày tỏ hy vọng thỏa thuận phân 
định biên giới biển giữa nước này với Israel có thể 
được ký  kết trong tương lai gần.

Năm 2020, hai nước láng giềng đã nối lại tiến 
trình đàm phán với vai trò trung gian của Mỹ và 
Liên hợp quốc, song những cuộc đàm phán đã 
nhanh chóng lâm vào bế tắc, buộc phải đình chỉ 
thương lượng do hai bên còn nhiều bất đồng liên 
quan đến yêu sách đối với vùng biển giàu tài 
nguyên khí đốt.

Ban đầu, Liban tuyên bố chủ quyền đối với 
vùng biển rộng 860km2, nhưng Beirut sau đó đã 
chỉnh sửa yêu sách thêm 1.430km2, chồng lấn lên 
một phần mỏ khí đốt Karish vốn được Israel tuyên 
bố chủ quyền trước đó.

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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TIN THẾ GIỚI
Đức xây dựng trạm LNG 

mới để thay thế Dòng chảy 
phương Bắc

(VN+) - Đức đang đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng trạm tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) đầu tiên của nước này tại Wilhelmshaven - 
địa điểm chiến lược quan trọng nằm ở bờ Biển Bắc.

Bắt đầu từ mùa Đông năm nay, trạm tiếp 
nhận LNG nằm gần cảng Wilhelmshaven sẽ có thể 
cung cấp lượng khí đốt tương đương 20% lượng 
khí đốt mà Đức nhập khẩu từ Nga.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng 
phát, Nga đã thắt chặt nguồn cung cấp khí đốt cho 
Đức, trong khi đường ống Dòng chảy phương Bắc 
1 (Nord Stream 1) vốn vận chuyển lượng khí đốt 
khổng lồ dưới Biển Baltic đến châu Âu đã bị hư hại 
vào tuần trước.

Trong nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung cấp 
thay thế, chính phủ Đức đã đầu tư hàng tỷ USD vào 
5 dự án tương tự như trạm tiếp nhận khí đốt ở 
Wilhelmshaven. Cả 6 cơ sở mới sẽ có thể xử lý 
khoảng 25 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, gần tương 
đương với 50% công suất của đường ống Nord 
Stream 1.

Một trạm bơm khí đốt tự nhiên hóa lỏng 
(LNG) tại Dortmund (Đức) ngày 24/3/2022

Các trạm tiếp nhận LNG cho phép Đức 
nhập khẩu LNG bằng đường biển. Một tàu chuyên 
dụng, được gọi là FSRU, có thể dự trữ nhiên liệu 
và biến LNG trở lại thành khí để có thể đưa vào sử 
dụng, được nối với các đường ống kết nối với hệ 
thống khí đốt của đất nước.

Không giống như các quốc gia khác ở châu 
Âu, Đức cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có 
trạm tiếp nhận và xử lý LNG, thay vào đó nước này 
đã luôn phải dựa vào nguồn cung cấp qua đường 
ống dẫn khí đốt tương đối rẻ từ Nga.

Nhưng kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine 
bùng nổ, Đức đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào 
khí đốt của Nga, vốn chiếm 55% nguồn cung khí 
đốt của quốc gia “đầu tàu” châu Âu này.

Để đa dạng hóa nguồn cung cấp, đảm bảo 
đủ nguồn cung nhiên liệu và duy trì hoạt động của 
các nhà máy, Đức đã tìm cách tăng nhập khẩu LNG 
để lấp đầy khoảng trống mà Nga để lại.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần trước đã 
ký một thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Arập 
Thống nhất (UAE) để nhập khẩu thêm LNG, đồng 
thời đi thăm các quốc gia vùng Vịnh để tìm kiếm 

các nguồn cung mới. Đức đã phải chi 3 tỷ euro (2,9 
tỷ USD) để thuê 5 tàu FSRU kết nối với các trạm 
tiếp nhận LNG mới.

Đức đã thông qua luật đẩy nhanh quá trình 
phê duyệt xây dựng trạm tiếp nhận LNG. Ở 
Wilhelmshaven, công việc đang tiến triển nhanh 
chóng. Holger Kreetz, người đứng đầu dự án thuộc 
công ty năng lượng Uniper (Đức) cho biết, tầm 
quan trọng chiến lược của dự án đã giúp việc xây 
dựng được đẩy nhanh một cách đáng kinh ngạc. 
Thông thường, một dự án như thế này mất từ 5-6 
năm.

Sự xuất hiện của trạm LNG mới đã được 
nhiều cư dân ở Wilhelmshaven hoan nghênh. Quá 
trình thu hẹp hoạt động công nghiệp hóa đã đẩy tỷ 
lệ thất nghiệp ở đây lên tới 10%, gần gấp đôi mức 
trung bình của cả nước. Một người dân kỳ vọng cơ 
sở khí đốt mới sẽ mang lại việc làm cho khu vực.

Tuy nhiên, dự án này cũng vấp phải sự 
phản đối đến từ các nhóm hoạt động vì môi trường. 
Tổ chức môi trường DUH của Đức cho biết công 
trình này sẽ “phá hủy các hệ sinh thái nhạy cảm 
cũng như gây nguy hiểm cho không gian sống của 
các loài cá heo”.

Bên cạnh đó, nguồn nhiên liệu đầu vào 
cũng là một vấn đề nhức nhối, với những lo ngại 
rằng khí thiên nhiên được sản xuất từ quá trình nứt 
vỡ thủy lực (fracking) ở Mỹ có thể được nhập khẩu 
qua trạm LNG mới.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, một 
chính trị gia đảng Xanh, đã bác bỏ những lời chỉ 
trích về dự án, đồng thời nhấn mạnh tầm quan 
trọng của “an ninh năng lượng”. Đến năm 2030, cơ 
sở này sẽ được chuyển đổi để nhập khẩu hydro 
xanh, được sản xuất bằng năng lượng tái tạo.

Israel hoan nghênh đề xuất 
của Mỹ về phân định biên giới 
với Liban

(VN+) - Phát biểu trước nội các Israel ngày 
2/10, Thủ tướng Lapid đánh giá đề xuất của Mỹ sẽ 
giúp củng cố an ninh-kinh tế Israel; ông cho biết 
chính phủ đang thảo luận các chi tiết cuối cùng về 
đề xuất này.

Thủ tướng Israel ngày 2/10 đã hoan nghênh 
đề xuất của Mỹ về việc phân định biên giới biển 
giữa nước này và Liban, coi đây là bước đi tạo thêm 
động lực hướng tới một thỏa thuận giữa hai nước 
Trung Đông vốn vẫn đang trong chiến tranh về mặt 
kỹ thuật.

Đề xuất do nhà trung gian hòa giải Mỹ 
Amos Hochstein nêu ra nhằm giải quyết các tranh 
chấp liên quan đến các mỏ khí ngoài khơi hai nước. 
Ông Hochstein thời gian qua đã có các hoạt động 
ngoại giao con thoi giữa Liban và Israel.

Phát biểu trước nội các Israel ngày 2/10, 
Thủ tướng Yair Lapid đánh giá đề xuất của Mỹ sẽ 
giúp củng cố an ninh và kinh tế Israel. Ông cho biết 
chính phủ đang thảo luận các chi tiết cuối cùng về 
đề xuất này.

Về phần mình, chính phủ Liban thông báo 
đã tiếp nhận đề xuất này hôm 1/10 qua bức thư của 

ông Hochstein, đồng thời cam kết sẽ có câu trả lời 
nhanh nhất có thể.

Ông Sayyed Hassan Nasrallah - thủ lĩnh 
phong trào Hezbollah ở Liban đánh giá bức thư của 
nhà trung gian hòa giải Mỹ là “một bước đi hết sức 
quan trọng”.

Theo một nguồn thạo tin, giới chức Liban 
đã yêu cầu ông Hochstein thể hiện các đề xuất bằng 
hình thức văn bản, trước khi Beirut đưa ra câu trả 
lời cuối cùng.

Thủ tướng Israel Yair Lapid phát biểu tại 
cuộc họp nội các ở Jerusalem, ngày 2/10/2022

Liban và Israel không có quan hệ ngoại 
giao, việc tuần tra khu vực biên giới giữa hai bên 
hiện do lực lượng của Liên hợp quốc đảm nhiệm. 
Biên giới hàng hải phía Bắc mà Israel tuyên bố chủ 
quyền chồng lên biên giới phía Nam của Liban, tạo 
ra tranh chấp giữa hai nước.

Năm 2020, Israel và Liban đã nối lại tiến 
trình đàm phán với vai trò trung gian của Mỹ và 
Liên hợp quốc, song những cuộc đàm phán đã 
nhanh chóng lâm vào bế tắc liên quan đến vùng 
biển giàu tài nguyên nằm trong khu vực tranh chấp, 
trong đó có mỏ khí đốt Karish mà Israel tuyên bố 
quyền khai thác.

Bầu cử Tổng thống Brazil: 
Cơ hội “làn sóng hồng” quay 
trở lại

(VN+) - Cử tri Brazil rất kỳ vọng vào sự 
quay trở lại của ông Lula da Silva để giúp đất nước 
vượt qua giai đoạn khó khăn thời kỳ hậu COVID-
19, mở rộng thêm nhiều chương trình xã hội mà 
ông từng ghi dấu ấn.

Brazil, quốc gia rộng lớn nhất và cũng là 
nền kinh tế số một ở khu vực Mỹ Latinh, đang đứng 
trước cơ hội trở lại thời kỳ hoàng kim những năm 
đầu thế kỷ 21.

Ngày 2/10, hơn 150 triệu cử tri tham gia bỏ 
phiếu bầu ra một tổng thống mới cho nhiệm kỳ 
2022-2026 sau giai đoạn đầy biến động cả về chính 
trị xã hội lẫn kinh tế do tác động của đại dịch 
COVID-19 cũng như những chính sách khác 
thường của chính quyền cánh hữu trong 4 năm qua.

Mặc dù có tới 11 ứng cử viên tham gia chạy 
đua trong cuộc tổng tuyển cử lần này, song giới 
quan sát và dư luận Brazil đều dồn sự chú ý vào hai 
ứng cử viên có tiềm năng nhất là đương kim Tổng 
thống Jair Bolsonaro, đại diện cho đảng Tự do cực 
hữu, và cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, 



Trang 05

Issue # 2015 * Tuesday, October 04,  2022

TIN THẾ GIỚI
người đã ghi dấu ấn đậm nét không chỉ 

trong xã hội Brazil mà cả trên trường quốc tế trong 
2 nhiệm kỳ liên tiếp hồi thập niên 2000, đại diện 
cho đảng Lao động cánh tả.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh 
đất nước Brazil đang bước vào giai đoạn phục hồi 
thời kỳ hậu COVID-19 sau 2 năm suy giảm kinh 
tế, tỷ lệ lạm phát lần đầu tiên sau nhiều năm đã lên 
mức 2 con số.

Tác động của đại dịch đã làm trầm trọng 
thêm nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội khi mà số 
người thất nghiệp, làm việc bán thời gian hoặc 
đang tìm kiếm việc làm đã tăng vọt lên 27 triệu 
người, trong khi có khoảng 36 triệu người làm việc 
trong các lĩnh vực phi chính thức với mức lương 
thấp và không được hưởng bất kỳ một chính sách 
bảo trợ xã hội nào.

Theo một nghiên cứu của mạng lưới 
Penssan, có tới có 14,7 triệu gia đình Brazil 
(khoảng 41,1 triệu người, tương đương 19% dân 
số) sống dưới mức nghèo khổ và 28% dân số đang 
phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Những nỗ lực của chính phủ Tổng thống 
Jair Bolsonaro cung cấp các gói trợ cấp hằng tháng 
cho các gia đình thuộc đối tượng dễ bị tổn thương 
trong xã hội trong thời kỳ COVID-19 hoành hành 
vẫn không thể khỏa lấp nhu cầu thực tế của người 
dân.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2019, Tổng 
thống Bolsonaro đã định hướng đất nước quay trở 
lại và làm sâu sắc hơn mô hình kinh tế tự do mới 
vốn xuất hiện lần đầu tiên ở Brazil từ đầu những 
năm 1990, trong đó cắt giảm triệt để chi tiêu công, 
bao gồm cả dịch vụ y tế và giáo dục, bất chấp 
những phản ứng gay gắt trong dư luận xã hội.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và 
cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva

Mạng phân tích rebelión.org đánh giá 
những chính sách chú trọng quá nhiều tới lĩnh vực 
tư nhân, các tập đoàn lớn và tầng lớp cao trong xã 
hội mà chính phủ đương nhiệm thực thi đã tạo ra 
những sự bất công ngày càng lớn, khoảng cách 
giàu-nghèo ngày càng bị nới rộng, đặc biệt là trong 
các năm 2020 và 2021 khi đại dịch COVID-19 
hoành hành.

Cùng với đó, những quyết sách “khác 
thường” đối phó với đại dịch của Tổng thống 
Bolsonaro trong một thời gian dài khi cho rằng đây 
chỉ là một dạng “cúm nhẹ” cũng gây không ít tranh 
cãi trong xã hội Brazil, đặc biệt là trong giai đoạn 

mà quốc gia Nam Mỹ này trở thành tâm dịch của 
thế giới với số ca nhiễm mới lên tới cả triệu trường 
hợp mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, uy tín của Tổng thống 
Bolsonaro ngày càng đi xuống, tâm lý bất mãn với 
chính quyền gia tăng, đặc biệt là trong giai đoạn 
cuối nhiệm kỳ hiện nay, thậm chí ngay cả trong 
những cử tri có truyền thống bỏ phiếu cho các đảng 
cánh hữu cũng đã xuất hiện những ý kiến trái chiều, 
đòi hỏi có sự thay đổi.

Trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm 
bầu cử, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Bolsonaro luôn chỉ 
ở mức từ 25%-33%, thấp hơn rất nhiều so với đối 
thủ trực tiếp là cựu Tổng thống Lula da Silva, 
người thu hút được khoảng 45%-47% số cử tri dự 
kiến bỏ phiếu ủng hộ.

Nhà báo Giancarlo Summa, chuyên gia 
bình luận chính trị người Brazil, nhận định, cuộc 
bầu cử lần này có thể sẽ là một “đòn trừng phạt” đối 
với những chính sách sai lầm mà Tổng thống 
Bolsonaro đã theo đuổi và bảo vệ trong suốt 4 năm 
qua.

Thậm chí, chính trị gia cánh hữu này còn có 
thể thất bại ngay ở vòng 1 nếu một bộ phận các cử 
tri vẫn còn lưỡng lự quay sang ủng hộ ông Lula da 
Silva. Ở một khía cạnh khác, việc Tổng thống 
Bolsonaro liên tục kích động những người ủng hộ 
đả phá các thể chế công quyền khác như Tòa án Tối 
cao và Quốc hội, hay tạo ra những cuộc chiến 
truyền thông trên mạng xã hội khi đưa ra cáo buộc 
một cách vô căn cứ về tính minh bạch và chuẩn xác 
của hệ thống bỏ phiếu điện tử mà Brazil áp dụng từ 
nhiều năm nay, phần nào cũng khiến hình ảnh của 
ông trước công luận trở nên xấu đi.

Trong lịch sử Brazil kể từ khi khôi phục 
nền dân chủ đến nay, chưa có vị tổng thống nào lại 
có số lần bị cơ quan lập pháp xem xét tiến hành quy 
trình luận tội nhiều như ông Bolsonaro trong một 
nhiệm kỳ. Trong khi đó, mặc dù phải đối mặt với 
bản án tù giam kéo dài hơn 20 tháng do những phán 
quyết mà sau đó đã được chứng minh là thiếu căn 
cứ, không khách quan, cựu Tổng thống Lula da 
Silva vẫn là chính trị gia uy tín nhất trên chính 
trường Brazil hiện nay.

Nhà sáng lập đảng Lao động Brazil này 
luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ mọi tầng lớp 
xã hội trong suốt nhiều năm qua. Trang điện tử 
Nueva Sociedad bình luận, những thành tựu mà 
ông Lula da Silva đã đạt được trong hai nhiệm kỳ 
liên tiếp đã giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt đất nước 
Brazil.

Trong 8 năm trên cương vị lãnh đạo cao 
nhất, ông đã thúc đẩy nhiều chương trình phúc lợi 
xã hội giúp hơn 20 triệu người Brazil thoát cảnh 
đói nghèo cùng cực, tầng lớp trung lưu đã lần đầu 
tiên vượt ngưỡng 50% dân số.

Brazil trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu thế 
giới các mặt hàng như đậu nành, đường, ethanol, 
bò, gà, thuốc lá... và trở thành nền kinh tế lớn thứ 
tám thế giới.

Chính vì vậy, người dân Brazil đang rất kỳ 
vọng vào sự quay trở lại của ông Lula da Silva để 

giúp cho đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn thời 
kỳ hậu COVID-19, mở rộng thêm nhiều chương 
trình xã hội mà ông đã từng ghi dấu ấn trong những 
năm còn tại nhiệm vì lợi ích của đại bộ phận dân 
chúng.

Trong chiến dịch vận động tranh cử vừa 
qua, ông Lula da Silva cũng nhiều lần nhấn mạnh 
tới những cam kết xã hội có trách nhiệm, cũng như 
quyết tâm thực hiện những điều chỉnh mang tính 
cấu trúc của nền kinh tế và những định hướng phát 
triển dài hạn để từng bước đưa Brazil quay trở lại 
con đường phát triển bền vững.

Một trong những yếu tố khác được cho là 
tác động không nhỏ tới chiến dịch tranh cử của ông 
Lula da Silva là việc làn sóng cánh tả quay trở lại 
nắm quyền ở Mỹ Latinh trong những năm qua như 
Argentina, Chile, Bolivia, Peru và thậm chí một 
đất nước có truyền thống hữu khuynh như 
Colombia cũng lần đầu tiên có một tổng thống theo 
đường lối cánh tả.

Trang mạng rebelión.org bình luận, “làn 
sóng hồng“ tại Mỹ Latinh sẽ có tác động lớn tới cử 
tri Brazil trong cuộc bầu cử tới.

Brazil dưới thời của ông Lula da Silva 
trước đây cũng từng là đầu tàu tạo ra sự đoàn kết và 
hội nhập trong khu vực khi mà các phong trào tiến 
bộ trỗi dậy hồi đầu thế kỷ này.

Mặc dù đang có lợi thế rất lớn trong cuộc 
chạy đua với đương kim Tổng thống Bolsonaro, 
nhưng khả năng ông Lula da Silva có thể giành 
chiến thắng ngay tại vòng 1 vẫn còn bỏ ngỏ do quy 
định người chiến thắng phải đạt được từ 50% số 
phiếu bầu ủng hộ.

Trong trường hợp đó, việc thu hút được sự 
ủng hộ từ các nhóm cử tri nhỏ bỏ phiếu cho các ứng 
cử viên đã bị loại sẽ mang tính quyết định ở vòng 2.

Nhiều người thiệt mạng do 
thuyền gặp nạn ngoài khơi Tây 
Ban Nha

(VN+) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây 
Ban Nha nêu rõ chiếc thuyền gặp nạn cách đảo 
Gran Canaria khoảng 150 hải lý về phía Tây Nam, 
người sống sót duy nhất được một tàu thương mại 
vớt lên an toàn vào tối 1/10.

Ngày 2/10, nhà chức trách Tây Ban Nha 
cho biết đã tìm thấy 4 thi thể trên một thuyền chở 
người di cư gặp nạn ngoài khơi quần đảo Canary, 
chỉ vài giờ sau khi người sống sót duy nhất được 
đưa lên bờ.

Người sống sót duy nhất được một tàu 
thương mại vớt lên an toàn vào tối 1/10.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ 
Caminando Fronteras cho biết đã nhận được cuộc 
gọi cấp cứu từ thuyền trên vào ngày 24/9, chỉ vài 
giờ sau khi thuyền khởi hành từ bờ biển Tây Sahara 
với 34 người trên thuyền. Theo Caminando 
Fronteras, gần 1.000 người di cư đã thiệt mạng 
hoặc mất tích trên biển trong nửa đầu năm nay 
trong các chuyến vượt biển đến Tây Ban Nha.

Con số này giảm một nửa so với cùng kỳ 
năm 2021 (2.087 người).
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Sau 45 tuổi, phụ nữ ăn 
thêm những loại thức ăn có tính 
kiềm để dưỡng khí và bổ huyết, 
quá trình lão hóa cũng sẽ chậm 
lại

Phụ nữ sợ nhất và ghét người khác hỏi 
tuổi ở nơi công cộng, vì vậy hầu hết 
các chị em thường sẽ nói vui “năm 

nay tôi vừa tròn 18” trong trường hợp này. Phụ nữ 
có già hay không không phải đánh giá bằng tuổi 
tác, trên thực tế, những người từng trải thường biết 
rằng phụ nữ có một số biểu hiện hoàn toàn có thể 
cho thấy họ đã bước vào trạng thái lão hóa.

* Ba lỏng
Da mặt trở nên lỏng lẻo
Tuổi 25 là bước ngoặt của phụ nữ, sau tuổi 

25 làn da dần bước vào trạng thái lão hóa, collagen 
và sợi đàn hồi mất dần, cơ mặt bị chùng nhão.

Khi bạn nhận thấy một ngày nào đó khuôn 
mặt của mình trở nên to và rộng hơn, đừng nghĩ là 
do bạn béo, mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ mặt 
bị chảy xệ, điều này dẫn đến khuôn mặt to ra, đây là 
một trong những dấu hiệu lão hóa điển hình.

Ngực lỏng lẻo
Phụ nữ sinh con và cho con bú nhiều lần sẽ 

giảm dần mỡ ngực và chảy xệ, nhất là sau 40 tuổi.
Có thể bạn không thấy rõ ngực bị chảy xệ 

khi mặc áo ngực mà chỉ có bạn mới biết rõ nhất là 
khi bạn đang ngủ. Đây là một trong những nguyên 
nhân khiến nhiều chị em ngày càng trở nên tự ti khi 
bước vào tuổi trung niên.

Hông lỏng lẻo
Khi phụ nữ còn trẻ, phần mông của họ nâng 

cao hơn, gọi là “mông cao”. Nhưng cặp mông tròn 
trịa một thời có thể sẽ rời xa bạn sau vài năm và trở 
nên chảy xệ, có phần lép. Không những mặc đồ 
không đẹp mà đôi chân còn bị ngắn lại, thậm chí 
thân hình của phái đẹp sẽ từ từ mất dáng. Tất nhiên, 
nó có thể trông đẹp hơn trong một chiếc váy trong 
trường hợp này.

* Hai lớn
Răng trở nên lớn hơn
Răng có thật sẽ trưởng thành lớn hơn 

không? dĩ nhiên là không. Theo tuổi tác tăng dần, 
các cơ quan khác nhau cũng bị lão hóa và thoái hóa, 
thận chi phối xương và sinh tủy, khi phụ nữ không 
đủ thận khí thì răng sẽ không nhận được nhiều dinh 
dưỡng, nướu sẽ từ từ teo lại, chân răng sẽ bị lộ 
nhiều hơn, và răng sẽ ngày càng lớn hơn.

Đây là một trong những dấu hiệu lão hóa 
điển hình ở phụ nữ, cần bổ sung collagen cho cơ 
thể, đồng thời cần điều hòa thận khí, chăm sóc sức 
khỏe khoang miệng.

Bụng to ra
Phụ nữ trung niên ít khi có vòng eo nhỏ mà 

thay vào đó là vòng eo hơi thô, bụng to. Tại sao rõ 
ràng ăn không nhiều mà lại tăng cân?

Ngoài việc ít vận động, lười vận động chủ 
yếu là do phụ nữ càng lớn tuổi, quá trình trao đổi 

chất trong cơ thể chậm lại, lượng calo dư thừa 
chuyển hóa thành mỡ và tích trữ trong cơ thể nên 
vòng bụng ngày càng to là điều tất yếu.

* Một Đau
Đôi khi thấy đau nhức ở đầu gối
Leo cầu thang hoặc đi bộ nhiều hơn là một 

điều rất phổ biến, và điều phổ biến này có thể cho 
biết phụ nữ đã bắt đầu già đi hay chưa.

Khi người phụ nữ leo vài bậc cầu thang 
hoặc đi bộ một quãng đường dài mà đầu gối bị đau 
nhức rõ rệt, hoặc đầu gối không thể phát lực được 
thì chứng tỏ khớp gối đang bắt đầu bị lão hóa.

Đồng thời, chức năng khớp nói chung của 
cơ thể con người ngày càng suy giảm dần, khi xảy 
ra hiện tượng này bạn phải học cách bảo vệ sức 
khỏe khớp gối và bổ sung canxi cho cơ thể.

Khi phụ nữ bắt đầu có tuổi, những tín hiệu 
điển hình này cũng rõ ràng hơn. Nếu chưa có dấu 
hiệu nào xuất hiện thì xin chúc mừng bạn, điều đó 
có nghĩa là cơ thể của bạn đang được bảo dưỡng tốt 
và bạn vẫn là một “tiểu tiên nữ”. Sau 45 tuổi, tốc độ 
lão hóa của phụ nữ sẽ tăng nhanh, bạn phải điều 
chỉnh chế độ ăn uống để bổ khí, dưỡng huyết, khỏe 
mạnh hơn.

Trong trường hợp bình thường, máu kinh 
đến từ tử cung, và việc tử cung có được bảo vệ tốt 
hay không ảnh hưởng trực tiếp đến tính bình 
thường của kinh nguyệt. Chế độ ăn uống, sinh hoạt 
không điều độ, các mầm bệnh ngoại lai xâm nhập, 
cơ thể tăng lạnh, âm dương mất cân bằng. Dẫn đến 
giảm chức năng co bóp tử cung, máu kinh và các 
chất độc không thể chuyển hóa và đào thải ra ngoài 
một cách bình thường. Ngay cả một phần của nó 
vẫn nằm trong cơ thể, nếu không hoạt động thì sẽ bị 
đau, có lượng nhiều lượng ít, đau bụng kinh. Các 
tình trạng bất thường như lạnh tử cung và kinh 
nguyệt không đều.

Ảnh minh họa
Thực ra không cần quá lo lắng, khi hành 

kinh đều và máu kinh trở lại bài tiết bình thường thì 
chứng cảm lạnh và đau bụng kinh sẽ biến mất. Khi 
biết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, bạn sẽ tìm 
được giải pháp. Nếu đã không thể thay đổi thì bỏ 
qua, còn nếu có thể khắc phục được thì tìm cách 
khắc phục, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, phương 
pháp đương nhiên cũng đơn giản.

Dùng một ít cỏ mực nấu canh đun nước, là 
cây thảo sống lâu năm, lá mọc đối hình ống, thời kỳ 
ra hoa từ tháng 8 đến tháng 11. Thường ngày dùng 
chế độ ăn thanh đạm, ăn vừa phải chia thành nhiều 
bữa và chú ý nghỉ ngơi sớm.

Ngoài ra còn có, quả chà là đỏ là sản phẩm 
tốt cho phụ nữ để bồi bổ khí huyết, quả chà là rất 
giàu vitamin C có tác dụng bồi bổ cơ thể, mỗi ngày 
ăn một vài quả chà là đỏ rất tốt cho cơ thể. Bạn cũng 
có thể nấu cháo với quả chà là, đậu đỏ và đại mạch, 
ninh qua. Món này giúp bổ khí, dưỡng huyết, 
dưỡng huyết làm chậm lão hóa, trẻ trung hơn tuổi.

Hoa hồng.
Thường xuyên uống nước trà hoa hồng có 

thể làm cho làn da ngày càng tốt hơn, vì trà hoa 
hồng có tác dụng làm đẹp da mà còn bảo vệ mạch 
máu, thúc đẩy quá trình bài tiết estrogen trong cơ 
thể, lượng estrogen đầy đủ thì da phụ nữ sẽ đẹp 
hơn. khăng khăng uống Một chút làm đẹp da, 
chống lão hóa, mịn màng qua thời kỳ mãn kinh.

Nho khô
Nho khô là một loại thực phẩm có tính 

kiềm mạnh, phụ nữ nhất định ăn một ít mỗi ngày có 
thể điều chỉnh tốt sự cân bằng axit-bazơ trong cơ 
thể. Hơn nữa, nho khô chứa nhiều vitamin, chất 
chống oxy hóa và các chất có lợi khác, có thể giúp 
loại bỏ gốc tự do trong cơ thể, duy trì làn da và làm 
đẹp. Chất tạo cảm xúc và chống lão hóa.

Bồ công anh
Thường uống nước bồ công anh có tác 

dụng hạ hỏa, tiêu viêm, làm đẹp da mặt Bồ công 
anh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt, chỉ cần 
uống một chút có thể thanh nhiệt giải độc cơ thể, 
thanh nhiệt giải độc gan, ngoài ra còn có tác dụng 
giảm các bệnh về vú, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, 
lão hóa chậm đi một bước.

Các loại đậu
Sau 45 tuổi, sự bài tiết progesterone và 

estrogen trong cơ thể sẽ giảm dần, điều này cũng 
khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Tuy 
nhiên, đậu nành rất giàu isoflavone tương tự như 
progesterone, phụ nữ ăn thường xuyên có thể giúp 
kích thích tiết estrogen và bổ sung progesterone, 
duy trì lượng hormone trong cơ thể, nuôi dưỡng làn 
da, trì hoãn quá trình lão hóa và làm chậm quá trình 
lão hóa.

Phụ nữ muốn trì hoãn lão hóa thì không 
thể thiếu ba điều sau:

Đầu tiên, tập thể dục nhịp điệu hợp lý mỗi 
ngày có thể thúc đẩy quá trình lưu thông khí và 
huyết trong cơ thể, duy trì sự ổn định của môi 
trường bên trong cơ thể, đồng thời tăng cường khả 
năng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và giúp trì 
hoãn sự lão hóa, làm cho các cơ quan nội tạng của 
bạn khỏe ngày một khỏe khắn hơn.

Thứ hai, để trì hoãn quá trình lão hóa, bạn 
phải duy trì tâm trạng lạc quan, lạc quan, tâm trạng 
tốt có thể ngăn ngừa bệnh tật phát sinh, đồng thời 
làm cho chức năng của các cơ quan trong cơ thể 
ngày càng tốt hơn, bảo vệ sức khỏe của cơ thể và 
làm cho bạn trông có vẻ tốt hơn.

Thứ ba, ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày, 
không thức khuya, nó sẽ giúp duy trì quá trình giải 
độc và sửa chữa các cơ quan khác nhau, đồng thời 
giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. dậy sớm trông sẽ trẻ 
hơn những người khác. ■
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Những thực phẩm gây hại 
cho sự phát triển não bộ của trẻ

Nước hoa quả đóng chai, mì gói, đồ 
uống có gas… chứa nhiều phẩm 
màu nhân tạo, chất bảo quản và rất 

nhiều đường, gây hại cho trí não của trẻ.
Ngũ cốc ăn sáng
Nhiều cha mẹ thường chọn ngũ cốc ăn sáng 

cho trẻ vì nhanh và tiện lợi. Tuy nhiên, ngũ cốc 
chứa một lượng đường nhất định và cũng được làm 
bằng bột mì tinh luyện. Chúng không có giá trị dinh 
dưỡng cho trẻ, vì phần lớn những loại carbohydrate 
đơn giản trong ngũ cốc sẽ chuyển hóa thành đường 
ngay khi đi vào cơ thể bé. Những sản phẩm thêm 
đường còn có hại hơn, có thể làm giảm sự chú ý và 
tập trung, ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi, tâm 
trạng của trẻ.

Nước trái cây đóng chai
Thành phần chủ yếu của hầu hết nước trái 

cây đóng chai là đường và hương vị trái cây. Lượng 
đường dư thừa có trong loại nước uống này có thể 
gây hại cho trí não của trẻ.

Ngay cả khi cha mẹ cho con uống 100% 
nước ép trái cây (tự ép), cơ thể bé sẽ nhận được 
toàn bộ đường mà không có bất kỳ chất xơ dinh 
dưỡng nào. Lúc này, nước ép trái cây sẽ trở thành 
lượng đường dư thừa đi vào cơ thể. Do đó, hãy cho 
trẻ ay vì uống quá nhiều nước ép, ăn hoa quả tươi th
giúp bé nhận được tất cả chất dinh dưỡng có trong 
trái cây.

Mì gói
Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn như 

mì  bột ngọt (monosodium ăn liền có chứa
glutamate) - được sử dụng để tăng hương vị. Tuy 
nhiên, điều này rất có hại cho sự phát triển não bộ 
của trẻ. Nó có thể gây ra chứng tăng động, đau đầu 
và thay đổi tâm trạng ở trẻ  đồng thời có thể làm ;
thay đổi hành vi dẫn đến cáu kỉnh. Vì vậy, tốt nhất 
nên hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn nhanh và sản phẩm 
đóng gói như mì tôm, khoai tây chiên...

Ảnh minh họa
Đồ uống có gas
Đồ uống có gas như soda, nước tăng lực và 

các loại tương tự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh 
tim, tiểu đường loại 2 ở trẻ. Uống nhiều đồ uống có 
đường cũng ảnh hưởng đến trí não và trí nhớ của 
trẻ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh 
Alzheimer khi về già. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc 

tiêu thụ nhiều đường fructose có thể dẫn đến tình 
trạng kháng insulin trong não bé, làm giảm chức 
n ão, trí nhớ và khả năng n ăng học tập.

Bánh muffin
Bánh muffin mua ở cửa hàng là một trong 

những thực phẩm tệ nhất đối với sự phát triển trí 
não của trẻ. Chúng chủ yếu chứa bột mì và đường 
tinh luyện. Quá nhiều đường có thể khiến trẻ bị 
tăng động, thậm chí dẫn đến tình trạng ủ rũ, cáu 
kỉnh. Thay vì mua bánh đóng gói, người lớn có thể 
tự làm bánh muffin lành mạnh tại nhà với nhiều 
công thức có sẵn trên Internet.

Bánh mì vòng
Nhiều người cho rằng cho trẻ ăn bánh mì 

vòng (bagel) nướng với bơ đậu phộng sẽ cung cấp 
đủ nhu cầu protein cho trẻ. Nhưng điều này hoàn 
toàn không đúng. Bánh mì vòng cũng có hại đối 
với não bộ của trẻ như bánh mì trắng. Chúng hầu 
như không có dinh dưỡng và không có chất xơ, 
ngược lại có thể khiến trí não của trẻ chậm chạp. 
Thay vào ì vòng làm đó, cha mẹ có thể chọn bánh m
từ ngũ cốc nguyên hạt và phết thêm bơ hạt để làm 
bữa sáng dinh dưỡng cho trẻ.

Thực phẩm nhiều caffeine
Trẻ em có não nhỏ hơn người lớn, nhạy 

cảm hơn với tác động của caffeine. Nhiều loại 
nước ngọt cũng chứa caffeine. Do đó, phụ huynh 
cũng cần phải cẩn trọng về lượng caffeine mà trẻ 
tiêu thụ. Caffeine dư thừa có thể dẫn đến mất ngủ, 
tăng động và căng thẳng. Nó cũng có thể gây đau 
đầu, đau bụng, bồn chồn.

Bánh mì sandwich đóng gói
Bánh mì sandwich đóng gói sẵn chứa một 

lượng protein nhất định dường như là lựa chọn phù 
hợp với bữa sáng nhanh chóng cho trẻ. Tuy nhiên, 
chúng chứa nhiều chất béo, natri và chất bảo quản. 
Những thứ này rất có hại cho não bộ của bé. Các 
nghiên cứu phát hiện chất béo chuyển hóa có sẵn 
trong bánh mì đóng gói sẵn có thể làm giảm trí nhớ, 
khả năng nhận thức, gây đau đầu và giảm khối 
lượng n  ■ão.

Những lý do bạn nên sử 
dụng nến thơm cho căn nhà của 
mình

Một ngôi nhà đẹp không chỉ có 
kiến trúc, nội thất đẹp mắt người 
nhìn, mà đó phải là nơi đem đến 

cho bạn cảm giác thoải mái bằng những giác quan 
khác nhau. Mọi giác quan của chủ nhân đều phải 
được thỏa mãn khi trở về nhà sau những giờ làm 
việc căng thẳng. Tạo mùi hương cho căn nhà của 
mình để đó thực sự là nơi ấm cúng và thư giãn đang 
ngày càng trở thành lựa chọn của rất nhiều gia 
đình.

Ngoài việc dùng tinh dầu, đốt nến thơm 
cũng là cách giúp cho không gian của căn nhà có 
được mùi hương đặc trưng thoải mái hơn. Dưới 
đây là lý do tại sao nên sử dụng nến thơm cho căn 
nhà của mình. 

Là đồ vật trang trí giúp căn nhà lung 

linh, ấm cúng hơn
Nến là một vật dùng để trang trí mang lại 

hiệu ứng thẩm mỹ rất cao, đã quá quen thuộc với 
mỗi gia ình, giúp ngôi nhà trở nên lung linh và ấm đ
áp. Vào mùa đông, thắp sáng một ly nến thơm cũng 
giúp xua tan đi cảm giác lạnh lẽo, ẩm thấp.

Mùi thơm của nến tạo nên một không gian 
dễ chịu, căn phòng trở nên ấm áp hơn vào những 
ngày mùa đông giá rét.

Tạo không gian thư giãn, thoải mái 
Những năm gần đây, nến thơm thịnh hành 

hơn bao giờ hết bởi công dụng của nó không chỉ để 
trang trí, mà còn tạo ra hương thơm độc đáo, mang 
đến cho không gian căn nhà một nguồn năng lượng 
dồi dào. Nến thơm của mang những mùi hương dịu 
nhẹ, giúp chúng ta thư giãn, dễ chịu hơn.

Ngoài ra, nến thơm cũng được biết tới là 
một liều thuốc nhằm giải tỏa áp lực, căng thẳng và 
mệt mỏi. Ánh sáng và hương thơm dịu nhẹ của nến 
thơm sẽ mang đến sự thoải mái, giải tỏa căng thẳng 
trong người. Đồng thời, mùi hương của nến thơm 
cũng giúp chúng ta tập trung, năng suất tốt hơn và 
làm việc hiệu quả hơn.  

Là đồ vật dùng để trị liệu
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nến 

thơm có rất nhiều công dụng hữu ích dành cho con 
người. Nó có tác dụng làm sạch không khí, giúp 
khoảng không gian được thơm mát hơn, xua tan 
những mùi khó chịu.

Ngoài ra, phương pháp trị liệu bằng hương 
thơm cũng rất được ưa chuộng. Nó tác dụng giúp 
giảm đau, giảm căng thẳng, hạ huyết áp, giúp tinh 
thần được sảng khoái và xua tan mệt mỏi.

Đối với những người thường xuyên bị mất 
ngủ, việc đốt một cây nến thơm sẽ giúp bạn lấy lại 
tinh thần, ổn định tâm trạng cũng là rất tốt.

Mùi thơm của nến xua đi những mùi hôi 
khó chịu cũng là cách để cải thiện giấc ngủ, giúp 
cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. 

Có tác dụng về mặt phong thủy
Theo quan niệm xưa, ngọn lửa trong nhà 

luôn tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng. Ngọn 
lửa là hơi ấm, theo nghĩa bóng là “giữ lửa” cho ngôi 
nhà được hạnh phúc, hòa thuận, bình an và tốt đẹp 
hơn trong cuộc sống.

Nó cũng mang tới nguồn năng lượng sáng, 
tích cực cho không gian. Biểu tượng phong thủy 
của yếu tố Lửa được xem là mang lại sự ấm áp, 
thịnh vượng cho cuộc sống của con người. Vì thế, 
chủ nhân của căn nhà thường dùng nến thơm để 
trang trí với mong muốn về một cuộc sống sung 
túc, sức khỏe dồi dào, may mắn và đủ đầy, ấm áp 
tới với gia đình.

Nến thơm cũng có nhiều loại mùi hương 
khác nhau, có nhiều lựa chọn để phù hợp với tính 
cách và sở thích của mỗi người. Từ hương sả, 
chanh, bạc hà thanh mát, hương gỗ, thảo mộc nồng 
ấm, mộc mạc hay hương hoa hồng, hoa nhài, 
lavender dịu ngọt thư thái.

Mỗi mùi hương không chỉ đem lại những 
cảm giác thư thái khác nhau mà còn đặc trưng cho 
tính cách của từng người. ■ 

PHỤ NỮ - GIA ĐÌNH
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Lương Văn Can - Người 
thầy của doanh nhân Việt

Một trong những người ã góp đ
công rất lớn vào sự hình thành 
và phát triển của nghề kinh 

doanh trong thuở khởi đầu là Lương Văn Can. 
Giới doanh nhân ngày nay đều xem ông là 

bậc thầy về kinh doanh những năm đầu thế kỷ 20.

Đầu thế kỷ 20, rất nhiều nhà nho yêu nước 
đã cùng hiệp lực nổi lên hồi trống duy tân, mang 
những văn minh từ nước ngoài vào với mong muốn 
thay đổi tận gốc rễ xã hội. 

Song song ã hội đó là việc hô hào, cổ súy x
tham gia vào việc kinh doanh mặc dù nghề buôn 
bán vốn bị triều đình phong kiến xem thường. 

Xa lánh chốn quan trường
Lương V n Can hiệu là Ôn Như, sinh n m ă ă

Giáp Dần (1854) trong một gia ình nghèo, mấy đ
đời mưu sinh bằng nghề nông và nghề tiện gỗ ở 
làng nghề thủ công truyền thống của xã Nhị Khê, 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là xã Nhị 
Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Ở tuổi thiếu niên, Lương Văn Can theo học 
tại trường của ba ông tú ở trong làng, trong đó có 
ông Tú Liêm, người có những ảnh hưởng nhất định 
đến nhân cách Lương Văn Can. Ông Tú Liêm sau 
này hoạt động chống Pháp và bị bắt rồi bị bắn chết, 
bêu đầu ở phủ Hoài Đức. 

Lương V n Can ã có một hành ă đ động rất 
dũng cảm khiến nhiều người nể phục là một mình 
dám đứng ra xin xác thầy về mai táng. Sự việc trên 
được triều đ ăình nhà Nguyễn khen Lương V n Can 
là người có nghĩa!

Những n m tiếp theo, Lương V n Can may ă ă
mắn ược học với một người thầy tài ức, tâm đ đ
huyết với nghề dạy học và không màng danh lợi. 
Đ Đó là cụ cử Nguyễn Huy ức (tự Thành Phủ) ở xã 
Vũ Thạch, huyện Thọ Xương, phủ Hoài ức (nay Đ
là khu vực phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội). 

Phẩm hạnh của người thầy ặc biệt này ảnh đ
hưởng rõ rệt đến sự lựa chọn nghề nghiệp và con 
đường đi sau này của ông.

N m 1874, Lương V n Can i thi và ỗ Cử ă ă đ đ
nhân tại trường thi Hương tổ chức ở Hà Nội. N m ă
1875 ông i thi Hội và vào ến nhị trường. Sau kỳ đ đ

thi, Lương V n Can ược triều ình bổ nhiệm làm ă đ đ
Giáo thụ phủ Hoài ã khước từ. Đức nhưng ông đ

Sau ó, ông còn từ chối chức Ủy viên Hội đ
đồng Thị chính thành phố Hà Nội, một cơ quan đại 
nghị do chính quyền thực dân thành lập.

Xa lánh chốn quan trường, Lương V n Can ă
về mở trường Ôn Như tại số 4 Hàng ào, Hà Nội. Đ
Ông chuyên tâm vào việc ào tạo những lớp trí đ
thức trẻ có tâm, có tài cho ất nước. đ

Rất nhiều học trò của ông sau này đồng 
lòng tham gia đồng thời cùng đóng góp tiền bạc 
cho các tổ chức yêu nước. 

Lương V n Can ã nghiên cứu học tập một ă đ
số bậc tiền bối có tư tưởng duy tân như Phạm Phú 
Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch… 

Đó là những người ít nhiều hấp thu nền văn 
minh phương Tây, đ đề nghị triều đã từng ình nhà 
Nguyễn thực hiện những chính sách mới, mang 
tính cách mạng cho đất nước: khai trí cho dân, học 
tập những công nghệ của phương Tây, chấn hưng 
nền kinh tế.

"Không sợ tốn tiền, không ngại đổ máu"
Đầu năm 1906, tại số 4 Hàng Đào diễn ra 

cuộc họp lịch sử của những chí sĩ yêu nước nổi 
tiếng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Tăng 
Bạt Hổ, Nguyễn Quyền, Đỗ Chân Thiết, Lương 
Trúc Đàm… 

Sự có mặt của Phan Chu Trinh và Phan Bội 
Châu trong cuộc họp này chính là hai gương mặt 
đ đ đại diện cho hai ường lối ấu tranh ôn hòa và bạo 
động. 

Dù có những bất đồng về đường lối, song 
cuối cùng các chí sĩ đ để đi đến việc ã thống nhất 
thành lập một ngôi trường duy tân, mở những lớp 
học không thu tiền nhằm khai dân trí, nâng cao 
tr độ của người dân. ình 

Các chí sĩ ã ình với nhận đ đồng t định: 
Người Việt thua Pháp vì sự lạc hậu, yếu kém về 
kinh tế, văn hóa, chính trị. 

Muốn đấu tranh giành được quyền tự chủ 
thì trước hết phải mở mang dân trí, tầm hiểu biết 
cho người dân. Khi dân trí cao, kinh tế, v n hóa ă
cũng sẽ phát triển và ồng thời người dân sẽ nhận đ
ra trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. 

Việc chấn hưng giáo dục nên làm trước 
nhất ể nhanh chóng khắc phục sự yếu kém của đ
người Việt, bồi dưỡng những nhân tài, nhanh 
chóng hội nhập với nền v n minh thế giới.ă

Sau khi ã hoàn toàn thống nhất, tháng 3 đ
n m 1906, trường ông Kinh Nghĩa Thục chính ă Đ
thức ược thành lập và khai giảng lớp ầu tiên. đ đ

Những thành viên sáng lập trường khoảng 
hơn 40 người, trong ó có tên tuổi của hầu hết đ
những danh sĩ nổi tiếng: Lương V n Can, Nguyễn ă
Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàng T ng Bí, Nguyễn ă
V n Vĩnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học…ă

Trường ông Kinh Nghĩa Thục chủ trương Đ
không dạy theo lối khoa cử ương thời, nghĩa là đ
không áp dụng cách nhồi nhét kiến thức ể người đ
học học thuộc rồi i thi ra làm quan như thông lệ đ
xưa nay. 

Trường quan niệm học ể lấy kiến thức, lấy đ

sự hiểu biết và học ể thực nghiệp, lấy trí thức áp đ
dụng vào ời sống.đ  

Trường được chia làm 4 ban: Ban Giáo 
dục, Ban Tu thư, Ban Cổ động và Ban Tài chính. 
Chữ Quốc ngữ được coi là ngôn ngữ chính cho các 
môn sinh trong trường, ngoài ra còn có thêm chữ 
Hán và Pháp văn. 

Đây là một ngôi trường theo mô hình của 
trường Kháng Ứng Nghĩa Thục của Nhật Bản, nơi 
đ đào tạo các nhà duy tân góp phần làm thay đổi ã 
diện mạo đất nước phù tang. 

Chương trình dựa theo lối tân học Trung 
Hoa, Nhật Bản, dạy thể thao, toán pháp, ịa dư, lịch đ
sử, v n chương, công dân giáo dục. Ngoài ra, các ă
tài liệu cũng lồng vào các bài giảng kêu gọi lòng 
yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc.

Với khẩu hiệu "khai dân khí, chấn dân khí, 
hậu dân sinh", các tài liệu của trường ông Kinh Đ
Nghĩa Thục ược soạn ra cùng một mục ích: kêu đ đ
gọi ồng bào ổi mới về tư duy, hướng dân chúng đ đ
theo cách học thực nghiệp. 

Trường chia làm 8 lớp từ tiểu học tới trung 
học. Không những không phải óng học phí (trừ đ
lớp học tiếng Pháp) mà người học còn được phát 
giấy bút, sách vở. Người nào bận công việc ban 
ngày th đêm.ì có thể học ban 

Có thể nói gia ình Lương V n Can ã đ ă đ
cống hiến tất cả cho trường: nhà riêng thì được hiến 
cho trường học, là ký túc xá cho những học sinh 
nghèo; con trai con gái ều có người tham gia dạy đ
học; ông thì vừa đảm đương chức Hiệu trưởng, vừa 
đảm nhiệm công việc biên tập tài liệu giảng dạy, 
đồng thời là "tay hòm chìa khóa" của nhà trường. 

Không những thế, kinh phí ể duy trì các đ
hoạt  của trường cũng có công không nhỏ của động
vợ ông và các cô con gái.

Vào tháng 5 n m 1906, khi trường chính ă
thức ược chính quyền Pháp cấp phép, từ con số 60 đ
học sinh ban ầu, số người theo học ã lên tới vài đ đ
tr ì vậy, ì cho trường hoạt ộng phải ăm. V để duy tr đ
cần một nguồn kinh phí rất lớn. 

Đóng góp của các sĩ phu và các nhà hảo tâm 
bắt đầu thưa dần bởi ai cũng phải lo kinh tế cho gia 
đ ăn. ình riêng họ trong thời buổi khó kh

Vợ Lương Văn Can là người buôn bán, bà 
có hai hiệu buôn tại Hà Nội, trong đó hiệu buôn vải 
tại số 4 Hàng Đào đã cống hiến cho trường. 

Gia đình đã đóng góp rất nhiều lần cho 
trường và các tổ chức yêu nước đưa người ra nước 
ngoài học tập, nên dù việc buôn bán rất phát đạt 
nhưng nguồn tài chính gia đình không thể cáng 
đáng nổi nguồn chi tiêu của trường. 

T Đông Kinh Nghĩa Thục ình hình tài chính 
rơi vào t ăn, cần ngay số tiền ình thế cực kỳ khó kh
lớn để duy trì cho bộ máy ngày càng phình to.

Sau những ắn o suy nghĩ, Lương V n đ đ ă
Can bàn với vợ bán luôn tiệm buôn Quảng Bình An 
ở phố Hàng Ngang ồn tiền cho trường học. để d

Hiệu buôn bán được 7.000 đồng, tất cả đều 
sung vào công quỹ nhà trường. Sự dấn thân của gia 
đình Lương Văn Can khiến chí sĩ Phan Bội Châu 
càng thêm kính phục và trân trọng. 
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Cả nhà ông, từ cha ến con ều thiết tha yêu đ đ
nước và hết sức h ng hái tham gia vào phong trào ă
đ đấu tranh giành ộc lập dân tộc (Con trai Lương 
V n Can là Lương Ngọc Quyến theo phong trào ă
Đ ăông Du sang Nhật học n m 1906). 

Ông ã "xuất tiền hàng nghìn hàng vạn" đ để 
tiếp tế cho phong trào Đông Du trong những giai 
đoạn khó khăn nhất, khi mà mật thám Pháp giăng 
lưới khắp nơi, cả ở trong nước lẫn nước ngoài. 

Phan Bội Châu đánh giá lòng yêu nước của 
cha con Lương V n Can là "không sợ tốn tiền, ă
không ngại ổ máu".đ

Tuyên truyền bằng diễn thuyết
Ngoài công việc giảng dạy, mỗi tháng 

Trường ông Kinh Nghĩa Thục có hai buổi diễn Đ
thuyết trước công chúng vào ngày rằm và mùng 
một. 

Đ đây là một trong những hoạt ộng tuyên 
truyền rất hiệu quả của ông Kinh Nghĩa Thục. Đ

Những ề tài diễn thuyết ều ược xoay đ đ đ
quanh mục ích chính: làm sao truyền ược các đ đ
kiến thức mới cho người dân, xóa bỏ dần những hủ 
tục lạc hậu tồn tại trong ời sống xã hội hàng ngàn đ
đời, đồng thời cũng là tiếng chuông đánh thức lòng 
yêu nước, tính tự cường dân tộc.

Lương V n Can, người cao tuổi nhất với vẻ ă
đ đ điềm ạm, chững chạc rất áng kính thường giữ vai 
trò chủ tọa. 

Các diễn giả thường xuyên như Dương Bá 
Trạc, Nguyễn Quyền, Nguyễn V n Vĩnh… trái lại ă
rất sôi ộng và phóng khoáng. Họ ều là những đ đ
người tiên phong trong cách n mặc mới: quần tây ă
áo cánh, cắt tóc ngắn và ể r ng trắng. đ ă

Con trai thứ của Lương V n Can là Lương ă
Trúc àm cũng là một trong những nhà giáo, nhà Đ
diễn thuyết ầy nhiệt huyết. đ

Dân chúng Hà thành ặc biệt tán thưởng đ
một diễn giả rất h ng hái và có cách diễn thuyết ầy ă đ
cuốn hút, ó là Phan Chu Trinh. Mỗi lần có dịp ra đ
Bắc, ông lại tham gia vào hoạt ộng diễn thuyết đ
trước hàng ngàn dân chúng. 

Các cuộc ng àn diễn thuyết ôi khi trở đă đ đ
thành những cuộc tranh luận rất sôi nổi và bình 
đẳng của các diễn giả.

Từ những buổi diễn thuyết, thơ v n cổ vũ ă
lòng yêu nước và tinh thần ổi mới ã đ đ đi sâu vào 
các tầng lớp nhân dân, thổi bùng lên những phong 
trào đổi mới như cắt tóc ngắn, ăn mặc Âu hóa, phản 
đối việc dùng tiền sắt do thực dân Pháp đúc… 

Các hoạt ộng giảng dạy, diễn thuyết của đ
trường ông Kinh Nghĩa Thục ã lan ra các vùng Đ đ
phụ cận. Trường ban ầu ở số 4, sau mướn thêm đ
c n số 10 Hàng ào mới ủ chỗ cho học sinh. ă Đ đ

Ngoài ra, ông Kinh Nghĩa Thục còn mở 4 Đ
phân hiệu tại Hà Đông và Sơn Tây. Nhiều trường 
lớp mô phỏng Đông Kinh Nghĩa Thục được mở ra 
ở các tỉnh lân cận khác như Thái Bình, Hưng Yên, 
Bắc Ninh, Hải Dương… 

Các phong trào này hòa với các phong trào 
duy tân ở miền Trung rồi Sài Gòn ã tạo nên một đ
làn sóng duy tân trên khắp đất nước.

Những tư tưởng trên còn lan xa, lan rộng 

nhờ sự ủng hộ của những tờ báo tiến bộ thời ó. Hai đ
cơ quan ngôn luận chính cho ông Kinh Nghĩa Đ
Thục là " ng Cổ Tùng Báo" do Nguyễn V n Vĩnh Đă ă
làm chủ bút phần quốc v n và " ại Việt Tân Báo" ă Đ
của ào Nguyên Phổ. Đ

Nguyễn V n Vĩnh cũng là người phụ trách ă
dạy Việt v n, ào Nguyên Phổ thì dạy Hán v n cho ă Đ ă
Đông Kinh Nghĩa Thục. 

Những bài viết giàu tâm huyết trên hai tờ 
báo này ã góp phần không nhỏ làm thay đ đổi, đánh 
bật tận gốc rễ rất nhiều hủ tục và tư duy lạc hậu của 
người dân. ■ 

Vị quan thanh liêm thời 
Nguyễn khiến đạo tặc vì nể 
phục mà tránh xa

guyễn V n Hiếu làm quan trải 4 N ă
đời vua Nguyễn là Gia Long, 
Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự ức. Đ

Ông làm quan thanh liêm, ến kẻ gian còn kính đ
trọng ông, tránh xa khỏi nơi ông cai trị.

Nguyễn V n Hiếu sinh n m 1746 ở Kiến ă ă
Hòa, tỉnh Gò Công Tây, tỉnh Định Tường (nay là 
Tiền Giang). 

Theo gia phả họ Nguyễn ình, ông là cháu Đ
12 đời của tướng quân Nguyễn Xí, trụ cột của 
nghĩa quân Lam Sơn, khai quốc công thần của nhà 
Lê. 

Nguyễn Văn Hiếu là con trai của Chưởng y 
cấm vệ Nguyễn Văn Đán, nhưng gia đình lại rất 
nghèo, thuở nhỏ ông phải cắt cỏ thuê ể kiếm sống đ
qua ngày.

Năm 1785, ông gia nhập quân Đông Sơn 
dưới quyền của Võ Tánh, một thuộc tướng của 
Nguyễn Ánh. Nguyễn Văn Hiếu kinh qua nhiều 
chức vụ khác nhau, đến khi vua Gia Long lên ngôi 
thì ông được cử làm trấn thủ Bình Định, sau điều ra 
làm trấn thủ Sơn Nam Hạ (Nam Định ngày nay).

Ông làm quan thanh liêm, ược người dân đ
thời ó ca tụng. Trong cuốn “ ại Nam liệt truyện đ Đ
chính biên” (sơ tập, quyển 16) có chép rằng:

Nhà quan mà xơ xác, lương bổng n m nào ă
chỉ ủ chi dùng cho n m ó, chẳng dư dả gì. Ông đ ă đ
thường nghiêm cấm người nhà không ược tự ý đ
giao thiệp với người ngoài. Ngày lễ, tết, ai biếu gì 
cũng chối từ.

Khi vợ có ôi lúc nói về gia cảnh, ông nhắc đ
nhở: “Phu nhân không còn nhớ thuở còn đi cắt cỏ 
ư? Cái ăn cái mặc giờ đây gấp đôi gấp năm ngày 
xưa, vậy mà c để làm òn muốn lấy của bất nghĩa 
giàu ư?” Người vợ từ đấy không đến lợi lộc gì . nói 
nữa.

Dù là quan võ nhưng ông lại có cốt cách 
của bậc Nho gia, khiến nhiều sĩ tử yêu mến tài ức. đ
Sau các kỳ thi, tân khoa ều ến yết kiến vị quan đ đ
thanh liêm này. Sách “Gò Công xưa” chép việc 
Nguyễn V n Hiếu dặn dò các tân khoa như sau:ă

“Mười n m èn sách mới có ngày nay, tôi ă đ
xin mừng cho các thầy. Nhớ ngày sau ược bổ đ
dụng làm quan, cũng nên giữ gìn như lúc tân khổ, 
chớ có xa xỉ quá ể mang tiếng xấu cho thân danh, đ

và phụ ý tốt (tuyển chọn nhân tài) của triều ình”.đ
Sự thanh liêm của Nguyễn Văn Hiếu còn 

ảnh hưởng đến cả đạo tặc. Sách “Đại Nam liệt 
truyện chính biên” có chép lại rằng: Khi làm quan, 
ông được dân thương mến, lại nghiêm trị thuộc lại, 
nên họ đều sợ. Trong hạt nhiều trộm, ông Hiếu đến, 
bọn trộm bảo nhau rằng: “Ông trấn thủ là người 
nhân huệ, ta phải tránh đi”.

Trước một vị thanh quan như Nguyễn V n ă
Hiếu, những kẻ trộm cướp cũng rất mực kính nể. 
Người xưa nói “ ạo tặc cũng phải có ạo”, quả là đ đ
không hề sai lệch.

N m Minh Mạng thứ 2 (1821), nhà Vua i ă đ
tuần Bắc Hà, nghe tiếng dân chúng ca ngợi Nguyễn 
V n Hiếu làm quan thanh liêm, liền cho vời vào ă
thành Th ng Long th ng chức vượt cấp, ồng thời ă ă đ
thưởng một ống nhòm mạ vàng, một thanh gươm 
mạ vàng và một khẩu súng có nạm chữ vàng.

Giáp Tết n m 1823, Nguyễn V n Hiếu ă ă
được cử làm trấn thủ ở Thanh Hoa (tức Thanh Hóa 
ngày nay), các quan viên ịa phương ều ến yết đ đ đ
kiến ông. 

Tới dịp tết, một vị thổ ty ến yết kiến ông đ
rất lâu, xong việc dâng cho ông lễ hậu, gọi là tết ến đ
muốn biếu ông một ít “của núi rừng”. Nguyễn V n ă
Hiếu khước từ và bắt vị thổ ty này mang quà về.

Khi vị thổ ty này ang lừng khừng trước đ
của nhà, thì một đày tớ ở dưới bếp chạy đến và nói 
dối rằng Nguyễn Văn Hiếu đ  ồng ý lấy một nửa. 
Sau này Nguyễn Văn Hiếu phát hiện được thì rất 
tức giận, sai chém đầu người đày tớ, nhiều người 
khuyên can đến mấy cũng không được.

Xong việc này, Nguyễn V n Hiếu lên triều ă
trình bày và chịu tội trước triều. Vua cho rằng ông 
làm vậy ể khuyến khích việc làm quan thanh liêm đ
là úng, nhưng việc giết ày tớ thì phạm luật, cho đ đ
giáng ông ba cấp nhưng vẫn lưu chức cũ.

Sách “Gò Công xưa” kể rằng, một lần 
Nguyễn Văn Hiếu cùng các đồng liêu đi xét án, 
thấy có tên trộm đã thú tội rồi mà vẫn còn bị tra tấn. 
Ông bèn nói rằng:

“Chúng nó vì cùng cực nên phải làm việc 
gian phi, đêm khuya soi tường khoét vách, khó 
nhọc mới lấy được tiền người ta. Nay nó đã nhận 
tội, thì cứ chiếu theo luật mà trị, hà tất phải vẽ vời 
thêm làm gì? Thử hỏi: Ở các nha môn, có những kẻ 
trên nhà cao, ngồi nệm, dựa gối; giữa ban ngày, vẫy 
ngòi bút mà làm tiền người ta không chút khó nhọc, 
các người ấy sánh với bọn ăn trộm kia, tội ai nặng 
hơn?”.

Nghe Nguyễn V n Hiếu nói vậy ai nấy ều ă đ
giật mình. Năm Ất Tỵ (1835), Nguyễn Văn Hiếu 
mất. Năm Tự Đức thứ 5 (1851), ông được thờ ở 
miếu Trung hưng Công thần. Năm Tự Đức thứ 11 
(1858), Nguyễn Văn Hiếu được thờ ở Hiền Lương 
Từ. 

Dưới triều Tự Đức, không rõ năm, một 
hôm nhà vua phê vào giấy long đằng hai chữ 
Nguyên Lương, rồi sai người đem treo tại từ đường 
nhà ông. Từ đó, con cháu của ông đổi tên lót là 
Nguyễn Lương thay vì Nguyễn Văn. ■
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Cụ ông nghỉ hưu nổi tiếng 
nhờ trồng rau củ khổng lồ

Ô
ng Gerald cũng có 'bí quyết' riêng để 
trồng ra những loại rau củ khổng lồ. 
Chỉ là ông “ngại” tiết lộ cho mọi 

người.
Tháng 5/2020, trong thời gian bùng phát 

dịch ở Anh, một bài đăng trên nền tảng Twitter: 
“Rất hạnh phúc khi nhận được tên lửa đầu tiên”. 
Chủ bài đăng giải thích “rocket” (tên lửa) là những 
củ khoai tây thu hoạch sớm.

Gerald Stratford, người làm vườn về hưu 
73 tuổi, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội và được 
cư dân mạng đặt biệt danh là “Vua rau củ” 
(Vegetable King).

Vô tình nổi tiếng nhờ rau củ khổng lồ
“Điện thoại di động liên tục phát ra tiếng 

rung ù ù, tôi đã nghĩ rằng điện thoại di động bị 
hỏng”.

Trong bức ảnh, cụ ông đáng yêu mặc áo và 
quần jeans hồng, không ngờ được nổi tiếng nhờ bài 
đăng trên mạng. Chỉ trong 2 ngày, tài khoản của 
ông có thêm 9.000 người theo dõi.

Đầu năm 2019, với sự giúp đỡ của cháu 
trai, ông Gerald làm vườn đã có tài khoản mạng xã 
hội riêng, thường chia sẻ những thành quả trồng 
trọt của mình:

“Bất ngờ chưa? Bí ngô khổng lồ này”.
“Cần tây to như vậy, các bạn nghĩ nên làm 

món gì ngon?”.
Cư dân mạng tò mò: “Làm sao để trồng 

được loại rau củ khổng lồ như vậy?”.
Gerald giải thích điều kiện đầu tiên để 

trồng rau củ lớn hơn bình thường là hạt giống chất 
lượng cao. Sau đó là bón phân và tận tình tưới tiêu 

chăm sóc.
Tất nhiên, ông Gerald cũng có “bí quyết”: 

phân bón tinh chế. Chỉ là ông “ngại” tiết lộ cho mọi 
người.

Trong thời đại vội vã này, giới trẻ có xem 
nấu ăn là kỹ năng cần thiết?

Sau khi trở thành “người nổi tiếng trên 
mạng”, không ít người yêu thích làm vườn, nhưng 
khổ sở không biết bắt đầu từ đâu, đã nhắn tin cho 
Gerald Stratford hỏi xin bí quyết.

Còn có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Rau củ 
khổng lồ có phải là không đảm bảo chất lượng, 
hương vị không bằng rau thông thường?”.

“Tôi không thể nói chính xác vì khẩu vị của 
mọi người đều khác nhau, nhưng rau của tôi rất 

ngon. Bởi vì từ chu kỳ tăng trưởng, thời gian tăng 
trưởng của chúng dài hơn so với rau thông 
thường”, Gerald bộc bạch.

Trong những bức ảnh, Stratford thường tự 
hào cầm trái cây và rau quả của mình. Cười tươi vui 
vẻ, mang lại cảm giác như nắng xuân chào đón.

Trồng trọt làm vườn không phải là tất cả 
cuộc sống của Stratford. Ông cũng chia sẻ trên 
Twitter những điều hạnh phúc nhỏ nhặt hằng ngày:

“Bánh ngọt ngon của bạn bè gửi đến. Mở 
chai rượu vang để chào đón cuối tuần. Ngồi trên sô 
pha cùng chú chó, chú mèo nhỏ...”.

Trên đời này có thứ gì tồn tại mãi mà không 
bao giờ biến mất không? Thôi thì hãy thử một lần 
dành nhiệt huyết cho làm vườn.

Ban đầu, Gerald Stratford muốn gặp gỡ 
những người bạn có cùng chí hướng trên mạng xã 
hội để trao đổi kinh nghiệm làm vườn, nhưng bây 
giờ kiến thức làm vườn đã trở nên phổ biến hơn. Đó 
là sách.

Đầu tháng 9/2021, cuốn sách làm vườn đầu 
tiên mang tên Big Veg của Gerald Stratford đã 
được xuất bản. Cuốn sách không chỉ giải thích các 
kỹ thuật trồng rau, mà câu từ được diễn tả mang 
đậm tính hài hước.

Stratford hy vọng người trẻ sẽ đam mê làm 
vườn, như thế những kiến thức về trồng trọt sẽ 
được lan tỏa rộng rãi. 

“Nếu tôi có thể để lại một di sản, đó là thu 
hút trẻ em làm vườn”, ông nói.

Nhiều nhãn hàng thời trang đến mời Gerald 
làm việc. Nhân cơ hội đó, ông giới thiệu đến mọi 
người thời gian làm vườn mà ông yêu thích.

Gerald Stratford đã có cơ hội tham gia 
trưng bày tại RHS Chelsea Flower Show, một 
trong những hội chợ làm vườn nổi tiếng và lớn nhất 
thế giới.

Làm vườn là một phần trong cuộc sống của 
Gerald Stratford từ khi còn rất nhỏ.

Cha của Stratford luôn kiên nhẫn dạy ông 
cách gieo hạt, tưới nước và bón phân. Stratford sở 
hữu một mảnh đất rau nhỏ của riêng mình, mỗi 
ngày tan học điều đầu tiên là chạy đến vườn rau để 
xem trái cây và rau quả có lớn hay không. Sự 
“truyền lửa” và đồng hành của người cha đã gieo 
những hạt giống yêu thích làm vườn trong trái tim 
của cậu bé Gerald.

Stratford xem cây trồng như con cái của 
ông và thường trò chuyện với chúng với hy vọng 
chúng sẽ phát triển mạnh.

Theo quan điểm của ông, đất là nơi chứa 
đựng nhiều sự bất ngờ. Sau khi gieo hạt thấy những 
chiếc lá xanh non mọc trên mặt đất, bạn sẽ có một 
chút thỏa mãn. Tiếp tục đào sâu, trong đất lại có củ 
quả. 

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, Gerald 
Stratford và người bạn già Liz quen biết nhiều năm 
chuyển đến vùng nông thôn xinh đẹp để sống cùng 
nhau. Sở thích chung của họ là làm vườn, ông thích 
trồng rau và Liz thích trồng hoa. 

Theo quan điểm của ông, trồng trọt là một 
điều mang hơi thở của đất và nước, có thể kết nối 

với thiên nhiên, mang lại cho ông sự yên bình. 
“Nếu tâm trạng chán nản, chỉ cần đi dạo 

đến hoa viên, nhổ cỏ dại, tôi sẽ thấy tốt hơn rất 
nhiều”, Gerald cảm thán. ■ 

Trồng rau sạch với phân 
bón từ... tóc người

Trồng rau thủy canh ít tốn không gian 
và nước nhưng vẫn cần chất dinh 
dưỡng. Các nhà khoa học gần đây 

đã tạo ra một loại phân bón đặc biệt từ tóc người để 
trồng những rau này.

Tóc của chúng ta chứa một lượng lớn 
protein gọi là keratin, được tạo thành từ các acid 
amin. Các acid này tự thúc đẩy sự phát triển của 
thực vật. Ngoài ra, chúng còn có khả năng liên kết 
với các chất dinh dưỡng khác.

Vì những lý do trên, keratin có thể tạo ra 
một môi trường thủy canh tuyệt vời. Tuy nhiên, nó 
không đủ mạnh để tạo thành một chất nền hỗ trợ vật 
lý cho cây trồng. 

Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Công 
nghệ Nanyang của Singapore đã lấy tóc bị cắt đi từ 
các tiệm, chiết xuất keratin từ những sợi tóc đó. 
Sau đó, họ trộn keratin với sợi cellulose có nguồn 

gốc từ bột gỗ.
1 gram tóc có thể “nuôi” 3 cây kích thước 

vừa phải có khả năng tăng trưởng 
Hỗn hợp này khi khô lại tạo thành một vật 

liệu xốp, có hiệu quả cao trong việc hút và giữ dung 
dịch dinh dưỡng dạng nước. Nó cũng có thể phân 
hủy sinh học trong vòng 4-8 tuần và sẽ trở thành 
phân bón trong quá trình này.

Nghiên cứu cho thấy cây trồng trong môi 
trường keratin có rễ dài hơn so với cây trồng trong 
môi trường truyền thống vì chúng được hấp thụ 
nhiều nước và chất dinh dưỡng hơn. 

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu không có 
đủ tóc để sản xuất trên quy mô thương mại, họ có 
thể sử dụng các nguồn khác. ”Bên cạnh tóc, ngành 
chăn nuôi cũng tạo ra một lượng lớn keratin. Nó 
được tìm thấy nhiều trong sừng, móng guốc và 
lông vũ”, nhà khoa học chính của nghiên cứu, giáo 
sư Ng Kee Woei, cho biết.

“Keratin được chiết xuất từ nhiều loại chất 
thải nông trại. Do đó, việc phát triển giá thể thủy 
canh dựa trên keratin có thể là một chiến lược quan 
trọng để tái chế chất thải nông trại, như một phần 
của nông nghiệp bền vững”, ông Woei nói thêm.■  
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Sinh vật ký sinh kỳ lạ 
chuyên hút sạch máu ở lưỡi của 
vật chủ

Cymothoa exigua là loài ký sinh 
chuyên bám vào phần lưỡi của 
những vật chủ là cá. Rận sẽ chặn 

đứng dòng máu chạy tới lưỡi, khiến nó bị hoại tử và 
rụng đi, để chúng chúng biến thành phần lưỡi mới.

Cymothoa exigua là một trong số ít những 
ví dụ cụ thể cho cụm từ “ác mộng là gì”. Trong 
những hình ảnh được chụp lại và chia sẻ trên mạng 
Internet, người ta có thể thấy chúng là những sinh 
vật có màu trắng, nhiều chân, thò ra từ miệng của 
một con cá đang còn sống.

Loài rận này sẽ đi vào cơ thể cá thông pha 
phần mang. Chúng bám vào mang cá để hút máu, 
sống ở đó cho đến khi trưởng thành và đến thời 
điểm này sẽ chuyển giới tính từ đực sang cái.

Sau khi quá trình đổi giới tính hoàn tất, rận 
bắt đầu tìm đường đến miệng cá. Ở đây, nó dùng 
những cái chân cực khỏe để bám vào lưỡi vật chủ. 
Sau đó, nó cắn vào lưỡi cá và hút máu ra khỏi bộ 
phận này.

Vấn đề là các mạch máu ở lưỡi cá không đủ 
để thỏa mãn cơn thèm ăn của rận. Nó sẽ liên tục hút 
máu, khiến lưỡi cá bị cắt khỏi nguồn dinh dưỡng, 
dần khô héo và rụng đi.

Việc mất lưỡi sẽ không khiến con cá chết 
đi. Điều kinh ngạc là rận ăn lưỡi lại trở thành vật 
thay thế cho thứ mà nó lấy đi. Và nghe có vẻ khó tin 
nhưng con cá bị rận ăn lưỡi còn có thể sống tốt và 
thậm chí phát triển mạnh hơn nhờ loại ký sinh 
trùng này.

Hình ảnh rận sống ký sinh trong miệng cá 
có thể khiến người ta rùng mình sợ hãi

Có thể nói rằng Cymothoa exigua là sinh 
vật duy nhất được biết đến với khả năng biến bản 
thân thành một cơ quan của vật chủ mà không giết 
chết sinh vật bị kí sinh.

Sau khi thay thế lưỡi của vật chủ, rận sẽ 
bám vĩnh viễn vào phần gốc chiếc của lưỡi, tồn tại 
nhờ chất nhầy và máu mà chúng tìm thấy trong 
khoang miệng. Miệng cá cũng chính là nơi loài ký 
sinh trùng này sinh sản.

Cụ thể, nếu bất kỳ con rận đực nào xâm 
nhập vào cá qua phần mang, nó sẽ tìm đường đến 
vùng miệng và giao phối với con cái. Sau đó con 
cái sinh ra một loạt những ký sinh trùng non, khiến 
chu kì đáng sợ này có cơ hội lặp lại.

Cymothoa exigua là loài khá phổ biến, sinh 
sống rải rác từ Vịnh California ở Mỹ đến Vịnh 
Guayaquill ở Ecuador, cũng như các vùng biển ở 
Đại Tây Dương. Dù loài rận này có khả năng ký 
sinh trên 7 loài cá khác nhau, vật chủ được chúng 
ưa thích nhất là cá hồng. 

Rận ăn lưỡi không gây nguy hiểm nghiêm 
trọng tới con người, ngoại trừ khả năng chúng có 
thể cắn ngón tay nếu ai đó cố tách chúng ra khỏi vật 
chủ. Tuy nhiên loài rận này từng là lý do để người 
ta đâm đơn kiện một chuỗi siêu thị lớn ở Puerto 
Rico, vì nhiều con cá hồng ở đây được phát hiện bị 
rận ăn lưỡi sống ký sinh trong miệng.

Những người khởi kiện nói rằng họ bị ngộ 
độc sau khi ăn nhầm phải thịt rận. Tuy nhiên đơn 
kiện đã bị bác bỏ với lý do rận ăn lưỡi không gây 
độc với con người. ■ 

Kinh ngạc khi tìm thấy pho 
mát 2.600 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học Ấn Độ đã tìm 
thấy pho mát halloumi có niên đại 
khoảng 2.600 năm tuổi được chứa 

trong các bình đất sét và trang trí bằng chữ 
Demotic.

Các nhà nghiên cứu làm việc tại một địa 
điểm ở tỉnh Giza của Ai Cập gần đây đã báo cáo 
một phát hiện đáng ngạc nhiên. Trong những chiếc 
bình đất sét cổ được trang trí bằng chữ viết 
Demotic - một dạng chữ viết của người Ai Cập cổ 
đại được tìm thấy trên Đá Rosetta nổi tiếng, họ tìm 
thấy những khối pho mát trắng có niên đại 2.600 
năm.

Theo Egypt Today, pho mát được khai quật 
tại nghĩa địa Saqqara.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, địa 
điểm này đặc biệt quan trọng vì nó chứa các di tích 
và lăng mộ từ nhiều thời đại khác nhau, các đền thờ 
từ Vương triều Pharaonic thứ 6, nhiều tượng động 
vật và hai tấm giấy papyri dài 32 feet (gần 10m).

Mohammad Youssef Oyan, Giám đốc Khu 
cổ vật Saqqara, giải thích rằng nhiều vật phẩm quý 
giá đã được để lại trong các ngôi mộ cổ như những 
lễ vật để đồng hành với người đã khuất ở thế giới 
bên kia. Trong trường hợp này, pho mát là một món 
đồ như vậy.

Phô mát cổ đại có từ khoảng Vương triều 
Ai Cập thứ 26, khoảng giữa năm 664 và 525 trước 
Công nguyên

Theo Ancient Origins, pho mát được xác 
định là halloumi, một loại pho mát truyền thống 
của người Síp được làm từ hỗn hợp sữa dê, cừu và 
đôi khi là sữa bò. Nó được biết đến với kết cấu 
tương tự như mozzarella. Halloumi hiện đại 
thường được làm hoàn toàn bằng sữa bò do có sẵn 
và giá thành rẻ.

Halloumi được cho là đã trở nên cực kỳ phổ 
biến ở các nền văn hóa phía Đông Địa Trung Hải. 
Lần đầu tiên nó được ghi lại trong một báo cáo vào 
thế kỷ 16 của du khách Italia đến Síp. Tuy nhiên, 
nguồn gốc thực sự của pho mát vẫn còn là một ẩn 
số.

Phát hiện mới đánh dấu lần thứ hai phát 
hiện ra pho mát cổ trong khu vực. Lần đầu tiên 
được khai quật trong một cuộc khảo cổ học vào 
năm 2018, và nó có niên đại 3.200 năm.

Khám phá ban đầu đó rất có ý nghĩa vì nó 
cung cấp bằng chứng đầu tiên về việc sản xuất pho 
mát của người Ai Cập cổ đại.

Enrico Greco của Đại học Catania cho biết: 
“Vật liệu được phân tích có lẽ là chất thải rắn khảo 
cổ cổ đại nhất từng được tìm thấy cho đến nay. 
Chúng tôi biết nó được làm chủ yếu từ sữa cừu và 
sữa dê, nhưng đối với tôi, thật khó để hình dung ra 
một hương vị cụ thể”. Tuy nhiên, vị giáo sư hóa học 
và nhà sử học về pho mát Paul Kindstedt nói với 
New York Times rằng pho mát có thể “thực sự 
chua”.

Ảnh minh họa 
Cùng với pho mát cổ đại, các nhà nghiên 

cứu cũng tìm thấy dấu vết của vi khuẩn mà họ tin 
rằng có thể gây ra bệnh brucella, một bệnh truyền 
nhiễm do tiêu thụ các sản phẩm sữa chưa được khử 
trùng. Các triệu chứng của bệnh brucella bao gồm 
sốt, đổ mồ hôi và đau cơ, tương tự như bệnh cúm.

Căn bệnh này vẫn còn tồn tại cho đến ngày 
nay, nhưng vi khuẩn cổ đại được tìm thấy trong 
ngôi mộ đánh dấu sự xuất hiện lâu đời nhất của căn 
bệnh này.

Kể từ năm 2018, các nhóm nghiên cứu tại 
nghĩa địa Saqqara đã khai quật được rất nhiều cổ 
vật và quan tài.

Nhóm nghiên cứu mới chỉ làm việc tại địa 
điểm Saqqara từ năm 2018, nhưng ngoài pho mát 
cổ đại, họ đã có nhiều khám phá quan trọng. Phát 
hiện lớn nhất cho đến nay là vào năm 2020, khi họ 
phát hiện ra hơn 100 quan tài từ thời Hậu kỳ được 
chôn trong giếng, vẫn còn trong tình trạng nguyên 
sơ.

Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy 
40 bức tượng của Ptah Suker, vị thần của nghĩa 
trang Saqqara và 20 hộp gỗ của Horus, vị thần 
chiến tranh và bầu trời của Ai Cập.

Tính đến tháng 5/2022, 250 quan tài với 
xác ướp ợc bảo quản tốt đã ợc tìm thấy và đư đư
trưng bày tại Saqqara. ■
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Thực phẩm giúp níu kéo cơ 
trước sự lão hóa

Thực hiện những thay đổi chế độ ăn 
uống cùng với tập thể dục đều đặn 
giúp bạn xây dựng được nhiều cơ 

hơn.
Khi bạn già thêm, cơ thể của bạn cũng trải 

qua nhiều thay đổi. Sự thay đổi phổ biến liên quan 
đến tuổi tác là mất khối lượng cơ, xảy ra với tỷ lệ 
mất sức khoảng 3% sau mỗi năm khi bạn bước vào 
tuổi trưởng thành. Điều này còn được gọi là chứng 
suy nhược cơ thể.

Trong bài viết trên Eat This Not That, 
chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết chế độ 
ăn uống và lối sống có thể làm chậm lại quá trình 
lão hóa cơ.

Cụ thể, thủ phạm phổ biến làm tăng tốc độ 
lão hóa cơ là sự thiếu mất cân bằng dinh dưỡng, lối 
sống ít vận động và thiếu hụt protein trong chế độ 
ăn uống.

Ăn nhiều protein chất lượng
Một trong những thói quen ăn uống cơ bản 

nhất cần chú ý khi làm chậm quá trình lão hóa cơ là 
đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ đủ lượng protein 
chất lượng cao.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho 
biết: “Các nguồn thực vật cung cấp protein hoàn 
chỉnh bao gồm hạt gai dầu, hạt quinoa, đậu phụ, 
edamame, tempeh, men dinh dưỡng và sự kết hợp 
của đậu và gạo”.

Một loại protein hoàn chỉnh có tất cả 9 axit 
amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không tự sản 
xuất, do đó chúng ta cần phải bổ sung chúng từ 
thực phẩm.

Tiến sĩ Lisa Young, thành viên ban cố vấn 
chuyên gia y tế của Eat This Not That, nói: “Thay 
vì cố định số gam chính xác trong thực đơn, tôi 
khuyên bạn nên bổ sung protein trong mỗi bữa ăn 
từ sữa, sữa chua, trứng, thịt gà, cá, thịt nạc, các loại 

hạt và đậu”.
Ảnh minh họa
Kết hợp axit béo omega-3
Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết 

thói quen quan trọng cần có để bảo vệ sức mạnh cơ 
bắp là kết hợp nhiều axit béo omega-3 vào chế độ 
ăn uống hàng ngày.

Trista Best nói: “Omega-3 có liên quan đến 
sức khỏe cơ bắp do tính chất chống viêm của 

chúng. Tỷ lệ viêm trong cơ thể càng thấp, các tế 
bào cơ có khả năng bị phá vỡ hoặc hư hỏng càng 
ít”.

Bạn có thể bổ sung omega-3 thông qua 
nhiều loại cá, hạt và quả hạch hoặc uống omega-3 
mỗi ngày.

Bổ sung vitamin D
Vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe 

xương, sức khỏe tâm thần, sự hấp thụ canxi của cơ 
thể và sức khỏe cơ bắp.

Trista Best nói: “Vitamin D là yếu tố quan 
trọng trong chế độ ăn uống của bạn để ngăn ngừa 
sự phân hủy cơ bắp. Vitamin D hỗ trợ quá trình 
tổng hợp protein cơ bắp, là chất chống viêm trong 
cơ thể”.

Nhiều loại thực phẩm giàu vitamin D bạn 
nên bổ sung mỗi ngày bao gồm nước trái cây, sữa, 
sữa chua và ngũ cốc.

Tương tự với omega-3, nếu bạn cảm thấy 
không nhận đủ vitamin D qua chế độ ăn uống hàng 
ngày, hãy uống thêm thuốc để bổ sung. Tuy nhiên, 
bạn cần nói chuyện với bác sĩ trước khi uống 
vitamin D vì có quá nhiều loại vitamin này trên thị 
trường.

Tập trung vào lượng calo
Lượng calo dù tăng hay giảm đều đóng một 

vai trò quan trọng trong việc giúp chống lại chứng 
suy nhược cơ thể khi bạn già đi. Việc bạn cần nhiều 
hay ít calo hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bác sĩ 
khuyến nghị.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Aging, việc hạn chế calo mà không làm mất chất 
dinh dưỡng có thể giúp tổng hợp protein cơ bắp, 
làm chậm quá trình teo và cải thiện sức mạnh tổng 
thể của cơ bắp. Tuy nhiên, bạn nên nói chuyện với 
bác sĩ về nhu cầu cá nhân khi tính toán lượng calo 
nạp vào cơ thể.

Đừng quên carbs lành mạnh
Protein chắc chắn là chất dinh dưỡng quan 

trọng cho sức mạnh cơ bắp, nhưng bạn đừng quên 
kết hợp với carbs lành mạnh.

Theo Cleveland Clinic, carbohydrate cần 
thiết để xây dựng sức mạnh cơ bắp vì chúng cung 
cấp năng lượng cho cơ thể bạn. Harvard Health 
cũng gợi ý rằng bạn nên kết hợp nguồn protein với 
carbohydrate sau khi tập luyện để giúp hình thành 
nhiều cơ hơn.

Trong một nghiên cứu trên 800 người lớn 
tuổi ở Hàn Quốc, người ta thấy rằng sự kết hợp của 
các chất dinh dưỡng quan trọng như carbs, protein, 
chất xơ và một số loại vitamin như kẽm, vitamin 
B6 và carotene giúp giảm nguy cơ phát triển chứng 
suy nhược cơ thể.

Khi nghĩ đến các bữa ăn đáp ứng gợi ý dinh 
dưỡng này, bạn hãy thử ức gà nạc với rau và khoai 
lang, hoặc cá với cơm và rau. ■ 

Tỷ lệ béo phì gia tăng ảnh 
hưởng đến GDP toàn cầu

Mức độ béo phì gia tăng có thể gây 
thiệt hại cho nền kinh tế vì con 
người mất đi khả năng lao động.

Theo một nghiên cứu mới được công bố 
hôm 21/9, mức độ béo phì gia tăng có thể gây thiệt 
hại cho nền kinh tế thế giới 3,3% GDP vào năm 
2060, làm chậm sự phát triển ở các nước có thu 
nhập thấp hơn và khiến người dân khó có cuộc 
sống khỏe mạnh.

Bài báo trên BMJ Global Health đưa ra 
ước tính đầu tiên theo từng quốc gia về tác động 
kinh tế của bệnh béo phì.

“Trên toàn cầu, gần 2/3 người lớn đang 
sống chung với thừa cân và béo phì. Chúng tôi dự 
đoán sẽ có 3/4 người trưởng thành vào năm 2060”, 
Rachel Nugent, tác giả chính, nói với các phóng 
viên tại cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc.

Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ được dự báo sẽ 
chịu tác động lớn nhất, khiến các nước này lần lượt 
tiêu tốn 10.000 tỷ USD, 2.500 tỷ USD và 850 tỷ 
USD. Theo tỷ trọng của nền kinh tế, những quốc 

gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm các Tiểu 
vương quốc Arab Thống nhất, nơi tỷ lệ béo phì 
chiếm 11% GDP, còn ở Trinidad và Tobago là 
10,2%.

“Dân số và tăng trưởng kinh tế là những 
động lực chính gây ra tỷ lệ béo phì. Khi các quốc 
gia tăng thu nhập, họ sẽ trải qua những thay đổi 
trong chế độ ăn uống sang thực phẩm chế biến cao. 
Ở các quốc gia giàu có, dân số già cũng là yếu tố 
chính do người già khó giảm cân hơn”, bà Nugent 
giải thích.

Trong một bài viết đăng trên Scientific 
American vào năm 2019, hai tác giả Linda Bacon, 
Amee Severson lập luận rằng trái với suy nghĩ rằng 
việc thừa cân làm tăng nguy cơ tiểu đường, tim 
mạch ở người béo phì, chính sự phân biệt, bắt nạt 
và định kiến đã khiến người béo gặp nhiều nguy cơ 
về sức khỏe hơn.

Francesco Branca thuộc Tổ chức Y tế Thế 
giới cho biết có một số cách để ứng phó với béo phì 
và tránh những kết quả xấu nhất. Ông nói: “Có 
những chính sách định hình việc định giá thực 
phẩm. Vì vậy, những thực phẩm góp phần nhiều 
nhất vào bệnh béo phì, chẳng hạn như đồ uống 
hoặc thực phẩm giàu chất béo và đường, cần phải 
được định giá cao hơn”.

Bên cạnh đó, các sản phẩm cần ghi rõ trên 
nhãn những thành phần không phù hợp cho người 
béo phì. Ngoài các biện pháp phòng ngừa, tiếp cận 
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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

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
 

95
 

y
wrF

Beltway 8

9330 Summerbelt

Ho
nn

eyw
ell N

9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

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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