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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

“Nữ hoàng nước mắt” Choi Ji 
Woo: Cuộc tình bí mật với tài tử 
Song Seung Hun, U50 vẫn được 
gọi là tượng đài nhan sắc xứ 
Hàn

Choi Ji Woo không chỉ xinh đẹp, tài năng mà 
cô còn có tình trường đầy trắc trở khiến 
người hâm mộ không khỏi tò mò.

Đối với khán giả phim Hàn những năm đầu thế kỷ 
20, chắc hẳn Choi Ji Woo là cái tên quá đỗi quen 
thuộc. Nữ diễn viên được biết đến với danh xưng 
“Nữ hoàng nước mắt” bởi những vai diễn bi 
thương mà cô từng tham gia.

Không chỉ vậy, Choi Ji Woo còn nổi tiếng với vẻ 
đẹp thanh thoát như bông tuyết trắng. Nàng “ngọc 
nữ” của màn ảnh xứ Hàn sở hữu nhan sắc ngọt ngào 
đằm thắm, cô từng sánh vai với nhiều nam thần 
đình đám như: Bae Yong Joon, Kwon Sang Woo, 
Lee Byung Hun, Joo Jin Mo...

Bên cạnh hào quang sự nghiệp, đời tư và tình 
trường của người đẹp họ Choi cũng là điều tốn 
không ít giấy mực của báo chí.

“Nữ hoàng nước mắt” với nhan sắc trường tồn

Choi Ji Woo sinh năm 1975 tại Busan, Hàn Quốc. 
Mỹ nhân “Bản tình ca mùa đông” từng theo học tại 
khoa thể dục nhịp điệu của Cao đẳng Múa Busan. 
Chỉ 1 năm sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực 
điện ảnh và lần đầu ra mắt khán giả với vai diễn 
trong bộ phim “War and Love”. 

Khi ấy, nét đẹp tự nhiên, dịu dàng của cô đã lọt 
“mắt xanh” của nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Kể 
từ đó, người đẹp họ Choi bắt đầu nhận được những 
lời mời từ nhiều dự án phim nổi tiếng.

Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ phim “Bản tình ca 
mùa đông” năm 2002. Sự thành công của tác phẩm 
đã trở thành “cơn sốt” mở đầu cho làn sóng phim 
Hàn Quốc lan ra khắp nơi trên thế giới. Cùng với 
đó, tên tuổi của Choi Ji Woo và bạn diễn Bae Yong 
Joon cũng theo ấy mà “nổi như cồn”.

Mỹ nhân họ Choi đã nhận được “cơn mưa” lời 
khen từ khán giả bởi vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào 
khi hóa thân thành nhân vật Yoo Jin từ học sinh 
trung học tới người phụ nữ trưởng thành. Vai diễn 
trong “Bản tình ca mùa đông” đã giúp cô giành 
được giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc” 
và trở thành ngôi sao lớn với đông đảo người hâm 
mộ ở Nhật Bản, Trung Quốc...

Có thể nói, “Bản tình ca mùa đông” là bước ngoặt 
thay đổi cuộc đời Choi Ji Woo. Sau dự án kinh điển 
ấy, cô đã có cơ hội tham gia diễn xuất trong rất 
nhiều bộ phim đình đám khác như Nấc thang lên 
thiên đường, Thành phố trên không, Không thể mất 
em, Trở lại tuổi 20, Những ngày tươi đẹp, Chuyện 
tình luật sư,... 

Mãi đến sau này, những thế hệ diễn viên trẻ liên 

tiếp thành danh nhưng vẫn chưa ai có thể thay thế 
được hình tượng khó quên ấy của Choi Ji Woo.

Sau khi làm mẹ, Choi Ji Woo hầu như không nhận 
bất cứ dự án phim nào nữa. Thay vào đó, “Nữ 
hoàng nước mắt” chỉ nhận một số quảng cáo và 
dành phần lớn thời gian để chăm sóc và chơi cùng 
con gái. Trên trang cá nhân, Choi Ji Woo cũng 
thường xuyên chia sẻ những thước hình đáng yêu 
của con gái nhỏ.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ 
những hình ảnh xinh đẹp và trẻ trung tuổi U50 lên 
trang cá nhân. Làn da trắng mịn cùng đường nét 
mềm mại trên gương mặt của Choi Ji Woo ở tuổi 
U50 dường như chẳng hề chịu sự tác động từ thời 
gian. Thậm chí mỹ nhân họ Choi còn được bình 
chọn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất 
Hàn Quốc.

Mối tình bí mật với tài tử Song Seung Hun

Cách đây nhiều năm, khi nói về cuộc đời mình, 
Choi Ji Woo từng tâm sự: “Tôi là người cô đơn”. 
Từ khi bước chân vào showbiz, Choi Ji Woo từng 
hai lần công khai hẹn hò nhưng cái cuối cùng cô 
nhận được lại là sự dở dang.

Những năm đầu sự nghiệp, Choi Ji Woo từng có 
cuộc tình 3 năm bí mật với mỹ nam “Trái tim mùa 
thu” Song Seung Hun. Ngày ấy, chẳng ai biết tới 
Choi Ji Woo hay Song Seung Hun. Họ đều là 
những tân binh của làng giải trí.

Không có những thị phi của showbiz, cũng chưa có 
những đua tranh hay công việc bận rộn nên mối 
tình thuở thiếu thời của cặp đôi vừa lãng mạn lại 
vừa thuần khiết. Mãi sau này khi thông tin hẹn hò 
được hé lộ, khán giả đã vô cùng bất ngờ và ghen tị 
với họ. Bởi lẽ xét về cả nhan sắc lẫn tài năng, Choi 
Ji Woo và Song Seung Hun đều thuộc hàng “cực 
phẩm” của xứ sở Kim Chi.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là sau 3 năm hẹn hò, 
Song Seung Hun và Choi Ji Woo quyết định chia 
tay vào năm 1999. Họ hiểu rằng bước chân vào 
làng giải trí, chẳng thể nào tham lam muốn có cả sự 
nghiệp lẫn tình yêu. Chính vì thế họ đã lựa chọn 
“đường ai nấy đi”, đồng thời cũng để cho đối 
phương có cơ hội phát triển bản thân.

Quyết định ngày ấy của Song Seung Hun và Choi 
Ji Woo đã mang đến cho họ cơ hội phát triển cho cả 
hai. Một năm sau khi chia tay, Song Seung Hun trở 

thành ngôi sao được săn đón nhờ “Trái tim mùa 
thu”. Sau đó 2 năm, Choi Ji Woo chạm tay tới thành 
công nhờ “Bản tình ca mùa đông”.

Sau này gặp lại, Choi Ji Woo và Song Seung Hun 
đều là những ngôi sao hạng A của showbiz. Tình 
yêu ngày trẻ trở thành một kỷ niệm đẹp đầy lặng lẽ 
mà họ cất giữ sâu kín. Có thể nói, dù đã chia tay, 
nhưng khi gặp lại cả hai vẫn rất vui vẻ và thoải mái 
như những người bạn thân.

Chín năm sau chia tay Song Seung Hun, trái tim 
Choi Ji Woo lại một lần rung động bởi một người 
đàn ông kém 6 tuổi. Khi Choi Ji Woo và tài tử Lee 
Jin Wook, bạn diễn kém 6 tuổi trong phim “Thành 
phố trên không” chính thức bên nhau, họ cũng hi 
vọng rằng chuyện tình của mình sẽ đơm hoa kết 
trái. Nhưng cái họ nhận được lại là những lời chỉ 
trích, bàn ra tán vào từ dư luận.

Lần này, mỹ nhân “Nấc thang lên thiên đường” lại 
một lần nữa từ bỏ tình yêu của mình vì sức ép dư 
luận. Choi Ji Woo đau lòng chia sẻ: “Tôi rất cô đơn 
những ngày này và muốn được yêu. Tôi không 
phiền nếu anh chàng đó làm việc trong ngành công 
nghiệp giải trí nhưng tôi không bao giờ muốn công 
khai mối quan hệ riêng của mình một lần nữa”.

Mãi đến năm 2018, người đẹp họ Choi đã bất ngờ 
công bố kết hôn chỉ bằng một dòng trạng thái trên 
trang cá nhân: “Tôi kết hôn vào ngày 29/3/2018 
với một người mà tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới. 
Chúng tôi tổ chức lễ cưới riêng với các thành viên 
thân thiết trong gia đình chúng tôi. Tôi sẽ bắt đầu 
một gia đình hạnh phúc với người tôi yêu, và chúng 
tôi sẽ luôn tôn trọng lẫn nhau”. Kèm theo bức thư 
gửi fan hâm mộ của mình, cô còn chia sẻ thêm 
những bức ảnh của bản thân trong bộ váy cưới cô 
dâu.

Được biết, chồng của mỹ nhân “Bản Tình Ca Mùa 
Đông” kém vợ 9 tuổi, là một chuyên gia công nghệ 
thông tin. Tháng 12/2019, công ty đại diện của 
Choi Ji Woo thông báo nữ diễn viên đã mang thai 
đứa con đầu lòng. Vào tháng 5/2020, Choi Ji Woo 
chính thức tuyên bố hạ sinh con gái đầu lòng.

Hiện tại, ở tuổi 47, người đẹp đã có gia đình nhỏ 
hạnh phúc của riêng mình. Có một khoảng thời 
gian, hình ảnh của Choi Ji Woo bị ảnh hưởng ít 
nhiều do tin đồn về việc chồng trẻ từng làm trai 
bao. 

Thế nhưng, mọi chuyện đã lắng xuống sau khi phía 
Choi Ji Woo quyết giữ im lặng không lên tiếng 
phản hồi. Sau những ồn ào đó, Choi Ji Woo giờ đã 
thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về cuộc 
sống cá nhân lên trang cá nhân.

                                                             Quốc Minh
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.

Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

NEW
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NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. Do chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry 
Clean & Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu 
nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoaûi maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân laïc:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân laïc:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân laïc: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

NEW

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn 
Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax, 
coù tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy.

Khu Cypress 290 Texas

Xin goïi hoaëc text: 713-859-4011
ñeå bieát theâm thoâng tin

NEW

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu

Caàn baùn quaùn nhaäu coù Game vaø 
Karaoke nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì 
lyù do meät moûi quaù, caàn baùn gaáp.

South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033
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NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, 

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

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

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

NEW

726-2007/1575

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

688-1998/1566

Elite Plumbing Corp Hiring

Elite Plumbing Corporation, a 45 year-old company, needs a few more really good people for new commercial construction 
work in Houston, TX. We will train you if you are willing to learn and work. This is not a service company - we build buildings. Do 
you value being part of a professional organization that taken pride in its work? Are you tired of being just another number? 
Don’t want to be subject to govemment mandates?? There is a reason that our team members average 17 years with Elite 
Plumbing. We have health, dental, disability, and life insurance, 401K matching, paid holidays, and paid time off. If you want to 
be part of a professional winning team, consider applying with us. 

Houston, TX

Please call: 281-469-6766 or email resume to elite@elite-corp.com

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://thoaihoadiemvang.vn/bai-viet/thong-tin-benh/tong-quan-ve-benh-duc-thuy-tinh-the.html
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Hà Nhuận Đông - “Lương Sơn 
Bá” đình đám 1 thời lấy vợ kém 
8 tuổi giờ sống ra sao?

Thành công của bộ phim Lương Sơn Bá - 
Chúc Anh Đài đã giúp Hà Nhuận Đông 
được nhiều khán giả biết đến và yêu mến. 

 Chính vì vậy, cuộc sống của nam diễn viên ở hiện 
tại cũng khiến không ít người tò mò.

Từng theo đuổi phong cách lịch lãm, phong độ, bao 
năm qua, Hà Nhuận Đông là một ứng cử viên đắt 
khách cho vai diễn người đàn ông chững chạc. Tuy 
nhiên, hiện tại người hâm mộ không khỏi tiếc nuối 
khi nam tài tử không còn xuất hiện nhiều trên màn 
ảnh nhỏ mà dần rút lui khỏi làng giải trí, trở về 
chăm lo cho cuộc sống gia đình cùng người vợ.

Gần đây Hà Nhuận Đông có chuyến du lịch dài 
ngày cùng bà xã Lâm Bội Hi. Nam diễn viên chia 
sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, nhận 
sự chú ý của nhiều khán giả.

Theo Sohu, sau kết hôn, nam tài tử dần hạn chế 
đóng phim. Anh dành thời gian bên vợ, cùng cô tận 
hưởng cuộc sống. Kết hôn từ năm 2016, cặp đôi 
mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin 
vui. Hà Nhuận Đông cho biết hai vợ chồng luôn 
mong chờ thành viên mới nhưng để mọi việc tùy 
duyên.

Hà Nhuận Đông chia sẻ: “Thời gian dành cho sự 
nghiệp của tôi đã quá đủ. Tôi muốn quãng đời còn 
lại có thể ở bên người thân nhiều hơn. Sẽ thật tuyệt 
vời nếu tôi và vợ có con. Mọi người xung quanh 
đều thúc giục nhưng mọi thứ còn phải theo ý trời”.

Vợ của Hà Nhuận Đông nhỏ hơn anh 8 tuổi. Cả hai 
từng yêu nhau 8 năm trước khi quyết định tiến tới 
hôn nhân. Trong các buổi gặp gỡ truyền thông, Hà 
Nhuận Đông hạn chế nhắc về vợ vì không muốn cô 
bị chú ý và chịu soi mói của dư luận.

Theo lời chia sẻ của nam diễn viên Lương Sơn Bá - 
Chúc Anh Đài, Lâm Bội Hi là một người phụ nữ 
dịu dàng, chu đáo, khiến anh cảm thấy thoải mái 
khi ở bên và quyết định gắn bó cả đời. Nếu có điều 
gì khiến người hâm mộ của Hà Nhuận Đông chưa 
hài lòng về “chị dâu” thì chỉ có thể là nghề nghiệp 
và trình độ học vấn của Lâm Bội Hi, một nhân viên 
bán hàng với tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 trong tay. 
Thế nhưng, nếu đây là sự lựa chọn của Hà Nhuận 
Đông, người hâm mộ cũng tôn trọng và chúc phúc 

cho anh.

Được biết cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng Hà 
Nhuận Đông rất ngọt ngào dù họ chưa có con 
chung. Do tính chất công việc, hai vợ chồng 
thường phải sống xa nhau nhưng họ vẫn duy trì và 
hâm nóng mối quan hệ bằng những cuộc gọi.

Trước khi đến với Lâm Bội Hi, ít ai biết Hà Nhuận 
Đông từng “say nắng” Tôn Lệ khi hợp tác trong bộ 
phim Ngọc Quan Âm. Đồng thời, tài tử này cũng là 
người cướp đi nụ hôn đầu tiên của mỹ nhân Chân 
Hoàn Truyện. Tiếc thay, cặp kim đồng ngọc nữ 
đình đám một thời chẳng thể nên duyên ngoài đời 
thực. Ba lần thổ lộ tiếng yêu, Hà Nhuận Đông đều 
bị Tôn Lệ từ chối. Dù vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ 
thân thiết và là bạn bè của nhau. Năm 2017, họ còn 
hợp tác với nhau trong bộ phim gây bão Năm Ấy 
Hoa Nở Trăng Vừa Tròn.

Giờ đây, cả Tôn Lệ và Hà Nhuận Đông đều đã yên 
bề gia thất. Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện tìm được 
hạnh phúc bên nam diễn viên Đặng Siêu, Hà 
Nhuận Đông cũng kết hôn với Lâm Bội Hi.

Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là một trong 
những tài tử nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) 
trong đầu thập niên 2000. Thời niên thiếu, Hà 
Nhuận Đông ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ. 
Anh từng là một thành viên xuất sắc trong đội bóng 
của trường. Học xong trường Mỹ thuật Ontario tại 
Canada, Hà Nhuận Đông về Hồng Kông lập 
nghiệp.

Tình cờ, một công ty đĩa hát đã phát hiện ra năng 
khiếu của anh. Cơ duyên này đưa anh rẽ vào con 
đường âm nhạc. Với giọng hát ấm áp, truyền cảm 
cùng ngoại nam tính, anh nhanh chóng trở thành 
một ca sĩ được giới trẻ yêu thích.

Hà Nhuận Đông đến với điện ảnh năm 1994. Tuy 
nhiên, phải đến năm 2000, với vai La Tiểu Hổ trong 
bộ phim truyền hình Ngọa hổ tàng long, anh mới 
được đông đảo khán giả biết đến. Từ đây, sự nghiệp 
diễn xuất của anh rất thuận buồm xuôi gió. Tên tuổi 
của Hà Nhuận Đông luôn là bảo chứng doanh thu 
cho những tác phẩm mà anh tham gia.

Không chỉ được khán giả yêu thích vì khả năng 
diễn xuất và vẻ ngoài điển trai, Hà Nhuận Đông 
còn được nhiều người mến mộ bởi đời tư trong 
sạch, ít tai tiếng.

Hiện tại, đã ở tuổi 47, Hà Nhuận Đông vẫn là nam 
thần không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ với nhan 
sắc mãi chẳng chịu già và thân hình vạm vỡ, “đỉnh 
của chóp”.

Ngoài việc hoạt động trong giới nghệ thuật, tài tử 
này còn gặt hái nhiều thành công khi thử sức với 
nghề kinh doanh. Cuộc sống của vợ chồng Hà 
Nhuận Đông dư giả do anh đắt show quảng cáo, 
phim ảnh còn vợ kinh doanh thời trang. Cả hai tích 
lũy một số bất động sản và cho thuê. Nhờ thế, họ có 
thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không áp lực 
chuyện kiếm tiền.

                                                                    An Nhi

Biên kịch Noh Hee Kyung và lần 
xuống phong độ cùng bộ phim 
Our Blues

Thật ra nếu nói Our Blues là một bộ phim thất 
bại thì hoàn toàn sai lầm, vì rating cao nhất 
của nó cũng đã qua mức 11% rồi. Tuy 

nhiên, nếu so sánh Our Blues với những tác phẩm 
trước đó của biên kịch đình đám Noh Hee Kyung 
thì tôi thấy chất lượng lần này không như mong 
đợi. Thành tích của nó có thể cao hơn những bộ 
phim cũ nhưng không đồng nghĩa độ đáng xem 
cũng tỷ lệ thuận với điều đó. Phải chăng chất lượng 
kịch bản của biên kịch Noh Hee Kyung đã không 
còn được như xưa?

Biên kịch Noh Hee Kyung bắt đầu sự nghiệp viết 
kịch bản phim vào năm 1995 với tác phẩm Mom's 
Gardenias. Đến năm 1999 thì cô có được tiếng 
vang đầu tiên nhờ bộ phim Did We Really Love? 
với sự tham gia đóng chính của Bae Yong Joon và 
Kim Hye Soo. Bảy năm sau, bộ phim Goodbye 
Solo lên sóng đài KBS2 lại một lần nữa giúp tên 
tuổi của biên kịch này được khán giả nhớ tới nhiều 
hơn. 

Phong cách kịch bản của Noh Hee Kyung giai đoạn 
này là những câu chuyện tình yêu, tình bạn nhẹ 
nhàng nhiều cảm xúc, tình cảm gia đình sâu lắng 
hoặc khai thác ưu điểm của con người mà theo bà: 
mỗi người đều xinh đẹp theo cách của họ.

Giai đoạn từ 2008 đến 2014 chính là giai đoạn 
hoàng kim trong sự nghiệp viết kịch bản của Noh 
Hee Kyung. Các bộ phim nổi bật nhất của cô trong 
thời điểm này chính là Worlds Within và đặc biệt là 
That Winter The Wind Blows cùng It's Okay That's 
Love. Trong 3 bộ phim này thì 2 tác phẩm sau ra 
mắt năm 2013 - 2014 không chỉ có rating cao ngất 
ngưởng mà còn được đánh giá cực tốt về chất 
lượng nội dung. 

Một bộ thuộc thể loại melodrama dẫn dắt cảm xúc 
người xem cực tốt còn một bộ là phim healing 
khiến khán giả cảm thấy yêu đời. Bây giờ cứ nhắc 
đến những tác phẩm nổi bật của Noh Hee Kyung là 
người ta sẽ nhớ tới ngay That Winter The Wind 
Blows và It's Okay That's Love mà thôi. 

Tuy nhiên sau thành công gần nhất với Dear My 
Friends mang lại cho Noh Hee Kyung 2 giải “Biên 
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kịch xuất sắc nhất” tại Korea Drama Awards và 
Baeksang Arts Awards thì cũng là lúc tôi thấy 
phong độ viết kịch bản của cô dần đi xuống rồi. 
Không phải đợi tới Our Blues mới chê mà 2 tác 
phẩm liền kề trước đó là The Most Beautiful 
Goodbye và Live đã không đáp ứng đủ kỳ vọng của 
người xem. 

Vẫn là cái phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, sâu 
lắng và mang tính truyền cảm hứng như vậy, nhưng 
mọi thứ trong câu chuyện phim của Noh Hee 
Kyung đã bị nhạt dần và thiếu đi cái cốt lõi cảm xúc 
vốn dĩ luôn có trong loạt tác phẩm thời đỉnh cao của 
cô. 

Lý do mà tôi nghĩ Our Blues đến giờ vẫn có thành 
tích ổn áp như vậy là do được chiếu vào khung giờ 
cuối tuần và sở hữu dàn diễn viên All Stars quá ư là 
đình đám. Chứ cách kể chuyện và triển khai tình 
tiết của bộ phim này cho đến hiện tại, tôi không hề 
đánh giá cao, nội dung dàn trải, các câu chuyện 
chưa sâu đã hết, còn gây tranh cãi vì vài chủ đề 
nhạy cảm nữa. Ngoài chuyện phim vẫn giữ được 
thương hiệu đòi thường, nhẹ nhàng của biên kịch 
Noh Hee Kyung ra thì việc đi theo hướng 
“omnibus” táo bạo xem ra không phải là lựa chọn 
đúng (ít nhất là ở thời điểm hiện tại) của biên kịch 
đình đám này. 

Tìm cách thay đổi hướng đi cho kịch bản của mình 
là một chuyện đáng khen, nhưng nếu không thể 
diễn đạt thuần thục thì sẽ dẫn đến kết quả mọi thứ bị 
chưa tới như Our Blues đó. Tôi cảm thấy khá tiếc 
cho Our Blues vì nếu như biên kịch Noh Hee 
Kyung kể chuyện theo cách thông thường, viết như 
những phim trước, chọn một cặp đôi làm chính và 
vẫn kể những câu chuyện nhỏ xung quanh thì có lẽ 
đường dây của nó sẽ mượt mà hơn và sự đón nhận 
của khán giả có lẽ cũng cao hơn rồi. Nói Noh Hee 
Kyung đi xuống cũng không sai, nhưng tôi nghĩ lý 
do chính vẫn là vì cô chưa biết cách sử dụng tốt cái 
thủ thuật kể chuyện mới này thôi. 

Nói vậy chứ, tôi đánh giá là Noh Hee Kyung chỉ đi 
xuống với bản thân cô trước đây thôi, chứ vẫn còn 
tốt chán so với mặt bằng chung biên kịch hiện nay 
của làng phim ảnh Hàn Quốc. Người ta hay nói 
“phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi 
mãi” - có thể Noh Hee Kyung đang không có được 
phong độ tốt, nhưng đẳng cấp và tài năng của cô ra 
sao thì ai cũng biết. Trên đây là cảm nhận cá nhân 
của tôi, nếu mọi người có không đồng ý chỗ nào thì 
xin “giơ cao đánh khẽ”, góp ý nhẹ nhàng nhé. 

                                                             Quốc Minh

Lưu Đức Hoa bị gỡ quảng cáo

Lưu Đức Hoa đóng quảng cáo cho hãng xe 
Audi. Tuy nhiên, lời thoại trong đoạn TVC 
bị tố sao chép của người khác mà không xin 

phép.

Ngày 22/5, trang 163 đưa tin Lưu Đức Hoa hợp tác 
với hãng xe Audi quay một video quảng cáo. Tuy 
nhiên, nội dung mà nam diễn viên đọc trong TVC 

(phim quảng cáo) lại giống với sáng tác của một tác 
giả có tên Bắc Đại Mãn Ca. Người này sau đó đã 
lên tiếng tố cáo phía Audi sử dụng tác phẩm mà 
không xin phép.

Trong đó có đoạn nói về 24 tiết khí theo quan niệm 
của người Trung Quốc: “Có Tiểu thử ắt có Đại thử, 
có Tiểu hàn nhất định có Đại hàn, nhưng có Tiểu 
mãn lại không có Đại mãn. Vì Đại mãn không phù 
hợp lối suy nghĩ, kinh nghiệm của cổ nhân... Ngày 
Tiểu mãn, nước mưa bắt đầu nhiều hơn, Trường 
Giang và Hoàng Hà đầy hơn, ngũ cốc cũng dần 
mẩy hạt, nhưng chưa đạt đến độ chín muồi”.

“Cho nên Tiểu mãn là một trạng thái thiên nhiên rất 
hay. Tiểu mãn đại diện cho thái độ sống là mỗi 
chúng ta đang hướng tới sự hoàn mỹ, nhưng không 
yêu cầu mọi thứ phải thập toàn thập mỹ. Tiểu mãn 
là tiết khí đẹp nhất của năm, cũng là ngày mà tôi 
thích nhất”.

Khi đoạn video quảng cáo phát sóng đã có tới hàng 
chục triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen 
ngợi của công chúng. Khán giả cho rằng đây là một 
TVC hay, nhân văn, sáng tạo, giúp quảng bá văn 
hóa truyền thống Trung Quốc. Thậm chí nhiều 
người khen ngợi đây là quảng cáo xe hay nhất 
những năm gần đây.

Tuy nhiên, sau khi bị tố sao chép lời văn, hãng xe 
Audi đã phải gỡ đoạn TVC. Phía hãng xe sau đó 
thừa nhận lỗi không kiểm duyệt kỹ nội dung phim 
quảng cáo. Họ xin lỗi công chúng và hứa liên hệ 
với tác giả để bồi thường.

Lưu Đức Hoa cũng chia sẻ: “Đối với bản quyền tác 
phẩm tôi luôn dành sự tôn trọng hết mình. Sai lầm 
lần này của đội ngũ sản xuất quảng cáo, tạo nên tổn 
thất cho Mãn Ca, tôi rất lấy làm tiếc. Audi và đội 
ngũ quảng cáo của công ty đang tiến hành xử lý”.

Tác giả Bắc Đại Mãn Ca cũng bày tỏ sự tin tưởng 
với Lưu Đức Hoa, cho rằng lỗi thuộc về công ty 
quảng cáo.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh bước 
chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài TVB. 
Năm 1983, anh nổi tiếng với tác phẩm Thần điêu 
đại hiệp. 

Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc tại các 
giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng (do 
Hong Kong tổ chức), giải Kim Mã (của Đài Loan). 
Anh là một trong Tứ đại thiên vương của Hong 

Kong.

Hoạt động trong giới giải trí hơn 30 năm, Lưu Đức 
Hoa được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi 
cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng phim.

Theo QQ, Lưu Đức Hoa là nghệ sĩ có lượng người 
hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt, dù anh đã hoạt 
động nghệ thuật nhiều năm. Hồi tháng 7/2021, nam 
diễn viên Hong Kong có buổi trò chuyện với người 
hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt đầu sự 
nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi buổi phát 
sóng.

                                                                    An Chi

Ngô Ngạn Tổ và vợ người mẫu 
dự Cannes 2022

Ngày 23/5, Sina đưa tin Ngô Ngạn Tổ và 
người mẫu Lisa Selesner tham dự sự kiện 
ra mắt phim trong khuôn khổ Liên hoan 

phim Cannes lần thứ 75. Sự xuất hiện của vợ chồng 
tài tử gây chú ý.

Tại sự kiện, Ngô Ngạn Tổ bị nhận xét tăng cân, để 
tóc dài khiến ngoại hình trông già dặn hơn tuổi. Vài 
năm trở lại đây, ngôi sao Reminiscence có phong 
độ lên xuống thất thường. Trong khi, vợ nam diễn 
viên diện đầm ôm sát khoe vẻ gợi cảm.

Theo Sina, gia đình Ngô Ngạn Tổ hiện sống ở Mỹ. 
Những năm qua, anh chuyển hướng phát triển sự 
nghiệp ở thị trường Hollywood. Nam nghệ sĩ là 
gương mặt sao gốc Á được giới làm phim Âu Mỹ 
quan tâm, mời tham gia nhiều dự án.

Đầu năm nay, anh có phim Reminiscence hợp tác 
với tài tử Hugh Jackman ra mắt. Ngoài ra, Ngô 
Ngạn Tổ còn tham gia dự án American Born 
Chinese của Disney, do Daniel Destin Cretton đạo 
diễn. Anh đóng vai phụ Tôn Ngộ Không. American 
Born Chinese bấm máy vào tháng 2 tại Los 
Angeles (Mỹ).

Vợ Ngô Ngạn Tổ, người mẫu Lisa Selesner, rời sàn 
cat-walk sau khi kết hôn với tài tử Hong Kong vào 
năm 2010. Họ có với nhau một con gái.

Ngô Ngạn Tổ sinh năm 1974 là diễn viên, đạo diễn, 
nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa. Bước chân vào 
giới giải trí từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng 
hơn 60 bộ phim và được xếp vào nhóm sao nam 
thực lực của showbiz Hoa ngữ. Theo PeoplePill, 
vai diễn của tài tử 48 tuổi đa dạng từ anh hùng đến 
phản diện.

                                                                    An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.



Trang 09

Issue # 1998 * Tuesday, June 07,  2022

Trái cây khô: Tốt hay xấu?

hông tin về trái cây sấy khô rất trái Tchiều. Một số người cho rằng nó là 
một món ăn nhẹ bổ dưỡng, tốt cho 

sức khỏe, trong khi những người khác cho rằng nó 
không tốt hơn. Đây là một bài viết chi tiết về trái 
cây khô và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của 
bạn như thế nào.

Trái cây khô là gì?
Trái cây khô là trái cây đã được loại bỏ gần 

như toàn bộ hàm lượng nước thông qua các 
phương pháp làm khô. Quả co lại trong quá trình 
này,  giàu năng lượng.để lại một quả khô nhỏ,

Nho khô là loại phổ biến nhất, tiếp theo là 
chà là, mận khô, sung và mơ. Các loại trái cây khô 
khác cũng có sẵn, đôi khi ở dạng kẹo (bọc đường). 
Chúng bao gồm xoài, dứa, nam việt quất, chuối và 
táo.

Trái cây sấy khô có thể bảo quản lâu hơn 
trái cây tươi và có thể là một món ăn nhẹ tiện dụng, 
đặc biệt là trong những chuyến đi xa mà không có 
tủ lạnh. Trái cây sấy khô chứa nhiều vi chất dinh 
dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Trái cây sấy khô có giá trị dinh dưỡng 
cao

Một miếng trái cây khô chứa lượng chất 
dinh dưỡng tương đương với trái cây tươi, nhưng 

cô đặc trong một gói nhỏ hơn nhiều. Tính theo 
trọng lượng, trái cây sấy khô chứa lượng chất xơ, 
vitamin và khoáng chất cao gấp 3,5 lần trái cây 
tươi. Do đó, một khẩu phần có thể cung cấp một tỷ 
lệ lớn lượng vitamin và khoáng chất được khuyến 
nghị hàng ngày, chẳng hạn như folate.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. 
Ví dụ, hàm lượng vitamin C giảm đáng kể khi trái 
cây được sấy khô. Trái cây sấy khô nói chung chứa 
nhiều chất xơ và là nguồn cung cấp chất chống oxy 
hóa tuyệt vời, đặc biệt là polyphenol. Chất chống 
oxy hóa polyphenol có liên quan đến các lợi ích sức 
khỏe như cải thiện lưu lượng máu, sức khỏe tiêu 
hóa tốt hơn, giảm tổn thương do oxy hóa và giảm 
nguy cơ mắc nhiều bệnh. Trái cây sấy khô rất giàu 
chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nó cũng chứa 
nhiều chất chống oxy hóa phenolic, có nhiều lợi ích 
cho sức khỏe.

Ảnh hưởng đến sức khỏe của trái cây sấy 
khô

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những 
người ăn trái cây sấy khô có xu hướng nhẹ cân hơn 
và hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn so với những 
người không ăn trái cây sấy khô. Tuy nhiên, những 
nghiên cứu này chỉ là quan sát trong tự nhiên, vì 
vậy chúng không thể chứng minh rằng trái cây sấy 
khô tạo  ra những cải thiện về cân nặng.

Trái cây sấy khô cũng là một nguồn cung 

cấp nhiều hợp chất thực vật, bao gồm các chất 
chống oxy hóa mạnh mẽ. Ăn trái cây sấy khô có 
liên quan đến việc tăng lượng chất dinh dưỡng và 
giảm nguy cơ béo phì. Nho khô có thể làm giảm 
nguy cơ mắc một số bệnh. Chúng chứa nhiều chất 
xơ, kali và các hợp chất thực vật tăng cường sức 
khỏe khác nhau. Chúng có giá trị chỉ số đường 
huyết từ thấp đến trung bình và chỉ số insulin thấp. 
Điều này có nghĩa là nho khô không được làm tăng 
đột biến lượng đường trong máu hoặc lượng 
insulin sau bữa ăn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn nho khô 
có thể:

- Hạ huyết áp
- Cải thiện kiểm soát lượng đường trong 

máu
- Giảm các dấu hiệu viêm và cholesterol 

trong máu
- Dẫn đến tăng cảm giác no
Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần làm 

giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 và 
bệnh tim. Nho khô có nhiều chất xơ, kali và các 
hợp chất thực vật khác. Ăn nho khô có thể cải thiện 
việc kiểm soát lượng đường trong máu, giảm huyết 
áp và cholesterol trong máu, cũng như giảm 
viêm.■  

ĐỜI SỐNG - SỨC KHỎE
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Kim tự tháp Cestius: Công 
trình độc đáo thời La Mã cổ

Nhắc đến kim tự tháp, người ta 
thường liên tưởng tới Ai Cập cổ 
đại, tuy nhiên, những cấu trúc bốn 

mặt với đỉnh thuôn nhọn này cũng được tìm thấy 
trên khắp thế giới, thuộc nhiều nền văn hóa khác 
nhau. Người La Mã cũng từng xây dựng kim tự 
tháp và một trong những công trình nổi bật nhất 
nằm ở chính tại thành Rome (Ý).

Lăng mộ kỳ vỹ
Kim tự tháp Cestius ở Rome được xây 

dựng dành cho Gaius Cestius Epulo, một chính trị 
gia, pháp quan và tu sĩ, người có nguyện vọng được 
chôn cất trong một ngôi mộ xây theo phong cách 
của người Ai Cập. Và ông đã được như ý.

Công trình này được xây dựng vào khoảng 
năm 18 - 12 trước Công nguyên và hoàn thành 
trong 330 ngày, cũng theo mong muốn của Cestius. 
Nó cao khoảng 37m, nền hình vuông mỗi cạnh 
chừng 30m, được xây bằng gạch và xi măng, bề 
mặt bao phủ bởi đá hoa cương.

Kim tự tháp Cestius nằm ở vùng nông thôn 
rộng rãi vì lúc đó có những luật hạn chế chi tiêu, 
cấm phô trương, thể hiện giàu có thông qua quần 
áo, lễ vật, tang lễ và lăng mộ. Do lăng mộ của 
Cestius quá hoành tráng nên nó đã bị đưa ra khỏi 
các bức tường thành.

Trong thời kỳ đế quốc, Rome phát triển 
mạnh mẽ và đến thế kỷ thứ 3 thuộc Công nguyên, 
các tòa nhà tráng lệ lần lượt mọc lên bao quanh kim 
tự tháp.

Ban đầu, nó nằm trong một khu vực được 
bao quanh bởi tường thấp, hai bên là những bức 
tượng, cột và những ngôi mộ khác. Một số di tích 
này đã được tìm thấy trong các cuộc khai quật vào 
những năm 1660.

Ngày nay, kim tự tháp Cestius là địa điểm 
du lịch hấp dẫn

Bên trong kim tự tháp là hầm mộ - một 
khoang hình chữ nhật vòm tròn, chiều dài 6m, rộng 
4m và cao 5m. Các bức tường được trang trí những 
bức bích họa tiên nữ và tượng Thần chiến thắng có 
cánh với vương miện và dải băng trên tay.

Ngôi mộ đã được niêm phong kín khi xây 
dựng xong, nhưng có lẽ đã bị cướp bóc vào thời 
Trung cổ, thông qua một đường hầm được đào ở 

phía Bắc, dẫn đến việc mất chiếc bình đựng tro cốt 
và những phần trang trí đáng kể.

Kim tự tháp Cestius được xây dựng trong 
thời kỳ La Mã đang chịu ảnh hưởng lớn về mọi thứ 
thuộc Ai Cập. Rạp xiếc Maximus được hoàng đế 
Augustus trang hoàng bằng một đài tưởng niệm Ai 
Cập, trong khi đó các kim tự tháp cũng được xây 
dựng nhiều nơi trong đế quốc La Mã vào khoảng 
thời gian này.

Meta Romuli là một trong những kim tự 
tháp đứng bên bờ sông Tiber trong 1.500 năm, 
trước khi bị phá hủy vào thế kỷ 16.

Tuy nhiên, trái với niềm tin phổ biến, thiết 
kế của các kim tự tháp ở La Mã không dựa trên mẫu 
hình kim tự tháp Ai Cập mà có nét giống kim tự 
tháp Nubia, đặc biệt là của vương quốc Meroë, nơi 
đã bị La Mã tấn công vào năm 23 trước Công 
nguyên. 

Có thể Cestius từng phục vụ trong chiến 
dịch quân sự chống lại vương quốc Nubian và được 
truyền cảm hứng từ những kim tự tháp mà ông nhìn 
thấy ở đó.

Hồi sinh sau nhiều thế kỷ
Trong quá trình xây dựng Tường thành 

Aurelian từ năm 271 đến năm 275 thuộc Công 
nguyên, kim tự tháp Cestius đã kết hợp với các 
công sự hình thành một pháo đài hình tam giác. 
Việc sử dụng kim tự tháp theo cách này nhằm làm 
giảm chi phí và thời gian xây dựng các bức tường 
mới. Điều này có khả năng đã giúp nó tồn tại qua 
nhiều thế kỷ.

Đến thời Trung cổ, nguồn gốc của kim tự 
tháp đã bị lãng quên. Francesco Petrarca, nhà thơ Ý 
sống vào thế kỷ XIV ghi lại rằng, cư dân của Rome 
tin đó là lăng mộ của Remus (Meta Remi) và một 
bản sao của nó gần Vatican là lăng mộ của 
Romulus.

Nguồn gốc thực sự của Cestius chỉ được 
làm rõ sau cuộc khai quật vào những năm 1660. 
Khi dọn sạch cây cối mọc um tùm quanh kim tự 
tháp, người ta phát hiện ra những dòng chữ khắc 
trên bề mặt của nó.

Dòng chữ ở phía Đông Nam có nội dung: 
"Gaius Cestius Epulo, con trai của Lucius, ở quận 
Poblilian... Theo di nguyện của người, công việc 
này được hoàn thành trong ba trăm ba mươi ngày, 
nó được thực hiện bởi những người thừa kế - L. 
Pontus Mela, con trai của Publius, ở quận Claudian 
và Pothus, người nô lệ được giải phóng của ông".

Kim tự tháp Cestius kết hợp với Tường 
thành Aurelian do kiến trúc sư người Ý, Giuseppe 
Vasi, vẽ vào thế kỷ 18.

Nhóm khảo cổ cũng đã đào đường hầm vào 
trong mộ và tìm thấy chân đế của hai bức tượng 
đồng đứng dọc theo kim tự tháp.

Kim tự tháp là một cảnh quan thu hút khách 
du lịch vào thế kỷ 18 và 19. Percy Bysshe Shelley, 
nhà thơ, nhà triết học Anh, đã mô tả Cestius là "một 
kim tự tháp siêu phàm" và nhà thơ Thomas Hardy 
khi nhìn thấy công trình này vào năm 1887 đã sáng 
tác một bài thơ ca ngợi nó.

Ngày nay, kim tự tháp chỉ có thể được tiếp 

cận với sự cho phép đặc biệt, do các công trình 
đang được bảo tồn. Tuy nhiên, vẻ ngoài của kim tự 
tháp có thể được chiêm ngưỡng đầy đủ từ bên trong 
Bức tường Aurelian ở phía Tây Bắc. Được bao 
quanh bởi một lan can bảo vệ, kim tự tháp Cestius 
tiếp tục mang đến một nét ấn tượng, đầy cảm hứng 
về cảnh quan La Mã cổ đại. ■

Du thuyền gây ấn tượng 
nhờ thiết kế ban công “lơ lửng”

Ban công là phần mở rộng của các du 
thuyền để ngắm nhìn không gian 
xung quanh đại dương một cách 

riêng tư.

Volpini 2
Cabin rộng 90m2 dành cho chủ sở hữu du 

thuyền dài 57,7m Volpini 2 được trang bị ban công 
gấp ở mạn phải. Phần ban công này được ngả ra 
thông qua một nút bấm. Không gian mở để vừa hai 
chiếc ghế và là vị trí tốt để ngắm cảnh đại dương 
xung quanh. 

Tatiana
Du thuyền dài 80m là sản phẩm của Bilgin 

Yacht với nội thất thiết kế bởi H2 Yacht Design để 
có không gian cho các hội nghị đặc biệt. Chủ sở 
hữu con tàu cũng có sân thượng riêng trên boong, 
nơi họ đi vào bằng cửa trượt từ dãy phòng lớn. 
Ngoài ra, Tatiana cũng có thêm hai sân hiên phụ ở 
hai bên mạn thuyền được mở ra khi thuyền neo đậu 
một chỗ. 

Club M
Du thuyền dài 39,75m được đóng ở Ý có 

phần mở rộng dành cho căn hộ của chủ sở hữu. 
Thay vì gập xuống, một phần của thân tàu sẽ gấp 
lên trên và ban công bằng gỗ sẽ mở ra từ một khe ẩn 
bên dưới sàn gỗ ở mạn phải. 

Bartali
Đây là một du thuyền được trang bị đầy đủ 

công nghệ, đặc biệt là ở boong chính. Ở mạn phải, 
một cửa sổ rộng sẽ tự động mở ra để lấy không khí 
vào trong phòng khi tàu đang lướt đi trên mặt nước. 
Nhưng khi đóng cửa sổ đó lại thì một phần lớn hơn, 
được ốp đá cẩm thạch của cấu trúc thượng tầng sẽ 
gấp lên. Nhấn nút lâu hơn một chút thì ván gỗ sẽ 
trượt ra từ dưới sàn và lan can sẽ vươn lên tạo thành 
ban công hóng gió. 

Hampshire
Ban công của du thuyền dài 66,25m được 
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tích hợp ở bên dưới. Khi chạm vào nút, nó 
sẽ được mở rộng ra và sàn cũng vươn cao lên bằng 
với sàn của phòng bên trong, mang đến sự chuyển 
tiếp liền mạch ra ban công cho chủ nhân căn phòng. 
Chủ sở hữu của du thuyền ban đầu đã có ý muốn 
càng gần mặt nước càng tốt, và vì vậy sân thượng là 
một tính năng phù hợp với yêu cầu này. 

Solis
Cửa kính cao từ trần đến sàn ở phía bên 

phải của du thuyền có thể mở ra giúp du khách đi ra 
ban công. Ban công nằm ngay khu vực nhà hàng 
được mở từ thành tàu và có đủ chỗ để kê thêm bàn 
giúp du khách thoải mái tận hưởng cocktail ngoài 
trời trước bữa tối. 

Paladium
Du thuyền dài 96m được thiết kế từ trong ra 

ngoài bởi Michael Leach Design. Du thuyền có 
ban công cố định, ngăn cách với sàn phòng bằng 
cửa kính. Khi mở ra, toàn bộ không gian sẽ rộng 
rãi, liền mạch với nhau. 

Okto
Với du thuyền dài 66,4m này, ngay khi ban 

công của phòng chính được mở ra thì bên trong vẫn 
kín gió nhờ một tấm kính lớn che chắn. Điều này sẽ 
giúp ngăn côn trùng bay vào trong. Thậm chí, du 
thuyền còn có giải pháp kỹ thuật là chỉ cần nhấn nút 
thì lan can sẽ tự gập mà không cần đến sự hỗ trợ của 
phi hành đoàn. ■

6 nghề lạ trong khách sạn 
Hoa Kỳ

Trong nghề du lịch “làm dâu tỉ họ” thì 
ngành khách sạn Hoa Kỳ đã sáng 
tạo ra nhiều công việc mà tìm đỏ 

mắt cũng khó kiếm được ứng viên thứ hai trên thế 
giới. Những công việc độc đáo này tạo nên dấu ấn 
riêng của khách sạn trong việc kinh doanh.

1. Huấn luyện làm nàng tiên cá
Du khách có thể biến đổi thành những nàng 

tiên cá rực rỡ bằng cách đắp lên mình chiếc đuôi để 
được bắn nước tung tóe xung quanh.

Thoát khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, bạn 
hãy đến khách sạn Del Coronado lịch sử ở San 
Diego (bang California) để dành một buổi chiều 
làm nàng tiên cá. 

Du khách sẽ được vui đùa trong hồ bơi với 
những chiếc đuôi rực rỡ và lắng nghe giọng hát của 
nàng tiên cá trong lớp tập luyện dưới nước dài 45 
phút của huấn luyện viên… nàng tiên cá dày dạn 
kinh nghiệm của khách sạn.

Buổi tập luyện tràn ngập sức sống với việc 
kết hợp bơi lội và tập luyện thở, luyện nhịp tim... 
Đó là cách hoàn hảo để giữ cho cơ thể hoạt động 
khỏe mạnh hơn trong chuyến du lịch xa nhà của du 
khách.

3. Quản gia chăn dắt vịt
Tại The Peabody, những chú vịt được đối 

xử như là thành viên hoàng tộc.
Một người chủ khách sạn đã yêu thích gà 

vịt thì việc có một công việc như là quản gia vịt 
không còn là một giấc mơ. Và đối với những du 

khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình để chơi 
với một đàn vịt, khách sạn The Peabody ở 
Memphis (bang Tennesse) là một nơi đáng để đặt 
phòng.

Mỗi ngày, nhân viên là năm chú vịt Bắc Mỹ 
ở đây sẽ diễu hành khắp khu nghỉ mát, đi dạo bộ 
xuống thảm đỏ, tắm trong đài phun nước của khách 
sạn và được chải chuốt lộng lẫy tại Royal Duck 
Palace của khách sạn sau giờ biểu diễn.

Đồng thời nhà hàng trong khách sạn 
Peabody là một trong những nhà hàng kiểu Pháp 
duy nhất trên thế giới không phục vụ món vịt trong 
thực đơn. Những con vịt là bạn chứ không phải là 
thức ăn ở đây nhé!

2. Huấn luyện lướt ván cho cún
Huấn luyện viên sẽ giúp cho cún cưng của 

khách học các ngón nghề lướt ván tại Loews 
Coronado Bay Resort.

Mặc dù rất nhiều khách sạn trên thế giới 
phục vụ giới "khuyển khách" thượng lưu nhưng chỉ 
duy nhất có tại Loews Coronado Bay Resort ở San 
Diego (bang California), khách sạn cung cấp cho 
"khách quý bốn chân" cơ hội để tìm hiểu cách lướt 
sóng với sự giúp đỡ của người hướng dẫn lướt ván.

Các cô cậu chủ có thể đăng ký cho cún 
cưng một khóa học trọn gói, được tập làm quen với 
ván lướt trước khi học cách lướt sóng thực tế giữa 
Thái Bình Dương.

Sau buổi tổng kết khóa học, tất cả các học 
viên cún sẽ được trao thưởng bằng việc thưởng 
thức món thịt bò nướng và cá hồi.

4. Huấn luyện viên giống chó Truffle
Giống chó Lagotto Romagnolo từ miền 

Bắc nước Ý thường được gọi là chó Truffle có lẽ vì 
chúng có khả năng đánh hơi thấy nấm truffle rất 
tốt.

Và nếu bạn yêu thích loài chó này thì ở khu 
nghỉ dưỡng Blackberry Farm thuộc thành phố 
Walland (bang Tennessee) có một huấn luyện viên 
toàn thời gian dạy cho những "nhân viên bốn chân" 
của mình cực kỳ chuyên nghiệp trong việc ngửi 
lùng sục các cây nấm truffle (nấm cục) vốn nổi 
tiếng là loại nấm ăn hiếm hoi và đắt đỏ nhất trên thế 
giới.

Chiến lợi phẩm ngon nhất ở Tennessee thu 
được từ các "chuyên gia ngửi nấm truffle" sẽ phục 
vụ thực khách cho các bữa tối. Huấn luyện viên Jim 
Sanford của chúng cũng có xu hướng huấn luyện 

các động vật khác ở trang trại của khách sạn bao 
gồm cả cừu và gà.

5. Nhân viên chùi kính mát
Tại Four Seasons Lanai, kính mát của bạn 

sẽ không bao giờ có bụi mờ.
Đối với những người không bận tâm đến 

việc làm sạch kính mát của mình thì sẽ có một nhân 
viên ở khách sạn Four Seasons thuộc quần đảo 
Lanai (bang Hawaii) có nhiệm vụ duy nhất là phục 
vụ du khách chùi chiếc kính của mình lấp lánh dưới 
ánh mặt trời.

Nhân viên sẽ cung cấp dịch vụ lau miễn phí 
kính mát vào mỗi giờ trong khi khách lưu trú đang 
tắm tại một trong bốn bể bơi của khách sạn. Trong 
khi nhân viên đang chùi rửa kính, một chai nước 
suối sẽ được phục vụ để làm mát khách yêu cầu 
trong ngày hè trên đảo.

6. Nhân viên phục vụ nướng BBQ
Những khách không có đam mê gì hơn trên 

đời ngoài việc tận hưởng tảng thịt nướng BBQ sẽ 
có thể kết bạn tâm giao với nhân viên phục vụ 
nướng tại khách sạn The Ritz-Carlton Reynolds 
trên hồ Oconee ở Greensboro (bang North 
Carolina).

Nhân viên khách sạn sẽ đến nhà nghỉ bên 
hồ của mỗi gia đình, nấu nướng một bữa tiệc ẩm 
thực ngon miệng và thậm chí dạy cách nướng nếu 
bạn muốn.

Thực khách có thể lựa chọn một trong ba 
cách phục vụ bao gồm All-American Cookout 
(dọn sẵn), BBQ Pit Master (tùng xẻo) và Grilling 
Enthusiast (nướng trên lửa) với các nguyên liệu 
như thịt cừu viên, thịt heo nướng BBQ và sườn non 
BBQ... ■ 

* Tình huống không tính tới
Một luật sư đang biện hộ cho một người bị 

buộc tội ăn trộm. Luật sư nói với tòa:
- Kính thưa ngài, tôi xin trình bày rằng thân 

chủ của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó. Anh 
ta thấy cửa sổ phòng khách mở trống và chỉ thọc 
cánh tay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh. 
Đấy, cánh tay của thân chủ tôi đâu phải là chính anh 
ta, và tôi không hiểu sao ngài có thể trừng phạt cả 
một con người vì một sai phạm chỉ do một phần tứ 
chi của người ấy thực hiện.

Quan tòa cân nhắc lý luận này một lâu rồi 
trả lời:

- Lý luận của anh trình bày rất khéo. Xét 
theo lý lẽ đó, tôi tuyên án cánh tay của bị cáo một 
năm tù giam. Có đi theo cánh tay hay không là tùy ở 
bị cáo.

Bị cáo mỉm cười, rồi với sự trợ giúp của 
luật sư, tháo rời cánh tay giả ra, đặt trên ghế và ra 
về. ■

Vui Cöôøi
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Những hòn đảo đẹp như 
thơ mà phải “nhờ” người ở, 
xách vali dọn đến sinh sống

Nếu bạn thích cuộc sống yên tĩnh, 
không bon chen thì những hòn đảo 
đẹp như thơ này sẽ là một lựa chọn 

không tồi.
Theo tờ The Sun, các nhà chức trách ở 

Scotland đang có kế hoạch khôi phục “sự sống” 
trên một hòn đảo khi số lượng dân số đang có xu 
hướng giảm đáng kể.

Cụ thể, một kế hoạch mới đang được đưa ra 
cho các gia đình và cả thanh niên sẵn sàng chuyển 
đến một vài hòn đảo của Scotland. Chính phủ 
Scotland sẽ cung cấp 50.000 bảng Anh cho 100 
người sẵn sàng xách vali đến ở. Tổng số tiền đầu tư 
cho kế hoạch “tái sinh” này lên đến hơn 5 triệu 
bảng Anh.

Kế hoạch này được kỳ vọng là sẽ khuyến 
khích mọi người di chuyển đến các hòn đảo của 
Scotland - những nơi đang phải đối phó với tình 
trạng giảm dân số.

Được biết, trong số 93 hòn đảo thuộc kế 
hoạch này, có vài nơi còn lọt vào danh sách những 
hòn đảo đẹp nhất thế giới, bao gồm cả Orkney và 
Isle of Skye. Sau khi mức tiền thưởng và lời kêu 
gọi được đưa ra, nhiều gia đình tỏ ra rất hào hứng. 
Thậm chí có cả một gia đình từ Nam Mỹ đã đăng ký 
làm cư dân ở Scotland.

Đại diện nhà chức trách nói với tạp chí 
Times về kế hoạch “tuyển” người dân đến sống tại 
các hòn đảo: “Bất cứ điều gì nằm trong khả năng 
của chúng tôi nhằm đảo ngược xu hướng giảm dân 
số, chúng tôi đều cố gắng làm”. 

Vị này cũng nói rằng khoản tiền thưởng 
50.000 bảng Anh sẽ được sử dụng để giúp mọi 
người “mua nhà, bắt đầu công việc kinh doanh và 
tạo dựng cuộc sống lâu dài ở đây”.

Tuy nhiên, “sự chào đón bằng tiền” này 
cũng đã gây ra những quan điểm bất đồng.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về nông 
thôn và hải đảo của Scotland, ông Mairi Gougeon 
cho biết đây là một “bước đi tích cực” để giúp đỡ 
các hòn đảo. Tuy nhiên, đảng viên Đảng Dân chủ 
Tự do, Liam McArthur, nói rằng nó chẳng khác 
nào “mánh lới quảng cáo” và thay vào đó, số tiền 
này nên được dành để cải thiện chất lượng các công 

trình giao thông và nhà ở cho người dân.
Vài hòn đảo, như Orkney chẳng hạn, 

thường nằm trong danh sách những nơi tốt nhất để 
sống ở Vương quốc Anh.

Kế hoạch mới này đã gây bất đồng quan 
điểm. Một số người coi đây là điều tích cực, trong 
khi những người khác gọi nó là “mánh lới quảng 
cáo”.

Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện 
một hòn đảo trả tiền để cho mọi người chuyển đến 
sinh sống. Vào năm 2019, một hòn đảo ở Hy Lạp 
đã đề nghị trả cho mọi người 450 bảng Anh mỗi 
tháng để sống ở đó.

Vào năm 2020, một hòn đảo ở Ireland đã đề 
nghị trả chi phí cho chỗ ở và thức ăn của người dân 
nếu họ chuyển đến đó.

Năm 2021, chính quyền vùng Calabria 
(Italia) đã thông báo kế hoạch cung cấp 33.000 
USD trong tối đa 3 năm cho những ai sẵn sàng 
chuyển tới các ngôi làng có dân số dưới 2.000 
người. Một số ngôi làng đó là Civita, Samo & 
Precacore, Bova, Caccuri, Albidona, Sant'Agata 
del Bianco, Santa Severina... Đây đều là những nơi 
được biết đến với phong cảnh “đẹp như tranh vẽ”.■

Phát hiện vi khuẩn có gen 
kháng thuốc kháng sinh ở Nam 
Cực

Các nhà khoa học bất ngờ khi phát 
hiện loại vi khuẩn có gen kháng 
thuốc kháng sinh ở Nam Cực.

Andres Marcoleta, Đại học Chile, người 
đứng đầu nghiên cứu chia sẻ kết quả gây sốc sau 
một thời gian dài làm việc cùng đồng nghiệp. 
Nhóm nghiên cứu của ông phát hiện vi khuẩn có 
chứa gen có khả năng kháng thuốc kháng sinh tự 
nhiên.

Andres Marcoleta cho biết những 'siêu 
năng lực' này tiến hóa để chống lại các điều kiện 
khắc nghiệt. Gen được chứa trong các đoạn DNA 
di động có thể dễ dàng chuyển đến vi khuẩn khác.

“Nam Cực là một trong những vùng cực 
chịu tác động mạnh nhất của băng tan, nơi chứa rất 
nhiều vi khuẩn. Điều kiện khắc nghiệt tạo thành 
nguồn tiềm năng của gen có khả năng kháng thuốc 
kháng sinh”, ông nói.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng một 
trong những nhóm vi khuẩn chủ yếu ở bán đảo 

Nam Cực là vi khuẩn Pseudomonas không gây 
bệnh nhưng có thể là nguồn 'gen kháng thuốc'. Một 
số chất khử trùng thông thường như đồng, clo hoặc 
amoni bậc bốn gần như không ngăn cản được loài 
vi khuẩn này.

Tuy nhiên, loại vi khuẩn khác mà nhóm 
nghiên cứu thu thập là vi khuẩn Polaromonas, có 
thể làm bất hoạt các loại kháng sinh beta-lactam, 
loại rất cần thiết để điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Các nhà khoa học từ Đại học Chile đã thu 
thập một số mẫu vật từ bán đảo Nam Cực từ năm 
2017 đến năm 2019.

Marcoleta nói: “Điều đáng nghiên cứu 
thêm là liệu biến đổi khí hậu có gây tác động đến sự 
xuất hiện của những bệnh truyền nhiễm hay không. 
Vì một trong những kịch bản có thể sớm xảy ra 
trong tương lai là những gen này rời khỏi Nam 
Cực, làm gia tăng sự xuất hiện và thúc đẩy các bệnh 
truyền nhiễm”.

Trước đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra 
hồ nước có kích thước rất lớn, bằng một thành phố 
ẩn sâu bên dưới lớp băng Nam cực. Nó mở ra 
những bí mật về lịch sử 34 triệu năm của lớp băng 
này. Hồ có diện tích bề mặt là 370 km2, là một 
trong những hồ dưới băng lớn nhất thế giới. Các 
chuyên gia vùng cực đã phát hiện ra hồ nước lạ sau 
3 năm khảo sát trên không, họ sử dụng radar và các 
cảm biến đặc biệt đo những thay đổi nhỏ trong 
trọng trường của Trái Đất và từ trường. 

Phát hiện rất quan trọng, giúp các nhà khoa 
học khám phá ra một kho tàng thông tin về Nam 
Cực trước khi nơi này rơi vào tình trạng lạnh giá, 
đóng băng. ■ 

Australia mở rộng đối 
tượng tiêm mũi vaccine tăng 
cường

Australia hôm nay đã mở rộng đối 
tượng được phép đăng ký tiêm mũi 
vaccine ngừa COVID-19 thứ tư.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nước 
này đang trải qua một mùa cúm tồi tệ, với số bệnh 
nhân nhiễm cúm và COVID-19 ở mức cao.

Như vậy, sẽ có thêm 1,5 triệu người dẫn 
Australia thuộc các nhóm đối tượng khác nhau 
được tham gia chương trình tiêm mũi tăng cường 
thứ tư. Họ là những người gặp vấn đề về sức khỏe 
hoặc hệ miễn dịch kém, như người bị ung thư, 
người sống chung với người khuyết tật…

Mũi vaccine thứ tư sẽ được tiêm ít nhất sau 
3 tháng, kể từ khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-
19 thứ ba. Người dân có thể lựa chọn tiêm một 
trong bốn loại vaccine ngừa COVID-19 hiện đã 
được cấp phép ở Australia, bao gồm AstraZeneca, 
Pfizer, Moderna và Novavax.

Trước đó, chỉ những người từ 65 tuổi trở 
lên, người Australia bản địa trên 50 tuổi, những 
người đang ở tại các cơ sở chăm sóc người già và 
người khuyết tật, cùng những người trên 16 tuổi 
được xác định là suy giảm hệ miễn dịch mới được 
khuyến cáo tiêm mũi thứ tư. ■ 
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Người phụ nữ mất một 
cánh tay nỗ lực leo tường cao 
396 mét lập kỷ lục

Anoushe Husain, người khuyết tật, 
chỉ có một tay khiến tất cả phải 
trầm trồ khen ngợi khi lập kỷ lục 

leo bức tường cao 396 mét.
Anoushe Husain, sống ở London, Anh sinh 

ra đã không may mắn khi bị mất một phần cánh tay 
phải nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, cô 
gái khiến tất cả phải nể phục.

Người phụ nữ một tay vừa thiết lập kỷ lục 
thế giới Guinness bằng cách hoàn thành bức tường 
thẳng đứng cao 396 mét tại Trung tâm Leo núi 
Castle, London,  Anh.

Anoushe Husain chia sẻ rằng phần khó 
nhất trong quá trình tập leo núi là học cách tập 
trung vào việc sử dụng cánh tay trái không thuận.

Cô nói: “Cánh tay nhỏ hơn của tôi thực sự 
là bên thuận khi leo tường. Tôi phải học thêm cách 
bám bằng tay trái, điều chỉnh thăng bằng, tạo ra sức 
mạnh. Khác với leo núi, các bạn cạnh tranh với 
nhau. Ở bộ môn này, tôi đang cạnh tranh với chính 
mình”.

Anoushe Husain bắt đầu tập leo tường như 
một môn thể thao cách đây khoảng 10 năm khi 
đang hồi phục sau bệnh ung thư và đau người do 
hội chứng Ehlers-Danlos. Anoushé đã lập kỷ lục 
thế giới để thử thách bản thân sau khi gặp nhiều vấn 
đề về sức khỏe.

“Tôi là một người bình thường, thích hoạt 
động, leo núi. Sức khỏe của tôi sa sút từ năm ngoái 
nhưng sau đó tôi đã trở nên tốt hơn, thậm chí cố 
gắng đạt được kỷ lục thế giới. Việc đạt được danh 
hiệu kỷ lục Guinness thế giới là một cột mốc thực 
sự đối với tôi”, Anoushe Husain chia sẻ.

Khi còn là một thiếu niên, Anoushe Husain 
thậm chí từng là thành viên của đội tuyển quốc gia 
võ thuật Luxembourg. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô 
buộc phải dừng lại khi bác sĩ chẩn đoán cô mắc hội 
chứng Ehlers-Danlos.

Mặc dù, sinh ra đã không có cơ thể lành 
lạnh như bình thường và một số bạn bè hay gọi cô 
là “cánh tay nhỏ”, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy 
buồn hay thấy mình bị khuyết tật, cô chỉ làm mọi 
thứ hơi khác so với hầu hết mọi người.

“Cha mẹ tôi muốn tôi càng độc lập càng tốt. 
Họ hiểu rằng, ngay cả khi tôi không thấy mình là 
người khuyết tật, thì mọi người xung quanh vẫn có 
thể đưa ra những lời đánh giá về tôi”, Anoushe 

Husain nói.
Người phụ nữ đầy nghị lực này thích vận 

động, cô thích nhiều môn từ bơi lội đến leo núi và 
võ thuật, thể thao luôn là một phần quan trọng 
trong cuộc sống của Anoushe Husain. ■

Cụ ông 88 tuổi nhận bằng 
tốt nghiệp đại học

Cụ ông đến từ Mỹ đã hoàn thành giấc 
mơ từ thời trẻ bằng cách quay lại 
trường học và nhận bằng tốt nghiệp 

đại học ở tuổi 88.
John Lenehan, 88 tuổi, không còn xa lạ với 

nhiều thầy cô giáo, nhân viên, sinh viên trong 
trường Đại học Fordham.

Cụ ông vẫn đều đặn đến giảng đường để 
tiếp tục theo học đại học dù tuổi đã cao. John 
Lenehan bắt đầu theo học tại Đại học Fordham vào 
năm 1956. Nhưng sau đó, ông đã bỏ học vì hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, ông phải trở về đi làm 
kiếm tiền. Khi dừng việc học, ông còn thiếu 28 tín 
chỉ để kết thúc chương trình đại học.

Sau khoảng hơn 6 thập kỷ, khi John 
Lenehan đã có 6 người con và 13 người cháu, ông 
quyết định quay lại trường học để hoàn thành nốt 
bậc đại học. Ông không ngờ rằng việc chưa hoàn 
thành chương trình học đại học đã trở thành nỗi ám 
ảnh lớn trong cuộc đời ông.

Vào một buổi sáng sau khi tròn 86 tuổi, cụ 
ông chia sẻ với vợ rằng: “Tôi muốn trở lại trường 
học, tôi muốn đi học tại Đại học Fordham”.

“Một ý kiến hay đấy”, Lillian Lenehan, vợ 
của ông trả lời.

Sau đó, ông và gia đình bắt đầu lên kế 
hoạch trả lời cho câu hỏi làm thế nào để trở lại 
trường. Gia đình đã liên hệ với nhà trường hỏi xem 
liệu ông có thể quay lại trường học tiếp hay không. 
Rất may là nhà trường đồng ý và ông John Lenehan 
tiếp tục đi học đại học để hoàn thành nốt những gì 
còn dở dang trước đây.

Mới đây, cụ ông 88 tuổi đã được mặc áo, 
đội mũ tham dự lễ tốt nghiệp, chính thức được nhận 
tấm bằng đại học. Anthony Davidson, đại diện 
trường Đại học Fordham cho biết: “Ở tuổi 86, cụ 
ông vẫn đến trường để hoàn thành chương trình 
học đại học. Chúng tôi thực sự may mắn có được 
một nhân vật truyền cảm hứng là John Lenehan. 
Ông đã viết thư cho chúng tôi và nói rằng đây là 
ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, đây chính là ngày 
cưới của ông”.

Ông John Lenehan chính là bằng chứng rõ 
ràng nhất cho câu nói tuổi tác chưa bao giờ là rào 

cản trong việc học tập, theo đuổi kiến thức.
John Lenehan chia sẻ rằng: “Tôi thực sự 

không gặp khó khăn gì. Thực tế là việc học mất 
nhiều thời gian của tôi hơn một chút so với khi tôi ở 
độ tuổi 20. Nhưng tôi vẫn làm được. Thay vì chỉ 
học 3 giờ mỗi ngày, bây giờ tôi học từ 4-5 giờ”. ■ 

Cậu bé 9 tuổi phát hiện báo 
đốm gầm gừ trong nhà vệ sinh 
ở trường

Một cậu bé 9 tuổi đến từ Brazil 
hoảng sợ khi đối mặt với con 
báo đốm khi tình cờ bắt gặp nó 

đang gầm gừ trong nhà vệ sinh trường học.
Trải nghiệm sốc kinh hoàng đối với cậu bé 

David Migue 9 tuổi ngay tại trường học ở Brazil.
Trong thời gian nghỉ khi tham gia trận đấu 

bóng tại trường học Martha Drummond Fonseca, ở 
thành phố Nova Lima, bang Minas Gerais, Brazil, 
cậu bé David Migue gần như chết lặng khi nhìn 
thấy con báo đốm nằm ngay nhà vệ sinh.

Bản năng tự nhiên của bất kỳ đứa trẻ 9 tuổi 
nào trong tình huống như vậy sẽ là chạy hết tốc lực 
và đó cũng chính là những gì David Migue đã làm. 
Cậu bé lao khỏi nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt, 
chạy đi tìm bố để thông báo sự việc.

Ông Rodrigo Almeida, bố của cậu bé trấn 
an cậu rồi chạy lại kiểm tra và sau đó thông báo cho 
cơ quan chức năng địa phương.

Rất nhanh sau đó, nhân viên cơ quan bảo 
tồn động vật địa phương đã có mặt tại trường và 
giải quyết vụ việc. Họ sử dụng thiết bị để bắt giữ 
con báo đốm và sau đó thả về tự nhiên.

Chia sẻ về khoảnh khắc hiếm gặp trong 
cuộc sống, Rodrigo Almeida kể lại rằng: “Tôi nghĩ 
đó là một con chó hoang nhưng ngay khi nhận ra đó 
là con báo, tôi đã quay đi và chạy”.

Cơ quan môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên địa phương cho biết con báo đốm không bị 
thương trong vụ việc. Cơ quan chức năng đã thả nó 
trở lại môi trường sống tự nhiên.

Cậu bé David Migue cho biết: “Cháu rất 
run, con báo đốm kêu gầm gừ khiến tim cháu gần 
như ngừng đập”.

Marcos Mourao, bác sĩ thú y địa phương 
tham gia trong vụ cứu hộ cho biết nạn phá rừng là 
nguyên nhân khiến các loài động vật hoang dã 
thường xuất hiện trong các khu vực đô thị.

Marcos Mourao cho biết: “Chúng tôi cho 
rằng điều này xảy ra ngày tại một trường học do 
nạn phá rừng ngày càng gia tăng, cháy rừng lớn và 
môi trường sống tự nhiên của những loài động vật 
bị phá hủy”.

Báo đốm Mỹ là loài mèo lớn có kích thước 
lớn nhất tìm thấy trong tự nhiên trên lục địa Nam 
Mỹ, có chiều dài lên tới 1,8 mét. Bộ hàm mạnh mẽ 
giúp báo đốm có thể cắn ngang phần mai cứng cáp 
của rùa. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu báo 
đốm hiếm khi tấn công con người. Sự việc đầu tiên 
ghi nhận được về một con báo đốm giết người ở 
Brazil là vào tháng 6/2008. ■ 
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Nói với người lạ một câu 
rồi bỏ vào rừng, 7 ngày sau cụ 
bà được tìm thấy trong bộ dạng 
đáng kinh ngạc như phép màu

Một vị khách du lịch người Đức, 
đ ư ợ c  c h o  l à  m ắ c  b ệ n h 
Alzheimer, đã sống sót kỳ diệu 

trong rừng rậm ở Thái Lan sau 1 tuần mất tích.
Theo tờ Bangkok Post, bà Barbara 

Elisabeth Monika Glag Lange (75 tuổi), mất tích 
sau khi đi dạo qua rừng cây trên đảo Phuket (Thái 
Lan), vào ngày 9/5. Sau 7 ngày đội cứu hộ tìm kiếm 
miệt mài, những tưởng hy vọng đã hoàn toàn dập 
tắt thì bất ngờ đã xảy ra. Bà Barbara sống sót kỳ 
diệu sau 1 tuần mất tích trong rừng rậm.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần
Truyền thông Thái Lan cho hay, manh mối 

duy nhất mà cảnh sát có được là trước khi biến mất, 
bà Barbara đã nói với một vị khách du lịch khác 
rằng bà “đang đi đến một ngôi nhà trên núi”. Trước 
khi đi, bà không mang theo bất kỳ tư trang hay đồ 
ăn, thức uống gì cả.

Sau khi xác định và khoanh vùng khu vực 
tìm kiếm, đội cứu hộ phải sử dụng máy bay trực 
thăng để lùng sục khắp các ngóc ngách. Điều đáng 
nói là nơi bà Barbara mất tích có rất nhiều rắn độc, 
động vật hoang dã nguy hiểm.

Hàng chục quan chức địa phương cũng 
tham gia vào cuộc tìm kiếm bà Barbara. Họ đi khắp 
các khu rừng, bãi biển và phỏng vấn hàng trăm 
người dân cùng khách du lịch.

Cuối cùng, không phải cảnh sát hay đội cứu 
hộ tìm thấy bà Barbara, mà là một cậu bé sống ở 
một ngôi làng trên núi. Đứa trẻ đang đi bộ xuyên 
rừng thì phát hiện ra có người đang nằm bất động 
dưới suối. Cậu bé trở về nói với người lớn.

Chiều 16/5, cảnh sát đã tìm thấy bà Barbara 
vẫn còn sống. Khi ấy, bà nằm kiệt sức dưới một con 
suối trong Công viên Quốc gia Sirinat rộng lớn của 
hòn đảo.

Cảnh sát cho biết bà Barbara được cho là đã 
uống nước từ các dòng suối trên núi để tồn tại và 
ngâm mình trong nước khi nhiệt độ lên tới 35 độ C 
vào ban ngày.

Trung tá Ekachai Siri, làm việc tại đồn 
Cảnh sát Du lịch Phuket, xác nhận rằng bà Barbara 
vẫn còn sống.

Ông nói: “Vị khách du lịch hiện tại đã an 
toàn và khỏe mạnh. Bà được đưa đến bệnh viện để 
kiểm tra sức khỏe. Một thông dịch viên tiếng Đức 
sẽ được mời đến để tìm hiểu xem bà ấy đã làm gì 
dẫn đến tình cảnh như thế. Khi chúng tôi tìm thấy, 
bà Barbara đang nằm dưới nước. Tôi tin rằng điều 
đó đã giúp bà ấy giữ được thân nhiệt ổn định trong 
khi trời nắng nóng vào ban ngày. Bà ấy có thể đã 
uống nước dưới suối để tồn tại dù không có thức 
ăn”.

Nỗ lực tìm kiếm của đội cứu hộ
Cảnh sát cho biết, bà Barbara rời khỏi 

phòng khách sạn ở khu Maikhao Palm Beach 

Resort vào khoảng 8 giờ sáng.
Cảnh quay CCTV cho thấy bà rời khỏi 

phòng của mình trước khi đi bộ dọc theo con đường 
gần đó về phía khu rừng rậm vào ngày 9/5. Nữ du 
khách mặc áo khoác màu xanh lam, áo sơ mi trắng 
và quần tây đen vào ngày nhân viên khách sạn báo 
mất tích.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau đó đã 
bao phủ trong bán kính hơn 80km từ khách sạn.

Người đứng đầu hội đồng địa phương cho 
biết: “Các đội cứu hộ đã bao phủ một khu vực rộng 
lớn bằng cách sử dụng camera và công nghệ GPS. 
Chúng tôi sử dụng trực thăng, thuyền và đi bộ tìm 
kiếm. Khi tìm thấy du khách còn sống, chúng tôi 
thở phào nhẹ nhõm”.

Một du khách Đức khác cũng mất tích 
trong tháng này. Cô gái trẻ tên Leon Isiman 
Samuels, 21 tuổi, đã phải được giải cứu sau khi bị 
mắc kẹt giữa 2 tảng đá lớn khi quyết định đi bộ từ 
sân bay về khách sạn. Cô chọn cách đi “đường tắt” 
qua một khu rừng cạnh bãi biển Nai Thon. ■

Không cần điện mà vẫn 
bảo quản được đồ ăn, thậm chí 
là đá lạnh

Trước khi con người phát minh ra 
điện, người Ba Tư cổ đại đã xây 
dựng một công trình bằng vữa 

nhằm lưu trữ thực phẩm và đá lạnh - họ hàng xa của 
tủ lạnh hiện đại.

Trái ngược với quan điểm về việc nền văn 
minh cổ đại luôn không tiến bộ như nhân loại ngày 
nay, nhiều nhà khoa học đã thu thập một số ví dụ để 
chứng minh sự tân tiến trong lối suy nghĩ của người 
xưa.

Có rất nhiều thời điểm người xưa vô cùng 
thông minh khi nghĩ ra công nghệ để sử dụng trong 
cuộc sống hàng ngày của họ. Ví dụ, người Inca 
không có hệ thống chữ viết, bù lại họ có quipu - 
một thiết bị đếm bằng dây và nút thắt, giúp theo dõi 
số lượng dân số và gia súc, thậm chí là ghi chép lại 
các câu chuyện dân gian của họ.

Bên ngoài của Yakhchāl ở Meybod, Iran
Về mặt kỹ thuật, các kỳ quan kiến trúc phức 

tạp của người cổ đại vẫn có mặt khắp nơi trên hầu 
hết lục địa, từ kim tự tháp của Ai Cập, thành phố 
ngầm như Derinkuyu ở vùng Cappadocia của Thổ 
Nhĩ Kỳ. 

Ngoài ra, còn có ví dụ tuyệt vời khác về 

một kỹ thuật thông minh của người xưa nằm ở 
Trung Đông - một trong những cái nôi của nền văn 
minh và văn hóa nhân loại. Ở nơi đây, vào khoảng 
thế kỷ 4 trước CN, người Ba Tư cổ đại đã nghĩ ra 
một thứ gọi là Yakhchāl.

Yakhchāl không được dùng để chôn cất hay 
làm nơi ở, mà nhằm thực hiện một chức năng quan 
trọng khác giữa mùa hè thiêu đốt. Với nhiệt độ quá 
cao và khí hậu khô cằn, người Ba Tư cổ đại cần 
nghĩ ra cách để giải nhiệt và dự trữ thực phẩm trong 
những tháng mùa hè. 

Vì vậy, sự ra đời của Yakhchāls (nghĩa là 
“hố băng”) đã giúp ích cho họ rất nhiều. Những 
công trình này cung cấp cả không gian và điều kiện 
để bảo quản không chỉ nước đá mà còn nhiều loại 
thực phẩm dễ hư hỏng ở nhiệt độ cao.

Ở bên ngoài, cấu trúc của Yakhchāl như 
đâm xuyên bầu trời với hình dạng mái vòm. Ở bên 
trong, Yakhchāl thường tích hợp một hệ thống làm 
mát bay hơi, giúp giữ nước và các loại thực phẩm 
luôn mát lạnh, thậm chí có thể làm đông đồ khi lưu 
trữ trong phòng dưới lòng đất của ngôi nhà. Việc 
người Ba Tư cổ đại cố gắng lưu trữ nước đá lạnh 
giữa sa mạc nghe có vẻ khá xa vời, nhưng về bản 
chất, kỹ thuật họ sử dụng cũng không quá phức tạp.

Một Yakhchāl thông thường sẽ cao khoảng 
18 mét với không gian rộng lớn bên trong cho việc 
lưu trữ, với thể tích lên tới 6.500 khối. Hệ thống 
làm mát bay hơi bên trong các ngôi nhà vận hành 
thông qua các thiết bị đón gió, với nước dẫn từ các 
con suối gần đó qua các qanāts - hệ thống kênh 
ngầm chung được thiết kế để dẫn nước qua nhiều 
khu vực khác nhau.

Hệ thống làm mát bay hơi cho phép nhiệt 
độ bên trong yakhchāl giảm xuống một cách dễ 
dàng, mang lại cảm giác ớn lạnh như thể đang đứng 
bên trong một chiếc tủ lạnh lớn. Các bức tường của 
nó cũng được xây dựng một cách thông minh, với 
việc sử dụng loại vữa đặc biệt siêu cách nhiệt để 
bảo vệ khỏi nắng nóng của sa mạc. Loại vữa trên là 
một hỗn hợp gồm cát, đất sét, với lòng trắng trứng 
và lông dê cùng những thành phần khác.

Các công trình này cũng chứa rãnh được 
thiết kế ở phía dưới để hứng nước từ đá lạnh bị 
chảy. Sau khi được thu thập, nước sẽ được làm 
đông lại vào ban đêm, giúp tận dụng tối đa nguồn 
tài nguyên cũng như nhiệt độ ban đêm lạnh giá của 
sa mạc. Đây cũng là một quá trình lặp đi lặp lại.

Các Yakhchāl không chỉ cung cấp nguồn 
thực phẩm cơ bản, đồ ăn vặt và nước đá cho hoàng 
gia và quan chức nhà nước, mà nó còn dễ tiếp cận 
tới mức ngay cả những người nghèo nhất cũng có 
thể dùng.

Thời nay, người ta đã ngừng sử dụng 
Yakhchāl, nhưng dù một số công trình đã bị hư hại 
và xói mòn do bão sa mạc, nhiều công trình khác 
vẫn còn nguyên vẹn trên khắp Iran cùng một số 
quốc gia lân cận. Việc sử dụng thuật ngữ Yakhchāl 
vẫn còn tồn tại ở khu vực Trung đông ngày nay mỗi 
khi người ta đề cập đến việc sử dụng tủ lạnh trong 
các nhà bếp hiện đại. ■ 
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Cận cảnh 'đảo rác' - vết sẹo 
nhân tạo giữa thiên đường du 
lịch Maldives

Giữa quốc đảo xinh đẹp nhất thế 
giới, một bãi rác sau nhiều năm 
chất đống đã biến thành một hòn 

đảo lớn. 
Maldives là một trong những nơi đẹp nhất 

thế giới, nhưng nó cũng là một trong những nơi bị 
đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, vì khoảng 
80% đảo quốc nằm dưới mực nước biển dâng 
khoảng 1 mét. Trớ trêu thay, điểm cao nhất trên 
mực nước biển của quốc đảo này lại được tạo ra từ 
rác thải, được chất thành đống cao hơn hàng mét so 
với phần còn lại của các hòn đảo, trên một bãi rác 
lớn nhân tạo có tên là Thilafushi.

Được người dân địa phương gọi là “Đảo 
Thùng rác”, Thilafushi trong nhiều năm qua đã trở 
thành mối quan tâm và ngày càng được chú ý vì các 
vấn đề liên quan tới môi trường và sức khỏe của 
người dân.

Vào đầu năm 1992, chính phủ Maldives đã 
chuyển đổi một đầm phá nhỏ có tên Thilafalhu 
thành một bãi rác nhằm giúp xử lý rác thải từ thủ đô 
Malé, chỉ cách đó một quãng ngắn di chuyển bằng 
thuyền. Trong nhiều năm sau đó, việc xử lý rác 
trong đầm phá này thô sơ một cách đáng ngạc 
nhiên. Rác từ Malé và các đảo xung quanh chỉ đơn 
giản là đổ vào các hố và phủ đầy cát, không qua xử 
lý, phân loại hay bảo dưỡng gì. Nhựa và các đồ tái 
chế khác đã bị vứt bừa bãi trên đảo, cùng với các 
vật liệu nguy hiểm bao gồm amiăng, thiết bị điện tử 
và pin - những thứ có thể gây tổn hại nghiêm trọng 
đến môi trường biển.

“Tất cả chất thải mà chúng tôi đã sản xuất 
từ năm 1992, từ chất thải nhà bếp, chất thải nhựa, 
chất thải hóa học, chất thải từ việc xây dựng khu 
nghỉ dưỡng, tất cả mọi thứ đều được đổ vào đầm 
phá này”, Aminath Shauna, Bộ trưởng về Môi 
trường, Biến đổi Khí hậu và Công nghệ của 
Maldives, chia sẻ vào tháng trước. ”Bây giờ một 
bãi rác đã trở thành một hòn đảo, một hòn đảo được 
tạo ra từ chất thải”.

Vào năm 2009, một báo cáo cho thấy hòn 
đảo này có diện tích 0,5 km vuông đang phát triển 
với tốc độ đáng báo động là tăng thêm một mét 
vuông mỗi ngày. Tính đến năm 2021, có tới 700 tấn 
rác được thêm vào hòn đảo mỗi ngày. Rác thải chất 
thành đống cao đến mức gây ra những đám cháy 

âm ỉ, làm bùng phát khí mê-tan tích tụ bên dưới 
đống rác. Những đám cháy này đã làm khói bao 
trùm thủ đô Malé và các đảo lân cận, gây hiện 
tượng khó thở cho cư dân cũng như công nhân trên 
đảo.

“Trong nhiều năm, bãi rác này đã cháy 
công khai”, ông Shauna nói. Bởi vì chúng tôi đã 
không quản lý chất thải của mình trong suốt những 
năm qua.

Mực nước biển dâng là một mối đe dọa lớn 
đối với Maldives vì đây là quốc gia phẳng nhất trên 
thế giới: khoảng 80% diện tích đất nằm dưới mực 
nước biển 1 mét. Nhưng tờ Financial Times đưa tin 
vào năm 2015, lượng rác thải ở Thilafushi quá lớn, 
đến mức những đống rác cao tới gần 15 mét - khiến 
nó trở thành điểm cao nhất cả nước. Mực nước biển 
dâng có thể loại bỏ tới 77% diện tích đất liền của 
Maldives vào cuối thế kỷ này, có nghĩa là 
Thilafushi rất có thể sẽ là một trong những nơi an 
toàn nhất trong quốc gia này bị chìm dần trong 
nước biển.

Phần lớn số rác trên đảo thậm chí không 
đến từ chính cư dân Maldives mà là từ du khách. 
Du lịch là một lợi thế của Maldives, cho phép nó 
trở thành quốc gia giàu có nhất ở Nam Á với gần 
một phần ba GDP đến từ lĩnh vực du lịch. Phần lớn 
khách du lịch đến từ châu Âu, và hơn 149.000 
người đã đến thăm nơi đây chỉ trong tháng 2 năm 
nay. Theo thống kê của chính phủ nước này năm 
2013, mỗi khách du lịch tạo ra 7,2 kg rác mỗi ngày, 
trong khi cư dân ở thủ đô Malé chỉ tạo ra 2,8 kg rác 
mỗi ngày.

Hòn đảo này cũng trở thành vấn đề nhức 
nhối về lao động và môi trường. Công nhân nhập 
cư từ Bangladesh và Ấn Độ chịu hầu hết trách 
nhiệm trong việc phân loại các vật liệu có giá trị ra 
khỏi các đống rác. AFP đưa tin vào năm 2013 rằng 
những công nhân này phải làm việc theo ca 12 
giờ/ngày, 7 ngày/tuần, không có đồ bảo hộ, và chỉ 
kiếm được 350 USD mỗi tháng.

Năm 1997, các ngành công nghiệp nặng 
bao gồm sản xuất bao bì xi măng, sản xuất thuyền 
và kho bãi bắt đầu di chuyển và chiếm diện tích 
trên vùng đất đang mở rộng của đảo rác. Công nhân 
nhập cư cũng chiếm phần lớn trong số những người 
sống trên hòn đảo này và làm việc trong các cơ sở 
công nghiệp tại đó. Vào năm 2020, tờ The Edition 
của Maldives đưa tin rằng hàng trăm công nhân ở 
đảo Thilafushi đã lên tiếng phản đối hàng loạt do 
điều kiện sống nghèo nàn, đặc biệt trong thời kỳ đại 
dịch.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi ở Thilafushi. 
Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ cuối cùng cũng 
đã dập tắt được ngọn lửa đã bùng cháy âm ỉ trên đảo 
sau nhiều năm. Các kế hoạch trong tương lai của 
Thilafushi cũng được vạch ra, bao gồm cải thiện 
hoạt động tái chế ở đảo Malé để cắt giảm lượng rác 
thải gửi đến hòn đảo và đầu tư 211,13 triệu USD 
vào hệ thống quản lý chất thải trên đảo, bao gồm cả 
máy phát điện để biến chất thải thành năng lượng. 

Chính phủ nước này cũng đang nỗ lực để 
thông qua luật quản lý nhựa mạnh mẽ, khiến việc 

nhập khẩu nhiều loại nhựa sử dụng một lần là bất 
hợp pháp. Một luật mới sẽ có hiệu lực vào tháng 6 
năm nay sẽ cấm sản xuất nhựa sử dụng một lần trên 
các đảo. Nước này đang đặt mục tiêu loại bỏ dần tất 
cả các loại nhựa sử dụng một lần vào cuối thập kỷ 
này.

“Đóng góp của chúng tôi vào ô nhiễm nhựa 
toàn cầu là không đáng kể”, ông Shauna chia sẻ. 
“Nhưng chúng tôi vẫn sẽ có những mục tiêu tham 
vọng. Và chúng tôi sẽ làm việc để đạt được chúng, 
để chứng minh cho phần còn lại của thế giới rằng 
nếu có ý chí chúng tôi có thể tìm cách giải quyết 
những vấn đề này”. ■

Choáng với ca phẫu thuật 
lấy “cả rổ” viên sỏi thận

Bệ n h  v i ệ n  To à n  c ầ u  Aw a r e 
Gleneagles ở TP Hyderabad - Ấn 
Độ vừa phẫu thuật thành công lấy 

206 viên sỏi trong thận của một bệnh nhân 56 tuổi.
“Chúng tôi đã loại bỏ 206 viên sỏi thận cho 

bệnh nhân 56 tuổi bằng phương pháp phẫu thuật 
xâm lấn tối thiểu (phẫu thuật lỗ khóa)”, TS-BS 
Veeramalla Ramalakshmaiah của Bệnh viện Toàn 
cầu Aware Gleneagles xác nhận.

“Cả rổ” viên sỏi thận chỉ được phát khi 
bệnh nhân đau dữ dội ở bên trái dạ dày suốt 6 tháng 
trời. Tình trạng nghiêm trọng tới mức bệnh nhân 
không thể thực hiện công việc thường ngày và càng 
trầm trọng hơn khi mùa hè đến gần, nhiệt độ tăng 
cao.

“Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ và kết 
quả chúng tôi đã lấy được 206 viên sỏi bên thận trái 
của bệnh nhân”, TS-BS Poola Naveen Kumar, 
Chuyên gia tư vấn cao cấp về tiết niệu tại Bệnh viện 
Toàn cầu Aware Gleneagles, cho biết - “Sau phẫu 
thuật bệnh nhân hiện đã hồi phục và dự kiến được 
xuất viện vào đầu tuần tới (23-5)”.

Giải thích lý do tại sao cơn đau trở nên tồi tệ 
hơn trong mùa hè, bác sĩ Kumar nói: “Thời tiết 
nắng nóng, oi bức làm tăng cơn đau do sỏi thận vì 
lúc này cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, gây mất nước 
nhiều hơn. Do đó, thận cũng phải làm việc nhiều 
hơn để giữ nước khiến cơn đau vì thế tăng lên”.

Thận là một trong những cơ quan quan 
trọng nhất của cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng 
trong việc lọc máu và đào thải chất độc ra ngoài, 
đồng thời duy trì huyết áp của một người.

Theo ước tính, có khoảng 10% số người 
trên thế giới phải phẫu thuật sỏi thận một lần trong 
đời.

“Trên toàn cầu, các trường hợp sỏi thận phổ 
biến vào mùa hè hơn là mùa đông” - tiến sĩ Kumar 
lưu ý thêm.

Kỷ lục về số lượng viên sỏi trong thận của 
một người được ghi nhận là 172.155 viên. Đây là 
số viên sỏi được lấy từ thận trái của một người đàn 
ông ở bang Maharashtra - Ấn Độ vào năm 2010. ■
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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