
Thuong Mai Week-End

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

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

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

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

www.thevietnampost.com

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

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

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

 culture marble, sale & install.

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

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

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

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

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

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

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

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

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 25, 2022
2000
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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!!!

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

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

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

738-2008/1576

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 713-784-0508

Phone: 281-241-7067
Website: ww.mathchem.com

Email: mathchemsolutions@gmail.com
8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & ASVAB

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Kho báu hàng trăm đồng 
tiền cổ phát hiện ở Anh

George Ridgway bất ngờ tìm thấy 
hàng trăm đồng tiền cổ thời La Mã 
trên cánh đồng gần thị trấn 

Suffolk, Anh.
George Ridgway, 30 tuổi, người dân địa 

phương tại thị trấn Suffolk, Anh đã tìm thấy 'kho 
báu' như mong ước thủa bé với hàng trăm đồng tiền 
cổ.

Trong lúc nghiên cứu những hình ảnh vệ 
tinh gần nhà, George Ridgway phát hiện có điều 
bất thường, anh lần theo dấu tiến hành khai quật 
trên cánh đồng thì tìm ra một số đồ vật cổ La Mã và 
thời kỳ đồ sắt. Trong đó có hai chiếc trâm cài La 
Mã, một đồng bạc khắc hình Julius Caesar, khoảng 
từ năm 46-47 trước Công Nguyên. 

Người đàn ông tin rằng có nhiều món đồ cổ 
vì chúng thường chôn gần nhau và tiếp tục công 
việc của mình. Cuối cùng anh đã tìm thấy 725 đồng 
tiền cổ thời La Mã và thời đồ sắt. Ridgway tin rằng 
nơi đây tồn tại một khu định cư La Mã chưa từng 
được khám phá hết và mở ra hy vọng nghiên cứu 

thêm trong tương lai.
George Ridgway sống cùng cha mẹ, làm 

nghề bán thịt chia sẻ rằng: “Người hùng thời niên 
thiếu của tôi là Indiana Jones. Tôi đã từng đến Bảo 
tàng Anh khi còn nhỏ, tôi mơ ước một ngày mình sẽ 
tìm thấy kho báu. Bây giờ tôi đã làm được, một kho 
báu từ thời La Mã. Thật tuyệt vời”.

Trong 'khối tài sản lớn' mà George 
Ridgway tìm thấy có một đồng tiền vàng Claudius 
tồn tại từ ngay trước cuộc chinh phục Anh của 
người La Mã năm 43, đồng tiền quý ban hành từ 
thời Vua Juba I ở vương quốc Numidia châu Phi cổ 
đại từ năm 60 đến năm 46 trước Công nguyên. Kho 
báu mà George Ridgway tìm thấy ước tính có giá 
trị khoảng 81.648 USD.

David, 62 tuổi, cha của Ridgway, đã phải 
canh gác địa điểm vào ban đêm. Ông ngủ trong 
chiếc xe tải bên cạnh cái hố để tránh trường hợp có 
người đến cướp.

Sau phát hiện này, người đàn ông dự định 
đầu tư một chiếc máy dò kim loại mới để tiếp tục 
tìm kiếm khai quật trong khu vực rộng hơn.

George Ridgway dự định sẽ chia theo tỷ lệ 
50-50 cho chủ mảnh đất nơi anh tìm thấy kho báu. 
Bảo tàng khu vực dự kiến sẽ mua lại những gì anh 

tìm thấy để bổ sung thêm vào bộ sưu tập hiện có. ■

Cụ bà 82 tuổi nhận bằng tốt 
nghiệp đại học

Mae Beale, 82 tuổi, vốn là một y tá 
thực hành nhiều kinh nghiệm, 
được nhiều người yêu mến. Bà 

đã dành 40 năm để hỗ trợ cộng đồng thông qua các 
hoạt động tình nguyện.

Khi còn làm y tá bà tham gia tổ chức sự 
kiện của cơ quan và mọi người cho rằng bà có khả 
năng đặc biệt. Sau khi nghỉ hưu, Mae Beale tập 
trung lên kế hoạch cho việc kinh doanh riêng.

Đến những năm gần 80 tuổi, bà quyết định 
trở lại trường học theo học quản lý kinh doanh tại 
Đại học Maryland.

Bà muốn quay lại học tập vừa để hoàn 
thành mơ ước từ thời trẻ tuổi vừa muốn phục vụ 
phát triển công việc kinh doanh tổ chức sự kiện của 
mình. Bà chia sẻ rằng: “Tôi phát hiện ra rằng tôi 
phải cố gắng học tiếp và việc học tập trở thành ưu 
tiên của tôi. Tôi giống như con rùa, chậm và kiên 
định cuối cùng sẽ chiến thắng”.

Sự cống hiến hết mình của Beale trong mỗi 
lớp học đều được đền đáp. Bà đã lọt vào danh sách 
sinh viên ưu tú nhiều lần và tốt nghiệp loại xuất sắc, 
một thành tích lớn đối với bà.

Trong lần sinh nhật thứ 82 của bà, bà đã 
nhận được món quà to lớn khi nhận bằng tốt nghiệp 
đại học. Trong 4 năm theo học, bà tích cực tham gia 
các hoạt động sinh viên, là thành viên trong hội 
đồng cố vấn trường đại học.

Mae Beale chia sẻ rằng bà may mắn trong 
suốt sự nghiệp của mình khi có được sự ủng hộ của 
chồng và con trai. “Tôi nói với mọi người rằng cứ 
khi nào chồng cho phép là tôi làm tốt được. Trong 
bất cứ công việc gì, ông ấy cũng ủng hộ, là người 

động viên và là động lực lớn nhất của tôi”, Mae 
Beale nói.

Chồng của bà Mae Beale đã qua đời cách 
đây vài năm, sau đó, con trai là người bên cạnh ủng 
hộ bà theo đuổi ước mơ. 

Mae Beale trả lời trong một bài phỏng vấn 
rằng với những ai đang gặp khó khăn trong cuộc 
sống nói chung và gặp rào cản trong việc theo đuổi 
giáo dục đại học đại học nói riêng, hãy kiên trì làm 
theo những gì khiến bạn vui vẻ, 'trái tim' cất tiếng 
hát.

“Hãy bộc lộ bản thân mình, thử nghiệm 
nhiều khả năng nhất có thể bởi bạn không bao giờ 

biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó”, Mae Beale chia 
sẻ. ■ 

Người lùn nhất Nepal lập 
kỷ lục Guinness thế giới

Theo Daily Mail, một cư dân 18 tuổi 
ở Nepal đã được công nhận là thiếu 
niên lùn nhất thế giới và được ghi 

vào sách kỷ lục Guinness với chiều cao chỉ 
73,43cm.

Người vừa lập kỷ lục Guinness thế giới có 
tên là Dor Bahadur Khapangi. Khapangi đã thực 
hiện một chuyến đi đặc biệt đến Kathmandu, thủ 
đô của Nepal, nơi các thành viên của ban giám 
khảo và chính phủ nước này đã trao cho anh ấy một 
chứng chỉ xác nhận thành tích độc nhất vô nhị.

Ông Dhananjay Regmi, Giám đốc điều 
hành Hội đồng Du lịch Nepal đã trao cho Khapangi 
giấy chứng nhận kỷ lục Guinness. Giấy chứng 
nhận chính thức ghi tên Khapangi là “thiếu niên 
lùn nhất thế giới”.

Bản thân Khapangi không bình luận về kỷ 
lục mình đạt được và không cho biết anh sống như 
thế nào và làm gì trong thời gian rảnh.

Theo các phương tiện truyền thông, 

Khapangi là người thấp nhất trong số các thanh 
thiếu niên ở Nepal, nhưng không phải trên thế giới.

Hiện tại, người đàn ông lùn nhất thế giới là 
Edward Nino Hernandez (36 tuổi) đến từ 
Colombia, với chiều cao 72,1 cm; được đưa vào 
sách kỷ lục Guinness vào năm 2010.

Với chiều cao khiêm tốn, anh Hernandez 
lần đầu tiên được Tổ chức kỷ lục Guinness trao 
tặng danh hiệu người đàn ông lùn nhất thế giới còn 
sống vào ngày 13/4/2010. Lúc đó anh mới 24 tuổi, 
với chiều cao 70,21 cm.

Tuy nhiên,  đến ngày 14/10/2010, 
Khagendra Thapa Magar, người Nepal, sinh ngày 
14/10/1992 đã phá vỡ kỷ lục với chiều cao 67,08 
cm vào năm tròn 18 tuổi. Sau khi Khagendra Thapa 
Magar đột ngột qua đời vào ngày 17/01/2020, kỷ 
lục thế giới này đã quay trở lại với anh Hernandez.

Trong khi ó, người giữ kỷ lục Guinness là đ
phụ nữ lùn nhất thế giới là Jyoti Amge (28 tuổi) ến đ
từ Ấn ộ, người phụ nữ còn sống lùn nhất thế giới Đ
vào n m 2011 với chiều cao chỉ 62,8 cm và ến nay ă đ
cô vẫn ang nắm giữ kỷ lục này. ồng thời, người đ Đ
đàn ông cao nhất thế giới là Sultan Kösen (39 tuổi), 
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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

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

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience

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.

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

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

12136 Ne  f St, Houston, TX 77072f
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

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

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

EU cảnh báo hành động 

pháp lý đối với dự luật của Anh 

về Bắc Ireland
(VN+) - Ngày 13/6, Liên minh châu Âu 

(EU) đã cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống 

lại Anh, sau khi chính phủ Anh cùng ngày công bố 

dự luật, trong đó đề xuất đơn phương xem xét lại 

toàn bộ thỏa thuận thương mại hậu Brexit mà 

London đã ký về Bắc Ireland. 
Trả lời phỏng vấn tại Brussels (Bỉ), Phó 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic đã 

bày tỏ lo ngại việc chính phủ Anh xem xét lại quy 

định thương mại hậu Brexit.
Theo ông, hành động đơn phương này đã 

gây tổn hại tới lòng tin chung và EC sẽ đánh giá dự 

luật của Anh.
Ông Sefcovic nhấn mạnh EU sẽ không 

đàm phán lại thỏa thuận hậu Brexit, cũng như quy 

chế thương mại đặc biệt tại Bắc Ireland, bởi điều 

này sẽ chỉ gây ra rủi ro pháp lý đối với người dân và 

doanh nghiệp tại vùng lãnh thổ này.
Do quyết định của Anh đã đi ngược lại thỏa 

thuận hậu Brexit, Phó Chủ tịch EC cho biết EU sẽ 

cân nhắc tái khởi động thủ tục pháp lý chống lại 

Anh và mở ra các vụ kiện mới nhằm bảo vệ thị 

trường chung EU trước rủi ro từ việc vi phạm các 

quy định về doanh nghiệp, đảm bảo sức khỏe và an 

toàn của người dân trong khối.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros 

Sefcovic (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Anh 

Liz Truss ở Brussels (Bỉ) ngày 21/2/2022
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony 

Blinken đã hối thúc người đồng cấp Anh Liz Truss 

tiếp tục các cuộc đàm phán chân thành với EU 

nhằm đạt được giải pháp giúp duy trì những thành 

tựu của Thỏa thuận Thứ Sáu tốt lành.
Về phần mình, Ngoại trưởng Truss khẳng 

định Anh hoàn toàn nghiêm túc về việc thông qua 

dự luật liên quan đến Bắc Ireland, theo đó sẽ điều 

chỉnh cách áp dụng thỏa thuận thương mại hậu 

Brexit mà Anh đã nhất trí với EU.
Theo bà, dự luật này sẽ không chỉ khắc 

phục các vấn đề về Nghị định thư Bắc Ireland, mà 

còn bảo vệ thị trường chung EU trước nguy cơ suy 

yếu do tác động của luật mới.
Ngoại trưởng Truss cho biết Anh vẫn sẵn 

sàng đàm phán với EU và chính phủ nước này đang 

hành động theo luật quốc tế. Phía Anh cũng đang 

duy trì liên lạc với các nghị sỹ Mỹ về vấn đề này.
Phản ứng trước quyết định của chính phủ 

Anh, các doanh nghiệp tại Bắc Ireland đã hối thúc 

London giải quyết tình trạng gián đoạn trong 

thương mại hậu Brexit thông qua các cuộc đàm 

phán với EU, thay vì theo đuổi các kế hoạch đơn 

phương.
Người phụ trách Các vấn đề công của Văn 

phòng Thương mại Bắc Ireland Stuart Anderson 

nêu rõ mặc dù có những yếu tố hấp dẫn trong đề 

xuất liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng, 

song vẫn cần có sự cân đối phù hợp để bảo vệ lợi 

ích của các nhà xuất khẩu, cũng như lĩnh vực nông 

nghiệp, thực phẩm.
Việc chuyển rủi ro sang các doanh nghiệp 

Bắc Ireland đang gây nhiều quan ngại. Theo quan 

chức này, cả EU và Anh đều có trách nhiệm đạt 

được nhất trí qua đàm phán.
Đây là quan điểm nhận được sự đồng tình 

của các nhóm doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ và 

những công ty chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi hoạt 

động kiểm soát hàng hóa theo quy chế hiện nay về 

Bắc Ireland.
Theo Nghị định thư Bắc Ireland, sau khi 

Anh rời EU, vùng lãnh thổ này tiếp tục tuân thủ các 

quy định của thị trường chung châu Âu nhằm tránh 

phải thiết lập biên giới với Cộng hòa Ireland, một 

thành viên EU.
Để đảm bảo hàng hóa từ các vùng còn lại 

đến Bắc Ireland đáp ứng các tiêu chuẩn EU, hai 

bên nhất trí thực hiện kiểm soát hàng hóa đến từ lục 

địa Anh trước khi vào vùng này.
Tuy nhiên, kể từ khi được áp dụng vào đầu 

năm 2021, các hoạt động kiểm soát khiến lưu thông 

hàng hóa từ phần còn lại của Anh đến Bắc Ireland 

bị đình trệ nghiêm trọng.
Từ nhiều tháng qua, Anh đã đe dọa sẽ đơn 

phương sửa đổi nghị định thư này nếu EU không 

đồng ý thay đổi.
Về phần mình, Brussels tin rằng mọi thay 

đổi đơn phương đều sẽ vi phạm luật pháp quốc tế 

và có thể sẽ sử dụng một hành động pháp lý hoặc áp 

thuế, gây thêm bất lợi cho nền kinh tế Anh đang suy 

giảm khi lạm phát có thể lên tới mức 10%.
Tuy nhiên, cuối tuần qua, Bộ trưởng phụ 

trách các vấn đề Bắc Ireland trong chính phủ Anh 

Brandon Lewis khẳng định dự luật này tuân thủ 

luật pháp quốc tế.
Theo truyền thông Anh, dự luật được cho là 

sẽ tạo một kênh lưu thông hàng hóa từ nước này 

sang Bắc Ireland, bỏ qua mọi quy định ngăn cản 

vùng này hưởng những lợi thế về thuế quan đồng 

thời chấm dứt vai trò trung gian của Tòa án Tư 

pháp châu Âu.
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Bài học cho châu Á qua Đối 
thoại Shangri-La 2022

(ZING) - Diễn ra giữa bối cảnh lớn là chiến 
sự giữa lòng châu Âu, Đối thoại Shangri-La năm 
nay đặt ra câu hỏi liệu châu Á có thể rút ra bài học 
gì để chủ động phòng ngừa xung đột.

Trong Đối thoại Shangri-La năm nay, chủ 
đề thường được nhắc đến là cuộc giao tranh giữa 
lòng châu Âu cùng bài học cho các nước.

“Châu Á phải rút ra bài học đúng đắn từ 
Ukraine. Chúng ta phải lắng nghe lời khuyên của 
ông Zelensky (tổng thống Ukraine) về việc chủ 
động phòng tránh (xung đột)”, Bộ trưởng Quốc 
phòng Singapore Ng Eng Hen nói tại một phiên 
làm việc của hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, 
còn được gọi là Đối thoại Shangri-La (SLD).

Vị bộ trưởng Singapore cho rằng châu Á 
phải tăng cường tương tác trong và ngoài khu vực. 
“Xây dựng niềm tin chiến lược vào nhau là cốt lõi 
của sự phòng tránh”.

Xây dựng niềm tin qua đối thoại cũng là 
điều ông James Crabtree, Giám đốc điều hành Viện 
Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cơ quan tổ 
chức SLD, hy vọng các quan chức quốc phòng từ 
hơn 40 nước có thể đạt được khi dự hội nghị.

Ông Crabtree trả lời, sau khi 3 ngày của 
SLD kết thúc chiều 12/6, đề cao vai trò của đối 
thoại. “Nhiều vấn đề trên thế giới không được giải 
quyết dù đã đối thoại không ít lần, nhưng rất khó để 
giải quyết vấn đề khi không có đối thoại”.

Luật pháp, thông lệ quốc tế vẫn được đề 
cao

Ngay từ những phút đầu, vấn đề luật pháp 
và thông lệ quốc tế đã được nhấn mạnh tại SLD 
năm nay.

“Luật lệ phải được tôn trọng. Kể cả khi 
chúng trở nên bất tiện, không một ai được phép 
hành động như thể luật lệ không tồn tại, và cũng 
không một ai được phép đơn phương thay đổi luật 
lệ”, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 10/6 
nói trong bài phát biểu chủ đề mở đầu hội nghị.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 
10/6 nói trong bài phát biểu chủ đề mở đầu hội 
nghị với sự tập trung vào việc cần tôn trọng luật lệ 
quốc tế

Trao đổi, một số chuyên gia cho rằng SLD 
năm nay cho thấy đa số quốc gia tham gia hội nghị, 
đặc biệt là nước nhỏ và vừa, vẫn quan tâm đến luật 
pháp và thông lệ quốc tế.

“(Sự quan tâm) được thể hiện rõ rệt qua 
những bài phát biểu trong các phiên làm việc toàn 
thể và qua những buổi gặp mặt song phương”, phó 
giáo sư Dylan Loh thuộc khoa Chính sách công và 
Quan hệ quốc tế, Đại học Công nghệ Nanyang 
(Singapore), trả lời.

Trong một phiên làm việc về an ninh trên 
biển vào hôm 11/6, Tham mưu trưởng Hải quân 
Singapore Aaron Beng cho rằng có 4 yếu tố giúp 
duy trì trật tự hàng hải ổn định và đứng đầu trong 
các yếu tố ấy là luật pháp cùng thông lệ quốc tế.

“Văn kiện nền tảng (trên biển) phải là Công 
ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 
(UNCLOS)”, chuẩn đô đốc Beng nói. “Theo lập 
trường của Singapore, văn bản này đã vạch rõ 
những hành động các nước được phép làm hoặc bị 
cấm”.

Những ý kiến như của chuẩn đô đốc Beng 
là minh chứng cho thấy nhiều nước có lợi ích gắn 
liền việc ủng hộ trật tự quốc tế và thông lệ hiện tại, 
theo ông Loh.

Đồng tình, ông Inia Seruiratu, Bộ trưởng 
Quốc phòng, An ninh Quốc gia và Cảnh sát Fiji, 
cho biết vì là nước nhỏ, “chúng tôi đặt hy vọng lớn 
vào chủ nghĩa đa phương dựa trên Hiến chương 
Liên Hợp Quốc”.

“Chúng tôi hy vọng mọi quốc gia đều tuân 
thủ nguyên tắc của Hiến chương”, ông Seruiratu 
nói.

Tâm điểm vấn đề Đài Loan
Một điều dường như đã trở thành thông lệ ở 

các kỳ SLD trước là màn đấu khẩu giữa Mỹ và 
Trung Quốc. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Phát biểu hôm 11/6, Bộ trưởng Quốc 
phòng Lloyd Austin cáo buộc Trung Quốc gây bất 
ổn cho vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Theo ông, điều này được thể hiện qua những hoạt 
động của Trung Quốc tại Biển Đông, biển Hoa 
Đông và tại eo biển Đài Loan.

Và chỉ 3 phút sau khi bắt đầu bài phát biểu 
hôm 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 
Ngụy Phượng Hòa khẳng định Washington đã “bôi 
nhọ” Bắc Kinh và đang chơi “quân bài” Đài Loan.

“Nếu bất cứ ai dám chia tách Đài Loan với 
Trung Quốc, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ 
không ngần ngại phát động cuộc chiến với bất cứ 
giá nào”, ông Ngụy khẳng định.

Trong khi ông Austin nói Mỹ sẽ tăng cường 
hợp tác với đối tác cùng đồng minh để thực hiện 
“tầm nhìn chung” cho khu vực, ông Ngụy cho biết 
quân đội Trung Quốc theo đuổi “hợp tác đôi bên 
cùng có lợi” và bác bỏ chủ nghĩa bá quyền.

Hai vị bộ trưởng đều có phát ngôn “nảy 
lửa” với đối phương, nhưng nội dung hai bài phát 
biểu không có thay đổi đáng kể, theo các chuyên 
gia trao đổi ý kiến với Zing. Và một tín hiệu tích 
cực là bên lề SLD, ông Austin và ông Ngụy đã có 
buổi hội đàm đầu tiên dưới thời chính quyền Biden.

“Cả hai vị quan chức đều nhấn mạnh Mỹ và 
Trung Quốc phải quản trị quan hệ hai bên”, ông 
Loh nói. “Hai bên vẫn còn mong muốn đạt được sự 
ổn định lớn hơn, cũng như vẫn còn ý chính trị để 

quan hệ không tiếp tục đi xuống”.
Trong khi Bộ trưởng Austin nói đang cố 

gắng “củng cố lan can chống xung đột”, bao gồm 
đường dây liên lạc với lãnh đạo quốc phòng Trung 
Quốc, Bộ trưởng Ngụy khẳng định “sự phát triển 
hòa bình trong quan hệ Mỹ - Trung sẽ có lợi cho 
Bắc Kinh, Washington và cả thế giới”.

Vấn đề hạt nhân nóng trở lại
Với nhiều nước sở hữu vũ khí hạt nhân tại 

châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều 
Tiên, vấn đề vũ khí hạt nhân chưa bao giờ rời khỏi 
chương trình nghị sự của SLD. Nhưng năm nay, 
vấn đề ấy lại nóng lên một phần vì xung đột 
Ukraine.

“Giao tranh Ukraine đã khiến thế giới thức 
tỉnh trước thực tế là mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân là 
rất nghiêm trọng và chúng có thể được sử dụng”, 
phó giáo sư Lionel Fatton chuyên nghiên cứu về 
quan hệ an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương thuộc Đại học Webster, Geneva, trả lời 
Zing.

Các diễn biến trong khu vực cũng khiến nỗi 
lo ngại về vũ khí hạt nhân trở nên lớn hơn trong 
những năm qua.

Triều Tiên được dự đoán sắp tiến hành lần 
thử hạt nhân thứ 7 sau khi tạm ngừng từ năm 2017, 
theo thông tin từ Mỹ và Hàn Quốc. Trước đó, các 
hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây 
hơn 100 địa điểm nghi là hầm phóng tên lửa có khả 
năng mang đầu đạn hạt nhân ở miền Tây nước này.

Ngay trong bài phát biểu mở đầu, Thủ 
tướng Kishida đã kêu gọi mọi nước có vũ khí hạt 
nhân cần minh bạch thông tin hơn về lực lượng hạt 
nhân, đồng thời khuyến khích cả Trung Quốc và 
đồng minh Mỹ đối thoại về kiểm soát vũ khí và giải 
giáp hạt nhân.

“Bài phát biểu này rất chú trọng vấn đề vũ 
khí hạt nhân, nhiều hơn bất cứ bài phát biểu chủ đề 
SLD nào khác gần đây”, ông Ankit Panda, nghiên 
cứu viên cấp cao trong chương trình chính sách hạt 
nhân thuộc Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế 
(Mỹ), viết trên Twitter hôm 10/6.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng 
Austin khẳng định sự phổ biến vũ khí hạt nhân là 
một trong những thách thức thế giới đang phải đối 
mặt. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngụy cho biết vũ khí 
hạt nhân Trung Quốc là để phòng thủ và không 
được dùng để tấn công phủ đầu.

Điểm nóng cạnh tranh tương lai
Các cuộc thảo luận và bài phát biểu tại 

SLD cũng thể hiện địa điểm cạnh tranh trong 
tương lai.

“Có một khu vực cạnh tranh chiến lược 
mới đang dần xuất hiện. Chúng ta nhìn thấy nó rất 
rõ ràng trong các tuyên bố tại SLD”, ông Fatton nói 
với Zing. “Đó là các quần đảo Thái Bình Dương. 
Họ sẽ là trung tâm của bàn cờ địa chính trị giữa Mỹ 
và Trung Quốc”.

Ông Fatton chỉ ra rằng tại SLD, ông 
Richard Marles, tân Bộ trưởng Quốc phòng của 
Australia, một đồng minh của Mỹ tại Thái Bình 
Dương, từng nhắc đến các quần đảo Thái Bình 
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Dương.

“Australia sẽ bước vào thời đại tương tác 
mới tại Thái Bình Dương”, ông Marles nói hôm 
11/6. “Lực lượng Phòng vệ Australia sẽ luôn có 
mặt để trợ giúp những người láng giềng Thái Bình 
Dương”.

SLD lần này cũng có sự góp mặt của ông 
Seruiratu, Bộ trưởng Quốc phòng, An ninh quốc 
gia và Cảnh sát của Fiji, một đảo quốc Thái Bình 
Dương.

“Trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều 
tương tác hơn với các đảo quốc Thái Bình Dương. 
Những nước chủ chốt tại Thái Bình Dương cũng sẽ 
dần xuất hiện nhiều hơn tại SLD”, ông Fatton nói.

Các bên đối địch ở Libya 
nối lại đàm phán tại Cairo do 
LHQ bảo trợ

(VN+) - Vòng đàm phán thứ 3 giữa các 
quan chức của Libya diễn ra sau các cuộc giao 
tranh dữ dội tại thủ đô Tripoli giữa các lực lượng 
dân quân đối địch ở Libya.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 
12/6, các quan chức Libya đã trở lại thủ đô Cairo 
của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán thứ 3 về sửa 
đổi hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia, 
trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này một lần nữa 
rơi vào bế tắc chính trị với hai chính quyền đối địch 
cùng tồn tại song song.

Vòng đàm phán thứ 3 ở Cairo diễn ra sau 
các cuộc giao tranh dữ dội tại thủ đô Tripoli giữa 
các lực lượng dân quân đối địch ở Libya.

Binh sĩ được triển khai tại thủ đô Tripoli 
của Libya ngày 17/5/2022

Các thành viên của Quốc hội Libya và Hội 
đồng Cấp cao Nhà nước Libya đã bắt đầu tiến trình 
đàm phán tại Cairo do Liên hợp quốc làm trung 
gian, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gây 
sức ép buộc hai cơ quan này gạt sang một bên 
những tranh chấp và thống nhất về cơ sở hiến pháp 
cho các cuộc bầu cử quốc gia.

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống ký Liên 
hợp quốc về Libya, bà Stephanie Williams cho biết 
các cuộc đàm phán tại Cairo sẽ tiếp tục diễn ra cho 
đến ngày 19/6, với mục đích thiết lập một khuôn 
khổ hiến pháp cần thiết để Libya tổ chức các cuộc 
bầu cử quốc gia càng sớm càng tốt.

Trong hai vòng đàm phán trước đó, các bên 
của Libya đã đạt được thống nhất sơ bộ về 137 điều 

trong dự thảo hiến pháp, bao gồm các điều về các 
quyền và tự do.

Theo bà Williams, họ sẽ tiếp tục thảo luận 
về một số điều khoản gây tranh chấp liên quan đến 
quyền lập pháp và tư pháp.

Tranh cãi về cơ sở hiến pháp cho các cuộc 
bầu cử tổng thống và quốc hội là một trong những 
thách thức chủ chốt khiến các cuộc bầu cử quốc gia 
đã được lên kế hoạch vào tháng 12/2021 bị đình 
hoãn.

Sự thất bại của kế hoạch tổ chức bầu cử là 
một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực của cộng đồng 
quốc tế nhằm chấm dứt một thập kỷ hỗn loạn ở 
Libya.

Quốc gia Bắc Phi một lần nữa rơi vào bế tắc 
chính trị phức tạp, với hai chính quyền đối địch đều 
tuyên bố họ là chính quyền hợp pháp.

Ngày 10/6, các cuộc giao tranh đã nổ ra ở 
thủ đô Tripoli giữa các lực lượng dân quân đối 
địch, khiến dân chúng ở Tripoli lo sợ.

Bà Williams đã lên án các cuộc đụng độ, 
nói rằng những người liên quan phải có trách 
nhiệm giải trình.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Libya Richard 
Norland dọa sẽ trừng phạt những người chịu trách 
nhiệm về các cuộc giao tranh.

Còn Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) 
Ahmed Aboul Gheit bày tỏ quan ngại về các cuộc 
đụng độ diễn ra ở Tripoli trong các ngày 10-11/6.

Ông Aboul Gheit kêu gọi tất cả các bên 
tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có việc rút 
tất cả lính đánh thuê và binh sĩ nước ngoài ra khỏi 
lãnh thổ Libya.

Tổng thư ký AL cũng kêu gọi Libya tổ 
chức các cuộc bầu cử quốc gia càng sớm càng tốt.

Q u a n  c h ứ c  M ỹ : 
Washington sẵn sàng dỡ bỏ 
lệnh trừng phạt Venezuela

(VN+) - Giám đốc phụ trách các vấn đề bán 
cầu thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà 
Trắng nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiến 
bộ trong đối thoại “chân chính” giữa chính phủ và 

phe đối lập Venezuela.
Toàn cảnh vòng đàm phán giữa Chính phủ 

Venezuela và phe đối lập, tại Mexico City, Mexico, 
ngày 4/9/2021

Ngày 12/6, Giám đốc phụ trách các vấn đề 
bán cầu thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà 

Trắng Juan González khẳng định Mỹ sẵn sàng dỡ 
bỏ các lệnh trừng phạt Venezuela, miễn là có 
những “bước đi cụ thể” từ phía bên kia.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông González 
bày tỏ ủng hộ 100% cuộc đối thoại do người 
Venezuela khởi xướng và không phải cuộc đối 
thoại mà Mỹ áp đặt các điều kiện.

Ông González nêu rõ: “Chính sách của 
chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng 
dỡ bỏ áp lực trừng phạt, nhưng dựa trên các bước 
cụ thể”.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 
những tiến bộ trong đối thoại “chân chính” giữa 
chính phủ và phe đối lập Venezuela và rằng chính 
người dân nước này mới là những người dẫn dắt 
tiến trình đối thoại chứ không phải các quốc gia 
khác.

Trước đó, các phái đoàn của Chính phủ và 
phe đối lập Venezuela hồi tháng 5 đã bày tỏ sẵn 
sàng nối lại đối thoại chính trị được khởi xướng ở 
Mexico sau khi Mỹ nới lỏng một số biện pháp 
trừng phạt.

Italy: Ứng viên cánh hữu 
có khả năng thắng lớn trong 
bầu cử địa phương

(VN+) - Liên minh cánh hữu - bao gồm các 
đảng Forza Italia trung hữu và Liên đoàn cực hữu 
và Anh em Italy - được hơn 40% cử tri Italy ủng hộ 
và liên minh này dự kiến thành lập chính phủ sau 
bầu cử năm 2023.

Các ứng cử viên cánh hữu có nhiều khả 
năng giành chiến thắng tại các thủ phủ vùng quan 
trọng của Italy, sau khi nước này tiến hành bầu thị 
trưởng tại 978 thị trấn và thành phố ngày 12/6.

Các lá phiếu đánh dấu cuộc thử thách lớn 
cuối cùng trước cuộc bầu cử quốc hội vào đầu năm 
tới, mang đến cho các đảng cánh hữu cơ hội chứng 
minh họ có thể biến vị trí dẫn đầu trong các cuộc 
thăm dò thành phiếu bầu thực sự.

Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, 
liên minh cánh hữu - bao gồm các đảng Forza Italia 
trung hữu và Liên đoàn cực hữu và Anh em Italy - 
được hơn 40% cử tri Italy ủng hộ và họ dự kiến 
thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử năm 2023.

Hôm 12/6, 9 triệu cử tri Italy đã đi bỏ phiếu 
trong cuộc bầu cử địa phương, trong đó có 26 thủ 
phủ tỉnh và vùng. 

Các ứng cử viên cánh hữu đang trên đà 
giành chiến thắng trong vòng đầu tiên ở Genoa, 
Palermo và L'Aquila.

Tại hai thành phố Verona và Catanzaro, nơi 
liên minh cánh hữu không thống nhất được ứng cử 
viên chung, họ vẫn có thể giành chiến thắng trong 
vòng bỏ phiếu thứ hai, được tổ chức ngày 26/6, nếu 
không có ứng cử viên nào giành được ít nhất 50% 
phiếu bầu trong vòng đầu.
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Bí mật thành công của 
Louis Vuitton, thương hiệu xa xỉ 
bậc nhất hành tinh

Là một thương hiệu xa xỉ hàng đầu 
thế giới, hiện sản phẩm của Louis 
Vuitton đã và đang có mặt tại hơn 

53 quốc gia với hơn 300 cửa hàng. 
Louis Vuitton có mức lãi hằng năm lên đến 

40 - 45%. Các sản phẩm của thương hiệu này được 
sản xuất tại 14 xưởng ở Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và 
đặc biệt có đến 80% công đoạn sản xuất túi xách 
được làm bằng tay.

Câu chuyện thành công của thương hiệu 
xa xỉ bậc nhất hành tinh

Với chữ lồng, kiểu dáng và thiết kế độc 
đáo, Louis Vuitton đã khẳng định vị trí của mình 
trong lịch sử như một trong những thương hiệu ưu 
tú nhất của thời trang. Bất kể tuổi tác, giới tính hay 
hoàn cảnh kinh tế xã hội, hàng trăm nghìn người 
luôn muốn sở hữu hoặc mua túi Louis Vuitton - 
một thương hiệu xa xỉ đã có tuổi đời hơn 150 năm. 

Tuy nhiên, ít ai có thể biết rằng hãng thời 
trang khổng lồ này có một khởi đầu không hề thuận 
lợi và câu chuyện của thương hiệu cũng không 
thực sự bắt đầu từ thời trang.

Gây dựng từ 2 bàn tay trắng 
Câu chuyện về thương hiệu xa xỉ này bắt 

đầu vào đầu những năm 1830, khi Louis Vuitton 14 
tuổi. Cậu rời xưởng sản xuất của gia đình ở Jura và 
đi bộ đến Paris trong thời gian hai năm. 

Không có gì ngoài quyết tâm thay đổi cuộc 
sống của mình tốt đẹp hơn, cậu thiếu niên đã làm 
rất nhiều công việc nhỏ trong cuộc hành trình 280 
dặm của mình trước khi đặt chân đến Paris và trở 
thành người học việc cho nhà sản xuất hộp và đóng 
gói nổi tiếng Romain Maréchal.

Ấn tượng bởi sự siêng năng, nghiêm túc và 
kiên trì của chàng trai trẻ Vuitton, Monsieur 
Maréchal tin rằng những phẩm chất xuất sắc này sẽ 
có ích cho công việc kinh doanh và khát vọng của 
mình. Và anh đã đúng. 

Trong vòng vài năm, Vuitton trở thành một 
trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của 
mình trong thành phố, và thậm chí vào năm 1853, 
anh được bổ nhiệm làm người đóng gói cá nhân 
cho Hoàng hậu Eugéni, vợ của vua Napoléon 
Bonaparte. 

Nhờ đó, Vuitton nhanh chóng trở thành 
một trong những thợ thủ công được săn đón nhiều 
nhất trong giới nhà giàu và quý tộc ở Paris.

Năm 1854, Louis Vuitton thành lập cửa 
hàng của riêng mình trên đường Rue Neuve des 
Capucines, Paris, tự quảng cáo là chuyên gia đóng 
gói và đóng hành lý, cung cấp "bao bì đặc biệt cho 
thời trang" cho những người mong muốn tìm kiếm 
một chuyên gia có thể đóng gói an toàn những đồ 
vật dễ vỡ nhất.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phổ biến 
trong việc di chuyển bằng tàu hỏa và nhu cầu ngày 
càng tăng về một loại rương tiện lợi và sáng tạo của 

mọi người, Vuitton đã giới thiệu chiếc rương đầu 
tiên của mình vào năm 1858 với thiết kế trên và 
dưới phẳng mà chưa từng thấy trước đây. 

Những chiếc rương trước thời điểm đó 
thường có phần chóp hình vòm để ngăn nước thấm 
vào khi chúng được chất vào kho hàng hóa của tàu 
thủy hoặc tàu hỏa. 

Nhưng thiết kế mới này của Vuitton không 
những có thể xếp chồng lên nhau mà còn nhẹ hơn 
và chắc chắn hơn, giúp vận chuyển dễ dàng hơn. 
Rương được phủ một tấm bạt màu xám ngọc trai 
không thấm nước mà Vuitton gọi là Trianon thay vì 
loại da truyền thống dễ bị nứt, dễ bị mốc và có mùi 
hôi. 

Chiếc rương phẳng hóa ra lại là một thành 
công ngoạn mục, Vuitton quyết định mở rộng và 
chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi thành phố đến 
Asnières do nhu cầu ngày càng tăng.

Những thiết kế độc đáo của thương hiệu 
thời trang xa xỉ 

Với tinh thần của một nhà sáng tạo và một 
doanh nhân thực sự, Vuitton không dừng lại ở đó. 

Ông cùng với những người thừa kế tiếp tục 
làm việc chăm chỉ để cải thiện độ bền và độ nhẹ của 
các sáng tạo của họ, đồng thời làm sống lại các loại 
vải và hoa văn dựa trên các nền khác nhau - chẳng 
hạn như vải bạt có tên Rayée cũng như hoa văn ca 
rô gọi là Damier - để chống lại hàng giả.

Những thứ gây ấn tượng
Cửa hàng của Vuitton được thành lập đúng 

vào thời điểm khách du lịch háo hức cho những 
chuyến du lịch bằng tàu thủy và xe lửa. 

Vì lý do này, các yêu cầu làm rương đựng 
hành lý theo đơn đặt hàng đổ về từ khắp mọi nơi và 
Vuitton bắt đầu tạo ra những chiếc rương và hộp 
với thiết kế đặc biệt phù hợp cho việc di chuyển 
liên tục.

Sản phẩm nổi tiếng nhất của Vuitton là 
chiếc rương bên trong thiết kế như tủ quần áo được 
ra mắt vào năm 1875. Chiếc tủ quần áo di động 
thẳng đứng và tương đối nhẹ với các ngăn kéo, 
ngăn tủ và không gian treo, giúp quần áo vẫn theo 
thứ tự hoàn hảo sau các chuyến đi.

Một phát minh phi thường khác đáng được 
đề cập là chiếc rương có thể mở rộng thành giường 
gấp. Công trình sáng tạo tài tình này được đặt làm 
bởi nhà thám hiểm người Ý Pierre Savorgnan de 
Brazza. Ông đã đặt hàng hai chiếc rương cho 

chuyến thám hiểm Congo vào năm 1905, cả hai 
đều có giường phù hợp với kích thước của ông.

Khóa an toàn
Hầu hết mọi người chỉ biết đến Georges 

Vuitton, con trai của người sáng lập Louis Vuitton, 
là người tạo ra bức tranh canvas chữ nổi đặc trưng 
của thương hiệu - hình ảnh hoa, cây, hình dạng hình 
học và hai chữ cái "L" và "V" lồng ghép vào nhau - 
nhằm tôn vinh người cha và để bảo vệ thương hiệu 
khỏi bị làm nhái. 

Ít người biết rằng ông là chủ nhân của một 
phát minh vô giá khác nhằm đảm bảo đặc tính bất 
khả xâm phạm của mọi sáng tạo của thương hiệu 
Vuitton, đó là khóa tumbler.

Sự sáng tạo này, với cơ chế "không thể thay 
đổi", giúp biến những chiếc rương thành két sắt. 
Mỗi ổ khóa đều được thiết kế đặc biệt với một chìa 
khóa được đánh số duy nhất, khiến nó hoàn toàn 
không thể bị cạy, do đó đảm bảo tính bất khả xâm 
phạm của những hành lý này.

Từ rương đến túi
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các 

sản phẩm xa xỉ tại nhà máy của Louis Vuitton ở 
Asnières buộc phải tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, 
vào cuối những năm 1920, đơn đặt hàng từ những 
người giàu có và sành điệu nhất thế giới - bao gồm 
cả Coco Chanel, Công tước và Nữ công tước xứ 
Windsor - bắt đầu đổ về.  

Từ năm 1930, Louis Vuitton bắt đầu mở 
rộng sản xuất sang túi du lịch, bao gồm túi Keepall, 
túi Nóe (được thiết kế để vận chuyển 5 chai 
champagne) và túi Steamer (dùng để giữ quần áo 
bẩn tách biệt với túi sạch). 

Những chiếc túi ban đầu được thiết kế cho 
những du khách thượng lưu này đã trở thành cảm 
hứng cho nhiều chiếc túi xách Louis Vuitton nổi 
tiếng nhất hiện nay.

Bước vào thế giới thời trang
Louis Vuitton chính thức đánh dấu chuyến 

hành trình mới của mình vào thế giới thời trang 
năm 1997 bằng cách bổ nhiệm Marc Jacobs làm 
giám đốc nghệ thuật, người đã thiết kế và ra mắt bộ 
sưu tập “prêt-à-porter” đầu tiên của nhà mốt vào 
năm sau. 

Jacobs chia sẻ trên Vogue US: "Bạn có thể 
bỏ những thứ được cho là xa xỉ phẩm vào một chiếc 
túi Louis Vuitton và rời khỏi thị trấn bắt đầu một 
chuyến đi với nó, bởi Louis Vuitton có một di sản 
trong lĩnh vực du lịch".

Vào năm 2013, Nicolas Ghesquièire đã kế 
nhiệm Marc Jacobs làm giám đốc nghệ thuật mới 
của Louis Vuitton, và đã tiếp tục kế thừa di sản 
cùng tinh thần du lịch của thương hiệu bằng cách 
tái hiện một cách sáng tạo các tác phẩm lưu trữ và 
các yếu tố mang tính biểu tượng của ngôi nhà thành 
các phiên bản đương đại mới.

Khả năng vô hạn
Từ giường đến lốp autor, từ hộp rượu 

champagne đến bộ DJ, từ thư viện di động đến bộ 
trà, Vuitton đã tiếp tục chứng minh cho thế giới 
thấy tất cả khả năng không giới hạn của một chiếc 
rương được thiết kế đẹp mắt. Cho đến nay, khách 
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hàng cũng có thể đặt hàng những chiếc túi 
đặc biệt của riêng mình tại bất kỳ cửa hàng Louis 
Vuitton nào vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. 

Sau đó, đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực 
hiện thủ công bằng các kỹ thuật lâu đời tại xưởng 
đặt hàng đặc biệt của thương hiệu, nằm trong dinh 
thự cũ của gia đình Vuitton ở Asnières-sur-Seine, 
Paris, hiện được điều hành bởi chắt trai của 
Vuitton, Patrick.

Để tiếp tục sáng tạo lại nghệ thuật du lịch 
của thương hiệu và kỷ niệm sự kết hợp giữa chuyên 
môn thủ công và nghệ thuật savoir-faire, Louis 
Vuitton đã cho ra mắt Objets Nomades vào năm 
2012. 

Bộ sưu tập thu hút một số nhà thiết kế 
đương đại sáng tạo nhất thế giới mỗi năm để thiết 
kế đồ nội thất mới lấy cảm hứng từ du lịch được 
giới thiệu tại Salone del Mobile trong khuôn khổ 
Tuần lễ thiết kế Milan.

Năm 2012, Louis Vuitton đã mời các nhà 
thiết kế quốc tế nổi tiếng tái định hình những đồ nội 
thất và thiết kế lấy cảm hứng từ du lịch mang tính 
thử nghiệm nhưng vẫn có sự tiện dụng để tạo nên 
bộ sưu tập Objects Nomades của mình.

Từ một cậu bé làng quê trở thành một bậc 
thầy chế tạo rương hành lý cho những người giàu 
có và quý tộc, hành trình đến thành công của Louis 
Vuitton là một câu chuyện hấp dẫn về một thương 
hiệu sẽ thay đổi thế giới của lối sống xa xỉ mãi mãi, 
biến nghệ thuật du lịch thành một nghệ thuật sống 
thực sự.

Giải mã thành công
Louis Vuitton hiện là một trong những 

thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Theo một 
nghiên cứu năm 2010 của Millward Brown, Louis 
Vuitton khi đó là thương hiệu có giá trị thứ 19 trên 
thế giới và được ước tính trị giá hơn 19 tỷ USD. 

Trong 7 năm liên tiếp, Louis Vuitton đứng 
đầu trong danh sách 10 thương hiệu quyền lực nhất 
do Millward Brown Optimor công bố với giá trị 
24,3 tỷ USD. Công ty cũng hoạt động trên 50 quốc 
gia với hơn 460 cửa hàng trên toàn thế giới.

Ngày nay, mọi người trên khắp thế giới yêu 
thích túi xách, quần áo và nước hoa độc quyền của 
Louis Vuitton. Chiếc túi da màu nâu chocolate 
được tô điểm bằng chữ cái L và V màu caramel 
lồng vào nhau luôn nổi bật giữa đám đông.

Bí quyết để Louis Vuitton đạt được vị thế 
nổi tiếng thế giới là gì? Làm thế nào thương hiệu 
huyền thoại này trở nên mang tính biểu tượng và 
được săn đón trong suốt một thập kỷ rưỡi qua?

Tập trung vào chất lượng
Một chiếc túi được thiết kế đẹp, thu hút 

được lượng khách hàng ưu tú không phải là tất cả 
để đánh giá sự thành công như vũ bão của thương 
hiệu này. Tất nhiên, chất lượng của sản phẩm được 
đặt lên hàng đầu trong thành công của thương hiệu 
và chiến lược này đã thực sự phát huy hiệu quả 
trong nhiều năm qua.

Bí quyết thành công? Louis Vuitton không 
bận tâm đến tiếp thị. Thay vào đó, họ chỉ tạo ra 
những sản phẩm đặc biệt tự hào về tay nghề thủ 

công đẳng cấp thế giới và bảo hành trọn đời. Mỗi 
chiếc túi, ví hay thắt lưng của Louis Vuitton đều 
được làm thủ công riêng với sự cẩn thận tuyệt đối. 

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, các 
dịch vụ hậu mãi như vệ sinh miễn phí và chăm sóc 
sản phẩm mới là điều thực sự làm nên sự khác biệt 
của thương hiệu so với các thương hiệu khác trong 
cùng lĩnh vực.

Tính độc quyền
Tính độc quyền là một bí quyết thành công 

khác của thương hiệu. Louis Vuitton luôn cố gắng 
chống lại việc sản xuất hàng loạt với những loạt 
phiên bản giới hạn ngắn hạn. 

Điều này có nghĩa là không phải ai cũng sẽ 
sở hữu những chiếc túi giống nhau, và có nghĩa là 
những người sở hữu một chiếc túi phiên bản giới 
hạn sẽ có được sự độc quyền tuyệt vời. 

Khi sản phẩm ra mắt với số lượng ít sẽ ngay 
lập tức gây được tiếng vang và mọi người sẽ khao 
khát kiểu túi mới nhất. Vì sự khan hiếm này, danh 
sách chờ đợi ngày càng dài và các sản phẩm thậm 
chí còn được mong đợi hơn.

Đổi mới theo thời gian
Một yếu tố khác đã khiến Louis Vuitton trở 

thành một cái tên mang tính biểu tượng trong 
ngành thời trang xa xỉ là sự đổi mới. Khi thời thế 
thay đổi, xu hướng, phong cách và nhu cầu của 
công chúng cũng thay đổi theo. 

Louis Vuitton tiếp tục làm mới lại bản thân 
để thích ứng với nhu cầu luôn thay đổi của khách 
hàng. Đồng thời, thương hiệu này luôn giữ được 
nét quyến rũ cổ điển trong thiết kế sản phẩm.

Thông qua nhiều lần hợp tác với các nghệ sĩ 
nổi tiếng như Jeff Koons, Takashi Murakami và 
Pharrell Williams, thương hiệu đã tìm ra cách để 
duy trì sự phù hợp ban đầu. 

Những sự hợp tác và loạt sản phẩm này đã 
giúp thương hiệu kết nối với những khán giả mới 
và trẻ hơn, những người đang tìm kiếm những món 
đồ xa xỉ không chỉ mang lại tuổi thọ cao mà còn 
phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại ngày nay.

Chữ lồng LV đơn giản nhưng thanh lịch và 
táo bạo là thứ có thể nhận biết được trên toàn thế 
giới và mọi người ở mọi lứa tuổi. Bằng cách kết 
hợp chất lượng cao, tính độc quyền và sự đổi mới, 
không có gì lạ khi Louis Vuitton đã phá vỡ công 
thức hoàn hảo cho sự thành công vượt thời gian. ■

Điều gì làm nên một chiếc 
túi sang trọng?

hông chỉ bền đẹp, hợp với hầu hết Kcác loại trang phục, chiếc túi sang 
trọng cho bạn cảm giác hàng độc 

khi sử dụng và có thể tăng giá trị theo thời gian.
1. Linh hoạt
Một chiếc túi được thiết kế đẹp có thể đồng 

thời chứa đựng nhiều yếu tố như thời trang, sang 
trọng và dễ sử dụng. Nó có thể hợp với hầu hết 
trang phục trong tủ đồ và hợp để mang bất kỳ dịp 
nào.

Ví dụ, một trong những sản phẩm đặc trưng 

của Burberry là chiếc túi đeo chéo Lola. Bên ngoài 
là da chần, dây đeo dạng xích, vẻ ngoài cổ điển 
nhưng vẫn trẻ trung nên có khả năng thích ứng cao. 
Cho dù bạn dùng khi đi làm, hẹn hò hay bữa tiệc 
sang trọng, bữa cơm trưa bình thường, vẫn rất hợp.

Có một số đặc điểm nổi bật của chiếc túi 
xách sang trọng cần chú ý đó là thương hiệu, mức 
độ linh hoạt khi sử dụng, độc quyền...

2. Dễ sử dụng
Đặc điểm chiếc túi tốt là mang lại cho bạn 

sự thoải mái và dễ chịu. Không chỉ tổng thể chiếc 
túi mà các chi tiết từ khóa, dây đeo, thậm chí các 
mũi khâu, đều khiến người sử dụng cảm thấy thuận 
tiện. Dây đai xích có thể đeo trên vai hoặc ngang 
người linh hoạt mà phong cách.

Thiết kế có tính thiết thực mà không ảnh 
hưởng đến tính thẩm mỹ - đủ lớn để chứa những gì 
bạn cần, lại không bị thừa thãi ảnh hưởng tới phong 
cách.

3. Độ bền cao
Một phần lớn yếu tố tạo nên sự sang trọng 

của một chiếc túi đến từ chất liệu. Các loại da thật, 
da cao cấp được ưu tiên sử dụng.

Hầu hết túi xách sang trọng được làm thủ 
công bởi thợ tay nghề cao, khâu tay, mà việc sản 
xuất công nghiệp trong các nhà máy không bao giờ 
có thể so bì. Vì vật liệu và tay nghề nên chiếc túi 
bền. Bạn hãy yên tâm là nó sẽ không tự dưng đứt 
dây, hỏng khóa.

4. Hàng độc
Túi xa xỉ có giá bán ngất ngưởng luôn có lý 

do. Một trong số điều khách hàng được trải nghiệm 
là cảm giác độc quyền và đẳng cấp. Bạn sẽ hiếm 
khi thấy mình ở nơi công cộng với người mang 
cùng chiếc túi. Giá trị bạn nhận được từ túi đắt tiền 
sẽ không bao giờ tìm thấy ở chiếc túi bình thường.

5. Vượt thời gian
Có lẽ chất lượng được săn lùng nhiều nhất 

của một chiếc túi sang trọng là nó vượt thời gian. 
Bạn sẽ không hối hận khi mua vì nó không hề lỗi 
mốt. Hơn nữa, nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính 
ứng dụng cao và khiếu thẩm mỹ.

6. Đạo đức
Nếu mối quan tâm của bạn là đạo đức trong 

các sản phẩm thì nên lựa chọn các chiếc túi sang 
trọng, bởi nó đến từ những thương hiệu danh tiếng 
và những người thợ tay nghề cao. Cái đắt của chiếc 
túi còn đến từ thương hiệu.

7. Một khoản đầu tư tốt
Một chiếc túi xách sang trọng có thể tăng 

giá trị theo thời gian. Đây là lý do tại sao một số phụ 
nữ đầu tư vào đồ xa xỉ. Theo thời gian, bạn thực sự 
có thể nhận được giá trị tương đương với số tiền bỏ 
ra, nếu không muốn nói là cao hơn.

Điều quan trọng ở một chiếc túi sang trọng 
nữa là có thể sử dụng hết công năng, bền năm này 
qua năm khác, giúp bạn không cảm giác tiếc tiền 
khi mua nó. ■ 
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Tảng đá khổng lồ có hình 
dáng giống người ngoài hành 
tinh gây sốt

Tảng đá có kích thước lớn nằm trong 
một trang trại hẻo lánh ở Roraima, 
Brazil. Miguel Barreto, chủ nhân 

của trang trại phát hiện tảng đá sau đám cháy lớn 
vào năm 2002.

Tảng đá khổng lồ bất ngờ nổi tiếng khắp 
địa phương và ngày càng lan rộng vì có những đặc 
điểm mà nhiều người mô tả là giống người ngoài 
hành tinh. Tảng đá đã được sở du lịch và môi 
trường São Luiz. Brazil công nhận là cảnh quan 
thiên nhiên. Rất nhiều khách du lịch tò mò kéo đến 
để tận mắt chiêm ngưỡng hòn đá kỳ lạ nổi tiếng và 
tạo dáng chụp ảnh.

Tảng đá có chiều cao hơn 6 mét, nhiều vết 
nứt, lồi lõm, giống khuôn mặt của người ngoài 
hành tinh trong bộ phim kinh điển những năm 1980 
của đạo diễn Stephen Spielberg.

Bộ phim xoay quanh một chàng trai trẻ 
người California kết bạn với người ngoài hành tinh 
hiền, thông minh, giúp anh ta lần đầu tiên ra khỏi 
Trái Đất trên một con tàu vũ trụ. Bộ phim đã thu về 
792,9 triệu USD tại phòng vé, đây là con số doanh 
thu lớn đáng mơ ước vào thời điểm đó.

Trận hỏa hoạn thiêu cháy gần như toàn bộ 
trang trại của Miguel Barreto vào năm 2002 và lan 
rộng đến khu vực cây cối, thực vật xung quanh.

Ông nói: “Lúc đầu tôi không chú ý đến hòn 
đá, chỉ tập trung vào sửa chữa sau vụ cháy. Sau đó, 
khi nhìn lại tôi nhận ra hình dáng hòn đá rất giống 
người ngoài hành tinh trong các bộ phim nổi 
tiếng”.

Từ sau đó, tảng đá của Miguel Barreto 
được nhiều người dân địa phương chú ý, rồi lan 
rộng khắp vùng xung quanh. Giờ đây, nơi này trở 
thành một trong những địa điểm thu hút khách du 
lịch địa phương và khắp đất nước cũng như quốc 
tế.

Du khách đến trang trại để được tận mắt 
nhìn thấy hòn đá có hình thù kỳ lạ. Khách không 
phải trả bất kỳ khoản phí nào khi ghé thăm trang 
trại.

Tảng đá nổi tiếng đến nỗi người ta truyền 

tai nhau rằng nếu bạn đến São Luiz mà không ghé 
thăm tảng đá có nghĩa là bạn chưa đến São Luiz.

Fábio Wankler, một nhà địa chất trầm tích 
tại Đại học Liên bang Roraima cho biết hình dạng 
tảng đá xuất hiện do tình trạng xói mòn gây ra. Một 
số đặc điểm của tảng đá tương tự như những gì trên 
dãy núi ở phía bắc, nam Roraima. ■

Phát hiện dấu vết 'rồng tử 
thần' khổng lồ sải cánh dài 9 
mét

Đây là khám phá hiếm hoi về loài 
vật được mệnh danh là 'quái thú', 
kẻ săn mồi đáng sợ trên bầu trời 

lớn nhất từng được tìm thấy ở Nam Mỹ.
Các nhà khoa học Argentina khai quật hóa 

thạch hiếm thấy chưa từng có trước đây về thằn lằn 
bay, một loài bò sát bay khổng lồ, được mệnh danh 
là 'rồng tử thần' trên dãy núi Andes ở tỉnh Mendoza, 
miền tây đất nước.

Những mảnh xương bảo tồn trong đá ở dãy 
núi Andes khoảng 86 triệu năm, sinh vật bay này đã 
sống cùng với khủng long. Với chiều dài khoảng 
bằng một chiếc xe bus màu vàng, sải cánh ước tính 
dài 9 mét, đây là loài thằn lằn bay lớn nhất được 
phát hiện ở Nam Mỹ, một trong những động vật có 
xương sống biết bay lớn nhất từng sống.

Leonardo Ortiz, Đại học Quốc gia Cuyo ở 
Mendoza, nhà khoa học đứng đầu nghiên cứu cho 
biết các đặc điểm chưa từng thấy trong phát hiện 
lần này yêu cầu một cái tên mới. Do vậy. Các nhà 
khoa học đặt tên cho loài này là Thanatosdrakon 
amaru, kết hợp những từ Hy Lạp cổ đại là thanatos 
có nghĩa là tử thần và drakon có nghĩa là con rồng.

Trong khi đó, theo ngôn ngữ bản địa 
Quechuan, amaru có nghĩa là con rắn bay từ ngôn 
ngữ Bản địa Quechuan và dùng để nói về một vị 
thần Incan hai đầu.

Leonardo Ortiz cho biết: “Đây là một cá thể 
cái. Loài này có chiều cao tương đương với chiều 
cao của một con hươu cao cổ, đầu lớn, cơ thể cường 
tráng. Chúng tôi không có hồ sơ về bất kỳ cá thể 
nào liên quan gần, thậm chí có sự thay đổi cơ thể 
tương tự như những con quái vật này. Khám phá 
này mở rộng kiến   thức về giải phẫu của nhóm động 
vật ăn thịt đa dạng”.

Con 'quái thú' là một kẻ săn mồi đáng sợ 
trên bầu trời vào thời của nó. Ước tính, loài sinh vật 

đáng sợ này đã sống ít nhất 20 triệu năm trước khi 
một tiểu hành tinh tác động vào khu vực ngày nay 
là bán đảo Yucatan, Mexico. Vụ việc gây ra sự biến 
mất của khoảng 3/4 sự sống trên hành tinh.

Khu vực Mendoza, Argentina là nơi tọa lạc 
của ngọn núi cao nhất ở châu Mỹ có tên 
Aconcagua. Đây cũng là nơi các nhà cổ sinh vật 
học từng phát hiện ra những khám phá về khủng 
long quan trọng bao gồm cả khủng long Sauropod 
khổng lồ hay Notocolossus - một trong những loài 
khủng long lớn nhất thế giới.

Hóa thạch đang được bảo quản tại phòng 
thí nghiệm và bảo tàng khủng long, Đại học Quốc 
gia Cuyo ở Mendoza. Để giúp bảo tồn mẫu vật, các 
chuyên gia bảo tàng đã đúc mẫu hóa thạch khác 
nhau theo tỷ lệ 1-1 trưng bày tại bảo tàng. ■

Bãi biển thủy tinh đẹp nhất 
thế giới

Đổ rác ra bãi biển là một hành vi 
đáng lên án gay gắt. Những bãi 
biển ngập rác cũng chẳng thể thu 

hút khách du lịch. Tuy nhiên, một khi đã có “bàn 
tay nhào nặn” của Mẹ thiên nhiên, điều tưởng 
chừng như không thể lại hóa có thể.

Đó là câu chuyện của bãi biển thủy tinh ở 
Vịnh Ussuri, gần Vladivostok, Nga. Nhìn những 
“viên đá” đủ sắc màu long lanh trên bờ biển, ai mà 

nghĩ rằng nơi đây từng là... một bãi rác thải.
Theo Bored Panda, vịnh này trước đây là 

một bãi rác đầy chai lọ thủy tinh và đồ sứ. Sau 
nhiều năm được sự can thiệp của chính quyền, 
hành vi vứt rác đã bị ngăn cấm. Bãi biển hoang 
vắng chẳng có ai thèm đặt chân đến.

Thế rồi, nhờ có sức mạnh tuyệt vời của Mẹ 
thiên nhiên, ngày nay vịnh đã trở thành một trong 
những bãi biển đẹp và độc đáo nhất trên thế giới. 
Bởi trong hàng chục năm, những con sóng của biển 
Bắc Thái Bình Dương đã bào mòn, làm mịn những 
mảnh vỡ của các chai lọ thành hàng triệu “viên đá 
cuội” đầy màu sắc. 

Từ một bãi rác hoang phế vô danh, bãi biển 
này đã trở thành điểm du lịch mà du khách thập 
phương phải bỏ tiền ra mới có thể chiêm ngưỡng 
cảnh đẹp lạ lùng. Thậm chí, trước kia, vịnh Ussuri 
từng bị coi là nơi nguy hiểm, nằm trong khu vực 
bảo vệ đặc biệt của chính quyền địa phương. Vậy 
mà nay, nó được biết đến dưới cái tên mỹ miều: bờ 
biển thủy tinh. ■ 
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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



Trang 12

Issue # 2000 * Saturday, June 25, 2022

CUOÁI TUAÀN

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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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.

Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:

Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
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“Dương Quá” Cổ Thiên Lạc 
ở tuổi 52: Không cần vợ con, 
sống với bố mẹ tại penthouse 
3000m2

Dù rất giàu có, đẹp trai và được nhiều 
cô gái theo đuổi nhưng Cổ Thiên Lạc 
vẫn chọn sống độc thân. Thay vì lấy 

vợ sinh con, anh ở cùng bố mẹ trong cơ ngơi rộng 
lớn.

Từ Dương Quá đình đám đến trùm 
showbiz Hong Kong

Những năm thập niên 90, Cổ Thiên Lạc là 
“hoàng tử trong mộng” của hàng triệu thiếu nữ. Sở 
hữu ngoại hình điển trai, thư sinh cùng nụ cười má 
lúm đồng tiền hút hồn, nam thần sinh năm 1970 
từng khiến trái tim của biết bao fan nữ loạn nhịp, 
nhất là khi anh hóa thân thành chàng đại hiệp 
Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp.

Cùng với “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng, 
Cổ Thiên Lạc đã tạo nên một bản phim Thần điêu 
đại hiệp kinh điển trên màn ảnh. Cho đến nay, hình 
ảnh chàng Dương Quá vừa điển trai, giỏi võ, vừa 
trượng nghĩa, si tình của anh vẫn lưu dấu ấn sâu 
đậm trong lòng khán giả.

Thậm chí, người ta còn truyền miệng nhau 
rằng: “Sau Dương Quá của Cổ Thiên Lạc, không ai 
còn có thể là Dương Quá được nữa”.

Sau thành công ngoài tưởng tượng của Thần 
điêu đại hiệp, tiền đồ của Cổ Thiên Lạc rộng mở 
thênh thang. Anh trở thành mỹ nam được săn đón 
bậc nhất, liên tục được mời góp mặt trong nhiều tác 
phẩm ăn khách.

Với ngoại hình sáng cùng sự chuyên nghiệp, 
hết mình vì vai diễn, Cổ Thiên Lạc tiếp tục để lại 
nhiều dấu ấn qua các tác phẩm kinh điển như Loan 
đao phục hận, Hồ sơ trinh sát, Cỗ máy thời gian…

Đến nay, sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Cổ 
Thiên Lạc đã trở thành “ông trùm” của làng giải trí 
Hồng Kông. Nam diễn viên không chỉ tích cực 
đóng phim mà còn tham gia sản xuất nhiều tác 
phẩm điện ảnh.

Năm 2013, anh thành lập Công ty Thiên Hạ 
Nhất, dưới trướng công ty này còn 10 công ty con. 
Các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý là những tên tuổi 
hàng đầu của làng giải trí Hong Kong như Tuyên 
Huyên, Lâm Phong, Xa Thi Mạn,...

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao Thần điêu đại 
hiệp còn xứng danh “anh cả” của showbiz xứ Cảng 
thơm khi tận tình nâng đỡ nhiều diễn viên trẻ đàn 
em. Với tầm ảnh hưởng cùng tài năng của mình, 
nhiều năm qua, anh giữ chức vụ Chủ tịch của Hiệp 
hội Nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong.

Song điều khiến người ta ngưỡng mộ và cảm 
phục nhất là tấm lòng của Cổ Thiên Lạc. Lâu nay, 
anh luôn được biết đến là một nhà từ thiện tận tâm. 
Theo thống kê, chàng “Dương Quá” đã xây tặng 

133 trường tiểu học tình thương, 128 giếng nước, 3 
trạm thủy điện và quyên góp 350 triệu NDT làm từ 
thiện.

Đại gia ngầm Cbiz, sống trong penthouse 
3000m2

Với danh tiếng lừng lẫy, Cổ Thiên Lạc là một 
trong những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất xứ Cảng 
thơm. Anh được mệnh danh là “đại gia ngầm Cbiz” 
với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chàng Dương Quá có thú vui sưu tập siêu xe. 
Anh sở hữu nhiều xe thể thao đắt đỏ như BlueBird, 
Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari,... với giá trị 
hàng trăm triệu NDT.

Bên cạnh xe cộ, Cổ Thiên Lạc còn nắm trong 
tay nhiều bất động sản. Là một người tin tưởng 
mạnh mẽ vào phong thủy, anh không ngần ngại bỏ 
ra khoản tiền lớn nếu điều đó mang lại may mắn 
cho anh về lâu dài.

Năm 2002, Cổ Thiên Lạc đã chi 20 triệu đô la 
Hong Kong để mua biệt thự độc lập. Đến năm 
2005, anh đổi sang một dinh thự lớn hơn trị giá 66 
triệu đô la Hong Kong.

Gần đây, Cổ Thiên Lạc tiếp tục chi tới 50 triệu 
đô la Hong Kong để tậu một căn hộ sang trọng ở 
Double Cove ở Ma On Shan sau khi một thầy 
phong thủy nói rằng nó có thể tăng tài sản cho anh.

Được biết, căn penthouse có view quay mặt về 
hướng bắc, nhìn ra biển, với diện tích 3000m2, 
gồm 4 phòng ngủ và nhiều phòng tiện nghi khác. 

Phòng khách được thiết kế bằng kính trong 
suốt từ trần đến sàn, bên ngoài có 2 ban công rộng 
80m2 trong đó gồm một bể bơi ngoài trời. Toàn bộ 
căn nhà được điều khiển bằng thiết bị thông minh 
vô cùng đắt đỏ.

Đặc biệt, penthouse của Cổ Thiên Lạc còn có 
hẳn thang máy riêng, do vậy người bình thường 
không thể tiếp cận được, hoàn toàn đảm bảo sự an 
toàn và riêng tư tuyệt đối. 

Ngôi sao Thần điêu đại hiệp rất tâm đắc với cơ 
ngơi này. Anh đặt tên cho nó là “Sky House” theo 
đúng sở thích của mình.

Tuổi 52 vẫn sống cùng bố mẹ, không lấy vợ 
sinh con

Là tài tử nổi tiếng hàng đầu, Cổ Thiên Lạc 
không ít lần dính tin đồn tình cảm với các bạn diễn. 
Tuy nhiên, anh liên tục phủ nhận. Lần duy nhất 

nam diễn viên công khai hẹn hò la người đẹp 
Huỳnh Kỷ Doanh. Tuy nhiên, cả hai bất ngờ chia 
tay sau 7 năm gắn bó.

Sau chuyện tình với Huỳnh Kỷ Doanh, Cổ 
Thiên Lạc không công khai bất kỳ mối quan hệ 
nào. Cũng vì vậy mà anh thậm chí còn bị dính tin 
đồn thuộc giới tính thứ ba vì mãi không chịu kết 
hôn.

Đến cuối nnăm 2021, thông tin Cổ Thiên Lạc 
đã bí mật cưới vợ sinh con bất ngờ rầm rộ trên 
mạng xã hội. Câu chuyện xuất phát từ status của 
một phóng viên đình đám trong giới giải trí Hong 
Kong.

Trong đó, người này tiết lộ tài tử họ Cổ thực 
chất đã kết hôn với Huỳnh Kỷ Doanh. Cả hai thậm 
chí còn có con trai chung 10 tuổi. Chưa dừng lại ở 
đó, vị phóng viên nọ còn chia sẻ thêm: “8 tháng 
trước cặp đôi đã ly hôn rồi”.

Tuy nhiên không lâu sau, bạn thân của Huỳnh 
Kỷ Doanh đã lên tiếng khẳng định mỹ nhân họ 
Huỳnh chưa từng tái hợp với Cổ Thiên Lạc và sinh 
em bé, bé trai mà cô chụp ảnh cùng khiến cư dân 
mạng hiểu lầm thực chất chỉ là con của một người 
bạn. Do vậy, tin đồn tài tử Thần điêu đại hiệp bí mật 
có con cũng dần lắng xuống.

Theo truyền thông Hong Kong, ở tuổi 52, Cổ 
Thiên Lạc vẫn còn độc thân. Dù xung quanh anh 
nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, nhưng chàng 
Dương Quá chưa có ý định lấy vợ sinh con, xây 
dựng tổ ấm riêng. Hiện tại, anh vẫn sống cùng cha 
mẹ trong cơ ngơi rộng lớn.

Chia sẻ về lý do không dọn ra ở riêng, nam 
diễn viên cho biết: “Dù đã già từng này nhưng tôi 
vẫn luôn sống với bố mẹ, mẹ là người gọi tôi dậy 
mỗi ngày. Tôi muốn sống cùng gia đình, bởi tôi 
cảm thấy điều quan trọng nhất với một người là sự 
ủng hộ, nâng đỡ của gia đình”.

Cổ Thiên Lạc nổi tiếng là người con hiếu thảo. 
Đến nay, khi đã bước sang tuổi 52, anh vẫn sống 
cùng bố mẹ, không chịu cưới vợ sinh con.

Trong giới giải trí, Cổ Thiên Lạc vốn nổi tiếng 
là người con hiếu thảo. Anh luôn biết ơn cha mẹ, 
không chỉ chăm sóc họ tận tình, mà mỗi năm đều 
đưa cả hai đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Đạo diễn Vương Tinh từng chia sẻ, trong suốt 
năm 2020 khi dịch bệnh bùng phát mạnh, Cổ Thiên 
Lạc không đóng phim và chỉ quay bù một ngày duy 
nhất cho tác phẩm Money Empire để ở bên cha mẹ. 
Không phải anh không muốn đóng phim, mà vì lo 
lắng cha mẹ đã lớn tuổi, nếu có vấn đề gì xảy ra, anh 
sẽ không thể về với họ ngay được vì phải cách ly.

Có lẽ, vì muốn dành nhiều thời gian cho cha 
mẹ, cũng như dồn quá nhiều tâm tư cho công việc 
nên đến nay Cổ Thiên Lạc vẫn lẻ bóng một mình.

                                                             Quốc 
Minh
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Lý Băng Băng không kết 
hôn, để lại gia sản cho cháu

Lý Băng Băng quay lại cuộc sống độc 
thân vào năm 2021 sau khi kết thúc 
mối quan hệ với doanh nhân Hứa Văn 

Nam. Mới đây, nữ nghệ sĩ cho biết không có kế 
hoạch lấy chồng, sinh con.

“Tôi chưa đủ duyên để kết hôn”

Trên truyền thông, Lý Băng Băng cho biết 
không có kế hoạch kết hôn hay sinh con trong 
tương lai gần. Nữ nghệ sĩ chia sẻ không gấp gáp 
chuyện lập gia đình dù sang năm 2023 sẽ bước 
sang tuổi 50.

“Đây là lời chân thành. Không đùa giỡn. Tôi 
chưa đủ duyên để lập gia đình. Nếu không tìm được 
người đàn ông phù hợp để chung sống tôi sẽ ở một 
mình đến suốt đời”, Lý Băng Băng nói.

Minh tinh Thiên hạ vô tặc chia sẻ những người 
xung quanh thường xuyên nhắc nhở rằng tuổi tác 
cô đã lớn, tại sao không tìm đối tượng hẹn hò và kết 
hôn. Lý Băng Băng cho biết thuộc mẫu phụ nữ 
mạnh mẽ, tôn thờ chủ nghĩa độc thân cho đến khi 
gặp được người đàn ông khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy 
an toàn, bình yên.

“Không cần vì đã già mà kết hôn, không cần vì 
cô đơn mà kết hôn. Tôi nghĩ việc kết hôn chỉ để che 
giấu vấn đề nào đó của bản thân là sai lầm. Tôi 
không muốn nhận sự bố thí tình cảm từ người khác 
hay có cuộc hôn nhân trói buộc vì trách nhiệm phải 
cưới hay phải sinh con cho gia đình. Tôi chấp nhận 
hai chữ tùy duyên, không cưỡng cầu trong bất cứ 
chuyện gì”, Lý Băng Băng nói.

Trước câu hỏi liệu cuộc sống độc thân ở tuổi 
U50 có vui vẻ, Lý Băng Băng đáp: “Độc thân rất 
thú vị. Hiện tại, tôi hạnh phúc, hưởng thụ cuộc 
sống độc thân. Tôi tự tin để nói với mọi người điều 
đó. Tôi không cô đơn. Tôi giải quyết sự cô đơn 
bằng cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình chứ không phải cố lao vào các mối quan hệ 
khác giới”.

Lý Băng Băng từng có cuộc tình kéo dài 5 năm 
với Hứa Văn Nam - doanh nhân kém nữ nghệ sĩ 16 
tuổi. Gia nhập giới giải trí hơn 20 năm, Hứa Văn 
Nam là người đàn ông đầu tiên Lý Băng Băng công 
khai quan hệ tình cảm. Năm 2021, họ thông báo 

chia tay dù đã tính đến chuyện kết hôn.

Nguyên nhân là Hứa Văn Nam áp lực trước sự 
quan tâm quá mức của công chúng với đời sống 
riêng. Trong thời gian hẹn hò, mối tình chênh lệch 
tuổi của Lý Băng Băng bị dị nghị như Hứa Văn 
Nam không yêu thương nữ diễn viên thật lòng, đào 
mỏ tài sản hay uy hiếp bạn gái bằng video giường 
chiếu để ép cô trả nợ thay.

“Đối mặt với những lời đàm tiếu thất thiệt, dù 
tình cảm có sâu đậm, ý chí có vững vàng đến thế 
nào cũng bị lung lay và sụp đổ. Văn Nam chịu quá 
nhiều tổn thương khi ở bên tôi. Giá trị của anh bị 
che lấp, bị biến đổi chỉ vì có cô bạn gái là người nổi 
tiếng. Anh ấy là người lạc quan, lương thiện và 
xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi xin tuyên 
bố Lý Băng Băng không còn người yêu”, nữ diễn 
viên chia sẻ về cuộc tình tan vỡ với doanh nhân họ 
Hứa.

Để lại tài sản triệu USD cho hai cháu

Cũng trong buổi phỏng vấn, Lý Băng Băng 
cho biết đã sắp xếp việc phân chia tài sản hợp lý. 
Nữ nghệ sĩ quyết định để lại toàn bộ gia sản bản 
thân gây dựng được cho hai cháu ruột - con của em 
gái Lý Tuyết. “Tôi chưa lấy chồng nên không có kế 
hoạch sinh con. Một ngày nào đó tôi sẽ ra đi, thế 
nên tài sản của tôi đều dành cho các cháu”, ngôi sao 
sinh năm 1973 chia sẻ.

Theo Sina, Lý Băng Băng có mối quan hệ gắn 
bó với em gái Lý Tuyết. Lý Tuyết từng làm quản lý, 
đứng sau xây dựng chiến lược phát triển giúp chị 
gái vươn tầm đại hoa đán trong showbiz Trung 
Quốc. Vì vậy, Lý Băng Băng yêu thương con của 
em gái như con ruột mình.

Trang 163 cho biết Lý Băng Băng ước tính sở 
hữu khối tài sản hơn 100 triệu USD. Cô được xem 
là “triệu phú ngầm” ở showbiz Trung Quốc, chưa 
từng khoe khoang về cơ ngơi của mình. Lý Băng 
Băng hiện là bà chủ của công ty giải trí Hòa Tụng, 
quản lý 14 nghệ sĩ nổi bật như Triệu Lệ Dĩnh, 
Trương Tuệ Văn, Châu Dã, Trương Thiên Ái, Cổ 
Lực Na Trát. Ngoài ra, cô còn cùng tài tử Nhậm 
Tuyền đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, thu về 
lợi nhuận hàng chục triệu NDT mỗi năm.

Những năm gần đây, Lý Băng Băng không 
tham gia đóng phim. Cô dồn sức cho công việc 
kinh doanh, dẫn dắt nghệ sĩ trẻ phát triển sự nghiệp. 
Ngoài ra, minh tinh cho biết chủ động giảm khối 
lượng lịch trình để điều trị chứng mất ngủ kéo dài. 
Cô đang nhờ đến bác sĩ hỗ trợ sức khỏe, sắp xếp lại 
công việc để điều chỉnh và cân bằng đồng hồ sinh 
học. Lý Băng Băng tâm sự hiện ưu tiên thời gian 
cho những người thân yêu trong gia đình, không để 
guồng quay công việc cuốn bản thân đi như trước. 
Cô chọn bố mẹ, em gái làm điểm tựa sau biến cố 
tình cảm và gặp vấn đề sức khỏe.

“Tôi trân trọng người thân và dành mọi thứ tốt 
nhất cho họ. Gần đây, tôi đã khóc khi nghe bố dặn 
dò tôi đừng làm việc quá sức, phải ngủ ngon. Đi 
một chặng đường dài, tôi nhận ra cha mẹ là người 
yêu thương và luôn quan tâm mình nhất. Tôi đau 
lòng vì từng làm tổn thương họ”, cô nói.

Theo Sina, ở tuổi 49, Lý Băng Băng được kính 
nể nhờ sắc đẹp, địa vị, sự giàu có. Cô luôn mang 
đến hình ảnh tự tin, trẻ trung và mạnh mẽ. Giới 
truyền thông Hoa ngữ gọi ngôi sao Vua Kung Fu là 
“người đàn bà thép”.

                                                                   Mi 
Vân

Phim của Mã Đức Chung bị 
TVB cắt giảm số tập

Ngày 16/5, HK01 đưa tin TVB thông 
báo cắt giảm số tập phát sóng của bộ 
phim Người lạ mặt song sinh do Mã 

Đức Chung, Thang Lạc Văn và Trần Vỹ đóng 
chính. Nhà đài cho biết sẽ chỉnh sửa nội dung để cô 
đọng tác phẩm từ 25 tập xuống còn 20 tập.

Theo HK01, nguyên nhân Người lạ mặt song 
sinh buộc phải kết thúc sớm là vì rating thấp dù 
được ưu ái chiếu khung giờ vàng trên sóng TVB. 
Tổng tỷ suất lượt xem của phim chỉ khoảng 13,5%.

Ngoài ra, việc cắt giảm số tập còn được TVB 
thực hiện với mục đích điều chỉnh lịch lên sóng 
phim truyền hình, tăng tính cạnh tranh với ViuTV. 
Theo On, nhà đài Hong Kong muốn đưa tác phẩm 
Against Darkness do Trần Triển Bằng, Trần Vỹ 
diễn chính lên sóng trước một tuần để tránh cuộc 
đối đầu rating với dự án Inevitable (Lưu Tâm Du 
và Quách Thiện Ni) của ViuTV.

Người lạ mặt song sinh bị đánh giá có kịch bản 
kém duyên, cổ xúy ngoại tình. Chuyện phim kể về 
việc luật sư Cao Thủ Thành (Mã Đức Chung) vô 
tình nhìn thấy mẫu quảng cáo tìm bạn trai ngắn hạn 
của Dũ Phong - cô bạn gái cũ mất liên lạc nhiều 
năm (Thang Lạc Văn). Cao Thủ Thành vì muốn 
ứng tuyển đã tìm Vu Kỳ Nam - người đàn ông có 
ngoại hình giống hệt mình - trao đổi thân phận 
trong 2 tuần. Vu Kỳ Nam trong quá trình đóng giả 
nảy sinh tình cảm với vợ Cao Thủ Thành (Trần 
Vỹ).

Mã Đức Chung đóng hai vai là Cao Thủ Thành 
và Vu Kỳ Nam. Anh cho biết phải gội đầu hơn 400 
lần trong 100 ngày quay vì tạo hình đối lập của hai 
nhân vật. Chia sẻ với On về thất bại của Người lạ 
mặt song sinh, Mã Đức Chung thừa nhận tác phẩm 
có rating không như mong đợi. Dù tiếc nuối công 
sức của ê-kíp, anh vẫn tôn trọng việc TVB quyết 
định cắt bỏ 5 tập phim.
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“Quốc bảo nhan sắc” Lee 
Young Ae: Mỹ nhân tài sắc U60 
vẫn đẹp xuất thần, hôn nhân 
hạnh phúc với đại gia hơn 20 
tuổi

Không xuất hiện với tần suất dày đặc 
trên màn ảnh nhưng nhắc đến Lee 
Young Ae thì nhiều người hẳn không 

quá xa lạ. Nữ diễn viên xuất thân từ nghề người 
mẫu, quảng cáo rồi sau đó lấn sân đóng phim 
truyền hình lần đầu tiên vào năm 1993. Cô nổi lên 
nhờ những vai diễn thành công, đời tư nói không 
với scandal và câu chuyện kết hôn với nam doanh 
nhân người Mỹ gốc Hàn hơn 20 tuổi.

“Chúa lười đóng phim” nhưng vẫn hot rần 
rần với giá cát-xê “trên trời”

Lee Young Ae được công chúng biết đến rộng 
rãi với vai trò diễn viên. Những lần xuất hiện trên 
màn ảnh, Lee Young Ae luôn chiếm trọn cảm tình 
của khán giả nhờ lối diễn xuất ấn tượng, linh hoạt 
cùng đài từ dễ chịu.

Khác với những tên tuổi cùng thời, Lee Young 
Ae khá kén chọn kịch bản, thậm chí được nhận xét 
là lười đóng phim. Minh chứng là cách 1-3 năm cô 
mới tham gia một bộ phim. Vào năm 2003, nữ diễn 
viên chỉ tham gia một phim duy nhất là Sympathy 
For Lady Vengeance. Mãi đến đầu năm 2017, cô 
nhận lời đóng Saimdang, Light's Diary.

Đến năm 2021, Lee Young Ae tái xuất với 
Inspector Koo nhưng lại không tạo được tiếng 
vang mấy vì nội dung kén người xem. Tuy nhiên, 
cô vẫn nhận được khoản thù lao bằng với Song Hye 
Kyo, Jeon Ji Hyun với tầm 170.000 USD.

Suốt 12 tập phim, nữ diễn viên nhận về 
khoảng 2 triệu USD. Lee Young Ae vẫn đang dừng 
lại ở dự án nêu trên và chưa nhận lời mời tham gia 
bộ phim nào trong thời gian tới.

Lee Young Ae chính là trường hợp hiếm hoi 
tỏa sáng rực rỡ nhờ 1 vai diễn - Dae Jang Geum 
trong bộ phim cùng tên.

Theo các thống kê, tập cuối của Dae Jang 
Geum đã thu hút gần như một nửa dân số Hong 
Kong ngồi ở nhà xem - điều này cho thấy sức hút 

“không phải dạng vừa” của nữ diễn viên. Vai diễn 
người mẹ đơn thân trả thù trong bộ phim kinh dị tội 
phạm Sympathy For Lady Vengeance cũng được 
đánh giá cao không kém.

Nhờ tài năng, vào năm 2005, tại Liên hoan 
phim Rồng Xanh, cô được tặng giải thưởng Nữ 
diễn viên xuất sắc nhất. Năm 2015, tại lễ trao giải 
Truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 10, Lee Young 
Ae đã được vinh danh với giải thưởng Grand Prize 
of Hallyu (Giải thưởng ghi nhận sự đóng góp cho 
làn sóng Hallyu).

Cuộc hôn nhân kín tiếng với người chồng 
doanh nhân từng trải qua một đời vợ

Vào năm 2009, lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp 
mỹ nhân Dae Jang Geum thông báo lên xe hoa với 
chồng. Ngày 20/2/2011, cô đã sinh đôi một trai một 
gái. Tuy nhiên danh tính người đàn ông này được 
giấu kín. Sau khi kết hôn mỹ nhân này ít nhận phim 
hơn để tập trung chăm sóc gia đình, con cái.

Mãi đến năm 2018, tức là khoảng gần 10 năm 
sau thông tin về ông xã Lee Young Ae mới được tiết 
lộ. Theo đó, Jeong Ho Young hơn người đẹp 20 
tuổi và là chủ tịch của công ty Korea Elecom. Theo 
Naver, Korea Elecom được thành lập từ năm 2002 
và thuộc tập đoàn LG, là “gã khổng lồ” đứng đầu 
lĩnh vực phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động 
tại Hàn. Khối tài sản ước tính của doanh nhân 
khoảng 2.000 tỷ won.

Bên cạnh sự giàu có, người đàn ông này cũng 
có đời tư lắm tai tiếng. Jung Ho Young từng trải qua 
một đời vợ. Có tin đồn, vợ chồng ly hôn bởi ông có 
phụ nữ khác bên ngoài. Sau khi về Hàn, doanh 
nhân họ Jung vướng tin đồn hẹn hò Shim Eun Ha - 
“nữ thần màn ảnh”, “bảo bối xứ Hàn”. Trước 
những lời bàn tán về ông xã, Lee Young Ae hoàn 
toàn để ngoài tai và sống hạnh phúc.

Lee Young Ae đẹp cả tài - sắc lẫn đức

Vốn được mệnh danh là “Quốc bảo nhan sắc 
của Kbiz” ở tuổi 51, Lee Young Ae vẫn giữ được vẻ 
ngoài trẻ trung, nền nã và sang chảnh. Phong cách 
ăn mặc, cùng lối trang điểm giúp Lee Young Ae 
toát lên khí chất của một sao nữ hạng A, vợ của một 
doanh nhân thành đạt.

Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện, bà 
mẹ 2 con không cần phải trang điểm quá cầu kỳ, vẻ 
đẹp đậm chất Á Đông, đôi mắt có hồn, sống mũi 
cao thẳng, cùng khí chất sang chảnh ngút ngàn của 
Lee Young Ae vẫn đủ sức “đè bẹp” các mỹ nhân 
khác.

Không chỉ giỏi kiếm tiền, Lee Young Ae còn 
được khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái. Năm 
2006, Lee Young Ae đã tự bỏ tiền túi là 50.000 
USD để quyên góp, hỗ trợ cho các em nhỏ xây 
dựng thư viện, cải thiện điều kiện học tập ở trường 
tiểu học tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang.

Tháng 10/2018, Lee Young Ae quyên góp 50 
triệu Won cho nạn nhân sóng thần ở đảo Sulawesi 
của Indonesia. Đầu năm 2019, bệnh viện phụ sản 
nổi tiếng Cheil General Hospital & Women's 

Healthcare Center thành lập năm 1963 và gặp 
nhiều vấn đề về tài chính do tỷ lệ sinh con ở Hàn 
Quốc thấp mức kỷ lục.

Trước tình hình kiệt quệ về tài chính, bệnh 
viện suýt phải đóng cửa. Lee Young Ae là người đã 
giúp đỡ bệnh viện rất nhiều từ tháng 5/2018 và 
quyết định đầu tư.

Mới đây, cô quyên góp 100 triệu won (khoảng 
83.329 USD) để ủng hộ Ukraine trong bối cảnh 
xung đột đang diễn ra.

                                                             Quốc 
Minh

Huỳnh Tông Trạch bị tóm 
ảnh hẹn hò hot girl kém gần 20 
tuổi, nhan sắc tình mới ra sao?

Vốn là tài tử đào hoa số 1 TVB, thông 
tin về đời sống tình cảm của Huỳnh 

Tông Trạch luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo Sohu đưa tin, vào ngày 11/5, paparazzi 
Hong Kong bất ngờ tung lên loạt ảnh nóng hổi làm 
dấy lên nghi vấn hẹn hò của Huỳnh Tông Trạch. 
Theo các phóng viên, họ đã bắt gặp tài tử đào hoa 
bậc nhất TVB tới nhà hàng ăn tối với một cô gái trẻ 
chỉ mới ngoài 20 tuổi, kém anh tận gần 20 tuổi.

Cặp đôi đã tới tiệm hàu do Huỳnh Tông Trạch 
làm chủ để dùng bữa. Trong bữa ăn, cả hai liên tục 
trò chuyện, cười nói vui vẻ. Bạn gái tin đồn luôn 
nhìn nam diễn viên bằng ánh mắt trìu mến, còn 
Huỳnh Tông Trạch thì khá vui vẻ và mỉm cười suốt 
cả buổi. Tuy nhiên, giữa chốn đông người, nam 
diễn viên và cô gái đi không hề có cử chỉ tiếp xúc 
thân mật nào dành cho nhau. Đáng chú ý, cô gái 
này sở hữu nhan sắc ưa nhìn và có góc khá giống 
với cựu mỹ nữ TVB - Lý Thi Hoa.

Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng là tài tử phong 
lưu bậc nhất showbiz Hong Kong. Trong đó phải 
kể đến mối tình sâu đậm giữa anh và diễn viên Hồ 
Hạnh Nhi.

Năm 2005, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh 
Nhi đã phải lòng nhau khi cùng hợp tác trong bộ 
phim Mẹ chồng khó tính. Trước khi nhận được cái 
gật đầu đồng ý hẹn hò của Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh 
Tông Trạch đã gửi cho cô hơn 600 tin nhắn trong 3 
tháng, trở thành tài xế riêng đưa đón người đẹp đi 
làm mỗi ngày. Thế nhưng khi hẹn hò, cả hai luôn 
giữ kín mối quan hệ và không bao giờ thừa nhận 
chuyện tình cảm. Phải đến năm 2011 khi nhận giải 
Thị hậu TVB cho vai diễn trong phim Vạn phụng 
chi vương, Hồ Hạnh Nhi mới công khai nói lời cảm 
ơn bạn trai Huỳnh Tông Trạch trên sân khấu.

Mọi người vẫn luôn nghĩ đến chuyện tình ẹp đ
như mơ của Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi 
nhưng rồi đã “vỡ mộng” khi biết người đàn ông này 
rất lăng nhăng. Trong 7 năm bên nhau, Huỳnh 
Tông Trạch đã lừa dối Hồ Hạnh Nhi 6 lần nhưng 
lần nào anh cũng dỗ ngọt và rồi nhận được sự tha 
thứ của bạn gái.
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Và cứ thế, mỗi lần ngoại tình là Huỳnh Tông 
Trạch chỉ cần dỗ dành một chút là được Hồ Hạnh 
Nhi tha thứ, điều này càng khiến nam diễn viên 39 
tuổi “được đà lấn tới”.

Hồ Hạnh Nhi là cô gái thiếu tình thương của 
mẹ nên luôn khao khát có một mái ấm gia đình. Tuy 
nhiên, Huỳnh Tông Trạch lại là cậu nhóc mãi 
không chịu lớn, gây chuyện thị phi rồi để bạn gái và 
mẹ gánh giùm. Trong suốt quãng thời gian bên 
nhau, Hồ Hạnh Nhi luôn trao đi tình yêu nhưng chỉ 
nhận lại từ Huỳnh Tông Trạch sự tổn thương.

Rõ ràng người mình yêu không chung thủy, 
nhưng cô vẫn lao vào như con thiêu thân, tha thứ 
lần này đến lần khác. Mỗi lần, tin “bắt cá nhiều tay” 
của Huỳnh Tông Trạch bị phát hiện, cô đều thay 
người yêu đi giải thích, thanh minh. Mỗi lần nổi 
giận vì người yêu không chung thủy, Huỳnh Tông 
Trạch chỉ cần thề thốt hay đưa Hồ Hạnh Nhi đi du 
lịch là cô lại quên mất mọi tổn thương.

Dành cả thanh xuân để yêu một người, cuối 
cùng, Hồ Hạnh Nhi cũng nhận ra, Huỳnh Tông 
Trạch không phải là người đàn ông cô cần cho nửa 
đời sau của mình. Dù đau khổ đến mức bật khóc 
trước truyền thông, Hồ Hạnh Nhi vẫn chọn cách 
chia tay. Cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định dứt 
tình của mình. Bởi, nếu không dứt khoát như thế, 
thì làm sao Hồ Hạnh Nhi có được hạnh phúc trọn 
vẹn như bây giờ.

Hiện tại, trong khi Hồ Hạnh Nhi đã yên bề gia 
thất, nam diễn viên vẫn chưa lập gia đình và thường 
xuyên vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều người đẹp.

Năm 2019, truyền thông Hong Kong rầm rộ 
đưa tin Huỳnh Tông Trạch “ngựa quen đường cũ” 
khi ngoại tình, bắt cá 2 tay. Cụ thể, nam diễn viên 
đang chung sống trong một căn hộ cùng nữ diễn 
viên Hong Kong Trần Gia Hoàn tuy nhiên, “chính 
thất” là Trương Sa Sa lại phát hiện nên Trần Gia 
Hoàn phải dọn ra khách sạn ở.

Trần Gia Hoàn và Huỳnh Tông Trạch quen 
biết khi cùng tham gia một bộ phim, đến nay 2 năm 
như Trương Sa Sa không hề hay biết. Chỉ đến khi 
cô tới trường quay thăm bạn trai, mọi chuyện vỡ lở 
và lúc này, Trần Gia Hoàn mới biết mình là người 
thứ 3 bởi Trương Sa Sa - Huỳnh Tông Trạch yêu 
nhau từ năm 2015.

Trong thời gian hẹn hò, Trương Sa Sa không 

giữ chặt Huỳnh Tông Trạch mà luôn tôn trọng 
quyền tự do cá nhân của anh. Trong khi đó, những 
tin đồn về mối quan hệ của Huỳnh Tông Trạch và 
Trần Gia Hoàn dấy lên từ năm 2018 nhưng thời 
điểm này, cả hai người đều không thừa nhận dù 
người trong giới giải trí phần nào đoán được.

Suốt những năm qua, tin đồn về thói trăng hoa 
cùng danh sách người yêu tin đồn của Huỳnh Tông 
Trạch đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy 
nhiên, trước tin đồn hẹn hò tình mới, nam diễn viên 
đã đứng ra phủ nhận và cho biết, hiện tại anh vẫn 
chỉ đang tập trung vào công việc.

                                                             Quốc 
Minh

Trần Kiều Ân hạnh phúc đời 
tư, sự nghiệp chững lại

Trần Kiều Ân gây bất ngờ khi không tổ 
chức hôn lễ mà chỉ đăng ký kết hôn. Nữ 
diễn viên vẫn đang nghỉ ngơi và chưa 

quay lại đóng phim sau 3 năm.

Ngày 13/5, Sina đưa tin Trần Kiều Ân chia sẻ: 
“Khi đăng ký kết hôn, tôi chỉ thông báo ngắn gọn 
về việc đã lập gia đình. Hôm nay tôi đăng thêm hai 
tấm ảnh”.

“Nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan” kết 
hôn với bạn trai Alan (Tăng Vỹ Xương) vào ngày 
31/3. Cô không giấu nổi niềm vui nên đã chia sẻ 
thông tin với bạn bè. Hơn hai tháng qua, nữ diễn 
viên vẫn tận hưởng cuộc sống tân hôn, đi du lịch 
cùng ông xã.

Nữ diễn viên hơn chồng 9 tuổi và quen anh 
thông qua chương trình giải trí ghép đôi Tình yêu 
của người con gái mùa thứ hai (2019). Chuyện tình 
cảm của họ từng không được người hâm mộ đồng 
tình. Họ cho rằng Alan là người trăng hoa, nói dối. 
Tuy nhiên, nữ diễn viên mạnh mẽ bảo vệ tình yêu.

Tình cảm thăng hoa nhưng sự nghiệp của Trần 
Kiều Ân đã chững lại nhiều năm nay. Ba năm qua, 
nữ diễn viên 43 tuổi không có tác phẩm mới. 
Dương Thục Quyên, quản lý của nữ diễn viên, cho 
biết ngôi sao Hoàng tử ếch đang sắp xếp lại cuộc 
sống sau nhiều năm đóng phim không ngừng nghỉ.

Ngoài ra, Trần Kiều Ân cũng muốn thay đổi 
hình tượng, hướng đến sự trưởng thành và có chiều 
sâu. Vì vậy, cô khắt khe hơn trong việc lựa chọn 

kịch bản mới.

“Trần Kiều Ân không thiếu lời mời đóng 
phim, nhưng cô ấy chưa chọn được kịch bản ưng ý. 
Cô ấy muốn có vai diễn mới mẻ, đột phá và chất 
lượng hơn so với trước đây”, quản lý Dương Thục 
Quyên cho biết.

Vào sinh nhật ngày 4/4, Trần Kiều Ân cũng 
chia sẻ: “Năm tháng dạy cho bạn biết ung dung với 
chính mình”.

Trước đó, nữ diễn viên bị chê lớn tuổi vẫn diễn 
vai thiếu nữ. Bước sang tuổi ngoài 40, cô liên tục 
nhận kịch bản phim thần tượng yêu đương, thiếu 
chiều sâu về nội dung lẫn kỹ năng diễn xuất.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh 
danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ 
thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh 
anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi 
tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ 
nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Chồng Trần Kiều Ân là phú nhị đại (thế hệ siêu 
giàu thứ hai) tại Malaysia. Cha mẹ của Alan đều là 
những doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công 
ty với khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Theo 
truyền thông Trung Quốc gia thế gia đình bạn trai 
Trần Kiều Ân được nhiều người biết đến và kính nể 
ở Malaysia.

                                                       Nguyễn 
Hương

Jiho (Oh My Girl) rời WM 
Entertainment

Theo tin độc quyền mới nhất từ tờ Sports 
Kyunghang, Jiho đã quyết định không 
gia hạn với WM Entertainment để mở 

rộng phạm vi hoạt động của mình với 1 công ty mới 
trong khi các thành viên còn lại đã hoàn tất thủ tục 
gia hạn hợp đồng với công ty. 

Hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin về kế 
hoạch hoạt động của Jiho trong tương lai cũng như 
việc Jiho có tiếp tục quảng bá cùng Oh My Girl 
trong tương lai hay không.

Trong khi đó, Oh My Girl vẫn giữ được phong 
độ của mình khi nhóm đứng thứ 7 trong BXH Top 
100 Giá Trị Thương Hiệu Nhóm Nhạc Nữ trong 
tháng 5.

                                                                    
An Chi
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Cô nàng trong trắng Oh Woo 
Ri: Phim Hàn mới toanh về cô 
gái mang thai do... nhầm lẫn có 
gì hấp dẫn?

Vừa qua, Cô nàng trong trắng Oh Woo 
Ri đã chính thức ra mắt khán giả. Bộ 
phim nói về trợ lý biên kịch Oh Woo 

Ri (Im So Hyang), một cô gái chưa chồng nhưng 
lại bất ngờ mang thai. Lý do là bởi bác sĩ đã nhầm 
lẫn và tiến hành thụ tinh nhân tạo cho cô.

Cha ruột của đứa bé là Raphael (Sung Hoon), 
giám đốc công ty đang tài trợ cho dự án phim mà 
Oh Woo Ri đang tham gia. Sau nhiều chuyện xảy 
ra, anh nảy sinh tình cảm với Woo Ri. Tuy nhiên 
vấn đề là ngay lúc này, cô nàng đã có bạn trai.

Dù mới chỉ có 2 tập được phát sóng, thế nhưng 
có thể khẳng định đây là một tác phẩm rất đáng để 
chúng ta theo dõi. Vẫn còn đó một số điểm quen 
thuộc, thế nhưng nhìn chung thì kịch bản phim 
mang đến không ít điều mới mẻ.

Đến với Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri, 
chúng ta sẽ thấy những điều khá quen thuộc ở phim 
Hàn Quốc. Đầu tiên, đó là sự lồng ghép yếu tố tình 
cảm gia đình. Vì sinh con sớm và làm mẹ đơn thân, 
mẹ của Woo Ri đã gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc thực hiện ước mơ làm ca sĩ.

Ngày còn là một cô nhóc học sinh, Woo Ri vô 
tình nghe thấy mẹ than thở điều đó với bà ngoại. 
Chính vì vậy, cô luôn sống trong mặc cảm rằng bản 
thân chính là gánh nặng cho mẹ. Suy nghĩ đó như 
chiếc dằm ghim chặt khiến tim cô rỉ máu. Tuy 
nhiên về sau, họ đã hóa giải mọi hiểu lầm và sức 
mạnh tình thân vẫn vượt lên trên tất cả.

Điểm quen thuộc thứ hai: Nhân vật Oh Woo Ri 
được xây dựng theo hình mẫu mà chúng ta dễ thấy 
ở nhiều bộ phim khác. Đó là một cô gái hiền lành, 
ngây thơ và giàu lòng thương người. Có thể nói, Oh 
Woo Ri chẳng khác biệt nhiều so với những “nàng 
lọ lem” khác.

Dù thuộc thể loại lãng mạn - hài hước, tuy 
nhiên có vẻ như Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri sẽ 
có nhiều drama tương đối “nặng đô”. Tuyến phản 
diện của phim sẽ bao gồm hai nhân vật chính là Lee 
Ma Ri cùng với mẹ mình là bà Byeon Mi Ja.

Byeon Ma Ji là một người tâm địa xảo quyệt. 
Bà ta luôn bày mưu tính kế, ngụy tạo “profile” 
nhằm giúp con gái bước chân vào gia đình trâm anh 
thế phiệt. Rồi mỗi lúc Ma Ri gặp khó khăn, cũng 

chính Ma Ji sắm vai quân sư. Bà ta chỉ bảo đường 
đi nước bước nhằm giúp con gái giữ vững vị trí của 
mình.

Trong khoảng thời gian Raphael phải điều trị 
bệnh, Ma Ri đã ngoại tình để rồi bị tình nhân uy 
hiếp. Vào một buổi sáng nọ, chính Oh Woo Ri lại là 
người phát hiện anh ta đã chết. Đáng nói hơn, nhân 
vật này lại liên quan đến vụ án khác mà Lee Gang 
Jae - bạn trai hiện tại của Woo Ri đang điều tra. Có 
lẽ, Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri không đơn giản 
là một bộ phim lãng mạn, mà biết đâu đấy sẽ còn ít 
nhiều được pha trộn cả yếu tố trinh thám.

Một điều mới mẻ khác đó là việc cha ruột của 
Oh Woo Ri cũng đã sớm xuất hiện. Người này 
chẳng phải ai khác mà lại là diễn viên nổi tiếng 
đóng bộ phim mà cô tham gia sản xuất. Điều này 
hứa hẹn cũng sẽ mang tới nhiều tình tiết thú vị, hấp 
dẫn.

Nhìn chung, có thể nói rằng Cô nàng trong 
trắng Oh Woo Ri là một tác phẩm mang khá nhiều 
nét chấm phá mới lạ. Cũng được dán nhãn lãng 
mạn, tuy nhiên nó không phải một bộ phim ngôn 
tình Hàn “kiểu mẫu” như Hẹn hò chốn công sở - cái 
tên đã tạo ra sức hút rất lớn cách đây không lâu.

Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều cũng mang 
đến nguy cơ “đầu voi - đuôi chuột” nếu như kịch 
bản không đủ chặt chẽ. Đặc biệt là việc xử lý mối 
quan hệ giữa 3 người Lee Gang Jae - Oh Woo Ri - 
Raphael. Có lẽ sau cùng, Oh Woo Ri và Raphael sẽ 
đến với nhau. Nếu thế, mong rằng cũng sẽ có một 
cái kết “happy ending” dành riêng cho anh chàng 
cảnh sát Lee Gang Jae. 

Nhưng biết đâu đây, Oh Woo Ri - Lee Gang 
Jae sẽ là một cặp, bởi anh chàng đã hy sinh cho cô 
quá nhiều khi chấp nhận “yêu chay” trong suốt 2 
năm. Quan trọng hơn, sau 2 tập phim đầu tiên thì có 
vẻ Gang Jae đang cho thấy mình là người rất phù 
hợp với Woo Ri.Cho những ai chưa biết, Cô nàng 
trong trắng Oh Woo Ri là dự án chuyển thể từ 
nguyên tác Jane the virgin của Mỹ. Jane the virgin 
từng đạt được nhiều thành công khi nhận điểm số 
7.9 trên IMDb, 100% trên Rotten Tomatoes và 
81% trên TV Guide.

Cô nàng trong trắng Oh Woo Ri lên sóng vào 
23h00 tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên FPT Play.

                                                               Minh 
Hạo

Han Jae Suk từng vì sai lầm 
mà bỏ nghiệp diễn về làm chủ 
tịch

Nếu xem phim Hàn từ đầu thập niên 
2000 thì tôi tin chắc là bạn sẽ biết đến 
cái tên Han Jae Suk, thậm chí còn yêu 

thích tài tử này rất nhiều. Tuy rằng anh không huy 
hoàng bao lâu nhưng cũng có một số thành tựu 
đáng nhớ trong sự nghiệp phim ảnh đấy.

Han Jae Suk rất nổi tiếng trong thập niên 90 và 
2000 ở Hàn và cả châu lục bởi anh xuất hiện trong 
không ít tác phẩm đình đám như Người Mẫu, Thời 

Quá Khứ, Giày Thủy Tinh... Không hào nhoáng 
hay quá điển trai, tài tử này ghi điểm với khán giả ở 
gương mặt hiền, nụ cười tươi và những vai nam 8 
đầy thiệt thòi trên màn ảnh. Trong số những vai 
diễn của anh, tôi thích nhất là vai Jang Jae Hyuk 
trong Giày Thủy Tinh, và tôi nghĩ đó cũng là chàng 
nam thần trong lòng của rất nhiều người đấy.

Tuy rằng trên phim nhìn có vẻ khắc khổ và 
cũng thường vào vai nghèo nhưng ngoài đời, Han 
Jae Suk lại là một thiếu gia thực thụ, theo đuổi nghệ 
thuật vì đam mê đơn thuần chứ không phải vì muốn 
đổi đời. Anh là con trai của phó chủ tịch một tập 
đoàn ô tô hàng đầu Hàn Quốc. Thời gian đầu đi 
diễn, Han Jae Suk hoàn toàn giấu nhẹm thông tin 
này để được công nhận bằng chính những vai diễn 
ấn tượng mình tạo ra.

Chàng nam thần tính tình hiền lành, chân 
thành, cởi mở ấy cứ ngỡ đã có thể trở thành ngôi 
sao hàng đầu thì đến năm 31 tuổi, sự nghiệp của 
Han Jae Suk hoàn toàn tiêu tan bởi một “chiếc 
phốt” cực lớn, đó là né tránh nghĩa vụ quân sự. Lúc 
này, Han Jae Suk đã để lộ thân phận là thiếu gia nhà 
tài phiệt và “pha ke” kết quả kiểm tra sức khỏe 
hòng tránh phải nhập ngũ 2 năm. 

Chắc hẳn mọi người cũng biết nghĩa vụ quân 
sự là bắt buộc với nam giới xứ Hàn, và việc làm đó 
đã hoàn toàn nhấn chìm cái tên Han Jae Suk vốn 
đang có tương lai rất rộng mở. Sau khi bị phanh 
phui, Han Jae Suk không chỉ phải nhập ngũ bắt 
buộc mà còn bít luôn đường hoạt động trong làng 
giải trí Hàn.

Những năm sau đó, Han Jae Suk dù rất nỗ lực 
đóng phim nhưng vẫn không thể cứu vãn được gì. 
Nản lòng thoái chí, anh dần dần quay trở về với 
thân phận thiếu gia tài phiệt, giám đốc tập đoàn. Có 
lẽ ngay từ đầu vị trí này mới là nơi dành cho Han 
Jae Suk, anh đã cố chạy theo đam mê nhưng đi một 
vòng lớn thì vẫn quay về đúng vị trí mình cần phải 
ở.

Sự nghiệp phim ảnh không mấy suôn sẻ nhưng 
đường hôn nhân, gia đình của Han Jae Suk thì 
ngược lại hoàn toàn. Năm 2013, anh kết hôn cùng 
Park Sol Mi sau 2 năm hẹn hò. Đều từng là những 
ngôi sao chuyên vai phụ của thập niên 2000, cặp 
đôi đã gặp được nhau và tạo nên cuộc đời hoàn hảo 
cho cả hai.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi tài phiệt rất 
thư thái, thoải mái. Họ có với nhau 2 cô công chúa 
nhỏ xinh xắn, sống trong căn biệt thự rộng rãi, nhàn 
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hạ. Park Sol Mi chỉ cần chuyên tâm chăm lo cho gia 
đình, chồng và con, còn Han Jae Suk thì đã là một 
doanh nhân thành đạt mà ai nấy đều mơ ước. 

Có lẽ cuộc đời này không ai có được tất cả. 
Han Jae Suk không có một sự nghiệp phim ảnh 
hoành tráng nhưng bù lại anh có một gia đình vững 
chãi cùng với một công việc cũng như cuộc sống 
mà không phải ai cũng mơ tới được. 

Tôi cứ ngỡ Han Jae Suk sẽ không trở lại với 
phim ảnh nữa, nào ngờ máu nghệ thuật vẫn chảy 
âm thầm trong người nam thần này đấy mọi người 
ạ. Ở cái tuổi 49 tuổi Tây, 50 tuổi Ta, cũng không 
đóng phim khá lâu rồi, ấy vậy mà bất ngờ tài tử họ 
Han lại tái xuất màn ảnh trong năm 2022 này. Đặc 
biệt hơn là không phải trong một bộ phim Hàn mà 
là phim Việt. Anh kết hợp cùng Lý Nhã Kỳ trong bộ 
phim với đề tài và cái tên cũng rất gây chú ý “Kẻ 
Thứ 3”. 

Không chỉ đóng phim mà Han Jae Suk còn 
sang Việt Nam để cùng Lý Nhã Kỳ tham gia tuyên 
truyền phim nữa đấy. Mặc dù đeo kính đen và khẩu 
trang nhưng vóc dáng hay sự nam tính của Han Jae 
Suk vẫn hiện lên nguyên vẹn. Nhìn anh, tôi thực sự 
không nhận ra là anh đã sắp chạm mốc 50 tuổi, 
đúng là “gừng càng già càng cay”, phong cách thời 
trang cũng thật là đỉnh của chóp mà. 

Có lẽ ngày xưa, nếu không vướng phải chuyện 
kia thì không chừng chúng ta đã được thấy Han Jae 
Suk trong hàng ngũ những ngôi sao hạng S của 
showbiz Hàn hiện nay rồi nhỉ.

                                                                 Tuệ 
Lâm

Từ Hy Viên và chồng mới 
cưới kết thúc hai tháng trăng 
mật

Ngôi sao ca nhạc xứ Hàn - Koo Jun Yup 
sẽ sớm rời Đài Loan, trở về Hàn Quốc 
trong tháng 5 này để thăm mẹ già. 

Anh tới Đài Loan từ tháng 3 để làm thủ tục kết hôn 
và ở gần Từ Hy Viên.

Tháng 3 vừa rồi, Từ Hy Viên gây xôn xao làng 
giải trí xứ Đài khi tiết lộ tái hôn với nam ca sĩ Hàn 
Quốc - Koo Jun Yup. Cô và Koo Jun Yup từng là 
người yêu cũ trong quá khứ và tái hợp sau 24 năm 
xa cách.

Mối quan hệ của cặp đôi được bắt đầu lại sau 
khi nữ diễn viên hoàn tất thủ tục ly hôn doanh nhân 
Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021. 

Việc vội vàng tái hôn và thậm chí giữ kín 

thông tin tái hôn với người thân trong gia đình của 
Từ Hy Viên đã trở thành tâm điểm bàn tán của 
truyền thông Hoa ngữ suốt mấy tháng qua. Thông 
tin về hôn sự của cặp đôi được đánh giá là sự kiện 
hot nhất mạng xã hội Trung Quốc trong 6 tháng đầu 
năm 2022, với hơn 2 tỷ lượt theo dõi trên nền tảng 
mạng xã hội Weibo. 

Trong thời gian ở Đài Loan, Koo Jun Yup 
được bà xã kết nối với những nhà sản xuất để tìm 
kiếm cơ hội làm việc tại đây. Ngày 13/5, tờ 
ETtoday đưa tin Koo Jun Yup sẽ sớm rời Đài Loan, 
kết thúc thời gian trăng mật cùng bà xã rồi ra nước 
ngoài biểu diễn. Koo Jun Yup cho biết Từ Hy Viên 
sẽ không đồng hành cùng anh trong chuyến công 
tác sắp tới. 

Trước khi ra nước ngoài hoạt động và làm 
việc, Koo Jun Yup sẽ về Hàn Quốc thăm mẹ già. 
Thời gian tới, vợ chồng Từ Hy Viên sẽ phải sống xa 
nhau. Sau khi tái hôn, Từ Hy Viên rất kín tiếng. Cô 
ít xuất hiện công khai cùng chồng. Tại các buổi 
trình diễn của chồng ở Đài Loan, cô cũng vắng mặt. 

Tuy nhiên, theo bạn bè của nữ diễn viên 46 
tuổi, Từ Hy Viên đang sống trong tình yêu. Hai 
người đã thể hiện tình cảm bằng cách tậu hình xăm 
mới liên quan tới đối phương trên cơ thể.

Đầu tháng 5/2022, nữ diễn viên Từ Hy Viên lộ 
một hình xăm mới được cho là hình xăm đôi với 
ông xã DJ Koo. Koo Jun Yup cũng khoe một hình 
xăm tên vợ bằng tiếng Hàn Quốc trên tay cùng một 
dòng chữ dài trên cổ. Một nguồn tin tiết lộ dòng 
chữ là tên một bài hát Từ Hy Viên và DJ Koo đều 
rất ưa thích hơn 20 năm trước.

Từ Hy Viên, sinh năm 1976, bước vào làng 
giải trí Hoa ngữ từ năm 18-19 tuổi khi thành lập 
nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên 
tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái 
trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. 
Từ khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, cô 
ngừng đóng phim để sinh con, chăm lo gia đình.

Dù tên tuổi đang “nóng” lên nhờ việc tái hôn 
nhưng Từ Hy Viên không có ý định trở lại làng giải 
trí mà muốn làm hậu phương giúp chồng gây dựng 
sự nghiệp tại Đài Loan.

Chồng mới của cô - DJ Koo Jun Yup hiện là 
một ca sĩ, nhạc sĩ không còn quá nổi tiếng tại Hàn 
Quốc. Anh từng là thành viên của một ban nhạc có 
tiếng ở châu Á những năm 90 nhưng hiện tại, anh 
chỉ làm DJ cho các hộp đêm và kinh doanh thời 
trang. Việc kết hôn với Từ Hy Viên giúp tên tuổi 
của Koo Jun Yup nóng lại và có thêm nhiều cơ hội 
nghề nghiệp. 

Một số nguồn tin cho biết Từ Hy Viên và 
chồng mới không ký thỏa thuận tiền hôn nhân. 
Song, những tài sản trước hôn nhân của Hy Viên 
đều thuộc về hai con cô, không liên quan đến Koo 
Jun Yup. Theo truyền thông xứ Đài, tài sản của Từ 
Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới. Quản lý của 
Từ Hy Viên khẳng định, nữ diễn viên và Koo Jun 
Yup độc lập về công việc cũng như tài sản cá nhân.

                                                          Linh 

Phương

Tiểu Kim Min Hee: Tân binh 
đẹp nức nở và áp lực thoát mác 
“bản sao”

Không những được ví là “tiểu Kim Min 
Hee” mà nữ diễn viên này còn được 
mệnh danh là “con gái cưng Netflix”.

Việc sở hữu những nét giống với đàn anh, đàn 
chị trong nghề một mặt giúp các ngôi sao trẻ được 
công chúng chú ý đến, mặt khác, mang đến cho họ 
những gánh nặng, áp lực khi cố gắng để thoát mác 
“bản sao”. Đơn cử như Kim Min Hee và Go Min 
Si.

Sở hữu đường nét gương mặt đậm chất điện 
ảnh cùng thần thái “hao hao” chị đại Kim Min Hee, 
Go Min Si luôn được truyền thông Hàn ví là “tiểu 
Kim Min Hee”. Go Min Si là một trong những 
gương mặt diễn viên trẻ được yêu thích gần đây khi 
cô liên tục góp mặt trong các siêu phẩm như The 
Witch 1, Secret Boutique, Youth Of May, Jirisan. 
Trước đó, Go Min Si còn được mệnh danh là “con 
gái Netflix” nhờ đóng chính ở Love Alarm, Sweet 
Home. Thế nhưng ít ai biết rằng tân binh tài năng 
này trước đó còn từng vừa làm đạo diễn vừa kiêm 
luôn vai chính ở Parallel Novel, bộ phim này còn 
bất ngờ giành được Daesang - giải thưởng lớn nhất 
tại Liên hoan phim Three Minutes.

Dù mới đóng phim chưa lâu, Go Min Si đã liên 
tục được đề cử và ẵm giải ở các giải thưởng lớn 
nhỏ. Đơn cử như đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc 
nhất ở Grand Bell 2018. Bên cạnh đó, Go Min Si 
cũng nhận được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc 
nhất với Secret Boutique của SBS Drama Awards, 
Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Miniseries Youth Of 
May. Loạt thành tích khủng trên có thể là minh 
chứng cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn của 
cô trong tương lai.

Dẫu vậy thì Go Min Si cũng cần phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa. Bởi lẽ, đàn chị Kim Min Hee không 
chỉ là Ảnh hậu Baeksang hay Ảnh hậu Rồng Xanh 
mà còn là người được vinh danh tại Liên hoan phim 
quốc tế Berlin. Tuy nhiên, không ít khán giả hy 
vọng rằng Go Min Si sẽ nối gót theo tài năng và 
thành tựu của Kim Min Hee, nhưng sẽ không tai 
tiếng để rồi mất hết hình tượng giống đàn chị.
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Cuộc chiến pháp lý kỳ lạ ở 
Thụy Sĩ: Máy tính tiền tự động 
cũng bị kiện

Phán quyết của một tòa án ở Zurich 
nêu rõ kể cả người máy cũng phải 
nghỉ việc vào Chủ Nhật, vì vậy cửa 

hàng tự thanh toán tự động của Migros sẽ không 
được phép mở cửa vào Chủ Nhật hoặc ngày lễ.

Ngày 2/6, một tòa án ở Zurich đã ra phán 
quyết ủng hộ Công đoàn Unia ở Thụy Sĩ trong một 
cuộc chiến pháp lý được coi là kỳ lạ nhất từ trước 
đến nay với tập đoàn siêu thị khổng lồ Migros.

Phán quyết của tòa án nêu rõ kể cả người 
máy ở quốc gia nằm dưới chân dãy Alpes này cũng 
phải nghỉ việc vào Chủ Nhật, vì vậy cửa hàng tự 
thanh toán tự động của Migros gần nhà ga chính 
của thành phố Zurich sẽ không được phép mở cửa 
vào Chủ Nhật hoặc ngày lễ.

Cửa hàng nhỏ mang tên “Migros Daily” 
trên phố Zollstrasse mở cửa từ tháng 10/2020 là 
một trong những cửa hàng không có người phục vụ 
đầu tiên của Migros. Ở đó, không có công nhân hay 
nhân viên bán hàng, chỉ có một số máy tính tiền tự 
động và một vài nhân viên an ninh.

Tuy nhiên, công đoàn Unia, không đồng 
tình với việc cửa hàng của Migros thay thế nhân 
viên được trả lương bằng máy móc, đã đưa khiếu 
nại này ra tòa Zurich, cáo buộc công ty đã lách quy 
định, vốn yêu cầu tất cả các cửa hàng phải đóng cửa 
vào Chủ nhật.

Theo Unia, ngay cả khi không có nhân viên 
bán hàng, nhân viên bảo vệ vẫn luôn có mặt tại cửa 
hàng. Phán quyết của tòa án ở Zurich cho rằng mặc 
dù trên thực tế nhân viên an ninh có quy chế làm 
việc đặc biệt vào Chủ Nhật nhưng nếu có sự cố xảy 
ra hoặc an ninh tại cửa hàng có vấn đề, các nhân 
viên an ninh vẫn phải giải quyết. Điều này vi phạm 
quy tắc làm việc Chủ Nhật.

Ngoài ra, Unia cũng cho rằng việc cung cấp 
bánh mỳ tươi đến cửa hàng và sau đó công đoạn 
làm nóng lại, đều cần có người làm việc vào Chủ 
Nhật.

Người phát ngôn của Unia, Nicole 
Niedermüller, nói: “Migros sẽ không được phép 
khi cố tình thay thế nhân viên bán hàng. Đối với 
công đoàn, đây là việc làm nhằm hợp pháp hóa 
hoạt động bán hàng vào Chủ Nhật thông qua việc 
thay thế nhân viên bán hàng bằng nhân viên an 
ninh và máy móc tự động”.

Mặc dù vậy, Migros vẫn có thể kháng cáo 
lên Tòa án tối cao Liên bang ở Lausanne. Cửa hàng 
tự động sẽ vẫn mở cho đến khi tòa án tối cao đưa ra 
phán quyết cuối cùng. ■

Brazil: Kỳ lạ kẻ bắt cóc bạn 
gái cũ để xăm tên mình lên mặt

Một người đàn ông Brazil đã bị 
cáo buộc phạm tội bắt cóc người 
yêu cũ và xăm tên riêng của gã 

lên mặt nạn nhân, như một sự trả thù vì cô đã dám 
nói lời chia tay.

Tayane Caldas, một cô gái 18 tuổi ở Sao 
Paulo, Brazil, đang trên đường tới trường thì bị bạn 
trai cũ Gabriel Coehlo, 20 tuổi, tiếp cận và ép cô lên 
xe của gã. Lo sợ rằng mình sẽ bị tấn công nếu 
không đồng ý, cô gái trẻ đành nghe theo và bị đưa 
về nhà riêng của người bạn trai cũ ở thành phố 
Taubaté.

Sau đó, Coelho đã tiến hành xăm tên gã lên 
nửa mặt phải của cô gái đáng thương. Hình xăm 
kéo dài từ tai, chạy xuống vùng cằm của nạn nhân. 
Coelho không phủ nhận việc gã đã xăm chữ lên 
mặt Caldas, nói rằng cô còn “vui sướng” và thuận 
tình để cho gã làm vậy.

Một hôm sau khi không thấy con gái về 
nhà, mẹ của Caldas đã báo cáo vụ mất tích của con 
cho cảnh sát địa phương biết. 

Bà cũng nỗ lực lần theo dấu vết của con gái 
mình đến nơi ở của Coelho. Bà đã cứu con gái về và 
động viên cô khởi kiện hành vi của bạn trai cũ, thay 
vì im lặng chịu đựng vết xăm trên mặt, cũng như 
những vết bầm trên thân thể.

Gabriel Coelho bị bắt giam ngay sau đó, 
bất chấp việc cha đẻ của gã cũng ủng hộ tuyên bố 
của con, rằng Tayane Caldas đã đồng thuận với 
việc xăm tên bạn trai cũ lên mặt. “Tôi kinh sợ anh 
ta” Caldas nói với kênh truyền hình Band Vale TV. 
“Với quy định luật pháp hiện hành, ai cũng biết anh 
ta sẽ không ở trong tù quá lâu nên tôi rất sợ”.

Sau khi luật sư của Tayane Caldas chia sẻ 
về thảm cảnh của cô trên mạng, một số người nổi 
tiếng ở Brazil và vài cửa hàng xóa hình xăm đã 
cùng nhau giúp đỡ. 

Cô gái 18 tuổi đã trải qua cuộc điều trị xóa 
hình xăm đầu tiên bằng laser vừa qua. Ngoài hình 
xăm trên mặt, Caldas còn muốn xóa hai hình xăm 
khác có tên Coelho khỏi cơ thể của mình…

Theo lời Caldas, cô và kẻ Coelho bắt đầu 
hẹn hò với nhau từ năm 2019. Ban đầu, mọi thứ đều 
diễn ra tốt đẹp. Nhưng khoảng một năm sau khi hai 
người yêu nhau, Coehlo bắt đầu ghen tuông và 
đánh Caldas, điều đã khiến mẹ cô khuyên chia tay.

Hai người chia tay khoảng trong 8 tháng 
trước khi nối lại quan hệ vì Coelho hứa không đánh 
người yêu nữa. Tuy nhiên gã không giữ lời hứa 
được lâu nên Caldas đã tìm cách cắt bỏ quan hệ, 
dẫn tới vụ bắt cóc và xăm hình lên mặt gây sốc kể 
trên. ■ 

Chile: Chú chó nhặt rác trở 
thành “người hùng” của một 
công viên

Công viên Parquemet tại thủ đô 
Santiago của Chile đã sử dụng hình 
ảnh của một chú chó thông minh 

chuyên thu gom rác để gửi đi thông điệp bảo vệ môi 
trường xanh sạch.

Để khuyến khích du khách giữ gìn vệ sinh, 
công viên Parquemet tại thủ đô Santiago của Chile 
đã sử dụng hình ảnh của một chú chó thông minh 

chuyên thu gom rác để gửi đi thông điệp bảo vệ môi 
trường xanh sạch. 

Nhân vật truyền cảm hứng cho chiến dịch 
này chính là Sam, một chú chó giống collie, hơn 5 
tuổi, thường đi dạo với chủ nhân đến công viên 
Parquemet ít nhất 3 lần/tuần.

Tất cả bắt đầu khi Sam và Gonzalo Chiang 
nhiều lần dừng chân tại khu vực xanh nhất của 
thành phố để nhặt chai nhựa, khẩu trang, lon và bao 
bì thực phẩm.

Trả lời phỏng vấn, anh Chiang cho biết 
trong quá trình đi dạo cùng Sam, cả hai đã nhận 
thấy có rất nhiều rác trên đường đi và quyết định 
quay lại đây nhiều lần để thu gom.

Chỉ riêng trong tháng 4, cả hai đã nhặt được 
602 khẩu trang, 585 chai và 304 lon. Ngoài ra, còn 
có cả quần áo, mũ bảo hiểm và bọc thực phẩm. 
Theo anh Chiang, việc đi dạo nên là cơ hội để làm 
sạch công viên, thay vì xả rác.

Ấn tượng trước hành động của Sam, các 
nhân viên của Parquemet đã quyết định sử dụng 
hình ảnh của chú chó trong chiến dịch bảo vệ công 
viên.

Chú chó đã trở thành nhân vật trong truyện 
tranh mang tên: “Sam: Người hùng công viên” 
nhằm gửi đi thông điệp nhắc nhở du khách không 
nên xả rác mà hãy sử dụng một trong 40 điểm tái 
chế trên khắp công viên.

Hình ảnh “người hùng” bốn chân khoác 
trên mình chiếc áo màu cam đã lan truyền rộng rãi 
một cách bất ngờ tại nhiều trường học và cả trên 
mạng xã hội.

Năm ngoái, công viên Parquemet đã phát 
động chiến dịch chống xả rác bừa bãi, khuyến 
khích các quầy bán đồ uống chuyển từ sử dụng chai 
nhựa sang các cốc thủy tinh, phân loại rác ra các 
thùng riêng.

Quyền Giám đốc công viên Eduardo 
Villalobos khẳng định Sam và anh Gonzalo 
Chiang đã truyền cảm hứng cho ban quản lý để đẩy 
nhanh việc nâng cao nhận thức của người dân và 
triển khai phân loại rác. ■ 
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Nhiếp ảnh gia nổi tiếng với 
loạt ảnh thiên nhiên hoang dã 
bất ngờ chạm trán với sói

Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh về 
vùng hoang dã Canada chia sẻ về 
cuộc chạm trán tình cờ với một 

con sói ở cự ly gần trong rừng sâu.
Nhiếp ảnh gia Andrew Budziak đã nhiều 

lần thực hiện những bộ ảnh về thiên nhiên hoang dã 
ở Canada và lần nào với anh cũng là một kỷ niệm 
đẹp. “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời, yêu nơi này mỗi 
lần khám phá khu vực mới”, Andrew Budziak chia 
sẻ.

Những bức ảnh tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia 
được nhiều người yêu thích vì sự chân thật, nhìn 
ngắm ảnh khiến họ cảm giác như vừa bước chân 
vào vùng đất hoang dã của Canada.

Theo nhiếp ảnh gia, thời điểm tuyệt vời 
nhất để khám phá Canada là vào buổi sáng, khi 
sương mù tan đi, để lộ dần ra những ngọn núi cao.

Trong cuộc hành trình xuyên vườn quốc 
gia, qua các thung lũng miền núi, rừng nguyên 
sinh, Andrew Budziak đã chạm trán với sói ở cự ly 
gần.

Khi đi chụp động vật hoang dã, Andrew 
Budziak không thường xuyên mặc đồ rằn ri nhưng 
luôn chuẩn bị một đôi ủng tốt.

Andrew Budziak chia sẻ: “Tôi hiếm khi 
mặc đồ rằn ri, tôi thường mặc những màu trung tính 
khi đi rừng như màu xanh lá cây, nâu và đen. Tôi đã 
làm việc chăm chỉ để tìm ra sự thoải mái trong 
những tình huống khó nhằn. Điều quan trọng bắt 
đầu từ một đôi ủng tốt. Nếu chân bạn bắt đầu bị 
đau, mọi thứ sẽ kết thúc”.

Tùy từng dự án, Andrew Budziak sẽ ở 
trong rừng vài ngày, có khi đến hơn một tháng. 
“Tôi làm phim về động vật hoang dã, tôi hiếm khi 
phải ở một mình vì thường đi cùng một nhóm nhỏ. 
Nhưng khi tôi đi chụp ảnh, tôi sẽ đi một mình. Có 
khi ở trong rừng sâu, hiếm khi tôi gặp ai đó. Vào 
mùa hè, tôi có thể đi bộ đường dài để tiếp cận các 
khu rừng rậm rạp. Đôi khi có những khu vực tôi 
buộc phải sử dụng xe chạy mọi địa hình. Vào mùa 
đông, tôi đi giày tuyết”, Andrew Budziak nói.

Trước khi bắt tay vào cuộc thám hiểm động 
vật hoang dã, Andrew Budziak thường nghiên cứu 
kỹ các đối tượng. Bằng cách hiểu càng nhiều về 
những con vật sắp tiếp cận, Andrew Budziak sẽ 
đoán được hành vi và thời gian hoạt động của 
chúng.

Gần đây, Andrew Budziak vừa trải qua một 
trải nghiệm hoàn toàn mới khiến anh có chút bất 
ngờ.

Khi nỗ lực chụp ảnh những con sói trong 
môi trường sống tự nhiên, nhiếp ảnh gia đã đến khu 
bảo tồn ở British Columbia và trải qua cuộc chạm 
trán đáng sợ.

“Tôi đang cúi xuống thì một con sói đã xuất 
hiện ngay sau lưng tôi từ lúc nào không biết. Nó dí 
sát người tôi, tôi nghe rõ nhịp thở của nó. Tôi thực 
sự sợ hãi, giữ nguyên tư thế im thin thít. Sau một 
vài giây, không biết vì lý do gì mà nó thấy tôi không 
thú vị và rời đi. Lúc này, tôi mới khẽ đứng lên. Tôi 
không bao giờ quên cảm giác đáng sợ khi đó”, 
Andrew Budziak cho biết.

Vì đã tìm hiểu trước về thói quen của sói 
nên Andrew Budziak cố giữ bình tĩnh trong vài 
giây để con vật tự chán nản rời đi.

Tình yêu động vật hoang dã và thế giới tự 
nhiên của Budziak bắt đầu từ khi còn nhỏ khi 
thường cùng gia đình đi nghỉ trong những khu rừng 
ở Ontario, Canada vào mùa hè. Budziak hiện tập 
trung vào việc truyền đạt tầm quan trọng của việc 
bảo tồn và nhắc nhở mọi người rằng thế giới hoang 
dã tự nhiên rất tuyệt vời và cần được bảo vệ. ■

'Hung thần biển cả' bơi lạc 
vào sông Seine, người Pháp 
đau đầu tìm cách giải cứu

Pháp lên kế hoạch hướng dẫn con cá 
voi sát thủ đi lạc trên sông Seine về 
với biển bằng cách sử dụng âm 

thanh của đồng loại.
Cá voi sát thủ là một trong những loài 

nhanh nhẹn, thông minh bậc nhất trong thế giới 
động vật. Chúng được mệnh danh là hung thần 
biển cả, 'cơn ác mộng', với nhiều sinh vật sống dưới 
nước. Việc cá voi sát thủ đi lạc vào sông là một 
trường hợp hiếm khi xảy ra.

Mới đây, cư dân địa phương ở dọc bờ sông 
Seine, Pháp vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện 
của một con cá voi sát thủ đi lạc vào sông.

Sự việc gây xôn xao thu hút nhiều người 
đến để được tận mắt nhìn thấy cá voi và chụp ảnh.

Trong khi đó, các quan chức địa phương 
lên kế hoạch kết hợp cùng các nhà khoa học trong 
và ngoài nước để tìm cách đưa cá voi trở về đúng 
môi trường biển của nó.

Sau cuộc họp với các nhà khoa học, các 
chuyên gia động vật biển, họ quyết định chọn cách 
hướng dẫn các voi sát thủ đi lạc vào sông trở về 
biển bằng âm thanh của chính đồng loại.

Đại diện nhóm chuyên gia dự án, ông 
Gerard Mauger cho biết: “Việc tìm ra giải pháp để 
cố gắng đưa cá voi trở lại nước mặn thực sự rất 
phức tạp, chúng tôi phải tính toán để vừa rút ngắn 
thời gian đưa về biển vừa đảm bảo không làm cá 
voi căng thẳng”.

Nhóm chuyên gia sẽ tiến hành theo dõi cá 
voi sát thủ từ xa bằng thiết bị bay không người lái, 
đồng thời phát ra âm thanh của cá voi sát thủ để 

hướng dẫn nó về biển.
Một chuyên gia tham gia công tác đưa cá 

voi về biển cho biết: “Việc sử dụng các phương 
pháp không xâm lấn từ khoảng cách vài trăm mét 
sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến cá voi. Nếu sử 
dụng tàu hướng dẫn cần phải áp sát cá voi, điều này 
khiến tình trạng căng thẳng của nó trở nên trầm 
trọng và gây nguy hiểm cho sự an toàn của nó”.

Khi đi lạc vào môi trường nước ngọt, sức 
khoẻ của cá voi suy giảm. Con cá voi không thể tìm 
thấy đủ thức ăn dưới sông, điều này càng gây hại 
cho sức khỏe của nó.

Theo các chuyên gia, con cá voi sát thủ đi 
lạc là một cá thể đực, dài khoảng 4 mét. Trong lần 
đầu tiên phát hiện, cá voi sát thủ xuất hiện ở khu 
vực sông giữa cảng Le Havre và thị trấn Honfleur ở 
Normandy, Pháp. Sau đó, nó di chuyển hàng chục 
km ngược dòng để đến phía tây thành phố Rouen.■  

Khoảnh khắc gây sốc khi 
cá sấu bò ra đường đua cản 
bước chạy của ngựa

Con người đứng chôn chân một chỗ 
khi trông thấy con cá sấu to lớn bò 
chắn ngang đường.

Joe Allen, người quay lại toàn bộ sự việc 
diễn ra ở trường đua Delta Downs ở Louisiana, Mỹ 
đã chia sẻ video lên mạng xã hội thu hút sự chú ý 
của nhiều cư dân mạng.

Một con cá sấu có kích thước to lớn, biệt 
danh là Marty, không biết vì lý do nào đó đã lẻn vào 
trường đua. Nó từ từ băng qua đường, trong khi 
một con ngựa đang chạy cách đó vài mét. Con ngựa 
bị kích động và bắt đầu chạy vòng quanh người 
điều khiển.

Joe Allen chia sẻ với lời chú thích đùa rằng: 
“Đó là thế giới của Marty. Chúng ta chỉ sống trong 
đó”.

Những người hâm mộ đua ngựa đã nhanh 
chóng vào bình luận về sự xuất hiện của Marty trên 
đường đua.

“Cá sấu chỉ muốn đi lại trong sân nhà”, 
“Nếu bạn từng đến Delta Downs thì biết đó là sự 
xuất hiện khá thường xuyên”, “Hậu quả của việc có 
quá nhiều đầm nước xung quanh” ... người hâm mộ 
đua ngựa bình luận.

Các chuyên gia tin rằng những kẻ săn mồi 
to lớn như cá sấu bị thu hút đến khu vực này vì 
những con đập nằm xung quanh trường đua.

Trước đó, một số cuộc đua tại trường đua 
Delta Downs ở tây nam Louisiana đã phải hoãn lại 
do cá sấu xuất hiện trên đường ngựa chạy.

Người dân địa phương cho biết đường đua 
này là nơi sinh sống của ba con cá sấu, lần đầu tiên 
chúng xuất hiện trong khu vực là năm 2010.

Louisiana là nơi sinh sống của khoảng 2 
triệu con cá sấu và từng có một cá thể lớn nhất nước 
Mỹ, dài khoảng 5,84 mét. Ở một số khu vực Mỹ, cá 
sấu cũng thích xuất hiện trên các sân golf, chúng 
nhiều lần làm người chơi sợ hãi khi táo bạo đi lại 
xung quanh. ■ 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 20/6 đến 26/6/2022

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 công việc, người 

tuổi Tý lúc này muốn mình lười 
biếng một chút, thì cũng đừng 
quên rằng chỉ sự chăm chỉ mới 
giúp bạn gặt hái được những 
thành quả giá trị mà thôi. 

Ngoài ra bạn cũng nên 
quan tâm giải quyết các công 
việc còn dang dở, chúng vẫn có 

thể gây ra những rắc rối cho thời gian tới nếu bạn 
cứ thờ ơ.

Những ngày đầu tuần đối mặt với Tỷ Kiên 
khiến bạn bi quan nhưng thực ra càng về cuối tuần 
mọi việc càng thuận lợi. Vì vậy, dù thế nào cũng 
đừng ngừng hi vọng và cố gắng nhé, bạn sẽ sớm 
tìm được niềm vui thôi.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý 
không có gì sáng sủa trong tuần mới khi bạn cứ mãi 
cố chấp xem mình là đúng mà không muốn lắng 
nghe lời khuyên từ người khác. 

Trong một mối quan hệ hai người cần biết 
tiến, lui phù hợp, quan trọng là dành thời gian để 
hiểu và thông cảm cho nhau chứ không phải để 
chứng tỏ tôi giỏi hơn, tôi đúng hơn trong mọi việc.

Chưa kể có sự xuất hiện của Bách Việt chủ 
đào hoa, cẩn thận đây lại là cơ hội người thứ 3 xuất 
hiện khiến hai bạn khó hàn gắn nếu cứ giận dỗi, 
căng thẳng mãi như vậy. Vì thế, hai người đừng 
giận nhau quá lâu, phải tìm cách hàn gắn càng sớm 
càng tốt nếu không bạn sẽ hối hận đấy!

2. Tuổi Sửu
Tử vi tuần mới 

của 12 con giáp cho thấy 
người tuổi Sửu hay buồn 
về chuyện tình cảm. 
Nhưng đừng vì thế mà 
không chịu mở lòng đấy 
nhé, cuộc sống quá ngắn 

ngủi để bạn có thể nghĩ ngợi hay chần chừ, loay 
hoay lựa chọn, hãy để sự mạnh dạn cùng sự quyết 
tâm cho bạn một con đường mới và tiến bước nhé! 

Tuần mới dự báo có nhiều sự cố xảy ra, dù 
trong tầm kiểm soát nhưng bạn khá vất vả và tốn 
khá nhiều thời gian. Có thể thấy, người tuổi Sửu sẽ 
không có tâm trạng dành cho các mối quan hệ xã 
hội trong tuần lễ mới. 

Tuy nhiên, đời sống nội tâm thất thường 
cũng đem lại cho bạn những suy nghĩ không mấy 
tích cực trong mọi việc mà rõ ràng việc không đáng 
phải lo nghĩ.

Thương Quan báo hiệu có những việc sai 
sót khiến bạn phải nhận hậu quả. Tình hình tài 
chính của bản mệnh lúc này cần được rà soát lại 

trong thời gian tới. Để không vướng vào nợ nần 
chồng chất, bạn nên cắt giảm những chi tiêu không 
cần thiết và biết cách vui chơi hợp lý. 

Sao Thiên Cẩu chiếu vào dự báo có thể có 
ai đó đơm đặt chuyện của bạn. Nếu có thể, bạn nên 
lên tiếng với hội bạn thân nếu có ai đó đang không 
“hiểu chuyện” về tình hình tài chính của những 
người xung quanh.  

3. Tuổi Dần
Vận trình tình cảm 

của người tuổi Dần tuần 
mới đáng mong đợi khi 
trong chuyện tình cảm, 
những mối tình lãng mạn 
có thể chớm nở giữa bạn và 
một người mà bạn quen 
mới đây. 

Thời gian này cũng khá phù hợp cho các 
cặp đôi có thể làm mới tình yêu của cả hai thông 
qua những chuyến du lịch thú vị. 

Lịch vạn niên cho thấy, tuần mới của người 
tuổi Dần hứa hẹn nhiều niềm vui khi bạn đã chuẩn 
bị khá nhiều kế hoạch cho những trải nghiệm mới. 
Tuy sẽ có một số việc không như ý nhưng cuối 
cùng thì kết quả chung rất đáng khen và bạn thu về 
khá nhiều kinh nghiệm hay ho cho mình.

Thiên Ấn xuất hiện vào giữa tuần rất tốt để 
bạn thể hiện sự sáng tạo và lợi thế của mình trong 
công việc. Nếu có cơ hội đừng bỏ qua vì cơ hội 
không đến với những người không dám nắm bắt 
nó, đừng quên điều đó. Mạnh dạn lên, và thành quả 
sẽ mỉm cười với bạn.

Sao Thiên Đức chiếu mệnh dự báo bản 
mệnh được ghi nhận trong công việc, cơ hội để 
thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc trong thời 
gian này rất cao. Các nhiệm vụ của bạn được hoàn 
thành xuất sắc khi bạn biết sắp xếp cũng như lên kế 
hoạch mọi việc từ trước rất khoa học. 

4. Tuổi Mão 
Tình yêu của 

người tuổi Mão bước 
vào giai đoạn đẹp, các 
cặp đôi, dù mới yêu 
hay đã trải qua thời 
gian dài bên nhau đều 
có thể thoát khỏi lối 

mòn cũ mà trải nghiệm những buổi hẹn hò đầy tươi 
mới. Với những ai đang độc thân, nét quyến rũ của 
người tuổi Mão cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng trong 
tuần lễ mới.

Có khá nhiều việc đòi hỏi bản mệnh phải 
tập trung xử lý trong tuần này. May mắn là bạn đủ 
mạnh mẽ và năng lực để vượt qua dễ dàng thử 
thách do có sự chuẩn bị khá kỹ càng trong thời gian 
vừa qua.

Tuần này cảm xúc của người tuổi Mão liên 
tục thay đổi lên xuống nhưng may mắn cuối tuần 
có Chính Quan giúp bạn vững tin trở lại và có được 
cân bằng chuẩn bị cho một tuần mới thuận lợi hơn 
ngay sau đó.

Bạch Hổ Hung tinh mang điềm báo trong 
nhà có thể có người bị tai nạn hoặc có sự việc gây 

bất lợi cho sức khỏe. Nếu cảm thấy quá mệt hay 
căng thẳng thì bạn nên nghỉ ngơi, việc bạn cố làm 
gì đó khi sức khỏe không đảm bảo thì kết quả cũng 
không được như ý đâu.

5. Tuổi Thìn
Lời nhắc nhở dành 

cho người tuổi Thìn đó là 
đừng để những vướng bận 
tình cảm làm ảnh hưởng tới 
các quyết định của bạn 
nhé!

Có thể vì hai người 
đang có mâu thuẫn nên bạn dễ nóng tính và bực 
mình hơn. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ mọi thứ 
theo hướng tích cực bạn sẽ nhận ra họ có nhiều ưu 
điểm hơn là khuyết điểm, nên học cách bỏ qua và 
tha thứ lỗi lầm cho họ. 

Tuần này của người tuổi Thìn thường 
xuyên trải qua cảm xúc lúc lên lúc xuống. Một số 
người có thể cảm thấy sợ hãi khi phải chia sẻ quan 
điểm và ý kiến của mình. Vì vậy, trong lúc mọi 
người đang lên ý tưởng, bạn hãy xây dựng không 
khí cởi mở. Điều này sẽ giúp toàn đội gặt hái nhiều 
kết quả tích cực. 

Có một số rắc rối do bạn tạo ra khi xuất hiện 
Thiên Quan từ đầu tuần báo hiệu cho bạn cần tránh 
xa những rắc rối. Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ 
nhé, chúng sẽ giúp bạn tránh được những lỗi lớn, 
những hậu quả không đáng có.

Tử vi Cát tinh mang lại tín hiệu tốt cho bản 
mệnh, tình hình tài chính, tài lộc của bản mệnh lúc 
này có dấu hiệu khởi sắc. Nếu có thể bạn nên hỗ trợ 
ai đó đang gặp hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhé, 
hành động nhỏ của bạn sẽ giúp đỡ được cho rất 
nhiều người.

6. Tuổi Tị 
Đôi lúc người 

tuổi Tị cảm thấy cô đơn 
trong mối quan hệ hiện 
t ạ i .  Thực  ra ,  t rong 
chuyện tình cảm, bạn sẽ 
đòi hỏi sự kết nối cảm 
xúc mạnh mẽ hơn giữa 
cả hai. 

Tuy nhiên, bạn 
chưa nên thảo luận nó với đối phương trong thời 
điểm hiện tại. Có thể cách thể hiện cảm xúc của họ 
không giống bạn mà thôi.

Tuần này bạn sẽ thực sự có một khoảng 
thời gian thư giãn đúng nghĩa trong tuần lễ mới. 
Bạn đã có thể về nhà mà không phải đem theo công 
việc để dành thời gian nhiều hơn cho những mối 
quan hệ quan trọng. Bạn có biết mình đang là con 
giáp nhỏ nhen hay so đo, tính toán nhưng rất dễ 
thành công trong sự nghiệp.

Bạn hãy lấy lại vị trí của mình trong hội bạn 
thân, cũng như trút bỏ gánh nặng bấy lâu và tận 
hưởng thời gian vui vẻ cùng những người bạn yêu 
mến. Đây cũng là thời điểm để bạn có thể thử sức 
mình ở những khía cạnh khác và gặp gỡ những con 
người thú vị, hãy không ngừng khám phá để có 
thêm những trải nghiệm mới.
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Tuy nhiên, có Đại hao chủ về hao tài tốn 
của, cho thấy tuần này bạn tiêu pha nhiều tiền hơn 
những tuần trước khá nhiều. Có thể vì bạn muốn 
thể hiện với mọi người để chi tiền cho những việc 
không đáng. Không cần tỏ ra mình là người sung 
túc đâu bạn vì bạn là người thế nào thì những người 
thân của bạn cũng biết về bạn rồi!

7. Tuổi Ngọ
Tử vi tuần mới cho 

thấy, có những xáo động 
trong chuyện tình cảm 
khiến người tuổi Ngọ tuần 
này hay suy tư hơn. 

Có thể vì một câu 
nói vô tình nào đó của 
người ấy mà bạn nhận ra vị 

trí của mình trong lòng họ không được như bạn suy 
nghĩ, bạn muốn xem xét lại mối quan hệ trước khi 
quyết định nên bước tiếp hay dừng lại.

Có một số quyết định của người tuổi Ngọ sẽ 
bị lung lay trong tuần lễ mới. Bạn cảm thấy việc 
phải làm hài lòng một số người đang cản trở con 
đường phát triển của bạn và muốn bứt khỏi nó. Tuy 
nhiên, đừng vội trốn chạy khỏi những mối quan hệ 
quan trọng của mình.

Về mặt tiền bạc, lúc này bản mệnh có thể 
nâng cấp những vật dụng mang tính cần thiết. Nếu 
sử dụng lâu dài thì đầu tư tiền bạc cho xứng đáng 
vẫn là một quyết định khôn ngoan. 

Ảnh hưởng của Tiểu Hao cho thấy bạn có 
thể phải chi tiền nhiều khoản nhỏ trong tuần này. 
Đừng chủ quan cho rằng việc đó không đáng khi 
bạn cộng dồn số tiền lại sẽ là một khoản kha khá 
ảnh hưởng tới tình hình tài chính hiện tại của bạn 
đấy!

8. Tuổi Mùi
Vận trình tình cảm 

của người tuổi Mùi lúc này 
có nhiều việc không như ý, 
có những thứ bạn tưởng là 
đã tốt nhưng nay nhận ra 
bạn đã hiểu lầm.

Ai đang độc thân 
đừng vội vàng quyết định 

nhé, có thể những điều bạn thấy chỉ là bề ngoài 
thôi, họ không thực lòng yêu nhiều như bạn tưởng 
tượng đâu.

Trong tuần mới, sẽ có những điều mà ai đó 
nói ra có thể khiến cho con giáp tuổi Mùi phải nghĩ 
ngợi, thậm chí phải cố gắng thể hiện theo cách mà 
bạn không mong muốn, và đây hoàn toàn không 
phải là giải pháp tốt trong lúc này. Cần phải có sự 
chủ động, độc lập của riêng mình trong đời sống, 
thay vì để bản thân dựa dẫm vào bất cứ cảm xúc của 
người nào khác xung quanh bạn.

Dù có lúc thuận lợi, khi khó khăn trong 
tuần này nhưng niềm vui của bản mệnh thực sự 
trọn vẹn vào cuối tuần với sự che chở của Thực 
Thần. Bạn không chỉ tự tìm được niềm vui cho 
mình mà còn nhận được sự giúp đỡ của cả người lạ.

Ảnh hưởng của Ngũ Quỷ Hung tinh dự báo 
có nhiều nỗ lực của bạn không được đền đáp xứng 

đáng. Thực ra bạn nên xem xét lại việc gì nên dồn 
tâm, dồn sức còn việc gì không. Nếu không muốn 
tốn công vô ích bạn nên cẩn thận và khôn ngoan 
hơn trong lựa chọn hơn là dựa vào vận may.

9. Tuổi Thân 
Xem Tử vi tuần mới 

của 12 con giáp, Chính Ấn 
xuất hiện từ đầu tuần mang 
lại tín hiệu tốt cho công việc, 
sự nghiệp giúp bạn tự tin 
trong lĩnh vực của mình. 

Thêm vào đó, bạn đang không ngừng nỗ lực cho 
mục tiêu nên hứa hẹn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vận trình tình cảm của người tuổi Thân có 
nhiều khởi sắc, lúc này hứa hẹn sẽ trở thành trung 
tâm của mọi bữa tiệc trong tuần lễ mới. Điều đó 
cũng đồng nghĩa với việc sự lôi cuốn của bạn đạt 
đỉnh điểm, và chỉ cần một ánh mắt cũng khiến ai đó 
thầm thương trộm nhớ bạn.

Những nhiệm vụ phức tạp đã lùi lại sau 
lưng, đây là ngày để cho con giáp tuổi Thân có thể 
thư giãn và tận hưởng, cũng như lập ra những kế 
hoạch dài hơi cho tương lai. Đừng quên nạp năng 
lượng sau khoảng thời gian mệt mỏi, bởi vì nhờ thế 
tinh thần bạn mới trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Thái Âm Cát tinh hỗ trợ cho người tuổi 
Thân rất nhiều mang lại cho bản mệnh tuần mới 
thuận lợi. Tuy tình hình tài chính hiện tại chưa thực 
sự khởi sắc nhưng bạn có được niềm vui, hạnh 
phúc trong những việc mình làm và tiền bạc không 
phải là mối quan tâm hàng đầu nên bạn cũng không 
cần quá lo lắng.

10. Tuổi Dậu
Hãy chuẩn bị sẵn 

sàng mọi thứ, vì bạn sẽ 
khởi động tuần mới đầy 
rực rỡ. Bạn sẽ trở nên tự 
tin hơn bao giờ hết và sẵn 
sàng cho những hoạt động 
mới mẻ.

Có những người tuổi Dậu cũng hứa hẹn sẽ 
có màn lột xác ngoạn mục đầy mới lạ về kiểu tóc, 
cách trang điểm và ăn mặc. Tuy nhiên, đến cuối 
tuần, bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn khi nhận ra một 
số mộng tưởng của bạn khác xa hoàn toàn với thực 
tế.

Phương diện tình cảm của người tuổi Dậu 
cũng chứng kiến nhiều thuận lợi. Các cặp đôi sẽ 
chia sẻ thời gian bên nhau nhiều hơn. Trong khi đó, 
các nàng độc thân sẽ thu hút những đối tượng trái 
ngược hoàn toàn với chính mình.

Ảnh hưởng của Dịch Mã nên có thể bản 
mệnh phải thường xuyên di chuyển, không ngồi 
yên một chỗ quá lâu. Có thể có ai đó cho rằng bạn 
vất vả nhưng thực ra đây là việc bạn yêu thích, vì 
bạn không thích sự đơn điệu của cuộc sống nếu làm 
một việc lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Bản mệnh chỉ hết lo về tiền bạc vào cuối 
tuần còn trước đó bạn khá vất vả phải xoay sở mọi 
việc khi có ảnh hưởng của Thiên Quan. Mọi việc 
cơ bản nằm trong tầm kiểm soát của bạn, nhưng 
đừng vì lo lắng quá khiến mọi thứ rối tinh.

11. Tuổi Tuất
Tuần  mới  con 

giáp tuổi Tuất ít khi cảm 
thấy thoải mái, thế nên 
bạn sẽ tỏ ra hết sức thận 
trọng khi trao đổi với mọi 
người, với mong muốn 
không tiếp tục gieo rắc 
những đánh giá sai lầm, 
không đúng đắn về bản 

thân mình với người khác. 
Dường như đây là thời gian mà bạn sẽ phải 

nghĩ ngợi không ít để có thể tự tháo gỡ những 
vướng mắc cho mình.

Những cảm xúc liên quan đến chuyện tình 
cảm vốn bạn đã chôn giấu bấy lâu sẽ khiến bạn rơi 
vào vòng xoáy tiêu cực và trở nên u ám hơn thường 
lệ. Đừng sợ hãi mà hãy để bản thân cảm nhận 
chúng. Đôi khi, buồn một chút cũng chẳng sao.

Niềm vui và nỗi buồn của bạn tuần này chỉ 
như nhau thôi vì nếu bạn không tìm được niềm vui 
trong mối quan hệ thì sẽ tìm niềm vui trong việc 
kiếm tiền. Nhân khi có Chính Tài vào giữa tuần 
người tuổi Tuất nên tìm cách để gia tăng thu nhập 
cho bản thân.

Nếu bạn buồn quá lâu sẽ không nhận thấy 
dấu hiệu tốt mà sao Thái Dương mang lại, chúng sẽ 
cho bạn những chỉ dẫn tốt để bạn biết nên làm gì 
trong công việc cũng như cải thiện chuyện tình 
cảm hiện tại. Sẽ có những thứ bạn tưởng là không 
tốt nhưng thực ra lại có lợi cho bạn sau này. 

12. Tuổi Hợi
Tuần mới của con 

giáp tuổi Hợi tuy không 
quá rực rỡ hay may mắn 
nhưng nhìn chung là khá 
ổn. Đã đến lúc bạn đưa ra 
những quyết định quan 
trọng thực sự rất cần thiết 
ngày hôm nay, nếu không, 

bạn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội của mình. 
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh 

lúc này có nhiều dấu hiệu cho thấy không được tốt. 
Những sở thích khác xa nhau của hai người đang có 
tính đối chọi khi bạn không chịu nhường nhịn mà 
toàn thể hiện sự chống đối.

Thực Thần xuất hiện cuối tuần cho thấy 
bạn nhận được lời mời ăn uống vào lúc này. Đừng 
từ chối vì những buổi gặp gỡ bạn bè, người thân sẽ 
giúp bạn được nói và chia sẻ, hiểu mọi người nhiều 
hơn, nhờ đó tình cảm càng gắn kết.

Riêng về đường tài lộc rất khó đoán định 
đầu tuần thì mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đặc 
biệt là với dân làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên từ 
giữa tuần trở đi thì cát khí giảm dần, lúc này bạn 
nên hạn chế đầu tư nếu chưa có đủ năng lực hoặc 
chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng.

Tuy nhiên tuần này tuổi Hợi nên chú ý tới 
sức khỏe của mình vì có những điềm báo không tốt. 
Bạn nên giảm bớt cường độ làm việc và nghỉ ngơi 
nhiều hơn, tiền bạc mất đi rồi lại kiếm được nhưng 
sức khỏe một khi đã mất là khó có thể lấy lại. ■
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Chân dung "Trái đất α-
Cen" sống được, cách chúng ta 
chỉ 4,37 năm ánh sáng

Nhóm khoa học gia từ ETH Zürich 
(Viện Công nghệ Liên bang Thụy 
Sĩ) khẳng định trong 2 hệ mặt trời 

khác gần Trái đất nhất phải có hành tinh đá sống 
được và đã thiết kế ra chân dung cơ bản của nó: Trái 
đất α-Cen.

Cảnh quan trên Trái đất α-Cen giả thuyết 
Theo nhà khoa học hành tinh Haiyang 

Wang, tác giả chính của nghiên cứu, những hành 
tinh giống Trái đất rất khó để được phát hiện với 
công nghệ hiện đại và nếu có phát hiện được thì 
việc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống cũng rất khó 
khăn.

Nhưng dựa vào tính chất của một số hệ sao 
gần chúng ta như Proxima Centauri (cách 4,2 năm 
ánh sáng) hay Alpha Centauri AB (cách 4,37 năm 
ánh sáng), gần như chắc chắn phải có một vài bản 
sao Trái đất đang lang thang trong vùng tối.

Vì thế, các tác giả đã quyết định tạo ra một 
"Trái đất giả thuyết" với các tính chất cụ thể, mà từ 
đó các nghiên cứu sau có thể dựa vào để tìm kiếm 
các dấu hiệu trùng khớp.

Họ gọi hành tinh của mình là Trái đất α-
Cen, được giả định quay quanh cặp sao Alpha 
Centauri AB.

Theo Science Alert, dựa vào thành phần 
ngôi sao này, Trái đất α-Cen sẽ có đầy đủ các 
nguyên tố hình thành đá như ma-giê, silicon, sắt... 
cùng nhiều chất bay hơi để cấu thành một thế giới 
sống được như carbon, oxy.

Trái đất α-Cen sẽ phải có thành phần và cấu 
trúc giống Trái đất với lớp phủ đá giàu khoáng chất 
silicat, kim cương, than chì, có khả năng lưu trữ 
nước.

Lõi sắt của hành tinh có thể lớn hơn một 
chút so với Trái đất và ít hoạt động địa chất, có thể 
không có hoạt động kiến tạo mảng nên giống với 
sao Kim hơn Trái đất. Điều này có thể ảnh hưởng 
đến khả năng sinh sống của nó những không có 
nghĩa sự sống không thể tồn tại theo một cách khác 
vì chính sao Kim cũng đang bị NASA nghi ngờ là 
có sự sống.

Bầu khí quyển của Trái đất α-Cen thời kỳ 
đầu sẽ giống với bầu khí quyển của Trái đất trong 
liên đại Thái Cổ, là khi các vi sinh vật cổ đại đầu 
tiên xuất hiện. Bầu khí quyển này sẽ ngập khí mê-

tan, carbon dioxide và nước.
Do Alpha Centauri AB già hơn Mặt trời 1,5 

đến 2 tỉ năm tuổi nên có thể Trái đất α-Cen sẽ già 
hơn Trái đất và đã đủ thời gian cho một dạng sự 
sống cao cấp hơn phát triển, bất chấp trở ngại về 
kiến tạo mảng.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, chúng ta có 
thời gian đến năm 2035 để tìm kiếm Trái đất α-Cen, 
bởi Alpha Centauri A và B, hay còn gọi là Rigil 
Kentaurus và Toliman, sẽ ngày càng xa nhau trên 
quỹ đạo cho đến thời điểm đó, làm ánh sáng giảm 
bớt. Khi đó kính thiên văn sẽ không bị lóa mắt và có 
cơ hội tìm được những hành tinh đá nhỏ bé như 
Trái đất. ■

Phát triển cỗ xe tải đa dụng 
chở phi hành gia trên Mặt trăng

Công ty hàng không vũ trụ Venturi 
As t ro lab  Inc .  ở  Hawthorn , 
California, đang chế tạo một mẫu 

xe tải đa dụng nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, chở 
phi hành gia đi lại, giúp con người định cư lâu dài 
trên Mặt trăng.

NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại 
Mặt trăng sớm nhất vào năm 2025 theo chương 
trình Artemis. 

Nguyên mẫu xe tải của Astrolab chạy thử ở 

Hawthorne
Chương trình này sẽ phát triển căn cứ bền 

vững, đóng vai trò như bước đệm cho nhiệm vụ sao 
Hỏa trong tương lai, nơi phi hành gia có thể khám 
phá Mặt trăng, sinh sống, làm việc và tập huấn 
trong không gian. Mặt trăng cách Trái đất khoảng 
383.000 km trong khi quãng đường tới sao Hỏa là 
225 triệu km.

Astrolab được thành lập năm 2019 bởi các 
cựu nhân viên của NASA và SpaceX. Mẫu xe tự 
hành của họ có thể hoàn thành những nhiệm vụ như 
xây dựng, vận chuyển vật tư để xây căn cứ Mặt 
trăng, nghiên cứu khoa học và khám phá, chở phi 
hành gia. 

Hiện nay, Astrolab đang thử nghiệm một 
nguyên mẫu, theo Jaret Matthews, nhà sáng lập 
kiêm giám đốc điều hành công ty. Mang tên 
Flexible Logistics and Exploration (LEX), mẫu xe 
được thiết kế để chở nhiều đồ vật khác nhau. Cỗ xe 
có thể điều khiển từ xa, hoạt động bán tự động, 
thậm chí chỉnh sửa để bao gồm giao diện nhóm.

Theo Astrolab, mẫu xe cuối cùng sẽ nặng 
500 kg và có thể chạy trên địa hình Mặt trăng. 

FLEX cũng có lớp cách nhiệt và công suất bộ pin 
đủ giúp phương tiện vượt qua đêm Mặt trăng, thời 
kỳ hai tuần khi Mặt trăng chìm trong bóng tối và 
nhiệt độ giảm xuống - 130 độ C. 

Công ty cho biết cỗ xe có khả năng giữ ấm 
trong 100 - 300 giờ vào ban đêm ở cực nam của 
Mặt trăng trước khi sử dụng pin mặt trời để sản 
xuất điện. ■ 

Sao Thủy có thể chứa 
16.000 tỷ tấn kim cương

Mô phỏng từ nghiên cứu mới công 
bố tại Hội thảo khoa học hành 
tinh và Mặt Trăng (LPSC) tại 

Houston, Texas tuần trước cho thấy bề mặt sao 
Thủy có thể chứa đầy kim cương.

Sao Thủy được bao phủ bởi graphite, một 
dạng carbon nguyên chất có thể biến đổi thành kim 
cương sau các vụ va chạm với thiên thạch, tiểu 
hành tinh và sao chổi. 

Giới nghiên cứu đã biết sao Thủy chịu tác 
động nặng nề từ cuối trận mưa bom lớn, thời kỳ sơ 
khai của Hệ Mặt trời cách đây 4,1 tỷ năm khi phần 
lớn miệng hố trên mặt trăng hình thành. Tuy nhiên, 
sao Thủy có nhiều miệng hố hơn hẳn mặt trăng, 
dẫn tới nhiều vụ va chạm tạo ra kim cương hơn.

Theo Kevin Cannon, phó giáo sư Địa chất 
và tài nguyên không gian ở Trường mỏ Colorado, 
sao Thủy bắt đầu với một lớp vỏ graphite mỏng 
hình thành ngay sau khi hành tinh nguội dần từ đại 
dương magma. Các tiểu hành tinh và sao chổi đâm 
vào lớp vỏ này ở tốc độ hàng chục kilomet mỗi 
giây, tạo ra áp suất đủ cao để biến graphite thành 
kim cương.

Tuy nhiên, những viên kim cương nằm ở 
tương đối gần bề mặt sao Thủy có thể rất khác kim 
cương mà chúng ta cắt thành trang sức. Chúng sẽ 
giống loại kim cương đục nhỏ dùng làm chất mài 
mòn trong công nghiệp, hỗn hợp của graphite và 
các dạng carbon khác.

Khai thác mỏ trong không gian đặc biệt khó 
khăn trên sao Thủy do các vấn đề cơ học quỹ đạo. 
Tuy nhiên, BepiColumbo, nhiệm vụ sắp tới của Cơ 
quan Vũ trụ châu Âu (ESA), sẽ lập bản đồ sao 
Thủy ở nhiều bước sóng khác nhau khi tới quỹ đạo 
hành tinh vào ngày 5/12/2025. 

"Về lý thuyết, nhiệm vụ BepiColumbo có 
thể phát hiện kim cương ở các vật liệu bề mặt. Tàu 
có nhiều thiết bị có thể hỗ trợ nhiệm vụ 
MESSENGER của NASA và có khả năng thăm 
dò khoáng chất loại này tốt hơn", Cannon cho biết. 

Hai tàu quay quanh quỹ đạo trong nhiệm vụ 
BepiColombo là Mercury Planetary Orbiter 
(MPO) của ESA và Mercury Magnetospheric 
Orbiter (MMO) của Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản sẽ 
cùng nghiên cứu nguồn gốc, quá trình tiến hóa, kết 
cấu, địa chất, thành phần, miệng hố, khí quyển và 
từ quyển của sao Thủy. Nhiệm vụ cũng sẽ kiểm tra 
trầm tích ở các hố trên bề mặt hành tinh. ■ 
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