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HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

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

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

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

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

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

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

NO JOB IS TOO SMALL!!!NO JOB IS TOO SMALL!!!

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

granite countertop culture marble, sale & install.

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856
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CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

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
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

l Now hiring Full time & Part time Nail Technicians.

l Seeking friendly and energetic techs with great             

customer service skills.

l Flexible hours and great pay

Caàn Thôï Nails / Now Hiring Nail TechsI

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text:
Cindy: 832-788-8288

Amy: 832-228-6965

924-2047/1615

NEW

972-2039/1607

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù Kinh nghieäm. Baét ñaàu 

$12/giôø. Bieát tieáng anh chuùt ít. 

Coù baøn Nail cho möôùn.

Gaàn Sugarland, 77459

Xin lieân laïc:

Cell: 408-318-4256 * (W) 281-261-9091

March 2023

045-2048/1616

Caàn Thôï Nails

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

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

thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - $1,500/tuaàn 

& up + tips.  Bao löông $1,200.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

965-2039/1607

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm gaàn 

Sugarland South 59/99. Khaùch 99% Myõ Traéng. 

Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät. 

Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748

NEW

986-2041/1609

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caán gaáp thôï nails coù kinh nghieäm vaø 
chaân tay nöôùc. Bao löông $1,200. 
Tuaàn 6 ngaøy. Tieäm ôû khu Kroger.

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

NEW

916-2072/1640

Caàn Tuyeån Thôï Nails Gaáp 

Tieäm ôû Tyler, Texas, treân ñöôøng Broadway, caàn tuyeån nhieàu thôï Nails, löông cao, tip cao, 
moâi tröôøng laøm vieäc toát. Löông oån ñònh, töø $1,100 – $2,500 trôû leân moät tuaàn, tuøy theo khaû 
naêng. Thôï boät / dip / chaân tay nöôùc / full time / part time.

Thôï boät: bao $1,100 – $1,500 / tuaàn;  Thôï dip: bao $1,000 – $1,300 / tuaàn.

Thôï chaân tay nöôùc: bao $900 – $1,100 / tuaàn. 

Tip cao, chia turn hôïp lyù, coâng baèng. 

Coù choã ôû cho thôï ôû xa.  Caùch Garland/Dallas 1 tieáng 30 phuùt.

Khu Kroger

Neáu khoâng nghe kòp, vui loøng nhaén tin, text

903-355-9537Xin lieân laïc:

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

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

Nay con caàn khaån Cha giuùp con vöôït qua khoù 

khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.
                                                              QH

NEW

978-2039/1607

Caàn Thôï May

Caàn thôï may coù kinh nghieäm söûa ñoà. Öu 
tieân cho ngöôøi bieát raùp ñoà, aùo ñaàm hoaëc 
ñoà kieåu. Löông tuøy theo khaû naêng.

New! New! New!

Xin goïi Trinh:281-248-6418

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.
                                                              TM

Tuyến đường sắt lãng mạn nhất 
thế giới 'hồi sinh' nhờ người đàn 
ông yêu cái đẹp

Đây là một trong những điểm hẹn không thể 
bỏ qua cho du khách đến thăm Nhật Bản 
trong năm 2023 này.

Một đoàn tàu chỉ có 2 toa chạy xuyên qua những 
khu rừng xanh của tỉnh Fukushima. Khi băng qua cây cầu 
bắc qua dòng sông nước trong xanh, nó chạy chậm lại để 
hành khách có thể ngắm nhìn cảnh quan tươi đẹp như lạc 
vào thế giới cổ tích ấy. Người ta gọi đó là tuyến đường sắt 
“lãng mạn nhất thế giới”.

Tuyến đường sắt Tadami dài khoảng 135km, chạy 
qua vùng Tohoku của hòn đảo Honshu, nối liền thị trấn lâu 
đài Aizu Wakamatsu (tỉnh Fukushima) với Koide (tỉnh 
Niigata).

Phải ngừng hoạt động một thời gian khá dài nhưng 
tuyến Tadami đã hoạt động trở lại từ ngày 1/10/2022, lần 
đầu tiên kể từ năm 2011 khiến người dân địa phương và cả 
du khách đều vui mừng. Hành khách được ngồi trên tàu 
không nhiều, nhưng đa số mọi người chỉ muốn đứng từ xa, 
ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua một cây cầu sắt, tay giơ sẵn 
máy ảnh để không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đối với 
họ, cảnh tượng ấy giống như xem “một siêu mẫu sải bước 
trên sân khấu”. Tuyệt diệu vô cùng!

Suýt rơi vào quên lãng
Tuyến Tadami có điểm khởi hành ở Ga Aizu 

Wakamatsu, thuộc thị trấn lâu đài cùng tên ở tỉnh 
Fukushima và kết thúc ở Ga Koide, Uonuma, tỉnh Niigata. 
Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với núi, rừng, hồ và tuyết 
trắng xóa ở khu vực này từng tạo cảm hứng cho nhà thơ 
haiku Matsuo Basho viết nên tác phẩm “Con đường hẹp 
đến miền Bắc sâu thẳm” vào năm 1689.

Những khung cảnh tuyệt đẹp dọc theo tuyến 
đường Tadami từ lâu đã mê hoặc “toritetsu” - những người 
đam mê đường sắt, thích chụp ảnh các đoàn tàu. Tadami bị 
tàn phá nặng nề sau trận động đất đi vào lịch sử ở phía 
Đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011, và sau trận 
mưa bão nghiêm trọng gây lũ lụt vào tháng 7 cùng năm đó. 
Lũ lụt đã làm sập 3 cây cầu dọc theo tuyến đường, làm hư 
hỏng các đoạn đường dài 113,6km trên tổng chiều dài 
135,2km.

Vấn đề bắt đầu từ đây. Các nhà chức trách đã dự 
tính rằng rất khó để đưa tuyến đường sắt hoạt động trở lại 
vì nó sẽ tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ.

Nhà điều hành tuyến Tadami - Công ty Đường sắt 
Đông Nhật Bản, hay còn gọi tắt là JR East - đã nối lại dịch 
vụ ở một số đoạn bị hư hỏng theo từng giai đoạn cho đến 
năm 2012. Tuy nhiên, đoạn 27,6km còn lại, bao gồm các 
cây cầu bị tàn phá, vẫn không nằm trong kế hoạch sửa chữa 
vào thời điểm đó.

Vào năm 2013, JR East đã công bố ước tính rằng sẽ 
tốn 8,5 tỷ yên để mở lại toàn bộ tuyến Tadami. Báo cáo của 
JR East cũng chỉ ra rằng số lượng hành khách trung bình 
hàng ngày trên mỗi km ở khu vực bị tàn phá chỉ ở mức 47 
lượt/km/ngày vào năm 2010. Đồng nghĩa với việc tuyến 
đường này đã gây ra khoản lỗ ròng gần 330 triệu yên cho 
nhà điều hành ngay cả trước khi nó chưa bị tàn phá bởi 
thiên tai. Các quan chức ở tỉnh Fukushima và các thành 
phố lân cận muốn hồi sinh tuyến Tadami. Thời điểm đó, JR 
East đã đề xuất 2 phương án: ngừng hẳn đoạn đường bị phá 
hủy và cung cấp dịch vụ xe buýt hoặc chính quyền địa 
phương san sẻ chi phí sửa chữa. Nhưng người dân địa 
phương cũng bị chia rẽ về việc có nên sửa chữa đường tàu 
hay không. Ở nông thôn, với dân số ngày càng giảm, hầu 
hết mọi người di chuyển bằng ô tô. Một số người lập luận 
rằng tiền của người đóng thuế nên được sử dụng cho các 
dịch vụ phúc lợi và giáo dục, thay vì “hồi sinh” một tuyến 
đường tàu hỏa vốn chẳng sinh lời.

Tâm huyết của người đàn ông luôn yêu cái đẹp
Không can tâm để tuyến đường sắt xinh đẹp có lịch 

sử hàng trăm tuổi ấy trở thành đống sắt vụn hoang tàn, 
nhiếp ảnh gia 70 tuổi Kenko Hoshi ở Oku Aizu đã quyết 
tâm “hồi sinh” nó. Nhưng bằng cách nào?

Tất nhiên, ông không có đủ tiền để tài trợ giúp xây 
dựng lại tuyến đường, nhưng ông có tình yêu và chiếc máy 
ảnh là công cụ hỗ trợ đắc lực. Trong nhiều năm liền, suốt 
300 ngày mỗi năm, ông Kenko cần mẫn ghi lại khoảnh 
khắc đoàn tàu Tadami nhỏ bé băng qua cây cầu vòm vào 
nhiều thời điểm khác nhau, bất kể thời tiết như thế nào.

Ông Kenko làm vậy là bởi ông tin rằng đoàn tàu 
nhỏ là báu vật của địa phương và không thể thiếu đối với 
Oku Aizu.

Ông nói: ”Hầu hết cư dân đều là người già, phát 
triển hoạt động thương mại và sản xuất ở đây là điều bất 
khả thi. Vậy thì cách duy nhất để chúng tôi tồn tại là thu hút 
khách du lịch”. Trong khi người dân, chính quyền và công 
ty đường sắt đang tranh luận về sự cần thiết của tuyến 
Tadami, thì ông Kenko đã âm thầm sử dụng blog và 
phương tiện truyền thông xã hội để đăng tải những bức ảnh 
mình chụp.  Đó là những khoảnh khắc ấn tượng khi con tàu 
bé nhỏ chạy qua một đường hầm màu hồng đầy hoa anh 
đào tươi tốt vào mùa xuân; băng qua những thung lũng 
sông mù sương tựa vào những hàng cây xanh thẳm mùa 
hè; uốn lượn qua những con đường núi giữa sắc đỏ và vàng 
rực rỡ của mùa thu; và băng qua con đường bao phủ bởi 
tuyết trắng lấp lánh vào mùa đông.

“Tôi không phải là toritetsu, nhưng tôi yêu Oku 
Aizu”, ông Kenko Hoshi nói. “Tuyến Tadami góp phần tô 
điểm, làm cho cảnh quan xinh đẹp của khu vực trở nên đầy 
màu sắc và quyến rũ hơn”.

Ông Kenko sinh ra ở thị trấn Kaneyama, thuộc 
Oku Aizu. Đối với các gia đình ở quận Mifuke, nơi ông lớn 
lên, những chiếc thuyền gỗ đáy phẳng là phương tiện duy 
nhất để ra khỏi làng. Bản thân ông Kenko cũng từng sử 
dụng chúng để băng qua sông Tadami để đến trường.

Tuy nhiên, vào năm 1964, một trận lở đất đã xảy ra 
ở huyện và buộc người dân thị trấn phải di dời. Những 
chiếc phà cũng vì thế mà biến mất. “Tôi nhận ra rằng thật 
buồn khi mất đi quê hương của mình”.

Ông Kenko đã nghỉ hưu sau hơn 40 năm làm việc 
tại một công ty xây dựng trong vùng. Ông chứng kiến các 
hoạt động kinh doanh bị ngừng khi các công trình công 
cộng địa phương giảm dần. Chính những trải nghiệm này 
đã thôi thúc ông có động lực để nối lại tuyến Tadami.

“Nếu không làm gì cả”, ông Kenko nhớ lại, “thì 
toàn bộ vùng Oku Aizu có thể sẽ bị rơi vào quên lãng, và tôi 
có thể mất quê hương một lần nữa. Tôi không thể chịu 
đựng được khi nghĩ đến điều đó”. Năm 2010, ông Kenko 
đã nỗ lực để đưa những chiếc thuyền gỗ quay trở lại, dưới 
hình thức chuyến du lịch vượt sông Mugenkyo no 
Watashi, kéo dài từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 11.

“Tôi muốn thu hút du khách bằng cách 'đánh bóng' 
những viên ngọc địa phương vẫn bị ẩn giấu của khu vực 
này”, ông nói và đưa ra ví dụ rằng vào mùa hè, khi nhiệt độ 
chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, sương mù dày đặc bốc 
lên từ sông Tadami vào sáng sớm và tạo ra phong cảnh 
màn sương huyền diệu.

Một cảnh trong phim tài liệu “Mugen Tetsudo” 
(“Đường sắt mù sương huyền diệu”) cho thấy Kenko 
Hoshi và những chiếc phà đáy phẳng.

Vào khoảng năm 2014, tuyến Tadami đã chứng 
kiến sự gia tăng lượng khách du lịch châu Á, chủ yếu đến 
từ Đài Loan, những người đã biết đến con đường lãng mạn 
này nhờ các bức ảnh của ông Kenko. Họ tìm đến khu vực 
này và trải nghiệm đi tàu rồi dừng chân tại các điểm khác 
nhau dọc theo tuyến đường. Khi ấy, những người dân địa 
phương vẫn chưa dám tin rằng du lịch có thể mang lại 
nguồn thu nhập mới. Để giờ đây, khách du lịch đến nườm 
nượp, đi bộ thành hàng từ các nhà ga khác nhau đến các đài 
quan sát trên đỉnh đồi.

Ông Kenko nhớ lại: “Một số người từng cho rằng 
việc hồi sinh tuyến Tadami là lãng phí tiền thuế của người 
dân, nhưng giờ họ phải im lặng. Tôi nghĩ họ đã nhận ra tầm 
quan trọng của tuyến đường sắt đối với khu vực”.

Ông Kenko thậm chí còn tổ chức một cuộc thi 
nhiếp ảnh ở  Cuộc triển lãm trưng bày các bức Đài Loan.
ảnh về tuyến ường Tadami ã thu hút hơn 13.000 người đ đ
tới tham quan trong 10 ngày. Người ta gọi nó là “Đường sắt 
lãng mạn nhất thế giới”. ■
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955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier
wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter
wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter
wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker
wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman
wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time. 
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority 
is given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call: 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

NEW

015-2038/1606

Travel Agents Hiring
Travel Agency in Greater Atlanta and Houston Area 

looking for experienced Bilingual (Vietnamese preferred) 

Travel Agents. Excellent benefits including 401K and 

Medical Insurance, GDS knowledge required. In office 

position.

Greater Atlanta & Houston Area

Interested travel agents 

please forward your resumes to hr@Skybirdtravel.com

NEW

973-2039/1607

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng thöïc 
phaåm daây chuyeàn saûn xuaát vaø caàn 
ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn nhieàu thôï nöõ söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc nhieàu kinh nghieäm caøng toát. Coøm 

theå laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa 

laøm ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø 

giao ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính 

trong naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn 

phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

960-2038/1606

Tuyeån Nhaân Vieân

A Lighting Distributor gaàn Saân bay IAH, tuyeån caùc vò 

trí: laùi xe, giao nhaän haøng vaø laép raùp. Yeâu caàu noùi 

tieáng Anh haøng ngaøy. Full time, ñöôïc traû löông cho 

ngaøy leã.

IAH Airport

Email: cindy@lumivertlighting.com

281-250-0874Text or call:

NEW

992-2042/1610

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ beù trai döôùi 1 

tuoåi. Caàn bieát laùi xe. Coù theå 

naáu aên, 13 ngaøy/thaùng laøm töø 

7:AM - 7:PM.

59 N & Kirby (Zipcode 77005)

Xin lieân laïc: 832-516-3318

NEW

035-2047/1615

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi chaêm soùc cuï oâng 90 tuoåi taïi nhaø khu Cypress. Ngöôøi giuùp 

döôùi 65 tuoåi, chaêm chæ, toát buïng, bieát naáu ñoà aên Vieät Nam. Laøm theo 

höôùng daãn do huyeát aùp, cho uoáng thuoác vaø côm nöôùc ñuùng giôø. Coù 

phoøng rieâng, bao aên ôû, löông cao, ôû laïi nhaø 5 hay 6 ñeâm moät tuaàn.

Khu Cypress

Lieân Laïc Coâ Haèng: 713-213-9465

NEW

957-2038/1606

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

EXPERT ONE HOUR ALTERATION. 
Caàn gaáp thôï söûa Quaàn AÙo. Full/Part 
Time. Phaûi noùi chuùt tieáng Anh.

New! New! New!

Xin lieân laïc

713-533-9995 * 832-274-8777

Bốn loài vật có nguy cơ mang 
bệnh dại cao nhất

Theo trang A-Z-Animals, gấu mèo Mỹ, chồn 
hôi, dơi và cáo là những loài ộng vật có nguy đ
cơ mang bệnh dại cao nhất.

Nhiều người thường nghĩ chó, mèo là những loài dễ 
mang bệnh dại. Tuy nhiên, ở Mỹ, các trường hợp ghi nhận 
gấu mèo tấn công con người và mắc bệnh dại cũng rất 
nhiều.

Dưới đây là sự nguy hiểm của các loài tiềm ẩn nguy cơ 
mang bệnh dại cao nhất do trang A-Z-Animals liệt kê.

Gấu mèo Mỹ

Gấu mèo chiếm gần 35% tổng số ca bệnh dại liên 
quan đến động vật ở xứ sở cờ hoa. Tại miền Đông nước 
Mỹ, con người phải đối phó với nhiều con gấu mèo dại từ 
những năm 1960. Trong khi đó, thành phố New York lần 
đầu tiên phát sinh vấn đề này vào những năm 1990.

Gấu mèo Mỹ thường tận dụng các nguồn tài nguyên 
liên quan đến con người, chúng lục lọi thùng rác để tìm 
thức ăn và sử dụng nhà kho hoặc các khoảng trống để trú 
ẩn.

Trang A-Z-Animals khuyến cáo mọi người cần giữ an 
toàn bằng cách không để cho gấu mèo hoạt động tự do gần 
nhà. Ví dụ, họ giữ thức ăn cho vật nuôi trong nhà và sử 
dụng thùng rác có nắp đậy chắc chắn. Ngoài ra, mọi người 
có thể giữ các thùng rác của mình trong nhà đến khi xe rác 
tới lấy.

Chồn hôi
Chồn hôi là một loài động vật khác có khả năng mang 

bệnh dại ở Mỹ. Tại Wisconsin, chồn hôi là một trong 
những loài mang virus dại điển hình, bên cạnh loài dơi.

Theo trang A-Z-Animals, mọi người cần thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa để đuổi chồn hôi ra khỏi sân nhà. 
Tương tự gấu mèo, những con chồn hôi thích kiếm ăn qua 
rác, thức ăn cho vật nuôi hoặc bất kỳ nguồn thức ăn thừa 
nào khác ở bên ngoài.

Do đó, cách hiệu quả nhất để ngăn chồn hôi là loại bỏ 
mọi nguồn thức ăn, luôn đóng cửa hầm xe và nhà kho vào 
ban đêm. Chồn hôi có đặc tính hoạt động về đêm, mọi 
người cần đóng cửa hầm xe vào lúc chạng vạng tối để tránh 
mọi vấn đề mà chồn hôi có thể gây ra.

Dơi
Phần lớn các loài dơi thường không mang bệnh dại, 

nhưng một số ít lại mang căn bệnh nguy hiểm này và lây 
lan nhanh chóng. Dơi cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra 
các ca tử vong liên quan đến bệnh dại ở người tại Mỹ. Dơi 
dại gần như tồn tại ở tất cả tiểu bang trên đất Mỹ (trừ 
Hawaii).

Trang A-Z-Animals nhận định dơi không tự nhiên trở 
nên hung dữ. Tuy nhiên, nếu cảm thấy bị đe dọa, chúng có 
thể cắn. Nếu một con dơi bay vào nhà, mọi người nên đeo 
thêm găng tay dày để xua đuổi chúng một cách an toàn. 
Tránh dùng găng tay cotton vì dơi có thể cắn xuyên qua 
được, găng tay da sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Sau khi cẩn 
thận đuổi dơi ra khỏi nhà, mọi người cần bịt kín những 
khoảng trống mà chúng có thể chui vào lại.

Cáo

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa 
dịch bệnh Mỹ (CDC), cáo chiếm khoảng 7% các trường 
hợp mắc bệnh dại ở xứ sở cờ hoa. Không những vậy, trang 
A-Z-Animals nhận xét rằng rất hiếm khi chủng bệnh dại ở 
cáo truyền sang người. Tuy nhiên, nạn nhân cần có sự 
chăm sóc y tế ngay lập tức sau khi bị cắn hoặc tiếp xúc với 
cáo. Mọi người không nên lo lắng quá nhiều khi nhìn thấy 
một con cáo trong sân nhà, vì những con vật này không tấn 
công con người, trừ các trường hợp hi hữu.

Thông thường, một con cáo sẽ bỏ chạy trước khi nó 
tấn công con người. Do đó, nếu một con cáo tiếp cận con 
người, điều này có nghĩa là nó đã quen với việc được mọi 
người cho ăn.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng không mang bệnh dại, 
việc những con cáo mất đi sự sợ hãi với con người cũng rất 
nguy hiểm. Vì vậy, mọi người không nên cho cáo ăn với 
mục đích là để khuyên nó rời đi.

Bệnh dại là một căn bệnh rất nguy hiểm, khả năng con 
người mắc bệnh dại vẫn ở mức tương đối thấp. Trang A-Z-
Animals thông tin hàng năm, chỉ có 1-3 báo cáo về các 
trường hợp mắc bệnh dại liên quan đến con người. Từ năm 
2009-2018, chỉ 25 trường hợp mắc bệnh dại ở người được 
ghi nhận tại Mỹ. Trong số 25 trường hợp đó, 7 trường hợp 
lây nhiễm xảy ra bên ngoài nước Mỹ và các vùng lãnh thổ 
của Mỹ. ■

Covid-19 gây nguy hiểm cho 
những người mắc bệnh viêm gan 
mạn tính

Nghiên cứu của nước Áo mới đây cho thấy 
khoảng 1/4 bệnh nhân mắc bệnh gan mạn 
tính và Covid-19 cùng lúc đã phát triển các 

dấu hiệu của suy gan ứ mật.
Theo Managed Healthcare Executive, nhiều người 

thường coi SARS-CoV-2 là loại virus ảnh hưởng chủ yếu 
đến phổi, gây suy hô hấp cấp tính. Tuy nhiên, loại virus 
này cũng có thể tấn công hệ thống gan, tế bào thần kinh và 
đường ruột, gây ra tình trạng suy đa cơ quan, những trường 
hợp nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tử vong.

Năm 2022, các nhà khoa học tại Đại học Y khoa 
Vienna ở Áo đã thực hiện một nghiên cứu để tìm hiểu sự 
ảnh hưởng của Covid-19 đến gan. Qua đó, các bác sĩ phát 
hiện những bất thường về hóa học của gan xảy ra ở nhiều 
bệnh nhân mắc Covid-19, đặc biệt những người bị bệnh 
nặng hoặc nhiễm virus nặng.

Họ cũng hiểu rằng những người mắc bệnh gan mạn 
tính phải đối mặt với nguy cơ mắc Covid-19 nặng sau khi 
bị nhiễm trùng và có tỷ lệ tử vong cao hơn, đặc biệt những 
người mắc bệnh gan mạn tính đang tiến triển.

Tác giả chính của nghiên cứu - bác sĩ y khoa Lukas 
Hartl - và các đồng nghiệp đã xem xét kết quả xét nghiệm 
gan bất thường ở những người mắc bệnh gan mạn tính sau 
khi xét nghiệm PCR dương tính với SARS-COV-2, bằng 
chứng về tổn thương tế bào gan và ứ mật ở gan. Ngoài ra, 
họ cũng xem xét kết quả lâm sàng và báo cáo kết quả trên 
tạp chí Hepatology.

Cụ thể, nghiên cứu bao gồm 496 bệnh nhân trưởng 
thành nhập viện vì Covid-19. Hầu hết bệnh nhân là nam 
giới với độ tuổi trung bình là 67,4 tuổi. Bên cạnh đó, một 
nhóm bệnh nhân viêm phổi nhập viện không phải do 
Covid-19 có cùng độ tuổi và mức độ bệnh gan cũng được 
sử dụng để so sánh.

Nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân mắc bệnh gan 
mạn tính có lượng aminotransferase tăng cao trong quá 
trình mắc Covid-19, sau đó là sự tăng dần các thông số của 
tổn thương gan do ứ mật. Việc tăng aminotransferase trong 
máu có thể là dấu hiệu của viêm gan, xơ gan, bạch cầu đơn 
nhân hoặc các bệnh gan khác.

Mặc dù cuối cùng, aminotransferase đã trở lại mức 
bình thường đối với một số bệnh nhân, các nhà nghiên cứu 
vẫn tìm thấy sự gia tăng đều đặn về bằng chứng tổn thương 
gan do ứ mật, giảm hoặc ngừng lưu thông mật. Ứ mật có 
thể dẫn đến xơ gan và các bệnh khác về gan, từ đó dẫn đến 
ung thư gan giai đoạn cuối. Các thử nghiệm trong phòng 
thí nghiệm in vitro đã chỉ ra SARS-CoV-2 có thể lây 
nhiễm đến các tế bào đường mật.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra 31 bệnh nhân 
mắc bệnh gan mạn tính bị ứ mật nghiêm trọng, trong khi 15 
bệnh nhân mắc bệnh gan từ trước đã phát triển các dấu hiệu 
của suy gan ứ mật. 10 bệnh nhân khác được chẩn đoán mắc 
bệnh viêm đường mật xơ cứng thứ phát (SSC) và một 
bệnh nhân bị viêm đường mật xơ cứng nguyên phát từ 
trước. Qua đó, cho thấy các dấu hiệu X-quang và xét 
nghiệm về bệnh của họ đã tiến triển sau khi bị mắc Covid-
19.

“Khoảng 1/4 bệnh nhân mắc CLD (bệnh gan mạn 
tính) và Covid-19 đã phát triển các dấu hiệu xét nghiệm 
của suy gan ứ mật cũng như 15,4% được chẩn đoán mắc 
SSC. SSC thực sự xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh 
nhân CLD bị nhiễm SARS-CoV-2 so với nhóm bệnh nhân 
mắc CLD và viêm phổi không phải do Covid-19 gây ra”, 
ông Hartl nói. ■

Tác động của giấc ngủ đến việc giảm 
cân

Theo Insider, nghiên cứu này được trình bày tại 
buổi thảo luận khoa học về dịch tễ học, phòng 

ngừa, lối sống và sức khỏe tim mạch 2023 của Hiệp hội 
Tim mạch Mỹ, do các nhà nghiên cứu từ Đại học 
Pittsburgh thực hiện.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát 125 người trưởng 
thành có chỉ số BMI ở mức thừa cân hoặc béo phì khi họ 
trải qua chương trình giảm cân trong 12 tháng. Từ kết quả 
này, nhóm nghiên cứu tiếp tục so sánh mức độ ngủ ngon 
của người tham gia với khả năng tuân theo các mục tiêu ăn 
kiêng và tập thể dục. Nghiên cứu không tập trung giúp 
người tham gia cải thiện giấc ngủ. Mục tiêu của việc khảo 
sát này là đánh giá ngủ nhiều và ngon hơn có thể hỗ trợ 
giảm cân hay không.

Các nhà nghiên cứu đo lường giấc ngủ dựa trên 3 yếu 
tố gồm thời gian ngủ, tính đều đặn của lịch ngủ và người 
tham gia có thực sự cảm thấy được nghỉ ngơi hay không.

Kết quả cho thấy những người tham gia với điểm số 
giấc ngủ ngon cao có nhiều khả năng đạt được mục tiêu 
calo và thường xuyên tham gia các buổi học của chương 
trình. Họ cũng có xu hướng tập thể dục thường xuyên hơn.

Christopher E. Kline, tác giả chính của nghiên cứu, 
phó giáo sư về sức khỏe và phát triển con người tại Đại học 
Pittsburgh, chia sẻ: “Mặc dù kỳ vọng giấc ngủ sẽ tạo ra sự 
khác biệt, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó có tác động 
tích cực đến cả 3 yếu tố của chương trình. Những kết quả 
này cho thấy việc tối ưu hóa giấc ngủ sẽ giúp điều chỉnh lối 
sống tốt hơn”. Ông Kline cũng đặt vấn đề: Câu hỏi gợi mở 
cho nghiên cứu trong tương lai là liệu chúng ta có thể tăng 
cường thay đổi lối sống, cuối cùng là tăng hiệu quả giảm 
cân nếu cải thiện sức khỏe giấc ngủ.

Ngoài ra, một nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra ngủ 
ngon giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong lúc giảm cân. 
Nghỉ ngơi đầy đủ cũng đóng vai trò trong việc thèm ăn.

Một số nghiên cứu phát hiện ra người ngủ ngon sẽ cắt 
giảm 270 calo mỗi ngày trong lúc ngủ mà không thay đổi 
bất kỳ thói quen nào khác.

Theo các chuyên gia, để cải thiện giấc ngủ, bạn cần đi 
ngủ vào thời gian cố định, thực hiện các hoạt động thư giãn 
trước khi ngủ cũng như tránh caffeine, rượu và sử dụng 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

987-2041/1609

CAÀN THÔÏ NAILS!

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï boät vaø thôï Chaân tay nöôùc. Khaùch 

Meã 70%. tieäm laøm thoaûi maùi nhö gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text: 

832-758-3852
_________________________________________________

018-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù trai 5 vaø 6 tuoåi, caùch 

Houston 2.30 laùi xe, beù saép ñi hoïc. Caàn naáu 

aên, doïn deïp nhaø cöûa. Löông $1,700/thaùng.

Xin lieân laïc:   

Phong: 281-891-9985

Joy: 346-715-1080
_________________________________________________

962-2038/1606

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø cho 1 cuï baø coøn 

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

laïi nhaø. Khu Southwest Houston, Beechnut 

& Fondren.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén:   

832-561-6444
_________________________________________________

011-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ chaêm soùc cuï Baø 95 tuoåi, ôû laïi 

ñeâm, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Northwest Loop 610 vaø Hwy 290.

Löông thoûa thuaän, xin lieân laïc: 

281-795-3320

031-2046/1614

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn chôï HEB & tröôøng 

hoïc ñang caàn raát nhieàu thôï toùc. Bao löông 

$680-$800/tuaàn, hôn aên chia tuøy theo khaû 

naêng.

Xin lieân laïc:

832-973-9054

832-973-9690
_________________________________________________

988-2057/1625

CAÀN THÔÏ NAILS!

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù baèng 

Wax, bao löông tuøy theo khaû naêng hoaëc 900. 

Tieäm caùch chôï Höng Ñoâng 10 phuùt, Hong 

Kong III 12 phuùt..

Xin lieân laïc Haân:

832-614-5612 

281-736-6091
_________________________________________________

964-2039/1607

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc hoaëc môùi 

bieát laøm. Nhaän Full time/Part time. Tieäm ôû 

Hwy 6 & Fortbend Toll, giöõa Hk2 & 4

Xin lieân laïc: 

832-512-4028

281-431-4499

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm - SEWING 

CONTRACTORS). Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø 

giaác deã daøng, lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh 

naêm, thu nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû 

theo hôïp ñoàng (W9-contracting). 

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
_________________________________________________

898-2028/1596

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ - KHU BELLAIRE 

Caàn moät baùc gaùi bieát laùi xe ñöa ñoùn ñi hoïc. 

Giuùp ít vieäc nhaø, khu Bellaire. ÔÛ laïi hoaêc veà 

trong ngaøy. Bao aên, ôû, coù phoøng rieâng, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

010-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ hai beù (2 tuoåi vaø 6 tuoåi) vaø 

giuùp vieäc nhaø. Laøm 5 tôùi 7 ngaøy moät tuaàn, coù 

phoøng rieâng, löông töø $100-$120/ngaøy theo 

khaû naêng.

Xin vui loøng lieân laïc Coâ Traâm: 

210-313-3213

hoaëc Vy: 210-833-6366

962-2038/1606

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø cho 1 cuï baø coøn 

khoûe. Khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû 

laïi nhaø, khu Southwest Houston

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 832-561-6444
_________________________________________________

046-2048/1616

CAÀN NGÖÔØI

Tieäm Dry Clean caàn ngöôøi laøm counter, bieát 

tieáng Anh. ÔÛ 610 & Richmond. Good benefit, 

holiday vacation pay. Full time hoaëc Part 

time.

Xin lieân laïc Kim: 281-236-8880
_________________________________________________

989-2041/1609

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû sô sinh, khu vöïc Sugarland 

77479. ÔÛ laïi hoaëc veà trong ngaøy, khoâng caàn 

naáu aên. Neáu ôû laïi seõ coù phoøng rieäng, löông 

haäu.

Xin lieân laïc Dung:

281-701-1800 * 832-858-4615
_________________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, Hobby 

Airport caàn thôï may ñoà treû em, thôï theâu bieát 

söû duïng maùy Tamija Embroidery, thôï uûi.  Coù 

theå nhaän may taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát 

ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 

W: 281-759-2400

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nails Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

NEW

029-2046/1614

Tuyeån Nhaân Vieân

Tieäm Vehicle Inspection caàn ngöôøi laøm Full-
time hoaëc Part-time. Seõ training löông cao, traû 
Holidays, coâng vieäc nheï nhaøng thoaûi maùi.

New! New! New!

Xin lieân laïc

832-964-6860 * 832-964-6861

NEW

Haõng theâu vuøng Southwest caàn tuyeån nhaân vieân sau ñaây. 

* Nöõ: caét chæ vaø gaáp haøng, neáu khoâng coù kinh nghieäm thì seõ training. 

* Nam: uûi vaø caét giaáy theâu, seõ training

032-2045/1614

Tuyeån Nhaân Vieân
Vuøng Southwest

Xin nhaén tin cho chò Höông 713-306-1354 hoaëc tôùi haõng apply.

Unlimited Custom Embroidery - 10507 Fallstone Road, Houston TX 77099

Dấu hiệu cảnh báo cơ thể 
không đủ protein

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, 
vết thương khó lành, nhanh ói, hay ốm, đ
đ đến lúc cần bổ sung thêm protein cho ã 

cơ thể.
Protein hay chất đạm là chất dinh dưỡng đa lượng 

được tạo thành từ các axit amin. Dưỡng chất này rất cần 
thiết cho cơ thể và thường được gọi là khối xây dựng cơ 
bắp.

Protein không chỉ quan trọng đối với việc sửa chữa 
và duy trì cơ bắp, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể và 
điều hòa nội tiết tố.

Protein sống trong mọi tế bào của cơ thể, từ xương 
đến da... Ngoài ra, protein hoạt động như enzym đẩy 
nhanh phản ứng hóa học, điều chỉnh quá trình vận chuyển 
các chất qua màng tế bào và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh 
tật.

Con người cần bao nhiêu protein?
Theo Thư viện Y khoa Quốc gia (Mỹ), nhu cầu 

protein dựa trên tuổi tác, giới tính, tiền sử sức khỏe và mức 
độ tập thể dục trong một ngày.

Thông thường, một người trưởng thành khỏe 
mạnh với hoạt động thể chất tối thiểu cần 0,8 gram protein 
cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ví dụ: Lượng 
protein khuyến nghị hàng ngày cho một người nặng 57 kg 
là 72 gram.

Trong khi đó, những người thường xuyên tập thể 
dục có thể cần nhiều protein hơn. Nghiên cứu từ Học viện 
Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Đại học Y khoa Thể thao Mỹ, 
các chuyên gia khuyên người lớn và vận động viên năng 
động nên tiêu thụ khoảng 1,2-2 gram mỗi kg trọng lượng 
cơ thể.

Dấu hiệu thiếu hụt protein
Bạn nên tăng lượng tiêu thụ protein nếu nhận thấy 

bất kỳ dấu hiệu nào sau đây (sau khi tham khảo ý kiến   bác 
sĩ).

Suy nhược, mất cơ và mệt mỏi
Theo India Times, thiếu protein trong chế độ ăn 

uống có thể dẫn đến suy nhược, mệt mỏi và mất cơ bắp. 
Điều này là do khi thiếu protein, cơ thể sẽ giảm nhu cầu 
protein từ xương.

Nghiên cứu cho thấy chỉ một tuần không ăn đủ 
protein có thể ảnh hưởng đến các cơ chịu trách nhiệm về tư 
thế và chuyển động, đặc biệt với người từ 55 tuổi trở lên. 
Theo thời gian, nó dẫn đến teo cơ, từ đó làm giảm sức 
mạnh và chậm quá trình trao đổi chất. Điều này cũng gây 
thiếu máu, khi các tế bào không nhận đủ oxy, khiến bạn 
mệt mỏi, suy nhược.

Vết thương hồi phục chậm
Nếu gần đây bạn bị chấn thương do tai nạn hoặc có 

thói quen tập luyện cường độ cao hay vừa trải qua một 
cuộc phẫu thuật và vẫn đang hồi phục, lượng protein thấp 
trong cơ thể có thể làm chậm quá trình chữa lành vết 
thương.

Nhanh đói

Protein cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đó là một 
trong ba nguồn calo, cùng với carbs và chất béo. Nếu 
thường xuyên muốn ăn thêm, nhanh đói mặc dù vẫn ăn 
uống đầy đủ hoặc vừa ăn xong, bạn có thể cần tiêu thụ 
nhiều protein hơn. Các nghiên cứu phát hiện ăn thực phẩm 
có protein giúp bạn cảm thấy no lâu hơn suốt cả ngày.

Suy giảm chức năng miễn dịch
Thiếu protein cũng có thể khiến bạn dễ bị ốm. 

Protein rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch, tăng 
cường khả năng ngăn chặn virus và vi khuẩn. Ngoài ra, các 
tế bào miễn dịch được tạo thành từ axit amin, về cơ bản là 
protein.

Điều đó cho thấy bạn cần bổ sung đủ lượng protein 
cần thiết để tránh xa các bệnh nhiễm trùng.

Các vấn đề liên quan tóc, móng, da
Các dấu hiệu ban đầu khác của lượng protein thấp 

trong cơ thể bao gồm móng tay yếu, dễ gãy, da khô và tóc 
mỏng. Điều này xảy ra vì da, tóc và móng của chúng ta 
được tạo thành từ một số loại protein như elastin, collagen 
và keratin. Do đó, thiếu protein có thể ảnh hưởng đến tóc, 
da và móng.

Sưng phù	
Theo WebMD, một trong những dấu hiệu phổ biến 

nhất cho thấy bạn không nhận đủ protein là sưng tấy (hay 
phù nề), đặc biệt là ở bụng, chân, bàn chân và bàn tay. 
Protein lưu thông trong máu - đặc biệt là albumin - giúp 
ngăn chất lỏng không tích tụ trong các mô. Nhưng nhiều 
thứ có thể gây phù nề, vì vậy, hãy chắc chắn kiểm tra với 
bác sĩ trong trường hợp nghiêm trọng hơn.

Thay đổi tâm trạng
Bộ não sử dụng hóa chất (chất dẫn truyền thần 

kinh) để chuyển tiếp thông tin giữa các tế bào. Nhiều chất 
dẫn truyền thần kinh này được tạo thành từ các axit amin, 
là những khối xây dựng nên protein.

Vì vậy, việc thiếu protein trong chế độ ăn uống 
hàng ngày nghĩa là cơ thể bạn không thể tạo ra đủ các chất 
dẫn truyền thần kinh đó, điều này sẽ thay đổi cách thức 
hoạt động của não bộ. Ví dụ, với mức độ thấp của 
dopamine và serotonin, bạn có thể cảm thấy chán nản hoặc 
quá hung hăng. ■

Sáu thực phẩm là “khắc tinh” 
của nếp nhăn, ăn càng nhiều càng 
trẻ trung như gái 20

Những thực phẩm dưới đây có thể giúp bạn 
cải thiện nếp nhăn hiệu quả.

Trà xanh
Trà xanh có công dụng làm giảm nếp nhăn và làm 

chậm quá trình lão hóa. Điều này là bởi vì trong trà xanh có 
chứa chất chống oxy hóa và chất chống viêm. Trà xanh đã 
được chứng minh có công dụng làm giảm tác hại do ánh 
nắng mặt trời.

Gạo lứt
Gạo lứt nói chung và đặc biệt lớp cùi và phôi của 

gạo lứt chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng làm tăng cường 
vẻ đẹp bao gồm C0Q10, các vitamin E, vitamin nhóm B có 
cả Ca/biotin chống lão hóa.Gạo lứt cũng chứa GABA 
(gama amino butiric axit), squalence, là những chất cần 
thiết để làm da sáng bóng, mịn màng, làm mờ những nếp 
nhăn, không bị thô nhám.

Gạo lứt còn chứa những chất cần thiết để làm da 
sáng bóng, mịn màng, làm mờ những nếp nhăn, không bị 
thô nhám. Ở nước Mỹ tinh chất gạo lứt được xếp hạng là 
thực phẩm hàng đầu trong số 28 loại thực phẩm giàu chất 
chống oxy hóa tự nhiên.

Cà chua
Cà chua có rất nhiều vitamin C, giúp xây dựng 

collagen và làm cho làn da của bạn trông săn chắc hơn và 
dày hơn một chút. Thành phầnlycopene, giúp bảo vệ làn da 
của bạn khỏi tác hại của tia tử ngoại và cải thiện hệ thống 
mạch m.áu của bạn. Nghiên cứu cho thấy sau 6 tuần ăn cà 
chua thường xuyên, cho thấy cải thiện sức khỏe da đáng 
kể.

Các loại quả mọng
Quả việt quất và quả mâm xôi là lựa chọn hàng 

đầu. Chúng chứa flavonoid, polyphenol, vitamin, chế 
phẩm sinh học và nhiều chất chống oxy hóa. Chúng có tác 
dụng nhặt các gốc tự do - được ví là “rác” trong cơ thể - để 
thải ra ngoài, và có thể thúc đẩy tái tạo tế bào da tươi mới.

Mật ong
Mật ong có chứa chất kháng khuẩn, chất chống 

oxy hóa và chất giữ ẩm tự nhiên, vì vậy nó có lợi cho da. 
Mặc dù thường được sử dụng trong các loại mặt nạ tự làm 
và bôi tại chỗ để giảm viêm, điều trị mụn và giữ ẩm cho da 
khô, ăn mật ong cũng là một ý tưởng hay, bạn có thể thay 
thế các loại kẹo khác.

Lô hội
Đặc tính chống lão hóa của lô hội được biết đến từ 

lâu. Bằng chứng khoa học chỉ ra rằng nước ép lô hội có thể 
giúp lành da và đảo ngược quá trình lão hóa. Da bị lão hóa 
vì tổn thương do tia UV và giảm collagen ở da. Collagen 
giúp giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Lão hóa phá vỡ ma 
trận collagen trong da dẫn tới hình thành các nếp nhăn.

Uống nước ép lô hội được biết là làm giảm chiều 
sâu nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi da do tăng cường sản 
sinh collagen.

Nếp nhăn là điều khó tránh khỏi khi bạn bắt đầu 
bước vào 30 trở đi, thế nhưng bằng một số biện pháp cơ 
bản làm đẹp da từ bên trong, chắc chắn tình trạng này sẽ 
được đẩy lùi. ■
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NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

NEW

Hôïp ñoàng baùn thôøi gian

A Finish Touch tìm kieám thôï may ñeå giuùp saûn xuaát Caø vaït vaø caùc maët haøng khaùc (neáu caàn). Chuùng toâi ñang tìm kieám nhöõng thôï may ñoäc laäp coù kinh nghieäm, nhöõng ngöôøi 

coù maùy moùc rieâng, chaúng haïn nhö maùy coâng nghieäp/maùy moät kim. Chuùng toâi cung caáp taát caû caùc vaät lieäu bao goàm vaûi, trang trí, cuùc aùo ... Phaûi coù khaû naêng tuaân theo caùc 

höôùng daãn, moâ taû kyõ thuaät vaø caùch may.

Ñaây laø coâng vieäc baùn thôøi gian (1099). Giôø laøm vieäc linh hoaït nhöng döï aùn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc haïn choùt ñaõ thieát laäp. Caùc maët haøng ñöôïc may laø caùc maãu rieâng 

khoâng theå sao cheùp ñeå söû duïng cho muïc ñích caù nhaân. Thanh toaùn ñöôïc thieát laäp treân cô baûn cho moãi maët haøng.

Yeâu caàu kinh nghieäm: ít nhaát 3 naêm.

Ngoân ngöõ öu tieân: Tieáng Anh, Tieáng Vieät chaáp nhaän ñöôïc.

982-2040/1608

Vui loøng lieân laïc SHERRI: 281-444-4504

Tuyeån Thôï May
A finish touch - WillowBrook Area 77066

NEW

993-2042/1610

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM TIEÄM VIDEO 

VUØNG SOUTHWEST BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH 

GIAO TIEÁP. KHOÂNG CAÀN KINH NGHIEÄM

Vuøng Southwest

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

PHUÏ NÖÕ - GIA ÑÌNH

NEW

003-2043/1611

Server / Waitstaff
We are a full service Korean BBQ Restaurant and are seeking 
a part-time or full-time Server to become an integral part of our 
team! Our ideal candidate is self-driven, hard-working and 
engaging. Must have previous experience as a server with good 
English communication skills. Compensation averages $15.00 - 
$20.00/hour depending on experience.

New! New! New!

Lucky Palace Korean Restaurant. 8508 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036

Please email: yellowdragontx@gmail.com

NEW

007-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ treû ôû laïi nhaø khu Downtown, gia ñình Baùc só, caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi, chaêm chæ, toát buïng vaø saün saøng 

laøm theo höôùng daãn coi hai beù gaùi 5 tuoåi vaø 1 tuoåi. Em gaùi lôùn seõ ñi hoïc caû ngaøy. Kieám ngöôøi coù kinh nghieäm troâng 

treû vaø khaû naêng giuùp vieäc nhaø. Gia ñình BS seõ traû löông cao, coù phoøng rieâng. Bao aên ôû vaø moïi chi phí. Ñieàu kieän: 

laøm vieäc sieâng naêng vaø chaáp nhaän giôø giaác thay ñoåi tuøy theo giôø laøm vieäc cuûa gia chuû. ÔÛ laïi nhaø 5 hay 6 ñeâm moät 

tuaàn.

Khu Downtown

Ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Ngoïc AÙnh: 281-704-6259

NEW

009-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn tìm moät Coâ/Baùc Gaùi döôùi 60 tuoåi, giuùp chaêm 

soùc moät oâng cuï 92 tuoåi ôû nhaø. Zipcode 77083 

(SW Bellaire & Eldridge). $2,000/thaùng.  Moïi 

thoâng tin xin vui loøng lieân laïc.

Zipcode 77083

Chò Duyeân:832-298-1767

027-2045/1613

WE ARE HIRING
l Outside Sales (Health Supplement products) - umeken.com
l Bi-Lingual (English and Vietnamese)
l Must be able to travel
l Work location: Remote
l Strong communication/interpersonal skills
l Speaking & Understanding Chinese language is a plus

Please send resume to: scott.yoo@umekenusa.com
Tel. 562-207-4342 * 346-899-8090

Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn 
salad mỗi ngày?

Theo Eat This, ăn salad mỗi ngày giúp giảm 
cân, ngừa táo bón, trẻ hóa bộ não... nhưng 
cũng có thể khiến bạn bị đầy bụng, ợ nóng 

nếu ăn khẩu phần không hợp lý.
Salad là món ăn phổ biến dành cho người giảm cân 

và muốn ăn uống lành mạnh. Dù bạn đang cố gắng ăn 
nhiều trái cây và rau củ, giảm vài kg hay chỉ đơn giản là 
muốn ăn no để hạn chế cảm giác thèm ăn, salad đều có thể 
giúp bạn thực hiện những mục tiêu này.

Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ 
(2020-2025), người trưởng thành nên ăn ít nhất 2,5 chén 
rau/ngày. Trên thực tế, CDC ghi nhận chỉ có 1/10 người 
Mỹ trưởng thành thực sự ăn đủ lượng rau khuyến nghị 
hàng ngày.

Tuy nhiên, ăn salad mỗi ngày có thể giúp bạn đạt 
đủ lượng rau theo khuyến nghị, miễn là bạn ăn theo “chế 
độ ăn cầu vồng” với nhiều loại rau khác nhau.

Chế độ ăn cầu vồng là thuật ngữ chỉ việc ăn đa 
dạng các loại trái cây và rau quả để nhận được càng nhiều 
chất dinh dưỡng khác nhau càng tốt.

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí Đánh giá 
Phê bình về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, các loại 
thực phẩm khác nhau sẽ cung cấp thành phần dinh dưỡng, 
năng lượng và hoạt tính sinh học riêng.

Ví dụ, các loại quả mọng màu sẫm, rau họ cải xanh 
và trái cây họ cam quýt có tác động ngăn ngừa bệnh mạn 
tính cao hơn các loại khác. Điều này không có nghĩa là các 
loại trái cây và rau quả còn lại không tốt. Vì vậy, bạn cần ăn 
đa dạng để hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt.

Bạn có từng nghĩ ăn salad mỗi ngày sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến cơ thể?

Cà chua là nguyên liệu phổ biến của món salad, 
nhưng nếu ăn quá nhiều, bạn có thể bị trào ngược axit

Gina Keatley, chuyên gia dinh dưỡng tại Keatley 
Medical Nutrition Therapy, New York, cho biết: “Salad 
nói chung là thực phẩm ít tinh bột, giúp bạn điều chỉnh 
lượng đường trong máu tốt hơn. Nhưng không phải tất cả 
món salad đều được làm như nhau. Ví dụ, một số món 
salad thuộc nhóm thức ăn nhanh có thể chứa hơn 2.000 
calo”.

Theo bà Keatley, salad là món ăn lành mạnh nhưng 
nếu ăn chúng hàng ngày, bạn nên lưu ý đến thành phần và 
khẩu phần ăn (đặc biệt là khi có liên quan đến nước sốt và 
chất béo).

Dưới đây là những điều sẽ xảy ra với cơ thể và sức 
khỏe khi bạn ăn salad mỗi ngày.

Hấp thụ nhiều vitamin hơn
Nếu bạn biết cách kết hợp nhiều loại nguyên liệu 

(các loại rau, trái cây, đậu, quả hạch, hạt, protein...) và 
thường xuyên thay đổi thực đơn, món salad có thể trở 

thành nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin 
và khoáng chất cho cơ thể.

Theo Eat This, nghiên cứu chỉ ra dầu dùng trong 
nước sốt salad có thể giúp cơ thể hấp thụ các vi chất dinh 
dưỡng hòa tan trong chất béo hiệu quả hơn. Những chất 
dinh dưỡng này bao gồm alpha và beta carotene, lycopene, 
lutein, vitamin E, vitamin K và vitamin A.

Công thức salad giàu các loại vitamin tăng cường 
miễn dịch bạn có thể làm thử gồm rau bina, cải xoăn, cá hồi 
và hạt hạnh nhân hay hạt hướng dương.

Giúp trẻ hóa bộ não
Đặt mục tiêu ăn salad mỗi ngày là cách hiệu quả để 

đảm bảo bộ não luôn ở trạng thái tốt nhất. Trên thực tế, 
nghiên cứu năm 2018 cho thấy ăn một phần salad mỗi 
ngày giúp cải thiện trí nhớ của người cao tuổi đến 11 năm. 
Thậm chí, ăn nửa chén salad cũng đủ làm chậm tốc độ suy 
giảm nhận thức.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra 
người ăn nhiều rau lá xanh có chức năng ghi nhớ của người 
trẻ hơn. Vì vậy, khi làm salad, bạn hãy cho thêm một ít cải 
xoăn, rau bina hoặc rau cải xanh để tăng cường sức khỏe 
bộ não.

Giảm cân do ăn ít thực phẩm không lành mạnh 
hơn

Một trong những lý do salad thích hợp cho người 
muốn duy trì cân nặng hoặc giảm cân là chúng thường 
chứa nhiều chất xơ. Theo nghiên cứu từ tạp chí Dinh 
dưỡng, chế độ ăn nhiều chất xơ giúp người trưởng thành bị 
thừa cân hoặc béo phì giảm cân.

Lợi ích của chất xơ đối với việc giảm cân là nằm ở 
nhiều mặt. Thứ nhất, nó có thể làm chậm tốc độ tiêu hóa và 
khiến bạn cảm thấy no lâu hơn so với thực phẩm giàu 
carbohydrate tinh chế hoặc nhiều đường.

Điều này giúp bạn kiềm chế cảm giác thèm ăn và 
ngừng ăn đồ ăn nhẹ giàu calo. Ngoài ra, chất xơ có thể giúp 
giảm cân vì nó thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe 
mạnh.

Nghiên cứu khác năm 2004 cho thấy khi ăn một 
phần salad nhỏ như món khai vị của bữa ăn, bạn sẽ tiêu thụ 
ít hơn 7% lượng calo. Nếu có thể ăn phần salad lớn trước 
bữa ăn, bạn có thể tiêu thụ ít hơn đến 12% lượng calo.

Bị ợ nóng
Theo bà Keatley, bạn nên cẩn thận khi cho giấm 

vào salad vì lượng calo có thể tăng lên nhanh chóng và axit 
trong giấm có khả năng gây ra các triệu chứng liên quan 
đến trào ngược.

“Bạn càng ăn nhiều salad, khả năng bạn dùng 
nhiều nước sốt càng cao, mà nước sốt chứa giấm có thể dẫn 
đến chứng ợ chua”, bà Keatley giải thích.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý cà chua và phô mai, 2 
nguyên liệu phổ biến cho món salad, đều có tính axit cao 
cũng như có thể làm tình trạng trào ngược axit nghiêm 
trọng thêm. Nếu dễ bị trào ngược, bạn hãy thử dùng nước 
sốt salad ít giấm và chọn các loại hạt, quả hạch, trái cây 
hoặc đậu lăng thay cho phô mai hay cà chua.

Đầy bụng hoặc đầy hơi
Nếu gặp chứng đầy hơi hoặc các vấn đề khác liên 

quan dạ dày-ruột sau khi ăn salad mỗi ngày, bạn cần xem 
lại khẩu phần ăn của mình.

“Nếu ăn một số loại rau xanh như cải xoăn, bạn có 
thể thải ra lượng lớn chất xơ không hòa tan vào ruột kết, 
điều này gây táo bón và khiến ruột kết trở thành nơi sinh 
trưởng của vi khuẩn”, bà Keatley cho biết.

Để ngăn ngừa điều này, bạn có thể ăn khẩu phần 
salad ít hơn bình thường và sau đó điều chỉnh lại khẩu phần 
cho phù hợp với cơ thể.

Ngừa bệnh táo bón
Theo bà Keatley, chất xơ không hòa tan có khả 

năng hút nước khi di chuyển qua ống tiêu hóa, do đó, nó 
giúp làm mềm phân và khiến chúng dễ dàng bị thải ra 
ngoài. Điều này có nghĩa là khi cơ thể đã thích nghi với 
việc bổ sung chất xơ này, thói quen ăn salad hàng ngày 
giúp ngăn ngừa bệnh táo bón.

Bà Keatley nói: “Tuy nhiên, nếu ăn khoảng 70 g 
chất xơ mỗi ngày có thể dẫn đến tắc nghẽn đường ruột. 
Trường hợp này hiếm gặp nhưng nó cho thấy ăn nhiều 
không phải lúc nào cũng tốt hơn”.

Ngoài ra, theo Mayo Clinic, chất xơ không hòa tan 
không chỉ giúp bình thường hóa hoạt động đường ruột, mà 
nó còn làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng nhờ khả 
năng lên men trong ruột kết.

Sống lâu hơn
Theo Harvard Health, mặc dù không một loại trái 

cây hay rau củ nào có thể cung cấp tất cả chất dinh dưỡng 
cơ thể cần, nhiều loại thực phẩm kết hợp có thể ngăn ngừa 
hàng loạt bệnh tật. Điều đó làm cho món salad trở thành 
lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh.

Phân tích tổng hợp năm 2016 phát hiện ra ăn nhiều 
rau lá xanh có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp 
hơn đáng kể.

Ngoài ra, nghiên cứu năm 2017 cũng cho thấy ăn 
nhiều rau mỗi ngày có thể ngăn ngừa tử vong sớm. 

Các nhà nghiên chỉ ra ăn 10 phần salad mỗi ngày 
có thể giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tim, 33% nguy cơ đột 
quỵ, 28% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 13% nguy cơ 
mắc bệnh ung thư. ■

Điều gì xảy ra nếu bạn không sử 
dụng đồng hồ báo thức bằng điện 
thoại?

Thiết lập báo thức bằng đồng hồ kim truyền 
thống thay vì smartphone sẽ giúp mỗi buổi 
sáng của bạn trở nên tốt hơn.

Khi việc sử dụng điện thoại trở nên phổ biến, các 
chuyên gia về sức khỏe cho rằng việc này gây ảnh hưởng 
xấu đến thói quen trong mỗi buổi sáng của chúng ta. Dù 
thiết kế và các công dụng của đồng hồ kim truyền thống 
không sánh bằng với smartphone, nhưng thế mạnh của 
chúng là làm rất tốt công việc báo thức của mình. Chiếc 
đồng hồ sẽ không khiến bạn cảm thấy sợ hãi và đầy căng 
thẳng với hàng loạt các thông báo từ email, mạng xã hội, 
hay nhưng tin tức xấu trong ngày.

Theo huấn luyện viên về sức khỏe tinh thần Lily 
Silverton: “Khi bạn thức dậy, hãy dành một chút thời gian 
để tâm trí thư giãn trước khi tràn ngập với những thứ khác 
đang diễn ra trên thế giới. Trong lịch sử loài người, chúng 
ta chưa từng quen với việc bị thu hút sự chú ý bởi nhiều thứ 
khác như hiện nay”.

Cũng theo Silverton cho biết: “Công nghệ khai 
thác điểm yếu về tâm lý trong mỗi chúng ta. Luôn luôn 
được kết nối với những người khác là một lợi ích rất tuyệt 
vời của công nghệ, nhưng chúng cũng rất khủng khiếp. 
Việc bạn cần làm chính là kiểm soát việc này và tạo ra một 
thói quen phù hợp với bản thân”.

Khi sử dụng đồng hồ báo thức truyền thống, bạn có 
thêm thời gian, không gian và sự độc lập riêng cho bản 
thân. Thay vì các email, điều bạn sẽ nghĩ đến đầu tiên vào 
mỗi ngày là nên chuẩn bị những gì cho buổi sáng của mình. 
■ 

mailto:scott.yoo@umekenusa.com
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

Triều Tiên phóng thử 
tên lửa hành trình chiến 
lược, Hàn Quốc - Mỹ tập 
trận chung lớn nhất trong 5 
năm qua

(VTV) - Triều Tiên đã phóng thử 
thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ 
tàu ngầm 8.24 Yongun từ ngoài khơi thành 
phố duyên hải Sinpo, phía Đông Triều Tiên 
vào sáng 12/3.

Đây là thông tin do hãng Thông tấn 
trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra.

Theo KCNA, hai tên lửa này đã 
đánh trúng các mục tiêu giả định trên vùng 
biển phía Đông bán đảo Triều Tiên sau khi 
bay được 1.500 km.

Vụ phóng thử tên lửa được thực hiện 
nhằm xác nhận độ tin cậy của hệ thống vũ 
khí và đánh giá hoạt động tấn công từ dưới 
nước của các đơn vị tàu ngầm, một trong 
những lực lượng răn đe hạt nhân chủ lực của 
Triều Tiên.

Cũng theo KCNA, Quân ủy Trung 
ương Đảng Lao động Triều Triên đã bày tỏ 
sự hài lòng về kết quả vụ phóng thử tên lửa 
này.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap 
của Hàn Quốc đưa tin, quân đội nước này 
phát hiện Triều Tiên đã phóng tên lửa chưa 
xác định từ tàu ngầm vào sáng 12/3.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên 
quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội 
Hàn Quốc đang duy trì tư thế sẵn sàng, trong 
khi cơ quan tình báo nước này và Mỹ đang 
phối hợp phân tích vụ phóng.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình 
Nhưỡng diễn ra ngay trước cuộc tập trận lớn 
mang tên Lá chắn Tự do của Hàn Quốc và 
Mỹ. 

Đây là cuộc tập trận chung Hàn Quốc - 
Mỹ lớn nhất trong 5 năm qua. Cuộc tập trận 
dựa trên mô phỏng máy tính sẽ kéo dài 11 
ngày với các kịch bản “thực tế” phản ánh các 
hoạt động tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên 
quân Hàn Quốc nhấn mạnh, “Lá chắn Tự 
do” là cuộc tập trận phòng thủ chung dựa 
trên kế hoạch phối hợp tác chiến nhằm tăng 
cường năng lực phòng vệ của Hàn Quốc.

Cuộc tập trận được tiến hành song 
song với cuộc huấn luyện trên thực địa mang 
tên “Khiên chiến binh” (Warrior Shield).

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ điều tàu sân 
bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ni-
mitz tới Hàn Quốc vào cuối tháng này để 

tham gia các hoạt động diễn tập phối hợp với 
Hải quân Hàn Quốc liên quan đến cuộc tập 
trận “Lá chắn Tự do”. 

Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc gia hạn lệnh 
trừng phạt Sudan

(VN+) - Việc gia hạn trừng phạt Sudan 
diễn ra sau khi Sudan nhiều lần kêu gọi Liên 
hợp quốc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt và 
lệnh cấm vận vũ khí, vốn được áp đặt liên 
quan xung đột ở khu vực Darfur.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 
ngày 8/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã 
gia hạn 1 năm các biện pháp trừng phạt lâu 
dài với Sudan, bác bỏ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh 
trừng phạt của quốc gia này.

Động thái trên diễn ra sau khi chính 
quyền Sudan nhiều lần kêu gọi Liên hợp 
quốc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt và 
lệnh cấm vận vũ khí, vốn được áp đặt liên 
quan đến cuộc xung đột ở khu vực Darfur 
của nước này từ năm 2005.

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei 
Lavrov đã cam kết ủng hộ lời kêu gọi này, 
song Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  đã bỏ 
phiếu gia hạn nhiệm vụ của hội đồng chuyên 
gia chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện 
các biện pháp trừng phạt, cấm vận Sudan 
cho đến ngày 12/3/2024.

Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với 
13 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung 
Quốc bỏ phiếu trắng. Phó đại diện của Trung 
Quốc tại Liên hợp quốc , ông Cảnh Sảng cho 
biết các biện pháp trừng phạt trên không còn 
phù hợp và nên được dỡ bỏ vì tình hình đã 
được cải thiện.

Cựu Tổng thống Sudan, ông Omar al-
Bashir đã nắm quyền lãnh đạo đất nước 
trong gần 3 thập kỷ quốc gia châu Phi này 
hứng chịu các lệnh trừng phạt. Sau khi ông 
al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019, Sudan đã 
bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự và được 
Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ 
cho khủng bố hồi tháng 12/2020.

Tuy nhiên, Sudan đã lâm vào tình trạng 
bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc 
kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khiến 
quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự bị 
chệch hướng và gây khó khăn cho công tác 
viện trợ.

Tháng 1 vừa qua, các chính đảng của 
Sudan đã bắt đầu đàm phán về thỏa thuận 
chuyển tiếp cuối cùng nhằm thành lập một 
chính phủ dân sự và giải quyết các vấn đề nổi 
bật khác.  
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