
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 30, 2022
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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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Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng
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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
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
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- 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
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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
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v Annuities, 401k Rollover
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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
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* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning

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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Asia Times: Sai lầm của 
Australia giúp “sản sinh” hiệp 
ước an ninh Solomon - Trung 
Quốc?

(VN+) - Theo Asia Times, thỏa thuận an 
ninh mới được xác nhận giữa quần đảo Solomon và 
Trung Quốc được xem là thành công của Bắc Kinh 
và “bàn thua” trong ngoại giao của Australia.

Giống như núi lửa Hunga Tonga-Hunga 
Ha'apai phun trào gây ra cơn sóng thần lớn và 
những làn sóng chấn động khắp thế giới vào ngày 
15/1, thỏa thuận an ninh được ký kết gần đây giữa 
chính quyền Quần đảo Solomon và Trung Quốc 
cũng gây ra những chấn động địa chính trị.

Nguyên nhân gây phun trào núi lửa bắt 
nguồn từ sâu dưới bề mặt Trái đất. Tương tự, thỏa 
thuận an ninh gây tranh cãi này và phản ứng đáng 
lo ngại của Australia đối với thỏa thuận này, cũng 
bắt nguồn từ lịch sử.

Từ ý thức hệ lịch sử...
Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare 

đã nhiều lần mô tả thỏa thuận với Trung Quốc như 
một sự khẳng định chủ quyền trong khi những 
người chỉ trích thì ngược lại.

Thủ tướng Australia Scott Morrison bảo vệ 
phản ứng của mình, tuyên bố chính phủ của ông 
không muốn lặp lại “lịch sử lâu dài” là phải khuyến 
cáo các quốc gia Thái Bình Dương phải làm gì.

Thủ tướng Morrison hoàn toàn đúng về 
một điều: thỏa thuận an ninh lần này đã được định 
hình từ lịch sử lâu dài.

Bãi đáp Red Beach gần Honiara thuộc 
quần đảo Solomon

Quần đảo Solomon là thuộc địa của Anh từ 
năm 1893. Không giống như New Guinea thuộc 
Anh, nơi Anh chuyển giao quyền kiểm soát thuộc 
địa cho Australia vào năm 1901, Solomon nằm 
dưới quyền kiểm soát của Anh cho đến năm 1978, 
khi quần đảo giành được độc lập.

Mặc dù Australia không chính thức trở 
thành mẫu quốc của Solomon, nhưng họ lại thực 
hiện quyền lực của mình ở đó theo những cách 
khác. Điều tồi tệ và tàn khốc nhất là thông qua việc 
tuyển dụng lao động, bắt đầu vào khoảng những 
năm 1870.

Người ta ước tính có khoảng 19.000 người 
dân quần đảo Solomon đã làm việc trên các đồn 
điền đường ở bang Queensland của Australia trước 
khi hầu hết được hồi hương vào năm 1902.

Việc ngược đãi người lao động đã làm bùng 
nổ các vụ tấn công bạo lực và trả thù nhằm vào 
nhau. Một ý tưởng khác là kết hợp New Guinea, và 
có thể cả Solomon nữa, như một “tiểu bang thứ 7” 
của Australia và cả kế hoạch đảm bảo an ninh cho 
quần đảo này.

Những ý tưởng này đã không được thực 
hiện và nhiều đảo quốc Thái Bình Dương, trong đó 
có Solomon, vẫn bị đóng cửa trước các cơ hội kinh 
tế có thể giúp họ cải thiện đáng kể cuộc sống và 
buộc phải ràng buộc vĩnh viễn Australia.

Và hệ quả là, Thủ tướng Scott Morrison đã 
không thể thuyết phục Quần đảo Solomon không 
ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp những nỗ 
lực được đánh giá là không ngừng nghỉ.

Điều này được xem là một thất bại chính 
sách đối ngoại rất nghiêm trọng và tính toán sai lầm 
của Canberra vì không thể đặt tình hình trong tầm 
kiểm soát. Theo chuyên gia Artem Garin, thỏa 
thuận giữa quần đảo Solomon với Trung Quốc 
cũng giáng một đòn rất mạnh vào hình ảnh của 
Australia và liên minh chính phủ trước cuộc tổng 
tuyển cử vào cuối tháng 5 tới.

Nguyên nhân gốc rễ: Kinh tế
Nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề đối với 

Solomon kể từ khi độc lập là vấn đề kinh tế.
Australia có thể đã đóng vai trò hàng đầu 

trong việc gìn giữ hòa bình thông qua Phái bộ 
RAMSI hoạt động từ năm 2003-2017, nhưng nước 
này đã không có các kế hoạch phát triển kinh tế táo 
bạo.

Gần 13% người dân đảo Solomon sống 
dưới mức nghèo khổ và chỉ 70% được sử dụng 
điện. Hiện nay, Trung Quốc dường như đang cung 
cấp một “loại thuốc chữa bách bệnh kinh tế” mà 
Australia đã không làm được.

Giờ đây, tình hình địa chính trị đã trở nên 
bấp bênh, các chính trị gia Australia lại đang suy 
nghĩ về tình hình ở ác hòn đảo và cách thức thực 
hiện những điều chỉnh lớn là cần thiết.

Một ủy ban của quốc hội đã báo cáo vào 
tháng 3/2022, đề xuất ý tưởng về các hiệp hội tự do, 
tương tự như những gì Quần đảo Marshall, Palau 
và Liên bang Micronesia có với Mỹ.

Họ cũng đề xuất các chính sách di cư thân 
thiện với Thái Bình Dương hơn như của New 
Zealand. Những tác động của biến đổi khí hậu sẽ 
làm cho mọi áp lực cuộc sống trên các đảo Thái 
Bình Dương trở nên gay gắt hơn trong những năm 
tới. Australia phải thực hiện các bước đi táo bạo để 
củng cố các mối quan hệ ở Thái Bình Dương và 
đảm bảo các lợi ích chiến lược của mình.

Thực hiện cách tiếp cận nhân đạo và hội 
nhập với các đảo ở Thái Bình Dương không chỉ là 
đúng đắn mà còn là cách tốt nhất để hỗ trợ lợi ích 
của Australia và xóa bỏ các di sản thuộc địa của 
nước này.

Canada: G20 'không thể 
hoạt động hiệu quả' một khi còn 
Nga

(VN+) - Bộ trưởng Tài chính Canada hôm 

22/4 nói G20 không thể hoạt động hiệu quả chừng 
nào Nga vẫn là thành viên, khi các nước phản đối 
Moscow tại các cuộc họp đang diễn ra ở 
Washington.

“G20 không thể hoạt động hiệu quả khi 
Nga ngồi tại bàn họp”, Reuters dẫn lời Chrystia 
Freeland - Bộ trưởng Tài chính Canada - nói trong 
cuộc họp báo với Bộ trưởng Tài chính Ukraine 
Serhiy Marchenko ở Washington.

“Nga không có chỗ đứng tại nơi mà các 
quốc gia đã cùng nhau duy trì sự thịnh vượng kinh 
tế toàn cầu”, bà Freeland nói, đồng thời nhấn mạnh 
Nga “vi phạm quy tắc quốc tế tồn tại từ lâu” khi mở 
chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quan chức nhiều nước liên tục rời phòng 
họp tại các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Ngân 
hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Suốt cả tuần qua, nhiều nước đã thể hiện sự 
phản đối việc Nga xuất hiện tại những cuộc họp 
trong khuôn khổ Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế (IMF). Quan chức của Mỹ, Canada, Anh 
và các nước phương Tây đã rời phòng họp trong 3 
ngày liên tiếp bất cứ khi nào đại diện phía Nga phát 
biểu.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân 
hàng trung ương G20 đã không thống nhất được 
thông cáo chung truyền thống, vạch ra mục tiêu 
chính sách kinh tế.

Theo một nguồn tin, bà Freeland đã nói 
chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Tài chính Nga 
Anton Siluanov. Bà nói rằng sự tham gia của ông là 
“vô lý” khi “cuộc chiến này đang khiến chúng ta 
trở nên nghèo hơn”.

Những diễn biến này đặt ra câu hỏi về tính 
hiệu quả của G20. Tuy nhiên, nước chủ nhà G20 
năm nay là Indonesia vẫn lạc quan có thể đạt được 
tiến bộ trong một số vấn đề bất chấp căng thẳng.

“Ngay cả khi ra khỏi phòng họp, tất cả đều 
đồng ý” về nội dung công việc cần phải làm, theo 
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani 
Indrawati.

“Nếu không có một diễn đàn nào cả, thế 
giới sẽ tồi tệ hơn nhiều”, khi mỗi quốc gia đề ra 
chính sách mà không quan tâm đến các quốc gia 
khác, bà nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra 
vào tháng 11.

Chính phủ Yemen cáo 
buộc Houthi nhiều lần vi phạm 
thỏa thuận ngừng bắn

(VN+) - Theo chính phủ Yemen, Houthi đã 
vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng trăm lần kể từ 
đầu tháng Tư; chỉ riêng ngày 18/4, Houthi đã vi 
phạm thỏa thuận ngừng bắn 118 lần ở Taiz, 
Hodeidah, Abyan và Hajjah.

Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết 
lực lượng Houthi đã tiếp tục vi phạm thỏa thuận 
ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ khi thực hiện 
các cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội chính 
phủ ở bên ngoài thành phố Marib, miền Trung 
Yemen.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng 
Yemen thông báo các lực lượng vũ trang đang đẩy 
lùi một cuộc tấn công quy mô lớn do lực lượng 
Houthi phát động ở mặt trận phía Nam tỉnh Marib.

Người dân và truyền thông địa phương địa 
phương các tay súng Houthi đã sử dụng pháo hạng 
nặng để tấn công quân chính phủ và lực lượng 
thuộc các bộ lạc đồng minh, dẫn đến các cuộc giao 
tranh ác liệt. Nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển 
các khu vực của thành phố.

Theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai 
tháng do Liên hợp quốc làm trung gian, có hiệu lực 
từ ngày 2/4, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi 
đã nhất trí ngừng các hành động thù địch trên tất cả 
các mặt trận trên khắp đất nước, bao gồm cả Marib, 
và cho phép các tàu chở nhiên liệu ra vào cảng 
Hodeidah.

Một thành viên lực lượng ủng hộ chính phủ 
Yemen trong cuộc xung đột với phiến quân Houthi 
tại al-Jawba, phía Nam Marib

Hai chuyến bay hàng tuần từ sân bay Sanaa 
đến Cairo (Ai Cập) và Amman (Jordan) cũng được 
phép nối lại. Bên cạnh đó, Liên quân Arab do Saudi 
Arabia đứng đầu đã tạm dừng các hoạt động quân 
sự ở Yemen, bao gồm các cuộc không kích nhằm 
vào các mục tiêu của Houthi.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Yemen 
cho hay phe Houthi đã lợi dụng thỏa thuận ngừng 
bắn để điều động vũ khí hạng nặng và binh sĩ ở bên 
ngoài thành phố Marib, đồng thời tiến hành các 
cuộc tấn công vào thành phố này.

Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công 
bằng tên lửa, đạn cối và máy bay không người 
nhằm các khu vực đông dân cư, bao gồm cả Marib 

và Taiz, đồng thời tấn công quân đội chính phủ. 
Theo chính phủ Yemen, Houthi đã vi phạm thỏa 
thuận ngừng bắn hàng trăm lần kể từ đầu tháng 
4/2022.

Chỉ riêng trong ngày 18/4, Houthi đã vi 
phạm thỏa thuận ngừng bắn 118 lần ở Taiz, 
Hodeidah, Abyan và Hajjah bằng cách điều động 
lực lượng, thiết lập các địa điểm mới và đào nhiều 
hào, đồng thời tấn công quân chính phủ bằng máy 
bay không người lái.

Các tổ chức nhân quyền Yemen cũng đã 
báo cáo về nhiều vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 
của Houthi trên khắp đất nước. Mạng lưới Nhân 
Quyền và Tự do Yemen cho biết các tay súng 
Houthi đã sát hại 16 thường dân, bao gồm cả phụ 
nữ và trẻ em, bắt cóc thêm 46 người ở một số tỉnh, 
phá hủy 9 trang trại và đột kích vào 9 tổ chức từ 
thiện kể từ ngày 2/4 tới nay.

Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhận chức 
trước Quốc hội Yemen ngày 20/4, Chủ tịch Hội 
đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-
Alimi cáo buộc lực lượng Houthi đã tấn công các 
thành phố của Yemen trong thời gian đình chiến, 
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực 
buộc lực lượng này chấp nhận các nỗ lực hòa bình 
nhằm chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Áo nói nước 
này “không thể sống thiếu khí 
đốt Nga”: Vấn đề không chỉ là 
lạnh!

(VN+) - Việc cắt giảm sự phụ thuộc vào khí 
đốt Nga trở thành bài toán nan giải với nhiều nước 
châu Âu.

Bộ trưởng năng lượng Áo Leonore 
Gewessler mới đây cho biết nước này “không thể 
cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga”.

“Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. 
Thật đau lòng khi phải nói rằng hiện tại chúng tôi 
không thể cấm vận khí đốt Nga, và một số quốc gia 
khác cũng như vậy. Bản chất của lệnh trừng phạt là 
để chúng tôi hạn chế tổng thống Vladimir Putin, 
nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nếu không 
có khí đốt”, quan chức này nói với tờ báo nổi tiếng 
Die Presse.

Đầu tháng này, EU thông báo họ có ý định 
ngừng sử dụng nguồn cung khí đốt từ Nga vào năm 
2027. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga đưa 
ra một cơ chế thanh toán mới dựa trên đồng rúp cho 
các lô hàng khí đốt của họ trong bối cảnh các lệnh 
trừng phạt liên tiếp được áp đặt vào Moscow nhằm 
đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Áo cũng đã kích hoạt “cơ chế khẩn cấp 
sớm” để quản lý nguồn cung cấp khí đốt, nhằm cắt 
giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa năng lượng của 
Nga. Tuy nhiên, theo bà Gewessler, khó có khả 
năng châu Âu sẽ ngừng mua khí đốt của Nga vào 
thời hạn cuối năm 2027.

“Điều đó không xảy ra trong một sớm một 
chiều và thành thật mà nói, đặt mục tiêu năm 2027 
là rất tham vọng. Mọi kế hoạch loại bỏ năng lượng 
đều có ba trụ cột: thứ nhất, giảm tiêu thụ khí đốt 

hoặc thực hiện giảm không hoàn toàn, chẳng hạn 
bằng cách thay thế hệ thống sưởi ấm bằng khí đốt 
và chuyển sang năng lượng xanh.

Thứ hai, tăng cường sản xuất trong nước, 
tức là bằng cách mở rộng sản xuất hydro và khí 
sinh học. Và thứ ba, tìm kiếm các quốc gia cung 
cấp mới”, bà giải thích. Tuy nhiên bà lưu ý rằng tất 
cả các biện pháp này đều cần thời gian.

Bà Gewessler lưu ý rằng tình trạng hiện tại 
của các vấn đề liên quan đến các nguồn năng lượng 
ở Áo là “kết quả của các chính sách trong 15 năm 
qua, trong đó có quá ít việc được thực hiện để giảm 
sự phụ thuộc” vào năng lượng của Nga. Mặc dù 
nhấn mạnh rằng việc loại bỏ nhập khẩu khí đốt của 
Nga là ưu tiên hàng đầu của cả Áo và EU, nhưng bà 
thừa nhận rằng sẽ rất khó để cắt đứt nguồn cung cấp 
của Nga hoàn toàn.

Ảnh minh họa
“Trong trường hợp nguồn cung khí đốt bị 

đóng băng, chúng ta không chỉ nói về nhiệt độ 
trong căn hộ giảm thấp hơn 2 độ, mà sẽ đồng nghĩa 
với sản xuất giảm, thất nghiệp và nghèo đói. Đó là 
tình huống mà chúng ta không thể cầm cự được 
lâu”, bà nói.

Tuy nhiên, theo bà Gewessler, các nhà 
chức trách phải làm mọi cách để cắt nguồn khí đốt 
của Nga.

Bà nói: “Mỗi tuabin gió đều là một dấu hiệu 
của sự tự do và độc lập hơn khỏi Nga”.

Bà nói thêm rằng Áo đã nhận được một số 
khí đốt từ Na Uy và có thể mở rộng thêm chuỗi 
cung ứng của mình sang LNG từ các trạm ở Hà 
Lan, Ý và Đức.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Áo không cho biết 
bao nhiêu khí đốt của Nga có thể được thay thế bởi 
các nhà cung cấp khác trong ngắn hạn.

“Tôi đã có các cuộc thảo luận với các công 
ty và với các đối tác xã hội. Chúng tôi đang theo dõi 
tình hình rất chặt chẽ và cũng đã quyết định về dự 
trữ khí đốt chiến lược lần đầu tiên với tư cách chính 
phủ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch 
bản - việc giao hàng trong ngắn hạn bị gián đoạn và 
biến động về số lượng giao hàng, cho đến nguy cơ 
bị gián đoạn vĩnh viễn. Và vâng, chúng tôi còn tính 
đến viễn cảnh khó khăn nhất khi các nhà máy phải 
tạm thời ngừng sản xuất để cung cấp điện cho các 
hộ gia đình và các khách hàng ưu tiên như bệnh 
viện”, quan chức này cho biết.
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Asia Times: Sai lầm của 
Australia giúp “sản sinh” hiệp 
ước an ninh Solomon - Trung 
Quốc?

(VN+) - Theo Asia Times, thỏa thuận an 
ninh mới được xác nhận giữa quần đảo Solomon và 
Trung Quốc được xem là thành công của Bắc Kinh 
và “bàn thua” trong ngoại giao của Australia.

Giống như núi lửa Hunga Tonga-Hunga 
Ha'apai phun trào gây ra cơn sóng thần lớn và 
những làn sóng chấn động khắp thế giới vào ngày 
15/1, thỏa thuận an ninh được ký kết gần đây giữa 
chính quyền Quần đảo Solomon và Trung Quốc 
cũng gây ra những chấn động địa chính trị.

Nguyên nhân gây phun trào núi lửa bắt 
nguồn từ sâu dưới bề mặt Trái đất. Tương tự, thỏa 
thuận an ninh gây tranh cãi này và phản ứng đáng 
lo ngại của Australia đối với thỏa thuận này, cũng 
bắt nguồn từ lịch sử.

Từ ý thức hệ lịch sử...
Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare 

đã nhiều lần mô tả thỏa thuận với Trung Quốc như 
một sự khẳng định chủ quyền trong khi những 
người chỉ trích thì ngược lại.

Thủ tướng Australia Scott Morrison bảo vệ 
phản ứng của mình, tuyên bố chính phủ của ông 
không muốn lặp lại “lịch sử lâu dài” là phải khuyến 
cáo các quốc gia Thái Bình Dương phải làm gì.

Thủ tướng Morrison hoàn toàn đúng về 
một điều: thỏa thuận an ninh lần này đã được định 
hình từ lịch sử lâu dài.

Bãi đáp Red Beach gần Honiara thuộc 
quần đảo Solomon

Quần đảo Solomon là thuộc địa của Anh từ 
năm 1893. Không giống như New Guinea thuộc 
Anh, nơi Anh chuyển giao quyền kiểm soát thuộc 
địa cho Australia vào năm 1901, Solomon nằm 
dưới quyền kiểm soát của Anh cho đến năm 1978, 
khi quần đảo giành được độc lập.

Mặc dù Australia không chính thức trở 
thành mẫu quốc của Solomon, nhưng họ lại thực 
hiện quyền lực của mình ở đó theo những cách 
khác. Điều tồi tệ và tàn khốc nhất là thông qua việc 
tuyển dụng lao động, bắt đầu vào khoảng những 
năm 1870.

Người ta ước tính có khoảng 19.000 người 
dân quần đảo Solomon đã làm việc trên các đồn 
điền đường ở bang Queensland của Australia trước 
khi hầu hết được hồi hương vào năm 1902.

Việc ngược đãi người lao động đã làm bùng 
nổ các vụ tấn công bạo lực và trả thù nhằm vào 
nhau. Một ý tưởng khác là kết hợp New Guinea, và 
có thể cả Solomon nữa, như một “tiểu bang thứ 7” 
của Australia và cả kế hoạch đảm bảo an ninh cho 
quần đảo này.

Những ý tưởng này đã không được thực 
hiện và nhiều đảo quốc Thái Bình Dương, trong đó 
có Solomon, vẫn bị đóng cửa trước các cơ hội kinh 
tế có thể giúp họ cải thiện đáng kể cuộc sống và 
buộc phải ràng buộc vĩnh viễn Australia.

Và hệ quả là, Thủ tướng Scott Morrison đã 
không thể thuyết phục Quần đảo Solomon không 
ký thỏa thuận với Trung Quốc bất chấp những nỗ 
lực được đánh giá là không ngừng nghỉ.

Điều này được xem là một thất bại chính 
sách đối ngoại rất nghiêm trọng và tính toán sai lầm 
của Canberra vì không thể đặt tình hình trong tầm 
kiểm soát. Theo chuyên gia Artem Garin, thỏa 
thuận giữa quần đảo Solomon với Trung Quốc 
cũng giáng một đòn rất mạnh vào hình ảnh của 
Australia và liên minh chính phủ trước cuộc tổng 
tuyển cử vào cuối tháng 5 tới.

Nguyên nhân gốc rễ: Kinh tế
Nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề đối với 

Solomon kể từ khi độc lập là vấn đề kinh tế.
Australia có thể đã đóng vai trò hàng đầu 

trong việc gìn giữ hòa bình thông qua Phái bộ 
RAMSI hoạt động từ năm 2003-2017, nhưng nước 
này đã không có các kế hoạch phát triển kinh tế táo 
bạo.

Gần 13% người dân đảo Solomon sống 
dưới mức nghèo khổ và chỉ 70% được sử dụng 
điện. Hiện nay, Trung Quốc dường như đang cung 
cấp một “loại thuốc chữa bách bệnh kinh tế” mà 
Australia đã không làm được.

Giờ đây, tình hình địa chính trị đã trở nên 
bấp bênh, các chính trị gia Australia lại đang suy 
nghĩ về tình hình ở ác hòn đảo và cách thức thực 
hiện những điều chỉnh lớn là cần thiết.

Một ủy ban của quốc hội đã báo cáo vào 
tháng 3/2022, đề xuất ý tưởng về các hiệp hội tự do, 
tương tự như những gì Quần đảo Marshall, Palau 
và Liên bang Micronesia có với Mỹ.

Họ cũng đề xuất các chính sách di cư thân 
thiện với Thái Bình Dương hơn như của New 
Zealand. Những tác động của biến đổi khí hậu sẽ 
làm cho mọi áp lực cuộc sống trên các đảo Thái 
Bình Dương trở nên gay gắt hơn trong những năm 
tới. Australia phải thực hiện các bước đi táo bạo để 
củng cố các mối quan hệ ở Thái Bình Dương và 
đảm bảo các lợi ích chiến lược của mình.

Thực hiện cách tiếp cận nhân đạo và hội 
nhập với các đảo ở Thái Bình Dương không chỉ là 
đúng đắn mà còn là cách tốt nhất để hỗ trợ lợi ích 
của Australia và xóa bỏ các di sản thuộc địa của 
nước này.

Canada: G20 'không thể 
hoạt động hiệu quả' một khi còn 
Nga

(VN+) - Bộ trưởng Tài chính Canada hôm 

22/4 nói G20 không thể hoạt động hiệu quả chừng 
nào Nga vẫn là thành viên, khi các nước phản đối 
Moscow tại các cuộc họp đang diễn ra ở 
Washington.

“G20 không thể hoạt động hiệu quả khi 
Nga ngồi tại bàn họp”, Reuters dẫn lời Chrystia 
Freeland - Bộ trưởng Tài chính Canada - nói trong 
cuộc họp báo với Bộ trưởng Tài chính Ukraine 
Serhiy Marchenko ở Washington.

“Nga không có chỗ đứng tại nơi mà các 
quốc gia đã cùng nhau duy trì sự thịnh vượng kinh 
tế toàn cầu”, bà Freeland nói, đồng thời nhấn mạnh 
Nga “vi phạm quy tắc quốc tế tồn tại từ lâu” khi mở 
chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quan chức nhiều nước liên tục rời phòng 
họp tại các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Ngân 
hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Suốt cả tuần qua, nhiều nước đã thể hiện sự 
phản đối việc Nga xuất hiện tại những cuộc họp 
trong khuôn khổ Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế (IMF). Quan chức của Mỹ, Canada, Anh 
và các nước phương Tây đã rời phòng họp trong 3 
ngày liên tiếp bất cứ khi nào đại diện phía Nga phát 
biểu.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân 
hàng trung ương G20 đã không thống nhất được 
thông cáo chung truyền thống, vạch ra mục tiêu 
chính sách kinh tế.

Theo một nguồn tin, bà Freeland đã nói 
chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Tài chính Nga 
Anton Siluanov. Bà nói rằng sự tham gia của ông là 
“vô lý” khi “cuộc chiến này đang khiến chúng ta 
trở nên nghèo hơn”.

Những diễn biến này đặt ra câu hỏi về tính 
hiệu quả của G20. Tuy nhiên, nước chủ nhà G20 
năm nay là Indonesia vẫn lạc quan có thể đạt được 
tiến bộ trong một số vấn đề bất chấp căng thẳng.

“Ngay cả khi ra khỏi phòng họp, tất cả đều 
đồng ý” về nội dung công việc cần phải làm, theo 
Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani 
Indrawati.

“Nếu không có một diễn đàn nào cả, thế 
giới sẽ tồi tệ hơn nhiều”, khi mỗi quốc gia đề ra 
chính sách mà không quan tâm đến các quốc gia 
khác, bà nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra 
vào tháng 11.

Chính phủ Yemen cáo 
buộc Houthi nhiều lần vi phạm 
thỏa thuận ngừng bắn

(VN+) - Theo chính phủ Yemen, Houthi đã 
vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng trăm lần kể từ 
đầu tháng Tư; chỉ riêng ngày 18/4, Houthi đã vi 
phạm thỏa thuận ngừng bắn 118 lần ở Taiz, 
Hodeidah, Abyan và Hajjah.

Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết 
lực lượng Houthi đã tiếp tục vi phạm thỏa thuận 
ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ khi thực hiện 
các cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội chính 
phủ ở bên ngoài thành phố Marib, miền Trung 
Yemen.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng 
Yemen thông báo các lực lượng vũ trang đang đẩy 
lùi một cuộc tấn công quy mô lớn do lực lượng 
Houthi phát động ở mặt trận phía Nam tỉnh Marib.

Người dân và truyền thông địa phương địa 
phương các tay súng Houthi đã sử dụng pháo hạng 
nặng để tấn công quân chính phủ và lực lượng 
thuộc các bộ lạc đồng minh, dẫn đến các cuộc giao 
tranh ác liệt. Nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển 
các khu vực của thành phố.

Theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai 
tháng do Liên hợp quốc làm trung gian, có hiệu lực 
từ ngày 2/4, chính phủ Yemen và lực lượng Houthi 
đã nhất trí ngừng các hành động thù địch trên tất cả 
các mặt trận trên khắp đất nước, bao gồm cả Marib, 
và cho phép các tàu chở nhiên liệu ra vào cảng 
Hodeidah.

Một thành viên lực lượng ủng hộ chính phủ 
Yemen trong cuộc xung đột với phiến quân Houthi 
tại al-Jawba, phía Nam Marib

Hai chuyến bay hàng tuần từ sân bay Sanaa 
đến Cairo (Ai Cập) và Amman (Jordan) cũng được 
phép nối lại. Bên cạnh đó, Liên quân Arab do Saudi 
Arabia đứng đầu đã tạm dừng các hoạt động quân 
sự ở Yemen, bao gồm các cuộc không kích nhằm 
vào các mục tiêu của Houthi.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Yemen 
cho hay phe Houthi đã lợi dụng thỏa thuận ngừng 
bắn để điều động vũ khí hạng nặng và binh sĩ ở bên 
ngoài thành phố Marib, đồng thời tiến hành các 
cuộc tấn công vào thành phố này.

Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công 
bằng tên lửa, đạn cối và máy bay không người 
nhằm các khu vực đông dân cư, bao gồm cả Marib 

và Taiz, đồng thời tấn công quân đội chính phủ. 
Theo chính phủ Yemen, Houthi đã vi phạm thỏa 
thuận ngừng bắn hàng trăm lần kể từ đầu tháng 
4/2022.

Chỉ riêng trong ngày 18/4, Houthi đã vi 
phạm thỏa thuận ngừng bắn 118 lần ở Taiz, 
Hodeidah, Abyan và Hajjah bằng cách điều động 
lực lượng, thiết lập các địa điểm mới và đào nhiều 
hào, đồng thời tấn công quân chính phủ bằng máy 
bay không người lái.

Các tổ chức nhân quyền Yemen cũng đã 
báo cáo về nhiều vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 
của Houthi trên khắp đất nước. Mạng lưới Nhân 
Quyền và Tự do Yemen cho biết các tay súng 
Houthi đã sát hại 16 thường dân, bao gồm cả phụ 
nữ và trẻ em, bắt cóc thêm 46 người ở một số tỉnh, 
phá hủy 9 trang trại và đột kích vào 9 tổ chức từ 
thiện kể từ ngày 2/4 tới nay.

Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhận chức 
trước Quốc hội Yemen ngày 20/4, Chủ tịch Hội 
đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-
Alimi cáo buộc lực lượng Houthi đã tấn công các 
thành phố của Yemen trong thời gian đình chiến, 
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực 
buộc lực lượng này chấp nhận các nỗ lực hòa bình 
nhằm chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Áo nói nước 
này “không thể sống thiếu khí 
đốt Nga”: Vấn đề không chỉ là 
lạnh!

(VN+) - Việc cắt giảm sự phụ thuộc vào khí 
đốt Nga trở thành bài toán nan giải với nhiều nước 
châu Âu.

Bộ trưởng năng lượng Áo Leonore 
Gewessler mới đây cho biết nước này “không thể 
cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga”.

“Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. 
Thật đau lòng khi phải nói rằng hiện tại chúng tôi 
không thể cấm vận khí đốt Nga, và một số quốc gia 
khác cũng như vậy. Bản chất của lệnh trừng phạt là 
để chúng tôi hạn chế tổng thống Vladimir Putin, 
nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nếu không 
có khí đốt”, quan chức này nói với tờ báo nổi tiếng 
Die Presse.

Đầu tháng này, EU thông báo họ có ý định 
ngừng sử dụng nguồn cung khí đốt từ Nga vào năm 
2027. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga đưa 
ra một cơ chế thanh toán mới dựa trên đồng rúp cho 
các lô hàng khí đốt của họ trong bối cảnh các lệnh 
trừng phạt liên tiếp được áp đặt vào Moscow nhằm 
đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Áo cũng đã kích hoạt “cơ chế khẩn cấp 
sớm” để quản lý nguồn cung cấp khí đốt, nhằm cắt 
giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa năng lượng của 
Nga. Tuy nhiên, theo bà Gewessler, khó có khả 
năng châu Âu sẽ ngừng mua khí đốt của Nga vào 
thời hạn cuối năm 2027.

“Điều đó không xảy ra trong một sớm một 
chiều và thành thật mà nói, đặt mục tiêu năm 2027 
là rất tham vọng. Mọi kế hoạch loại bỏ năng lượng 
đều có ba trụ cột: thứ nhất, giảm tiêu thụ khí đốt 

hoặc thực hiện giảm không hoàn toàn, chẳng hạn 
bằng cách thay thế hệ thống sưởi ấm bằng khí đốt 
và chuyển sang năng lượng xanh.

Thứ hai, tăng cường sản xuất trong nước, 
tức là bằng cách mở rộng sản xuất hydro và khí 
sinh học. Và thứ ba, tìm kiếm các quốc gia cung 
cấp mới”, bà giải thích. Tuy nhiên bà lưu ý rằng tất 
cả các biện pháp này đều cần thời gian.

Bà Gewessler lưu ý rằng tình trạng hiện tại 
của các vấn đề liên quan đến các nguồn năng lượng 
ở Áo là “kết quả của các chính sách trong 15 năm 
qua, trong đó có quá ít việc được thực hiện để giảm 
sự phụ thuộc” vào năng lượng của Nga. Mặc dù 
nhấn mạnh rằng việc loại bỏ nhập khẩu khí đốt của 
Nga là ưu tiên hàng đầu của cả Áo và EU, nhưng bà 
thừa nhận rằng sẽ rất khó để cắt đứt nguồn cung cấp 
của Nga hoàn toàn.

Ảnh minh họa
“Trong trường hợp nguồn cung khí đốt bị 

đóng băng, chúng ta không chỉ nói về nhiệt độ 
trong căn hộ giảm thấp hơn 2 độ, mà sẽ đồng nghĩa 
với sản xuất giảm, thất nghiệp và nghèo đói. Đó là 
tình huống mà chúng ta không thể cầm cự được 
lâu”, bà nói.

Tuy nhiên, theo bà Gewessler, các nhà 
chức trách phải làm mọi cách để cắt nguồn khí đốt 
của Nga.

Bà nói: “Mỗi tuabin gió đều là một dấu hiệu 
của sự tự do và độc lập hơn khỏi Nga”.

Bà nói thêm rằng Áo đã nhận được một số 
khí đốt từ Na Uy và có thể mở rộng thêm chuỗi 
cung ứng của mình sang LNG từ các trạm ở Hà 
Lan, Ý và Đức.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Áo không cho biết 
bao nhiêu khí đốt của Nga có thể được thay thế bởi 
các nhà cung cấp khác trong ngắn hạn.

“Tôi đã có các cuộc thảo luận với các công 
ty và với các đối tác xã hội. Chúng tôi đang theo dõi 
tình hình rất chặt chẽ và cũng đã quyết định về dự 
trữ khí đốt chiến lược lần đầu tiên với tư cách chính 
phủ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch 
bản - việc giao hàng trong ngắn hạn bị gián đoạn và 
biến động về số lượng giao hàng, cho đến nguy cơ 
bị gián đoạn vĩnh viễn. Và vâng, chúng tôi còn tính 
đến viễn cảnh khó khăn nhất khi các nhà máy phải 
tạm thời ngừng sản xuất để cung cấp điện cho các 
hộ gia đình và các khách hàng ưu tiên như bệnh 
viện”, quan chức này cho biết.
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Cuộc hôn nhân dài hơn 50 
năm với đàn chị của nhà văn nổi 
tiếng...

Rất nhiều người cảm thấy sự mâu 
thuẫn trong tình yêu của Vương 
Mông. Ông đau khổ như chết đi 

sống lại, tuyên bố mất can đảm để sống tiếp nhưng 
lại dễ dàng rung động ở tuổi 79.

Những câu chuyện tình yêu - hôn nhân của 
thế hệ trước luôn chứa đựng nhiều điều thú vị. Nó 
mang màu sắc rất khác biệt so với thời nay. Bạn đã 
từng được trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên 
đến 2 lần trong cuộc đời chưa? Dù mỗi người sẽ có 
những cảm nhận khác nhau nhưng câu chuyện của 
nhà văn Vương Mông đem đến cho chúng ta rất 
nhiều góc nhìn về tình yêu.

Quyết tâm "cưa đổ" đàn chị và "cuộc 
hẹn hò lạnh lẽo giữa đêm khuya"

Vương Mông là nhà văn nổi tiếng Trung 
Quốc, ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa từ 
năm 1986 đến năm 1989.

1 ngày đẹp trời năm 1950, Vương Mông và 
em gái đang đi dạo trong công viên thì gặp Thôi 
Thụy Phương - 1 nữ sinh cùng trường. Nụ cười 
rạng rỡ của Thụy Phương khiến thanh niên họ 
Vương không thể nào quên.

Cơ duyên lại giúp họ gặp lại nhau. Những 
ánh mắt ngại ngùng giao nhau ở nhà ăn, sự kiếm 
tìm của Vương Mông dành cho Thôi tiểu thư khiến 
cô gái 19 tuổi có chút xao xuyến. Nhưng có lẽ do 
Vương Mông kém Thôi Thụy Phương 1 tuổi nên bà 
chỉ coi ông là người em, không muốn phát sinh mối 
quan hệ nào khác.

Sau đó, Vương Mông liên tục viết thư, 
nhiều lần tán tỉnh mà bị "chị đẹp" từ chối.

Vào 1 hôm, đúng 11h giờ đêm, khi Thôi 
Thụy Phương đang làm việc chăm chỉ đột nhiên 
nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Hóa ra là Vương Mông, 
với vẻ mặt buồn bã đang đứng bên cửa sổ đề nghị: 
"Đừng làm nữa, nghỉ ngơi và đi dạo thôi".

Vì kí túc còn nhiều người xung quanh nên 
Thụy Phương ngại ngùng đỏ mặt từ chối nhưng 
Vương Mông vẫn kiên trì với vẻ mặt tội nghiệp năn 
nỉ 1 cách đáng yêu: "Đi đi mà, chỉ 1 lúc thôi".

Thụy Phương lần này không từ chối nữa, 
giữa đêm lạnh lẽo, 2 người cố giữ khoảng cách 
dưới ánh đèn chói lọi của Bắc Kinh. Họ vô tư bước 
đi dưới không gian yên tĩnh, cùng chuyện trò, dù có 
hài hước hay không thì chàng trai si tình ấy vẫn cố 
cười, cười thật nhiều để "Crush" của mình vui lòng.

Kỉ niệm ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí 
của "chàng trai" Vương Mông ở tuổi 80: "Hàng 
ngàn ngọn đèn đang soi sáng cho chúng tôi. Và tôi 
hạnh phúc như 1 hoàng tử".

Kết quả, 2 người họ đã có 1 đám cưới lãng 
mạn. Nhưng ai cũng vậy thôi, không thể giữ được 
mãi cái nhìn duy mỹ trước sự nghiệt ngã của thực tế 
hôn nhân.

Gặp khó khăn trong sự nghiệp, đôi lúc 
Vương Mông bị chỉ trích nhưng đối với người 

chồng yêu quý, Thụy Phương vẫn chăm lo hết 
lòng. Bà từng nói: "Trong cuộc đời này, bất kể vui 
vẻ, ổn định hay chạy trốn, tôi đều đi theo anh ấy".

Đến năm 1979, cả 2 mới thực sự bước vào 
thời hoàng kim. Vốn có biệt danh là "mọt sách", 
nhiều lúc Vương Mông không biết nên mặc quần 
dài hay quần ngắn, thậm chí là băng qua đường như 
thế nào. Đến mức Thụy Phương từng lo lắng, 
không biết rời tay vợ ra, Vương Mông sẽ sống thế 
nào.

Người phụ nữ thứ 2 trong cuộc đời và 
quyết định tái hôn gây tranh cãi

Chẳng ai chiến thắng được sinh lão bệnh 
tử. Năm 2012, Thụy Phương qua đời ở tuổi 80 vì 
căn bệnh ung thư.

Tại đám tang của vợ mình, Vương Mông 
đau đớn khôn nguôi quỳ trước linh cữu. Ông buồn 
bã đến mức có suy nghĩ: "Tôi mất hết can đảm để 
sống".

Vợ chồng đầu ấp tay gối suốt nửa đời người 
nên những cảm xúc của Vương tiên sinh là điều 
khó tránh khỏi.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là người phụ 
nữ đến sau Thụy Phương đã làm cuộc đời nhà văn 
Vương Mông rẽ sang trang mới. Đó là Tam Á - nữ 
phóng viên kém ông 20 tuổi.

Vẫn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình 
cảm của Vương Mông dành cho Tam Á là thật, 
song nó lại diễn ra chỉ nửa tháng sau khi vợ ông 
mất.

Trong bài viết “Năm sau tôi sẽ già đi”, 
Vương Mông chia sẻ: 

“Tôi phải thừa nhận rằng Thụy Phương đã 
cho tôi quá nhiều ấm áp và đứng sau thành công 
của tôi. Tôi đã quen với điều đó. Tôi chỉ có thể yêu 
một người phụ nữ, bảo vệ một người phụ nữ và 
được kết nối với một người phụ nữ như vậy mãi 
mãi. Nhưng tôi không có tất cả. Tôi phải sống một 
mình. Sự xuất hiện của Tam Á cứu rỗi tâm hồn tôi... 
Tôi sẽ luôn tưởng nhớ những năm 60, 65 và 80 đã 
qua, và tôi mong vẫn sẽ phấn đấu cho tương lai... 
Điều tôi muốn nói cuộc đời là rất dài, tuổi trẻ 
trường tồn, tình yêu muôn năm”.

Khi Vương Mông được sống lại với tình 
yêu 1 lần nữa, tâm trí của ông dường như quay trở 
lại thời thanh niên trước đây. Ông sử dụng điện 
thoại di động: gọi điện, gửi tin nhắn, WeChat, 
MMS. Ngoài viết lách, Vương Mông còn tham gia 
bơi lội, tập thể dục và theo dõi phim truyền hình. 
Càng lớn tuổi, cuộc sống của nhà văn này càng 

phong phú.
Thế nhưng ông cũng không quên nhắn nhủ 

đến vợ, tại nhà riêng, Vương Mông treo ảnh của hai 
người phụ nữ: 1 bức chụp cùng vợ mới Tam Á, 1 
bức chụp cùng Thụy Phương.

Năm 86 tuổi, Vương Mông vẫn còn minh 
mẫn để xuất bản 1 cuốn sách. Có thể nói người phụ 
nữ có tên Tam Á đã thay đổi thế giới quan của ông 
rất nhiều.

Rất nhiều người cảm thấy sự mâu thuẫn 
trong tình yêu của Vương Mông. Ông đau khổ như 
chết đi sống lại, tuyên bố mất can đảm để sống tiếp 
nhưng lại dễ dàng rung động ở tuổi 79. Lần tái hôn 
cũng diễn ra ngay khi vợ mất được nửa tháng. Điều 
đáng nói là Vương Mông vẫn dành cho Thụy 
Phương sự trân trọng nhất định, bất kể ông có bị 
"tình yêu sét đánh" đến 2 lần trong đời.

Suy cho cùng, sống với nhau vui vẻ đến 55 
năm cuộc đời cũng là quá viên mãn. Quan trọng là 
đối xử với nhau lúc còn được thở, xuống sâu mấy 
tấc đất có buồn đau, thương nhớ cũng chẳng để làm 
gì. Hãy cứ tử tế với nhau nhất khi còn có thể, để lúc 
nhắm mắt xuôi tay chẳng còn gì để nuối tiếc. ■

Hôn lễ không váy cưới của 
người phụ nữ đứng đằng sau tỷ 
phú giàu bậc nhất...

Từ tay trắng lên hàng tỷ phú, nhiều 
người lo sợ cuộc hôn nhân của họ 
khó bền chặt nhưng với Trần Thiên 

Kiều - chỉ có một người phụ nữ xứng đáng đứng 
bên cạnh ông trong cuộc đời này!

Đối với nhiều cặp đôi, có cùng chí hướng 
công việc mới là điều lớn lao nhất gắn kết mối quan 
hệ vợ chồng. Chuyện tình tỷ phú đi với nhau từ 
ngày chưa có gì đến cuối cùng lên đỉnh vinh quang 
cũng mang về những điều thú vị và gây chú ý lớn. 
Chuyện của tỷ phú công nghệ Trần Thiên Kiều 
cũng như vậy.

Hôn lễ không váy cưới của cặp đôi khởi 
nghiệp

Trần Thiên Kiều sinh năm 1973 tại Chiết 
Giang. Hiện tại, ông giữ chức Chủ tịch kiêm Giám 
đốc điều hành Shanda Networks.

Ngay từ khi đi học, Trần Thiên Kiều đã là 
một cái tên vô cùng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, họ 
Trần được nhận vào một tập đoàn lớn. Sau 1 năm, 
Trần Thiên Kiều đã giữ chức Phó tổng giám đốc 
một công ty con trong Tập đoàn Lujiazui Thượng 
Hải. Đồng thời, ông cũng là thư ký của Chủ tịch tập 
đoàn.

Vợ Trần Thiên Kiều là Lạc Thiên Thiên - 
một cái tên vô cùng xuất sắc khác. Thiên Thiên tốt 
nghiệp Học viện Tài chính Trung Quốc. Sau khi ra 
trường thì làm việc ở một công ty chứng khoán.

Sau này, Trần Thiên Kiều bước sang ngành 
chứng khoán và vô tình gặp Lạc Thiên Thiên. Cặp 
đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong một cuộc 
gặp gỡ vào tháng 7/1999.

Không phí nhiều thời gian, chỉ 2 tháng sau, 
họ quyết định kết hôn nhanh chóng. Và cũng nhờ 

chứng khoán, hai vợ chồng đã có vốn khởi 
nghiệp.

Khi ấy, cặp đôi đều là những cái tên tài 
năng, có trong tay một số tiền không nhỏ nhưng 
đám cưới được tổ chức vô cùng sơ sài. Thậm chí 
đến sau này, Trần Thiên Kiều vẫn nhiều lần ngậm 
ngùi cho rằng mình nợ vợ bởi không thể cho cô 
mặc váy cưới, không tiệc tùng kết hôn. Cả hai 
nhanh chóng thành vợ chồng để vội vàng cho 

chuyện khởi nghiệp.
Trần Thiên Kiều và Lạc Thiên Thiên
Hai vợ chồng Trần Thiên Kiều cùng em trai 

ông góp được 500 nghìn NDT để thành lập công ty 
Internet Shanda. Công ty hồi đó chỉ có 20 thành 
viên.

Họ đều là những cá nhân vô cùng xuất sắc 
nên thành công cũng nhanh chóng gõ cửa.

Lạc Thiên Thiên là một trợ thủ đắc lực của 
chồng. Bà tận dụng kiến thức cũng những kinh 
nghiệm thực tiễn, góp ý về định hướng với chồng.

Thậm chí chuyện đám cưới không được tổ 
chức một cách tươm tất, Lạc Thiên Thiên cũng 
chưa bao giờ nhắc đến hay có ý buồn bã. Với bà, 
cùng chồng đạt được những thành tựu cuộc sống, 
làm nên được sự nghiệp cho riêng mình đấy mới là 
cái quan trọng nhất.

Đến năm 2001, Shanda bước vào ngành 
công nghiệp game trực tuyến. Kể từ đó, công ty từ 
từ lớn mạnh và trở thành đầu tàu cho ngành công 
nghiệp trò chơi trực tuyến ở Trung Quốc.

Đến năm 2004, Shanda được niêm yết trên 
Nasdaq ở Hoa Kỳ, trở thành công ty truyền thông 
giải trí đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết 
thành công tại đây. Bản thân Trần Thiên Kiều cũng 
vụt lên trở thành một trong những người giàu nhất 
Trung Quốc. Lúc đó, ông mới 30 tuổi.

Người phụ nữ góp phần tạo nên tỷ phú
Thành tựu của Trần Thiên Kiều không thể 

bỏ qua được sự trợ giúp đắc lực của Lạc Thiên 
Thiên. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy nắm rõ một 
điều, nếu đã nguyện làm người đứng sau thì nhất 
quán với chính quan điểm đó của bản thân mình.

Bà là cánh tay phải của chồng, là người phụ 
nữ quyền lực nhất ở Shanda. Tuy nhiên, không bao 
giờ Lạc Thiên Thiên chấp nhận các cuộc phỏng vấn 
của báo giới.

Bất cứ ai quen biết với gia đình này đều 
hiểu rõ vai trò của Lạc Thiên Thiên trong sự nghiệp 
của chồng song bà chưa bao giờ muốn nổi bật lên. 
Từ đầu đến cuối, Lạc Thiên Thiên luôn trầm lắng, 

là người phụ nữ đứng đằng sau Trần Thiên Kiều mà 
thôi.

Tỷ phú họ Trần lại rất mực tôn trọng vợ và 
cuộc hôn nhân của mình. Vốn là Chủ tịch tập đoàn 
bận rộn song không bao giờ ông làm việc vào thứ 7. 
Ông dành thời gian ấy cho vợ và con. Điều này 
được duy trì suốt từng ấy năm qua.

Có lần, khi được hỏi sẽ tặng quà gì cho vợ 
trong ngày Lễ Tình Nhân và đón ngày này như thế 
nào, Trần Thiên Kiều hạnh phúc đáp:

“Tôi chưa nghĩ đến việc tặng gì cho cô ấy 
trong ngày này. Cái quan trọng nhất được tặng 
chính là con gái của chúng tôi rồi. Trong mắt hai vợ 
chồng tôi, ngày lễ Tình nhân không quan trọng. Nó 
chỉ là hình thức thôi. Chủ yếu là cả gia đình 3 người 
có thể hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, lễ Tình nhân 
khiến cho tôi có một lý do để lười biếng ở nhà cùng 
vợ và con gái”.

Và cũng rất nhiều lần, Trần Thiên Kiều 
khẳng định sự ủng hộ của vợ là động lực lớn nhất 
khiến sự nghiệp của ông phát triển đến ngày hôm 
nay.

Ở công ty, Trần Thiên Kiều chịu trách 
nhiệm ngoại giao và tham gia các cuộc đàm phán. 
Lạc Thiên Thiên quản lý nội bộ công ty. Khi nhân 
viên có kế hoạch sinh con, bà cũng gọi điện trực 
tiếp hỏi thăm. Sự cẩn thận đó khiến cho sự yêu mến 
của mọi người dành cho Lạc Thiên Thiên đều tăng 
cao.

Từ khi công ty thành lập cho đến bây giờ, 
vào bữa tiệc cuối năm, ly rượu đầu tiên mà Trần 
Thiên Kiều rót ra bao giờ cũng dành cho vợ vì biết 
ơn. Ông luôn cảm ơn sự đóng góp của vợ với công 
ty.

Với Trần Thiên Kiều, gia đình lúc nào cũng 
là điều quan trọng nhất mà ông có được. Trong một 
lần trả lời phỏng vấn, vị Chủ tịch này nhấn mạnh 
điều đó:

“Gia đình có ý nghĩa lớn hơn thành công 
trong kinh doanh. Chủ nhật vừa rồi tôi đang đọc 
sách thì thấy vợ và con chơi bên cửa sổ. Lúc đó, tôi 
đặt cuốn sách xuống và nói với vợ thế này: ‘Nếu 10 
năm trước một thầy bói lấy bức ảnh này đưa cho 
anh - một cô vợ xinh đẹp, một đứa con dễ thương, 
anh đang ở nhà đọc sách. Nếu thế thì lúc đó anh sẽ 
nghĩ rằng mình có được hạnh phúc và mãn nguyện 
nhất trên đời rồi’. Người ta bảo tôi là người giàu có 
nhưng tôi thường tự hào vì có người vợ tốt và cô 
con gái xinh xắn”.

Cưới được người yêu mình là hạnh phúc 
nhưng cưới được người nguyện ý hỗ trợ để mình 
xây dựng sự nghiệp cuộc đời lại còn là niềm tự hào 
lớn lao hơn nữa. ■ 

Viên nén hydrogel làm 
sạch nước sông nhanh chóng, 
cho phép bạn có thể uống nước 
sạch chỉ trong vòng 1 giờ

Viên nén hydrogel mới được các nhà 
khoa học Mỹ tạo ra hứa hẹn sẽ là 
một giải pháp hoàn hảo dành cho 

các cư dân ở vùng sâu vùng xa và tại những quốc 
gia đang phát triển, hiện phải đối mặt với tình trạng 
thiếu nước sạch.

Tiếp cận nước sạch là một nhu cầu chính 
chưa được đáp ứng ở nhiều nơi trên thế giới. Các 
nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin, Mỹ đã 
phát triển một viên nén hydrogel mới hứa hẹn sẽ 
giúp ích trong vấn đề này. Theo đó nguyên mẫu của 
viên khử này có thể khử trùng 1 lít nước sông trong 
vòng một giờ.

Cách phổ biến nhất để khử trùng nước 
thường là đun sôi nhưng cách này có thể tốn rất 
nhiều thời gian và năng lượng và đôi khi không tiện 
ở các nước đang phát triển.

Các nhà khoa học đang giải quyết vấn đề 
với các thiết bị như thùng lọc nước Mặt trời, bộ lọc 
graphene và máy châm clo tự động. Nhưng những 
thiết bị này có thể không đem lại hiệu quả tốt nhất 
hoặc vẫn cần tới năng lượng.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã 
phát triển một phương pháp tương đối dễ dàng và 
không cần năng lượng để chạy. Đó là một viên nén 
hydrogel và người dùng chỉ cần thả vào một thùng 
nước là đã có thể tiêu diệt hơn 99,999% vi khuẩn 
trong vòng một giờ hoặc lâu hơn. Sau đó, hydrogel 
có thể bị loại bỏ mà không để lại cặn hoặc hóa chất.

Viên nén hoạt động bằng cách tạo ra 
hydrogen peroxide, hoạt chất này sẽ kết hợp với 
các hạt than hoạt tính để tiêu diệt vi khuẩn bằng 
cách phá vỡ sự trao đổi chất của chúng. Nhóm 
nghiên cứu nhấn mạnh, quá trình này không sinh ra 
bất cứ sản phẩm phụ có hại nào.

Máy lọc hydrogel cũng có thể sử dụng 
trong cải tiến các kỹ thuật khác như chưng cất bằng 
năng lượng mặt trời. Các hệ thống này hoạt động 
bằng cách tập trung sức nóng của Mặt trời để làm 
bay hơi nước và gom lại trong một thùng chứa 

khác, từ đó tách các chất ô nhiễm ra khỏi nước.
Những thiết bị như vậy có thể bị tắc nghẽn 

do vi khuẩn nhưng nhóm nghiên cứu cho biết, 
hydrogel mới có thể ngăn điều đó.

Các nhà nghiên cứu tiết lộ, mặc dù cho đến 
nay các thử nghiệm mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ 
nhưng nghiên cứu về hydrogel mới hoàn toàn có 
thể mở rộng quy mô. Các vật liệu và quy trình 
không tốn kém và đơn giản. Ngoài ra chúng có thể 
được đúc thành đủ loại hình dạng và kích thước để 
phù hợp với từng hoàn cảnh. ■
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Cuộc hôn nhân dài hơn 50 
năm với đàn chị của nhà văn nổi 
tiếng...

Rất nhiều người cảm thấy sự mâu 
thuẫn trong tình yêu của Vương 
Mông. Ông đau khổ như chết đi 

sống lại, tuyên bố mất can đảm để sống tiếp nhưng 
lại dễ dàng rung động ở tuổi 79.

Những câu chuyện tình yêu - hôn nhân của 
thế hệ trước luôn chứa đựng nhiều điều thú vị. Nó 
mang màu sắc rất khác biệt so với thời nay. Bạn đã 
từng được trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên 
đến 2 lần trong cuộc đời chưa? Dù mỗi người sẽ có 
những cảm nhận khác nhau nhưng câu chuyện của 
nhà văn Vương Mông đem đến cho chúng ta rất 
nhiều góc nhìn về tình yêu.

Quyết tâm "cưa đổ" đàn chị và "cuộc 
hẹn hò lạnh lẽo giữa đêm khuya"

Vương Mông là nhà văn nổi tiếng Trung 
Quốc, ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa từ 
năm 1986 đến năm 1989.

1 ngày đẹp trời năm 1950, Vương Mông và 
em gái đang đi dạo trong công viên thì gặp Thôi 
Thụy Phương - 1 nữ sinh cùng trường. Nụ cười 
rạng rỡ của Thụy Phương khiến thanh niên họ 
Vương không thể nào quên.

Cơ duyên lại giúp họ gặp lại nhau. Những 
ánh mắt ngại ngùng giao nhau ở nhà ăn, sự kiếm 
tìm của Vương Mông dành cho Thôi tiểu thư khiến 
cô gái 19 tuổi có chút xao xuyến. Nhưng có lẽ do 
Vương Mông kém Thôi Thụy Phương 1 tuổi nên bà 
chỉ coi ông là người em, không muốn phát sinh mối 
quan hệ nào khác.

Sau đó, Vương Mông liên tục viết thư, 
nhiều lần tán tỉnh mà bị "chị đẹp" từ chối.

Vào 1 hôm, đúng 11h giờ đêm, khi Thôi 
Thụy Phương đang làm việc chăm chỉ đột nhiên 
nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Hóa ra là Vương Mông, 
với vẻ mặt buồn bã đang đứng bên cửa sổ đề nghị: 
"Đừng làm nữa, nghỉ ngơi và đi dạo thôi".

Vì kí túc còn nhiều người xung quanh nên 
Thụy Phương ngại ngùng đỏ mặt từ chối nhưng 
Vương Mông vẫn kiên trì với vẻ mặt tội nghiệp năn 
nỉ 1 cách đáng yêu: "Đi đi mà, chỉ 1 lúc thôi".

Thụy Phương lần này không từ chối nữa, 
giữa đêm lạnh lẽo, 2 người cố giữ khoảng cách 
dưới ánh đèn chói lọi của Bắc Kinh. Họ vô tư bước 
đi dưới không gian yên tĩnh, cùng chuyện trò, dù có 
hài hước hay không thì chàng trai si tình ấy vẫn cố 
cười, cười thật nhiều để "Crush" của mình vui lòng.

Kỉ niệm ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí 
của "chàng trai" Vương Mông ở tuổi 80: "Hàng 
ngàn ngọn đèn đang soi sáng cho chúng tôi. Và tôi 
hạnh phúc như 1 hoàng tử".

Kết quả, 2 người họ đã có 1 đám cưới lãng 
mạn. Nhưng ai cũng vậy thôi, không thể giữ được 
mãi cái nhìn duy mỹ trước sự nghiệt ngã của thực tế 
hôn nhân.

Gặp khó khăn trong sự nghiệp, đôi lúc 
Vương Mông bị chỉ trích nhưng đối với người 

chồng yêu quý, Thụy Phương vẫn chăm lo hết 
lòng. Bà từng nói: "Trong cuộc đời này, bất kể vui 
vẻ, ổn định hay chạy trốn, tôi đều đi theo anh ấy".

Đến năm 1979, cả 2 mới thực sự bước vào 
thời hoàng kim. Vốn có biệt danh là "mọt sách", 
nhiều lúc Vương Mông không biết nên mặc quần 
dài hay quần ngắn, thậm chí là băng qua đường như 
thế nào. Đến mức Thụy Phương từng lo lắng, 
không biết rời tay vợ ra, Vương Mông sẽ sống thế 
nào.

Người phụ nữ thứ 2 trong cuộc đời và 
quyết định tái hôn gây tranh cãi

Chẳng ai chiến thắng được sinh lão bệnh 
tử. Năm 2012, Thụy Phương qua đời ở tuổi 80 vì 
căn bệnh ung thư.

Tại đám tang của vợ mình, Vương Mông 
đau đớn khôn nguôi quỳ trước linh cữu. Ông buồn 
bã đến mức có suy nghĩ: "Tôi mất hết can đảm để 
sống".

Vợ chồng đầu ấp tay gối suốt nửa đời người 
nên những cảm xúc của Vương tiên sinh là điều 
khó tránh khỏi.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là người phụ 
nữ đến sau Thụy Phương đã làm cuộc đời nhà văn 
Vương Mông rẽ sang trang mới. Đó là Tam Á - nữ 
phóng viên kém ông 20 tuổi.

Vẫn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình 
cảm của Vương Mông dành cho Tam Á là thật, 
song nó lại diễn ra chỉ nửa tháng sau khi vợ ông 
mất.

Trong bài viết “Năm sau tôi sẽ già đi”, 
Vương Mông chia sẻ: 

“Tôi phải thừa nhận rằng Thụy Phương đã 
cho tôi quá nhiều ấm áp và đứng sau thành công 
của tôi. Tôi đã quen với điều đó. Tôi chỉ có thể yêu 
một người phụ nữ, bảo vệ một người phụ nữ và 
được kết nối với một người phụ nữ như vậy mãi 
mãi. Nhưng tôi không có tất cả. Tôi phải sống một 
mình. Sự xuất hiện của Tam Á cứu rỗi tâm hồn tôi... 
Tôi sẽ luôn tưởng nhớ những năm 60, 65 và 80 đã 
qua, và tôi mong vẫn sẽ phấn đấu cho tương lai... 
Điều tôi muốn nói cuộc đời là rất dài, tuổi trẻ 
trường tồn, tình yêu muôn năm”.

Khi Vương Mông được sống lại với tình 
yêu 1 lần nữa, tâm trí của ông dường như quay trở 
lại thời thanh niên trước đây. Ông sử dụng điện 
thoại di động: gọi điện, gửi tin nhắn, WeChat, 
MMS. Ngoài viết lách, Vương Mông còn tham gia 
bơi lội, tập thể dục và theo dõi phim truyền hình. 
Càng lớn tuổi, cuộc sống của nhà văn này càng 

phong phú.
Thế nhưng ông cũng không quên nhắn nhủ 

đến vợ, tại nhà riêng, Vương Mông treo ảnh của hai 
người phụ nữ: 1 bức chụp cùng vợ mới Tam Á, 1 
bức chụp cùng Thụy Phương.

Năm 86 tuổi, Vương Mông vẫn còn minh 
mẫn để xuất bản 1 cuốn sách. Có thể nói người phụ 
nữ có tên Tam Á đã thay đổi thế giới quan của ông 
rất nhiều.

Rất nhiều người cảm thấy sự mâu thuẫn 
trong tình yêu của Vương Mông. Ông đau khổ như 
chết đi sống lại, tuyên bố mất can đảm để sống tiếp 
nhưng lại dễ dàng rung động ở tuổi 79. Lần tái hôn 
cũng diễn ra ngay khi vợ mất được nửa tháng. Điều 
đáng nói là Vương Mông vẫn dành cho Thụy 
Phương sự trân trọng nhất định, bất kể ông có bị 
"tình yêu sét đánh" đến 2 lần trong đời.

Suy cho cùng, sống với nhau vui vẻ đến 55 
năm cuộc đời cũng là quá viên mãn. Quan trọng là 
đối xử với nhau lúc còn được thở, xuống sâu mấy 
tấc đất có buồn đau, thương nhớ cũng chẳng để làm 
gì. Hãy cứ tử tế với nhau nhất khi còn có thể, để lúc 
nhắm mắt xuôi tay chẳng còn gì để nuối tiếc. ■

Hôn lễ không váy cưới của 
người phụ nữ đứng đằng sau tỷ 
phú giàu bậc nhất...

Từ tay trắng lên hàng tỷ phú, nhiều 
người lo sợ cuộc hôn nhân của họ 
khó bền chặt nhưng với Trần Thiên 

Kiều - chỉ có một người phụ nữ xứng đáng đứng 
bên cạnh ông trong cuộc đời này!

Đối với nhiều cặp đôi, có cùng chí hướng 
công việc mới là điều lớn lao nhất gắn kết mối quan 
hệ vợ chồng. Chuyện tình tỷ phú đi với nhau từ 
ngày chưa có gì đến cuối cùng lên đỉnh vinh quang 
cũng mang về những điều thú vị và gây chú ý lớn. 
Chuyện của tỷ phú công nghệ Trần Thiên Kiều 
cũng như vậy.

Hôn lễ không váy cưới của cặp đôi khởi 
nghiệp

Trần Thiên Kiều sinh năm 1973 tại Chiết 
Giang. Hiện tại, ông giữ chức Chủ tịch kiêm Giám 
đốc điều hành Shanda Networks.

Ngay từ khi đi học, Trần Thiên Kiều đã là 
một cái tên vô cùng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, họ 
Trần được nhận vào một tập đoàn lớn. Sau 1 năm, 
Trần Thiên Kiều đã giữ chức Phó tổng giám đốc 
một công ty con trong Tập đoàn Lujiazui Thượng 
Hải. Đồng thời, ông cũng là thư ký của Chủ tịch tập 
đoàn.

Vợ Trần Thiên Kiều là Lạc Thiên Thiên - 
một cái tên vô cùng xuất sắc khác. Thiên Thiên tốt 
nghiệp Học viện Tài chính Trung Quốc. Sau khi ra 
trường thì làm việc ở một công ty chứng khoán.

Sau này, Trần Thiên Kiều bước sang ngành 
chứng khoán và vô tình gặp Lạc Thiên Thiên. Cặp 
đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong một cuộc 
gặp gỡ vào tháng 7/1999.

Không phí nhiều thời gian, chỉ 2 tháng sau, 
họ quyết định kết hôn nhanh chóng. Và cũng nhờ 

chứng khoán, hai vợ chồng đã có vốn khởi 
nghiệp.

Khi ấy, cặp đôi đều là những cái tên tài 
năng, có trong tay một số tiền không nhỏ nhưng 
đám cưới được tổ chức vô cùng sơ sài. Thậm chí 
đến sau này, Trần Thiên Kiều vẫn nhiều lần ngậm 
ngùi cho rằng mình nợ vợ bởi không thể cho cô 
mặc váy cưới, không tiệc tùng kết hôn. Cả hai 
nhanh chóng thành vợ chồng để vội vàng cho 

chuyện khởi nghiệp.
Trần Thiên Kiều và Lạc Thiên Thiên
Hai vợ chồng Trần Thiên Kiều cùng em trai 

ông góp được 500 nghìn NDT để thành lập công ty 
Internet Shanda. Công ty hồi đó chỉ có 20 thành 
viên.

Họ đều là những cá nhân vô cùng xuất sắc 
nên thành công cũng nhanh chóng gõ cửa.

Lạc Thiên Thiên là một trợ thủ đắc lực của 
chồng. Bà tận dụng kiến thức cũng những kinh 
nghiệm thực tiễn, góp ý về định hướng với chồng.

Thậm chí chuyện đám cưới không được tổ 
chức một cách tươm tất, Lạc Thiên Thiên cũng 
chưa bao giờ nhắc đến hay có ý buồn bã. Với bà, 
cùng chồng đạt được những thành tựu cuộc sống, 
làm nên được sự nghiệp cho riêng mình đấy mới là 
cái quan trọng nhất.

Đến năm 2001, Shanda bước vào ngành 
công nghiệp game trực tuyến. Kể từ đó, công ty từ 
từ lớn mạnh và trở thành đầu tàu cho ngành công 
nghiệp trò chơi trực tuyến ở Trung Quốc.

Đến năm 2004, Shanda được niêm yết trên 
Nasdaq ở Hoa Kỳ, trở thành công ty truyền thông 
giải trí đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết 
thành công tại đây. Bản thân Trần Thiên Kiều cũng 
vụt lên trở thành một trong những người giàu nhất 
Trung Quốc. Lúc đó, ông mới 30 tuổi.

Người phụ nữ góp phần tạo nên tỷ phú
Thành tựu của Trần Thiên Kiều không thể 

bỏ qua được sự trợ giúp đắc lực của Lạc Thiên 
Thiên. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy nắm rõ một 
điều, nếu đã nguyện làm người đứng sau thì nhất 
quán với chính quan điểm đó của bản thân mình.

Bà là cánh tay phải của chồng, là người phụ 
nữ quyền lực nhất ở Shanda. Tuy nhiên, không bao 
giờ Lạc Thiên Thiên chấp nhận các cuộc phỏng vấn 
của báo giới.

Bất cứ ai quen biết với gia đình này đều 
hiểu rõ vai trò của Lạc Thiên Thiên trong sự nghiệp 
của chồng song bà chưa bao giờ muốn nổi bật lên. 
Từ đầu đến cuối, Lạc Thiên Thiên luôn trầm lắng, 

là người phụ nữ đứng đằng sau Trần Thiên Kiều mà 
thôi.

Tỷ phú họ Trần lại rất mực tôn trọng vợ và 
cuộc hôn nhân của mình. Vốn là Chủ tịch tập đoàn 
bận rộn song không bao giờ ông làm việc vào thứ 7. 
Ông dành thời gian ấy cho vợ và con. Điều này 
được duy trì suốt từng ấy năm qua.

Có lần, khi được hỏi sẽ tặng quà gì cho vợ 
trong ngày Lễ Tình Nhân và đón ngày này như thế 
nào, Trần Thiên Kiều hạnh phúc đáp:

“Tôi chưa nghĩ đến việc tặng gì cho cô ấy 
trong ngày này. Cái quan trọng nhất được tặng 
chính là con gái của chúng tôi rồi. Trong mắt hai vợ 
chồng tôi, ngày lễ Tình nhân không quan trọng. Nó 
chỉ là hình thức thôi. Chủ yếu là cả gia đình 3 người 
có thể hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, lễ Tình nhân 
khiến cho tôi có một lý do để lười biếng ở nhà cùng 
vợ và con gái”.

Và cũng rất nhiều lần, Trần Thiên Kiều 
khẳng định sự ủng hộ của vợ là động lực lớn nhất 
khiến sự nghiệp của ông phát triển đến ngày hôm 
nay.

Ở công ty, Trần Thiên Kiều chịu trách 
nhiệm ngoại giao và tham gia các cuộc đàm phán. 
Lạc Thiên Thiên quản lý nội bộ công ty. Khi nhân 
viên có kế hoạch sinh con, bà cũng gọi điện trực 
tiếp hỏi thăm. Sự cẩn thận đó khiến cho sự yêu mến 
của mọi người dành cho Lạc Thiên Thiên đều tăng 
cao.

Từ khi công ty thành lập cho đến bây giờ, 
vào bữa tiệc cuối năm, ly rượu đầu tiên mà Trần 
Thiên Kiều rót ra bao giờ cũng dành cho vợ vì biết 
ơn. Ông luôn cảm ơn sự đóng góp của vợ với công 
ty.

Với Trần Thiên Kiều, gia đình lúc nào cũng 
là điều quan trọng nhất mà ông có được. Trong một 
lần trả lời phỏng vấn, vị Chủ tịch này nhấn mạnh 
điều đó:

“Gia đình có ý nghĩa lớn hơn thành công 
trong kinh doanh. Chủ nhật vừa rồi tôi đang đọc 
sách thì thấy vợ và con chơi bên cửa sổ. Lúc đó, tôi 
đặt cuốn sách xuống và nói với vợ thế này: ‘Nếu 10 
năm trước một thầy bói lấy bức ảnh này đưa cho 
anh - một cô vợ xinh đẹp, một đứa con dễ thương, 
anh đang ở nhà đọc sách. Nếu thế thì lúc đó anh sẽ 
nghĩ rằng mình có được hạnh phúc và mãn nguyện 
nhất trên đời rồi’. Người ta bảo tôi là người giàu có 
nhưng tôi thường tự hào vì có người vợ tốt và cô 
con gái xinh xắn”.

Cưới được người yêu mình là hạnh phúc 
nhưng cưới được người nguyện ý hỗ trợ để mình 
xây dựng sự nghiệp cuộc đời lại còn là niềm tự hào 
lớn lao hơn nữa. ■ 

Viên nén hydrogel làm 
sạch nước sông nhanh chóng, 
cho phép bạn có thể uống nước 
sạch chỉ trong vòng 1 giờ

Viên nén hydrogel mới được các nhà 
khoa học Mỹ tạo ra hứa hẹn sẽ là 
một giải pháp hoàn hảo dành cho 

các cư dân ở vùng sâu vùng xa và tại những quốc 
gia đang phát triển, hiện phải đối mặt với tình trạng 
thiếu nước sạch.

Tiếp cận nước sạch là một nhu cầu chính 
chưa được đáp ứng ở nhiều nơi trên thế giới. Các 
nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin, Mỹ đã 
phát triển một viên nén hydrogel mới hứa hẹn sẽ 
giúp ích trong vấn đề này. Theo đó nguyên mẫu của 
viên khử này có thể khử trùng 1 lít nước sông trong 
vòng một giờ.

Cách phổ biến nhất để khử trùng nước 
thường là đun sôi nhưng cách này có thể tốn rất 
nhiều thời gian và năng lượng và đôi khi không tiện 
ở các nước đang phát triển.

Các nhà khoa học đang giải quyết vấn đề 
với các thiết bị như thùng lọc nước Mặt trời, bộ lọc 
graphene và máy châm clo tự động. Nhưng những 
thiết bị này có thể không đem lại hiệu quả tốt nhất 
hoặc vẫn cần tới năng lượng.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã 
phát triển một phương pháp tương đối dễ dàng và 
không cần năng lượng để chạy. Đó là một viên nén 
hydrogel và người dùng chỉ cần thả vào một thùng 
nước là đã có thể tiêu diệt hơn 99,999% vi khuẩn 
trong vòng một giờ hoặc lâu hơn. Sau đó, hydrogel 
có thể bị loại bỏ mà không để lại cặn hoặc hóa chất.

Viên nén hoạt động bằng cách tạo ra 
hydrogen peroxide, hoạt chất này sẽ kết hợp với 
các hạt than hoạt tính để tiêu diệt vi khuẩn bằng 
cách phá vỡ sự trao đổi chất của chúng. Nhóm 
nghiên cứu nhấn mạnh, quá trình này không sinh ra 
bất cứ sản phẩm phụ có hại nào.

Máy lọc hydrogel cũng có thể sử dụng 
trong cải tiến các kỹ thuật khác như chưng cất bằng 
năng lượng mặt trời. Các hệ thống này hoạt động 
bằng cách tập trung sức nóng của Mặt trời để làm 
bay hơi nước và gom lại trong một thùng chứa 

khác, từ đó tách các chất ô nhiễm ra khỏi nước.
Những thiết bị như vậy có thể bị tắc nghẽn 

do vi khuẩn nhưng nhóm nghiên cứu cho biết, 
hydrogel mới có thể ngăn điều đó.

Các nhà nghiên cứu tiết lộ, mặc dù cho đến 
nay các thử nghiệm mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ 
nhưng nghiên cứu về hydrogel mới hoàn toàn có 
thể mở rộng quy mô. Các vật liệu và quy trình 
không tốn kém và đơn giản. Ngoài ra chúng có thể 
được đúc thành đủ loại hình dạng và kích thước để 
phù hợp với từng hoàn cảnh. ■
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CUOÁI TUAÀN

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Chú chó nhỏ cứu mạng 
chủ nhân bằng một hành động 
bất ngờ

Nếu không có chú chó nhỏ ấy, cuộc 
đời của bà có lẽ đã rẽ sang một 
hướng khác.

Vào tháng 4/2019, bà Brenda Richards (78 
tuổi), sinh sống tại thành phố Derby, miền Trung 
nước Anh, như thường lệ đang bế chú chó 
Yorkshire terrier Cleo lên lầu đi ngủ, nhưng không 
hiểu vì lý do gì mà cô bé lại bắt đầu hành động kì lạ 
và cào vào ngực bà. Trong suốt vài phút ngắn ngủi, 
chủ chó nhỏ cố dùng móng vuốt áp chặt vào ngực 
bà Brenda, như cố gắng cảnh báo chủ nhân về căn 
bệnh chết người.

Thấy có chút lạ vì việc này chưa từng xảy 
ra, bà quyết định đi khám và được chẩn đoán có 
một khối u ở ngực phải. Sau 8 tháng điều trị, sức 
khỏe của bà đã hồi phục.

Bà kể lại: “Cleo đã cứu mạng tôi. Nó bỗng 
nhiên vùng vẫy đòi thoát ra. Đó là lúc tôi cảm nhận 
được khối u”.

Cụ bà Brenda được chẩn đoán mắc bệnh 
ung thư vú bởi các bác sĩ tại Bệnh viện Royal 
Derby, nơi trước đây bà đã từng làm tình nguyện 

viên.
Sau tám tháng điều trị, bao gồm hoá trị liệu, 

xạ trị và một thử nghiệm lâm sàng khác, bà đã khỏi 
bệnh.

“Tôi biết tất cả các y tá ở đây từ khi còn làm 
tình nguyện. Họ đã rất sốc khi thấy tôi trong bộ đồ 
bệnh nhân. Các y tá ở đây đều tuyệt vời và rất tận 
tình với tôi. Cũng không có quá nhiều việc phải 
làm. Chụp X-quang tuyến vú, sinh thiết và nhận kết 
quả chẩn đoán đều chỉ mất trong một ngày.

Họ cho tôi lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ khối 
u, nhũ ảnh hoặc không làm gì cả và đương nhiên tôi 
chọn phẫu thuật. Các bác sĩ đã loại bỏ tế bào ung 
thư và một lượng nhỏ mô xung quanh”, bà cho biết.

Kể từ khi được xuất viện vào tháng 2/2020, 
bà Brenda cảm thấy khỏe hơn rất nhiều và bắt đầu 
động viên mọi người đi kiểm tra.

Bà nói: “Mọi người có điều kiện nên đi 
khám càng sớm càng tốt. Tôi khá may mắn vì đã 
vượt qua nó một cách nhẹ nhàng do được chẩn 
đoán sớm”.

Cụ bà khẳng định những việc này hoàn 
toàn là nhờ chú chó nhỏ của mình, “Nếu Cleo 
không phát hiện ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết 

được bệnh tình của mình. Cleo thực sự đã cứu 
mạng tôi một mạng!”.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã 
dành tặng lời khen cho chú chó nhỏ, một ý kiến cho 
hay: “Động vật rất tuyệt vời, chúng ta hoàn toàn có 
thể học được nhiều điều từ chúng”. ■

Cuộc sống hòa thuận đến 
bất ngờ của bộ ba sư tử đực 
trong khu bảo tồn Nam Phi

Ba anh em sư tử Nam Phi là một 
trường hợp hiếm hoi trong thế giới 
tự nhiên khi mà ‘ba vị vua’ không 

bao giờ tranh giành quyền kiểm soát hay bạn tình.
Nhiếp ảnh gia Simon Needham, 53 tuổi, 

sinh ra ở Leeds, Anh đã có cơ hội ghi hình về ba anh 
em sư tử nổi tiếng trong chuyến đi đến khu bảo tồn 
Nam Phi GG Conservation.

Sư tử đực nổi tiếng hung dữ, là những kẻ 
săn mồi khét tiếng trong tự nhiên. Những cuộc 
chiến tranh giành lãnh thổ, bạn tình giữa các sư tử 
đực luôn luôn diễn ra rất khốc liệt, thậm chí một 
trong số đó phải bỏ mạng. Tuy nhiên, hình ảnh 
Simon Needham ghi lại được ở Nam Phi về ba con 
sư tử đực khiến ai cũng phải bất ngờ.

Ba con sư tử đực có tên là Samburu, 
Shenzis và Shomba sống rất hoà thuận với nhau, 
thoải mái nằm cạnh nhau mà không xảy ra bất cứ 
xung đột nào.

Theo các nhà bảo tồn, những con sư tử đực 
hoà thuận, nằm thoải mái bên nhau trong tự nhiên 
là điều không thường xuyên xảy ra.

Nhiếp ảnh gia Simon Needham cho biết 
những bức ảnh yên bình này mang một cảm giác 
hoàn toàn khác. Bộ ba vị vua khiến những người 
không biết nhiều về sư tử phải ngạc nhiên vì sự 

duyên dáng và điềm tĩnh của chúng.
Simon Needham cho biết: “Ba con sư tử 

đực này là anh em với nhau. Chúng thích tạo thành 
một nhóm đi chơi cùng nhau, yêu thương nhau. 
Tuy nhiên, cũng giống như những người anh em 
khác, cũng có lúc chúng trở nên nóng nảy. Khi mọi 
người xem những bức ảnh của tôi ,đa phần họ đều 
tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn ba con sư tử đực 
thoải mái khi gần gũi ở bên cạnh nhau như vậy”.

Khu bảo tồn GG Conservation ở Nam Phi 
là nơi ở của nhiều sư tử. Tại đây, có nhiều hình thức 
tham quan để du khách tương tác với sư tử ở 
khoảng cách gần như lồng bảo hộ hay căn nhà nghỉ 

có hàng rào điện ngay giữa khu bảo tồn.
Simon Needham chia sẻ rằng: “Tôi rất yêu 

động vật và bộ lông tuyệt đẹp của những con sư tử 
khiến tôi ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Rất 
khó có thể tiếp cận gần tới con sư tử nhưng may 
mắn tôi đã có được một vài khoảnh khắc khi nó đến 
cự ly đủ gần khi đi ngang qua lãnh thổ của sư tử”.

Sở dĩ nhiếp ảnh gia Simon Needham cố 
gắng chụp ảnh thiên nhiên hoang dã nói chung và 
sư tử nói riêng và chia sẻ loạt ảnh ấn tượng cho mọi 
người vì anh hy vọng những bức ảnh sẽ góp phần 
giúp nâng cao nhận thức về khu bảo tồn, những con 
sư tử trong tự nhiên.

Simon Needham chính là nhiếp ảnh gia gây 
xôn xao mạng xã hội vào năm 2021 sau khi anh 
chia sẻ bức ảnh sư tử kiêu hãnh đứng trên một đỉnh 
đồi đầy xương để quan sát khung cảnh xung quanh. 
Bức ảnh ấn tượng khiến nhiều người liên tưởng 
đến hình ảnh kinh điển trong bộ phim hoạt hình nổi 
tiếng 'Vua sư tử'. ■  

Nghĩa trang Bachelor's 
Grove

Nghĩa trang nhỏ nằm trong khu rừng 
thuộc ngoại ô Chicago là khu 
nghĩa trang bị “ma ám” nổi tiếng 

nhất với hơn 100 trường hợp nhìn thấy bóng dáng, 
ánh sáng kỳ lạ và các hiện tượng siêu nhiên.

Vào những năm 1950, khi các vụ phá hoại 
ở khu vực hẻo lánh trở nên phổ biến, nhiều người 
đã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở khu vực này, 
nhưng khi càng đến gần thì ngôi nhà lại càng lùi ra 
xa hơn. Những người khác lại nói họ đã nhìn thấy 
một người nông dân và những con ngựa của anh ta - 
người được phát hiện là đã chết trong một cái ao 
gần đó.

Một số người khi lái xe trên con đường gần 
nghĩa trang vào ban đêm kể lại rằng họ đã gặp phải 
một chiếc xe ô tô theo phong cách “gangster” (loại 
xe phổ biến những năm 1940) xuất hiện trước đầu 
xe của họ và rồi chạy mất. Nhiều người khác khẳng 
định họ đã đâm vào chiếc xe vì cua gấp, nhưng khi 
định thần lại thì không hề thấy chiếc xe hay vết 
xước nào.

Năm 1991, tờ Chicago Sun-Times đăng 
một bức ảnh được chụp bởi một nữ du khách, trong 
ảnh là một người phụ nữ trong trạng thái “nửa thân 
dưới trong suốt”, mặc một chiếc váy cổ điển và 
ngồi trên bia mộ.

Các nhiếp ảnh gia đồng thời cũng là thành 
viên của nhóm nghiên cứu các sự kiện huyền bí đã 
khẳng định không nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ 
nào vào thời điểm chụp bức ảnh trên. Nhân vật 
trong bức ảnh được gọi là “Madonna của 
Bachelor's Grove”, và được cho là nhân vật trong 
truyền thuyết “White Lady”. Truyền thuyết này kể 
về người phụ nữ ợc chôn bên cạnh đứa con nhỏ  đư
của mình và sẽ xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn 
với đứa trẻ ợc ôm trong tay. ■  đư
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CUOÁI TUAÀN

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Chú chó nhỏ cứu mạng 
chủ nhân bằng một hành động 
bất ngờ

Nếu không có chú chó nhỏ ấy, cuộc 
đời của bà có lẽ đã rẽ sang một 
hướng khác.

Vào tháng 4/2019, bà Brenda Richards (78 
tuổi), sinh sống tại thành phố Derby, miền Trung 
nước Anh, như thường lệ đang bế chú chó 
Yorkshire terrier Cleo lên lầu đi ngủ, nhưng không 
hiểu vì lý do gì mà cô bé lại bắt đầu hành động kì lạ 
và cào vào ngực bà. Trong suốt vài phút ngắn ngủi, 
chủ chó nhỏ cố dùng móng vuốt áp chặt vào ngực 
bà Brenda, như cố gắng cảnh báo chủ nhân về căn 
bệnh chết người.

Thấy có chút lạ vì việc này chưa từng xảy 
ra, bà quyết định đi khám và được chẩn đoán có 
một khối u ở ngực phải. Sau 8 tháng điều trị, sức 
khỏe của bà đã hồi phục.

Bà kể lại: “Cleo đã cứu mạng tôi. Nó bỗng 
nhiên vùng vẫy đòi thoát ra. Đó là lúc tôi cảm nhận 
được khối u”.

Cụ bà Brenda được chẩn đoán mắc bệnh 
ung thư vú bởi các bác sĩ tại Bệnh viện Royal 
Derby, nơi trước đây bà đã từng làm tình nguyện 

viên.
Sau tám tháng điều trị, bao gồm hoá trị liệu, 

xạ trị và một thử nghiệm lâm sàng khác, bà đã khỏi 
bệnh.

“Tôi biết tất cả các y tá ở đây từ khi còn làm 
tình nguyện. Họ đã rất sốc khi thấy tôi trong bộ đồ 
bệnh nhân. Các y tá ở đây đều tuyệt vời và rất tận 
tình với tôi. Cũng không có quá nhiều việc phải 
làm. Chụp X-quang tuyến vú, sinh thiết và nhận kết 
quả chẩn đoán đều chỉ mất trong một ngày.

Họ cho tôi lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ khối 
u, nhũ ảnh hoặc không làm gì cả và đương nhiên tôi 
chọn phẫu thuật. Các bác sĩ đã loại bỏ tế bào ung 
thư và một lượng nhỏ mô xung quanh”, bà cho biết.

Kể từ khi được xuất viện vào tháng 2/2020, 
bà Brenda cảm thấy khỏe hơn rất nhiều và bắt đầu 
động viên mọi người đi kiểm tra.

Bà nói: “Mọi người có điều kiện nên đi 
khám càng sớm càng tốt. Tôi khá may mắn vì đã 
vượt qua nó một cách nhẹ nhàng do được chẩn 
đoán sớm”.

Cụ bà khẳng định những việc này hoàn 
toàn là nhờ chú chó nhỏ của mình, “Nếu Cleo 
không phát hiện ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết 

được bệnh tình của mình. Cleo thực sự đã cứu 
mạng tôi một mạng!”.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã 
dành tặng lời khen cho chú chó nhỏ, một ý kiến cho 
hay: “Động vật rất tuyệt vời, chúng ta hoàn toàn có 
thể học được nhiều điều từ chúng”. ■

Cuộc sống hòa thuận đến 
bất ngờ của bộ ba sư tử đực 
trong khu bảo tồn Nam Phi

Ba anh em sư tử Nam Phi là một 
trường hợp hiếm hoi trong thế giới 
tự nhiên khi mà ‘ba vị vua’ không 

bao giờ tranh giành quyền kiểm soát hay bạn tình.
Nhiếp ảnh gia Simon Needham, 53 tuổi, 

sinh ra ở Leeds, Anh đã có cơ hội ghi hình về ba anh 
em sư tử nổi tiếng trong chuyến đi đến khu bảo tồn 
Nam Phi GG Conservation.

Sư tử đực nổi tiếng hung dữ, là những kẻ 
săn mồi khét tiếng trong tự nhiên. Những cuộc 
chiến tranh giành lãnh thổ, bạn tình giữa các sư tử 
đực luôn luôn diễn ra rất khốc liệt, thậm chí một 
trong số đó phải bỏ mạng. Tuy nhiên, hình ảnh 
Simon Needham ghi lại được ở Nam Phi về ba con 
sư tử đực khiến ai cũng phải bất ngờ.

Ba con sư tử đực có tên là Samburu, 
Shenzis và Shomba sống rất hoà thuận với nhau, 
thoải mái nằm cạnh nhau mà không xảy ra bất cứ 
xung đột nào.

Theo các nhà bảo tồn, những con sư tử đực 
hoà thuận, nằm thoải mái bên nhau trong tự nhiên 
là điều không thường xuyên xảy ra.

Nhiếp ảnh gia Simon Needham cho biết 
những bức ảnh yên bình này mang một cảm giác 
hoàn toàn khác. Bộ ba vị vua khiến những người 
không biết nhiều về sư tử phải ngạc nhiên vì sự 

duyên dáng và điềm tĩnh của chúng.
Simon Needham cho biết: “Ba con sư tử 

đực này là anh em với nhau. Chúng thích tạo thành 
một nhóm đi chơi cùng nhau, yêu thương nhau. 
Tuy nhiên, cũng giống như những người anh em 
khác, cũng có lúc chúng trở nên nóng nảy. Khi mọi 
người xem những bức ảnh của tôi ,đa phần họ đều 
tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn ba con sư tử đực 
thoải mái khi gần gũi ở bên cạnh nhau như vậy”.

Khu bảo tồn GG Conservation ở Nam Phi 
là nơi ở của nhiều sư tử. Tại đây, có nhiều hình thức 
tham quan để du khách tương tác với sư tử ở 
khoảng cách gần như lồng bảo hộ hay căn nhà nghỉ 

có hàng rào điện ngay giữa khu bảo tồn.
Simon Needham chia sẻ rằng: “Tôi rất yêu 

động vật và bộ lông tuyệt đẹp của những con sư tử 
khiến tôi ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Rất 
khó có thể tiếp cận gần tới con sư tử nhưng may 
mắn tôi đã có được một vài khoảnh khắc khi nó đến 
cự ly đủ gần khi đi ngang qua lãnh thổ của sư tử”.

Sở dĩ nhiếp ảnh gia Simon Needham cố 
gắng chụp ảnh thiên nhiên hoang dã nói chung và 
sư tử nói riêng và chia sẻ loạt ảnh ấn tượng cho mọi 
người vì anh hy vọng những bức ảnh sẽ góp phần 
giúp nâng cao nhận thức về khu bảo tồn, những con 
sư tử trong tự nhiên.

Simon Needham chính là nhiếp ảnh gia gây 
xôn xao mạng xã hội vào năm 2021 sau khi anh 
chia sẻ bức ảnh sư tử kiêu hãnh đứng trên một đỉnh 
đồi đầy xương để quan sát khung cảnh xung quanh. 
Bức ảnh ấn tượng khiến nhiều người liên tưởng 
đến hình ảnh kinh điển trong bộ phim hoạt hình nổi 
tiếng 'Vua sư tử'. ■  

Nghĩa trang Bachelor's 
Grove

Nghĩa trang nhỏ nằm trong khu rừng 
thuộc ngoại ô Chicago là khu 
nghĩa trang bị “ma ám” nổi tiếng 

nhất với hơn 100 trường hợp nhìn thấy bóng dáng, 
ánh sáng kỳ lạ và các hiện tượng siêu nhiên.

Vào những năm 1950, khi các vụ phá hoại 
ở khu vực hẻo lánh trở nên phổ biến, nhiều người 
đã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở khu vực này, 
nhưng khi càng đến gần thì ngôi nhà lại càng lùi ra 
xa hơn. Những người khác lại nói họ đã nhìn thấy 
một người nông dân và những con ngựa của anh ta - 
người được phát hiện là đã chết trong một cái ao 
gần đó.

Một số người khi lái xe trên con đường gần 
nghĩa trang vào ban đêm kể lại rằng họ đã gặp phải 
một chiếc xe ô tô theo phong cách “gangster” (loại 
xe phổ biến những năm 1940) xuất hiện trước đầu 
xe của họ và rồi chạy mất. Nhiều người khác khẳng 
định họ đã đâm vào chiếc xe vì cua gấp, nhưng khi 
định thần lại thì không hề thấy chiếc xe hay vết 
xước nào.

Năm 1991, tờ Chicago Sun-Times đăng 
một bức ảnh được chụp bởi một nữ du khách, trong 
ảnh là một người phụ nữ trong trạng thái “nửa thân 
dưới trong suốt”, mặc một chiếc váy cổ điển và 
ngồi trên bia mộ.

Các nhiếp ảnh gia đồng thời cũng là thành 
viên của nhóm nghiên cứu các sự kiện huyền bí đã 
khẳng định không nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ 
nào vào thời điểm chụp bức ảnh trên. Nhân vật 
trong bức ảnh được gọi là “Madonna của 
Bachelor's Grove”, và được cho là nhân vật trong 
truyền thuyết “White Lady”. Truyền thuyết này kể 
về người phụ nữ ợc chôn bên cạnh đứa con nhỏ  đư
của mình và sẽ xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn 
với đứa trẻ ợc ôm trong tay. ■  đư
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Tòa Án Vị Thành Niên: Bóc 
phốt xã hội Hàn Quốc chỉ bằng 
10 tập phim, bạo lực ngập tràn 
nhưng không hề phản cảm

Tòa Án Vị Thành Niên đủ tầm sánh 
ngang với những siêu phẩm như 
Signal, Secret Forest.

Từ khi mới tung trailer đầu tiên, Tòa Án Vị 
Thành Niên (Juvenile Justice) đã khiến những 
người yêu phim Hàn phải ngóng đợi từng ngày. Và 
không phụ sự kì vọng của khán giả, Tòa Án Vị 
Thành Niên không chỉ là một bộ phim hình sự hay, 
mà còn tiệm cận sự hoàn hảo trong cách làm phim 
và diễn xuất.

Xã hội Hàn Quốc thu nhỏ lại chỉ bằng 10 
tập phim

Đúng như tên gọi, Tòa Án Vị Thành Niên 
xoay quanh những vụ án mà thủ phạm là những 
thanh thiếu niên chưa đầy 18 tuổi. Chưa đến tuổi 
phải chịu trách nhiệm hình sự, các tội phạm trẻ tuổi 
được xét xử trong những phiên tòa với hình phạt 
cao nhất là 2 năm trong trại giáo dưỡng. Lợi dụng 
điều này, chúng thỏa sức làm ra những tội ác tán tận 
lương tâm, từ giết người phân xác đến cưỡng bức 
tập thể đều có. Nhưng thẩm phán Shim Eun Seok 
(Kim Hye Soo) - một người căm ghét tội phạm vị 
thành niên quyết tâm khiến cho những đứa trẻ phải 
biết hối hận trước lỗi lầm của mình.

Nếu chỉ xem trailer, nhiều người sẽ nghĩ phim 
xoay quanh phòng xử án với những phiên điều 
trần, vạch mặt tội phạm. Tuy nhiên, Tòa Án Vị 
Thành Niên lại có bối cảnh rộng hơn thế rất nhiều.

Chỉ với 10 tập phim, Tòa Án Vị Thành Niên 
xoáy sâu vào gần như đầy đủ các vấn đề nổi cộm 
trong xã hội Hàn Quốc. Sự lơi lỏng của luật pháp, 
bạo lực gia đình, bạo lực học đường, gian lận thi 
cử, mại dâm trẻ em, quay lén, gây tai nạn bỏ trốn… 
Thật khó có thể tin một bộ phim lại có thể ôm đồm 
từng ấy vấn đề trong thời lượng có hạn, chỉ vẻn vẹn 
10 tập. Dù vậy, sự liên kết giữa các tình tiết rất tài 
tình, khiến cho nội dung phim vẫn có sự mạch lạc, 
không bị rối rắm.

Tội phạm vị thành niên - những đứa trẻ lạc 
lối giữa hai ngã rẽ

Không chỉ trích, miệt thị cũng chẳng bênh 
vực, “tẩy trắng”, phim mang lại những cái nhìn rất 
đa chiều về tội phạm thiếu niên. Có người sinh ra 
trong gia đình nghèo khó, túng quấn nên làm liều, 
có người được cha mẹ nuông chiều, bao bọc đến 
coi thường pháp luật, có người vì thiếu thốn tình 
thương mà tâm lý bất ổn, kích động… Nhưng dù vì 
lý do gì, tất cả bị cáo đều được xét xử công bằng, 
thấu tình đạt lý.

Chưa dừng lại ở đó, Tòa Án Vị Thành Niên nói 
lên một vấn đề mà ít bộ phim hình sự nào đi sâu. Đó 
là cuộc sống của tội phạm thiếu niên sau bản án. 
Nếu như ở những phiên tòa bình thường, thẩm 
phán tuyên án là hết trách nhiệm. Nhưng ở phiên 
tòa vị thành niên, thẩm phán chính là những người 
sẽ giám sát những thiếu niên mắc lỗi cho đến mãn 
hạn quản chế. Làm cách nào để những thiếu niên 
từng lầm lỡ biết hướng thiện, không đi sâu vào con 
đường sai trái? Đó là điều các thẩm phán trong 
phim luôn trăn trở. Đây cũng chính là điều giúp 
Tòa Án Vị Thành Niên không khô khan, khuôn 
mẫu và nặng về chuyên ngành như nhiều bộ phim 
lấy bối cảnh tòa án khác.

Với một nội dung phức tạp là vậy, thật may 
mắn Tòa Án Vị Thành Niên không có một “hố đen” 
diễn xuất nào. Từ dàn chính với những cái tên đình 
đám như Kim Hye Soo, Kim Mu Yeol, Lee Sung 
Min, đến những diễn viên trẻ tuổi chỉ xuất hiện 
chớp nhoáng ở vài phân cảnh. Đặc biệt, Kim Hye 
Soo chứng minh đẳng cấp với 3 bộ phim liên tiếp, 
từ Signal, Hyena đến Tòa Án Vị Thành Niên đều 
xuất sắc.

Cái giỏi của phim là xây dựng những nhân vật 
khiến ta phải trăn trở. Như thẩm phán Shim Eun 
Seok là người cộc cằn, thiếu sự mềm mỏng, nhưng 
cô chưa bao giờ xử sai, xử ép một thiếu niên nào. 
Thẩm phán trưởng Kang Won Joong ban đầu như 
một nhân vật phản diện đáng ghét, nhưng cái kết lại 
khiến khán giả bất ngờ. Ngay cả những đứa trẻ bất 
hảo hay “phá làng phá xóm” cũng có khoảnh khắc 
đáng thương. Thật khó có thể đánh giá một nhân 
vật ngay từ lúc “chào sân” mà phải từ từ khám phá 
mới biết.

Cách làm phim văn minh: Không phản 
cảm - không thừa thãi

Đề cập đến một số vụ giết người, hiếp dâm dã 
man, Tòa Án Vị Thành Niên đôi khi khiến người 
xem cảm thấy bị ám ảnh. Kẻ thủ ác cũng không 
phải lúc nào cũng nhận ra lỗi lầm, gây ức chế và 
bực bội cho khán giả. Tuy nhiên, phim đã rất tiết 
chế để những cảnh quay bạo lực không đi quá giới 
hạn.

Một điều mà khán giả Hàn Quốc khen ngợi hết 
lời ở Tòa Án Vị Thành Niên là không kéo dài tình 
tiết một cách thừa thãi như một số bộ phim truyền 
hình khác. Phim giống như những series ngắn tập 
của Anh, Mỹ nơi mọi vấn đề đều được giải quyết 
nhanh chóng, rõ ràng. Nhờ sự góp sức của nền tảng 
nước ngoài, Hàn Quốc đã tiến bộ hơn nhiều trong 
cách làm phim.

Tòa Án Vị Thành Niên hiện đã phát sóng trọn 
bộ trên Netflix.

                                                               Minh 
Hạo

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi 
đệ đơn kiện vì bị đưa tin ly hôn

Cặp nghệ sĩ đã nộp đơn tố cáo Trương 
Tiểu Hàn để đòi lại danh dự. Họ bị 
blogger này tung tin rạn nứt hôn nhân.

Ngày 28/2, Sina đưa tin Ngô Kỳ Long và Lưu 
Thi Thi đệ đơn kiện blogger Trương Tiểu Hàn tung 
tin sai sự thật, phỉ báng danh dự của họ. Cặp nghệ sĩ 
ủy quyền hoàn toàn cho luật sư làm việc với 
Trương Tiểu Hàn.

Theo đại diện của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi 
Thi, Trương Tiểu Hàn đã phát hành nhiều mẫu 
truyện tranh có nội dung hư cấu, bịa đặt về đời sống 
riêng tư, ảnh hưởng đến danh tiếng hai diễn viên. 
Do đó, cặp sao yêu cầu Trương Tiểu Hàn xin lỗi và 
chấm dứt hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Ngày 25/2, Trương Tiểu Hàn - blogger nổi 
danh Trung Quốc - chia sẻ thông tin cặp nghệ sĩ vợ 
chồng chênh lệch nhiều tuổi đã ly hôn.

Nguồn tin cho biết thêm người chồng đã phải 
lòng một trợ lý nữ. Sau khi bị vợ phát hiện đã tranh 
cãi gay gắt và ly hôn.

Trương Tiểu Hàn sử dụng ảnh cưới của vợ 
chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi và theo những 
thông tin cung cấp, công chúng cho rằng đối tượng 
được nói tới là cặp sao Bộ bộ kinh tâm. Hai nghệ sĩ 
cách nhau 17 tuổi.

Sau khi tin tức tiêu cực về hôn nhân bị lan 
truyền, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi lên tiếng phủ 
nhận. Nam diễn viên đổi ảnh đại diện có đeo nhẫn 
cưới trên tay để khẳng định mối quan hệ với người 
đẹp Lưu kim tuế nguyệt vẫn hạnh phúc.

“Vốn dĩ chúng tôi không muốn phản hồi vụ 
việc, nhưng tin tức sai sự thật đã làm xáo trộn cuộc 
sống của vợ chồng tôi và người thân. Xin đừng lan 
truyền những thông tin không có thật. Vợ chồng 
chúng tôi vẫn tốt đẹp”, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi 
Thi phản hồi.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hẹn hò sau khi 
hợp tác trong phim Bộ bộ kinh tâm năm 2011. Năm 
2015, hai nghệ sĩ kết hôn. Sau gần 5 năm chung 
sống, cả hai đón con trai đầu lòng. Những năm gần 
đây, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong 
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Tòa Án Vị Thành Niên: Bóc 
phốt xã hội Hàn Quốc chỉ bằng 
10 tập phim, bạo lực ngập tràn 
nhưng không hề phản cảm

Tòa Án Vị Thành Niên đủ tầm sánh 
ngang với những siêu phẩm như 
Signal, Secret Forest.

Từ khi mới tung trailer đầu tiên, Tòa Án Vị 
Thành Niên (Juvenile Justice) đã khiến những 
người yêu phim Hàn phải ngóng đợi từng ngày. Và 
không phụ sự kì vọng của khán giả, Tòa Án Vị 
Thành Niên không chỉ là một bộ phim hình sự hay, 
mà còn tiệm cận sự hoàn hảo trong cách làm phim 
và diễn xuất.

Xã hội Hàn Quốc thu nhỏ lại chỉ bằng 10 
tập phim

Đúng như tên gọi, Tòa Án Vị Thành Niên 
xoay quanh những vụ án mà thủ phạm là những 
thanh thiếu niên chưa đầy 18 tuổi. Chưa đến tuổi 
phải chịu trách nhiệm hình sự, các tội phạm trẻ tuổi 
được xét xử trong những phiên tòa với hình phạt 
cao nhất là 2 năm trong trại giáo dưỡng. Lợi dụng 
điều này, chúng thỏa sức làm ra những tội ác tán tận 
lương tâm, từ giết người phân xác đến cưỡng bức 
tập thể đều có. Nhưng thẩm phán Shim Eun Seok 
(Kim Hye Soo) - một người căm ghét tội phạm vị 
thành niên quyết tâm khiến cho những đứa trẻ phải 
biết hối hận trước lỗi lầm của mình.

Nếu chỉ xem trailer, nhiều người sẽ nghĩ phim 
xoay quanh phòng xử án với những phiên điều 
trần, vạch mặt tội phạm. Tuy nhiên, Tòa Án Vị 
Thành Niên lại có bối cảnh rộng hơn thế rất nhiều.

Chỉ với 10 tập phim, Tòa Án Vị Thành Niên 
xoáy sâu vào gần như đầy đủ các vấn đề nổi cộm 
trong xã hội Hàn Quốc. Sự lơi lỏng của luật pháp, 
bạo lực gia đình, bạo lực học đường, gian lận thi 
cử, mại dâm trẻ em, quay lén, gây tai nạn bỏ trốn… 
Thật khó có thể tin một bộ phim lại có thể ôm đồm 
từng ấy vấn đề trong thời lượng có hạn, chỉ vẻn vẹn 
10 tập. Dù vậy, sự liên kết giữa các tình tiết rất tài 
tình, khiến cho nội dung phim vẫn có sự mạch lạc, 
không bị rối rắm.

Tội phạm vị thành niên - những đứa trẻ lạc 
lối giữa hai ngã rẽ

Không chỉ trích, miệt thị cũng chẳng bênh 
vực, “tẩy trắng”, phim mang lại những cái nhìn rất 
đa chiều về tội phạm thiếu niên. Có người sinh ra 
trong gia đình nghèo khó, túng quấn nên làm liều, 
có người được cha mẹ nuông chiều, bao bọc đến 
coi thường pháp luật, có người vì thiếu thốn tình 
thương mà tâm lý bất ổn, kích động… Nhưng dù vì 
lý do gì, tất cả bị cáo đều được xét xử công bằng, 
thấu tình đạt lý.

Chưa dừng lại ở đó, Tòa Án Vị Thành Niên nói 
lên một vấn đề mà ít bộ phim hình sự nào đi sâu. Đó 
là cuộc sống của tội phạm thiếu niên sau bản án. 
Nếu như ở những phiên tòa bình thường, thẩm 
phán tuyên án là hết trách nhiệm. Nhưng ở phiên 
tòa vị thành niên, thẩm phán chính là những người 
sẽ giám sát những thiếu niên mắc lỗi cho đến mãn 
hạn quản chế. Làm cách nào để những thiếu niên 
từng lầm lỡ biết hướng thiện, không đi sâu vào con 
đường sai trái? Đó là điều các thẩm phán trong 
phim luôn trăn trở. Đây cũng chính là điều giúp 
Tòa Án Vị Thành Niên không khô khan, khuôn 
mẫu và nặng về chuyên ngành như nhiều bộ phim 
lấy bối cảnh tòa án khác.

Với một nội dung phức tạp là vậy, thật may 
mắn Tòa Án Vị Thành Niên không có một “hố đen” 
diễn xuất nào. Từ dàn chính với những cái tên đình 
đám như Kim Hye Soo, Kim Mu Yeol, Lee Sung 
Min, đến những diễn viên trẻ tuổi chỉ xuất hiện 
chớp nhoáng ở vài phân cảnh. Đặc biệt, Kim Hye 
Soo chứng minh đẳng cấp với 3 bộ phim liên tiếp, 
từ Signal, Hyena đến Tòa Án Vị Thành Niên đều 
xuất sắc.

Cái giỏi của phim là xây dựng những nhân vật 
khiến ta phải trăn trở. Như thẩm phán Shim Eun 
Seok là người cộc cằn, thiếu sự mềm mỏng, nhưng 
cô chưa bao giờ xử sai, xử ép một thiếu niên nào. 
Thẩm phán trưởng Kang Won Joong ban đầu như 
một nhân vật phản diện đáng ghét, nhưng cái kết lại 
khiến khán giả bất ngờ. Ngay cả những đứa trẻ bất 
hảo hay “phá làng phá xóm” cũng có khoảnh khắc 
đáng thương. Thật khó có thể đánh giá một nhân 
vật ngay từ lúc “chào sân” mà phải từ từ khám phá 
mới biết.

Cách làm phim văn minh: Không phản 
cảm - không thừa thãi

Đề cập đến một số vụ giết người, hiếp dâm dã 
man, Tòa Án Vị Thành Niên đôi khi khiến người 
xem cảm thấy bị ám ảnh. Kẻ thủ ác cũng không 
phải lúc nào cũng nhận ra lỗi lầm, gây ức chế và 
bực bội cho khán giả. Tuy nhiên, phim đã rất tiết 
chế để những cảnh quay bạo lực không đi quá giới 
hạn.

Một điều mà khán giả Hàn Quốc khen ngợi hết 
lời ở Tòa Án Vị Thành Niên là không kéo dài tình 
tiết một cách thừa thãi như một số bộ phim truyền 
hình khác. Phim giống như những series ngắn tập 
của Anh, Mỹ nơi mọi vấn đề đều được giải quyết 
nhanh chóng, rõ ràng. Nhờ sự góp sức của nền tảng 
nước ngoài, Hàn Quốc đã tiến bộ hơn nhiều trong 
cách làm phim.

Tòa Án Vị Thành Niên hiện đã phát sóng trọn 
bộ trên Netflix.

                                                               Minh 
Hạo

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi 
đệ đơn kiện vì bị đưa tin ly hôn

Cặp nghệ sĩ đã nộp đơn tố cáo Trương 
Tiểu Hàn để đòi lại danh dự. Họ bị 
blogger này tung tin rạn nứt hôn nhân.

Ngày 28/2, Sina đưa tin Ngô Kỳ Long và Lưu 
Thi Thi đệ đơn kiện blogger Trương Tiểu Hàn tung 
tin sai sự thật, phỉ báng danh dự của họ. Cặp nghệ sĩ 
ủy quyền hoàn toàn cho luật sư làm việc với 
Trương Tiểu Hàn.

Theo đại diện của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi 
Thi, Trương Tiểu Hàn đã phát hành nhiều mẫu 
truyện tranh có nội dung hư cấu, bịa đặt về đời sống 
riêng tư, ảnh hưởng đến danh tiếng hai diễn viên. 
Do đó, cặp sao yêu cầu Trương Tiểu Hàn xin lỗi và 
chấm dứt hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Ngày 25/2, Trương Tiểu Hàn - blogger nổi 
danh Trung Quốc - chia sẻ thông tin cặp nghệ sĩ vợ 
chồng chênh lệch nhiều tuổi đã ly hôn.

Nguồn tin cho biết thêm người chồng đã phải 
lòng một trợ lý nữ. Sau khi bị vợ phát hiện đã tranh 
cãi gay gắt và ly hôn.

Trương Tiểu Hàn sử dụng ảnh cưới của vợ 
chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi và theo những 
thông tin cung cấp, công chúng cho rằng đối tượng 
được nói tới là cặp sao Bộ bộ kinh tâm. Hai nghệ sĩ 
cách nhau 17 tuổi.

Sau khi tin tức tiêu cực về hôn nhân bị lan 
truyền, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi lên tiếng phủ 
nhận. Nam diễn viên đổi ảnh đại diện có đeo nhẫn 
cưới trên tay để khẳng định mối quan hệ với người 
đẹp Lưu kim tuế nguyệt vẫn hạnh phúc.

“Vốn dĩ chúng tôi không muốn phản hồi vụ 
việc, nhưng tin tức sai sự thật đã làm xáo trộn cuộc 
sống của vợ chồng tôi và người thân. Xin đừng lan 
truyền những thông tin không có thật. Vợ chồng 
chúng tôi vẫn tốt đẹp”, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi 
Thi phản hồi.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hẹn hò sau khi 
hợp tác trong phim Bộ bộ kinh tâm năm 2011. Năm 
2015, hai nghệ sĩ kết hôn. Sau gần 5 năm chung 
sống, cả hai đón con trai đầu lòng. Những năm gần 
đây, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong 
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showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh 
và chăm lo tổ ấm. Vợ chồng anh hiện sở hữu khối 
tài sản khoảng 1,7 tỷ USD.

Tháng 7/2021, Ngô Kỳ Long chia sẻ xuất phát 
từ tình yêu với vợ con, nam diễn viên tạm dừng 
đóng phim. Tài tử Đài Loan cho biết muốn trở 
thành người đồng hành xuyên suốt bên con trong 
quá trình trưởng thành, san sẻ gánh nặng nuôi dạy 
và chăm sóc con với Lưu Thi Thi. Do đó, anh chủ 
động giảm khối lượng công việc, chỉ nhận lời ghi 
hình các show giải trí.

                                                                    
An Chi

Lâm Phong tức giận về nhà 
kế thừa tài sản vì không được 
TVB trọng dụng?

Có thực lực, có nhan sắc nhưng hơn 15 
năm hoạt động Lâm Phong chưa từng 
nhận được giải thưởng nào từ nhà đài. 

Điều này khiến anh dứt áo ra đi và phải chăng là sẽ 
rút lui khỏi ngành công nghiệp giải trí?

Nghệ sĩ muốn bước vào làng giải trí, mỗi 
người đều có những khao khát, mục tiêu   khác nhau 
để bước vào vòng tròn đầy thị phi này. Một số để 
thay đổi cuộc sống và số phận của chính họ, một số 
để đạt được danh tiếng và tiền tài, và một số để 
chứng minh rằng tài năng của họ để được mọi 
người công nhận.

Tóm lại, mọi người đều có những ý tưởng 
khác nhau và nằm trong vòng kết nối này. Ví dụ, có 
một ngôi sao nam ở Hong Kong, anh ấy là một thủ 
môn, nhưng anh ấy đã bước chân vào làng giải trí. 
Trong hơn mười năm kể từ khi ra mắt, anh ấy đã 
làm việc chăm chỉ theo hướng diễn viên xuất sắc 
nhất, hy vọng rằng anh ấy có thể có được vinh dự 
này để chứng minh năng lực của mình.

Sao nam này là nghệ sĩ Hong Kong TVB Lâm 
Phong, Lâm Phong từng được coi như người gác 
cổng. Ông nội của anh tốt nghiệp Học viện Quân sự 
Whampoa (ở Đài Loan), từng là thiếu tướng kiêm 
tổng tham mưu trưởng, là một trong những vị 
tướng quan trọng trong cuộc Khởi nghĩa Hạ Môn. 
Và cha anh Lâm Hoa Quốc Chủ tịch kiêm Tổng 
Giám đốc của Công ty TNHH Phát triển Bất động 
sản Nặc Lâm (Hạ Môn), sở hữu tài sản khoảng 1,8 
tỷ Nhân dân tệ.

Là con trai cả, Lâm Phong đương nhiên muốn 
kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng 
Lâm Phong vì muốn lên màn ảnh đã phải làm 
ngược lại mong muốn của gia đình và bước chân 
vào làng giải trí.

Sau khi bước vào lớp đào tạo diễn viên, những 
người mới đến thường sẽ được phân công công 
việc dẫn chương trình, khi thời cơ chín muồi sẽ 
được mời tham gia diễn xuất, một số nhân vật nhỏ 
trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và các vai 
phụ. Đây là cách Lâm Phong đã đi suốt chặng 
đường, trong quá trình theo đuổi đam mê nghệ 
thuật. Thậm chí, nam nghệ sĩ đã phải chịu đựng rất 
nhiều điều cực khổ hay phiền toái, nhưng anh ấy rất 
thích công việc này. Lâm Phong, người có thể thừa 
kế công việc kinh doanh của gia đình và tận hưởng 
cuộc sống của một gia đình giàu có, nhưng lại phải 
chọn một con đường rất khó khăn để phát triển.

Trong mười năm phát triển sự nghiệp, Lâm 
Phong đã quay rất nhiều tác phẩm điện ảnh và 
truyền hình và là một trong diễn viên được khán giả 
vô cùng yêu thích từ đầu những năm 2000, bằng 
chính tài năng và nhan sắc của mình, anh ghi dấu 
trong lòng khán giả với nhiều bộ phim truyền hình 
nổi tiếng.

Khi còn dưới “mái nhà” TVB, Lâm Phong đã 
được xếp ngang hàng cùng với nhiều nam diễn 
viên nổi tiếng khác như Trần Hào, Lê Diệu Tường, 
Lâm Bảo Di,… nhưng đáng tiếc là anh chưa từng 
đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhưng đến năm 2014, sau khi tham gia Sứ đồ 
hành giả cùng Xa Thi Mạn, nam diễn viên bất ngờ 
quyết định rời TVB để phát triển con đường sự 
nghiệp riêng.

Những năm gần đây, Lâm Phong góp mặt 
trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất 
sắc như Đội chống tham nhũng 4, Biệt đội cơ động, 
Ỷ thiên đồ long ký 2022,…

Không những vậy, vào dịp lễ tình nhân 14-2, 
Lâm Phong đã cho ra mắt dự án Still Naive. Mặc dù 
trước đây Lâm Phong bận quay phim trước khi 
phát hành bài hát của mình. Ngoài ra, Lâm Phong 
được báo chí gọi là Anh trai số một của Warner 
Music. Tuy nhiên, Lâm Phong khiêm tốn gạt đi lời 
khen: “Tôi rất vinh dự khi trở thành một phần của 
gia đình Warner Music, bởi vì mọi người đều có 
những giá trị giống nhau đối với âm nhạc”.

Cách đây không lâu, cánh săn ảnh Hoa ngữ đã 
quay được cảnh Lâm Phong trở về Hạ Môn và sống 
cùng cha mẹ trong một khoảng thời gian. Điều này 
khiến nhiều người suy đoán rằng phải chăng thời 
gian này nam diễn viên muốn dành cho gia đình và 
nghỉ ngơi.

Giới bên ngoài từng đồn đoán có phải cha của 
Lâm Phong định để anh về quê kế thừa công việc 
kinh doanh của gia đình nên Lâm Phong muốn bỏ 
ngành điện ảnh. Cha mẹ anh rất tôn trọng sự lựa 
chọn của anh và hy vọng con cái có thể phát triển 
tốt theo cuộc sống của chính mình, nên nói Lâm 
Phong về nhà kế thừa công việc kinh doanh của gia 

đình là không thực tế.

                                                             Quốc 
Minh

Sao 'Squid Game' thắng giải 
SAG

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon của 
“Squid Game” giành danh hiệu “Diễn 
viên phim truyền hình dài tập xuất sắc” 

tại giải SAG, ngày 27/2.

Họ là hai ngôi sao châu Á đầu tiên được vinh 
danh tại sự kiện của Hiệp hội Diễn viên Mỹ. Khi 
phát biểu, Lee Jung Jae nói: “Xin cảm ơn rất nhiều. 
Thực sự quá lớn lao. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu, 
nhưng tôi không nghĩ có thể đọc nó. Cảm ơn khán 
giả toàn cầu đã dành tình yêu cho Squid Game và 
cảm ơn êkíp phim”. Tài tử được báo chí Hàn dự 
đoán tiến vào thị trường Âu Mỹ sau thành công với 
Squid Game. Hồi tháng 1, anh đứng đầu top diễn 
viên nổi tiếng ở quê nhà.

Jung Ho Yeon nói: “Tôi từng theo dõi rất nhiều 
nghệ sĩ ở đây qua màn hình tivi, với tư cách khán 
giả, mơ ước được trở thành một diễn viên. Cảm ơn 
mọi người đã gieo ước mơ và mở cánh cửa ấy cho 
tôi. Tôi yêu êkíp phim Squid Game”. Xuất thân 
người mẫu, cô nhanh chóng nổi tiếng sau vai Sae 
Byeok trong phim. Tuy nhiên, trên Instagram, 
Twitter, nhiều người nhận xét cô không xứng đáng 
giải thưởng vì diễn xuất một màu, biểu cảm kém.

Ngoài ra, phim chiến thắng hạng mục hành 
động xuất sắc dành cho dàn diễn viên đóng thế. 
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk xúc động khi tác 
phẩm được vinh danh. Ông nhớ lại những ngày vất 
vả tuyển chọn diễn viên, thử vai, tập kịch bản trên 
trường quay. Đoàn phim đang lên kế hoạch thực 
hiện phần hai.

Squid Game ra mắt hồi giữa tháng 9, trở thành 
series thành công nhất lịch sử của Netflix với 111 
triệu người xem sau 25 ngày phát sóng. Phim thuộc 
thể loại chiến đấu sinh tồn, xoay quanh Gi Hun 
(Lee Jung Jae đóng), một đàn ông trung niên bị vợ 
bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm 
triệu won. Một ngày, chủ nợ bắt được anh và ép ký 
giấy hiến thận để xóa nợ. Gi Hun đồng ý tham gia 
trò chơi sinh tử với cơ hội kiếm 456 tỷ won để đổi 

đời. Kịch bản phim lồng ghép nhiều thông điệp về 
xã hội, tôn giáo và chính trị. Giới phê bình kỳ vọng 
tác phẩm chiến thắng các hạng mục quan trọng của 
Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, phim chỉ thắng giải nam 
phụ, giành cho O Yeong Su.

Trang Full Circle nhận xét: “Hiếm bộ phim nào 
gây chấn động thế giới như Squid Game năm qua. 
Dự án có những cảnh bạo lực không dành cho 
người yếu tim và nhiều phân đoạn mang tính bình 
luận xã hội sâu sắc. Những yếu tố này tạo nên sự 
tương phản tinh tế và hấp dẫn”.

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen 
Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tôn 
vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền 
hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới 
nude, một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại 
cầm mặt nạ bi kịch - người đàn ông này gọi là 
“Diễn viên”. Tổ chức từ năm 1995, SAG Award là 
một trong những dự báo cho những ngôi sao sẽ 
bước lên bục vinh quang ở giải Oscar một tháng 
sau đó.

                                                                    Hà Thu 

Trương Trí Lâm giảm cát-xê để 
đóng phim

Trương Trí Lâm là ngôi sao có danh tiếng ở 
thị trường giải trí Trung Quốc. Mới đây, 
nam diễn viên chủ động hạ thù lao để nhận 

được vai diễn anh yêu thích.

Ngày 28/2, Sohu đưa tin Trương Trí Lâm đóng 
chính trong tác phẩm Người giữ thành. Nam diễn 
viên vào vai cảnh sát. Anh sẽ hợp tác cùng Tăng 
Thuấn Hy - sao trẻ được biết đến với vai Trương Vô 
Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2019.

Theo Sohu, Trương Trí Lâm đã giảm 20% cát-xê 
để góp mặt trong Người giữ thành. Anh nhận 
khoảng 4 triệu NDT (634.000 USD). Trang tin cho 
biết thù lao đóng phim của tài tử Hong Kong hiện 
tại là 7 con số, trong khi cát-xê dự sự kiện không 
dưới 160.000 USD.

Sina cho biết lý do Trương Trí Lâm hạ giá thù lao 
xuất phát từ sự yêu thích với vai diễn. “Trương Trí 
Lâm không câu nệ chuyện tiền bạc. Chúng tôi vừa 
dứt lời, anh ấy đã gật đồng ý”, nhà sản xuất cho 
biết.

Người giữ thành quy tụ dàn sao, đội ngũ sản xuất 
hàng đầu Hong Kong và Trung Quốc Đại lục. Theo 

Sina, Tô Vạn Thông - giám chế Sứ đồ hành giả - là 
đạo diễn phim. Nội dung phim xoay quanh quá 
trình truy bắt tội phạm nguy hiểm của cảnh sát 
Hong Kong. QQ cho biết nhà sản xuất từng mời 
Nhậm Đạt Hoa tham gia diễn chính, nhưng nam 
diễn viên từ chối vì kẹt lịch trình.

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, nổi tiếng với các 
phim Anh hùng xạ điêu 1994 (vai Quách Tĩnh), 
Bao la vùng trời, Đội chống tham nhũng, Huynh đệ 
tình thâm, Đường về hạnh phúc... Năm 2021, nam 
diễn viên có bước ngoặt trong sự nghiệp. Anh trở 
thành ngôi sao được săn đón ở thị trường giải trí 
Đại lục sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt 
mọi chông gai, Night in the Greater Bay.

Hiện, Trương Trí Lâm và vợ là Hoa hậu Viên Vịnh 
Nghi đắt show truyền hình, quảng cáo cho các 
thương hiệu. Tuy nhiên, tài tử Hong Kong chia sẻ 
anh dự định giải nghệ trong 5 năm tới. Lý do là 
Trương Trí Lâm cảm thấy không còn đủ nhiệt 
huyết và sức khỏe để tiếp tục công việc trong 
ngành nghệ thuật.

                                                                 Tuệ Lâm

“Crazy Love” của Krystal tung 
poster đầy kích thích sau khi 
khiến fan thất vọng vì nhan sắc 
nam chính

Bộ phim truyền hình sắp tới của đài KBS 
2TV - “Crazy Love” đã “thả xích” các 
poster mới với sự góp mặt của Kim Jae 

Wook, Krystal và Ha Jun.

Crazy Love do Kim Jae Wook, Krystal và Ha Jun 
đóng chính là một câu chuyện tình cảm lãng mạn 
và hỗn loạn giữa một giám đốc thô lỗ, giỏi giang 
nhưng phải nhận được một lời đe dọa đầy “sát khí” 
và cô thư ký bị bệnh nan y.

Kim Jae Wook đóng vai Noh Go Jin, một nhân vật 
tự cao tự đại, là giám đốc điều hành của công ty 
giáo dục GOTOP và là giảng viên toán hàng đầu cả 
nước với chỉ số IQ 190. 

Krystal vào vai Lee Shin Ah, thư ký của Noh Go 
Jin, người không có nhiều kinh nghiệm. Ha Jun 
đảm nhận vai Oh Sae Gi, phó chủ tịch điển trai của 
GOTOP, người có khả năng dỗ dành Noh Go Jin 
và an ủi những nhân viên bị CEO làm tổn thương.

Mặc dù Noh Go Jin là một giảng viên ngôi sao, 
nhưng anh lại bị các nhân viên không ưa vì tính 
cách nóng nảy và nhạy cảm. Thứ duy nhất anh thực 
sự coi trọng là tiền. 

Bởi vì tính khí khó chịu của mình, Noh Go Jin nhận 
được rất nhiều lời đe dọa bị giết. Tuy nhiên, khi các 
mối đe dọa về cái chết ngày càng trầm trọng hơn, 
anh đã tạo ra bí mật của riêng mình để bắt tên tội 
phạm.

Mặt khác, Lee Shin Ah là một thư ký nhút nhát 
nhưng siêng năng. Không ai từng là thư ký của Noh 
Go Jin trong hơn ba tháng, nhưng cô đã làm việc 
hết sức nỗ lực trong một năm để đạt được ước mơ 
của mình. 

Tuy vậy, cuộc sống mang đến cho cô sự tuyệt vọng 
thay vì hy vọng ngọt ngào, khi cô nhận ra mình 
không còn nhiều thời gian để sống. Nghĩ rằng tất cả 
đều là lỗi của Noh Go Jin, Lee Shin Ah lên kế 
hoạch cho một bí mật tàn nhẫn để trả thù.

Oh Sae Gi là người sếp lý tưởng vừa có ngoại hình 
đẹp lại vừa có cách cư xử ấm áp. Tuy nhiên, anh 
cũng có một bí mật mà anh thậm chí không nói với 
Noh Go Jin, mặc dù họ rất thân thiết.

Hai poster mới được phát hành cho thấy Noh Go 
Jin, Lee Shin Ah và Oh Sae Gi đang tạo dáng ở sát 
nhau. 

Trong hình, họ giữ ngón tay trên môi và ngụ ý 
những bí mật của riêng mình bằng những biểu cảm 
đầy ẩn ý. Dòng chữ có nội dung “Mọi người đều có 
bí mật” làm gia tăng sự mong đợi cho câu chuyện 
hấp dẫn của họ.

Crazy Love khởi chiếu vào ngày 7 tháng 3 lúc 
21:30 tối (KST).

                                                                 Tuệ Lâm

Love In Space - Cherry Bullet

Cherry Bullet đã chính thức trở lại sau 1 năm 
2 tháng vắng bóng với mini album thứ 2 
“Cherry Wish” vào ngày 2 tháng 3.

Ca khúc chủ đề “Love in Space” là ca khúc sôi 
động và mơ mộng, mang âm hưởng retro dựa trên 
thể loại synth-pop, giai điệu rap ở nửa đầu và giai 
điệu bắt tai ở nửa sau, nói về khát vọng giành được 
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showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh 
và chăm lo tổ ấm. Vợ chồng anh hiện sở hữu khối 
tài sản khoảng 1,7 tỷ USD.

Tháng 7/2021, Ngô Kỳ Long chia sẻ xuất phát 
từ tình yêu với vợ con, nam diễn viên tạm dừng 
đóng phim. Tài tử Đài Loan cho biết muốn trở 
thành người đồng hành xuyên suốt bên con trong 
quá trình trưởng thành, san sẻ gánh nặng nuôi dạy 
và chăm sóc con với Lưu Thi Thi. Do đó, anh chủ 
động giảm khối lượng công việc, chỉ nhận lời ghi 
hình các show giải trí.

                                                                    
An Chi

Lâm Phong tức giận về nhà 
kế thừa tài sản vì không được 
TVB trọng dụng?

Có thực lực, có nhan sắc nhưng hơn 15 
năm hoạt động Lâm Phong chưa từng 
nhận được giải thưởng nào từ nhà đài. 

Điều này khiến anh dứt áo ra đi và phải chăng là sẽ 
rút lui khỏi ngành công nghiệp giải trí?

Nghệ sĩ muốn bước vào làng giải trí, mỗi 
người đều có những khao khát, mục tiêu   khác nhau 
để bước vào vòng tròn đầy thị phi này. Một số để 
thay đổi cuộc sống và số phận của chính họ, một số 
để đạt được danh tiếng và tiền tài, và một số để 
chứng minh rằng tài năng của họ để được mọi 
người công nhận.

Tóm lại, mọi người đều có những ý tưởng 
khác nhau và nằm trong vòng kết nối này. Ví dụ, có 
một ngôi sao nam ở Hong Kong, anh ấy là một thủ 
môn, nhưng anh ấy đã bước chân vào làng giải trí. 
Trong hơn mười năm kể từ khi ra mắt, anh ấy đã 
làm việc chăm chỉ theo hướng diễn viên xuất sắc 
nhất, hy vọng rằng anh ấy có thể có được vinh dự 
này để chứng minh năng lực của mình.

Sao nam này là nghệ sĩ Hong Kong TVB Lâm 
Phong, Lâm Phong từng được coi như người gác 
cổng. Ông nội của anh tốt nghiệp Học viện Quân sự 
Whampoa (ở Đài Loan), từng là thiếu tướng kiêm 
tổng tham mưu trưởng, là một trong những vị 
tướng quan trọng trong cuộc Khởi nghĩa Hạ Môn. 
Và cha anh Lâm Hoa Quốc Chủ tịch kiêm Tổng 
Giám đốc của Công ty TNHH Phát triển Bất động 
sản Nặc Lâm (Hạ Môn), sở hữu tài sản khoảng 1,8 
tỷ Nhân dân tệ.

Là con trai cả, Lâm Phong đương nhiên muốn 
kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng 
Lâm Phong vì muốn lên màn ảnh đã phải làm 
ngược lại mong muốn của gia đình và bước chân 
vào làng giải trí.

Sau khi bước vào lớp đào tạo diễn viên, những 
người mới đến thường sẽ được phân công công 
việc dẫn chương trình, khi thời cơ chín muồi sẽ 
được mời tham gia diễn xuất, một số nhân vật nhỏ 
trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và các vai 
phụ. Đây là cách Lâm Phong đã đi suốt chặng 
đường, trong quá trình theo đuổi đam mê nghệ 
thuật. Thậm chí, nam nghệ sĩ đã phải chịu đựng rất 
nhiều điều cực khổ hay phiền toái, nhưng anh ấy rất 
thích công việc này. Lâm Phong, người có thể thừa 
kế công việc kinh doanh của gia đình và tận hưởng 
cuộc sống của một gia đình giàu có, nhưng lại phải 
chọn một con đường rất khó khăn để phát triển.

Trong mười năm phát triển sự nghiệp, Lâm 
Phong đã quay rất nhiều tác phẩm điện ảnh và 
truyền hình và là một trong diễn viên được khán giả 
vô cùng yêu thích từ đầu những năm 2000, bằng 
chính tài năng và nhan sắc của mình, anh ghi dấu 
trong lòng khán giả với nhiều bộ phim truyền hình 
nổi tiếng.

Khi còn dưới “mái nhà” TVB, Lâm Phong đã 
được xếp ngang hàng cùng với nhiều nam diễn 
viên nổi tiếng khác như Trần Hào, Lê Diệu Tường, 
Lâm Bảo Di,… nhưng đáng tiếc là anh chưa từng 
đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhưng đến năm 2014, sau khi tham gia Sứ đồ 
hành giả cùng Xa Thi Mạn, nam diễn viên bất ngờ 
quyết định rời TVB để phát triển con đường sự 
nghiệp riêng.

Những năm gần đây, Lâm Phong góp mặt 
trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất 
sắc như Đội chống tham nhũng 4, Biệt đội cơ động, 
Ỷ thiên đồ long ký 2022,…

Không những vậy, vào dịp lễ tình nhân 14-2, 
Lâm Phong đã cho ra mắt dự án Still Naive. Mặc dù 
trước đây Lâm Phong bận quay phim trước khi 
phát hành bài hát của mình. Ngoài ra, Lâm Phong 
được báo chí gọi là Anh trai số một của Warner 
Music. Tuy nhiên, Lâm Phong khiêm tốn gạt đi lời 
khen: “Tôi rất vinh dự khi trở thành một phần của 
gia đình Warner Music, bởi vì mọi người đều có 
những giá trị giống nhau đối với âm nhạc”.

Cách đây không lâu, cánh săn ảnh Hoa ngữ đã 
quay được cảnh Lâm Phong trở về Hạ Môn và sống 
cùng cha mẹ trong một khoảng thời gian. Điều này 
khiến nhiều người suy đoán rằng phải chăng thời 
gian này nam diễn viên muốn dành cho gia đình và 
nghỉ ngơi.

Giới bên ngoài từng đồn đoán có phải cha của 
Lâm Phong định để anh về quê kế thừa công việc 
kinh doanh của gia đình nên Lâm Phong muốn bỏ 
ngành điện ảnh. Cha mẹ anh rất tôn trọng sự lựa 
chọn của anh và hy vọng con cái có thể phát triển 
tốt theo cuộc sống của chính mình, nên nói Lâm 
Phong về nhà kế thừa công việc kinh doanh của gia 

đình là không thực tế.

                                                             Quốc 
Minh

Sao 'Squid Game' thắng giải 
SAG

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon của 
“Squid Game” giành danh hiệu “Diễn 
viên phim truyền hình dài tập xuất sắc” 

tại giải SAG, ngày 27/2.

Họ là hai ngôi sao châu Á đầu tiên được vinh 
danh tại sự kiện của Hiệp hội Diễn viên Mỹ. Khi 
phát biểu, Lee Jung Jae nói: “Xin cảm ơn rất nhiều. 
Thực sự quá lớn lao. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu, 
nhưng tôi không nghĩ có thể đọc nó. Cảm ơn khán 
giả toàn cầu đã dành tình yêu cho Squid Game và 
cảm ơn êkíp phim”. Tài tử được báo chí Hàn dự 
đoán tiến vào thị trường Âu Mỹ sau thành công với 
Squid Game. Hồi tháng 1, anh đứng đầu top diễn 
viên nổi tiếng ở quê nhà.

Jung Ho Yeon nói: “Tôi từng theo dõi rất nhiều 
nghệ sĩ ở đây qua màn hình tivi, với tư cách khán 
giả, mơ ước được trở thành một diễn viên. Cảm ơn 
mọi người đã gieo ước mơ và mở cánh cửa ấy cho 
tôi. Tôi yêu êkíp phim Squid Game”. Xuất thân 
người mẫu, cô nhanh chóng nổi tiếng sau vai Sae 
Byeok trong phim. Tuy nhiên, trên Instagram, 
Twitter, nhiều người nhận xét cô không xứng đáng 
giải thưởng vì diễn xuất một màu, biểu cảm kém.

Ngoài ra, phim chiến thắng hạng mục hành 
động xuất sắc dành cho dàn diễn viên đóng thế. 
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk xúc động khi tác 
phẩm được vinh danh. Ông nhớ lại những ngày vất 
vả tuyển chọn diễn viên, thử vai, tập kịch bản trên 
trường quay. Đoàn phim đang lên kế hoạch thực 
hiện phần hai.

Squid Game ra mắt hồi giữa tháng 9, trở thành 
series thành công nhất lịch sử của Netflix với 111 
triệu người xem sau 25 ngày phát sóng. Phim thuộc 
thể loại chiến đấu sinh tồn, xoay quanh Gi Hun 
(Lee Jung Jae đóng), một đàn ông trung niên bị vợ 
bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm 
triệu won. Một ngày, chủ nợ bắt được anh và ép ký 
giấy hiến thận để xóa nợ. Gi Hun đồng ý tham gia 
trò chơi sinh tử với cơ hội kiếm 456 tỷ won để đổi 

đời. Kịch bản phim lồng ghép nhiều thông điệp về 
xã hội, tôn giáo và chính trị. Giới phê bình kỳ vọng 
tác phẩm chiến thắng các hạng mục quan trọng của 
Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, phim chỉ thắng giải nam 
phụ, giành cho O Yeong Su.

Trang Full Circle nhận xét: “Hiếm bộ phim nào 
gây chấn động thế giới như Squid Game năm qua. 
Dự án có những cảnh bạo lực không dành cho 
người yếu tim và nhiều phân đoạn mang tính bình 
luận xã hội sâu sắc. Những yếu tố này tạo nên sự 
tương phản tinh tế và hấp dẫn”.

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen 
Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tôn 
vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền 
hình và điện ảnh. Tượng vàng là một nam giới 
nude, một tay nắm mặt nạ hài kịch và tay còn lại 
cầm mặt nạ bi kịch - người đàn ông này gọi là 
“Diễn viên”. Tổ chức từ năm 1995, SAG Award là 
một trong những dự báo cho những ngôi sao sẽ 
bước lên bục vinh quang ở giải Oscar một tháng 
sau đó.

                                                                    Hà Thu 

Trương Trí Lâm giảm cát-xê để 
đóng phim

Trương Trí Lâm là ngôi sao có danh tiếng ở 
thị trường giải trí Trung Quốc. Mới đây, 
nam diễn viên chủ động hạ thù lao để nhận 

được vai diễn anh yêu thích.

Ngày 28/2, Sohu đưa tin Trương Trí Lâm đóng 
chính trong tác phẩm Người giữ thành. Nam diễn 
viên vào vai cảnh sát. Anh sẽ hợp tác cùng Tăng 
Thuấn Hy - sao trẻ được biết đến với vai Trương Vô 
Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2019.

Theo Sohu, Trương Trí Lâm đã giảm 20% cát-xê 
để góp mặt trong Người giữ thành. Anh nhận 
khoảng 4 triệu NDT (634.000 USD). Trang tin cho 
biết thù lao đóng phim của tài tử Hong Kong hiện 
tại là 7 con số, trong khi cát-xê dự sự kiện không 
dưới 160.000 USD.

Sina cho biết lý do Trương Trí Lâm hạ giá thù lao 
xuất phát từ sự yêu thích với vai diễn. “Trương Trí 
Lâm không câu nệ chuyện tiền bạc. Chúng tôi vừa 
dứt lời, anh ấy đã gật đồng ý”, nhà sản xuất cho 
biết.

Người giữ thành quy tụ dàn sao, đội ngũ sản xuất 
hàng đầu Hong Kong và Trung Quốc Đại lục. Theo 

Sina, Tô Vạn Thông - giám chế Sứ đồ hành giả - là 
đạo diễn phim. Nội dung phim xoay quanh quá 
trình truy bắt tội phạm nguy hiểm của cảnh sát 
Hong Kong. QQ cho biết nhà sản xuất từng mời 
Nhậm Đạt Hoa tham gia diễn chính, nhưng nam 
diễn viên từ chối vì kẹt lịch trình.

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, nổi tiếng với các 
phim Anh hùng xạ điêu 1994 (vai Quách Tĩnh), 
Bao la vùng trời, Đội chống tham nhũng, Huynh đệ 
tình thâm, Đường về hạnh phúc... Năm 2021, nam 
diễn viên có bước ngoặt trong sự nghiệp. Anh trở 
thành ngôi sao được săn đón ở thị trường giải trí 
Đại lục sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt 
mọi chông gai, Night in the Greater Bay.

Hiện, Trương Trí Lâm và vợ là Hoa hậu Viên Vịnh 
Nghi đắt show truyền hình, quảng cáo cho các 
thương hiệu. Tuy nhiên, tài tử Hong Kong chia sẻ 
anh dự định giải nghệ trong 5 năm tới. Lý do là 
Trương Trí Lâm cảm thấy không còn đủ nhiệt 
huyết và sức khỏe để tiếp tục công việc trong 
ngành nghệ thuật.

                                                                 Tuệ Lâm

“Crazy Love” của Krystal tung 
poster đầy kích thích sau khi 
khiến fan thất vọng vì nhan sắc 
nam chính

Bộ phim truyền hình sắp tới của đài KBS 
2TV - “Crazy Love” đã “thả xích” các 
poster mới với sự góp mặt của Kim Jae 

Wook, Krystal và Ha Jun.

Crazy Love do Kim Jae Wook, Krystal và Ha Jun 
đóng chính là một câu chuyện tình cảm lãng mạn 
và hỗn loạn giữa một giám đốc thô lỗ, giỏi giang 
nhưng phải nhận được một lời đe dọa đầy “sát khí” 
và cô thư ký bị bệnh nan y.

Kim Jae Wook đóng vai Noh Go Jin, một nhân vật 
tự cao tự đại, là giám đốc điều hành của công ty 
giáo dục GOTOP và là giảng viên toán hàng đầu cả 
nước với chỉ số IQ 190. 

Krystal vào vai Lee Shin Ah, thư ký của Noh Go 
Jin, người không có nhiều kinh nghiệm. Ha Jun 
đảm nhận vai Oh Sae Gi, phó chủ tịch điển trai của 
GOTOP, người có khả năng dỗ dành Noh Go Jin 
và an ủi những nhân viên bị CEO làm tổn thương.

Mặc dù Noh Go Jin là một giảng viên ngôi sao, 
nhưng anh lại bị các nhân viên không ưa vì tính 
cách nóng nảy và nhạy cảm. Thứ duy nhất anh thực 
sự coi trọng là tiền. 

Bởi vì tính khí khó chịu của mình, Noh Go Jin nhận 
được rất nhiều lời đe dọa bị giết. Tuy nhiên, khi các 
mối đe dọa về cái chết ngày càng trầm trọng hơn, 
anh đã tạo ra bí mật của riêng mình để bắt tên tội 
phạm.

Mặt khác, Lee Shin Ah là một thư ký nhút nhát 
nhưng siêng năng. Không ai từng là thư ký của Noh 
Go Jin trong hơn ba tháng, nhưng cô đã làm việc 
hết sức nỗ lực trong một năm để đạt được ước mơ 
của mình. 

Tuy vậy, cuộc sống mang đến cho cô sự tuyệt vọng 
thay vì hy vọng ngọt ngào, khi cô nhận ra mình 
không còn nhiều thời gian để sống. Nghĩ rằng tất cả 
đều là lỗi của Noh Go Jin, Lee Shin Ah lên kế 
hoạch cho một bí mật tàn nhẫn để trả thù.

Oh Sae Gi là người sếp lý tưởng vừa có ngoại hình 
đẹp lại vừa có cách cư xử ấm áp. Tuy nhiên, anh 
cũng có một bí mật mà anh thậm chí không nói với 
Noh Go Jin, mặc dù họ rất thân thiết.

Hai poster mới được phát hành cho thấy Noh Go 
Jin, Lee Shin Ah và Oh Sae Gi đang tạo dáng ở sát 
nhau. 

Trong hình, họ giữ ngón tay trên môi và ngụ ý 
những bí mật của riêng mình bằng những biểu cảm 
đầy ẩn ý. Dòng chữ có nội dung “Mọi người đều có 
bí mật” làm gia tăng sự mong đợi cho câu chuyện 
hấp dẫn của họ.

Crazy Love khởi chiếu vào ngày 7 tháng 3 lúc 
21:30 tối (KST).

                                                                 Tuệ Lâm

Love In Space - Cherry Bullet

Cherry Bullet đã chính thức trở lại sau 1 năm 
2 tháng vắng bóng với mini album thứ 2 
“Cherry Wish” vào ngày 2 tháng 3.

Ca khúc chủ đề “Love in Space” là ca khúc sôi 
động và mơ mộng, mang âm hưởng retro dựa trên 
thể loại synth-pop, giai điệu rap ở nửa đầu và giai 
điệu bắt tai ở nửa sau, nói về khát vọng giành được 
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Jang Dong Gun - Quý ông 
hoàn hảo phản bội Á hậu Hàn 
Quốc, sụp đổ hình tượng vì bê 
bối tình dục

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, sao 
“Anh em nhà bác sĩ” đánh mất danh 
tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ vì 

scandal. Người hâm mộ đặt dấu hỏi về nhân cách, 
phẩm chất của nam tài tử nổi tiếng xứ Hàn.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm 
nghề xây dựng, Jang Dong Gun lại là người có máu 
nghệ thuật và quyết theo đuổi đam mê khi ghi danh 
vào trường ĐH Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và 
bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy trong showbiz.

Xuất thân từ một chương trình tuyển chọn 
năm 1992, Jang Dong Gun chính thức bước chân 
vào làng giải trí qua bộ phim truyền hình Our 
Paradise của đài MBC. Trong tác phẩm này, anh 
chỉ đóng vai phụ, hỗ trợ cho dàn sao Bae Chong 
Ok, Park In Hwan, Choi Jin Shil, Kim Chan 
Woo… Thế nhưng, nhờ vẻ điển trai lãng tử, mỹ 
nam họ Jang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán 
giả. Nhờ đó, anh nhận được vai nam chính Iljimae 
trong dự án cùng tên.

Sau đó, Jang Dong Gun tiếp tục tỏa sáng trong 
bộ phim truyền hình Last Game (1994), đóng cặp 
với mỹ nhân Shim Eun Ha. Last Game cũng chính 
là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Từ tác 
phẩm này, tài tử được vinh danh giải Nam diễn viên 
mới xuất sắc nhất tại sự kiện Baeksang Arts 
Awards 1994.

Cũng trong năm 1997, tên tuổi của Jang Dong 
Gun vang rộng khắp châu Á với hai tác phẩm đình 
đám Anh em nhà bác sĩ và Người mẫu. Hóa thân 
thành hai dạng vai hoàn toàn khác nhau trong hai 
lĩnh vực khác biệt: bác sĩ Kim Su Hyeong cao ngạo 
và người mẫu Lee Jung đầy tham vọng, anh đã để 
lại ấn tượng mạnh cũng như chứng minh được khả 
năng diễn xuất của mình. Ba năm sau, ông xã của 
Go So Young tiếp tục khẳng định vị thế với phim 
Tình yêu trong sáng, giúp anh nổi tiếng khắp châu 
Á.

Không ngừng gặt hái thành công với phim 
truyền hình, Jang Dong Gun chuyển sang tấn công 
màn ảnh rộng. Và ngay trong phim điện ảnh đầu 
tay Repechage, anh đã đoạt giải Nam diễn viên mới 

xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 1997 danh giá. Với 
bước đệm này, anh quyết định tập trung vào dòng 
phim điện ảnh hơn. Từ đó, cái tên Jang Dong Gun 
đi vào lịch sử phim ảnh Hàn Quốc với loạt tác 
phẩm kinh điển như Gió thổi khúc tình yêu, Nụ hôn 
đầu, Không nơi trốn chạy, Friend, Cờ bay phấp 
phới, Typhoon…

Năm 2005, Jang Dong Gun bắt đầu “Trung 
tiến” với phim điện ảnh Vô cực của đạo diễn Trần 
Khải Ca, hợp tác cùng Trương Bá Chi, Hiroyuki 
Sanada, Tạ Đình Phong… Bộ phim gây tiếng vang 
tại Liên hoan phim Cannes lúc bấy giờ, nhưng 
cũng tạo nên làn sóng tranh cãi tại châu Á. Năm 
2010, nam nghệ sĩ bất ngờ ra mắt ở Hollywood với 
bộ phim Con đường chiến binh, đóng cùng các tên 
tuổi quen thuộc ở Mỹ như Kate Bosworth, 
Geoffrey Rush…

Đến năm 2012, Jang Dong Gun tiếp tục đóng 
phim ở đất nước đông dân với Quan hệ nguy hiểm. 
Tuy nhiên, lần này, anh gây sốc khi có không ít 
cảnh nóng với hai người đẹp Trương Bá Chi và 
Chương Tử Di. Chính nam diễn viên cũng bật mí 
đây là tác phẩm đầu tiên anh diễn cảnh người lớn.

Cũng trong năm 2012, ở tuổi 40, Jang Dong 
Gun quay lại truyền hình Hàn Quốc sau 12 năm từ 
thành công của Tình yêu trong sáng và một lần nữa 
hớp hồn chị em qua vai diễn kiến trúc sư Kim Do 
Jin trong Đẳng cấp quý ông.

Thời gian này, khi đã bước sang bên kìa sườn 
dốc sự nghiệp, Jang Dong Gun chấp nhận khó mà 
có thể đứng vị trí trung tâm của dự án nghệ thuật 
nào nữa. Anh tinh ý nhường “spotlight” cho đàn 
em và chấp nhận đủ các loại vai khác nhau để tự 
làm khó bản thân.

Năm 2018 - 2019, nam diễn viên biến hóa liên 
tục trong các truyền hình và điện ảnh. Từ luật sư 
Choi Kang Seok bảnh bao trong Suits, Ta Gon 
tham vọng nhưng đáng thương trong Arthdal niên 
sử ký hay người cha Young Je vì mất con gái mà trả 
thù mù quáng trong Đêm 7 năm và đến gian thần 
Kim Ja Joon độc ác trong Dạ quỷ đều được Jang 
Dong Gun truyền tải trọn vẹn.

Sở hữu vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi, thường 
xuyên đảm nhận những vai diễn mạnh mẽ, lịch lãm 
trên phim ảnh, Jang Dong Gun không chỉ trở thành 
người đàn ông trong mộng của phái nữ Hàn Quốc 
mà còn là hình mẫu lý tưởng của nam giới những 
năm 90.

Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau, Jang Dong 
Gun bất ngờ tuyên bố chia tay Yeom Jung Ah với lý 
do tính cách không phù hợp.

Đáng chú ý, thời điểm đó, nam tài tử đang 
tham gia bộ phim Gió thổi khúc tình yêu (1999), 
đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Go So Young. 
Cả hai nhiều lần bị đồn phim giả tình thật trong 
suốt quá trình quay phim nhưng vẫn một mực phủ 
nhận và khẳng định chỉ là bạn thân.

Mặc dù thế, sau khi chia tay Yeom Jung Ah, 
Jang Dong Gun luôn sát bên Go So Young như hình 

với bóng khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là người 
thứ 3 chen vào mối quan hệ của đồng nghiệp.

Mối quan hệ giữa Jang Dong Gun và Go So 
Young càng khiến không ít người tò mò. Tuy 
nhiên, mãi đến 8 năm sau, cả hai mới chính thức 
công bố đã nâng mối quan hệ tình bạn lên tình yêu.

Đến tháng 3/2010, cả hai chính thức tuyên bố 
kết hôn sau hơn 1 thập kỷ quen biết. Cặp đôi tổ 
chức đám cưới xa hoa bậc nhất showbiz Hàn với 
tổng chi phí lên đến 1 tỷ won với sự góp mặt của 
ngôi sao điện ảnh hạng A, phóng viên và người 
hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Sau khi kết hôn, Go So Young chấp nhận giảm 
bớt công việc, cô ở nhà chăm sóc gia đình và sinh 
con Jang Dong Gun 2 người con, một trai, một gái.

Trên trang cá nhân, dù vẫn giấu kín khuôn mặt 
con nhỏ nhưng cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ 
những khoảnh khắc đời thường bên con cái, cặp 
sao nổi tiếng cho biết họ muốn giảm bớt gánh nặng 
công việc để cùng các con trưởng thành hơn theo 
năm tháng.

Những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình 
khiến Jang Dong Gun được mệnh danh là người 
đàn ông mẫu mực của gia đình.

10 năm hôn nhân bình yên, không thị phi, ồn 
ào, Jang Dong Gun - Go So Young khiến người 
hâm mộ quên đi lùm xùm “người thứ 3” thuở nào 
mà ca tụng họ là gia đình quyền lực, hạnh phúc 
nhất nhì showbiz Hàn.

Vậy nhưng, sau 10 năm được ca ngợi là người 
chồng mẫu mực, người cha của gia đình, Jang 
Dong Gun lại khiến người hâm mộ không khỏi 
bàng hoàng vì lùm xùm giao dịch mua dâm với 
nam tài tử “Hoàng hậu Ki” - Joo Jin Mo.

Theo đó, cả hai đã bị hacker phát tán tin nhắn 
trong điện thoại với nội dung bàn bạc về việc tìm 
những nữ người mẫu xinh đẹp để thực hiện giao 
dịch mua dâm.

Không chỉ gửi cho nhau những hình ảnh nóng 
bỏng, nhạy cảm của các cô gái, cả hai còn cùng 
nhau bình luận, đánh giá về hình thể của một cách 
phản cảm.

Không chỉ vậy, trong một cuộc trò chuyện từ 
năm 2013, Jang Dong Gun còn đề nghị Joo Jin Mo 
tổ chức một bữa tiệc sex với các cô gái đã kết hôn ở 
độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Đáng chú ý, 
thời điểm này bà xã anh đang mang bầu con thứ 2.

Từ đây, hình tượng “người chồng quốc dân” 
của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ. Dù nhóm tin 
tặc đã phải trả giá trước pháp luật, ồn ào này vẫn 
khiến nam diễn viên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, “ông chồng 
quốc dân”, Jang Dong Gun đánh mất danh tiếng 
xây dựng gần 3 thập kỷ, bị công chúng quay lưng, 
chỉ trích và gần như rút khỏi tất cả hoạt động 
showbiz. Kể từ vụ lùm xùm chấn động, khi tìm 
kiếm từ khóa Jang Dong Gun trên Naver, đa số 
thông tin hiện ra 

đều là về vợ và các con anh. Cựu phóng viên 
giải trí Kim Yong Ho từng tiết lộ tài tử U50 phải 
dùng thuốc ngủ vì áp lực sau vụ việc.

Ngược lại, ở thời điểm hiện tại, Go So Young - 
bà xã Jang Dong Gun cho thấy mình ã vượt qua đ
sóng gió hôn nhân khi chăm chỉ cập nhật hình ảnh 
đời thường trẻ trung, vui tươi. Có thể thấy, tuy lao 
đao vì bê bối nhưng sau tất cả, Jang Dong Gun vẫn 
may mắn có người vợ xinh ẹp, tài giỏi làm “hậu đ
phương” vững chắc.

                                                            Hoàng 
Phúc

'Song Hye Kyo Trung Quốc' 
Trương Vũ Kỳ: Mỹ nhân hành 
hung chồng và lịch sử tình ái 
phức tạp

Được mệnh danh là Song Hye Kyo 
Trung Quốc, tài sắc vẹn toàn nhưng 
Trương Vũ Kỳ lại có cuộc sống tình 

cảm khá phức tạp.

Trong giai đoạn vừa qua, tên tuổi Trương Vũ 
Kỳ bỗng dưng được quan tâm trở lại sau khi tham 
gia vào chương trình Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió của đài 
truyền hình Hồ Nam. Bên cạnh vẻ ngoài nóng bỏng 
của mình, trong show Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, nhiều 
người từng có định kiến không tốt về Trương Vũ 
Kỳ, thì ở chương trình này đã có một cái nhìn hoàn 
toàn khác đối với cô.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi tham gia show Tỷ 
tỷ đạp sóng rẽ gió, Trương Vũ Kỳ thu về một lượng 
fan hâm mộ hùng hậu, cô cũng được truyền thông, 
các nhãn hàng, tạp chí săn đón.

Gần đây, khi tham gia một talkshow, Trương 
Vũ Kỳ đã có một số quan điểm về tình yêu và đàn 
ông: “Tôi không có cái nhìn tốt về đàn ông. Đàn 
ông cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không tốt”. Quan 
điểm này của Trương Vũ Kỳ đã trở thành đề tài 

thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Trên thực tế, Trương Vũ Kỳ lại là một người 
phụ nữ dám yêu, dám hận. Để đi đến hạnh phúc 
như ngày hôm nay, Trương Vũ Kỳ từng trải qua 4 
mối tình và 2 cuộc hôn nhân.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, trong một gia 
đình viên chức bình thường. Ngay từ nhỏ, cô đã 
bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sở hữu gương mặt 

thanh tú, năm 18 tuổi Trương Vũ Kỳ được Châu 
Tinh Trì chú ý. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty 
của Châu Tinh Trì, bắt đầu đóng phim. Bộ phim 
Trường Giang số 7 hợp tác với Châu Tinh Trì đã 
khiến tên tuổi nữ diễn viên vút cao trong làng giải 
trí Hoa ngữ khắc nghiệt. Năm 2008, Trương Vũ Kỳ 
từng đạt được giải “Diễn viên xuất sắc nhất” của 
giải Kim Tượng Hong Kong với bộ phim “Phụ nữ 
không xấu”.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Trương Vũ Kỳ 
bất ngờ hợp tác với đạo diễn Vương Toàn An đóng 
“Bạch Lộc Nguyên”. Cũng từ đây, Châu Tinh Trì 
và Trương Vũ Kỳ trở mặt với nhau.

Vào năm 2009, trong một sự kiện Trương Vũ 
Kỳ tình cờ gặp Uông Tiểu Phi - đại gia Bắc Kinh 
điển trai. Sau đó, cả hai công khai hẹn hò và dính 
với nhau như hình với bóng. Sau đó, có nguồn tin 
cho rằng cả hai đã xảy ra cãi vã, Uông Tiểu Phi đã 
đánh bạn gái, khiến mối tình tan vỡ chỉ chưa đầy 1 
năm. Sau khi chia tay, Uông Tiểu Phi kết hôn với 
Đại S. chỉ sau 2 tháng quen biết.

Sau khi Uông Tiểu Phi đến với Đại S, phóng 
viên đặt câu hỏi liệu có ghét Đại S không thì 
Trương Vũ Kỳ thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chẳng có 
việc gì phải ghét. Tôi hy vọng họ có thể hạnh 
phúc”.

Sau đó, dường như “trả thù đời”, Trương Vũ 
Kỳ hẹn hò và kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An 
cũng nhanh chóng không kém. Đến năm 2011, 
Trương Vũ Kỳ khoe nhẫn kim cương và tuyên bố 
kết hôn với nam đạo diễn. Đến tháng 3/2014, 
Trương Vũ Kỳ và Vương Toàn An tổ chức hôn lễ 
tại Maldives. Trong quá trình chung sống với 
Vương Toàn An, nam đạo diễn dính phải tin đồn 
lăng nhăng, nhưng Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng bênh 
vực chồng.

Sau 4 năm bên nhau, tháng 7/2015, Trương Vũ 
Kỳ tuyên bố ly hôn với Vương Toàn An. Đến năm 
2016, Trương Vũ Kỳ nhanh chóng kết hôn với 
doanh nhân giàu có Viên Ba Nguyên. Đến 2017, cô 
hạ sinh con đầu lòng.

Cũng trong giai đoạn mang thai, Viên Ba 
Nguyên bị tố nợ nần với món tiền 14 tỷ đồng, khiến 
nhiều con nợ gọi điện thoại đòi Trương Vũ Kỳ. Ê 
chề hơn, mãi tới lúc kết hôn, Viên Ba Nguyên mới 
lộ ra là người từng có cuộc hôn nhân trong quá khứ. 

Tuy nhiên, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khi 
Trương Vũ Kỳ bị đồn thổi trong lúc quá giận dữ, 
liền dùng 1 con dao gọt hoa quả đâm chồng trọng 
thương tại vùng lưng.

Chưa đầy 1 năm bên nhau, cả hai lại ly hôn và 
Trương Vũ Kỳ đã ngay lập tức vướng vào tin đồn 
tình ái với 1 đại gia Singapore trẻ tuổi tên Trương 
Tiền Hào. 

Cũng lúc này, Viên Ba Nguyên cũng chẳng 
phải tay vừa, khi tố ngược lại vợ là kẻ lăng loàn. 
Trên tài khoản cá nhân, vị đại gia rởm này cho biết, 
cô “lên giường” với Trương Tiền Hào chỉ sau chưa 
đầy 1 ngày quen biết.

Đến năm 2021, Trương Vũ Kỳ tham gia vào 
chương trình Tình yêu con gái. Cũng sau chương 
trình, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì công khai hẹn 
hò với nam nghệ sĩ violin kém 8 tuổi Lý Bình 
Hy.Thậm chí, nữ diễn viên còn không ngại ngần 
khoá môi tình trẻ ngay trên sóng truyền hình Tình 
yêu con gái, dành nhiều lời khen có cánh cho người 
tình 8 tuổi.

Bên nhau được vài tháng, Trương Vũ Kỳ bị 
cánh săn ảnh tóm sống khi cảnh hẹn hò với 1 mỹ 
nam cao lớn, cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm giữa 
nơi công cộng khiến cho dư luận xôn xao. 

Điều đáng nói, bạn trai mà Trương Vũ Kỳ ôm 
ấp không phải là Lý Bính Hy - mỹ nam kém 8 tuổi 
từng công khai hẹn hò vừa qua mà lại là 1 người 
đàn ông khác.

Dựa theo trang phục, netizen nhận ra đây là 
Trương Mực Hoài - mỹ nam tốt nghiệp Học viện 
Điện ảnh Bắc Kinh, từng đóng bộ phim mang tên 
Thiếu Nữ Macaron. Điều đáng nói, Trương Mực 
Hoài sinh năm 1997, kém Trương Vũ Kỳ tới 10 
tuổi.

                                                      Nguyễn 
Hương

TNX chính thức debut vào 
ngày 17/5

Thông qua tài khoản SNS chính thức, 
hình ảnh logo chính thức và thời gian 
ra mắt của nhóm nhạc nam TNX đã 

được công bố. Theo đó, TNX sẽ phát hành album 
debut lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 17/5. 

Hình ảnh logo chính thức có khắc tên nhóm 
TNX cũng thu hút sự chú ý khi tỏa ra một hào 
quang lạnh lùng và mạnh mẽ.

TNX là nhóm nhạc tân binh có 6 thành viên 
bao gồm Choi Tae Hoon, Woo Kyung Joon, Jang 
Hyun Soo, Chun Jun Hyuk, Eun Hwi, Oh Sung 
Joon - những gương mặt xuất sắc được chọn làm 
nhóm debut cuối cùng trong dự án nhóm nhạc nam 
Cloud được phát sóng trên SBS vào năm ngoái.

Đây sẽ là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên được 
của P-Nation do Psy thành lập.

                                                                   An 
Chi
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Jang Dong Gun - Quý ông 
hoàn hảo phản bội Á hậu Hàn 
Quốc, sụp đổ hình tượng vì bê 
bối tình dục

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, sao 
“Anh em nhà bác sĩ” đánh mất danh 
tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ vì 

scandal. Người hâm mộ đặt dấu hỏi về nhân cách, 
phẩm chất của nam tài tử nổi tiếng xứ Hàn.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm 
nghề xây dựng, Jang Dong Gun lại là người có máu 
nghệ thuật và quyết theo đuổi đam mê khi ghi danh 
vào trường ĐH Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và 
bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy trong showbiz.

Xuất thân từ một chương trình tuyển chọn 
năm 1992, Jang Dong Gun chính thức bước chân 
vào làng giải trí qua bộ phim truyền hình Our 
Paradise của đài MBC. Trong tác phẩm này, anh 
chỉ đóng vai phụ, hỗ trợ cho dàn sao Bae Chong 
Ok, Park In Hwan, Choi Jin Shil, Kim Chan 
Woo… Thế nhưng, nhờ vẻ điển trai lãng tử, mỹ 
nam họ Jang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán 
giả. Nhờ đó, anh nhận được vai nam chính Iljimae 
trong dự án cùng tên.

Sau đó, Jang Dong Gun tiếp tục tỏa sáng trong 
bộ phim truyền hình Last Game (1994), đóng cặp 
với mỹ nhân Shim Eun Ha. Last Game cũng chính 
là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Từ tác 
phẩm này, tài tử được vinh danh giải Nam diễn viên 
mới xuất sắc nhất tại sự kiện Baeksang Arts 
Awards 1994.

Cũng trong năm 1997, tên tuổi của Jang Dong 
Gun vang rộng khắp châu Á với hai tác phẩm đình 
đám Anh em nhà bác sĩ và Người mẫu. Hóa thân 
thành hai dạng vai hoàn toàn khác nhau trong hai 
lĩnh vực khác biệt: bác sĩ Kim Su Hyeong cao ngạo 
và người mẫu Lee Jung đầy tham vọng, anh đã để 
lại ấn tượng mạnh cũng như chứng minh được khả 
năng diễn xuất của mình. Ba năm sau, ông xã của 
Go So Young tiếp tục khẳng định vị thế với phim 
Tình yêu trong sáng, giúp anh nổi tiếng khắp châu 
Á.

Không ngừng gặt hái thành công với phim 
truyền hình, Jang Dong Gun chuyển sang tấn công 
màn ảnh rộng. Và ngay trong phim điện ảnh đầu 
tay Repechage, anh đã đoạt giải Nam diễn viên mới 

xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 1997 danh giá. Với 
bước đệm này, anh quyết định tập trung vào dòng 
phim điện ảnh hơn. Từ đó, cái tên Jang Dong Gun 
đi vào lịch sử phim ảnh Hàn Quốc với loạt tác 
phẩm kinh điển như Gió thổi khúc tình yêu, Nụ hôn 
đầu, Không nơi trốn chạy, Friend, Cờ bay phấp 
phới, Typhoon…

Năm 2005, Jang Dong Gun bắt đầu “Trung 
tiến” với phim điện ảnh Vô cực của đạo diễn Trần 
Khải Ca, hợp tác cùng Trương Bá Chi, Hiroyuki 
Sanada, Tạ Đình Phong… Bộ phim gây tiếng vang 
tại Liên hoan phim Cannes lúc bấy giờ, nhưng 
cũng tạo nên làn sóng tranh cãi tại châu Á. Năm 
2010, nam nghệ sĩ bất ngờ ra mắt ở Hollywood với 
bộ phim Con đường chiến binh, đóng cùng các tên 
tuổi quen thuộc ở Mỹ như Kate Bosworth, 
Geoffrey Rush…

Đến năm 2012, Jang Dong Gun tiếp tục đóng 
phim ở đất nước đông dân với Quan hệ nguy hiểm. 
Tuy nhiên, lần này, anh gây sốc khi có không ít 
cảnh nóng với hai người đẹp Trương Bá Chi và 
Chương Tử Di. Chính nam diễn viên cũng bật mí 
đây là tác phẩm đầu tiên anh diễn cảnh người lớn.

Cũng trong năm 2012, ở tuổi 40, Jang Dong 
Gun quay lại truyền hình Hàn Quốc sau 12 năm từ 
thành công của Tình yêu trong sáng và một lần nữa 
hớp hồn chị em qua vai diễn kiến trúc sư Kim Do 
Jin trong Đẳng cấp quý ông.

Thời gian này, khi đã bước sang bên kìa sườn 
dốc sự nghiệp, Jang Dong Gun chấp nhận khó mà 
có thể đứng vị trí trung tâm của dự án nghệ thuật 
nào nữa. Anh tinh ý nhường “spotlight” cho đàn 
em và chấp nhận đủ các loại vai khác nhau để tự 
làm khó bản thân.

Năm 2018 - 2019, nam diễn viên biến hóa liên 
tục trong các truyền hình và điện ảnh. Từ luật sư 
Choi Kang Seok bảnh bao trong Suits, Ta Gon 
tham vọng nhưng đáng thương trong Arthdal niên 
sử ký hay người cha Young Je vì mất con gái mà trả 
thù mù quáng trong Đêm 7 năm và đến gian thần 
Kim Ja Joon độc ác trong Dạ quỷ đều được Jang 
Dong Gun truyền tải trọn vẹn.

Sở hữu vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi, thường 
xuyên đảm nhận những vai diễn mạnh mẽ, lịch lãm 
trên phim ảnh, Jang Dong Gun không chỉ trở thành 
người đàn ông trong mộng của phái nữ Hàn Quốc 
mà còn là hình mẫu lý tưởng của nam giới những 
năm 90.

Tuy nhiên, sau 2 năm bên nhau, Jang Dong 
Gun bất ngờ tuyên bố chia tay Yeom Jung Ah với lý 
do tính cách không phù hợp.

Đáng chú ý, thời điểm đó, nam tài tử đang 
tham gia bộ phim Gió thổi khúc tình yêu (1999), 
đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Go So Young. 
Cả hai nhiều lần bị đồn phim giả tình thật trong 
suốt quá trình quay phim nhưng vẫn một mực phủ 
nhận và khẳng định chỉ là bạn thân.

Mặc dù thế, sau khi chia tay Yeom Jung Ah, 
Jang Dong Gun luôn sát bên Go So Young như hình 

với bóng khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là người 
thứ 3 chen vào mối quan hệ của đồng nghiệp.

Mối quan hệ giữa Jang Dong Gun và Go So 
Young càng khiến không ít người tò mò. Tuy 
nhiên, mãi đến 8 năm sau, cả hai mới chính thức 
công bố đã nâng mối quan hệ tình bạn lên tình yêu.

Đến tháng 3/2010, cả hai chính thức tuyên bố 
kết hôn sau hơn 1 thập kỷ quen biết. Cặp đôi tổ 
chức đám cưới xa hoa bậc nhất showbiz Hàn với 
tổng chi phí lên đến 1 tỷ won với sự góp mặt của 
ngôi sao điện ảnh hạng A, phóng viên và người 
hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Sau khi kết hôn, Go So Young chấp nhận giảm 
bớt công việc, cô ở nhà chăm sóc gia đình và sinh 
con Jang Dong Gun 2 người con, một trai, một gái.

Trên trang cá nhân, dù vẫn giấu kín khuôn mặt 
con nhỏ nhưng cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ 
những khoảnh khắc đời thường bên con cái, cặp 
sao nổi tiếng cho biết họ muốn giảm bớt gánh nặng 
công việc để cùng các con trưởng thành hơn theo 
năm tháng.

Những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình 
khiến Jang Dong Gun được mệnh danh là người 
đàn ông mẫu mực của gia đình.

10 năm hôn nhân bình yên, không thị phi, ồn 
ào, Jang Dong Gun - Go So Young khiến người 
hâm mộ quên đi lùm xùm “người thứ 3” thuở nào 
mà ca tụng họ là gia đình quyền lực, hạnh phúc 
nhất nhì showbiz Hàn.

Vậy nhưng, sau 10 năm được ca ngợi là người 
chồng mẫu mực, người cha của gia đình, Jang 
Dong Gun lại khiến người hâm mộ không khỏi 
bàng hoàng vì lùm xùm giao dịch mua dâm với 
nam tài tử “Hoàng hậu Ki” - Joo Jin Mo.

Theo đó, cả hai đã bị hacker phát tán tin nhắn 
trong điện thoại với nội dung bàn bạc về việc tìm 
những nữ người mẫu xinh đẹp để thực hiện giao 
dịch mua dâm.

Không chỉ gửi cho nhau những hình ảnh nóng 
bỏng, nhạy cảm của các cô gái, cả hai còn cùng 
nhau bình luận, đánh giá về hình thể của một cách 
phản cảm.

Không chỉ vậy, trong một cuộc trò chuyện từ 
năm 2013, Jang Dong Gun còn đề nghị Joo Jin Mo 
tổ chức một bữa tiệc sex với các cô gái đã kết hôn ở 
độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Đáng chú ý, 
thời điểm này bà xã anh đang mang bầu con thứ 2.

Từ đây, hình tượng “người chồng quốc dân” 
của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ. Dù nhóm tin 
tặc đã phải trả giá trước pháp luật, ồn ào này vẫn 
khiến nam diễn viên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, “ông chồng 
quốc dân”, Jang Dong Gun đánh mất danh tiếng 
xây dựng gần 3 thập kỷ, bị công chúng quay lưng, 
chỉ trích và gần như rút khỏi tất cả hoạt động 
showbiz. Kể từ vụ lùm xùm chấn động, khi tìm 
kiếm từ khóa Jang Dong Gun trên Naver, đa số 
thông tin hiện ra 

đều là về vợ và các con anh. Cựu phóng viên 
giải trí Kim Yong Ho từng tiết lộ tài tử U50 phải 
dùng thuốc ngủ vì áp lực sau vụ việc.

Ngược lại, ở thời điểm hiện tại, Go So Young - 
bà xã Jang Dong Gun cho thấy mình ã vượt qua đ
sóng gió hôn nhân khi chăm chỉ cập nhật hình ảnh 
đời thường trẻ trung, vui tươi. Có thể thấy, tuy lao 
đao vì bê bối nhưng sau tất cả, Jang Dong Gun vẫn 
may mắn có người vợ xinh ẹp, tài giỏi làm “hậu đ
phương” vững chắc.

                                                            Hoàng 
Phúc

'Song Hye Kyo Trung Quốc' 
Trương Vũ Kỳ: Mỹ nhân hành 
hung chồng và lịch sử tình ái 
phức tạp

Được mệnh danh là Song Hye Kyo 
Trung Quốc, tài sắc vẹn toàn nhưng 
Trương Vũ Kỳ lại có cuộc sống tình 

cảm khá phức tạp.

Trong giai đoạn vừa qua, tên tuổi Trương Vũ 
Kỳ bỗng dưng được quan tâm trở lại sau khi tham 
gia vào chương trình Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió của đài 
truyền hình Hồ Nam. Bên cạnh vẻ ngoài nóng bỏng 
của mình, trong show Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, nhiều 
người từng có định kiến không tốt về Trương Vũ 
Kỳ, thì ở chương trình này đã có một cái nhìn hoàn 
toàn khác đối với cô.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi tham gia show Tỷ 
tỷ đạp sóng rẽ gió, Trương Vũ Kỳ thu về một lượng 
fan hâm mộ hùng hậu, cô cũng được truyền thông, 
các nhãn hàng, tạp chí săn đón.

Gần đây, khi tham gia một talkshow, Trương 
Vũ Kỳ đã có một số quan điểm về tình yêu và đàn 
ông: “Tôi không có cái nhìn tốt về đàn ông. Đàn 
ông cũng nhìn tôi bằng ánh mắt không tốt”. Quan 
điểm này của Trương Vũ Kỳ đã trở thành đề tài 

thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Trên thực tế, Trương Vũ Kỳ lại là một người 
phụ nữ dám yêu, dám hận. Để đi đến hạnh phúc 
như ngày hôm nay, Trương Vũ Kỳ từng trải qua 4 
mối tình và 2 cuộc hôn nhân.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, trong một gia 
đình viên chức bình thường. Ngay từ nhỏ, cô đã 
bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sở hữu gương mặt 

thanh tú, năm 18 tuổi Trương Vũ Kỳ được Châu 
Tinh Trì chú ý. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty 
của Châu Tinh Trì, bắt đầu đóng phim. Bộ phim 
Trường Giang số 7 hợp tác với Châu Tinh Trì đã 
khiến tên tuổi nữ diễn viên vút cao trong làng giải 
trí Hoa ngữ khắc nghiệt. Năm 2008, Trương Vũ Kỳ 
từng đạt được giải “Diễn viên xuất sắc nhất” của 
giải Kim Tượng Hong Kong với bộ phim “Phụ nữ 
không xấu”.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Trương Vũ Kỳ 
bất ngờ hợp tác với đạo diễn Vương Toàn An đóng 
“Bạch Lộc Nguyên”. Cũng từ đây, Châu Tinh Trì 
và Trương Vũ Kỳ trở mặt với nhau.

Vào năm 2009, trong một sự kiện Trương Vũ 
Kỳ tình cờ gặp Uông Tiểu Phi - đại gia Bắc Kinh 
điển trai. Sau đó, cả hai công khai hẹn hò và dính 
với nhau như hình với bóng. Sau đó, có nguồn tin 
cho rằng cả hai đã xảy ra cãi vã, Uông Tiểu Phi đã 
đánh bạn gái, khiến mối tình tan vỡ chỉ chưa đầy 1 
năm. Sau khi chia tay, Uông Tiểu Phi kết hôn với 
Đại S. chỉ sau 2 tháng quen biết.

Sau khi Uông Tiểu Phi đến với Đại S, phóng 
viên đặt câu hỏi liệu có ghét Đại S không thì 
Trương Vũ Kỳ thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chẳng có 
việc gì phải ghét. Tôi hy vọng họ có thể hạnh 
phúc”.

Sau đó, dường như “trả thù đời”, Trương Vũ 
Kỳ hẹn hò và kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An 
cũng nhanh chóng không kém. Đến năm 2011, 
Trương Vũ Kỳ khoe nhẫn kim cương và tuyên bố 
kết hôn với nam đạo diễn. Đến tháng 3/2014, 
Trương Vũ Kỳ và Vương Toàn An tổ chức hôn lễ 
tại Maldives. Trong quá trình chung sống với 
Vương Toàn An, nam đạo diễn dính phải tin đồn 
lăng nhăng, nhưng Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng bênh 
vực chồng.

Sau 4 năm bên nhau, tháng 7/2015, Trương Vũ 
Kỳ tuyên bố ly hôn với Vương Toàn An. Đến năm 
2016, Trương Vũ Kỳ nhanh chóng kết hôn với 
doanh nhân giàu có Viên Ba Nguyên. Đến 2017, cô 
hạ sinh con đầu lòng.

Cũng trong giai đoạn mang thai, Viên Ba 
Nguyên bị tố nợ nần với món tiền 14 tỷ đồng, khiến 
nhiều con nợ gọi điện thoại đòi Trương Vũ Kỳ. Ê 
chề hơn, mãi tới lúc kết hôn, Viên Ba Nguyên mới 
lộ ra là người từng có cuộc hôn nhân trong quá khứ. 

Tuy nhiên, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khi 
Trương Vũ Kỳ bị đồn thổi trong lúc quá giận dữ, 
liền dùng 1 con dao gọt hoa quả đâm chồng trọng 
thương tại vùng lưng.

Chưa đầy 1 năm bên nhau, cả hai lại ly hôn và 
Trương Vũ Kỳ đã ngay lập tức vướng vào tin đồn 
tình ái với 1 đại gia Singapore trẻ tuổi tên Trương 
Tiền Hào. 

Cũng lúc này, Viên Ba Nguyên cũng chẳng 
phải tay vừa, khi tố ngược lại vợ là kẻ lăng loàn. 
Trên tài khoản cá nhân, vị đại gia rởm này cho biết, 
cô “lên giường” với Trương Tiền Hào chỉ sau chưa 
đầy 1 ngày quen biết.

Đến năm 2021, Trương Vũ Kỳ tham gia vào 
chương trình Tình yêu con gái. Cũng sau chương 
trình, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì công khai hẹn 
hò với nam nghệ sĩ violin kém 8 tuổi Lý Bình 
Hy.Thậm chí, nữ diễn viên còn không ngại ngần 
khoá môi tình trẻ ngay trên sóng truyền hình Tình 
yêu con gái, dành nhiều lời khen có cánh cho người 
tình 8 tuổi.

Bên nhau được vài tháng, Trương Vũ Kỳ bị 
cánh săn ảnh tóm sống khi cảnh hẹn hò với 1 mỹ 
nam cao lớn, cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm giữa 
nơi công cộng khiến cho dư luận xôn xao. 

Điều đáng nói, bạn trai mà Trương Vũ Kỳ ôm 
ấp không phải là Lý Bính Hy - mỹ nam kém 8 tuổi 
từng công khai hẹn hò vừa qua mà lại là 1 người 
đàn ông khác.

Dựa theo trang phục, netizen nhận ra đây là 
Trương Mực Hoài - mỹ nam tốt nghiệp Học viện 
Điện ảnh Bắc Kinh, từng đóng bộ phim mang tên 
Thiếu Nữ Macaron. Điều đáng nói, Trương Mực 
Hoài sinh năm 1997, kém Trương Vũ Kỳ tới 10 
tuổi.

                                                      Nguyễn 
Hương

TNX chính thức debut vào 
ngày 17/5

Thông qua tài khoản SNS chính thức, 
hình ảnh logo chính thức và thời gian 
ra mắt của nhóm nhạc nam TNX đã 

được công bố. Theo đó, TNX sẽ phát hành album 
debut lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 17/5. 

Hình ảnh logo chính thức có khắc tên nhóm 
TNX cũng thu hút sự chú ý khi tỏa ra một hào 
quang lạnh lùng và mạnh mẽ.

TNX là nhóm nhạc tân binh có 6 thành viên 
bao gồm Choi Tae Hoon, Woo Kyung Joon, Jang 
Hyun Soo, Chun Jun Hyuk, Eun Hwi, Oh Sung 
Joon - những gương mặt xuất sắc được chọn làm 
nhóm debut cuối cùng trong dự án nhóm nhạc nam 
Cloud được phát sóng trên SBS vào năm ngoái.

Đây sẽ là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên được 
của P-Nation do Psy thành lập.

                                                                   An 
Chi
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PSY trở lại: Liệu có tiếp tục 
đi khắp thế giới như “Gangnam 
Style” hay lại là 1 “quả bom 
xịt”?

Người hâm mộ trên toàn cầu đang háo 
hức đón đợi sản phẩm tiếp theo của 
PSY.

Ngày 12/4, tờ YTN Star đưa tin PSY thông 
báo trở lại với album mới. Album mới đánh dấu sự 
trở lại của PSY sau 5 năm im ắng. Sản phẩm được 
phát hành ngày 29/4 lúc 18h. Nam rapper cũng 
đăng video từ sự kiện vào năm 2013 và ám chỉ sắp 
phát hành một bản hit mới sau Gangnam Style.

Ngày 14/4, PSY “nhá hàng” hình ảnh bìa 
album Psy 9th và một số thông tin. Theo đó, album 
lần này gồm 12 ca khúc. Tên bài hát chủ đề bắt đầu 
bằng chữ cái T.

Tuy nhiên, đến lúc này, rapper chưa bật mí 
nghệ sĩ khách mời nào sẽ xuất hiện trong album.

Xung quanh thông tin PSY trở lại, truyền 
thông Hàn Quốc cũng như công chúng đưa ra 
những ý kiến trái chiều. PSY ám chỉ sản phẩm mới 
có thể là một bản hit sau Gangnam Style.

Anh chia sẻ: “Thành thật mà nói tôi đã sản 
xuất Champion vào năm 2002 và mất 10 năm để 
tạo ra một bài hát thành công hơn thế. Gangnam 
Style được phát hành vào năm 2012. Điều tôi muốn 
nói là có lẽ lần tiếp theo, các bạn sẽ gặp một bài hát 
như Gangnam Style vào năm 2022”.

Tuy nhiên, trang Ten Asia đặt câu hỏi liệu chu 
kỳ 10 năm có diễn ra đúng như PSY kỳ vọng. Cách 
đây một thập kỷ, vũ điệu Gangnam Style nổi tiếng 
khắp thế giới.

Song mọi thứ dừng lại ở đó.

Những sản phẩm phát hành sau Gangnam 
Style như Hangover, Daddy hay New Face… đều 
không có sự bứt phá. Thậm chí Gentleman bị coi là 
bản sao, “xào” lại công thức làm nên thành công 
của Gangnam Style.

PSY đã không vượt qua kỷ lục của chính 
mình. Bản thân rapper từng thừa nhận Gangnam 
Style là cái bóng quá lớn và việc cố đánh bại nó là 
một cơn ác mộng.

Ten Asia kết luận sự trở lại lần này tiếp tục là 
một gánh nặng đè lên PSY.

SPY là rapper nổi tiếng tại Hàn Quốc. Năm 
2012, PSY phát hành ca khúc Gangnam Style và 
gây sốt trên toàn thế giới. Video âm nhạc của 
Gangnam Style đã nhận được phản ứng tích cực từ 
ngành công nghiệp âm nhạc và các nhà phê bình.

Hàng loạt video cover vũ đạo ngựa của 
Gangnam Style được phát hành trên toàn thế giới 
và nhận lượt xem lớn. Tháng 9/2012, Gangnam 
Style lập kỷ lục Guinness thế giới và được công 
nhận là video có lượt like (thích) nhiều nhất vào 
thời điểm đó.

Sau đó, MV giành được giải thưởng Video hay 
nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc MTV châu Âu vào 
năm 2012. Ngày 21/12/2012, Gangnam Style trở 
thành video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem. Tính đến 
ngày 1/2/2022, video âm nhạc của bài hát có hơn 
4,32 tỷ lượt xem.

Lý giải cho sự thành công trên, trang giải trí E! 
của Mỹ và Allkpop của Hàn từng đưa ra những 
điều khiến Gangnam Style nổi như cồn, dù Psy 
không phải là nghệ sĩ có ngoại hình hấp dẫn, nếu 
không muốn nói lép vế so với dàn ca sĩ thần tượng 
xứ Hàn. Những điều chàng béo này đã làm thật phi 
thường, dĩ nhiên được hỗ trợ bởi nhiều lý do khách 
quan lẫn chủ quan.

1. Độc đáo

Lịch sử âm nhạc ghi nhận chủ nhân của những 
điệu nhảy độc đáo đều nổi như cồn. Nếu như người 
ta không thể quên trước điệu moonwalk của 
Michael Jackson, điệu Mambo của nghệ sĩ Jazz 
người Mỹ gốc Cuba Israel “Cachao” Lopez (tiền 
thân của điệu Cha Cha Cha)… thì nay điệu nhảy 
phi ngựa của Psy cũng không ngoại lệ.

2. Sang

Thực tế cho thấy cuộc sống của các khu phố ổ 
chuột thường không hấp dẫn về mặt giải trí, mà 
phải là phong cách sống của tầng lớp thượng lưu. 
Khán giả, những người mộng mơ thoát ly cuộc 
sống đầy rẫy lo toan, luôn có nhu cầu dòm ngó giới 
siêu giàu, điều đó có trong Gangnam Style.

Ngay từ cái tên, Gangnam Style là một câu nói 
thân mật của ngôn ngữ Hàn Quốc đề cập đến một 
phong cách sống sang trọng tại quận Gangnam, 
một khu vực giàu có của Seoul (Hàn Quốc). Trong 
một cuộc phỏng vấn CNN, Psy từng so sánh 
Gangnam với Beverly Hills, California.

3. Vui nhộn

Đôi khi, người ta nghe nhạc không cần ngẫm 
lời. Khán giả khắp thế giới nhún nhảy theo 
Gangnam Style dù không hiểu bài hát nói về cái gì, 
nhưng lại rất thích giai điệu vui nhộn của nó.

Cùng với điệu nhảy ngựa, nhịp điệu sôi động 
phấn khích của Gangnam Style xóa bỏ hoàn toàn 
rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, văn hóa, thay vào đó là 
sự thích thú của người xem trước những màn “tấu 
hài” của “ông chủ” Psy (ngồi trong toilet, lặn ngụp 
dưới bể bơi, nhí nhố ở phòng tắm hơi, nhảy nhót 
lung tung trên phố…). Điều đó là quá đủ để khiến 

những người khó tính nhất phải mỉm cười và hòa 
mình vào sự sôi động của Gangnam Style.

4. Sự hỗ trợ của dàn sao bự và truyền thông

Justin Bieber, Rihanna, Britneys, Katy Perry, 
Robbie Williams, Tom Cruise… có hàng triệu fan, 
do vậy những lời nhận xét có cánh của các ngôi sao 
này về MV của Psy đã giúp Gangnam Style “câu 
view” dữ dội.

5. Hiệu ứng bắt chước

Hàng loạt phiên bản “parody” (phiên bản bắt 
chước theo bản gốc một cách hài hước) liên tục 
được giới thiệu trên khắp thế giới, đặc biệt là những 
chương trình thời thượng tại các nước như Hoa hậu 
Hàn Quốc 2012 nhảy Gangnam Style, Good 
Morning America của ABC,…

                                                               Minh 
Hạo

Soyee (Gugudan) đầu quân 
về công ty quản lý diễn viên

Ngày 18/4, Noah Entertainment thông 
báo, “Chúng tôi đã ký hợp đồng độc 
quyền với Soyee, cựu thành viên của 

Gugudan.”

Công ty này cho biết: “Thật vinh dự khi được 
làm với một nghệ sĩ giỏi như Soyee, người không 
chỉ có hình ảnh trong sáng và thuần khiết mà còn có 
tài năng vô hạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tích cực cho cô 
ấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, 
phát thanh truyền hình và diễn xuất bởi kỹ năng 
thanh nhạc tuyệt vời của cô ấy, vì vậy xin hãy chờ 
đợi”.

Soyee ra mắt với tư cách là thành viên của 
Gugudan với nghệ danh Soyee kể từ năm 2016. 
Vào tháng 12 năm 2020, Gugudan chính thức tan 
rã sau 4 năm 6 tháng. Sau đó cô đã đổi tên thành 
Jang So jin, tên thật của mình, và bắt đầu thử thách 

mới với tư cách là một diễn viên.

Trong khi đó, Noah Entertainment là công ty 
giải trí mới được thành lập trong năm nay, ngoài So 
Yee công ty còn đang quản lý một số diễn viên như 
Kim Hong Pa, Jung A Mi, Kim Jeong Pal, Kim 
Dong Woo, Jung In Seo, Lee Yoon Jeong. 

                                                                    
An Chi

Cận cảnh dòng suối ví như 
“con ác quỷ có bộ mặt thiên 
thần”: Đẹp mê hoặc lòng người 
nhưng 100% nạn nhân rơi vào là 
chết

Ở
 vùng phía Bắc nước Anh, có một dòng 
sông tuyệt đẹp uốn lượn và len qua 
những tán cây cao, những bãi biển đầy 

đá và những tảng đá phủ rêu xanh tươi trải dài suốt 
hơn 100km. Người ta gọi nó là sông Wharfe. Tuy 
nhiên, dòng sông này có một nhánh hẹp gọi là 
Bolton Strid. Nó là một dòng suối nhỏ với bề ngoài 
đẹp đẽ như tranh, bình yên như mộng nhưng ẩn 
chứa nguy hiểm khôn lường.

Vùng nước ở con suối này nguy hiểm đến mức 
nếu ai đó trượt chân xuống, khả năng sống sót gần 
như bằng 0. Thật vậy, theo lời kể của người dân địa 
phương, 100% những người rơi xuống Bolton 
Strid đều chết - và nhiều thi thể của họ không bao 
giờ được tìm thấy.

Theo Carolyn Roberts, Giáo sư Môi trường tại 
Đại học Gresham ở London, vẻ đẹp của Strid có thể 
dễ dàng đánh lừa những du khách không hiểu biết. 

Biển cảnh báo khách du lịch
Ông Roberts nói với The Daily Mail: “Những 

con sông đẹp chắc chắn có thể gây nguy hiểm cho 
con người, chẳng hạn như sông Nile có rất nhiều 
cá sấu, Zambesi sẽ đẩy bạn qua thác Victoria, và 
hãy cẩn thận với việc uống nước từ vùng hạ lưu của 
Colorado. Trong khi Strid cũng đẹp và trông vô hại 
nhưng nó được ví như 'ác quỷ mang gương mặt 
thiên thần'”.

Roberts cho biết thêm Strid trông có vẻ nông 
nếu nhìn từ trên xuống, nhưng bên dưới nó là một 
mạng lưới rộng lớn các hang động và khe nứt của 
đá trầm tích có thể xé toạc cơ thể người đập vào 
chúng trong vài giây.

Tại sao chỉ một khe nước rộng chưa đầy 2m 
lại nguy hiểm đến vậy? 

Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, hãy đi ngược 
lên thượng nguồn con suối. Cách đó chưa đầy 100 
mét, trước khi trở thành “dòng suối nhỏ”, nó là một 
con sông lớn có chiều rộng đến gần 10m. Đó là 
sông Wharfe chảy qua thị trấn Yorkshire.

Nhưng khi đến Bolton Abbey, con sông buộc 
phải đi qua một khe đá hẹp, khiến tốc độ nước và 
chiều sâu của khu vực này trở nên khủng khiếp, đó 

chính là suối Strid. Nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy 
những tảng đá ở 2 bên bờ suối đều nước làm bị xói 
mòn nghiêm trọng. Ẩn dưới dòng nước là một hệ 
thống phức tạp đầy những hang động và đường 
hầm, chứa toàn bộ lượng nước của một con sông 
lớn. Không ai biết suối Strid sâu bao nhiêu.

Nhiều du khách đến đây bị “đánh lừa” bởi vẻ 
đẹp hiền hòa của dòng suối. 2 bờ cũng khá gần nên 
một số người nghĩ họ có thể nhảy hoặc đơn giản sải 
chân là qua. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, 
bất cứ ai không may sảy chân ngã xuống đều mất 
mạng, thậm chí không tìm thấy xác. 

Hiện nay, xung quanh khu vực đã có nhiều 
biển báo yêu cầu khách du lịch không nên đến quá 
gần con suối hay nhảy qua bờ bên kia. 

Vẫn còn đó nhiều câu chuyện về những nạn 
nhân xấu số không may trượt chân và bị “con ác 
quỷ mang gương mặt thiên thần” này nuốt chửng 
không thương tiếc.

Một trong những nạn nhân là William de 
Romilly, con trai quý bà Alice de Romilly, người 
sống cách đây gần 10 thế kỷ. Cậu bé trượt chân khi 
nhảy sang bờ bên kia con suối rồi vĩnh viễn không 
trở lại. Người phụ nữ vì quá đau buồn nên đã hiến 
khu đất xung quanh để thành lập Tu viện Bolton. 
Câu chuyện bi thảm này đã trở thành bất tử khi 
được tái hiện trong bài thơ “The Force of Prayer” 
của đại thi hào William Wordsworth.

Năm 1998, một cặp vợ chồng đi hưởng tuần 
trăng mật được cho là cùng tử nạn ở suối. Năm 
2010, báo chí cũng đưa tin về thảm kịch cậu bé 8 
tuổi trượt chân rơi xuống dòng suối này. ■

Cô gái bỗng dưng bị bệnh 
đục thủy tinh thể mù mắt, ngủ 
một giấc bỗng nhớ chuyện tiền 
kiếp và kết cục không thể tin nổi 
đã xảy ra

Đó là câu chuyện xảy ra từ gần 10 năm 
trước, được đăng tải trên tờ báo The 
Huffington Post, đến nay vẫn là một 

câu chuyện có thật nhưng hết sức kỳ lạ và để lại 
nhiều dấu chấm hỏi cho dư luận. Người đã thoát 
khỏi căn bệnh quái ác ấy là một cô gái có học thức 
và cha cô cũng là một tiến sĩ có tiếng tăm. 

Câu chuyện này đến nay vẫn là một bí ẩn chưa 
có lời giải về chuyện tiền kiếp. Dù không ai có thể 
xác nhận và khẳng định luân hồi chuyển kiếp là có 
thật hay không, nhưng những câu chuyện về nó vẫn 
khiến người đời phải đặt câu hỏi...

Bài viết được đăng tên tờ The Huffington Post 
vào ngày 4/6/2013 với những chi tiết gây bất ngờ 
cho độc giả. Tờ báo này cho biết, năm ấy, Amy 
Weiss là một nhân viên xã hội và là con gái của bác 
sĩ trị liệu tâm lý nổi tiếng - Brian Weiss. Ông được 
biết đến với “Liệu pháp hồi quy kiếp trước” - nghĩa 
là thông qua thôi miên mà nhìn thấy được cảnh 
tượng trong tiền kiếp. Ông cũng là tác giả của cuốn 
sách “Miracles Happen” (Tạm dịch: Phép màu xảy 
ra).

Amy cho biết cô đã nhiều lần cố gắng thực 
hiện liệu pháp hồi quy của cha mình để khám phá 
xem cô có thể là ai trong một kiếp sống khác. Tuy 
nhiên, đối với Amy, không có buổi học nào đạt 
được kết quả. Vậy nên, Amy cũng không còn quá 
bận tâm đến nghiên cứu của cha. 

Cho đến một ngày, cô gái trẻ khi ấy mới 25 
tuổi nhận tin sét đánh rằng mình bị mắc bệnh đục 
thủy tinh thể (cataract) - một trong những nguyên 
nhân hàng đầu gây mù trên thế giới.

Amy đã chia sẻ về liệu pháp đã thay đổi cuộc 
đời cô trên show truyền hình “Super Soul Sunday” 
của MC nổi tiếng Oprah Winfrey.

Amy nói rằng cô chắc chắn không mong đợi 
chuyện thôi miên nhớ tiền kiếp sẽ tạo ra “phép 
màu” trong việc điều trị căn bệnh của mình nhưng 
điều không tưởng đã xảy ra...

Một ngày nọ, cha cô, Tiến sĩ Brian Weiss đến 
chủ trì một hội thảo về hồi quy tiền kiếp tại bệnh 
viện nơi con gái ông đang làm việc. Amy nghĩ rằng 
việc tham dự buổi thôi miên của cha mình cũng 
chẳng mất gì cả nên thử thêm một lần nữa. 

Cô nhớ lại: “Tôi quyết định sẽ thử. Tôi muốn 
xem liệu tôi có thể tìm ra nguồn gốc của bệnh đục 
thủy tinh thể của mình hay không. Liệu pháp hồi 
quy chưa bao giờ hiệu quả với cá nhân tôi trong quá 
khứ, vì vậy tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ có một giấc 
ngủ ngắn”.

Amy cho biết cô đã nhắm mắt và nghe Tiến sĩ 
Weiss hướng dẫn quay ngược thời gian về thời 
điểm các triệu chứng mới bắt đầu. Thay vì hình 
dung mình là một phụ nữ trẻ, Amy đã trải nghiệm 
một điều rất khác. Amy nói: “Ngay lập tức, tôi nhìn 
thấy mình trong thân xác của một ông già với mái 
tóc trắng dài, sống ở thời Trung cổ”.

Cô giải thích rằng ông già này sống một cuộc 
đời đơn độc bên trong một túp lều. “Về cơ bản tôi là 
một ẩn sĩ”, Amy nói về tiền kiếp của mình. “Nhưng 
những người dân thị trấn này nghĩ rằng tôi là một 
thầy phù thủy và rằng tôi đang làm điều ác”.

“Người dân thị trấn đã xông vào túp lều”. Amy 
nói: “Họ mang theo ngọn đuốc và đốt cháy mọi 
thứ. Ngọn lửa đã cướp đi đôi mắt của tôi... Tôi có 
thể cảm nhận được nỗi đau của ông ấy”.

Tiến sĩ Weiss sau đó nói rằng hãy đi đến cuối 
cuộc đời đó và nghe thông điệp của cuộc đời đó là 
gì. Amy nhớ lại: “Thông điệp mà tôi nghe được là 
'Nỗi buồn làm mờ đôi mắt'. Đối với tôi, điều đó có 
một ý nghĩa kép, không chỉ là tôi đã mang trong 
mình căn bệnh đục thủy tinh thể và mù theo nghĩa 
đen từ kiếp trước, mà... tôi cũng đang mang nỗi 
buồn của người đàn ông đó trong cuộc sống hiện 
tại”.

Thế rồi, một điều kỳ lạ nữa lại xảy ra, khiến 
bản thân Amy cũng rất ngạc nhiên, các bác sĩ nói 
với cô rằng bệnh đục thủy tinh thể của cô đã “biến 
mất”. 

Cô ấy nói: “Có thể có nguyên nhân sinh học 
nào đó khiến bệnh đục thủy tinh thể của tôi được 
chữa khỏi. Nhưng dù là gì ữa thì nó không thực đi n
sự quan trọng đối với tôi. Điều quan trọng là tôi đã 
lấy lại được đôi mắt sáng”. ■  
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PSY trở lại: Liệu có tiếp tục 
đi khắp thế giới như “Gangnam 
Style” hay lại là 1 “quả bom 
xịt”?

Người hâm mộ trên toàn cầu đang háo 
hức đón đợi sản phẩm tiếp theo của 
PSY.

Ngày 12/4, tờ YTN Star đưa tin PSY thông 
báo trở lại với album mới. Album mới đánh dấu sự 
trở lại của PSY sau 5 năm im ắng. Sản phẩm được 
phát hành ngày 29/4 lúc 18h. Nam rapper cũng 
đăng video từ sự kiện vào năm 2013 và ám chỉ sắp 
phát hành một bản hit mới sau Gangnam Style.

Ngày 14/4, PSY “nhá hàng” hình ảnh bìa 
album Psy 9th và một số thông tin. Theo đó, album 
lần này gồm 12 ca khúc. Tên bài hát chủ đề bắt đầu 
bằng chữ cái T.

Tuy nhiên, đến lúc này, rapper chưa bật mí 
nghệ sĩ khách mời nào sẽ xuất hiện trong album.

Xung quanh thông tin PSY trở lại, truyền 
thông Hàn Quốc cũng như công chúng đưa ra 
những ý kiến trái chiều. PSY ám chỉ sản phẩm mới 
có thể là một bản hit sau Gangnam Style.

Anh chia sẻ: “Thành thật mà nói tôi đã sản 
xuất Champion vào năm 2002 và mất 10 năm để 
tạo ra một bài hát thành công hơn thế. Gangnam 
Style được phát hành vào năm 2012. Điều tôi muốn 
nói là có lẽ lần tiếp theo, các bạn sẽ gặp một bài hát 
như Gangnam Style vào năm 2022”.

Tuy nhiên, trang Ten Asia đặt câu hỏi liệu chu 
kỳ 10 năm có diễn ra đúng như PSY kỳ vọng. Cách 
đây một thập kỷ, vũ điệu Gangnam Style nổi tiếng 
khắp thế giới.

Song mọi thứ dừng lại ở đó.

Những sản phẩm phát hành sau Gangnam 
Style như Hangover, Daddy hay New Face… đều 
không có sự bứt phá. Thậm chí Gentleman bị coi là 
bản sao, “xào” lại công thức làm nên thành công 
của Gangnam Style.

PSY đã không vượt qua kỷ lục của chính 
mình. Bản thân rapper từng thừa nhận Gangnam 
Style là cái bóng quá lớn và việc cố đánh bại nó là 
một cơn ác mộng.

Ten Asia kết luận sự trở lại lần này tiếp tục là 
một gánh nặng đè lên PSY.

SPY là rapper nổi tiếng tại Hàn Quốc. Năm 
2012, PSY phát hành ca khúc Gangnam Style và 
gây sốt trên toàn thế giới. Video âm nhạc của 
Gangnam Style đã nhận được phản ứng tích cực từ 
ngành công nghiệp âm nhạc và các nhà phê bình.

Hàng loạt video cover vũ đạo ngựa của 
Gangnam Style được phát hành trên toàn thế giới 
và nhận lượt xem lớn. Tháng 9/2012, Gangnam 
Style lập kỷ lục Guinness thế giới và được công 
nhận là video có lượt like (thích) nhiều nhất vào 
thời điểm đó.

Sau đó, MV giành được giải thưởng Video hay 
nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc MTV châu Âu vào 
năm 2012. Ngày 21/12/2012, Gangnam Style trở 
thành video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem. Tính đến 
ngày 1/2/2022, video âm nhạc của bài hát có hơn 
4,32 tỷ lượt xem.

Lý giải cho sự thành công trên, trang giải trí E! 
của Mỹ và Allkpop của Hàn từng đưa ra những 
điều khiến Gangnam Style nổi như cồn, dù Psy 
không phải là nghệ sĩ có ngoại hình hấp dẫn, nếu 
không muốn nói lép vế so với dàn ca sĩ thần tượng 
xứ Hàn. Những điều chàng béo này đã làm thật phi 
thường, dĩ nhiên được hỗ trợ bởi nhiều lý do khách 
quan lẫn chủ quan.

1. Độc đáo

Lịch sử âm nhạc ghi nhận chủ nhân của những 
điệu nhảy độc đáo đều nổi như cồn. Nếu như người 
ta không thể quên trước điệu moonwalk của 
Michael Jackson, điệu Mambo của nghệ sĩ Jazz 
người Mỹ gốc Cuba Israel “Cachao” Lopez (tiền 
thân của điệu Cha Cha Cha)… thì nay điệu nhảy 
phi ngựa của Psy cũng không ngoại lệ.

2. Sang

Thực tế cho thấy cuộc sống của các khu phố ổ 
chuột thường không hấp dẫn về mặt giải trí, mà 
phải là phong cách sống của tầng lớp thượng lưu. 
Khán giả, những người mộng mơ thoát ly cuộc 
sống đầy rẫy lo toan, luôn có nhu cầu dòm ngó giới 
siêu giàu, điều đó có trong Gangnam Style.

Ngay từ cái tên, Gangnam Style là một câu nói 
thân mật của ngôn ngữ Hàn Quốc đề cập đến một 
phong cách sống sang trọng tại quận Gangnam, 
một khu vực giàu có của Seoul (Hàn Quốc). Trong 
một cuộc phỏng vấn CNN, Psy từng so sánh 
Gangnam với Beverly Hills, California.

3. Vui nhộn

Đôi khi, người ta nghe nhạc không cần ngẫm 
lời. Khán giả khắp thế giới nhún nhảy theo 
Gangnam Style dù không hiểu bài hát nói về cái gì, 
nhưng lại rất thích giai điệu vui nhộn của nó.

Cùng với điệu nhảy ngựa, nhịp điệu sôi động 
phấn khích của Gangnam Style xóa bỏ hoàn toàn 
rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, văn hóa, thay vào đó là 
sự thích thú của người xem trước những màn “tấu 
hài” của “ông chủ” Psy (ngồi trong toilet, lặn ngụp 
dưới bể bơi, nhí nhố ở phòng tắm hơi, nhảy nhót 
lung tung trên phố…). Điều đó là quá đủ để khiến 

những người khó tính nhất phải mỉm cười và hòa 
mình vào sự sôi động của Gangnam Style.

4. Sự hỗ trợ của dàn sao bự và truyền thông

Justin Bieber, Rihanna, Britneys, Katy Perry, 
Robbie Williams, Tom Cruise… có hàng triệu fan, 
do vậy những lời nhận xét có cánh của các ngôi sao 
này về MV của Psy đã giúp Gangnam Style “câu 
view” dữ dội.

5. Hiệu ứng bắt chước

Hàng loạt phiên bản “parody” (phiên bản bắt 
chước theo bản gốc một cách hài hước) liên tục 
được giới thiệu trên khắp thế giới, đặc biệt là những 
chương trình thời thượng tại các nước như Hoa hậu 
Hàn Quốc 2012 nhảy Gangnam Style, Good 
Morning America của ABC,…

                                                               Minh 
Hạo

Soyee (Gugudan) đầu quân 
về công ty quản lý diễn viên

Ngày 18/4, Noah Entertainment thông 
báo, “Chúng tôi đã ký hợp đồng độc 
quyền với Soyee, cựu thành viên của 

Gugudan.”

Công ty này cho biết: “Thật vinh dự khi được 
làm với một nghệ sĩ giỏi như Soyee, người không 
chỉ có hình ảnh trong sáng và thuần khiết mà còn có 
tài năng vô hạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tích cực cho cô 
ấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, 
phát thanh truyền hình và diễn xuất bởi kỹ năng 
thanh nhạc tuyệt vời của cô ấy, vì vậy xin hãy chờ 
đợi”.

Soyee ra mắt với tư cách là thành viên của 
Gugudan với nghệ danh Soyee kể từ năm 2016. 
Vào tháng 12 năm 2020, Gugudan chính thức tan 
rã sau 4 năm 6 tháng. Sau đó cô đã đổi tên thành 
Jang So jin, tên thật của mình, và bắt đầu thử thách 

mới với tư cách là một diễn viên.

Trong khi đó, Noah Entertainment là công ty 
giải trí mới được thành lập trong năm nay, ngoài So 
Yee công ty còn đang quản lý một số diễn viên như 
Kim Hong Pa, Jung A Mi, Kim Jeong Pal, Kim 
Dong Woo, Jung In Seo, Lee Yoon Jeong. 

                                                                    
An Chi

Cận cảnh dòng suối ví như 
“con ác quỷ có bộ mặt thiên 
thần”: Đẹp mê hoặc lòng người 
nhưng 100% nạn nhân rơi vào là 
chết

Ở
 vùng phía Bắc nước Anh, có một dòng 
sông tuyệt đẹp uốn lượn và len qua 
những tán cây cao, những bãi biển đầy 

đá và những tảng đá phủ rêu xanh tươi trải dài suốt 
hơn 100km. Người ta gọi nó là sông Wharfe. Tuy 
nhiên, dòng sông này có một nhánh hẹp gọi là 
Bolton Strid. Nó là một dòng suối nhỏ với bề ngoài 
đẹp đẽ như tranh, bình yên như mộng nhưng ẩn 
chứa nguy hiểm khôn lường.

Vùng nước ở con suối này nguy hiểm đến mức 
nếu ai đó trượt chân xuống, khả năng sống sót gần 
như bằng 0. Thật vậy, theo lời kể của người dân địa 
phương, 100% những người rơi xuống Bolton 
Strid đều chết - và nhiều thi thể của họ không bao 
giờ được tìm thấy.

Theo Carolyn Roberts, Giáo sư Môi trường tại 
Đại học Gresham ở London, vẻ đẹp của Strid có thể 
dễ dàng đánh lừa những du khách không hiểu biết. 

Biển cảnh báo khách du lịch
Ông Roberts nói với The Daily Mail: “Những 

con sông đẹp chắc chắn có thể gây nguy hiểm cho 
con người, chẳng hạn như sông Nile có rất nhiều 
cá sấu, Zambesi sẽ đẩy bạn qua thác Victoria, và 
hãy cẩn thận với việc uống nước từ vùng hạ lưu của 
Colorado. Trong khi Strid cũng đẹp và trông vô hại 
nhưng nó được ví như 'ác quỷ mang gương mặt 
thiên thần'”.

Roberts cho biết thêm Strid trông có vẻ nông 
nếu nhìn từ trên xuống, nhưng bên dưới nó là một 
mạng lưới rộng lớn các hang động và khe nứt của 
đá trầm tích có thể xé toạc cơ thể người đập vào 
chúng trong vài giây.

Tại sao chỉ một khe nước rộng chưa đầy 2m 
lại nguy hiểm đến vậy? 

Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, hãy đi ngược 
lên thượng nguồn con suối. Cách đó chưa đầy 100 
mét, trước khi trở thành “dòng suối nhỏ”, nó là một 
con sông lớn có chiều rộng đến gần 10m. Đó là 
sông Wharfe chảy qua thị trấn Yorkshire.

Nhưng khi đến Bolton Abbey, con sông buộc 
phải đi qua một khe đá hẹp, khiến tốc độ nước và 
chiều sâu của khu vực này trở nên khủng khiếp, đó 

chính là suối Strid. Nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy 
những tảng đá ở 2 bên bờ suối đều nước làm bị xói 
mòn nghiêm trọng. Ẩn dưới dòng nước là một hệ 
thống phức tạp đầy những hang động và đường 
hầm, chứa toàn bộ lượng nước của một con sông 
lớn. Không ai biết suối Strid sâu bao nhiêu.

Nhiều du khách đến đây bị “đánh lừa” bởi vẻ 
đẹp hiền hòa của dòng suối. 2 bờ cũng khá gần nên 
một số người nghĩ họ có thể nhảy hoặc đơn giản sải 
chân là qua. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, 
bất cứ ai không may sảy chân ngã xuống đều mất 
mạng, thậm chí không tìm thấy xác. 

Hiện nay, xung quanh khu vực đã có nhiều 
biển báo yêu cầu khách du lịch không nên đến quá 
gần con suối hay nhảy qua bờ bên kia. 

Vẫn còn đó nhiều câu chuyện về những nạn 
nhân xấu số không may trượt chân và bị “con ác 
quỷ mang gương mặt thiên thần” này nuốt chửng 
không thương tiếc.

Một trong những nạn nhân là William de 
Romilly, con trai quý bà Alice de Romilly, người 
sống cách đây gần 10 thế kỷ. Cậu bé trượt chân khi 
nhảy sang bờ bên kia con suối rồi vĩnh viễn không 
trở lại. Người phụ nữ vì quá đau buồn nên đã hiến 
khu đất xung quanh để thành lập Tu viện Bolton. 
Câu chuyện bi thảm này đã trở thành bất tử khi 
được tái hiện trong bài thơ “The Force of Prayer” 
của đại thi hào William Wordsworth.

Năm 1998, một cặp vợ chồng đi hưởng tuần 
trăng mật được cho là cùng tử nạn ở suối. Năm 
2010, báo chí cũng đưa tin về thảm kịch cậu bé 8 
tuổi trượt chân rơi xuống dòng suối này. ■

Cô gái bỗng dưng bị bệnh 
đục thủy tinh thể mù mắt, ngủ 
một giấc bỗng nhớ chuyện tiền 
kiếp và kết cục không thể tin nổi 
đã xảy ra

Đó là câu chuyện xảy ra từ gần 10 năm 
trước, được đăng tải trên tờ báo The 
Huffington Post, đến nay vẫn là một 

câu chuyện có thật nhưng hết sức kỳ lạ và để lại 
nhiều dấu chấm hỏi cho dư luận. Người đã thoát 
khỏi căn bệnh quái ác ấy là một cô gái có học thức 
và cha cô cũng là một tiến sĩ có tiếng tăm. 

Câu chuyện này đến nay vẫn là một bí ẩn chưa 
có lời giải về chuyện tiền kiếp. Dù không ai có thể 
xác nhận và khẳng định luân hồi chuyển kiếp là có 
thật hay không, nhưng những câu chuyện về nó vẫn 
khiến người đời phải đặt câu hỏi...

Bài viết được đăng tên tờ The Huffington Post 
vào ngày 4/6/2013 với những chi tiết gây bất ngờ 
cho độc giả. Tờ báo này cho biết, năm ấy, Amy 
Weiss là một nhân viên xã hội và là con gái của bác 
sĩ trị liệu tâm lý nổi tiếng - Brian Weiss. Ông được 
biết đến với “Liệu pháp hồi quy kiếp trước” - nghĩa 
là thông qua thôi miên mà nhìn thấy được cảnh 
tượng trong tiền kiếp. Ông cũng là tác giả của cuốn 
sách “Miracles Happen” (Tạm dịch: Phép màu xảy 
ra).

Amy cho biết cô đã nhiều lần cố gắng thực 
hiện liệu pháp hồi quy của cha mình để khám phá 
xem cô có thể là ai trong một kiếp sống khác. Tuy 
nhiên, đối với Amy, không có buổi học nào đạt 
được kết quả. Vậy nên, Amy cũng không còn quá 
bận tâm đến nghiên cứu của cha. 

Cho đến một ngày, cô gái trẻ khi ấy mới 25 
tuổi nhận tin sét đánh rằng mình bị mắc bệnh đục 
thủy tinh thể (cataract) - một trong những nguyên 
nhân hàng đầu gây mù trên thế giới.

Amy đã chia sẻ về liệu pháp đã thay đổi cuộc 
đời cô trên show truyền hình “Super Soul Sunday” 
của MC nổi tiếng Oprah Winfrey.

Amy nói rằng cô chắc chắn không mong đợi 
chuyện thôi miên nhớ tiền kiếp sẽ tạo ra “phép 
màu” trong việc điều trị căn bệnh của mình nhưng 
điều không tưởng đã xảy ra...

Một ngày nọ, cha cô, Tiến sĩ Brian Weiss đến 
chủ trì một hội thảo về hồi quy tiền kiếp tại bệnh 
viện nơi con gái ông đang làm việc. Amy nghĩ rằng 
việc tham dự buổi thôi miên của cha mình cũng 
chẳng mất gì cả nên thử thêm một lần nữa. 

Cô nhớ lại: “Tôi quyết định sẽ thử. Tôi muốn 
xem liệu tôi có thể tìm ra nguồn gốc của bệnh đục 
thủy tinh thể của mình hay không. Liệu pháp hồi 
quy chưa bao giờ hiệu quả với cá nhân tôi trong quá 
khứ, vì vậy tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ có một giấc 
ngủ ngắn”.

Amy cho biết cô đã nhắm mắt và nghe Tiến sĩ 
Weiss hướng dẫn quay ngược thời gian về thời 
điểm các triệu chứng mới bắt đầu. Thay vì hình 
dung mình là một phụ nữ trẻ, Amy đã trải nghiệm 
một điều rất khác. Amy nói: “Ngay lập tức, tôi nhìn 
thấy mình trong thân xác của một ông già với mái 
tóc trắng dài, sống ở thời Trung cổ”.

Cô giải thích rằng ông già này sống một cuộc 
đời đơn độc bên trong một túp lều. “Về cơ bản tôi là 
một ẩn sĩ”, Amy nói về tiền kiếp của mình. “Nhưng 
những người dân thị trấn này nghĩ rằng tôi là một 
thầy phù thủy và rằng tôi đang làm điều ác”.

“Người dân thị trấn đã xông vào túp lều”. Amy 
nói: “Họ mang theo ngọn đuốc và đốt cháy mọi 
thứ. Ngọn lửa đã cướp đi đôi mắt của tôi... Tôi có 
thể cảm nhận được nỗi đau của ông ấy”.

Tiến sĩ Weiss sau đó nói rằng hãy đi đến cuối 
cuộc đời đó và nghe thông điệp của cuộc đời đó là 
gì. Amy nhớ lại: “Thông điệp mà tôi nghe được là 
'Nỗi buồn làm mờ đôi mắt'. Đối với tôi, điều đó có 
một ý nghĩa kép, không chỉ là tôi đã mang trong 
mình căn bệnh đục thủy tinh thể và mù theo nghĩa 
đen từ kiếp trước, mà... tôi cũng đang mang nỗi 
buồn của người đàn ông đó trong cuộc sống hiện 
tại”.

Thế rồi, một điều kỳ lạ nữa lại xảy ra, khiến 
bản thân Amy cũng rất ngạc nhiên, các bác sĩ nói 
với cô rằng bệnh đục thủy tinh thể của cô đã “biến 
mất”. 

Cô ấy nói: “Có thể có nguyên nhân sinh học 
nào đó khiến bệnh đục thủy tinh thể của tôi được 
chữa khỏi. Nhưng dù là gì ữa thì nó không thực đi n
sự quan trọng đối với tôi. Điều quan trọng là tôi đã 
lấy lại được đôi mắt sáng”. ■  
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 25/4 đến 1/5/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Xem tử vi tuần mới của 

12 con giáp, tuổi Tý vận trình 
hung nhiều hơn cát, Bạch Hổ 
hung tinh nhập mệnh mang tới 
những điềm báo không may 
mắn lắm. Hung tinh này chuyên 
dự báo về tai họa bất ngờ, họa 
huyết quang, bản mệnh đi đâu 
làm gì cũng nên cẩn thận.

Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng 
như ý muốn, nhưng đó không phải lý do để bạn 
buồn giận, trách móc người khác. Có những lúc lùi 
1 bước để thấy trời xanh bể rộng còn hơn cứ so đo 
hẹp hòi với chính những người mình yêu thương.

Đầu tuần đã gặp phải Thiên Quan, tiểu 
nhân chẳng để cho con giáp này được yên mà 
không ngừng quấy phá, khiến cho công việc của 
bản mệnh thiếu phần suôn sẻ, dễ bị cản trở dù chỉ 
cách thành công một bước rất gần nữa thôi.

Bù lại thì trong tuần tài lộc khá vượng, cả 
Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy 
con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ 
cùng gia tăng. Có điều cuối tuần bạn sẽ cần phải chi 
1 số tiền không nhỏ, hãy chuẩn bị tinh thần và tài 
lực đi nhé!

Giáp Tý (Kim): Tiền bạc dồi dào. Bính Tý 
(Thủy): Công việc bất ổn. Mậu Tý (Hỏa): Tiểu 
nhân quấy phá. Canh Tý (Thổ): Tình cảm không 
như ý. Nhâm Tý (Mộc): Cần phải bao dung và tha 
thứ cho nhau.

2. Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu trong 

tuần mới này có thể sẽ đón 
nhiều lộc đào hoa. Nếu bạn 
còn chăn đơn gối chiếc thì 
hãy thử mở lòng mình để đón 
tình yêu tới xem nhé, đừng 

lúc nào cũng chọn phương án an toàn, chúng ta cần 
trả giá một chút để có được hạnh phúc.

Tuổi Sửu tuần này công việc cực kỳ tiến 
triển, con đường công danh sự nghiệp khá thuận 
lợi. Bản mệnh có Tử Vi cát tinh ở bên, quý nhân 
không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp 
này thể hiện năng lực vượt trội của mình.

Ấn Quan kết hợp sẽ tạo ra sức mạnh lớn lao 
hơn rất nhiều, con giáp này có ý chí, có quyết tâm 
nên hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao 
phía trước. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải đề 
phòng những kẻ muốn lợi dụng đạp lên mình để 
tiến thân.

Về vận trình tài lộc của tuổi Sửu trong tuần 
này thì không được lý tưởng cho lắm. Tài lộc kiếm 
được không phải ít nhưng con giáp này chẳng giữ 

được tiền trong tay. Kiếp Tài cho thấy bản mệnh dễ 
mềm lòng nghe lời kẻ xấu mà tiền bạc ra đi không 
trở lại. 

Ất Sửu (Kim): Đầu tuần vượng. Đinh Sửu 
(Thủy): Cần có chính kiến. Kỷ Sửu (Hỏa): Công 
việc thuận lợi. Tân Sửu (Thổ): Tình cảm thăng hoa. 
Quý Sửu (Mộc): Sự nghiệp thăng tiến.

3. Tuổi Dần
Tuổi Dần có lẽ sẽ có 

nhiều chuyện phải lo lắng. 
Tình cảm gia đình không 
được như trước, các thành 
viên dần có những mối quan 
tâm của riêng mình. 

Công việc của con 
giáp này đang tiến triển khá tốt, tuy nhiên vẫn có 
nhiều khó khăn trở ngại cản bước tuổi Dần đi đến 
thành công. Thiên Quan báo hiệu về những cạm 
bẫy mà con giáp này có thể sẽ gặp phải do bị tiểu 
nhân cho vào tầm ngắm.

Về tiền bạc thì tuần này bản mệnh kiếm 
được khá nhiều, túi tiền rủng rỉnh khiến ai nấy đều 
phải trầm trồ ngưỡng mộ. Từ giữa tuần trở đi tuổi 
Dần chẳng còn có thời gian cho bản thân bởi chỉ đủ 
thời gian để kiếm tiền mà thôi. Thực Thần cho thấy 
việc làm ăn buôn bán của con giáp này cực tốt.

Đại Hao hung tinh chiếu mệnh nhưng có vẻ 
tuần này chưa phải lúc mà hung tinh này tác động 
mạnh lên vận trình của tuổi Dần. Bằng chứng là 
con giáp này vẫn bảo toàn được số tiền mình có 
trong tay.

Giáp Dần (Thủy): Tiền bạc dồi dào. Bính 
Dần (Hỏa): Tình cảm vượng. Mậu Dần (Thổ): Gia 
đình bất hòa. Canh Dần (Mộc): Công việc tiến triển 
tốt. Nhâm Dần (Kim): Tiểu nhân rình rập.

4. Tuổi Mão
Tuổi Mão có thể 

sẽ phải đối mặt với khá 
nhiều vấn đề trong cuộc 
sống. Công việc tưởng 
chừng thuận lợi suôn sẻ 
nhưng tới phút cuối lại 

không được như ý, khiến cho con giáp này mất 
nhiều công sức và thời gian hơn.

Đầu tuần có Thiên Ấn chống lưng nên 
chuyện gì cũng nhanh chóng hoàn thành, nhưng 
sau đó có lẽ con giáp này đã chủ quan tự cao mà để 
cho Thương Quan giật dây, mắc hết sai lầm này đến 
sai lầm khác và phải trả giá khá đắt.

Công danh có phần sa sút nhưng tài lộc thì 
chỉ có thăng hoa. Thiên Tài cho thấy sự khéo léo để 
thoát khỏi những cạm bẫy tiểu nhân đặt ra. Dù Tiểu 
Hao nhập cục nhưng con giáp này có sự chuẩn bị 
trước nên chỉ mất tiền vào những việc thực sự cần 
thiết mà thôi.

Riêng về chuyện tình cảm thì chẳng được 
như ý. Người ở bên mình đã lâu nhưng trái tim 
chẳng hướng về mình, bạn cứ ngỡ mình có thể 
dùng tình yêu để thay đổi nhưng cuối cùng chẳng 
thể làm được điều đó. 

Ất Mão (Thủy): Kinh doanh phát đạt. Đinh 
Mão (Hỏa): Đầu tuần nên làm việc quan trọng. Kỷ 

Mão (Thổ): Tổn thương tình cảm. Tân Mão (Mộc): 
Dễ bị mất tinh thần. Quý Mão (Kim): Mắc nhiều 
sai lầm.

5. Tuổi Thìn
Tuần mới của tuổi 

Thìn vận trình tình duyên 
cực kỳ lý tưởng. Con giáp 
này tìm được niềm vui nơi 
gia đình nhỏ của mình, 
hạnh phúc đến từ những 
điều vô cùng nhỏ nhặt, chỉ 

cần đôi bên cùng yêu thương nhau là được.
Trong tuần này công việc hung cát đan xen. 

Đầu tuần Thương Quan ảnh hưởng khá nhiều đến 
tâm trạng của con giáp này, bản mệnh không đủ tập 
trung làm việc khiến cho công việc bị trì trệ, hiệu 
quả làm việc cũng đi xuống rõ rệt.

Từ giữa tuần trở đi, Chính Ấn ở bên để che 
chở và giúp cho con giáp này vững tâm, nhờ thế mà 
tuổi Thìn mới nhận ra được mục tiêu thực sự của 
mình ở đâu và tìm cách để đạt được mục tiêu đó. 

Kiếp Tài gây ra nhiều điều không may cho 
con giáp này. Bản mệnh không được quý nhân giúp 
sức, chỉ toàn tiểu nhân gây họa. Ngũ Quỷ hung tinh 
nhập mệnh, những kẻ tiểu nhân tìm đủ mọi cách để 
khiến cho con giáp này mất đi tài lộc.

Giáp Thìn (Hỏa): Tài lộc thất thoát. Bính 
Thìn (Thổ): Công việc ổn thỏa. Mậu Thìn (Mộc): 
Tình duyên vượng. Canh Thìn (Kim): Đào hoa nở 
rộ. Nhâm Thìn (Thủy): Giữa tuần mọi chuyện ổn 
thỏa hơn.

6. Tuổi Tị
Xem tử vi tuần mới, 

tuổi Tị đang có được sự hậu 
thuẫn khá lớn từ phía người 
thân. Có hậu phương vững 
chắc, bản mệnh quyết tâm 
làm những điều mình mong 
muốn, thực hiện những 
tham vọng của mình, biến 

những giấc mơ trở thành hiện thực.
Con giáp này đạt được khá nhiều thành 

công trong công việc của mình ngày hôm nay. Thái 
Âm cát tinh chiếu mệnh cho thấy tuổi Tị dễ được 
quý nhân là nữ mệnh giúp đỡ vượt qua những trở 
ngại hiện tại, tìm thấy được lối đi cho mình.

Ấn Quan trợ sức, bản mệnh không để lỡ 
thời cơ để thể hiện năng lực của mình, cấp trên thực 
sự ấn tượng với những gì mà bạn làm được. Tuy 
nhiên bản mệnh cũng cần phải lưu ý kẻo mắc bẫy 
của kẻ xấu bụng đang cố gắng phá hoại những gì 
bạn đang có.

Riêng về vấn đề tiền bạc thì tuổi Tị cần phải 
lưu ý tới những quyết định tài chính vào thời điểm 
đầu tuần, đó là lúc bạn dễ bị mất tiền nhất. Vào cuối 
tuần thì tài vận của con giáp này sẽ tăng tiến vượt 
bậc, mang lại cho bạn nguồn lợi lớn tới không ngờ. 

Ất Tị (Hỏa): Tài lộc thăng trầm bất ổn. 
Đinh Tị (Thổ): Công việc tiến triển tốt. Kỷ Tị 
(Mộc): Tình cảm thăng hoa. Tân Tị (Kim): Được 
yêu thương che chở. Quý Tị (Thủy): Quý nhân trợ 
mệnh.

7. Tuổi Ngọ
Tuần này tuổi Ngọ 

tình duyên không được vượng 
sắc cho lắm. Mặc dù không 
xảy ra mâu thuẫn gì quá lớn 
giữa 2 người nhưng đôi bên 
dường như không tương tác 
với nhau, sự lặng lẽ khiến cho 

căn nhà vốn là tổ ấm trở nên lạnh lùng. 
Dịch Mã động tinh cho thấy khoảng thời 

gian này công việc của bản mệnh khá bận rộn. Tuổi 
Ngọ dành khá nhiều thời gian cho công việc, dồn 
sức để lập được thành công mà không phải ai cũng 
có thể làm được. Đầu tuần là thời điểm thích hợp 
nhất để tiến hành những việc quan trọng.

Thiên Ấn chứng tỏ sự sáng tạo sẽ mang đến 
cho bản mệnh nhiều cơ hội hơn hẳn để chứng tỏ 
năng lực của bản thân mình. Giữa lúc chồng chất 
khó khăn trở ngại mà con giáp này vẫn dễ dàng 
chuyển mình đổi vận, đó mới là điều đáng chú ý.

Tài lộc trong tuần không phải không có, 
song bản mệnh đừng quá sốt ruột bởi tài lộc đến 
chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho 
thấy con giáp này sẽ có được khoản thu khá vững 
vàng đến từ công việc chính của mình.  

Giáp Ngọ (Kim): Tài chính vững vàng. 
Bính Ngọ (Thủy): Tình cảm không như ý. Mậu 
Ngọ (Hỏa): Cần sáng tạo nhiều hơn. Canh Ngọ 
(Thổ): Cuối tuần dễ kiếm tiền. Nhâm Ngọ (Mộc): 
Đừng quá khắt khe.

8. Tuổi Mùi
Tuần này tuổi Mùi 

cát khí vượng, có thể bạn sẽ 
được quý nhân trợ giúp khá 
nhiều trong công việc cũng 
như trong cuộc sống hàng 
ngày. Thái Dương cát tinh 
hợp mệnh, con giáp này đừng 

từ chối sự giúp đỡ của quý nhân, người ấy khả năng 
cao sẽ là nam giới.

Tài lộc trong tuần này không được vượng 
cho lắm. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần mang 
theo những tin vui về tài chính cho con giáp này. 
Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiền bạc có 
trong tay nhưng có thể dễ dàng mất đi bất cứ lúc 
nào.

Ấn Quan kết hợp, con giáp này hoàn toàn 
có thể làm được những chuyện tưởng chừng như 
không thể nếu có đủ ý chí và quyết tâm cao độ đối 
với mục tiêu của mình. Không thể tránh được khó 
khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công 
nào trải hoa hồng.

Tình cảm giữa bạn và người ấy càng ngày 
càng sâu sắc hơn. Vượt qua những thử thách trong 
cuộc sống, đôi bên chứng tỏ được tình yêu của 
mình dành cho nhau và sẵn sàng để nắm tay bước 
tiếp, tạo dựng nên hạnh phúc chỉ thuộc về 2 người 
mà thôi.

Ất Mùi (Kim): Công việc tiến triển tốt. 
Đinh Mùi (Thủy): Tiền bạc thất thoát. Kỷ Mùi 
(Hỏa): Tình cảm thăng hoa. Tân Mùi (Thổ): Tài lộc 
dồi dào. Quý Mùi (Mộc): Công danh thăng tiến.

9. Tuổi Thân
Theo Lịch vạn niên, 

tuổi Thân đang có nhiều vấn 
đề cần phải giải quyết nhanh 
chóng nếu không muốn cuộc 
sống của mình trở thành 1 
mớ bòng bong. Hung vận 
quá lớn khiến cho con giáp 

này không thể giữ được cảm xúc của mình bình ổn.
Thái Tuế hung tinh nhập mệnh, chuyện tình 

cảm giữa bạn và người ấy bị ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố. Gia đình phản đối, nền tảng tình cảm chưa 
thực sự vững vàng nên kết cục chia tay là điều hoàn 
toàn có thể xảy ra.

Trong tuần này tài lộc khá vượng vào thời 
điểm đầu tuần nhờ có Thực Thần đứng bóng, giúp 
cho chuyện làm ăn buôn bán càng ngày càng thuận 
lợi và phát triển hơn. Bản mệnh có tiền thì nên học 
cách tiết kiệm, bởi càng về cuối tuần thì kiếm tiền 
sẽ càng khó khăn, thậm chí còn mất tiền nữa.

Công việc của con giáp này đang đứng trên 
bờ vực rạn vỡ. Thương Quan cho thấy tuổi Thân để 
cho mình tự do quá mức, không chịu tuân theo quy 
định của công việc mà lấy cớ này kia để giảm đi áp 
lực, giảm đi trách nhiệm của mình với công việc 
mà lẽ ra bạn cần phải hoàn thành. 

Giáp Thân (Thủy): Thiếu tinh thần trách 
nhiệm. Bính Thân (Hỏa): Tiền bạc thất thoát. Mậu 
Thân (Thổ): Tình cảm bị cản trở. Canh Thân 
(Mộc): Thiếu sự quyết tâm. Nhâm Thân (Kim): Dễ 
gặp rắc rối.

10. Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu 

trong tuần mới này có thể sẽ 
đứng trước khá nhiều cơ 
hội tình duyên do Bách Việt 
mang tới nhưng thực sự 
trong lòng bạn chưa sẵn 

sàng để bước vào 1 mối quan hệ mới nên khó lòng 
có thể phát triển mối quan hệ khác.

Tài lộc tăng tiến khá nhanh vào thời điểm 
đầu tuần nhờ Thiên Tài mang tới cho con giáp này 
nhiều tài lộc hơn. Bản mệnh khéo léo sắp xếp thời 
gian trong ngày, tự tạo động lực kiếm tiền cho 
mình. Song từ giữa tuần trở đi tài vận bắt đầu sa sút, 
con giáp này cần phải thận trọng hơn.

Công việc của tuổi Dậu đang bị ảnh hưởng 
quá nhiều bởi sự tự tin đến tự cao của bản mệnh. 
Tiếp nối tử vi tuần trước, Tỷ Kiên nhập cục cho 
thấy bản mệnh có chính kiến của riêng mình nhưng 
thực sự đang có phần cố chấp khi không chịu lắng 
nghe lời khuyên của mọi người.

Thời gian cuối tuần bị tuổi Dậu dành khá 
nhiều cho công việc. Mặc dù Chính Ấn khẳng định 
rằng cấp trên đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm 
của bạn nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng khá nhiều đến 
cuộc sống riêng tư của con giáp này. 

Ất Dậu (Thủy): Cuối tuần bận rộn. Đinh 
Dậu (Hỏa): Tiền bạc dư giả. Kỷ Dậu (Thổ): Tình 
cảm không đến đâu. Tân Dậu (Mộc): Có nhiều 
người theo đuổi. Quý Dậu (Kim): Công việc kém 
trôi chảy.

11. Tuổi Tuất
Tuổi Tuất đang bị 

Thiên Cẩu nhập mệnh nên bị 
tiểu nhân đeo bám. Con giáp 
này khó khăn khi tìm kiếm 
cơ may tài lộc của mình do 
bị những kẻ xấu bụng kia 
phá hoại hết những thành 
quả mà bạn đã đạt được.

Công việc khá vất vả vào đầu tuần khiến 
cho con giáp này nản lòng. Tuy nhiên nếu bạn vượt 
qua được thì sẽ có nhiều cơ hội để gặt hái thành 
công vào thời điểm cuối tuần khi mà Thiên Ấn 
đang gắng hết sức mình để giành lấy cho tuổi Tuất 
những gì xứng đáng.

Tuy nhiên cũng cần phải khẳng định 1 điều 
là công việc trong tuần này của bản mệnh khá vất 
vả. Tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để có thể chiến 
đấu hết mình vì mục tiêu bản thân đã đề ra từ trước 
đó. Chính Ấn sẽ trao cho bạn sự thăng tiến trong 
thời gian tới.

Riêng về chuyện tình cảm thì những chú 
Chó chẳng kém ai khi đi đâu cũng có người yêu kẻ 
mến. Bạn xác định được đâu là đối tượng mình 
hướng đến, chẳng mất quá nhiều thời gian vào 
những chuyện lãng mạn mà vô bổ. 

Giáp Tuất (Hỏa): Công việc vất vả. Bính 
Tuất (Thổ): Tinh tường lý trí. Mậu Tuất (Mộc): Gặt 
hái thành công. Canh Tuất (Kim): Đừng quá ỷ lại. 
Nhâm Tuất (Thủy): Bị tiểu nhân gây khó dễ.

12. Tuổi Hợi
Tuổi Hợi hung cát 

đan xen, vận trình có phần 
thăng trầm bất định. Riêng 
về chuyện tình cảm thì con 
giáp này sẽ không phải lo 
lắng gì nhiều, bởi bạn vẫn 
được người ấy hiểu và 
thông cảm cho những khó 

khăn mình gặp phải.
Công việc và tiền bạc đều khá thuận lợi vào 

thời điểm đầu tuần, vì thế con giáp này nên lưu ý để 
nắm bắt cơ hội trước khi cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ 
qua. Chính Quan hợp sức giúp cho con giáp này 
phát triển được năng lực của mình.

Thiên Đức cát tinh ở bên là dấu hiệu cho 
thấy con giáp này có quý nhân trợ mệnh nên có thể 
sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tinh thần bất 
ổn do Thương Quan gây ra. Tuy nhiên, nếu cảm 
thấy mệt mỏi quá mức thì hãy xin nghỉ xả hơi vài 
ngày cho ổn định hơn nhé!

Về phương diện tài lộc thì sau những thu 
hoạch vào đầu tuần, tuổi Hợi có thể sẽ đưa ra những 
quyết định sai lầm vào thời điểm cuối tuần. Kiếp 
Tài cho thấy bản mệnh mù quáng tin theo lời người 
không đáng tin mà trao số tiền không nhỏ cho 
người ta. 

Ất Hợi (Hỏa): Công danh thăng tiến. Đinh 
Hợi (Thổ): Cuối tuần dễ mất tiền. Kỷ Hợi (Mộc): 
Đường tình duyên ổn định. Tân Hợi (Kim): Đầu 
tuần nên phát huy năng lực. Quý Hợi (Thủy): Có 
nhiều cơ hội thể hiện bản thân. ■
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 25/4 đến 1/5/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Xem tử vi tuần mới của 

12 con giáp, tuổi Tý vận trình 
hung nhiều hơn cát, Bạch Hổ 
hung tinh nhập mệnh mang tới 
những điềm báo không may 
mắn lắm. Hung tinh này chuyên 
dự báo về tai họa bất ngờ, họa 
huyết quang, bản mệnh đi đâu 
làm gì cũng nên cẩn thận.

Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng 
như ý muốn, nhưng đó không phải lý do để bạn 
buồn giận, trách móc người khác. Có những lúc lùi 
1 bước để thấy trời xanh bể rộng còn hơn cứ so đo 
hẹp hòi với chính những người mình yêu thương.

Đầu tuần đã gặp phải Thiên Quan, tiểu 
nhân chẳng để cho con giáp này được yên mà 
không ngừng quấy phá, khiến cho công việc của 
bản mệnh thiếu phần suôn sẻ, dễ bị cản trở dù chỉ 
cách thành công một bước rất gần nữa thôi.

Bù lại thì trong tuần tài lộc khá vượng, cả 
Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy 
con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ 
cùng gia tăng. Có điều cuối tuần bạn sẽ cần phải chi 
1 số tiền không nhỏ, hãy chuẩn bị tinh thần và tài 
lực đi nhé!

Giáp Tý (Kim): Tiền bạc dồi dào. Bính Tý 
(Thủy): Công việc bất ổn. Mậu Tý (Hỏa): Tiểu 
nhân quấy phá. Canh Tý (Thổ): Tình cảm không 
như ý. Nhâm Tý (Mộc): Cần phải bao dung và tha 
thứ cho nhau.

2. Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu trong 

tuần mới này có thể sẽ đón 
nhiều lộc đào hoa. Nếu bạn 
còn chăn đơn gối chiếc thì 
hãy thử mở lòng mình để đón 
tình yêu tới xem nhé, đừng 

lúc nào cũng chọn phương án an toàn, chúng ta cần 
trả giá một chút để có được hạnh phúc.

Tuổi Sửu tuần này công việc cực kỳ tiến 
triển, con đường công danh sự nghiệp khá thuận 
lợi. Bản mệnh có Tử Vi cát tinh ở bên, quý nhân 
không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp 
này thể hiện năng lực vượt trội của mình.

Ấn Quan kết hợp sẽ tạo ra sức mạnh lớn lao 
hơn rất nhiều, con giáp này có ý chí, có quyết tâm 
nên hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao 
phía trước. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải đề 
phòng những kẻ muốn lợi dụng đạp lên mình để 
tiến thân.

Về vận trình tài lộc của tuổi Sửu trong tuần 
này thì không được lý tưởng cho lắm. Tài lộc kiếm 
được không phải ít nhưng con giáp này chẳng giữ 

được tiền trong tay. Kiếp Tài cho thấy bản mệnh dễ 
mềm lòng nghe lời kẻ xấu mà tiền bạc ra đi không 
trở lại. 

Ất Sửu (Kim): Đầu tuần vượng. Đinh Sửu 
(Thủy): Cần có chính kiến. Kỷ Sửu (Hỏa): Công 
việc thuận lợi. Tân Sửu (Thổ): Tình cảm thăng hoa. 
Quý Sửu (Mộc): Sự nghiệp thăng tiến.

3. Tuổi Dần
Tuổi Dần có lẽ sẽ có 

nhiều chuyện phải lo lắng. 
Tình cảm gia đình không 
được như trước, các thành 
viên dần có những mối quan 
tâm của riêng mình. 

Công việc của con 
giáp này đang tiến triển khá tốt, tuy nhiên vẫn có 
nhiều khó khăn trở ngại cản bước tuổi Dần đi đến 
thành công. Thiên Quan báo hiệu về những cạm 
bẫy mà con giáp này có thể sẽ gặp phải do bị tiểu 
nhân cho vào tầm ngắm.

Về tiền bạc thì tuần này bản mệnh kiếm 
được khá nhiều, túi tiền rủng rỉnh khiến ai nấy đều 
phải trầm trồ ngưỡng mộ. Từ giữa tuần trở đi tuổi 
Dần chẳng còn có thời gian cho bản thân bởi chỉ đủ 
thời gian để kiếm tiền mà thôi. Thực Thần cho thấy 
việc làm ăn buôn bán của con giáp này cực tốt.

Đại Hao hung tinh chiếu mệnh nhưng có vẻ 
tuần này chưa phải lúc mà hung tinh này tác động 
mạnh lên vận trình của tuổi Dần. Bằng chứng là 
con giáp này vẫn bảo toàn được số tiền mình có 
trong tay.

Giáp Dần (Thủy): Tiền bạc dồi dào. Bính 
Dần (Hỏa): Tình cảm vượng. Mậu Dần (Thổ): Gia 
đình bất hòa. Canh Dần (Mộc): Công việc tiến triển 
tốt. Nhâm Dần (Kim): Tiểu nhân rình rập.

4. Tuổi Mão
Tuổi Mão có thể 

sẽ phải đối mặt với khá 
nhiều vấn đề trong cuộc 
sống. Công việc tưởng 
chừng thuận lợi suôn sẻ 
nhưng tới phút cuối lại 

không được như ý, khiến cho con giáp này mất 
nhiều công sức và thời gian hơn.

Đầu tuần có Thiên Ấn chống lưng nên 
chuyện gì cũng nhanh chóng hoàn thành, nhưng 
sau đó có lẽ con giáp này đã chủ quan tự cao mà để 
cho Thương Quan giật dây, mắc hết sai lầm này đến 
sai lầm khác và phải trả giá khá đắt.

Công danh có phần sa sút nhưng tài lộc thì 
chỉ có thăng hoa. Thiên Tài cho thấy sự khéo léo để 
thoát khỏi những cạm bẫy tiểu nhân đặt ra. Dù Tiểu 
Hao nhập cục nhưng con giáp này có sự chuẩn bị 
trước nên chỉ mất tiền vào những việc thực sự cần 
thiết mà thôi.

Riêng về chuyện tình cảm thì chẳng được 
như ý. Người ở bên mình đã lâu nhưng trái tim 
chẳng hướng về mình, bạn cứ ngỡ mình có thể 
dùng tình yêu để thay đổi nhưng cuối cùng chẳng 
thể làm được điều đó. 

Ất Mão (Thủy): Kinh doanh phát đạt. Đinh 
Mão (Hỏa): Đầu tuần nên làm việc quan trọng. Kỷ 

Mão (Thổ): Tổn thương tình cảm. Tân Mão (Mộc): 
Dễ bị mất tinh thần. Quý Mão (Kim): Mắc nhiều 
sai lầm.

5. Tuổi Thìn
Tuần mới của tuổi 

Thìn vận trình tình duyên 
cực kỳ lý tưởng. Con giáp 
này tìm được niềm vui nơi 
gia đình nhỏ của mình, 
hạnh phúc đến từ những 
điều vô cùng nhỏ nhặt, chỉ 

cần đôi bên cùng yêu thương nhau là được.
Trong tuần này công việc hung cát đan xen. 

Đầu tuần Thương Quan ảnh hưởng khá nhiều đến 
tâm trạng của con giáp này, bản mệnh không đủ tập 
trung làm việc khiến cho công việc bị trì trệ, hiệu 
quả làm việc cũng đi xuống rõ rệt.

Từ giữa tuần trở đi, Chính Ấn ở bên để che 
chở và giúp cho con giáp này vững tâm, nhờ thế mà 
tuổi Thìn mới nhận ra được mục tiêu thực sự của 
mình ở đâu và tìm cách để đạt được mục tiêu đó. 

Kiếp Tài gây ra nhiều điều không may cho 
con giáp này. Bản mệnh không được quý nhân giúp 
sức, chỉ toàn tiểu nhân gây họa. Ngũ Quỷ hung tinh 
nhập mệnh, những kẻ tiểu nhân tìm đủ mọi cách để 
khiến cho con giáp này mất đi tài lộc.

Giáp Thìn (Hỏa): Tài lộc thất thoát. Bính 
Thìn (Thổ): Công việc ổn thỏa. Mậu Thìn (Mộc): 
Tình duyên vượng. Canh Thìn (Kim): Đào hoa nở 
rộ. Nhâm Thìn (Thủy): Giữa tuần mọi chuyện ổn 
thỏa hơn.

6. Tuổi Tị
Xem tử vi tuần mới, 

tuổi Tị đang có được sự hậu 
thuẫn khá lớn từ phía người 
thân. Có hậu phương vững 
chắc, bản mệnh quyết tâm 
làm những điều mình mong 
muốn, thực hiện những 
tham vọng của mình, biến 

những giấc mơ trở thành hiện thực.
Con giáp này đạt được khá nhiều thành 

công trong công việc của mình ngày hôm nay. Thái 
Âm cát tinh chiếu mệnh cho thấy tuổi Tị dễ được 
quý nhân là nữ mệnh giúp đỡ vượt qua những trở 
ngại hiện tại, tìm thấy được lối đi cho mình.

Ấn Quan trợ sức, bản mệnh không để lỡ 
thời cơ để thể hiện năng lực của mình, cấp trên thực 
sự ấn tượng với những gì mà bạn làm được. Tuy 
nhiên bản mệnh cũng cần phải lưu ý kẻo mắc bẫy 
của kẻ xấu bụng đang cố gắng phá hoại những gì 
bạn đang có.

Riêng về vấn đề tiền bạc thì tuổi Tị cần phải 
lưu ý tới những quyết định tài chính vào thời điểm 
đầu tuần, đó là lúc bạn dễ bị mất tiền nhất. Vào cuối 
tuần thì tài vận của con giáp này sẽ tăng tiến vượt 
bậc, mang lại cho bạn nguồn lợi lớn tới không ngờ. 

Ất Tị (Hỏa): Tài lộc thăng trầm bất ổn. 
Đinh Tị (Thổ): Công việc tiến triển tốt. Kỷ Tị 
(Mộc): Tình cảm thăng hoa. Tân Tị (Kim): Được 
yêu thương che chở. Quý Tị (Thủy): Quý nhân trợ 
mệnh.

7. Tuổi Ngọ
Tuần này tuổi Ngọ 

tình duyên không được vượng 
sắc cho lắm. Mặc dù không 
xảy ra mâu thuẫn gì quá lớn 
giữa 2 người nhưng đôi bên 
dường như không tương tác 
với nhau, sự lặng lẽ khiến cho 

căn nhà vốn là tổ ấm trở nên lạnh lùng. 
Dịch Mã động tinh cho thấy khoảng thời 

gian này công việc của bản mệnh khá bận rộn. Tuổi 
Ngọ dành khá nhiều thời gian cho công việc, dồn 
sức để lập được thành công mà không phải ai cũng 
có thể làm được. Đầu tuần là thời điểm thích hợp 
nhất để tiến hành những việc quan trọng.

Thiên Ấn chứng tỏ sự sáng tạo sẽ mang đến 
cho bản mệnh nhiều cơ hội hơn hẳn để chứng tỏ 
năng lực của bản thân mình. Giữa lúc chồng chất 
khó khăn trở ngại mà con giáp này vẫn dễ dàng 
chuyển mình đổi vận, đó mới là điều đáng chú ý.

Tài lộc trong tuần không phải không có, 
song bản mệnh đừng quá sốt ruột bởi tài lộc đến 
chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho 
thấy con giáp này sẽ có được khoản thu khá vững 
vàng đến từ công việc chính của mình.  

Giáp Ngọ (Kim): Tài chính vững vàng. 
Bính Ngọ (Thủy): Tình cảm không như ý. Mậu 
Ngọ (Hỏa): Cần sáng tạo nhiều hơn. Canh Ngọ 
(Thổ): Cuối tuần dễ kiếm tiền. Nhâm Ngọ (Mộc): 
Đừng quá khắt khe.

8. Tuổi Mùi
Tuần này tuổi Mùi 

cát khí vượng, có thể bạn sẽ 
được quý nhân trợ giúp khá 
nhiều trong công việc cũng 
như trong cuộc sống hàng 
ngày. Thái Dương cát tinh 
hợp mệnh, con giáp này đừng 

từ chối sự giúp đỡ của quý nhân, người ấy khả năng 
cao sẽ là nam giới.

Tài lộc trong tuần này không được vượng 
cho lắm. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần mang 
theo những tin vui về tài chính cho con giáp này. 
Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiền bạc có 
trong tay nhưng có thể dễ dàng mất đi bất cứ lúc 
nào.

Ấn Quan kết hợp, con giáp này hoàn toàn 
có thể làm được những chuyện tưởng chừng như 
không thể nếu có đủ ý chí và quyết tâm cao độ đối 
với mục tiêu của mình. Không thể tránh được khó 
khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công 
nào trải hoa hồng.

Tình cảm giữa bạn và người ấy càng ngày 
càng sâu sắc hơn. Vượt qua những thử thách trong 
cuộc sống, đôi bên chứng tỏ được tình yêu của 
mình dành cho nhau và sẵn sàng để nắm tay bước 
tiếp, tạo dựng nên hạnh phúc chỉ thuộc về 2 người 
mà thôi.

Ất Mùi (Kim): Công việc tiến triển tốt. 
Đinh Mùi (Thủy): Tiền bạc thất thoát. Kỷ Mùi 
(Hỏa): Tình cảm thăng hoa. Tân Mùi (Thổ): Tài lộc 
dồi dào. Quý Mùi (Mộc): Công danh thăng tiến.

9. Tuổi Thân
Theo Lịch vạn niên, 

tuổi Thân đang có nhiều vấn 
đề cần phải giải quyết nhanh 
chóng nếu không muốn cuộc 
sống của mình trở thành 1 
mớ bòng bong. Hung vận 
quá lớn khiến cho con giáp 

này không thể giữ được cảm xúc của mình bình ổn.
Thái Tuế hung tinh nhập mệnh, chuyện tình 

cảm giữa bạn và người ấy bị ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố. Gia đình phản đối, nền tảng tình cảm chưa 
thực sự vững vàng nên kết cục chia tay là điều hoàn 
toàn có thể xảy ra.

Trong tuần này tài lộc khá vượng vào thời 
điểm đầu tuần nhờ có Thực Thần đứng bóng, giúp 
cho chuyện làm ăn buôn bán càng ngày càng thuận 
lợi và phát triển hơn. Bản mệnh có tiền thì nên học 
cách tiết kiệm, bởi càng về cuối tuần thì kiếm tiền 
sẽ càng khó khăn, thậm chí còn mất tiền nữa.

Công việc của con giáp này đang đứng trên 
bờ vực rạn vỡ. Thương Quan cho thấy tuổi Thân để 
cho mình tự do quá mức, không chịu tuân theo quy 
định của công việc mà lấy cớ này kia để giảm đi áp 
lực, giảm đi trách nhiệm của mình với công việc 
mà lẽ ra bạn cần phải hoàn thành. 

Giáp Thân (Thủy): Thiếu tinh thần trách 
nhiệm. Bính Thân (Hỏa): Tiền bạc thất thoát. Mậu 
Thân (Thổ): Tình cảm bị cản trở. Canh Thân 
(Mộc): Thiếu sự quyết tâm. Nhâm Thân (Kim): Dễ 
gặp rắc rối.

10. Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu 

trong tuần mới này có thể sẽ 
đứng trước khá nhiều cơ 
hội tình duyên do Bách Việt 
mang tới nhưng thực sự 
trong lòng bạn chưa sẵn 

sàng để bước vào 1 mối quan hệ mới nên khó lòng 
có thể phát triển mối quan hệ khác.

Tài lộc tăng tiến khá nhanh vào thời điểm 
đầu tuần nhờ Thiên Tài mang tới cho con giáp này 
nhiều tài lộc hơn. Bản mệnh khéo léo sắp xếp thời 
gian trong ngày, tự tạo động lực kiếm tiền cho 
mình. Song từ giữa tuần trở đi tài vận bắt đầu sa sút, 
con giáp này cần phải thận trọng hơn.

Công việc của tuổi Dậu đang bị ảnh hưởng 
quá nhiều bởi sự tự tin đến tự cao của bản mệnh. 
Tiếp nối tử vi tuần trước, Tỷ Kiên nhập cục cho 
thấy bản mệnh có chính kiến của riêng mình nhưng 
thực sự đang có phần cố chấp khi không chịu lắng 
nghe lời khuyên của mọi người.

Thời gian cuối tuần bị tuổi Dậu dành khá 
nhiều cho công việc. Mặc dù Chính Ấn khẳng định 
rằng cấp trên đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm 
của bạn nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng khá nhiều đến 
cuộc sống riêng tư của con giáp này. 

Ất Dậu (Thủy): Cuối tuần bận rộn. Đinh 
Dậu (Hỏa): Tiền bạc dư giả. Kỷ Dậu (Thổ): Tình 
cảm không đến đâu. Tân Dậu (Mộc): Có nhiều 
người theo đuổi. Quý Dậu (Kim): Công việc kém 
trôi chảy.

11. Tuổi Tuất
Tuổi Tuất đang bị 

Thiên Cẩu nhập mệnh nên bị 
tiểu nhân đeo bám. Con giáp 
này khó khăn khi tìm kiếm 
cơ may tài lộc của mình do 
bị những kẻ xấu bụng kia 
phá hoại hết những thành 
quả mà bạn đã đạt được.

Công việc khá vất vả vào đầu tuần khiến 
cho con giáp này nản lòng. Tuy nhiên nếu bạn vượt 
qua được thì sẽ có nhiều cơ hội để gặt hái thành 
công vào thời điểm cuối tuần khi mà Thiên Ấn 
đang gắng hết sức mình để giành lấy cho tuổi Tuất 
những gì xứng đáng.

Tuy nhiên cũng cần phải khẳng định 1 điều 
là công việc trong tuần này của bản mệnh khá vất 
vả. Tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để có thể chiến 
đấu hết mình vì mục tiêu bản thân đã đề ra từ trước 
đó. Chính Ấn sẽ trao cho bạn sự thăng tiến trong 
thời gian tới.

Riêng về chuyện tình cảm thì những chú 
Chó chẳng kém ai khi đi đâu cũng có người yêu kẻ 
mến. Bạn xác định được đâu là đối tượng mình 
hướng đến, chẳng mất quá nhiều thời gian vào 
những chuyện lãng mạn mà vô bổ. 

Giáp Tuất (Hỏa): Công việc vất vả. Bính 
Tuất (Thổ): Tinh tường lý trí. Mậu Tuất (Mộc): Gặt 
hái thành công. Canh Tuất (Kim): Đừng quá ỷ lại. 
Nhâm Tuất (Thủy): Bị tiểu nhân gây khó dễ.

12. Tuổi Hợi
Tuổi Hợi hung cát 

đan xen, vận trình có phần 
thăng trầm bất định. Riêng 
về chuyện tình cảm thì con 
giáp này sẽ không phải lo 
lắng gì nhiều, bởi bạn vẫn 
được người ấy hiểu và 
thông cảm cho những khó 

khăn mình gặp phải.
Công việc và tiền bạc đều khá thuận lợi vào 

thời điểm đầu tuần, vì thế con giáp này nên lưu ý để 
nắm bắt cơ hội trước khi cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ 
qua. Chính Quan hợp sức giúp cho con giáp này 
phát triển được năng lực của mình.

Thiên Đức cát tinh ở bên là dấu hiệu cho 
thấy con giáp này có quý nhân trợ mệnh nên có thể 
sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tinh thần bất 
ổn do Thương Quan gây ra. Tuy nhiên, nếu cảm 
thấy mệt mỏi quá mức thì hãy xin nghỉ xả hơi vài 
ngày cho ổn định hơn nhé!

Về phương diện tài lộc thì sau những thu 
hoạch vào đầu tuần, tuổi Hợi có thể sẽ đưa ra những 
quyết định sai lầm vào thời điểm cuối tuần. Kiếp 
Tài cho thấy bản mệnh mù quáng tin theo lời người 
không đáng tin mà trao số tiền không nhỏ cho 
người ta. 

Ất Hợi (Hỏa): Công danh thăng tiến. Đinh 
Hợi (Thổ): Cuối tuần dễ mất tiền. Kỷ Hợi (Mộc): 
Đường tình duyên ổn định. Tân Hợi (Kim): Đầu 
tuần nên phát huy năng lực. Quý Hợi (Thủy): Có 
nhiều cơ hội thể hiện bản thân. ■
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Thế giới thót tim vì quả ngư 
lôi kinh hoàng...

Cho đến hiện tại, không ai giải mã 
được vận đen kỳ lạ đeo bám USS 
William D. Porter. Con tàu đã suýt 

giết chết một vị Tổng thống Mỹ, điều có thể khiến 
thế giới chao đảo.

Tổng thống Roosevelt suýt trở thành nạn 
nhân của sự cố tàu Porter diễn tập phóng ngư lôi 
quên tháo ngòi

Liên tiếp gặp sự cố ngay từ khi rời cảng lần 
đầu tiên, khu trục hạm xui xẻo nhất trong lịch sử 
Hải quân Mỹ đã phóng quả ngư lôi quên không 
tháo ngòi nhằm hướng chiến hạm đang chở Tổng 
thống Roosevelt.

Hải quân Mỹ sở hữu một danh sách dài các 
tàu chiến, trong đó có những con tàu không may 
mắn, đứng đầu trong số này là USS William D. 
Porter, một tàu khu trục lớp Fletcher được đóng 
trong Thế chiến thứ II.

Thường được thuỷ thủ đoàn gọi là “Willie 
Die”, tàu Porter có lẽ là con tàu kém may mắn nhất 
trong lịch sử Hải quân Mỹ.

Gây tai nạn khi vừa nhận nhiệm vụ
"Willie Die" từng là tên một con tàu khác 

của Mỹ. Nó được đặt theo tên thuyền trưởng 
William D. Porter, một người anh hùng trong cuộc 
Nội chiến Mỹ, từng ra khơi trên một tàu chiến vào 
năm 12 tuổi và nhập ngũ khi mới 15 tuổi.

Tàu Porter được hạ thủy vào ngày 
27/9/1942 và đi vào hoạt động tháng 7/1943. Sau 
một thời gian hoạt động và huấn luyện, nó được 
lệnh rời Norfolk, gia nhập đội tàu hộ tống bao gồm 
thiết giáp hạm USS Iowa vào tháng 11/1943.

Porter rời cảng thực hiện nhiệm vụ thực sự 
đầu tiên của mình vào ngày 12/11/1943. Nhưng 
ngay trong khi đang rời đi, mỏ neo của nó đã vướng 
vào một tàu khu trục gần đó, xé toạc một số lan can 
của con tàu, một thuyền cứu sinh và một số bộ phận 
khác.

Bản thân không bị hư hại gì, tàu Porter đến 
điểm hội ngộ với tàu Iowa và một số tàu khu trục 
khác để thực hiện một sứ mạng quan trọng: hộ tống 
Tổng thống Franklin Roosevelt đến Tehran (Iran), 
tham gia hội nghị với các nhà lãnh đạo phe Đồng 
minh (gồm lãnh tụ Liên Xô Stalin và Thủ tướng 

Anh Churchill).
Để tối đa hóa an ninh, các con tàu phải duy 

trì trạng thái vô tuyến im lặng cho đến khi tới đích, 
chỉ liên lạc thông qua các đèn tín hiệu.

Chỉ một ngày sau khi bắt đầu hành trình, 
một vụ nổ bất ngờ dưới nước đã khiến toàn bộ đội 
hình phải tản ra né tránh vì tin rằng họ đang bị một 
tàu ngầm địch tấn công.

Nhưng hoá ra, vụ nổ lại là do một trong 
những thiết bị phóng điện sâu của tàu Porter, khi đó 
đã trang bị vũ khí, vô tình lăn khỏi con tàu.

Ngay sau sự cố, tàu Porter lại bị một cơn 
sóng lớn kỳ dị ập tới, cuốn một thuỷ thủ mất tích, 
làm một phòng nồi hơi bị ngập nước, và thuyền 
trưởng buộc phải sử dụng bộ đàm để thông báo cho 
tàu Iowa lý do họ bị tụt lại phía sau. 

Phóng ngư lôi quên tháo ngòi vào “quân 
mình”

Vào ngày 14/11, Tổng thống Roosevelt, 
vốn là người đam mê hải quân, từng làm Thứ 
trưởng Bộ Hải quân, đã yêu cầu thị sát khả năng 
phòng không của tàu khu trục Iowa.

Chiếc thiết giáp hạm thả lên trời nhiều quả 
bóng bay làm mục tiêu giả định và các xạ thủ pháo 
trên boong chuẩn bị bắn hạ chúng. Một vài quả 
bóng bay dạt về phía tàu Porter, và thuỷ thủ của 
chiến hạm này cũng tham gia diễn tập bắn hạ mục 
tiêu.

Đội tàu khu trục sau đó còn diễn tập tấn 
công bằng ngư lôi, với toàn bộ ngòi nổ được tháo. 
Tàu Porter vào vị trí cách tàu bạn Iowa khoảng 
5.000 mét và bắt đầu cuộc tấn công giả định. Đúng 
như kế hoạch, hai quả ngư lôi đầu tiên không rời 
ống phóng khi được bắn, nhưng quả ngư lôi thứ ba, 
với ngòi nổ bị quên tháo ra, đã phóng khỏi ống, 
hướng tới tàu Iowa.

Một cảnh hoảng loạn nổ ra trên tàu Porter. 
Nhưng do vừa bị nhắc nhở vì sử dụng bộ đàm trước 
đó, thuyền trưởng Porter không dám dùng bộ đàm 
để cảnh báo tàu Iowa mà chỉ phát lệnh cảnh báo 
bằng đèn tín hiệu.

Thật xui xẻo, trong lúc vội vàng và bối rối, 
tàu Porter đã gửi nhầm thông điệp, thay vào đó báo 
hiệu cho Iowa rằng con tàu khu trục này đang lùi 
với tốc độ tối đa. Nhận ra sai lầm, thuyền trưởng 
Porter đành một lần nữa vi phạm lệnh cấm dùng 
sóng vô tuyến, phát cảnh báo Iowa về mối đe doạ từ 
quả ngư lôi.

Tàu Iowa kịp chuyển hướng để tránh ngư 
lôi và vũ khí này đã phát nổ cách con tàu khoảng 
2.700 mét về phía đuôi. Toàn bộ nòng pháo trên tàu 
Iowa lập tức được lệnh chĩa về phía tàu Porter vì lo 
sợ có âm mưu ám sát.

Tàu Porter được lệnh di chuyển đến 
Bermuda, tại đây thuỷ thủ đoàn bị bắt giữ. Sĩ quan 
phụ trách ngư lôi Lawton Dawson thừa nhận đã 
không tháo ngòi nổ và bị kết án 14 năm lao động 
khổ sai. Nhưng đích thân Tổng thống Roosevelt đã 
can thiệp, yêu cầu hủy bỏ bản án với Dawson và 
toàn bộ những người liên quan trong vụ việc.

Chính Tổng thống Roosevelt đã yêu cầu 
nhóm mật vụ di chuyển xe lăn của ông đến lan can 

tàu Iowa để có thể nhìn thấy quả ngư lôi khi nghe 
tin nó phát nổ.

Một cái kết không may
Sau sự cố với Iowa, tàu Porter được lệnh tới 

Thái Bình Dương. Trong một thời gian “cuộc 
sống” của nó diễn ra tương đối yên ả. Hoạt động 
ngoài khơi Alaska, con tàu tiến hành các cuộc tuần 
tra chống ngầm gần quần đảo Aleutian và thậm chí 
không kích quần đảo Kuril do Nhật Bản kiểm soát 
vào tháng 6/1944.

Vào cuối tháng 9/1944, USS William D. 
Porter được lệnh đến Tây Thái Bình Dương, nơi nó 
hộ tống các tàu khác và yểm trợ cho những cuộc 
bắn phá bờ biển trong chiến dịch giải phóng đảo 
Luzon của Philippines. Khu trục hạm này thậm chí 
còn bắn hạ được 4 máy bay địch và đánh chìm một 
số sà lan của phát xít Nhật.

Ngày 24/3/1945, tàu Porter gia nhập lực 
lượng hải quân tham gia Trận Okinawa, nơi lực 
lượng này có nhiệm vụ bắn phá bờ biển, tuần tra 
chống tàu ngầm, hộ tống tàu quét mìn và hỗ trợ 
phòng không cho lực lượng đặc nhiệm. Tàu cũng 
bắn rơi thêm 5 máy bay địch.

Nhưng sau đó vận rủi của Porter đã quay 
trở lại. Đầu tiên là khi nó vô tình bắn trúng tàu khu 
trục USS Luce bằng súng trong cuộc không kích 
mở đầu Trận Okinawa. Sự cố tiếp theo xảy ra vào 
ngày 10 tháng 6, khi một máy bay ném bom bổ 
nhào Aichi D3A “Val” của Nhật tìm cách thực hiện 
một cuộc tấn công liều chết nhằm vào tàu Porter ở 
ngoài khơi Okinawa.

Porter tránh được chiếc “Val”, khiến phi cơ 
này lao xuống biển, nhưng động lượng của máy 
bay và dòng hải lưu đã đẩy chiếc máy bay địch vào 
ngay dưới thân tàu Porter, nó phát nổ và lập tức đẩy 
Porter nhào lên mặt nước.

Trong suốt ba giờ đồng hồ, thuỷ thủ đoàn 
đã nỗ lực dập lửa và sửa chữa con tàu trong tuyệt 
vọng. Cuối cùng, do những thiệt hại quá lớn, họ 
được lệnh bỏ tàu.

Tuy vậy trong những giây phút cuối cùng, 
tàu Porter dường như đã gặp may mắn vì không 
một thuỷ thủ nào thiệt mạng hoặc bị thương nặng 
trong cuộc tấn công. 

Toàn bộ thủy thủ đoàn đã tìm cách sơ tán 
trước khi khu trục hạm chìm dưới làn sóng biển, 
kết thúc sự nghiệp của con tàu kém may mắn nhất 
trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. ■

Những ch iếc  s iêu  xe 
McLaren đã ra đời như thế nào?

Trải qua gần nửa thế kỷ phát triển, 
McLaren trở thành hãng siêu xe 
danh tiếng và được nhiều tập đoàn 

autor lớn lên kế hoạch mua lại.
McLaren là thương hiệu siêu xe Anh quốc 

khá đình đám với nhiều mẫu xe tiêu biểu như F1, 
P1, Senna, 650S hay 720S, sánh ngang với những 
hãng siêu xe như Ferrari, Lamborghini...

McLaren bắt đầu hình thành từ năm 
1963

Câu chuyện của McLaren bắt đầu từ nhà 
thiết kế, lái xe, kỹ sư và tay đua người New 
Zealand - Bruce McLaren. Ông là một trong những 
tay đua đầu tiên cầm lái chiếc Ford GT40 giành 
chiến thắng tại giải đua Le Mans.

Bruce McLaren lúc sinh thời
Sau khi chứng tỏ mình là một tay đua thực 

thụ, ông đã thành lập Bruce McLaren Motor 
Racing (BMR) vào năm 1963 để tham gia đua F1 
vào năm 1966. Tuy nhiên, vào năm 1970, trong khi 
thử nghiệm chiếc McLaren M8D tại trường đua 
Goodwood, Anh, ông gặp tai nạn và qua đời.

BMR sau đó được Ron Dennis, một thợ 
máy chuyên xây dựng các đội đua mua lại. Dennis 
thành lập Tập đoàn McLaren và McLaren Cars 
được thành lập vào năm 1985.

Chiếc xe thương mại đầu tiên của Tập đoàn 
Anh quốc là McLaren F1 được ra mắt vào năm 
1992. Đây cũng là mẫu xe tiền đề trong việc áp 
dụng thiết kế và công nghệ xe đua, vốn là "kim chỉ 
nam" cho những mẫu xe về sau của hãng.

Thời điểm mới ra mắt, McLaren F1 lập kỷ 
lục là chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới. 
Hiện nay, đây vẫn được xem là mẫu xe thương mại 
vĩ đại nhất được sản xuất.

Động cơ V12, sản sinh công suất lên đến 
618 mã lực, thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,2 
giây, khung gầm carbon monocoque và thiết kế hệ 
thống treo tiên tiến, khiến giá trị của những chiếc 
McLaren F1 luôn tăng theo thời gian.

McLaren từng không sản xuất xe mới 
trong vòng 10 năm

Sau khi McLaren F1 ngừng sản xuất vào 
năm 1998, hãng xe Anh quốc trở nên "án binh bất 
động" cho đến năm 2007 - thời điểm McLaren bắt 
đầu thử nghiệm Ferrari 360. Sau đó, hãng đã thuê 
Frank Stephenson làm giám đốc thiết kế và bắt đầu 
lên ý tưởng cho mẫu xe MP4-12C, sau này được 
rút ngắn chỉ còn 12C.

Xe được thiết kế, chế tạo hoàn toàn bởi 
McLaren. Quá trình sản xuất bắt đầu từ năm 2011. 
Chiếc McLaren 12C được trang bị động cơ V8, sản 
sinh công suất lên đến 592 mã lực, với khối lượng 
khô chỉ vỏn vẹn 1.301 kg.

Nhờ đó, mẫu xe này chỉ mất 2,8 giây để đạt 
vận tốc 100 km/h từ trạng thái tĩnh, cùng khả năng 

giảm tốc 200-0 km/h trong vòng 5 giây.
Tương tự McLaren F1, 12C vẫn được áp 

dụng nhiều công nghệ từ xe đua F1 như khung gầm 
liền khối làm từ sợi carbon với khối lượng chỉ 77 
kg và hệ thống treo thủy lực thay thế lò xo truyền 
thống, bộ giảm chấn và thanh chống lật.

McLaren là hãng xe đầu tiên sử dụng sợi 
carbon trên xe thương mại

Những mẫu xe thương mại của McLaren 
đều phụ thuộc nhiều vào sự tiên phong của hãng 
trong công nghệ xe đua. Hãng xe Anh quốc còn là 
đơn vị tiên phong trong việc phát triển vật liệu 
composite, mang lại sự nhẹ nhàng và mạnh mẽ cho 
những mẫu xe của mình.

Vào năm 1981, McLaren đã chế tạo thành 
công khung gầm liền khối làm từ sợi carbon đầu 
tiên cho xe đua F1 và giành chiến thắng tại giải đua 
British Grand Prix năm đó với công nghệ này.

Độ an toàn của khung gầm được chế tạo từ 
chất liệu này cũng được chứng minh khi bảo vệ 
thành công tay đua John Watson trong một vụ tai 
nạn ở tốc độ 225 km/h tại Monza. Hãng xe Anh 
quốc cũng chính là đơn vị tiên phong trong việc áp 
dụng chất liệu carbon trên xe thương mại với chiếc 
siêu xe McLaren F1.

Dòng xe thuần đua đầu tiên của hãng 
không phải là McLaren F1

Mặc dù McLaren F1 là chiếc xe thương 
mại đầu tiên được sản xuất của hãng xe Anh quốc 
của công ty, Bruce McLaren, trước khi qua đời đột 
ngột vì tai nạn của mình, từng tự chế tạo thành công 
một chiếc xe thương mại có tên gọi M6GT, với sự 
kết hợp giữa khung thân và khung gầm thể thao 
cùng động cơ Chevrolet độ.

Ông yêu thích đến độ sử dụng phiên bản 
thử nghiệm này làm xe hàng ngày và từng có ý định 
đưa vào sản xuất thương mại với số lượng giới hạn 
chỉ 250 chiếc.

Trung tâm công nghệ rộng lớn
Tại Woking, Surrey, Vương quốc Anh, 

người hâm mộ có thể tìm đến và tham quan khu đất 
rộng 500.000 mét vuông của Tập đoàn McLaren. 
Tòa nhà chính gây ấn tượng với một hồ nước lớn và 
thiết kế hình bán nguyệt được đảm nhiệm bởi kiến 
trúc sư Norman Foster.

Có thêm bốn hồ nước nữa trong khuôn viên 
cùng 59 triệu lít nước được bơm qua các bộ làm 
mát của tòa nhà. Tòa nhà thứ hai là Trung tâm Sản 
xuất của McLaren, được xây dựng vào năm 2011. 
Tại đây còn có thêm nhà hàng với sức chứa lên đến 
700 khách, quầy bar, hồ bơi và phòng tập gym.

Với diện tích lớn, nhiều người ví von để cắt 
cỏ tại đây, người ta phải di chuyển quãng đường lên 
đến 32 km. Các kỹ sư của McLaren đã lắp đặt hơn 
600 km hệ thống cáp điện và điều khiển để vận 
hành nơi này. McLaren thậm chí còn tự chế tạo và 
được cấp bằng sáng chế cho một loại vít sử dụng 
trong các tòa nhà.

McLaren từng sản xuất series phim hoạt 
hình riêng

Trong chiến dịch truyền thông cho thương 
hiệu, McLaren từng sản xuất một series phim hoạt 

hình dài tập kéo dài ba mùa, với sự góp mặt của 
nhiều tay đua nổi tiếng như Jenson Button, 
Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kevin 
Magnussen, Sergio Pérez và bình luận viên xe đua 
huyền thoại người Anh Murray Walker.

30 tập đã được xuất bản trên kênh YouTube 
của hãng xe Anh quốc, cũng như được phát sóng 
trên kênh truyền hình Sky Sports 1 tại Vương quốc 
Anh trước các giải đua Grand Prix đồng thời được 
đánh giá rất cao về độ hài hước và hóm hỉnh. ■

Phát hiện chuẩn tinh bí ẩn 
trong vũ trụ non trẻ

Một nhóm các nhà khoa học quốc 
tế vừa phát hiện chuẩn tinh 
(quasar) ở rất xa trong vũ trụ khả 

kiến.
Ánh sáng từ quasar mà chúng ta nhận được 

hiện nay, chính là thứ ánh sáng phát ra ở thời điểm 
700 triệu năm sau Vụ Nổ lớn, Quasar có tên là 
Poniuaena, theo thổ ngữ Hawaii có nghĩa là 
"nguồn quay vô hình tạo ra ánh sáng bao quanh".

Đây là thiên thể ở rất xa chúng ta. Nó chứa 
một lỗ đen siêu nặng, có khối lượng bằng 1,5 tỷ 
khối lượng Mặt trời. Phát hiện được công bố trên 
tạp chí "Astrophysical Journal Letters" (Mỹ).

Quasar chứa siêu lỗ đen, hoạt động tại 
trung tâm thiên hà. Khí vật chất từ thiên hà di 
chuyển về phía lỗ đen, tạo ra một lượng năng lượng 
khổng lồ, khiến quasar phát sáng mạnh, làm lu mờ 
toàn bộ thiên hà.

"Poniuaena là đối tượng ở xa chúng ta nhất, 
trong đó có chứa lỗ đen với khối lượng vượt quá 1 
tỷ khối lượng Mặt trời" – tiến sĩ Jinyi Yang ở Đài 
Quan sát Steward thuộc ĐH Arizona (Mỹ) cho 
biết.

Khối lượng này không chỉ khó hình dung 
mà còn khó được các mô hình vũ trụ hiện hành 
chấp nhận. Để có lỗ đen lớn tại 1 điểm của vũ trụ 
non trẻ, cần phải có một số điều kiện rất đặc biệt. 

Lỗ  đen cung cấp năng lượng cho 
Poniuaena phải khởi đầu trong vai trò lỗ đen từ thời 
điểm 100 triệu năm sau Vụ Nổ lớn, với khối lượng 
bằng 10.000 lần khối lượng Mặt trời.

Vấn đề là ở chỗ, sự gia tăng khối lượng lỗ 
đen bắt đầu muộn hơn rất nhiều.

"Làm thế nào mà vũ trụ trong giai đoạn non 
trẻ lại có thể tạo ra được một lỗ đen khổng lồ như 
vậy? Phát hiện này là thách thức lớn nhất đối với 
thuyết hình thành và phát triển lỗ đen trong vũ trụ 
non trẻ" – Giáo sư Xiaohui Fan ở ĐH Arizona, cho 
biết.

Các quan sát tiếp theo, trong đó có sử dụng 
Kính Viễn vọng cực lớn và Kính không gian James 
Webb, sẽ được thực hiện trong tương lai không 
xa... ■
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Thế giới thót tim vì quả ngư 
lôi kinh hoàng...

Cho đến hiện tại, không ai giải mã 
được vận đen kỳ lạ đeo bám USS 
William D. Porter. Con tàu đã suýt 

giết chết một vị Tổng thống Mỹ, điều có thể khiến 
thế giới chao đảo.

Tổng thống Roosevelt suýt trở thành nạn 
nhân của sự cố tàu Porter diễn tập phóng ngư lôi 
quên tháo ngòi

Liên tiếp gặp sự cố ngay từ khi rời cảng lần 
đầu tiên, khu trục hạm xui xẻo nhất trong lịch sử 
Hải quân Mỹ đã phóng quả ngư lôi quên không 
tháo ngòi nhằm hướng chiến hạm đang chở Tổng 
thống Roosevelt.

Hải quân Mỹ sở hữu một danh sách dài các 
tàu chiến, trong đó có những con tàu không may 
mắn, đứng đầu trong số này là USS William D. 
Porter, một tàu khu trục lớp Fletcher được đóng 
trong Thế chiến thứ II.

Thường được thuỷ thủ đoàn gọi là “Willie 
Die”, tàu Porter có lẽ là con tàu kém may mắn nhất 
trong lịch sử Hải quân Mỹ.

Gây tai nạn khi vừa nhận nhiệm vụ
"Willie Die" từng là tên một con tàu khác 

của Mỹ. Nó được đặt theo tên thuyền trưởng 
William D. Porter, một người anh hùng trong cuộc 
Nội chiến Mỹ, từng ra khơi trên một tàu chiến vào 
năm 12 tuổi và nhập ngũ khi mới 15 tuổi.

Tàu Porter được hạ thủy vào ngày 
27/9/1942 và đi vào hoạt động tháng 7/1943. Sau 
một thời gian hoạt động và huấn luyện, nó được 
lệnh rời Norfolk, gia nhập đội tàu hộ tống bao gồm 
thiết giáp hạm USS Iowa vào tháng 11/1943.

Porter rời cảng thực hiện nhiệm vụ thực sự 
đầu tiên của mình vào ngày 12/11/1943. Nhưng 
ngay trong khi đang rời đi, mỏ neo của nó đã vướng 
vào một tàu khu trục gần đó, xé toạc một số lan can 
của con tàu, một thuyền cứu sinh và một số bộ phận 
khác.

Bản thân không bị hư hại gì, tàu Porter đến 
điểm hội ngộ với tàu Iowa và một số tàu khu trục 
khác để thực hiện một sứ mạng quan trọng: hộ tống 
Tổng thống Franklin Roosevelt đến Tehran (Iran), 
tham gia hội nghị với các nhà lãnh đạo phe Đồng 
minh (gồm lãnh tụ Liên Xô Stalin và Thủ tướng 

Anh Churchill).
Để tối đa hóa an ninh, các con tàu phải duy 

trì trạng thái vô tuyến im lặng cho đến khi tới đích, 
chỉ liên lạc thông qua các đèn tín hiệu.

Chỉ một ngày sau khi bắt đầu hành trình, 
một vụ nổ bất ngờ dưới nước đã khiến toàn bộ đội 
hình phải tản ra né tránh vì tin rằng họ đang bị một 
tàu ngầm địch tấn công.

Nhưng hoá ra, vụ nổ lại là do một trong 
những thiết bị phóng điện sâu của tàu Porter, khi đó 
đã trang bị vũ khí, vô tình lăn khỏi con tàu.

Ngay sau sự cố, tàu Porter lại bị một cơn 
sóng lớn kỳ dị ập tới, cuốn một thuỷ thủ mất tích, 
làm một phòng nồi hơi bị ngập nước, và thuyền 
trưởng buộc phải sử dụng bộ đàm để thông báo cho 
tàu Iowa lý do họ bị tụt lại phía sau. 

Phóng ngư lôi quên tháo ngòi vào “quân 
mình”

Vào ngày 14/11, Tổng thống Roosevelt, 
vốn là người đam mê hải quân, từng làm Thứ 
trưởng Bộ Hải quân, đã yêu cầu thị sát khả năng 
phòng không của tàu khu trục Iowa.

Chiếc thiết giáp hạm thả lên trời nhiều quả 
bóng bay làm mục tiêu giả định và các xạ thủ pháo 
trên boong chuẩn bị bắn hạ chúng. Một vài quả 
bóng bay dạt về phía tàu Porter, và thuỷ thủ của 
chiến hạm này cũng tham gia diễn tập bắn hạ mục 
tiêu.

Đội tàu khu trục sau đó còn diễn tập tấn 
công bằng ngư lôi, với toàn bộ ngòi nổ được tháo. 
Tàu Porter vào vị trí cách tàu bạn Iowa khoảng 
5.000 mét và bắt đầu cuộc tấn công giả định. Đúng 
như kế hoạch, hai quả ngư lôi đầu tiên không rời 
ống phóng khi được bắn, nhưng quả ngư lôi thứ ba, 
với ngòi nổ bị quên tháo ra, đã phóng khỏi ống, 
hướng tới tàu Iowa.

Một cảnh hoảng loạn nổ ra trên tàu Porter. 
Nhưng do vừa bị nhắc nhở vì sử dụng bộ đàm trước 
đó, thuyền trưởng Porter không dám dùng bộ đàm 
để cảnh báo tàu Iowa mà chỉ phát lệnh cảnh báo 
bằng đèn tín hiệu.

Thật xui xẻo, trong lúc vội vàng và bối rối, 
tàu Porter đã gửi nhầm thông điệp, thay vào đó báo 
hiệu cho Iowa rằng con tàu khu trục này đang lùi 
với tốc độ tối đa. Nhận ra sai lầm, thuyền trưởng 
Porter đành một lần nữa vi phạm lệnh cấm dùng 
sóng vô tuyến, phát cảnh báo Iowa về mối đe doạ từ 
quả ngư lôi.

Tàu Iowa kịp chuyển hướng để tránh ngư 
lôi và vũ khí này đã phát nổ cách con tàu khoảng 
2.700 mét về phía đuôi. Toàn bộ nòng pháo trên tàu 
Iowa lập tức được lệnh chĩa về phía tàu Porter vì lo 
sợ có âm mưu ám sát.

Tàu Porter được lệnh di chuyển đến 
Bermuda, tại đây thuỷ thủ đoàn bị bắt giữ. Sĩ quan 
phụ trách ngư lôi Lawton Dawson thừa nhận đã 
không tháo ngòi nổ và bị kết án 14 năm lao động 
khổ sai. Nhưng đích thân Tổng thống Roosevelt đã 
can thiệp, yêu cầu hủy bỏ bản án với Dawson và 
toàn bộ những người liên quan trong vụ việc.

Chính Tổng thống Roosevelt đã yêu cầu 
nhóm mật vụ di chuyển xe lăn của ông đến lan can 

tàu Iowa để có thể nhìn thấy quả ngư lôi khi nghe 
tin nó phát nổ.

Một cái kết không may
Sau sự cố với Iowa, tàu Porter được lệnh tới 

Thái Bình Dương. Trong một thời gian “cuộc 
sống” của nó diễn ra tương đối yên ả. Hoạt động 
ngoài khơi Alaska, con tàu tiến hành các cuộc tuần 
tra chống ngầm gần quần đảo Aleutian và thậm chí 
không kích quần đảo Kuril do Nhật Bản kiểm soát 
vào tháng 6/1944.

Vào cuối tháng 9/1944, USS William D. 
Porter được lệnh đến Tây Thái Bình Dương, nơi nó 
hộ tống các tàu khác và yểm trợ cho những cuộc 
bắn phá bờ biển trong chiến dịch giải phóng đảo 
Luzon của Philippines. Khu trục hạm này thậm chí 
còn bắn hạ được 4 máy bay địch và đánh chìm một 
số sà lan của phát xít Nhật.

Ngày 24/3/1945, tàu Porter gia nhập lực 
lượng hải quân tham gia Trận Okinawa, nơi lực 
lượng này có nhiệm vụ bắn phá bờ biển, tuần tra 
chống tàu ngầm, hộ tống tàu quét mìn và hỗ trợ 
phòng không cho lực lượng đặc nhiệm. Tàu cũng 
bắn rơi thêm 5 máy bay địch.

Nhưng sau đó vận rủi của Porter đã quay 
trở lại. Đầu tiên là khi nó vô tình bắn trúng tàu khu 
trục USS Luce bằng súng trong cuộc không kích 
mở đầu Trận Okinawa. Sự cố tiếp theo xảy ra vào 
ngày 10 tháng 6, khi một máy bay ném bom bổ 
nhào Aichi D3A “Val” của Nhật tìm cách thực hiện 
một cuộc tấn công liều chết nhằm vào tàu Porter ở 
ngoài khơi Okinawa.

Porter tránh được chiếc “Val”, khiến phi cơ 
này lao xuống biển, nhưng động lượng của máy 
bay và dòng hải lưu đã đẩy chiếc máy bay địch vào 
ngay dưới thân tàu Porter, nó phát nổ và lập tức đẩy 
Porter nhào lên mặt nước.

Trong suốt ba giờ đồng hồ, thuỷ thủ đoàn 
đã nỗ lực dập lửa và sửa chữa con tàu trong tuyệt 
vọng. Cuối cùng, do những thiệt hại quá lớn, họ 
được lệnh bỏ tàu.

Tuy vậy trong những giây phút cuối cùng, 
tàu Porter dường như đã gặp may mắn vì không 
một thuỷ thủ nào thiệt mạng hoặc bị thương nặng 
trong cuộc tấn công. 

Toàn bộ thủy thủ đoàn đã tìm cách sơ tán 
trước khi khu trục hạm chìm dưới làn sóng biển, 
kết thúc sự nghiệp của con tàu kém may mắn nhất 
trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. ■

Những ch iếc  s iêu  xe 
McLaren đã ra đời như thế nào?

Trải qua gần nửa thế kỷ phát triển, 
McLaren trở thành hãng siêu xe 
danh tiếng và được nhiều tập đoàn 

autor lớn lên kế hoạch mua lại.
McLaren là thương hiệu siêu xe Anh quốc 

khá đình đám với nhiều mẫu xe tiêu biểu như F1, 
P1, Senna, 650S hay 720S, sánh ngang với những 
hãng siêu xe như Ferrari, Lamborghini...

McLaren bắt đầu hình thành từ năm 
1963

Câu chuyện của McLaren bắt đầu từ nhà 
thiết kế, lái xe, kỹ sư và tay đua người New 
Zealand - Bruce McLaren. Ông là một trong những 
tay đua đầu tiên cầm lái chiếc Ford GT40 giành 
chiến thắng tại giải đua Le Mans.

Bruce McLaren lúc sinh thời
Sau khi chứng tỏ mình là một tay đua thực 

thụ, ông đã thành lập Bruce McLaren Motor 
Racing (BMR) vào năm 1963 để tham gia đua F1 
vào năm 1966. Tuy nhiên, vào năm 1970, trong khi 
thử nghiệm chiếc McLaren M8D tại trường đua 
Goodwood, Anh, ông gặp tai nạn và qua đời.

BMR sau đó được Ron Dennis, một thợ 
máy chuyên xây dựng các đội đua mua lại. Dennis 
thành lập Tập đoàn McLaren và McLaren Cars 
được thành lập vào năm 1985.

Chiếc xe thương mại đầu tiên của Tập đoàn 
Anh quốc là McLaren F1 được ra mắt vào năm 
1992. Đây cũng là mẫu xe tiền đề trong việc áp 
dụng thiết kế và công nghệ xe đua, vốn là "kim chỉ 
nam" cho những mẫu xe về sau của hãng.

Thời điểm mới ra mắt, McLaren F1 lập kỷ 
lục là chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới. 
Hiện nay, đây vẫn được xem là mẫu xe thương mại 
vĩ đại nhất được sản xuất.

Động cơ V12, sản sinh công suất lên đến 
618 mã lực, thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,2 
giây, khung gầm carbon monocoque và thiết kế hệ 
thống treo tiên tiến, khiến giá trị của những chiếc 
McLaren F1 luôn tăng theo thời gian.

McLaren từng không sản xuất xe mới 
trong vòng 10 năm

Sau khi McLaren F1 ngừng sản xuất vào 
năm 1998, hãng xe Anh quốc trở nên "án binh bất 
động" cho đến năm 2007 - thời điểm McLaren bắt 
đầu thử nghiệm Ferrari 360. Sau đó, hãng đã thuê 
Frank Stephenson làm giám đốc thiết kế và bắt đầu 
lên ý tưởng cho mẫu xe MP4-12C, sau này được 
rút ngắn chỉ còn 12C.

Xe được thiết kế, chế tạo hoàn toàn bởi 
McLaren. Quá trình sản xuất bắt đầu từ năm 2011. 
Chiếc McLaren 12C được trang bị động cơ V8, sản 
sinh công suất lên đến 592 mã lực, với khối lượng 
khô chỉ vỏn vẹn 1.301 kg.

Nhờ đó, mẫu xe này chỉ mất 2,8 giây để đạt 
vận tốc 100 km/h từ trạng thái tĩnh, cùng khả năng 

giảm tốc 200-0 km/h trong vòng 5 giây.
Tương tự McLaren F1, 12C vẫn được áp 

dụng nhiều công nghệ từ xe đua F1 như khung gầm 
liền khối làm từ sợi carbon với khối lượng chỉ 77 
kg và hệ thống treo thủy lực thay thế lò xo truyền 
thống, bộ giảm chấn và thanh chống lật.

McLaren là hãng xe đầu tiên sử dụng sợi 
carbon trên xe thương mại

Những mẫu xe thương mại của McLaren 
đều phụ thuộc nhiều vào sự tiên phong của hãng 
trong công nghệ xe đua. Hãng xe Anh quốc còn là 
đơn vị tiên phong trong việc phát triển vật liệu 
composite, mang lại sự nhẹ nhàng và mạnh mẽ cho 
những mẫu xe của mình.

Vào năm 1981, McLaren đã chế tạo thành 
công khung gầm liền khối làm từ sợi carbon đầu 
tiên cho xe đua F1 và giành chiến thắng tại giải đua 
British Grand Prix năm đó với công nghệ này.

Độ an toàn của khung gầm được chế tạo từ 
chất liệu này cũng được chứng minh khi bảo vệ 
thành công tay đua John Watson trong một vụ tai 
nạn ở tốc độ 225 km/h tại Monza. Hãng xe Anh 
quốc cũng chính là đơn vị tiên phong trong việc áp 
dụng chất liệu carbon trên xe thương mại với chiếc 
siêu xe McLaren F1.

Dòng xe thuần đua đầu tiên của hãng 
không phải là McLaren F1

Mặc dù McLaren F1 là chiếc xe thương 
mại đầu tiên được sản xuất của hãng xe Anh quốc 
của công ty, Bruce McLaren, trước khi qua đời đột 
ngột vì tai nạn của mình, từng tự chế tạo thành công 
một chiếc xe thương mại có tên gọi M6GT, với sự 
kết hợp giữa khung thân và khung gầm thể thao 
cùng động cơ Chevrolet độ.

Ông yêu thích đến độ sử dụng phiên bản 
thử nghiệm này làm xe hàng ngày và từng có ý định 
đưa vào sản xuất thương mại với số lượng giới hạn 
chỉ 250 chiếc.

Trung tâm công nghệ rộng lớn
Tại Woking, Surrey, Vương quốc Anh, 

người hâm mộ có thể tìm đến và tham quan khu đất 
rộng 500.000 mét vuông của Tập đoàn McLaren. 
Tòa nhà chính gây ấn tượng với một hồ nước lớn và 
thiết kế hình bán nguyệt được đảm nhiệm bởi kiến 
trúc sư Norman Foster.

Có thêm bốn hồ nước nữa trong khuôn viên 
cùng 59 triệu lít nước được bơm qua các bộ làm 
mát của tòa nhà. Tòa nhà thứ hai là Trung tâm Sản 
xuất của McLaren, được xây dựng vào năm 2011. 
Tại đây còn có thêm nhà hàng với sức chứa lên đến 
700 khách, quầy bar, hồ bơi và phòng tập gym.

Với diện tích lớn, nhiều người ví von để cắt 
cỏ tại đây, người ta phải di chuyển quãng đường lên 
đến 32 km. Các kỹ sư của McLaren đã lắp đặt hơn 
600 km hệ thống cáp điện và điều khiển để vận 
hành nơi này. McLaren thậm chí còn tự chế tạo và 
được cấp bằng sáng chế cho một loại vít sử dụng 
trong các tòa nhà.

McLaren từng sản xuất series phim hoạt 
hình riêng

Trong chiến dịch truyền thông cho thương 
hiệu, McLaren từng sản xuất một series phim hoạt 

hình dài tập kéo dài ba mùa, với sự góp mặt của 
nhiều tay đua nổi tiếng như Jenson Button, 
Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kevin 
Magnussen, Sergio Pérez và bình luận viên xe đua 
huyền thoại người Anh Murray Walker.

30 tập đã được xuất bản trên kênh YouTube 
của hãng xe Anh quốc, cũng như được phát sóng 
trên kênh truyền hình Sky Sports 1 tại Vương quốc 
Anh trước các giải đua Grand Prix đồng thời được 
đánh giá rất cao về độ hài hước và hóm hỉnh. ■

Phát hiện chuẩn tinh bí ẩn 
trong vũ trụ non trẻ

Một nhóm các nhà khoa học quốc 
tế vừa phát hiện chuẩn tinh 
(quasar) ở rất xa trong vũ trụ khả 

kiến.
Ánh sáng từ quasar mà chúng ta nhận được 

hiện nay, chính là thứ ánh sáng phát ra ở thời điểm 
700 triệu năm sau Vụ Nổ lớn, Quasar có tên là 
Poniuaena, theo thổ ngữ Hawaii có nghĩa là 
"nguồn quay vô hình tạo ra ánh sáng bao quanh".

Đây là thiên thể ở rất xa chúng ta. Nó chứa 
một lỗ đen siêu nặng, có khối lượng bằng 1,5 tỷ 
khối lượng Mặt trời. Phát hiện được công bố trên 
tạp chí "Astrophysical Journal Letters" (Mỹ).

Quasar chứa siêu lỗ đen, hoạt động tại 
trung tâm thiên hà. Khí vật chất từ thiên hà di 
chuyển về phía lỗ đen, tạo ra một lượng năng lượng 
khổng lồ, khiến quasar phát sáng mạnh, làm lu mờ 
toàn bộ thiên hà.

"Poniuaena là đối tượng ở xa chúng ta nhất, 
trong đó có chứa lỗ đen với khối lượng vượt quá 1 
tỷ khối lượng Mặt trời" – tiến sĩ Jinyi Yang ở Đài 
Quan sát Steward thuộc ĐH Arizona (Mỹ) cho 
biết.

Khối lượng này không chỉ khó hình dung 
mà còn khó được các mô hình vũ trụ hiện hành 
chấp nhận. Để có lỗ đen lớn tại 1 điểm của vũ trụ 
non trẻ, cần phải có một số điều kiện rất đặc biệt. 

Lỗ  đen cung cấp năng lượng cho 
Poniuaena phải khởi đầu trong vai trò lỗ đen từ thời 
điểm 100 triệu năm sau Vụ Nổ lớn, với khối lượng 
bằng 10.000 lần khối lượng Mặt trời.

Vấn đề là ở chỗ, sự gia tăng khối lượng lỗ 
đen bắt đầu muộn hơn rất nhiều.

"Làm thế nào mà vũ trụ trong giai đoạn non 
trẻ lại có thể tạo ra được một lỗ đen khổng lồ như 
vậy? Phát hiện này là thách thức lớn nhất đối với 
thuyết hình thành và phát triển lỗ đen trong vũ trụ 
non trẻ" – Giáo sư Xiaohui Fan ở ĐH Arizona, cho 
biết.

Các quan sát tiếp theo, trong đó có sử dụng 
Kính Viễn vọng cực lớn và Kính không gian James 
Webb, sẽ được thực hiện trong tương lai không 
xa... ■
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Loại vật liệu mới này sẽ 
giúp cho chúng ta thắp sáng 
ngôi nhà mà không cần dùng tới 
điện

Lấy cảm hứng từ sự phát quang ở 
nhiệt độ phòng của gỗ trầm tích tự 
nhiên, các nhà nghiên cứu đã điều 

chế một loạt vật liệu phát quang bền vững mới 
bằng cách tinh chế lignin, một thành phần chính 
của gỗ, trong một mạng lưới polyme 3D mô phỏng 
ma trận gỗ.

Sự phát lân quang ở nhiệt độ phòng là khi 
một vật liệu hấp thụ năng lượng có bước sóng ngắn 
(chẳng hạn như tia UV) và sau đó phát ra nó dưới 
dạng ánh sáng nhìn thấy.

Điều này trái ngược với vật liệu huỳnh 
quang, vì nó sẽ ngay lập tức phát ra ánh sáng trở lại 
và ngừng phát sáng khi tắt đèn.

Giáo sư Zhijun Chen, một nhà nghiên cứu 
tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vật liệu Gỗ 
Tiên tiến tại Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc, và các 
đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng gỗ dổi tự nhiên và 
phosphore yếu sẽ giải phóng ánh sáng trong vài 
mili giây do lignin bị giữ lại trong ma trận 3D của 
xenlulo.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các 
vật liệu tái tạo, thân thiện với môi trường đã thúc 
đẩy các nhà khoa học nghiên cứu các màng mỏng 
làm từ gỗ cho các ứng dụng quang học. 

Tuy nhiên, cho đến nay, loại vật liệu này 
thường có những nhược điểm, như tính chất cơ học 
kém, ánh sáng không đồng đều, thiếu khả năng 
chống nước hoặc cần phải bao phủ bằng nhựa 
polyme có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Điều này đã truyền cảm hứng cho họ bắt 
chước các đặc tính phát sáng bằng cách liên kết 
chéo lignin trong mạng polyme 3D, khiến nó phát 
sáng rõ ràng hơn trong khoảng thời gian dài hơn.

"Đó thực sự là một khám phá bất ngờ và thú 
vị", giáo sư Chen cho biết. "Chúng tôi nghĩ rằng 
công trình này sẽ không chỉ cung cấp một lựa chọn 
mới cho vật liệu phát sáng bền vững mà còn là một 
lộ trình mới để sử dụng đầy đủ các giá trị của 

lignin".
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng 

cách điều chỉnh kích thước khoang trong mạng 
polyme 3D và thời gian sấy polyme khác nhau, 
chúng có thể làm thay đổi thời gian tồn tại của 
photpho.

Lân quang hay còn gọi dạ quang là một 
dạng phát quang, trong đó các phân tử của chất lân 
quang hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa năng lượng 
của các photon thành năng lượng của các electron 
ở một số trạng thái lượng tử có mức năng lượng cao 
nhưng bền trong phân tử để sau đó electron chậm 
chạp rơi về trạng thái lượng tử ở mức năng lượng 
thấp hơn, và giải phóng một phần năng lượng trở 
lại ở dạng các photon.

Lân quang khác với huỳnh quang ở chỗ 
việc electron trở về trạng thái cũ, kèm theo nhả ra 
photon, là rất chậm chạp. Trong huỳnh quang, sự 
rơi về trạng thái cũ của electron gần như tức thì, 
khiến photon được giải phóng ngay. Trong khi đó, 
đối với lân quang, nó hoạt động như những bộ dự 
trữ ánh sáng: thu nhận ánh sáng và chậm chạp nhả 
ra ánh sáng sau đó.

"Tất cả lignin đều phát sáng yếu, nhưng 
hầu hết năng lượng ánh sáng bị mất đi do rung động 
hoặc chuyển động của các phân tử lignin, có nghĩa 
là nó không thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt 
thường", giáo sư Tony James, nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Công nghệ Thông tư Bền vững cho biết 
tại Đại học Bath.

"Chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc cố định 
lignin trong một polyme acrylic sẽ khiến cho nhiều 
năng lượng được phát ra dưới dạng ánh sáng - nói 
cách khác, nó càng ít rung chuyển, nó càng phát 
sáng".

"Hầu hết các vật liệu phát quang hiện tại 
đều mang theo những thành phần độc hại hoặc rất 
khó điều chế, vì vậy chúng tôi muốn phát triển một 
vật liệu mới khắc phục được những hạn chế này".

"Mặc dù nghiên cứu này vẫn còn mới và 
chưa thực sự khai thác được hết mọi khía cạnh, 
nhưng vật liệu mới của chúng tôi cho thấy tiềm 
năng to lớn trong việc tạo ra một vật liệu lân quang 
không độc hại có thể phân hủy sinh học, ổn định 
hơn, có thể được sử dụng trong một loạt các ứng 
dụng".

Các chất lân quang được ứng dụng để tạo ra 
nguồn sáng cho các tình huống tạm thời thiếu ánh 
sáng nhưng không cần tiêu thụ năng lượng để nuôi.

Năng lượng phát sáng đã được tích trữ từ 
lúc chất này được chiếu sáng tự nhiên. Ví dụ như 
chúng được gắn trên mặt đồng hồ đeo tay, giúp đọc 
thời giờ trong bóng tối; gắn trên kim chỉ la bàn, để 
xác định phương hướng trong bóng đêm; hoặc gắn 
trên công tắc đèn điện, cho biết vị trí công tắc đèn 
khi chưa bật đèn.

Chúng cũng được dùng để làm đồ trang trí, 
chế tạo mực phát sáng (tuy rằng các loại mực phát 
sáng hay dùng chất huỳnh quang hơn). Việc chế tạo 
laser cũng có thể sử dụng các chất lân quang. Lý do 
là các electron có thể tồn tại trên trạng thái kích 
thích lâu, đủ để đợi các photon khác đi qua và gây 

ra phát xạ kích thích đồng pha.
Các chất lân quang cũng đã được dùng 

trong màn hình tia âm cực. Sau khi dòng electron 
đập lên một điểm ảnh của màn hình, điểm này, 
chứa các chất lân quang, bị kích thích và tiếp tục 
phát sáng một thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên các 
vật liệu huỳnh quang cũng có thể được dùng, nhờ 
vào hiệu ứng lưu ảnh trên võng mạc.

Tương tự như màn hình tia âm cực, màn 
hình ghi nhận các dòng hạt (electron, tia X, 
neutron...) năng lượng cao cũng có thể chứa các 
chất lân quang; dù rằng các chất huỳnh quang cũng 
có thể được dùng.

Nguồn gốc của tên gọi "lân quang" là do 
ánh sáng phát ra trong bóng tối bởi hiện tượng lân 
quang giống như ánh sáng lân tinh, phát ra bởi các 
hợp chất của phosphore khi phản ứng hóa học oxy 
hóa trong không khí.

Tên gọi này được dùng để miêu tả các chất 
phát sáng trong bóng tối mà không cần cháy, từ khi 
nhà giả kim thuật người Đức là Hennig Brand phát 
hiện ra phosphore năm 1669 thông qua việc điều 
chế nước tiểu. 

Ông nhận thấy chất mình mới điều chế 
được phát sáng trong bóng tối. Bản thân chữ 
phosphore có gốc từ tiếng Hy Lạp phosphoros, có 
nghĩa là "vật mang ánh sáng". 

Tuy nhiên bản chất vật lý của hai hiện 
tượng là khác nhau; trong đó ánh sáng của 
phosphore lấy năng lượng từ phản ứng hóa học. Sự 
phát sáng của phosphore mà Brand đã thấy thực ra 
là do phosphore cháy âm ỉ và chậm trong không 
khí. ■

* Tên cướp biển và cái móc tay
Một tên cướp biển và người phục vụ quầy 

rượu nói chuyện với nhau. Người phục vụ hỏi:
- Làm sao mà cái chân anh bị cụt như vậy?
- Chúng tôi đi biển và một con cá mập to 

lớn cắn đứt chân tôi trong khi tôi đang bơi - Tên hải 
tặc trả lời.

- Thế còn cái móc gắn ở cánh tay anh thì 
sao? - Người phục vụ hỏi tiếp.

- À đó là trong một trận chiến tôi đã bị kẻ 
thù chặt mất bàn tay.

- Một bên mắt của anh sao lại bị che đi?
- Ở bến cảng, một con chim mòng biển chết 

tiệt đã ị ngay vào một bên mắt của tôi.
Người phục vụ ngạc nhiên và hỏi:
- Làm sao mà việc đó lại làm anh trở thành 

độc nhãn được chớ?
- Ờ thì đó chính là ngày đầu tiên mà tôi đeo 

cái móc ở tay và thế là tôi dụi mắt...

Vui Cöôøi

Mười khu vực sản xuất 
rượu vang nổi tiếng thế giới

Tạp chí điện tử dành cho phái mạnh 
AskMen.com đã đưa ra danh sách 
10 khu vực sản xuất rượu vang giàu 

triển vọng trên thế giới.

1. Áo:
Rất nhiều người tiêu dùng nhầm lẫn rằng 

rượu vang của Áo và Đức giống nhau, nhưng trên 
thực tế chúng có những nét đặc trưng rất khác biệt.

Trong khi hầu hết các loại rượu vang của 
Đức đều có vị ngọt, thì Áo lại tập trung vào những 
loại rượu nguyên chất.

Trong vài năm trở lại đây, rượu vang trắng 
Gruner Veltliner của Áo trở nên rất nổi tiếng. Vị 
tiêu được coi là một đặc điểm nổi bật của các loại 
vang trắng của Áo. Ngoài ra, quốc gia này còn nổi 
tiếng với các loại vang đỏ như Blaufrankisch, 
Zweigelt và St. Laurent.

2. Miền Nam và Tây Nam nước Pháp: 
Khi nhắc tới rượu vang của Pháp, người ta 

thường nghĩ ngay đến những thương hiệu đắt giá 
như Bordeaux, Burgundy và Champagne. Trong 
đó, Bordeaux, thành phố cảng miền Tây Nam nước 
Pháp, được nhiều người biết đến như thủ đô của 
ngành công nghiệp rượu vang thế giới.

Với 117.000 ha đất trồng nho, 9.000 xưởng 
sản xuất rượu vang, 13.000 nông trại nho và năng 
lực sản xuất mỗi năm trên 700 triệu chai rượu vang, 
Bordeaux luôn đứng đầu thế giới về số lượng rượu 
sản xuất ra mỗi ngày cũng như là nơi sản xuất 
những loại vang đắt nhất thế giới.

Yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển cao 
của ngành công nghiệp rượu vang vùng Bordeaux 
là môi trường cực kỳ thích hợp cho việc trồng nho.

3. Argentina: 
Cách thủ đô Buanos Airees 960 km về phía 

Tây, Mendoza được coi là vùng trồng nho và sản 
xuất rượu vang mới của thế giới, với hơn 800 
xưởng rượu vang và những vườn nho bao la. Đây 
cũng là nơi sản xuất dòng rượu vang truyền thống 
Malbec của Argentina, với tuổi đời gần 160 năm.

Màu tím đậm quyến rũ, hương vị tươi, dịu 
mát với mùi trái cây, chủ yếu kết hợp mùi cam thảo 

mâm xôi và tannin là những nhân tố tạo nên sự 
cuốn hút khi thưởng thức loại rượu này.

Có thể nói, Argentina có đầy đủ những tiềm 
năng để trở thành một quốc gia sản xuất rượu vang 
nổi tiếng thế giới. Nhiều người kỳ vọng với một 
mức giá phải chăng, họ vẫn có thể được thưởng 
thức loại rượu hảo hạng từ quốc gia Nam Mỹ này.

4. Chile: 
Rượu vang Chile có nhiều điểm rất độc 

đáo, đặt biệt là về chất lượng, trước hết là nhờ khí 
hậu ở đây. Lượng mưa ít làm cho nho chín muồi và 
nước trong trái nho đậm đặc hơn, đây là những yếu 
tố chính để làm ra rượu vang ngon.

Thêm vào đó, nằm ở vĩ độ vừa tập trung 
được nhiều bức xạ mặt trời, vừa có những cơn gió 
thổi từ Thái Bình Dương giúp cho nhiệt độ được 
điều hòa, cùng với sự che chở tự nhiên của dãy 
Andes, đã tạo cho các loại nho có được điều kiện 
tuyệt vời nhất để phát triển.

Ngoài ra, Chile là đất nước duy nhất không 
bị ảnh hưởng của loài rệp hại rễ nho. Một đặc điểm 
nổi bật của rượu vang Chile là nó có thể uống ngay 
trong năm sản xuất mà vẫn không bị gắt.

Không chỉ nổi tiếng với Cabernet 
Sauvignon, gần đây Chile cũng rất thành công với 
nhãn hiệu Merlot, Syrah và Pinot Noir.

5. Israel: 
Không chỉ có những loại rượu vang Kosher 

(tuân thủ quy trình công nghệ rất nghiêm khắc của 
các giáo sĩ Do Thái và chủ yếu dành cho người theo 
đạo Do Thái trong những ngày lễ Sabbath), ngày 
nay, Israel được đánh giá là quốc gia có nhiều điều 
kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp 
rượu vang.

Với đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu thích 
hợp, Israel hoàn toàn có thể tạo dựng những khu 
trồng nho với chất lượng tuyệt hảo.

Một số nhà sản xuất rượu nhiều tham vọng 
tại Israel đang nỗ lực học tập kỹ thuật tại những 
“lò” sản xuất rượu vang như Barossa Valley 
(Australia), Rhone Valley, Bordeaux (Pháp) và 
thậm chí là cả ở California (Mỹ). 

Kết quả là rượu vang của Israel là sự kết 
hợp hài hòa giữa những tinh hoa về kỹ thuật và nét 
đặc trưng của vùng đất, vốn là trái tim của Trung 
Đông này.

6. Nam Phi: 
Từ lâu, Nam Phi nổi tiếng khắp thế giới với 

ngành công nghiệp sản xuất rượu vang lâu đời 
cùng những sản phẩm rượu vang hảo hạng làm từ 
loại nho trứ danh Pinotage.

Xứ sở rượu vang Stellenbosch thuộc tỉnh 
Western Cape, Nam Phi luôn tự hào về khí hậu Địa 
Trung Hải dễ chịu và phong cảnh nên thơ.

Nghề làm rượu vang của người dân 
Stellenbosch đã tồn tại hơn 300 năm. Gần đây, loại 
rượu Xavier Flouret uQamata, do Carmen Stevens 
của công ty Amani Vineyards nghiên cứu sản xuất, 
đang nhận được nhiều sự tán thưởng của người tiêu 
dùng. Stevens là nhà sản xuất rượu vang nữ da đen 
đầu tiên của Nam Phi.

7. Bồ Đào Nha: 

Lịch sử ngành sản xuất rượu vang ở Bồ 
Đào Nha được ghi chép lại từ xa xưa, quốc gia này 
được xem là quê hương của một trong những loại 
rượu vang ngọt nhất thế giới, Porto.

Rất nhiều người chắc chắn rằng rượu vang 
Porto của vùng Douro mang hương vị không gì 
sánh nổi. Hiện nay, Bồ Đào Nha có gần 500 giống 
nho bản xứ, để sản xuất các loại rượu vang có đặc 
trưng riêng.

Mặc dù rất khó để phát âm những loại nho 
như Touriga Nacional, Touriga Franca và Tinta 
Roriz, song chúng được ủ lên men để trở thành 
những loại vang đỏ với chất lượng vượt trội. Và tốt 
nhất bạn không cần tiêu tốn cả một gia tài, để tìm ra 
loại rượu nào là tuyệt vời nhất.

8. Galicia, Tây Ban Nha: 
Nằm ở phía Tây Bắc của “xứ sở sản xuất 

rượu vang huyền thoại” Tây Ban Nha, Galicia đã 
chứng tỏ mình là địa phận rất phù hợp với cây nho 
vì thường xếp đầu danh sách các vườn nho châu Âu 
về sản lượng nho thu hoạch (khoảng 5,7 tấn mỗi 
mẫu).

Loại rượu làm từ giống nho Albarino của 
Galicia đã trở thành niềm đam mê của nhiều tín đồ 
ưa thích rượu vang trắng trên toàn thế giới.

Một chai Albarino, với vị khoáng đậm chất, 
độ acid vừa phải và vị ngon của trái nho xanh căng 
mọng, sinh trưởng trên miền đất phù sa cát lẫn 
granit và đá phiến của Rias Baixas, Gacilia sẽ tạo 
nên sự kết đôi hoàn hảo với những món ăn hải sản.

9. Jerez, Tây Ban Nha: 
Jerez, lò rượu Sherry của miền Nam Tây 

Ban Nha, đã xuất khẩu rượu vang ít nhất là từ thời 
La Mã và ngày nay rượu vang của Jerez vẫn chiếm 
lĩnh thị trường rượu xuất khẩu của Tây Ban Nha.

Những thành công rực rỡ trên trường quốc 
tế của các loại rượu này chủ yếu là nhờ vào truyền 
thống xuất khẩu lâu đời, khách hàng đa dạng và 
chất lượng rượu rất đặc biệt.

Là một loại rượu vang đa dụng, Sherry rất 
có giá trị và sánh vai với những rượu vang nổi tiếng 
khác trên thế giới. Nếu bạn cần tìm một loại rượu 
kết hợp được với mọi món ăn, Sherry sẽ là một sự 
lựa chọn tuyệt vời.

10. Italy: 
Italy có lẽ là cái tên ít người nghĩ rằng sẽ có 

trong danh sách 10 vùng sản xuất rượu vang giàu 
triển vọng của thế giới. Song sự bùng nổ của những 
loại rượu tuyệt ngon xuất xứ từ Italy, mà nhiều 
người chưa từng nghe qua tên, đã là thừa đủ để đưa 
“xứ sở mì ống” vào danh sách này.

Oltrepo Pavese, Valcalepio, Apulia và Alto 
Adige chỉ là bốn trong nhiều vùng đất tạo nên sự 
phát triển cho ngành rượu vang Italy. Vì vậy, hãy 
thưởng thức rượu vang của quốc gia này và chắc 
chắn bạn sẽ không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến 
ngạc nhiên khác. ■
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Loại vật liệu mới này sẽ 
giúp cho chúng ta thắp sáng 
ngôi nhà mà không cần dùng tới 
điện

Lấy cảm hứng từ sự phát quang ở 
nhiệt độ phòng của gỗ trầm tích tự 
nhiên, các nhà nghiên cứu đã điều 

chế một loạt vật liệu phát quang bền vững mới 
bằng cách tinh chế lignin, một thành phần chính 
của gỗ, trong một mạng lưới polyme 3D mô phỏng 
ma trận gỗ.

Sự phát lân quang ở nhiệt độ phòng là khi 
một vật liệu hấp thụ năng lượng có bước sóng ngắn 
(chẳng hạn như tia UV) và sau đó phát ra nó dưới 
dạng ánh sáng nhìn thấy.

Điều này trái ngược với vật liệu huỳnh 
quang, vì nó sẽ ngay lập tức phát ra ánh sáng trở lại 
và ngừng phát sáng khi tắt đèn.

Giáo sư Zhijun Chen, một nhà nghiên cứu 
tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vật liệu Gỗ 
Tiên tiến tại Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc, và các 
đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng gỗ dổi tự nhiên và 
phosphore yếu sẽ giải phóng ánh sáng trong vài 
mili giây do lignin bị giữ lại trong ma trận 3D của 
xenlulo.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các 
vật liệu tái tạo, thân thiện với môi trường đã thúc 
đẩy các nhà khoa học nghiên cứu các màng mỏng 
làm từ gỗ cho các ứng dụng quang học. 

Tuy nhiên, cho đến nay, loại vật liệu này 
thường có những nhược điểm, như tính chất cơ học 
kém, ánh sáng không đồng đều, thiếu khả năng 
chống nước hoặc cần phải bao phủ bằng nhựa 
polyme có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Điều này đã truyền cảm hứng cho họ bắt 
chước các đặc tính phát sáng bằng cách liên kết 
chéo lignin trong mạng polyme 3D, khiến nó phát 
sáng rõ ràng hơn trong khoảng thời gian dài hơn.

"Đó thực sự là một khám phá bất ngờ và thú 
vị", giáo sư Chen cho biết. "Chúng tôi nghĩ rằng 
công trình này sẽ không chỉ cung cấp một lựa chọn 
mới cho vật liệu phát sáng bền vững mà còn là một 
lộ trình mới để sử dụng đầy đủ các giá trị của 

lignin".
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng 

cách điều chỉnh kích thước khoang trong mạng 
polyme 3D và thời gian sấy polyme khác nhau, 
chúng có thể làm thay đổi thời gian tồn tại của 
photpho.

Lân quang hay còn gọi dạ quang là một 
dạng phát quang, trong đó các phân tử của chất lân 
quang hấp thụ ánh sáng, chuyển hóa năng lượng 
của các photon thành năng lượng của các electron 
ở một số trạng thái lượng tử có mức năng lượng cao 
nhưng bền trong phân tử để sau đó electron chậm 
chạp rơi về trạng thái lượng tử ở mức năng lượng 
thấp hơn, và giải phóng một phần năng lượng trở 
lại ở dạng các photon.

Lân quang khác với huỳnh quang ở chỗ 
việc electron trở về trạng thái cũ, kèm theo nhả ra 
photon, là rất chậm chạp. Trong huỳnh quang, sự 
rơi về trạng thái cũ của electron gần như tức thì, 
khiến photon được giải phóng ngay. Trong khi đó, 
đối với lân quang, nó hoạt động như những bộ dự 
trữ ánh sáng: thu nhận ánh sáng và chậm chạp nhả 
ra ánh sáng sau đó.

"Tất cả lignin đều phát sáng yếu, nhưng 
hầu hết năng lượng ánh sáng bị mất đi do rung động 
hoặc chuyển động của các phân tử lignin, có nghĩa 
là nó không thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt 
thường", giáo sư Tony James, nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Công nghệ Thông tư Bền vững cho biết 
tại Đại học Bath.

"Chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc cố định 
lignin trong một polyme acrylic sẽ khiến cho nhiều 
năng lượng được phát ra dưới dạng ánh sáng - nói 
cách khác, nó càng ít rung chuyển, nó càng phát 
sáng".

"Hầu hết các vật liệu phát quang hiện tại 
đều mang theo những thành phần độc hại hoặc rất 
khó điều chế, vì vậy chúng tôi muốn phát triển một 
vật liệu mới khắc phục được những hạn chế này".

"Mặc dù nghiên cứu này vẫn còn mới và 
chưa thực sự khai thác được hết mọi khía cạnh, 
nhưng vật liệu mới của chúng tôi cho thấy tiềm 
năng to lớn trong việc tạo ra một vật liệu lân quang 
không độc hại có thể phân hủy sinh học, ổn định 
hơn, có thể được sử dụng trong một loạt các ứng 
dụng".

Các chất lân quang được ứng dụng để tạo ra 
nguồn sáng cho các tình huống tạm thời thiếu ánh 
sáng nhưng không cần tiêu thụ năng lượng để nuôi.

Năng lượng phát sáng đã được tích trữ từ 
lúc chất này được chiếu sáng tự nhiên. Ví dụ như 
chúng được gắn trên mặt đồng hồ đeo tay, giúp đọc 
thời giờ trong bóng tối; gắn trên kim chỉ la bàn, để 
xác định phương hướng trong bóng đêm; hoặc gắn 
trên công tắc đèn điện, cho biết vị trí công tắc đèn 
khi chưa bật đèn.

Chúng cũng được dùng để làm đồ trang trí, 
chế tạo mực phát sáng (tuy rằng các loại mực phát 
sáng hay dùng chất huỳnh quang hơn). Việc chế tạo 
laser cũng có thể sử dụng các chất lân quang. Lý do 
là các electron có thể tồn tại trên trạng thái kích 
thích lâu, đủ để đợi các photon khác đi qua và gây 

ra phát xạ kích thích đồng pha.
Các chất lân quang cũng đã được dùng 

trong màn hình tia âm cực. Sau khi dòng electron 
đập lên một điểm ảnh của màn hình, điểm này, 
chứa các chất lân quang, bị kích thích và tiếp tục 
phát sáng một thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên các 
vật liệu huỳnh quang cũng có thể được dùng, nhờ 
vào hiệu ứng lưu ảnh trên võng mạc.

Tương tự như màn hình tia âm cực, màn 
hình ghi nhận các dòng hạt (electron, tia X, 
neutron...) năng lượng cao cũng có thể chứa các 
chất lân quang; dù rằng các chất huỳnh quang cũng 
có thể được dùng.

Nguồn gốc của tên gọi "lân quang" là do 
ánh sáng phát ra trong bóng tối bởi hiện tượng lân 
quang giống như ánh sáng lân tinh, phát ra bởi các 
hợp chất của phosphore khi phản ứng hóa học oxy 
hóa trong không khí.

Tên gọi này được dùng để miêu tả các chất 
phát sáng trong bóng tối mà không cần cháy, từ khi 
nhà giả kim thuật người Đức là Hennig Brand phát 
hiện ra phosphore năm 1669 thông qua việc điều 
chế nước tiểu. 

Ông nhận thấy chất mình mới điều chế 
được phát sáng trong bóng tối. Bản thân chữ 
phosphore có gốc từ tiếng Hy Lạp phosphoros, có 
nghĩa là "vật mang ánh sáng". 

Tuy nhiên bản chất vật lý của hai hiện 
tượng là khác nhau; trong đó ánh sáng của 
phosphore lấy năng lượng từ phản ứng hóa học. Sự 
phát sáng của phosphore mà Brand đã thấy thực ra 
là do phosphore cháy âm ỉ và chậm trong không 
khí. ■

* Tên cướp biển và cái móc tay
Một tên cướp biển và người phục vụ quầy 

rượu nói chuyện với nhau. Người phục vụ hỏi:
- Làm sao mà cái chân anh bị cụt như vậy?
- Chúng tôi đi biển và một con cá mập to 

lớn cắn đứt chân tôi trong khi tôi đang bơi - Tên hải 
tặc trả lời.

- Thế còn cái móc gắn ở cánh tay anh thì 
sao? - Người phục vụ hỏi tiếp.

- À đó là trong một trận chiến tôi đã bị kẻ 
thù chặt mất bàn tay.

- Một bên mắt của anh sao lại bị che đi?
- Ở bến cảng, một con chim mòng biển chết 

tiệt đã ị ngay vào một bên mắt của tôi.
Người phục vụ ngạc nhiên và hỏi:
- Làm sao mà việc đó lại làm anh trở thành 

độc nhãn được chớ?
- Ờ thì đó chính là ngày đầu tiên mà tôi đeo 

cái móc ở tay và thế là tôi dụi mắt...

Vui Cöôøi

Mười khu vực sản xuất 
rượu vang nổi tiếng thế giới

Tạp chí điện tử dành cho phái mạnh 
AskMen.com đã đưa ra danh sách 
10 khu vực sản xuất rượu vang giàu 

triển vọng trên thế giới.

1. Áo:
Rất nhiều người tiêu dùng nhầm lẫn rằng 

rượu vang của Áo và Đức giống nhau, nhưng trên 
thực tế chúng có những nét đặc trưng rất khác biệt.

Trong khi hầu hết các loại rượu vang của 
Đức đều có vị ngọt, thì Áo lại tập trung vào những 
loại rượu nguyên chất.

Trong vài năm trở lại đây, rượu vang trắng 
Gruner Veltliner của Áo trở nên rất nổi tiếng. Vị 
tiêu được coi là một đặc điểm nổi bật của các loại 
vang trắng của Áo. Ngoài ra, quốc gia này còn nổi 
tiếng với các loại vang đỏ như Blaufrankisch, 
Zweigelt và St. Laurent.

2. Miền Nam và Tây Nam nước Pháp: 
Khi nhắc tới rượu vang của Pháp, người ta 

thường nghĩ ngay đến những thương hiệu đắt giá 
như Bordeaux, Burgundy và Champagne. Trong 
đó, Bordeaux, thành phố cảng miền Tây Nam nước 
Pháp, được nhiều người biết đến như thủ đô của 
ngành công nghiệp rượu vang thế giới.

Với 117.000 ha đất trồng nho, 9.000 xưởng 
sản xuất rượu vang, 13.000 nông trại nho và năng 
lực sản xuất mỗi năm trên 700 triệu chai rượu vang, 
Bordeaux luôn đứng đầu thế giới về số lượng rượu 
sản xuất ra mỗi ngày cũng như là nơi sản xuất 
những loại vang đắt nhất thế giới.

Yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển cao 
của ngành công nghiệp rượu vang vùng Bordeaux 
là môi trường cực kỳ thích hợp cho việc trồng nho.

3. Argentina: 
Cách thủ đô Buanos Airees 960 km về phía 

Tây, Mendoza được coi là vùng trồng nho và sản 
xuất rượu vang mới của thế giới, với hơn 800 
xưởng rượu vang và những vườn nho bao la. Đây 
cũng là nơi sản xuất dòng rượu vang truyền thống 
Malbec của Argentina, với tuổi đời gần 160 năm.

Màu tím đậm quyến rũ, hương vị tươi, dịu 
mát với mùi trái cây, chủ yếu kết hợp mùi cam thảo 

mâm xôi và tannin là những nhân tố tạo nên sự 
cuốn hút khi thưởng thức loại rượu này.

Có thể nói, Argentina có đầy đủ những tiềm 
năng để trở thành một quốc gia sản xuất rượu vang 
nổi tiếng thế giới. Nhiều người kỳ vọng với một 
mức giá phải chăng, họ vẫn có thể được thưởng 
thức loại rượu hảo hạng từ quốc gia Nam Mỹ này.

4. Chile: 
Rượu vang Chile có nhiều điểm rất độc 

đáo, đặt biệt là về chất lượng, trước hết là nhờ khí 
hậu ở đây. Lượng mưa ít làm cho nho chín muồi và 
nước trong trái nho đậm đặc hơn, đây là những yếu 
tố chính để làm ra rượu vang ngon.

Thêm vào đó, nằm ở vĩ độ vừa tập trung 
được nhiều bức xạ mặt trời, vừa có những cơn gió 
thổi từ Thái Bình Dương giúp cho nhiệt độ được 
điều hòa, cùng với sự che chở tự nhiên của dãy 
Andes, đã tạo cho các loại nho có được điều kiện 
tuyệt vời nhất để phát triển.

Ngoài ra, Chile là đất nước duy nhất không 
bị ảnh hưởng của loài rệp hại rễ nho. Một đặc điểm 
nổi bật của rượu vang Chile là nó có thể uống ngay 
trong năm sản xuất mà vẫn không bị gắt.

Không chỉ nổi tiếng với Cabernet 
Sauvignon, gần đây Chile cũng rất thành công với 
nhãn hiệu Merlot, Syrah và Pinot Noir.

5. Israel: 
Không chỉ có những loại rượu vang Kosher 

(tuân thủ quy trình công nghệ rất nghiêm khắc của 
các giáo sĩ Do Thái và chủ yếu dành cho người theo 
đạo Do Thái trong những ngày lễ Sabbath), ngày 
nay, Israel được đánh giá là quốc gia có nhiều điều 
kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp 
rượu vang.

Với đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu thích 
hợp, Israel hoàn toàn có thể tạo dựng những khu 
trồng nho với chất lượng tuyệt hảo.

Một số nhà sản xuất rượu nhiều tham vọng 
tại Israel đang nỗ lực học tập kỹ thuật tại những 
“lò” sản xuất rượu vang như Barossa Valley 
(Australia), Rhone Valley, Bordeaux (Pháp) và 
thậm chí là cả ở California (Mỹ). 

Kết quả là rượu vang của Israel là sự kết 
hợp hài hòa giữa những tinh hoa về kỹ thuật và nét 
đặc trưng của vùng đất, vốn là trái tim của Trung 
Đông này.

6. Nam Phi: 
Từ lâu, Nam Phi nổi tiếng khắp thế giới với 

ngành công nghiệp sản xuất rượu vang lâu đời 
cùng những sản phẩm rượu vang hảo hạng làm từ 
loại nho trứ danh Pinotage.

Xứ sở rượu vang Stellenbosch thuộc tỉnh 
Western Cape, Nam Phi luôn tự hào về khí hậu Địa 
Trung Hải dễ chịu và phong cảnh nên thơ.

Nghề làm rượu vang của người dân 
Stellenbosch đã tồn tại hơn 300 năm. Gần đây, loại 
rượu Xavier Flouret uQamata, do Carmen Stevens 
của công ty Amani Vineyards nghiên cứu sản xuất, 
đang nhận được nhiều sự tán thưởng của người tiêu 
dùng. Stevens là nhà sản xuất rượu vang nữ da đen 
đầu tiên của Nam Phi.

7. Bồ Đào Nha: 

Lịch sử ngành sản xuất rượu vang ở Bồ 
Đào Nha được ghi chép lại từ xa xưa, quốc gia này 
được xem là quê hương của một trong những loại 
rượu vang ngọt nhất thế giới, Porto.

Rất nhiều người chắc chắn rằng rượu vang 
Porto của vùng Douro mang hương vị không gì 
sánh nổi. Hiện nay, Bồ Đào Nha có gần 500 giống 
nho bản xứ, để sản xuất các loại rượu vang có đặc 
trưng riêng.

Mặc dù rất khó để phát âm những loại nho 
như Touriga Nacional, Touriga Franca và Tinta 
Roriz, song chúng được ủ lên men để trở thành 
những loại vang đỏ với chất lượng vượt trội. Và tốt 
nhất bạn không cần tiêu tốn cả một gia tài, để tìm ra 
loại rượu nào là tuyệt vời nhất.

8. Galicia, Tây Ban Nha: 
Nằm ở phía Tây Bắc của “xứ sở sản xuất 

rượu vang huyền thoại” Tây Ban Nha, Galicia đã 
chứng tỏ mình là địa phận rất phù hợp với cây nho 
vì thường xếp đầu danh sách các vườn nho châu Âu 
về sản lượng nho thu hoạch (khoảng 5,7 tấn mỗi 
mẫu).

Loại rượu làm từ giống nho Albarino của 
Galicia đã trở thành niềm đam mê của nhiều tín đồ 
ưa thích rượu vang trắng trên toàn thế giới.

Một chai Albarino, với vị khoáng đậm chất, 
độ acid vừa phải và vị ngon của trái nho xanh căng 
mọng, sinh trưởng trên miền đất phù sa cát lẫn 
granit và đá phiến của Rias Baixas, Gacilia sẽ tạo 
nên sự kết đôi hoàn hảo với những món ăn hải sản.

9. Jerez, Tây Ban Nha: 
Jerez, lò rượu Sherry của miền Nam Tây 

Ban Nha, đã xuất khẩu rượu vang ít nhất là từ thời 
La Mã và ngày nay rượu vang của Jerez vẫn chiếm 
lĩnh thị trường rượu xuất khẩu của Tây Ban Nha.

Những thành công rực rỡ trên trường quốc 
tế của các loại rượu này chủ yếu là nhờ vào truyền 
thống xuất khẩu lâu đời, khách hàng đa dạng và 
chất lượng rượu rất đặc biệt.

Là một loại rượu vang đa dụng, Sherry rất 
có giá trị và sánh vai với những rượu vang nổi tiếng 
khác trên thế giới. Nếu bạn cần tìm một loại rượu 
kết hợp được với mọi món ăn, Sherry sẽ là một sự 
lựa chọn tuyệt vời.

10. Italy: 
Italy có lẽ là cái tên ít người nghĩ rằng sẽ có 

trong danh sách 10 vùng sản xuất rượu vang giàu 
triển vọng của thế giới. Song sự bùng nổ của những 
loại rượu tuyệt ngon xuất xứ từ Italy, mà nhiều 
người chưa từng nghe qua tên, đã là thừa đủ để đưa 
“xứ sở mì ống” vào danh sách này.

Oltrepo Pavese, Valcalepio, Apulia và Alto 
Adige chỉ là bốn trong nhiều vùng đất tạo nên sự 
phát triển cho ngành rượu vang Italy. Vì vậy, hãy 
thưởng thức rượu vang của quốc gia này và chắc 
chắn bạn sẽ không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến 
ngạc nhiên khác. ■
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