
Thuong Mai Week-End

Tel: 713-777-4900 * 713-777-8438 * 713-777-VIET * 713-777-2012 * Fax.: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 (goùc Harwin Dr. @ Corporate Dr.)

 CUOÁI TUAÀNBạn có thể scan mã QR trên để truy cập 
trang báo điện tử của chúng tôi.

Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo
rao vặt của mình ngay trực tuyến tại 

www.thevietnampost.com

Ñaëc bieät: 
* Coù chöông trình giuùp cho
  quyù vò mua nhaø laàn ñaàu
* Xin taøi trôï cuûa chính phuû 
  leân ñeán $30,000.

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

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

 culture marble, sale & install.

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

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

*  WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
_ Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

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

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

(832) 328-3157
3412 Hwy 6, Suite M, Sugarland, TX 77478 

(Trong siêu thị Jusgo)

Range Hood
Cooktop

Water Filtration
Cabinet

Countertop
Flooring

Windows

Thông Gió
Bếp Nấu
Lọc Nước
Tủ Bếp
Mặt Bếp
Sàn Nhà
Cửa Sổ

Kitchen ExpertFashion Design Excellent Quality Affordable Price

Thời Trang Chất Lượng Giá Tốt Chuyên Về Bếp

April 09, 2022
1989
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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

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.

* Laùi xe 26 naêm kinh nghieäm xa loä.

832.997.5995
832.570.0621

Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

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

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

6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning

TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ
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Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
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281-318-1362 * 281-899-8856

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN 24/7
(COMFORT CAR)

* Nhaän ñöa ñoùn saân bay, thi quoác tòch, beänh vieän, baùc só, caùc 

thaønh phoá laân caän: Austin, San Antonio, Dallas, Lake Charles 

* Dòch vuï uy tín, taän taâm, chuyeân nghieäp, an toaøn tuyeät ñoái.
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Giaù Caû Phaûi Chaêng

585-1994/1562

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
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- No Experience is Needed
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www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com
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9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!
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Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ
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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.

335-2006/1572(1y)

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

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

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

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

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

Kết quả trước  Lệ phí sau.

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

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

565-1992/1560

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

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

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

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

631-1998/1566

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

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

556-1991/1559

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“  Asking $30,000 franchise

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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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.

335-2006/1572(1y)

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

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

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

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

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

Kết quả trước  Lệ phí sau.

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

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

565-1992/1560

PLUMBING REPAIR

832.997.9959

nhaø ôû & nhaø haøngThoâng coáng:

Söûa chöõa - Thay môùi:  caùc loaïi voøi nöôùc nhaø taém, nhaø beáp, sink,  
bình nöôùc noùng, tankless toilet, maùy xay raùc,  valve khoùa nöôùc,
oáng nöôùc cuõ, oáng coáng cuõ bò chaûy nöôùc, taét ngheït, beå vôõ, hö hoûng

486-1997/1565(6m)

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

* Chuùng toâi laøm vieäc 7 ngaøy & ngaøy nghæ leã

Gas test / Occupancy permit / Remodeling kitchen, bathroom

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

CÖÛA SAÉT & ÑIEÄN LAÏNH

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

XIN GOÏI CHAN: 832-573-3900 * 832-619-9394

619-1997/1565

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

631-1998/1566

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

183-1988/1556(1y)

The New Degree 
of  Comfort

#TACLA72152E

75DEGREEAC.COM

FREE ESTIMATEFREE ESTIMATEFREE ESTIMATE

Service all AC & Heating Brands

5   Google Reviews

Uy tín, taän tình, taän taâm

Monthly payments start at $65

No payments, no interest for First year 

for customer with approved credit

10 YEARS PART WARRANTY 2 YEARS LABOR WARRANTY

10% DISCOUNT CHO CAÙC CUÏ CAO NIEÂN

KENNY:713-598-2737

556-1991/1559

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

VIEÄT NAM DAÏY LAÙI XE
500-2000/1568(6m)

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f

“ Tieäm nhieàu khaùch laøm maàu nhö Highlight, Balayage Ombreù ñaõ hoaït 

ñoäng treân 30 naêm ôû Houston. 

“ Tieäm ñöôïc vote top 10 Houston, tieåu bang Texas bôûi Yelp website 

vaø Hair Doctor bôûi Houston Chronicle 2019, vaø TX Monthly 

Professional Magazine 2019, treân 880 review. 

“ Neáu caùc baïn muoán kieám tieàn nhanh choùng vaø phaùt trieån veà caùch 

laøm maàu, chuùng toâi seõ huaán luyeän caùc baïn veà laøm maàu only. 

“ Sau khi huaán luyeän seõ ñöôïc xaøi chung teân tieäm noåi tieáng cuûa chuùng 

toâi nhö Member Fanchise kyù contract. 

“ Chuùng toâi seõ giôùi haïn khoaûng caùch moãi tieäm phaûi caùch nhau laø 10 

miles trôû leân. 

“  Asking $30,000 franchise

FRANCHISE CÔ HOÄI CHO TIEÄM TOÙC

Email: haiamylee@aol.com

Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät.

632-1998/1566

AFS SÖÛA ÑIEÅM TÍN DUÏNG
630-1998/1566

Chúng tôi giúp hợp nhất nợ thẻ tín dụng 
và nợ vay. Không quan trọng bạn nợ bao 
nhiêu, chúng tôi có thể xóa nợ, tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc cho bạn. 
Đừng trả tiền thiếu nợ.

Ñang tìm mua nhaø?
Taùi cô caáu nôï mua nhaø/xe

Đừng trả tiền 
thiếu nợ

Chúng tôi có thể 
giúp bạn 

tiết kiệm tiền
và đã xóa bỏ nợ!

Dung Nguyen: 713-822-2630 AFSAFFORDABLE
FINANCIAL
SOLUTIONS

CHUÙNG TOÂI COÙ THEÅ XOÙA HEÁT

l Nôï nhaø thöông

l Traû goùp treã

l Bò truïc xuaát khoûi nhaø 

l Nôï tieàn hoã trôï con             

l Bò phaù saûn                

l Bò kieåm tra kyõ tín duïng  

l Bò thu nôï  

l Nôï sinh vieân

l Traû nôï treã

www.afscreditrepair.com

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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Pakistan: Đồng ý giải tán 
Quốc hội, tổ chức bầu cử trong 
vòng 90 ngày

(VN+) - Thủ tướng Khan cho biết hiện có 
sự can thiệp không thể chấp nhận trong các thể chế 
dân chủ của nước này và chính phủ lâm thời cần 
được thành lập để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Quốc vụ khanh phụ trách thông tin của 
Pakistan Farrukh Habib ngày 3/4 cho biết nước 
này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội trong vòng 90 ngày 
tới.

Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống 
Arif Alvi và Ủy ban Bầu cử nước này đưa ra.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Pakistan 
Imran Khan đã kêu gọi Tổng thống Arif Alvi giải 
tán Quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử.

Lời kêu gọi này được đưa ra chỉ vài phút 
sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội đã ngăn chặn cuộc 
bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm phế truất Thủ tướng 
Khan.

Tổng thống Arif Alvi và Thủ tướng Imran 
Khan

Tổng thống Arif Alvi ngay lập tức chấp 
thuận đề nghị của Thủ tướng Imran Khan.

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước 
Pakistan, Thủ tướng Khan cho biết hiện có sự can 
thiệp không thể chấp nhận trong các thể chế dân 
chủ của nước này và chính phủ lâm thời cần được 
thành lập để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Ông nói: “Tôi đã kêu gọi Tổng thống giải 
tán Quốc hội... Chúng ta sẽ tiến hành bầu cử và để 
đất nước ra quyết định”.

Quốc hội Pakistan dự kiến tiến hành cuộc 
bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Khan vào 
ngày 3/4 sau khi ông mất thế đa số ủng hộ trong 
Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu có thể dẫn tới nguy cơ 
người đứng đầu Chính phủ Pakistan bị phế truất.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Pakistan 
Qasim Suri đã từ chối tổ chức cuộc bỏ phiếu này, 
cho rằng cuộc bỏ phiếu đi ngược với Hiến pháp.

Trong lịch sử Pakistan, chưa có Thủ tướng 
nào tại vị được hết nhiệm kỳ. Thủ tướng Khan đang 
phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nắm 
quyền hồi năm 2018, khi các bên đối lập chỉ trích 
ông không quản lý tốt nền kinh tế, cũng như phá vỡ 
chính sách đối ngoại của nước này.

Tuần trước, đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf 
(Phong trào vì công lý - PTI) của ông đã mất thế đa 
số trong Quốc hội gồm 342 ghế khi một đối tác 
trong liên minh cho biết 7 nghị sĩ sẽ bỏ phiếu ủng 
hộ phe đối lập. Trong khi đó, hơn 12 nghị sĩ PTI 

cũng ám chỉ họ sẽ có hành động tương tự.

Iran: Đàm phán hạt nhân ở 
Vienna gần đạt thỏa thuận

(VN+) - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi 
nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán tại Vienna vẫn 
đang được theo đuổi một cách quyết liệt và nghiêm 
túc. Chúng tôi đã không rời khỏi bàn đàm phán”.

Ngày 3/4, Ngoại trưởng Iran Hossein 
Amir-Abdollahian cho biết “gần” đạt được thỏa 
thuận trong cuộc đàm phán tạm về khôi phục thỏa 
thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường 
quốc trên thế giới (tên chính thức là Kế hoạch hành 
động chung toàn diện-JCPOA).

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, 
trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp 
quốc Antonio Guterres, ông Abdollahian nhấn 
mạnh: “Chúng tôi gần đạt được thỏa thuận trong 
cuộc đàm phán này. Chúng tôi đã chuyển đề xuất 
của mình về các vấn đề còn tồn tại cho phía Mỹ 
thông qua nhà đàm phán cấp cao của Liên minh 
châu Âu (EU), và giờ quả bóng đang ở bên phía 
Mỹ”.

Các phái đoàn của Iran và Mỹ tại Vienna 
không liên lạc trực tiếp với nhau, song các thông 
điệp được chuyển qua những bên khác ký JCPOA 
và EU - nhà điều phối cuộc đàm phán này.

Trong tuần qua, Tổng thống Iran Ebrahim 
Raisi khẳng định nước này không rút khỏi bàn đàm 
phán ở thủ đô Vienna của Áo và sẽ tiếp tục các cuộc 
đàm phán về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 
2015.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi
Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: “Các cuộc 

đàm phán tại Vienna vẫn đang được theo đuổi một 
cách quyết liệt và nghiêm túc. Chúng tôi đã không 
rời khỏi bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, Tổng thống Raisi cũng nêu rõ: 
“Iran luôn bảo vệ cuộc sống của người dân và nền 
kinh tế đất nước trong tiến trình đàm phán, và cho 
dù các cuộc đàm phán có thành công hay không, 
chúng tôi có kế hoạch của riêng mình trong việc 
quản lý nền kinh tế quốc gia và chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm như vậy một cách quyết liệt...

Chúng tôi mong muốn đối thoại với mọi 
người, nhưng chúng tôi không bao giờ đợi người 
khác đến để giải quyết các vấn đề của chúng tôi”.

Từ tháng 4/2021, Iran và các bên tham gia 
ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã tiến hành 
nhiều vòng đàm phán ở Vienna nhằm khôi phục 

thỏa thuận hạt nhân. Mỹ đã đơn phương rút khỏi 
thỏa thuận này vào năm 2018 và tái áp đặt các biện 
pháp trừng phạt hà khắc chống Tehran.

Ủy viên EU: Xung đột Nga-
U k r a i n e  s ẽ  k h ô n g  k h i ế n 
Eurozone bị suy thoái

(VN+) - Lạm phát của Eurozone tăng từ 
mức 5,1% trong tháng Một, khi giá dầu và khí đốt 
tăng vọt, do những lo ngại về tác động của xung đột 
giữa Nga và Ukraine đến nguồn cung.

Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của 
Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni mới đây 
nhận định xung đột Nga-Ukraine có thể khiến các 
nền kinh tế châu Âu giảm tốc, song không rơi vào 
suy thoái.

Dù vậy, theo ông Gentiloni, con số dự báo 
tăng trưởng trước đó không còn là con số khả thi.

Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ 
ở Paris, Pháp

Ủy viên Gentiloni nhận định cuộc khủng 
hoảng tại Ukraine sẽ mở ra một thời kỳ tăng trưởng 
thấp hơn cho 19 quốc gia thành viên Khu vực sử 
dụng đồng euro (Eurozone). Ông lưu ý dự báo của 
khối về mức tăng trưởng 4% trong năm 2022, được 
đưa ra ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch đặc 
biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, sẽ cần điều chỉnh 
giảm. Tuy nhiên, ông Gentiloni khẳng định không 
có triển vọng về một cuộc suy thoái.

Theo ông Gentiloni, triển vọng kinh tế phụ 
thuộc vào ba yếu tố gồm xung đột Nga-Ukraine 
kéo dài bao lâu, liệu các biện pháp trừng phạt có 
ảnh hưởng đến xuất khẩu năng lượng của Nga hay 
không và cuộc khủng hoảng Ukraine có thể tác 
động đến niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu 
dùng như thế nào.

Trong một phát biểu trước đó, ông 
Gentiloni đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đảm bảo xung đột tại Đông Âu sẽ không làm trật 
bánh đà phục hồi kinh tế cũng như dẫn đến sự phân 
hóa ngày càng tăng trong khối.

Ngoài ra, ông Gentiloni cho biết EU đang 
nghiên cứu các biện pháp trừng phạt tăng cường 
đối với Nga, nhưng bất kỳ biện pháp bổ sung nào 
cũng sẽ không ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng.

Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu 
(Eurostat) cho hay lạm phát tại Eurozone tăng 
mạnh trong tháng Hai, lên mức kỷ lục 5,8%, chủ 
yếu do giá năng lượng tăng.

trong tháng Một, khi giá dầu và khí đốt tăng 
vọt, do những lo ngại về tác động của xung đột giữa 
Nga và Ukraine đến nguồn cung.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock 
từng cảnh báo rằng nếu Đức dừng ngay việc nhập 
khẩu dầu mỏ từ Nga, hoạt động giao thông và kinh 
tế của nước này sẽ bị ảnh hưởng bất lợi ngay lập 
tức, và nước Đức có thể không có điện trong vài 
ngày.

Nhiều nước trên thế giới 
hoan nghênh lệnh ngừng bắn 
tại Yemen

(VN+) - Lệnh ngừng bắn này là “bước đi 
đầu tiên” để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh 
viễn, thúc đẩy một tiến trình chính trị, qua đó tạo ra 
diện mạo mới cho Yemen.

Lệnh ngừng bắn tại Yemen có hiệu lực từ 
19 giờ ngày 2/4 (giờ địa phương).

Nhiều nước đã hoan nghênh lệnh ngừng 
bắn này, coi đây là bước tiến quan trọng mở ra hy 
vọng về hòa bình tại quốc gia chìm trong xung đột 
suốt 7 năm qua.

Đặc pháp viên của Mỹ về Yemen Tim 
Lenderking cho rằng lệnh ngừng bắn này là “bước 
đi đầu tiên” để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn 
vĩnh viễn, thúc đẩy một tiến trình chính trị, qua đó 
tạo ra diện mạo mới cho Yemen.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất 
(UAE), Iran, Iraq và Algeria cũng ra tuyên bố ủng 
hộ lệnh ngừng bắn, coi đây là bước ngoặt đầy triển 
vọng có thể mang lại hòa bình cho quốc gia Trung 
Đông bị tàn phá trong nhiều năm này.

Người dân tại một khu chợ ở Sanaa, Yemen, 
ngày 2/4/2022

Ngoài ra, các nước đều bày tỏ sự ủng hộ đối 
với mọi nỗ lực và sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc 
khủng hoảng tại Yemen.

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã 
can thiệp quân sự vào Yemen năm 2015, một năm 
sau khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa 
và nhiều khu vực phía Bắc Yemen.

Xung đột nổ ra sau đó đã cướp đi sinh mạng 
của hàng trăm nghìn người và khiến hàng triệu 
người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, gây ra cuộc 
khủng hoảng nhân đạo mà Liên hợp quốc đánh giá 
là tồi tệ nhất thế giới.

Ngày 1/4, Liên hợp quốc cho biết các bên 
tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận 

ngừng bắn trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 2/4. Các 
hoạt động quân sự cả trên bộ, không và biển tạm 
dừng.

Thỏa thuận ngừng bắn cho phép các tàu 
dầu vào các cảng tại Hodeidah, cũng như cho phép 
máy bay thương mại hoạt động trong và ngoài sân 
bay Sanaa, bay tới các điểm đến đã được lên kế 
hoạch từ trước.

Chính phủ Đức chuẩn bị 
cho kịch bản Nga cắt khí đốt

(VN+) - Theo Bộ trưởng Kinh tế liên bang 
Đức Robert Habeck, Berlin đã sẵn sàng cho mọi 
khả năng bởi điều quan trọng là cần cân nhắc kỹ, 
thậm chí cả những kịch bản khó xảy ra nhất.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên 
bang Đức Robert Habeck ngày 2/4 nói rằng Đức 
vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga trong thời 
gian nhất định, song cũng sẵn sàng cho mọi kịch 
bản. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo RP của 
Đức, ông Habeck nêu rõ, hiện tại nguồn cung khí 
đốt vẫn tiếp tục được đảm bảo.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir 
Putin và Điện Kremlin liên quan tới việc thanh 
toán khí đốt bằng đồng ruble là trái ngược nhau, do 
vậy Đức đã đưa ra mức cảnh báo sớm trong trường 
hợp khẩn cấp dù “chẳng ai muốn khủng hoảng leo 
thang”.

Theo ông Habeck, Berlin sẵn sàng cho mọi 
khả năng bởi điều quan trọng là cần cân nhắc kỹ, 
thậm chí cả những kịch bản khó xảy ra nhất.

Ngày 30/3, Bộ trưởng Habeck đã cảnh báo 
sớm trước khả năng Nga cắt nguồn cung khí đốt vì 
các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau đó ngày 
31/3, Tổng thống Nga Putin đã ban hành sắc lệnh 
quy định tất cả các hợp đồng cung cấp khí đốt với 
các công ty của các quốc gia “không thân thiện” 
phải được thanh toán bằng đồng ruble.

Báo chí Đức dẫn lời ông Habeck cho biết, 
Chính phủ liên bang Đức hiện đang cân nhắc rất kỹ 
để “ngăn chặn những thiệt hại lớn hơn”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên 
bang Đức Robert Habeck

Theo ông, một “gói phục sinh” sẽ được đưa 
ra thảo luận tại Nội các Đức vào tuần tới, bao gồm 
nhiều thay đổi về luật pháp để mở rộng nguồn năng 
lượng tái tạo. Phát biểu với báo RP, Bộ trưởng 
Habeck nhấn mạnh: “Với tất cả những gì chúng tôi 
làm, chúng tôi rất cẩn thận để không thực hiện bất 
kỳ bước đi thiếu cân nhắc nào có thể khiến Đức trở 
thành mục tiêu tấn công của Nga”.

Bộ trưởng Habeck cho hay, các biện pháp 
trừng phạt chống lại Nga đang khiến Đức phải trả 
giá bằng sự thịnh vượng. Dù vậy, trong mọi trường 
hợp, vào mùa Thu hoặc mùa Đông tới, Đức sẽ sẵn 
sàng độc lập với nguồn cung cấp nguyên liệu thô 
của Nga.

Theo các nguồn tin, “gói phục sinh” về bản 
chất là gói năng lượng tái tạo hướng tới sự độc lập 
và an ninh năng lượng cho Đức.

Điều này bao gồm việc sửa đổi sâu rộng đối 
với đạo luật về các nguồn năng lượng tái tạo 
(EEG), tạo động lực để người dân mở rộng nguồn 
điện tái tạo từ chính hệ thống năng lượng Mặt Trời 
lắp đặt trên mái nhà hay trang trại điện gió.

Nga, Ukraine thông báo về 
quá trình đàm phán hòa bình

(VN+) - Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 
3/4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông 
Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán giữa nước 
này với Ukraine diễn ra không hề dễ dàng, nhưng 
điều quan trọng là quá trình này vẫn diễn ra.

Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cho biết Nga 
muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine ở nước láng 
giềng Belarus, nhưng Kiev đã phản đối đề nghị 
này.

Trong khi đó, đại diện phái đoàn đàm phán 
Ukraine David Arakhamia cho biết cuộc gặp giữa 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhiều khả năng sẽ 
diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong phát biểu trên truyền hình, 
ông David Arakhamia không đề cập tới thời gian 
hay địa điểm.

Sơ tán người dân khỏi thành phố chiến sự 
Mariupol, miền Đông Ukraine

Theo quan chức này, Tổng thống Thổ Nhĩ 
Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với lãnh 
đạo Nga và Ukraine, và “dường như để xác nhận từ 
hai phía về việc họ sẵn sàng cho một cuộc gặp 
trong tương lai gần”.

Ông nói: “Chúng tôi nghĩ nhiều khả năng 
sẽ là ở Istanbul hoặc Ankara”.

Trước đó, cuộc đàm phán trực tiếp giữa 
Nga và Ukraine tại Istanbul diễn ra ngày 29/3. Sau 
khoảng 4 giờ đàm phán, đoàn đàm phán Nga đã trở 
về Moskva tối cùng ngày, mang theo đề xuất bằng 
văn bản của Ukraine về một “thỏa thuận hòa bình” 
giữa hai bên.

Kết quả này được đánh giá là bước tiến 
đáng kể trong tiến trình ằm đàm phán khó khăn nh
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Pakistan: Đồng ý giải tán 
Quốc hội, tổ chức bầu cử trong 
vòng 90 ngày

(VN+) - Thủ tướng Khan cho biết hiện có 
sự can thiệp không thể chấp nhận trong các thể chế 
dân chủ của nước này và chính phủ lâm thời cần 
được thành lập để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Quốc vụ khanh phụ trách thông tin của 
Pakistan Farrukh Habib ngày 3/4 cho biết nước 
này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội trong vòng 90 ngày 
tới.

Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống 
Arif Alvi và Ủy ban Bầu cử nước này đưa ra.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Pakistan 
Imran Khan đã kêu gọi Tổng thống Arif Alvi giải 
tán Quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử.

Lời kêu gọi này được đưa ra chỉ vài phút 
sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội đã ngăn chặn cuộc 
bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm phế truất Thủ tướng 
Khan.

Tổng thống Arif Alvi và Thủ tướng Imran 
Khan

Tổng thống Arif Alvi ngay lập tức chấp 
thuận đề nghị của Thủ tướng Imran Khan.

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước 
Pakistan, Thủ tướng Khan cho biết hiện có sự can 
thiệp không thể chấp nhận trong các thể chế dân 
chủ của nước này và chính phủ lâm thời cần được 
thành lập để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Ông nói: “Tôi đã kêu gọi Tổng thống giải 
tán Quốc hội... Chúng ta sẽ tiến hành bầu cử và để 
đất nước ra quyết định”.

Quốc hội Pakistan dự kiến tiến hành cuộc 
bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Khan vào 
ngày 3/4 sau khi ông mất thế đa số ủng hộ trong 
Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu có thể dẫn tới nguy cơ 
người đứng đầu Chính phủ Pakistan bị phế truất.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Pakistan 
Qasim Suri đã từ chối tổ chức cuộc bỏ phiếu này, 
cho rằng cuộc bỏ phiếu đi ngược với Hiến pháp.

Trong lịch sử Pakistan, chưa có Thủ tướng 
nào tại vị được hết nhiệm kỳ. Thủ tướng Khan đang 
phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nắm 
quyền hồi năm 2018, khi các bên đối lập chỉ trích 
ông không quản lý tốt nền kinh tế, cũng như phá vỡ 
chính sách đối ngoại của nước này.

Tuần trước, đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf 
(Phong trào vì công lý - PTI) của ông đã mất thế đa 
số trong Quốc hội gồm 342 ghế khi một đối tác 
trong liên minh cho biết 7 nghị sĩ sẽ bỏ phiếu ủng 
hộ phe đối lập. Trong khi đó, hơn 12 nghị sĩ PTI 

cũng ám chỉ họ sẽ có hành động tương tự.

Iran: Đàm phán hạt nhân ở 
Vienna gần đạt thỏa thuận

(VN+) - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi 
nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán tại Vienna vẫn 
đang được theo đuổi một cách quyết liệt và nghiêm 
túc. Chúng tôi đã không rời khỏi bàn đàm phán”.

Ngày 3/4, Ngoại trưởng Iran Hossein 
Amir-Abdollahian cho biết “gần” đạt được thỏa 
thuận trong cuộc đàm phán tạm về khôi phục thỏa 
thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường 
quốc trên thế giới (tên chính thức là Kế hoạch hành 
động chung toàn diện-JCPOA).

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, 
trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp 
quốc Antonio Guterres, ông Abdollahian nhấn 
mạnh: “Chúng tôi gần đạt được thỏa thuận trong 
cuộc đàm phán này. Chúng tôi đã chuyển đề xuất 
của mình về các vấn đề còn tồn tại cho phía Mỹ 
thông qua nhà đàm phán cấp cao của Liên minh 
châu Âu (EU), và giờ quả bóng đang ở bên phía 
Mỹ”.

Các phái đoàn của Iran và Mỹ tại Vienna 
không liên lạc trực tiếp với nhau, song các thông 
điệp được chuyển qua những bên khác ký JCPOA 
và EU - nhà điều phối cuộc đàm phán này.

Trong tuần qua, Tổng thống Iran Ebrahim 
Raisi khẳng định nước này không rút khỏi bàn đàm 
phán ở thủ đô Vienna của Áo và sẽ tiếp tục các cuộc 
đàm phán về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 
2015.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi
Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: “Các cuộc 

đàm phán tại Vienna vẫn đang được theo đuổi một 
cách quyết liệt và nghiêm túc. Chúng tôi đã không 
rời khỏi bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, Tổng thống Raisi cũng nêu rõ: 
“Iran luôn bảo vệ cuộc sống của người dân và nền 
kinh tế đất nước trong tiến trình đàm phán, và cho 
dù các cuộc đàm phán có thành công hay không, 
chúng tôi có kế hoạch của riêng mình trong việc 
quản lý nền kinh tế quốc gia và chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm như vậy một cách quyết liệt...

Chúng tôi mong muốn đối thoại với mọi 
người, nhưng chúng tôi không bao giờ đợi người 
khác đến để giải quyết các vấn đề của chúng tôi”.

Từ tháng 4/2021, Iran và các bên tham gia 
ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã tiến hành 
nhiều vòng đàm phán ở Vienna nhằm khôi phục 

thỏa thuận hạt nhân. Mỹ đã đơn phương rút khỏi 
thỏa thuận này vào năm 2018 và tái áp đặt các biện 
pháp trừng phạt hà khắc chống Tehran.

Ủy viên EU: Xung đột Nga-
U k r a i n e  s ẽ  k h ô n g  k h i ế n 
Eurozone bị suy thoái

(VN+) - Lạm phát của Eurozone tăng từ 
mức 5,1% trong tháng Một, khi giá dầu và khí đốt 
tăng vọt, do những lo ngại về tác động của xung đột 
giữa Nga và Ukraine đến nguồn cung.

Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của 
Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni mới đây 
nhận định xung đột Nga-Ukraine có thể khiến các 
nền kinh tế châu Âu giảm tốc, song không rơi vào 
suy thoái.

Dù vậy, theo ông Gentiloni, con số dự báo 
tăng trưởng trước đó không còn là con số khả thi.

Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ 
ở Paris, Pháp

Ủy viên Gentiloni nhận định cuộc khủng 
hoảng tại Ukraine sẽ mở ra một thời kỳ tăng trưởng 
thấp hơn cho 19 quốc gia thành viên Khu vực sử 
dụng đồng euro (Eurozone). Ông lưu ý dự báo của 
khối về mức tăng trưởng 4% trong năm 2022, được 
đưa ra ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch đặc 
biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, sẽ cần điều chỉnh 
giảm. Tuy nhiên, ông Gentiloni khẳng định không 
có triển vọng về một cuộc suy thoái.

Theo ông Gentiloni, triển vọng kinh tế phụ 
thuộc vào ba yếu tố gồm xung đột Nga-Ukraine 
kéo dài bao lâu, liệu các biện pháp trừng phạt có 
ảnh hưởng đến xuất khẩu năng lượng của Nga hay 
không và cuộc khủng hoảng Ukraine có thể tác 
động đến niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu 
dùng như thế nào.

Trong một phát biểu trước đó, ông 
Gentiloni đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đảm bảo xung đột tại Đông Âu sẽ không làm trật 
bánh đà phục hồi kinh tế cũng như dẫn đến sự phân 
hóa ngày càng tăng trong khối.

Ngoài ra, ông Gentiloni cho biết EU đang 
nghiên cứu các biện pháp trừng phạt tăng cường 
đối với Nga, nhưng bất kỳ biện pháp bổ sung nào 
cũng sẽ không ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng.

Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu 
(Eurostat) cho hay lạm phát tại Eurozone tăng 
mạnh trong tháng Hai, lên mức kỷ lục 5,8%, chủ 
yếu do giá năng lượng tăng.

trong tháng Một, khi giá dầu và khí đốt tăng 
vọt, do những lo ngại về tác động của xung đột giữa 
Nga và Ukraine đến nguồn cung.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock 
từng cảnh báo rằng nếu Đức dừng ngay việc nhập 
khẩu dầu mỏ từ Nga, hoạt động giao thông và kinh 
tế của nước này sẽ bị ảnh hưởng bất lợi ngay lập 
tức, và nước Đức có thể không có điện trong vài 
ngày.

Nhiều nước trên thế giới 
hoan nghênh lệnh ngừng bắn 
tại Yemen

(VN+) - Lệnh ngừng bắn này là “bước đi 
đầu tiên” để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh 
viễn, thúc đẩy một tiến trình chính trị, qua đó tạo ra 
diện mạo mới cho Yemen.

Lệnh ngừng bắn tại Yemen có hiệu lực từ 
19 giờ ngày 2/4 (giờ địa phương).

Nhiều nước đã hoan nghênh lệnh ngừng 
bắn này, coi đây là bước tiến quan trọng mở ra hy 
vọng về hòa bình tại quốc gia chìm trong xung đột 
suốt 7 năm qua.

Đặc pháp viên của Mỹ về Yemen Tim 
Lenderking cho rằng lệnh ngừng bắn này là “bước 
đi đầu tiên” để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn 
vĩnh viễn, thúc đẩy một tiến trình chính trị, qua đó 
tạo ra diện mạo mới cho Yemen.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất 
(UAE), Iran, Iraq và Algeria cũng ra tuyên bố ủng 
hộ lệnh ngừng bắn, coi đây là bước ngoặt đầy triển 
vọng có thể mang lại hòa bình cho quốc gia Trung 
Đông bị tàn phá trong nhiều năm này.

Người dân tại một khu chợ ở Sanaa, Yemen, 
ngày 2/4/2022

Ngoài ra, các nước đều bày tỏ sự ủng hộ đối 
với mọi nỗ lực và sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc 
khủng hoảng tại Yemen.

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã 
can thiệp quân sự vào Yemen năm 2015, một năm 
sau khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa 
và nhiều khu vực phía Bắc Yemen.

Xung đột nổ ra sau đó đã cướp đi sinh mạng 
của hàng trăm nghìn người và khiến hàng triệu 
người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, gây ra cuộc 
khủng hoảng nhân đạo mà Liên hợp quốc đánh giá 
là tồi tệ nhất thế giới.

Ngày 1/4, Liên hợp quốc cho biết các bên 
tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận 

ngừng bắn trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 2/4. Các 
hoạt động quân sự cả trên bộ, không và biển tạm 
dừng.

Thỏa thuận ngừng bắn cho phép các tàu 
dầu vào các cảng tại Hodeidah, cũng như cho phép 
máy bay thương mại hoạt động trong và ngoài sân 
bay Sanaa, bay tới các điểm đến đã được lên kế 
hoạch từ trước.

Chính phủ Đức chuẩn bị 
cho kịch bản Nga cắt khí đốt

(VN+) - Theo Bộ trưởng Kinh tế liên bang 
Đức Robert Habeck, Berlin đã sẵn sàng cho mọi 
khả năng bởi điều quan trọng là cần cân nhắc kỹ, 
thậm chí cả những kịch bản khó xảy ra nhất.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên 
bang Đức Robert Habeck ngày 2/4 nói rằng Đức 
vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga trong thời 
gian nhất định, song cũng sẵn sàng cho mọi kịch 
bản. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo RP của 
Đức, ông Habeck nêu rõ, hiện tại nguồn cung khí 
đốt vẫn tiếp tục được đảm bảo.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir 
Putin và Điện Kremlin liên quan tới việc thanh 
toán khí đốt bằng đồng ruble là trái ngược nhau, do 
vậy Đức đã đưa ra mức cảnh báo sớm trong trường 
hợp khẩn cấp dù “chẳng ai muốn khủng hoảng leo 
thang”.

Theo ông Habeck, Berlin sẵn sàng cho mọi 
khả năng bởi điều quan trọng là cần cân nhắc kỹ, 
thậm chí cả những kịch bản khó xảy ra nhất.

Ngày 30/3, Bộ trưởng Habeck đã cảnh báo 
sớm trước khả năng Nga cắt nguồn cung khí đốt vì 
các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau đó ngày 
31/3, Tổng thống Nga Putin đã ban hành sắc lệnh 
quy định tất cả các hợp đồng cung cấp khí đốt với 
các công ty của các quốc gia “không thân thiện” 
phải được thanh toán bằng đồng ruble.

Báo chí Đức dẫn lời ông Habeck cho biết, 
Chính phủ liên bang Đức hiện đang cân nhắc rất kỹ 
để “ngăn chặn những thiệt hại lớn hơn”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế liên 
bang Đức Robert Habeck

Theo ông, một “gói phục sinh” sẽ được đưa 
ra thảo luận tại Nội các Đức vào tuần tới, bao gồm 
nhiều thay đổi về luật pháp để mở rộng nguồn năng 
lượng tái tạo. Phát biểu với báo RP, Bộ trưởng 
Habeck nhấn mạnh: “Với tất cả những gì chúng tôi 
làm, chúng tôi rất cẩn thận để không thực hiện bất 
kỳ bước đi thiếu cân nhắc nào có thể khiến Đức trở 
thành mục tiêu tấn công của Nga”.

Bộ trưởng Habeck cho hay, các biện pháp 
trừng phạt chống lại Nga đang khiến Đức phải trả 
giá bằng sự thịnh vượng. Dù vậy, trong mọi trường 
hợp, vào mùa Thu hoặc mùa Đông tới, Đức sẽ sẵn 
sàng độc lập với nguồn cung cấp nguyên liệu thô 
của Nga.

Theo các nguồn tin, “gói phục sinh” về bản 
chất là gói năng lượng tái tạo hướng tới sự độc lập 
và an ninh năng lượng cho Đức.

Điều này bao gồm việc sửa đổi sâu rộng đối 
với đạo luật về các nguồn năng lượng tái tạo 
(EEG), tạo động lực để người dân mở rộng nguồn 
điện tái tạo từ chính hệ thống năng lượng Mặt Trời 
lắp đặt trên mái nhà hay trang trại điện gió.

Nga, Ukraine thông báo về 
quá trình đàm phán hòa bình

(VN+) - Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 
3/4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông 
Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán giữa nước 
này với Ukraine diễn ra không hề dễ dàng, nhưng 
điều quan trọng là quá trình này vẫn diễn ra.

Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cho biết Nga 
muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine ở nước láng 
giềng Belarus, nhưng Kiev đã phản đối đề nghị 
này.

Trong khi đó, đại diện phái đoàn đàm phán 
Ukraine David Arakhamia cho biết cuộc gặp giữa 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhiều khả năng sẽ 
diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong phát biểu trên truyền hình, 
ông David Arakhamia không đề cập tới thời gian 
hay địa điểm.

Sơ tán người dân khỏi thành phố chiến sự 
Mariupol, miền Đông Ukraine

Theo quan chức này, Tổng thống Thổ Nhĩ 
Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với lãnh 
đạo Nga và Ukraine, và “dường như để xác nhận từ 
hai phía về việc họ sẵn sàng cho một cuộc gặp 
trong tương lai gần”.

Ông nói: “Chúng tôi nghĩ nhiều khả năng 
sẽ là ở Istanbul hoặc Ankara”.

Trước đó, cuộc đàm phán trực tiếp giữa 
Nga và Ukraine tại Istanbul diễn ra ngày 29/3. Sau 
khoảng 4 giờ đàm phán, đoàn đàm phán Nga đã trở 
về Moskva tối cùng ngày, mang theo đề xuất bằng 
văn bản của Ukraine về một “thỏa thuận hòa bình” 
giữa hai bên.

Kết quả này được đánh giá là bước tiến 
đáng kể trong tiến trình ằm đàm phán khó khăn nh
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Bí ẩn điệp viên Pháp 2 giới 
tính, khi chết mới rõ thân phận 
thực sự

Khi Chevalier d'Éon rời nước Pháp 
năm 1762 với tư cách một nhà 
ngoại giao, một điệp viên làm việc 

cho Vua Pháp và một người đàn ông. Nhưng khi trở 
về vào tháng 7/1777, ở tuổi 49, ông là một người 
nổi tiếng, một nhà văn, một trí thức, và một phụ nữ.

Gián điệp của nhà vua
Charles-Geneviève-Louis-Auguste-

André-Timothée d'Éon de Beaumont sinh ngày 
5/10/1728 trong một gia đình quý tộc nhỏ ở 
Burgundy. 

Bất chấp những tuyên bố sau này, không có 
điều gì bất thường khi ông ra đời, và D'Éon được 
tuyên bố là một bé trai.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại 
Paris, những mối quan hệ của gia đình D'Éon đảm 
bảo cho ông một vị trí trong bộ máy chính quyền. 
Ông liên tục được thăng chức và đến năm 1756, trở 
thành thư ký cho Đại sứ Pháp tại Nga.

Tuy nhiên vai trò này, theo truyền thống, 
chỉ là một vỏ bọc. D'Éon được giao cho một sứ 
mạng hoàng gia quan trọng có tên là “le Secret du 
Roi” hay “Bí mật của Nhà Vua”. 

Đây là một mạng lưới gián điệp và đặc vụ 
ngoại giao do Vua Louis XV thành lập vào những 
năm 1740 với mục đích đưa người em họ của mình, 
Hoàng tử de Conti, lên ngai vàng Ba Lan và biến 
quốc gia này thành một vệ tinh của Pháp.

Nhóm “Mật vụ Nhà Vua” hoạt động cực kỳ 
bí mật, đôi khi còn hành động đi ngược lại với Bộ 
Ngoại giao của Pháp. 

D'Éon được giao nhiệm vụ thúc đẩy mối 
quan hệ tốt đẹp với triều đình Nga của Nữ hoàng 
Elizabeth và sắp xếp để bà đứng sau việc “cài” 
hoàng tử Conti tại Ba Lan cũng như thúc đẩy lợi ích 
của nước Pháp nói chung. 

Mặc dù D'Éon có năng lực, hoạt động tích 
cực, khéo léo và thông minh, nhưng thực tế địa hạt 
chính trị lại quá nghiệt ngã: cùng năm đó, Pháp 
bước vào cuộc Chiến tranh Bảy Năm với Anh.

Cuộc chiến diễn ra không suôn sẻ với Pháp, 
đến tháng 3/1762, Vua Louiz XV kêu gọi tiến hành 
các cuộc đàm phán hòa bình. D'Éon rút khỏi Nga, 

trở thành một sĩ quan Long Kỵ binh (Dragoon) 
trong quân đội Pháp. 

Tháng 8/1762, ông được bổ nhiệm làm thư 
ký cho Đại sứ Pháp tại London, lúc đó đang đàm 
phán hòa bình với Anh. 

Ông cũng được trao Huân chương Saint 
Louis, một vinh dự lớn dành cho một người đàn 
ông chỉ mới 35 tuổi. Từ đó, D'Éon được xưng là 
“Chevalier”, tức “Quý Ngài”.

Khi hiệp định hòa bình với Anh được ký 
vào tháng 2/1763, Pháp bị tước bỏ các thuộc địa ở 
Bắc Mỹ, gánh nhiều khoản nợ khổng lồ và tuyệt 
vọng tìm cách trả thù. Vì vậy, nhóm “Mật vụ Nhà 
Vua” được tập hợp lại với một sứ mạng mới: Xâm 
chiếm nước Anh.

Vào tháng 4/1763, D'Éon được bổ nhiệm 
làm Đại sứ, tương đương quyền Bộ trưởng, tại 
Triều đình Anh. 

Đây là một vỏ bọc tuyệt vời để ông tiến 
hành một cuộc khảo sát các vùng bờ biển Anh 
nhằm tìm ra một nơi thích hợp cho cuộc đổ quân 
của Pháp. D'Éon cũng có nhiệm vụ xây dựng quan 
hệ với các thành viên trong đảng đối lập tại Quốc 
hội Anh.

Mọi chuyện dường như đang diễn ra suôn 
sẻ với sự nghiệp của D'Éon thì chỉ trong vài tháng, 
tất cả bỗng sụp đổ. 

Nguyên do bắt nguồn từ những sở thích tốn 
kém của D'Éon đã gây bất bình với chính phủ vốn 
eo hẹp tiền bạc tại Pháp.

Cùng năm, D'Éon bị giáng chức xuống thư 
ký, nhường chỗ cho Đại sứ Comte de Guerchy, vốn 
là một nhà ngoại giao ít kinh nghiệm, thiếu năng 
lực. 

Làm việc dưới trướng Guerchy, nhưng 
D'Éon vẫn giữ lối hành xử bề trên và thường xuyên 
mâu thuẫn với sếp về hoạt động trong nhóm gián 
điệp.

Vào ngày 4/10/1763, chỉ sáu tháng sau khi 
nhận việc, D'Éon đã bị sa thải vì những hành vi xấc 
xược của mình. Ông được giao hẹn thu xếp đến 
ngày 19/10 phải trở về nước để chịu trừng phạt. 

Nhưng D'Éon đã không trở về. Ông có lý 
do rõ ràng để lo ngại rằng điểm đến tiếp theo của 
mình sẽ là ngục Bastille.

Mặc dù vậy, D'Éon cũng biết rằng vị trí của 
ông trong nhóm “Mật vụ Nhà Vua” chính là một 
lớp bảo vệ. Thời điểm đó, Vua Louis XV ra lệnh 
triệu hồi D'Éon trở lại Pháp, trong khi Ngoại 
trưởng Anh lại từ chối, tuyên bố rằng ông được tự 
do ở lại Anh với tư cách một công dân.

D'Éon thoát khỏi nguy hiểm nhưng Bộ 
Ngoại giao Pháp vẫn không ngừng thực hiện 
những nỗ lực để bắt cóc và tóm được ông. 

Để trả đũa, điệp viên của Pháp tìm cách bắn 
tiếng với cấp trên của mình trong nhóm “Mật vụ 
Nhà Vua” rằng ông sẽ công bố mọi bí mật nếu 
không được minh oan.

Vào tháng 3/1764, D'Éon nổ phát súng 
cảnh cáo: Ông cho xuất bản một cuốn sách tai 
tiếng, dự định chỉ là tập đầu tiên trong nhiều tập, 
bao gồm toàn bộ các thư tín ngoại giao của ông kể 

từ khi được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng toàn quyền ở 
Anh.

Cuốn sách có tác động lập tức. D'Éon từ 
chỗ chỉ là một nhân vật không mấy tên tuổi trên vũ 
đài chính trị châu Âu đã trở thành nhân vật trung 
tâm chỉ trong một thời gian ngắn. 

Cái tên Chevalier D'Éon không chỉ được 
báo chí nhắc đến mà còn xuất hiện trong những 
cuộc trao đổi của nguyên thủ quốc gia, các quán cà 
phê hay trong các gia đình quý tộc.

 Người phụ nữ bị ép làm đàn ông
Hành động của D'Éon thực sự gây sốc, 

nhưng nó có tác dụng rất nhanh. Ở một khía cạnh 
nào đó, D'Éon nhờ thế đã giành được sự thương 
cảm của người dân Anh, họ mang lại cho ông một 
kiểu bảo vệ người nổi tiếng. 

Và với việc tự biến mình thành kẻ thù công 
khai của Bộ Ngoại giao Pháp, D'Éon trở nên hữu 
dụng hơn trong vai trò gián điệp, cho phép ông tiến 
sâu hơn vào xã hội Anh.

Vua Louis XV lặng lẽ trao cho D'Éon 
khoản lương hưu trọn đời là 12.000 livre mỗi năm, 
để đổi lại những thông tin mật về chính trường Anh 
cũng như chuyển giao lại các tài liệu mật về nhóm 
“Mật vụ” mà ông ta sở hữu. 

Nhờ thế những tập tiếp theo trong serie 
sách của D'Éon không bao giờ xuât hiện và ông bị 
cấm trở về Pháp. D'Éon sau đó trải qua cả thập kỷ 
lưu vong ở London, mà vẫn phục vụ cho vị Vua của 
mình.

Nhưng khi Vua  Louis XV qua đời vào năm 
1774, con trai của ông, Vua Louis XVI (vị vua chết 
trên đoạn đầu đài trong Cách mạng Pháp) muốn 
loại bỏ nhóm “Mật vụ”. 

Louis XVI không thấy có ích gì với hai 
chính sách đối ngoại, một bí mật, một công khai, và 
hơn nữa ông cũng không còn muốn xâm lược nước 
Anh nữa. Vì thế lúc này D'Éon lại là một vấn đề.

Năm 1775, nhà viết kịch Beaumarchais, 
một đại diện của Chính phủ Pháp, đã tiếp cận với 
D'Éon để thương lượng đưa ông trở về Pháp, cùng 
với mọi tài liệu liên quan đến hoạt động gián điệp.

Sau vài tháng thảo luận, D'Éon đã ký thỏa 
thuận có tên “Giao dịch”, theo đó ông phải từ bỏ 
toàn bộ tài liệu mật và trở về Pháp càng sớm càng 
tốt. Nhà vua sẽ trả giúp một số khoản nợ đáng kể 
của D'Éon và cấp cho ông tiền lương hưu. Về phần 
mình D'Éon sẽ công khai tuyên bố ông là… phụ nữ.

Điều duy nhất khiến cho kế hoạch trên 
hoàn toàn hợp lý là thực tế, rất nhiều người, bao 
gồm cả chính phủ Pháp, đã nghĩ rằng D'Éon đúng 
là một phụ nữ bí mật.

Ngay từ năm 1770, nhiều tin đồn bắt đầu 
lan truyền ở Anh và Pháp rằng “Chevalier” (Quý 
Ông) D'Éon thực ra là một Chevalière (Quý Bà), và 
một khi tin đồn đã lan đi, chúng sẽ không dừng lại. 
Thậm chí vào năm 1771, các nhà cái ở London bắt 
đầu đặt cược vào giới tính của D'Éon với tỉ lệ 3-2.

Cuộc tranh luận công khai kỳ quặc đó 
khiến cuộc sống của D'Éon trở nên khó khăn. Ông 
không thể rời khỏi nhà mà không có lính bảo vệ vũ 
trang do nhiều người đòi nhìn thấy ông khỏa thân. 

Việc D'Éon từ chối công khai giới tính của 
mình đã kéo dài cuộc tranh luận này trong suốt 
nhiều năm.

Có nhiều điều ẩn sau việc D'Éon từ chối tiết 
lộ giới tính chứ không chỉ đơn giản là tự trọng cá 
nhân. Vào tháng 5/1772, một thư ký người Pháp 
nằm trong đội “Mật vụ Nhà Vua” đã tới London để 
điều tra thông tin D'Éon là nữ. 

Sau đó, mật vụ này trở lại Pháp, hoàn toàn 
tin tưởng rằng D'Éon là một phụ nữ. Từ thời điểm 
đó, chính phủ Pháp coi việc D'Éon mang giới tính 
nữ là một sự thật. 

Chính D'Éon cũng gieo rắc tin đồn về giới 
tính của mình, nên trong một cuộc điện thoại với 
nhà viết kịch Beaumarchais vào năm 1775, D'Éon 
đã kể một câu chuyện hư cấu rằng ông sinh ra là nữ 
nhưng bị người cha khó tính bắt buộc phải làm con 
trai.

Sự thật này cho phép D'Éon rút khỏi nhóm 
“Mật vụ Nhà Vua” và trở về Pháp như một nữ anh 
hùng đã trải qua nhiều năm giả làm nam để thực 
hiện những hoạt động yêu nước cho Vua Louis XV.

Thật kỳ lạ là kế hoạch này đã có hiệu quả.
Vào tháng 7/1777, D'Éon rời nước Anh. 

Đến lúc đó, hầu hết châu Âu đều biết câu chuyện 
của ông, hoặc ít nhất là phiên bản mà D'Éon muốn 
mọi người biết về mình: một phụ nữ bẩm sinh, 
được cha nuôi dạy như một cậu con trai. Ông đã 
xuất sắc trong vai trò một nhà ngoại giao và một 
quân nhân, để rồi bây giờ đã bị tân vương Pháp 
Louis XVI ép buộc phải công bố giới tính thật.

Theo điều kiện trong thỏa thuận “Giao 
dịch”, D'Éon phải trở về Pháp trong trang phục của 
một phụ nữ, nhưng trên thực tế ông vẫn mặc quân 
phục của đội Long Kỵ binh (Dragoon) như một 
biểu tượng cho sức mạnh chính trị của mình khi 
bước chân xuống thuyền.

Phải mất vài tháng, nhờ một sắc lệnh của 
Hoàng gia, cuối cùng D'Éon được giới thiệu với 
Rose Bertin, Giám đốc phụ trách trang phục của 
Nữ hoàng Marie Antoinette.

Vào ngày 21/11/1777, Quý Bà Chevaliere 
d'Éon chính thức xuất hiện tại triều đình ở 
Versailles, “tái sinh” sau bốn giờ được Giám đốc 
phụ trách trang phục của Nữ hoàng Marie 
Antoinette trang điểm.

Sau một thời gian điều chỉnh, D'Éon dần 
xuất hiện hoàn toàn với diện mạo một phụ nữ. Hầu 
hết xã hội Pháp khi đó chấp nhận “ông” là nữ và 
còn ca ngợi D'Éon là một nữ anh hùng dân tộc 
giống như Joan of Arc.

Nhưng thực tế cuộc sống của một phụ nữ 
cũng đáng thất vọng. D'Éon gần như mất hoàn toàn 
tiếng nói về chính trị. 

Khi Pháp tham gia cuộc Chiến tranh giành 
độc lập của Mỹ năm 1778, D'Éon đã đề nghị chính 
phủ cho phép bà mặc quân phục đội trưởng Long 
Kỵ binh một lần nữa, để có thể tham gia cuộc chiến. 

Nhưng trái lại, chính phủ Pháp gây áp lực 
buộc cựu điệp viên này phải vào sống tại một tu 
viện. D'Éon vẫn không ngừng yêu cầu được tham 
chiến, bà liền bị bắt và tống vào ngục tối bên dưới 

Lâu đài Dijon.
"Quý bà" D'Éon chỉ được thả sau 19 ngày 

kèm theo lời hứa từ bỏ yêu cầu... làm đàn ông. Kể 
từ đó mọi nỗ lực chính trị của D'Éon bị Chính phủ 
Pháp đập tan ngay lập tức. Cuối cùng bà bị buộc 
phải nghỉ hưu ở điền trang của mình tại vùng nông 
thôn Tonnerre.

Năm 1785, D'Éon trở lại Anh, bề ngoài để 
giải quyết một số khoản nợ nhưng thực tế là tìm 
kiếm con đường giải phóng khỏi chế độ quân chủ 
chuyên chế mà người Anh dường như rất yêu thích. 
Bà được chào đón như một nữ anh hùng.

Nhưng khi cuộc Cách mạng Pháp bắt đầu 
vào năm 1789, lương hưu hàng năm của D'Éon bị 
cắt, bà rơi vào cảnh phá sản. Đến năm 1791, D'Éon, 
giờ đã ngoài 60 tuổi, phải nhờ đến những buổi trình 
diễn đấu kiếm để kiếm tiền. Bà tự nhận mình là một 
nữ kiếm sĩ.

Sự nghiệp đấu kiếm của D'Éon kéo dài đến 
năm 1796, khi bà bị thương nặng trong một giải 
đấu và buộc phải nghỉ hưu. 

Chẳng mấy chốc D'Éon lại sống trong 
nghèo khó, ở chung căn hộ với một người phụ nữ 
lớn tuổi khác - một góa phụ tên là "Bà Cole". D'Éon 
dần trở nên yếu ớt, thường nằm liệt giường và rất ít 
người nhìn thấy bà.

Bà mất ngày 21/5/1810, tuổi 81. Đến khi 
D'Éon mất, Bà Cole mới phát hiện kinh ngạc. 
Trong lúc thay quần áo cho người quá cố để chôn 
cất, Bà Cole kinh hoàng nhận ra rằng, người phụ nữ 
được cho là “bị ép” làm đàn ông để phục vụ Nhà 
vua, hóa ra là nam giới thực thụ về mặt sinh học! ■ 

Mua bán khuôn mặt con 
người – Ngành kinh doanh cực 
mới tại Nhật Bản

Trước nhu cầu từ thị trường thì khuôn 
mặt bình thường cũng trở thành 
món hàng hóa đắt giá. Một công ty 

tại Nhật Bản đã mở chương trình thu mua khuôn 
mặt con người để chế tạo mặt nạ siêu thực.

Một công ty tại Nhật Bản hiện đang thu 
mua rất nhiều khuôn mặt hay đúng hơn là quyền sử 
dụng và mô phỏng khuôn mặt từ những người có 
nhu cầu bán mặt hàng này. Ý tưởng độc đáo và có 
phần kinh dị này đã thu hút được nhiều sự chú ý từ 
netizen.

Kể từ khi Kamenya Omoto, một nhà sản 
xuất mặt nạ đặc biệt tại Tokyo, công bố ý định mua 
quyền sử dụng khuôn mặt con người với mức giá 
khoảng 44 ngàn yên, công ty này đã nhận được rất 
nhiều lời chào mời. 

Công ty Kamenya Omoto hiện đang sản 
xuất những chiếc mặt nạ siêu thực và bán ra với 
mức giá khoảng 110 ngàn yên/chiếc. 

Nếu mặt nạ được ưa chuộng, người cung 
cấp khuôn mặt cũng sẽ hưởng lợi nhuận từ công 
việc kinh doanh của công ty. 

Dự án gây tranh cãi này được gọi là "That 
Face", nhiều người cho rằng nó sẽ tạo ra một bước 
ngoặt mang tính sci-fi khi người ta có thể mua bán 

khuôn mặt con người một cách tự do.
Ở kỷ nguyên mà quyền riêng tư và các dữ 

liệu cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, thì 
ý tưởng bán quyền sử dụng khuôn mặt để kiếm tiền 
có vẻ khá lạ lùng, nhưng qua cách phản ứng đối với 
dự án của Kamenya Omoto, thì có vẻ như nhiều 
người quan tâm đến công việc kinh doanh này.

Sau khi kế hoạch mua quyền sử dụng 
khuôn mặt của That Face được công bố, Kamenya 
Otomo đã nhận được rất nhiều đề nghị và câu hỏi 
về dự án. Dù chương trình chỉ giới hạn ở Tokyo, 
nhưng cuối cùng, công ty phải lựa chọn mẫu khuôn 
mặt bằng cách bốc thăm xổ số.

Một người bán mặt và sản phẩm
Tiêu chí "bán mặt" khá đơn giản, người 

cung cấp từ 20 tuổi trở lên và sống ở Tokyo đều có 
thể đăng ký. 

Một chiếc mặt nạ siêu thực có giá khoảng 
110 ngàn yên

Tuy nhiên, những người được chọn buộc 
phải giữ kín danh tính. Thông tin của người bán 
cũng sẽ được nhà sản xuất mặt nạ bảo mật tuyệt 
đối, ngay cả với đội ngũ tham gia quá trình chế tạo.

Các khách hàng hứng thú với việc đeo mặt 
nạ mô phỏng gương mặt của người khác hiện có thể 
đặt hàng trước mẫu có sẵn. Nhưng nếu muốn có 
thêm lựa chọn, khách hàng sẽ cần đợi đến khi có 
thông báo cập nhật mẫu mặt nạ từ công ty.

"Chúng tôi sẽ mua và bán khuôn mặt của 
bạn" website Kamenya Omoto chia sẻ. "Giờ đây 
truyện khoa học viễn tưởng đã trở thành hiện thực. 
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy nếu thế giới chỉ toàn 
những khuôn mặt giống hệt bạn".

Được biết, Kamenya Omoto không phải 
công ty Nhật Bản đầu tiên sản xuất mặt nạ da người 
siêu thực. Vào trước đây, công ty REAL-f cũng đã 
từng thực hiện kế hoạch tương tự cho những ai sẵn 
lòng trả tiền. 

Mức giá ở thời điểm đó vào khoảng 460 
ngàn yên, vì vậy công việc không quá ăn khách. 
Tuy nhiên, trước động thái lẫn phản ứng mà công 
ty Kamenya Omoto nhận được mới đây, có lẽ thời 
điểm thích hợp cho ngành kinh doanh mới mẻ này 
đã đến... ■ 



Trang 08

CUOÁI TUAÀN

Trang 09

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1988 * Saturday, April 02, 2022

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Issue # 1988 * Saturday, April 02, 2022

Bí ẩn điệp viên Pháp 2 giới 
tính, khi chết mới rõ thân phận 
thực sự

Khi Chevalier d'Éon rời nước Pháp 
năm 1762 với tư cách một nhà 
ngoại giao, một điệp viên làm việc 

cho Vua Pháp và một người đàn ông. Nhưng khi trở 
về vào tháng 7/1777, ở tuổi 49, ông là một người 
nổi tiếng, một nhà văn, một trí thức, và một phụ nữ.

Gián điệp của nhà vua
Charles-Geneviève-Louis-Auguste-

André-Timothée d'Éon de Beaumont sinh ngày 
5/10/1728 trong một gia đình quý tộc nhỏ ở 
Burgundy. 

Bất chấp những tuyên bố sau này, không có 
điều gì bất thường khi ông ra đời, và D'Éon được 
tuyên bố là một bé trai.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại 
Paris, những mối quan hệ của gia đình D'Éon đảm 
bảo cho ông một vị trí trong bộ máy chính quyền. 
Ông liên tục được thăng chức và đến năm 1756, trở 
thành thư ký cho Đại sứ Pháp tại Nga.

Tuy nhiên vai trò này, theo truyền thống, 
chỉ là một vỏ bọc. D'Éon được giao cho một sứ 
mạng hoàng gia quan trọng có tên là “le Secret du 
Roi” hay “Bí mật của Nhà Vua”. 

Đây là một mạng lưới gián điệp và đặc vụ 
ngoại giao do Vua Louis XV thành lập vào những 
năm 1740 với mục đích đưa người em họ của mình, 
Hoàng tử de Conti, lên ngai vàng Ba Lan và biến 
quốc gia này thành một vệ tinh của Pháp.

Nhóm “Mật vụ Nhà Vua” hoạt động cực kỳ 
bí mật, đôi khi còn hành động đi ngược lại với Bộ 
Ngoại giao của Pháp. 

D'Éon được giao nhiệm vụ thúc đẩy mối 
quan hệ tốt đẹp với triều đình Nga của Nữ hoàng 
Elizabeth và sắp xếp để bà đứng sau việc “cài” 
hoàng tử Conti tại Ba Lan cũng như thúc đẩy lợi ích 
của nước Pháp nói chung. 

Mặc dù D'Éon có năng lực, hoạt động tích 
cực, khéo léo và thông minh, nhưng thực tế địa hạt 
chính trị lại quá nghiệt ngã: cùng năm đó, Pháp 
bước vào cuộc Chiến tranh Bảy Năm với Anh.

Cuộc chiến diễn ra không suôn sẻ với Pháp, 
đến tháng 3/1762, Vua Louiz XV kêu gọi tiến hành 
các cuộc đàm phán hòa bình. D'Éon rút khỏi Nga, 

trở thành một sĩ quan Long Kỵ binh (Dragoon) 
trong quân đội Pháp. 

Tháng 8/1762, ông được bổ nhiệm làm thư 
ký cho Đại sứ Pháp tại London, lúc đó đang đàm 
phán hòa bình với Anh. 

Ông cũng được trao Huân chương Saint 
Louis, một vinh dự lớn dành cho một người đàn 
ông chỉ mới 35 tuổi. Từ đó, D'Éon được xưng là 
“Chevalier”, tức “Quý Ngài”.

Khi hiệp định hòa bình với Anh được ký 
vào tháng 2/1763, Pháp bị tước bỏ các thuộc địa ở 
Bắc Mỹ, gánh nhiều khoản nợ khổng lồ và tuyệt 
vọng tìm cách trả thù. Vì vậy, nhóm “Mật vụ Nhà 
Vua” được tập hợp lại với một sứ mạng mới: Xâm 
chiếm nước Anh.

Vào tháng 4/1763, D'Éon được bổ nhiệm 
làm Đại sứ, tương đương quyền Bộ trưởng, tại 
Triều đình Anh. 

Đây là một vỏ bọc tuyệt vời để ông tiến 
hành một cuộc khảo sát các vùng bờ biển Anh 
nhằm tìm ra một nơi thích hợp cho cuộc đổ quân 
của Pháp. D'Éon cũng có nhiệm vụ xây dựng quan 
hệ với các thành viên trong đảng đối lập tại Quốc 
hội Anh.

Mọi chuyện dường như đang diễn ra suôn 
sẻ với sự nghiệp của D'Éon thì chỉ trong vài tháng, 
tất cả bỗng sụp đổ. 

Nguyên do bắt nguồn từ những sở thích tốn 
kém của D'Éon đã gây bất bình với chính phủ vốn 
eo hẹp tiền bạc tại Pháp.

Cùng năm, D'Éon bị giáng chức xuống thư 
ký, nhường chỗ cho Đại sứ Comte de Guerchy, vốn 
là một nhà ngoại giao ít kinh nghiệm, thiếu năng 
lực. 

Làm việc dưới trướng Guerchy, nhưng 
D'Éon vẫn giữ lối hành xử bề trên và thường xuyên 
mâu thuẫn với sếp về hoạt động trong nhóm gián 
điệp.

Vào ngày 4/10/1763, chỉ sáu tháng sau khi 
nhận việc, D'Éon đã bị sa thải vì những hành vi xấc 
xược của mình. Ông được giao hẹn thu xếp đến 
ngày 19/10 phải trở về nước để chịu trừng phạt. 

Nhưng D'Éon đã không trở về. Ông có lý 
do rõ ràng để lo ngại rằng điểm đến tiếp theo của 
mình sẽ là ngục Bastille.

Mặc dù vậy, D'Éon cũng biết rằng vị trí của 
ông trong nhóm “Mật vụ Nhà Vua” chính là một 
lớp bảo vệ. Thời điểm đó, Vua Louis XV ra lệnh 
triệu hồi D'Éon trở lại Pháp, trong khi Ngoại 
trưởng Anh lại từ chối, tuyên bố rằng ông được tự 
do ở lại Anh với tư cách một công dân.

D'Éon thoát khỏi nguy hiểm nhưng Bộ 
Ngoại giao Pháp vẫn không ngừng thực hiện 
những nỗ lực để bắt cóc và tóm được ông. 

Để trả đũa, điệp viên của Pháp tìm cách bắn 
tiếng với cấp trên của mình trong nhóm “Mật vụ 
Nhà Vua” rằng ông sẽ công bố mọi bí mật nếu 
không được minh oan.

Vào tháng 3/1764, D'Éon nổ phát súng 
cảnh cáo: Ông cho xuất bản một cuốn sách tai 
tiếng, dự định chỉ là tập đầu tiên trong nhiều tập, 
bao gồm toàn bộ các thư tín ngoại giao của ông kể 

từ khi được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng toàn quyền ở 
Anh.

Cuốn sách có tác động lập tức. D'Éon từ 
chỗ chỉ là một nhân vật không mấy tên tuổi trên vũ 
đài chính trị châu Âu đã trở thành nhân vật trung 
tâm chỉ trong một thời gian ngắn. 

Cái tên Chevalier D'Éon không chỉ được 
báo chí nhắc đến mà còn xuất hiện trong những 
cuộc trao đổi của nguyên thủ quốc gia, các quán cà 
phê hay trong các gia đình quý tộc.

 Người phụ nữ bị ép làm đàn ông
Hành động của D'Éon thực sự gây sốc, 

nhưng nó có tác dụng rất nhanh. Ở một khía cạnh 
nào đó, D'Éon nhờ thế đã giành được sự thương 
cảm của người dân Anh, họ mang lại cho ông một 
kiểu bảo vệ người nổi tiếng. 

Và với việc tự biến mình thành kẻ thù công 
khai của Bộ Ngoại giao Pháp, D'Éon trở nên hữu 
dụng hơn trong vai trò gián điệp, cho phép ông tiến 
sâu hơn vào xã hội Anh.

Vua Louis XV lặng lẽ trao cho D'Éon 
khoản lương hưu trọn đời là 12.000 livre mỗi năm, 
để đổi lại những thông tin mật về chính trường Anh 
cũng như chuyển giao lại các tài liệu mật về nhóm 
“Mật vụ” mà ông ta sở hữu. 

Nhờ thế những tập tiếp theo trong serie 
sách của D'Éon không bao giờ xuât hiện và ông bị 
cấm trở về Pháp. D'Éon sau đó trải qua cả thập kỷ 
lưu vong ở London, mà vẫn phục vụ cho vị Vua của 
mình.

Nhưng khi Vua  Louis XV qua đời vào năm 
1774, con trai của ông, Vua Louis XVI (vị vua chết 
trên đoạn đầu đài trong Cách mạng Pháp) muốn 
loại bỏ nhóm “Mật vụ”. 

Louis XVI không thấy có ích gì với hai 
chính sách đối ngoại, một bí mật, một công khai, và 
hơn nữa ông cũng không còn muốn xâm lược nước 
Anh nữa. Vì thế lúc này D'Éon lại là một vấn đề.

Năm 1775, nhà viết kịch Beaumarchais, 
một đại diện của Chính phủ Pháp, đã tiếp cận với 
D'Éon để thương lượng đưa ông trở về Pháp, cùng 
với mọi tài liệu liên quan đến hoạt động gián điệp.

Sau vài tháng thảo luận, D'Éon đã ký thỏa 
thuận có tên “Giao dịch”, theo đó ông phải từ bỏ 
toàn bộ tài liệu mật và trở về Pháp càng sớm càng 
tốt. Nhà vua sẽ trả giúp một số khoản nợ đáng kể 
của D'Éon và cấp cho ông tiền lương hưu. Về phần 
mình D'Éon sẽ công khai tuyên bố ông là… phụ nữ.

Điều duy nhất khiến cho kế hoạch trên 
hoàn toàn hợp lý là thực tế, rất nhiều người, bao 
gồm cả chính phủ Pháp, đã nghĩ rằng D'Éon đúng 
là một phụ nữ bí mật.

Ngay từ năm 1770, nhiều tin đồn bắt đầu 
lan truyền ở Anh và Pháp rằng “Chevalier” (Quý 
Ông) D'Éon thực ra là một Chevalière (Quý Bà), và 
một khi tin đồn đã lan đi, chúng sẽ không dừng lại. 
Thậm chí vào năm 1771, các nhà cái ở London bắt 
đầu đặt cược vào giới tính của D'Éon với tỉ lệ 3-2.

Cuộc tranh luận công khai kỳ quặc đó 
khiến cuộc sống của D'Éon trở nên khó khăn. Ông 
không thể rời khỏi nhà mà không có lính bảo vệ vũ 
trang do nhiều người đòi nhìn thấy ông khỏa thân. 

Việc D'Éon từ chối công khai giới tính của 
mình đã kéo dài cuộc tranh luận này trong suốt 
nhiều năm.

Có nhiều điều ẩn sau việc D'Éon từ chối tiết 
lộ giới tính chứ không chỉ đơn giản là tự trọng cá 
nhân. Vào tháng 5/1772, một thư ký người Pháp 
nằm trong đội “Mật vụ Nhà Vua” đã tới London để 
điều tra thông tin D'Éon là nữ. 

Sau đó, mật vụ này trở lại Pháp, hoàn toàn 
tin tưởng rằng D'Éon là một phụ nữ. Từ thời điểm 
đó, chính phủ Pháp coi việc D'Éon mang giới tính 
nữ là một sự thật. 

Chính D'Éon cũng gieo rắc tin đồn về giới 
tính của mình, nên trong một cuộc điện thoại với 
nhà viết kịch Beaumarchais vào năm 1775, D'Éon 
đã kể một câu chuyện hư cấu rằng ông sinh ra là nữ 
nhưng bị người cha khó tính bắt buộc phải làm con 
trai.

Sự thật này cho phép D'Éon rút khỏi nhóm 
“Mật vụ Nhà Vua” và trở về Pháp như một nữ anh 
hùng đã trải qua nhiều năm giả làm nam để thực 
hiện những hoạt động yêu nước cho Vua Louis XV.

Thật kỳ lạ là kế hoạch này đã có hiệu quả.
Vào tháng 7/1777, D'Éon rời nước Anh. 

Đến lúc đó, hầu hết châu Âu đều biết câu chuyện 
của ông, hoặc ít nhất là phiên bản mà D'Éon muốn 
mọi người biết về mình: một phụ nữ bẩm sinh, 
được cha nuôi dạy như một cậu con trai. Ông đã 
xuất sắc trong vai trò một nhà ngoại giao và một 
quân nhân, để rồi bây giờ đã bị tân vương Pháp 
Louis XVI ép buộc phải công bố giới tính thật.

Theo điều kiện trong thỏa thuận “Giao 
dịch”, D'Éon phải trở về Pháp trong trang phục của 
một phụ nữ, nhưng trên thực tế ông vẫn mặc quân 
phục của đội Long Kỵ binh (Dragoon) như một 
biểu tượng cho sức mạnh chính trị của mình khi 
bước chân xuống thuyền.

Phải mất vài tháng, nhờ một sắc lệnh của 
Hoàng gia, cuối cùng D'Éon được giới thiệu với 
Rose Bertin, Giám đốc phụ trách trang phục của 
Nữ hoàng Marie Antoinette.

Vào ngày 21/11/1777, Quý Bà Chevaliere 
d'Éon chính thức xuất hiện tại triều đình ở 
Versailles, “tái sinh” sau bốn giờ được Giám đốc 
phụ trách trang phục của Nữ hoàng Marie 
Antoinette trang điểm.

Sau một thời gian điều chỉnh, D'Éon dần 
xuất hiện hoàn toàn với diện mạo một phụ nữ. Hầu 
hết xã hội Pháp khi đó chấp nhận “ông” là nữ và 
còn ca ngợi D'Éon là một nữ anh hùng dân tộc 
giống như Joan of Arc.

Nhưng thực tế cuộc sống của một phụ nữ 
cũng đáng thất vọng. D'Éon gần như mất hoàn toàn 
tiếng nói về chính trị. 

Khi Pháp tham gia cuộc Chiến tranh giành 
độc lập của Mỹ năm 1778, D'Éon đã đề nghị chính 
phủ cho phép bà mặc quân phục đội trưởng Long 
Kỵ binh một lần nữa, để có thể tham gia cuộc chiến. 

Nhưng trái lại, chính phủ Pháp gây áp lực 
buộc cựu điệp viên này phải vào sống tại một tu 
viện. D'Éon vẫn không ngừng yêu cầu được tham 
chiến, bà liền bị bắt và tống vào ngục tối bên dưới 

Lâu đài Dijon.
"Quý bà" D'Éon chỉ được thả sau 19 ngày 

kèm theo lời hứa từ bỏ yêu cầu... làm đàn ông. Kể 
từ đó mọi nỗ lực chính trị của D'Éon bị Chính phủ 
Pháp đập tan ngay lập tức. Cuối cùng bà bị buộc 
phải nghỉ hưu ở điền trang của mình tại vùng nông 
thôn Tonnerre.

Năm 1785, D'Éon trở lại Anh, bề ngoài để 
giải quyết một số khoản nợ nhưng thực tế là tìm 
kiếm con đường giải phóng khỏi chế độ quân chủ 
chuyên chế mà người Anh dường như rất yêu thích. 
Bà được chào đón như một nữ anh hùng.

Nhưng khi cuộc Cách mạng Pháp bắt đầu 
vào năm 1789, lương hưu hàng năm của D'Éon bị 
cắt, bà rơi vào cảnh phá sản. Đến năm 1791, D'Éon, 
giờ đã ngoài 60 tuổi, phải nhờ đến những buổi trình 
diễn đấu kiếm để kiếm tiền. Bà tự nhận mình là một 
nữ kiếm sĩ.

Sự nghiệp đấu kiếm của D'Éon kéo dài đến 
năm 1796, khi bà bị thương nặng trong một giải 
đấu và buộc phải nghỉ hưu. 

Chẳng mấy chốc D'Éon lại sống trong 
nghèo khó, ở chung căn hộ với một người phụ nữ 
lớn tuổi khác - một góa phụ tên là "Bà Cole". D'Éon 
dần trở nên yếu ớt, thường nằm liệt giường và rất ít 
người nhìn thấy bà.

Bà mất ngày 21/5/1810, tuổi 81. Đến khi 
D'Éon mất, Bà Cole mới phát hiện kinh ngạc. 
Trong lúc thay quần áo cho người quá cố để chôn 
cất, Bà Cole kinh hoàng nhận ra rằng, người phụ nữ 
được cho là “bị ép” làm đàn ông để phục vụ Nhà 
vua, hóa ra là nam giới thực thụ về mặt sinh học! ■ 

Mua bán khuôn mặt con 
người – Ngành kinh doanh cực 
mới tại Nhật Bản

Trước nhu cầu từ thị trường thì khuôn 
mặt bình thường cũng trở thành 
món hàng hóa đắt giá. Một công ty 

tại Nhật Bản đã mở chương trình thu mua khuôn 
mặt con người để chế tạo mặt nạ siêu thực.

Một công ty tại Nhật Bản hiện đang thu 
mua rất nhiều khuôn mặt hay đúng hơn là quyền sử 
dụng và mô phỏng khuôn mặt từ những người có 
nhu cầu bán mặt hàng này. Ý tưởng độc đáo và có 
phần kinh dị này đã thu hút được nhiều sự chú ý từ 
netizen.

Kể từ khi Kamenya Omoto, một nhà sản 
xuất mặt nạ đặc biệt tại Tokyo, công bố ý định mua 
quyền sử dụng khuôn mặt con người với mức giá 
khoảng 44 ngàn yên, công ty này đã nhận được rất 
nhiều lời chào mời. 

Công ty Kamenya Omoto hiện đang sản 
xuất những chiếc mặt nạ siêu thực và bán ra với 
mức giá khoảng 110 ngàn yên/chiếc. 

Nếu mặt nạ được ưa chuộng, người cung 
cấp khuôn mặt cũng sẽ hưởng lợi nhuận từ công 
việc kinh doanh của công ty. 

Dự án gây tranh cãi này được gọi là "That 
Face", nhiều người cho rằng nó sẽ tạo ra một bước 
ngoặt mang tính sci-fi khi người ta có thể mua bán 

khuôn mặt con người một cách tự do.
Ở kỷ nguyên mà quyền riêng tư và các dữ 

liệu cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, thì 
ý tưởng bán quyền sử dụng khuôn mặt để kiếm tiền 
có vẻ khá lạ lùng, nhưng qua cách phản ứng đối với 
dự án của Kamenya Omoto, thì có vẻ như nhiều 
người quan tâm đến công việc kinh doanh này.

Sau khi kế hoạch mua quyền sử dụng 
khuôn mặt của That Face được công bố, Kamenya 
Otomo đã nhận được rất nhiều đề nghị và câu hỏi 
về dự án. Dù chương trình chỉ giới hạn ở Tokyo, 
nhưng cuối cùng, công ty phải lựa chọn mẫu khuôn 
mặt bằng cách bốc thăm xổ số.

Một người bán mặt và sản phẩm
Tiêu chí "bán mặt" khá đơn giản, người 

cung cấp từ 20 tuổi trở lên và sống ở Tokyo đều có 
thể đăng ký. 

Một chiếc mặt nạ siêu thực có giá khoảng 
110 ngàn yên

Tuy nhiên, những người được chọn buộc 
phải giữ kín danh tính. Thông tin của người bán 
cũng sẽ được nhà sản xuất mặt nạ bảo mật tuyệt 
đối, ngay cả với đội ngũ tham gia quá trình chế tạo.

Các khách hàng hứng thú với việc đeo mặt 
nạ mô phỏng gương mặt của người khác hiện có thể 
đặt hàng trước mẫu có sẵn. Nhưng nếu muốn có 
thêm lựa chọn, khách hàng sẽ cần đợi đến khi có 
thông báo cập nhật mẫu mặt nạ từ công ty.

"Chúng tôi sẽ mua và bán khuôn mặt của 
bạn" website Kamenya Omoto chia sẻ. "Giờ đây 
truyện khoa học viễn tưởng đã trở thành hiện thực. 
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy nếu thế giới chỉ toàn 
những khuôn mặt giống hệt bạn".

Được biết, Kamenya Omoto không phải 
công ty Nhật Bản đầu tiên sản xuất mặt nạ da người 
siêu thực. Vào trước đây, công ty REAL-f cũng đã 
từng thực hiện kế hoạch tương tự cho những ai sẵn 
lòng trả tiền. 

Mức giá ở thời điểm đó vào khoảng 460 
ngàn yên, vì vậy công việc không quá ăn khách. 
Tuy nhiên, trước động thái lẫn phản ứng mà công 
ty Kamenya Omoto nhận được mới đây, có lẽ thời 
điểm thích hợp cho ngành kinh doanh mới mẻ này 
đã đến... ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Bí ẩn thế kỷ: Hơn 200 năm 
sau khoa học mới giải mã thành 
công “thứ vô hình khổng lồ” 
bao quanh Trái Đất này

Laplace đã khởi động một sứ mệnh 
kéo dài hàng thế kỷ để tìm ra bí mật 
khổng lồ bao quanh Trái Đất.

Cùng với từ trường, bầu khí quyển giúp 
bảo vệ con người và mọi sinh vật sống trên Trái Đất 
khỏi các tác động có hại từ Mặt Trời và không gian 
vũ trụ (thiên thạch, tiểu hành tinh...).

Bầu khí quyển bảo vệ sự sống trên Trái Đất 
bằng cách tạo ra áp suất cho phép nước lỏng tồn tại 
trên bề mặt Trái Đất, hấp thụ bức xạ tia cực tím từ 
Mặt Trời, làm ấm bề mặt thông qua quá trình giữ 
nhiệt (hiệu ứng nhà kính) và giảm nhiệt độ khắc 
nghiệt giữa ngày và đêm (biến thiên nhiệt độ ngày).

Tuy vậy, kiến thức của con người về khí 
quyển bao quanh Trái Đất vẫn chưa hoàn thiện. Bất 
chấp những phân tích bằng các thuật toán khí 
tượng tinh vi nhất hiện nay, những bí ẩn xoay 
quanh lớp khí dày đặc vẫn khiến giới khoa học đau 
đầu.

Nhưng sự phức tạp của bầu khí quyển 
không ngăn được nhà khoa học người Pháp Pierre-
Simon Laplace (1749-1827) “bẻ khóa” một trong 
những vấn đề về “hành vi khí quyển” vào cuối 
những năm 1700. 

Nhà vật lý thế kỷ 18 ấy lần đầu tiên dự đoán 
về sự tồn tại của sóng áp suất trong khí quyển 
quanh Trái Đất. Để rồi 220 năm sau, các nhà khoa 
học mới tìm thấy chúng.

1. Trí tuệ đỉnh cao thế kỷ 18
Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bản đồ thời 

tiết toàn cầu, Laplace đã phát triển một lý thuyết dự 
đoán dựa trên phát hiện của mình rằng: Các sóng 
áp suất cỡ lục địa đã quét trên toàn cầu theo một 
chu kỳ nhất định.

Vào thời của thế kỷ 18, việc đặt ra những 
câu hỏi và đi tìm câu trả lời xoay quanh quả Địa 
Cầu là một thách thức không hề nhỏ. Do đó, ý 
tưởng ban đầu của Laplace đã khởi động một sứ 
mệnh kéo dài hàng thế kỷ để tìm ra những dòng 
sóng vô hình như vậy quanh Trái Đất.

Ban đầu, Laplace tự hỏi Mặt Trăng ép 
không khí xung quanh hành tinh của chúng ta ở 
mức độ nào, và ông bắt đầu phân tích các loại sóng 
có thể xuất hiện như một hệ quả có việc đó. 

Ông tưởng tượng bầu khí quyển như một 
chất lỏng mỏng trên một quả cầu nhẵn, và ông kết 
luận rằng lực hấp dẫn sẽ ghim một lớp sóng xuống 
mặt đất, nơi chúng sẽ di chuyển ít nhiều theo chiều 
ngang - những sự nhấp nhô hai chiều ôm lấy bề mặt 
hành tinh. 

Laplace không đặt tên cho những sóng này 
hoặc tính toán chi tiết hành vi của chúng, nhưng 
các nhà khoa học khí quyển hiện đại mô tả chúng là 
"chế độ bình thường - normal mode" của một hệ 
thống dao động với những làn sóng cộng hưởng 
như tiếng chuông ngân.

Chúng chạy vòng quanh thế giới với tốc độ 
(khoảng hơn 1000 km/giờ) vượt quá tốc độ của hầu 
hết các máy bay chở khách/máy bay dân dụng, chủ 
yếu theo hướng đông và hướng tây.

Nhà khoa học người Pháp Pierre-Simon 
Laplace (1749-1827)

Nhà vật lý người Pháp cố gắng đưa ý tưởng 
này tiếp cận giới khoa học bấy giờ, ông thậm chí 
còn đưa công cụ cho các nhà vật lý tính toán hành 
vi của khí quyển. Nhưng có ai đủ hiểu biết để lắng 
nghe ông?

Cùng khoảng thời gian Laplace đưa ra mô 
hình của mình, các nhà thám hiểm và nhà tự nhiên 
học quốc tế trong đó có Alexander von Humboldt 
(1769-1859) nhận thấy rằng áp suất ở vùng nhiệt 
đới tăng và giảm 12 giờ một lần. 

Thời gian ban ngày chịu sự ảnh hưởng của 
Mặt Trời. Tuy nhiên, các nhà vật lý lý thuyết không 
thể giải thích tại sao tác động lại lớn như vậy. 

Bí ẩn tiếp tục gây khó hiểu cho các nhà 
khoa học trong gần một thế kỷ, cho đến khi nhà 
phát minh vĩ đại người Scotland William Thomson 
(1824-1907) năm 1882 dự đoán rằng chu kỳ nóng 
lên của Mặt Trời cộng hưởng với một trong những 
"dao động tự do" của Laplace. 

Ông nghĩ rằng Mặt Trời có thể tạo ra một 
lực đẩy quá lớn vì nó tạo ra rung động ở tần số 
chính xác của một trong những dao động của 
Laplace, giống như một ca sĩ Opera có thể làm vỡ 
ly rượu với đúng cao độ.

2. Hơn 200 năm sau...
Dự đoán đó sẽ không được đưa vào hồ sơ 

khoa học cho đến những năm 1980, với những 
phân tích đầu tiên của Taroh Matsuno - nhà khí 
tượng học Nhật Bản - và sau đó là nghiên cứu của 
Hamilton và Rolando Garcia (đến từ Trung tâm 
Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ). 

Hamilton và Rolando Garcia tình cờ tìm 
thấy bộ dữ liệu lý tưởng: Một trạm thời tiết ở 
Indonesia đã thực hiện các phép đo áp suất hàng 
giờ liền trong gần 1 thế kỷ.

Năm 2019, Trung tâm Dự báo Thời tiết 
Phạm vi Trung bình Châu Âu (ECMWF) phát 
hành một bộ dữ liệu có tên là ERA5. Nhiệm vụ của 
ERA5 là cung cấp các ước tính hàng giờ về một số 

lượng lớn các biến thiên khí hậu khí quyển, đất liền 
và đại dương. Dữ liệu bao phủ Trái Đất trên hệ 
thống lưới rộng 30 km và phân giải bầu khí quyển 
bằng 137 cấp độ từ bề mặt lên đến độ cao 80 km.

ERA5 kết hợp các bài đọc từ hàng nghìn 
trạm mặt đất, khí cầu thời tiết và vệ tinh, đồng thời 
nó sử dụng các mô hình thời tiết để điền vào chỗ 
trống một cách thông minh. 

Kết quả là một tập dữ liệu nhằm mục đích 
tái tạo lại cùng một thông tin mà mạng lưới các 
trạm thời tiết trên toàn cầu đặt cách nhau 10 km và 
thực hiện đọc mỗi giờ từ năm 1979 đến năm 2016.

Takatoshi Sakazaki, một trợ lý giáo sư tại 
Đại học Kyoto ở Nhật Bản, đã không tìm kiếm 
sóng của Laplace khi ERA5 ra mắt. Ban đầu ông 
tập trung vào các biến đổi nhiệt độ. Nhưng khi 
nhận thấy điều khác lạ, Takatoshi Sakazaki liên hệ 
với Hamilton - người từng là cố vấn nghiên cứu sau 
tiến sĩ của ông - để tìm câu trả lời.

Hamilton đã dành nhiều thập kỷ trước năm 
1980 để sàng lọc dữ liệu của trạm thời tiết để tìm ra 
các gợi ý "hành vi" của khí quyển. Giờ đây, trong 
tay ông có bằng chứng về "bản giao hưởng đầy đủ" 
của sóng áp suất trong khí quyển Trái Đất.

Takatoshi Sakazaki và Hamilton đã làm 
việc cùng nhau để phân tích cấu trúc ba chiều đầy 
đủ của sóng áp suất một cách chi tiết; họ đã công bố 
những phát hiện của mình trên Tạp chí Khoa học 
Khí quyển (Journal of the Atmospheric Sciences) 
thuộc Hiệp hội Khí tượng Mỹ.

Nghiên cứu của họ trình bày chi tiết hành vi 
của hàng chục loại sóng được tìm thấy vào những 
năm 1980. Một số sóng năng lượng cao nhất thực 
hiện chu kỳ từ áp suất cao đến áp suất thấp hàng 
chục lần khi chúng trải dài quanh hành tinh; các tập 
hợp sóng bổ sung được tạo ra bởi sự quay của Trái 
Đất. 

Tất cả kết quả của họ khớp chính xác với 
các dự đoán dựa trên phương trình Laplace. "Tôi  
nghĩ rằng Laplace, Kelvin và những nhà khoa học 
xuất chúng khác cách đây vài thế kỷ sẽ rất phấn 
khích khi thấy một thứ như thế này" - Hamilton 
chia sẻ.

Như vậy, phải mất hàng trăm năm sau, các 
nhà khoa học mới có thể hoàn thành nghiên cứu 
dang dở của nhà khoa học lừng danh người Pháp về 
sóng áp suất trong khí quyển. Bầu khí quyển, các 
tầng, các loại sóng... vẫn miệt mài và âm thầm làm 
nhiệm vụ bảo vệ sự sống của con người và mọi sinh 
vật trên Trái Đất.

Không có chúng, cân bằng nhiệt trên Trái 
Đất sẽ bị đảo lộn, đại dương sẽ bị sôi sục, thiên 
thạch khổng lồ khuấy đảo cuộc sống muôn loài... 
Đó là lý do, hiểu về bầu khí quyển là cách chúng ta 
hiểu về vai trò sống còn của nó, để làm sao duy trì 
sứ mệnh đó trong tương lai. ■
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Bí ẩn thế kỷ: Hơn 200 năm 
sau khoa học mới giải mã thành 
công “thứ vô hình khổng lồ” 
bao quanh Trái Đất này

Laplace đã khởi động một sứ mệnh 
kéo dài hàng thế kỷ để tìm ra bí mật 
khổng lồ bao quanh Trái Đất.

Cùng với từ trường, bầu khí quyển giúp 
bảo vệ con người và mọi sinh vật sống trên Trái Đất 
khỏi các tác động có hại từ Mặt Trời và không gian 
vũ trụ (thiên thạch, tiểu hành tinh...).

Bầu khí quyển bảo vệ sự sống trên Trái Đất 
bằng cách tạo ra áp suất cho phép nước lỏng tồn tại 
trên bề mặt Trái Đất, hấp thụ bức xạ tia cực tím từ 
Mặt Trời, làm ấm bề mặt thông qua quá trình giữ 
nhiệt (hiệu ứng nhà kính) và giảm nhiệt độ khắc 
nghiệt giữa ngày và đêm (biến thiên nhiệt độ ngày).

Tuy vậy, kiến thức của con người về khí 
quyển bao quanh Trái Đất vẫn chưa hoàn thiện. Bất 
chấp những phân tích bằng các thuật toán khí 
tượng tinh vi nhất hiện nay, những bí ẩn xoay 
quanh lớp khí dày đặc vẫn khiến giới khoa học đau 
đầu.

Nhưng sự phức tạp của bầu khí quyển 
không ngăn được nhà khoa học người Pháp Pierre-
Simon Laplace (1749-1827) “bẻ khóa” một trong 
những vấn đề về “hành vi khí quyển” vào cuối 
những năm 1700. 

Nhà vật lý thế kỷ 18 ấy lần đầu tiên dự đoán 
về sự tồn tại của sóng áp suất trong khí quyển 
quanh Trái Đất. Để rồi 220 năm sau, các nhà khoa 
học mới tìm thấy chúng.

1. Trí tuệ đỉnh cao thế kỷ 18
Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bản đồ thời 

tiết toàn cầu, Laplace đã phát triển một lý thuyết dự 
đoán dựa trên phát hiện của mình rằng: Các sóng 
áp suất cỡ lục địa đã quét trên toàn cầu theo một 
chu kỳ nhất định.

Vào thời của thế kỷ 18, việc đặt ra những 
câu hỏi và đi tìm câu trả lời xoay quanh quả Địa 
Cầu là một thách thức không hề nhỏ. Do đó, ý 
tưởng ban đầu của Laplace đã khởi động một sứ 
mệnh kéo dài hàng thế kỷ để tìm ra những dòng 
sóng vô hình như vậy quanh Trái Đất.

Ban đầu, Laplace tự hỏi Mặt Trăng ép 
không khí xung quanh hành tinh của chúng ta ở 
mức độ nào, và ông bắt đầu phân tích các loại sóng 
có thể xuất hiện như một hệ quả có việc đó. 

Ông tưởng tượng bầu khí quyển như một 
chất lỏng mỏng trên một quả cầu nhẵn, và ông kết 
luận rằng lực hấp dẫn sẽ ghim một lớp sóng xuống 
mặt đất, nơi chúng sẽ di chuyển ít nhiều theo chiều 
ngang - những sự nhấp nhô hai chiều ôm lấy bề mặt 
hành tinh. 

Laplace không đặt tên cho những sóng này 
hoặc tính toán chi tiết hành vi của chúng, nhưng 
các nhà khoa học khí quyển hiện đại mô tả chúng là 
"chế độ bình thường - normal mode" của một hệ 
thống dao động với những làn sóng cộng hưởng 
như tiếng chuông ngân.

Chúng chạy vòng quanh thế giới với tốc độ 
(khoảng hơn 1000 km/giờ) vượt quá tốc độ của hầu 
hết các máy bay chở khách/máy bay dân dụng, chủ 
yếu theo hướng đông và hướng tây.

Nhà khoa học người Pháp Pierre-Simon 
Laplace (1749-1827)

Nhà vật lý người Pháp cố gắng đưa ý tưởng 
này tiếp cận giới khoa học bấy giờ, ông thậm chí 
còn đưa công cụ cho các nhà vật lý tính toán hành 
vi của khí quyển. Nhưng có ai đủ hiểu biết để lắng 
nghe ông?

Cùng khoảng thời gian Laplace đưa ra mô 
hình của mình, các nhà thám hiểm và nhà tự nhiên 
học quốc tế trong đó có Alexander von Humboldt 
(1769-1859) nhận thấy rằng áp suất ở vùng nhiệt 
đới tăng và giảm 12 giờ một lần. 

Thời gian ban ngày chịu sự ảnh hưởng của 
Mặt Trời. Tuy nhiên, các nhà vật lý lý thuyết không 
thể giải thích tại sao tác động lại lớn như vậy. 

Bí ẩn tiếp tục gây khó hiểu cho các nhà 
khoa học trong gần một thế kỷ, cho đến khi nhà 
phát minh vĩ đại người Scotland William Thomson 
(1824-1907) năm 1882 dự đoán rằng chu kỳ nóng 
lên của Mặt Trời cộng hưởng với một trong những 
"dao động tự do" của Laplace. 

Ông nghĩ rằng Mặt Trời có thể tạo ra một 
lực đẩy quá lớn vì nó tạo ra rung động ở tần số 
chính xác của một trong những dao động của 
Laplace, giống như một ca sĩ Opera có thể làm vỡ 
ly rượu với đúng cao độ.

2. Hơn 200 năm sau...
Dự đoán đó sẽ không được đưa vào hồ sơ 

khoa học cho đến những năm 1980, với những 
phân tích đầu tiên của Taroh Matsuno - nhà khí 
tượng học Nhật Bản - và sau đó là nghiên cứu của 
Hamilton và Rolando Garcia (đến từ Trung tâm 
Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ). 

Hamilton và Rolando Garcia tình cờ tìm 
thấy bộ dữ liệu lý tưởng: Một trạm thời tiết ở 
Indonesia đã thực hiện các phép đo áp suất hàng 
giờ liền trong gần 1 thế kỷ.

Năm 2019, Trung tâm Dự báo Thời tiết 
Phạm vi Trung bình Châu Âu (ECMWF) phát 
hành một bộ dữ liệu có tên là ERA5. Nhiệm vụ của 
ERA5 là cung cấp các ước tính hàng giờ về một số 

lượng lớn các biến thiên khí hậu khí quyển, đất liền 
và đại dương. Dữ liệu bao phủ Trái Đất trên hệ 
thống lưới rộng 30 km và phân giải bầu khí quyển 
bằng 137 cấp độ từ bề mặt lên đến độ cao 80 km.

ERA5 kết hợp các bài đọc từ hàng nghìn 
trạm mặt đất, khí cầu thời tiết và vệ tinh, đồng thời 
nó sử dụng các mô hình thời tiết để điền vào chỗ 
trống một cách thông minh. 

Kết quả là một tập dữ liệu nhằm mục đích 
tái tạo lại cùng một thông tin mà mạng lưới các 
trạm thời tiết trên toàn cầu đặt cách nhau 10 km và 
thực hiện đọc mỗi giờ từ năm 1979 đến năm 2016.

Takatoshi Sakazaki, một trợ lý giáo sư tại 
Đại học Kyoto ở Nhật Bản, đã không tìm kiếm 
sóng của Laplace khi ERA5 ra mắt. Ban đầu ông 
tập trung vào các biến đổi nhiệt độ. Nhưng khi 
nhận thấy điều khác lạ, Takatoshi Sakazaki liên hệ 
với Hamilton - người từng là cố vấn nghiên cứu sau 
tiến sĩ của ông - để tìm câu trả lời.

Hamilton đã dành nhiều thập kỷ trước năm 
1980 để sàng lọc dữ liệu của trạm thời tiết để tìm ra 
các gợi ý "hành vi" của khí quyển. Giờ đây, trong 
tay ông có bằng chứng về "bản giao hưởng đầy đủ" 
của sóng áp suất trong khí quyển Trái Đất.

Takatoshi Sakazaki và Hamilton đã làm 
việc cùng nhau để phân tích cấu trúc ba chiều đầy 
đủ của sóng áp suất một cách chi tiết; họ đã công bố 
những phát hiện của mình trên Tạp chí Khoa học 
Khí quyển (Journal of the Atmospheric Sciences) 
thuộc Hiệp hội Khí tượng Mỹ.

Nghiên cứu của họ trình bày chi tiết hành vi 
của hàng chục loại sóng được tìm thấy vào những 
năm 1980. Một số sóng năng lượng cao nhất thực 
hiện chu kỳ từ áp suất cao đến áp suất thấp hàng 
chục lần khi chúng trải dài quanh hành tinh; các tập 
hợp sóng bổ sung được tạo ra bởi sự quay của Trái 
Đất. 

Tất cả kết quả của họ khớp chính xác với 
các dự đoán dựa trên phương trình Laplace. "Tôi  
nghĩ rằng Laplace, Kelvin và những nhà khoa học 
xuất chúng khác cách đây vài thế kỷ sẽ rất phấn 
khích khi thấy một thứ như thế này" - Hamilton 
chia sẻ.

Như vậy, phải mất hàng trăm năm sau, các 
nhà khoa học mới có thể hoàn thành nghiên cứu 
dang dở của nhà khoa học lừng danh người Pháp về 
sóng áp suất trong khí quyển. Bầu khí quyển, các 
tầng, các loại sóng... vẫn miệt mài và âm thầm làm 
nhiệm vụ bảo vệ sự sống của con người và mọi sinh 
vật trên Trái Đất.

Không có chúng, cân bằng nhiệt trên Trái 
Đất sẽ bị đảo lộn, đại dương sẽ bị sôi sục, thiên 
thạch khổng lồ khuấy đảo cuộc sống muôn loài... 
Đó là lý do, hiểu về bầu khí quyển là cách chúng ta 
hiểu về vai trò sống còn của nó, để làm sao duy trì 
sứ mệnh đó trong tương lai. ■
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  ÑIEÄN AÛNH

Seo Ye Ji lên tiếng xin lỗi sau 10 
tháng im lặng vì phốt kiểm soát 
bạn trai “phũ” Seohyun (SNSD)  

Vào tháng 4 năm ngoái, công chúng đã rúng 
động trước vụ bê bối “điên nữ” Seo Ye Ji 
điều khiển bạn trai Kim Jung Hyun.

Nữ diễn viên đã ra lệnh cho Kim Jung Hyun yêu 
cầu sửa kịch bản phim Time, đối xử phũ phàng với 
bạn diễn Seohyun (SNSD). Không những vậy, mỹ 
nhân Điên Thì Có Sao còn bị cáo buộc giả mạo học 
vấn, hách dịch với nhân viên thao túng những 
người bạn trai cũ khác.

Bê bối này đã khiến Seo Ye Ji bị khán giả quay 
lưng, bị cắt hợp đồng quảng cáo cũng như vai chính 
trong phim Island. Sau 10 tháng ở ẩn, nữ diễn viên 
đã lần đầu lộ diện trước công chúng trong buổi đọc 
kịch bản phim Eve vào ngày 25/2 vừa qua, tuy 
nhiên cô vẫn giữ thái độ im lặng. Mới đây, Seo Ye Ji 
đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về bê bối chấn động 
này.

Nguyên văn tâm thư xin lỗi của Seo Ye Ji:

“Xin chào, tôi là Seo Ye Ji. Đầu tiên tôi thành thật 
xin lỗi vì đã muộn màng rồi mới truyền tải suy nghĩ 
qua những dòng chữ này. Trong khoảng thời gian 
vừa qua, tôi đã suy ngẫm và nhìn lại chính mình sau 
khi đón nhận những lời khiển trách, cùng vô số câu 
chuyện về bản thân.

Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho 
nhiều người, do sự kém cỏi của bản thân. Một lần 
nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra nỗi thất vọng 
lớn. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự non nớt của 
tôi, tôi sẽ cố gắng hành động cẩn trọng và thể hiện 
hình ảnh bản thân trưởng thành hơn trong tương 
lai”.

Lời xin lỗi của Seo Ye Ji đã trở thành chủ đề gây 
bão truyền thông và mạng xã hội. Một số khán giả 
kiên quyết tẩy chay Seo Ye Ji đến cùng sau bê bối. 
Song cũng có những người khác cho rằng “đánh kẻ 
chạy đi, không đánh người chạy lại” và đón nhận 
sự trở lại của nữ diễn viên.

Seo Ye Ji ra mắt công chúng qua quảng cáo của một 
thương hiệu viễn thông vào năm 2013. Sau đó, cô 
liên tục được xuất hiện trong các phim truyền hình 
như Ngôi sao khoai tây, Người gác đêm, Người cha 
tuyệt vời… Đặc biệt, mỹ nhân 9X còn được tham 

gia siêu phẩm điện ảnh Bi kịch triều đại (The 
Throne) ngay trong lần đầu tiên lấn sân màn ảnh 
rộng. Đáng chú ý, năm 2015, Seo Ye Ji còn được 
đóng MV Let's not fall in love của Big Bang.

Chỉ trong khoảng hơn 2 năm hoạt động, Seo Ye Ji 
đã được nhận các vai quan trọng và góp mặt trong 
các dự án màn ảnh nhỏ đình đám. Ở lĩnh vực điện 
ảnh, Seo Ye Ji cũng để lại dấu ấn với những phim 
tâm lý “nặng đô” như Con đường khác và Khung 
hình chết chóc. Nhờ đó, mỹ nhân sinh năm 1990 
dần bước chân vào hàng ngũ sao nữ triển vọng làng 
phim ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, 2020 mới là năm đánh dấu sự bứt phá 
của Seo Ye Ji nhờ phim Điên thì có sao. Ban đầu, 
Điên thì có sao gây chú ý vì là phim truyền hình 
đánh dấu màn tái xuất của tài tử Kim Soo Hyun sau 
hơn 2 năm nhập ngũ. Thế nhưng, về sau, nhân vật 
nữ nhà văn lập dị mắc chứng rối loạn nhân cách 
chống đối xã hội Go Moon Young của Seo Ye Ji lại 
ngày càng hấp dẫn khán giả. Sự thẳng thắn, cá tính 
nổi loạn và những hành động kỳ lạ của “điên nữ” 
Go Moon Young khiến người xem đôi khi thương 
xót, song lại có lúc phải “dở khóc dở cười”.

Cùng năm, Seo Ye Ji với vai Sung Eun Young trong 
phim điện ảnh Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử đã 
thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ Buil 
Film Awards 2020. Những thành tựu mà Seo Ye Ji 
đạt được trong năm 2020 được xem là bước ngoặt 
lớn và tạo tiền đề để cô phát triển rạng rỡ hơn nữa 
trong thời gian tới.

Đáng tiếc, danh tiếng tốt đẹp của Seo Ye Ji chưa 
kéo dài được 1 năm thì đã nhanh chóng sụp đổ. Mối 
tình giữa cô và Kim Jung Hyun kết thúc theo một 
cách tồi tệ. Qua loạt tin nhắn giữa cả hai do 
Dispatch phanh phui, Seo Ye Ji được cho là yêu cầu 
người yêu lúc đó không được diễn cảnh tình cảm 
với bạn diễn nữ Seohyun (SNSD) trong phim Time 
(2018).

Seo Ye Ji ngay lập tức bị gắn mác mỹ nhân có suy 
nghĩ kỳ quái, thích kiểm soát bạn trai, không kính 
nghiệp… Cô còn chịu sự mỉa mai nặng nề từ dân 
mạng, “được” miêu tả là “điên từ trong phim ra 
ngoài đời”.

Chuỗi scandal của cô tiếp tục nối dài bằng những 
tin đồn bạo lực học đường, phẫu thuật thẩm mỹ, bắt 
nạt nhân viên đoàn làm phim… và đặc biệt là ngụy 
tạo trình độ học vấn. Trước đây, trên một show 
truyền hình, chính Seo Ye Ji đã kể bản thân từng du 
học tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, về sau, phía đại 
diện của người đẹp lại đính chính rằng: “Seo Ye Ji 
từng chuẩn bị nhập học khi nhận được giấy báo đỗ 
Complutense University of Madrid, nhưng không 
thể theo học vì hoạt động nghệ thuật”. Sự mập mờ 
này càng khiến dư luận thêm nghi ngờ hơn.

Mọi chuyện ngày rầm rộ đến mức phía trường đại 
học nổi tiếng của Tây Ban Nha phải thông báo 
không thể lên tiếng xác định Seo Ye Ji có từng đỗ 
hay không vì đó là vấn đề riêng tư.

Loạt lùm xùm trên đã nhấn chìm sự nghiệp mới 
đang trên đà thăng tiến của Seo Ye Ji. Cô chính thức 
rút khỏi dự án mới Island, chịu sự “hắt hủi” của các 
thương hiệu quảng cáo, bị khán giả chỉ trích và 
quay lưng… Trong một đêm, những hình ảnh 
tuyên truyền nhãn hàng của sao phim Điên thì có 
sao lần lượt biến mất và cô cũng nằm trong “danh 
sách đen” nhiều thương hiệu.

Thậm chí, có đến hàng ngàn lượt bình luận kêu gọi 
Seo Ye Ji nên sớm giải nghệ, rời khỏi showbiz Hàn 
Quốc. Tính đến nay, những nghi vấn xoay quanh 
nhân cách có vấn đề của cô vẫn liên tục được chia 
sẻ trên các diễn đàn công cộng xứ kim chi, gây 
tranh cãi liên tục.

                                                             Quốc Minh

Trương Vũ Kiếm lao đao sau ly hôn

Trương Vũ Kiếm được đánh giá là diễn viên 
triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Song 
danh tiếng của anh đang lao đao sau khi ly 

hôn Ngô Thiến.

Sina đưa tin vào ngày lễ Tình nhân 14/2, nữ diễn 
viên Ngô Thiến chia sẻ quyết định ly hôn với tài tử 
Trương Vũ Kiếm. Tuy nhiên, việc hai nghệ sĩ 
đường ai nấy đi lại nhận được sự đồng tình của 
công chúng.

Bên cạnh đó, việc ly hôn cũng khiến Trương Vũ 
Kiếm bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề.

Trên các trang mạng xã hội, những bình luận chỉ 
trích nam diễn viên “không đáng mặt đàn ông” lên 
tới hơn 80.000 lượt thích.

Bình luận đòi tẩy chay anh cũng nhận hàng nghìn 
lượt đồng tình. Công ty đại diện của Trương Vũ 
Kiếm phải ra thông báo yêu cầu khán giả không 
xúc phạm nghệ sĩ.

“Cây hài” mới của giới giải trí

Trương Vũ Kiếm sinh năm 1990, tốt nghiệp Học 
viện Hí kịch Thượng Hải. Nam diễn viên tham gia 
vai nhỏ trong các dự án truyền hình bom tấn như 
Lang gia bảng, Mị Nguyệt truyện, Huyễn thành, 
Mỹ vị kỳ duyên... Tên tuổi của Trương Vũ Kiếm 
được biết đến nhiều hơn qua nhân vật Ngôn Mặc 
(biệt danh Fkun) trong Anh không thích thế giới 
này, anh chỉ thích em (2019) đóng cùng Ngô Thiến.

Năm 2020, Trương Vũ Kiếm tiếp tục gây ấn tượng 
mạnh với vai diễn Hạ Xán Dương trong Trạm kế 
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  ÑIEÄN AÛNH

Seo Ye Ji lên tiếng xin lỗi sau 10 
tháng im lặng vì phốt kiểm soát 
bạn trai “phũ” Seohyun (SNSD)  

Vào tháng 4 năm ngoái, công chúng đã rúng 
động trước vụ bê bối “điên nữ” Seo Ye Ji 
điều khiển bạn trai Kim Jung Hyun.

Nữ diễn viên đã ra lệnh cho Kim Jung Hyun yêu 
cầu sửa kịch bản phim Time, đối xử phũ phàng với 
bạn diễn Seohyun (SNSD). Không những vậy, mỹ 
nhân Điên Thì Có Sao còn bị cáo buộc giả mạo học 
vấn, hách dịch với nhân viên thao túng những 
người bạn trai cũ khác.

Bê bối này đã khiến Seo Ye Ji bị khán giả quay 
lưng, bị cắt hợp đồng quảng cáo cũng như vai chính 
trong phim Island. Sau 10 tháng ở ẩn, nữ diễn viên 
đã lần đầu lộ diện trước công chúng trong buổi đọc 
kịch bản phim Eve vào ngày 25/2 vừa qua, tuy 
nhiên cô vẫn giữ thái độ im lặng. Mới đây, Seo Ye Ji 
đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về bê bối chấn động 
này.

Nguyên văn tâm thư xin lỗi của Seo Ye Ji:

“Xin chào, tôi là Seo Ye Ji. Đầu tiên tôi thành thật 
xin lỗi vì đã muộn màng rồi mới truyền tải suy nghĩ 
qua những dòng chữ này. Trong khoảng thời gian 
vừa qua, tôi đã suy ngẫm và nhìn lại chính mình sau 
khi đón nhận những lời khiển trách, cùng vô số câu 
chuyện về bản thân.

Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho 
nhiều người, do sự kém cỏi của bản thân. Một lần 
nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra nỗi thất vọng 
lớn. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự non nớt của 
tôi, tôi sẽ cố gắng hành động cẩn trọng và thể hiện 
hình ảnh bản thân trưởng thành hơn trong tương 
lai”.

Lời xin lỗi của Seo Ye Ji đã trở thành chủ đề gây 
bão truyền thông và mạng xã hội. Một số khán giả 
kiên quyết tẩy chay Seo Ye Ji đến cùng sau bê bối. 
Song cũng có những người khác cho rằng “đánh kẻ 
chạy đi, không đánh người chạy lại” và đón nhận 
sự trở lại của nữ diễn viên.

Seo Ye Ji ra mắt công chúng qua quảng cáo của một 
thương hiệu viễn thông vào năm 2013. Sau đó, cô 
liên tục được xuất hiện trong các phim truyền hình 
như Ngôi sao khoai tây, Người gác đêm, Người cha 
tuyệt vời… Đặc biệt, mỹ nhân 9X còn được tham 

gia siêu phẩm điện ảnh Bi kịch triều đại (The 
Throne) ngay trong lần đầu tiên lấn sân màn ảnh 
rộng. Đáng chú ý, năm 2015, Seo Ye Ji còn được 
đóng MV Let's not fall in love của Big Bang.

Chỉ trong khoảng hơn 2 năm hoạt động, Seo Ye Ji 
đã được nhận các vai quan trọng và góp mặt trong 
các dự án màn ảnh nhỏ đình đám. Ở lĩnh vực điện 
ảnh, Seo Ye Ji cũng để lại dấu ấn với những phim 
tâm lý “nặng đô” như Con đường khác và Khung 
hình chết chóc. Nhờ đó, mỹ nhân sinh năm 1990 
dần bước chân vào hàng ngũ sao nữ triển vọng làng 
phim ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, 2020 mới là năm đánh dấu sự bứt phá 
của Seo Ye Ji nhờ phim Điên thì có sao. Ban đầu, 
Điên thì có sao gây chú ý vì là phim truyền hình 
đánh dấu màn tái xuất của tài tử Kim Soo Hyun sau 
hơn 2 năm nhập ngũ. Thế nhưng, về sau, nhân vật 
nữ nhà văn lập dị mắc chứng rối loạn nhân cách 
chống đối xã hội Go Moon Young của Seo Ye Ji lại 
ngày càng hấp dẫn khán giả. Sự thẳng thắn, cá tính 
nổi loạn và những hành động kỳ lạ của “điên nữ” 
Go Moon Young khiến người xem đôi khi thương 
xót, song lại có lúc phải “dở khóc dở cười”.

Cùng năm, Seo Ye Ji với vai Sung Eun Young trong 
phim điện ảnh Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử đã 
thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ Buil 
Film Awards 2020. Những thành tựu mà Seo Ye Ji 
đạt được trong năm 2020 được xem là bước ngoặt 
lớn và tạo tiền đề để cô phát triển rạng rỡ hơn nữa 
trong thời gian tới.

Đáng tiếc, danh tiếng tốt đẹp của Seo Ye Ji chưa 
kéo dài được 1 năm thì đã nhanh chóng sụp đổ. Mối 
tình giữa cô và Kim Jung Hyun kết thúc theo một 
cách tồi tệ. Qua loạt tin nhắn giữa cả hai do 
Dispatch phanh phui, Seo Ye Ji được cho là yêu cầu 
người yêu lúc đó không được diễn cảnh tình cảm 
với bạn diễn nữ Seohyun (SNSD) trong phim Time 
(2018).

Seo Ye Ji ngay lập tức bị gắn mác mỹ nhân có suy 
nghĩ kỳ quái, thích kiểm soát bạn trai, không kính 
nghiệp… Cô còn chịu sự mỉa mai nặng nề từ dân 
mạng, “được” miêu tả là “điên từ trong phim ra 
ngoài đời”.

Chuỗi scandal của cô tiếp tục nối dài bằng những 
tin đồn bạo lực học đường, phẫu thuật thẩm mỹ, bắt 
nạt nhân viên đoàn làm phim… và đặc biệt là ngụy 
tạo trình độ học vấn. Trước đây, trên một show 
truyền hình, chính Seo Ye Ji đã kể bản thân từng du 
học tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, về sau, phía đại 
diện của người đẹp lại đính chính rằng: “Seo Ye Ji 
từng chuẩn bị nhập học khi nhận được giấy báo đỗ 
Complutense University of Madrid, nhưng không 
thể theo học vì hoạt động nghệ thuật”. Sự mập mờ 
này càng khiến dư luận thêm nghi ngờ hơn.

Mọi chuyện ngày rầm rộ đến mức phía trường đại 
học nổi tiếng của Tây Ban Nha phải thông báo 
không thể lên tiếng xác định Seo Ye Ji có từng đỗ 
hay không vì đó là vấn đề riêng tư.

Loạt lùm xùm trên đã nhấn chìm sự nghiệp mới 
đang trên đà thăng tiến của Seo Ye Ji. Cô chính thức 
rút khỏi dự án mới Island, chịu sự “hắt hủi” của các 
thương hiệu quảng cáo, bị khán giả chỉ trích và 
quay lưng… Trong một đêm, những hình ảnh 
tuyên truyền nhãn hàng của sao phim Điên thì có 
sao lần lượt biến mất và cô cũng nằm trong “danh 
sách đen” nhiều thương hiệu.

Thậm chí, có đến hàng ngàn lượt bình luận kêu gọi 
Seo Ye Ji nên sớm giải nghệ, rời khỏi showbiz Hàn 
Quốc. Tính đến nay, những nghi vấn xoay quanh 
nhân cách có vấn đề của cô vẫn liên tục được chia 
sẻ trên các diễn đàn công cộng xứ kim chi, gây 
tranh cãi liên tục.

                                                             Quốc Minh

Trương Vũ Kiếm lao đao sau ly hôn

Trương Vũ Kiếm được đánh giá là diễn viên 
triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Song 
danh tiếng của anh đang lao đao sau khi ly 

hôn Ngô Thiến.

Sina đưa tin vào ngày lễ Tình nhân 14/2, nữ diễn 
viên Ngô Thiến chia sẻ quyết định ly hôn với tài tử 
Trương Vũ Kiếm. Tuy nhiên, việc hai nghệ sĩ 
đường ai nấy đi lại nhận được sự đồng tình của 
công chúng.

Bên cạnh đó, việc ly hôn cũng khiến Trương Vũ 
Kiếm bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề.

Trên các trang mạng xã hội, những bình luận chỉ 
trích nam diễn viên “không đáng mặt đàn ông” lên 
tới hơn 80.000 lượt thích.

Bình luận đòi tẩy chay anh cũng nhận hàng nghìn 
lượt đồng tình. Công ty đại diện của Trương Vũ 
Kiếm phải ra thông báo yêu cầu khán giả không 
xúc phạm nghệ sĩ.

“Cây hài” mới của giới giải trí

Trương Vũ Kiếm sinh năm 1990, tốt nghiệp Học 
viện Hí kịch Thượng Hải. Nam diễn viên tham gia 
vai nhỏ trong các dự án truyền hình bom tấn như 
Lang gia bảng, Mị Nguyệt truyện, Huyễn thành, 
Mỹ vị kỳ duyên... Tên tuổi của Trương Vũ Kiếm 
được biết đến nhiều hơn qua nhân vật Ngôn Mặc 
(biệt danh Fkun) trong Anh không thích thế giới 
này, anh chỉ thích em (2019) đóng cùng Ngô Thiến.

Năm 2020, Trương Vũ Kiếm tiếp tục gây ấn tượng 
mạnh với vai diễn Hạ Xán Dương trong Trạm kế 
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tiếp là hạnh phúc. Chuyện tình của Trương Vũ 
Kiếm và Ngu Thư Hân trong phim được khán giả 
yêu thích hơn cả cặp diễn viên chính.

Bên cạnh đó, Trương Vũ Kiếm còn được yêu thích 
nhờ những phát ngôn và biểu cảm hài hước khi 
tham gia chương trình giải trí hoặc trò chuyện cùng 
người hâm mộ.

Sina đánh giá Trương Vũ Kiếm vốn là nam diễn 
viên có sự phát triển tốt trong giới giải trí Hoa ngữ. 
Anh có tác phẩm đánh dấu tên tuổi, khả năng diễn 
xuất ổn định, có sức hút trong tính cách, khả năng 
hài hước khi tham gia show giải trí. Tuy nhiên, việc 
đời tư xử lý không khéo léo khiến Trương Vũ Kiếm 
dần đánh mất cảm tình của công chúng.

Sina cho rằng với thành công của phim Anh không 
thích thế giới này, anh chỉ thích em năm 2019, 
Trương Vũ Kiếm có thể nhanh chóng trở thành 
ngôi sao được các nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên, 
do scandal đời tư, nam diễn viên không được các 
nhà làm phim coi trọng, giao dự án lớn.

Thực tế, trong giới giải trí Hoa ngữ, khả năng diễn 
xuất không phải yếu tố quan trọng giúp diễn viên 
nhận vai. Ngôi sao muốn tham gia các dự án lớn 
phải có lượng người hâm mộ hùng hậu, danh tiếng 
tốt, nhận được sự ủng hộ của công chúng hoặc có 
công ty quản lý đứng sau lăng xê.

Bị chỉ trích trong tình cảm

Theo Sina, trong quãng thời gian hẹn hò và kết hôn 
với nữ diễn viên Ngô Thiến, cách xử lý đời tư của 
Trương Vũ Kiếm khiến công chúng không hài 
lòng.

Ngô Thiến đóng cặp với Trương Vũ Kiếm trong 
Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Đề 
tài học đường trong sáng, lãng mạn giúp tác phẩm 
thành công lớn. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm 
cũng được khán giả mong mỏi trở thành phim giả 
tình thật.

Sina cho hay lúc đầu chuyện tình cảm của Ngô 
Thiến và Trương Vũ Kiếm được công chúng ủng 
hộ. Tuy nhiên, do không dứt khoát, nam diễn viên 
đánh mất sự yêu mến của người hâm mộ. Danh 
tiếng của Trương Vũ Kiếm bị ảnh hưởng nặng nề.

Dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, hai nghệ sĩ vẫn giữ 
im lặng. Tháng 12/2019, Sohu còn đưa tin Trương 
Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến tới bệnh viện khám thai.

Việc Ngô Thiến sinh con với Trương Vũ Kiếm 
được truyền thông đánh giá là “bí mật ai cũng biết” 
trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính chủ 
chưa bao giờ thừa nhận. Thậm chí, lựa chọn không 
công khai quan hệ tình cảm.

Tháng 3/2021, Ngô Thiến bị chụp ảnh bên con. 
Đến lúc này, người hâm mộ của Ngô Thiến chỉ 
trích nam diễn viên. Họ cho rằng Trương Vũ Kiếm 
không đáng mặt đàn ông, trốn tránh công khai quan 
hệ tình cảm vì sợ gây ảnh hưởng đến danh tiếng và 
sự nghiệp. Tháng 7/2020, Trương Vũ Kiếm khi trả 
lời phỏng vấn đã nói mình muốn tìm bạn gái.

Sự chỉ trích của công chúng trở thành đề tài bàn 
luận nóng nhất trên mạng xã hội, buộc tài tử phải 
thừa nhận đã kết hôn với Ngô Thiến.

Tuy nhiên, lời công khai của Trương Vũ Kiếm 
khiến nhiều người cho rằng anh không đủ chân 
thành. Tài tử không nhắc đến tên vợ mà chỉ nói “mẹ 
của con gái”.

“Yêu thương rồi đi đến hôn nhân là chuyện bình 
thường. Chúng tôi có với nhau một đứa con đáng 
yêu, xinh xắn. Thủ tục pháp lý đều đã hoàn thành. 
Các bạn mắng tôi, không sao hết vì tôi không quen 
các bạn và cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp 
thông tin cá nhân cho bạn. Chúng tôi lựa chọn giữ 
kín vì muốn con có không gian riêng để trưởng 
thành. Đáng lẽ các bạn không nên chụp ảnh con của 
tôi và công khai hình ảnh đó trên mặt báo. Lần này 
không bảo vệ tốt con là lỗi của cha mẹ. Mẹ của con 
gái đang tự trách mình, rất đau khổ”, Trương Vũ 
Kiếm viết.

Theo Sina, khi Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm ly 
hôn, trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích 
nam diễn viên. Sự nghiệp của Trương Vũ Kiếm 
được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hai năm trở 
lại đây, nam nghệ sĩ chật vật duy trì độ nổi tiếng khi 
không có nhiều dự án phim tạo tiếng vang.

                                                       Nguyễn Hương

Kim Hyun Joong kết hôn sau 8 
năm dính bê bối bạo hành bạn 
gái, danh tính cô dâu khiến MXH 
dậy sóng

Vào ngày 27/2, nam thần 1 thời Kim Hyun 
Joong đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi 
tuyên bố kết hôn ngay trong buổi concert 

solo. Trước đó, anh không hề để lộ “hint” hẹn hò 
với ai.

Đáng nói, thông tin về vị hôn thê của nam tài tử 
Vườn Sao Băng không khỏi làm cả MXH dậy 
sóng. Hóa ra anh chàng không cưới minh tinh hay 
ca sĩ đình đám nào mà kết hôn với bạn gái ngoài 
ngành. Vậy là 8 năm sau khi bị tẩy chay vì vụ bê bối 
hành hung bạn gái, Kim Hyun Joong đã tìm được 
bến đỗ bình yên cho mình.

Nguyên văn thông báo của Kim Hyun Joong:

“Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi quyết định sẽ 
đồng hành cùng người đã sát cánh bên tôi trong 

khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất trong 
cuộc đời. Tôi đã làm được điều đó.

Nhìn lại cuộc đời mình đã sống, tôi đã nhận được 
rất nhiều sự quan tâm và yêu mến cho đến tận bây 
giờ. Tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã 
sát cánh cùng tôi trong suốt quãng thời gian tăm 
tối.

Khi những khó khăn liên tục ập đến, nhờ sự ủng hộ, 
tình yêu và lòng tin của người hâm mộ nên tôi mới 
lấy lại được can đảm và bắt đầu lại tất cả. Nhờ mọi 
người mà tôi đã sống hết mình và cố gắng cho đến 
giờ. Tôi muốn báo đáp mọi người bằng bất kỳ cách 
nào.

Khi nghĩ đến tình yêu và sự ủng hộ vô hạn mọi 
người dành cho mình, tôi sợ rằng bản thân sẽ hối 
hận nếu chỉ chia sẻ quyết định trọng đại này qua 
những con chữ đơn giản. Vì vậy, tôi muốn trực tiếp 
thông báo quyết định này đến người hâm mộ trong 
buổi concert hôm nay”.

Ngay sau đó, công ty quản lý của nam thần Vườn 
Sao Băng cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin anh 
kết hôn. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh phức tạp 
nên cặp đôi đã lược bỏ lễ cưới cùng các thủ tục 
khác. Đồng thời, công ty mong Kim Hyun Joong 
nhận được sự chúc phúc từ khán giả và mong dân 
mạng không suy đoán quá mức về danh tính cô 
dâu.

Đối với thế hệ 9x, không ai là không biết đến nam 
thần đình đám 1 thời Kim Hyun Joong. Nam idol 
sinh năm 1986, ra mắt năm 2005 với vai trò trưởng 
nhóm SS501. Trong khoảng những năm 2010, 
SS501 là nhóm nhạc đình đám, ngang cơ với 
DBSK, Super Junior. Kim Hyun Joong là trưởng 
nhóm, sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn 
như người mẫu cùng giọng ca ngọt ngào nên đã 
nhanh chóng nổi tiếng.

Thế nhưng phải đến khi xác nhận đóng vai nam 
phụ Ji Hoo trong Vườn Sao Băng, Kim Hyun 
Joong mới 1 bước lên sao hạng A, bùng nổ danh 
tiếng, trở thành chàng trai quốc dân, người yêu 
trong mơ của hàng vạn cô gái. Ánh mắt si tình, 
visual điển trai, dáng vẻ “ngoài lạnh trong ấm” của 
Kim Hyun Joong đã “đánh gục” trái tim của không 
biết bao nhiêu fangirl. Vào thời điểm đó, số người 
“đẩy thuyền” Jan Di (Goo Hye Sun) và Ji Hoo 
nhiều không kém “thuyền” Jan Di - Jun Pyo (Lee 
Min Ho). Thậm chí, nhiều lúc Kim Hyun Joong 
còn được yêu thích hơn cả nam chính Lee Min Ho.

Thừa thắng xông lên, nhóm nhạc SS501 của Kim 
Hyun Joong cũng nổi đình nổi đám với ca khúc 
nhạc phim Because I'm A Fool. Nam thần sinh năm 
1986 tiếp tục khẳng định được bản thân là nghệ sĩ 
đa tài, vừa ca hát, sáng tác và tham gia diễn xuất. 
Vườn Sao Băng là thanh xuân của cả 1 thế hệ fan 
châu Á, chính vì vậy Kim Hyun Joong cũng là 1 
trong những nam thần thanh xuân trong ký ức.

Vào thời điểm đó, đời tư của Kim Hyun Joong 
cũng hoàn toàn “sạch bong kin kít”. Anh không 

gây ra điều tiếng, phốt thái độ nào, càng không 
dính tin đồn hẹn hò - thứ có thể giết chết sự nghiệp 
của 1 idol. Thế nhưng giữa lúc danh tiếng, sự 
nghiệp đang đi lên, Kim Hyun Joong đã vướng 
phải scandal lớn nhất đời, khiến danh tiếng, sự 
nghiệp của anh không bao giờ còn có thể giống như 
trước được nữa.

Từ sau khi gặp nhiều lùm xùm trong cuộc sống 
riêng tư vào năm 2015, khi anh bị bạn gái cũ kiện 
hành hung đến mức sảy thai, Kim Hyun Joong gần 
như ở ẩn và hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí Hàn 
Quốc.

                                                            Hoàng Phúc

Han Ga In lần đầu lên tiếng về tin 
đồn vô sinh, cưới 11 năm mới 
có con đầu lòng

Hiếm hoi chia sẻ trước truyền thông về 
chuyện đời tư, nữ minh tinh Han Ga In đã 
ngay lập tức trở thành cái tên được tìm 

kiếm nhiều nhất Naver.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, minh tinh đình 
đám Han Ga In còn được biết đến với cuộc hôn 
nhân hạnh phúc bên tài tử Yeon Jung Hoon. Cặp 
đôi chính thức về chung 1 nhà vào năm 2005, khi 
nàng mới 23 tuổi và chàng 27 tuổi - độ tuổi kết hôn 
quá trẻ so với những ngôi sao khác. Đến năm 2016, 
họ đón con gái đầu lòng và sinh tiếp con trai vào 
năm 2019.

Vì kết hôn đến tận 11 năm mới có con nên trên 
mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng 
Han Ga In vô sinh. Đến nay, mỹ nhân Mặt Trăng 
Ôm Mặt Trời mới lần đầu lên tiếng về tin đồn này 
trong chương trình Circle House, phát sóng vào tối 
ngày 24/2. Những chia sẻ của nữ diễn viên đã khiến 
dân tình dậy sóng, thậm chí leo lên top 1 cổng 
thông tin Naver trong sáng ngày 25/2.

Han Ga In bộc bạch rằng: “Tôi kết hôn và chưa có 
con trong suốt 11 năm. Tôi kết hôn khi còn quá trẻ, 
vì vậy tôi không có đủ tự tin nuôi dạy con cái cho 
tốt. Tôi và chồng thống nhất sẽ sinh con khi sẵn 
sàng, nhưng điều đó làm xuất hiện tin đồn vợ 
chồng tôi bất hòa. Thậm chí nếu gõ tên tôi trên 
thanh tìm kiếm thì kết quả sẽ đi cùng với từ vô sinh. 
Tôi thực sự hạnh phúc khi sinh con và nuôi dạy các 
bé, nhưng tôi không muốn có con chỉ vì ánh nhìn 
của mọi người”.

“Không phải cứ kết hôn xong là sinh con luôn. Vì 
chuyện này mà tôi bị áp lực rất nhiều. Tôi muốn tự 
mình lựa chọn thời điểm mang thai và sinh con. Tôi 
không thích bị chỉ trỏ, bàn tán về vấn đề này” - 
minh tinh đình đám tâm sự. Những lời chia sẻ của 
Han Ga In đã làm rõ tin đồn cô bị vô sinh râm ran 
trên mạng suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, Han Ga In cũng cởi mở chia sẻ về tình 
yêu với ông xã Yeon Jung Hoon, minh tinh đình 
đám cho biết anh chính là người chữa lành vết 
thương lòng cho cô: “Tôi không có được tuổi thơ 
hạnh phúc. Tôi không ghét cha mình, nhưng không 
có cảm xúc gì với ông. Khi nhìn chồng chơi với 
con, tôi đã thực sự được chữa lành. Có lúc tôi còn 
bật khóc. Tôi có thể nhìn thấy hình mẫu người cha 
mong muốn thông qua chồng mình, nên vết thương 
lòng trong tôi đã được chữa lành”.

Han Ga In, một trong những “tượng đài nhan sắc” 
xứ Hàn bên cạnh dàn mỹ nhân đình đám Song Hye 
Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun… Tham gia nghệ 
thuật được 18 năm, những bộ phim mà Han Ga In 
tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay dù nhận được 
yêu mến của khán giả. Mặc dù có phần “lép vế” so 
với các mỹ nhân khác về gia tài phim ảnh, nhưng 
Han Ga In lại vô cùng mãn nguyện khi tìm được 
một người đàn ông cả đời chỉ hướng về mình.

Diễn xuất như một cơ duyên bất ngờ đến với Han 
Ga In và nhờ đó mà một cô nữ sinh nhỏ bé lại có thể 
trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Năm 2000 khi 12 
tuổi, Han Ga In tham gia chương trình Rung 
Chuông Vàng và cho thấy khả năng không tầm 
thường khi lên tới nấc thứ 34. Đồng thời, đoạn 
phỏng vấn khi ấy của cô đã để lại nhiều ấn tượng 
của khán giả. Nhờ ngoại hình xinh đẹp mà Han Ga 
In chẳng hề tốn công mà vẫn nổi trên khắp cả nước 
dù chưa chính thức bước chân vào showbiz.

Từ đó, cô đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhân viên 
công ty giải trí. Họ đến trường chiêu mộ cô về công 
của mình và tham gia hoạt động nghệ thuật. Mãi 
đến 2 năm sau, Han Ga In mới ra mắt trong quảng 
cáo cho hãng hàng không Asiana Airlines. Cùng 
năm 2002, người đẹp chính thức đến với diễn xuất 
qua vai diễn trong Sunshine Hunting và Comedy 
Town.

Han Ga In thực sự được mọi người nhớ mặt gọi tên 
khi cô đảm nhận vai chính trong Khăn Tay Vàng. 
Không khiến mọi người thất vọng, nữ diễn viên đã 
thực sự bùng nổ và nhận được giải thưởng danh giá 
đầu tiên trong sự nghiệp - Nữ diễn viên mới xuất 
sắc nhất tại KBS Drama Awards 2003. Sau đó, Han 
Ga In chạm ngõ điện ảnh với Once Upon a Time in 
High School và giành được giải thưởng Nữ diễn 
viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng nghệ thuật 
Baeksang lần thứ 40.

Không giống với những nữ diễn khác luôn chuyên 
tâm vào nghiệp diễn và để chuyện cưới sinh tính 
sau. Han Ga In trở thành “hiện tượng lạ” trong 
Kbiz khi lên xe hoa lúc 23 tuổi cùng những lời dị 
nghị. Năm 2005, Han Ga In đã “theo chồng bỏ 

cuộc chơi”. Ông xã của Han Ga In là nam diễn viên 
Yeon Jung Hoon, cả hai bén duyên sau lần hợp tác 
chung dự án Khăn Tay Vàng.

Sau khi kết hôn, tần suất Han Ga In xuất hiện trên 
màn ảnh cũng ít hơn và cô cũng trở nên yên ắng 
trong giới showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho 
gia đình và chỉ tham gia đóng phim khi chọn được 
kịch bản phù hợp. Chính vì thế, gia tài phim ảnh 
của người đẹp sinh năm 1982 cũng chỉ đếm trên 
đầu ngón tay. Tuy nhiên, không vì vậy mà Han Ga 
In bị công chúng lãng quên, dù không đóng phim 
thường xuyên nhưng các hoạt động quảng cáo, 
đóng MV hay vai diễn khách mời của cô đều nhận 
được sự quan tâm của người hâm mộ.

Vì sở hữu ngoại hình quá nổi bật nên khán giả 
thường chú tâm đến nhan sắc của Han Ga In thay vì 
khả năng diễn xuất của cô. Chính vì thế mà Han Ga 
In vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi bị cho là 
diễn xuất một màu và chưa có sự đột phá. Mặc dù 
nhờ vẻ ngoài xuất chúng nên Han Ga In luôn được 
ưu ái giao cho vai chính. Tuy nhiên, cô lại rất 
chuyên tâm làm nghề và không chọn cách nổi tiếng 
bằng scandal.

                                                             Quốc Minh

Park Bo Gum đã trở lại!

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt 
buộc, Park Bo Gum sẽ về nhà vào hôm nay 
(21/2).

Do có thay đổi về quy định phòng chống dịch 
COVID-19, Park Bo Gum sẽ không trở lại căn cứ 
nơi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vây, nam tài tử 
sẽ chính thức xuất ngũ sau kỳ nghỉ cuối cùng của 
mình. Park Bo Gum trở về nhà vào 21/2, thay vì là 
ngày 30/4 như dự kiến.

Thông tin khiến nhiều người không khỏi vui mừng 
và phấn khích khi sắp tới, khán giả sẽ lại được nhìn 
thấy Park Bo Gum xuất hiện trên màn ảnh sau 
quãng thời gian dài vắng bóng. Nam diễn viên đã 
nhập ngũ vào tháng 8/2020 và phục vụ trong đoàn 
ca nhạc hải quân.

Trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, Park Bo 
Gum đã nhận được chứng chỉ hành nghề cắt tóc. 
Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông, một 
sĩ quan hải quân Hàn Quốc cho biết nam tài tử đã 
vượt qua bài kiểm tra của Kỳ thi kiểm tra trình độ 
kỹ thuật quốc gia. Như vậy, anh đã có chứng chỉ kỹ 
thuật viên lành nghề vào tháng 12 năm ngoái.

                                                                    An Chi
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tiếp là hạnh phúc. Chuyện tình của Trương Vũ 
Kiếm và Ngu Thư Hân trong phim được khán giả 
yêu thích hơn cả cặp diễn viên chính.

Bên cạnh đó, Trương Vũ Kiếm còn được yêu thích 
nhờ những phát ngôn và biểu cảm hài hước khi 
tham gia chương trình giải trí hoặc trò chuyện cùng 
người hâm mộ.

Sina đánh giá Trương Vũ Kiếm vốn là nam diễn 
viên có sự phát triển tốt trong giới giải trí Hoa ngữ. 
Anh có tác phẩm đánh dấu tên tuổi, khả năng diễn 
xuất ổn định, có sức hút trong tính cách, khả năng 
hài hước khi tham gia show giải trí. Tuy nhiên, việc 
đời tư xử lý không khéo léo khiến Trương Vũ Kiếm 
dần đánh mất cảm tình của công chúng.

Sina cho rằng với thành công của phim Anh không 
thích thế giới này, anh chỉ thích em năm 2019, 
Trương Vũ Kiếm có thể nhanh chóng trở thành 
ngôi sao được các nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên, 
do scandal đời tư, nam diễn viên không được các 
nhà làm phim coi trọng, giao dự án lớn.

Thực tế, trong giới giải trí Hoa ngữ, khả năng diễn 
xuất không phải yếu tố quan trọng giúp diễn viên 
nhận vai. Ngôi sao muốn tham gia các dự án lớn 
phải có lượng người hâm mộ hùng hậu, danh tiếng 
tốt, nhận được sự ủng hộ của công chúng hoặc có 
công ty quản lý đứng sau lăng xê.

Bị chỉ trích trong tình cảm

Theo Sina, trong quãng thời gian hẹn hò và kết hôn 
với nữ diễn viên Ngô Thiến, cách xử lý đời tư của 
Trương Vũ Kiếm khiến công chúng không hài 
lòng.

Ngô Thiến đóng cặp với Trương Vũ Kiếm trong 
Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Đề 
tài học đường trong sáng, lãng mạn giúp tác phẩm 
thành công lớn. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm 
cũng được khán giả mong mỏi trở thành phim giả 
tình thật.

Sina cho hay lúc đầu chuyện tình cảm của Ngô 
Thiến và Trương Vũ Kiếm được công chúng ủng 
hộ. Tuy nhiên, do không dứt khoát, nam diễn viên 
đánh mất sự yêu mến của người hâm mộ. Danh 
tiếng của Trương Vũ Kiếm bị ảnh hưởng nặng nề.

Dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, hai nghệ sĩ vẫn giữ 
im lặng. Tháng 12/2019, Sohu còn đưa tin Trương 
Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến tới bệnh viện khám thai.

Việc Ngô Thiến sinh con với Trương Vũ Kiếm 
được truyền thông đánh giá là “bí mật ai cũng biết” 
trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính chủ 
chưa bao giờ thừa nhận. Thậm chí, lựa chọn không 
công khai quan hệ tình cảm.

Tháng 3/2021, Ngô Thiến bị chụp ảnh bên con. 
Đến lúc này, người hâm mộ của Ngô Thiến chỉ 
trích nam diễn viên. Họ cho rằng Trương Vũ Kiếm 
không đáng mặt đàn ông, trốn tránh công khai quan 
hệ tình cảm vì sợ gây ảnh hưởng đến danh tiếng và 
sự nghiệp. Tháng 7/2020, Trương Vũ Kiếm khi trả 
lời phỏng vấn đã nói mình muốn tìm bạn gái.

Sự chỉ trích của công chúng trở thành đề tài bàn 
luận nóng nhất trên mạng xã hội, buộc tài tử phải 
thừa nhận đã kết hôn với Ngô Thiến.

Tuy nhiên, lời công khai của Trương Vũ Kiếm 
khiến nhiều người cho rằng anh không đủ chân 
thành. Tài tử không nhắc đến tên vợ mà chỉ nói “mẹ 
của con gái”.

“Yêu thương rồi đi đến hôn nhân là chuyện bình 
thường. Chúng tôi có với nhau một đứa con đáng 
yêu, xinh xắn. Thủ tục pháp lý đều đã hoàn thành. 
Các bạn mắng tôi, không sao hết vì tôi không quen 
các bạn và cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp 
thông tin cá nhân cho bạn. Chúng tôi lựa chọn giữ 
kín vì muốn con có không gian riêng để trưởng 
thành. Đáng lẽ các bạn không nên chụp ảnh con của 
tôi và công khai hình ảnh đó trên mặt báo. Lần này 
không bảo vệ tốt con là lỗi của cha mẹ. Mẹ của con 
gái đang tự trách mình, rất đau khổ”, Trương Vũ 
Kiếm viết.

Theo Sina, khi Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm ly 
hôn, trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích 
nam diễn viên. Sự nghiệp của Trương Vũ Kiếm 
được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hai năm trở 
lại đây, nam nghệ sĩ chật vật duy trì độ nổi tiếng khi 
không có nhiều dự án phim tạo tiếng vang.

                                                       Nguyễn Hương

Kim Hyun Joong kết hôn sau 8 
năm dính bê bối bạo hành bạn 
gái, danh tính cô dâu khiến MXH 
dậy sóng

Vào ngày 27/2, nam thần 1 thời Kim Hyun 
Joong đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi 
tuyên bố kết hôn ngay trong buổi concert 

solo. Trước đó, anh không hề để lộ “hint” hẹn hò 
với ai.

Đáng nói, thông tin về vị hôn thê của nam tài tử 
Vườn Sao Băng không khỏi làm cả MXH dậy 
sóng. Hóa ra anh chàng không cưới minh tinh hay 
ca sĩ đình đám nào mà kết hôn với bạn gái ngoài 
ngành. Vậy là 8 năm sau khi bị tẩy chay vì vụ bê bối 
hành hung bạn gái, Kim Hyun Joong đã tìm được 
bến đỗ bình yên cho mình.

Nguyên văn thông báo của Kim Hyun Joong:

“Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi quyết định sẽ 
đồng hành cùng người đã sát cánh bên tôi trong 

khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất trong 
cuộc đời. Tôi đã làm được điều đó.

Nhìn lại cuộc đời mình đã sống, tôi đã nhận được 
rất nhiều sự quan tâm và yêu mến cho đến tận bây 
giờ. Tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã 
sát cánh cùng tôi trong suốt quãng thời gian tăm 
tối.

Khi những khó khăn liên tục ập đến, nhờ sự ủng hộ, 
tình yêu và lòng tin của người hâm mộ nên tôi mới 
lấy lại được can đảm và bắt đầu lại tất cả. Nhờ mọi 
người mà tôi đã sống hết mình và cố gắng cho đến 
giờ. Tôi muốn báo đáp mọi người bằng bất kỳ cách 
nào.

Khi nghĩ đến tình yêu và sự ủng hộ vô hạn mọi 
người dành cho mình, tôi sợ rằng bản thân sẽ hối 
hận nếu chỉ chia sẻ quyết định trọng đại này qua 
những con chữ đơn giản. Vì vậy, tôi muốn trực tiếp 
thông báo quyết định này đến người hâm mộ trong 
buổi concert hôm nay”.

Ngay sau đó, công ty quản lý của nam thần Vườn 
Sao Băng cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin anh 
kết hôn. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh phức tạp 
nên cặp đôi đã lược bỏ lễ cưới cùng các thủ tục 
khác. Đồng thời, công ty mong Kim Hyun Joong 
nhận được sự chúc phúc từ khán giả và mong dân 
mạng không suy đoán quá mức về danh tính cô 
dâu.

Đối với thế hệ 9x, không ai là không biết đến nam 
thần đình đám 1 thời Kim Hyun Joong. Nam idol 
sinh năm 1986, ra mắt năm 2005 với vai trò trưởng 
nhóm SS501. Trong khoảng những năm 2010, 
SS501 là nhóm nhạc đình đám, ngang cơ với 
DBSK, Super Junior. Kim Hyun Joong là trưởng 
nhóm, sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn 
như người mẫu cùng giọng ca ngọt ngào nên đã 
nhanh chóng nổi tiếng.

Thế nhưng phải đến khi xác nhận đóng vai nam 
phụ Ji Hoo trong Vườn Sao Băng, Kim Hyun 
Joong mới 1 bước lên sao hạng A, bùng nổ danh 
tiếng, trở thành chàng trai quốc dân, người yêu 
trong mơ của hàng vạn cô gái. Ánh mắt si tình, 
visual điển trai, dáng vẻ “ngoài lạnh trong ấm” của 
Kim Hyun Joong đã “đánh gục” trái tim của không 
biết bao nhiêu fangirl. Vào thời điểm đó, số người 
“đẩy thuyền” Jan Di (Goo Hye Sun) và Ji Hoo 
nhiều không kém “thuyền” Jan Di - Jun Pyo (Lee 
Min Ho). Thậm chí, nhiều lúc Kim Hyun Joong 
còn được yêu thích hơn cả nam chính Lee Min Ho.

Thừa thắng xông lên, nhóm nhạc SS501 của Kim 
Hyun Joong cũng nổi đình nổi đám với ca khúc 
nhạc phim Because I'm A Fool. Nam thần sinh năm 
1986 tiếp tục khẳng định được bản thân là nghệ sĩ 
đa tài, vừa ca hát, sáng tác và tham gia diễn xuất. 
Vườn Sao Băng là thanh xuân của cả 1 thế hệ fan 
châu Á, chính vì vậy Kim Hyun Joong cũng là 1 
trong những nam thần thanh xuân trong ký ức.

Vào thời điểm đó, đời tư của Kim Hyun Joong 
cũng hoàn toàn “sạch bong kin kít”. Anh không 

gây ra điều tiếng, phốt thái độ nào, càng không 
dính tin đồn hẹn hò - thứ có thể giết chết sự nghiệp 
của 1 idol. Thế nhưng giữa lúc danh tiếng, sự 
nghiệp đang đi lên, Kim Hyun Joong đã vướng 
phải scandal lớn nhất đời, khiến danh tiếng, sự 
nghiệp của anh không bao giờ còn có thể giống như 
trước được nữa.

Từ sau khi gặp nhiều lùm xùm trong cuộc sống 
riêng tư vào năm 2015, khi anh bị bạn gái cũ kiện 
hành hung đến mức sảy thai, Kim Hyun Joong gần 
như ở ẩn và hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí Hàn 
Quốc.

                                                            Hoàng Phúc

Han Ga In lần đầu lên tiếng về tin 
đồn vô sinh, cưới 11 năm mới 
có con đầu lòng

Hiếm hoi chia sẻ trước truyền thông về 
chuyện đời tư, nữ minh tinh Han Ga In đã 
ngay lập tức trở thành cái tên được tìm 

kiếm nhiều nhất Naver.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, minh tinh đình 
đám Han Ga In còn được biết đến với cuộc hôn 
nhân hạnh phúc bên tài tử Yeon Jung Hoon. Cặp 
đôi chính thức về chung 1 nhà vào năm 2005, khi 
nàng mới 23 tuổi và chàng 27 tuổi - độ tuổi kết hôn 
quá trẻ so với những ngôi sao khác. Đến năm 2016, 
họ đón con gái đầu lòng và sinh tiếp con trai vào 
năm 2019.

Vì kết hôn đến tận 11 năm mới có con nên trên 
mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng 
Han Ga In vô sinh. Đến nay, mỹ nhân Mặt Trăng 
Ôm Mặt Trời mới lần đầu lên tiếng về tin đồn này 
trong chương trình Circle House, phát sóng vào tối 
ngày 24/2. Những chia sẻ của nữ diễn viên đã khiến 
dân tình dậy sóng, thậm chí leo lên top 1 cổng 
thông tin Naver trong sáng ngày 25/2.

Han Ga In bộc bạch rằng: “Tôi kết hôn và chưa có 
con trong suốt 11 năm. Tôi kết hôn khi còn quá trẻ, 
vì vậy tôi không có đủ tự tin nuôi dạy con cái cho 
tốt. Tôi và chồng thống nhất sẽ sinh con khi sẵn 
sàng, nhưng điều đó làm xuất hiện tin đồn vợ 
chồng tôi bất hòa. Thậm chí nếu gõ tên tôi trên 
thanh tìm kiếm thì kết quả sẽ đi cùng với từ vô sinh. 
Tôi thực sự hạnh phúc khi sinh con và nuôi dạy các 
bé, nhưng tôi không muốn có con chỉ vì ánh nhìn 
của mọi người”.

“Không phải cứ kết hôn xong là sinh con luôn. Vì 
chuyện này mà tôi bị áp lực rất nhiều. Tôi muốn tự 
mình lựa chọn thời điểm mang thai và sinh con. Tôi 
không thích bị chỉ trỏ, bàn tán về vấn đề này” - 
minh tinh đình đám tâm sự. Những lời chia sẻ của 
Han Ga In đã làm rõ tin đồn cô bị vô sinh râm ran 
trên mạng suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, Han Ga In cũng cởi mở chia sẻ về tình 
yêu với ông xã Yeon Jung Hoon, minh tinh đình 
đám cho biết anh chính là người chữa lành vết 
thương lòng cho cô: “Tôi không có được tuổi thơ 
hạnh phúc. Tôi không ghét cha mình, nhưng không 
có cảm xúc gì với ông. Khi nhìn chồng chơi với 
con, tôi đã thực sự được chữa lành. Có lúc tôi còn 
bật khóc. Tôi có thể nhìn thấy hình mẫu người cha 
mong muốn thông qua chồng mình, nên vết thương 
lòng trong tôi đã được chữa lành”.

Han Ga In, một trong những “tượng đài nhan sắc” 
xứ Hàn bên cạnh dàn mỹ nhân đình đám Song Hye 
Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun… Tham gia nghệ 
thuật được 18 năm, những bộ phim mà Han Ga In 
tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay dù nhận được 
yêu mến của khán giả. Mặc dù có phần “lép vế” so 
với các mỹ nhân khác về gia tài phim ảnh, nhưng 
Han Ga In lại vô cùng mãn nguyện khi tìm được 
một người đàn ông cả đời chỉ hướng về mình.

Diễn xuất như một cơ duyên bất ngờ đến với Han 
Ga In và nhờ đó mà một cô nữ sinh nhỏ bé lại có thể 
trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Năm 2000 khi 12 
tuổi, Han Ga In tham gia chương trình Rung 
Chuông Vàng và cho thấy khả năng không tầm 
thường khi lên tới nấc thứ 34. Đồng thời, đoạn 
phỏng vấn khi ấy của cô đã để lại nhiều ấn tượng 
của khán giả. Nhờ ngoại hình xinh đẹp mà Han Ga 
In chẳng hề tốn công mà vẫn nổi trên khắp cả nước 
dù chưa chính thức bước chân vào showbiz.

Từ đó, cô đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhân viên 
công ty giải trí. Họ đến trường chiêu mộ cô về công 
của mình và tham gia hoạt động nghệ thuật. Mãi 
đến 2 năm sau, Han Ga In mới ra mắt trong quảng 
cáo cho hãng hàng không Asiana Airlines. Cùng 
năm 2002, người đẹp chính thức đến với diễn xuất 
qua vai diễn trong Sunshine Hunting và Comedy 
Town.

Han Ga In thực sự được mọi người nhớ mặt gọi tên 
khi cô đảm nhận vai chính trong Khăn Tay Vàng. 
Không khiến mọi người thất vọng, nữ diễn viên đã 
thực sự bùng nổ và nhận được giải thưởng danh giá 
đầu tiên trong sự nghiệp - Nữ diễn viên mới xuất 
sắc nhất tại KBS Drama Awards 2003. Sau đó, Han 
Ga In chạm ngõ điện ảnh với Once Upon a Time in 
High School và giành được giải thưởng Nữ diễn 
viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng nghệ thuật 
Baeksang lần thứ 40.

Không giống với những nữ diễn khác luôn chuyên 
tâm vào nghiệp diễn và để chuyện cưới sinh tính 
sau. Han Ga In trở thành “hiện tượng lạ” trong 
Kbiz khi lên xe hoa lúc 23 tuổi cùng những lời dị 
nghị. Năm 2005, Han Ga In đã “theo chồng bỏ 

cuộc chơi”. Ông xã của Han Ga In là nam diễn viên 
Yeon Jung Hoon, cả hai bén duyên sau lần hợp tác 
chung dự án Khăn Tay Vàng.

Sau khi kết hôn, tần suất Han Ga In xuất hiện trên 
màn ảnh cũng ít hơn và cô cũng trở nên yên ắng 
trong giới showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho 
gia đình và chỉ tham gia đóng phim khi chọn được 
kịch bản phù hợp. Chính vì thế, gia tài phim ảnh 
của người đẹp sinh năm 1982 cũng chỉ đếm trên 
đầu ngón tay. Tuy nhiên, không vì vậy mà Han Ga 
In bị công chúng lãng quên, dù không đóng phim 
thường xuyên nhưng các hoạt động quảng cáo, 
đóng MV hay vai diễn khách mời của cô đều nhận 
được sự quan tâm của người hâm mộ.

Vì sở hữu ngoại hình quá nổi bật nên khán giả 
thường chú tâm đến nhan sắc của Han Ga In thay vì 
khả năng diễn xuất của cô. Chính vì thế mà Han Ga 
In vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi bị cho là 
diễn xuất một màu và chưa có sự đột phá. Mặc dù 
nhờ vẻ ngoài xuất chúng nên Han Ga In luôn được 
ưu ái giao cho vai chính. Tuy nhiên, cô lại rất 
chuyên tâm làm nghề và không chọn cách nổi tiếng 
bằng scandal.

                                                             Quốc Minh

Park Bo Gum đã trở lại!

Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt 
buộc, Park Bo Gum sẽ về nhà vào hôm nay 
(21/2).

Do có thay đổi về quy định phòng chống dịch 
COVID-19, Park Bo Gum sẽ không trở lại căn cứ 
nơi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vây, nam tài tử 
sẽ chính thức xuất ngũ sau kỳ nghỉ cuối cùng của 
mình. Park Bo Gum trở về nhà vào 21/2, thay vì là 
ngày 30/4 như dự kiến.

Thông tin khiến nhiều người không khỏi vui mừng 
và phấn khích khi sắp tới, khán giả sẽ lại được nhìn 
thấy Park Bo Gum xuất hiện trên màn ảnh sau 
quãng thời gian dài vắng bóng. Nam diễn viên đã 
nhập ngũ vào tháng 8/2020 và phục vụ trong đoàn 
ca nhạc hải quân.

Trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, Park Bo 
Gum đã nhận được chứng chỉ hành nghề cắt tóc. 
Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông, một 
sĩ quan hải quân Hàn Quốc cho biết nam tài tử đã 
vượt qua bài kiểm tra của Kỳ thi kiểm tra trình độ 
kỹ thuật quốc gia. Như vậy, anh đã có chứng chỉ kỹ 
thuật viên lành nghề vào tháng 12 năm ngoái.

                                                                    An Chi
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Dương Tử Quỳnh suýt mất 
mạng khi đóng phim cùng 
Thành Long

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh hồi tưởng tai 
nạn trên phim trường “Supercop” (1992). 
Bạn diễn của cô trong tác phẩm là Thành 

Long.

Entertainment Weekly đưa tin trong cuộc phỏng 
vấn mới thực hiện, ngôi sao võ thuật Dương Tử 
Quỳnh đã chia sẻ về tai nạn trên phim trường tác 
phẩm Supercop đóng cặp cùng Thành Long. Bộ 
phim từng được đạo diễn Quentin Tarantino nhận 
xét là “có các cảnh hành động hoành tráng nhất lịch 
sử điện ảnh”.

Supercop do Đường Quý Lễ, nhà làm phim xuất 
thân từ nghề điều phối viên các cảnh hành động, 
đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Dương Tử 
Quỳnh và Thành Long trong vai hai cảnh sát lùng 
bắt một trùm buôn ma túy. 

Trong phim, Dương Tử Quỳnh đã tự thực hiện 
cảnh điều khiển xe máy lao lên nóc đoàn tàu đang 
chạy.

Chia sẻ về cảnh phim, nữ diễn viên nói: “Hồi đó tôi 
đã nghĩ gì nhỉ? Tôi đã đánh võng giữa hàng dài xe 
tải. Tôi đã lái xe máy lao lên nóc một đoàn tàu đang 
chạy. Tôi đã thực hiện những cảnh hành động điên 
rồ bậc nhất”.

Dương Tử Quỳnh cho biết một trong các cảnh hành 
động của Supercop đã suýt khiến mình mất mạng. 
Trong cảnh phim, Dương Tử Quỳnh đã nhảy từ nóc 
xe tải lên chiếc xe hơi mui trần do Thành Long lái. 
Cả hai chiếc xe khi ấy đều đang di chuyển trên 
đường cao tốc.

“Tại châu Á thời đó, chúng tôi không quá coi trọng 
khâu diễn tập, không có hàng tuần liền để chuẩn bị 
trước khi ghi hình. Chúng tôi chỉ nghe giải thích về 
cảnh hành động và cứ thế làm luôn. 

Đoàn phim đỗ chiếc xe tải và xe của Thành Long 
cạnh nhau. Bạn nhìn hai chiếc xe. Cú nhảy sẽ từ độ 
cao khoảng 1,8 m. Bạn nghĩ cũng không cao lắm, 
mình sẽ hoàn thành trong chớp mắt”, Dương Tử 
Quỳnh kể lại.

Cô tiếp tục: “Nhưng khi hai chiếc xe đã bắt đầu di 

chuyển, bạn bàng hoàng nhận ra đây đã trở thành 
một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi không đứng yên, 
chiếc xe cũng vậy. Không có gì vững chắc cả. Tôi 
không biết lúc đó có phải mình đã điên rồi không. 
Một khoảnh khắc điên rồ, nhưng những gì lướt qua 
đầu tôi lúc đó chỉ là 'không thử sao biết'”.

Trong lần thử đầu tiên, Yeoh đã hạ cánh đúng mui 
xe hơi nhưng không giữ được thăng bằng và ngã 
xuống đường. Cô may mắn tránh được hai chiếc xe 
khác lao đến từ phía sau. 

“Đáng lẽ kính chắn gió của xe phải vỡ khi tôi ngã 
xuống, như thế tôi sẽ có chỗ để hãm lực. Nhưng khi 
quay nó vẫn còn nguyên, tôi không biết bám vào 
đâu và cứ thế trượt khỏi chiếc xe”, nữ diễn viên tả 
lại.

“Những gì tôi còn nhớ chỉ là tiếng mình ngã xuống 
đất, may là phần đầu không bị va chạm mạnh. Rồi 
tôi nghe tiếng Thành Long. Anh ấy nói 'Được rồi, 
được rồi! Đủ rồi! Hôm nay mình dừng ở đây thôi! 
Không quay nữa! Thế này là quá ngu xuẩn, quá kỳ 
quặc! Chúng ta không làm nữa!'”, cô tiếp tục.

Dương Tử Quỳnh chia sẻ mình và đạo diễn Đường 
Quý Lễ đều từng làm diễn viên đóng thế. “Vậy nên 
anh ấy hiểu khả năng của tôi đến đâu và tôi sẵn sàng 
làm những gì. Quan trọng là ta phải biết ngã ở đâu 
thì đứng lên ở đấy. Thế nên chúng tôi cùng xốc lại 
tinh thần và thực hiện thành công pha hành động 
này trong lần thử tiếp theo”.

Nữ diễn viên chia sẻ giờ đây, mình rất vui lòng 
nhường lại các cảnh hành động nguy hiểm trên 
phim cho các diễn viên đóng thế. “Tôi nghĩ mình 
không phải người chuyên về các pha hành động. 
Đôi khi tôi phải lùi lại và để các diễn viên đóng thế 
chuyên nghiệp làm công việc của họ. Tôi phải tự 
nhủ với mình như vậy”, nữ diễn viên kết luận.

                                                                Anh Phan

“Thượng thực” bị chê và sự mờ 
nhạt của Ngô Cẩn Ngôn

Màn tái hợp của ê-kíp “Diên Hi công 
lược” gồm Vu Chính, Ngô Cẩn Ngôn và 
Hứa Khải gây thất vọng. Phim mới của 

họ bị đánh giá tiêu cực sau khi lên sóng.

Theo Sina, bom tấn truyền hình Thượng thực lên 
sóng từ ngày 22/2 và được khán giả kỳ vọng. Tác 
phẩm đánh dấu sự tái hợp của ê-kíp phim ăn khách 
Diên Hi công lược gồm biên kịch Vu Chính, Ngô 
Cẩn Ngôn và Hứa Khải.

Tuy nhiên, Thượng thực không tạo ra cơn địa chấn 
trên màn ảnh như mong đợi. Sau 4 ngày ra mắt, tác 
phẩm thu về 200 triệu lượt xem. Theo thống kê từ 
Vlinkgae, phim của Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải 
chỉ đứng thứ 4 trong số các tác phẩm đang phát 
sóng.

Theo Sohu, đây là chỉ số truyền thông khiêm tốn 
đối với dự án được đầu tư lớn như Thượng thực, 
đồng thời cho thấy sự thất vọng của khán giả về 

phim.

Ê-kíp nổi danh một thời “ngã ngựa”

Theo Sina, Thượng thực lấy bối cảnh thời nhà 
Minh dưới sự cai trị của Hoàng đế Vĩnh Lạc. 
Chuyện phim kể về Diêu Tử Khâm (Ngô Cẩn 
Ngôn), cô gái có niềm đam mê với ẩm thực. Vì bị 
phụ thân ép gả chồng, Diêu Tử Khâm thi vào Tử 
Cấm Thành làm cung nữ tại Thượng thực cung (nơi 
phụ trách việc ăn uống chốn cung đình).

Tại đây, Diêu Tử Khâm cùng các tài nữ khác sáng 
tạo những món ăn ngon, trải qua nhiều thử thách và 
từng bước thăng chức. Cô cũng nảy sinh tình cảm 
với hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ (Hứa Khải).

Ngay trước thời điểm lên sóng, phim trở thành đề 
tài bàn luận trên nhiều diễn đàn, bởi sự đầu tư công 
phu từ nhà sản xuất trong việc tái hiện tinh hoa ẩm 
thực đỉnh cao của Trung Quốc.

Theo Sina, ê-kíp Thượng thực mất hơn 6 tháng xây 
dựng bối cảnh tổng diện tích 5.000 m2 tại phim 
trường Hoành Điếm. 

Nhà sản xuất cho biết họ chuẩn bị 20 bối cảnh 
chính, 200 bối cảnh phụ, 4.000 bộ trang phục được 
may thủ công và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp để 
phục vụ cho công tác quay hình.

Được dàn dựng tỉ mỉ, nhưng Thượng thực gây thất 
vọng khi lên sóng. Nội dung phim bị đánh giá là 
phiên bản 2.0 của Diên Hi công lược, gây liên 
tưởng đến việc Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc sống 
kiếp khác với thân phận mới là Diêu Tử Khâm và 
Chu Chiêm Cơ. 

Ở đó, Diêu Tử Khâm cũng thăng tiến từ chức vụ 
cung nữ sau khi vượt qua sự mưu hại của người 
trong cung như Ngụy Anh Lạc.

Theo Sohu, điểm trừ lớn của Thượng thực là cách 
xây dựng tính cách nhân vật thiếu hợp lý. Biên kịch 
Vu Chính tiếp tục trao cho nữ chính hình tượng 
Mary Sue (hoàn hảo đến mức vô lý). 

Diêu Tử Khâm được miêu tả là người thông minh, 
tài giỏi, không chỉ nấu ăn ngon, còn có khả năng 
cầm kỳ thi họa xuất chúng. Tuy nhiên, kiểu xây 
dựng nhân vật mưu trí và may mắn hơn người đem 
đến cảm giác thiếu chân thực.

Chẳng hạn tình tiết Diêu Tử Khâm mang cơm đến 

cung của Chu Chiêm Cơ. Cô được căn dặn không 
nhìn ngó xung quanh, nhưng lại làm trái lời thái 
giám chạy vào thư phòng tham quan. 

Sau khi nghe Chu Chiêm Cơ hồi cung, Diêu Tử 
Khâm vờ ngã trước mặt anh. Lúc bị phạt quỳ, cô 
không tỏ ra sợ hãi, còn vui vẻ tươi cười.

Biên kịch tô vẽ cho Diêu Tử Khâm một thân phận 
hào nhoáng, nhưng lại viết nên những hành động 
tiểu tiết không xứng tầm nhân vật. Cô bị cho là tâm 
cơ, cố tình gây chú ý với hoàng thái tôn Chu Chiêm 
Cơ.

Sau này, họ có dịp tái ngộ khi Diêu Tử Khâm được 
giao trọng trách đảm nhận việc ăn uống cho Chu 
Chiêm Cơ trong thời gian anh giảm cân. Theo 
Sohu, đường dây phát triển tình cảm của cặp nhân 
vật chính bị đánh giá gượng gạo và cũ kỹ theo mô 
típ phim ngôn tình.

Mạch phim bị nhận xét lê thê khi nam nữ chính 
phải qua 8 tập mới gặp nhau, còn phần lớn thời 
lượng lại nói về mối quan hệ phức tạp và âm mưu 
tranh ngôi đoạt vị trong vương triều. 

Do sa lầy vào cuộc chiến quyền lực, Thượng thực 
lộ nhiều lỗ hổng kịch bản khi tạo ra nhiều mối quan 
hệ chồng chéo giữa các nhân vật, nhưng lại giải 
thích qua loa và mơ hồ.

“Tiết tấu chậm chạp của bộ phim khiến khán giả 
nghĩ biên kịch không có nhiều ý tưởng để diễn tả. 
Tác phẩm lấy chủ đề tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, 
nhưng hiện tại biến thành phim ngôn tình hiện đại 
và cung đấu nửa vời”, Sohu bình luận.

Trên Douban, nhiều người cho biết họ quyết định 
ngừng theo dõi Thượng thực vì cốt truyện gây thất 
vọng. “Biên kịch không thể chỉ dựa vào sự yêu 
thích của khán giả với Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng 
để thực hiện một dự án nữa. Khi tiêu chuẩn của 
người xem ngày càng cao, tác phẩm với nội dung 
yếu kém, ăn theo danh tiếng quá khứ như Thượng 
thực sẽ bị quay lưng”, Sina bình luận.

Chất lượng hình ảnh trong Thượng thực cũng bị 
đánh giá không xứng với danh bom tấn truyền 
hình. Tác phẩm lạm dụng bộ lọc hình ảnh đen vàng 
khiến gương mặt của diễn viên u ám, kém sắc trên 
màn ảnh. Màn thể hiện của nam nữ chính Hứa Khải 
và Ngô Cẩn Ngôn bị chê một màu, kém ấn tượng.

Ngô Cẩn Ngôn chết vai

Năm 2018, thành công vang dội của Diên Hi công 
lược là đòn bẩy giúp Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn tiến 
xa trong giới giải trí. Họ nổi lên như hiện tượng chỉ 
sau một đêm. Đặc biệt là Ngô Cẩn Ngôn, từ diễn 
viên mờ nhạt, cô trở thành gương mặt triển vọng 
trên màn ảnh.

Ở Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn thể hiện trọn 
vẹn cuộc đời đầy phức tạp của cung nữ Ngụy Anh 
Lạc. 

Theo Toutiao, năm ấy, trên diễn đàn Xiaohongshu 
từng xuất hiện bài thảo luận có tựa đề “Đừng tâng 
bốc diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Cô ấy thành 

công là nhờ ăn may”.

Bên dưới bài viết, không ít người cho rằng hào 
quang của Diên Hi công lược khiến dư luận đánh 
giá chưa khách quan về năng lực của sao nữ sinh 
năm 1990. Thực tế, trong phim, cô bị không ít phàn 
nàn về lối diễn cường điệu, biểu cảm khó hiểu.

Đúng như dự đoán của nhiều người, vai diễn Ngụy 
Anh Lạc trở thành cái bóng quá lớn trong sự nghiệp 
của Ngô Cẩn Ngôn. Bốn năm trôi qua, khi các bạn 
diễn khác đã tìm được vị trí mới cho mình, nữ diễn 
viên vẫn “vật vã” tìm cách thoát khỏi hình tượng 
lệnh phi.

Nhưng trong các dự án sau này như Hạo Lan 
truyện, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Thanh xuân 
sáng thế kỷ, Em là đáp án của anh, Nữ hoàng trả 
giá... cô đều bị chê thiếu kỹ năng diễn xuất và 
thường trở thành “hố đen” của bộ phim. Ngô Cẩn 
Ngôn bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất 
Trung Quốc, cùng Angelababy.

Liên tiếp những dự án nhận phản hồi tiêu cực, 
không có vai diễn đột phá sau nhiều năm khiến 
danh tiếng Ngô Cẩn Ngôn dần đi xuống. Vì vậy, 
Thượng thực được đánh giá có ý nghĩa quan trọng 
tới sự nghiệp, tên tuổi của nữ diễn viên. Tuy nhiên, 
màn tái hợp với “ân nhân” Vu Chính hay Hứa Khải 
cũng không cứu nổi Ngô Cẩn Ngôn.

Với vai nữ chính Diêu Tử Khâm, Ngô Cẩn Ngôn 
cho thấy sự nghèo nàn trong diễn xuất, “bê” đúng 
một khuôn mặt và lối biểu đạt tình cảm như thời 
đóng Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi công lược sang 
Thượng thực. 

Bên cạnh đó, sao nữ còn bị chê nhan sắc. Do giảm 
cân quá đà, cô xuất hiện trên màn ảnh với gương 
mặt gầy hóp, thiếu sức sống.

Theo Sina, thất bại với Thượng thực khiến sự 
nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc. Cô 
đang dần bị đẩy từ hàng nữ chính xuống diễn viên 
phụ trong nhiều dự án. Trang tin cho biết từ đầu 
năm 2022 đến nay, chưa có nhà sản xuất nào tìm 
đến Ngô Cẩn Ngôn.

                                                       Nguyễn Hương

Năm sự thật bất ngờ về nụ hôn 
đồng giới của Kim Soo Hyun 
trong 'The Thieves' 

Với hai nam diễn viên Kim Soo Hyun và 
Choi Deok Moon, nụ hôn đồng giới trong 
The Thieves chính là 'cơn ác mộng' của cả 

hai.

Trước khi trở thành cặp đôi đình đám trong Vì sao 
đưa anh tới năm 2017, Kim Soo Hyun từng hợp tác 
với Jun Ji Hyun trong dự án điện ảnh được sản xuất 
năm 2012 The Thieves, chỉ khác là thay vì tình tứ 
cùng “chị đẹp”, nam diễn viên nổi tiếng lại có một 
nụ hôn nóng bỏng với người bạn diễn Choi Deok 
Moon. Sau đây là một vài sự thật thú vị về nụ hôn 
đồng giới nổi tiếng này.

1. Cảnh quay này được thực hiện vào lúc nửa đêm, 
mọi người trong đoàn phim đều rất mệt và buồn 
ngủ nhưng tất cả rất hào hứng đón xem nụ hôn của 
Kim Soo Hyun và Choi Deok Moon.

2. Đạo diễn Choi Dong Hoon yêu cầu hai nam diễn 
viên phải quên đi kịch bản cũng như bối cảnh để 
diễn xuất thật tự nhiên. 

Trên thực tế, cả Kim Soo Hyun và Choi Deok 
Moon đều không mấy hứng thú với nụ hôn đồng 
giới nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc của 
mình một cách tốt nhất có thể. Vì vậy, đạo diễn 
cũng không quá khắt khe trong cảnh quay này.

3. Diễn xuất tuyệt vời của Choi Deok Moon đã tạo 
nên một khoảnh khắc hài hước. Trong phim, nhân 
vật của Kim Soo Hyun đã nói “Thật sao?” và cười 
bẽn lẽn khoe má đồng tiền sau khi trò chuyện cùng 
nhân vật của Choi Deok Moon. 

Dàn diễn viên sau đó đã cười lăn lộn với phân cảnh 
này khi xem phim, điều này chứng tỏ diễn xuất cực 
đỉnh của Kim Soo Hyun và Choi Deok Moon.

4. Sau cảnh quay này, đạo diễn Choi Dong Hoon đã 
nhận xét Kim Soo Hyun chắc chắn sẽ trở thành một 
diễn viên nổi tiếng (lúc này tên tuổi anh mới được 
khán giả biết đến qua Dream High). 

Thái độ nghiêm túc khi diễn xuất và biểu cảm chi 
tiết của Kim Soo Hyun đã để lại ấn tượng sâu sắc và 
giúp cảnh hôn đồng giới trở nên thú vị hơn.

5. Ban đầu, ở cảnh quay này, Jun Ji Hyun sẽ rời 
khỏi quán bar và giơ ngón tay cái về phía Kim Soo 
Hyun, người đang hôn say đắm. Tuy nhiên, phân 
cảnh này không xuất hiện trên phim.

Trên đây là những sự thật thú vị về nụ hôn đồng 
giới đình đám một thời của Kim Soo Hyun và Choi 
Deok Moon. 

Đúng như nhận xét của Choi Dong Hoon, sau bộ 
phim này, Kim Soo Hyun đã vươn lên thành ngôi 
sao hạng A trong làng giải trí Hàn Quốc nhờ màn 
thể hiện xuất sắc trong những bộ phim như Mặt 
trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới...

                                                                    An Chi
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Dương Tử Quỳnh suýt mất 
mạng khi đóng phim cùng 
Thành Long

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh hồi tưởng tai 
nạn trên phim trường “Supercop” (1992). 
Bạn diễn của cô trong tác phẩm là Thành 

Long.

Entertainment Weekly đưa tin trong cuộc phỏng 
vấn mới thực hiện, ngôi sao võ thuật Dương Tử 
Quỳnh đã chia sẻ về tai nạn trên phim trường tác 
phẩm Supercop đóng cặp cùng Thành Long. Bộ 
phim từng được đạo diễn Quentin Tarantino nhận 
xét là “có các cảnh hành động hoành tráng nhất lịch 
sử điện ảnh”.

Supercop do Đường Quý Lễ, nhà làm phim xuất 
thân từ nghề điều phối viên các cảnh hành động, 
đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Dương Tử 
Quỳnh và Thành Long trong vai hai cảnh sát lùng 
bắt một trùm buôn ma túy. 

Trong phim, Dương Tử Quỳnh đã tự thực hiện 
cảnh điều khiển xe máy lao lên nóc đoàn tàu đang 
chạy.

Chia sẻ về cảnh phim, nữ diễn viên nói: “Hồi đó tôi 
đã nghĩ gì nhỉ? Tôi đã đánh võng giữa hàng dài xe 
tải. Tôi đã lái xe máy lao lên nóc một đoàn tàu đang 
chạy. Tôi đã thực hiện những cảnh hành động điên 
rồ bậc nhất”.

Dương Tử Quỳnh cho biết một trong các cảnh hành 
động của Supercop đã suýt khiến mình mất mạng. 
Trong cảnh phim, Dương Tử Quỳnh đã nhảy từ nóc 
xe tải lên chiếc xe hơi mui trần do Thành Long lái. 
Cả hai chiếc xe khi ấy đều đang di chuyển trên 
đường cao tốc.

“Tại châu Á thời đó, chúng tôi không quá coi trọng 
khâu diễn tập, không có hàng tuần liền để chuẩn bị 
trước khi ghi hình. Chúng tôi chỉ nghe giải thích về 
cảnh hành động và cứ thế làm luôn. 

Đoàn phim đỗ chiếc xe tải và xe của Thành Long 
cạnh nhau. Bạn nhìn hai chiếc xe. Cú nhảy sẽ từ độ 
cao khoảng 1,8 m. Bạn nghĩ cũng không cao lắm, 
mình sẽ hoàn thành trong chớp mắt”, Dương Tử 
Quỳnh kể lại.

Cô tiếp tục: “Nhưng khi hai chiếc xe đã bắt đầu di 

chuyển, bạn bàng hoàng nhận ra đây đã trở thành 
một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi không đứng yên, 
chiếc xe cũng vậy. Không có gì vững chắc cả. Tôi 
không biết lúc đó có phải mình đã điên rồi không. 
Một khoảnh khắc điên rồ, nhưng những gì lướt qua 
đầu tôi lúc đó chỉ là 'không thử sao biết'”.

Trong lần thử đầu tiên, Yeoh đã hạ cánh đúng mui 
xe hơi nhưng không giữ được thăng bằng và ngã 
xuống đường. Cô may mắn tránh được hai chiếc xe 
khác lao đến từ phía sau. 

“Đáng lẽ kính chắn gió của xe phải vỡ khi tôi ngã 
xuống, như thế tôi sẽ có chỗ để hãm lực. Nhưng khi 
quay nó vẫn còn nguyên, tôi không biết bám vào 
đâu và cứ thế trượt khỏi chiếc xe”, nữ diễn viên tả 
lại.

“Những gì tôi còn nhớ chỉ là tiếng mình ngã xuống 
đất, may là phần đầu không bị va chạm mạnh. Rồi 
tôi nghe tiếng Thành Long. Anh ấy nói 'Được rồi, 
được rồi! Đủ rồi! Hôm nay mình dừng ở đây thôi! 
Không quay nữa! Thế này là quá ngu xuẩn, quá kỳ 
quặc! Chúng ta không làm nữa!'”, cô tiếp tục.

Dương Tử Quỳnh chia sẻ mình và đạo diễn Đường 
Quý Lễ đều từng làm diễn viên đóng thế. “Vậy nên 
anh ấy hiểu khả năng của tôi đến đâu và tôi sẵn sàng 
làm những gì. Quan trọng là ta phải biết ngã ở đâu 
thì đứng lên ở đấy. Thế nên chúng tôi cùng xốc lại 
tinh thần và thực hiện thành công pha hành động 
này trong lần thử tiếp theo”.

Nữ diễn viên chia sẻ giờ đây, mình rất vui lòng 
nhường lại các cảnh hành động nguy hiểm trên 
phim cho các diễn viên đóng thế. “Tôi nghĩ mình 
không phải người chuyên về các pha hành động. 
Đôi khi tôi phải lùi lại và để các diễn viên đóng thế 
chuyên nghiệp làm công việc của họ. Tôi phải tự 
nhủ với mình như vậy”, nữ diễn viên kết luận.

                                                                Anh Phan

“Thượng thực” bị chê và sự mờ 
nhạt của Ngô Cẩn Ngôn

Màn tái hợp của ê-kíp “Diên Hi công 
lược” gồm Vu Chính, Ngô Cẩn Ngôn và 
Hứa Khải gây thất vọng. Phim mới của 

họ bị đánh giá tiêu cực sau khi lên sóng.

Theo Sina, bom tấn truyền hình Thượng thực lên 
sóng từ ngày 22/2 và được khán giả kỳ vọng. Tác 
phẩm đánh dấu sự tái hợp của ê-kíp phim ăn khách 
Diên Hi công lược gồm biên kịch Vu Chính, Ngô 
Cẩn Ngôn và Hứa Khải.

Tuy nhiên, Thượng thực không tạo ra cơn địa chấn 
trên màn ảnh như mong đợi. Sau 4 ngày ra mắt, tác 
phẩm thu về 200 triệu lượt xem. Theo thống kê từ 
Vlinkgae, phim của Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải 
chỉ đứng thứ 4 trong số các tác phẩm đang phát 
sóng.

Theo Sohu, đây là chỉ số truyền thông khiêm tốn 
đối với dự án được đầu tư lớn như Thượng thực, 
đồng thời cho thấy sự thất vọng của khán giả về 

phim.

Ê-kíp nổi danh một thời “ngã ngựa”

Theo Sina, Thượng thực lấy bối cảnh thời nhà 
Minh dưới sự cai trị của Hoàng đế Vĩnh Lạc. 
Chuyện phim kể về Diêu Tử Khâm (Ngô Cẩn 
Ngôn), cô gái có niềm đam mê với ẩm thực. Vì bị 
phụ thân ép gả chồng, Diêu Tử Khâm thi vào Tử 
Cấm Thành làm cung nữ tại Thượng thực cung (nơi 
phụ trách việc ăn uống chốn cung đình).

Tại đây, Diêu Tử Khâm cùng các tài nữ khác sáng 
tạo những món ăn ngon, trải qua nhiều thử thách và 
từng bước thăng chức. Cô cũng nảy sinh tình cảm 
với hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ (Hứa Khải).

Ngay trước thời điểm lên sóng, phim trở thành đề 
tài bàn luận trên nhiều diễn đàn, bởi sự đầu tư công 
phu từ nhà sản xuất trong việc tái hiện tinh hoa ẩm 
thực đỉnh cao của Trung Quốc.

Theo Sina, ê-kíp Thượng thực mất hơn 6 tháng xây 
dựng bối cảnh tổng diện tích 5.000 m2 tại phim 
trường Hoành Điếm. 

Nhà sản xuất cho biết họ chuẩn bị 20 bối cảnh 
chính, 200 bối cảnh phụ, 4.000 bộ trang phục được 
may thủ công và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp để 
phục vụ cho công tác quay hình.

Được dàn dựng tỉ mỉ, nhưng Thượng thực gây thất 
vọng khi lên sóng. Nội dung phim bị đánh giá là 
phiên bản 2.0 của Diên Hi công lược, gây liên 
tưởng đến việc Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc sống 
kiếp khác với thân phận mới là Diêu Tử Khâm và 
Chu Chiêm Cơ. 

Ở đó, Diêu Tử Khâm cũng thăng tiến từ chức vụ 
cung nữ sau khi vượt qua sự mưu hại của người 
trong cung như Ngụy Anh Lạc.

Theo Sohu, điểm trừ lớn của Thượng thực là cách 
xây dựng tính cách nhân vật thiếu hợp lý. Biên kịch 
Vu Chính tiếp tục trao cho nữ chính hình tượng 
Mary Sue (hoàn hảo đến mức vô lý). 

Diêu Tử Khâm được miêu tả là người thông minh, 
tài giỏi, không chỉ nấu ăn ngon, còn có khả năng 
cầm kỳ thi họa xuất chúng. Tuy nhiên, kiểu xây 
dựng nhân vật mưu trí và may mắn hơn người đem 
đến cảm giác thiếu chân thực.

Chẳng hạn tình tiết Diêu Tử Khâm mang cơm đến 

cung của Chu Chiêm Cơ. Cô được căn dặn không 
nhìn ngó xung quanh, nhưng lại làm trái lời thái 
giám chạy vào thư phòng tham quan. 

Sau khi nghe Chu Chiêm Cơ hồi cung, Diêu Tử 
Khâm vờ ngã trước mặt anh. Lúc bị phạt quỳ, cô 
không tỏ ra sợ hãi, còn vui vẻ tươi cười.

Biên kịch tô vẽ cho Diêu Tử Khâm một thân phận 
hào nhoáng, nhưng lại viết nên những hành động 
tiểu tiết không xứng tầm nhân vật. Cô bị cho là tâm 
cơ, cố tình gây chú ý với hoàng thái tôn Chu Chiêm 
Cơ.

Sau này, họ có dịp tái ngộ khi Diêu Tử Khâm được 
giao trọng trách đảm nhận việc ăn uống cho Chu 
Chiêm Cơ trong thời gian anh giảm cân. Theo 
Sohu, đường dây phát triển tình cảm của cặp nhân 
vật chính bị đánh giá gượng gạo và cũ kỹ theo mô 
típ phim ngôn tình.

Mạch phim bị nhận xét lê thê khi nam nữ chính 
phải qua 8 tập mới gặp nhau, còn phần lớn thời 
lượng lại nói về mối quan hệ phức tạp và âm mưu 
tranh ngôi đoạt vị trong vương triều. 

Do sa lầy vào cuộc chiến quyền lực, Thượng thực 
lộ nhiều lỗ hổng kịch bản khi tạo ra nhiều mối quan 
hệ chồng chéo giữa các nhân vật, nhưng lại giải 
thích qua loa và mơ hồ.

“Tiết tấu chậm chạp của bộ phim khiến khán giả 
nghĩ biên kịch không có nhiều ý tưởng để diễn tả. 
Tác phẩm lấy chủ đề tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, 
nhưng hiện tại biến thành phim ngôn tình hiện đại 
và cung đấu nửa vời”, Sohu bình luận.

Trên Douban, nhiều người cho biết họ quyết định 
ngừng theo dõi Thượng thực vì cốt truyện gây thất 
vọng. “Biên kịch không thể chỉ dựa vào sự yêu 
thích của khán giả với Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng 
để thực hiện một dự án nữa. Khi tiêu chuẩn của 
người xem ngày càng cao, tác phẩm với nội dung 
yếu kém, ăn theo danh tiếng quá khứ như Thượng 
thực sẽ bị quay lưng”, Sina bình luận.

Chất lượng hình ảnh trong Thượng thực cũng bị 
đánh giá không xứng với danh bom tấn truyền 
hình. Tác phẩm lạm dụng bộ lọc hình ảnh đen vàng 
khiến gương mặt của diễn viên u ám, kém sắc trên 
màn ảnh. Màn thể hiện của nam nữ chính Hứa Khải 
và Ngô Cẩn Ngôn bị chê một màu, kém ấn tượng.

Ngô Cẩn Ngôn chết vai

Năm 2018, thành công vang dội của Diên Hi công 
lược là đòn bẩy giúp Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn tiến 
xa trong giới giải trí. Họ nổi lên như hiện tượng chỉ 
sau một đêm. Đặc biệt là Ngô Cẩn Ngôn, từ diễn 
viên mờ nhạt, cô trở thành gương mặt triển vọng 
trên màn ảnh.

Ở Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn thể hiện trọn 
vẹn cuộc đời đầy phức tạp của cung nữ Ngụy Anh 
Lạc. 

Theo Toutiao, năm ấy, trên diễn đàn Xiaohongshu 
từng xuất hiện bài thảo luận có tựa đề “Đừng tâng 
bốc diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Cô ấy thành 

công là nhờ ăn may”.

Bên dưới bài viết, không ít người cho rằng hào 
quang của Diên Hi công lược khiến dư luận đánh 
giá chưa khách quan về năng lực của sao nữ sinh 
năm 1990. Thực tế, trong phim, cô bị không ít phàn 
nàn về lối diễn cường điệu, biểu cảm khó hiểu.

Đúng như dự đoán của nhiều người, vai diễn Ngụy 
Anh Lạc trở thành cái bóng quá lớn trong sự nghiệp 
của Ngô Cẩn Ngôn. Bốn năm trôi qua, khi các bạn 
diễn khác đã tìm được vị trí mới cho mình, nữ diễn 
viên vẫn “vật vã” tìm cách thoát khỏi hình tượng 
lệnh phi.

Nhưng trong các dự án sau này như Hạo Lan 
truyện, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Thanh xuân 
sáng thế kỷ, Em là đáp án của anh, Nữ hoàng trả 
giá... cô đều bị chê thiếu kỹ năng diễn xuất và 
thường trở thành “hố đen” của bộ phim. Ngô Cẩn 
Ngôn bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất 
Trung Quốc, cùng Angelababy.

Liên tiếp những dự án nhận phản hồi tiêu cực, 
không có vai diễn đột phá sau nhiều năm khiến 
danh tiếng Ngô Cẩn Ngôn dần đi xuống. Vì vậy, 
Thượng thực được đánh giá có ý nghĩa quan trọng 
tới sự nghiệp, tên tuổi của nữ diễn viên. Tuy nhiên, 
màn tái hợp với “ân nhân” Vu Chính hay Hứa Khải 
cũng không cứu nổi Ngô Cẩn Ngôn.

Với vai nữ chính Diêu Tử Khâm, Ngô Cẩn Ngôn 
cho thấy sự nghèo nàn trong diễn xuất, “bê” đúng 
một khuôn mặt và lối biểu đạt tình cảm như thời 
đóng Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi công lược sang 
Thượng thực. 

Bên cạnh đó, sao nữ còn bị chê nhan sắc. Do giảm 
cân quá đà, cô xuất hiện trên màn ảnh với gương 
mặt gầy hóp, thiếu sức sống.

Theo Sina, thất bại với Thượng thực khiến sự 
nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc. Cô 
đang dần bị đẩy từ hàng nữ chính xuống diễn viên 
phụ trong nhiều dự án. Trang tin cho biết từ đầu 
năm 2022 đến nay, chưa có nhà sản xuất nào tìm 
đến Ngô Cẩn Ngôn.

                                                       Nguyễn Hương

Năm sự thật bất ngờ về nụ hôn 
đồng giới của Kim Soo Hyun 
trong 'The Thieves' 

Với hai nam diễn viên Kim Soo Hyun và 
Choi Deok Moon, nụ hôn đồng giới trong 
The Thieves chính là 'cơn ác mộng' của cả 

hai.

Trước khi trở thành cặp đôi đình đám trong Vì sao 
đưa anh tới năm 2017, Kim Soo Hyun từng hợp tác 
với Jun Ji Hyun trong dự án điện ảnh được sản xuất 
năm 2012 The Thieves, chỉ khác là thay vì tình tứ 
cùng “chị đẹp”, nam diễn viên nổi tiếng lại có một 
nụ hôn nóng bỏng với người bạn diễn Choi Deok 
Moon. Sau đây là một vài sự thật thú vị về nụ hôn 
đồng giới nổi tiếng này.

1. Cảnh quay này được thực hiện vào lúc nửa đêm, 
mọi người trong đoàn phim đều rất mệt và buồn 
ngủ nhưng tất cả rất hào hứng đón xem nụ hôn của 
Kim Soo Hyun và Choi Deok Moon.

2. Đạo diễn Choi Dong Hoon yêu cầu hai nam diễn 
viên phải quên đi kịch bản cũng như bối cảnh để 
diễn xuất thật tự nhiên. 

Trên thực tế, cả Kim Soo Hyun và Choi Deok 
Moon đều không mấy hứng thú với nụ hôn đồng 
giới nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc của 
mình một cách tốt nhất có thể. Vì vậy, đạo diễn 
cũng không quá khắt khe trong cảnh quay này.

3. Diễn xuất tuyệt vời của Choi Deok Moon đã tạo 
nên một khoảnh khắc hài hước. Trong phim, nhân 
vật của Kim Soo Hyun đã nói “Thật sao?” và cười 
bẽn lẽn khoe má đồng tiền sau khi trò chuyện cùng 
nhân vật của Choi Deok Moon. 

Dàn diễn viên sau đó đã cười lăn lộn với phân cảnh 
này khi xem phim, điều này chứng tỏ diễn xuất cực 
đỉnh của Kim Soo Hyun và Choi Deok Moon.

4. Sau cảnh quay này, đạo diễn Choi Dong Hoon đã 
nhận xét Kim Soo Hyun chắc chắn sẽ trở thành một 
diễn viên nổi tiếng (lúc này tên tuổi anh mới được 
khán giả biết đến qua Dream High). 

Thái độ nghiêm túc khi diễn xuất và biểu cảm chi 
tiết của Kim Soo Hyun đã để lại ấn tượng sâu sắc và 
giúp cảnh hôn đồng giới trở nên thú vị hơn.

5. Ban đầu, ở cảnh quay này, Jun Ji Hyun sẽ rời 
khỏi quán bar và giơ ngón tay cái về phía Kim Soo 
Hyun, người đang hôn say đắm. Tuy nhiên, phân 
cảnh này không xuất hiện trên phim.

Trên đây là những sự thật thú vị về nụ hôn đồng 
giới đình đám một thời của Kim Soo Hyun và Choi 
Deok Moon. 

Đúng như nhận xét của Choi Dong Hoon, sau bộ 
phim này, Kim Soo Hyun đã vươn lên thành ngôi 
sao hạng A trong làng giải trí Hàn Quốc nhờ màn 
thể hiện xuất sắc trong những bộ phim như Mặt 
trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới...

                                                                    An Chi
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BTS “chễm chệ” đứng nhất top 
những người “làm rạng danh 
đất nước”, số phiếu bình chọn 
cao ngất ngưởng?

Ngày 21/3 vừa qua, Monthly Hyundai 
Management vừa công bố kết quả của 
cuộc bình chọn do các Giám đốc điều hành 

(CEO) của 500 công ty hàng đầu xứ kim chi thực 
hiện. Nhóm nhạc nam đình đám BTS của Hàn 
Quốc lần nữa gây chấn động toàn xứ kim chi khi 
nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất trong danh 
sách bình chọn “những cá nhân làm rạng danh đất 
nước”.

Cụ thể, BTS nhận được 42,31% số phiếu ủng hộ và 
giành vị trí quán quân trong Danh sách Những cá 
nhân làm rạng danh Hàn Quốc. Với những buổi 
hòa nhạc chất lượng cao luôn trong tình trạng 
“cháy vé” trên toàn thế giới, cùng những màn trình 
diễn “nức lòng” người hâm hộ ở những thành phố 
lớn như New York, Paris, London..., BTS không 
chỉ gặt hái được doanh thu khổng lồ, mà còn đem 
lại cho nền kinh tế Hàn Quốc nhiều lợi ích to lớn.

Báo cáo của Viện nghiên cứu Huyndai ước tính 
mỗi năm, thương hiệu BTS đem lại 4.100 tỷ won 
(3,51 tỷ USD) cho nền kinh tế Hàn Quốc, khi giúp 
nâng cao hình ảnh các sản phẩm Hàn Quốc ra nước 
ngoài và thúc đẩy du lịch.

Được biết năm 2021, BTS cũng gây xôn xao khi 
đứng đầu danh sách 10 tên tuổi Hàn Quốc có ảnh 
hưởng nhất vào năm 2021.

Kết quả được xác định thông qua cuộc bỏ phiếu của 
12.500 người trên 16 tuổi đến từ 24 quốc gia khác 
nhau trên khắp thế giới. Trong đó châu Á, Trung và 
Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi thể hiện sự quan 
tâm lớn nhất. Tám điểm quan tâm khác nhau được 
xem xét trong cuộc bỏ phiếu, trong đó hai điểm 
hàng đầu là “sự quan tâm đến trải nghiệm văn hóa 
truyền thống Hàn Quốc” (83.4%) và “sự quan tâm 
về ngôn ngữ Hàn Quốc” (54.5%).

Không dừng lại ở đó, BTS cũng xuất hiện trên 
trang bìa của tạp chí Time với tư cách là “Những 
nhà lãnh đạo thế hệ tương lai” và được mệnh danh 
là “Những chàng hoàng tử nhạc Pop”. BTS cũng 
được tạp chí vinh danh trong danh sách 25 nhân vật 
có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội (2017-
2019) và 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất 

thế giới (2019). Năm 2021, BTS được bổ nhiệm 
Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về thế hệ và 
văn hóa tương lai.

Là nhóm nhạc KPop nổi tiếng nhất thế giới và là 
một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất trong 
lịch sử âm nhạc, BTS đã truyền bá văn hóa của đất 
nước mình thông qua âm nhạc và giao lưu với 
nhiều người khác nhau ở quốc tế.

Nhóm đã tạo ra một tác động to lớn lên toàn bộ 
ngành công nghiệp âm nhạc khiến vô số nghệ sĩ 
phương Tây muốn hợp tác với mình.

Vốn là “đứa con tinh thần” của nhà sản xuất kỳ cựu 
Bang Shi Hyuk, người từng làm việc với “gã khổng 
lồ” JYP sau đó tách riêng thành lập công ty giải trí 
Big Hit Entertainment. BTS được ra mắt năm 
2013, gồm 7 thành viên là Jin, Suga, J-Hope, RM, 
Jimin, V và Jungkook.

Nhóm đã cho ra mắt 6 album phòng thu, trong đó 
có 3 album tiếng Hàn là Dark & Wild, Wings, Love 
Yourself: Tear; và 3 album tiếng Nhật Wake Up, 
Youth, và Face Yourself.

Từ khi thành lập, nhóm đã gặt hái được nhiều giải 
thưởng tại các lễ trao giải nổi tiếng như Mnet Asian 
Music Awards, Melon Music Awards, Seoul Music 
Awards Billboard Music Awards, The Asian 
Awards, American Music Awards… BTS cũng 
từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình 
nổi tiếng của Mỹ như Late Late Show With James 
Corden, The Ellen Show, The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon…

Ở vị trí á quân trong Danh sách Những cá nhân làm 
rạng danh đất nước là ngôi sao bóng đá Son Heung 
Min với 15,38% phiếu bầu. Cầu thủ này đang thi 
đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Tottenham 
Hotspur tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh và là đội 
trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Loạt phim gốc “Squid Game” (Trò chơi con mực) 
của Netflix được bình chọn là Nội dung hấp dẫn 
nhất của năm khi nhận được 34,62% số phiếu bầu.

Trong khi đó, các thương hiệu dịch vụ và cao cấp 
hàng đầu năm nay nhận được số phiếu bầu chọn 
cao của các CEO lần lượt gồm hãng hàng không 
Korean Air (đạt 90,10%), thương hiệu xe hạng 
sang Genesis (84,16%), điện thoại thông minh 
Samsung (74,29%), Tập đoàn viễn thông hàng đầu 
Hàn Quốc SK Telecom (74,00%), nước đóng chai 
S a m d a s o o  ( 7 3 , 7 4 % ) ,  g i à y  G e u m g a n g 
(61,63%),…

                                                               Minh Hạo

Ngô Trác Hy có bạn gái mới

Ngô Trác Hy và Cúc Tử Kiều được xem là 
cặp tình nhân mới trong showbiz Hong 
Kong. Hai nghệ sĩ bên nhau 6 tháng, 

nhưng không công khai mối quan hệ.

Ngày 23/3, HK01 đưa tin Ngô Trác Hy đang có 
mối quan hệ tình cảm gắn bó với nữ ca sĩ Cúc Tử 

Kiều. Tối 21/3, truyền thông Hong Kong chụp 
được ảnh Cúc Tử Kiều đến nhà tài tử TVB và qua 
đêm tại đây.

Theo HK01, hàng xóm của Ngô Trác Hy cho biết 
Cúc Tử Kiều thường xuyên lui tới biệt thự của nam 
diễn viên Bao la vùng trời. Để tránh sự chú ý, hai 
người xuất hiện riêng rẽ vào những thời điểm khác 
nhau trong ngày.

Trước tin tức hẹn hò ở nhà riêng của Ngô Trác Hy, 
Cúc Tử Kiều phản hồi rằng cô bị soi mói đời tư quá 
mức. “Tôi không gặp anh ấy. Mọi người đều được 
khuyến cáo hạn chế ra đường, hạn chế gặp gỡ trong 
mùa dịch”, nữ nghệ sĩ 36 tuổi nói.

Tháng 9/2021, Ngô Trác Hy và Cúc Tử Kiều 
vướng tin tình ái. Họ được cho là đang tìm hiểu 
nhau khi nam diễn viên gắn thẻ tài khoản cá nhân 
của người đẹp trong một bài đăng, và nhanh chóng 
gỡ bỏ. Tại sự kiện âm nhạc đón năm mới, Ngô Trác 
Hy đưa Cúc Tử Kiều đi biểu diễn.

Lộ nhiều hình ảnh hẹn hò, nhưng hai nghệ sĩ không 
thừa nhận mối quan hệ. Vào tháng 2, khi truyền 
thông hỏi về chuyện tình cảm với Cúc Tử Kiều, 
Ngô Trác Hy chỉ mỉm cười thay câu trả lời.

Theo HK01, Cúc Tử Kiều (tên thật Trần Hiểu Di) 
sinh năm 1986. Cô là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc 
kiêm diễn viên ở showbiz Hong Kong. Cúc Tử 
Kiều từng hợp tác với tài tử Lâm Phong - bạn thân 
của Ngô Trác Hy.

Ngô Trác Hy sinh năm 1979, là gương mặt từng 
được TVB tích cực lăng xê vào những năm 2000. 
Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các phim ăn khách 
như Bao la vùng trời, Đại Đường song long truyện, 
Học cảnh hùng tâm, Đại a hoàn, Vòng xoáy tình 
yêu, Sinh tử điệp luyến, Loạn thế giai nhân, Bản 
sao...

Về đời tư, Ngô Trác Hy có đường tình trường tai 
tiếng. Anh có danh sách dài những người tình chớp 
nhoáng, đặc biệt là các bạn diễn nữ sau đó nảy sinh 
tình cảm thoáng qua như Trương Hinh Dư, Giang 
Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ, Quan Ân Na, Xa Thi 
Mạn...

Trải qua nhiều cuộc tình, nhưng ngoài tuổi 40, tài 
tử vẫn độc thân. Anh cho biết gặp áp lực vì bị gia 
đình hối thúc chuyện cưới.

                                                                    An Chi
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BTS “chễm chệ” đứng nhất top 
những người “làm rạng danh 
đất nước”, số phiếu bình chọn 
cao ngất ngưởng?

Ngày 21/3 vừa qua, Monthly Hyundai 
Management vừa công bố kết quả của 
cuộc bình chọn do các Giám đốc điều hành 

(CEO) của 500 công ty hàng đầu xứ kim chi thực 
hiện. Nhóm nhạc nam đình đám BTS của Hàn 
Quốc lần nữa gây chấn động toàn xứ kim chi khi 
nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất trong danh 
sách bình chọn “những cá nhân làm rạng danh đất 
nước”.

Cụ thể, BTS nhận được 42,31% số phiếu ủng hộ và 
giành vị trí quán quân trong Danh sách Những cá 
nhân làm rạng danh Hàn Quốc. Với những buổi 
hòa nhạc chất lượng cao luôn trong tình trạng 
“cháy vé” trên toàn thế giới, cùng những màn trình 
diễn “nức lòng” người hâm hộ ở những thành phố 
lớn như New York, Paris, London..., BTS không 
chỉ gặt hái được doanh thu khổng lồ, mà còn đem 
lại cho nền kinh tế Hàn Quốc nhiều lợi ích to lớn.

Báo cáo của Viện nghiên cứu Huyndai ước tính 
mỗi năm, thương hiệu BTS đem lại 4.100 tỷ won 
(3,51 tỷ USD) cho nền kinh tế Hàn Quốc, khi giúp 
nâng cao hình ảnh các sản phẩm Hàn Quốc ra nước 
ngoài và thúc đẩy du lịch.

Được biết năm 2021, BTS cũng gây xôn xao khi 
đứng đầu danh sách 10 tên tuổi Hàn Quốc có ảnh 
hưởng nhất vào năm 2021.

Kết quả được xác định thông qua cuộc bỏ phiếu của 
12.500 người trên 16 tuổi đến từ 24 quốc gia khác 
nhau trên khắp thế giới. Trong đó châu Á, Trung và 
Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi thể hiện sự quan 
tâm lớn nhất. Tám điểm quan tâm khác nhau được 
xem xét trong cuộc bỏ phiếu, trong đó hai điểm 
hàng đầu là “sự quan tâm đến trải nghiệm văn hóa 
truyền thống Hàn Quốc” (83.4%) và “sự quan tâm 
về ngôn ngữ Hàn Quốc” (54.5%).

Không dừng lại ở đó, BTS cũng xuất hiện trên 
trang bìa của tạp chí Time với tư cách là “Những 
nhà lãnh đạo thế hệ tương lai” và được mệnh danh 
là “Những chàng hoàng tử nhạc Pop”. BTS cũng 
được tạp chí vinh danh trong danh sách 25 nhân vật 
có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội (2017-
2019) và 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất 

thế giới (2019). Năm 2021, BTS được bổ nhiệm 
Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về thế hệ và 
văn hóa tương lai.

Là nhóm nhạc KPop nổi tiếng nhất thế giới và là 
một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất trong 
lịch sử âm nhạc, BTS đã truyền bá văn hóa của đất 
nước mình thông qua âm nhạc và giao lưu với 
nhiều người khác nhau ở quốc tế.

Nhóm đã tạo ra một tác động to lớn lên toàn bộ 
ngành công nghiệp âm nhạc khiến vô số nghệ sĩ 
phương Tây muốn hợp tác với mình.

Vốn là “đứa con tinh thần” của nhà sản xuất kỳ cựu 
Bang Shi Hyuk, người từng làm việc với “gã khổng 
lồ” JYP sau đó tách riêng thành lập công ty giải trí 
Big Hit Entertainment. BTS được ra mắt năm 
2013, gồm 7 thành viên là Jin, Suga, J-Hope, RM, 
Jimin, V và Jungkook.

Nhóm đã cho ra mắt 6 album phòng thu, trong đó 
có 3 album tiếng Hàn là Dark & Wild, Wings, Love 
Yourself: Tear; và 3 album tiếng Nhật Wake Up, 
Youth, và Face Yourself.

Từ khi thành lập, nhóm đã gặt hái được nhiều giải 
thưởng tại các lễ trao giải nổi tiếng như Mnet Asian 
Music Awards, Melon Music Awards, Seoul Music 
Awards Billboard Music Awards, The Asian 
Awards, American Music Awards… BTS cũng 
từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình 
nổi tiếng của Mỹ như Late Late Show With James 
Corden, The Ellen Show, The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon…

Ở vị trí á quân trong Danh sách Những cá nhân làm 
rạng danh đất nước là ngôi sao bóng đá Son Heung 
Min với 15,38% phiếu bầu. Cầu thủ này đang thi 
đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Tottenham 
Hotspur tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh và là đội 
trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Loạt phim gốc “Squid Game” (Trò chơi con mực) 
của Netflix được bình chọn là Nội dung hấp dẫn 
nhất của năm khi nhận được 34,62% số phiếu bầu.

Trong khi đó, các thương hiệu dịch vụ và cao cấp 
hàng đầu năm nay nhận được số phiếu bầu chọn 
cao của các CEO lần lượt gồm hãng hàng không 
Korean Air (đạt 90,10%), thương hiệu xe hạng 
sang Genesis (84,16%), điện thoại thông minh 
Samsung (74,29%), Tập đoàn viễn thông hàng đầu 
Hàn Quốc SK Telecom (74,00%), nước đóng chai 
S a m d a s o o  ( 7 3 , 7 4 % ) ,  g i à y  G e u m g a n g 
(61,63%),…

                                                               Minh Hạo

Ngô Trác Hy có bạn gái mới

Ngô Trác Hy và Cúc Tử Kiều được xem là 
cặp tình nhân mới trong showbiz Hong 
Kong. Hai nghệ sĩ bên nhau 6 tháng, 

nhưng không công khai mối quan hệ.

Ngày 23/3, HK01 đưa tin Ngô Trác Hy đang có 
mối quan hệ tình cảm gắn bó với nữ ca sĩ Cúc Tử 

Kiều. Tối 21/3, truyền thông Hong Kong chụp 
được ảnh Cúc Tử Kiều đến nhà tài tử TVB và qua 
đêm tại đây.

Theo HK01, hàng xóm của Ngô Trác Hy cho biết 
Cúc Tử Kiều thường xuyên lui tới biệt thự của nam 
diễn viên Bao la vùng trời. Để tránh sự chú ý, hai 
người xuất hiện riêng rẽ vào những thời điểm khác 
nhau trong ngày.

Trước tin tức hẹn hò ở nhà riêng của Ngô Trác Hy, 
Cúc Tử Kiều phản hồi rằng cô bị soi mói đời tư quá 
mức. “Tôi không gặp anh ấy. Mọi người đều được 
khuyến cáo hạn chế ra đường, hạn chế gặp gỡ trong 
mùa dịch”, nữ nghệ sĩ 36 tuổi nói.

Tháng 9/2021, Ngô Trác Hy và Cúc Tử Kiều 
vướng tin tình ái. Họ được cho là đang tìm hiểu 
nhau khi nam diễn viên gắn thẻ tài khoản cá nhân 
của người đẹp trong một bài đăng, và nhanh chóng 
gỡ bỏ. Tại sự kiện âm nhạc đón năm mới, Ngô Trác 
Hy đưa Cúc Tử Kiều đi biểu diễn.

Lộ nhiều hình ảnh hẹn hò, nhưng hai nghệ sĩ không 
thừa nhận mối quan hệ. Vào tháng 2, khi truyền 
thông hỏi về chuyện tình cảm với Cúc Tử Kiều, 
Ngô Trác Hy chỉ mỉm cười thay câu trả lời.

Theo HK01, Cúc Tử Kiều (tên thật Trần Hiểu Di) 
sinh năm 1986. Cô là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc 
kiêm diễn viên ở showbiz Hong Kong. Cúc Tử 
Kiều từng hợp tác với tài tử Lâm Phong - bạn thân 
của Ngô Trác Hy.

Ngô Trác Hy sinh năm 1979, là gương mặt từng 
được TVB tích cực lăng xê vào những năm 2000. 
Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các phim ăn khách 
như Bao la vùng trời, Đại Đường song long truyện, 
Học cảnh hùng tâm, Đại a hoàn, Vòng xoáy tình 
yêu, Sinh tử điệp luyến, Loạn thế giai nhân, Bản 
sao...

Về đời tư, Ngô Trác Hy có đường tình trường tai 
tiếng. Anh có danh sách dài những người tình chớp 
nhoáng, đặc biệt là các bạn diễn nữ sau đó nảy sinh 
tình cảm thoáng qua như Trương Hinh Dư, Giang 
Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ, Quan Ân Na, Xa Thi 
Mạn...

Trải qua nhiều cuộc tình, nhưng ngoài tuổi 40, tài 
tử vẫn độc thân. Anh cho biết gặp áp lực vì bị gia 
đình hối thúc chuyện cưới.

                                                                    An Chi
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