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 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

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

June 11, 2022
1998
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

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!!!

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE 

PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) 
ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); 
* Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao 
vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

717-2008/1576
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Tưởng chó Husky mẹ đang 
cho con bú, chủ ngó đầu nhìn ra 
thì chứng kiến cảnh tượng 
sững sờ

Chủ nhân của chú chó Husky còn 
phải dụi dụi mắt vài lần để chắc là 
mình không nhìn nhầm.

Một cô gái nọ có nuôi 2 chú chó Husky, 1 
đực, 1 cái. Quả không hổ danh là giống chó “ngáo 
ngơ” và lấy việc quậy tưng nhà của chủ nhân làm 
nguồn vui, mỗi 1 ngày cô gái đi làm về đều có 
những “bất ngờ” không thú vị lắm chào đón cô. 
Khi thì đồ đạc vương vãi khắp nơi, khi thì sofa bị 
gặm nham nhở 1 góc, khi thì cuộn giấy vệ sinh nằm 
lăn lóc, kéo dài cả chục mét...

Cô gái cứ ngỡ những ngày tháng “đại loạn” 
như thế sẽ không bao giờ kết thúc, nào ngờ, thật sự 
cũng có ngày nó kết thúc thật. Đó là khi chú chó 
Husky cái mang bầu rồi sinh ra 1 đàn con đông đúc. 
Dường như từ lúc lên chức bố, mẹ, chúng đã có sự 
thay đổi rất lớn. Không còn quậy phá, giờ đây 
chúng giống như những chú mèo con vậy. Điều này 
khiến cô gái cảm thấy rất thích thú.

Một hôm, cô gái tan làm sớm nên đã về nhà. 
Mệt mỏi, cô liền nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. 
Vọng lại từ mảnh sân đằng sau là tiếng sủa ăng ẳng 
của lũ chó Husky con. Có lẽ chúng đang tranh nhau 
ti mẹ nên mới có sự hỗn loạn này. Cô nhổm dậy, 
nhưng lại thấy “chó mẹ” dường như đang trốn con 
khi nó cứ nhích qua phải rồi lại nhích qua trái như 
muốn tránh con nó vậy. Sao lại thế nhỉ? Sao nó 
không cho con bú chứ?

Thế nhưng, khi cô nhìn kỹ thì mới phát hiện 
ra, hóa ra nó không phải chó Husky mẹ, mà là chó 
Husky bố. Cô còn phải dụi mắt vài lần vì tưởng 
mình nhìn nhầm.

Lúc đó, cô mới chợt hiểu ra vấn đề và bất 
giác mỉm cười trước cảnh tượng quá đỗi dễ thương 
này. Chó Husky mẹ sinh ra cả chục con, có lẽ chính 
vì thấy “bà xã” quá vất vả với đàn con nên chó 
Husky bố đã tình nguyện thi thoảng trông lũ tiểu 
quỷ để chó Husky mẹ có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại 
sức khỏe.

Thế nhưng, lũ chó Husky con thì không 
biết đến điều đấy. Nó nghĩ bố mẹ thì cũng giống 
nhau nên cứ rúc vào bụng chó Husky bố để... tìm ti 
mỗi lúc khát sữa. Chẳng biết phải giải thích với lũ 
con háu đói thế nào, chó Husky bố tỏ ra vô cùng 
lúng túng. Nó cứ đi đi lại lại, không biết phải làm 
sao. Đúng là 1 hoàn cảnh dở khóc dở cười.

Thật may mắn là 1 lúc sau, chó Husky mẹ 
cũng đã quay lại và đảm nhận đúng thiên chức của 
nó. Một số chó Husky con tinh ranh đã đánh hơi 
được mẹ chúng và quay sang bú. Bên cạnh nó, chó 
Husky bố có vẻ như đang “thở phào” nhẹ nhõm.

Đúng là việc nuôi con chẳng bao giờ là dễ 
dàng. Nhưng mọi khó khăn sẽ được giảm bớt khi ta 
có sự thấu hiểu và sẻ chia từ người bạn đời... ■

60 năm chinh phục biển cả 
của 'thủy thủ nổi tiếng nhất 
Nhật'

Vào một ngày cuối tuần 60 năm 
trước, chiếc thuyền buồm làm 
bằng gỗ ván ép của Horie gây chú 

ý khi xuất hiện ở vịnh San Francisco, Mỹ.
“Anh từ đâu tới vậy?”, William Fisher, một 

thủy thủ Mỹ, cũng ra khơi vào cuối tuần đó, hét lớn 
gọi người trên con thuyền.

“Osaka!”, người ngoại quốc nhỏ bé, điển 
trai trả lời.

Đó là Kenichi Horie hồi 23 tuổi, thủy thủ 
nghiệp dư quốc tịch Nhật Bản, đã hoàn thành hành 
trình dài 8.481 km từ cảng Nishiomiya, Osaka, tới 
Cổng Vàng, bờ Tây nước Mỹ bằng thuyền buồm 
vào 12/8/1962. Thời điểm đó, chưa ai thực hiện 
chuyến đi như vậy.

Con thuyền Mermaid (Nàng tiên cá) mà 
Horie sử dụng trong 94 ngày lênh đênh trên biển rất 
đơn sơ. Horie đã vượt Thái Bình Dương chỉ sử 
dụng kính lục phân (dụng cụ phản chiếu trong 
ngành hàng hải để đo khoảng cách góc giữa hai vật 
thể), thứ ông đã học sử dụng trong thời gian tham 
gia câu lạc bộ chèo thuyền tại trường trung học.

Thủy thủ người Nhật thực hiện chuyến đi 
vào thời điểm thực phẩm sấy đông khô chưa ra đời. 
Ông sống bằng gạo, đồ hộp mang theo và cá đánh 
bắt được trên biển. Ông cũng mang theo nước 
uống, một chút rượu sake và 60 chai bia Asahi.

Horie đã uống dè sẻn đến mức ông vẫn còn 
lại vài chai bia sau khi kết thúc cuộc hành trình. 
Ông còn mời các phóng viên uống cùng khi họ tới 
phỏng vấn tại bến tàu ở San Francisco.

Không tiền, không hộ chiếu, không thị 
thực, cùng vốn tiếng Anh hạn chế, Horie khi đó bị 
kết luận đến Mỹ bất hợp pháp. Tuy nhiên, hành 
trình của ông đã thổi một luồng gió mới tới San 
Francisco. Thị trưởng thành phố khi đó là George 
Christopher đã sắp xếp cấp thị thực nhằm vinh 
danh lòng dũng cảm của ông.

Tại quê nhà, người Nhật cũng ca ngợi ông 
là nhà thám hiểm táo bạo, thủy thủ nổi tiếng nhất 
Nhật Bản hay thậm chí anh hùng. Chuyến đi của 
Horie được ví như “nỗ lực cá nhân kiến tạo hòa 
bình trong chính sách ngoại giao thời hậu chiến”.

Bộ phim mang tên Một mình vượt Thái 
Bình Dương được ra mắt sau hành trình của Horie 
một năm, dựa trên cuốn sách do ông viết.

Con thuyền “Nàng tiên cá” của Horie sau 
đó được trưng bày tại Công viên Lịch sử Quốc gia 
Hàng hải San Francisco. “Câu chuyện của ông ấy 

đã truyền cảm hứng cho nhiều thủy thủ Mỹ”, 
Morgan Smith, quản lý tại công viên, cho biết.

Tuy nhiên, một chuyến đi không thể thỏa 
mãn người đàn ông nay. Trong 60 năm sau đó, 
Horie tiếp tục thực hiện các chuyến vượt Thái Bình 
Dương. Năm 1989, ông hoàn thành chặng San 
Francisco - Nishiomiya, Nhật Bản, trong 137 ngày 
trên một con thuyền dài 2,8 m. Năm 1992, ông 
chinh phục chặng Hawaii - Okinawa dài 4.816 km 
bằng thuyền đạp chân.

Năm 1999, ông tiếp tục trở về Nhật từ bờ 
Tây nước Mỹ trên chiếc thuyền làm từ 528 bom bia 
nhôm và quay ngược trở lại bằng con thuyền tái 
chế từ thùng rượu whiskey ba năm sau đó.

Kenichi Horie được ghi danh trong sách kỷ 
lục Guinness thế giới là người vượt Thái Bình 
Dương nhanh nhất bằng thuyền chạy bằng năng 
lượng mặt trời, sau khi đi hơn 14.500 km từ 
Salinas, Ecuador đến Tokyo trên con thuyền làm từ 
lon nhôm tái chế. Chính phủ Ecuador đã lấy tên 
ông đặt cho một mũi đất ở quần đảo Galapagos 
ngoài khơi nước này.

Vượt Thái Bình Dương ở tuổi 83
Một người bạn của Horie là Ken Dota năm 

2012 cho biết thủy thủ người Nhật đang tiết kiệm 
cho chuyến hành trình tiếp theo. Khi đó Horie đã 
bước sang tuổi 73.

“Tôi nghĩ Horie đang tiết kiệm cho một 
chuyến đi khác. Tôi tin rằng ông ấy muốn trở thành 
người đàn ông lớn tuổi nhất đi thuyền một mình 
trên khắp thế giới”, Ken chia sẻ.

10 năm sau, vào 10h sáng ngày 26/3, Horie 
trở thành người cao tuổi nhất nỗ lực một mình vượt 
Thái Bình Dương bằng thuyền, khởi đầu hành trình 
về Nhật Bản ở độ tuổi 83.

Lần này, không còn những con thuyền tái 
chế hay làm bằng ván ép. Horie sử dụng chiếc 
“Nàng tiên cá” đời thứ ba được tùy chỉnh phù hợp 
với thể trạng và chiều cao 1m52 của ông. Đây là 
chiếc thuyền có “độ hoàn thiện cao nhất” trong các 
thuyền mà ông từng lái”. Ông đã lên sẵn kế hoạch 
đọc sách, nghe đài radio mỗi khi rảnh mà không 
phải điều khiển chiếc thuyền.

“Không có gì đáng ngại cả”, Horie trả lời 
câu hỏi về mối lo ngại trước hành trình dài vượt 
biển một mình. “Có lẽ chỉ là tuổi già thôi”. ■ 
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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

671-2002/1570

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

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience
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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

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

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
v Tax Services

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
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Triển vọng châu Phi thành 
phao cứu sinh khí đốt cho EU

(VN+) - Các nước châu Phi có nhiều tiềm 
năng trở thành nhà cung cấp khí đốt quan trọng cho 
EU, khi khối này nỗ lực giảm phụ thuộc năng 
lượng Nga.

Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu giảm 
2/3 nguồn cung khí đốt từ Nga vào cuối năm nay, 
đồng thời thoát phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch 
của nước này từ năm 2030.

Nga sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn 
nhất thế giới và cung cấp 40% lượng khí đốt nhập 
khẩu của châu Âu. Để đoạn tuyệt với khí đốt Nga, 
EU sẽ phải nỗ lực tìm nguồn cung từ nhiều nơi 
khác, trong đó châu Phi nổi lên như một “phao cứu 
sinh” tiềm năng.

Algeria được cho là bên sẽ hưởng lợi nhiều 
nhất khi EU thay đổi chính sách năng lượng. Quốc 
gia Bắc Phi này là nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất 
khu vực, đồng thời sở hữu mạng lưới đường ống 
khí đốt kết nối với châu Âu.

Tháng trước, Thủ tướng Italy Mario Dragi 
đã ký thỏa thuận mới với Algeria, tăng nhập khẩu 
khí đốt từ nước này lên 40%. Đây là thỏa thuận lớn 
đầu tiên của Italy trong nỗ lực thay thế nguồn cung 
khí đốt Nga sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra.

“Thỏa thuận với Italy sẽ cho phép Algeria 
khai thác hạ tầng ống sẵn có và tăng dần khả năng 
cung cấp khí đốt lên 9 tỷ m3/năm vào năm 2023 và 
2024”, Pier Paolo Raimondi, chuyên gia năng 
lượng tại Viện nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế 
(IAI) tại Rome, Italy, cho biết. Tuy nhiên, 
Raimondi không rõ Algeria có thể tăng sản lượng 
khai thác khí đốt nhanh tới mức nào để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng lớn từ châu Âu.

Nhà máy sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng 
(LNG) của Nigeria tại đảo Bonny, ngoài khơi 
Nigeria

Uwa Osadieye, phó chủ tịch cấp cao tại 
FBN Quest Merchant Bank, cũng có chung nỗi lo 
ngại về năng lực khai thác của Algeria, trong bối 
cảnh quốc gia này thiếu đầu tư vào hạ tầng sản xuất 
và hứng chịu nhiều bất ổn chính trị ở khu vực.

Tranh chấp biên giới giữa Algeria với 
Morocco từng khiến đường ống dẫn khí đốt quan 
trọng từ Algeria tới Tây Ban Nha bị đóng, khiến 
lượng khí đốt xuất khẩu từ nước này sang châu Âu 
gần đây giảm mạnh từ 481 triệu m3/năm xuống 
còn 255 triệu m3/năm.

Bất chấp những lo ngại, thỏa thuận khí đốt 
với Algeria vẫn được ca ngợi là bước khởi đầu 
vững chắc cho Italy, quốc gia nhập khẩu khí đốt 
Nga lớn thứ hai ở châu Âu.

Các bộ trưởng Italy cũng đã tới Angola và 
Congo-Brazzaville để ký các thỏa thuận khí đốt 
mới với, đồng thời quan tâm tới các cơ hội mua khí 
đốt ở Mozambique nhằm chấm dứt phụ thuộc khí 
đốt Nga vào giữa năm 2023.

Trong khi đó, Nigeria LNG, nhà sản xuất 
khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Tây Phi, cũng 
nhận nhiều yêu cầu cung cấp khí đốt từ các quốc 
gia châu Âu kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Tuy 
nhiên, tập đoàn này hiện chỉ có thể đáp ứng được 
các hợp đồng đã ký với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 
và Pháp, theo các nguồn tin giấu tên.

“Nigeria LNG vẫn có cơ hội gia tăng sản 
xuất, bởi họ hiện chỉ sử dụng 72% công suất nhà 
máy”, nguồn tin cho biết. “Nhưng thách thức lớn 
nhất với họ hiện nay là có thể tiếp cận được nguồn 
cung khí đốt tự nhiên để sản xuất thành LNG”.

Nigeria LNG đối mặt với tình trạng các mỏ 
khí đốt ngày càng suy giảm nguồn dự trữ và thiếu 
đầu tư cho hạ tầng sản xuất, song vấn đề này có thể 
được cải thiện trong vòng 6-18 tháng.

Theo Andy Odeh, tổng giám đốc Quan hệ 
Đối ngoại và Phát triển Bền vững của Nigeria 
LNG, họ đang thảo luận với các nhà cung cấp khí 
đốt tự nhiên để giải quyết khúc mắc và hy vọng 
tăng sản lượng từ “cuối năm nay”.

Train 7, dự án LNG mới của tập đoàn, đặt 
mục tiêu tăng công suất thêm 35% vào năm 2025, 
từ công suất hiện tại là 22 triệu tấn/năm. Nigeria 
LNG cũng đang tiến hành nghiên cứu về tính khả 
thi cho Train 8, dự án bổ sung nhằm tăng nguồn 
cung khí đốt.

Nigeria cũng đóng vai trò quan trọng trong 
dự án Đường ống khí đốt xuyên Sahara. Đường 
ống này dài 4.400 km từ Nigeria đến Niger và 
Algeria, kết nối với mạng lưới chuyển khí đốt tới 
châu Âu. Đường ống khí đốt xuyên Sahara được 
khởi động từ những năm 1970, song bị đình trệ do 
các mối đe dọa an ninh, lo ngại tác động môi trường 
và thiếu kinh phí.

Hồi giữa tháng 2, ba nước Niger, Algeria và 
Nigeria đã ký thỏa thuận khôi phục dự án này với 
kỳ vọng chuyển 30 tỷ m3 LNG tới châu Âu mỗi 
năm, trong khi các đường ống Nord Stream và 
Nord Stream 2 của Nga cung cấp tổng cộng 110 tỷ 
m3 LNG mỗi năm cho châu Âu.

Đường ống dẫn khí đốt Nigeria - Morocco 
(MNGP), một dự án khác kết nối các cơ sở hạ tầng 
ở Tây Phi với Morocco đến châu Âu, cũng đang thu 
hút sự chú ý, theo Kayode Thomas, lãnh đạo Bell 
Oil & Gas có trụ sở tại Nigeria.

Dự án đường ống ngoài khơi dài 5.660 km 
này trị giá khoảng 25 tỷ USD, kết nối 13 quốc gia 
Tây và Bắc Phi và sẽ được hoàn thành theo từng 
giai đoạn trong vòng 25 năm.

Nhà kinh tế năng lượng Carole Nakhle 
nhận định các quốc gia châu Phi khác như Tanzania 
và Mozambique cũng có thể hưởng lợi khi châu Âu 

để mắt tới nguồn cung khí đốt từ châu lục này.
“Tiềm năng của châu Phi là rất lớn, nhưng 

nguồn cung trong ngắn hạn sẽ rất hạn chế do các dự 
án khí đốt cần nhiều thời gian để thực hiện”, bà cho 
biết. “Về trung và dài hạn, nhiều nguồn lực sẽ được 
đầu tư cho châu Phi trong nỗ lực tăng dòng chảy 
khí đốt đến châu Âu”.

Tiến sĩ Mamdouh G. Salameh tại Trường 
Kinh doanh châu Âu ESCP ở London Anh, cho 
rằng chuyển hướng sang châu Phi để đa dạng hóa 
nguồn cung khí đốt của EU là nỗ lực hợp lý, do 
châu lục này có tài nguyên năng lượng dồi dào. Tuy 
nhiên, EU sẽ phải đầu tư nhiều thời gian và tiền của 
để khắc phục cơ sở hạ tầng yếu kém, cũng như vượt 
qua những trở ngại về an ninh và bất ổn ở khu vực.

“Nỗ lực của châu Âu nhằm đa dạng hóa 
nhu cầu khí đốt và thoát phụ thuộc năng lượng Nga 
là rất khó khăn, nhưng EU đang nắm lấy chiếc 
phao cứu sinh cuối cùng”, tiến sĩ Salameh nói. “EU 
có thể dần dần giảm phụ thuộc khí đốt Nga trong 
10-15 năm, sau đó châu Phi có thể trở thành nguồn 
cung thay thế tiềm năng”.

Tân Thủ tướng Sri Lanka: 
Người dân cần chuẩn bị cho 
những tháng khó khăn sắp tới

(VN+) - Tân Thủ tướng Sri Lanka Ranil 
Wickremesinghe ngày 16/5 lên tiếng cảnh báo 
người dân nước này cần sẵn sàng trước những 
thách thức kinh tế rất lớn trong những tháng tiếp 
theo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các chỉ 
số kinh tế của quốc đảo Nam Á đang ngày một xấu 
đi. 

Người biểu tình Sri Lanka đụng độ với 
cảnh sát trước Văn phòng Cảnh sát Quốc gia tại 
thủ đô Colombo

T â n  T h ủ  t ư ớ n g  S r i  L a n k a  R a n i l 
Wickremesinghe có bài phát biểu trước toàn dân 
chỉ một ngày sau khi ông có buổi làm việc với đại 
diện của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát 
triển châu Á để thảo luận các gói giải pháp cho 
cuộc khủng hoảng kinh tế tại đất nước này. Trong 
lần xuất hiện trước công chúng chính thức đầu tiên, 
Thủ tướng Sri Lanka đã điểm lại tình hình kinh tế 
đất nước hiện tại và khẳng định những thách thức 
lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

Ông Ranil Wickremesinghe nói: “Một vài 
tháng tới sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất với 
cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị bản 
thân, sẵn sàng hy sinh một vài thứ và đối mặt với 
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các thách thức trong giai đoạn này. Tôi 

không muốn giấu sự thật và nói dối người dân. Mặc 
dù những thực tế này rất khó chịu và đáng sợ, 
nhưng đây là sự thật đang xảy ra. Trong ngắn hạn, 
tương lai của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều so với 
những quãng thời gian gian khổ mà chúng ta từng 
trải qua”.

Tân Thủ tướng Sri Lanka cho biết tình hình 
kinh tế tại nước này đang “cực kỳ mong manh”. 
Nếu như vào tháng 11/2019, dự trữ ngoại hối của 
Sri Lanka có khoảng 7,5 tỷ USD, thì hiện tại, ngân 
hàng trung ương nước này rất khó thu xếp được 1 
triệu USD. Bộ Tài chính nước này đang chật vật để 
tìm kiếm đủ 5 triệu USD cho nhập khẩu khí đốt.

Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe cho 
biết, ông sẽ phải cân nhắc việc in thêm tiền mặt để 
trả lương cho 1,4 triệu công chức trong bộ máy 
hành chính và chi trả các hàng hóa thiết yếu và dịch 
vụ. Tuy nhiên, việc in thêm tiền mặt cũng sẽ khiến 
đồng nội tệ rupee tiếp tục mất giá. Theo Thủ tướng 
Sri Lanka, hiện dự trữ nhiên liệu của nước này chỉ 
đủ cho nhu cầu trong 1 ngày, trong khi việc cắt điện 
trên toàn quốc có thể kéo dài tới 15 giờ mỗi ngày vì 
không còn tiền mặt để mua nhiên liệu cho các nhà 
máy điện.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng 
kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập. 
Tình trạng khan hiếm lương thực và nhiên liệu tiếp 
tục diễn ra, giá cả hàng hóa leo thang và cắt điện 
liên miên đang ảnh hưởng tới một bộ phận lớn 
trong 22 triệu người dân nước này. Khủng hoảng 
kinh tế khiến dân chúng Sri Lanka bất bình về cách 
thức điều hành đất nước của chính quyền. Các cuộc 
biểu tình lớn nổ ra suốt 1 tháng qua buộc Thủ tướng 
Mahinda Rajapaksa phải từ chức.

Nhật Bản không xem xét 
phương án xây thêm nhà máy 
hạt nhân

(VN+) - Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại-
Công nghiệp Nhật Bản khẳng định sẽ cố gắng tận 
dụng tối đa hạ tầng hiện có; sẽ tập trung vào việc 
phát triển lò phản ứng hạt nhân kiểu mới và năng 
lực trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Koichi Hagiuda

Ngày 17/5, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại 
và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda khẳng 
định nước này không xem xét việc xây thêm bất kỳ 

nhà máy hạt nhân nào dù các mối quan ngại về an 
ninh năng lượng ngày càng tăng.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Hagiuda 
khẳng định sau khi xét đến cuộc khủng hoảng 
Ukraine và quan ngại về tình trạng gián đoạn 
nguồn cung năng lượng, Nhật Bản sẽ cố gắng tận 
dụng tối đa hạ tầng hiện có. Các nỗ lực này sẽ tập 
trung vào việc phát triển lò phản ứng hạt nhân kiểu 
mới và năng lực trong lĩnh vực này.

Tuần trước, Bộ Kinh tế, Thương mại và 
Công nghiệp đã tổng hợp một báo cáo nội bộ về 
chiến lược năng lượng sạch nhằm đạt được mục 
tiêu xã hội trung hòa về carbon.

Báo cáo đã đề cập đến việc khởi động lại 
các nhà máy năng lượng hạt nhân nhằm đảm bảo an 
ninh năng lượng, đồng thời duy trì an toàn khi vận 
hành.

Hiện ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong 
lĩnh vực công nghiệp Nhật Bản về việc làm rõ vai 
trò của các nhà máy hạt nhân, khi các lò phản ứng 
đang tiến gần tới giới hạn về thời gian vận hành (40 
năm) và đối mặt với những rào cản về pháp lý khác, 
khiến số phận của những lò phản ứng này vẫn chưa 
rõ ràng.

Ngày 16/5 vừa qua, Văn phòng Thương 
mại và Công nghiệp Nhật Bản đã yêu cầu Cục Tài 
nguyên thiên nhiên và năng lượng (thuộc Bộ Kinh 
tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản) làm rõ 
vai trò của nhà máy hạt nhân trong chiến lược năng 
lượng của chính phủ, đồng thời kêu gọi nhanh 
chóng nối lại hoạt động của các lò phản ứng.

Hiện chỉ có 10 trong tổng số 36 nhà máy hạt 
nhân của Nhật Bản đã nối lại hoạt động theo quy 
định an toàn nghiêm ngặt được áp dụng sau sự cố 
tại tổ hợp hạt nhân Fukushima Daiichi do thảm họa 
động đất vào sóng thần tại miền Bắc Nhật Bản vào 
ngày 11/3/2011.

Trong chiến lược năng lượng gần nhất 
được công bố vào năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản 
đã kêu gọi duy trì năng lượng hạt nhân ở mức 20-
22% tổng công suất điện năng trong tài khóa 2030, 
trong khi năng lượng tái tạo chiếm 36-38%, nhằm 
đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Hezbollah và các đồng 
minh mất ưu thế trong cuộc bầu 
cử quốc hội Liban

(VN+) - Theo kết quả, Hezbollah và các 
đồng minh chính trị của phong trào này đã giành 
được 62 ghế, thấp hơn so mới mức tối thiếu là 65 
ghế để trở thành phe đa số trong quốc hội khóa mới.

Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử 
quốc hội Liban do Bộ Nội vụ công bố ngày 17/5, 
'phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah và các 
đồng minh đã mất ưu thế đa số trong cơ quan lập 
pháp này.

Theo kết quả, Hezbollah và các đồng minh 
chính trị của phong trào này đã giành được 62 ghế, 
thấp hơn so mới mức tối thiếu là 65 ghế để trở 
thành phe đa số trong quốc hội khóa mới.

Trong quốc hội sắp mãn nhiệm, Hezbollah 
và các đồng minh nhận được sự ủng hộ của khoảng 

70 trong quốc hội gồm 128 nghị sĩ.
Ít nhất 13 ghế trong quốc hội khóa mới 

thuộc về các nghị sĩ ủng hộ cải cách. Đây được xem 
là kết quả chưa có tiền lệ trong cuộc bầu cử tại nước 
này. Các ứng cử viên ủng hộ cải cách còn có thể 
giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ độc lập và các 
nghị sĩ không liên kết tại Quốc hội Liban.

Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Quốc hội 
tại thành phố Batroun, Liban ngày 15/5/2022

Kết quả trên đẩy Quốc hội Liban vào tình 
trạng phân chia thành nhiều lực lượng, song không 
có lực lượng nào giành được đa số ghế tại cơ quan 
lập pháp. Điều này càng gây cản trở cho quá trình 
thông qua các cải cách cần thiết để vực dậy nền 
kinh tế Liban.

Để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, Liban 
đã triển khai hơn 75.000 binh sĩ và nhân viên an 
ninh tại các điểm bỏ phiếu và các vị trí trọng yếu từ 
chiều 14/5.

Nga tuyên bố rút khỏi Hội 
đồng các quốc gia Biển Baltic

(VN+) - Nga cho biết mặc dù rút khỏi Hội 
đồng các quốc gia Biển Baltic (CBSS), song nước 
này sẽ vẫn duy trì sự hiện diện ở vùng Baltic.

Ngày 17/5, Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng 
các quốc gia Biển Baltic (CBSS) trong bối cảnh 
căng thẳng giữa Moskva và phương Tây leo thang 
liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, CBSS đang trở 
thành “công cụ của chính sách chống Nga”.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: 
“Chúng tôi cho rằng sự hiện diện của Nga trong 
CBSS là không hiệu quả và phản tác dụng”.

Nga cho biết mặc dù rút khỏi CBSS, song 
nước này sẽ vẫn duy trì sự hiện diện ở vùng Baltic.

CBSS là một diễn đàn chính trị cho hợp tác 
khu vực gồm 11 quốc gia thành viên (trong đó có 
Đức, Phần Lan, Na Uy) cùng Liên minh châu Âu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết 
nước này đã trục xuất 2 nhà ngoại giao tại Đại sứ 
quán Phần Lan ở Moskva để trả đũa việc Helsinki 
quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga trước đó.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự 
đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, phương Tây đã trục 
xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga và Moskva 
cũng có những động thái đáp trả.
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Đặc sản "xe tăng lội nước" 
xấu lạ, đắt hơn tôm hùm, nhà 
giàu cũng khó mua

Dù có vẻ ngoài xấu xí, kỳ dị nhưng 
bọ biển lại là đặc sản "hiếm có khó 
tìm" mà giới nhà giàu sẵn sàng chi 

tiền triệu để mua. Ở Việt Nam, bọ biển tập trung 
nhiều tại các vùng biển Khánh Hòa, Phú Yên.

Bọ biển có vẻ ngoài xấu lạ, kỳ dị nhưng là 
đặc sản "hiếm có khó tìm", nhà giàu có tiền cũng 
khó mua được

Ở Việt Nam, bọ biển mặc dù còn lạ lẫm với 
nhiều người nhưng lại là đặc sản đắt đỏ và quý giá, 
xuất hiện nhiều tại vùng biển thuộc khu vực các 
tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi…

Tuy nhiên, do số lượng bọ biển không 
nhiều và việc đánh bắt cũng khó khăn nên không 
phải du khách nào khi đến đây du lịch cũng có cơ 
hội được thưởng thức loạt món ăn nức tiếng từ sinh 
vật này.

Bọ biển sống dưới đáy biển sâu hàng trăm 
sải tay nên chỉ những ngư dân có kinh nghiệm, 
dùng đôi giã cào lớn, rê quét dọc ngang trên khắp 
các ngư trường xa tít mù khơi mới bắt được chúng.

Không giống các loại hải sản khác, bọ biển 
khiến nhiều thực khách rùng mình, dè chừng 
không dám thưởng thức vì có vẻ ngoài kỳ dị, xấu 
xí. Sinh vật này có lớp vỏ cứng với nhiều chân nhỏ 
mọc khắp thân, móng vuốt sắc nhọn. Bởi vậy, 
chúng được ví như "xe tăng lội nước".

Bọ biển được đánh bắt phổ biến nhất là vào 
tháng 3 - 5 dương lịch hàng năm. Vào những thời 
điểm còn lại, việc khai thác loài hải sản này trở nên 
khó khăn hơn do số lượng không nhiều.

Mỗi con bọ biển nặng trung bình khoảng 
1kg, con to nặng tầm 1,5 - 1,7 kg, thậm chí có con 
nặng tới trên 2 kg. Tuy có hình dáng xấu lạ, kém 
hấp dẫn nhưng bọ biển vẫn được nhiều thực khách 
tìm mua. 

Bọ biển được chế biến thành nhiều món, 
trong đó đơn giản nhất là nướng trên than hồng. Để 
làm chín phần thịt bên trong, cần nấu chúng với lửa 
lớn trong thời gian dài do bọ biển có lớp vỏ dày và 
cứng. Khi thịt có mùi thơm, đầu bếp sẽ dùng dao 
rạch bụng chúng ra và bày lên đĩa phục vụ khách 
thưởng thức.

Khi ăn, thực khách chấm thịt bọ biển với 
nước sốt, nước mắm hoặc muối tiêu xanh, ăn kèm 

với các loại rau sống. Thịt của chúng có màu trắng 
đục, vị béo nhưng không ngậy, thơm ngọt tự nhiên.

Một số thực khách từng có cơ hội thưởng 
thức còn nhận xét rằng, thịt bọ biển ngon và đậm đà 
hơn cả tôm hùm - vốn được ví là "vua hải sản". 
Ngoài món nướng, thực khách có thể thưởng thức 
bọ biển rang muối ớt, bọ biển hấp... Dù chế biến 
theo cách nào thì không thể phủ nhận hương vị 
thơm ngon của món đặc sản nức tiếng này.

Vì "hiếm có khó tìm", lại thơm ngon bổ 
dưỡng nên bọ biển có giá thành khá cao. Thậm chí 
có thời điểm giới nhà giàu sẵn sàng chi tới 4 triệu 
đồng để săn lùng sinh vật xấu xí này. ■

Ba loại cá nổi tiếng trong 
"ngôi chợ trăm tuổi"...

Phía Đông có Toyosu, Fukuoka có 
Yanagibashi - khu chợ cá lớn nhất 
phía Tây Nhật Bản, nơi cập bến 

nguồn thuỷ hải sản của toàn bán đảo Kyushu và 
vùng biển Genkai.

Fukuoka là một trong những “cửa ngõ” lâu 
đời của Nhật Bản, nơi có nền văn hoá lâu đời, vùng 
đất giao thương quan trọng, là thiên đường ẩm thực 
có sức ảnh hưởng đến nền ẩm thực của các khu vực 
trên khắp Nhật Bản. Với 3 mặt núi và 1 mặt giáp 
biển, thương cảng Fukuoka chính là nơi xuất xứ 
của những loại cá góp phần định hình văn hoá 
Sashimi vang danh xứ sở Phù Tang.

Hamachi - được ví như “thịt bò Kobe” 
của biển cả

Được người dân xứ Phù Tang ưu ái mệnh 
danh là thịt bò Kobe của biển cả bởi hương vị thơm 
ngon, béo ngậy được tạo nên bởi những vân mỡ li ti 
xen lẫn trong thớ thịt trắng ánh hồng tuyệt đẹp.

Hamachi được phân loại vào dòng cá thịt 
đỏ (Akami - 赤見), bởi đây là loài cá di cư có môi 
trường sống thay đổi theo mùa và xu hướng di 
chuyển về phía Nam trong khoảng từ mùa đông 
đến mùa xuân.

Vì lẽ đó, Fukuoka là vùng biển tiếp nhận 
nguồn Hamachi bước vào giai đoạn phát triển, thịt 
cá hàm chứa chất béo cực đại, được yêu thích 
không chỉ ở vị ngon mà còn bởi nguồn dinh dưỡng 
đáng ngạc nhiên với hàm lượng protein cao và 
chứa đến 11 loại vitamin cùng nhiều khoáng chất 
tốt cho sức khỏe.

Kawahagi - sốt chấm có-một-không-hai 
từ gan cá thịt trắng

Trong khi thịt cá chứa hàm lượng protein 
cao, ít chất béo, giàu vitamin nhóm B cùng canxi 
thì gan cá - một trong những phần hấp dẫn và đắt 
giá nhất của Kawahagi lại có lượng chất béo đạt 
cực đại và phát triển nhất.

Thưởng thức Sashimi cùng sốt chấm từ gan 
cá là trải nghiệm tuyệt vời nhất cho siêu phẩm cá 
thịt trắng tại Sushi Hokkaido Sachi. Điểm tài tình 
của người đầu bếp gói gọn trong quy trình fillet cá, 
từng miếng cá đều tăm tắp được tách ra mà không 
làm vỡ phần gan - điểm nhấn cuối cùng để lưu giữ 
hương vị trong nước sốt chấm đặc biệt.

Houbou - mang mùa xuân ngay trong 
màu hồng của cá

Những miếng cá phảng phất màu hồng 
tuyệt đẹp, với chiếc vây xoè đẹp tựa đôi cánh, 
Houbou được xem là loài cá hiếm thuộc phân khúc 
cá thịt trắng chất lượng cao.

Vào thời Edo, đây được xem là nguyên liệu 
cho bữa ăn của giới thượng lưu, bởi vẻ ngoài lộng 
lẫy, thịt cá trắng Shiromi vị thanh và chỉ sinh sản 
vào thời điểm mùa xuân đẹp nhất trong năm.

Ngày nay, Houbou sinh sống và phát triển ở 
vùng nước ấm nơi có dòng hải lưu nóng đi qua, 
điển hình như vùng biển Fukuoka và bước vào mùa 
sinh sản trùng với thời gian hoa anh đào nở, màu 
hồng của cá được so sánh với sắc màu của loài hoa 
mùa xuân. ■

Món tráng miệng giống 
mảng tường vỡ

Nhiều thực khách đến nhà hàng 
Opuses vì tò mò món ăn trông như 
thạch cao.

Nhà hàng cao cấp Opuses tại khách sạn The 
Royal Park ở Ginza, Tokyo gây chú ý vì món tráng 
miệng có hình dạng như những mảng tường bị 
bong tróc hoặc thạch cao.

Món ăn có tên là gray, làm từ kem dâu, 
được phủ bởi bánh meringue làm từ lòng trắng 
trứng. Đồ tráng miệng này thoạt nhìn không khác 
gì mảng vôi tường. Để tăng cảm giác như thật, nhà 
hàng còn trộn thêm mè đen vào miếng bánh để tạo 
ra những hoa văn giống trên các bức tường.

Dù ý tưởng bị đánh giá kỳ quặc, món ăn 
vẫn được thực khách khen ngon. "Hãy dùng vị giác 
để thưởng thức, thay vì dùng mắt", một người để 
lại gợi ý.

Đây không phải lần đầu các nhà hàng Nhật 
Bản tạo ra các món ăn lạ lùng. Trước đó, nhà hàng 
Franken nằm ở Osaka phục vụ khách món mì miso 
ramen có kem ốc quế nằm trong bát. Món ăn cũng 
thu hút được sự chú ý của nhiều thực khách trong 
và ngoài nước.

Món ăn nhìn giống như mảng vôi tường bị 
vỡ

Hiện tại, Nhật Bản vẫn áp đặt nhiều biện 
pháp phòng ngừa dịch bệnh, biên giới chưa mở cửa 
hoàn toàn với khách quốc tế. Do đó, nhiều người 
cho biết họ vẫn đợi ngày quốc gia này đón khách 
trở lại để có thể thưởng thức những món ăn độc 
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Tết Đoan Ngọ - cái Tết 
dung dị mang hương vị mùa hè

Đến hẹn lại lên, cứ khi những tờ lịch 
cuối cùng của tháng 4 âm lịch 
chuẩn bị xé hết, trong những câu 

chuyện thường nhật của rất nhiều người lại xuất 
hiện thêm chủ đề mới: Tết Đoan Ngọ.

Nhắc đến Tết, người ra thường hay nghĩ 
đến Tết Nguyên đán, dịp lễ quan trọng nhất, dịp 
Đoàn viên của tất thảy gia đình Việt. Nhưng một 
năm có đến 365 ngày, ngoài cái Tết long trọng ấy, 
người Việt còn có thêm... vài cái Tết khác, mỗi cái 
lại mang một ý nghĩa riêng, một nét đặc trưng 
riêng.

Chẳng hạn chính rằm tháng Giêng là dịp 
Tết Nguyên tiêu, tháng ba âm có Tết Hàn thực với 
món bánh trôi chay. Khi mùa Thu vào cữ "chín", 
người ta có Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết thiếu 
nhi được trẻ em cả nước đón đợi. Còn trong những 
ngày hè cháy bỏng này, cũng có một cái Tết rất 
được trông đợi, ấy là Tết Đoan Ngọ.

Tết Đoan Ngọ có nhiều tên gọi như Tết 
Đoan Dương hay dân gian vẫn gọi vui là Tết "giết 
sâu bọ". 

Giai thoại về Tết Đoan Ngọ và cái tên "giết 
sâu bọ" thì nhiều lắm, nhưng dù giai thoại thế nào 
thì có một sự thật cũng không thay đổi đó là ngày 
Tết vào đầu tháng 5 này có thể được xem là Tết của 
mùa hè với người dân Việt. Hiện ở một số làng quê 
Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ngày 
Tết này.

Đã gọi là Tết, thế nào chẳng phải sửa biện 
lễ phẩm. Có điều, đồ cúng dịp Tết Đoan Ngọ này 
rất đơn giản chứ không mâm cao cỗ đầy như phần 
nhiều dịp lễ Tết khác. Đó là những món ăn dung dị, 
dễ mua ở bất cứ khu chợ nào như bánh tro, rượu 
nếp và những quả trái đậm hương mùa hè.

Cách đây nhiều năm khi đời sống còn khó 
khăn, nhiều thiếu thốn, những thức như rượu nếp 
hay bánh tro không có sẵn để mua, nhiều nhà phải 
tự chuẩn bị trước nhiều ngày để đến đúng dịp là 
rượu vừa kịp chín. Còn thời hiện đại như bây giờ, 
cái gì cũng sẵn, thành ra vào chính ngày chỉ cần dậy 
sớm và ra chợ một lúc là đã có đủ tất thảy những gì 
cần thiết.

Ngay từ sáng sớm, vào chính ngày mồng 5 
tháng 5 âm lịch, các khu chợ dường như đã sôi 

động hơn rất nhiều, đâu cũng là tiếng các bà nội trợ 
tranh thủ bán mua. 

Các sạp hàng dường như cũng nhập lượng 
trái cây tăng lên gấp bội. Đặc biệt là những quầy 
hàng bánh tro, rượu nếp vốn thường thưa thớt hiếm 
hoi giữa muôn ngàn trùng vây của đủ loại bánh trái 
bỗng dưng lại trở thành tâm điểm.

À thì hôm nay là Tết Đoan Ngọ mà!
Như mọi dịp Tết, lũ trẻ bao giờ cũng là 

những người hào hứng nhất. Dẫu rằng mâm cúng 
Tết Đoan Ngọ chỉ là ít rượu nếp trắng, nếp cẩm hay 
cơm rượu, vài cái bánh tro hay bánh ú tro, vài quả 
mận vải hoặc trái cây theo vùng miền, vậy cũng đủ 
để bọn nhóc vui vẻ say mê. Cũng vì thế, cái Tết của 
mùa hè luôn chộn rộn tiếng cười.

Ngày Tết Đoan Ngọ được mở ra bằng mùi 
thơm nồng của rượu nếp được ủ trong chiếc lá sen 
thơm thảo đặc trưng của mùa hè. Theo lệ xưa, Tết 
Đoan Ngọ sẽ cúng vào chính Ngọ (từ 11 đến 1 giờ), 
nhưng ở rất nhiều gia đình, các hoạt động Tết Đoan 
Ngọ bắt đầu từ sáng sớm. 

Cụ thể sáng ngày Đoan Ngọ, rất nhiều nhà 
gọi nhau dậy thật sớm sau đó ăn ngay vài thìa rượu 
nếp để "giết sâu bọ".

Đừng lo ăn rượu nếp vào lúc sáng, khi bụng 
còn đói sẽ say, bởi rượu nếp hay cơm rượu tuy có 
men thật nhưng muốn say không hề dễ, vì ai mà ăn 
rượu nếp lấy no? Khi ăn rượu nếp, người ta chỉ 
thanh cảnh dùng chiếc thìa lấy miếng rất nhỏ rồi 
chậm rãi nhai để cái giòn thơm, cay nồng của món 
ăn tan trong khoang miệng.

Làm rượu nếp không khó, nguyên liệu chủ 
đạo chỉ gồm gạo nếp đồ chín và men gạo. Nhưng 
muốn có mẻ rượu nếp ngon, còn cần sự khéo léo, 
tinh tế của người nội trợ trong quá trình ủ men. 

Bởi rượu nếp ngon nhất khi chín tới, nếu 
giở ra quá sớm, rượu sẽ có vị đắng do men chưa 
biến đổi hết thành đường. Nếu ủ quá lâu, cái rượu 
nếp sẽ mất độ giòn mọng, ăn bị bã và rất cay.

Một món khác không thể thiếu trong Tết 
Đoan Ngọ chính là bánh gio hay bánh tro… thứ 
bánh làm từ gạo nếp và tro. Nghe qua thì đơn giản 
nhưng không phải loại tro nào cũng làm được 
bánh. 

Tro để làm bánh thường là của lá găng, lá 
tầm gửi, thân lá cây vừng phơi khô hoặc tro của hạt 
xoan chín, tro rơm nếp thì bánh mới thơm ngon, khi 
ngâm với nếp ngon mới cho ra được tấm bánh 
trong veo màu hổ phách, nhìn xuyên thấu cả những 
hạt nếp lóng lánh.

Bánh tro tính mát, thơm mùi tro và vị rất 
nhạt, bởi thế khi ăn, người ta thường cắt bánh tro 
thành từng miếng nhỏ rồi rưới thẫm mật mía lên để 
cái ngọt thanh của mật quyện với vị bánh, tạo thành 
những miếng thơm thảo mà nhớ lâu. Đây cũng là 
món lũ trẻ mê nhất, vì trẻ con vốn hảo ngọt mà.

Rồi Tết Đoan Ngọ còn là mận, là vải, 
những thứ quả được liệt vào hàng nóng ơi là nóng, 
ăn vào dễ mụn tùm lum, nhưng vị ngon thì khó chối 
từ đến mức, khi những thức quả theo chân các bà 
nội trợ về, hiếm ai có thể từ chối làm ngơ. 

Ở miền Bắc, Tết Đoan Ngọ còn đang là 

mùa sấu, nên một số nhà thích ăn của chua còn 
tranh thủ mua thêm vài lạng sấu về xoắn trôn ốc rồi 
chấm muối hay dầm rồi xuýt xoa cùng nhau ăn.

Trên khắp dải đất hình chữ S, Tết Đoan 
Ngọ của mỗi vùng miền mỗi khác biệt về cung 
cách, đồ ăn hay tên gọi, cách chế biến từng món. 
Chẳng hạn ở miền Nam, miền Trung bên cạnh cơm 
rượu, bánh ú tro còn có thêm các món mặn như heo 
quay, thịt vịt để mâm cỗ thêm đầy đặn, sung túc.

Bao nhiêu năm, nét truyền thống của Tết 
Đoan Ngọ vẫn vậy. Và dù mỗi vùng miền mỗi khác 
biệt nhưng có một điều chắc chắn là dù khác biệt 
đến đâu, mỗi người, mỗi vùng đều dành thật nhiều 
chăm chút, tình cảm cho cái Tết của mùa hè này.

Tết Đoan Ngọ (hay còn gọi là Tết Đoan 
Dương, Tết diệt sâu bọ) diễn ra vào ngày 5/5 âm 
lịch hàng năm là một ngày lễ Tết truyền thống ở 
một số nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. 

Đây là một trong những nét văn hoá cổ 
truyền của dân tộc, được lưu truyền từ đời này qua 
đời khác. Ở nước ta, Tết Đoan Ngọ là ngày phát 
động diệt sâu bọ cho cây trồng, với mong muốn 
một vụ mùa bội thu. ■

Quả sake nướng đen thui 
thành món ngon kỳ lạ

Ở
 Jamaica, người dân rất thích nướng 
nguyên một quả sake tới khi lớp vỏ 
cháy đen và sau đó thái lát ăn trực 

tiếp hoặc ăn kèm các món khác.
Sake là một loại trái cây giàu tinh bột. Đây 

là loại quả được người dân Jamaica vô cùng yêu 
thích. Họ thường nướng nguyên một quả sake trên 
bếp củi hoặc trong lò nướng. Khi quả sake cháy 
đen bên ngoài, họ cắt bỏ vỏ, thái thành từng miếng 
nhỏ, chiên trên chảo cho đến khi lát sake có màu 
vàng nâu.

Quả sake khi nướng trên than củi có mùi 
khói thơm ngon tuyệt vời. Ngoài ra, nó còn có thể 
nướng bằng lò nướng trong một tiếng rưỡi tùy 
thuộc vào kích cỡ của quả sake. Sau khi nướng 
chín, sake được bóc vỏ, cắt miếng và chiên nhanh 
trong dầu ăn. Khi ăn rắc thêm chút muối, miếng 
sake thơm ngon có vị giòn ở bên ngoài và mềm bên 
trong.

Món sake nướng thường được người dân 
Jamaica ăn kèm với quả ackee và cá muối. Quả 
Ackee có nguồn gốc từ Tây Phi, là đặc sản của 
người Jamaica. Ackee và cá muối là món ăn quốc 
gia của người Jamaica được chế biến từ ackee và cá 
tuyết muối.

Để chế biến món ăn, cá tuyết muối được 
xào với ackee luộc, hành tây, ớt Scotch, cà chua, 
sau đó nêm nếm với các loại gia vị như tiêu và ớt 
bột. Món này có thể ăn cùng với thịt xông khói và 
cà chua và thường được người dân dùng vào bữa 
sáng.

Ackee và cá muối thường được ăn kèm với 
quả sake nướng thái lát, cơm và đậu Hà Lan hoặc 
cơm trắng. ■
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Bí ẩn Ngọc Môn Quan - Vén 
màn sự thật về lời đồn “hồn ma” 
trấn yểm lối vào Lop Nur

Mặc dù cát vàng chôn vùi nhiều 
thành cổ, nhưng tàn tích còn lại 
của Ngọc Môn Quan lại hé lộ 

nhiều điều bí ẩn khác...
Lop Nur vẫn luôn là vùng đất nhiều bí ẩn 

thu hút các nhà khoa học, nhà khảo cổ, nhà thám 
hiểm cùng nhiều khách du lịch. Không chỉ vậy, với 
những câu chuyện dân gian, truyền thuyết trôi nổi 
trên dòng thời gian, Lop Nur là cội nguồn sáng tạo 
của nhiều bộ phim, các bộ truyện giả tưởng cùng 
tiểu thuyết trinh thám. 

Trong cuốn tiểu thuyết linh dị lữ hành Tây 
Xuất Ngọc Môn của mình, tác giả Vĩ Ngư đã chắp 
nối, xây dựng lại hình ảnh quan ải Ngọc Môn Quan 
trong lịch sử. Mặc dù thêm thắt nhiều yếu tố kỳ bí 
nhưng trong lịch sử, quan ải này là một nơi cực kỳ 
trọng yếu, là cửa ngõ thông thương của con đường 
tơ lụa cổ đại. Và quan trọng hơn hết, Ngọc Môn 
Quan cũng liên quan đến sự kỳ lạ, đầy bí ẩn của 
Lop Nur.

Muốn băng qua Lop Nur theo hướng 
Đông-Tây có thể chọn cách đi từ Ngọc Môn Quan. 
Trong nhiều tài liệu cổ ghi lại, cung đường du lịch 
bí ẩn bắt đầu từ Ngọc Môn Quan đến thành phố ma 
Yardang, địa điểm Bành Gia Mộc mất tích, gò 
thánh liễu, thị trấn Lop Nur, hồ Tâm, mộ Dư Thuần 
Thuận và sau cùng đến Long Thành.

Theo Tây Xuất Ngọc Môn, có một truyền 
thuyết kỳ lạ về sa mạc rằng: “Từ xưa đến nay, 
người chết giữa lòng sa mạc đều không tìm thấy 
xác. Bởi vì luôn có những hồn ma vô hình ẩn núp 
dưới những đồi cát trùng điệp. Chúng mang thi thể 
con người xuôi theo gió lốc trong sa mạc mênh 
mông, trôi dạt đến nơi xa hàng trăm hàng nghìn 
dặm”.

Ngoài ra, bài đồng dao đáng sợ khi nhắc 
đến Ngọc Môn Quan trong Tây Xuất Ngọc Môn có 
câu: “Ngọc Môn Quan, Quỷ Môn Quan,... xuất 
quan một bước máu chảy cạn. Ngươi kim ốc tàng 
kiều vui sướng hưởng lạc, đâu màng ta nhập quan 
nước mắt chứa chan...”. Vậy ngoài thực tế, Ngọc 
Môn Quan là nơi như thế nào?

Ngọc Môn Quan
Đôn Hoàng có 2 ải Ngọc Môn Quan và 

Dương Quan. Tương truyền, Ngọc Môn Quan còn 
được gọi là Âm Quan. Đây là điểm giao thoa trên 

con đường tơ lụa cổ đại thông thương hai nhánh 
Nam và Bắc. Hướng về phía Bắc gọi là Tây Xuất 
Ngọc Môn, sẽ đi qua Lop Nur, Lâu Lan. Còn phía 
Nam gọi là Tây Xuất Dương Quan, qua sa mạc 
Taklamakan, đều là những cung đường khó đi. 
Taklamakan trong tiếng Uyghur có nghĩa là “Có 
vào mà không có ra”.

Ngọc Môn Quan được xây dựng năm 
nào?

Ngọc Môn Quan được xây dựng vào 
khoảng năm 111 TCN, nằm ở sa mạc Gobi, cách 
Đôn Hoàng 90km về phía Tây Bắc. Ngọc Môn 
Quan là quan ải được giữ nguyên hiện trạng. Nó là 
đài đất vuông vuông được đắp bằng đất vàng, tính 
cả thời gian ra vào lẫn đi dạo hết một vòng cũng 
chưa tới 5 phút. Theo sử sách ghi chép lại đây là nơi 
sứ giả và các đoàn thương nhân qua lại nườm nượp 
nhưng trên thực tế thì quy mô còn lại hơi nhỏ.

Ngọc Môn Quan là đài đất hình vuông, đắp 
bằng đất vàng, tường thành được bảo quản tốt. 
Quan ải cao 10m, dài từ Đông sang Tây là 24m, 
rộng khoảng 26,4m và có diện tích khoảng 633m2.

Ngọc Môn Quan thời xưa
Thời xưa Ngọc Môn Quan chỉ là một con 

đèo nhỏ nằm ở phía Tây Đôn Hoàng, là con đường 
huyết mạch quan trọng kết nối khu vực Trung Á 
với Trung Quốc. Nơi đây có nhiều nước nhỏ như 
Cao Xương, Khâu Từ, Nhu Nhiên, Vu Điền,... 
được gọi chung là Tây Vực. Dưới thời nhà Hán, 
một tuyến phòng thủ được thành lập từ Tửu Tuyền 
(Cam Túc) thuộc hành lang Hà Tây kéo dài về phía 
Tây và Ngọc Môn Quan chính là thành lũy cuối 
cùng ngăn cách giữa Trung Nguyên và Tây Vực. 
Chỉ cần bước qua Ngọc Môn Quan là sẽ tiến vào 
vùng đất hoang vu, khắc nghiệt, đầy rẫy những 
điều bí hiểm, khó lường.

Thời kỳ hưng thịnh, Ngọc Môn Quan đã 
từng đông đúc và náo nhiệt khi hàng vạn người Tây 
Vực lẫn Trung Nguyên đến đây giao thương. Lúc 
bấy giờ, ở đèo Ngọc Môn, tiếng chuông lạc đà vang 
khắp cõi trời xanh, tiếng người reo hò, tiếng ngựa 
hí, đoàn buôn tấp nập, sứ giả đến rồi đi, cảnh tượng 
thật là phồn vinh.

Dưới sự biến đổi của lịch sử, nắng gió sa 
mạc và dòng chảy thời gian, Ngọc Môn Quan nay 
chỉ còn tàn tích đứng chơ vơ giữa biển cát mênh 
mông. Cạnh Ngọc Môn Quan là đoạn trường thành 
thời Hán vương vãi vài vết tích. Tàn tích Ngọc 
Môn Quan sừng sững trên ngọn đồi nằm trên sa 
mạc Gobi hẹp từ Đông sang Tây. Đứng trên đỉnh 
đèo cổ, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy đầm 
lầy, khe núi, Vạn Lý Trường Thành uốn lượn, 
những cây hồ dương cao và thẳng, những cây thánh 
liễu đỏ rực, những ngọn lau sậy đung đưa trong gió 
cát. Tất cả những thứ ấy làm nên một Ngọc Môn 
Quan thần bí.

Những tàn tích lặng lẽ cô đơn trong sương 
lạnh gió nóng của sa mạc, chứng kiến sự biến đổi 
của thời đại và chất chứa trong mình bao bí mật bị 
thời gian vùi lấp...

Bí ẩn Ngọc Môn Quan
Ngọc Môn Quan thật đang ở đâu?

Năm 1907, nhà thám hiểm người Anh gốc 
Hungary Marc Aurel Stein đào được nhiều sách cổ 
bằng thẻ tre thời nhà Hán ở gần đây. Sau khi khai 
quật được thành cổ Lâu Lan thì nơi này cũng được 
cho là ải Ngọc Môn trong lịch sử.

Được cho là nơi thông thương của con 
đường tơ lụa cổ đại, tuy nhiên Ngọc Môn Quan của 
hiện tại hơi nhỏ, nên có nhiều lời đồn cho rằng 
Ngọc Môn Quan thật vẫn chưa được tìm ra. 

Vốn dĩ, với trình độ khoa học hiện đại, 
Thành cổ Lâu Lan và Thành cổ Tinh Tuyệt chôn 
sâu dưới lòng sa mạc còn được phát hiện thì cửa ải 
Ngọc Môn chắc chắn sẽ được tìm ra. Những lời 
đồn thổi lan truyền rằng Ngọc Môn Quan thực sự 
vẫn đang ở... trong lòng đất và bị “phong hóa” rồi. 

Điều kiện sa mạc khắc nghiệt, xây thành 
đắp lũy đều cần sử dụng vật liệu tại chỗ như lau sậy, 
đất vàng, thánh liễu, hồ dương và đất nện. Gió bão 
vùng Tây Bắc rất mạnh, cuốn cát thành lốc có thể 
thổi tảng đá to lăn lông lốc. Chưa biết chừng Ngọc 
Môn Quan thực sự đã bị gió cát bào mòn từ lâu thì 
sao?

Ngọc Môn Quan - Nơi trấn yểm cổ đại?
Ngọc Môn Quan và Dương Quan được 

Hán Vũ Đế xây dựng sau khi Trương Khiên đi sứ 
Tây Vực. Ngọc Môn nằm ở phía Bắc núi Thiên 
Sơn, đèo Dương Quan nằm ở phía Nam núi Thiên 
Sơn. Theo quan niệm dân gian, núi phía Nam gọi là 
Dương, phía Bắc gọi là Âm. Con đèo nằm ở phía 
Nam thì gọi là Dương Quan, còn đèo ở phía Bắc 
gọi là Âm Quan. Từ đó, âm hưởng Bắc Nam hình 
thành nên bố cục Âm-Dương hài hòa.

Tuy nhiên, đèo phía Bắc thường được gọi 
là đèo Ngọc Môn. Phải chăng cái tên này chứa 
đựng bí mật?

Có thể nói rằng, thời nhà Hán rất thịnh hành 
tư tưởng âm dương ngũ hành. Trong cuốn “Sơ lược 
về lịch sử nhà Hán” có nhắc tới tín ngưỡng ở Tây 
Vực thời Hán là sự hòa hợp âm dương. Cũng như 
Vua tượng trưng cho Dương, Hậu tượng trưng cho 
Âm. Tương tự, Âm Quan và Dương Quan cũng là 
một chỉnh thể không thể tách rời.

Gọi là đèo Ngọc Môn vì theo góc nhìn văn 
hóa dân gian, ngọc có chức năng xua đuổi tà ma. 
Vào thời Hán, các quý tộc khi qua đời, họ được đặt 
ngọc bội lên người hoặc người quá cố mặc quần áo 
bằng ngọc chỉ vàng. Làm như vậy là để mong 
người quá cố không bị quấy rầy ở cõi âm.

Chính vì ý nghĩa này mà Ngọc Môn Quan 
đi vào văn học, thơ ca một cách rất sâu sắc và nhiều 
bí ẩn với cái tên “Cổng Ma”, “Cổng Tử Thần” gắn 
liền cùng chết chóc. Trong Hậu Hán thư, Ban Siêu 
cũng mang sứ mệnh đến Tây Vực và sống trong 31 
năm. Gần cuối đời, Ban Siêu gửi mong muốn được 
trở lại Trung Nguyên: “Không dám nhìn Cửu 
Tuyền, nhưng mong được sinh ra ở đèo Ngọc 
Môn”. Nhà vua liền cảm động, cho Ban Siêu trở về 
triều. Câu nói ấy có nghĩa là có thể đi qua ải Ngọc 
Môn - cánh cổng ma quái dẫn vào vùng đất nguy 
hiểm, để trở về quê hương của chính mình. Nếu nói 
“mong được sinh ra ở đèo Ngọc Môn” có nghĩa là 
sẵn sàng hy sinh vì bảo vệ nước nhà. ■
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát 
®ñöôïc aán ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western 

Union cung caáp cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi 
ngoaïi teä maø Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western 
Union giöõ laïi soá khaùc bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi 

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

$3,000).  Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi 
chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän 
taïi.  © 2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 

632-1998/1566
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  ÑIEÄN AÛNH

Quách Hiểu Đình: 'Mùa xuân' 
đang đến 

Cái tên Quách Hiểu Đình, có lẽ đối với 
rất nhiều khán giả mà nói vẫn còn khá 
xa lạ, nhưng nếu đã xem bộ phim Yêu 

lầm một đời thì sẽ có ấn tượng sâu sắc với vai Cố 
Ức La lúc nhỏ, mà người thể hiện vai diễn này 
chính là Quách Hiểu Đình khi mới 12 tuổi.

Xuất thân sao nhí, thiếu cơ hội bộc lộ tài 
năng

Tuy đối với diễn viên mà nói, xuất thân từ vai 
trò diễn viên nhí là một lợi thế lớn, có thể tiếp xúc 
với ngành giải trí sớm hơn người khác, nhưng lại 
không có nhiều diễn viên nhí thật sự trở nên nổi 
tiếng khi lớn lên, trường hợp như Quách Hiểu Đình 
chưa nổi tiếng đã trở mặt với công ty quản lý có thể 
đếm trên đầu ngón tay. Theo thông tin trên mạng, 
vào thời điểm năm 2009 khi Quách Hiểu Đình 16 
tuổi, sau vai Hoa Doanh đáng yêu lém lỉnh trong 
phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3, biểu hiện xuất sắc của cô 
đã thu hút sự chú ý của Đường Nhân Ảnh Thị và 
được công ty chiêu mộ về dưới trướng. Tuy nhiên, 
với vai trò diễn viên trẻ được công ty bồi dưỡng, 
trong thời gian ở Đường Nhân Ảnh Thị, Quách 
Hiểu Đình không có nhiều cơ hội bộc lộ năng lực.

Nhìn lại quãng thời gian đó, Quách Hiểu Đình 
đã hợp tác với nhiều diễn viên tên tuổi như Lưu Thi 
Thi, Hà Nhuận Đông, Đồng Đại Vi, Hàn Đông 
Quân… trong các bộ phim ăn khách như Tiên kiếm 
kỳ hiệp 5, Bộ bộ kinh tâm… Nhưng, xoay đi xoay 
lại nhiều năm, khán giả chỉ nhớ đến Quách Hiểu 
Đình với vai Hoa Doanh, sau này khi Đường Nhân 
Ảnh Thị ký hợp đồng với nhiều diễn viên trẻ khác, 
sự lăng xê của công ty đối với Quách Hiểu Đình 
càng không thể so sánh với Cổ Lực Na Trát mới gia 
nhập. Thậm chí, lúc đó trong ngành còn có tin đồn, 
mẹ Quách Hiểu Đình đã chỉ trích Đường Nhân Ảnh 
Thị làm chậm trễ sự phát triển của con gái bà, vì thế 
việc Quách Hiểu Đình rời khỏi Đường Nhân Ảnh 
Thị tìm hướng đi khác là khó tránh khỏi, chỉ có điều 
xảy ra tranh chấp với công ty quản lý, đối với một 
diễn viên trẻ mà nói, chỉ có hại chứ không có lợi.

Sau khi Quách Hiểu Đình rời khỏi Đường 
Nhân Ảnh Thị, công ty quản lý mới mà cô đầu quân 
cũng không giúp ích được gì cho sự nghiệp của cô, 

nhất là vào thời điểm mấu chốt năm 2016, ngành 
giải trí có được nguồn vốn đầu tư hùng hậu, “hình 
tượng” trở thành pháp bảo để diễn viên giành lưu 
lượng và lợi ích. Sau bao năm cố gắng với các vai 
nữ thứ, may mắn là hiện tại Quách Hiểu Đình đang 
ngày càng khẳng định tên tuổi, tiêu biểu nhất là vai 
Thuận Đức Tiên Cơ trong series phim Ngự giao ký, 
cô đã thành công khiến khán giả một lần nữa nhớ 
đến mình, tiếp theo Quách Hiểu Đình còn được chờ 
đón trong phim Thương Lan quyết hợp tác với Ngu 
Thư Hân, Vương Hạc Đệ, phim Úc úc thông thông 
hợp tác với Dương Thước, Trương Hàn. Rõ ràng 
“mùa xuân” của Quách Hiểu Đình đang đến.

Từng là “nữ thần học bá”

Quách Hiểu Đình sinh năm 1993 tại Thượng 
Hải, năm 4 tuổi bắt đầu học khiêu vũ, 5 tuổi bắt đầu 
đóng phim, đại học học tại Học viện hý kịch 
Thượng Hải khoa diễn xuất khóa học năm 2011. 
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm xưa, cô đã 
đạt thành tích rất cao - 630 điểm, nhưng cô chưa 
từng khoe khoang việc học giỏi, điểm số khủng của 
cô là do giáo viên tiết lộ trên weibo.

Điều đáng nói là năm ấy Quách Hiểu Đình còn 
là “đem phim thi cử”. Lúc thi tốt nghiệp, cô đang 
đóng phim Bộ bộ kinh tâm, nhân vật cách cách 
Mẫn Mẫn chính là cô. Dù là vai diễn gì, Quách 
Hiểu Đình đều thể hiện rất tự nhiên, từ tính cách, 
hình dáng đến cảm xúc của nhân vật đều được cô 
diễn dịch một cách sinh động, được dân mạng khen 
nức nở. Làm diễn viên lâu như vậy, khí chất “học 
bá” của Quách Hiểu Đình vẫn còn đó. Ngoài đóng 
phim, sở thích còn lại của cô chính là đọc sách.

Trong phim Ngự giao ký: Kháp tự cố nhân 
quy, điên cuồng vì yêu khiến khán giả xót 
thương

Là tuyến vai phản diện trong phim, nhân vật 
Thuận Đức Tiên Cơ của Quách Hiểu Đình vừa xuất 
hiện đã khiến người xem có ấn tượng mạnh, tuy 
không có nhiều cảnh phim nhưng mỗi lần lộ diện 
đều trở thành tâm điểm chú ý. Dùng từ “điên 
cuồng” để mô tả Thuận Đức Tiên Cơ một chút cũng 
không quá đáng.

Trong phần 1 - Ngự giao ký: Dữ quân sơ tương 
thức, Thuận Đức Tiên Cơ một lòng muốn dùng 
đuôi cá của nhân ngư làm váy, đến Ngự giao ký: 
Kháp tự cố nhân quy, đuôi cá của cô đã hóa thành 
đôi chân. Có thể nói, Quách Hiểu Đình đã hòa nhập 
làm một với nhân vật Thuận Đức Tiên Cơ, không ai 
thay thế được.

Đối với tuyến vai Nhữ Lăng (Thuận Đức Tiên 
Cơ), Quách Hiểu Đình đã nắm bắt rất tốt, từ vẻ kiêu 
ngạo, suy nghĩ đơn giản trong Ngự giao ký: Dữ 
quân sơ tương thức, đến ánh mắt ưu sầu, bớt sát khí 
trong Ngự giao ký: Kháp tự cố nhân quy. Sự thay 
đổi trên người Nhữ Lăng rất lớn, hơn nữa trong 
phim còn có một đoạn hồi tưởng lúc Nhữ Lăng bảo 
vệ em trai, Nhữ Lăng của khi ấy còn trong sáng, 
lương thiện. Trong các giai đoạn khác nhau, Nhữ 
Lăng cũng có trạng thái khác nhau: “Nhữ Lăng 
trong Ngự giao ký: Dữ quân sơ tương thức ở bên 
ngoài rất điên cuồng, một lời không hợp là ra tay đả 

thương người khác, nhưng ở trước mặt sư phụ lại 
rất đáng yêu và nhút nhát. Còn trong Ngự giao ký: 
Kháp tự cố nhân quy, sau khi biết tất cả sự thật, Nhữ 
Lăng quyết định giả vờ nhận sai để khiến mình trở 
nên mạnh hơn, tưởng rằng làm vậy thì không ai có 
thể lấy đi thứ mà cô muốn. Nhữ Lăng của lúc này 
đã không còn ánh mắt ngây thơ trong sáng của 
thiếu nữ, dù gặp lại Ninh Thanh cũng không giống 
như trước” - Quách Hiểu Đình chia sẻ về tính cách 
nhân vật.

                                                              Trịnh 
Nghi

Thành công với “Thâm cung 
nội chiến”, Đặng Tụy Văn thừa 
nhận không thích phim cung 
đấu

Chia sẻ trong talk show Douyin, Ta De 
Shuang Chong Zou, Đặng Tụy Văn đã 
khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết 

cô không thích đóng phim thể loại cung đấu - thể 
loại mà với “Thâm cung nội chiến” đã đưa sự 
nghiệp của cô lên tầm cao mới. 

“Tôi thực sự không cảm thấy vui khi đóng 
những bộ phim truyền hình như vậy vì tôi ghét đấu 
đá nội bộ của các nhân vật” - Đặng Tụy Văn nói về 
lý do - “Mặc dù tôi vẫn thể hiện tốt nhất và cảm 
thấy hài lòng khi xem bản thân làm như vậy, nhưng 
khi tôi xem lại các cảnh của mình trong quá trình 
quay phim, tôi cảm thấy có phần không vui”. 

Đặng Tụy Văn nói thêm rằng cô ấy thấy âm 
mưu và chiến đấu rất vô nghĩa. Cô cũng sợ trở 
thành tấm gương xấu cho người khác. 

Nữ diễn viên yêu chuộng hòa bình cho biết: 
“Khi tôi xuất hiện trong Thâm cung nội chiến, có 
một cảnh tôi phải giết một người ngay sau khi xuất 
hiện lần đầu. Nhiều đứa trẻ coi nhân vật của tôi như 
thần tượng của chúng, và tôi cảm thấy đó là một 
ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tại sao chúng ta phải 
giết người? Tôi giết người ngay khi tôi xuất hiện? 
Làm thế nào mà tôi cuối cùng đã trở thành thần 
tượng của họ, tại sao mọi người phải chiến đấu với 
nhau? Tôi không thích nó!”. 

                                                                    
An Chi
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Lee Dong Wook bất ngờ 
thông báo dự ịnh kết hôn, ấn  đ
định thời gian trở thành 'chồng 
người ta'

Nam diễn viên Lee Dong Wook khiến 
dân tình “đứng ngồi không yên” khi 
bất ngờ nói về mẫu người lý tưởng 

của anh và khi nào anh dự định kết hôn: Anh chàng 
đặc biệt có thiện cảm với những cô nàng sở hữu 
mái tóc ngắn.

Màn ảnh Hàn thật sự không thiếu những diễn 
viên có nhan sắc cuốn hút khiến khán giả si mê. 
Tuy nhiên, để vừa có sắc lại vừa diễn xuất ổn định, 
chắc chắn Lee Dong Wook là cái tên không thể 
không kể đến. Đặc biệt, anh cũng là nam diễn viên 
hiếm hoi vẫn giữ được sức hút trong lòng khán giả 
dù đã 41 tuổi.

Tuy không thường xuyên tham gia nhiều dự án 
phim, nhưng mỗi khi anh chàng xuất hiện trên màn 
ảnh nhỏ đều làm cho dân tình “đứng ngồi không 
yên”.

Mới đây Lee Dong Wook đã có mặt trong 
video mới nhất của một kênh YouTube đình đám 
tại Hàn quốc.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng và 
dự định trong tương lai, câu trả lời của nam diễn 
viên khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích ở dưới 
phần bình luận.

Chia sẻ về “tình yêu sét đánh”, Lee Dong 
Wook muốn mọi thứ phải diễn ra tự nhiên: “Tôi 
luôn nghĩ trong thâm tâm rằng tôi muốn gặp ai đó 
một cách tự nhiên, và khi tôi ngồi một mình trên 
máy bay đi công tác, tôi tưởng tượng. Nếu một 
người phụ nữ như vậy ngồi cạnh tôi…”. Đồng thời 
nam diễn viên khẳng định bản thân ít nhất nên kết 
hôn trước tuổi 50.

Ngoài ra, anh chàng đặc biệt có thiện cảm với 
những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn: “Tôi thực sự 
không có mẫu người lý tưởng về ngoại hình. Tôi 
nghĩ một người phụ nữ trông đẹp với mái tóc ngắn 
sẽ hấp dẫn và dễ mến đối với tôi”.

Kể từ khi bước chân vào nghề tới nay, Lee 
Dong Wook liên tục dính tin đồn hẹn hò và được 
“đẩy thuyền” với nhiều mỹ nhân nổi tiếng. 

Trong đó, đáng nói tới là các mỹ nhân như: 

Lee Da Hee, Kim Hyun Joo, Yoo Ah In… 

Thế nhưng mối tình duy nhất được Lee Dong 
Wook công khai lại chính là Suzy.

Đầu tháng 3/2018, Lee Dong Wook và Suzy 
bất ngờ thông báo đang hẹn hò sau khi bị truyền 
thông Hàn “khui” chuyện bí mật qua lại. 

Lúc bấy giờ, cả hai vẫn chưa chính thức xác 
định tình cảm mà chỉ mới tìm hiểu giai đoạn đầu. 
Tuy nhiên, vì tin đồn bỗng lên mặt báo và được 
chia sẻ rộng rãi nên họ quyết định xác nhận tin vui 
này.

Theo đó, công ty quản lý của Lee Dong Wook 
là King Kong By Starship đã nhanh chóng lên tiếng 
thừa nhận. 

Đồng thời, công ty quản lý của Suzy lúc bấy 
giờ cũng xác nhận chuyện hẹn hò. Cả hai vẫn đang 
trong quá trình, giai đoạn tìm hiểu nhau với những 
cảm xúc vô cùng tốt đẹp.

Điều này khiến người hâm mộ của nam diễn 
viên Lee Dong Wook rơi vào tình cảnh “dở khóc dở 
cười. Bởi việc nam diễn viên chịu công khai hẹn hò 
sau bao nhiêu năm “ế dai dẳng” thật sự là một tin 
rất đáng mừng. 

Nhưng việc đối phương chính là Suzy - nữ 
diễn viên kém Lee Dong Wook 13 tuổi, đồng thời 
cũng vừa chia tay Lee Min Ho trước đó không lâu 
đã khiến nhiều người cảm thấy e ngại.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng hẹn hò, truyền 
thông bất ngờ đưa tin Lee Dong Wook và người 
đẹp Suzy đã chấm dứt chuyện tình cảm với lý do 
muôn thuở là vì công việc. 

Được biết, cả hai đều có lịch trình hoạt động 
và quay phim rất bận rộn. Điều này đã khiến căp 
đôi dần dần tự nhiên xa cách nhau, dẫn đến việc 
chia tay. Dù vậy, họ vẫn quyết định giữ mối quan hệ 
bạn bè.

OSEN trích dẫn từ nguồn tin thân cận: “Lee 
Dong Wook và Suzy gầy đây đã đường ai nấy đi 
rồi. Sau khi chia tay, hai nghệ sĩ ủng hộ đối phương 
với tư cách đồng nghiệp”.

Ngay sau khi tin tức trên nổ ra, công ty quản lý 
của đôi tình nhân cũng lên tiếng thừa nhận mọi 
việc. 

Công ty JYP Entertainment phía cựu thành 
viên miss A khẳng định: “Đúng là Suzy đã chia tay 
Lee Dong Wook. Vì cả hai đều rất bận rộn nên 
không có thời gian gặp gỡ nhau. Và từ đó dẫn đến 
kết thúc mỗi người đi theo một lối đi riêng”. Công 
ty quản lý của sao phim Goblin là King Kong 
Entertainment cũng đưa ra phát ngôn tương tự: 
“Đúng là Suzy và Lee Dong Wook đã chia tay. Cả 
hai sẽ giữ quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp”.

Chuyện tình chóng vánh của cả hai không chỉ 
không làm người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, 
ngược lại các fan còn tỏ ra vui mừng vì cuối cùng 
Lee Dong Wook cũng trở về làm ông chú độc thân 
sáng giá của hội chị em.

                                                             Quốc 

Minh

Song Hye Kyo và dàn 'tình 
trẻ': Song Joong Ki không phải 
người đặc biệt nhất

Song Hye Kyo là một trong những mỹ 
nhân hiếm hoi của Kbiz khi thường 
xuyên được cộng tác cùng dàn mỹ nam 

trẻ tuổi. 

Chính nhờ ngoại hình trẻ trung cùng khuôn 
mặt đẹp chuẩn hack tuổi của mình mà mỹ nhân 
đình đám xứ Hàn thường xuyên được ghép đôi 
cùng các mỹ nam kém tuổi.

Mặc dù chênh lệch nhiều về tuổi tác nhưng sự 
trẻ trung của Song Hye Kyo dường như đã xóa 
nhòa đi khoảng cách tuổi tác của cô cùng dàn tình 
trẻ.

Trong một diễn đàn chuyên thảo luận về các 
diễn viên và idol có xuất hiện những topic liên 
quan đến Song Hye Kyo. Theo người đăng bài thì 
Song Hye Kyo được xem là sao nữ may mắn nhất 
của Kbiz khi thường xuyên được sánh đôi cùng các 
nghệ sĩ điển trai.

Thậm chí người này còn liệt kê những cái tên 
thường xuyên xuất hiện trong danh sách TOP mỹ 
nam xứ Hàn đã từng hợp tác cùng Song Hye Kyo 
như Kang Dong Won, Hyun Bin hay Song Joong 
Ki…

Một trong những điều vô cùng đặc biệt chính 
là Song Hye Kyo luôn được chọn để ghép đôi với 
các bạn diễn ít tuổi và vô cùng điển trai.

Một điều đặc biệt khác là do quá đẹp đôi nên 
lần nào Song Hye Kyo hợp tác cùng các mỹ nam 
kém tuổi đều có tin đồn hẹn hò.

Jang Ki Yong

Jang Ki Yong hợp tác cùng mỹ nhân xứ Hàn 
trong bộ phim Now, We are Breaking Up và được 
xem là 'tình trẻ' mới nhất của nữ diễn viên họ Song.

Anh chàng Jang Ki Yong sinh ngày 7/8/1992 
tại Ulsan và hiện đang theo học chuyên ngành Diễn 
xuất người mẫu tại ĐH Seokyeong.

Nam diễn viên hoạt động trong vai trò là người 
mẫu và diễn viên thuộc quản lý của YG 
Entertainment và công ty con YGX 
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Entertainment.

Jang Ki Yong bước chân vào showbiz Hàn 
trong vai trò là người mẫu với ngoại hình điển trai 
khi sở hữu chiều cao 1m87 cùng gương mặt vô 
cùng nam tính.

Ở lĩnh vực người mẫu, Jang Ki Yong nhận 
được nhiều lời khen ngợi cùng thành tích vô cùng 
đáng nể khi từng đạt giải người mẫu của năm tại 
Asia Model Festival 2014 cũng như góp mặt trong 
nhiều show diễn thời trang đình đám.

Khi hợp tác cùng nhau trong một dự án phim, 
Song Hye Kyo cũng dành nhiều lời ca tụng đến đàn 
em. Theo đó, một điều đặc biệt hơn là nữ diễn viên 
còn cùng mọi người đến quân ngũ để thăm Jang Ji 
Yong.

Đây được xem là điều mà cô chưa từng làm 
với bất kỳ ai và nam diễn viên trẻ Jang Ki Yong 
cũng là 1 trong số ít người được nữ diễn viên công 
khai giữ mối quan hệ cũng như tương tác thường 
xuyên. Chính sự ưu ái đặc biệt này khiến Song Hye 
Kyo và Jang Ki Yong dính tin đồn hẹn hò.

Park Bo Gum

Park Bo Gum cũng là cái tên không mấy xa lạ 
đối với nhiều netizen khi cả hai từng ghép cặp 
trong bộ phim Encounter.

Màn kết hợp quá tình tứ của cả hai đã khiến 
nhiều người trầm trồ vì sự 'xứng đôi vừa lứa'. Thậm 
chí Park Bo Gum thời điểm này cũng bị lôi kéo 
không ít vào những câu chuyện ly hôn giữa Song 
Hye Kyo và Song Joong Ki.

Cụ thể vào thời điểm cuộc hôn nhân giữa Song 
Hye Kyo và Song Joong Ki rạn nứt, nhiều tin đồn 
cho rằng Park Bo Gum chính là kẻ thứ 3 đã chen 
chân vào cuộc hôn nhân của cả hai. Dù phía Park 
Bo Gum đã lên tiếng phản bác và tuyên bố sẽ khởi 
kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt nhưng sự im 
lặng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng 
cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến dân tình không khỏi 
nghi ngờ.

Song Joong Ki

Song Joong Ki - chồng cũ Song Hye Kyo cũng 
là một trong những mỹ nam kém tuổi từng kết hợp 
cùng Song Hye Kyo trong bộ phim đình đám Hậu 
Duệ Mặt Trời.

Tuy nhiên, đối với Song Joong Ki thì lại là một 
câu chuyện khác bởi sau bộ phim đình đám thì 
chuyện tình giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo 
cũng nảy nở và cả hai chính thức về chung nhà cách 
đó không lâu.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thế kỷ được cho đẹp 
nhất màn ảnh Châu Á khiến dân tình không khỏi 
bất ngờ khi tuyên bố tan vỡ sau hơn 1 năm chung 
sống.

Hậu đường ai nấy đi, cuộc sống của Song Hye 
Kyo và Song Joong Ki vẫn nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của truyền thông. Thậm chí nhiều người 
còn không ngần ngại đặt cả hai lên bàn cân để so 
sánh dù đã chẳng còn liên hệ gì đến nhau nữa.

                                                      Nguyễn 
Hương

Thang Duy - 'nàng thơ' nổi 
bật ở LHP Cannes

Minh tinh gốc Hoa Thang Duy được 
giới chuyên môn khen quyến rũ, 
khó quên với vai góa phụ ở phim 

tranh giải LHP Cannes.

Decision to Leave công chiếu hôm 23/5, được 
tạp chí điện ảnh Screen Daily chấm 3,2/4 điểm - 
cao nhất trong số 12 tác phẩm tranh giải Cành Cọ 
Vàng đã công chiếu. Năm nay, tổng cộng 21 phim 
tranh Cành Cọ Vàng, Decision to Leave là phim 
đầu tiên được chấm trên ba điểm.

Ở tác phẩm của đạo diễn Park Chan Wook, 
Thang Duy vào vai Seo Rae - người phụ nữ Trung 
Quốc biết nói tiếng Hàn. Sau khi chồng chết, Seo 
Rae bị cảnh sát Hae Jun (Park Hae Il đóng) điều tra 
vì tình nghi giết người. Tuy nhiên, quá trình làm rõ 
vụ án, Hae Jun và Seo Rae dần thay đổi định kiến 
về nhau, nảy sinh tình cảm bị coi là cấm kỵ.

Trên Mtime, minh tinh 43 tuổi nói Seo Rae là 
vai diễn cô khao khát bởi kỳ vọng bản thân mang 
diện mạo khác lạ tới khán giả. Còn đạo diễn Park 
Chan Wook và nhà biên kịch Jung Seo Kyung tiết 
lộ Thang Duy là nàng thơ gợi cảm hứng để họ thực 
hiện bộ phim. Từ khi viết kịch bản, Jung Seo 
Kyung đã “đo ni đóng giày” nhân vật cho người 
đẹp Trung Quốc.

Với thể hiện trong Decision to Leave, sự 
nghiệp của Thang Duy lên tầm cao mới, giới phê 
bình quốc tế đánh giá cao diễn xuất của người đẹp.

Park Chan Wook nhận xét Thang Duy có 
những đặc điểm: thành thật, đơn giản, trang nhã và 
kiên định. Việc cô nỗ lực học tiếng Hàn để nhập vai 
Seo Rae giúp phim đạt được hiệu quả như ông 
mong muốn. 

Ông nói: “Thang Duy rất dũng cảm, táo bạo, 
những gì cô ấy biểu đạt không bao giờ bị hạn chế. 
Nhưng đồng thời, rất khó để hiểu được cô ấy. 
Thang Duy như một giếng sâu. Tôi không gọi đó là 
huyền bí, nhưng cô ấy thực sự có sự sâu sắc như 

vậy, làm người khác tò mò”.

Cây viết Peter Bradshaw của tờ The Guardian 
khen diễn xuất của Thang Duy tuyệt vời hơn trong 
Sắc giới, nhận xét cô “gợi tình một cách dè dặt, 
mạnh mẽ, quyết liệt nhưng mang vết thương tình 
cảm sâu sắc”. Peter Bradshaw chấm tác phẩm điểm 
tuyệt đối vì nội dung chặt chẽ, kết hợp khéo léo các 
yếu tố ly kỳ hồi hộp lẫn tình yêu lãng mạn.

Trang IndieWire gọi đây là phim lãng mạn 
nhất năm. Thang Duy hóa thân người phụ nữ phiêu 
dạt tha hương, cuốn hút người xung quanh bởi cả 
hình thức lẫn tính cách. 

Trang Sohu viết về nhân vật Seo Rae: “Sự 
thông minh lẫn huyền bí của nàng khiến những 
người đàn ông xung quanh mê đắm, không thể 
ngừng theo đuổi, tìm hiểu nàng... Tới cuối câu 
chuyện, bí mật lớn nhất của phim không còn là 'ai 
là hung thủ' mà thành 'rốt cuộc thế giới nội tâm của 
Seo Rae như thế nào'? Nàng đến từ vụ án đẫm máu 
và đi cùng con sóng biển, khiến người xem khó 
quên”.

Theo DongA, khi trả lời truyền thông Hàn 
hôm 22/5, Park Chan Wook nói so với các tác phẩm 
trước của ông, Decision to Leave không có nhiều 
cao trào, không có cảnh bạo lực, nữ chính cũng 
không có cảnh “nóng”. Tác phẩm mới mang hơi 
thở nho nhã, cổ điển. Ông chọn cách kể chuyện 
hàm súc, hài hước và nhã nhặn.

Phim nhận phần lớn đánh giá tích cực từ giới 
chuyên môn, khán giả. Tuy vậy, một số người cho 
rằng tác phẩm hơi khó hiểu. 

Trên DongA, một khán giả người Pháp nói: 
“Decision to Leave mang đến những hình ảnh đẹp 
nhưng câu chuyện hơi ôm đồm, phức tạp”. Phim ra 
rạp Hàn từ 29/6, dự kiến phát hành tại 192 quốc gia, 
vùng lãnh thổ. Thang Duy sinh năm 1979, từng ba 
lần thi trượt khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch 
trung ương, Trung Quốc. Năm 2000, cô thi đỗ 
trường này chuyên ngành Đạo diễn. 

Năm 2006, người đẹp thành tâm điểm chú ý 
của giới điện ảnh toàn cầu khi đóng cặp Lương 
Triều Vỹ trong phim Sắc giới của đạo diễn Lý An. 
Ngoài diễn xuất biến hóa, Thang Duy dấy vô số 
bàn tán với loạt cảnh giường chiếu táo bạo.

Cảnh nóng trong Sắc giới từng khiến Thang 
Duy gặp khó khăn trong sự nghiệp. Theo 
Appledaily, nữ diễn viên bị hạn chế công việc tại 
Trung Quốc do có luồng ý kiến cho rằng vai diễn 
của cô “ảnh hưởng không tốt tới thanh thiếu niên”. 

Sau đó, Thang Duy chuyển hướng đóng phim 
Hong Kong, Hàn Quốc như Võ hiệp, Vãn thu. Từ 
năm 2010, người đẹp trở lại đóng phim ở quê nhà, 
từng gây sốt phòng vé với Truy tìm người hoàn 
hảo.

                                                         Nghinh 
Xuân
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SNSD sau 15 năm

Theo Allkpop, SNSD hiện là nhóm nữ 
thế hệ 2 duy nhất vẫn giữ được sức hút 
mạnh mẽ trong suốt 15 năm hoạt động. 

Dù cùng nhóm hay riêng lẻ, họ đều thành công với 
con đường đã chọn.

Ngày 17/5, màn tái hợp của nhóm nhạc nữ 
quốc dân - SNSD nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt 
động được giới truyền thông tiết lộ. Trở lại với đội 
hình 8 người sau thời gian dài gián đoạn song cái 
tên SNSD đã cho thấy sức hút không hề sụt giảm 
khi nhanh chóng vươn lên dẫn đầu hot search trên 
Naver – cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc.

Nếu thế hệ đầu tiên là người đặt nền móng, 
những thần tượng Gen 2 đã góp phần đưa Kpop 
vươn tầm thế giới. Đây cũng được xem là giai đoạn 
hoàng kim của Kpop khi chứng kiến sự ra đời của 
nhiều tên tuổi đã trở thành huyền thoại. Trong đó, 
SNSD là một trong những đại diện nổi bật cũng là 
nhóm nhạc nữ thế hệ 2 duy nhất còn tồn tại và nổi 
tiếng.

Theo Newsen, 15 năm trôi qua với vô số nhóm 
nhạc ra mắt song SNSD vẫn luôn là tường thành 
vững chắc trong lòng người hâm mộ cũng như các 
thần tượng Kpop qua nhiều thế hệ. Dù không ít kỷ 
lục đã bị phá vỡ, danh xưng “nhóm nhạc nữ quốc 
dân” vẫn thuộc về các cô gái nhà SM. Các nhà phê 
bình âm nhạc cũng coi nhóm là một trong những 
đại diện tiêu biểu của nền văn hóa xứ kim chi.

Tường thành vững chắc qua nhiều thế hệ 
Kpop

Sau sự tan rã của các nhóm nhạc nữ thế hệ đầu 
như S.E.S và Fin.K.L, nền công nghiệp giải trí Hàn 
Quốc chứng kiến sự bành trướng của loạt thần 
tượng nam với những cái tên tiêu biểu như TVXQ, 
Big Bang hay Super Junior. Chỉ đến khi SNSD 
xuất hiện, các nhóm nhạc nữ mới dần lấy lại được 
sự chú ý.

Chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2007 
với vai trò tương đương Super Junior - nhóm nhạc 
nam nổi tiếng đình đám ở thời điểm đó, SNSD bị 
coi như “cái gai trong mắt” của một bộ phận người 
hâm mộ. Bên cạnh đó, việc liên tiếp vướng phải 
những tin đồn vô căn cứ như vô lễ, cặp kè với tiền 
bối hay phẫu thuật thẩm mỹ khiến các thành viên 
trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Đỉnh điểm vận xui của nhóm xảy ra tại sự kiện 
Dream Concert 2008 khi người hâm mộ các nghệ sĩ 
khác đồng loạt tắt đèn cổ vũ và im lặng trong suốt 
10 phút SNSD trình diễn. Sân khấu lớn lúc đó trở 
thành biển đen lạnh lẽo và đáng sợ. Đây chính là ký 
ức đáng buồn nhưng cũng đáng nhớ trong sự 
nghiệp hoạt động nghệ thuật của các cô gái nhà 
SM.

Tham gia chương trình Healing Camp, Yoona 
cho biết: “Khi quảng bá album đầu tiên Into The 
New World tại Dream Concert, chúng tôi đã phải 
trình diễn trong sự tẩy chay của khán giả. Suốt 10 
phút, sân khấu tối đen, im ắng như chỗ không 
người. Thế nhưng cả nhóm cố gắng tập trung vào 
tiết mục và những ánh sáng màu hồng le lói giữa 
vùng tối đen”.

Những tưởng các cô gái sẽ gục ngã sau khi bị 
khán giả thể hiện thái độ quay lưng, thế nhưng 
chính sự kiện này đã trở thành động lực khiến họ có 
bước trỗi dậy mạnh mẽ. Một năm sau biển đen tẩy 
chay, nhóm tái xuất ngoạn mục với Gee - bản hit 
đưa SNSD lên vị thế girl group hàng đầu Kpop. Kể 
từ đây, sự nghiệp của nhóm nữ nhà SM không 
ngừng thăng tiến.

Theo Korea Times, Gee chính là ca khúc mở 
đường cho chuỗi thành tích đáng nể của SNSD. 
Sau Gee, sản phẩm của họ cứ ra mắt là thành hit. 
Đặc biệt, bản hit Tell Me Your Wish vào năm 2008 
với tạo hình nữ thủy thủ trưởng thành, gợi cảm đã 
giúp các cô gái nhà SM có cú lột xác ngoạn mục, 
đưa tên tuổi của nhóm vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn 
Quốc.

Giai đoạn 2012-2013 đánh dấu bước chuyển 
mình trong phong cách âm nhạc của SNSD khi thử 
nghiệm những phong cách mới mẻ. Không chỉ ở 
Hàn Quốc mà truyền thông phương Tây cũng dần 
chú ý đến âm nhạc của họ sau khi I Got A Boy lọt 
vào danh sách 100 ca khúc định hình thập kỷ 2010s 
do Billboard bình chọn.

Bước sang năm 2014, nhóm tiếp tục có 
khoảng thời gian khó khăn khi các thành viên lần 
lượt vướng lùm xùm hẹn hò. Đặc biệt, scandal 
khiến SNSD có nguy cơ tan rã chính là sự rời đi bí 
ẩn của thành viên chủ chốt - Jessica. Tuy lý do 
không được tiết lộ, đa số ý kiến cho rằng việc nữ 
idol rời nhóm khi đang ở đỉnh cao danh vọng xuất 
phát từ mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết.

Sự việc này khiến nhóm chịu tổn thất đáng kể 
song các thành viên vẫn tiếp tục hoạt động và cố 
gắng lấp đầy chỗ trống của Jessica với đội hình 8 
người. Và thành công của loạt sản phẩm sau đó như 
Lion Heart, Party, All Night, Holiday chính là 
minh chứng rõ nét cho vị trí không thể thay thế của 
nhóm.

Năm 2021, Tiffany, Seo Hyun và Soo Young 
quyết định rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp hoạt 
động solo song họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với 
nhau. SNSD vẫn tiếp tục thành công với 5 thành 

viên dưới tên gọi mới là Oh!GG. Theo Naver, tuy 
không quảng bá rầm rộ, ca khúc Lil Touch vẫn trở 
thành hit khi đứng đầu nhiều BXH nhạc số, phá kỷ 
lục của loạt nghệ sĩ nhà SM.

Tờ New daily từng viết kỳ tích mà SNSD đạt 
được không phải là danh hiệu hay giải thưởng được 
tính bằng số, yếu tố khiến họ được tôn vinh là 
“tường thành Kpop” chính là tình cảm của công 
chúng. Hiếm có nhóm nhạc đông thành viên nào 
mà tất cả đều được khán giả nhớ mặt gọi tên. Cũng 
hiếm có nhóm nữ nào sở hữu chuỗi hit được lưu 
truyền qua nhiều thế hệ như các cô gái nhà SM.

Âm nhạc của họ được vang lên ở mọi nơi, 
ngay cả trong những sự kiện mang ý nghĩa trọng 
đại và cứ thế đi vào lòng công chúng một cách tự 
nhiên nhất. Sự nổi tiếng của SNSD còn đem đến 
thành tựu lớn về mặt thương mại và du lịch.

Dấu ấn cá nhân mạnh mẽ

Tờ Newsen từng nhận xét về SNSD: “Khi 
hoạt động nhóm, họ là một huyền thoại. Khi tách ra 
solo, họ khẳng định đẳng cấp”. Dù mỗi người đều 
chọn cho mình hướng đi riêng, điểm chung của tất 
cả thành viên là sự thăng hạng về ngoại hình và 
danh tiếng.

Trong SNSD, Tae Yeon là người có sự nghiệp 
âm nhạc solo thành công nhất và cũng là một trong 
những giọng ca được giới chuyên môn lẫn khán giả 
công nhận. Cô gặt hái được loạt giải thưởng danh 
giá với chuỗi hit Fine, I, Rain, Spark, Four 
Seasons...

Sản phẩm mới nhất đánh dấu màn trở lại solo 
sau 2 năm 3 tháng của giọng ca chính SNSD - Invu 
nhanh chóng thâu tóm nhiều BXH âm nhạc Hàn 
Quốc. Trang Xports News khẳng định mỗi lần Tae 
Yeon phát hành sản phẩm đều ghi nhận thêm nhiều 
kỷ lục.

Trong khi trưởng nhóm tỏa sáng ở mảng âm 
nhạc, em út lại phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực phim 
ảnh. Mới đây, cô xuất hiện trong bộ phim 18+ Love 
and Leashes với vai nữ chính nóng bỏng, rũ bỏ 
hoàn toàn những nhân vật mang hình tượng gái 
ngoan trước đó. Sau tác phẩm này, mỹ nhân 31 tuổi 
tiếp tục có 3 dự án ra mắt trong năm nay gồm Thief: 
The Sound of the Sword, The Jinx's Lover và Holy 
Night: Demon Hunters.

Thành viên lấn sân sang diễn xuất sớm nhất 
SNSD cũng là chủ nhân của loạt giải thưởng danh 
giá trong lĩnh vực phim ảnh là Yoona. Từng bị coi 
là “bình hoa di động”, sau nhiều năm chăm chỉ rèn 
luyện, mỹ nhân nhà SM được xếp vào hàng minh 
tinh nổi tiếng nhất nhì xứ kim chi.

Năm nay, Yoona tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ 
phim Big Mouse, hợp tác cùng Lee Jong Suk. Bên 
cạnh đó, các dự án Confidential Assignment 2: 
International, 2 O'Clock Date cũng đang được khởi 
quay. Ngoài phim ảnh, người đẹp sinh năm 1989 
còn bận rộn làm người mẫu đại diện cho nhiều 
thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng.
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Không đóng phim liên tục, Yuri vẫn nắm trong 
tay những vai diễn chất lượng. Năm 2021, giọng ca 
8X gặt hái được thành công ngoài mong đợi ngay 
từ lần đầu tiên đóng phim cổ trang. Sau hiệu ứng 
của Bossam: Steal the Fate, cô được mời đảm nhận 
vai chính trong phim điện ảnh Dolphin, dự kiến lên 
sóng vào năm 2023.

Vừa qua, Yuri tái xuất khán giả với vai trò 
huấn luyện viên của show tuyển chọn tài năng 
mang tên My Teenage Girls.

Tương tự Yuri, sự nghiệp diễn xuất của Soo 
Young đang bước đầu khẳng định dấu ấn. Năm 
2021, cô gây chú ý với phim truyền hình Bước 
chạy đến trái tim, tác phẩm điện ảnh Đêm giao thừa 
và web drama Tôi và anti fan kết hôn. Sắp tới, nữ ca 
sĩ - diễn viên trở lại với dự án truyền hình Tell Me 
Your Wish, đóng cùng Ji Chang Wook.

Giữa dàn mỹ nhân đình đám, Hyo Yeon nổi bật 
nhờ cá tính độc đáo và khả năng vũ đạo mạnh mẽ. 
Trước đó, nữ thần tượng sinh năm 1989 đã phát 
triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân qua loạt single 
Mystery, Badster, Dessert, Second… Song song 
nghiệp ca hát, Hyo Yeon còn là DJ nổi tiếng. Cuối 
năm 2021, cô và Tae Yeon là hai thành viên SNSD 
được chọn gia nhập vào nhóm nhạc dự án Girls On 
Top của SM Entertainment và gặt hái nhiều thành 
tích với sản phẩm debut Step Back.

Sau khi rời SM Entertainment, Tiffany chủ 
yếu hoạt động ở thị trường Mỹ. Loạt sản phẩm như 
Born Again, Magnetic moon… cho thấy sự “lột 
xác” trong phong cách và cá tính âm nhạc của mỹ 
nhân SNSD. 

Năm ngoái, Tiffany trở về Hàn Quốc để làm 
giám khảo show tuyển chọn Girls Planet 999. Năm 
nay, cô có màn tái xuất đáng mong đợi với vai diễn 
trong The Youngest Son of a Conglomerate, hợp 
tác cùng Song Joong Ki, Shin Hyun Bin…

So với các chị em trong nhóm, Sunny có phần 
im hơi lặng tiếng. Song cô lại là cái tên nổi tiếng 
với nhiều khán giả yêu thích chương trình giải trí 
trên truyền hình hoặc đài phát thanh. 

Với lối dẫn dắt khéo léo, cùng cách ứng xử 
duyên dáng, mỹ nhân nhà SM Entertainment 
thường xuyên được mời tham gia các show tạp kỹ 
ăn khách như Spicy Girls, Idea Panda, Legendary 
Trainee…

                                                          Linh 
Phương

Triệu Vy sau một năm bị cấm 
sóng

Nữ nghệ sĩ vẫn chưa lộ diện trước công 
chúng sau khi bị tẩy chay khỏi giới 
giải trí. Gần đây, cô lặng lẽ quyên góp 

từ thiện và đầu tư kinh doanh.

Triệu Vy biến mất hoàn toàn sau những ồn ào 
liên quan đến việc cô bất ngờ bị gạch tên khỏi các 
tác phẩm gắn liền tên tuổi, xóa hồ sơ cá nhân trên 

nền tảng Internet.

Nữ nghệ sĩ không có phát ngôn chính thức, 
không lộ mặt trước công chúng hay hoạt động trên 
mạng xã hội gần một năm qua. Sự tẩy chay từ giới 
quản lý văn hóa và công chúng vẫn buộc cô phải 
“ẩn náu”. Nhiều suy đoán về nơi ở và tương lai của 
nữ diễn viên được đăng tải.

Bị hạn chế hoạt động

Những thông tin tiêu cực xoay quanh Triệu Vy 
xuất hiện cùng thời điểm nghệ sĩ dưới trướng cô là 
Trương Triết Hạn vướng scandal chính trị nhạy 
cảm vào giữa năm 2021. 

Sau đó, cô bị cơ quan quản lý nghệ thuật tẩy 
chay, xóa tên khỏi các phim từng tham gia như 
Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa 
bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân... thu hồi loạt 
giải thưởng và danh hiệu danh giá mà Triệu Vy 
được vinh danh trong quá khứ.

Việc Triệu Vy bị xóa bỏ khỏi giới giải trí Hoa 
ngữ trở thành sự kiện chấn động và ồn ào nhất năm 
2021. Cơ quan chức năng và nữ diễn viên không 
đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Theo Sina, Triệu Vy không nằm trong nhóm 
nghệ sĩ bị cấm sóng của Hiệp hội Biểu diễn Trung 
Quốc, công bố vào cuối năm 2021. 

Danh sách này có 88 người, bao gồm người 
nổi tiếng trên mạng xã hội và nghệ sĩ trong showbiz 
vướng bê bối dính dáng luật pháp, đi ngược đạo 
đức như Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn và Ngô 
Diệc Phàm. Toutiao cho biết những người bị nêu 
tên trong danh sách không có cơ hội trở lại ngành 
nghệ thuật.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, từ tháng 9/2021, 
những ngôi sao có hành vi sai trái như sử dụng chất 
kích thích, trốn thuế, tấn công tình dục... hay lối 
sống cá nhân ảnh hưởng xấu đến xã hội, đều bị gắn 
thẻ “nghệ sĩ ô danh” vào lý lịch trên Internet.

Danh sách các sao bị gắn mác làm “ô nhiễm 
bầu không khí nghệ thuật” có Ngô Diệc Phàm, 
Trịnh Sảng, Kha Chấn Đông, Trương Triết Hạn, 
Hoắc Tôn, Phạm Băng Băng, Phùng Tổ Danh - con 
trai Thành Long... nhưng không có tên Triệu Vy.

Dù vậy, tờ Apple Daily của Hong Kong tiết lộ 
có lệnh cấm ngầm cho Triệu Vy tại Trung Quốc Đại 
lục. Cơ quan quản lý văn hóa không công bố tội 
trạng của nữ diễn viên hay liệt tên cô vào danh sách 

cấm vận công khai, nhưng vẫn phong tỏa sự nghiệp 
của Triệu Vy.

Trang tin cho biết người đẹp Tân dòng sông ly 
biệt khó có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh hay dự sự 
kiện thương mại trong vài năm tới đây. Hàng loạt 
dự án sắp xếp Triệu Vy đóng chính đã thay thế cô 
bằng nghệ sĩ khác. Các nhãn hàng, thương hiệu 
quốc tế chấm dứt hợp đồng đại diện với sao nữ.

Cuộc sống ẩn dật

Theo Sina, lần cuối cùng Triệu Vy xuất hiện 
trước công chúng là vào ngày 22/12/2021, tại 
Hong Kong. Đây là lần hiếm hoi Triệu Vy xuất hiện 
sau 4 tháng ngừng hoạt động nghệ thuật. Một số 
phương tiện truyền thông cho biết Triệu Vy không 
bị hạn chế xuất cảnh, cuộc sống cũng không bế tắc 
như những gì người hâm mộ phỏng đoán.

Nữ diễn viên không hoạt động trên mạng xã 
hội, tương tác với đồng nghiệp trong showbiz suốt 
10 tháng qua. Giới nghệ sĩ cũng từ chối nhắc đến 
Triệu Vy.

Theo Sinchew, vào tháng 3, Triệu Vy âm thầm 
quyên góp hơn 37.000 USD vào Quỹ phúc lợi 
cộng đồng cho bệnh nhân ung thư máu. Việc ủng 
hộ thiện nguyện được nữ nghệ sĩ duy trì suốt 6 năm, 
thực hiện dưới danh nghĩa con gái Tiểu Tứ Nguyệt.

Trang tin cho biết phim hoạt hình No.7 Cherry 
Lane do Triệu Vy, Trương Ngải Gia, Ngô Ngạn Tổ, 
Phùng Đức Luân... lồng tiếng sẽ ra mắt thị trường 
Đài Loan vào đầu tháng 7. 

Tác phẩm đã công chiếu tại Liên hoan phim 
hoạt hình quốc tế Annecy vào cuối tháng 6. Theo 
ETtoday, tên Triệu Vy vẫn nằm trong danh sách 
diễn viên tham gia dự án. Hiện, chưa rõ nữ diễn 
viên có xuất hiện trong buổi ra mắt phim ở Đài 
Loan hay không.

Theo On, cái giá Triệu Vy phải trả cho scandal 
này rất lớn, giá trị khối tài sản của nữ nghệ sĩ giảm 
mạnh. Trước khi xảy ra ồn ào bị cấm sóng, Triệu Vy 
nắm trong tay ít nhất 14 công ty. 

Sau bê bối, cô rút tài sản khỏi hàng loạt công ty 
đang đầu tư ở Trung Quốc Đại lục. Nữ diễn viên 
hiện chuyển hướng làm ăn sang Hong Kong.

Cuối năm 2021, dinh thự trị giá 12,7 triệu 
USD do Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đứng tên bị 
đổi chủ không rõ nguyên nhân. Theo Sina, vợ 
chồng ngôi sao Hoàn Châu cách cách hiện mắc 
khoản nợ 600 triệu HKD (76,4 triệu USD).

Theo HK01, tài sản có giá trị nhất hiện tại của 
Triệu Vy là 4 nhà máy rượu tại Pháp. Tổng giá trị 
của các nhà máy này gần 51 triệu USD. 

Đầu tháng 1, doanh nhân Huỳnh Hữu Long 
sang nhượng 30% cổ phần ở 2 nhà máy sản xuất 
rượu vang cho Hoàng Minh Chính - 21 tuổi, được 
cho là con trai riêng của chồng Triệu Vy. Hoàng 
Minh Chính là đại diện công ty, trong khi Triệu Vy 
vẫn nắm quyền điều hành với 70% cổ phần.

                                                             Quốc 
Minh
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Mỹ nhân xứ Hàn Kim Hee 
Sun trở lại màn ảnh rộng sau 19 
năm

Kim Hee Sun sẽ trở lại màn ảnh rộng 
sau 19 năm kể từ “A Letter from 
Mars” vào năm 2003, với bộ phim 

“Sweet and warm”.

Ngày 21/5, Kim Hee Sun đã được chọn vào bộ 
phim “Sweet and warm” (Tạm dịch: Ngọt ngào và 
ấm áp). Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ 
diễn viên sau 19 năm kể từ bộ phim “A Letter from 
Mars” vào năm 2003.

“Sweet and warm” là bộ phim hài lãng mạn. 
Kim Hee Sun sẽ đảm nhận vai một bà mẹ đơn thân, 
vừa nuôi con, vừa làm việc cho một công ty sản 
xuất bánh kẹo. Nam diễn viên Yoo Hae Jin sẽ đóng 
vai người yêu của cô - một chàng trai chưa từng hẹn 
hò trước đây. Quá trình quay phim sẽ bắt đầu vào 
tháng 6.

Bô phim được viết bởi biên kịch Lee Byeong 
Heon, người nổi tiếng với các tác phẩm “Extreme 
Job” (2019) và “Twenty” (2015), và được đạo diễn 
bởi Lee Han, người đứng sau các bộ phim 
“Innocent Witness” (2019) và “Punch” (2011).

Trước đó, vào tháng 1/2022, Kim Hee Sun trở 
lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Koo Ryeon trong 
Tomorrow. Ở tuổi 45, Kim Hee Sun có một màn lột 
xác khiến khán giả phải “giật mình”. Cả sự nghiệp 
toàn theo đuổi hình tượng người phụ nữ dịu dàng, 
nhẹ nhàng vậy mà ở độ tuổi U50, cô lại sẵn sàng 
cắt, nhuộm tóc hồng, ăn mặc cực kỳ cá tính. Vai 
diễn lần này cũng được cho là cá tính, mạnh mẽ 
hơn hẳn so với những nhân vật trước đây mà Kim 
Hee Sun từng đảm nhận.

Tuy nhiên, đây cũng là lần hiếm hoi trong sự 
nghiệp Kim Hee Sun bị chê bai về diễn xuất. 
Không ít khán giả cho rằng cô không thể hiện được 
thần thái của nhân vật - Thần Chết Goo Ryun, một 
người mạnh mẽ, quyền lực. Diễn xuất không đến 
nỗi dở tệ nhưng Kim Hee Sun dường như không 
khác nhiều so với những vai diễn trước kia, nhìn cô 
khán giả vẫn thấy sự hiền lành, nhu mì thay vì cá 
tính, nổi loạn.

Nhìn lại sự nghiệp của Kim Hee Sun:

Năm 1992, Kim Hee Sun bắt đầu sự nghiệp 
trong làng giải trí với vai trò một người mẫu quảng 
cáo và giành danh hiệu số một tại một cuộc thi tìm 

kiếm gương mặt quảng cáo tại Hàn Quốc. Năm 
1993, cô bắt đầu được mời tham gia một số chương 
trình truyền hình và thi đỗ vào trường đại học văn 
hoá tại Hàn Quốc, khoa điện ảnh. Một lần, Kim 
Hee Sun tới công ty SBS để tham gia một chương 
trình âm nhạc và lọt vào mắt xanh của một nhà sản 
xuất. Cô được mời đóng phim và nhanh chóng trở 
nên nổi tiếng khắp cả nước.

Năm 1997, cô tham gia bộ phim đầu tay mang 
tên “Coincidentally”. Bộ phim không quá thành 
công về tỉ suất bạn xem đài nhưng trong số những 
tác phẩm mà Kim Hee Sun tham gia thời bấy giờ, 
đây là bộ phim thành công nhất của cô. Người ta 
chú ý đến cô nhờ vẻ ngoài xinh đẹp còn diễn xuất 
chưa được đánh giá cao.

Những năm tháng này, Kim Hee Sun vẫn tiếp 
tục công việc người mẫu ảnh của mình bên cạnh 
công việc diễn viên. Cô vẫn nỗ lực khẳng định 
mình bất chấp những lời chỉ trích xem cô như “một 
bình hoa đẹp như vô cảm”.

Năm 1998, trong bộ phim truyền hình dài tập 
“wonderful days”, Kim Hee Sun vào vai một nữ 
bác sĩ sống cô độc. Đây được xem là vai diễn đổi 
đời của Kim Hee Sun khi cô hoàn thành xuất sắc 
vai diễn và nhớ được những lời thoại đầy tính 
chuyên môn.

Năm 2000, Kim Hee-sun tham gia bộ phim 
nghệ thuật “Flying Dance” với phần quay chủ yếu 
tại Trung Quốc. Năm 2001, Kim Hee Sun thay đổi 
ngoại hình với mái tóc ngắn. Sự thay đổi của cô 
khiến người hâm mộ ngạc nhiên và thích thú. Mái 
tóc ngắn trẻ trung giúp diện mạo của Kim Hee Sun 
baby hơn.

Trong năm 2001, danh tiếng của Kim Hee Sun 
càng lên hơn nữa. Cô được mời tham dự nhiều sự 
kiện của làng giải trí châu Á. Tại lễ trao giải điện 
ảnh của Hồng Kong năm 2001, cô được trao giải 
Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất.

Cũng trong năm 2001, kênh truyền hình giải 
t r í  c ủ a  T r u n g  Q u ố c  -  C h i n a  C E T V 
(ChinaEntertainmentTV) đã đưa Kim Hee Sun 
vào danh sách 10 nghệ sĩ hàng đầu châu Á và chọn 
cô là Diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất.

Năm 2002, Kim Hee Sun tiếp tục được các tạp 
chí hàng đầu của Hàn Quốc tôn vinh và khen ngợi. 
Đây được xem là giai đoạn đỉnh cao trong sự 
nghiệp của Kim Hee Sun.

Năm 2006 đánh dấu năm kiếm bộn tiền của 
Kim Hee Sun trong cương vị người mẫu quảng 
cáo. Cô kiếm được trung bình 300 triệu won chỉ 
trong một năm từ các hợp động quảng cáo và trở 
thành “Nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn” năm 2006.

Năm 2007, Kim Hee Sun gặp gỡ doanh nhân 
Park Joo Yong tại một bữa tiệc của một người bạn. 
Hai người phải lòng nhau và quyết định tổ chức 
đám cưới vào tháng 9/2007 trước sự ngỡ ngàng của 
bạn bè, người thân, và fan.

Sau đám cưới, Kim Hee Sun hầu như không 
tham gia các hoạt động của làng giải trí. Cô gần 

như giải nghệ dù chưa đưa ra thông báo chính thức. 
Cuộc sống của cô bên chồng được cô chia sẻ hàng 
ngày với người hâm một trên trang cá nhân và 
khiến fan ghen tị, ngưỡng mộ.

Ở tuổi 40, Kim Hee Sun có mọi thứ mà đồng 
nghiệp cùng lứa mong muốn, một sự nghiệp ổn 
định, một gia đình hạnh phúc, và sự yêu mến của 
khán giả dành cho cô chưa bao giờ giảm sút.

                                                                    
An Chi

Lâm Chí Linh sau 2 năm rút 
khỏi showbiz

ETtoday đưa tin Lâm Chí Linh chuyển 
trọng tâm cuộc sống sang gia đình, trở 
thành người vợ, người mẹ toàn thời 

gian. Hai năm qua, cô hiếm khi xuất hiện trước 
công chúng và tham gia hoạt động trong ngành giải 
trí. Đầu tháng 2, nữ nghệ sĩ cho biết sẽ tạm dừng 
mọi công việc để chuyên tâm chăm sóc con nhỏ.

Theo ETtoday, Lâm Chí Linh hiện ở New 
York, Mỹ. Cô vừa bị bắt gặp đi ăn cùng bạn bè. 
Trong hình ảnh được người hâm mộ ghi lại, nữ 
nghệ sĩ có nhan sắc nổi bật, đã lấy lại vóc dáng thon 
gọn và cân đối sau 4 tháng sinh con đầu lòng.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Đài Loan từng 
chia sẻ việc trở thành mẹ giúp cô tươi vui, trẻ trung 
và nữ tính hơn. Trước đó, nam nghệ sĩ Akira từng 
khiến khán giả lo lắng với chia sẻ Lâm Chí Linh 
mất sức, phục hồi chậm sau sinh.

Cuối tháng 1, Lâm Chí Linh thông báo sinh 
con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời 
của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong 
việc sinh con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh.

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 
2019. Sau đó, nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật 
Bản sinh sống. Lâm Chí Linh chia sẻ đời sống hôn 
nhân của vợ chồng cô giản đơn, bình dị. Ngôi sao 
xứ Đài cho biết tạm dừng đóng phim, chỉ tham gia 
hoạt động có khối lượng công việc ngắn như quay 
quảng cáo, chụp tạp chí để dành thời gian vun vén 
tổ ấm.

                                                                    
An Chi
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Cầu rễ cây hàng trăm năm 
tuổi, kiệt tác tự nhiên hiếm có 
khó tìm

Những cây cầu đan bằng rễ cây ở 
Meghalya, Ấn Độ treo lơ lửng qua 
sông tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp 

thu hút khách du lịch đến tham quan.
Khi nói đến những cây cầu bắc qua sông, 

người ta thường nghĩ đến hình ảnh cầu làm bằng sắt 
chắc chắn nhưng ở bang Meghalya, Ấn Độ tồn tại 
những cây cầu từ rễ cây, con người có thể đi lại 
được.

Cầu rễ  cây bắc qua sông ở bang 
Meghalaya, Ấn Độ thu hút ngày càng nhiều khách 
du lịch có vẻ ngoài cổ kính, ngoạn mục.

Theo bộ trưởng văn hóa Conrad K 
Sangma, những cây cầu độc nhất vô nhị này đã 
được đưa vào danh sách các Di sản thế giới 
UNESCO.

Những gốc cây khổng lồ phát triển lan rộng 
kết thành cầu có thể đi lại được tạo ra khung cảnh 
cổ kính, đẹp mắt trên các con sông, con suối.

Các cây cầu sống được làm từ rễ của cây 
Ficusastica, một giống cây đa búp đỏ, có rễ phụ 
mọc trên mặt đất. Rễ cây ngày một phát triển, tăng 
cường theo thời gian, có cây hàng trăm năm tuổi sở 
hữu bộ rễ dài kết thành cầu chắc chắn. Một số cây 
cầu có thể chứa tới 50 người qua lại một lúc và tồn 
tại hơn 150 năm.

Cầu xuất hiện nhiều ở khu vực phía nam 
Meghalaya. Sở dĩ bang Meghalaya có nhiều cầu rễ 
cây vì trong khu vực có vùng sinh thái rừng lá rộng 
ẩm cận nhiệt đới rậm rạp, cũng là một trong những 
khu vực ẩm ướt nhất hành tinh. Những hệ sinh thái 
này đã hoạt động trong điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt nhiều thế kỷ.

Không ai biết chính xác nguồn gốc về 
truyền thống tạo ra cầu rễ cây nhưng hồ sơ sớm 
nhất về sự tồn tại của những cây cầu này xuất hiện 
trong tạp chí của hiệp hội châu Á Bengal vào năm 
1844.

Một trong những cây cầu dài nhất là cầu nối 
ngôi làng Rangthylliang và Mawkyrnot, dài hơn 
50 mét.

Gây ấn tượng với du khách nhiều nhất là 
một số cây cầu rễ kép, trong đó cầu hai tầng 
Nongriat là cầu nổi tiếng nhất. Tọa lạc tại East 
Khasi, cây cầu độc đáo hình thành từ rễ cây phân 
thành nhiều tầng.

Người dân địa phương cho biết có hẳn một 

câu chuyện sử thi kể về sự ra đời của cây cầu hai 
tầng Nongriat. Đi từ điểm cao nhất của thung lũng 
gần làng Tyrna, sau đó leo xuống khoảng 3.000 bậc 
thang, trải qua nhiều khung cảnh thiên nhiên đẹp, 
khách du lịch sẽ đến cầu rễ cây hai tầng.

Theo UNESCO, cộng đồng bản địa, 
những người nông dân, thợ săn tiếp tục sử dụng và 
nuôi dưỡng, bảo vệ công trình kiến   trúc này. ■

Bí ẩn cây dâu trăm tuổi 
phun nước xối xả

Một cây dâu tăm hơn 100 tuổi tuôn 
nước không ngừng khiến ai 
trông thấy cũng ngỡ ngàng.

Cây dâu cổ thụ tự tuôn nước xối xả, nhìn từ 
xa trông giống như một đài phun nước nằm ở 
Dinoša, cách Podgorica, Montenegro khoảng 5 
km.

Theo người dân địa phương, cây dâu 
khoảng hơn 100 tuổi là một ẩn số, sự việc diễn ra 
hoàn toàn tự nhiên có một không hai trên thế giới.

Cái cây tuôn nước lần đầu tiên cách đây 
khoảng hơn 20 năm sau một đợt mưa lớn. Trong 
khu vực có rất nhiều cây xanh nhưng chỉ có duy 
nhất cây dâu hơn 100 tuổi này là xuất hiện hiện 
tượng đặc biệt đó.

Dòng nước phun ra từ cây dâu có độ cao 
khoảng 1,5 mét. Hàng năm, một lượng lớn du 
khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để tận mắt 
chiêm ngưỡng cây tuôn nước.

Cho đến nay, vẫn chưa ai tìm ra câu trả lời 
chính xác về nguyên nhân tại sao cây tuôn nước 
nhiều như vậy. Tuy nhiên, một số chuyên gia và 
người dân địa phương tin rằng có dòng suối nước 
ngầm ở dưới gốc cây và nơi cung cấp nước tuôn ra 
ngoài.

Những cơn mưa lớn làm ngập suối ngầm 
khiến cho áp lực tăng lên, đẩy nước lên cao qua 
phần rỗng trong thân cây, rồi len qua các vết nứt 
trên thân, nước trào xuống. Cây chỉ phun nước vào 
một khoảng thời gian nhất định trong năm.

Emir Hakramaj, một cư dân địa phương 
cho biết đây là một trường hợp đặc biệt chưa từng 
có, quanh khu vực Dinoša cũng có rất nhiều suối. 
Emir Hakramaj chưa bỏ lỡ đợt phun nước nào 
trong nhiều năm sinh sống ở Dinoša. Người dân địa 
phương gọi cây dâu là điều kỳ diệu của mẹ thiên 
nhiên ban tặng. 

Người dùng Instagram có tài khoản là 
'lokalnihodaci' đã chia sẻ đoạn video cho thấy nước 
chảy ra từ thân cây thu hút sự chú ý của cư dân 

mạng. Một người đàn ông đang rửa mặt trong dòng 
nước chảy. Xung quanh ngập trong nước. “Dâu 
tằm kỳ diệu từ Dinoša đang hoạt động trở lại”, tài 
khoản lokalnihodaci bình luận. 

“Thật kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ trông thấy 
cây phun nước nhiều như thế này”, “Cây phun 
nước vì nó mọc gần ống dẫn nước ngầm trong khu 
vực này, nước phun ra trên vết nứt trên cây, thật đặc 
biệt”, “Tôi đã theo dõi bạn từ lâu, chúc mừng bạn 
được tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ diệu của 
thiên nhiên”, “Mẹ thiên nhiên luôn dành cho con 
người những ưu đãi đặc biệt, chúng ta tiếp tục cố 
gắng giữ gìn”... cư dân mạng bình luận. ■ 

Kenya: Tranh cãi vì chị em 
sinh ba cùng hẹn hò với một 
người đàn ông

Ba cô gái người Kenya là chị em sinh 
ba cùng trứng đã gây tranh cãi khi 
hẹn hò và dự định kết hôn với cùng 

một người đàn ông có tên Bigman Stevo. Anh ta 
cũng tuyên bố rằng việc có ba người bạn đời không 
phải là một vấn đề lớn đối với bản thân.

Cate, Eve và Mary, ba chị em đã gây xôn 
xao dư luận ở Kenya trong vài tuần qua, đã kể khá 
chi tiết về mối quan hệ đặc biệt của họ với chung 
một người đàn ông. Theo đó, Cate là người đầu tiên 
để ý đến Stevo, và sau đó cô đã kể cho hai chị em 
gái của mình về anh ta.

Họ tiếp cận Stevo và chủ động hỏi liệu anh 
có sẵn sàng hẹn hò với cả ba người không. Kết quả 
là cả 4 người đã hẹn hò cùng nhau được vài tuần. 
Thậm chí ba chị em đã lên lịch hẹn hò để tất cả 
người có liên quan đều vui, và Stevo cho đến nay 
vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó.

Trò chuyện với Gotta News, ba chị em tiết 
lộ thêm rằng họ không hề ghen tuông với nhau, bởi 
họ tuân theo một thời khoá biểu để ai cũng có một 
khoảng thời gian bằng nhau với người bạn trai 
chung.

Về phần mình Stevo, một doanh nhân và 
nhà sáng tạo nội dung, cho biết rằng anh ta là người 
sống theo chủ nghĩa đa thê. Với Stevo, việc hẹn hò 
cùng lúc với ba phụ nữ không phải là vấn đề lớn.

“Tôi tin rằng tình yêu của tôi không dành 
cho một cô gái duy nhất. Tôi sinh ra là một người 
tôn thờ chủ nghĩa đa thê và mọi người đều biết điều 
đó”, Stevo nói. “Tôi luôn trung thực và chung thủy, 
nhưng những người yêu cũ của tôi đã rời bỏ ngay 
khi tôi nói rằng muốn có thêm một người yêu nữa. 
Tôi không muốn ngoại tình, tôi chỉ muốn có thêm 
nhiều người yêu cùng một lúc. Và điều tôi mong 
muốn đã tình cờ đến với mình như một phước 
lành”.

Về chuyện kết hôn và kế hoạch sinh con, ba 
chị em cho biết họ muốn mọi thứ diễn biến từ từ, và 
em bé sẽ là một món quà được chào đón, bất kể ai 
trở thành mẹ trước. Hiện tại, họ vẫn đang trong giai 
đoạn tìm hiểu nhau, và điều thú vị là Stevo vẫn 
chưa thể phân biệt được ba chị em. ■ 
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Những phát minh giúp 
giao thông trở nên an toàn hơn

Nhờ vào các phát minh này, những 
người lái xe đã an toàn hơn khi di 
chuyển trên đường.

Khi lên xe autor, một điều mà hầu hết 
chúng ta thường coi như điều hiển nhiên đó là sẽ có 
vạch kẻ, biển báo và đèn chiếu sáng giúp hướng 
dẫn người lái trên đường.

Vào đầu thế kỷ 20, không có thứ nào trong 
số đó tồn tại. Thời điểm ấy, hầu như không có bất 
kỳ con đường nào. Cơ sở hạ tầng giao thông đã đi 
một chặng đường dài kể từ đó. Theo thời gian, 
autor trở nên hiệu quả hơn và phổ biến hơn rất 
nhiều.

Điều này cũng gây ảnh hưởng xấu đến an 
toàn giao thông với số vụ tử vong trên đường xảy ra 
nhiều hơn mỗi năm, ban đầu nguyên nhân được 
quy cho xe hơi, nhưng đó không phải là vấn đề duy 
nhất, đường xá trong quá khứ cũng lạc hậu và nguy 
hiểm. Dưới đây là những phát minh quan trọng 
nhất đối với an toàn giao thông:

1. Xe tự lái
Thật không may cho tất cả những người 

đam mê xe hơi, đó là một thực tế đơn giản chỉ ra 
mối nguy hiểm lớn nhất trên đường ngày nay chính 
là con người. Lỗi của con người là yếu tố chủ yếu.

Hiện tại, các phương tiện tự hành chưa thực 
sự được đưa vào vận hành hoàn toàn, nhưng chắc 
chắn rằng trong tương lai công nghệ này sẽ được 
cải thiện. Một vài năm nữa, con người sẽ thấy sự 
gia tăng trong việc sử dụng xe tự hành, đây cũng là 
một phát minh quan trong biến những con đường 
trở nên an toàn hơn.

2. Vạch kẻ đường
Mặc dù có một vài quan điểm và ý kiến 

khác nhau về nguồn gốc của đường kẻ, Edward 
Hines đã được ghi nhận là người tạo ra phát minh 
này vào năm 1911.

Trước đó, giao thông hoàn toàn không có 
sự phân chia, các đường kẻ không được sử dụng 
phổ biến cho đến những năm 30, khi ngành công 
nghiệp autor đã phát triển hơn rất nhiều. Các vụ tai 
nạn trực diện khi đó trở nên phổ biến và gần như 
luôn luôn gây tử vong.

3. Biển báo
Biển báo là một thứ đã tồn tại kể từ khi 

người La Mã xây dựng các con đường trên khắp 
châu Âu để kết nối đế chế của họ.

Nếu không có biển báo, việc điều hướng 
một khu vực người lái chưa từng đến sẽ trở nên khó 
khăn hơn rất nhiều. Đồng thời, đây cũng là phát 
minh giúp đảm bảo luật lệ giao thông. Hiện nay, 
nhờ có công nghệ GPS, việc đi lại đã trở nên thuận 
tiện hơn, không cần đến quá nhiều biển chỉ dẫn như 
trước.

4. Đèn giao thông
Các vạch kẻ đường và biển báo có thể kết 

hợp để tạo ra các tín hiệu dừng đơn giản, nhưng rõ 
ràng là cần có một thứ gì đó hiệu quả hơn khi đến 
các giao lộ.

Một số quốc gia ưa chuộng vòng xuyến, 
nhưng điều này chỉ có hiệu quả ở những nước có 
trình độ đào tạo lái xe tốt. Vì vậy, một giải pháp hạn 
chế tai nạn đã được phát minh vào những năm 20 
và bắt đầu được sử dụng trên toàn thế giới vào 
những năm 40 và 50. Đèn giao thông loại bỏ sự rối 
loạn tại các giao lộ và góp phần cải thiện lưu lượng 
giao thông.

5. Hệ thống điều khiển giao thông
Một tiến bộ lớn đối với đèn giao thông là 

khi các bộ điều khiển bắt đầu được sử dụng vào 
những năm 50. Hầu hết hệ thống này dựa vào một 
vòng điện từ có chức năng cảm biến sẽ cảm nhận 
được xe cộ và kích hoạt đèn.

Thật không may, đây vẫn là những hệ 
thống không hoàn hảo và không phát hiện ra những 
chiếc xe nhỏ không có đủ kim loại để kích hoạt 
vòng điện từ, điều này có thể dẫn đến việc ai đó 
phải đợi đèn đỏ trong một thời gian dài trước khi họ 
nhận ra đèn sẽ không bao giờ chuyển màu. Ngày 
nay, hệ thống này đã được cải thiện hơn với công 
nghệ máy tính tiên tiến.

6. Mốc phản quang
Một trong những cải tiến an toàn lớn nhất 

liên quan trực tiếp đến sự an toàn khi lái xe ban đêm 
là các điểm đánh dấu phản quang cho người lái biết 
vị trí của vạch giao thông ngay cả khi trời quá tối để 
có thể nhìn thấy các vạch thực tế.

Được gọi là Botts Dots (chấm Botts) ở Hoa 
Kỳ và Cat's Eyes ở những nước nói tiếng Anh, 
những mốc phản chiếu này cũng sẽ là cảnh báo vật 
lý nếu người lái đi chệch ra khỏi làn đường của 
mình và lái xe qua chúng (hoạt động như một gờ 
giảm tốc nhỏ).

7. Biển báo phản quang
Một bước tiến lớn khác cho việc lái xe ban 

đêm là biển báo phản quang, phát minh của Harry 
Heltzer khi làm việc cho công ty chuyên sản xuất 
trang bị phản quang 3M vào những năm 30. Trong 
những năm qua, công nghệ phản xạ đã được cải 
thiện hơn rất nhiều so với thời kì đầu.

8. Đèn đường
Việc chiếu sáng đường phố đã xuất hiện kể 

từ khi đèn chạy bằng khí ga phổ biến (và cũng khá 
nguy hiểm). Ngày nay, đèn đường đã trở nên an 
toàn và ít tốn kém hơn. Hệ thống đèn đường cũng 
không chỉ bó hẹp trong thành phố mà còn mở rộng 
trên các đoạn đường cao tốc lớn, giúp việc đi lại 

vào ban đêm trở nên an toàn hơn bao giờ hết.
9. Năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời không hẳn là một phát 

minh về an toàn giao thông, nhưng nó được ứng 
dụng rất nhiều trong lĩnh vực này.

Công nghệ này giúp cho việc lắp đặt đèn 
đường có giá cả phải chăng hơn dễ dàng hơn nhiều 
ở các khu vực xa xôi. Ứng dụng của dạng năng 
lượng này còn có thể ví dụ đó là các mốc phát 
quang được chế tạo để thu năng lượng mặt trời và 
phát sáng vào ban đêm.

10. Lan can bảo vệ
Trước đây, những cung đường đèo luôn 

thực sự đáng sợ bởi hai bên đường không có lan can 
và nếu xử lí không tốt sẽ dễ gặp tai nạn. Ngày nay, 
tất cả các đường đèo và khúc cua đều sẽ được bổ 
sung mạng lưới an toàn bằng các lan can, vì vậy 
hạn chế được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. ■

Lần đầu tiên chụp được 
hành tinh "còn trong bụng mẹ", 
gấp 2.800 Trái đất

AB Aurigae b đang trong giai đoạn 
hình thành sớm nhất từng được 
quan sát đối với một hành tinh khí 

khổng lồ, và không hình thành theo cách thông 
thường.

Theo The Guardian, các nhà khoa học đã 
mô tả đó là một hành tinh "còn trong bụng mẹ", 
nhưng đã có khối lượng gấp 9 lần sao Mộc, tức 
2.862 lần Trái đất.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý 
thiên văn Thayne Currie thuộc nhóm điều hành 
Kính viễn vọng Subaru (đặt tại Hawaii) và Trung 
tâm nghiên cứu Nasa-Ames đã kết hợp Subaru và 
kính thiên văn vũ trụ Hubble để quan sát và chụp 
được hình ảnh hiếm hoi về AB Aurigae b.

Hành tinh AB Aurigae b thực chất vẫn là 
một thứ như tiền hành tinh, chứ chưa phải một thế 
giới hoàn chỉnh. Nó là một khối vật chất chưa rõ nét 
chìm trong một đĩa khí và bụi mở rộng, mang vật 
chất hình thành các hành tinh, quay quanh ngôi sao 
mẹ AB Aurigae.

AB Aurigae nằm cách Trái đất 508 năm 
ánh sáng, nặng gấp 2,4 lần mặt Trời và sáng hơn 60 
lần. Nó mới 2 triệu tuổi, trẻ hơn Mặt Trời rất nhiều.

Sự ra đời của AB Aurigae b cũng khác biệt 
so với suy nghĩ thông thường rằng hành tinh ra đời 
nhờ sự tích tụ chậm chất rắn vào lõi đá, sau đó lõi 
rắn đủ lớn thì mới bắt đầu tích tụ khí - ở các trường 
hợp hình thành hành tinh khí.

Thay vào đó, AB Aurigae b hình thành khi 
đĩa xung quanh ngôi sao nguội đi, lực hấp dẫn 
khiến nó phân mảnh thành nhiều khối vật chất lớn 
rồi từ đó hình thành các hành tinh. Nó đang đạt đến 
kích thước tối đa để có thể được phân loại là một 
hành tinh thay vì một sao lùn nâu - vật thể "nằm 
chính giữa" trạng thái sao và hành tinh. ■ 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 6/6 đến 12/6/2022

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
Trong tuần mới này, 

người tuổi Tý hung cát đan xen, 
vận trình có những chuyển biến 
khó lường. Âm Sát hung tinh có 
thể tác động xấu đến tâm trạng 
của con giáp này, khiến cho bản 
mệnh đưa ra những quyết định 
sai lầm.

Đường tình duyên trắc 
trở, bản mệnh vì nhiều lý do mà bỏ qua cơ hội hạnh 
phúc của mình. Lứa đôi bên nhau nhưng lại chẳng 
thể đi đến được bước cuối cùng, nhiều điều tiếc 
nuối khiến bạn không khỏi đau lòng.

Bản mệnh lao đầu vào công việc, nhờ thế 
mà giành được không ít thành công. Ấn Quan kết 
hợp, con giáp này được cấp trên ưu ái và hỗ trợ, tạo 
điều kiện để thể hiện năng lực của mình, không bị 
khuất lấp dưới hàng loạt nhân tài. 

Về tiền bạc, tuổi Tý có thể sẽ nhận được 
nhiều cơ hội kiếm tiền vào cuối tuần này, khi mà có 
cả Chính Tài và Thiên Tài cùng giúp sức, hứa hẹn 
mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và 
người làm kinh doanh buôn bán. 

Giáp Tý (Kim): Tình cảm bất ổn. Bính Tý 
(Thủy): Thành công trong sự nghiệp. Mậu Tý 
(Hỏa): Cuối tuần kiếm bộn tiền. Canh Tý (Thổ): 
Cần kiểm tra tình trạng mối quan hệ. Nhâm Tý 
(Mộc): Có nhiều điều không thực sự may mắn.

2. Tuổi Sửu
Xem tử vi phương 

Đông, tuổi Sửu trong tuần 
này sẽ có thể gặp phải nhiều 
chuyện không mong muốn. 
Hung vận lớn, lấn át cát vận, 
Bạch Hổ hung tinh không 
ngừng rình rập đe dọa nên 

làm gì cũng phải cẩn thận kẻo mang họa vào thân.
Con giáp này khó lòng đạt được mục tiêu 

của mình trong công việc khi cố chấp không chịu 
thay đổi. Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh vẫn còn đang 
cho mình là cái rốn của vũ trụ, không chịu nghe lời 
khuyên bảo của người khác.

Còn trong chuyện tình cảm, bạn lại do dự 
và thiếu quyết đoán, không dám nói lên tình cảm 
của mình với đối phương. Có những cơ hội chỉ đến 
1 lần rồi thôi, tình yêu không nói ra thường sẽ chỉ 
mang lại nước mắt mà thôi.

Có lẽ tài vận là thứ duy nhất mang lại ánh 
sáng hy vọng cho tuổi Sửu trong tuần này. Bản 
mệnh sẽ cần phải tập trung hết sức mình để có thể 
nắm giữ được thời cơ kiếm tiền, nhất là các bạn làm 
ăn kinh doanh, nếu không Thực Thần sẽ bỏ bạn mà 
đi, thay vào đó là Kiếp Tài chỉ hao tài tốn của.

Ất Sửu (Kim): Tài lộc dồi dào. Đinh Sửu 
(Thủy): Tiểu nhân quấy phá. Kỷ Sửu (Hỏa): Công 
việc bất ổn. Tân Sửu (Thổ): Cố chấp quá mức. Quý 
Sửu (Mộc): Cần quyết đoán hơn.

3. Tuổi Dần
Người tuổi Dần tuần 

này có lẽ sẽ phải đối mặt với 
nhiều biến động trong cuộc 
sống. Tài lộc chẳng có là bao, 
lại bị Kiếp Tài ngáng trở nên 
khó lòng xoay chuyển số 
mệnh, tiền kiếm được không 

nhiều mà lại có không ít khoản cần phải chi tiêu.
Con giáp này còn đang bối rối trong việc 

định hướng công việc của mình. Mặc dù cho đến 
hiện tại thì tuổi Dần vẫn đang hoàn thành tốt những 
nhiệm vụ được giao nhưng bạn có thể bị lung lay 
bởi những tác động tiêu cực từ phía tiểu nhân Thiên 
Quan.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà 
lo lắng thái quá. Ai cũng có những lúc không được 
vững lòng, cũng may là Giải Thần cát tinh luôn ở 
bên hỗ trợ nên bản mệnh sẽ dần lấy lại được thăng 
bằng, biết đâu là điều mình mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần 
phải làm rõ mọi chuyện, đừng để những mâu thuẫn 
càng ngày càng lớn hơn chỉ vì bạn trốn tránh, để 
mặc đối phương giải quyết những rắc rối còn lại 
sau này. 

Giáp Dần (Thủy): Tài lộc khó khăn. Bính 
Dần (Hỏa): Tình cảm mâu thuẫn. Mậu Dần (Thổ): 
Bất đồng ý kiến. Canh Dần (Mộc): Tiểu nhân rình 
rập. Nhâm Dần (Kim): Cần vững lòng tin.

4. Tuổi Mão
Tử vi tuần mới 

của 12 con giáp cho thấy 
tuổi Mão trong tuần này 
có thể sẽ đạt được những 
bước tiến lớn trên con 
đường công danh sự 

nghiệp của mình. Bản mệnh được Hữu Bật cát tinh 
độ mệnh nên bước đường phía trước càng ngày 
càng hanh thông.

Con giáp này đang đi đúng đường đúng 
hướng, vì thế đừng lo ngại chần chừ gì nữa. Chính 
Ấn báo hiệu rằng cơ may thăng tiến đang đến rất 
gần rồi, những chú Mèo nên tận dụng thời điểm cát 
khí vượng để thực hiện mục tiêu của mình.

Còn về đường tài lộc, bản mệnh chưa thực 
sự may mắn cho lắm khi có tiền về tay rồi cũng 
chẳng thể giữ được. Tài khí tiêu tán, Kiếp Tài cho 
thấy con giáp này còn quá ngây thơ khi cho rằng ai 
cũng sẽ đối tốt với mình. 

Xét về đường tình duyên, tuổi Mão hãy cứ 
làm theo những điều trái tim mình mách bảo. Có 
thể sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng cứ 
bình tĩnh mà xử lý. Cuộc đời cho ta thử thách để có 
thể nhận được những món quà lớn hơn thế rất 
nhiều.

Ất Mão (Thủy): Tình duyên cần phải nắm 
giữ. Đinh Mão (Hỏa): Tài lộc đầu tuần khá dồi dào. 
Kỷ Mão (Thổ): Công việc tiến triển tốt. Tân Mão 

(Mộc): Cẩn thận gặp họa mất tiền. Quý Mão 
(Kim): Tin người thái quá.

5. Tuổi Thìn
Với tuổi Thìn, tuần 

lễ này là thời điểm mà bản 
mệnh có thể sẽ gặp phải 
những tai họa từ trên trời 
rơi xuống do bị Thiên Hình 
đè nén. Sự nóng nảy bốc 
đồng có thể khiến bạn gặp 

họa thiệt thân nếu không biết cách giải tỏa căng 
thẳng cho mình.

Chuyện tình cảm không như ý do có quá 
nhiều khoảng cách giữa hai người. Tình yêu không 
đủ lớn cũng giống như con thuyền quá bé nhỏ nên 
không thể vượt được bão giông mà cập bến an toàn. 

Công việc trong tuần không được ổn định 
cho lắm. Đầu tuần có Chính Quan nên mọi sự sẽ 
suôn sẻ hơn nhiều, bản mệnh đừng quá căng thẳng 
mà hãy tận dụng cơ hội này thật tốt. Từ giữa tuần 
mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn do bản mệnh thiếu 
tập trung vào công việc.

Tài lộc thời điểm này khá vượng. Cả Chính 
Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy thu nhập 
của con giáp này đang gia tăng đáng kể. Bạn cần 
phải tận dụng thời cơ sẵn có, đừng để mình mất tập 
trung mà tiền bạc trôi đi theo từng ngày từng giờ.

Giáp Thìn (Hỏa): Tài lộc dư dôi. Bính Thìn 
(Thổ): Cần biết cách nắm bắt cơ hội. Mậu Thìn 
(Mộc): Tình yêu chưa đủ lớn. Canh Thìn (Kim): 
Công việc nhiều trở ngại. Nhâm Thìn (Thủy): Cần 
vững bước tiến tới.

6. Tuổi Tị
Tuổi Tị tuần này 

không cần đến “ông mai bà 
mối” nào cũng có thể tự tìm 
được tình duyên cho mình. 
Đào hoa đang vượng nên 
bản mệnh sẽ có được những 
mối nhân duyên cực đẹp, có 
người xứng đôi vừa lứa đến 

bên mình. 
Người có đôi tình cảm càng ngày càng 

thăng hoa. Những hiểu lầm trước đó được tháo gỡ, 
trải qua sóng gió thì tình cảm càng được chứng 
minh vững chắc. Hãy nắm chặt tay nhau dù có điều 
gì xảy ra đi chăng nữa. 

Công việc tuần này có nhiều bước thăng 
trầm. Đầu tuần mọi sự khá khó khăn, Ngũ Quỷ 
hung tinh hoành hành khiến cho bản mệnh khó có 
thể thực hiện được kế hoạch của mình, rất dễ bị tiểu 
nhân nẫng tay trên thành quả mà con giáp này khó 
khăn lắm mới có được.

Đầu tuần lại là thời điểm mà tài lộc vượng, 
Thực Thần soi bóng nên chuyện làm ăn kinh doanh 
cực kỳ thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được quý 
nhân giúp đỡ mình, hãy tận dụng cơ hội hiếm có đó 
nhé!

Ất Tị (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Đinh Tị 
(Thổ): Tình cảm thăng hoa. Kỷ Tị (Mộc): Nhân 
duyên vượng sắc. Tân Tị (Kim): Đầu tuần dễ kiếm 
tiền. Quý Tị (Thủy): Công việc bất ổn.
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7. Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ tuần này có 

Thái Âm trợ mệnh, công việc 
phần nào suôn sẻ hơn khi được 
quý nhân là nữ mệnh trợ giúp. 
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa 
thực sự tốt lành trong khoảng 
đầu tuần, bạn dễ đánh mất sự 

tự tin của mình.
Khó khăn là vậy nhưng nếu biết cố gắng thì 

sẽ được đền đáp xứng đáng. Những chú Ngựa đừng 
vội nản lòng, càng về cuối tuần thì công việc sẽ 
càng trôi chảy, suôn sẻ hơn, bạn sẽ đạt được mục 
tiêu của mình nếu vững tâm bước tiếp.

Thái Âm còn trợ sức cho con giáp này dễ 
dàng tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Bản 
mệnh hãy mở lòng mình để đón nhận tình cảm 
được gửi trao. Thời gian này bạn sẽ có nhiều cơ hội 
gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái, đừng để cơ 
hội vuột qua tay.

Tài lộc tuần này chủ yếu vượng vào khoảng 
đầu tuần, từ giữa tuần trở đi Kiếp Tài ngáng trở nên 
khiến cho việc làm ăn kinh doanh trở nên khó khăn 
hơn rất nhiều, bản mệnh chưa chắc đã thực hiện 
được hết những kế hoạch làm ăn của mình như 
mong muốn. 

Giáp Ngọ (Kim): Đầu tuần cố gắng kiếm 
tiền. Bính Ngọ (Thủy): Tình duyên vượng. Mậu 
Ngọ (Hỏa): Công việc suôn sẻ như ý. Canh Ngọ 
(Thổ): Cần giữ vững lập trường. Nhâm Ngọ 
(Mộc): Đừng để mình phải hối hận.

8. Tuổi Mùi
Xem tử vi hàng tuần, 

tuổi Mùi thời điểm này dễ 
chịu nhiều tổn thương về tình 
cảm. Các cặp đôi nảy sinh 
mâu thuẫn, bất đồng từ 
những việc nhỏ nhặt. Sự nghi 
ngờ len lỏi vào giữa mối quan 

hệ của 2 người.
Trong khi đó, người độc thân lại cảm thấy 

chán nản và thất vọng với chính bản thân mình, 
Thiên Nguyệt hung tinh gây ra những tác động tiêu 
cực khiến bạn chỉ suy nghĩ về những điều bi quan 
chứ chẳng nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. 

Trong tuần này tài vận khá sáng, từ đầu 
tuần đã có Chính Tài trợ mệnh nên làm gì cũng 
suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, 
cuối tuần dễ tiêu pha hoang phí, con giáp này nên 
lên kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh tiền bạc thất 
thoát.

Trong tuần này có Thương Quan chiếu 
mệnh, con giáp này cần phải tập trung giải quyết 
những vấn đề còn đang tồn đọng, đừng vội làm 
những chuyện xa xôi. Càng ôm đồm nhiều việc thì 
càng dễ thất bại, tốt nhất hãy từ từ tiến từng bước 
thật vững chắc đã nhé!

Ất Mùi (Kim): Cần nỗ lực nhiều hơn. Đinh 
Mùi (Thủy): Tình cảm không như ý. Kỷ Mùi 
(Hỏa): Dễ dẫn đến bất đồng. Tân Mùi (Thổ): Đừng 
cho mình tài giỏi. Quý Mùi (Mộc): Có được điềm 
báo tốt.

9. Tuổi Thân
Theo dõi tử vi tuần 

của tuổi Thân, thời điểm này 
dường như cát khí đang vây 
quanh nên con giáp này có 
được nhiều niềm vui bất ngờ. 
Nhân duyên chẳng cầu mà tự 
tới, bản mệnh cảm thấy mình 

là người thực sự hạnh phúc.
Thiên Diêu cát tinh cho thấy đào hoa đang 

vây quanh, những chú Khỉ chẳng cần phải đi tìm 
kiếm đâu xa mà sẽ nhận ra được tình yêu của đời 
mình đang ở rất gần mà thôi. Bạn hãy lắng nghe 
tiếng gọi của trái tim mình.

Tài lộc trong tuần cực vượng, Thực Thần 
giúp cho bản mệnh kiếm tiền dễ dàng bằng chính 
sức mình. Yếu tố may mắn tạo cho con giáp này cơ 
hội để phát tài phát lộc, không phải lo lắng khi kinh 
doanh buôn bán hay đầu tư tiền bạc.

Công việc khi tốt khi xấu, Chính Ấn mang 
tới cho tuổi Thân động lực để không ngừng tiến 
bước. Bản mệnh phải chịu đựng khá nhiều sức ép, 
cần tìm cách để giải tỏa áp lực cho mình thì mới có 
thể phát huy được hết năng lực sẵn có.    

Giáp Thân (Thủy): Đào hoa nở rộ. Bính 
Thân (Hỏa): Có thêm động lực. Mậu Thân (Thổ): 
Kiếm tiền dễ dàng. Canh Thân (Mộc): Hạnh phúc 
cần tự tay nắm giữ. Nhâm Thân (Kim): Đừng để 
bản thân bị tổn thương.

10. Tuổi Dậu
Với tuổi Dậu, tuần 

này là lúc bản mệnh cảm 
thấy sự thôi thúc về tình 
cảm. Nhân duyên có được 
chẳng mấy dễ dàng, bạn 
mong muốn có thể cùng 

người ấy đi tới điểm cuối cùng hạnh phúc như ý. 
Người độc thân nên thử cho mình, cũng là 

cho đối phương 1 cơ hội. Thời gian sẽ trả lời cho tất 
cả mọi câu hỏi bạn muốn biết. Đừng ép bản thân 
phải sống theo bất cứ 1 khuôn mẫu nào cả, chính 
bạn là người tạo nên cuộc sống của mình.

Công việc tuần này không được thuận lợi 
cho lắm. Tiểu nhân không ngừng quấy phá, con 
giáp này lại không vững vàng về tư tưởng, lập 
trường nên có thể sẽ bị tiểu nhân dụ dỗ làm những 
chuyện sai trái, chặn đứng con đường tiến thân của 
mình.

Thái Tuế còn là điềm báo về những chuyện 
không may. Hung tinh này thực sự là điều mà 
không ai mong muốn. Trong tuần chớ nên đi sớm 
về khuya hay tới những nơi hoang vắng, vạn sự dĩ 
hòa vi quý là hơn. 

Về tiền bạc thì tuổi Dậu trong tuần này khá 
rủng rỉnh, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Bản 
mệnh kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. 
Chính Tài cho thấy thu nhập từ công việc chính 
cũng không hề ít chút nào đâu.

Ất Dậu (Thủy): Tài lộc ùn ùn tới. Đinh Dậu 
(Hỏa): Công danh thăng trầm. Kỷ Dậu (Thổ): Tình 
cảm thăng hoa. Tân Dậu (Mộc): Đào hoa tới tấp. 
Quý Dậu (Kim): Cần nắm bắt cơ hội.

11. Tuổi Tuất
Tuổi Tuất thời điểm 

này khó đạt được những điều 
mình mong muốn do hung 
vận đã cản trở những điều 
may mắn. Về chuyện tình 
duyên, những trận cãi cọ liên 
tục xảy ra giữa 2 người.

Cũng may có Bách Việt đào hoa ở bên trợ 
mệnh nên những mâu thuẫn không tới mức leo 
thang nhanh chóng, dù tranh cãi nhưng chỉ đôi lúc 
dữ dội rồi lại làm lành. Tuy nhiên cũng đừng thấy 
thế mà hay, bạn có thể phải chịu tổn thương lớn.

Bản mệnh trong tuần mới này công việc 
không được ổn định cho lắm. Nếu có việc gì cần 
thực hiện thì nên tiến hành ngay vào đầu tuần, khi 
mà vận trình công danh sự nghiệp còn ổn thỏa. Từ 
giữa tuần trở đi Thương Quan sẽ tác động lên cảm 
xúc của con giáp này, khiến cho mọi chuyện trở 
nên xấu hơn trước đó.

Còn về đường tài lộc của tuổi Tuất thì đây 
có lẽ là điểm sáng nhất trong tuần của con giáp này. 
Bản mệnh không chỉ có thu nhập chính tăng tiến 
mà thu nhập phụ cũng không làm bạn thất vọng, 
Thực Thần cho bạn tài lộc đầy nhà. 

Giáp Tuất (Hỏa): Đầu tuần vui. Bính Tuất 
(Thổ): Cuối tuần dễ mất tiền. Mậu Tuất (Mộc): 
Mâu thuẫn tình cảm. Canh Tuất (Kim): Công việc 
bất ổn. Nhâm Tuất (Thủy): Cần tập trung làm việc.

12. Tuổi Hợi
K h á c  v ớ i  t u ổ i 

Tuất, tuần mới này tuổi 
Hợi lại giành được khá 
nhiều thành công trong 
công việc. Mặc dù bị 
Thiên Quan kéo theo tiểu 
nhân quấy phá nhưng sức 
mạnh của tiểu nhân sao có 

thể bằng sức mạnh của con giáp này được.
Tả Phù gọi quý nhân đến hỗ trợ, được quý 

nhân chỉ đường dẫn lối nên những chú Heo nhanh 
chóng thoát khỏi được cạm bẫy của kẻ xấu xa mà 
thẳng tiến đến mục tiêu của mình. Bạn khiến cho 
mọi người ngạc nhiên vì những thành tích đáng nể 
mà mình đạt được.

Riêng chuyện tình cảm thì lại chẳng được 
suôn sẻ thuận lợi như vậy. Con giáp này quá tập 
trung vào công việc nên không có nhiều thời gian 
dành cho gia đình. Đây là sai lầm của tuổi Hợi khi 
không biết sắp xếp cuộc sống của mình được cân 
bằng hơn.

Tiền bạc đầu tuần khá khó khăn, Kiếp Tài 
cho thấy bản mệnh tiêu nhiều kiếm được chẳng bao 
nhiêu. Nhưng đừng lo bởi tới cuối tuần là tài lộc sẽ 
ùn ùn đổ về nhà, con giáp này biết cách để làm cho 
túi tiền của mình càng ngày càng dày lên nhanh 
chóng. 

Ất Hợi (Hỏa): Cẩn thận đầu tuần mất tiền. 
Đinh Hợi (Thổ): Tình duyên không như ý. Kỷ Hợi 
(Mộc): Công danh vượng. Tân Hợi (Kim): Đạt 
được thành công. Quý Hợi (Thủy): Có quý nhân 
trợ mệnh. ■
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Hóa ra không chỉ Việt Nam 
có tục đốt vía cô dâu mà một nơi 
khác cách nửa vòng trái ất đ
cũng làm điều tương tự

Theo truyền thống của bộ tộc này, cô 
dâu phải nhảy qua một đống lửa 
trước lễ cưới.

Việc những nền văn hóa ở gần nhau về mặt 
địa lý và có sự giao thoa mạnh mẽ trong quá khứ có 
nét tương đồng không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, 
sự tương đồng trong một tục lệ giữa 2 cộng đồng 
cách nhau cả nửa vòng trái đất thì thực sự hiếm 
thấy.

Đôi nét về người Ticuna
Ticuna là một bộ tộc bản địa ở Nam Mỹ, 

hiện thuộc các nước Brazil, Colombia và Peru. Họ 
là bộ lạc đông dân nhất trong rừng Amazon và còn 
có tên gọi khác là Magüta, Tucuna hoặc Tikuna. Họ 
sống trong một vùng đất rất khép kín và cách xa 
nguồn nước, bị bao xung quanh bởi lãnh thổ nhiều 
bộ lạc khác.

Vì hoàn cảnh địa lý đó, người Ticuna có 
nguồn gen và vốn văn hóa rất độc đáo so với các 
sắc dân còn lại. Rào cản địa lý cũng bảo vệ họ khỏi 
nhiều biến chuyển của thời cuộc và duy trì được 
nền văn hóa gốc không bị tổn hại.

Ngày nay, người Ticuna đã hội nhập vào 
cuộc sống hiện đại nhưng vẫn duy trì nhiều nét văn 
hóa lâu đời. Dù đã ăn vận theo lối quần áo của 
phương Tây, thỉnh thoảng họ vẫn mặc trang phục 
truyền thống được làm từ vỏ cây trong các lễ hội 
hoặc biểu diễn cho du khách. Ngôn ngữ Ticuna 
được ký âm bằng chữ Latin và họ có truyền thống 
thờ shaman giáo. 

Đời sống tinh thần của người dân Ticuna 
khá phong phú. Nhiều câu chuyện cổ và tục thờ 
thần vẫn được duy trì đến ngày nay. Chẳng hạn, họ 
tin rằng Ta'e là vị thần bảo hộ và cai quản các mối 
quan hệ của loài người trên thế gian; bên cạnh đó là 
nhiều câu chuyện về các vị anh hùng trừ quỷ. 

Tục nhảy qua lửa và nghi lễ Pelazon
Người Ticuna thực hành nghi lễ Pelazon, 

trong đó các cô gái sẽ tham gia một số hoạt động 
truyền thống để chứng minh mình đã đến tuổi cập 
kê. Vào cuối kỳ kinh đầu tiên của mình, các cô gái 
trẻ sẽ mặc một bộ lễ phục làm từ lông đại bàng và 
vỏ ốc sên. Sau đó, họ sẽ được sơn cả người màu 
đen, vén tóc rồi vẽ hình biểu tượng bộ lạc lên đầu.

Sau khi chuẩn bị xong, các cô gái sẽ thực 
hiện nghi lễ nhảy qua một ngọn lửa trong suốt 4 
ngày liền. Chỉ khi hoàn thành, họ mới được công 
nhận là đã trưởng thành và đủ điều kiện kết hôn với 
một chàng trai ngoại tộc.

Mặc dù có sự khác biệt về ý nghĩa khi tục 
“đốt vía” của người Ticuna mang biểu tượng của sự 
trưởng thành về thể xác và tinh thần, không khó để 
thấy sự tương đồng của nó với tục đốt vía cho các 
cô dâu trước khi về nhà chồng, vốn là một nghi lễ 
với niềm tin sẽ loại bỏ những điều không may.

Còn ở đâu có tục lệ tương tự?
Nếu như truyền thống nhảy qua lửa của 

người Ticuna có sự khác biệt về ý nghĩa với tục đốt 
vía, thì một nghi lễ tương tự của người Ba Tư cổ 
vẫn duy trì đến ngày nay sẽ làm bạn bất ngờ.

Theo đó, người Ba Tư cổ (sinh sống tại Iran 
và một số nước Trung Đông ngày nay) có một nghi 
lễ tên Chaharshanbe Suri được thực hiện trước 
thềm năm mới. Theo đó, họ sẽ quây quần lại trước 
một đống lửa trong ngày tất niên. Khi hoàng hôn 
mọi người cùng nhảy qua lửa và hát một câu truyền 
thống.

Nghi thức được cho là sẽ thanh tẩy những 
điều không may còn vướng bận của năm trước để 
đón mừng những điều tốt đẹp, may mắn cho một 
năm mới sắp đến. ■

Kỳ lạ ngôi làng không 
người gần 80 năm ở Anh, tất cả 
cư dân đều rời đi, chỉ để lại 1 lời 
nhắn cảm động

Làng Tyneham gần bờ biển Dorset là 
một ngôi làng đặc biệt khi gần 80 
năm không có người ở vì lý do đặc 

biệt.
Tyneham được coi là một ngôi làng “ma” vì 

hoàn toàn vắng bóng người từ năm 1943, thời điểm 
giữa Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Ngoài ra, nó còn được biết tới với cái tên 
“ngôi làng đã mất” bởi người dân địa phương. 
Ngôi làng nằm trong một thung lũng hẻo lánh giữa 
2 rặng đồi Purbeck. Dorset, phía Tây Nam nước 
Anh.

Ngôi làng có một lịch sử rất lâu đời, với dấu 
vết về sự định cư của nhiều nền văn minh trước 
đây. Các di chỉ cho thấy từng có người sống từ suốt 
thời đại đồ sắt đến thời kỳ La Mã sau này. Làng 
cũng có một nhà thờ cổ thờ Thánh Mary được xây 
dựng vào thế kỷ 15.

Tuy vậy, giờ đây không còn ai sống ở làng, 
sau khi mọi cư dân rời đi vào năm 1943 bởi một 
cuộc di tản. 

Địa hình của vùng được cho là lý tưởng cho 
các cuộc diễn tập quân sự. Khi quân đội Mỹ đến 
đây vào giữa Thế chiến 2, họ đã lập nên nhiều căn 
cứ mới. Trước tình hình đó, cộng với việc lo cho an 
nguy của thường dân trong chiến tranh, họ đã yêu 
cầu dân làng rời đi và tái định cư ở một địa điểm 
mới.

Tổng cộng 7.500 mẫu Anh (hơn 3.000 héc 
ta) đã được Bộ Chiến tranh Anh trưng dụng ngay 
trước dịp Giáng sinh năm 1943.

Đáng buồn rằng điều này đồng nghĩa với 
việc rất nhiều người dân sẽ mất đi ngôi nhà của 
mình, nhưng nhiều người hy vọng rằng một ngày 
kia họ có thể trở lại. Trong số khoảng 225 người rời 
Tyneham, một cư dân đã để lại lời nhắn trên cánh 
cửa nhà thờ cho đội quân tiếp quản:

“Xin hãy giữ gìn thật cẩn thận nhà thờ và 
những căn nhà; chúng tôi đã bỏ nhà mình đi - nơi 
mà gia đình chúng tôi từng sinh sống suốt nhiều thế 
hệ - để giúp giành chiến thắng trong trận chiến gìn 
giữ tự do cho nhân loại.

Chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày kia và xin 
cảm ơn các anh đã đối xử thật tốt với ngôi làng”.

Mặc dù vậy, những cư dân xưa của 
Tyneham đã không bao giờ đặt chân trở lại làng 
nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người định 
cư ở những ngôi nhà mới tại Wareham cách đó 6 
dặm (khoảng 10km).

Nhưng một số khác không bằng lòng và 
mong muốn được trở về. Thậm chí còn có một cuộc 
biểu tình đòi quyền được quay lại Tyneham đã diễn 
ra.

Một cuộc khảo sát công khai đã được tiến 
hành vào năm 1948 để giải quyết vấn đề. Cuối 
cùng, một lệnh mua bắt buộc được đưa ra và đất 
làng thuộc về quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng 
Anh từ đó.

Nhiều cuộc vận động sau đó vẫn được tiến 
hành để đưa những người di tản về Tyneham. Tuy 
vậy, không có sự nhất trí nào giữa các nhà vận 
động, chính quyền và Bộ Quốc phòng được đưa ra. 

Dù sao đi nữa, những ngôi nhà trong làng 
đã dần bị thời gian tàn phá và trở nên không thể ở 
được sau thời gian dài sử dụng làm cơ sở huấn 
luyện quân sự. Phần lớn các biệt thự cổ có tuổi đời 
từ thế kỷ 14 đã bị phá dỡ vào năm 1967 bởi Bộ Xây 
dựng Anh lúc đó.

Hiện nay, ngôi làng vẫn bị bỏ trống và được 
dùng làm địa điểm du lịch. Nhiều người hiếu kỳ 
tìm đến làng để chứng kiến bầu không khí được giữ 
vẹn nguyên từ năm 1943, may mắn khi nhiều căn 
nhà đang còn ở tình trạng khá tốt. ■ 
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