
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

July 02, 2022
2001
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717-2008/1576

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

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

759-2011/1579

DAVID - HANDY MAN
NHAÄN LAØM CAÙC DÒCH VUÏ

Ø Remodeling, Kitchen, Bathroom.

Ø Remodeling Nail Salon.

Ø Söûa nhaø, loùt goã, gaïch.

Ø Thay voøi nöôùc, boàn caàn, boàn taém, maùy xay raùc.

Ø Laøm phoøng môùi.

Vui loøng lieân laïc David: 346-342-7995
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Chuyện về cây cầu VÔ 
DỤNG nhất thế giới: Đẹp hoàn 
hảo nhưng chỉ để ngắm, là bài 
học đắt giá thiên nhiên dành 
cho con người

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 
sau một cơn bão nó bị gọi với cái 
tên “cây cầu vô dụng nhất quả 

đất”.
Những cây cầu bắc qua các con sông luôn 

được ví như cánh tay khổng lồ đưa con người ở 2 
bến bờ thêm xích lại gần nhau. Đã gọi là cầu thì tất 
nhiên là để đi lại rồi. Tuy nhiên, trên thế giới, có 
một cây cầu vô cùng đặc biệt là người ta gọi là “cây 
cầu vô dụng nhất quả đất”. Bởi lẽ, nó ở đó như thế 
mà chẳng mang lại lợi ích gì, suốt nhiều năm nay...

Tại sao lại gọi là cây cầu vô dụng?
Đất nước Honduras xinh đẹp với nhiều 

cảnh quan thiên nhiên làm mê đắm lòng người. 
Nhưng quốc gia Trung Mỹ này cũng không được 
mẹ thiên nhiên ưu ái khi phải hứng chịu nhiều cơn 
bão, lốc xoáy hàng năm.

Các công trình nhà cửa, đường xá, cầu cống 
ở đây đều phải xây dựng kiên cố để tránh thiên tai 
xảy ra liên tiếp. 

Năm 1935, trên con sông Choluteca của 
Honduras, người ta xây dựng một cây cầu đặt tên là 
cầu Choluteca. Nó được ví như “bản sao” cây Cầu 
Cổng Vàng nổi tiếng thế giới và là niềm tự hào của 
người dân địa phương. Tuy nhiên, đến năm 1998, 
cơn bão Mitch quét qua Honduras khiến cầu 
Choluteca bị hư hại. Các phương tiện hạng nặng 
không còn được phép đi qua cầu để đảm bảo an 
toàn.

Trước đó 2 năm, vào năm 1996, sông 
Choluteca chứng kiến thêm sự xuất hiện của cây 
cầu lớn khác.

Một công ty xây dựng Nhật Bản đã trúng 
thầu và bắt tay vào thầu cây cầu mới nhằm phục vụ 
nhu cầu đi lại của người dân. Các kỹ sư đặt cho 
công trình cái tên Cầu Choluteca Mới, hay còn 
được gọi là Cầu Mặt Trời Mọc. Còn tên chính thức 
là cầu Puente Sol Naciente.

Hai năm sau đó, vào năm 1998, cây cầu 

Choluteca mới chính thức được khánh thành. 
Những chiếc xe bon bon trên cây cầu khang trang, 
đẹp đẽ, vững chãi khiến người dân phấn khởi hơn 
hẳn. Người ta ví nó như một tuyệt tác của thiết kế 
và kỹ thuật thời hiện đại.

Khi mọi người lái xe từ bờ sông Choluteca 
bên này sang bên kia, họ không thể không trầm trồ 
khen ngợi cây cầu mới. Đó là niềm tự hào và niềm 
vui của Choluteca.

Vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang. 
Đúng năm đó, chính cơn bão Mitch ập đến đã cuốn 
trôi nhà cửa, làng mạc của người dân, nhiều con 
đường cũng bị tàn phá, biến mất hoàn toàn. Lượng 
mưa xấp xỉ 1.900mm chỉ trong bốn ngày - tương 
đương với tổng lượng mưa trong 6 tháng. Dòng 
sông Choluteca dâng cao và gây ngập lụt toàn bộ 
khu vực, 7000 người đã mất mạng.

Mặc cho Choluteca (cũ) bị hư hại thì 
Choluteca mới vẫn hiên ngang, đứng vững ở đó sau 
cơn giận dữ kinh hoàng của mẹ thiên nhiên.

Nhưng, điều mà người ta không bao giờ 
ngờ được là cơn bão ấy đã làm thay đổi dòng chảy 
của sông Choluteca. Con sông bây giờ chảy bên 
cạnh cây cầu. Không phải bên dưới, mà là bên cạnh 
cây cầu!

Vì vậy, dù đủ vững chắc để chống chọi qua 
cơn bão, nhưng cây cầu Choluteca mới đã trở thành 
một cây cầu vô dụng. Nó không có điểm đến và 
điểm đi, không bắc qua sông và cũng chẳng dẫn 
đến đâu cả.

Bài học mẹ thiên nhiên ban tặng con 
người

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày đó, 
nhưng bài học mà cây cầu Choluteca để lại vẫn còn 
nguyên giá trị. Sức tàn phá của thảm họa tự nhiên 
quá lớn, vượt xa mọi dự tính của con người. Thật 
vậy, làm gì có kỹ sư nào nghĩ được tới chuyện sông 
sẽ đổi hướng để thiết kế thêm chân cho cầu chạy 
đuổi theo dòng nước?

Câu chuyện về cây cầu Choluteca còn hình 
thành nên một thành ngữ mới. Trong tiếng Anh của 
người Mỹ có câu: “Don't be the Choluteca Bridge. 
Be relevant with time” (Tạm dịch: Đừng biến mình 
thành cây cầu Choluteca. Hãy cố gắng thích nghi 
với hoàn cảnh). 

Câu thành ngữ này chính là bắt nguồn từ 
câu chuyện về cầu Choluteca. Sau một trận bão 
bỗng trở nên vô dụng.

Cây cầu là hình ảnh ẩn dụ cho những biến 
cố có thể xảy ra đối với cuộc sống chúng ta, với bất 
kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Cách tốt nhất là phải 
thích ứng, tự biến đổi, chuyển hóa và nâng cao kỹ 
năng để không biến mình thành kẻ vô dụng! ■

Mèo tích cực tham gia lớp 
học qua zoom được dự lễ tốt 
nghiệp đại học

Con mèo tốt nghiệp đại học cùng chủ 
nhân sau khi tham dự đầy đủ các 
buổi học qua zoom trong suốt thời 

gian giãn cách xã hội.

Francesa Bourdier vui mừng trong buổi lễ 
tốt nghiệp Đại học Texas tại Austin, Mỹ sau nhiều 
năm học tập. Cô gái trẻ đã quyết định thực hiện 
hành động táo bạo chưa từng có trong lịch sử của 
nhà trường.

Cô không chỉ đưa mèo cưng dự lễ ra trường 
mà còn tuyên bố rằng mèo của cô được công nhận 
tốt nghiệp đại học sau thời gian dài cùng cô học tập 
trực tuyến.

Con mèo có tên là Suki, 1,5 tuổi, không 
vắng mặt trong bất cứ buổi học nào qua nền tảng 
zoom. Bạn bè thầy cô của cô chủ đều biết mặt và 
công nhận sự chăm chỉ của Suki.

“Tôi phải ở nhà trong hầu hết thời gian 2 
năm vừa qua và may mắn khi tôi có con mèo luôn 
bên cạnh. Bất cứ khi nào tôi có giờ học qua nền 
tảng zoom, con mèo đều tham gia và nó rất chăm 
chú lắng nghe, luôn ngồi bên cạnh”, Francesa 
Bourdier nói.

Qua những trang mạng xã hội, Francesa 
Bourdier đã chia sẻ câu chuyện, hình ảnh về mèo 
cưng Suki của mình và nhận được sự quan tâm của 
cư dân mạng.

Trong ngày tham dự lễ tốt nghiệp, Francesa 
Bourdier chuẩn bị cho Suki bộ áo và mũ cử nhân 
như một sinh viên thực thụ.

Francesa Bourdier chia sẻ bức ảnh về ngày 
tốt nghiệp trên Instagram cá nhân vào nói rằng: 
“Con mèo của tôi đã tham dự mọi bài giảng, mọi 
lớp học cùng tôi qua nền tảng zoom. Vì vậy, tôi 
quyết định sẽ để nó được tốt nghiệp đại học giống 
như tôi”.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh trong hai năm 
qua, Francesa Bourdier buộc phải dành phần lớn 
thời gian học chương trình đại học qua nền tảng 
trực tuyến, không thể đến trường học trực tiếp. Con 
mèo luôn đồng hành cùng cô. Francesa Bourdier 
đang lên kế hoạch lập riêng cho con mèo một tài 
khoản Instagram để chia sẻ hình ảnh đời sống 
thường ngày của mèo cho mọi người theo dõi.

“Bộ quần áo cử nhân cho mèo thật đáng 
yêu. Xin chúc mừng”, “Hành động của bạn thật đặc 
biệt. Chúc mừng cả hai”, “Tin tức tuyệt vời này đã 
giúp tôi vui vẻ hơn. Chúc mừng”, “Tôi muốn trở 
thành fan của con mèo, bạn có lập cho mèo tài 
khoản mạng xã hội nào không?”... cư dân mạng 
bình luận.

Francesa Bourdier dự định sau khi tốt 
nghiệp sẽ kinh doanh, xây dựng thương hiệu quần 
áo dành riêng cho thú cưng. ■
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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.
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Thụy Điển, Phần Lan sắp 
được kết nạp NATO giữa lúc 
liên minh tập trung vào Nga, 
Trung Quốc

Thụy Điển và Phần Lan hôm 29/6 dường như 
sẽ nhanh chóng trở thành thành viên NATO sau khi 
Thổ Nhĩ Kỳ bỏ quyền phủ không cho hai nước này 
gia nhập, tại một hội nghị thượng đỉnh mà liên 
minh do Hoa Kỳ dẫn đầu dự kiến sẽ áp dụng một 
chiến lược sâu rộng tập trung vào Nga và Trung 
Quốc trong thập niên tới.

Sau cuộc hội đàm tại Madrid, Tổng thống Thổ 
Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 28/6 đã đồng ý với 
những người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển một 
loạt biện pháp an ninh để cho phép hai nước Bắc 
Âu tiến triển trong nỗ lực gia nhập NATO.

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tại hội nghị 
thượng đỉnh để mời Thụy Điển và Phần Lan làm 
thành viên của liên minh”, Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg nói về hai quốc gia đã từ bỏ chủ trương 
trung lập trong nhiều thập niên qua để nộp đơn xin 
gia nhập liên minh vào giữa tháng Năm.

Thỏa thuận, được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ca 
ngợi là một chiến thắng của Tổng thống Erdogan, 
đã loại bỏ rào cản lớn đối với hai quốc gia Bắc Âu. 
Đơn xin gia nhập của họ giờ phải chờ được quốc 
hội của các quốc gia thành viên chuẩn thuận, một 
quá trình có thể sẽ mất một thời gian.

Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24/2 của Nga đã 
tạo động lực mới cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương (NATO), vốn được thành lập năm 1949 
để phòng vệ trước mối đe dọa từ Liên Xô, sau 
những thất bại ở Afghanistan và bất hòa nội bộ 
dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội nghị thượng đỉnh NATO, bắt đầu vào tối 
28/6 bằng yến tiệc tại cung điện hoàng gia Tây Ban 
Nha, còn chào đón các nhà lãnh đạo của các nước 
ngoài NATO là Australia, New Zealand, Nhật Bản 
và Hàn Quốc.

NATO đang tìm cách tăng cường quan hệ chặt 
chẽ hơn với các quốc gia này để chống lại Trung 
Quốc và Nga, hai nước hồi đầu tháng 2 đã ra tuyên 
bố chung bác bỏ sự mở rộng của NATO ở châu Âu 
và thách thức trật tự quốc tế do phương Tây dẫn 

đầu.
Các đồng minh dự kiến sẽ nhất trí với nhau về 

khái niệm chiến lược mới đầu tiên của NATO trong 
cả thập niên, theo một tài liệu về chiến lược chính 
của khối.

Nga sẽ bị coi là “mối đe dọa chính” của NATO 
trong khái niệm chiến lược, Thủ tướng Tây Ban 
Nha Pedro Sanchez nói trong bài phát biểu.

Nga trước đây được coi là đối tác chiến lược 
của NATO.

Tài liệu cũng lần đầu tiên đề cập đến Trung 
Quốc là một thách thức, tạo tiền đề cho 30 đồng 
minh lên kế hoạch đối phó với việc Bắc Kinh 
chuyển đổi từ một đối tác thương mại lành tính 
thành một đối thủ cạnh tranh đang phát triển nhanh 
chóng từ Bắc Cực cho đến không gian mạng.

Không như Nga, quốc gia gây ra cuộc chiến ở 
Ukraine làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về một 
cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO, Trung Quốc 
không phải là một đối thủ, theo lời các lãnh đạo 
NATO. Ông Stoltenberg đã nhiều lần kêu gọi Bắc 
Kinh lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, mà 
Moscow nói là một “chiến dịch đặc biệt”.

Tại hội nghị thượng đỉnh, NATO dự kiến sẽ 
đồng ý về một gói hỗ trợ dài hạn hơn cho Ukraine, 
bên cạnh hàng tỷ đô la đã cam kết trong việc hỗ trợ 
vũ khí và tài chính.

Liên minh phương Tây cũng đồng ý rằng các 
đồng minh lớn như Hoa Kỳ, Đức, Anh và Canada 
sẽ bố trí quân lực, vũ khí và trang thiết bị tại vùng 
Baltics và tăng cường các cuộc tập trận.

NATO cũng đang đặt mục tiêu sẽ có đến 
300.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong trường 
hợp xảy ra xung đột, một phần của lực lượng phản 
ứng NATO mở rộng.

Các nhà lãnh đạo phương Tây nói Nga đang 
gặt hái những điều trái ngược với những gì ông 
Putin tìm kiếm khi xua quân đánh Ukraine, một 
phần trong đó là chống lại sự mở rộng của NATO.

NATO tăng quân số sẵn sàng 
chiến đấu lên 300.000 binh sĩ

(VN+) - Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg xác nhận liên minh quân sự sẽ tăng 
cường sức mạnh phòng thủ và răn đe tại biên giới 
phía đông. Phát biểu ngày 27/6, Tổng thư ký 

NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ tăng 
số quân sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 binh sĩ. 
Đồng thời, NATO cũng nâng cấp các nhóm tác 
chiến ở sườn phía đông của khối lên cấp lữ đoàn, 
AFP đưa tin.

Binh sĩ Mỹ được triển khai tới Lithuania
Ngoài ra, NATO cũng sẽ điều động thêm 

nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm các hệ thống 
phòng không, nhằm củng cố khả năng phòng thủ 
của các nước thành viên ở sườn phía đông.

“Những diễn biến này là sự cải tổ lớn nhất 
về năng lực phòng thủ và răn đe tập thể của khối kể 
từ Chiến tranh Lạnh”, ông Stoltenberg cho biết.

NATO hiện có khoảng 40.000 binh sĩ duy 
trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Việc tăng 
quân số sẵn sàng chiến đấu lên 300.000 người sẽ 
giúp NATO phản ứng nhanh trong tình huống khẩn 
cấp. Tổng thư ký Stoltenberg cũng nói thêm lãnh 
đạo các nước NATO sẽ nhất trí tăng cường viện trợ 
các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm các trang bị 
quan trọng như thiết bị thông tin liên lạc an toàn, vũ 
khí chống máy bay không người lái, nhiên liệu. Về 
lâu dài, hỗ trợ của khối sẽ giúp quân đội Ukraine 
chuyển dần sang sử dụng các loại vũ khí và phương 
tiện theo tiêu chuẩn NATO.

Theo ông Stoltenberg, khoản hỗ trợ này 
tách riêng khỏi viện trợ vũ khí mà các thành viên 
NATO đang dành cho Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 
NATO dự kiến khai mạc từ 28/6 ở Madrid, Tây 
Ban Nha. Chiến sự ở Ukraine, cũng như đơn gia 
nhập liên minh của Thụy Điển và Phần Lan, sẽ là 
chủ đề chính trong chương trình nghị sự năm nay..
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Mỹ khẩn trương xây dựng 
căn cứ “chia lửa” với đảo Guam

(DT) - Quân đội Mỹ đang khẩn trương xây 
dựng một căn cứ quân sự mới với như một phương 
án dự phòng cho đảo Guam.

Hình ảnh vệ tinh được thu thập vào đầu 
tháng 6 cho thấy quân đội Mỹ dường như đang 
thực hiện những hoạt động xây dựng lớn tại khu 
vực sân bay quốc tế Tinian nằm trên đảo Tinian, 
một hòn ảo thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Bắc đ
Mariana của Mỹ nằm trên Thái Bình Dương.

Giới phân tích nhận định đây là một phần 
trong kế hoạch nhằm nâng cấp sân bay quốc tế 
Tinian thành một căn cứ quân sự có khả năng cung 
cấp chỗ cất hạ cánh và nơi đồn trú cho các máy bay 
của Không quân Mỹ trong trường hợp căn cứ 
không quân Andersen khổng lồ trên đảo Guam có 
thể bị tấn công.

Kế hoạch nâng cấp căn cứ Tinian
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Mỹ 

đang nhanh chóng san lấp mặt bằng tại một khoảnh 
đất nằm ở phía tây bắc đường cất cánh chính của 
sân bay quốc tế Tinian.

Theo những thông tin ban đầu, hoạt động 
san lấp đã được bắt đầu từ đầu tháng 5. Các chuyên 
gia nhận định với tiến độ đang diễn ra, quân đội Mỹ 
được cho là đang xây dựng một đường lăn và các vị 
trí đỗ máy bay mới.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng 
các kho lưu trữ nhiên liệu mới nằm ở cực nam của 
đảo Tinian cùng với hệ thống đường ống nối giữa 
các kho này với sân bay Tinian. Hệ thống này sẽ 
đảm bảo nhiên liệu cho hoạt động huấn luyện và 
chiến đấu của các máy bay quân sự Mỹ một khi 
chúng được điều đến đồn trú tại đảo Tinian.

Ảnh vệ tinh về hoạt động xây dựng của Mỹ 
tại đảo Tinian 

Các công trình xây dựng này dự kiến sẽ 
hoàn thành vào tháng 10/2025 và tiêu tốn của quân 
đội Mỹ khoảng hơn 160 triệu USD. Trước đó, một 
hợp đồng thuê đất với thời hạn 40 năm cũng đã 
được ký kết. Bộ tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hạ tầng 
Hải quân Marianas của Hải quân Mỹ được giao 
nhiệm vụ quản lý và giám sát quá trình xây dựng.

Bên cạnh việc tích cực xây dựng các công 
trình phục vụ việc cải tạo sân bay quốc tế Tinian, 
quân đội Mỹ đang tích cực mở rộng và nâng cấp hạ 
tầng đường xá trên đảo. Mục đích của dự án này là 
nhằm phục vụ cho các hoạt động huấn luyện trong 

tương lai của quân đội Mỹ tại hòn đảo này.
Những hoạt động nâng cấp gần đây tại đảo 

Tinian cho thấy quân đội Mỹ đang thực sự cảm 
thấy lo ngại về khả năng căn cứ quân sự Andersen 
tại đảo Guam sẽ bị tấn công, nhất là khi căng thẳng 
giữa các cường quốc đang leo thang tại khu vực 
Thái Bình Dương.

Chính vì vậy, Mỹ đang muốn biến đảo 
Tinian, nơi chỉ cách đảo Guam khoảng 196km 
thành một nơi “chia lửa” với căn cứ Andersen 
trong trường hợp cần thiết. Trong quá khứ, đảo 
Tinian cũng từng được quân đội Mỹ sử dụng để 
đồn trú các máy bay chiến đấu và tiến hành các hoạt 
động huấn luyện thực chiến.

Tầm quan trọng của căn cứ tại đảo 
Guam

Việc Mỹ khẩn trương xây dựng một 
phương án dự phòng cho căn cứ Andersen cho thấy 
tầm quan trọng của các căn cứ tại đảo Guam với 
khả năng tác chiến của quân đội Mỹ trong khu vực.

Tại đảo Guam, Mỹ đã xây dựng cho mình 
một căn cứ phức hợp nơi Không quân nước này có 
thể điều đến những máy bay tối tân nhất như máy 
bay tàng hình B-2 Spirit, B-1 Lancer và cả “pháo 
đài bay” B-52. Với vị trí trung tâm nằm trong bản 
đồ địa chính trị tại khu vực Thái Bình Dương, các 
máy bay có khả năng mang theo bom, tên lửa dẫn 
đường và thậm chí là cả vũ khí hạt nhân của Mỹ có 
thể dễ dàng tiến hành các chiến dịch quy mô lớn 
nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của đối 
phương.

Ngoài ra, tại đảo Guam, Mỹ cũng triển khai 
một căn cứ tàu ngầm lớn để đóng vai trò như cảng 
nhà của Hạm đội Tàu ngầm số 15 của Hải quân Mỹ. 
Đây là nơi tiếp tế nhiên liệu, vũ khí và nhu yếu 
phẩm cũng như cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các 
tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra 
vòng quanh Thái Bình Dương.

Với vai trò đặc biệt quan trọng trong tác 
chiến, căn cứ tại đảo Guam thường được ví von 
như “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” của quân 
đội Mỹ. Tuy nhiên, với sự đe dọa từ tên lửa tầm xa 
và thậm chí cả vũ khí hạt nhân của một số đối thủ 
trong khu vực, mối đe dọa với khả năng tác chiến 
liên tục của Mỹ tại đảo Guam đang tăng lên đáng 
kể trong thời gian gần đây.

Khát vọng gia nhập EU của 
Ukraine đối mặt thực tế

(VN+) - Tại Kyiv, “bộ ba quyền lực” EU 
ủng hộ trao tư cách ứng viên cho Ukraine. Dù vậy, 
khi xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, con đường 
gia nhập khối của quốc gia này còn rất dài.

Trong chuyến thăm tới Kyiv hôm 16/6, các 
nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy - ba nền kinh tế lớn 
nhất Liên minh châu Âu (EU) - và Tổng thống 
Romania Klaus Iohannis cùng tuyên bố ủng hộ tư 
cách ứng viên gia nhập EU của Ukraine.

“Cả bốn chúng tôi ủng hộ việc trao tư cách 
ứng viên ngay lập tức”, Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron nói, theo Politico.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng đây chỉ là điểm 

khởi đầu của một quá trình dài. “Tư cách này đi 
kèm với một lộ trình và cũng hàm ý rằng tình hình ở 
bán đảo Balkan và khu vực lân cận, cụ thể là 
Moldova, được tính đến”, nhà lãnh đạo Pháp tuyên 
bố.

“Hôm nay là một ngày lịch sử với châu 
Âu”, Thủ tướng Italy Mario Draghi nói. “Italy, 
Pháp và Đức - ba quốc gia sáng lập EU - và tổng 
thống Romania đã tới Ukraine để bày tỏ sự ủng hộ 
vô điều kiện với Tổng thống Zelensky và người 
dân Ukraine”.

Với tư cách ứng viên, Ukraine sẽ giành 
“thắng lợi bước đầu”. Dù vậy, “danh hiệu” này 
không đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sớm trở 
thành một thành viên của EU.

Tổng thống Zelensky hội đàm với Chủ tịch 
Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Kyiv hôm 
11/6

Sự ủng hộ rộng rãi
Một số quốc gia Tây Balkan - bao gồm 

Albania, Bắc Macedonia và Montenegro - đã trở 
thành ứng viên của EU trong nhiều năm. Dù vậy, 
triển vọng gia nhập khối trong tương lai gần của ba 
quốc gia này vẫn không mấy sáng sủa.

Tuy nhiên, hôm 16/6, Albania, Bắc 
Macedonia và Montenegro vẫn công khai bày tỏ 
ủng hộ trao tư cách ứng viên cho Ukraine và 
Moldova - qua đó dẹp bỏ một lý do được một số 
quốc gia trích dẫn để phản đối việc đưa Ukraine trở 
thành ứng viên EU.

Bất chấp tuyên bố ủng hộ, ông Macron, 
Scholz và Draghi đều để ngỏ khả năng Ủy ban châu 
Âu đặt ra các điều kiện cho Ukraine - như củng cố 
thể chế chính trị và nền pháp quyền - trước khi 
Kyiv khởi động các cuộc đàm phán về việc gia 
nhập EU. Nhiều quan chức và nhà ngoại giao EU 
nhận định Ukraine khó có khả năng đạt được thêm 
tiến triển trên con đường tiến tới vị thế thành viên 
trước khi chiến sự kết thúc. Bản thân ông Macron 
từng tuyên bố tiến trình này có thể kéo dài một thập 
kỷ, thậm chí lâu hơn.

Ông Draghi cũng nhấn mạnh rằng quá trình 
gia nhập EU của Ukraine sẽ tốn nhiều thời gian.

“Thông điệp quan trọng nhất từ chuyến 
thăm của chúng tôi là Italy mong Ukraine gia nhập 
EU và mong Ukraine có tư cách ứng viên, cũng 
như sẽ ủng hộ lập trường này trong phiên họp tiếp 
theo của Hội đồng châu Âu”, ông Draghi nói.

“Ukraine thuộc về gia đình châu Âu”, Thủ 
tướng Đức Olaf Scholz khẳng định. Theo ông, tư 
cách quốc gia ứng viên là một sự kiện quan trọng 
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trong quá trình hướng về châu Âu của Ukraine.

“Các thành viên EU sẽ thảo luận về vấn đề 
này trong những ngày tới. Chúng ta biết rằng điều 
này cần sự đồng thuận của 27 nước EU. Tại Hội 
đồng châu Âu, tôi sẽ thúc đẩy một lập trường thống 
nhất. Nước Đức ủng hộ một quyết định tích cực, có 
lợi cho Ukraine, cũng như Cộng hòa Moldova”, 
ông Scholz tuyên bố.

Con đường còn chông gai
Theo người đứng đầu chính phủ Đức, bản 

thân EU cũng cần thay đổi để phù hợp với quy mô 
lớn hơn. “EU cần tự chuẩn bị và hiện đại hóa cách 
tổ chức và các thủ tục của mình”, ông Scholz nói.

Một số quan chức đã chỉ ra việc Ukraine - 
quốc gia có dân số lớn - gia nhập EU sẽ khiến cán 
cân quyền lực trong khối dịch chuyển, đặc biệt 
trong các quyết định được đưa ra theo nguyên tắc 
đa số. Bên cạnh đó, Ukraine cũng sẽ có quyền gửi 
một số tương đối lớn nghị sĩ tới Nghị viện châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky tỏ ra 
hài lòng trước tuyên bố từ các vị khách. “Đất nước 
chúng tôi đang làm hết sức mình để trở thành thành 
viên NATO”, ông nói. “Và cả nước mong muốn 
điều đó”.

Dù vậy, các quan chức tại Kyiv không hoàn 
toàn lạc quan. Họ nhận thấy các thách thức gây ra 
bởi chiến sự, cũng như hiểu rằng tư cách thành viên 
chỉ là bước đầu tiên trong quá trình chưa rõ ngày 
kết thúc. Ngay sau chuyến thăm của bốn nhà lãnh 
đạo châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von 
der Leyen ngày 17/6 cũng ra tuyên bố ủng hộ việc 
trao cho Ukraine tư cách ứng viên EU.

“Chúng ta đều biết rằng người Ukraine sẵn 
sàng chết vì tư tưởng châu Âu. Chúng tôi muốn họ 
sống cùng chúng tôi vì giấc mơ châu Âu”, bà von 
der Leyen nói. “Ukraine sẽ được hoan nghênh là 
một nước ứng viên”.

Dự kiến vấn đề này sẽ được các nhà lãnh 
đạo EU thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh vào 
tuần sau. Nếu không nước thành viên EU nào phản 
đối, tư cách ứng viên của Ukraine có thể sớm được 
thông qua. Sau đó, các cuộc đàm phán có thể kéo 
dài hàng năm. Nước này sẽ cần thực hiện hàng loạt 
cải cách để tiếp cận các tiêu chuẩn của EU trên các 
lĩnh vực như kinh tế hay pháp quyền.

Các cuộc đàm phán được chia thành từng 
chương mục, dựa trên các lĩnh vực chính sách khác 
nhau. Nước ứng viên chỉ được công nhận “tốt 
nghiệp” một chương mục nếu toàn bộ thành viên 
EU thông qua.

“Tổng thống Zelensky tất nhiên hiểu rằng 
quá trình từ ứng viên tới thành viên là một con 
đường”, Thủ tướng Draghi tuyên bố. “Con đường 
này đòi hỏi sự cải cách sâu rộng trong xã hội 
Ukraine”.

Mỹ áp đặt trừng phạt mới 
nhằm hạn chế Iran xuất khẩu 
dầu mỏ

(VN+) - Mỹ trừng phạt một số công ty của 
Trung Quốc và UAE cùng một mạng lưới công ty 
của Iran nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran để 

cứu vãn thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015.
Ngày 16/6, Mỹ đã thông báo trừng phạt 

một số công ty của Trung Quốc và Các tiểu vương 
quốc Arab thống nhất (UAE) cùng một mạng lưới 
công ty của Iran đã giúp xuất khẩu các sản phẩm 
hóa dầu của Iran.

Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng 
sức ép đối với Tehran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt 
nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện 
(JCPOA) năm 2015.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo 
Khark

Tuyên bố của Thứ trưởng Tài chính Mỹ 
Brian Nelson nêu rõ: “Mỹ theo đuổi lộ trình ngoại 
giao có ý nghĩa để các bên cùng trở lại tuân thủ thỏa 
thuận JCPOA”.

Ông Nelson nhấn mạnh: “Nếu không có 
thỏa thuận này, chúng tôi sẽ sử dụng các trừng phạt 
để hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu 
và các sản phẩm hóa dầu của Iran”.

Ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục 
nhắm vào các mạng lưới mà Iran sử dụng để né 
tránh các trừng phạt. Theo JCPOA, Tehran hạn chế 
hoạt động hạt nhân của nước này để đổi lấy việc nới 
lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi 
đó là ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận và 
tái áp đặt trừng phạt Iran. Đáp lại, Iran bắt đầu giảm 
bớt cam kết trong thỏa thuận từ năm 2019.

Đến tháng 4/2021, các bên đã nối lại đàm 
phán nhằm khôi phục JCPOA tại Vienna (Áo) 
nhưng đến nay vẫn chưa thể nhất trí một thỏa 
thuận. JCPOA đã gần như được cứu vãn hồi tháng 
3/2022, nhưng các cuộc đàm phán lại rơi vào bế tắc 
liên quan đến việc liệu Washington có đưa Lực 
lượng vệ binh cách mạng Iran ra khỏi danh sách 
“Các tổ chức khủng bố nước ngoài” của Mỹ hay 
không.

Liên hợp quốc tái khẳng 
định cần loại bỏ vũ khí hạt nhân 
ngay lập tức

(VN+) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres khẳng định việc xóa bỏ hoàn 
toàn vũ khí hạt nhân là “nhu cầu cấp bách” giữa lúc 
căng thẳng leo thang xuất phát từ cuộc chiến của 
Nga ở Ukraine.

Kyodo đưa tin ngày 15/6, theo giờ địa 
phương, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí 
hạt nhân là “nhu cầu cấp bách” giữa lúc căng thẳng 
leo thang xuất phát từ cuộc chiến của Nga ở 

Ukraine. Phát biểu trên được đưa ra trước thềm hội 
nghị đầu tiên của các bên tham gia Hiệp ước Cấm 
Vũ khí Hạt nhân (TPNW) dự kiến diễn ra ở Vienna 
vào ngày 21/6 tới.

Trả lời phỏng vấn, ông Guterres cho hay: 
“Các sự kiện gần đây nêu bật mối đe dọa do vũ khí 
hạt nhân gây ra và nhấn mạnh hơn nữa nhu cầu cấp 
bách của việc xóa bỏ hoàn toàn (vũ khí hạt nhân)”.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, hội nghị 
trên, cùng với hội nghị rà soát TPNW lần thứ 10 
diễn ra vào tháng Tám tới ở New York, sẽ là 
“những cơ hội quan trọng để đạt tiến triển” hướng 
tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Ông Guterres nhấn mạnh Nhật Bản, quốc 
gia duy nhất hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử, 
tự xem mình là cầu nối giữa các quốc gia hạt nhân 
và phi hạt nhân.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres

Ông nói thêm: “Các quốc gia sẽ mong đợi 
Nhật Bản trong khía cạnh lãnh đạo về mặt đạo đức 
để vượt qua khác biệt nhằm đạt tiến triển hướng tới 
mục tiêu chung là một thế giới không còn vũ khí 
hạt nhân”.

Tổng thống Pháp yêu cầu 
đẩy nhanh tiến độ sản xuất 
pháo tự hành Ceasar

(VN+) - Tổng thống Emmanuel Macron đã 
kêu gọi Nexter “xem xét lại cơ cấu tổ chức để có thể 
hoạt động như trong chế độ 'thời chiến' nhằm mục 
đích sản xuất pháo Ceasar nhanh hơn cho quân đội 
Pháp”.

Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng 
Pháp tiết lộ Tổng thống nước này Emmanuel 
Macron đã yêu cầu nhà sản xuất vũ khí Nexter tăng 
cường chế tạo pháo Caesar, vì ông hứa sẽ gửi thêm 
6 hệ thống vũ khí này cho quân đội Ukraine.

Nguồn tin cho hay trước thềm chuyến thăm 
Kiev, Tổng thống Macron đã kêu gọi Nexter “xem 
xét lại cơ cấu tổ chức để có thể hoạt động như trong 
chế độ 'thời chiến' nhằm mục đích sản xuất pháo 
Ceasar nhanh hơn cho quân đội Pháp.”

Ngày 16/6, Tổng thống Macron đã cam kết 
gửi thêm 6 khẩu pháo Ceasar trong kho dự trữ của 
quân đội Pháp cho Ukraine, bổ sung vào 12 khẩu 
đã bàn giao trước đó.

Hiện nay, quân đội Pháp đang nắm giữ tổng 
cộng khoảng 80 hệ thống pháo Ceasar.



Trang 08

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2001 * Saturday, July 02, 2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Bàn phím QWERTY là bí ẩn 
chưa có lời giải đáp lớn nhất 
trong ngành công nghệ

QWERTY, 6 ký tự đầu tiên ở hàng 
trên cùng của bố cục bàn phím 

chuẩn mà bạn thấy trên máy tính và smartphone 
mỗi ngày. Nhưng không ai biết nguồn gốc của nó ra 
sao, và câu đố này đã khiến bao nhà sử học cau mày 
suốt cả thế kỷ.

Bí mật của người chết
Gần 150 năm trước, máy đánh chữ xuất 

hiện và làm thay đổi hoàn toàn công việc văn 
phòng trên thế giới, giống như cách máy tính cá 
nhân từng làm vào cuối thế kỷ 20 vậy. 

Kể từ đó, dù ở đâu, lúc nào, cuộc sống của 
chúng ta cũng mãi mãi gắn liền với QWERTY, 
một bố cục bàn phím khá lạ mắt được xem là "bàn 
phím phổ thông" của mọi người. Dãy phím 
QWERTYUIOP quen thuộc hiện có mặt trên hàng 
tỷ thiết bị, cả analog lẫn điện tử, toàn cầu.

Điiều kỳ lạ nhất về quá trình tiến hóa của bố 
cục bàn phím QWERTY là không ai biết chính xác 
tại sao bố cục này lại có hình dáng như vậy. Đây 
thực sự là một bí ẩn không lời giải, mặc cho nhiều 
nguồn có "số má" đã và đang đưa ra những ý kiến 
trái chiều. 

Trong một nghiên cứu khái quát vào năm 
1983 tên "The QWERTY Keyboard: A Review", 
Jan Noyes viết rằng, "Dường như... không có lý do 
hiển nhiên nào giải thích các sắp xếp các ký tự 
trong bố cục QWERTY, và những nghi hoặc xoay 

quanh nguồn gốc của nó vẫn còn đó".
4 nhà phát minh ra máy đánh chữ: C. L. 

Sholes (trái),  Carlos Glidden, Matthias 
Schwallbach, và James Densmore

Chúng ta đã biết ai tạo ra bố cục QWERTY 
và thời điểm nó chính thức ra mắt, nhưng ý nghĩa 
đằng sau hầu hết vị trí của các ký tự trong bố cục thì 
không ai dám chắc. 

Không ai trong nhóm phát minh ra bố cục 
này để lại bất kỳ tài liệu nào giải thích về nó trước 
khi qua đời. "Nguồn gốc mịt mờ, và các nhà sử học 
thì bất đồng quan điểm" - Roy T. Griffith viết vậy 
vào năm 1949. Kết quả, bố cục QWERTY trở 
thành chủ đề đồn đoán trong suốt 100 năm qua.

Câu chuyện về QWERTY dựa trên 
những thông tin đã biết

Con đường đến QWERTY bắt đầu vào 
khoảng năm 1867, khi một nhà xuất bản báo chí 
kiêm nhà phát minh tại Milwaukee (Mỹ), 
Christopher Latham Sholes, bắt đầu nghiên cứu 
máy đánh chữ với sự trợ giúp của Carlos Glidden, 
Matthias Schwalbach, và Samuel W. Soule.

Sholes không phải là người đầu tiên chế tạo 
ra máy đánh chữ, nhưng những cải tiến của ông đã 
góp phần hoàn thiện mẫu máy đánh chữ thương 
mại thành công đầu tiên vào năm 1874, "Máy đánh 
chữ Sholes và Glidden", một mẫu máy được bán ra 
thị trường nhờ sự trợ giúp của doanh nhân James 
Densmore.

Trước đó, nguyên mẫu máy đánh chữ đầu 
tiên của Sholes (năm 1868), bao gồm một bàn 
phím trông như các phím của đàn piano, với bố cục 
gần như kiểu bảng chữ cái alphebet. Năm 1870 - 
1871, với sự giúp đỡ của Matthias Schwalbach, 
bàn phím piano trên nguyên mẫu tiếp theo trở 
thành 4 hàng phím bấm, nhưng bàn phím vẫn tuân 
theo bố cục gần như alphabet.

Không ai biết điều gì diễn ra sau đó, bởi 
không có tài liệu nào còn lưu lại. "Người ta cho 
rằng Densmore và Sholes trong quá trình làm việc 
cùng nhau đã nghĩ ra bố cục phổ thông cho bàn 
phím" - theo cuốn "The Story of the Typewriter" 
của Herkimer County Historical Society năm 
1923. "Làm thế nào họ nghĩ ra được cách bố trí đó 
thì chỉ có thể đoán mà thôi".

Theo đó, vào năm 1872, Sholes và 
Densmore đã bố trí lại bố cục bàn phím alphabet 
thành bố cục QWE.TY, tương tự bố cục ngày nay 
(nhưng thay vì chữ "R" thì lại là dấu ".", và dấu "-" 
nằm ở hàng trên cùng, ở vị trí mà sau này là chữ 
"P"). Đến năm 1874, bố cục QWERTY đã gần như 
hoàn thiện, với một số ít điểm khác biệt so với hiện 
nay, như vị trí của chữ "M" và dấu ";".

Remington mua giấy phép công nghệ máy 
đánh chữ từ Sholes và Densmore, rồi tung ra mẫu 
máy Remington Standard No. 2 vào năm 1878, 
một sản phẩm rất thành công. Phiên bản tiếp theo 
hoán đổi vị trí phím "M" và ";" (đồng thời phím 
"X" và "C" nữa), hoàn thiện bố cục QWERTY 
hiện đại.

Nhưng tại sao lại là QWERTY?
Bởi không còn tài liệu nào từ Sholes hay 

Densmore về lý do họ bố trí bàn phím QWERTY 
(và bằng sáng chế năm 1878 của họ cũng không đề 
cập đến chuyện này), các nhà sử học buộc phải dựa 
vào sự phỏng đoán thuần túy để giải thích nó. Và có 
khá nhiều phỏng đoán được đưa ra.

Thuyết phổ biến nhất về bố cục QWERTY 
được tổng hợp từ một loạt các giả định được các 
nhà sử học đưa ra và lan truyền qua thời gian. 

Họ khẳng định rằng các máy đánh chữ bố 
cục alphabet đời đầu rất dễ bị kẹt và bố cục 
QWERTY khắc phục được vấn đề này bằng cách 
xáo vị trí các phím bấm, khiến người gõ bị bối rối 
và phải gõ chậm lại, hoặc phân tán các chuỗi ký tự 
được dùng thường xuyên nhất trong tiếng Anh để 

ngăn các thanh con chữ trong máy va chạm với 
nhau và bị kẹt.

Về giả thuyết làm cho người gõ chậm lại, 
trong cuốn sách năm 1918 của mình, "The Early 
History of the Typewriter", Charles Weller (người 
chứng kiến và sử dụng nguyên mẫu máy đánh chữ 
đầu tiên của Sholes), nói về tốc độ của máy đánh 
chữ như sau: "Có những lúc mọi thứ vận hành 
mượt mà, và tốc độ gõ của máy vào những thời 
điểm đó quả thực ấn tượng". 

Tốc độ viết là mục đích của máy đánh chữ, 
và chắc chắn không ai muốn làm người gõ chậm lại 
cả. (Khá thú vị là Weller không hề nhắc đến nguồn 
gốc của bố cục QWERTY trong cuốn sách của 
mình - có vẻ đó cũng là một bí ẩn đối với ông).

Vậy thì, nếu không phải họ muốn làm 
người gõ chậm lại, các nhà phát minh hẳn phải tìm 
cách ngăn kẹt phím khi gõ tốc độ cao bằng cách 
phân tán các chuỗi phím được sử dụng thường 
xuyên, như "TH". 

Một số chuyên gia phản pháo luận điểm 
này bằng cách chỉ ra chuỗi "ER" cũng là một trong 
những chuỗi ký tự được sử dụng thường xuyên 
nhất trong tiếng Anh, ấy thế nhưng hai ký tự đó lại 
được đặt ngay cạnh nhau trong bố cục QWERTY. 

Nhưng nếu  bạn  nh ìn  lạ i ,  bố  cục 
"QWE.TY" nguyên bản đã đặt "R" ở một vị trí 
khác. Ngoại trừ các bố trí "ER", các phân tích chỉ ra 
rằng bố cục QWERTY quả thực phân tách các 
chuỗi ký tự được sử dụng thường xuyên nhất một 
cách khá hiệu quả, ít nhất là theo cách các nhà phát 
minh hiểu vào năm 1874.

Nhưng mọi chuyện vẫn còn rối rắm. 
Dù đúng là những nguyên mẫu máy đánh 

chữ đầu tiên thường bị kẹt phím, các máy đánh chữ 
QWERTY sau này cũng kẹt nếu bạn nhấn quá 
nhiều phím cùng lúc - đây là một trong những lý do 
các nhà phát minh nhanh chóng từ bỏ bàn phím 
kiểu piano, vốn tạo cho những người thử nghiệm 
ban đầu cảm giác có thể nhấn nhiều phím cùng lúc 
như khi đánh đàn vậy. 

Do đó, vấn đề kẹt phím được nhắc đến 
trong các tài liệu lịch sử có lẽ không liên quan gì 
đến cách bố trí ký tự, mà xuất phát từ việc người ta 
dùng máy đánh chữ sai cách.

Ngoài ra, một nghiên cứu thống kê vào 
năm 1949 cho thấy bố cục QWERTY trong bánh 
xe gõ của mẫu máy 1874 sử dụng nhiều thanh gõ 
chữ xếp gần nhau hơn, về lý thuyết sẽ dễ va chạm 
hơn (tỉ lệ 26%) so với một bố cục hoàn toàn ngẫu 
nhiên (tỉ lệ 22%). 

Và mọi chuyện càng phức tạp hơn khi bố 
cục của bàn phím mà người ta nhấn để gõ không 
nhất thiết phải khớp chính xác với bố cục của các 
thanh gõ chữ, vốn là thứ đánh xuống tờ giấy để tạo 
ra chữ.

Nhìn chung, không có giả thuyết nào hợp lý 
để đi đến kết luận về nguồn gốc của bố cục 
QWERTY, nhưng chúng vẫn tồn tại bởi nghe có 
vẻ "đúng" về mặt kỹ thuật khi giải thích cho bố cục 
phím tưởng như ngẫu nhiên mà chúng ta đều dùng 
ngày nay.
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Một giả thuyết gần đây về nguồn gốc của 
QWERTY có liên quan đến điện báo. Trong 
nghiên cứu năm 2011, "On the Prehistory of 
QWERTY", các nhà nghiên cứu thuộc Đại học 
Kyoto là Koichi Yasuoka và Motoko Yasuoka 
khẳng định bố cục này được sử dụng dựa trên 
những góp ý từ các nhân viên trực điện báo. 

Với bằng chứng khá hời hợt, họ cho biết 
một mục đích lớn của máy đánh chữ là giúp các 
nhân viên trực điện báo dịch mã Morse sang ký tự 
Latin thông thường một cách nhanh chóng. 

Họ còn tuyên bố rằng, bởi sự đặc biệt của 
mã Morse, vị trí của một số phím nhất định có thể 
tăng tốc quá trình diễn dịch. Không may là, dù 
thông tin này được cho là chính xác, bằng chứng 
đưa ra chưa đủ để củng cố cho giả thuyết. Giống 
như các giả thuyết khác, giả thuyết này mang tính 
phỏng đoán nhiều hơn.

Một giả thuyết lâu đời hơn về QWERTY 
xoay quanh sự tương đồng với bố cục của hộp gỗ 
mà thợ in dùng cho các ký tự viết thường, vốn được 
sắp xếp ưu tiên tần suất sử dụng thay vì trật tự 
alphabet. 

Khi sắp xếp chữ lên một bản in, người thợ 
in phải chọn các ký tự từ một hộp gỗ và đặt chúng 
vào đúng vị trí để in được từ mong muốn. Sholes, 
một người làm nghề xuất bản, đã quen thuộc với 
công việc này, do đó lẽ thường tình, ông có thể đã 
nghĩ đến bố cục hộp gỗ kia khi nghiên cứu máy 
đánh chữ.

Một trong những ý kiến với thông tin đáng 
tin cậy nhất về nguồn gốc QWERTY đến từ nhà sử 
học Richard N. Current, tác giả cuốn sách "The 
Typewriter and the Men Who Made It" vào năm 
1954. 

Current tiếp cận được những lá thư giữa 
Shoals và đối tác kinh doanh James Densmore 
trong quá trình họ phát triển máy đánh chữ. Current 
nhắc đến một vài giả thuyết khả thi như trật tự 
alphabet không lý tưởng cho việc gõ nhanh, cũng 
như tránh kẹt thanh gõ chữ - cần nhắc lại là giả 
thuyết này cũng không có căn cứ cụ thể, chỉ mang 
tính phỏng đoán. 

Nhưng cuối cùng, ông cho biết Sholes và 
Densmore "đã sắp xếp được bàn phím máy đánh 
chữ theo tinh thần của hộp gỗ, dù họ không sao 
chép lại các bố trí đặc biệt của nó". Các nhà sử học 
vừa ủng hộ, vừa bất đồng với mối liên hệ giữa 
QWERTY với hộp gỗ, nhưng khá thú vị là, cuốn 
sách của Current có một manh mối tiềm tàng mà 
ông không nhận ra. 

Trong một bức thư viết bởi Mark Twain 
trên một máy đánh chữ đời đầu, Twain viết, "Quá 
khứ từng làm thợ in giúp ích cho tôi rất nhiều, bởi 
bạn cần nhanh nhẹn khi bấm phím". Điều đó cho 
thấy bố cục QWERTY gợi nhắc Twain về việc kéo 
chữ từ hộp gỗ của thợ in. Nhưng bởi QWERTY 
không khớp hoàn hảo với bất kỳ bố cục hộp gỗ đã 
biết nào, một lần nữa tất cả chỉ là phỏng đoán.

Khả năng cao ở đây là Sholes và Densmore 
đã bắt đầu với một bố cục alphabet, và thay đổi nó 
sang bố cục khớp với nhu cầu và thói quen cá nhân 

của họ, vì bất kỳ lý do nào đi nữa. Bạn có thể thấy 
vẫn còn một số ký tự theo thứ tự alphabet trong bố 
cục bàn phím chuẩn, còn những bí mật thật sự về 
QWERTY đã bị chôn vùi cùng Sholes và 
Densmore. 

Về sự tồn tại của những thuyết và phỏng 
đoán liên quan QWERTY, có lẽ các nhà sử học 
khó mà thừa nhận đôi lúc họ chẳng biết gì, và việc 
họ sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc của một 
thứ mang tính nền tảng như bố cục bàn phím rõ 
ràng vô cùng khó chịu. Do đó, thà bám víu lấy một 
lời giải thích sai lệch còn hơn!

Từ máy đánh chữ đến máy tính
Từ cuối thập niên 1900 trở đi, máy đánh 

chữ trở nên cực kỳ phổ biến. Dù có nhiều bố cục 
bàn phím khác xuất hiện, QWERTY vẫn thống trị 
bởi mọi người luôn biết về nó trước tiên, và cũng 
chẳng ai muốn phải học lại một bố cục hoàn toàn 
mới mỗi khi dùng một máy đánh chữ khác cả.

Trong thập niên 1920, tập đoàn Teletype đã 
chế tạo ra máy chữ điện báo với bố cục bàn phím 
dựa trên các máy đánh chữ tiêu chuẩn, và chúng 
vay mượn bố cục QWERTY trong quá trình đó. 

Đến năm 1960, mọi người thường dùng các 
máy chữ điện báo làm máy tính đầu cuối, do đó 
chuẩn QWERTY cũng theo đó mà xuất hiện trên 
máy tính, và sau đó là máy tính cá nhân vào thập 
niên 1970. 

QWERTY càng phổ biến hơn khi IBM 
tích hợp nó vào bố cục bàn phím 101 phím của họ, 
mà sau này trở thành nền tảng của các chuẩn bàn 
phím máy tính để bàn chúng ta sử dụng ngày nay.

Tại nhiều khu vực trên thế giới, vẫn có 
những bố cục bàn phím khác phổ biến không kém 
QWERTY. Ví dụ, Pháp, Bỉ, và một số nước châu 
Phi sử dụng AZERTY. 

Đức và Áo sử dụng QWERTZ. Nhưng 
chúng đều là biến thể của bố cục QWERTY 
nguyên bản - bố cục mà Sholes và Densmore tạo ra 
vào năm 1874. Họ đã mang bí mật của QWERTY 
về thế giới bên kia, nhưng những tác động của nó 
thì vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi loài người không còn 
dùng bàn phím nữa - có thể trong hàng thập kỷ, hay 
thậm chí là hàng thế kỷ tới! ■

Nơi cây mọc ngược từ 
lòng hồ

Trên mặt hồ Kaindy, rừng vân sam 
trông như bãi cột buồm của những 
con thuyền ma nhưng dưới nước là 

cành lá rậm rạp.
Kaindy là một hồ nước trên núi Tian Shan, 

cách Almaty - thành phố lớn nhất ở Kazakhstan 
khoảng 130 km về phía đông. Trận động đất năm 
1911 gây ra vụ lở đất đá vôi lớn và hệ quả là tạo nên 
một đập nước tự nhiên. 

Nước mưa từ các vách núi, thung lũng 
xung quanh đổ về đây tạo nguồn nước hình thành 
hồ Kaindy ở độ cao khoảng 2.000 m. Sau cả trăm 
năm hồ có chiều dài 400 m và chỗ sâu nhất là 30 m.

Hồ nổi tiếng vì những thân cây vân sam 

màu trắng nhìn như mọc ngược lên ở giữa hồ, 
nhưng thực ra cây đã có trước khi nước ngập tại 
đây. Rừng cây vân sam này cùng với màu nước 
xanh như ngọc của hồ Kaindy tạo nên cảnh tượng 
thiên nhiên kỳ thú hiếm thấy ở nơi nào trên thế giới. 
Và trái với sự trơ trọi bên trên mặt hồ thì những cây 
vân sam sống rất khỏe tạo nên khu rừng rậm rạp 

ngay dưới mặt nước.
Rừng vân sam "mọc ngược" cùng vẻ đẹp kỳ 

ảo của hồ Kaindy
Do vị trí ở núi cao, nước hồ Kaindy lạnh 

quanh năm, nhiệt độ cao nhất có thể đo được là 6 độ 
C vào mùa hè. May mắn cho bạn là nước hồ Kaindy 
lúc nào cũng trong vắt nên dễ dàng đứng trên bờ 
nhìn tận đáy mà không nhất thiết phải bơi hay lặn.

Nếu tới đây vào mùa đông, nước hồ Kaindy 
bị đóng băng hoàn toàn, những cây vân sam trồi 
trên mặt nước trông tựa như cột buồm của thuyền 
ma. Khung cảnh thêm phần ma mị và cuốn hút khi 
có làn sương nhẹ bao phủ xung quanh. Tuy nhiên, 
ban ngày các du khách liều lĩnh có thể câu cá trên 
băng ở hồ hoặc đi lại, trượt tuyết, thậm chí là lặn 
bình khí ngắm cảnh hồ.

Điều ngạc nhiên là khu vực này vẫn còn ít 
du khách biết tới dù gần thành phố có 1,5 triệu dân 
Almaty. Có thể do hồ Kaindy không nổi tiếng bằng 
các hồ khác cùng khu vực như Bolshoe 
Almatinskoe và Kolsay. Hơn nữa hồ Kaindy nằm 
khuất trong hẻm núi và du khách phải đi qua một 
con đường bụi bặm, rất gập ghềnh mới tới được.

Bạn có thể di chuyển tới hồ bằng autor tự 
lái, đỗ ở bãi đỗ cách hồ 2 km và vượt qua đoạn 
đường bụi bặm đầy sỏi đá. Tuy chặng cuối khó đi 
nhưng bạn được ngắm cảnh hai bên rất tuyệt vời, 
bên phải là rừng cây và hồ nước xanh mát, bên trái 
sẽ hướng tới khu vực đất rộng bằng thích hợp để 
cắm trại qua đêm.

Những du khách tới Kaindy để du lịch 
khám phá thường chỉ có lựa chọn ngủ lều, cắm trại 
xung quanh khu vực hồ. Nếu có phương tiện đi lại 
tự túc thì có thể ở một số homestay ở làng Saty cách 
hồ 12 km. Giá một đêm là 4.000 tenge / người đã 
bao gồm bữa sáng, nếu cần cả bữa trưa và tối thì trả 
thêm 1.000 tenge/ bữa.

Trước khi vào hồ tham quan, du khách phải 
trả phí 727 tenge/ người và 1000 tenge/ xe. Nếu ở 
lại Kaindy và ngủ lều thì tốn thêm 350 tenge/ lều. 
Hãy nhớ hỏi lấy hóa đơn thanh toán phí để tránh 
mất tiền lần nữa và chú ý rằng ở đây cấm đốt lửa 
trại gần hồ. ■ 
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Yamdrok - hồ nổi tiếng 
nhất Tây Tạng có trữ lượng cá 
cả triệu tấn nhưng không ai dám 
ăn, lý do khiến nhiều người bất 
ngờ

Tây Tạng là vùng đất mang trong 
mình một nền văn hóa lâu đời. Ở 
nơi đây còn nổi tiếng về lòng hồ 

chứa nhiều cá chép thơm ngon, chắc thịt nhưng 
không một người dân nào dám ăn...

Đối với người dân Tây Tạng, Yamdrok 
Yongcuo, Namtso và Manasarovar là ba hồ thánh 
linh thiêng chứa đựng nhiều điều huyền bí. Người 
ta cho rằng, những hồ này đã sinh ra sự sống của 
Tây Tạng. Một trong những hồ đó là Yamdrok 
Yongcuo - báu vật được thiên nhiên ban tặng có 
màu ngọc bích nằm trên cao nguyên Shannan.

Hồ Yamdrok Yongcuo còn được gọi là 
Dương Hồ. Theo thông tin công bố, có một số 
lượng lớn cá sinh trưởng trong hồ Yamdrok, đặc 
biệt là loài cá chép cao nguyên, chạch và một số 
loài quý hiếm khác.

Trữ lượng cá ở đây lên đến triệu tấn, đối với 
người dân đây không phải là báu vật trời ban hay 
sao? Nhưng với người dân bản địa, chẳng ai “mặn 
mà” với những loại cá quý này, không đánh bắt, 
không ăn, thậm chí còn tôn kính và chăm sóc 
chúng.

Yamdrok Yongcuo - “Thánh hồ” của 
Tây Tạng

Hồ Yamdrok xinh đẹp 
Hồ Yamdrok giống như một xứ sở thần 

tiên, bầu trời xanh ngắt tương phản với nước hồ, cỏ 
cây thấp chen nhau đôi bờ. Thỉnh thoảng, có mấy 
con bò yak và cừu đi qua đi lại.

Đến với nơi đây, mọi người có thể trút bỏ 
muộn phiền và mệt mỏi, tất cả sẽ được gió cuốn đi, 
chỉ còn lại sự tĩnh lặng cùng mặt hồ yên ả. Nhìn lên 
là bầu trời xanh thẳm, cúi xuống là những đám sỏi, 
tảng đá phủ đầy rêu ven hồ. Hồ Yamdrok rất rộng 
tựa như thiên đường trên Trái Đất.

Dương Hồ kết nối sâu sắc với cuộc sống 
của người dân Tây Tạng. Hồ Yamdrok đi vào 
những bài ca dân gian của người Tạng. Hiện tại, 
vẫn còn rất nhiều đống mani bên hồ. Đây là một 
nghi lễ cổ xưa được những người chăn gia súc dùng 
để cầu phúc và xua đuổi tà ma.

So với nơi khác, Tây Tạng là một trong ít 

những thánh địa không bị ảnh hưởng bởi quá trình 
công nghiệp hóa, nhờ vậy mà hồ Yamdrok vẫn giữ 
được sự nguyên sơ thành kính nhất.

Hồ Yamdrok có diện tích rất lớn khoảng 
hơn 670km2 và độ sâu từ 30 đến 60m. Nhìn từ trên 
cao, hồ giống như giọt ngọc quý được tự nhiên Tây 
Tạng ôm ấp, bao bọc lấy. Cũng có người cho rằng 
hình dáng hồ giống đôi bông tai, ý kiến khác lại cho 
rằng hồ giống con bọ cạp.

Hồ Yamdrok Yongcuo không chỉ được biết 
đến là hồ thiêng nơi các vị thần linh trong Phật giáo 
Tây Tạng ngự lãm, nơi đây là điểm đến của nhiều 
người hành hương mà còn là vựa cá chép cao 
nguyên dồi dào lên đến hàng chục tấn.

Trữ lượng cá khổng lồ ở Yamdrok
Hàng nghìn năm trôi qua, ngày càng có 

nhiều cá sinh sôi ở hồ Yamdrok. Người ta đã ước 
tính trữ lượng lên đến triệu tấn cá. Nghe có vẻ 
cường điệu nhưng các nhà khoa học sau khi khảo 
sát thực địa cũng cho rằng diện tích hồ có thể chứa 
được nhiều cá như vậy.

Cá chép, chạch nhiều vô kể, đặc biệt là loài 
cá chép cao nguyên có khả năng sinh sản mạnh mẽ. 
Số lượng trứng mỗi lần đẻ tối thiểu có thể lên tới 
vài nghìn con trong tổ.

Cá chép cao nguyên là loài cá mang lại giá 
trị kinh tế cao ở các hồ cao nguyên phía Nam Tây 
Tạng. Thịt cá dày, thơm ngon nên rất nhiều người 
tỏ ra ghen tị với nguồn thực phẩm đầy dinh dưỡng 
này của người Tây Tạng.

Loài cá không một ai dám ăn
Trên thực tế, nhiều khi nước hồ lên có thể 

đánh bắt cá chép bất cứ lúc nào, nhưng dân địa 
phương không bao giờ thả lưới. Họ không ăn, cũng 
không bán cá ra bên ngoài.

Cá chép trong hồ được coi như linh vật của 
hồ Yamdrok vậy. Nhiều người cho rằng, chúng là 
vật sủng của thần linh, làm người phàm nên không 
dám chạm vào chúng.

Tại sao người Tây Tạng không ăn cá 
trong hồ Yamdrok?

Thói quen ăn uống của người dân Tây 
Tạng

Cá là món ngon chẳng thể cưỡng lại được, 
nhưng với người dân Tây Tạng, với lịch sử lâu đời 
chăn nuôi bò yak và cừu, thịt bò yak khiến họ quan 
tâm nhiều hơn. Hầu hết, người dân ở Tây Tạng 
không ăn cá và cũng hiếm khi nhìn thấy cá trên bàn 
ăn của người Tạng.

Phong tục chôn cất đặc biệt
Đối với những người sống trong đất liền thì 

địa táng hoặc hỏa táng là phương thức chôn cất chủ 
yếu. Cuộc sống hiện đại ngày càng tiến bộ, con 
người dần chuyển sang phương thức hỏa táng 
nhiều hơn.

Còn người dân Tây Tạng có nhiều cách 
chôn cất hơn, chẳng hạn như thiên táng và mộc 
táng (chôn cất trên cây). Nhưng thủy táng là phong 
tục được dùng nhiều nhất.

Yamdrok là hồ thánh trong lòng người dân, 
nghiễm nhiên đây là nơi thủy táng tốt nhất. Đừng 
vội nhìn những con cá bơi tung tăng trong hồ như 

vậy mà nghĩ chúng chỉ ăn rong rêu, phù du. Ngoài 
những thức ăn đó, chúng cũng có “thức ăn nhanh” 
khi con người thực hiện thủy táng. Với lý do này, 
còn ai dám ăn cá trong hồ?

Cá trong hồ chứa chất độc
Đừng nghĩ mặt nước trong xanh, mát lành 

ở Yamdrok thân thiện như bề ngoài. Không giống 
với nhiều hồ khác, hồ Yamdrok là hồ chứa kiềm 
điển hình. Nhiệt độ thấp quanh năm, các sinh vật 
trong hồ khó có thể thực hiện quang hợp hiệu quả. 
Bởi vậy, cá trong hồ để sinh tồn tốt khó tránh khỏi 
nuốt phải những chất độc hại từ địa chất.

Thêm vào đó, một số dòng khí ô nhiễm 
theo gió mùa từ Thanh Hải thổi vào hồ, điều này 
cũng gây ra một số độc tố nhất định ảnh hưởng đến 
cá.

Đối với cuộc sống con người, giá trị của hồ 
Yamdrok hiện nay được khai thác mạnh mẽ về 
năng lượng thủy điện và du lịch. Đặc biệt, trong 
những năm gần đây du lịch Tây Tạng thu hút rất 
nhiều du khách đến thăm. ■

Bãi biển thủy tinh ở Nhật 
Bản

Nếu đã nhắc đến bãi biển thủy tinh 
mà không nhắc đến Nhật Bản thì 
thật không công bằng. Tuy rằng 

bãi biển này không nổi tiếng như ở Nga và Mỹ 
nhưng cũng là một điểm đến đáng chú ý.

Theo SoraNews24, trước đây, bãi biển này 
là một bãi đá hoàn toàn bị bao phủ bởi tảo. Đến mùa 
hè, tảo sẽ phân hủy gây ra thứ mùi hôi thối không ai 
muốn đến gần.

Sau đó, chính quyền địa phương quyết định 
dọn dẹp toàn bộ đá rồi bao phủ bãi biển bằng thủy 
tinh tái chế đã được đập vụn thành những hạt nhỏ li 
ti.

Bãi biển này được mệnh danh là viên ngọc 
được giấu kỹ của tỉnh Nagasaki. Nhìn từ xa, bãi 
biển này không có gì đặc biệt. Nhưng khi đến gần 
và nhìn kỹ, mọi người sẽ nhận ra những hạt cát lóng 
lánh không phải là cát, mà chính là hạt thủy tinh 
nhỏ lấp lánh. ■  
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

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

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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* 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

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

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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Jang Na Ra trước khi có cuộc 
tình với chồng kém 6 tuổi

Trang Joy News 24 đưa tin nữ ca sĩ kiêm diễn 
viên Jang Na Ra trở thành cô dâu vào tháng 
6. Chồng của Jang Na Ra là người làm 

ngoài ngành giải trí, kém cô 6 tuổi. Theo đó, nữ 
diễn viên hẹn hò với chồng được hai năm, trước khi 
tiến tới hôn nhân. Cô chia sẻ: “Tôi yêu nụ cười, sự 
chân thành và tấm lòng nhân hậu của anh ấy”.

Trước đó, Jang Na Ra bị săm soi vì không kết hôn 
dù đã bước sang tuổi 40. Nữ diễn viên khẳng định 
không tin tưởng vào hôn nhân vì mãi không tìm 
được người vừa ý.

Người đẹp không mặn mà với hôn nhân

Năm 2001, Jang Nara gia nhập showbiz với vai trò 
ca sĩ solo thuộc quyền quản lý của SM 
Entertainment. Cô phát triển song song cả hai lĩnh 
vực phim ảnh và âm nhạc. Nữ diễn viên đóng vai 
chính trong nhiều tác phẩm ăn khách như Cô gái 
thông minh, Chuyện tình nàng hề, Công chúa 
bướng bỉnh, Mỹ nhân đồng nhan, Định mệnh anh 
yêu em, Hoàng hậu cuối cùng...

Jang Na Ra nổi tiếng là sao nữ có làn da căng mịn, 
nhan sắc tươi trẻ như gái đôi mươi trong giới giải trí 
Hàn Quốc.

Báo chí ưu ái gọi cô với cái tên “nữ thần không 
tuổi”, “ma cà rồng”. Khó nhìn thấy dấu vết thời 
gian trên gương mặt của nữ diễn viên 42 tuổi. 
“Trông cô ấy 10 năm vẫn như ngày nào”, khán giả 
Trung Quốc bình luận.

Trẻ trung, thành công, nổi tiếng, Jang Na Ra lại khó 
tìm được đối tượng phù hợp. Trong suốt nhiều năm 
sự nghiệp, nữ diễn viên chưa từng công khai bạn 
trai. Cô thường bị dồn ép vì những scandal tình ái 
không có thật, những câu hỏi về hôn nhân: “Tới khi 
nào Jang Na Ra mới kết hôn?”.

Giữa năm 2017, công chúng Hàn bất ngờ với thông 
tin Jang Na Ra hẹn hò, bí mật cưới tài tử Park Bo 
Gum. Mối tình chị em bắt đầu từ lần hợp tác trong 
phim I Remember You (2015) và cùng nhau đi 
chụp ảnh cưới tại Cheongdam. Sau đó cả hai đều đã 
phủ nhận tin này.

“Bất luận tuổi tác, tôi nghĩ rằng việc mình vẫn chưa 
kết hôn hoàn toàn là vấn đề riêng tư. Tôi đã làm 
việc chăm chỉ vì muốn trở thành diễn viên giỏi. Tại 

sao phải nói về tuổi tác và ngoại hình của tôi vì 
chuyện hoàn toàn không thể xảy ra?”, người đẹp 
Công chúa bướng bỉnh khá bức xúc.

Tháng 8/2019, một lần nữa tin Jang Na Ra bí mật 
kết hôn lại nổi lên. Lần này là với nam diễn viên 
Kim Nam Gil. Một tấm ảnh photoshop bài báo của 
Dispatch là nguồn cơn lời đồn thổi.

Sao nữ bày tỏ: “Chuyện này rất vô lý và tôi thấy 
mình như bị trêu chọc. Thậm chí tôi sợ rằng điều 
này tiếp tục xảy ra trong tương lai”.

Trong showbiz Hàn, Jang Na Ra nổi danh là gái ế, 
nhắc tới vấn đề hôn nhân, nữ diễn viên từng chia sẻ: 
“Tôi không phải tuýp người không tin vào hôn 
nhân. Thay vào đó, có vẻ tôi là kiểu người không 
thể kết hôn vì vẫn kiên trì làm việc một cách cật 
lực”, cô khẳng định.

Jang Na Ra cho biết cô từng không thích trẻ con. 
Nhưng khi bước vào độ tuổi U40, tiếp xúc với 
nhiều trẻ em để phục vụ cho vai diễn, cô dần thay 
đổi. “Bọn trẻ thật dễ thương và đáng yêu. Nhưng 
tôi không nghĩ bọn trẻ đủ sức khiến tôi muốn kết 
hôn và có con”, mỹ nhân sinh năm 1981 nói thêm.

Những tưởng Jang Na Ra còn độc thân lâu, đến 
khoảng tháng 5/2020, nữ diễn viên thay đổi quan 
điểm: “Tôi vẫn tự hỏi mình rằng có nên lấy chồng 
hay không. Nếu tôi gặp được một người thực sự tốt 
đẹp và quý giá, có thể tôi nảy sinh mong muốn lập 
gia đình. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào đối 
tượng tôi gặp được là ai”.

Theo thông báo của Jang Na Ra, đây là khoảng thời 
gian nữ diễn viên gặp người chồng hiện tại. Gặp 
đúng đối tượng khiến Jang Na Ra “cảm thấy hạnh 
phúc” và “muốn chia sẻ quãng đời còn lại với 
người bạn đời tuyệt vời”.

Sự nghiệp với những thăng trầm

Jang Na Ra nổi tiếng ngay khi mới bước chân vào 
giới giải trí. Vai diễn đầu tay trong sitcom New 
Nonstop của đài MBC (diễn cùng tài tử Jo In 
Sung), Jang Na Ra đã để lại ấn tượng trong lòng 
người xem.

Sự nghiệp ca hát và diễn xuất của Na Ra chính thức 
được đánh dấu vào năm 2002. Album thứ 2 của cô 
với ca khúc chủ đề Sweet Dream không chỉ trở 
thành hit ở Hàn mà còn lan tỏa toàn châu Á.

Cũng trong 2002, Jang Na Ra có vai chính đầu tiên 
ở phim Successful Story of a Bright Girl, đóng cặp 
cùng tài tử Jang Hyuk. Phim đạt chỉ số rating cao, 
42,6%, và tạo nên thành công vang dội. Vai diễn 
Cha Yang Soon giúp cô được xướng tên hạng mục 
Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang. Đây 
là bệ phóng đưa Jang Na Ra trở thành sao hạng A 
tại làng giải trí xứ Hàn.

Giai đoạn năm 2002-2005, Jang Na Ra là ngôi sao 
hàng đầu làn sóng Hallyu. Tên tuổi cô phủ khắp các 
lĩnh vực từ ca hát, phim ảnh đến show truyền hình, 
quảng cáo của showbiz Hàn. Hào quang của Jang 
Na Ra còn tỏa rộng đến các quốc gia khác trong 

khu vực châu Á.

Thời gian tại Trung, Jang Na Ra được săn đón bậc 
nhất. Sánh vai cùng Tô Hữu Bằng trong Công chúa 
bướng bỉnh, nhân vật Tư Đồ Tịnh của người đẹp 
nhanh chóng được khán giả đại lục mến mộ. Sau 
đó, loạt phim của nữ diễn viên như Thái y nghịch 
ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu hoa… càng 
củng cố vị trí Jang Na Ra tại showbiz Hoa ngữ.

Trong phim Tuổi dậy thì, cô đảm nhận vai nữ chính 
và đẩy Lưu Diệc Phi xuống vai phụ. Năm 2008, khi 
Trung Quốc đăng cai Olympic, Jang Na Ra là nghệ 
sĩ nước ngoài duy nhất cùng dàn sao lớn Đại lục 
trình diễn ca khúc Bắc Kinh chào đón bạn, bên 
cạnh dàn sao hàng đầu Trung Quốc.

Năm 2009, khi trở về quê nhà quay show thực tế, 
nữ diễn viên có phát ngôn gây phẫn nộ khi cho biết 
đến đất nước tỷ dân làm việc “vì tiền”.

“Mỗi lần thiếu tiền, tôi lại đến Trung Quốc quay 
phim”, Jang Na Ra cho hay. Tuyên bố lập tức gây 
nên làn sóng tẩy chay người đẹp từ công chúng 
Trung Quốc. Khán giả phẫn nộ vì cho rằng cô chỉ 
xem họ như công cụ kiếm tiền. Dù Jang Na Ra 
cùng bố đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, ngôi sao 
vẫn không được chấp nhận.

Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên không còn được 
chào đón ở quốc gia tỷ dân. Những năm sau đó, sự 
nghiệp của Jang Na Ra gặp nhiều khó khăn. Từ 
2011 đến 2017, minh tinh vẫn đều đặn tham gia 
phim truyền hình School 2013, Định mệnh anh yêu 
em bản Hàn, Quý ông hồi xuân, Xin chào quái vật, 
Cặp đôi vượt thời gian… nhưng không còn tạo 
được tiếng vang.

Năm 2018, với tác phẩm The Last Empress (Hoàng 
hậu cuối cùng), cô thủ vai nghệ sĩ sân khấu Oh 
Sunny và tạo nên dấu ấn mới trong lòng khán giả. 
Đây là sự chuyển biến của Jang Na Ra khi không 
đảm nhận các vai diễn ngây thơ, hiền lành nữa mà 
thể hiện nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn.

Năm 2019, Jang Na Ra tiếp tục khẳng định khả 
năng ở vai Na Jung Sun trong phim lấy đề tài về 
đấu đá chốn công sở, tiểu tam ngoại tình - VIP.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Jang Na Ra chọn một bộ 
phim tình cảm hài Oh My Baby (Đại chiến kén rể) 
để trở lại. Đáng tiếc bộ phim thất bại với mức rating 
ảm đạm 2,039% trên toàn quốc. Phim bị đánh giá là 
có cốt truyện phi thực tế khi ba người đàn ông đều 
cố gắng tái hôn với một người mẹ đơn thân.

Năm 2021, Jang Na Ra đóng chính trong phim 
truyền hình Bất động sản trừ tà (Sell Your Haunted 
House). Trong đó, nữ diễn viên biến hóa đa dạng 
hơn nhưng dự án này cũng không tạo thành công 
như mong đợi.

Theo chia sẻ của Jang Na Ra, sau khi kết hôn, cô 
nhanh chóng quay trở lại với những tác phẩm thú vị 
khác.

                                                       Nguyễn Hương
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V (BTS) và những bí mật thầm 
kín ít ai biết: Tính cách đặc biệt, 
tình trường gây choáng

Idols càng nổi tiếng thì chuyện tình cảm càng 
được quan tâm, và V (BTS) chắc chắn là nhân 
vật như thế với độ phủ sóng rộng khắp cả về 

danh tiếng cá nhân lẫn độ nhận diện chung với 
nhóm.

V (BTS) tên thật Kim Taehuyng, là một trong 7 
thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Không 
chỉ sở hữu tài năng ca hát cùng chất giọng trầm 
khác lạ, nam thần tượng còn được biết đến rất 
nhiều với biệt danh nam thần Kpop thế hệ mới 
cùng tính cách 4D đặc biệt.

V là một chàng trai thường xuyên có những hành 
động khó hiểu và khác thường. Anh chàng thường 
chia sẻ những bức ảnh tự dìm bản thân hay những 
clip hài hước lên trang mạng xã hội của nhóm. Các 
fan đều vô cùng thích thú với những nội dung được 
anh đăng tải và chính tính cách đặc biệt này đã trở 
thành một nét độc đáo của V khi phân biệt với các 
thành viên khác của BTS.

Không chỉ có tính cách độc đáo, V còn là một 
người sống rất tình cảm và luôn đặt gia đình lên 
hàng đầu. Thần tượng của anh chính là bố mình, 
anh cũng muốn trở thành một người cha biết chăm 
sóc, lắng nghe và động viên và làm chỗ dựa tinh 
thần cho con như bố.

Đối với người hâm mộ, anh luôn cố gắng tương tác 
nhiều nhất có thể. V là một trong những thành viên 
chăm chỉ lên V Live của nhóm để trò chuyện với 
fan nhất.

Ngay từ khi còn nhỏ, V đã có mong muốn theo đuổi 
âm nhạc, bởi vậy anh chàng đã chọn học tại trường 
trung học Nghệ Thuật Hàn Quốc để theo đuổi ước 
mơ của mình. Năm 2011, trong một lần đi ủng hộ 
người bạn thử giọng cho Big Hit Entertainment, V 
đã được staff của công ty mời thử giọng. 

Sau đó, anh chàng đã trở thành người chiến thắng 
duy nhất của buổi tuyển chọn ngày hôm đó, gia 
nhập làm thực tập sinh của Big Hit Entertainment 
và debut cùng BTS vào năm 2013.

Một điều đặc biệt là trong suốt quá trình làm thực 
tập sinh của mình, mọi thông tin của V luôn được 
giữ kín như một thành viên bí mật của BTS, mãi 
đến khi ra mắt vào năm 2013, danh tính của V mới 
được tiết lộ với các fan khiến tất cả mọi người đều 

vô cùng bất ngờ.

Nghệ danh của V được Big Hit đặt mang ý nghĩa là 
Victory (Chiến thắng), anh đảm nhận vị trí giọng 
ca chính trong BTS với một giọng hát trầm ấm đặc 
biệt. Không chỉ sở hữu tài năng ca hát, V còn tham 
gia sáng tác và sản xuất các ca khúc của nhóm. Anh 
đã đồng sáng tác bài hát “Hold Me Tight” và viết 
lời cho “Fun Boyz”.

V cùng với BTS đã trở thành những nghệ sĩ toàn 
cầu được yêu thích bởi rất nhiều người hâm mộ 
trên khắp thế giới. Anh và nhóm nhạc của mình 
cũng đạt được nhiều thành tích cao, xô đổ nhiều kỷ 
lục âm nhạc trong nước và quốc tế.

Single solo đầu tiên của V BTS là “Stigma” do anh 
đồng sáng tác, ra mắt vào năm 2016 trong album 
“Wings” của BTS. Bài hát đạt thứ hạng khá cao 
trên Gaon Music Chart và xếp hạng 10 tại bảng xếp 
hạng Billboard World Digital Singles Chart.

Tháng 5/2018, V phát hành ca khúc solo thứ 2 
“Singularity” thuộc thể loại Groove Jazz, đây cũng 
là bài hát mở đầu trong album “Love Yourself: 
Tear” của BTS. “Singularity” được tờ The New 
York Times xếp hạng thứ 20 trong 65 bài hát hay 
nhất năm 2018. Đây cũng là bài hát xếp hạng 12 
trong top các bài hát Hàn Quốc được streaming 
nhiều nhất trên Spotify.

Giữa năm 2017, V tiếp tục phát hành ca khúc “4 
O'clock” sáng tác cùng thành viên RM. Bài hát này 
như một bức thư mà V muốn gửi đến người bạn 
thân thiết nhất của mình là thành viên Jimin cùng 
nhóm. Bài hát này của hai thành viên BTS cũng đã 
tạo nên một câu chuyện cảm động có sức lan tỏa 
mạnh mẽ khi có thể giúp cho một cậu bé tự kỷ dần 
hồi phục sức khỏe.

Mẹ cậu bé có tên Adam đã đăng tải một đoạn video 
về con trai mình với lòng biết ơn sâu sắc đến BTS. 
Con trai cô mắc chứng tự kỷ trầm trọng nhưng 
chính nhờ âm nhạc của BTS, đặc biệt là bài hát 4 
O'clock đã giúp cậu bé trở nên điềm đạm và bình 
tĩnh hơn rất nhiều, bệnh tình của cậu bé cũng tiến 
triển tốt đẹp hơn. 

Người mẹ gửi lời cảm ơn đến thành viên V, RM và 
cả BTS. Câu chuyện này sau đó đã nhanh chóng 
được lan truyền trên mạng xã hội với một thông 
điệp ý nghĩa rằng âm nhạc cũng có thể chữa lành 
mọi vết thương dù là thể xác hay tâm hồn.

Vào đầu năm nay, V tiếp tục ra mắt một bài hát tự 
sáng tác mang tên “Scenery” trên Soundcloud. Chỉ 
nửa tháng sau đó, ca khúc này đã lập kỷ lục 100 
triệu lượt streaming và được nhiều nhà phê bình 
âm nhạc đánh giá cao. “Scenery” thể hiện nỗi cô 
đơn và sự vô định, trống trải sau ánh hào quang của 
người nghệ sĩ.

Bên cạnh ca hát, thành viên V của BTS cũng lấn 
sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò diễn viên 
trong bộ phim “Hwarang: The Beginning” của nhà 
đài KBS2 năm 2016. Bộ phim xoay quanh câu 
chuyện tình yêu của các chiến sĩ Hoa Lang trẻ tuổi 

vào thời Vương Quốc Tân La 1500 năm trước. Anh 
đảm nhận vai Han Sung và đã chứng tỏ được khả 
năng diễn xuất ấn tượng của mình. Rất nhiều khán 
giả sau khi xem phim cảm thấy bất ngờ và dành 
nhiều lời khen cho diễn xuất của V.

Sau bộ phim đầu tiên của mình, V không xuất hiện 
thêm trong một dự án phim nào khác nhưng người 
hâm mộ của anh chàng vẫn luôn hy vọng và mong 
chờ V sẽ tham gia diễn xuất nhiều hơn trong tương 
lai.

Đặc biệt, V còn được nhận xét là có gu thẩm mỹ 
thời trang rất tinh tế và khác biệt, thương hiệu yêu 
thích của anh là Gucci. Anh cũng có thói quen sưu 
tầm cà vạt và những chiếc áo sơ mi mang phong 
cách cổ điển, độc đáo và lạ thường. Cách phối đồ 
của anh chàng cũng được các tín đồ thời trang đánh 
giá cao và được nhiều người học tập theo.

Bên cạnh niềm đam mê với thời trang và nhiếp ảnh, 
V cũng rất yêu thích hội họa. Họa sĩ yêu thích của 
anh chàng là Vincent van Gosh.

V là một trong những thần tượng Hàn Quốc được 
bình chọn có gương mặt mộc đẹp nhất cùng tỷ lệ 
đường nét trên gương mặt hoàn hảo.

V được gọi là “thánh ngoại giao” của BTS khi có 
mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi 
tiếng của làng giải trí Hàn như: EXO Baekhyun, 
diễn viên Park Bo Gum, diễn viên Ha Ji Won, diễn 
viên Park Seo Jun, SNSD Yoona, SHINee 
Minho,…

V xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở 
Daegu và chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người 
nổi tiếng. Anh tiết lộ rằng nếu như không trở thành 
ca sĩ như bây giờ, có lẽ anh chàng đã trở thành một 
người nông dân với trang trại nhỏ của mình. V là 
một trong những người giúp tạo tâm trạng tốt hơn 
cho cả nhóm nhờ tính cách vui vẻ và hòa đồng.

Về chuyện tình yêu, nam idol từng tiết lộ hình mẫu 
lý tưởng là một người bạn gái biết quan tâm, chăm 
sóc, một người có thể làm cho anh một cốc 
chocolate - đồ uống ưa thích của V vào mỗi tối 
trước khi đi ngủ.

Sau tin đồn hẹn hò con gái của chủ tịch tập đoàn 
Paradise, V được cho là yêu Kim Dami - bạn diễn 
đình đám của hai người bạn thân anh trong Wooga 
Squad. Thậm chí, anh được cho là hát nhạc phim 
Our Beloved Summer để ủng hộ bạn gái.

Một tin đồn khác nói anh đang hẹn hò với cô người 
mẫu đang hot tới từ bộ phim Hàn siêu hot năm 
2021 (còn phim nào ngoài Squid Game!) Nguồn 
tin nói hãy để ý tới bức hình dưới tuyết anh đã xóa. 
Cả ngày tháng và vị trí của bức hình nữa.

Lại có tin anh đang hẹn hò một nữ thần tượng cung 
Bạch dương. Anh được cho là hay đăng ảnh, chú 
thích ẩn ý về cô. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2018 
qua một ngươi bạn chung nhưng từng có thời gian 
chia tay. Ban đầu, fan cuồng đã khủng bố nữ thần 
tượng rất nhiều. Sau đó, công ty hai bên đã can 
thiệp và giữ kín mọi chuyện.



Trang 16

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2001 * Saturday, July 02, 2022

  ÑIEÄN AÛNH

Trong Vlive sinh nhật năm 2021, nữ thần tượng đã 
mặc áo đôi với V. Họ cũng có điểm chung là thích 
chơi game, cùng mang rung rộng mùa thu và mùa 
đông. 

Ngoài ra, trong một lần Vlive, một thành viên BTS 
đã phát âm lỗi, vô tình giống tên nữ thần tượng. Cả 
nhóm đã cười phá lên, thậm chí nhìn thẳng V cười. 
Phản ứng lại, V chỉ cười nhẹ ngại ngùng. Nữ thần 
tượng này được cho là Mina của nhóm Twice.

Mới đây, V bất ngờ dính tin đồn hẹn hò với Jennie 
từ một bức ảnh trên mạng. Cụ thể, bức ảnh ghi lại 
cảnh một đôi trai gái đang ngồi trong xe được cho 
là V và Jennie bất ngờ được phát tán trên mạng và 
trở thành chủ đề bàn tán. 

Một số ý kiến cho rằng, bức ảnh chỉ là một sản 
phẩm chỉnh sửa từ một bức ảnh V của BTS đi cùng 
thành viên nhóm J-hope.

Trước tin đồn hẹn hò của hai thành viên thuộc hai 
nhóm nhạc đình đám, trang tin Chosun IIbo cho 
biết, đại diện công ty giải trí YG Entertainment lên 
tiếng: “Chúng tôi không có gì để nói”. Trong khi 
đó, công ty BigHit - công ty chủ quản của nhóm 
nhạc BTS vẫn giữ im lặng.

                                                               Minh Hạo

Angelababy hậu ly hôn Huỳnh 
Hiểu Minh: Giải thể loạt công ty, 
sự nghiệp ảm đạm, danh tiếng 
sa sút

Kể từ khi xác nhận ly hôn với Huỳnh Hiểu 
Minh, sự nghiệp của Angelababy có dấu 
hiệu chững lại, các tài nguyên phim ảnh 

giảm sút. Chưa kể, nữ diễn viên còn đồng loạt đóng 
cửa 4 công ty đại diện làm dấy lên nghi vấn cô bị 
thanh tra thuế.

Đầu năm 2022, người hâm mộ xứ Trung “dậy 
sóng” khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tuyên 
bố ly hôn sau 7 năm chung sống. Cả hai kết hôn vào 
năm 2015 và có với nhau một cậu con trai tên là 
Tiểu Hải Miên.

Cuộc ly hôn của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh 
gây chấn động truyền thông và dư luận châu Á bởi 
trong quá khứ, họ được xem là một trong những 
cặp tiên đồng, ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ. 

Sau khi ly hôn, cả hai đều từ chối bình luận về mối 
quan hệ, chung sống trong hòa bình, tập trung làm 

việc, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Đến nay, cặp đôi đã xác nhận ly hôn được gần 4 
tháng và trong quãng thời gian vừa qua, giới 
chuyên môn nhận định, sự nghiệp của Angelababy 
có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. 

Cô không xuất hiện với tần suất dày đặc tại các sự 
kiện hay các tạp chí thời trang. Các dự án có sự góp 
mặt của Angelababy chưa ra mắt hoặc chưa tạo 
được điểm nhấn. Thậm chí, mới đây cô phải tuyên 
bố giải thế 4 công ty.

Sự nghiệp phát triển nhờ hậu thuẫn của Huỳnh 
Hiểu Minh

Angelababy gia nhập giới giải trí khi mới 15 tuổi 
với tư cách người mẫu ảnh. Năm 2006, khi mới 17 
tuổi, người đẹp ký hợp đồng với hãng đĩa Avex 
Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả Hồng Kông và 
Nhật Bản.

Tuy nhiên, ca hát dần không phải là lựa chọn sáng 
suốt của nữ nghệ sĩ. Cô định hướng trở thành một 
diễn viên từ năm 2007 nhờ sự hậu thuẫn của chồng 
cũ, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh.

Do năng lực diễn xuất hạn chế, thậm chí bị giới 
chuyên môn chê bai thậm tệ, Angelababy chưa có 
được một vai diễn nổi bật. Cô chỉ được xem là “một 
bông hoa đẹp” trên màn ảnh.

Angelababy đành chuyển hướng tham gia các 
show truyền hình. Đến nay, cô là thành viên cố 
định của chương trình thực tế Keep Running 
(Running Man phiên bản Trung Quốc).

Song, sau một thời gian vắng bóng vì sinh con, độ 
nổi tiếng của Angelababy có dấu hiệu giảm sút. Hai 
năm nay, Keep Running thay đổi format và kết nạp 
thêm nhiều thành viên cố định mới, khiến nữ diễn 
viên khó giữ được vị trí độc tôn như trước.

Dù gây tranh cãi về năng lực diễn xuất, 
Angelababy vẫn có hơn 100 triệu người theo dõi 
trên mạng xã hội Weibo và được chọn là gương mặt 
đại diện cho các thương hiệu cao cấp.

Từ vị thế là con cưng của các nhãn hiệu thời trang 
hàng đầu, kể từ khi công khai ly hôn, Angelababy 
đang dần đánh mất vị thế và tụt hạng nghiêm trọng, 
hai trong ba thương hiệu cao cấp đã từ chối tiếp tục 
ký hợp đồng với cô.

Angelababy ngày càng mờ nhạt hậu ly hôn

Đầu năm 2022, cô hứa hẹn tái ngộ khán giả trong 
các bộ phim truyền hình như Trần duyên, Dáng vẻ 
nên có của tình yêu, Phong khởi lũng tây, Hồi ức 
chạng vạng, Mạn ảnh tầm tung. Đây được kỳ vọng 
là những dự án vực dậy sự nghiệp diễn xuất mờ 
nhạt của Angelababy trong vòng mấy năm trở lại 
đây.

Tuy nhiên, trừ Hồi ức chạng vạng đóng cặp cùng 
Nhậm Gia Luân, những dự án khác của 
Angelababy đều không được quan tâm, tài nguyên 
rõ ràng là bị hạn chế hơn trước.

Đóng cửa 4 công ty, cắt đứt ràng buộc tài chính 

với Huỳnh Hiểu Minh

Ngày 23/5, Sina đưa tin Angelababy đồng loạt 
đóng cửa 4 công ty đại diện có trụ sở ở Giang Tô, 
Trung Quốc. Nguyên nhân không được nữ nghệ sĩ 
và đại diện pháp lý Đổng Văn Anh đưa ra.

Theo Sina, động thái đột ngột giải thể văn phòng 
đại diện, hãng phim ở cùng khu vực của 
Angelababy gây bàn tán trên mạng xã hội. 

Truyền thông nghi vấn nữ nghệ sĩ bị thanh tra thuế. 
Hiện, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh chưa phản hồi về vụ 
việc.

Trang 163 cho biết từ tháng 8/2021 đến nay, có hơn 
1.000 công ty đăng ký dưới tên nghệ sĩ tuyên bố 
ngừng hoạt động. 

Cao điểm là vào cuối năm 2021, trung bình có hơn 
40 văn phòng đại diện của nghệ sĩ đóng cửa mỗi 
tháng. Hiện tượng này ảnh hưởng từ chiến dịch rà 
soát người nổi tiếng trốn thuế.

Lập các công ty ở khu vực hưởng thuế suất thấp 
được xem là mánh khóe gian lận thuế quan của 
nghệ sĩ Trung Quốc. Phạm Băng Băng từng bị phát 
hiện đóng thuế 0 đồng dù công ty có lãi trong nhiều 
năm nhờ thủ đoạn nói trên.

Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa rồi, truyền thông 
Hoa ngữ đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh đã chấm dứt 
liên hệ kinh tế với vợ cũ. Anh đã hoàn tất thủ tục rút 
toàn bộ cổ phần tại một chi nhánh của AB Capital, 
một công ty do Angelababy thành lập từ năm 2015.

Theo Sohu, tỷ lệ đầu tư của Huỳnh Hiểu Minh 
chiếm đến 60% nên việc rút vốn của tài tử họ 
Huỳnh cũng ảnh hưởng tới hoạt động và cơ cấu của 
công ty. 

Việc rút vốn của Huỳnh Hiểu Minh cũng chứng 
minh sự cắt đứt những ràng buộc kinh tế giữa anh 
và vợ cũ, nữ diễn viên Angelababy.

Trước khi công khai ly hôn, Angelababy và Huỳnh 
Hiểu Minh đã dành một năm để giải quyết vấn đề 
tài sản để tránh tranh chấp hay bị tổn thất tài sản 
riêng. 

Đầu tháng 2/2022, Huỳnh Hiểu Minh và 
Angelababy hủy kết bạn, gỡ bỏ toàn bộ bài viết, 
hình ảnh liên quan đến nhau trên mạng xã hội, 
chính thức bắt đầu cuộc sống mới riêng biệt.

Hậu ly hôn, Angelababy cũng dính tin đồn hò hẹn 
với đại gia nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận. 
Chia sẻ với bạn bè, Angelababy cho biết, cô không 
muốn nghĩ tới chuyện bước vào thời điểm hiện tại. 
Mối quan tâm lớn nhất của cô lúc này là sự nghiệp 
và con trai Tiểu Hải Miên.

                                                            Hoàng Phúc
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Hà Nhuận Đông - “Lương Sơn 
Bá” đình đám 1 thời lấy vợ kém 
8 tuổi giờ sống ra sao?

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

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

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

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

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

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

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

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

cho anh.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                    An Nhi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             Quốc Minh

Lưu Đức Hoa bị gỡ quảng cáo

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

phép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kong.

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

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

                                                                    An Chi

Ngô Ngạn Tổ và vợ người mẫu 
dự Cannes 2022

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

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

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

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

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

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

Ngô Ngạn Tổ sinh năm 1974 là diễn viên, đạo diễn, 
nhà sản xuất người Mỹ gốc Hoa. Bước chân vào 
giới giải trí từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng 
hơn 60 bộ phim và được xếp vào nhóm sao nam 
thực lực của showbiz Hoa ngữ. Theo PeoplePill, 
vai diễn của tài tử 48 tuổi đa dạng từ anh hùng đến 
phản diện.
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Chuyện tình Trần Hiểu - Trần 
Nghiên Hy: Bộ ần Điêu  đôi Th
Đại Hiệp phim giả tình thật và 
sóng gió hôn nhân vì cái tên 
Triệu Lệ Dĩnh

Nhắc tới những cặp đôi đình đám nhất Cbiz, 
sẽ thật thiếu sót nếu không gọi tên Trần 
Hiểu và Trần Nghiên Hy. Nên duyên từ bộ 

phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp, cặp đôi “Cô Cô - 
Quá Nhi” viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình của 
mình bằng một hôn lễ ngọt ngào và cực kỳ hoành 
tráng vào năm 2016. Tuy nhiên, chuyện tình của cả 
hai cũng tốn nhiều giấy mực của báo giới khi 
vướng phải không ít lùm xùm thị phi.

“Dương Quá - Tiểu Long Nữ” và mối tình chị 
em từ phim ra đến ngoài đời

Mối nhân duyên giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên 
Hy bắt đầu từ khá sớm. Năm 2011, sau thành công 
vang dội của bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta 
Cùng Theo Đuổi, Trần Nghiên Hy trở thành tình 
đầu trong lòng đông đảo các đấng mày râu. Và Trần 
Hiểu khi ấy cũng nằm trong số đó.

Phải đến năm 2013, khi cùng đóng chung trong bộ 
phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Nghiên Hy và 
Trần Hiểu mới gặp nhau lần đầu tiên. Dù bộ phim 
này đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều, thậm chí 
còn bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Thế nhưng, 
cũng nhờ bộ phim mà “Dương Quá - Tiểu Long 
Nữ” mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tại thời điểm đóng cặp trong Thần Điêu Đại Hiệp, 
“Quá Nhi - Cô cô” dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho 
nhau, tuy nhiên lúc đó cả hai chỉ dừng lại là ở mức 
bạn bè. Mãi 1 năm sau, cả hai mới chính thức hẹn 
hò. Dù kém bạn gái 4 tuổi nhưng nam diễn viên Đại 
lục lại tỏ ra là người đàn ông trưởng thành, có trách 
nhiệm. Trần Hiểu luôn dành thời gian quan tâm, 
chăm sóc bạn gái bất chấp khoảng cách về mặt địa 
lý.

Cặp đôi liên tục bị bắt gặp hẹn hò

Mối quan hệ của hai người tiến triển với tốc độ tên 
lửa. Chỉ sau vài tháng hẹn hò, Trần Hiểu đã cầu hôn 
bạn gái đầy lãng mạn trong chuyến du lịch tới 
Paris, Pháp. Cặp đôi kết hôn vào tháng 7/2016 
trong một đám cưới trang trọng trước sự chúc phúc 
của hàng nghìn người hâm mộ. Và đến tháng 12 
cùng năm, “Tiểu Long Nữ” hạ sinh quý tử đầu 
lòng, đặt biệt danh là Tiểu Tinh Tinh.

Sự nghiệp đối lập hoàn toàn hậu kết hôn: Người 
dần mất hút khỏi showbiz, người thăng hạng thành 
diễn viên thực lực

Trần Nghiên Hy từng là “nữ thần thanh xuân” nổi 
tiếng khắp châu Á, sở hữu hàng loạt tác phẩm nổi 
tiếng như Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo 
Đuổi, Hear Me… Thậm chí, diễn xuất tiến bộ cùng 
sự cố gắng của cô được ghi nhận với đề cử giải Nữ 
diễn viên mới xuất sắc tại liên hoan phim Kim Mã 

lần thứ 46. Dù không qua trường lớp diễn xuất, 
nhưng cô luôn thể hiện sự nhiệt huyết, nghiêm túc 
trong mỗi vai diễn và dần được khán giả đón nhận.

Song sau khi kết hôn Trần Nghiên Hy gần như rút 
lui khỏi làng giải trí. Từ năm 2015 đến nay, nữ diễn 
viên không có tác phẩm mới, từ đó tên tuổi của cô 
chìm dần và vị thế không còn được như xưa. Trần 
Nghiên Hy thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài 
chương trình truyền hình. Đa phần, nàng “Cô cô” 
lại dành thời gian để làm người đại diện của chồng, 
giúp anh quản lý công việc và lịch trình.

Trần Nghiên Hy chỉ được nhắc đến khi chia sẻ 
hình ảnh của con trai và chồng

Trái ngược với vợ, sự nghiệp của Trần Hiểu lại 
thăng hoa hậu kết hôn. Trước khi đến với Trần 
Nghiên Hy, nam diễn viên chỉ là một ngôi sao thần 
tượng với những tác phẩm như Tân Tiếu Ngạo 
Giang Hồ cho đến Lục Trinh Truyền Kỳ hay Tân 
Thần Điêu Đại Hiệp. Đến năm 2016, sau khi lập 
gia đình, Trần Hiểu dần chuyển hướng sang những 
bộ phim hiện đại, chọn lựa những kịch bản chắc 
tay. Nam diễn viên nhanh chóng có được thành 
công lớn nhất trong sự nghiệp với bộ phim Năm Ấy 
Hoa Nở Trăng Vừa Tròn (2017), đóng cùng với 
“Nữ hoàng rating” Tôn Lệ.

Nam diễn viên tiếp tục duy trì phong độ trong 
Mộng Hoa Lục và thậm chí còn trở thành hiện 
tượng mới. Dù phim mới lên sóng chưa bao lâu, 
người xem đã chìm đắm trong chuyện tình cảm của 
Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm 
(Trần Hiểu). Bộ phim đã tạo nên cơn sốt của điện 
ảnh Hoa ngữ, thu hút hơn trăm triệu lượt xem và 
bình luận.

Nghi vấn xen vào chuyện tình của Triệu Lệ 
Dĩnh, hôn nhân rạn nứt vì đồng nghiệp

Ban đầu, chuyện tình chị em của Trần Hiểu - Trần 
Nghiên Hy vốn không hề được công chúng ủng hộ 
và luôn cho rằng Trần Nghiên Hy xen vào cuộc tình 
Trần Hiểu - Triệu Lệ Dĩnh. Bởi trước đó, nam diễn 
viên này và nàng “Hoa Thiên Cốt” vốn được cho là 
một cặp.

Cả hai từng hợp tác trong Lục Trinh Truyền Kỳ và 
nhanh chóng trở thành cặp đôi màn ảnh được khán 
giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Dù cặp đôi này chưa 

từng công khai hẹn hò nhưng cả hai liên tục có 
những cử chỉ thân mật, thậm chí là công khai bày tỏ 
tình cảm với nhau. Khi được hỏi về những tin đồn 
tình ái với Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu luôn luôn trả 
lời úp mở và giữ thái độ không khẳng định cũng 
chẳng phủ nhận.

Trong suốt 6 năm kết hôn, Trần Nghiên Hy - Trần 
Hiểu liên tục vướng tin đồn rạn nứt tình cảm, thậm 
chí là ly hôn. Không những vậy, nữ diễn viên còn 
không dưới một lần bị đồn thổi là đã “cắm sừng” 
chồng. Cô bị cho là đã chen vào cuộc hôn nhân của 
nam đồng nghiệp An Nghê Đông, khiến anh và vợ 
phải ly hôn.

Cùng lúc đó, giới truyền thông thường bắt gặp hình 
ảnh tiều tụy, mệt mỏi của Trần Hiểu khi tham gia 
các sự kiện và thái độ có phần lạnh nhạt với Trần 
Nghiên Hy. Điều này càng khiến tin đồn ly hôn 
giữa họ lan truyền trên khắp các mặt báo.

Trần Hiểu trở lại ngoạn mục, Trần Nghiên Hy 
bị mắng oan

Bộ phim Mộng Hoa Lục hiện đang nhận được sự 
chú ý đông đảo từ khán giả yêu phim Hoa ngữ. 
Trong đó, những phân cảnh thân mật của cặp đôi 
nam - nữ chính Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu khiến 
netizen vô cùng phấn khích. Nhưng sự nổi tiếng 
của bộ phim vô tình khiến một người bị vạ lây. Đó 
là Trần Nghiên Hy - nữ thần thanh xuân một thời 
của rất nhiều chàng trai và cũng là vợ của nam 
chính Trần Hiểu.

Khi Mộng Hoa Lục đang chiếm lĩnh BXH từ khoá 
trên Weibo thì hashtag “Đó là Thẩm Giai Nghi” bất 
ngờ xuất hiện dù không hề liên quan. Đáng nói, 
Trần Nghiên Hy từng hóa thân thành Thẩm Giai 
Nghi trong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo 
Đuổi.

Do đó, 1 số người cho rằng Trần Nghiên Hy tự mua 
hot search để “đánh dấu chủ quyền” với Trần Hiểu. 
Thậm chí, một bộ phận fan của cặp đôi chính Mộng 
Hoa Lục đã để lại bình luận chỉ trích Trần Nghiên 
Hy. Đồng thời, họ còn liên tục cùng thắc mắc vì sao 
Trần Hiểu lại lấy nữ diễn viên. Trong khi đó Trần 
Nghiên Hy chỉ yên lặng ủng hộ chồng và không hề 
làm gì quá đáng.

Gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi bão tố nằm sau 
cánh cửa

Trước khi có được sự bình yên như hiện tại, Trần 
Hiểu và Trần Nghiên Hy từng vướng không ít thị 
phi. Song, bất chấp bao lời ra tiếng vào, cả hai vẫn 
luôn mặn nồng, hạnh phúc bên nhau mỗi khi cùng 
xuất hiện. Sau khi kết hôn, Trần Nghiên Hy dành 
nhiều thời gian để chăm sóc con trai, tạm hoãn các 
hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên thường xuyên 
bị bắt gặp đưa con đến thăm ông xã ở phim trường 
mỗi khi Trần Hiểu tới Trung Quốc đóng phim.

                                                            Hoàng Phúc
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Mê lịch sử, cặp đôi thiết kế 
nhà theo phong cách những 
năm 1930, dùng ti vi đen trắng, 
điện thoại cố định

Cặp vợ chồng từ bỏ cuộc sống hiện 
đại để quay trở về quá khứ, sống 
như những năm 1930, dùng điện 

thoại cố định, ti vi đen trắng, tủ lạnh Westinghouse 
năm 1935.

Đó là câu chuyện của Lisa Fletcher, 58 tuổi 
và chồng, Neil, 55 tuổi sinh sống tại Anh. Trong 
căn nhà của Lisa Fletcher, hai vợ chồng chỉ sử dụng 
điện thoại cố định, xem ti vi đen trắng, nghe nhạc 
bằng máy hát và dùng một chiếc tủ lạnh có từ 
những năm 1930.

Lisa Fletcher sử dụng một chiếc xe ô tô cổ 
gần 100 tuổi. Tủ quần áo của họ cũng mang đậm 
phong cách thời trang những năm 1930.

Sở thích đặc biệt này xuất phát từ Lisa 
Fletcher. Cô thuyết phục chồng tham gia ngay sau 
khi kết hôn vào năm 1991.

Ban đầu chồng của Lisa Fletcher không 
đồng ý nên cô vẫn phải sử dụng xen kẽ giữa đồ hiện 
đại trong nhà và một số đồ cổ. Nhưng theo thời 
gian, Neil bắt đầu phát hiện những điểm thú vị 
trong các món đồ cổ.

Khoảng 6 năm trước, hai vợ chồng Lisa 
Fletcher quyết định chính thức biến ngôi nhà của 
mình theo phong cách cổ và sống cuộc sống như 
những năm 1930.

Bên trong căn nhà có một lò sưởi xây theo 
phong cách cổ, đồ nội thất và thậm chí cả thiết bị 
sinh hoạt như nồi tráng men, tủ lạnh Westinghouse 
năm 1935. Ngay cả chi tiết nhỏ như ốp chân tường, 
công tác điện, tay nắm cửa, chủ nhân ngôi nhà cũng 
biến hóa theo phong cách những năm 1930.

Lisa Fletcher vẫn giặt quần áo bằng tay. 
“Tôi thích lịch sử, từ nhỏ tôi đã quan tâm nhiều đến 
bộ môn. Hồi đi học, tôi không thích mua sắm như 
bạn bè, tôi mua sách lịch sử và đọc những cuốn 
sách sử dày, khổ to.

Sau khi kết hôn với Neil, tôi chỉ mua một số 
bức tranh trang trí nghệ thuật. Sau này tôi và chồng 
đã quyết định quay ngược quá khứ, sống theo gia 
đình những năm 1930. Đối với tôi, điều này là tuyệt 
vời nhất”, Lisa Fletcher chia sẻ. 

Lisa Fletcher cũng lựa chọn quần áo, ăn 
mặc theo phong cách cổ nhưng sở thích này khiến 

cô tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm được món 
đồ đúng theo ý mình.

Thiết bị, đồ dùng nhà bếp như dao kéo, nồi, 
chảo, Lisa Fletcher cũng cố gắng tìm kiếm theo 
đúng những năm 1930. Và tất nhiên, Lisa Fletcher 
cũng nấu những món ăn xưa cũ, cố gắng giữ đúng 
hương vị cũ.

Chỉ có Neil, vì công việc nên vẫn sử dụng 
điện thoại di động nhưng khi về nhà Neil dùng điện 
thoại cố định. Hai vợ chồng không sử dụng ngân 
hàng trực tuyến và không sử dụng thẻ.

“Mỗi góc trong căn nhà của chúng tôi đều 
có câu chuyện. Tôi thấy vô cùng thoải mái. Tuy 
nhiên, đôi khi khi đi ra ngoài, tôi nhận được những 
ánh mắt khác lạ từ mọi người. Có thể mọi người 
nghĩ chúng tôi gặp vấn đề tâm lý hay gì đó, nhưng 
tôi không quan tâm lắm. Tôi thích ngôi nhà và 
phong cách mà chúng tôi theo đuổi”, Lisa Fletcher 
cho biết. ■

Bí ẩn người phụ nữ khẳng 
định từng bị người ngoài hành 
tinh bắt cóc

Một người phụ nữ tuyên bố rằng 
cô bị người ngoài hành tinh bắt 
cóc trong giấc ngủ, khi tỉnh dậy, 

trên người đầy vết bầm tím.
Maria Leiva, 51 tuổi, đến từ Ramsgate, 

Kent kể lại rằng cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc 
trong giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy, trên người đầy vết 
thương bầm tím.

Người phụ nữ nói rằng cô đã bị người ngoài 
hành tinh bắt cóc nhiều lần và mỗi lần thức dậy cô ở 
những nơi kỳ lạ, cơ thể nhiều vết bầm tím, vết cắt 
trên da. Maria Leiva kể rằng bản thân đã có những 
cuộc gặp gỡ từ khi bốn tuổi. “Họ liên lạc với tôi 
thông qua những giấc mơ và tôi biết khi họ đến 
thăm. Họ để lại cho tôi những vết bầm tím kỳ lạ 
trên cơ thể”, Maria Leiva nói.

Maria Leiva đôi khi bị đánh thức do những 
liên lạc thần giao cách cảm lúc hai giờ và bốn giờ 
sáng. Cô thức dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài như 
có thứ gì ở đó. Trong hai tuần, cô đã thấy hai vật thể 
bay, ba lần trong một đêm.

Người phụ nữ là mẹ của 2 con cho biết: 
“Những ký ức sớm nhất về điều kỳ lạ xảy ra với tôi 
là từ khi tôi khoảng 4 tuổi. Sau này, tôi có trải qua 
vài lần. Tôi nhớ mình đã rất buồn, buổi tối hôm đó 
tôi đi ra ngoài sân thượng khi nhà tôi ở Columbia 
và khóc rồi nói chuyện với các vì sao. Tôi hỏi họ tại 
sao lại để tôi ở đây và tôi muốn trở về nhà. Tôi có 
thể nhìn thấy mọi thứ trên bầu trời. Khi lớn tuổi, tôi 
bắt đầu chia sẻ với bạn bè những bí mật về chuyện 
đã xảy ra”.

Có đêm khi đang chìm trong giấc ngủ, 
Maria Leiva thức dậy ở một nơi hoàn toàn khác, 
khá xa. Cô phải bắt taxi về nhà, vì không có chìa 
khóa nên cô phải gõ cửa.

Bố Maria Leiva ra mở cửa, ông ấy rất bối 
rối vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ 
Maria Leiva, con gái cô cũng có những trải nghiệm 

về vật thể bay không người lái UFO.
Maria Leiva nói rằng con gái cô đã nhìn 

thấy UFO đầu tiên khi trên đường đến trường vào 
năm 10 tuổi và đã nhìn thấy một số UFO kể từ đó. 

Người phụ nữ 51 đã tham gia rất nhiều vào 
cộng đồng UFO trong suốt nhiều năm qua với hi 
vọng tìm được câu trả lời cho những chuyện bí ẩn 
cô đã trải qua. Bên cạnh đó, Maria tìm kiếm xem có 
những ai từng trải qua vụ việc giống cô hay 
không.■  

Cặp sinh đôi ra đời cách 
nhau 3 ngày

Carmen Martinex, sinh sống ở 
Abilene, bang Texas, Mỹ đã sinh bé 
gái đầu tiên Gabriella khi thai được 

24 tuần 4 ngày của thai kỳ. Nhưng chỉ 3 ngày sau, 
cô hạ sinh thêm một bé gái nữa là Isabella.

Carmen Martinex bắt đầu có dấu hiệu 
chuyển dạ sớm một tuần trước khi em bé đầu tiên 
chào đời. Cô nhập viện và sinh con, các bác sĩ 
khuyên nên ở lại bệnh viện để chăm sóc, cố gắng 
nuôi dưỡng tiếp bé thứ hai đang trong bụng.

Carmen Martinex chia sẻ: “Tôi không quá 
đau. Bác sĩ cho tôi biết tôi có hai nhau riêng biệt, 
hai túi ối riêng để nuôi hai bé. Túi ối của một bé bị 
vỡ, bé còn lại vẫn nguyên vẹn”.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, 3 
ngày sau khi bé đầu tiên ra đời, Carmen Martinex 
sinh tiếp bé gái thứ hai.

Thời gian mang thai của phụ nữ thường kéo 
dài khoảng 40 tuần. Trong những ngày trước khi 
Isabella chào đời, Carmen Martinex vẫn cảm nhận 
được sự dịch chuyển của em bé trong bụng.

“Isabella có một bữa tiệc riêng, một không 
gian riêng, chắc chắn con bé có một khoảng thời 
gian vui vẻ một mình trước khi chào đời. Nhưng tôi 
cũng bất ngờ vì bé ra sớm như vậy”, Carmen 
Martinex nói.

James L Tadvick, bác sĩ trực tiếp chăm sóc 
cho Carmen Martinex chia sẻ rằng: “Đây là trường 
hợp đầu tiên tôi gặp ca sinh đôi kỳ lạ trong suốt 
nhiều năm làm việc của mình. Đây là ca sinh nở vô 
cùng hiếm gặp. Hai bé gái sinh sớm có cơ hội sống 
sót khoảng 30% vì cả hai còn rất nhỏ”.

Hai bé gái chào đời cách nhau 3 ngày, mỗi 
bé nặng khoảng 680 gram. Gia đình của Carmen 
Martinex cảm thấy sốc trước ca sinh nở kỳ lạ của 
cô. Cả hai trẻ sơ sinh phải ở lại bệnh viện để chăm 
sóc đặc biệt trong khi Carmen Martinex trở về nhà 
nghỉ và làm việc.

Carmen Martinex cho biết cô cảm thấy sốc, 
gặp chút vấn đề về tình cảm khi phải tạm chia tay 
các con nhỏ. Nhưng cô phải trở về nhà chuẩn bị 
những gì tốt nhất để chào đón con trở về.

May mắn đến với hai bé sinh đôi, cả hai đã 
được ra viện sau 3 tháng chăm sóc đặc biệt.

Hiện tại, Gabriella nặng 2,1 kg và Isabella 
nặng 2,04 kg, đó là một kỳ tích với cả hai em bé 
sinh đôi trong ca sinh nở đặc biệt hiếm có trên thế 
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Kỳ lạ cổ trấn nổi trên mặt 
nước ở Trung Quốc: Chỉ di 
chuyển bằng thuyền, là thiên 
đường dành cho phái nữ muốn 
giảm cân

Nhìn từ xa, cổ trấn Đan Châu hiện 
lên như một viên ngọc trai đen 
khổng lồ giữa dòng nước xanh 

ngắt.
Trung Quốc có một cổ trấn vô cùng đặc 

biệt, được bao quanh bởi nước, không đường xe 
chạy hay cầu lớn nối thông từ trấn ra huyện thành. 
Du khách muốn đến đây chỉ có thể đi thuyền, 
không còn phương tiện nào khác.

Đó chính là cổ trấn Đan Châu thuộc huyện 
Tam Giang, thành phố Liễu Châu (Quảng Tây, 
Trung Quốc).

Đan Châu - cổ trấn nổi trên mặt nước
Cổ trấn Đan Châu nằm ở vành đai ranh giới 

của tỉnh Quảng Tây và tỉnh Hồ Nam. Tứ phía được 
bao bọc bởi sông Liễu Giang, tạo thành một hòn 
đảo hình bầu dục nằm gọn giữa lòng sông. Khi 
nước lên cao, Đan Châu như một cổ trấn nổi bồng 
bềnh trên mặt nước. Nhiều người còn gọi vui nơi 
đây là trấn nổi trên sông độc nhất vô nhị của Trung 
Quốc.

Đặc điểm địa hình bị o bế này khiến du lịch 
Đan Châu cổ trấn không được phát triển. Vì vậy 
nơi đây đã trở thành một cổ trấn “khiêm tốn và hẻo 
lánh” nhất Quảng Tây, thậm chí nhiều người còn 
chưa từng nghe đến cái tên Đan Châu.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cổ trấn này thực sự đã được 

thành lập sớm nhất từ thời nhà Minh và có lịch sử 
hơn 400 năm. 

Không giống với những cổ trấn nhân tạo 
mới kiến lập ở nhiều nơi khác, Đan Châu là một nơi 
lưu giữ vết tích thời gian cổ xưa thật sự. Nước vào 
trấn, những con đường, tường nhà lát đá rêu phong 
màu xám đen như đang kể chuyện xưa cũ, giúp bạn 
như được sống trong xã hội thời xưa, bình dị đầy 
tình người. Nhìn từ xa, cổ trấn Đan Châu hiện lên 
như một viên ngọc trai đen khổng lồ giữa dòng 
nước xanh ngắt.

Trong trấn có một công trình văn hóa rất 
lớn, đó là tường thành cổ Đan Châu. Bức tường 
thành được xây dựng từ thời nhà Minh với tổng 

chiều dài là 879 mét và chiều cao 5,3 mét. Nó đã 
từng đóng một vai trò rất quan trọng trong thời kỳ 
loạn lạc xa xưa và công tác ngăn chặn lũ lụt, đến 
nay vẫn còn nguyên vẹn.

Cổ trấn Đan Châu dung dị với quả bưởi 
Sa Điền

Có hơn 1.000 nhân khẩu thường trú trong 
trấn, và dân làng đã trồng bưởi Sa Điền qua nhiều 
thế hệ. Vì vậy, đến với Đan Châu, du khách có thể 
nhìn thấy cây bưởi Sa Điền ở khắp mọi nơi. Thậm 
chí có vùng trồng bưởi nhiều đến nỗi khiến người 
ta lầm tưởng thành cánh rừng cây xanh.

Đan Châu có tới 1100 cây bưởi với tuổi đời 
hàng trăm năm. Tháng 11 hằng năm cũng chính là 
lúc Lễ hội Bưởi diễn ra, dân làng lại nô nức hái và 
bán bưởi. Du khách có thể ăn no nê vào thời điểm 
này. Có lẽ đây chính là thiên đường của những cô 
gái muốn giảm cân, khát khao sở hữu thân hình 
thon gọn!

Ngoài đặc sản quả bưởi, cổ trấn Đan Châu 
còn có phong cảnh thiên nhiên hữu tình và những 
công trình kiến trúc văn hóa cổ kính. Được bao 
quanh bởi dòng nước phẳng lặng, môi trường trên 
“đảo trấn” vô cùng xinh đẹp, 80% diện tích được 
phủ xanh bằng thảm thực vật. 

Phần bờ sông vây quanh cũng có những bãi 
cỏ xanh mọc dày đặc, tạo nên bầu không khí tràn 
đầy sức sống phủ khắp trấn.

Trong khi hầu hết các cổ trấn khác đều tăng 
giá vé để tạo doanh thu thì Đan Châu lại thực hiện 
chính sách miễn phí vé. Nơi đây chào đón du khách 
đến tham quan, tìm hiểu về cổ trấn độc đáo, nhưng 
họ không muốn lấy tiền hay bất kỳ lợi ích nào.

Phong cách sống giản dị, khiêm tốn khiến 
cổ trấn Đan Châu trở thành thiên đường cho những 
ai muốn gột rửa tâm hồn, tìm về khoảng lặng bình 
yêu sau bộn bề nơi phố thị. ■

Thành phố cổ hàng nghìn 
năm tuổi xuất hiện sau đợt hạn 
hán khắc nghiệt

Thành phố cổ đại là một phần của Đế 
chế Mittani, dưới con sông ở Iraq.  

Sau một trận hạn hán khắc nghiệt đã hé lộ 
thành phố 3.400 năm tuổi bên dưới sông Tigris ở 
miền Bắc Iraq.

Thành phố thời đại đồ đồng có tên là 
Kemune, là một di tích của Đế chế Mittani, vương 
quốc cổ đại cai trị các vùng phía bắc Lưỡng Hà từ 
khoảng 1500 năm trước Công nguyên đến năm 
1350 trước Công nguyên.

Các nhà khảo cổ đã khai quật một phần 
Kemune vào năm 2018 và phát hiện ra một cung 
điện đã mất với những bức tường cao 7 mét được 
trang trí với nhiều bức tranh. 

Lần này, các nhà nghiên cứu đã lập bản đồ 
thành phố bao gồm một khu liên hợp công nghiệp, 
một cơ sở lưu trữ nhiều tầng chứa hàng hóa từ khắp 
nơi trong khu vực.

Hasan Qasim, nhà khảo cổ học, Chủ tịch 

Tổ chức Khảo cổ học Kurdistan cho biết: “Kết quả 
khai quật cho thấy địa điểm này là một trung tâm 
quan trọng của Đế chế Mittani”.

Một trận động đất mạnh đã phá hủy phần 
lớn thành phố vào khoảng năm 1350 trước Công 
nguyên, nhưng một số tàn tích của thành phố vẫn 
được bảo tồn bên dưới những bức tường sụp đổ.

Ivana Puljiz, một giáo sư khảo cổ học tại 
Đại học Freiburg ở Đức chia sẻ rằng Kemune là 
trung tâm đô thị duy nhất được biết đến từ Đế chế 
Mittani nằm ngay trên sông Tigris. Điều này cho 
thấy thành phố có những giao lộ đường thủy lớn, 
điểm kết nối quan trọng của đế chế. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện lại 
Kemune vào năm 2010, nhưng họ không thể khai 
quật cho đến khi mực nước của hồ hạ thấp sau đợt 

hạn hán lớn nhiều năm sau này.
Ảnh minh họa
Các nhà khảo cổ đã đặt các tấm nhựa lên 

tường, tòa nhà, phủ sỏi để tránh bị suy thoái thêm.
Trong số các tàn tích Mittani, nhóm nghiên cứu đã 
phát hiện ra hơn 100 viên đất sét từ giữa thời 
Assyria, khoảng năm 1365 trước Công nguyên.

Sau khi Đế chế Mittani kết thúc, người 
Assyria đã xây dựng một khu định cư mới tại 
Kemune và các lưu trữ của họ chứa các bài viết về 
sự thay đổi đế chế này. 

“Chúng tôi vẫn chưa biết những gì được 
viết trong các văn bản, nhưng chúng tôi hy vọng 
rằng tài liệu cung cấp thông tin về sự khởi đầu về sự 
cai trị của người Assyria trong khu vực”, Puljiz 
nói.■ 

Không dắt chó đi dạo 3 
lần/ngày là một tội ác ở Turin, Ý 

Nếu bạn sở hữu một chú chó ở Turin, 
bạn sẽ phải tuân thủ điều luật sau 
đây. Luật pháp tại đây yêu cầu 

những người sở hữu chó phải dắt thú cưng của 
mình ra ngoài trời ít nhất 3 lần một ngày. Nếu 
không, bạn có thể bị phạt nặng tới 650 đô la.

Nguyên nhân được đưa ra là do Ý được biết 
đến là một quốc gia yêu động vật và ở nhiều thành 
phố, các động vật nuôi, kể cả mèo hoang cũng được 
luật pháp bảo vệ. 

Do đó, luật này được đưa ra để đảm bảo 
quyền lợi được ra ngoài vui chơi của các chú chó. ■
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 27/6 đến 3/7/2022

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
Vận trình tuần mới của 

con giáp tuổi Tý không được 
tốt cho lắm, thậm chí có ai đó 
hiểu nhầm ý tốt khiến bạn 
phiền lòng. 

Hãy xem đây là cơ hội 
để nhắc nhở bản thân không 
nên xen vào chuyện của người 

khác. Hãy lắng nghe, chọn lựa và điều chỉnh những 
thông tin mà đối phương chia sẻ cho phù hợp với 
chính mình. 

Bản mệnh vừa có tiền vừa có quyền từ 
Chính Tài đưa tới nhưng xem ra bạn không biết tận 
dụng tốt nên cuối tuần dễ có những sai sót. Đó là lý 
do khiến sức khỏe của bạn càng về cuối tuần càng 
không được tốt vì không được nghỉ ngơi lại hay lo 
lắng nhiều.

Chuyện tình cảm không được vui, càng bày 
tỏ quan điểm bạn càng dễ bị cho là tỏ thái độ hơn 
đối phương. Bạn không nên nói nhiều trong lúc 
này, hãy cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, 
tìm kiếm những điều vui bình dị của đời thường.

Sao Tiểu hao chủ về hao tốn tiền bạc nhắc 
nhở bản mệnh kiểm soát chi tiêu, đừng ai rủ cũng 
vội vàng tham gia ngay vì những buổi tụ tập bạn bè 
liên miên sẽ khiến bạn bị rỗng túi trong thời gian 
ngắn. 

Bên cạnh đó, một số việc yêu cầu bạn phải 
mua đồ đạc, vật dụng khá tốn kém nên việc chi tiền 
lúc này không thể tránh khỏi.

2. Tuổi Sửu
Xem tử vi phương 

Đông, tuần mới này của 
người tuổi Sửu không có 
quá nhiều biến động, tuy 
không thực sự thuận lợi 
nhưng những khó khăn lại 
mang tới cho bạn bài học 

đáng giá. 
Bạn không nên giúp ai đó quá sức mình, 

giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể, thay vì 
ôm đồm quá nhiều. Trước khi từ chối, bạn nên giải 
thích với đối phương hiểu khả năng của bạn có hạn, 
đừng nên khoe khoang tài năng khi bạn không thực 
sự có.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Sửu 
tuần này không sáng sủa cho lắm. Dù lúc này bạn 
cũng đã lên kế hoạch cho một số việc nhưng chúng 
lại không đi theo tiến trình đã định. 

Việc này thường xảy ra với các cặp đôi 
hoặc cặp vợ chồng. Thực ra bạn đang phải chịu thử 
thách một chút thôi, đừng quá lo lắng vì bạn sắp có 
được kết quả xứng đáng rồi đấy.

Ngũ Quỷ hung tinh có điềm bị quấy phá 
khiến bạn tuy vẫn đạt được những gì mình mong 
muốn nhưng trước đó bạn cũng đã phải chịu không 
ít khó khăn, vất vả, thậm chí còn phải chịu những 
lời tổn thương từ người khác. Tuy nhiên, hãy biết 
nhẫn nhịn một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. 

Ảnh hưởng không nhỏ của Thương Quan 
nên tinh thần có đôi lúc đi xuống, thêm vào đó, sức 
khỏe không được như ý, hay bị cảm sốt hoặc do ảnh 
hưởng của thời tiết mà cơ thể thường xuyên mệt 
mỏi, uể oải.

3. Tuổi Dần
Tuần mới của con 

giáp tuổi Dần cũng không có 
khó khăn nào đáng lo ngại cả. 
Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ là 
bạn cần phải thả lỏng một 
chút, đừng gồng mình lên 
căng thẳng quá mức trong 

công việc. Để tránh sai sót thì nhớ phải kiểm tra kỹ 
mọi thông tin trước khi bắt tay vào một dự án/kế 
hoạch nào đó. 

Theo tử vi hàng tuần, chuyện tình cảm khá 
êm đềm, một số cặp đôi đang đi vào lối mòn và bạn 
đang phải loay hoay tìm ra lối đi cho mối quan hệ 
của hai người. 

Đây là lúc để xích lại gần hơn với một nửa 
hay bạn bè thân thiết, có vẻ như họ đang rất cần tới 
sự hỗ trợ của bạn đấy. Bạn có biết mình thuộc con 
giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh chứ không phải 
vì đã "ngồi" sẵn trên đống vàng.

May mắn là nhờ sự che chở của Thái Âm 
cát tinh nên hai người sẽ lại sớm tìm thấy niềm vui, 
hạnh phúc của mình thôi. Bạn hãy thôi tỏ vẻ lạnh 
lùng mà thay vào đó hãy học cách lắng nghe, chia 
sẻ nhiều hơn với một nửa của mình, điều này sẽ 
giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn.

Những ngày đầu tuần, do ảnh hưởng của 
Kiếp Tài nên bạn gặp rắc rối về tiền bạc, bài học mà 
bạn nhận được liên quan đến tài chính. Đây là lúc 
bạn cần phải xem xét chi tiêu, tính toán lại tiền bạc 
sao cho phù hợp với thực tế. 

4. Tuổi Mão
Theo Lịch vạn 

niên thì tuần mới của 
con giáp tuổi Mão dự 
báo có xui xẻo, do đó 
tốt hơn hết không nên 
ra quyết định quan 
trọng liên quan đến tiền 

bạc hay công việc. Nếu ai đó khuyên bạn thì cứ 
lắng nghe nhưng chớ vội làm theo vì chúng chưa 
chắc đã phù hợp với tình huống, hoàn cảnh mà bạn 
đang vướng phải. 

Những ngày đầu tuần của bản mệnh có vẻ 
khó khăn khi mối quan hệ không tốt, chuyện tiền 
bạc thì lẫn lộn nhưng may mắn là về cuối tuần có 
Chính Tài nâng đỡ nên bạn tìm được giải pháp cho 
chuyện tiền bạc, lo lắng nhờ đó mà cũng được giải 
tỏa.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này 
trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Những người 

độc thân sau một thời gian mở lòng nhưng không 
tìm thấy hi vọng nên đã bỏ cuộc, thậm chí có người 
có xu hướng khép kín trở lại. Đôi lứa lúc này lục 
đục, nhiều đôi đã quyết định chia tay, ly hôn. 

Sao Dịch Mã xuất hiện vào thời điểm này 
cho thấy bản mệnh lanh lợi và vì muốn thích nghi 
với hoàn cảnh nên khá vất vả trong việc tìm cách 
thay đổi bản thân. Đừng nản lòng vì những thay đổi 
của bạn lúc này rất cần thiết.

5. Tuổi Thìn
Bạn đã từng nghe 

câu "ếch chết tại miệng 
chưa?". Tuần này nếu 
không muốn có sóng gió 
hãy thận trọng trong 
những lời ăn, tiếng nói. 
Có thể bạn có dụng ý tốt, 
nhưng lời bạn nói, điều 

bạn làm có thể gây tổn thương cho một ai đó và 
phản tác dụng. 

Bản mệnh chỉ được hưởng một chút may 
thôi thì cuối tuần đã phải đối mặt với những phiền 
nhiễu mà Tỷ Kiên gây ra rồi. Lúc này nên cẩn thận 
hơn trong vấn đề đối nhân xử thế và tốt hơn hết là 
không nên cho ai đó vay tiền dù họ có dỗ ngon dỗ 
ngọt bạn tới mức nào.

Tiếp nối tử vi tuần trước, tuần này, xem ra ý 
tốt của con giáp tuổi Thìn dành cho một nửa của 
bạn không được ghi nhận. Điều này khiến bản 
mệnh cảm thấy khá buồn. Thực ra là hai người 
không thực sự hiểu ý nhau thôi mà, đừng trầm 
trọng quá vấn đề làm gì.

May mắn là có Thái Dương cát tinh trợ 
mệnh nên ngay sau đó vận trình tình cảm của bản 
mệnh đã đi lên, càng về cuối tuần hai người càng 
dành nhiều thời gian để được ở bên nhau. Đối 
phương muốn được hiểu và quan tâm nhiều hơn để 
bù cho khoảng thời gian xa cách. 

6. Tuổi Tị
Vận trình tuần mới 

của con giáp tuổi Tị rất 
đáng ghen tị khi công việc 
thuận lợi, chuyện tình cảm 
êm đẹp. 

Tuy nhiên, đó cũng 
là khi bạn chủ quan và có 
những dấu hiệu rủi ro tiềm 
tàng có thể xảy ra bất ngờ. 

Nên nhớ là đừng vội vàng tin ai đó hoàn toàn tốt và 
muốn giúp đỡ bạn.

Có Thiên Quan trong thời gian này cho 
thấy bạn có thể phải đối mặt với rắc rối khi bạn chủ 
quan đấy. Do đó, luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận 
trong từng bước quá trình làm việc của mình. Nếu 
nhận thấy có dấu hiệu không ổn nên tìm cách sửa 
chữa ngay.

Người tuổi Tị nhận nhiều tin vui về chuyện 
tình cảm. Một số người độc thân đã thấy được tín 
hiệu tốt từ đối phương khi họ đang cố gắng thể hiện 
tình cảm, mong được bạn ghi nhận. Một số cặp đôi 
ra mắt gia đình đối phương trong thời gian này.

Thái Tuế hung tinh xuất hiện nhắc nhở con 
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giáp tuổi Tị nên cẩn trọng khi đi xa. Để đảm 
bảo an toàn thì bản mệnh không nên di chuyển 
nhiều vì dễ có xui xẻo xảy ra trên đường đi.

7. Tuổi Ngọ
Để tránh sai sót, tuần 

này con giáp tuổi Ngọ làm gì 
cũng không được vội vàng. 
Trong mọi việc đòi hỏi bạn 
cần phải tinh tế, khéo léo hơn 
trong giao tiếp, hãy lắng nghe 
và tìm hiểu những thông điệp 

mà người khác muốn chuyển đến mình, thay vì chỉ 
là những lời đầu môi.

Vận trình những ngày đầu tuần của con 
giáp tuổi Ngọ liên tục lên xuống khiến bạn luôn 
trong tâm trạng bất an, không ăn uống được nhiều 
và khi đó sức khỏe của bạn đi xuống. May mắn là 
càng về cuối tuần tình hình càng được cải thiện nên 
bạn đã cảm thấy an tâm hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.

Thời gian này hai người tâm đầu ý hợp hơn 
bao giờ hết, điều này mang lại cho bạn niềm vui 
không nhỏ. Đối phương không chỉ có cử chỉ lãng 
mạn mà còn tỏ ra hiểu rõ những sở thích, thói quen 
của bạn để chiều chuộng.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó sao Bách Việt xuất 
hiện vào lúc này nhắc nhở bạn chớ nên khoe 
khoang chuyện tình cảm của mình vì đó là lý do 
khiến có những kẻ ghen ghét tìm tới và muốn 
"cướp" hạnh phúc của bạn đấy. Thậm chí có người 
nhận ra hành động bất thường của một nửa là vì 
thời gian này họ có người khác.

8. Tuổi Mùi
Vận trình của tuổi 

Mùi tiềm ẩn nhiều hung họa, 
báo hiệu một tuần đầy biến 
động đang chờ đón bạn. Tuy 
nhiên khoảng đầu tuần vẫn 
suôn sẻ, có thể bạn còn đạt 
được một số thành tích lớn 

trong công việc. Từ giữa tuần trở đi cát khí giảm 
dần, khó khăn chồng chất khiến con giáp này phải 
nỗ lực rất nhiều mới có thể duy trì được những 
thành tựu mà mình vừa đạt được. 

Thời điểm giữa tuần là thời điểm khó khăn 
nhất của bản mệnh khi đối mặt với Thương Quan. 
Có lúc bạn mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, thế 
nhưng hãy mạnh mẽ lên, tin rằng bạn có thể đạt 
được những gì bạn muốn bằng năng lực của chính 
mình.

Tài lộc vượng, không bị phụ thuộc vào một 
nguồn thu cố định nên tuổi Mùi có thể thoải mái chi 
tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng 
ngày.

Đường tình duyên trắc trở, tuổi Mùi buồn 
chán vì người có duyên nhưng lại chẳng có phận, 
không đến được với nhau chỉ vì đôi bên cùng giữ 
cái tôi quá lớn. Bạn đừng để lòng tự ái quá cao mà 
đánh mất tình yêu của mình đến lúc nuối tiếc thì 
cũng đã muộn.

9. Tuổi Thân
Tuần mới của tuổi Thân có cát tinh nâng đỡ 

nên dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. 

Công việc cũng suôn sẻ hơn, 
bạn có đủ tài năng để chinh 
phục mọi khó khăn, trở ngại 
và giành được sự trọng dụng 
của lãnh đạo, cấp trên.

Nếu tuổi Thân có ý 
định khởi nghiệp, cầu tài, mở 
rộng quy mô làm ăn thì nên 

chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không tốt. 
Ngoài ra con giáp này cần lưu ý có những 

kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội để làm khó bạn. 
Nhưng đừng quá lo lắng, khi bạn vượt qua được trở 
ngại này cơ hội thành công rất cao. Nhất là khi sao 
Thiên Đức che chở mang lại không ít cơ hội thăng 
chức, có thêm tiền bạc cho bản mệnh trong tuần 
mới này.

Thực Thần xuất hiện vào thời điểm cuối 
tuần mang lại cho bạn chút bình yên và niềm tin 
nho nhỏ để bạn đứng lên, tiếp tục bước vào khó 
khăn để tìm ra giải pháp riêng cho mình. Lúc này, 
bạn cảm nhận rõ mình mạnh mẽ tới mức nào. 

Riêng về đường tình duyên thì lại may mắn 
ngập tràn, xua tan mọi vận xui. Đào hoa đang nở rộ, 
tạo điều kiện cho những người còn độc thân sớm 
tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng chung tay xây 
dựng hạnh phúc mới cho riêng mình.

10. Tuổi Dậu
Đường công danh 

sự nghiệp của tuổi Dậu về 
cơ bản là tốt. Cát tinh sẽ bảo 
vệ cho những thành quả mà 
bản mệnh đạt được, không 
phải lo lắng quá nhiều bởi 
những chuyện khác mà chỉ 

chuyên tâm phát huy năng lực một cách tốt nhất.
Đường tài lộc thì không được may mắn như 

vậy, có điềm báo tiền bạc tiêu tan. Không phải là 
không kiếm được tiền mà con giáp này cần có thêm 
thời gian để làm việc đó một cách tốt nhất, cộng 
thêm các khoản chi tiêu quá nhiều cũng trở thành 
một gánh nặng.

Phương diện tình cảm có tin vui, không bị 
ảnh hưởng bởi chuyện công việc và tiền bạc. Tình 
yêu đôi lứa vẫn gắn kết như xưa và có thể còn tiến 
thêm được những bước tiến mới. Vợ chồng hòa 
thuận, yêu thương nhau, gia đình không có điểm gì 
phải chê trách.

Tuy nhiên tuần này tuổi Dậu 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.

11. Tuổi Tuất
Vận trình tuần mới 

này của tuổi Tuất có điềm 
báo chỉ ra rằng có rắc rối. 
Bản mệnh lưu ý đừng lấy 
những trò đùa hài hước 
mang vào công việc, đừng 
quên rằng có những vấn đề 
đòi hỏi bạn cần phải nghiêm 

túc, nhất là trong những cuộc gặp gỡ quan trọng.

Ngay khi Thiên Tài che chở vào những 
ngày đầu tuần thì bạn phải tận dụng tốt cơ hội đang 
có. Hãy chớp lấy ngay nếu không càng về cuối tuần 
bạn càng gặp nhiều khó khăn, trở ngại mà bạn 
không thể kiểm soát được tình hình.

Chuyện tình cảm có chút xích mích, hiểu 
lầm nhưng may mắn sau đó mọi việc đã ổn thỏa. 
Một số con giáp tuổi Tuất độc thân vừa nuôi hi 
vọng về chuyện yêu đương thì ngay sau đó đã bị 
dập tắt khi bạn đối mặt với thực tế khác xa với 
những gì bạn nghĩ.

Bù vào đó, tình hình tiền bạc có dấu hiệu 
khởi sắc khi Tử Vi Cát tinh tương trợ. Có thể nguồn 
thu từ những khoản đầu tư trước đây đang duy trì 
tốt và giúp bạn thu về lợi nhuận đáng kể.

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 có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ 

hội của chính 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. ■

* Chỉ có vợ mới thế!
Đó là một đêm thật khủng khiếp. Gió thổi 

cắt da, tuyết rơi dày đặc... Đường phố vắng tanh. 
Ông chủ tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa thì một 
người đàn ông nhỏ bé lách vào. Ông ta mặc áo ấm, 
áo mưa, khăn choàng, nhưng vẫn bị ướt lóp ngóp.

- Bán cho tôi hai cái bánh cốm.
- Chỉ hai cái thôi à? - Ông chủ tiệm ngạc 

nhiên.
- Ừ, hai cái thôi. Một cho tôi và một cho 

Sherry!
- Sherry là vợ ông à?
- Chớ anh nói ai? - Người đàn ông gắt gỏng 

- Chẳng lẽ mẹ tôi lại bắt tôi ra đường trong một đêm 
như thế này à?!

Vui Cöôøi
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Chuyên gia cảnh báo chu 
kỳ hiếm của Mặt trời năm 2050: 
Trái đất sẽ bước vào kỷ băng hà 
mới

Trong vòng 30 năm tới, loài người có 
thể sẽ gặp một vấn đề đó là Mặt trời 
sẽ bước vào chu kỳ cực hiếm khiến 

cho Trái đất rơi vào Kỷ băng hà mới.

Chu kỳ của Mặt trời thường kéo dài trong 
khoảng 11 năm

Theo các nhà khoa học của NASA, trong 
vòng 30 năm tới, loài người sẽ gặp một vấn đề đó là 
Mặt trời sẽ bị yếu đi đáng kể. Trong tương lai, năng 
lượng mặt trời cung cấp cho Trái đất sẽ bị suy yếu 
đi rất nhiều. Việc này có thể sẽ khiến Trái đất bước 
vào kỷ băng hà mới.

Sở dĩ các nhà khoa học khẳng định như vậy 
là bởi khi nghiên cứu về Mặt trời họ phát hiện ra 
rằng hoạt động của nó tuân theo chu kỳ. Cụ thể, chu 
kỳ Mặt trời hay còn gọi là chu kỳ hoạt động từ năng 
lượng Mặt trời kéo dài trung bình trong 11 năm.

Chu kỳ Mặt trời là thuật ngữ chỉ sự thay đổi 
định kỳ số lượng các vết đen trên bề mặt của nó. 
Trong đó, khi Mặt trời có ít vết đen nhất được gọi là 
giai đoạn cực tiểu và khi Mặt trời hoạt động mạnh 
nhất, tức là có nhiều vết đen nhất được gọi là giai 
đoạn cực đại.

Thông thường, một chu kỳ Mặt trời kéo dài 
từ giai đoạn cực tiểu này tới giai đoạn cực tiểu tiếp 
theo. Các chuyên gia của NASA và Cục Quản lý 
Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) đã 
phối hợp và thành lập Ban dự đoán Chu kỳ Mặt trời 
(SCPP). 

Theo SCPP, cực tiểu năng lượng Mặt trời 
xảy ra vào tháng 12/2019, đánh dấu chính thức sự 
bắt đầu của một chu kỳ Mặt trời mới – Chu kỳ Mặt 
trời 25 (Solar Cycle 25). Chu kỳ này dự kiến kéo 
dài từ năm 2019 tới 2030.

Trong chu kỳ Mặt trời 25, Mặt trời dự kiến 
sẽ hoạt động cực đại vào tháng 7/2025. Giai đoạn 
cực đại thường sẽ làm gia tăng số lượng các vết 
đen, tia lửa Mặt trời (solar flare) và bão từ. Vết đen 
của Mặt Trời là dấu hiệu khởi đầu cho các vụ nổ và 

sự kiện giải phóng ánh sáng, vật chất và năng lượng 
vào không gian.

Bão từ có thể làm gián đoạn hệ thống thông 
tin liên lạc vô tuyến, hư hỏng vệ tinh, ảnh hưởng 
đến hệ thống điện trên Trái đất. Ngoài ra, trong giai 
đoạn cực đại, hoạt động của Mặt trời có thể gây ảnh 
hưởng đến hệ thống lưới điện, hàng không, tên lửa, 
GPS, vệ tinh và các phi hành gia trong không gian.

Và mới đây, trong một nghiên cứu mới về 
mặt trời của đại học California, các nhà khoa học 
đã đưa ra dự đoán về giai đoạn cực tiểu tiếp theo 
của Mặt trời là vào năm 2050. Họ cũng dự đoán 
thời điểm này Mặt trời sẽ rơi vào thời kỳ bất thường 
nhất. Đó là trong thời gian này Mặt trời sẽ trở nên 
"rất lạnh".

Nguy cơ rơi vào Kỷ Băng hà nhỏ năm 
2050

Theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc 
trường đại học California, Mặt trời vào năm 2050 
sẽ đi vào " chu kỳ cực tiểu vết đen kéo dài" hay còn 
gọi là Maunder Minimum. 

Vào chu kỳ cực tiểu vết đen kéo dài này, 
các vệt đen trên Mặt trời sẽ trở nên cực kỳ hiếm. 
Thuật ngữ này được nhà thiên văn học người Mỹ - 
John A, Eddy công bố trong một bài báo trên tạp 
chí Science vào năm 1976.

Trước đây, chu kỳ cực tiểu vết đen kéo dài 
đã được ghi nhận lần đầu bởi Gustav Spörer, một 
nhà thiên văn học người Đức vào năm 1887 và 
1889. 

Công trình này đã được chuyển tiếp cho 
Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia ở London và được 
mở rộng bởi các nhà thiên văn học là Edward 
Walter Maunder (1851-1928) và vợ của ông là 
Annie Russell Maunder (1868 -1947).

Chu kỳ cực tiểu vết đen kéo dài này đã từng 
xảy ra trong Kỷ Băng hà nhỏ. Khoảng thời gian này 
nhiệt độ của châu Âu và Bắc Mỹ được ghi nhận là 
có mức nhiệt thấp hơn mức trung bình rất nhiều. 

Mối tương quan giữa số lượng vết đen Mặt 
trời ít và mùa đông lạnh giá ở Anh vào những năm 
1683-1684, 1694-1695 và 1708-1709 đã được 
phân tích dựa trên tập dữ liệu khí tượng của nước 
Anh. Trái đất đã từng xuất hiện Kỷ Băng hà nhỏ 
vào thế kỷ 17.

Ngoài ra, một lời giải thích khác được đưa 
ra bởi các quan sát từ Thí nghiệm Khí hậu và Bức 
xạ Mặt trời của NASA cho thấy rằng sản lượng ánh 
sáng cực tím thay đổi nhiều hơn trong chu kỳ Mặt 
trời. Nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động năng 
lượng Mặt trời thấp dẫn đến mùa đông lạnh hơn ở 
một số nơi thuộc miền nam châu Âu, Canada, bắc 
Ây và Mỹ…

Vào thế kỷ 17 khi chu kỳ cực tiểu vết đen 
kéo dài diễn ra, sông Thames của Anh đã biến 
thành dòng sông băng vì nhiệt độ thấp bất thường. 

Thậm chí biển Baltic còn xuất hiện lớp 
băng cực hiếm và độ dày của băng đạt tới mức 
không thể tưởng tượng được. Trong thời gian đó, 
quân đội Thụy Điển đã trực tiếp băng qua biển 
Baltic để tiến vào Đan Mạch.

Đối với hiện tượng này, nhà vật lý người 

Mỹ - Dan Lubin đã tiến hành nghiên cứu đặc biệt 
về chu kỳ cực tiểu vết đen kéo dài. 

Qua nghiên cứu, ông tìn rằng hiện tượng 
một vài khu vực trên Trái đất trở nên lạnh hơn có 
liên quan mật thiết đến chu kỳ cực tiểu vết đen kéo 
dài của Mặt trời. Dan Lubin cho rằng vào năm 
2050, Trái đất sẽ bước vào Kỷ băng hà nhỏ tồi tệ 
hơn cả ở thế kỷ 17.

Theo dự đoán của các nhà nghiên cứu, năm 
2050, Trái đất có thể rơi vào Kỷ băng hà nhỏ lần 
nữa. 

Một khi Mặt trời bước vào chu kỳ này, 
không chỉ các tia cực tím sẽ bị suy yếu đáng kể mà 
độ sáng của nó cũng sẽ giảm đi. Do đó, nhiệt lượng 
của Mặt trời mà Trái đất nhận được sẽ giảm đi rất 
nhiều và việc này sẽ dẫn tới một loạt khu vực bị 
đóng băng. Và khi Mặt trời bước vào chu kỳ cực 
đại, tia cực tím và cường độ ánh sáng mà Trái đất 
nhận được cũng sẽ tăng lên nhiều lần.

Năng lượng Mặt trời suy yếu sẽ dẫn đến lớp 
ozone ở tầng bình lưu của Trái đất mỏng đi. Dòng 
khí quyển bên dưới sẽ thay đổi và gây ra tác động 
đến thời tiết và môi trường. 

Nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tác 
động của chu kỳ cực tiểu vết đen kéo dài của Mặt 
trời là không đồng đều. Do đó, châu Âu và Bắc Mỹ 
sẽ trở nên cực kỳ lạnh và phía nam Greenland sẽ trở 
nên ấm hơn.

Về tác động của chu kỳ này, một số người 
đã đặt ra câu hỏi rằng liệu nó có tác động tích cực 
đến sự nóng lên toàn cầu hay không? 

Các chuyên ra cũng đã đưa ra câu trả lời, dù 
Kỷ Băng hà nhỏ không thể ngăn chặn hoàn toàn 
việc biến đổi khí hậu nhưng chu kỳ cực tiểu vết đen 
kéo dài sẽ làm chậm quá trình ấm lên toàn cầu. 

Ngoài ra, dù nhiệt độ của tại một số nơi trên 
Trái đất có thể xuống tới âm độ vào chu kỳ cực tiểu 
vết đen kéo dài nhưng sự nóng lên toàn cầu vẫn là 
xu hướng chính. ■ 

* Nghệ thuật
Một vài bà nội trợ đang theo học lớp dạy vẽ 

hàng tuần. Giảng viên đang thuyết trình về chủ 
nghĩa hiện thực trong hội họa và một phụ nữ nói:

- Có lần tôi đã nghe kể về một họa sĩ đã vẽ 
một mạng nhện quá sinh động đến nỗi người đàn bà 
lau dọn, mất đến mười lăm phút mới quét sạch nó 
đi được!

Một người đàn bà khác bảo:
- Tôi chả tin được chuyện đó!
- Sao lại không chứ? Người giảng viên hỏi - 

Các họa sĩ đã được biết phải thực hiện những việc 
như thế!

- Các họa sĩ thì có thể! - Người phụ nữ nói - 
Nhưng các bà lau dọn thì không bao giờ!!!

Vui Cöôøi
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