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 Philippines boxing hero Manny 
Pacquiao’s quest for the Senate appears 
to be assured as election results keep 
pouring in on Tuesday, according to the 
Philippines Inquirer. The former eight 
world boxing champion has bagged 
14.9 million votes as 91 percent of 
voting centres accounted for which are 
more than enough to enter the Senate – 
an important step that takes him closer 
to his dream of the presidency one 
day. Pacquiao placed eight out of 50 
candidates in a national race where the 
top 12 win a seat in the Upper House.
 During his election campaign, 
the former boxing champion promised 
to help the poor, improve the livelihood 
of farmers and teachers, campaign for 
free education and secure funding for 
grassroot sports programmes. Against 
critics who say he is not fit to become 
a senator because of his little education, 
Pacquiao insisted that his rags to riches 
story qualifies him for the senatorial job.

Pacquiao boxes his way to the Senate.

 About 500,000 Cambodians 
who are facing water shortage are yet to 
receive government help since the launch 
of the drought relief efforts on April 26, 
the Phnom Penh Post reported on Friday 
quoting the National Committee for 
Disaster Management. The committee’s 
vice president, Nhem Vanda, said that 
the government was helping about 80 
percent of some 2.5 million people 
affected by the ongoing water crisis. 
Vanda added that the government would 
continue with water distribution until 
they would have the water. 
 Prime Minister Hun Sen 
officially launched the relief campaign 
on April 26 with an estimated 500 
million riel (US$125,000) on water 
distribution to 100 districts nationwide. 
Another 500 million riel are to be spent 
for the same purpose.

Some 500,000 Cambodians are yet 
to get water from the government.

 ร้อนๆแบบนี้มาหาเครื่อง
ดืมเย็นๆคลายร้อนกันเถอะ. . . 
ตราบใดท่ีไม่เติมน้ำาเชื่อมหวานเจ๊ียบ 
น้ำ าแตงโมถือว่ าวิ เศษสุดๆสำาหรับ
การนำาไปทำาน้ำาป่ันหรือสมูธต้ีแบบ
แคลอรี่ต่ำา นอกจากแตงโมจะมีน้ำามาก
แล้ว ยังมีสารอาหารมากมายด้วยเช่น
กัน รวมถึงสารต้านมะเร็งอย่างไลโค
ปีน (Lycopene) และกรดอะมิโนแอ
ซิดที่จำาเป็นต่อร่างกายอย่าง อาร์จินีน 
(Arginine) จากการศึกษาของ Jour-
nal of Nutrition พบว่าอาร์จินีนช่วย
ลดไขมันและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ ดัง
นั้นอย่ารอช้า มาปั่นตัวช่วยเผาผลาญ
ไขมันที่มี 56 แคลอรี่ แล้วจิบคลาย
ร้อนกันเถอะ การเลือกซื้อแตงโม ต้อง
ซื้อที่มีผิวเปลือกเรียบ ไม่เป็นรอย รูป
ทรงสวยงาม ถ้าเลือกซื้อที่ผ่าแล้วได้
ยิ่งดี เพราะจะได้เห็นลักษณะของเนื้อ
แตงโมได้ เนื้อแตงโมต้องมีสีแดง เนื้อ
เนียน ไส้ไม่ส้ม มีรสหวานเย็น .
ที่มา http://women.truelife.com/detail/26579
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