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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
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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.

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

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

923-2031/1599

REMODELING

CHAN: 832.573.3900 * 832.618.9394

941-2034/1602

CÖÛA SAÉT   ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Nhanh Chóng
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Giá Bình Dân
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v Medicare Advantage

v Health Insurance

v Life Insurance

v Long Term Care

v Travel Insurance

v Auto Home Insurance

v Commercial Insurance

v Annuities, 401k Rollover

v Travel Insurance

v Tax Services

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

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

Cell: 281-777-4287
Email: thuytrang11@yahoo.com

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

LNC Appliance Service

Goïi: 832-873-6308
Text or Email: LNCapplianceservice@gmail.com

Ÿ 7 Naêm kyõ thuaät vieân uûy quyeàn cuûa Samsung

Ÿ 4 Naêm dòch vuï ñoäc laäp thieát bò LNC

Dòch vuï ñaëc bieät cho Washer, Dryer chæ vôùi $89 + Phuï Tuøng (neáu caàn thieát)

² Goïi cho chuùng toâi neáu thieát bò gaëp söï coá nhö: 

² Khoâng chaïy

² Khoâng söôûi

² Khoâng thoaùt nöôùc

² Xì nöôùc  

² Beå hoaëc Hö hoûng

² Tieáng oàn cao ...

Thöông Hieäu: Samsung, LG, Whirlpool, GE, Kenmore, Maytag

Thieát Bò: Washer, Dryer, Refrigerator, Dishwasher, Cook Top, Microwave

Chuyeân:

995-2042/1610

2T TRAVEL & SERVICES DU LÒCH VAØ DÒCH VUÏ

14207 State Highway 249 - Ste. B-14. Houston, TX 77086

TEL: 281-445-0014

µ Bảo lãnh thân nhân qua mỹ, định cư hay du lịch
µ Xin thẻ xanh, giấy đi làm, giấy thông hành
µ Xin nhập quốc tịch Mỹ
µ Xin quốc tịch Mỹ cho người bệnh hay già yếu

TRỢ CẤP AN NINH XÃ HỘI

µ Medicaid, Medicare, Food Stamp, CHIP
µ SSI & SSA - Trợ cấp tiền bệnh, tiền về hưu

BẢO HIỂM OBAMACARE KHAI THUẾ CÁ NHÂN

Giờ làm việc : 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM - 6PM 

Thứ Bảy: 10AM - 2PM

DI TRÚ & NHẬP TỊCH

µ Vé máy bay. Visa, Hộ Chiếu Việt Nam
µ Công hàm độc thân, Hợp pháp hóa, Ủy quyền

001-2042/1610

946-2035/1603

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

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

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

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

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

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

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

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN
Nhaän ñöa / ñoùn Khaùch ñi moïi nôi nhö

979-2040/1608

Giaù caû phaûi chaêng

Xin goïi laáy heïn: Jimmy Phaïm 832-423-4806

Phi Tröôøng - Baùc Só - Thi Quoác Tòch

Theû Xanh - Ñi Chôï  v.. v..

Coù Xe Pick Up Truck

Xe 5 vaø 7 choã ngoài

956-2054/1622
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TIN THẾ GIỚI
Mỹ và Ai Cập nhấn mạnh 

giải pháp hai nhà nước cho 
Palestine-Israel

(VN+) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken 
bày tỏ quan ngại về quyết định của Israel hợp pháp 
hóa 9 khu định cư ở Bờ Tây và báo cáo kế hoạch 
xúc tiến việc xây dựng 10.000 nhà định cư.

Ngày 13/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony 
Blinken đã chỉ trích các động thái của Israel nhằm 
thúc đẩy mở rộng các khu định cư, đồng thời cảnh 
báo rằng quốc gia đồng minh này đang làm trầm 
trọng thêm căng thẳng với người Palestine sau 
những vụ bạo lực gần đây.

Ngoại trưởng Blinken bày tỏ quan ngại về 
quyết định của Israel hợp pháp hóa 9 khu định cư ở 
Bờ Tây và báo cáo kế hoạch xúc tiến việc xây dựng 
10.000 nhà định cư.

Ông nêu rõ chính quyền Mỹ không ủng hộ 
các biện pháp đơn phương như vậy, vốn là những 
yếu tố làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu triển 
vọng về một giải pháp hai nhà nước đang được đàm 
phán.

Giới chuyên gia đánh giá những phản ứng 
của phía Mỹ lần này là đáng chú ý khi do chính 
Ngoại trưởng Blinken đưa ra chứ không phải thông 
qua một người phát ngôn như thường lệ.

Ngoại trưởng Blinken vừa có chuyến thăm 
tới khu vực với những cảnh báo rõ ràng về hoạt 
động định cư, trong bối cảnh ông đang tìm cách 
giảm bớt căng thẳng giữa Israel và Palestine sau 
những vụ bạo lực gần đây.

Khu định cư Givat Zeev của Israel
Ông nhấn mạnh việc xa rời tầm nhìn về hai 

quốc gia dành cho hai dân tộc đều có hại cho an 
ninh lâu dài của Israel cũng như ảnh hưởng tới tầm 
nhìn về an ninh, thịnh vượng và nhân phẩm cho 
người Israel và cả người Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 
cùng ngày 13/2, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng đã chỉ 
trích động thái của Chính phủ Israel nhằm “hợp 
pháp hóa” và xây dựng mới các khu định cư Do 
Thái ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, 
đồng thời nói rằng quyết định này vi phạm các nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) 
và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập gọi 
quyết định của Irael công nhận các khu định cư Do 
Thái là một hành động khiêu khích không thể chấp 
nhận được. Lập trường này của Ai Cập được đưa ra 

trùng với thời điểm chính quyền Cairo đăng cai 
một hội nghị quốc tế về Jerusalem do Liên đoàn 
Arab tổ chức.

Ai Cập cũng cảnh báo rằng quyết định trên 
có thể sẽ thổi bùng làn sóng bạo lực nghiêm trọng 
tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, 
gây ra những xáo trộn nghiêm trọng đối với an ninh 
và ổn định của toàn khu vực. 

Nước này kêu gọi Israel chấm dứt ngay lập 
tức mọi biện pháp đơn phương, bao gồm phá dỡ 
nhà cửa, bắt bớ, tấn công nhắm vào người dân 
Palestine và tài sản của họ.

Cairo nhấn mạnh cách duy nhất để xoa dịu 
tình hình là chấm dứt các hành vi vi phạm luật pháp 
quốc tế và quay trở lại đàm phán, nhằm đạt được 
giải pháp cho cuộc xung đột Palestine-Israel dựa 
trên pháp luật quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là phải 
đạt được một nền hòa bình toàn diện và công bằng, 
trong đó một nhà nước Palestine độc lập có thể 
cùng tồn tại hòa bình với Israel.

Cũng trong ngày 13/2, các chuyên gia nhân 
quyền của LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành 
động nhằm chấm dứt việc người Israel phá hủy nhà 
ở của người Palestine.

Tuyên bố của 3 chuyên gia độc lập cho biết 
chỉ tính riêng trong tháng 1 vừa qua, chính quyền 
Israel được cho là đã phá hủy 132 công trình của 
người Palestine tại 38 cộng đồng ở vùng Bờ Tây bị 
chiếm đóng, trong đó có 34 công trình nhà ở, tăng 
135% so với cùng kỳ năm 2022.

Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về các diễn 
biến này cũng như Israel từ chối cấp phép cho 
người Palestine xây dựng tại vùng Bờ Tây...., coi 
đây là những nỗ lực của Israel nhằm thu hẹp quyền 
tự quyết của người Palestine và đe dọa cuộc sống 
của họ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/2, 
một quan chức cấp cao của Israel cho biết  nước 
này không ngạc nhiên trước sự phản đối của Mỹ 
liên quan việc nước này công nhận chính thức 9 
khu định cư Do Thái được dựng lên ở khu Bờ Tây 
bị chiếm đóng.

Quan chức cấp cao giấu tên cho biết Israel 
và Mỹ đã bất đồng về vấn đề này trong nhiều thập 
kỷ, nhưng không gây tổn hại đến liên minh mạnh 
mẽ giữa Israel và Mỹ. 

New Zealand ban bố tình 
trạng khẩn cấp toàn quốc do 
thiên tai

(VN+) - Hiện các cơ quan chức năng New 
Zealand đang tiến hành công tác chuẩn bị để ứng 
phó với các tình huống khẩn cấp như mất điện, hủy 
chuyến bay.

Ngày 14/2, Chính phủ New Zealand đã ban 
bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm 
ứng phó với bão Gabrielle. Đây là lần thứ 3 trong 
lịch sử nước này phải đưa ra lệnh trên ở cấp quốc 
gia.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại 
dương, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành 
công tác chuẩn bị để ứng phó với các tình huống 

khẩn cấp như mất điện, hủy chuyến bay.
Các trường học ở 6 khu vực thuộc Đảo Bắc 

New Zealand, bao gồm thành phố lớn nhất là 
Auckland, đã phải đóng cửa.

Bộ trưởng phụ trách tình trạng khẩn cấp 
New Zealand Kieran McAnulty nhận định đây là 
hiện tượng thời tiết chưa từng có tiền lệ, đang gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng khắp khu vực Đảo Bắc 
New Zealand.

Với việc ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp 
quốc gia, Chính phủ New Zeland sẽ hỗ trợ các khu 
vực bị ảnh hưởng, cung cấp thêm các nguồn lực 
cần thiết và liệt kê những ưu tiên ứng phó trên 
phạm vi toàn quốc.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Gabrielle tại 
Auckland, New Zealand, ngày 12/2/2023

Đến nay, các chuyến bay nội địa tại sân bay 
Auckland đã bị hủy nhằm tránh nguy cơ rủi ro do 
gió mạnh, trong khi các chuyến bay quốc tế của 
hãng Air NZ vẫn khởi hành theo lịch trình.

Các dịch vụ mặt đất đối với tất cả các hãng 
hàng không đã bị tạm dừng kể từ 16h15 (giờ địa 
phương) để đảm bảo an toàn cho các nhân viên sân 
bay.

Hãng Air NZ tuyên bố đã hủy tất cả các 
chuyến bay nội địa đến và đi từ Auckland cho đến 
hết ngày 14/2.

Cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Chris 
Hipkins kêu gọi người dân “đặc biệt cảnh giác 
trước những cảnh báo thời tiết cực đoan”, gia cố 
nhà cửa và không ra ngoài nếu không thực sự cần 
thiết, dự trữ lương thực, nước uống và sẵn sàng cho 
các hoạt động sơ tán cần thiết trong những ngày tới.

Nhiều khu vực cung cấp bao cát đã được 
thiết lập khẩn cấp tại Auckland và người dân được 
khuyến khích tự trang bị các bao cát để đề phòng 
tình huống xấu.

Lệnh tình trạng khẩn cấp trên được ban bố 
hai tuần sau khi Auckland và các khu vực lân cận 
Waikato bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài gây ra 
những đợt lũ lịch sử.

Trước đó một ngày, Chính phủ New 
Zealand đã công bố gói hỗ trợ cộng đồng trị giá 
11,5 triệu NZD (tương đương 7,25 triệu USD) để 
giúp đỡ những người bị ảnh hưởng lũ lụt và chuẩn 
bị ứng phó với bão Gabrielle.

Đ đưến nay, hơn 25.000 người dân đã ợc hỗ 
trợ thực phẩm, quần áo, chỗ ở, giường ngủ và thuốc 
men. 
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TIN THẾ GIỚI
Anh, EU tiến gần tới thỏa 

thuận hải quan mới cho Bắc 
Ireland

(VN+) - Theo kế hoạch mới, hàng hóa từ 
Vương quốc Anh đến Bắc Ireland sẽ không phải 
đối mặt với hoạt động kiểm tra hải quan do hệ 
thống làn đường “đỏ” và “xanh.”

Reuters dẫn nguồn tin từ tờ Telegraph ngày 
13/2 cho biết một thỏa thuận mới nhằm giải quyết 
tranh chấp lâu dài giữa Anh và Liên minh châu Âu 
(EU) về các quy tắc giao dịch thời hậu Brexit ở Bắc 
Ireland có thể được công bố trong vòng 2 tuần tới.

Theo kế hoạch mới, hàng hóa từ Vương 
quốc Anh đến Bắc Ireland sẽ không phải đối mặt 
với hoạt động kiểm tra hải quan do hệ thống làn 
đường “đỏ” và “xanh”.

Quốc kỳ Anh (trái) và cờ Liên minh châu 
Âu (EU)

Telegraph dẫn các nguồn thạo tin cho hay 
khuôn khổ chung của thỏa thuận này đã trở nên rõ 
ràng và đang chờ chữ ký cuối cùng từ Thủ tướng 
Anh.

Nghị định thư Bắc Ireland là một phần 
quan trọng trong thỏa thuận Brexit, cho phép vùng 
Bắc Ireland thuộc Anh vẫn nằm trong thị trường 
hàng hóa chung của EU nhằm tránh tạo ra một biên 
giới cứng trên đảo Ireland.

Tuy nhiên, việc thực thi nghị định này đã 
dẫn tới tình trạng chia cắt về mặt thủ tục giữa Bắc 
Ireland với phần còn lại của Vương quốc Anh kể từ 
khi nó có hiệu lực vào năm 2021.

Theo kế hoạch sau nhiều lần bị trì hoãn, 
Anh sẽ tổ chức bầu cử chính quyền vùng Bắc 
Ireland vào ngày 5/3 tới để có thể khôi phục đầy đủ 
các hoạt động tại đây. 

Ủng hộ đề xuất nâng mức 
ước tính thiệt hại theo lượng 
khí thải CO2

(VN+) - Khoảng 400 nhà khoa học và 
chuyên gia khí hậu đã thể hiện ủng hộ đề xuất của 
Chính phủ Mỹ về việc xem xét lại một tham số 
quan trọng ước tính thiệt hại theo lượng khí thải 
CO2.

Khoảng 400 nhà khoa học và chuyên gia 
khí hậu đã thể hiện ủng hộ đề xuất của Chính phủ 
Mỹ về việc xem xét lại một tham số quan trọng ước 
tính thiệt hại theo lượng khí thải CO2.

Tham số đang được cân nhắc điều chỉnh là 

chi phí xã hội do ảnh hưởng của khí thải carbon, tức 
giá trị quy ra tiền mặt của những tổn hại do biến đổi 
khí hậu tính trên một tấn CO2.

Đây là cách đánh giá những hậu quả về 
kinh tế, lao động và sức khỏe do ảnh hưởng của khí 
thải CO2, được tính bằng mức chênh lệch giữa chi 
phí giảm khí thải và thiệt hại tránh được nhờ các 
biện pháp giảm khí thải. 

Tại Mỹ, tham số trên nhiều năm đã được sử 
dụng làm cơ sở phân tích chi phí và lợi ích trong 
mọi lĩnh vực từ quản lý các nhà máy điện đến các 
tiêu chuẩn hiệu năng của xe ô tô và đồ gia dụng. 

Việc tính toán số liệu này cũng bao gồm các 
yếu tố như dịch bệnh và tử vong vì các đợt sóng 
nhiệt trong tương lai, ô nhiễm bụi mịn, các thảm 
họa thiên nhiên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, 
thiệt hại về tài sản, giảm sản lượng nông nghiệp, 
gián đoạn các hệ thống năng lương, dự báo về xung 
đột bạo lực và di cư hàng loạt.

Ngay sau khi lên nắm quyền hồi tháng 
1/2021, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu khôi 
phục chỉ số chi phí xã hội do ảnh hưởng của khí thải 
carbon sau khi chỉ số này bị đưa về mức danh nghĩa 
dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) hồi 
tháng 11/2022 đưa ra đề xuất nâng mức ước tính 
thiệt hại trên một tấn CO2 từ mức 51 USD hiện nay 
lên 190 USD. Quá trình lấy ý kiến cộng đồng về đề 
xuất này kết thúc vào ngày 13/2.

Ảnh minh họa 
Trong ngày cuối, Hiệp hội các nhà khoa 

học liên quan (UCS) đã công bố bức thư với chữ ký 
của 400 chuyên gia, trong đó có nhiều nhà khoa 
học có uy tín, cho rằng những hậu quả nghiêm 
trọng và tốn kém của cuộc khủng hoảng khí hậu 
đang xảy ra ở khắp nơi trong khi giới khoa học 
cũng tin tưởng rằng những hậu quả đó sẽ ngày càng 
tồi tệ khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ngày 
càng tăng.

Lá thư kêu gọi Mỹ đưa ra các chính sách 
quốc gia phản ánh đúng những thực tế khí hậu này. 
Lá thư cũng có nội dung cho rằng dù mức tăng của 
EPA là cần thiết nhưng vẫn chưa phản ánh đúng 
mức độ thiệt hại thực tế do biến đổi khí hậu gây ra.

Theo hiệp hội trên, tham số hiện nay còn 
chưa tính đến những chi phí khó định lượng như tác 
động về hệ sinh thái và di sản văn hóa, chưa tính 
đến các hiện tượng khí hậu có nguy cơ xảy ra như 
băng tan dẫn tới mực nước biển dâng. 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương có kế hoạch tăng dự 
trữ đạn

(VN+) - Ngày 13/2, Tổng thư ký Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho 
biết liên minh quân sự này có kế hoạch tăng mục 
tiêu về kho dự trữ đạn, vốn đang cạn kiệt do xung 
đột tại Ukraine.

Ngày 13/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước 
Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho 
biết liên minh quân sự này có kế hoạch tăng mục 
tiêu về kho dự trữ đạn, vốn đang cạn kiệt do xung 
đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Stoltenberg nêu 
rõ xung đột tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn 
đạn, gây sức ép đối với ngành công nghiệp quốc 
phòng của NATO. Do đó, ông Stoltenberg cho 
rằng các nước thành viên NATO cần đẩy mạnh sản 
xuất và đầu tư vào năng lực sản xuất.

Ảnh minh họa
Người đứng đầu NATO cho rằng việc cung 

cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ được thảo 
luận tại cuộc họp diễn ra 2 ngày sắp tới của bộ 
trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO, 
khai mạc vào ngày 14/2 tại thủ đô Brussels (Bỉ).

Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã 
vượt quá khả năng cung ứng của các nước trong 
khối quân sự NATO. 

Cuối năm ngoái, báo Washington Post 
(Mỹ) cho rằng các nước phương Tây sẽ phải mất 
tới 15 năm để bổ sung kho vũ khí với tốc độ sản 
xuất hiện tại.

Liên quan đến các vụ tấn công từ chối dịch 
vụ phân tán (DDoS) ngày 12/1, ông Stoltenberg 
cho biết đa số các trang web của NATO đang hoạt 
động bình thường sau vụ tấn công và hiện không có 
bằng chứng cho thấy tác động đến các hoạt động 
của liên minh.

Các cuộc tấn công DDoS nhắm mục tiêu 
vào các trang web và máy chủ bằng cách gây gián 
đoạn các dịch vụ mạng. Những cuộc tấn công kiểu 
này sẽ tìm cách làm cạn kiệt tài nguyên của ứng 
dụng.
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Trẻ thiếu tự tin bắt nguồn 
từ gia đình: Ghi nhớ 9 câu sau, 
con lớn lên có cuộc sống thành 
công

Một bộ phim truyền hình Nhật Bản 
kể về câu chuyện của hai gia 
đình bị trao nhầm con. Một là 

gia đình giàu có với người cha thành đạt; gia đình 
kia nghèo khổ, có ba con. Khi lên sáu tuổi, vào 
trường tiểu học, đứa trẻ con nhà giàu phải xét 
nghiệm máu để hoàn tất thủ tục nhập học, lúc này 
họ mới phát hiện cha mẹ - con cái không trùng 
khớp nhóm máu. Hóa ra, một y tá trong bệnh viện 
đã tráo con để trả thù. Hai gia đình sau đó gặp nhau 
và tìm thấy con ruột của mình. 

Cuộc gặp gỡ này cũng cho thấy, những đứa 
trẻ nhà nghèo tự tin, lạc quan, cởi mở và chủ động 
hơn đứa trẻ nhà khá giả. Người cha trong gia đình 
giàu có tuy rất thành đạt và xuất chúng nhưng luôn 
nghiêm khắc với con, bận rộn đến mức không có 
thời gian ở bên con cái. Có lần anh nói sẽ đi chơi 
cùng con, vợ anh bảo: Anh nói câu này sáu năm rồi. 
Đứa trẻ mà anh nuôi dạy vì thế cũng xa cách, kín 
đáo và cô đơn.

Hai bên hoán đổi, con trai anh đi theo bố mẹ 
khác, lúc đầu sống thu mình, ít giao du, về sau dần 
dần bị tác động và hòa nhập nhanh bởi sự ấm áp của 
gia đình mới. Ở đó có một người cha trông “thô 
kệch” nhưng luôn khiến bọn trẻ vui vẻ, có thể bên 
con và giúp con tự chịu trách nhiệm. Cuối cùng, 
người cha giàu có nhận ra: Thực ra, con cái không 
cần phải giống anh, không cần phải quá ngoan như 
vậy. Trẻ em cũng có thể được phép làm những việc 
mà người lớn cho rằng chúng không thể làm. 

Sự tự tin của trẻ không chỉ liên quan đến 
hoàn cảnh gia đình mà quan trọng hơn, do cách 
nuôi dạy của cha mẹ. Dường như cha mẹ nào cũng 
biết cách chê con, nhưng không phải cha mẹ nào 
cũng biết cách khen con và giúp con xây dựng sự tự 
tin. Nhiều bậc cha mẹ luôn nói: Con ở nhà thì ổn, 
nhưng không hiểu sao ra ngoài không tự tin. Không 
dám chào hỏi, rụt rè, nhút nhát, chỉ biết đồng ý với 
người khác, không có chính kiến của riêng mình... 
Sự thiếu tự tin của một đứa trẻ, ngoại trừ những 
khiếm khuyết về thể chất không thể thay đổi, phần 
lớn cũng có liên quan đến gia đình.

1. Nguyên nhân sinh lý

Trong các yếu tố sinh lý, ngoại trừ khiếm 
khuyết cơ thể, còn có một số nguyên nhân như trẻ 
bị rối loạn tiền đình, rối loạn cảm nhận bản thể... 
hay có những khiếm khuyết tự nhiên ít rõ ràng hơn 
mà nhiều trẻ mắc phải. Ví dụ: Trí nhớ kém, khả 
năng phối hợp kém, khả năng thực hành kém, nhận 
thức kém, cảm nhận màu sắc kém, cảm giác 
phương hướng kém,... nên thường bị các bạn cùng 
lớp trêu chọc và ngày càng kém tự tin.

Nếu đó là một vấn đề nghiêm trọng về thể 
chất, bạn phải đến bệnh viện để được tư vấn và điều 
trị. Cha mẹ hoàn toàn có thể can thiệp và bù đắp 
những thiếu sót về năng lực tự nhiên của trẻ.

Nhưng có phải những người khiếm khuyết 
về thể chất không thể tự tin, thành công hay sống có 
giá trị? Dĩ nhiên là không.

Helen Keller là một nữ nhà văn và nhà giáo 
dục khuyết tật mù và điếc người Mỹ, vì cơn sốt cao 
cấp tính do xung huyết não khi hơn một tuổi, cô đã 
rơi vào tình trạng hôn mê trong nhiều ngày, khi tỉnh 
dậy, cô trở thành một người điếc và mù. Bằng sự 
kiên trì ngoan cường, cô đã vượt qua nỗi đau tinh 
thần to lớn do khiếm khuyết cơ thể gây ra, cuối 
cùng trở thành một nhà văn và nhà giáo dục vĩ đại.

Stephen Hawking, người mắc chứng xơ 
cứng teo cơ bên, đã được các bác sĩ kết luận vào 
năm 1984 rằng chỉ có thể sống trong 2 năm. Ông 
phải ngồi trên xe lăn, mười ngón cử động được 2, 
nói năng rất khó khăn, đến năm 1985 lại bị sưng 
phổi, từ đó không nói được. Nhưng ông đã trở 
thành một nhà vật lý thiên văn vĩ đại. Ông mất vào 
năm 2018.

2. Lý do gia đình
Lý do tại sao những người bình thường có 

sức khỏe tốt không tự tin phần lớn là do cha mẹ tạo 
nên.

1. Tính cách di truyền, môi trường ảnh 
hưởng

Sự rụt rè, cáu kỉnh và nóng nảy của cha mẹ 
đều được truyền sang trẻ. Chẳng hạn những người 
cha say rượu đánh đập và la mắng con cái, những 
người mẹ bỏ mặc con cái. Công việc không như ý, 
vấn đề tài chính và áp lực, người lớn có thể dễ dàng 
chuyển sự tức giận sang trẻ, lâu dần trẻ sẽ hình 
thành lòng tự trọng thấp và trầm cảm.

2. Phê bình con quá mức, đánh mắng con
Những vấn đề nhỏ nhặt của con trẻ cũng dễ 

dàng bị cha mẹ làm quá và phê bình nặng lời. Trong 
một môi trường như vậy, ý thức tồn tại của trẻ sẽ 
ngày càng thấp hơn. Khả năng của trẻ em có hạn, 
chúng không ngừng học hỏi và tiến bộ, đôi khi 
không thể làm được cũng là điều bình thường. Sẽ 
chẳng có ý nghĩa gì nếu cha mẹ luôn mắng con 
mình là ngu ngốc và bỏ qua lời khen ngợi. Không 
phải ai cũng là thiên tài vạn năng khi còn nhỏ.

3. Quá khiêm tốn và đánh giá thấp khả 
năng của trẻ

Nhiều cha mẹ khi đứa trẻ đạt được một 
thành tích nhỏ sẽ lập tức nói: Đừng tự kiêu, tự kiêu 
khiến người ta thụt lùi. Họ cho rằng như vậy là dạy 
trẻ khiêm tốn. Tuy nhiên, trẻ không dám tự hào, 
thiếu tự tin nên có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt.

4. Bao bọc quá mức, chưa bao giờ trải 
qua cảm giác thất bại

5. Mong đợi quá nhiều. Mục tiêu đặt ra 
quá cao. 

Khi trẻ chưa đến độ tuổi tiếp thu kiến thức 
và kỹ năng nhưng nhiều cha mẹ nôn nóng vẫn ép 
con học sớm. Ví dụ, học viết lúc 3 tuổi: Cơ thể trẻ 
chưa phát triển hoàn thiện, cơ tay chưa đủ khỏe, 
ngón tay chưa linh hoạt nên hoàn toàn không thể 
hoàn thành nhiệm vụ. Điều này không đúng với 
quy luật phát triển tâm lý của trẻ và dẫn tới phản tác 
dụng, trẻ thường xuyên thụt lùi và hình thành thói 
quen dễ bỏ cuộc. Từ đó dần mất đi sự tự tin.

Ghi nhớ 9 câu này để trẻ luôn tràn đầy tự 
tin

Để nuôi dưỡng một đứa trẻ tự tin, cần phải 
cho trẻ biết giá trị tồn tại của mình, hiểu rằng với tư 
cách là một cá nhân độc lập, trẻ có khả năng cải 
thiện và thay đổi bản thân, từ đó nâng cao sự tự tin 
và khao khát của trẻ. Vậy nói chuyện với trẻ như 
thế nào để nuôi dưỡng sự tự tin? Hãy nhớ 9 câu này 
để truyền cảm hứng cho động lực bên trong của trẻ 
em:

1. Con đã làm thế nào vậy? Con làm 
được một việc khó khăn, thật tuyệt vời! Giọng 
điệu “phóng đại” khiến đứa trẻ cảm thấy mình có 
giá trị.

2. Bài kiểm tra tăng thêm 2 điểm? Tuyệt 
vời, sự nỗ lực của con suốt thời gian qua cuối 
cùng đã được đền đáp: Tập trung vào sự cố gắng 
nghiêm túc của trẻ, thay vì chỉ để ý đến kết quả. 

3. Không sao, không sao cả, con đã làm 
rất tốt. Bố/mẹ còn tệ hơn khi bằng tuổi con: Khi 
trẻ không làm được việc gì hoặc làm sai điều gì đó, 
hãy động viên để làm dịu đi lỗi lầm và tránh ảnh 
hưởng đến lòng tự tin của trẻ.

4. Chà, con đã làm rất tốt, nhưng sẽ tốt 
hơn nữa nếu con có thể... Khi cảm thấy trẻ cần cải 
thiện điều gì đó, hãy kìm nén mong muốn đó lại và 
khen ngợi động viên trẻ trước.  

5. Hơi khó phải không nào, thử bắt đầu 
từ cái đơn giản xem sao: Giúp trẻ giảm yếu tố khó 
khăn. Bạn càng làm điều đó, trẻ càng trở nên tự tin 
và có động lực hơn.

6. Đừng nản chí, con quên rồi sao? Con 
đã hoàn thành mọi thứ rất tuyệt vời trong thời 
gian qua: Tạo động lực cho con bằng những điều 
mà bé đã thành công trong quá khứ. Hãy để con 
nhớ lại những thành tích cũ và xây dựng lại sự tự tin 
của mình.

7. Con sẽ ổn thôi. Mẹ tin con: Để trẻ tin 
vào chính mình, trước hết cha mẹ phải tin vào con 
cái. 

8. Đây là lỗi của mẹ, trách nhiệm của mẹ, 
lần sau mẹ sẽ ghi nhớ: Khi có chuyện gì xảy ra, 
điều quan trọng là phải tự soi xét lại bản thân mình 
trước tiên hơn là đổ lỗi cho nhau. Hãy tự chịu trách 
nhiệm trước, trẻ sẽ bắt chước lời nói và việc làm 
của bạn.

9. Con yêu, hãy nhớ rằng bố mẹ sẽ luôn 
yêu con: Nói với con bạn rằng bạn yêu con rất 
nhiều, cho dù con làm tốt hay không. ■
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Cách giáo dục con tinh tế 
của hoàng gia Tây Ban Nha

Đức vua Felipe và Hoàng hậu 
Letizia có 2 Công chúa là Leonor 
và Sofia. Vợ chồng Đức vua chú 

trọng nuôi dạy con cái, giúp các con không chỉ 
mạnh khỏe, phát triển mà còn trở thành những 
người ưu tú để phục vụ cho hoàng gia. 

Trong 2 người con, con gái lớn Leonor của 
Đức vua và Hoàng hậu là Nữ hoàng tương lai. Nếu 
Leonor kế thừa ngai vàng, cô bé sẽ trở thành Nữ 
hoàng đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ thời Nữ 
hoàng Isabella II năm 1868. Vì vậy, Đức vua và 
Hoàng hậu đã giáo dục Leonor cẩn thận ngay từ 
nhỏ bằng những phương pháp khoa học, tinh tế.

1. Giáo dục con nghiêm khắc ngay từ 
nhỏ

Để tạo cho con gái một tiền đề tốt trước khi 
bước lên ngôi Nữ hoàng trong tương lai, Đức vua 
và  Hoàng hậu Tây Ban Nha đã có cách giáo dục 
con nghiêm khắc ngay từ khi con còn nhỏ.

Mỗi tuần, Leonor và em gái là Công chúa 
Sofia phải học ba lê và piano vào buổi tối. Hàng 
ngày, Hoàng hậu sẽ chọn một bản nhạc cổ điển để 
con nghe và tập thưởng thức. Ngoài ra, hai chị em 
Leonor và Sofia còn được thường xuyên tới nhà hát 
để xem nhạc kịch cùng cha mẹ.

Về việc học tập, mỗi khi tới kỳ thi, Leonor 
phải ở lại trường ôn luyện bài đến 8 giờ tối. Yêu cầu 
của Đức vua và Hoàng hậu với Nữ hoàng tương lai 
là môn nào cũng phải đạt điểm tuyệt đối. 

Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha
Leonor cũng không được dùng các thiết bị 

điện tử như điện thoại thông minh, iPad để giải trí. 
Thay vào đó, cô bé sẽ đọc sách và đi ngủ trước 9 giờ 
tối. Leonor cùng em gái của mình chỉ được lướt 
web trong một khoảng thời gian quy định vào cuối 
tuần dưới sự giám sát của cha mẹ. Vì là Nữ hoàng 
trong tương lai nên Leonor bị giám sát nghiêm 
khắc hơn em gái và nội dung học tập cũng nhiều 
hơn.

Thời gian biểu một ngày của Leonor rất 
nghiêm ngặt. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô bé 
được Vua cha kiểm tra các kiến thức liên quan tới 
hoàng gia. Còn mẹ sẽ kiểm tra các nghi thức của 
Leonor tại bàn ăn gia đình.

Lịch trình của Leonor dày đặc. Nếu ngày 
nào có công việc liên quan tới hoàng gia mà nhiệm 

vụ của Leonor phải hoàn thành, cô bé sẽ phải thực 
hiện cho xong tới 11 giờ tối.

2. Duy trì thói quen đọc sách từ bé
Từ lúc chưa đầy 3 tuổi, Leonor đã được gửi 

tới học ở một trường tư. Khi các bạn cùng trang lứa 
đọc truyện tranh thì cô bé phải học cách đánh giá 
các bài hát và bộ phim kinh điển. Để làm được điều 
đó, cô bé được cha mẹ hướng dẫn đọc sách để trau 
dồi vốn kiến thức và học kỹ năng cảm thụ. 

Dần dần, việc đọc sách trở thành nguồn vui 
lớn nhất của Leonor. Tính cách tao nhã không chỉ 
đến từ nguồn gốc quý tộc mà còn từ sự tích lũy kiến 
thức của chính cô bé. Nhờ đọc sách, chăm chỉ học 
tập mà Leonor thành tạo tiếng Anh, tiếng Pháp, 
tiếng Ả Rập khi mới 8 tuổi. 

Từ năm 12 tuổi, Leonor được tham gia các 
sự kiện chính thức và tham gia nhiều bài phát biểu 
của hoàng gia. Để trở thành một Nữ hoàng trong 
tương lai, Leonor phải nỗ lực làm việc với cường 
độ cao mỗi ngày để trở thành người xuất sắc. Đây 
cũng là mong muốn của Đức vua và Hoàng hậu 
Tây Ban Nha.

3. Chú trọng hướng dẫn con luyện tập 
thể thao

Ngay từ lúc mới bước vào lớp 1, Công chúa 
Leonor được cha mẹ trang bị những nền tảng quan 
trọng giúp cô bé có thể gánh vác sứ mệnh hoàng gia 
trong tương lai. Ngoài việc rèn luyện các chuẩn 
mực và nghi thức hoàng gia như cách đi đứng, tư 
thế giao tiếp sang trọng hay múa thì thể thao cũng 
được Đức vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha chú 
trọng trong quá trình nuôi dạy Leonor.

Môn thể thao yêu thích của Leonor là trượt 
tuyết. Ngay từ khi còn nhỏ, cả Leonor và em gái 
Sofia đã cùng cha mẹ vi vu trên những con đường 
trượt tuyết ở các ngọn núi của Tây Ban Nha. Tập 
thể thao là cách giúp Công chúa rèn luyện và bảo vệ 
sức khỏe để có thể chịu được sức ép từ công việc 
của hoàng gia, cũng như tận hưởng cuộc sống của 
riêng mình. 

Ngoài ra, Công chúa Leonor còn luôn được 
bố mẹ nhắc nhở và hướng dẫn các bài học về thế 
giới tự nhiên trong cuộc sống. Bố mẹ Leonor muốn 
con gái hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi 
trường và việc phải thân thiện với mọi người xung 
quanh. Ở trường học, Công chúa cũng là người bạn 
cởi mở, thân thiện và gần gũi với tất cả bạn bè. ■ 

Uống trà, rượu vang chặn 
được nhóm bệnh khiến y học 
bó tay?

Một nghiên cứu mới cho thấy 
những người ăn hoặc uống điều 
độ các loại trái cây, trà và rượu 

vang dường như tiến triển chậm hơn khi lỡ mắc 
phải một trong những loại bệnh mà cả thế giới tìm 
mãi không ra cách chữa.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa 
học Neurology chỉ ra tác động thần kỳ đến từ 
flavonoid, một nhóm chất chống oxy hóa đặc biệt 
tốt cho sức khỏe, có tác dụng “sửa lỗi” nhiều hoạt 

động trong cơ thể người.
Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu dẫn 

đầu bởi bác sĩ Thomas M. Holland từ Trung tâm Y 
tế Đại học Rush (Chigago - Mỹ) cho biết họ đã điều 
tra 961 người không mắc chứng mất trí nhớ với độ 
tuổi trung bình là 81.

Các tình nguyện viên được kiểm tra chi tiết 
chế độ ăn uống, các hoạt động trí óc thường ngày 
và hoàn thành các bài kiểm tra trí nhớ phức tạp với 
thời gian theo dõi trung bình là 7 năm. Trong thời 
gian đó có những người phát triển các căn bệnh mất 
trí nhớ như Alzheimer hoặc có dấu hiệu ban đầu 
của sự suy giảm nhận thực.

Họ được chia thành 5 nhóm dựa trên lượng 
flavonoid tiêu thụ và nhận thấy những người tiêu 
thụ nhiều flavonoid nhất ít bị các vấn đề về trí nhớ 
hơn và nếu có lỡ mắc bệnh thì cũng tiến triển chậm.

Các tác giả cũng chia các flavonoid thành 4 
nhóm khác nhau kaempferol (có nhiều trong cải 
xoăn, đậu, trà, rau bina, bông cải xanh...), quercetin 
(cà chua, cải xoăn, táo, trà...) , myricetin (trà, rượu 
vang, cải xoăn, cam, cà chua...), isorhamnetin (lê, 
dầu ô liu, rượu vang, sốt cà...).

Những người nạp nhiều kaempferol có tốc 
độ suy giảm nhận thức chậm hơn 0,4 đơn vị so với 
những người ít tiêu thụ flavonoid nhất; người hay 
nạp quercetin suy giảm chậm hơn 0,2 đơn vị và 0,3 
đơn vị là lợi thế của người ăn, uống nhiều 
myricetin. Isorhamnetin dường như không ảnh 
hưởng đến nhóm bệnh mất trí nhớ.

Điều này đã chỉ ra lợi thế rõ ràng của việc 
ăn, uống nhiều flavonoid, vốn có trong nhiều loại 
thực phẩm như trái cây, rau màu xanh lá đậm, trà và 
rượu vang. Trà dường như là lựa chọn tốt nhất bởi 
chứa đựng dồi dào cả 3 nhóm flavonoid có lợi cho 
việc ngăn chặn sa sút trí tuệ. Tuy nhiên cũng không 
nên bỏ qua những món chứa isorhamnetin bởi 
trong một số nghiên cứu nhắm riêng tới bệnh 
Alzheimer, việc nạp nhiều isorhamnetin làm giảm 
nguy cơ mắc căn bệnh này. Vì vậy rượu vang hay 
dầu ô liu cũng nên là một phần trong chế độ ăn bảo 
vệ trí não - tất nhiên là với rượu bạn chỉ nên uống 
một lượng nhỏ, ví dụ một ly trước bữa ăn.

Mất trí nhớ là nhóm bệnh ang có xu hướng đ
gia t ng trên toàn cầu, là một trong những nguyên ă
nhân gây tử vong sớm phổ biến. Nhiều thập kỷ qua 
có rất nhiều nhóm nghiên cứu cố tìm ra phương 
pháp iều trị và ng n chặn c n bệnh nhưng rất tiếc đ ă ă
vẫn chưa có ai thành công. ■ 
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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

PRICEWHOLESALE 

Be a Smart Customer
Come shop with us and save

BIG $$$ in one stop @ a

Flooring 
     & Cabinets

Shaker Cabinets

Raised Panel Cabinets
Laminate Flooring

Spc Flooring

Engineer Wood Flooring
713-973-7800 Office

832-434-4552 Lucy

281-839-5885 Jason 

281-839-5888 Annie 

1075 W. Sam Houston Pkwy N 206, Houston, TX 77043 

maxwellflooring@yahoo.com 

www.maxwellflooring.net 

Call For More Info:

977-2041/1609

981-2040/1608

Thông cống: Nhà ở, Nhà hàng: Toilet, sink nhà bếp, sink rửa mặt, buồng 
tắm, máy giặt .v.v. Đường ống cống bị nghẹt, tràn nước
Sữa chữa - Thay mới: Các loại vòi nước (nhà bếp, nhà tắm, rửa mặt), 
toilet, bathtub, shower, máy xay rác, bình nước nóng, tankless, hệ thống 
lọc nước, valve tưới cỏ, valve khóa nước, hệ thống tưới cỏ. Ống nước cũ 
(gavernize thay pex), đường ống cống cũ (có rễ cây), trong nhà, ngoài sân, 
... bị rỉ sét, tắc nghẹt, bể vỡ, hư hỏng.
Remodeling kitchen - bathroom.

PLUMBING REPAIR
876-2041/1609

832.997.9959
281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG
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B a  n h ó m  t h ự c 
phẩm ngừa lão hóa 'ăn 
đứt' mỹ phẩm đắt tiền

ên cạnh việc chăm sóc Bda từ bên ngoài, thói 
quen ăn uống, chế độ 

dinh dưỡng đóng vai trò rất quan 
trọng đối với sức khỏe làn da. Thông 
qua ăn uống, bạn hoàn toàn có thể 
làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể, 
làn da, từ đó duy trì vẻ trẻ đẹp, khỏe 
khoắn từ trong ra ngoài. Theo 
ETToday, ba loại thực phẩm sau đây 
được xem như “chìa khóa” để kìm 
hãm tốc độ lão hóa, nên thêm vào 
chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Thực phẩm nhiều màu sắc
Màu sắc sặc sỡ của các loại rau 

củ quả do lượng vitamin bên trong 
tổng hợp tạo nên. Nhóm thực phẩm 
màu vàng như chanh, cam, bí đỏ, 
ngô... chứa nhiều beta carotene và 
vitamin C, giúp làm đẹp da, cải thiện 
thị lực, giảm cholesterol. Nhóm 
thực phẩm màu đỏ có nhiều ở dâu 
tây, ớt chuông, cà chua... cũng chứa 
các chất chống oxy hóa cao như 

anthocyanin, lycopene và vitamin 
C, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, 
chống nắng và trẻ hóa da hữu hiệu. 
Thực phẩm màu tím ở những loại 
quả như cà tím, nho, việt quất... chứa 
hàm lượng cao chất anthocyanin có 
tác dụng tăng cường lưu thông máu, 
trẻ hóa tế bào da. Thực phẩm màu 
xanh lá cây chứa nhiều chất diệp lục, 
có tính thải độc, tăng cường miễn 
dịch cho cơ thể.

2. Rau củ quả có vị đắng
Một số loại rau củ có vị đắng 

như mướp đắng, rau cải, củ cải, súp 
lơ... chứa nhiều glucosinolate, giúp 
sửa chữa DNA, ngăn chặn bệnh tật 
và tăng cường hệ miễn dịch hiệu 
quả. Chúng cũng chứa lượng chất 
xơ dồi dào và hàm lượng chất chống 
oxy hóa lý tưởng cho làn da.

3. Cá
Các loại cá giàu omega-3 như 

cá hồi, cá trích, cá ngừ... rất tốt cho 
làn da. Các chất béo tốt này là thành 
phần duy trì độ mềm mại cho làn da 
đồng thời góp phần hạn chế tình 
trạng viêm, giảm tác hại từ các yếu 
tố bên ngoài lên da. ■  

Gặp ác mộng hoặc 
giấc mơ xấu ở tuổi trung 
niên: Dấu hiệu sớm 
cảnh báo căn bệnh cực 
nguy hiểm

ếu trẻ con gặp ác mộng Nl à  c h u y ệ n  b ì n h 
thường, nhưng nếu ở 

tuổi trung niên mà gặp ác mộng hoặc 
có những giấc mơ xấu là dấu hiệu ban 
đầu của bệnh sa sút trí tuệ, mất trí nhớ.

Một nghiên cứu mới cho thấy, 
người lớn ở độ tuổi từ 40-50 mà thường 
xuyên gặp ác mộng là một vấn đề đáng 
lo ngại thực sự. Những phát hiện mới 
cho thấy, đó chính là dấu hiệu ban đầu 
của chứng sa sút trí tuệ.

Một nghiên cứu của Đại học 
Birmingham cho thấy, ác mộng hoặc 
những giấc mơ xấu rõ ràng là dấu hiệu 
cảnh báo của chứng sa sút trí tuệ và có 
thể đáng báo động trong nhiều năm 
hoặc thậm chí hàng chục năm trước khi 
hiện tượng mất trí nhớ xuất hiện.

Nghiên cứu về não bộ của 
những người từ 40-50 tuổi cho thấy sự 
suy thoái chức năng não bộ theo thời 
gian.

Nghiên cứu này bao gồm hai 
phần và kéo dài trong 13 năm. Nghiên 
c ứ u  đ ư ợ c  đ ă n g  t r ê n 
eClinicalMedicine.

Phần 1 của nghiên cứu này đã 
thực hiện trên 605 người không bị mất 
trí nhớ và ở độ tuổi 35-54 tuổi trong tối 
đa 13 năm. Những người tham gia 
nghiên cứu đã hoàn thành các bài kiểm 
tra trí nhớ từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết 
thúc nghiên cứu cũng như chia sẻ các 
giấc ngủ của họ và cho biết liệu họ có 
gặp ác mộng hay không.

Các bài kiểm tra trí nhớ được 
áp dụng để xem sự suy thoái của não bộ 
qua thời gian, cũng như các tác động tự 
nhiên của sự lão hóa làm suy yếu chức 
năng của não bộ. Sự suy thoái nhận 
thức nhanh hơn có thể là một tín hiệu 
của chứng sa sút trí tuệ.

Phần 2 của nghiên cứu không 
bao gồm các bài kiểm tra trí nhớ. Thay 
vào đó, 2.600 người trên 80 tuổi không 
mắc chứng sa sút trí tuệ được theo dõi 
trong vòng năm năm. Các nhà nghiên 
cứu đã giám sát xem khi nào và ai phát 
triển chứng sa sút trí tuệ trong thời gian 
đó. Nhưng người tham gia vào nghiên 
cứu này cũng được yêu cầu chia sẻ 
những cơn ác mộng mà họ trải qua.

Các nhà nghiên cứu đã phát 

hiện ra rằng, những người ở độ tuổi 
trung niên gặp ít nhất hai cơn ác mộng 
một tuần thì có nguy cơ suy thoái não 
bộ gấp bốn lần so với những người 
không gặp ác mộng bao giờ. Những 
người trên 80 tuổi nếu gặp ác mộng hai 
lần một tuần thì được chẩn đoán là có 
nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ gấp 
hai lần người khác.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, 
những cơn ác mộng có thể là tác dụng 
phụ của quá trình suy thoái nơ ron thần 
kinh, quá trình biến mất của các nơ ron 
thần kinh trong não bộ, ở thùy não 
phải, nhưng họ không tin rằng, những 
cơn ác mộng là nguyên nhân của chứng 
sa sút trí tuệ.

Họ bổ sung thêm rằng, có rất ít 
các chỉ số nguy cơ để nhận diện chứng 
sa sút trí tuệ ở lứa tuổi đó. Điều này làm 
cho những phát hiện này trở nên quan 
trọng vì nó có thể giúp các bệnh nhân 
sa sút trí tuệ trong tương lai có thể nhận 
biết những dấu hiệu cảnh báo sớm và 
các bác sĩ có thể sẽ sử dụng các chiến 
lược để làm giảm quá trình phát triển 
của căn bệnh này.

Từ lâu nay, chúng ta đều biết 
rằng, ăn uống lành mạnh và tập thể dục 
đều đặn có thể giảm được nguy cơ sa 
sút trí tuệ. 

Mặc dù vậy, những dấu hiệu 
cảnh báo sớm này cũng là một điều 
chúng ta nên lưu tâm và có thể có 
những liệu pháp phù hợp để ngăn chặn 
nó. ■  

Giải trình tự gen giúp 
điều trị sớm bệnh di 
truyền

heo tờ The Guardian, T'Chương trình các bộ 
gen của trẻ sơ sinh' là 

nghiên cứu lớn nhất từ trước nay thuộc 
lĩnh vực này trên thế giới.

Giới chức y tế Anh công bố dự 
án giải trình tự gen quy mô lớn, sẽ thực 
hiện với bộ dữ liệu gen của 100 nghìn 
trẻ sơ sinh, nhằm phát hiện sớm các 
bệnh di truyền hiếm gặp và tăng hiệu 
quả điều trị.

Tờ The Guardian cho biết, 
Chương trình các bộ gen của trẻ sơ sinh 
là nghiên cứu lớn nhất tư ̀ trước nay 
thuộc liñ h vưc̣  naỳ  trên thế giới. 

Khoảng 200 bệnh di truyền ảnh 
hưởng đến tổng số 3.000 trẻ sơ sinh 
mỗi năm ở Anh - sẽ được sàng lọc, 
trong đó có vấn đề rối loạn di truyền 
khiến cơ thể không thể chuyển hóa 
vitamin B7. ■
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Không đánh không mắng, 
vậy người Nhật có cách phạt 
con đặc biệt thế nào?

Trẻ em Nhật ngay từ nhỏ ã biết tự đ
lập, kỉ luật và vâng lời. Cha mẹ của 
quốc gia mặt trời mọc luôn ý thức 

việc dạy con từ sớm với cách thưởng - phạt rất 
riêng.

Ở quốc gia nào cũng vậy, trẻ con luôn có 
những phút giây nghịch ngợm quá trớn và vấp phải 
những sai lầm trong vô thức. Chính vì thế, cha mẹ 
không chỉ là tấm gương, mà còn là “người thực thi 
công lý” trong gia đình, cần kịp thời nhận ra và uốn 
nắn trẻ đúng cách.

Tuy nhiên, đòn roi, la mắng chưa chắc đã là 
cách hay để dạy con nên người. Trong nhiều trường 
hợp, những cách làm này còn gây phản tác dụng, 
khiến trẻ trở nên ngỗ ngược và không chịu nghe 
lời.

Đối với người Nhật, họ có cách dạy con mà 
các bậc làm cha làm mẹ nên suy ngẫm và tham 
khảo.

1. Không phạt con ở nơi công cộng
Tiểu thuyết gia người Mỹ Kate Lewis cho 

biết bản thân từng có nhiều năm sống và làm việc 
tại Nhật Bản. Chính điều này đã cho bà những suy 
ngẫm đặc biệt sâu sắc khi chứng kiến cách giáo 
dục, nuôi dạy một đứa trẻ của người Nhật.

Cụ thể, trong nhiều năm như vậy, bà chưa 
từng bắt gặp hình ảnh cha mẹ Nhật nổi giận hay la 
mắng con cái ở nơi công cộng hay ở trước mặt 
người ngoài. Sau khi tìm hiểu, bà biết rằng, đây 
chính là một biểu hiện của nghệ thuật kỷ luật, hay 
còn gọi là shitsuke của đất nước hoa anh đào.

Nếu con phạm lỗi, cha mẹ sẽ nói chuyện 
với con ở nơi riêng tư, không mắng con ở nơi đông 
người hoặc trước mặt người khác. Cách xử lý này 
giúp trẻ giữ được lòng tự trọng và tránh gây ảnh 
hưởng đến những người xung quanh.

Ảnh minh họa
2. Chỉ phạt hành vi
Khi trẻ mắc lỗi, nhiều cha mẹ có xu hướng 

“giận cá chém thớt”, liên kết từ lỗi này sang lỗi 
khác, từ chuyện hôm nay sang chuyện trong quá 
khứ. Điều này tạo nên cảm giác “tội chồng thêm 
tội”, sai lầm ngày một nặng nề hơn, khiến cha mẹ 
càng tức giận hơn và phạt trẻ bằng nhiều hình thức 
nặng nề.

Tuy nhiên, cha mẹ Nhật Bản thường chỉ tập 
trung phạt lỗi sai của trẻ. Ví dụ, khi trẻ làm đổ đồ 
ăn, làm bẩn sàn nhà, các em sẽ được yêu cầu tự dọn 

dẹp để ghi nhớ lỗi sai, tránh tái phạm.
Cách làm này giúp trẻ nhận thức rõ về sai 

lầm của hiện tại, không chịu cảm giác “bị đay 
nghiến” trong ngôi nhà của mình.

3. Không cho con xem TV
Phụ huynh Nhật có một châm ngôn truyền 

miệng là “Tắt tivi, bật ý tưởng”. Họ luôn ý thức 
được rằng, việc xem TV tốn thời gian và có thể 
khiến trẻ bị nghiện. Đồng thời, nếu cho con xem 
tivi quá sớm và quá nhiều thì cấu trúc của đại não sẽ 
bị phá vỡ. Từ tivi phát ra dòng âm cực sản sinh ra từ 
điện áp 20,000 volts, gây ảnh hưởng không tốt đến 
thùy não trước (phần tạo ra năng lực suy nghĩ) của 
con người.

Do đó, tắt tivi không chỉ là một phương 
pháp kỷ luật con cái mà còn được xem là nguyên 
tắc áp dụng thường ngày. Để thay đổi sự chú ý của 
trẻ, họ sẽ đưa ra những trò chơi vận động ngoài trời 
lành mạnh, bổ ích hơn.

4. Tôn trọng cảm xúc của con
Cha mẹ Nhật Bản được biết đến là những 

người nghiêm khắc, nhưng họ luôn tôn trọng con 
cái và người khác trong mọi hoàn cảnh. Ý thức này 
khiến cha mẹ luôn hạn chế những lời nói hoặc hành 
vi nặng nề, gây tổn thương tới trẻ hết mức có thể.

Cho dù khi con phạm lỗi, cha mẹ tức giận 
tức giận đến đâu, họ cũng đặt cảm xúc của con lên 
hàng đầu. Cha mẹ sẽ cùng ngồi lại với con cái, 
thẳng thắn chỉ ra những điều trẻ làm chưa đúng, sau 
đó làm gương hoặc hướng dẫn trẻ sửa chữa lỗi lầm 
của mình.

5. Kỷ luật đi kèm khen thưởng
Cha mẹ Nhật Bản thường động viên, khen 

ngợi hành động của con khi trẻ đã nhận ra lỗi lầm 
và biết tự sửa lỗi. Nhiều gia đình tin rằng, cơ chế 
thưởng - phạt sẽ giúp trẻ nhận ra tầm quan trọng 
của việc tự cố gắng để thay đổi chính mình. Khi 
hiệu quả thay đổi tích cực, các em sẽ được cha mẹ, 
người lớn ghi nhận, coi trọng.

Từ đó, trẻ em Nhật sẽ có ý thức tự chú ý và 
điều chỉnh hành vi của mình tốt hơn.

6. Không dỗ dành
Nhiều cha mẹ Việt thường chủ động dỗ 

dành, xoa dịu khi thấy trẻ quấy khóc. Tuy vậy, 
người Nhật thường không làm điều này. Khi trẻ nổi 
cơn thịnh nộ, la hét, khóc lớn, họ chỉ tỏ ra không 
quan tâm, thậm chí bỏ đi nơi khác và để trẻ khóc 
một mình. Cách làm này khiến trẻ nhận ra ăn vạ với 
người lớn không hiệu quả, từ đó sẽ không tái phạm.

7. Dạy con tính kỷ luật từ bé
Các gia đình Nhật Bản quan niệm rằng, 

ngay từ khi còn nhỏ, cần phải đề cao tinh thần kỷ 
luật cho con cái để sau này, trẻ lớn lên vẫn đảm bảo 
cư xử đúng mực. Vì thế, từ những năm đầu tiên, cha 
mẹ Nhật đã đặt ra những quy tắc ứng xử để giúp trẻ 
điều chỉnh hành vi và hình thành thói quen tốt. Dần 
dần, trẻ không bị người khác kiểm soát mà vẫn có 
thể tự phát triển thói quen đó theo chính khả năng 
của bản thân.

Cách kỷ luật có thể thay đổi theo độ tuổi 
của trẻ và cách nhìn nhận của cha mẹ. Dù chọn 
cách nào, cha mẹ Nhật vẫn giúp trẻ tự suy nghĩ, 

đánh giá và điều chỉnh hành vi của bản thân. ■

Bệnh tiểu đường có thể 
gây huyết áp cao không?

Tiểu đường (đái tháo đường) và 
huyết áp cao thường xuất hiện cùng 
nhau. Hai căn bệnh này có mối liên 

hệ với nhau, cùng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim 
mạch và đột quỵ.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy tiểu 
đường loại 2 sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc cao 
huyết áp. Tiểu đường và cao huyết thường sẽ đi 
cùng nhau, có thể là xảy ra cùng lúc hoặc trước sau, 
theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khi bị tiểu đường, lượng đường trong máu 
sẽ tăng cao. Tình trạng này diễn ra trong thời gian 
dài sẽ làm hỏng các mạch máu và dây thần kinh, 
đặc biệt là ở những vị trí giúp tim bơm máu. Trong 
khi đó, huyết áp cao lại gây áp lực hoạt động cho 
tim và mạch máu.

Các nhà nghiên cứu tin rằng các yếu tố dẫn 
đến tiểu đường đồng thời cũng dẫn đến huyết áp 
cao. Những yếu tố này là stress ô xy hóa, kháng 
insulin, viêm nhiễm và béo phì.

Ngoài ra, tiểu đường cũng tăng nguy cơ bị 
cao huyết áp. Nguyên nhân là do đường huyết cao 
trong thời gian dài sẽ gây tổn thương mạch máu, 
khiến mạch máu bị thu hẹp và tích tụ mảng bám. 
Mảng bám này hình thành từ cholesterol và các 
chất thải trong máu. Hệ quả là khiến mạch máu hẹp 
hơn, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm 
máu và huyết áp tăng cao.

Qua thời gian, các mảng bám sẽ gây xơ vữa 
động mạch, làm tăng nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và 
bệnh động mạch ngoại vi. Tiểu đường và huyết áp 
cao nếu không được điều trị sẽ dẫn đến nhiều biến 
chứng nguy hiểm.

Với huyết áp cao, điều đầu tiên là người 
bệnh cần biết huyết áp mình đang tăng bao nhiêu 
và mức huyết áp cần duy trì. Tương tự, khi mắc 
bệnh tiểu đường loại 2 thì cũng cần biết mức đường 
huyết trong máu đang tăng như thế nào và đâu là 
ngưỡng khỏe mạnh.

Thay đổi lối sống lành mạnh hơn có thể 
cùng lúc giúp cải thiện hai căn bệnh này. Người 
mắc cần ưu tiên ăn các món lành mạnh, tập thể dục 
thường xuyên, tránh xa rượu bia, thuốc lá và giảm 
cân. Tùy vào tình trạng của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ 
cân nhắc kê thuốc, theo Verywell Health. ■ 
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Những phương pháp nuôi 
dạy con bất ngờ

Những em bé sơ sinh ở Đan Mạch 
được đặt trong xe nôi ngủ ngoài 
trời, trẻ mẫu giáo ở Italy đã biết 

làm thợ mộc, còn trẻ em Pháp ăn như người lớn...
Cha mẹ ở các nền văn hóa nào cũng yêu 

thương con như nhau, nhưng có một số khác biệt 
lớn trong cách ch mẹ đối xử và nuôi dạy. 

1. Trẻ em Nhật Bản tự đến trường
Ở Nhật Bản, không có gì lạ khi thấy trẻ em 

ở độ tuổi tiểu học sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng hoặc đi bộ đến trường một mình.

Trong những không gian kín, an toàn như 
trường học, trẻ em Nhật Bản cũng được giao những 
trách nhiệm quan trọng. Ngay từ 6 tuổi, trẻ đã được 
giao dọn dẹp trường học, thậm chí cả phòng tắm và 
phục vụ bữa trưa cho các bạn cùng lớp.

2. Những em bé Đan Mạch ngủ trưa 
ngoài trời

Ở Đan Mạch và các quốc gia có mùa đông 
dài, việc nhìn thấy những chiếc xe đẩy đậu bên 
ngoài quán cà phê với một đứa trẻ ngủ trong đó, 
hoàn toàn bình thường. Họ tin rằng không khí 
trong lành giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon hơn và tốt cho 
sức khỏe của trẻ.

Bạn cũng sẽ thấy những em bé ngủ trong xe 
đẩy trước nhà riêng hay nhà trẻ, trước cửa hàng, 
nơi cha mẹ chúng có thể ở trong nhà thưởng thức 
đồ uống và để mắt đến con qua chiếc bàn cạnh đó 
hay cửa sổ. Mặc dù điều này có thể lạ với chúng ta, 
nhưng nó đã diễn ra nhiều thế hệ ở Đan Mạch hay 
Phần Lan.

Trẻ em Italy làm thợ mộc từ bé
3. Trẻ mẫu giáo Italy làm thợ mộc
Trong các trường mầm non theo phương 

pháp Reggio Emilia ở Italy, trẻ em được khuyến 
khích học hỏi thông qua khám phá và làm theo sở 
thích của mình. Kể từ đó, triết lý giáo dục đã lan 
rộng trên toàn cầu.

Một hình ảnh phổ biến ở trường học 
Reggio là những đứa trẻ rất nhỏ sử dụng những 
chiếc búa để đóng đinh và cưa để cắt gỗ nhằm tạo ra 
những tác phẩm độc đáo của riêng chúng.

Chuyên gia về giáo dục mầm non Peter 
Moorhouse cho biết phương pháp Reggio Emilia 
là một cách để trẻ em có thể thể hiện bản thân. Các 
bậc cha mẹ rất ngạc nhiên về mức độ tự tin và thành 

thạo của con cái họ khi làm việc với các công cụ từ 
sớm.

4. Trẻ em Pháp ăn như người lớn
Bạn sẽ khó tìm thấy thực đơn dành cho trẻ 

em trong một nhà hàng ở Pháp. Tương tự, bạn sẽ 
không tìm thấy một bàn riêng cho trẻ, với các lựa 
chọn đồ ăn và đồ uống riêng, tại bất kỳ sự kiện đặc 
biệt nào.

Trẻ em Pháp có xu hướng ngồi cùng bàn 
với gia đình để ăn tối. Ngay cả bữa trưa ở trường 
cũng có xu hướng bao gồm bốn món được phục vụ 
theo phong cách nhà hàng và trẻ có tối thiểu 30 
phút để dùng bữa nhằm đảm bảo các em ăn ngon 
miệng.

5. Trẻ em Italy đi ngủ muộn
Không có gì lạ khi thấy một gia đình đẩy xe 

đẩy quanh phố phường vào lúc 8, 9 hoặc thậm chí 
10 giờ đêm. Người Italy ăn tối muộn và cũng giống 
như người Pháp, cả gia đình sẽ ăn tối cùng nhau, 
ngay cả khi điều đó có nghĩa là một số thành viên 
nhỏ tuổi sẽ phải nằm gọn trong lòng cha mẹ trước 
khi bữa tối kết thúc.

Nhiều các quốc gia khác, cha mẹ dành quá 
nhiều thời gian băn khoăn về thói quen ngủ của 
con. Hầu hết đều muốn và cố luyện cho trẻ lên 
giường từ trước 9h tối.

Tất nhiên trẻ em cần ngủ đủ giấc để có sức 
khỏe và sự phát triển tốt nhất. Mặc dù có vài nghiên 
cứu cho thấy trẻ em Italy ngủ ít hơn các quốc gia 
khác, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện các thói 
quen ngủ của thanh thiếu niên Italy tốt hơn đáng kể 
so với thanh thiếu niên Mỹ.

6. Đàn ông bộ tộc Aka chăm con tương 
đương phụ nữ

Trên khắp thếgiới, hình ảnh phụ nữ chăm 
sóc trẻ con rất phổ biến. Tuy nhiên, đã có tiền lệ 
nam giới đảm nhận một phần đáng kể nhiệm vụ 
chăm sóc trẻ em. Tại bộ lạc du mục Aka ở trung tâm 
châu Phi, các nhà nhân chủng học đã quan sát thấy 
47% thời gian trẻ được chăm sóc bởi cha. Các vai 
trò có thể hoán đổi cho nhau và linh hoạt. Phụ nữ 
Aka cũng đi săn trong khi đàn ông nấu nướng và 
ngược lại. ■

Chế độ ăn nhiều muối làm 
hại não, gây mất trí nhớ

Ă
n một chế độ ăn nhiều muối có thể 
dẫn đến suy giảm chức năng nhận 
thức và làm tăng nguy cơ mắc nhiều 

bệnh thoái hóa như mất trí nhớ.
Theo Times Now, muối thường được thêm 

vào thức ăn để tạo hương vị, nhưng về mặt y học, 
chế độ ăn nhiều natri có thể dẫn đến suy giảm chức 
năng nhận thức và làm tăng nguy cơ mắc nhiều 
bệnh thoái hóa như mất trí nhớ, kích hoạt sự sản 
xuất quá mức của một phân tử thúc đẩy viêm 
nhiễm.

Ngoài những điều này, các nghiên cứu đã 
tiết lộ rằng quá nhiều muối cũng có thể gây tăng 
huyết áp, bệnh tim và đột quỵ và do đó có thể đe 
dọa đến tính mạng.

Ngoài ra, khi tiêu thụ một lượng lớn hàng 
ngày, muối dẫn đến kích hoạt trục hạ đồi- tuyến yên 
thượng thận, hệ thống phản ứng với căng thẳng của 
cơ thể, do đó làm tăng căng thẳng.

Tại sao ăn nhiều muối gây ra chứng mất 
trí nhớ?

Theo Medical News Today, chế độ ăn 
nhiều muối kích hoạt nồng độ Interleukin-17. Phân 
tử Interleukin-17 ngăn các tế bào não sản xuất oxit 
nitric, chất có vai trò chính trong việc giúp các 
mạch máu mở rộng, cho phép máu lưu thông. Do 
đó, lượng oxit nitric không đủ sẽ hạn chế lưu lượng 
máu ít nhất 25%, do đó gây ra chứng mất trí nhớ.

Ngoài ra, muối dẫn đến sản xuất quá nhiều 
protein TAU, một loại protein trong não là dấu 
hiệu của bệnh Alzheimer.

Thông thường, protein nTAU hỗ trợ tế bào 
thần kinh bằng cách ổn định cấu trúc gọi là vi ống, 
giúp vận chuyển chất dinh dưỡng đến sợi trục và 
sợi nhánh của tế bào thần kinh.

Protein TAU tách ra khỏi khung tế bào do 
đó tích tụ trong não và dẫn đến những khó khăn về 
nhận thức.

Các lựa chọn lành mạnh khác
Theo Healthline, mặc dù sử dụng muối ở 

mức độ vừa phải thường không phải vấn đề đáng lo 
ngại, nhưng lượng muối dư thừa có liên quan đến 
huyết áp cao và các vấn đề sức khỏe khác. Thay vào 
đó, bạn có thể sử dụng một số loại thảo mộc, gia vị 
và các nguyên liệu khác để tăng thêm hương vị cho 
món ăn của mình, chẳng hạn như:

Tỏi
Đây là một trong những loại thảo mộc lành 

mạnh nhất giúp tăng hương vị mà không làm tăng 
hàm lượng natri trong cơ thể. Vì nó chứa đầy chất 
chống oxy hóa, tỏi giúp ngăn ngừa stress oxy hóa, 
đồng thời duy trì sức khỏe tim mạch được điều hòa.

Hạt tiêu đen
Mặc dù muối và hạt tiêu là một trong những 

sự kết hợp tốt nhất, nhưng việc cắt giảm lượng 
muối không có nghĩa là bạn cũng cần phải loại bỏ 
đối tác còn lại.

Hạt tiêu đen là nguyên liệu bổ sung tốt nhất 
cho các món ăn như súp, trứng, mì ống, thịt quay và 
nhiều món mặn khác. Hạt tiêu đen cũng là công cụ 
giúp giảm viêm dẫn đến các vấn đề về não và tim.

Gừng
Loại thảo mộc này không chỉ có tác dụng 

chống viêm mà còn có hương vị thơm ngon trong 
cả món ngọt và món mặn. Gừng có thể dễ dàng 
thay thế muối trong nhiều món ăn như nước sốt, 
súp… ■  
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Giải mã trận động đất sâu 
nhất từng được phát hiện: 750 
km bên dưới lòng đất nước 
Nhật

Hầu hết các trận động đất trên Trái 
đất chỉ nằm trong độ sâu 100 km 
so với bề mặt, ở đó, nhiệt độ và áp 

suất khiến đá có xu hướng uốn cong hơn là vỡ. 
Nhưng sáu năm trước, hơn 600 km dưới lòng đất, 
xuất hiện một loạt các trận động đất kỳ lạ.

Khu vực quần đảo Bonin của Nhật Bản, nơi 
xảy ra trận động đất sâu 750 km sau một loạt dư 
chấn sâu từ một trận động đất lớn ở độ sâu 680 km

Trận đầu tiên xảy ra ngoài khơi quần đảo 
Bonin, Nhật Bản, cường độ 7,9 độ richter và sâu tới 
680 km dưới lòng đất - rất ít động đất cường độ lớn 
xảy ra ở độ sâu như vậy. Nhưng sau đó, trong dư 
chấn, lại xuất hiện một trận động đất nhỏ còn sâu 
hơn nữa - ước tính 751 km dưới lòng đất. Nếu 
chính xác, đây là trận động đất sâu nhất từng được 
phát hiện.

Trận động đất cực sâu ở vị trí lớp phủ dưới 
này mới đây đã được mô tả trên tạp chí 
Geophysical Research Letters. Từ lâu, các nhà 
khoa học cho rằng động đất rất khó, thậm chí 
không thể xảy ra ở đây. Lớp phủ nằm phía dưới lớp 
vỏ và phía trên lõi ngoài của Trái đất, và được chia 
thành lớp phủ trên và lớp phủ dưới.

Vì tính chất bất thường của phát hiện này, 
một số nhà khoa học cảnh báo cần nghiên cứu thêm 
để xác nhận đây đúng là một trận động đất, và nó đã 
thực sự xảy ra ở lớp phủ dưới. Lớp phủ nằm ở độ 
sâu trung bình 660 km dưới bề mặt Trái đất - ở Nhật 
Bản, lớp phủ dưới nằm ở khoảng 700 km dưới bề 
mặt.

Các trận động đất sâu không tàn phá như 
các trận động đất gần bề mặt, nhưng chúng là 
những "cửa sổ" để các nhà khoa học quan sát cách 
các thành phần bên trong lõi hành tinh dịch 
chuyển.

Trong số 56.832 trận động đất từ vừa đến 
lớn được ghi nhận từ năm 1976 đến năm ngoái, chỉ 
có khoảng 18% là sâu hơn 70 km, 4% sâu hơn 300 
km và đây cũng được dùng làm ngưỡng xác định 
"động đất sâu". 

Kể từ khi nhà thiên văn học và địa chấn học 
người Anh Herbert Hall Turner phát hiện ra trận 
động đất sâu đầu tiên vào năm 1922, các nhà khoa 

học vẫn chưa hiểu rõ cơ chế đằng sau những trận 
động đất sâu như vậy.

Gần bề mặt, các mảng kiến tạo chuyển 
động, làm cho mặt đất bị căng thẳng cho đến khi 
đứt gãy và dịch chuyển, gây ra rung chấn và động 
đất. 

Tuy nhiên, ở sâu phía dưới Trái đất, áp suất 
quá cao và những rung động như vậy rất khó xảy 
ra. Ở dưới sâu, “mọi thứ đều bị nén rất mạnh theo 
mọi hướng”, Heidi Houston, nhà địa vật lý và 
chuyên gia về động đất sâu tại Đại học Nam 
California, giải thích.

Magali Billen, nhà địa động lực học tại Đại 
học California, Davis, người không tham gia 
nghiên cứu mới, cho biết thêm với nhiệt độ cực 
nóng ở sâu dưới lòng đất, đá có hình thái sệt như đất 
sét thay vì khối rắn. Khi chịu căng thẳng từ từ và bị 
kéo, nó sẽ giãn ra, nhưng nếu bị biến dạng nhanh 
chóng, “nó cũng sẽ vỡ”.

Nhưng điều gì có thể gây ra rung động 
mạnh và biến dạng nhanh chóng ở dưới sâu như 
vậy? Để khám phá câu hỏi này, nhà địa chấn học 
Eric Kiser tại Đại học Arizona và các đồng nghiệp 
đã xem xét kỹ hơn trận động đất lớn dưới quần đảo 
Bonin. 

Trận động đất này sâu và mạnh tới mức nó 
được ghi lại bởi các máy đo địa chấn trên khắp thế 
giới, bao gồm cả mạng lưới dày đặc của Nhật Bản 
được gọi là mạng Hi-Net.

Nhóm nghiên cứu đã sàng lọc kho dữ liệu 
của Hi-Net để tìm kiếm những chấn động xảy ra 
sau trận động đất lớn. Một sự kiện động đất lớn như 
vậy sẽ giải phóng năng lượng cực mạnh, có thể che 
khuất các dư chấn nhỏ. 

Để khuếch đại các tín hiệu nhỏ, các nhà 
nghiên cứu đã xếp chồng dữ liệu từ nhiều máy đo 
địa chấn từ khắp nơi. Từ đây, họ phát hiện ra 4 cơn 
dư chấn ở độ sâu từ 695 đến 715 km, và một trận 
động đất nhỏ hơn nhưng ở rất sâu, 751 km dưới 
lòng đất.

Nguồn gốc bí ẩn
Lớp phủ trên chứa đầy khoáng chất olivin 

màu xanh lục lấp lánh, nhưng ở sâu hơn, cấu trúc 
tinh thể của khoáng chất này không còn ổn định. 
Bắt đầu từ độ sâu 410 km trở xuống, các nguyên tử 
có thể sắp xếp lại thành khoáng chất wadsleyite 
hoặc ringwoodite, càng sâu các khoáng chất này 
càng xuất hiện nhiều. 

Và giả thuyết cho rằng sự biến đổi olivin 
bên trong phiến đá khổng lồ tạo ra các điểm yếu 
trong đá, làm phiến đá biến dạng nhanh chóng, tạo 
ra các trận động đất sâu trong khoảng 600 km.

Nhưng khoảng 660 km trở xuống, hệ thống 
đột ngột thay đổi. Những phiến đá bên dưới dày 
đặc hơn nhiều so với những phiến bên trên. 

Trong lớp này, khoáng chất Bridgmanite 
màu đất chiếm ưu thế, và các biến đổi tạo ra động 
đất của olivin không còn xảy ra nữa. Vì vậy, nếu 
một trận động đất xảy ra sâu hơn nữa, trong lớp này 
của hành tinh, thì phải có một nguyên nhân khác.

Kiser và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng 
các dư chấn cực nhỏ sau trận động đất mạnh 7,9 độ 

richter ở 680 km đã xảy ra gần chân một phiến đá 
khổng lồ chìm sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương, 
với phần đầu phiến đá xuyên vào phần trên của lớp 
phủ. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng trận động đất 
7,9 độ richter có thể khiến phần đầu của phiến đá bị 
ấn xuống sâu thêm một chút, "rất, rất nhẹ", Kiser 
nói. Nhưng sự dịch chuyển đó có thể đủ để gây sốc 
cực mạnh ở phía còn lại của phiến đá, khi phần đầu 
lao vào lớp đá dày đặc của lớp phủ.

Sự gia tăng căng thẳng như vậy có thể làm 
biến dạng phiến đá, từ đó tạo ra nhiệt và làm suy 
yếu cấu trúc. Quá trình này lặp lại liên tục, khiến đá 
biến dạng ngày càng nhanh vì nó ngày càng nóng 
hơn và cấu trúc ngày càng yếu hơn, cho đến khi 
biến dạng, va mạnh vào lớp phủ và hình thành một 
trận động đất sâu.

Trận động đất ở lớp phủ dưới làm thay đổi 
các giả thuyết về hoạt động địa chất bên trong hành 
tinh - và không phải ai cũng bị thuyết phục về 
những tuyên bố của nghiên cứu mới. 

Các phương pháp được sử dụng để khuếch 
đại tín hiệu của một trận động đất như thế này có 
thể tạo ra báo động giả nếu sóng thu được thực chất 
là từ một trận động đất khác dội ra khỏi các cấu trúc 
bên trong Trái đất, nhóm nghiên cứu lưu ý.

Có thể xác nhận trận động đất này bằng 
việc tìm kiếm một loại sóng động đất khác, được 
gọi là sóng cắt hoặc sóng S. Nhóm Kiser xác định 
trận động đất bằng sóng áp suất, hay còn gọi là 
sóng P, truyền nhanh qua mặt đất. 

Sóng S di chuyển chậm hơn, và nếu sóng S 
xuất hiện đúng thời điểm dự kiến tương ứng với 
sóng P mà nhóm nghiên cứu tìm thấy, thì trận động 
đất này đúng là đã xảy ra, theo John Vidale, nhà địa 
chấn học tại Đại học Nam California. Và Vidale 
cho rằng trận động đất sâu 751 km phát hiện trong 
báo cáo mới là chính xác.

Nghiên cứu bên trong Trái đất không bao 
giờ là dễ dàng. “Chúng tôi không thể xuống đó”, 
Houston nói. “Chúng tôi chỉ nhìn thấy những gì 
sóng động đất cho thấy”. Nhưng khi các kỹ thuật 
xác định vị trí động đất tiếp tục được cải thiện, các 
nhà khoa học có nhiều cơ hội làm sáng tỏ những 
rung động bí ẩn trong lòng Trái đất. ■

* Định bệnh 
Bệnh nhân:
- Bác sĩ ơi! Bụng tôi đau quá!
Bác sĩ trấn an:
- Đừng lo, để tôi kiểm tra xem! Ôi sao thế 

này? Bị thủng ruột rồi! Uống viên thuốc giảm đau 
này đã!

- Bác sĩ ơi! Sao bụng tôi vẫn đau?
- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ 

thủng rồi!!!

Vui Cöôøi
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Cuộc hoàn lương của 
yakuza Nhật Bản

Ô
ng Satoru Takegaki, 70 tuổi, mặc 
vest chỉn chu, đi giày da đắt tiền, nét 
mặt điềm đạm nhưng ít ai biết đằng 

sau bộ cánh kia là cơ thể dày trạt hình xăm của 
thành viên băng đảng yakuza khét tiếng.

Ông trùm Satoru Nomura của băng đảng 
Kudo-kai là thủ lĩnh yazuka đầu tiên bị tuyên tử 
hình

Người đàn ông này từng có 32 năm là thành 
viên của Yamaguchi-gumi, băng đảng xã hội đen 
lớn nhất Nhật Bản.

Yakuza là thuật ngữ chung để chỉ các nhóm 
tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản, tương tự mafia. 
Tính đến năm 2011, nước này vẫn có 70.300 
yakuza nhưng con số đã giảm xuống còn 25.900 
vào năm 2020, theo Trung tâm Quốc gia Phòng 
chống tội phạm băng đảng.

Nó khác xa so với thời kỳ hoàng kim của 
những năm 1960, khi các băng nhóm có thành khắp 
cả nước, với hơn 184.000 thành viên.

Thời còn đánh đấm trong Yamaguchi-
gumi, vũ khí ưa thích của ông là con dao, nhưng 
cũng mang theo súng để đề phòng. Satoru nói 
không thể nhớ đã nhận bao nhiêu án tù, chỉ biết 
rằng lâu nhất là 5 năm vì một vụ hành hung.

Tuy nhiên, đến năm 2005, ông vỡ mộng khi 
việc kiếm tiền ngày càng trở nên khó khăn hơn, còn 
các thành viên trẻ tuổi đang dần phớt lờ "truyền 
thống", thứ tạo nên tên tuổi của băng đảng.

"Năm 1972, khi tham gia giới xã hội đen, 
tôi bị thu hút vì cảm giác vinh dự và ý thức chiến 
đấu vì cộng đồng của chúng tôi. Nhưng với thành 
viên trẻ ngày nay, mọi thứ đã thay đổi. Chúng chém 
giết vô nghĩa", ông giải thích.

Khi con trai ông chủ bị bắn chết trong cuộc 
tranh chấp băng đảng, quân số sa sút đáng kể, 
Satoru thấy mình đã già, muốn rửa tay gác kiếm và 
sống chậm lại. "Tôi sẽ ra đi", ông tuyên bố ngay 
trước khi chuẩn bị được "thăng chức" trong băng 
nhóm.

Rời tổ chức, ông chịu hàng nghìn con mắt 
nhuốm màu nghi hoặc về sự không trung thành. 
Ngay đêm đầu tiên sau khi xách va ly rời đi, Satoru 
nghe thấy năm phát súng găm vào các cánh cửa 
trước nhà mình. Tiếng kính và đồ đạc vỡ tạo thành 
hiệu ứng chói tai đầy ám ảnh và ghê rợn. Từ đó, ông 
luôn ngủ với một thanh kiếm đặt ngay đầu giường.

Nhưng hóa ra, việc ra đi, là một quyết định 
sáng suốt. Sau đó, băng nhóm này tách ra thành các 
phe phái đối địch và đi vào cuộc chiến thảm khốc 
khắp các đường phố ở Kobe và Osaka. Keiichi 
Furukawa, một trong những người đứng đầu phe 
phái, đã bị đối thủ bắn 10 phát trên một con phố yên 
tĩnh vào một buổi tối tháng 11/2019.

Ông Satoru đã đi con đường khác. Ngay 
sau khi rời khỏi băng đảng, ông lập tổ chức phi 
chính phủ ở thành phố Hyogo để giúp đỡ những 
người có hoàn cảnh của mình thoát khỏi cuộc sống 
tội ác và bị xã hội tẩy chay.

Xã hội Nhật Bản vẫn cực kỳ cảnh giác với 
cựu thành viên băng đảng. Chỉ một số rất ít trong số 
họ có trình độ học vấn hoặc kỹ năng làm việc, vì 
vậy hầu hết đều chuyển sang làm xây dựng, lao 
động chân tay hoặc các công việc tương tự. 

Gojinkai, tổ chức phi chính phủ của ông 
Satoru, tập trung giúp đỡ những cựu thành viên 
băng đảng mới ra tù tìm một nơi để ở và một số 
công việc lương thiện.

"Tôi muốn giúp những người rời bỏ băng 
đảng nhưng không có nơi nào để đi để được hỗ trợ 
hoặc giúp đỡ," ông nói. "Một số người ra khỏi tù và 
không biết làm gì nên rất dễ quay lại con đường 
cũ". Ông Satoru tự ước tính, tổ chức của mình đã 
giúp khoảng 60 người từ bỏ lối sống yakuza.

Tháng 8/2011, ngôi sao giải trí kiêm người 
dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất Nhật 
Bản, Shinsuke Shimada phải lau nước mắt giã từ sự 
nghiệp khi đang trên thời kỳ đỉnh cao, vì bị phát 
hiện duy trì "tình bạn" với một thành viên khét 
tiếng của yakuza.

Shimada gần như đã có mặt trên truyền 
hình Nhật Bản vào khung giờ vàng trong hơn hai 
thập kỷ. Cho đến khi giã từ sự nghiệp, Shimada đã 
xuất hiện không dưới năm chương trình truyền 
hình mỗi tuần. Người Nhật mở tivi là thấy 
Shimada, tới 48 giờ mỗi tháng.

Trớ trêu thay, mối liên hệ của Shimada với 
tội phạm có tổ chức được đưa ra ánh sáng khi một 
loạt email gửi đến "thủ lĩnh" băng đảng 
Yamaguchi-gumi, bị rò rỉ với phương tiện truyền 
thông.Sự việc bị phanh phui sau khi Shimada chọc 
giận một thành viên cấp cao khác của băng đảng 
này. Và để trả thù, gã yakuza này đã tung hê toàn bộ 
số tin nhắn và tài liệu về "tình bạn" của ngôi sao 
truyền hình với giới xã hội đen.

Ngày đó, việc "làm bạn" với một thành 
viên của một nhóm tội phạm có tổ chức không phải 
là bất hợp pháp theo luật Nhật Bản. Song trong nỗ 
lực trấn áp mới của chính phủ, mọi thứ đã thay đổi 
rõ rệt.

Một trong những điều luật mới nhất mà 
chính phủ Nhật Bản vừa thông qua là bất kỳ công ty 

nào thực hiện bất kỳ hình thức kinh doanh nào với 
thành viên băng đảng đều là bất hợp pháp. Một luật 
khác đã quy định việc một doanh nghiệp trả tiền 
bảo kê cho một băng nhóm là bất hợp pháp, làm 
mất đi nguồn thu nhập chính của các yakuza.

Điều này không khác gì chặt đứt vây cánh 
của băng đảng này. Ví dụ, các công ty bảo hiểm, 
không còn muốn, cũng không có thể bảo hiểm cho 
xe ôtô của xã hội đen. Mùa hè năm nay, các nhà 
chức trách đã phát đi tín hiệu rõ ràng, rằng thời của 
các băng đảng yakuza hoạt động kinh doanh trong 
sự bảo kê của cảnh sát đã trở thành quá khứ.

Một tòa án ở thành phố Fukuoka, miền nam 
nước này, ngày 24/8 đã tuyên án tử hình Satoru 
Nomura, kẻ đứng đầu nhóm thế giới ngầm Kudo-
kai, vì đã ra lệnh cho thuộc hạ thực hiện 4 vụ tấn 
công, trong đó có vụ bắn chết một cựu cảnh sát.

Đây là lần đầu tiên một thủ lĩnh yakuza bị 
tuyên án tử hình. Nomura, 75 tuổi, đã rất ngạc 
nhiên với phán quyết đến mức ông ta đe dọa từ bến 
tàu rằng thẩm phán sẽ "hối hận" về quyết định của 
mình.

Nhật Bản cũng đã thông qua các luật mới 
nhằm khiến yakuza khó kiếm sống bất lương hơn 
nhiều. Được trang bị những quyền lực mới, cảnh 
sát đang có những hành động cứng rắn đối với các 
nguồn thu nhập của yakuza từ cờ bạc, mại dâm, ma 
túy và bảo kê.

Ông Satoru cho biết, các điều này có thể 
không hoàn toàn khiến mọi thành viên băng đảng 
"quay đầu", nhưng nó sẽ tạo ra một chuỗi những 
điều bất tiện nhỏ, có thể khiến một số người nản 
lòng trên con đường phạm pháp.

Giáo sư Shinichi Ishizuka, Giám đốc trung 
tâm nghiên cứu tội phạm học tại Đại học Ryukoku 
ở Kyoto thì nhận định: "Các luật mới đã dần làm tê 
liệt các băng nhóm".

"Cách đây không lâu tôi có nghe một câu 
chuyện về một thành viên băng nhóm đi chơi golf. 
Phía tổ chức khoá học không cho phép anh ta chơi 
vì họ sợ sẽ bị truy tố vì tội lấy tiền từ một yakuza. Ở 
rất nhiều nhà hàng hay quán bar hiện nay cũng 
vậy", giáo sư Shinichi kể.

"Điều này, cùng với sự già đi của xã hội, 
cùng với sự thật là ngày càng ít nam thanh niên 
muốn gia nhập băng nhóm, tôi mong rằng các băng 
đảng yakuza, cuối cùng sẽ đến ngày tàn. Tất nhiên, 
điều đó không có nghĩa là sẽ không còn tội phạm 
nữa, mà chỉ là những nhóm có tổ chức như thế này, 
sẽ không còn nữa". ■

* Gia hạn 
Một chàng trai hỏi người yêu: 
- Sinh nhật sắp tới này em muốn được tặng 

quà gì?
- Em không biết, em chưa nghĩ đến điều đó.
- Được, vậy anh gia hạn một năm để em suy 

nghĩ cho kỹ!!!

Vui Cöôøi
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Cuộc đời bi kịch của người 
cố gắng bắt kẻ ám sát Tổng 
thống Lincoln

Sau khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống 
Abraham Lincoln và nỗ lực ngăn 
chặn kẻ sát nhân bất thành, cuộc đời 

Henry Rathbone vĩnh viễn thay đổi.

Henry Rathbone
Vào ngày 14/4/1865, Henry Rathbone, vị 

hôn thê của ông là Clara Harris, Đệ nhất phu nhân 
Mary Todd Lincoln và Tổng thống Mỹ Abraham 
Lincoln ngồi trong Khu vực Tổng thống tại Nhà 
hát Ford ở Washington, D.C. 

Gần cuối vở kịch mà họ đang xem, một 
người tên là John Wilkes Booth lặng lẽ bước vào 
khu vực này và bắn một phát duy nhất, khiến tổng 
thống bị thương nặng và khiến những người còn lại 
hoảng loạn.

Rathbone, một sĩ quan quân đội và là bạn 
của gia đình Lincoln, đã nhanh chóng hành động. 
Ông bị thương nặng trong khi cố gắng bắt giữ 
Booth, nhưng tên sát thủ trốn thoát và nhảy từ ban 
công.

Trong những năm sau vụ ám sát, sức khỏe 
tâm thần của Rathbone nhanh chóng suy giảm. 
Ông tự trách mình vì đã không thể ngăn cản Booth 
hoặc cứu Tổng thống Lincoln. Vào ngày 
23/12/1883, trong cơn điên cuồng ám ảnh, ông đã 
giết vợ và định tự kết liễu đời mình.

Henry Rathbone đã dành phần còn lại cuộc 
đời tại một trại tị nạn ở Hildesheim, Đức. Ông 
không bao giờ thực sự hồi phục sau vụ ám sát Tổng 
thống Lincoln. Buổi tối định mệnh đó đã phá hủy 
cuộc sống không chỉ của gia đình Tổng thống 
Lincoln mà còn của chính ông.

Henry Reed Rathbone sinh ra trong một gia 
đình giàu có ở Albany, New York vào năm 1837. 
Ông mất cha vào năm 1845 và mẹ ông tái hôn ba 
năm sau đó. Khi trưởng thành, Rathbone tham gia 
chính trường với tư cách thượng nghị sĩ Mỹ.

Người chồng thứ hai của mẹ ông là Ira 

Harris - thượng nghị sĩ New York và thẩm phán 
Tòa án tối cao bang, có một vài người con riêng. 
Dần dần, Rathbone và con gái của Harris là Clara 
bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Họ tuyên bố 
đính hôn ngay trước khi Nội chiến nổ ra.

Rathbone gia nhập Quân đội Liên minh 
vào đầu Nội chiến và ông từng là chỉ huy của Trung 
đoàn bộ binh 12 trong một số trận chiến đẫm máu 
nhất của cuộc Nội chiến. Khi chiến tranh kết thúc, 
ông được thăng cấp thiếu tá và nhanh chóng quay 
trở lại cuộc sống ở Washington, D.C.

Trong suốt cuộc chiến, Clara Harris đã trở 
thành bạn của Đệ nhất phu nhân Mary Todd 
Lincoln thông qua các mối quan hệ chính trị của 
cha cô. 

Khi gia đình Tổng thống Lincoln quyết 
định đi xem buổi trình diễn vở kịch “Our American 
Cousin” tại Rạp hát Ford vào tối 14/4/1865, họ đã 
đề nghị Rathbone và Harris tham gia cùng sau khi 
vợ chồng Ulysses S. Grant không thể đến được.

Rathbone không biết rằng cuộc đời ông 
sẽ thay đổi mãi mãi

Ngay sau 8 giờ tối ngày hôm đó, Henry 
Rathbone và Clara Harris gặp Tổng thống Lincoln 
và Đệ nhất phu nhân ở góc đường 15 và đường H ở 
Washington, D.C. để cùng họ đến Nhà hát Ford.

Họ đến nhà hát và ngồi vào Khu vực Tổng 
thống để xem vở kịch. Tuy nhiên, ngay sau 10 giờ 
tối, John Wilkes Booth đã lẻn vào đây và bắn một 
phát súng mà hắn tính toán thời gian cẩn thận để 
trùng với thời điểm khán giả phá lên cười vì một 
câu thoại hài hước.

Sau này, Rathbone đã thuật lại về hành 
động của mình ngay sau đó: “Tôi ngay lập tức lao 
về phía Booth và tóm lấy hắn ta. Hắn vật lộn để 
thoát khỏi tay tôi và dùng một con dao to định đâm 
mạnh vào ngực tôi. Tôi đã tránh đòn bằng cách hất 
con dao lên và bị một vết thương sâu vài cm ở cánh 
tay trái, giữa khuỷu tay và vai”.

Sau đó, Booth thoát ra khỏi vòng vây của 
Rathbone và viên thiếu tá hét lên: “Chặn tên đó 
lại”. Booth đã tìm cách trốn thoát. Rathbone cố 
gắng mở cánh cửa mà Booth đã chặn bằng một tấm 
ván để các bác sĩ có thể chạy vào hỗ trợ Tổng thống 
đang hấp hối.

Khi Tổng thống Lincoln được đưa qua 
đường để đến một nhà trọ - nơi các bác sĩ cố gắng 
cứu sống ông, Rathbone và Harris đã đưa Đệ nhất 
phu nhân đến bên giường của chồng bà. Rathbone 
sau đó bất tỉnh vì mất máu và ông được đưa về nhà 
Harris để hồi phục.

Sáng sớm hôm sau, Tổng thống Lincoln đã 
chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu, còn Henry 
Rathbone không bao giờ tha thứ cho bản thân vì 
không thể ngăn cản tên sát nhân.

Từng là một con người khỏe mạnh, sôi nổi 
của xã hội thượng lưu, Rathbone bắt đầu gặp vấn 
đề về cả sức khỏe thể chất và tinh thần trong những 
năm sau vụ ám sát ông Lincoln. Tuy nhiên, quyết 
tâm tiếp tục cuộc sống bình thường nhất có thể, ông 
và Harris kết hôn vào năm 1867 và có ba người 
con.

Sau khi từ chức trong quân đội vào năm 
1870, Rathbone đã phải vất vả duy trì việc làm do 
sức khỏe ngày càng suy giảm. Ông gặp các cơn đau 
dây thần kinh ở đầu và mặt, tim đập nhanh và khó 
thở. Rathbone cũng hoang tưởng nghĩ rằng vợ 
mình sẽ bắt các con và bỏ mình để đi theo một 
người đàn ông khác.

Clara Harris luôn ủng hộ chồng mình hết 
mức có thể. Trong một lá thư gửi cho một người 
bạn, Harris viết: 

“Tôi hiểu nỗi đau khổ của anh ấy… Trong 
mỗi khách sạn mà chúng tôi ở, ngay khi mọi người 
nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, chúng tôi cảm 
thấy mình trở thành đối tượng bị dòm ngó... Mỗi 
khi chúng tôi ở trong phòng ăn, chúng tôi bắt đầu 
cảm thấy mình giống như động vật trong sở thú. 
Henry tưởng tượng rằng lời xì xào về họ sắc nhọn 
và ác ý hơn bình thường”.

Để nỗ lực có khởi đầu mới và thoát khỏi sự 
công kích liên tục của các phóng viên, gia đình 
Rathbone chuyển đến Đức vào năm 1883. Thật 
không may, khi tới đó, Rathbone còn trở nên điên 
loạn hơn.

Clara Harris hy vọng rằng chuyển ra nước 
ngoài sống sẽ có ích cho gia đình họ. Tuy nhiên, 
thật không may, Rathbone đã thích nghi không tốt. 
Dần dần, ông càng trở nên hoang tưởng và tức giận 
hơn.

Bác sĩ G. W. Pope, người đã khám cho 
Rathbone vào đêm Tổng thống Lincoln bị ám sát, 
sau đó nói rằng Rathbone không bao giờ hoàn toàn 
là chính mình sau đêm đó. 

Ông nói: “Tôi chắc chắn khi khẳng định 
rằng thảm kịch kinh hoàng này, vốn là nguyên nhân 
dẫn đến tính khí lo lắng trong nhiều năm, đã gieo 
mầm cho cơn cuồng loạn giết người đó”.

Vào ngày 23/12/1883, sức khỏe tâm thần 
của Rathbone đã xấu đi đến mức ông đã ra tay với 
chính gia đình mình. Tối hôm đó, ông lấy khẩu 
súng lục và đi vào phòng ngủ của các con. Harris đã 
đánh lạc hướng chồng và dụ chồng vào phòng 
riêng của họ, đóng cửa lại.

Rathbone sau đó tấn công Harris một cách 
dữ dội, bắn vợ nhiều lần rồi đâm vợ để đảm bảo 
rằng vợ đã chết. Sau đó, ông ta quay con dao vào 
mình, đâm vào ngực 5 nhát để tự kết liễu mạng 
sống.

Henry Rathbone không chết và người ta 
tuyên bố ông ta mất trí, không bị truy tố về tội giết 
vợ. Ông bị đưa đến nhà thương điên, nơi mà ông ở 
gần 30 năm cho đến khi qua đời vào ngày 
14/8/1911.

Vụ ám sát Abraham Lincoln đã thay đổi 
lịch sử nước Mỹ mãi mãi đồng thời phá hủy cuộc 
đời của tổng thống và gia đình ông. Tuy nhiên, nó 
cũng khiến gia đình Rathbone trẻ trung và đầy tiềm 
năng sụp đổ. ■ 
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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

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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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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GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN
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