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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 09, 2022
2002
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!

Chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Texas Insurance Hub

Chuùng toâi ñaïi dieän cho nhieàu coâng ty baûo hieåm khaùc nhau veà caùc
chöông trình Baûo hieåm Söùc Khoûe Medicare, Obamacare vaø Baûo hieåm Nhaân Thoï

Chuùng toâi chuyeân giuùp ngöôøi lôùn tuoåi xin Medicare

vaø caùc ñeà lieân quan ñeán an sinh xaõ hoäi 

Medicare Advantage (Phaàn A,B,C,&D)

Medicare Supplement

Noäp ñôn xin Tieàn höu, tieàn SSI, QMB vaø
xin giaûm tieàn thuoác cho caùc gia ñình
coù thu nhaäp thaáp

Ngoaøi ra, vaên phoøng chuùng toâi coù theå giuùp ñaêng kyù

baûo hieåm söùc khoûe Obamacare haøng naêm, vôùi caùc 

quyeàn lôïi khaùm söùc khoûe ñöôïc baûo hieåm chi traû

100% maø khoâng phaûi maát tieàn tuùi

0 Khaùm söùc khoûe toång quaùt ñònh kyø
  (annual general check up)

$

0 Chuïp quang tuyeán vuù (mammogram) cho
   phuï nöõ 40+ tuoåi

$

0 Noäi soi ruoät chaån ñoaùn ung thö
  (colon cancer screening)

$

0 Kieåm tra tuyeán tieàn lieät$

ÑAËC BIEÄT quyù vò coù theå ñaït ñuû ñieàu kieän ñeå mua

ñöôïc goùi baûo hieåm söùc khoûe vôùi möùc $0 moät thaùng

cho caû gia ñình!

Licensed Insurance A
gent

Call or Text 832-709-1799

Chuùng toâi coù theå giuùp quyù vò xin Medicare 3 thaùng tröôùc khi böôùc sang 65 tuoåi

548-2006/1574

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 

Mưa kim cương, hiện 
tượng nghe có vẻ vô lý nhưng 
lại hoàn toàn có thật

im cương là một trong những dạng Ktinh thể đắt giá nhất trên hành tinh 
của chúng ta, và mới đây các nhà 

khoa học đã có thể tạo ra được hiện tượng mưa kim 
cương - Diamond Rain ngay trong phòng thí 
nghiệm.

Cảnh tượng những viên kim cương từ trên 
trời rơi xuống không hề xảy ra trên hành tinh của 
chúng ta, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng nó là 
một hiện tượng hoàn toàn có thật. 

Chúng thực sự xảy ra trên bề mặt của các 
khí khổng lồ chẳng hạn như Sao Thiên Vương và 
Sao Hải Vương. Mới đây, họ đã tái tạo lại các điều 
kiện quan trọng để có thể hình thành hiện tượng 
"Diamond Rain" ngay trong phòng thí nghiệm và 
thu được cấu trúc nguyên tử của kim cương.

Theo The Guardian, hiện tượng này xảy ra 
trên hai hành tinh nói trên vì chúng chứa nhiều khí 
như hydro và heli, đồng thời những hành tinh này 
cũng có đại dương khổng lồ chứa nước, amoniac 
và hydrocacbon.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiệt 
độ và áp suất cao sâu bên trong các hành tinh này 
tác động lên các hydrocacbon trong đại dương để 
tạo ra kim cương rơi bên trong hành tinh.

Các nhà khoa học đã cố gắng sao chép các 
điều kiện bên trong các hành tinh này để sản xuất 
kim cương trong phòng thí nghiệm. Họ cũng có thể 
thăm dò cấu trúc của vật liệu khi nó được tạo ra để 
giúp cho việc nghiên cứu của họ.

"Bạn thực sự sẽ nhìn thấy cấu trúc nguyên 
tử của kim cương", Dirk Gericke, đồng tác giả của 
nghiên cứu từ Đại học Warwick, cho biết. 

Ông nói thêm rằng các thí nghiệm trước 
đây đã không thành công trong việc tái tạo các điều 
kiện bằng cách sử dụng tia laser và các kỹ thuật 
khác vì các nhà khoa học đã đánh giá thấp áp suất 
và các điều kiện khác có thể thấy rõ trên các hành 
tinh màu xanh này.

Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương được 
gọi là "những người khổng lồ băng" trong Hệ Mặt 
trời của chúng ta vì hai lớp bên ngoài của chúng 
bao gồm các hợp chất bao gồm hydro và heli.

Theo tiếng lóng của thiên văn học, "băng" 
dùng để chỉ tất cả các hợp chất của các nguyên tố 
nhẹ có chứa hydro, vì vậy nước (H2O), amoniac 
(NH3) và metan (CH4) của hành tinh khiến chúng 
trở thành “băng giá”. 

Màu xanh lam tuyệt đẹp của cả hai hành 
tinh là kết quả của các vết khí metan trong bầu khí 
quyển của chúng.

Gericke và nhóm của ông tiết lộ trên tạp chí 
Nature Astronomy rằng họ đã bắn tia laser vào 
polystyrene tiêu chuẩn - chất thay thế cho 
hydrocacbon được tìm thấy bên trong Sao Thiên 
Vương và Sao Hải Vương - để tạo ra kim cương.

"Tia laser được sử dụng để làm nóng nhanh 

bề mặt của polystyrene, khiến nó nở ra và tạo ra 
sóng xung kích. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra hai 
sóng xung kích, với sóng thứ hai nhanh hơn sóng 
đầu tiên. 

Khi các sóng xung kích bắt kịp với nhau, 
nhiệt độ và áp suất lần lượt là 5.000 K và 150 GPa 
được tạo ra - các điều kiện tương tự như điều kiện 
được tìm thấy ở khoảng 10.000 km vào bên trong 
hành tinh", The Guardian viết.

Các điều kiện cực đoan này đã khiến các 
liên kết giữa carbon và hydro trong polystyrene bị 
phá vỡ, đồng thời carbon liên kết với nhau để tạo ra 
kim cương. Nhóm nghiên cứu cũng đã chứng kiến 
sự hình thành của những viên kim cương, bằng 
cách sử dụng các xung ngắn của tia X.

Dominik Kraus, tác giả đầu tiên của nghiên 
cứu từ phòng thí nghiệm nghiên cứu Đức 
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, cho 
biết: "Thời gian thử nghiệm là rất ngắn. Và việc tìm 
thấy dấu vết rõ ràng của kim cương thực sự rất đáng 
ngạc nhiên".

Mặc dù nhóm nghiên cứu đã tạo ra kim 
cương trong phòng thí nghiệm, nhưng trên thực tế, 
chúng cực kỳ nhỏ, đường kính vài nanomet. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định 
rằng những viên kim cương được tạo ra trên Sao 
Thiên Vương và Sao Hải Vương sẽ có kích thước 
lớn hơn nhiều và trong tương lai họ sẽ sớm có thể 
sản xuất chúng với kích thước đó.

Gericke cũng chỉ ra rằng nghiên cứu của 
ông vượt xa những gì có thể quan sát thấy trên hai 
hành tinh và đang phát triển với tốc độ nhanh 
chóng. Ông gợi ý rằng nghiên cứu của mình có thể 
được hoàn thiện để sản xuất kim cương sử dụng 
trong các thiết bị cắt công nghiệp hoặc các dự án 
thương mại khác.

Ý tưởng về mưa kim cương lần đầu tiên 
được đề xuất trước khi thực hiện sứ mệnh Voyager 
2 vào năm 1977. Lý do khá đơn giản: Chúng ta biết 
Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương được tạo 
thành từ gì, đồng thời chúng ta biết rằng mọi thứ sẽ 
trở nên nóng hơn và dày đặc hơn khi đi sâu vào bên 
trong hành tinh.

Và sau đó, các mô hình toán học đã giúp 
cho chúng ta tính toán được rõ ràng khả năng xảy ra 
hiện tượng này, chẳng hạn như vùng trong cùng 
của lớp phủ của các hành tinh này có thể có nhiệt độ 
khoảng 7.000 kelvins (6.727 độ C) và áp suất gấp 6 
triệu lần khí quyển Trái đất.

Những mô hình tương tự cũng cho chúng ta 
biết rằng các lớp ngoài cùng của lớp phủ có nhiệt 
độ khoảng - 2.000 K (âm 1.727 độ C) và áp suất gấp 
200.000 lần áp suất khí quyển của Trái đất. 

Do đó amoniac và metan sẽ bị phân rã ở cấp 
độ nguyên tử và giải phóng cacbon. Sau đó, carbon 
sẽ liên kết với nhau tạo thành các chuỗi dài. Các 
chuỗi dài sau đó ép lại với nhau để tạo thành các 
mẫu tinh thể như kim cương.

Các tinh thể kim cương dày đặc sau đó rơi 
qua các lớp của lớp phủ cho đến khi nó quá nóng, 
bốc hơi và nổi ngược đồng thời lặp lại chu kỳ - do 
đó có thuật ngữ "mưa kim cương". ■

Nhóm nghiên cứu Hàn 
Quốc sử dụng thành công sóng 
siêu âm để sạc thiết bị điện tử từ 
xa

ỹ thuật sạc có thể giúp máy tạo Knhịp tim hay những thiết bị tương 
tự hoạt động liên tục, không cần 

lấy ra khỏi cơ thể để sạc định kỳ.
Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa phát 

triển thành công công nghệ sạc không dây thông 
qua sóng siêu âm, ứng dụng được vào việc sạc máy 
tạo nhịp tim hay chip tự động đẩy thuốc vào cơ thể. 
Nhờ công nghệ sạc bằng sóng siêu âm, bệnh nhân 
sẽ không cần thường xuyên rút thiết bị ra khỏi cơ 
thể nữa.

Công nghệ sạc không dây mới đang được 
ứng dụng trong việc cấp năng lượng cho 
smartphone, smartwatch… do hiệu năng không 
cao và khoảng cách sạc ngắn.

Thông thường, một lớp đồng sẽ tạo ra 
trường điện từ, chuyển năng lượng tới cuộn dây 
cảm ứng có trong thiết bị vốn có khả năng biến 
trường điện từ thành dòng điện. Tuy nhiên, công 
nghệ sạc không dây này yêu cầu hai thiết bị phải có 
tiếp xúc.

Đại diện Viện Khoa học và Công nghệ Hàn 
Quốc (KIST) nói rằng nhóm nghiên cứu đã chọn 
được sóng siêu thanh thay cho sóng điện từ làm hệ 
thống chuyển giao năng lượng. 

Nhóm đã thiết kế riêng một thiết bị điện ma 
sát có thể truyền sóng siêu âm, để chuyển năng 
lượng thành điện năng.

Trong thử nghiệm dưới nước, nhóm nghiên 
cứu của KIST đã có thể chuyển số năng lượng 8 
megawatt-giờ vào một thiết bị nằm cách nguồn 
điện 6 centimet. Hiệu năng thiết bị đạt 4%, đủ để 
thắp sáng khoảng 200 đèn LED hoặc cấp điện năng 
cho cảm biến truyền tải dữ liệu qua bluetooth.

Các chuyên gia KIST nhận định hiệu năng 
chuyển đổi năng lượng rất cao, khi hệ thống sạc 
không phát quá nhiều nhiệt trong quá trình thử 
nghiệm. 

Bên cạnh đó, kỹ thuật sạc không dây có thể 
tìm được “đất dụng võ” trong việc sạc thiết bị y tế 
gắn trong người. Sóng siêu âm cũng đã quen thuộc 
với ngành y tế suốt hàng trăm năm nay, từ soi nội 
tạng cho tới quan sát bào thai phát triển.

“[Thử nghiệm] đã cho thấy thiết bị gắn 
trong người có thể vận hành với điện cung cấp bởi 
công nghệ sạc mới”, nhà nghiên cứu Song Huyn-
cheol nói trong buổi họp báo mới diễn ra. 

Vị giáo sư nhận định khi hiệu năng và độ an 
toàn được cải thiện, kỹ thuật sạc có thể được ứng 
dụng trong y khoa và cả trong cảm biến thám hiểm 
lòng biển. ■  
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No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

NHÀN NGUYỄN

641-1999/1567

Quality Work with 
20 Years Experience

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

671-2002/1570

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

736-2008/1576

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort
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Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khi Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

Pháp và Australia quyết 

tâm tạo dựng một 'khởi đầu 

mới'
(VN+) - Tổng thống Pháp Emmanuel 

Macron đã bắt tay nồng nhiệt với Thủ tướng 

Australia Anthony Albanese bên ngoài Điện 

Elysee, trước khi tiến vào trong để hội đàm.

Pháp và Australia ngày 1/7 đã mở ra 

“chương mới” trong mối quan hệ sau những bất 

đồng liên quan đến việc Canberra hủy hợp đồng 

đóng tàu ngầm với Paris trị giá 62 tỷ USD hồi năm 

2021.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã 

bắt tay nồng nhiệt với Thủ tướng Australia 

Anthony Albanese bên ngoài Điện Elysee, trước 

khi tiến vào trong để hội đàm.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Albanese 

khẳng định hai bên “đang mở ra một chương mới 

trong mối quan hệ” và ông sẽ tiếp cận các mối quan 

hệ thông qua sự tin cậy, tôn trọng và chân thật.

Về phần mình, Tổng thống Macron cho 

biết cuộc hội đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ 

khi ông Albanese giữ cương vị Thủ tướng Australia 

hồi tháng Năm vừa qua “đánh dấu sự sẵn sàng xây 

dựng lại mối quan hệ tin cậy giữa hai nước”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và 

Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Theo ông, đây là mối quan hệ dựa trên sự 

tôn trọng lẫn nhau. Sau khi thừa nhận “những thời 

điểm khó khăn”, Tổng thống Macron nhấn mạnh 

mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng 

lợi ích chung trong việc ổn định khu vực Thái Bình 

Dương.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình 

ABC ngày 23/6, Thủ tướng Australia Albanese đã 

nhấn mạnh sự cần thiết phải “khởi động lại” mối 

quan hệ giữa Australia và Pháp khi cho rằng Pháp 

là một “trung tâm quyền lực” ở châu Âu và cũng là 

nước đóng vai trò “chủ chốt” ở khu vực Thái Bình 

Dương.

Ngày 11/6, truyền thông Australia cho biết 

Chính phủ Australia sẽ trả 830 triệu AUD (580 

triệu USD) tiền bồi thường cho Tập đoàn Naval 

của Pháp vì đã hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với 

hãng này.

Thủ tướng Albanese nhận định khoản bồi 

thường là “công bằng và bình đẳng” và sẽ cho phép 

tái thiết lập quan hệ song phương tốt đẹp hơn giữa 

Australia và Pháp.

Mối quan hệ giữa Canberra và Paris đã rạn 

nứt từ năm ngoái khi Australia bất ngờ hủy hợp 

đồng tàu ngầm với Pháp để chuyển sang thực hiện 

thỏa thuận đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng 

hạt nhân trong khuôn khổ đối tác an ninh mới với 

Mỹ và Anh (AUKUS).

Cụ thể, Washington và London sẽ cung cấp 

cho Canberra công nghệ và năng lực triển khai các 

tàu ngầm hạt nhân.

Như vậy, Australia sẽ là nước thứ hai được 

tiếp cận công nghệ của Mỹ để đóng tàu ngầm hạt 

nhân, sau khi Anh được tiếp cận công nghệ này 

năm 1958.

Thủ tướng Australia khi đó là ông Scott 

Morrison tuyên bố nước này đặt lợi ích quốc gia 

lên hàng đầu để giải thích cho việc hủy hợp đồng 

tàu ngầm với Pháp.

Belarus cho phép công 

dân Ba Lan nhập cảnh không 

cần thị thực
( V N + )  -  T ổ n g  t h ố n g  A l e x a n d e r 

Lukashenko quyết định áp dụng tạm thời cơ chế 

nhập cảnh không cần thị thực đối với các công dân 

Ba Lan trong vòng 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7-

31/12.

Belarus ngày 30/6 đã thông báo về việc tạm 

ngừng yêu cầu thị thực đối với các công dân Ba 

Lan nhằm thể hiện chính sách “láng giềng tốt” với 

quốc gia này.

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát biên giới của 

Belarus cho biết Tổng thống nước này Alexander 

Lukashenko đã quyết định áp dụng tạm thời cơ chế 

nhập cảnh không cần thị thực đối với các công dân 

Ba Lan trong vòng 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7-

31/12.

Ảnh minh họa

Công dân Ba Lan có thể tới các khu vực 

biên giới mà không cần phải có giấy phép đặc biệt 

như yêu cầu trước đây, miễn là họ giải trình được 

với cán bộ hải quan về lý do đi lại và khu vực dự 

định tới.

Ngoài công dân Ba Lan, Tổng thống 

Lukashenko cũng đã đưa ra quyết định tương tự 

đối với các công dân Litva và Latvia cho tới cuối 

năm nay.

Sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine hồi 

cuối tháng 2, Tổng thống Lukashenko từng bị 

nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) chỉ 

trích là có thể gây ra cuộc khủng hoảng người di cư 

khi cho phép những người di cư được nhập cảnh rồi 

mắc kẹt tại Belarus và không thể di chuyển tới Ba 

Lan, quốc gia thành viên của EU.
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Liên minh châu Âu và Ấn 
Độ nối lại tiến trình đàm phán 
thương mại

(VN+) - EU và Ấn Độ đã nối lại tiến trình 
đàm phán thương mại sau 8 năm gián đoạn. Tiến 
trình đàm phán nói trên, nhằm củng cố quan hệ 
kinh tế và thiết lập thỏa thuận thương mại toàn diện 
chung vào cuối 2023.

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã nối 
lại tiến trình đàm phán thương mại sau 8 năm gián 
đoạn. Tiến trình đàm phán nói trên, nhằm củng cố 
quan hệ kinh tế và thiết lập thỏa thuận thương mại 
toàn diện chung vào cuối năm 2023, là động thái 
mới nhất trong một loạt nỗ lực của EU nhằm nâng 
cấp các mối quan hệ với Ấn Độ.

Tuần trước, ủy viên phụ trách thương mại 
EU Valdis Dombrovskis tuyên bố “đối với EU, 
quan hệ đối tác với Ấn Độ là một trong những mối 
quan hệ quan trọng nhất cho thập kỷ tới”, trong khi 
Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho 
rằng những cuộc đàm phán thể hiện “một đối tác 
thương mại toàn cầu trong thế kỷ 21”.

Ảnh minh họa
Trong khi đó, EU và Trung Quốc đã không 

thể ấn định thời điểm tiến hành những cuộc đàm 
phán kinh tế cấp cao hồi tháng trước. Các nguồn tin 
EU tiết lộ những yêu cầu của EU đối với Trung 
Quốc vẫn chưa được hồi đáp.

Đàm phán thương mại EU-Ấn Độ vẫn luôn 
rơi vào tình trạng khó khăn và bị đình trệ trong năm 
2013 do những bất đồng về thuế quan của Ấn Độ và 
các chính sách thị thực của EU đối với công nhân 
lành nghề của Ấn Độ.

Tuy nhiên, bà Garima Mohan - thành viên 
cấp cao trong chương trình châu Á của Quỹ 
Marshall (Đức) - nhận định rằng mối quan hệ này 
hiện nay “đã rất chín muồi”.

Hàn Quốc thành lập hội 
đồng giải quyết tranh cãi với 
Nhật Bản

(VN+) - Trong bối cảnh Tòa án Tối cao dự 
kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề lao 
động cưỡng bức thờ chiến, Bộ Ngoại giao Hàn 
Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại 
giao .

Hàn Quốc dự kiến thành lập một hội đồng 
giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến 
vào ngày 4/7 tới. Đây được xem là động thái nhằm 
tìm kiếm các giải pháp ngoại giao của Seoul trước 
khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết về một 

trong những trở ngại lớn nhất đối với triển vọng cải 
thiện quan hệ song phương Hàn-Nhật.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang xem xét các 
biện pháp để cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản, 
vốn đã rơi xuống mức thấp nhất trong những năm 
qua, sau phán quyết của một tòa án Hàn Quốc yêu 
cầu các công ty Nhật Bản có trách nhiệm bồi 
thường cho những nạn nhân Hàn Quốc bị ép làm 
lao động khổ sai trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Bán 
đảo Triều Tiên (1910-1945).

Trong bối cảnh Tòa án Tối cao dự kiến sẽ 
đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này trong 
những tháng tới, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang nỗ 
lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Trong trường hợp phán quyết đưa ra có lợi 
cho các nạn nhân Hàn Quốc, các công ty Nhật Bản 
bao gồm Mitsubishi Heavy Industries và Nippon 
Steel sẽ bị thu hồi, thanh lý tài sản tại Hàn Quốc. 
Đây được cho là “lằn ranh đỏ” mà Tokyo đã nhiều 
lần cảnh báo Seoul sẽ phải hối hận nếu vượt qua.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang 
cân nhắc phương án thành lập một quỹ trị giá 30 tỷ 
won (23.000 USD) để bồi thường cho 300 nạn 
nhân. Bộ này đã kêu gọi các nạn nhân chủ động bày 
tỏ yêu cầu thông qua hội đồng sắp được thành lập, 
đồng thời thu thập ý kiến từ chính các nạn nhân để 
xác định những mục tiêu cụ thể.

Nỗ lực của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhằm 
giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến 
được đưa ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol và 
người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio trao đổi 
các thông điệp hữu nghị tại hội nghị thượng đỉnh 
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 
vừa qua. 

Quang cảnh bên ngoài tòa án quận trung 
tâm Seoul ngày 8/1/2021

Theo kết quả khảo sát gần đây do các tờ 
Hankook Ilbo (Hàn Quốc) và Yomiuri Shimbun 
(Nhật Bản) thực hiện, 52,9% người Hàn Quốc bày 
tỏ kỳ vọng quan hệ Hàn-Nhật sẽ được cải thiện 
dưới chính quyền mới, tăng so với mức 28,9% của 
năm ngoái. Tại Nhật Bản, 31% số người được hỏi 
ủng hộ cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, tăng từ 
mức 14% của năm ngoái.

Ấn Độ kêu gọi bảo vệ 
quyền của phụ nữ và trẻ em gái 
ở Afghanistan

(VN+) - Đại sứ kiêm Phó Đại diện thường 
trực Phái bộ thường trực Ấn Độ tại Geneva - ông 

Puneet Agrawal ngày 1/7 đã kêu gọi đảm bảo 
quyền của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Đại sứ kiêm Phó Đại diện thường trực Phái 
bộ thường trực Ấn Độ tại Geneva-ông Puneet 
Agrawal ngày 1/7 đã kêu gọi đảm bảo quyền của 
phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong tuyên bố 
của Ấn Độ khi tham dự phiên Tranh luận khẩn cấp 
về “tình hình nhân quyền của phụ nữ và trẻ em gái ở 
Afghanistan” trong khuôn khổ cuộc họp của Hội 
đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) kéo 
dài từ ngày 13/6-8/7.

Ông Agrawal nói: “Chúng tôi hối thúc Phái 
bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan 
(UNAMA) nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo các 
quyền của phụ nữ, trẻ em và dân tộc thiểu số được 
tôn trọng và bảo vệ”.

Theo ông, “ngày càng có nhiều nỗ lực 
nhằm loại phụ nữ khỏi cuộc sống cộng đồng ở 
Afghanistan. Chúng tôi cùng các bên khác kêu gọi 
bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái, trong đó 
có quyền được học hành, và đảm bảo rằng những 
thành quả đã đạt được trong thời gian đấu tranh kéo 
dài 2 thập kỷ qua không bị đảo ngược”.

Đại sứ Ấn Độ nhấn mạnh rằng các quyền 
cơ bản của dân thường, trẻ em, bé gái và phụ nữ - 
trong đó có quyền tự do ngôn luận, bày tỏ quan 
điểm, tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế-đã bị cản 
trở nghiêm trọng do tình hình đang diễn ra.

Bên cạnh đó, Đại sứ Agrawal cũng gửi lời 
“chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình họ, 
cùng toàn thể những người bị ảnh hưởng bởi trận 
động đất kinh hoàng hôm 22/6 vừa qua tại 
Afghanistan”.

Ông cho biết Ấn Độ chia sẻ nỗi đau của 
người dân Afghanistan và với tư cách là một người 
bạn thực sự, đồng thời là quốc gia có phản ứng đầu 
tiên, New Delhi đã chuyển 27 tấn hàng hỗ trợ khẩn 
cấp trên 2 chuyến bay tới cho người dân 
Afghanistan.

Mỹ viện trợ quân sự bổ 
sung trị giá 820 triệu USD cho 
Ukraine

(VN+) - Gói viện trợ bao gồm 2 hệ thống 
phòng không, bổ sung đạn dược cho các bệ phóng 
tên lửa chính xác Himars mà Mỹ bắt đầu cung cấp 
cho Ukraine trong tháng 6, 4 radar phòng không...

Ngày 1/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 
gói viện trợ bổ sung vũ khí và đạn dược cho 
Ukraine trị giá 820 triệu USD.

Đây là gói viện trợ thứ 14 về vũ khí, trang bị 
mà Washington chuyển cho Kiev.

Gói viện trợ nói trên bao gồm 2 hệ thống 
phòng không, bổ sung đạn dược cho các bệ phóng 
tên lửa chính xác Himars mà Mỹ bắt đầu cung cấp 
cho Ukraine trong tháng 6, 150.000 viên đạn pháo 
155mm và 4 radar phòng không.

Các hệ thống phòng không gồm hệ thống 
tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung, do các 
hãng sản xuất vũ khí Raytheon và Kongsberg 
Defence & Aerospace phát triển.
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Trong khi đó, những bệ phóng được điều 

khiển từ xa sẽ hỗ trợ các lực lượng Ukraine đối phó 
với những máy bay không người lái và có người 
lái, tên lửa hành trình.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Todd 
Breasseale tuyên bố Mỹ tiếp tục hợp tác với các 
đồng minh và đối tác nhằm cung cấp khí tài cho 
Ukraine.

Bệ phóng tên lửa chính xác Himars
Gói viện trợ bổ sung nói trên được trích ra 

từ các kho dự trữ của quân đội Mỹ, đã nâng tổng giá 
trị vũ khí trang bị mà Washington cung cấp cho 
Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự 
đặc biệt tại nước này lên 6,9 tỷ USD.

Tiềm ẩn căng thẳng mới 
trong quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ 
với Đức và Mỹ

(VN+) - Một tòa án ở Ankara đã cấm quyền 
truy cập của DW (Đức) và VOA (Mỹ) sau khi 2 tổ 
hợp truyền thông này không nộp đơn xin cấp phép 
phát sóng địa phương theo quy định mới được đưa 
ra trong năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt quyền truy cập các đài 
truyền hình công của Đức và Mỹ - một động thái đe 
dọa sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao 
trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, tối 30/6, một tòa án ở Ankara đã 
cấm quyền truy cập của Deutsche Welle (DW) của 
Đức và Voice of America (VOA) của Mỹ, sau khi 
hai tổ hợp truyền thông này không nộp đơn xin cấp 
phép phát sóng địa phương theo quy định mới được 
đưa ra trong năm nay. 

Với quyết định trên, cả hai cổng thông tin 
của Đức và Mỹ đều không thể truy cập được ở Thổ 
Nhĩ Kỳ nếu không sử dụng công nghệ VPN ẩn vị 
trí của người dùng.

Về phần mình, DW và VOA lập luận rằng 
một giấy phép địa phương do Cơ quan Quản lý 
truyền thông RTUK của Thổ Nhĩ Kỳ cấp là vi 
phạm hoạt động độc lập của họ và như vậy Ankara 
có thể kiểm duyệt nội dung.

Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ 
châm ngòi cho những căng thẳng mới trong quan 
hệ của nước này với hai đồng minh trong Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời 
là đối tác thương mại quan trọng nhất của nước 
này.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức đã chỉ trích 
các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực từ 
tháng 2/2022.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc tổ hợp truyền 
thông DW Peter Limbourg cho rằng DW đã không 
xin giấy phép của Thổ Nhĩ Kỳ với lý do có thể ảnh 
hưởng đến việc phát sóng độc lập. DW tuyên bố sẽ 
thúc đẩy động pháp lý đối với lệnh cấm truy cập mà 
Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt.

Italy: Thủ tướng Draghi và 
lãnh đạo M5S đàm phán giảm 
căng thẳng

(VN+) - Một tranh cãi lớn đã nổ ra trong 
tuần này, khi ông Conte cáo buộc Thủ tướng 
Draghi yêu cầu người sáng lập M5S là Beppe 
Grillo loại cựu Thủ tướng Conte khỏi đảng này.

Ngày 1/7, Thủ tướng Italy Mario Draghi và 
thủ lĩnh Phong trào 5 sao (M5S), cựu Thủ tướng 
Giuseppe Conte, đã bắt đầu các cuộc đàm phán, 
trong bối cảnh căng thẳng trong liên minh cầm 
quyền có thể dẫn đến khả năng khủng hoảng chính 
phủ.

Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu 
trong cuộc họp báo tại Rome, ngày 30/6

Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Draghi 
đã điện đàm với ông Conte trước cuộc gặp trực tiếp 
vào ngày 4/7 tới.

Một tranh cãi lớn đã nổ ra trong tuần này, 
khi ông Conte cáo buộc Thủ tướng Draghi yêu cầu 
người sáng lập M5S là Beppe Grillo loại cựu Thủ 
tướng Conte khỏi đảng này.

Thủ tướng Draghi phủ nhận điều này và nói 
rằng ông sẽ giải quyết vấn đề với người tiền nhiệm 
của mình với tư cách là Thủ tướng.

Trước đó, ngày 29/6, Thủ tướng Italy 
Mario Draghi đã quyết định rời Hội nghị thượng 
đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO), đang diễn ra tại Tây Ban Nha, sớm hơn 
một ngày so với dự kiến, để về nước tổ chức cuộc 
họp khẩn của chính phủ.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn từ Hội nghị 
thượng đỉnh NATO ở Madrid, Thủ tướng M. 
Draghi khẳng định chính phủ đoàn kết dân tộc Italy 
sẽ không sụp đổ và cho biết ông sẽ sớm gặp để thảo 
luận trực tiếp với ông Conte.

IAEA kiểm tra biện pháp 
bảo vệ tàu ngầm hạt nhân của 
Australia

(VN+) - IAEA chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng 
kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt 

nhân theo quan hệ đối tác với Mỹ và Anh 
(AUKUS) của Canberra.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân 
của Liên hợp quốc sẽ tới Australia khi cơ quan này 
chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng kế hoạch đóng tàu ngầm 
chạy bằng năng lượng hạt nhân theo quan hệ đối 
tác với Mỹ và Anh (AUKUS) của Canberra.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nguồn 
tin Đài ABC ngày 2/7 tiết lộ Tổng giám đốc Cơ 
quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael 
Grossi sẽ đến Australia trong tuần tới để hội đàm 
với các quan chức cấp cao tại Canberra và gặp Thủ 
tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Ngoại giao 
Penny Wong.

Tổng giám đốc IAEA dự kiến sẽ đến thăm 
trụ sở của Tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt 
nhân Australia tại lò phản ứng hạt nhân Lucas 
Heights ở Sydney.

Theo hãng truyền thông quốc gia Australia, 
chuyến thăm của ông Grossi sẽ tập trung vào các 
biện pháp bảo vệ mà theo quy định Australia sẽ 
phải áp dụng để đảm bảo chương trình tàu ngầm 
hạt nhân không gây ra bất kỳ rủi ro an toàn hoặc 
phổ biến hạt nhân nào.

Ông cũng dự kiến sẽ thảo luận về các tác 
động pháp lý của thỏa thuận AUKUS.

Là một bên ký kết Hiệp ước không phổ biến 
vũ khí hạt nhân của IAEA, Australia sẽ phải chứng 
minh cho tổ chức này rằng việc chuyển giao công 
nghệ và vật liệu hạt nhân để cung cấp năng lượng 
cho các tàu ngầm không vi phạm thỏa thuận.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng 
Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi

Hiệp ước không cấm sử dụng vật liệu hạt 
nhân cho động cơ đẩy hải quân hạt nhân và chính 
phủ liên bang Australia khẳng định rằng chương 
trình AUKUS không gây ra bất kỳ rủi ro phổ biến 
vũ khí nào và sẽ không vi phạm hiệp ước.

Tuy nhiên, năm ngoái, ông Grossi tuyên bố 
cả ba quốc gia tham gia AUKUS vẫn sẽ phải đạt 
được “thỏa thuận cụ thể với IAEA” theo một “quy 
trình rất, rất khắt khe”.

Ông nói: “ ều này có nghĩa là chúng tôi và Đi
Australia, Hoa Kỳ và với Vương quốc Anh phải 
tham gia vào một cuộc đàm phán kỹ thuật rất phức 
tạp để bảo đảm rằng kết quả của việc này là không 
làm suy yếu cơ chế phi hạt nhân”.
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“Vùng cấm địa” trên thế 
giới: Đầy nước nhưng không 1 
cây cầu nào có thể bắc qua - Vì 
sao?

Sông Amazon là một hệ thống nước 
khổng lồ, phức tạp len lỏi qua một 
trong những hệ sinh thái phức tạp và 

quan trọng nhất trên thế giới - rừng nhiệt đới 
Amazon ở Nam Mỹ. Cho đến nay, sông Amazon là 
con sông lớn nhất trên Trái Đất về thể tích và chiều 
rộng, Livescience thông tin.

Theo dữ liệu của Bách khoa toàn thư 
Britannica (Anh), lưu vực sông Amazon có diện 
tích khoảng 7 triệu km vuông, tương đương với 
diện tích của Australia. Sông Amazon có tới 1.100 
phụ lưu và lưu lượng trung bình khoảng 209.000 
m³/giây, vượt xa sông Nile ở châu Phi và sông 
Mississippi ở Mỹ.

Người ta ước tính rằng khoảng 1/5 lượng 
nước chảy ra khỏi bề mặt Trái Đất là do sông 
Amazon mang theo ra Đại Tây Dương. Lưu lượng 
nước trong mùa lũ ở cửa sông nhiều gấp 4 lần sông 
Congo và gấp 10 lần lưu lượng của sông 
Mississippi. Trên thực tế, sông Amazon có lưu 
lượng lớn hơn 6 con sông lớn tiếp theo trên thế giới 
cộng lại.

Tổng chiều dài của sông Amazon là 6.400 
km - là sông dài thứ hai trên thế giới, ngắn hơn một 
chút so với sông Nile - nhưng vẫn tương đương với 
khoảng cách từ Thành phố New York (Mỹ) đến 
Thành Rome (Italia).

Ở đây có nhiều loài động vật và thực vật 
nhất thế giới phát triển và là "nguồn gen" tự nhiên 
của Trái Đất. Nơi đây là nhà của nhiều loài nhất thế 
giới, với hơn 2,5 triệu loài côn trùng và hơn 10.000 
loài các loài thực vật và hàng nghìn loài động vật có 
vú.

Sông Amazon đồng nghĩa với sự rộng lớn, 
bí ẩn và khó tiếp cận. Người dân địa phương hầu 
như không dám xuống nước ngoại trừ những người 
bản địa có nhiều kinh nghiệm thăm dò và một số 
nhà khoa học cần nghiên cứu khoa học.

Cho đến nay, không có cây cầu nào bắc qua 
toàn bộ lưu vực. Tại sao lại thế? Sông Amazon 
đáng sợ như thế nào? Có thứ gì trong đó?

Amazon - “vùng cấm địa” đáng sợ
Sông Amazon là thiên đường của các loài 

động-thực vật, nhưng là "vùng cấm địa" của con 
người. Đây là lý do!

Piranha:
Có hơn 3.000 loại cá ở sông Amazon, mỗi 

loại đều là một vũ khí lợi hại, trong đó phổ biến và 
được biết đến nhiều nhất là cá piranha - Loài cá có 
hàm răng như lưỡi cưa sắc nhọn và hiếu chiến.

Cá piranha ở sông Amazon đặc biệt nhạy 
cảm với mùi máu. Chúng có thể ngửi được một giọt 
máu trong 200 lít nước.

Cách thức săn mồi của chúng cũng rất khôn 
ngoan, chúng luôn tấn công mục tiêu theo đàn. Đầu 
tiên chúng tấn công vào mắt, chân, đuôi và các cơ 
quan khác có thể hỗ trợ việc chạy trốn của con mồi, 
khiến con mồi mất khả năng di chuyển. Khi con 
mồi mất khả năng chống cự, đàn cá piranha ở 
"tuyến đầu" sẽ lao lên cắn xé bằng hàm răng sắc 
nhọn, rồi rút lui về tuyến hai sau khi “nếm mật”.

Caiman đen:
Cá sấu Caiman đen được mệnh danh là "kẻ 

săn mồi hàng đầu" của sông amazon, với hình dáng 
trông giống như một con thằn lằn, có thể dài tới 6 
mét và nặng khoảng 650 kg. Nó thường sống gần 
mặt nước, có thể bò và bơi. Loài này rất giỏi tấn 
công và hiếm khi chủ động tấn công con người.

Anaconda:
Anaconda Amazon là loài trăn anaconda 

còn sống lớn nhất thế giới, bản thân nó không có 
độc nhưng trong trường hợp có lợi thế tuyệt đối về 
kích thước thì con mồi không có khả năng sống sót.

Anaconda có thể dài tới 10 mét và nặng từ 
250 kg đến 300 kg, kích thước khổng lồ quyết định 
sự hung dữ của nó. Nó rất giỏi trong việc cuộn siết 
con mồi. Đầu tiên nó quấn con mồi thành vòng tròn 
bằng chính thân hình to lớn của nó khiến con mồi 
ngạt thở, khi con mồi sắp chết thì nó quay đầu lại và 
ăn thịt.

Đây là loài sống bán thủy sinh. Anaconda 
thích sống trong đầm lầy, và cây cối rậm rạp đóng 
vai trò như một lớp ngụy trang tự nhiên và giúp làm 
cho con mồi sập bẫy. Khi ở dưới nước, Anaconda 
thể hiện sự tồn tại của một con bạo chúa, tốc độ cực 
nhanh và kích thước khổng lồ có thể nhanh chóng 
truy đuổi con mồi.

Ngoài những sinh vật này ra, còn có những 
sinh vật nguy hiểm như Arapaima, cá mập, cá da 
trơn và lươn điện ở sông Amazon, mỗi con đều vô 
cùng đáng sợ và con mồi kết thúc thảm hại đến mức 
không kẻ nào dám đối đầu với chúng.

Tại sao chưa có cây cầu nào bắc qua sông 
amazon?

Cho đến nay vẫn chưa có cây cầu nào bắc 
qua lưu vực sông Amazon chính, và lý do rất phức 
tạp, bao gồm yếu tố chính là tự nhiên và xã hội.

1. Điều kiện địa hình và địa chất không 
cho phép

Về địa hình, lưu vực sông Amazon có diện 
tích rộng lớn, các phụ lưu của nó phân bố theo hình 
lưới, có chiều rộng rất rộng. Hầu hết các khu vực 
mà nó chảy qua đều bằng phẳng và xung quanh là 
cát mềm.

Trong mùa khô, chiều rộng của sông 

Amazon ở nhiều nơi có thể từ 4 km đến 5 km - và 
vào mùa mưa, con số này có thể tăng lên 50 km, với 
độ sâu khoảng 50 mét. Do ảnh hưởng của nhiều 
phụ lưu, chiều rộng và độ sâu của sông cùng với 
nền đất yếu đã làm tăng thêm khó khăn trong việc 
xây dựng cầu.

2. Các yếu tố rủi ro từ đa dạng sinh học
Như đã đề cập trước đó, hàng triệu loài sinh 

vật phát triển trong lưu vực sông Amazon, và việc 
xây dựng các cây cầu cũng sẽ phá hủy đa dạng sinh 
học trong rừng nhiệt đới. Đồng thời, cũng ẩn chứa 
nhiều nguy hiểm, nếu gặp phải những loài hung dữ 
kể trên, con người sẽ không có cơ hội sống sót.

3. Giá trị mà cây cầu mang lại là không 
cao

Lưu vực sông Amazon là một môi trường 
gần với hệ sinh thái nguyên sinh, vật chủ ở đây là 
động vật và thực vật, ít người và không có đường 
xá đàng hoàng, chưa nói đến các thành phố lớn hay 
các khu vực phát triển, do đó, một cây cầu ở đây 
không thể tạo ra giá trị kinh tế tương ứng.

8 quốc gia mà nó đi qua, trong đó có Brazil 
và Peru, có nền kinh tế phát triển trung bình, việc 
thiếu hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cũng như không 
có điều kiện xây cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc 
thông thuyền. Năm 2010, Brazil cố gắng xây 1 cây 
cầu qua nhánh sông nhỏ của nó.

Cho dù để bảo vệ sinh thái, các mối đe dọa 
sinh học hay dân số và giá trị kinh tế mà nó mang 
lại, việc xây dựng cây cầu qua sông Amazon chính 
vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi. ■

Sự khác biệt giữa tuyết 
nhân tạo và tuyết tự nhiên

Trong khi những người trượt tuyết 
giải trí thích tuyết tự nhiên vì độ 
mềm xốp, các vận động viên trượt 

tuyết lại chọn tuyết nhân tạo để lướt đi nhanh nhất 
có thể. Tuyết nhân tạo ngày càng được đánh giá cao 
qua mỗi kỳ thế vận hội.

Sự khác biệt
Thế vận hội mùa Đông thường gợi nhắc 

đến hình ảnh của những dãy núi tuyết, sân băng 
cùng các vận động viên trong trang phục ấm áp 
giữa thời tiết lạnh giá. Điều này hoàn toàn phù hợp 
với khung cảnh khi hàng năm, Olympic mùa Đông 
được tổ chức tại những nơi có lượng tuyết rơi trung 
bình từ 7,6m trở lên.

Tuy nhiên, địa điểm được lựa chọn tổ chức 
Thế vận hội Bắc Kinh 2022 gần như không có 
tuyết. Khí hậu nơi đây tương đối ôn hòa, dễ chịu. 
Do đó, Trung Quốc đã lựa chọn sử dụng tuyết nhân 
tạo.

Mặc dù, tuyết nhân tạo và tuyết tự nhiên 
đều là nước đóng băng, hầu hết người trượt tuyết 
đều có thể nhận ra sự khác nhau giữa hai hiện tượng 
này. 

Tuyết nhân tạo sử dụng nước áp suất cao, 
khí nén và vòi phun chuyên dụng để bắn những 
giọt chất lỏng cực nhỏ vào không khí, sau đó đóng 
băng trước khi chúng rơi xuống đất. Nhưng việc 
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tạo tuyết không đơn giản chỉ cần duy trì không khí 
đủ lạnh.

Nước tinh khiết không thể đóng băng nếu 
không được làm lạnh đến gần -40 độ C. Chúng chỉ 
có thể đóng băng khi được trộn lẫn những hạt nhân 
băng cực kỳ nhỏ, hoạt động như cỗ máy giúp các 
tinh thể băng hình thành. Các hạt nhân khác nhau 
có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ đóng băng tùy thuộc 
vào cấu trúc phân tử cụ thể của chúng.

Máy làm tuyết nhân tạo
Hai trong số những nhân băng tốt nhất là 

bạc iodua và một loại protein do vi khuẩn 
Pseudomonas Syringae tạo ra. Hầu hết các hệ 
thống làm tuyết nhân tạo đều thêm protein vi khuẩn 
vào nước để đảm bảo các giọt nước bị đóng băng 
trước khi rơi xuống đất.

Trong khi đó, tuyết tự nhiên là kết tủa của 
các tinh thể nước đá, hình thành dưới áp suất không 
khí của Trái đất. Khi tuyết rơi trong không khí, nó 
từ từ phát triển thành bông tuyết sáu cạnh thường 
thấy.

Để so sánh, tuyết do con người tạo ra sẽ 
đóng băng nhanh chóng chỉ từ một giọt nước. Kết 
quả là tuyết nhân tạo gồm hàng tỷ quả cầu băng 
nhỏ. Nhìn bằng mắt thường, nó có thể giống tuyết 
tự nhiên nhưng khi chạm vào, "cảm giác" về tuyết 
tự nhiên và nhân tạo rất khác nhau.

Do những quả cầu băng nhỏ bé kết lại với 
nhau khá dày, một trong số chúng có thể chưa kịp 
đóng băng đến khi chạm đất nên tuyết nhân tạo 
thường có cảm giác cứng và buốt. Mặc khác, tuyết 
tự nhiên giống như một loại bột, mang đến cho 
người trượt tuyết cảm giác gần như không trọng 
lượng khi lao xuống sườn núi. Điều này phần lớn 
do các tinh thể tuyết tự nhiên xếp chồng lên nhau 
rất lỏng lẻo do tuyết có từ 90 – 95% không khí bị 
giữ lại bên trong.

Những người trượt tuyết cũng sẽ yêu thích 
từng dạng tuyết khác nhau, tùy thuộc vào mục đích 
cá nhân. Các tay đua muốn lướt đi nhanh nhất có 
thể và sử dụng các cạnh sắc của bề mặt tuyết để 
thực hiện các vòng quay chặt, mạnh mẽ.

Do đó, họ thích tuyết nhân tạo với tính chất 
dày đặc, cứng buốt hơn. Trên thực tế, các nhà tổ 
chức cuộc thi trượt tuyết thường thêm nước lỏng 
vào các đường đua tuyết tự nhiên để nó đóng băng 
và đảm bảo bề mặt bền, nhất quán cho các tay đua.

Một điểm khác là tuyết tự nhiên tạo ra ánh 
sáng mờ, tầm nhìn thấp khiến việc trượt tuyết trở 
nên khó khăn. Nếu tuyết tự nhiên rơi dày đặc, các 
cuộc đua trượt tuyết thường sẽ phải hủy bỏ. Đơn 
cử, Thế vận hội Nagano năm 1998 đã phải hủy bỏ 

vì tuyết rơi dày. Đối với các tay đua, bầu trời trong 
xanh, khí hậu mát mẻ và tuyết nhân tạo mang lại lợi 
thế hoàn toàn khác.

Trong khi đó, người trượt tuyết tự do thích 
bề mặt mềm của tuyết tự nhiên vì lý do an toàn. 
Những nhà trượt tuyết người Bắc Âu cũng đánh giá 
cao tuyết tự nhiên vì tuyết nhân tạo gây nguy hiểm 
lớn hơn nếu gặp va chạm. Tương tự, những người 
trượt tuyết giải trí cũng thích tuyết tự nhiên hơn do 
các tinh thể tuyết chứa đầy không khí nên họ có thể 
lướt đi nhẹ nhàng.

Công nghệ làm tuyết nhân tạo
Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học 

đã cố gắng tạo tuyết ngày càng giống tự nhiên theo 
nhu cầu của đám đông. Cách đầu tiên là gieo vào 
các đám mây tự nhiên bạc iot. Mục đích để tạo điều 
kiện cho hơi ẩm trong các đám mây biến thành tinh 
thể tuyết rơi. Quá trình này được gọi là Wegener 
Bergeron Findeisen, về mặt lý thuyết, có thể làm 
tăng tỷ lệ tuyết rơi. Nhưng trên thực tế, số lượng 
tăng tương đối khiêm tốn.

Một lựa chọn khác, không yêu cầu gieo hạt 
cho đám mây, là tạo ra tuyết từ máy tạo tuyết. Các 
nhà khoa học đã "trồng" bông tuyết trong các 
phòng thí nghiệm nhiều thập kỷ nhưng quá trình 
này rất phức tạp.

Thông thường, các nhà nghiên cứu chỉ tạo 
ra một vài bông mỗi lần. Bởi vì các tinh thể băng 
thường phát triển chậm, các nhà nghiên cứu khó có 
thể mở rộng quy trình theo nhiều cấp độ cần thiết 
để có đủ tuyết cho hoạt động trượt tuyết.

Một quá trình khác là kỹ thuật bắt chước 
quá trình hình thành tinh thể tự nhiên thông qua 
máy tạo tuyết và sử dụng hạt nhân băng. Để làm 
tuyết nhân tạo, Bắc Kinh tập trung vào 4 yếu tố 
chính gồm dự báo và đánh giá chất lượng tuyết trên 
đường trượt, tạo đường trượt tuyết hình vòm cho 
các sự kiện trượt tuyết đổ đèo, phát triển công nghệ 
lưu trữ tuyết và hệ thống tạo tuyết thông minh.

Tuyết thi đấu yêu cầu mật độ cao hơn tuyết 
giải trí để đáp ứng các yêu cầu của Liên đoàn Trượt 
tuyết Quốc tế (FIS) và đảm bảo các điều kiện nhất 
quán, công bằng cho từng đối thủ.

Việc làm tuyết nhân tạo thường bị phản đối 
vì gây hại đến môi trường. Tuy nhiên, các chuyên 
gia Bắc Kinh cho biết, việc làm tuyết nhân tạo 
không phải hoạt động tiêu thụ tài nguyên nước 
không thể đảo ngược. Thay vào đó, nước tan từ 
tuyết có thể được tái chế vào các bể chứa. ■ 

Boongke hạt nhân cất giấu 
số tiền trị giá gần 15 tỷ Mark tại 
Đức

Nằm dưới thị trấn Cochem rợp bóng 
cây ở vùng Rhineland của Đức là 
một bí mật quốc gia được bảo vệ 

chặt chẽ, đó là một hầm chứa tiền.
Điều đặc biệt là trong Chiến tranh Lạnh, 

Ngân hàng Trung ương Đức đã cất giấu số tiền trị 
giá gần 15 tỷ Mark (khoảng 8,5 tỷ USD) trong một 
boongke hạt nhân có diện tích 1.500 m2.

Trong nhiều năm, cư dân của thị trấn yên 
bình Cochem ở vùng Rhineland của Đức vẫn sinh 
hoạt hàng ngày mà không hề biết rằng họ đang 
sống trên một mỏ vàng.

Là một bí mật quốc gia được bảo vệ chặt 
chẽ, kho tiền này có tên mật mã là "BBK II" và 
được dự định sử dụng nếu Đức là mục tiêu của một 
cuộc tấn công nhằm vào hệ thống tiền tệ của nước 
này. Sau cánh cửa sắt nặng nề, những hành lang dài 
dẫn đến các buồng khử độc và văn phòng cũ vẫn 
được trang bị máy đánh chữ và điện thoại. Căn 
phòng chính bao gồm 12 lồng chứa tiền. Trong gần 
25 năm, khoảng 18.300 hộp chứa hàng triệu tờ tiền 
vẫn được cất giữ tại đây.

Sau Chiến tranh Lạnh, boongke thuộc về 
một ngân hàng hợp tác trong khu vực và sau đó là 
một quỹ bất động sản. Vào năm 2016, nó được mua 
bởi cặp vợ chồng người Đức Manfred và Petra 
Reuter, họ đã biến nó thành một viện bảo tàng.

Bà Petra Reuter nói: "Tất cả những thùng 
này đều đựng đồng tiền Mark, đủ loại mệnh giá, từ 
10 đến 100 Mark. Chúng được đánh dấu bằng 
series đặc biệt. Mặt trước trông chúng giống hệt 
những đồng Mark được lưu thông hồi đó, nhưng 
mặt sau nhìn khác để mọi người có thể nhận ra từ 
khoảng cách 10 mét".

Từ năm 1964, hàng trăm chiếc xe tải đã 
được chuyển đến hầm chứa trong khoảng thời gian 
khoảng 10 năm mà không ai nghi ngờ điều gì, kể cả 
cảnh sát mật Đông Đức hồi đó. Lối vào hầm chứa 
thông qua một lối đi bí mật từ trung tâm đào tạo và 
phát triển dành cho các nhân viên của ngân hàng 
Bundesbank của thị trấn. 

Ngân hàng Bundesbank từng đặt mục tiêu 
phân phối tiền trong vòng hai tuần, thậm chí đến 
những khu vực xa xôi nhất nếu có điều gì xảy ra. 
Xung đột Nga - Ukraine trong những ngày qua làm 
dấy lên lo ngại về xung đột hạt nhân, khiến 
boongke an toàn này một lần nữa được nhắc đến.

Bà Petra chia sẻ, nhiều người quen của gia 
đình bà ngỏ ý có thể tới trú ẩn trong căn hầm này 
nếu có chiến tranh hạt nhân xảy ra hay không. 

Khoảng 18.300 hộp chứa hàng triệu tờ tiền 
vẫn được cất giữ tại hầm tiền này

Câu hỏi khiến nhiều người Đức có cảm 
giác quay ngược thời gian trở lại 60 năm trước và 
nỗi sợ hãi chiến tranh lại ùa về. Giới chức Đức cho 
biết, họ không hy vọng phải dùng đến những 
boongke an toàn này, nhưng tốt hơn hết là phải có 
phương án đề phòng. ■ 
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Kỷ lục thế giới kỳ quặc từ 
những viên kẹo dẻo

David Rush, người đàn ông đến từ 
Idaho, Mỹ khiến nhiều người 
ngưỡng mộ về nỗ lực cố gắng 

giành nhiều kỷ lục nhất có thể.
Trong khi nhiều người cho rằng kẹo dẻo chỉ 

dành cho trẻ con ăn nhưng với David Rush kẹo trở 
thành công cụ thú vị để anh lập nên kỷ lục thế giới.

Mới đây, David Rush đã lập thành tích với 
những viên kẹo dẻo cùng sự trợ giúp của một người 
anh rể. Người đàn ông đến từ Idaho đứng cách bạn 
khoảng hơn 1 mét, người anh bắt đầu bắn những 
viên kẹo và nhiệm vụ của David Rush là dùng 
miệng để đỡ trúng từng viên một.

Đáng chú ý, David Rush và bạn đã tự sáng 
tạo ra một chiếc máy đơn giản dùng để bắn viên 
kẹo. Kết quả cuối cùng cho thấy, David Rush bắt 
được 59 viên kẹo dẻo bằng miệng trong thời gian 
chưa đầy 1 phút.

David Rush nói: “Tôi nỗ lực để cho học 
sinh thấy rằng nếu bạn đặt mình gắn với mục tiêu 
cụ thể, bạn tin tưởng bản thân và theo đuổi đam mê, 
bạn sẽ hoàn thành bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy tự 
hào khi bản thân làm việc chăm chỉ. Tôi thích nhất 
hai kỷ lục của bản thân là khả năng tung hứng 
nhanh nhất thế giới và người vừa chạy vừa bịt mắt 
vừa tung hứng nhanh nhất. Tôi không nghĩ rằng 
mình sẽ thành công với mục tiêu khó nhằn đó 
nhưng tôi đã làm được”.

Kỷ lục trước đó thuộc về Ashrita Furman 
và Homagni Baptista thiết lập vào năm 2018, với 
thành tích 47 viên.

David Rush người đã nhiều lần lập kỷ lục 
Guinness thế giới với mục đích truyền cảm hứng 
cho mọi người, nhất là học sinh của anh yêu thích 
giáo dục Stem. Một số kỷ lục mà người đàn ông 
dũng cảm này thực hiện khá nguy hiểm, đòi hỏi sự 
khéo léo, cẩn thận hết sức. Ví dụ như cân bằng 
chiếc máy cắt cỏ trên cằm và tung hứng, vừa đứng 
thăng bằng trên quả bóng vừa cầm kiếm chém hoa 
quả.

Với mục đích tốt đẹp này, anh là người đàn 
ông hiếm hoi trên hành tinh nắm giữ hơn 200 kỷ lục 
Guinness thế giới và anh ấy chưa có kế hoạch dừng 
lại.

David Rush đang nằm trong top năm 
những người nắm giữ nhiều kỷ lục Guineess thế 
giới mọi thời đại. Để có thành công vượt bậc như 

vậy, David Rush đã miệt mài nghiên cứu tìm hiểu 
khoa học đằng sau công với nền tảng kỹ thuật tốt và 
chăm chỉ tập luyện. ■

Khách sạn 'ngàn sao' bên 
cạnh cây xăng độc nhất vô nhị ở 
Thụy Sĩ

Khách sạn không có tường, không 
mái che chiêm ngưỡng toàn bộ 
bầu trời ngàn sao ở Thuỵ Sĩ có giá 

một đêm là 338 USD/ phòng.
“Tôi không thể ngủ được”, “Phòng của tôi 

ồn quá”... là những lời phàn nàn mà các ông chủ 
khách sạn không muốn nhận từ khách hàng.

Tuy nhiên, đối với anh em nhà Riklin, 
khách sạn của họ chưa bao giờ nhận được lời chê 
như vậy từ khách hàng. Frank và Patrik Riklin, hai 
anh em đã xây dựng nên dự án khách sạn ngàn sao 
độc nhất vô nhị ở Thụy Sĩ khiến tất cả phải tròn mắt 
kinh ngạc.

Ý tưởng xuất phát từ mong muốn thay đổi 
quan niệm về khách sạn truyền thống và muốn tập 
trung vào trải nghiệm của khách du lịch, Frank và 
Patrik Riklin đã tạo ra những căn phòng khách sạn 
không tường, không mái che, bất kỳ ai nghỉ ở đó 
cũng có thể chiêm ngưỡng bầu trời ngàn sao.

Về cơ bản, khách sạn có giá 338 
USD/phòng, có một chiếc giường đôi, hai bàn 
cạnh giường và đèn ngủ.

Frank và Patrik Riklin từng tạo ra những 
căn phòng không tường không mái che ở những địa 
điểm bình dị, nhưng đây là địa điểm 'không bình dị' 
và không chỉ để nghỉ dưỡng đầu tiên của họ. Căn 
phòng mới nhất đặt ở một trạm xăng dầu tại làng 
Saillon, Valais, miền nam Thụy Sĩ.

Với việc dựng khách sạn gần trạm xăng 
dầu địa phương, Frank và Patrik Riklin muốn 
những vị khách trải nghiệm một đêm tại đây có thể 
suy nghĩ về các vấn đề trên thế giới, truyền cảm 
hứng để có những hành động khác biệt.

Frank Riklin cho biết: “Ngủ là một chuyện 
quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều quan 
trọng là phản ánh về tình hình thế giới hiện đại”.

Frank Riklin mời các vị khách ngủ tại 
khách sạn tham gia suy nghĩ, xem xét các chủ đề 
như biến đổi khí hậu, chiến tranh...

Ngoài căn phòng bên cạnh trạm xăng, họ 
còn dựng thêm 3 dãy phòng trong khung cảnh thiên 
nhiên đẹp như tranh vẽ như một vườn nho và một 
sườn đồi. Các phòng đi kèm với một quản gia luôn 
có mặt để hỗ trợ, chào đón quý khách và phục vụ 

bữa ăn sáng.
Năm 2016, họ xây dựng một căn phòng 

không có tường, khách sạn ngoài trời nằm ở độ cao 
gần 2.000 mét so với mực nước biển, trên sườn núi 
Alps của Thụy Sĩ. Vì ở khu vực đồi núi, ít người ở 
nên quản gia tại đây đảm nhận nhiều việc để chăm 
sóc khách hàng tốt nhất. Nếu trời mưa, người quản 
gia sẽ giúp họ di chuyển vào chỗ trú. Nếu khách 
đói, quản gia sẽ chuẩn bị. ■ 

Phá vỡ tinh thể 830 triệu 
năm tuổi tìm kiếm sự sống bên 
trong

Nghiên cứu mới của các nhà khoa 
học tại Đại học Tây Virginia và 
Hiệp hội địa chất Mỹ phát hiện ra 

rằng bên trong tinh thể 830 triệu năm tuổi có chứa 
sự sống. Tinh thể muối cổ được tìm thấy ở miền 
trung Australia. Bằng cách kiểm tra dưới kính hiển 
vi, xử lý kỹ thuật hình ảnh, các nhà nghiên cứu phát 
hiện tàn tích nhỏ bé về sự sống động vật nhân sơ và 
tảo trong một tinh thể muối halit từ Hệ tầng 
Browne đại nguyên sinh.

Theo các nhà địa chất, tàn tích được bảo 
quản trong các túi chất lỏng cực nhỏ bên trong tinh 
thể hàng triệu năm. Vai trò của chúng được so sánh 
giống như những ổ chuột siêu nhỏ tại các khu vực 
nhỏ bé đang phát triển. Tuy nhiên, phát hiện mới về 
sự sống bên trong những vẫn chưa được hiểu rõ 
hoàn toàn.

Halite là natri clorua, còn được gọi là muối 
mỏ, khám phá cho thấy khoáng chất tự nhiên này 
có thể  là nguồn tài nguyên để nghiên cứu môi 
trường nước mặn cổ đại nhưng chưa được khai thác 
trước đây. Hơn nữa, các sinh vật bị mắc kẹt trong 
đó có khả năng vẫn còn sống.

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch phá 
vỡ tinh thể để khám phá thêm và tìm câu trả lời cho 
các câu hỏi liên quan đến nhiều suy đoán về sự 
sống cổ đại. Công việc này được tiến hành hết sức 
thận trọng vì việc đưa sự sống từ 830 triệu năm 
trước trở về điều kiện môi trường trong thế giới 
hiện đại sẽ không an toàn tuyệt đối.

Nhưng việc phá vỡ tinh thể không gây ảnh 
hưởng lớn vì theo các chuyên gia sinh vật sống 
trong môi trường chưa từng có sự xuất hiện của con 
người sẽ không phát sinh cơ chế xâm nhập vào bên 
trong cơ thể con người và gây bệnh.

Kathy Benison, người đứng đầu nghiên 
cứu, nhà địa chất tại Đại học West Virgini cho biết: 
“Chúng tôi đã cố gắng tìm cách thực hiện điều đó 
theo hướng an toàn nhất có thể nhưng chưa đạt kết 
quả sau một vài năm”.

Kết quả nghiên cứu là một bước tiến quan 
trọng trong việc nghiên cứu nguồn gốc của sự sống 
trên Trái Đât và mở ra cánh cửa để tìm kiếm sự 
sống trên sao Hỏa, nơi các mỏ muối lớn là bằng 
chứng về các hồ chứa nước lỏng quy mô lớn từ thời 
xa xưa. Thậm chí, phát hiện mới đưa con người tiến 
thêm một bước nữa trong việc tìm kiếm bằng 
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET



Trang 12

Issue # 2002 * Saturday, July 09, 2022

CUOÁI TUAÀN

10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

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

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

ĐẶC BIỆT:

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

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

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

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

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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  ÑIEÄN AÛNH

Bảy ều thú vị về Seol In Ah,  đi
n ữ  p h ụ  c ủ a  A B u s i n e s s 
Proposal

Với rất nhiều phim truyền hình mới ra 
mắt cùng lúc, Tanpopo chắc hẳn rằng 
mọt phim Hàn đang có một thời gian 

vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Nói về phim dễ thương, 
thú vị, trong đầu Tanpopo ngay lập tức hiện lên cái 
tên A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) 
với sự tham gia của Ahn Hyo Seop trong vai người 
thừa kế tập đoàn Kang Tae Mu và Kim Se Jeong là 
Shin Ha Ri, nhân viên công ty nơi Tae Mu làm 
CEO. 

Seol In Ah vào vai Jin Young Seo, ái nữ của tập 
đoàn Marine phải đi xem mắt nên nhờ Shin Ha Ri 
giúp đỡ. Kim Min Kyu vào vai chàng thư ký Cha 
Sung Hun - crush của Jin Young Seo. 

1. Seol In Ah sinh ngày 3/1/1996

Đúng vậy, Seol In Ah chính là cô nàng Ma 
Kết! Theo các chuyên gia, Ma Kết nghe theo chỉ 
dẫn tốt, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có 
đủ tự tin để muốn tiến lên, từng mốc một và thành 
tựu. 

Thật thú vị, phải không? Seol In Ah đầu tiên 
được công nhận với vai diễn nhỏ trong Strong 
Woman Do Bong Soon khi đóng đóng vai bạn gái 
của Guk Doo - vâng, người phải lòng anh trai Bong 
Soon đó! Cùng năm đó, cô tham gia School 2017 
và trở thành người dẫn chương trình Section TV 
của đài MBC cho đến hết năm 2019.

2. Seol In Ah từng thực tập để trở thành 
thần tượng Kpop

Trước khi trở thành diễn viên, Seol In Ah từng 
được đào tạo cùng với cựu thành viên KARA Heo 
Young Ji. Cô đã học hát và nhảy ở trường trung học 
nhưng sự nghiệp đó không mấy thành công. 

Seol In Ah chuyển hướng theo học tại Học 
viện Nghệ thuật Seoul chuyên ngành diễn xuất. Vai 
chính đầu tiên của cô nàng là trong Sunny Again 
Tomorrow, bộ phim đã mang về cho In Ah giải Nữ 
diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim 
truyền hình KBS 2018. Ngay sau đó, In Ah tham 
gia diễn xuất của Law Of The Jungle ở Mexico và 
đây là chương trình tạp kỹ thứ hai của cô.

3. Seol In Ah có tình bạn đẹp với Kim Se 

Jeong

Nếu như mọi người không biết thì Seol In Ah 
và Kim Se Jeong đều đóng vai chính trong School 
2017 A Business Proposal là một cuộc hội ngộ 
hạnh phúc cho cả hai! Trong một cuộc phỏng vấn, 
Kim Se Jeong nói:

Tôi nhận ra rằng cả hai đã trưởng thành và ai 
cũng cảm nhận được điều đó. Bất cứ khi nào chúng 
tôi xuất hiện cùng nhau trên phim trường, các nhân 
viên sẽ nói: “Hai chim thủy tổ đã xuất hiện, haha”.

4. Nữ diễn viên đã có khoảng thời gian vui 
vẻ khi đóng phim Mr. Queen

Seol In Ah thừa nhận rằng cô rất lo lắng về vai 
diễn này nên đã làm một số công việc chuẩn bị, cụ 
thể là bằng cách nói và đọc sách chậm rãi trong khi 
hít thở sâu để cố gắng nắm vững giọng điệu 
sageuk. 

Như bao diễn viên khác, Seol In Ah từng nhận 
được những bình luận tiêu cực từ người xem nhưng 
cô đã vượt qua bằng cách dựa vào gia đình và bạn 
diễn của mình. Ở Mr. Queen, Seol In Ah lại hợp tác 
với Kim Jung Hyun, người cũng đóng vai chính 
trong School 2017.

Tôi cảm thấy yên tâm và cảm giác gần gũi với 
anh ấy trên phim trường.

5. Seol In Ah muốn đóng phim hành động

Theo một bài báo trên Soompi, Seol In Ah 
muốn thử sức mình với một dự án hành động. Cô 
ấy muốn thể hiện một nhân vật giống như phản 
diện của Killing Eve. 

6. Seol In Ah là bạn tốt của Chungha

Hai người đã làm khách mời trong một tập của 
chương trình tạp kỹ của đài SBS có tên It's Okay To 
Be Slightly Crazy, nơi họ thử sức với môn leo núi 
nghệ thuật lần đầu tiên. Seol In Ah và Chungha đã 
gặp nhau tại một học viện khiêu vũ trong những 
ngày trung học và dần trở nên thân thiết. 

Chà, người đẹp sinh năm 1996 này quả là 
quảng giao! Khi tham gia Running Man, Seol In 
Ah cũng khoe khả năng vũ đạo cực đỉnh!

7. Seol In Ah cực yêu chó, có một bé cún tên 
Julie

Seol In Ah làm khách mời trên Dogs Are 
Incredible và kể câu chuyện về cách cô ấy gặp chú 
chó Julie của mình: 

“Julie là một con chó bị bỏ rơi. Tôi gặp chủ ở 
bãi phế liệu có những con chó con mà ông ấy không 
muốn nuôi, một trong số đó là Julie”.

Cũng có lần Julie bị đi lạc gần hai tuần. Mẹ của 
In Ah đang dắt chó đi dạo và khi nó chạy theo một 
con mèo, dây xích bị đứt. Nữ diễn viên tìm kiếm 
Julie cả ngày lẫn đêm, ăn không ngon ngủ không 
yên. Cô đã dán tờ rơi trên khắp khu vực của họ và 
nhận được gần 500 lời khuyên từ những người có 
thể đã nhìn thấy Julie và cắt một số quần áo của 
mình để giúp Julie tìm đường về nhà. May mắn 
rằng cô chủ và chó cưng được đoàn tụ 13 ngày sau 
đó.

Seol In Ah là một nữ diễn viên không chỉ đẹp 

người mà còn đẹp nết, chăm chỉ, cầu tiến trong sự 
nghiệp. Mong rằng sau khi A Business Proposal 
kết thúc, cô sẽ được nhiều đạo diễn và nhà đài chú ý 
mời đóng vai chính.

                                                             Quốc 
Minh

Ji Seung Wan của 25-21: 
Chân dài triển vọng ngầu từ 
phim ra đời nhà YG

Trong Twenty Five, Twenty One không 
chỉ có Na Hee Do, Baek Yi Jin, Ko Yu 
Rim hay Moon Ji Woong nổi tiếng mà 

ngay cả lớp trưởng Ji Seung Wan của chúng ta cũng 
đầy sức hút. 

Trong phim, Ji Seung Wan chủ yếu xuất hiện ở 
nhà và trường học nên hay mặc đồng phục. Cô 
nàng xuất chúng vô cùng khi thành tích học tập dẫn 
đầu trường, còn là lớp trưởng, rồi lại phụ trách luôn 
cả câu lạc bộ radio trong trường nữa. Trong lòng tôi 
thì Ji Seung Wan có thể được coi là vai phụ tuyệt 
vời nhất trong phim Hàn thời gian gần đây luôn 
đấy.

Và người thủ vai Ji Seung Wan chính là Lee 
Joo Myung. Cô đã diễn rất hoàn hảo nhân vật này 
nên rất nhiều người (trong đó có tôi) không hề nghĩ 
rằng cô là tân binh hay là tay ngang đá chéo sân 
luôn đấy. Thử hỏi, nét diễn hay biểu cảm đều thoải 
mái và rất có hồn, ánh mắt truyền tải được nội tâm 
nhân vật, một diễn viên không chuyên sao có thể 
làm giỏi đến thế cơ chứ? Ở Lee Joo Myung, tôi 
luôn cảm nhận được sự cá tính của nhân vật dù 
không cần thể hiện quá cầu kỳ.

Nhìn cô nàng trong phim khá mảnh mai, tạo 
cảm giác nhỏ bé nhưng thực ra Lee Joo Myung cao 
tới 1m72, một chiều cao vô cùng nổi bật đấy nhé. 
Sinh năm 1993, ra mắt với tư cách người mẫu, tới 
năm 2019, cô nàng mới chính thức lấn sân sang 
diễn xuất. Cho tới nay, số lượng tác phẩm của Lee 
Joo Myung vẫn chưa đủ hết 10 ngón tay và đương 
nhiên vẫn chưa có vai chính nào. Tuy nhiên, tôi tin 
là sau Twenty Five Twenty One thì sự nghiệp của 
mỹ nhân 29 tuổi này sẽ khởi sắc lắm đây. 

Trước Twenty Five, Twenty One, nếu mọi 
người cũng xem cả Hospital Playlist thì sẽ nhận ra 
ngay cô nàng này từng xuất hiện trong bộ phim 
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healing đó đấy. Vai diễn của cô tuy ngắn nhưng 
cũng khá thú vị, đó chính là bạn gái cũ của bác sĩ 
Jun Wan (Jung Kyung Ho), một cô nàng đạo diễn 
mê uống tới quên lối về. Vai diễn nhỏ thôi nhưng 
nhìn dễ thương lắm. Khi đó, tôi đã tò mò về cô gái 
này rồi, lần gặp lại với Twenty Five, Twenty One 
thì tôi nhận ra ngay đấy.

Điểm gây ngạc nhiên nhất cho tôi ở Lee Joo 
Myung đó là nhan sắc và khí chất rất riêng. Và 
không ngoài dự đoán của tôi, cô nàng thuộc YG 
đấy, một công ty toàn những gương mặt ấn tượng 
và đặc biệt. Lee Joo Myung đã gia nhập vào công ty 
này sau khi quay thử một số MV ca nhạc, cô được 
chọn vì có ngoại hình sáng và kỹ năng diễn xuất tự 
nhiên rất khá. Đúng là YG đang nắm cả tương lai 
phim ảnh xứ Hàn trong tay mà, mọi người cứ tin tôi 
đi rồi từ đây cô gái này sẽ còn tỏa sáng hơn thế này 
nhiều.

Nhân vật Ji Seung Wan của Lee Joo Myung 
đang có độ nhận diện cực cao nhưng cô diễn viên 
này lại thú vị lắm, khi hỏi vai diễn nào đáng nhớ 
nhất sau 4 năm chạm ngõ điện ảnh, Lee Joo Myung 
không hề chọn vai lớp trưởng cực ngầu nha, mà 
chọn nhân vật Park Soo Jung trong bộ phim Kairos 
đấy. Lý do Lee Joo Myung đưa ra là bởi khi đóng 
phim ấy, cô đã được Lee Se Young và dàn chính 
của phim chăm sóc và chỉ bảo rất nhiều. 

Qua đây, tôi nhận ra một việc, Lee Joo Myung 
có thể diễn Ji Seung Wan nghĩa khí và hết lòng vì 
bạn bè hay như vậy chính vì bản thân cô nàng cũng 
là một người coi trọng bạn bè, sẽ không vì danh 
tiếng mà thay đổi, cũng không có mới nới cũ nhé.

Trong phim, Ji Seung Wan làm DJ radio rất 
ngầu, học rất giỏi, ngưỡng mộ Baek Yi Jin cùng 
những cuốn băng radio truyền năng lượng cho mọi 
người. Ngoài đời, Lee Joo Myung lại là cô nàng 
thích mê hip hop. Quả đúng là cô nàng cá tính, có 
chất riêng nhỉ.

Lee Joo Myung có thể vẫn còn là cái tên mới 
nhưng Ji Seung Wan thì rất quen thuộc với chúng ta 
rồi. Twenty Five, Twenty One càng lên sóng thì 
nhân vật này lại càng gây chú ý hơn, tôi rất vui vì 
điều đó. Hy vọng là sau vai diễn này, Lee Joo 
Myung sẽ có vai diễn mới xuất sắc và gây chú ý 
hơn nữa, nếu là nữ chính thì quá tuyệt vì cô gái này 
cũng khởi đầu hơi muộn mà, sắp qua 30 rồi cần 
phải tỏa sáng ngay thôi.

                                                               Minh 
Hạo

Á hậu Hà Diễm Quyên muốn 
quay lại showbiz

Hà Diễm Quyên là Á hậu Hong Kong 
năm 2014. Cô từng tham gia các phim 
truyền hình lớn như “Cung tâm kế 2”, 

“Mái ấm gia đình 4” của TVB.

Ngày 27/3, trang HK01 đưa tin á hậu Hong 
Kong 2014 - Hà Diễm Quyên sau khi ly hôn đại gia 
Ngô Chí Thành có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, 
cô thổ lộ lòng yêu nghề diễn xuất và muốn quay trở 

lại giới giải trí.

Hà Diễm Quyên đã rời khỏi giới giải trí 4 năm 
sau khi kết hôn. Hiện tại, với tình hình dịch bệnh 
căng thẳng tại Hong Kong, nhiều diễn viên bị thất 
nghiệp, á hậu cũng không tìm được cơ hội quay lại. 
Cô thường quay các video ngắn để trò chuyện với 
khán giả. Một số người phê bình Hà Diễm Quyên 
cố tình nhảy gợi cảm để thu hút sự chú ý.

Hà Diễm Quyên sinh năm 1991, tốt nghiệp 
khoa Luật của Đại học Hong Kong. Cô đoạt giải á 
hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2014. Ngay sau 
đó, cô chính thức ký hợp đồng với TVB và tham 
gia các phim như Thiên mệnh, Cung tâm kế 2, Mái 
ấm gia đình 4.

Năm 2018, Hà Diễm Quyên kết hôn với đại 
gia Ngô Chí Thành. Ông hơn vợ trẻ 40 tuổi, là triệu 
phú Hong Kong với khối tài sản khoảng 400 triệu 
USD. Vị đại gia từng tặng Hà Diễm Quyên căn biệt 
thự trị giá 2,2 triệu USD trong quá trình theo đuổi.

Sau khi kết hôn khoảng 10 tháng, Hà Diễm 
Quyên tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2019. Cô nhận 
được quà và trợ cấp hàng tháng, tổng số tiền lên tới 
38 triệu USD. Theo HK01, Á hậu Hong Kong 
2014 trở nên giàu có nhờ cuộc hôn nhân chớp 
nhoáng.

Nhờ khoản tiền này, Hà Diễm Quyên có cuộc 
sống sung túc với du thuyền, xe sang và biệt thự 
triệu USD dù không phải tìm kiếm công việc trong 
showbiz. Mới đây, cô còn bỏ khoản tiền lên đến 5 
con số để mua tranh đầu tư. Theo đánh giá của On, 
vụ ly hôn của Hà Diễm Quyên là một trong những 
vụ chia tay đắt đỏ nhất showbiz Hong Kong. Tuy 
nhiên, cô cũng bị chỉ trích là kẻ hám tiền, “người 
đẹp đào mỏ”.

On cũng cho biết Hà Diễm Quyên hiện tìm 
được tình yêu mới. Bạn trai hiện tại của cô là tỷ 
phú. Ông sở hữu khối gia sản 1,28 tỷ USD. Tuy 
nhiên, mối quan hệ của hai người không nhận được 
sự ủng hộ từ gia đình tỷ phú. “Mối quan hệ của họ 
khó có thể tiến đến hôn nhân”, nguồn tin cho hay.

                                                               Minh 
Hạo

Huỳnh Hiểu Minh nghẹn 
đắng đáp trả 1 câu đầy phũ 
phàng khi được hỏi thái độ nếu 
Angela Baby tái hôn

Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa Huỳnh Hiểu 
Minh và Angela Baby vẫn khiến nhiều 
người tiếc nuối.

Showbiz Hoa ngữ đầu năm 2022 “mở bát” với 
tuyên bố chấn động của Angela Baby - Huỳnh Hiểu 
Minh quyết định ly hôn sau 6 năm bên nhau. Sau 2 
tháng đường ai nấy đi, cặp đôi né tránh nhắc đến 
nhau trước truyền thông. Điều này càng khiến dư 
luận càng thêm tò mò về mối quan hệ của 2 người 
hiện nay.

Trang BJH mới đây có 1 bài viết gây xôn xao 
dư luận khi chia sẻ bài phỏng vấn của tài tử họ 
Huỳnh. MC đặt câu hỏi: “Nếu như Angela Baby tái 
hôn, anh có ủng hộ không?”, ngỡ tưởng Huỳnh 
Hiểu Minh sẽ trả lời với thái độ hoà nhã, không ngờ 
chồng cũ của Baby đáp trả gay gắt: “Vậy thì hãy 
chúc cho những người ở bên cạnh cô ấy, nếu không 
yêu thương nhau thì thù ghét nhau đi”.

Phản ứng này của nam diễn viên Bến Thượng 
Hải khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Trang BJH 
bình luận, nhiều cặp đôi sau khi ly hôn vẫn giữ mối 
quan hệ bình thường, thậm chí gửi lời chúc phúc 
cho đối phương. Chẳng ai có thể ngờ rằng Huỳnh 
Hiểu Minh có thái độ lạnh lùng, thậm chí phũ 
phàng với Angela Baby như vậy.

Chính vì phản ứng này mà người hâm mộ đặt 
câu hỏi phải chăng trong cuộc hôn nhân của cặp đôi 
nổi tiếng còn có uẩn khúc chưa nói ra. Dư luận vẫn 
còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến lý do thực sự 
khiến Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby chia tay.

Được biết sau ly hôn, có tin đồn Angela Baby 
được rất nhiều người theo đuổi. Một trong số đó là 
1 doanh nhân cực kỳ giàu có. Người này thậm chí 
còn tặng cho tình cũ Huỳnh Hiểu Minh 1 chiếc 
nhẫn kim cương to hơn hẳn nhẫn cưới mà Baby 
từng nhận.

Vì tin đồn này, netizen nhanh chóng tìm lại 
chiếc nhẫn cưới tài tử họ Huỳnh dành tặng bà xã 
trước ngày cưới. Được biết chiếc nhẫn kim cương 
được thiết kế tinh xảo, trọng lượng của viên kim 
cương hạt lệ 5,53 carat, thêm vào đó là 73 viên kim 
cương nhỏ được cắt hoàn hảo có giá lên tới 10 triệu 
tệ. Nếu như tin đồn là đúng sự thật, vị đại gia kia đã 
phóng tay chi số tiền hơn 35 tỷ để tặng 1 chiếc nhẫn 
kim cương khủng, áp đảo Huỳnh Hiểu Minh toàn 
tập.

Hiện danh tính về vị đại gia theo đuổi nữ diễn 
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viên vẫn là 1 dấu hỏi. Cách đây không lâu, tình 
cũ Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với 1 
doanh nhân giàu có ở Thượng Hải, sau đó phải 
cách ly. Tuy nhiên chính Baby đã lên tiếng phủ 
nhận lời đồn sai sự thật này.

Còn nhớ vào ngày 28/1, giới giải trí Hoa ngữ 
“dậy sóng” bởi tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela 
Baby chính thức ly hôn. Từ khóa liên quan đến cặp 
đôi này liên tục chiếm hotsearch, khán giả hiện 
đang “bội thực” bởi vô số câu chuyện xoay quanh 
cuộc hôn nhân đình đám này.

Thời điểm ngay sau khi ly hôn, Angela Baby 
bận rộn với lịch trình quảng cáo, ra mắt sản phẩm 
dịp Tết với tư cách đại diện nhãn hàng. Công ty 
quản lý của cô đăng tải đoạn clip chúc mừng năm 
mới đến khán giả, đồng thời hé lộ nhiều kế hoạch 
sôi nổi trong thời gian tới.

Nhiều cư dân mạng bình luận nữ diễn viên 
không bị ảnh hưởng cảm xúc quá nhiều từ vụ việc 
ly hôn. Trong khi một số người khen thái độ 
chuyên nghiệp của Angela Baby, số khác chỉ trích 
vì cho rằng cô “vô cảm” với chồng cũ và con.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng được 
bắt gặp xuất hiện tại tại sân bay Bắc Kinh, Trung 
Quốc. Nam diễn viên diện áo khoác dài, đeo khẩu 
trang và đội nón. Khác với vợ cũ, anh biểu cảm 
buồn bã, mệt mỏi và từ chối những câu hỏi từ 
phóng viên. Nhiều nguồn tin cho biết Hiểu Minh 
lên kế hoạch đi du lịch một mình sau khi kết thúc 
lịch trình công việc. Cặp đôi không chia sẻ rõ 
nguyên nhân và cho biết sẽ cùng có trách nhiệm 
nuôi dưỡng con cái. Tờ Sina cho hay thủ tục ly hôn 
được giải quyết nhanh gọn do cả hai không có tranh 
chấp về tài sản.

Cả hai có quãng thời gian dài bàn bạc, thảo 
luận về các vấn đề sau khi kết thúc cuộc hôn nhân. 
Trong đó, nguyên tắc “ba không” được đưa ra gồm: 
không tranh giành con, không tranh chấp kinh tế và 
không chỉ trích đối phương. Mục đích chung của 
họ là tránh con bị tổn thương và giữ hình ảnh trước 
công chúng.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn 
năm 2015, là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nổi 
tiếng bậc nhất Hoa ngữ. Suốt 7 năm qua, cả hai 
cũng vướng không ít tin đồn thị phi. Từ năm 2019, 
khán giả không còn thấy họ xuất hiện bên nhau. 
Đây cũng là quãng thời gian hai ngôi sao ly thân, 
dọn ra riêng. Dù nỗ lực cứu vãn song cuộc hôn 
nhân cuối cùng cũng đổ vỡ.

                                                                    
An  Chi

J-Hope mắc Covid-19, hủy 
chuyến sang Mỹ cùng BTS

Ngày 28/3, Insight đưa tin BTS lên 
đường sang Mỹ để thực hiện loạt lịch 
trình vào tháng 4 tại xứ sở cờ hoa. 

Nhóm sẽ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 
diễn ra vào ngày 3/4, và sau đó là tổ chức buổi hòa 
nhạc Permission To Dance on Stage ở Las Vegas.

Theo công ty giải trí HYPE, nam ca sĩ J-Hope 
không sang Mỹ cùng đợt với 6 thành viên còn lại 
do mắc Covid-19. J-Hope có triệu chứng đau họng. 
Anh đang tự cách ly và điều trị tại nhà. Với việc bị 
nhiễm bệnh, khán giả lo lắng J-Hope không kịp 
bình phục và có khả năng bỏ lỡ lễ trao giải 
Grammy.

Theo Insight, Grammy lần thứ 64 đánh dấu 
năm thứ 4 liên tiếp BTS tham dự lễ trao giải âm 
nhạc danh giá. Năm nay, nhóm nhạc nhà HYPE 
được đề cử hạng mục Màn trình diễn của bộ 
đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc với ca khúc Butter. 
Các chàng trai đến từ Hàn Quốc sẽ cạnh tranh với 
Tony Bennett - Lady Gaga với I get a kick of you, 
Justin Bieber - Benny Blanco với Lonely và 
Coldplay với Higher Power. Năm 2021, BTS lần 
đầu vào đề cử Grammy ở hạng mục tương tự với 
bản hit Dynamite.

BTS hiện được đánh giá là một trong những 
nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc. Đầu năm 
nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc 
xếp hạng BTS đứng đầu trong danh sách 10 sao 
Hàn có sức ảnh hưởng nhất xứ kim chi.

Ngày 26/3, nhóm công bố hợp tác với rapper 
Snoop Dogg trong album mới. Trên BBC Radio 1, 
Suga cho biết BTS sẽ hướng đến chất nhạc thiên về 
hip hop trong các sản phẩm âm nhạc phát hành thời 
gian tới.

                                                                    
An Chi

Cô gái nổi bật nhất trong 
nhóm nhạc đa quốc gia

Theo Allkpop, Thẩm Tiểu Đình sinh ra 
để đảm nhận vị trí center. Không chỉ có 
thế mạnh ngoại hình, cô còn được đánh 

giá cao nhờ tài năng toàn diện, đặc biệt là vũ đạo.

Theo Naver, Thẩm Tiểu Đình là idol gốc 
Trung hiếm hoi được lòng người hâm mộ xứ Hàn. 
Cô chinh phục khán giả không chỉ ở vẻ ngoài mà 
qua cả quá trình nỗ lực theo đuổi ước mơ. Trải qua 
nhiều cuộc thi sống còn, Tiểu Đình hiện được đánh 
giá là một trong những “cây hút fan” của nhóm.

Ngay từ lần đầu xuất hiện trên Girls Planet 
999, nữ idol sinh năm 1999 đã gây ấn tượng với kỹ 
năng trình diễn trên sân khấu, đặc biệt là khả năng 
vũ đạo. Sao nữ 22 tuổi cho biết những kinh nghiệm 

theo học cũng như thi đấu trong bộ môn khiêu vũ 
Ballroom đã giúp cô có được sự tự tin khi đứng trên 
sân khấu.

Cô từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc 
thi Ballroom cả ở trong lẫn ngoài nước. Khi mới 
tròn 14 tuổi, cô đã giành vị trí thứ 4 ở hạng mục 
nhảy hiện đại theo nhóm. Một năm sau, nữ thần 
tượng trở thành quán quân tại giải vô địch 
Ballroom Thượng Hải.

Thậm chí, Tiểu Đình còn góp mặt tại một sự 
kiện trong khuôn khổ Ballroom nổi tiếng thế giới. 
Tờ Sina cho biết thành viên nhóm Kep1er đã tham 
gia hơn 50 cuộc thi khác nhau và nhận được nhiều 
giải thưởng.

Tiềm năng nghệ thuật của Thẩm Tiểu Đình 
tiếp tục được chứng minh khi cô được nhận vào 
Khoa Trình diễn tại Nhạc viện Tứ Xuyên - một 
trong top 10 ngôi trường đào tạo âm nhạc lớn nhất 
Trung Quốc. Sau đó, cô quyết định đi theo con 
đường trở thành thần tượng.

Năm 2020, Thẩm Tiểu Đình đã tham gia show 
sống còn Sáng tạo doanh với tư cách là thực tập 
sinh. Tuy nhiên, cô phải dừng chân từ vị trí 80. Một 
năm sau, cô sang Hàn Quốc để đăng ký tham gia 
tranh tài tại Girls Planet 999 .

Theo Naver, kỹ năng của Thẩm Tiểu Đình 
nhận được sự chú ý ngay từ tập đầu tiên. Cô đứng 
hạng nhất trong nhóm thực tập sinh Trung Quốc ở 
nhiệm vụ đánh giá ca khúc chủ đề. Bên cạnh đó, ở 
hầu hết vòng thi, fancam của Thẩm Tiểu Đình luôn 
vào top có lượt view cao nhất. Trong các vòng đánh 
giá xếp loại, cô cũng là thí sinh duy nhất chưa rớt 
khỏi top đầu.

Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc Tiểu Đình 
chỉ đạt hạng 9 chung cuộc là không công bằng. Tuy 
nhiên, khi ra mắt với Kep1er, thành viên sinh năm 
1999 tiếp tục khẳng định sức hút khi là người được 
lên hình nhiều nhất cả trên sân khấu lẫn trong MV 
của nhóm.

Có ý kiến cho rằng công ty chủ quản đã quá 
thiên vị Tiểu Đình. Trong khi đó, một số khác đều 
thừa nhận Tiểu Đình phù hợp với vị trí center hơn 
Chae Hyun - thành viên đạt hạng nhất trong Girls 
Planet 999.

                                                             
Minh Hạo



Trang 17

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2002 * Saturday, July 09, 2022

  ÑIEÄN AÛNH

viên vẫn là 1 dấu hỏi. Cách đây không lâu, tình 
cũ Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với 1 
doanh nhân giàu có ở Thượng Hải, sau đó phải 
cách ly. Tuy nhiên chính Baby đã lên tiếng phủ 
nhận lời đồn sai sự thật này.

Còn nhớ vào ngày 28/1, giới giải trí Hoa ngữ 
“dậy sóng” bởi tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela 
Baby chính thức ly hôn. Từ khóa liên quan đến cặp 
đôi này liên tục chiếm hotsearch, khán giả hiện 
đang “bội thực” bởi vô số câu chuyện xoay quanh 
cuộc hôn nhân đình đám này.

Thời điểm ngay sau khi ly hôn, Angela Baby 
bận rộn với lịch trình quảng cáo, ra mắt sản phẩm 
dịp Tết với tư cách đại diện nhãn hàng. Công ty 
quản lý của cô đăng tải đoạn clip chúc mừng năm 
mới đến khán giả, đồng thời hé lộ nhiều kế hoạch 
sôi nổi trong thời gian tới.

Nhiều cư dân mạng bình luận nữ diễn viên 
không bị ảnh hưởng cảm xúc quá nhiều từ vụ việc 
ly hôn. Trong khi một số người khen thái độ 
chuyên nghiệp của Angela Baby, số khác chỉ trích 
vì cho rằng cô “vô cảm” với chồng cũ và con.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng được 
bắt gặp xuất hiện tại tại sân bay Bắc Kinh, Trung 
Quốc. Nam diễn viên diện áo khoác dài, đeo khẩu 
trang và đội nón. Khác với vợ cũ, anh biểu cảm 
buồn bã, mệt mỏi và từ chối những câu hỏi từ 
phóng viên. Nhiều nguồn tin cho biết Hiểu Minh 
lên kế hoạch đi du lịch một mình sau khi kết thúc 
lịch trình công việc. Cặp đôi không chia sẻ rõ 
nguyên nhân và cho biết sẽ cùng có trách nhiệm 
nuôi dưỡng con cái. Tờ Sina cho hay thủ tục ly hôn 
được giải quyết nhanh gọn do cả hai không có tranh 
chấp về tài sản.

Cả hai có quãng thời gian dài bàn bạc, thảo 
luận về các vấn đề sau khi kết thúc cuộc hôn nhân. 
Trong đó, nguyên tắc “ba không” được đưa ra gồm: 
không tranh giành con, không tranh chấp kinh tế và 
không chỉ trích đối phương. Mục đích chung của 
họ là tránh con bị tổn thương và giữ hình ảnh trước 
công chúng.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn 
năm 2015, là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nổi 
tiếng bậc nhất Hoa ngữ. Suốt 7 năm qua, cả hai 
cũng vướng không ít tin đồn thị phi. Từ năm 2019, 
khán giả không còn thấy họ xuất hiện bên nhau. 
Đây cũng là quãng thời gian hai ngôi sao ly thân, 
dọn ra riêng. Dù nỗ lực cứu vãn song cuộc hôn 
nhân cuối cùng cũng đổ vỡ.

                                                                    
An  Chi

J-Hope mắc Covid-19, hủy 
chuyến sang Mỹ cùng BTS

Ngày 28/3, Insight đưa tin BTS lên 
đường sang Mỹ để thực hiện loạt lịch 
trình vào tháng 4 tại xứ sở cờ hoa. 

Nhóm sẽ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 
diễn ra vào ngày 3/4, và sau đó là tổ chức buổi hòa 
nhạc Permission To Dance on Stage ở Las Vegas.

Theo công ty giải trí HYPE, nam ca sĩ J-Hope 
không sang Mỹ cùng đợt với 6 thành viên còn lại 
do mắc Covid-19. J-Hope có triệu chứng đau họng. 
Anh đang tự cách ly và điều trị tại nhà. Với việc bị 
nhiễm bệnh, khán giả lo lắng J-Hope không kịp 
bình phục và có khả năng bỏ lỡ lễ trao giải 
Grammy.

Theo Insight, Grammy lần thứ 64 đánh dấu 
năm thứ 4 liên tiếp BTS tham dự lễ trao giải âm 
nhạc danh giá. Năm nay, nhóm nhạc nhà HYPE 
được đề cử hạng mục Màn trình diễn của bộ 
đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc với ca khúc Butter. 
Các chàng trai đến từ Hàn Quốc sẽ cạnh tranh với 
Tony Bennett - Lady Gaga với I get a kick of you, 
Justin Bieber - Benny Blanco với Lonely và 
Coldplay với Higher Power. Năm 2021, BTS lần 
đầu vào đề cử Grammy ở hạng mục tương tự với 
bản hit Dynamite.

BTS hiện được đánh giá là một trong những 
nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc. Đầu năm 
nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc 
xếp hạng BTS đứng đầu trong danh sách 10 sao 
Hàn có sức ảnh hưởng nhất xứ kim chi.

Ngày 26/3, nhóm công bố hợp tác với rapper 
Snoop Dogg trong album mới. Trên BBC Radio 1, 
Suga cho biết BTS sẽ hướng đến chất nhạc thiên về 
hip hop trong các sản phẩm âm nhạc phát hành thời 
gian tới.

                                                                    
An Chi

Cô gái nổi bật nhất trong 
nhóm nhạc đa quốc gia

Theo Allkpop, Thẩm Tiểu Đình sinh ra 
để đảm nhận vị trí center. Không chỉ có 
thế mạnh ngoại hình, cô còn được đánh 

giá cao nhờ tài năng toàn diện, đặc biệt là vũ đạo.

Theo Naver, Thẩm Tiểu Đình là idol gốc 
Trung hiếm hoi được lòng người hâm mộ xứ Hàn. 
Cô chinh phục khán giả không chỉ ở vẻ ngoài mà 
qua cả quá trình nỗ lực theo đuổi ước mơ. Trải qua 
nhiều cuộc thi sống còn, Tiểu Đình hiện được đánh 
giá là một trong những “cây hút fan” của nhóm.

Ngay từ lần đầu xuất hiện trên Girls Planet 
999, nữ idol sinh năm 1999 đã gây ấn tượng với kỹ 
năng trình diễn trên sân khấu, đặc biệt là khả năng 
vũ đạo. Sao nữ 22 tuổi cho biết những kinh nghiệm 

theo học cũng như thi đấu trong bộ môn khiêu vũ 
Ballroom đã giúp cô có được sự tự tin khi đứng trên 
sân khấu.

Cô từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc 
thi Ballroom cả ở trong lẫn ngoài nước. Khi mới 
tròn 14 tuổi, cô đã giành vị trí thứ 4 ở hạng mục 
nhảy hiện đại theo nhóm. Một năm sau, nữ thần 
tượng trở thành quán quân tại giải vô địch 
Ballroom Thượng Hải.

Thậm chí, Tiểu Đình còn góp mặt tại một sự 
kiện trong khuôn khổ Ballroom nổi tiếng thế giới. 
Tờ Sina cho biết thành viên nhóm Kep1er đã tham 
gia hơn 50 cuộc thi khác nhau và nhận được nhiều 
giải thưởng.

Tiềm năng nghệ thuật của Thẩm Tiểu Đình 
tiếp tục được chứng minh khi cô được nhận vào 
Khoa Trình diễn tại Nhạc viện Tứ Xuyên - một 
trong top 10 ngôi trường đào tạo âm nhạc lớn nhất 
Trung Quốc. Sau đó, cô quyết định đi theo con 
đường trở thành thần tượng.

Năm 2020, Thẩm Tiểu Đình đã tham gia show 
sống còn Sáng tạo doanh với tư cách là thực tập 
sinh. Tuy nhiên, cô phải dừng chân từ vị trí 80. Một 
năm sau, cô sang Hàn Quốc để đăng ký tham gia 
tranh tài tại Girls Planet 999 .

Theo Naver, kỹ năng của Thẩm Tiểu Đình 
nhận được sự chú ý ngay từ tập đầu tiên. Cô đứng 
hạng nhất trong nhóm thực tập sinh Trung Quốc ở 
nhiệm vụ đánh giá ca khúc chủ đề. Bên cạnh đó, ở 
hầu hết vòng thi, fancam của Thẩm Tiểu Đình luôn 
vào top có lượt view cao nhất. Trong các vòng đánh 
giá xếp loại, cô cũng là thí sinh duy nhất chưa rớt 
khỏi top đầu.

Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc Tiểu Đình 
chỉ đạt hạng 9 chung cuộc là không công bằng. Tuy 
nhiên, khi ra mắt với Kep1er, thành viên sinh năm 
1999 tiếp tục khẳng định sức hút khi là người được 
lên hình nhiều nhất cả trên sân khấu lẫn trong MV 
của nhóm.

Có ý kiến cho rằng công ty chủ quản đã quá 
thiên vị Tiểu Đình. Trong khi đó, một số khác đều 
thừa nhận Tiểu Đình phù hợp với vị trí center hơn 
Chae Hyun - thành viên đạt hạng nhất trong Girls 
Planet 999.
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SNSD sau 15 năm

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

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

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

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

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

Tường thành vững chắc qua nhiều thế hệ 
Kpop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dấu ấn cá nhân mạnh mẽ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Triệu Vy sau một năm bị cấm 
sóng

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

từ thiện và đầu tư kinh doanh.

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

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

Bị hạn chế hoạt động

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

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

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

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

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

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

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

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

của Triệu Vy.

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

Cuộc sống ẩn dật

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             Quốc Minh
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K p o p  s ắ p  c ó  t h ê m  m ộ t 
BlackPink thứ hai?

aespa là nhóm nhạc có nhiều điểm tương 
đồng với BlackPink và được kỳ vọng trở 
thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.

aespa là nhóm nhạc nữ Kpop đang có đà phát triển 
mạnh mẽ, theo SCMP. aespa gồm 4 thành viên 
Karina, Giselle, Winter và Ningning. Kể từ khi ra 
mắt vào năm 2020, aespa đã vượt qua nhiều kỷ lục 
và đạt được thành tựu quan trọng. Trong khi cả thế 
giới phải đối mặt với Covid-19, aespa vẫn là nhóm 
nhạc gặt hái được thành công, bất chấp những khó 
khăn trong đại dịch.

Mới đây, aespa lọt vào danh sách 30 Under 30 của 
Forbes châu Á. Đây cũng là nhóm nhạc Kpop duy 
nhất có mặt trong danh sách. Giải thưởng lần này 
ca ngợi những ngôi sao Gen Z, những người đã 
“sống sót” và phát triển được sự nghiệp của họ 
trong bối cảnh cả thế giới lao đao vì dịch. SCMP 
nhận định rằng aespa đã có sức ảnh hưởng không 
nhỏ trong vòng hai năm qua.

Từ đây, câu hỏi: “Liệu aespa có phải một nhóm 
nhạc BlackPink thứ hai của Kpop hay không?” 
được nhiều người đặt ra. Vốn dĩ, hai nhóm nhạc 
không thể so sánh được với nhau và cả hai đều là 
“thế lực” đáng gờm. Vì thế, SCMP cho rằng nên 
nhận định aespa là nhóm nhạc đang trên đường tiến 
đến thành công, chắc chắn họ nhận được nhiều hơn 
so với hiện tại.

Điểm giống nhau của hai nhóm

aespa và BlackPink đều có bốn thành viên là những 
người có ngoại hình nổi bật, thần thái cuốn hút và 
tài năng. Cả hai nhóm nhạc đều nhận được sự hậu 
thuẫn lớn từ những công ty giải trí hàng đầu Hàn 
Quốc là SM Entertainment và YG Entertainment. 
Vì vậy, khi BlackPink ra mắt vào năm 2016, aespa 
ra mắt vào năm 2020, cả hai đều được kỳ vọng là 
những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Theo thông tin do SM Entertainment, video âm 
nhạc đầu tay Black Mamba của aespa phát hành 
vào tháng 11/2020 đã thu về 21 triệu lượt xem chỉ 
sau 24 giờ và đạt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 51 
ngày. Con số này cũng trở thành mục tiêu cho 
những sản phẩm tiếp theo của aespa. Nhóm cũng 
kỳ vọng những bài hát sau này cũng lọt vào bảng 
xếp hạng doanh số bài hát kỹ thuật số thế giới 
Billboard.

Các ca khúc đầu tay của Blackpink là Whistle và 
Boombayah, cũng đã phá kỷ lục. Cả hai ca khúc 
đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard ở vị trí No.1 
và 2. Boombayah trở thành video âm nhạc đầu tiên 
vượt qua một tỷ lượt xem trên YouTube, theo 
Soompi.

Nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực

Tháng 2/2021, công ty quản lý của aespa thông báo 
nhóm đã được lựa chọn để trở thành đại sứ thương 
hiệu toàn cầu của Givenchy. Theo Soompi, Giám 
đốc sáng tạo của Givenchy là Matthew Williams 
cho hay cá tính và phong cách mạnh mẽ của từng 
thành viên aespa phù hợp với tiêu chí của thương 
hiệu.

Tương tự, cả bốn thành viên BlackPink đều được 
chọn làm đại diện cho một thương hiệu thời trang 
cao cấp. Lisa đại diện cho Celine, Rosé đại diện 
Saint Laurent, Jennie đại diện Chanel và Jisoo đại 
diện của Dior.

Ngoài ra, thành viên của cả hai nhóm nhạc đều 
thường xuyên quảng cáo, là gương mặt đại diện 
cho nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm đắt đỏ trên 
toàn thế giới. Năm 2019, BlackPink ra mắt lễ hội 
tại Hoa Kỳ và trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu 
tiên biểu diễn ở Coachella. Tới năm 2022, aespa 
cũng góp mặt ở sự kiện này. Nhóm đã biểu diễn các 
bản hit Savage, Next Level, Black Mamba, Life's 
Too Short - ca khúc chưa được phát hành.

Vậy thời gian tới, aespa sẽ tiếp tục làm điều gì? 
Theo dự kiến, EP thứ hai mang tên Girls của nhóm 
phát hành vào tháng 7. Sắp tới, bốn thành viên của 
aespa cũng nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo 
như thông báo mới nhất trên The Music Network.

                                                      Nguyễn Hương

Hoa hậu Trần Nhân Mỹ tái xuất 
màn ảnh sau nhiều năm vắng 
bóng

Theo HK01 hôm 11.6, Trần Nhân Mỹ nhận 
lời đóng phim mới sau nhiều năm quán 
xuyến gia đình. Hoa hậu Hồng Kông 2006 

được ông xã Trần Hào tích cực ủng hộ, động viên 
trong lần trở lại màn ảnh.

Kể từ khi kết hôn với tài tử Trần Hào hồi 2013, Trần 
Nhân Mỹ bận rộn với việc vun vén tổ ấm nhỏ, nuôi 
dạy 3 con để chồng chuyên tâm hoạt động nghệ 
thuật. Giờ đây, khi các con đã cứng cáp hơn, người 
đẹp bắt đầu trở lại làng giải trí. Theo HK01, nàng 
hậu 41 tuổi chuẩn bị đóng phim truyền hình mới do 
Trần Duy Quán sản xuất vào tháng 7 tới. Thông tin 
này khiến người hâm mộ Hồng Kông không khỏi 
hào hứng bởi đã 8 năm kể từ bộ phim Nội gián 
ATF, nữ diễn viên TVB chưa tham gia bất kỳ dự án 
mới nào. Đáng chú ý, trong lần trở lại màn ảnh, 
người đẹp đóng cặp cùng ông xã Trần Hào.

Truyền thông xứ Cảng thơm tiết lộ trong thời gian 
lui về làm hậu phương cho Trần Hào, Trần Nhân 

Mỹ đã nhận được nhiều lời mời đóng phim song cô 
từ chối vì các con còn nhỏ. Nói về lý do tái xuất, 
Hoa hậu Hồng Kông 2006 chia sẻ nhà sản xuất đã 
rất chân thành, tâm huyết với dự án. Cùng với đó, 
cô cảm thấy nhân vật trong phim như được tạo ra 
cho riêng mình nên thực sự hào hứng. Ngoài 
chuyện làm quen với nhịp độ quay phim, Trần 
Nhân Mỹ chia sẻ mình cũng cố gắng sắp xếp thời 
gian chăm sóc các con. Mọi chuyện trở nên dễ thở 
hơn khi con gái út của cô chuẩn bị vào lớp 1. Nàng 
hậu TVB cho biết bản thân muốn đóng phim một 
lần nữa để sống trong cảm giác tuyệt vời và chứng 
minh rằng ngọn lửa đam mê vẫn không hề tắt trong 
8 năm qua.

Về phía Trần Hào, tài tử rất ủng hộ việc bà xã tiếp 
tục đam mê diễn xuất. “Anh cả TVB” thậm chí bộc 
bạch rằng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vợ có 
thể theo đuổi ước mơ của mình. Nam diễn viên kỳ 
cựu cảm thấy may mắn khi góp mặt trong dự án trở 
lại của Trần Nhân Mỹ. Sao phim Cung tâm kế chia 
sẻ các con anh cũng biết rằng mẹ chúng bắt đầu 
quay phim trở lại nên rất vui và hợp tác. Họ đang cố 
gắng thu xếp tốt nhất cho 3 con trước khi phim khai 
máy.

Nhà sản xuất Trần Duy Quán cũng chia sẻ mình đã 
thảo luận với Trần Hào trước khi mời Trần Nhân 
Mỹ hợp tác. Vị này cho biết nàng hậu không có yêu 
cầu gì đặc biệt cho lần tái xuất, cô chỉ muốn nhận 
được một vai diễn tốt, góp phần tạo nên một tác 
phẩm hay.

Trần Nhân Mỹ sinh năm 1981, cô đăng quang Hoa 
hậu Hồng Kông 2006 và nhanh chóng gia nhập 
TVB với vai trò diễn viên. Người đẹp được nhà đài 
tích cực lăng xê, ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các bộ 
phim: Nấc thang cuộc đời, Bằng chứng thép 3, Đơn 
luyến song thành, Bãi biển tình yêu, Nội gián 
ATF…

Năm 2010, mỹ nhân 8X hợp tác với Trần Hào trong 
phim Tâm chiến, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình 
cảm và tiến tới hẹn hò. Tháng 6.2013, cặp sao TVB 
kết hôn rồi lần lượt đón 3 con: 2 trai, 1 gái. Sau khi 
lập gia đình, Trần Nhân Mỹ rút lui khỏi làng giải 
trí, chuyên tâm làm vợ, làm mẹ. Nhờ sự quán 
xuyến chu toàn, khéo léo của cô, Trần Hào có thể 
dành trọn tâm huyết cho đam mê diễn xuất và trở 
thành ngôi sao được trả lương cao nhất TVB như 
hiện tại.

                                                                    An Chi
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Ký ức kinh hoàng của bé 
gái "mắc kẹt" ở tầng 7 khách 
sạn với cụ bà bí ẩn, câu chuyện 
khiến gia đình và cảnh sát rùng 
mình

Câu chuyện này đã trở thành ký ức 
không thể nào quên đối với một bé 

gái 8 tuổi, giờ đây đã là cô gái 29 tuổi.

Reddit@Sydneydanielle23 đã chia sẻ bức 
ảnh chụp trong chuyến đi

Đây là câu chuyện của một người dùng trên 
diễn dàn Reddit@Sydneydanielle23 về trải 
nghiệm rùng rợn tại tầng 7 của một khách sạn khiến 
cả gia đình cô và phía cảnh sát phải đặt ra rất nhiều 
câu hỏi và tất nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa tìm 
được lời giải đáp. Câu chuyện có nội dung như sau:

Tôi chưa từng nghĩ thang máy có thể trở 
nên đáng sợ đến vậy.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi 8 tuổi 
(năm 2001). Tôi cùng mẹ, em trai, dì và bà ngoại du 
lịch đến Chicago, Illinois, Mỹ, để ghé thăm bảo 
tàng Field. Chúng tôi chọn ở khách sạn gần đó 
trong vòng 5 ngày. 

Mọi người ai cũng phấn khích về chuyến 
đi. Trong suốt thời gian đó, mẹ luôn để tôi đi thang 
máy một mình lên phòng khách sạn của chúng tôi 
mỗi khi tôi vừa đi bơi về hoặc mang đá lên phòng. 
Và bởi vì căn phòng nằm ngay bên trái của cửa 
thang máy nên bà tôi luôn để cửa không khóa và hé 
một chút.

Một ngày nọ, tôi đi bơi lên và định chạy lên 
phòng trong tình trạng cả người ướt sũng và quấn 
khăn tắm. Tôi bước vào thang máy và nhấn tầng 7. 
Lưu ý là khách sạn này chỉ có duy nhất một thang 
máy.

Tôi biết mình đã đến nơi khi cửa thang máy 
mở và nhìn thấy số tầng bên ngoài. Khi đi đến căn 
phòng thứ 2 bên tay trái và gõ cửa nhưng không 
thấy ai trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tôi biết 
mình có thể trở lại tầng trệt hoặc ngồi đợi mẹ một tí 
nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết bà ngoại đã đi 
đâu. Tôi bước trở lại đứng gần thang máy để chờ 

mẹ và em trai.
Khi ấy, tôi nhìn hộp số bên ngoài thấy 

thang máy đang đi lên tầng 7, nơi tôi đang đứng. 
Một tiếng "ding" vang lên, cửa mở nhưng bên 
trong lại không có ai.

Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy rùng 
mình thật sự. Tôi đi đến cửa căn phòng kia một lần 
nữa, gõ liên tục và bật khóc. Cơ thể tôi đang run lên 
vì rõ ràng tôi vừa mới bước lên từ hồ bơi. Hơn 1 
phút sau, một cụ bà lớn tuổi mở cửa và nói: "Cháu 
yêu, bà đã nói với cháu từ hôm qua đây không phải 
là phòng của cháu rồi mà". Điều đáng nói là hôm 
qua tôi đâu có đến đây. 

Cụ bà kia nói tiếp: "Sẽ ổn thôi. Bà xin lỗi 
nhưng mà bà đang bận nói chuyện với con trai. Hãy 
chờ thêm chút nữa nha, mẹ cháu đang đến đấy" và 
đóng sầm cửa. Tôi đã rất sốc nhưng làm gì có người 
nhẫn tâm đóng cửa không tiếp một đứa trẻ không 
có mẹ ở bên đang khóc bù lu bù loa, nhất là khi 
người đó là một cụ bà trông có vẻ rất yêu thương 
con cháu.

Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, mẹ tôi 
với gương mặt giàn giụa nước mắt chạy đến ôm tôi 
vào lòng. Mẹ nói: "Con yêu, con đã ở đâu vậy? Mẹ 
đã lo lắm con có biết không?". Tôi đã cố giải thích 
với mẹ rằng tôi ở đây từ nãy đến giờ (thực chất là 
chỉ có 5 phút mà thôi).

Mẹ vẫn ôm chặt lấy tôi, dắt tôi vào thang 
máy và nhấn nút tầng 7. Hai cánh cửa đóng lại và 
mở ra rất nhanh, tôi chắc thang máy không hề di 
chuyển chút nào. Thế nhưng, khi cửa mở, chúng tôi 
nhìn thấy bà ngoại đang đứng khóc ở trước cửa 
phòng chúng tôi nhưng biểu cảm gương mặt lập 
tức trở nên vui tươi, hạnh phúc khi nhìn thấy chúng 
tôi. 

Lúc sau, tôi mới biết mình đã biến mất suốt 
45 phút. Cảnh sát thậm chí còn được gọi đến để đi 
từng tầng trong khách sạn để tìm tôi. Họ đến gõ cửa 
tất cả các phòng, bao gồm những căn phòng khóa 
chặt cửa và phòng trống.

Sau một hồi tìm kiếm, mẹ tôi đi đến hồ bơi 
để kiểm tra một lần nữa rồi nhấn lên tầng 7 và khi 
ấy, bà đã tìm thấy tôi dù từ nãy đến giờ, bà cùng với 
cảnh sát và nhân viên khách sạn đi lên đi xuống khu 
vực này không biết bao nhiêu lần.

Đến tận thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn 
thường nói về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tóc tôi 
khi ấy vẫn ướt sũng. Cảnh sát trở nên bực dọc khi 
cho rằng tôi chạy lung tung khiến mọi chuyện trở 
nên rắc rối cho đến khi họ xem đoạn clip quay cảnh 
tôi đi vào trong thang máy nhưng không thấy tôi trở 
ra. 

Đáng sợ hơn là việc mẹ tôi bước vào thang 
máy đi từ tầng trệt và ở trong đó suốt 10 phút. Lúc 
trở ra, bà đã đi cùng với tôi và chúng tôi có mặt ở 
tầng 7. Tất cả camera ở các tầng đều được kiểm tra 
nhưng cảnh sát không tìm thấy hình ảnh nào khác 
của mẹ con tôi.

Tôi thề là sau đó, cảnh sát và nhân viên 
khách sạn đều rất hoảng sợ. Họ từng tin rằng ai đó 
đã bắt cóc tôi nhưng vì quá sợ hãi nên đã bỏ tôi ở 
lại. Điều họ không thể giải thích được là tóc tôi lúc 

được tìm thấy vẫn còn ướt, dù đã mất tích đến 45 
phút... 

Tôi luôn muốn liên lạc với khách sạn kia để 
xem liệu họ có chút manh mối gì về chuyện đã xảy 
ra không. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết cụ bà 
kia là ai và cũng không tìm được danh tính của bà 
ấy, chỉ nhớ rằng bà ấy có một đôi mắt xanh thẫm, 
cực kỳ xanh. 

Cần phải nói thêm là trong quá trình lùng 
sục khắp khách sạn để tìm tôi, cảnh sát đã yêu cầu 
nơi này đóng toàn bộ cửa, đặt nó trong tình trạng 
phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không ai 
trong gia đình của Reddit@Sydneydanielle23 nhớ 
được tên khách sạn xảy ra chuyện kì bí ấy. Cô cũng 
từng gọi điện đến sở cảnh sát Chicago nhưng có vẻ 
như vụ việc ấy đã chìm vào quên lãng. Tuy vậy, nó 
đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với một 
bé gái 8 tuổi, giờ đây đã là cô gái 29 tuổi... ■ 

5 “siêu cây” lớn nhất Trái 
Đất: Một cây nặng 2.800 tấn, cây 
còn lại chiếm 8 mẫu Anh

Tuổi đời của các cây cổ thụ này lên 
đến hàng nghìn năm.

Có 5 "siêu cây" trên thế giới, mỗi siêu cây 
có thể được gọi là một phép màu tự nhiên. Một 
trong số chúng nặng tới 2.800 tấn, cây còn lại 
chiếm 8 mẫu đất Anh (tương đương 32.374 met 
vuông).

1. Ở Chile
Ở Chile có một loại cây có tên là 

Scientology, thân cứng và dày nên được người dân 
địa phương ưa thích trồng để lấy gỗ. Tuy nhiên, đặc 
điểm nổi bật của loài cây này là chúng phát triển rất 
chậm, với tốc độ chỉ 1 milimet mỗi năm. Nhưng 
chính vì lý do đó mà thân gỗ rất chắc, cứng như kim 
loại và kêu rất đanh.

Việc phát hiện cây Scientology cao tới 12 
met ở Chile thì đó quả là khó tin. Theo tốc độ chỉ 1 
milimet mỗi năm thì các chuyên gia nhận định rằng 
nó đã tồn tại hơn 3.600 năm và là một cây cực kỳ 
lâu đời.

Chile đã cho bảo vệ đúng mức “siêu cây” 
cổ thụ này và biến nó trở thành nơi thu hút du khách 
đến thưởng ngoạn.

2. Ở New Zealand
Thật trùng hợp, ở New Zealand cũng có 

một cây rất lớn, nó nằm trong một khu rừng cổ thụ 
ở Đảo Bắc, cây này có tên là Kauri, thuộc họ 
Araucariaceae (Bách tán).

Cây Kauri ở New Zealand này không chỉ 
cao đến 50 met mà thân cây còn lớn tới mức hàng 
chục người nắm tay mới có thể ôm được nó.

Bộ Lâm nghiệp New Zealand phỏng đoán 
rằng tuổi của cây Kauri này đã lên đến hơn 1.700 
năm tuổi, và không nghi ngờ gì nữa, đây là cây 
Kauri lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới.

Trên thực tế, từ rất lâu trước đây, trong các 
khu rừng ở New Zealand đã có nhiều cây cổ thụ cao 
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và vững chãi như vậy, tuy nhiên, người Maori đã 
gây ra cơn sốt khai thác gỗ từ nhiều năm trước. 
Trong vòng vài thập kỷ, những cây Kauri cao lớn 
đã bị đốn chặt và những cây cổ thụ trên nghìn năm 
tuổi hầu như rất hiếm.

General Sherman nắm giữ kỷ lục là cây 
đơn thân lớn nhất thế giới

3. Ở Mỹ
Trong công viên quốc gia Sequoia ở bang 

California, Mỹ có một loài cây khiến người xem 
choáng ngợp - Cây General Sherman (hay Tướng 
Sherman).

Xét về tuổi đời, kích thước và trọng lượng, 
cây General Sherman nắm giữ kỷ lục là cây đơn 
thân lớn nhất thế giới. Các chuyên gia phỏng đoán 
cây General Sherman đã tồn tại hơn 2.700 năm.

Cây General Sherman vốn là một loại cây 
thuộc họ linh sam nên mọc cao và thẳng, không so 
le và cong queo như cây đa. Tổng chiều cao là 
khoảng 84 met. Người ta đã suy đoán rằng trọng 
lượng của một cây lớn như vậy sẽ không dưới 
2.800 tấn.

Một đoàn tàu có thể chở được tối đa 70 tấn, 
vậy để vận chuyển được cây Tướng Sherman 2.800 
tấn này cần mất khoảng 40 đoàn tàu. Đây quả là 
điều khó tin. 

4. Ở Mexico
Ở Mexico có một loài cây rất nổi tiếng, nó 

có cái tên đặc biệt là "Tule". Mặc dù cây Tule 
không cao và thẳng như cây Kauri, nhưng thân cây 
của nó có đường kính lớn đến mức nhìn từ xa nó 
giống như một bức tường kín gió, hay một pháo đài 
kiên cố.

Thật đáng kinh ngạc, những cành nhánh ra 
khỏi thân cây cũng vô cùng cứng cáp, chúng vươn 
ra tứ phía khiến toàn bộ cây trông giống như một 
chiếc vương miện lớn. Cây có tuổi đời hơn 2.000 
năm, do có kích thước khổng lồ nên ước tính trọng 
lượng cả cây không dưới 600 tấn.

Điều đáng nói, chính vì sự tồn tại của loài 
cây này mà thị trấn địa phương đã dần đón nhiều du 
khách. Có thể nói cây Tule không chỉ là một cây cổ 
thụ mà cũng là "gà đẻ trứng vàng" của người dân 
địa phương.

5. Ở Trung Quốc
Ở Vân Nam, Trung Quốc có một cây đa 

được mệnh danh là "Vua của Trung Quốc" vì nó đã 
có lịch sử hàng nghìn năm, mọc hoang sơ và to lớn 
vô cùng (cao 40 met), chiếm diện tích là 8,6 mẫu 
Anh.

Vì là cây cổ thụ nên người dân địa phương 
xem nó là cây thiêng, hàng năm vẫn tới cầu may, 
cầu phước lành.

Cây đa ưa khí hậu ẩm, mưa nhiều nên 
thường gặp ở các vùng miền nam Trung Quốc. 
Loại cây này có đặc điểm là sau khi lớn lên một số 
rễ trên thân khi chạm xuống đất sẽ bén rễ trở lại, 
khiến chúng càng ngày càng lớn.

Vì vậy, việc dùng thành ngữ "cây đa làm 
nên rừng" là rất thích hợp, chỉ cần cây đủ lớn, thân 
và rễ bám vào nhau thì 1 cây có thể thành rừng. ■

Bên trong lỗ đen có thể là 
một vũ trụ khác

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa 
học đã thử tìm lời giải cho câu hỏi lỗ 
đen là gì. Trên lý thuyết, có rất 

nhiều loại lỗ đen: loại có điện tích hoặc không, một 
số đứng yên hoặc quay, vài lỗ đen được bao quanh 
bởi vật chất, một số lại lơ lửng trong không gian 
trống rỗng.

Vài loại lỗ đen đã được chứng minh có thật. 
Lỗ đen quay và bao quanh bởi vật chất rất phổ biến, 
thậm chí đã được chụp lại.

Tuy nhiên, một số loại lỗ đen chỉ mới tồn tại 
trên lý thuyết. Dù vậy, các nhà khoa học vẫn rất chú 
ý tìm hiểu các vật thể bí ẩn này. Bằng cách tìm hiểu 
các cơ sở toán học của lỗ đen, ta có thể nhận ra 
những mối quan hệ, tương quan với các lý thuyết 
vật lý nhằm áp dụng cho thực tế.

Chất siêu dẫn 3 chiều
Lỗ đen tích điện nằm trong không gian 

anti-de Sitter là loại lỗ đen rất thú vị, dù chỉ tồn tại 
trên lý thuyết. Không gian anti-de Sitter là không 
gian hyperbolic có độ cong âm, như một cái yên 
ngựa. Dù lỗ đen tích điện chưa được chứng minh là 
có thật, từ nghiên cứu các lỗ đen này, giới khoa học 
sẽ hiểu hơn về lỗ đen quay đã được chứng minh có 
trong thực tế. Cả hai loại có nhiều điểm tương 
đồng, bổ trợ nhau trong các tính toán.

Các nhà vật lý phát hiện rằng khi các lỗ đen 
này nguội, chúng hình thành "đám mây" trường 
lượng tử xung quanh bề mặt. Đám mây này dính 
vào bề mặt, bị lực hấp dẫn của lỗ đen kéo vào trong 
rồi lại bị đẩy ra ngoài bởi lực đẩy electron của 
chính lỗ đen đó. Đám mây trường lượng tử hoạt 
động ổn định trên một bề mặt còn được gọi là chất 
siêu dẫn.

Các chất siêu dẫn có ứng dụng trong đời 
thực. Vì vậy, việc nghiên cứu chất siêu dẫn hoạt 
động như thế nào trong những tình huống đặc biệt 
như thế giúp chúng ta hiểu được cấu trúc toán học 
của chúng, từ đó áp dụng vào thực tế.

Các lỗ đen tích điện nằm trong không gian 
bình thường của vũ trụ thường có vài vùng kỳ dị 

bên trong. Nằm phía trong chân trời sự kiện (ranh 
giới xung quanh lỗ đen, hút mọi vật chất vào trong) 
là vùng chứa năng lượng lượng tử đậm đặc được 
gọi là chân trời bên trong. Phía trong nữa là hố sâu 
nối với lỗ trắng, theo lý thuyết.

Trong thực tế, các nhà khoa học vẫn chưa 
thể khẳng định lỗ sâu có tồn tại, bởi các định luật 
toán học không giải đáp được sự tồn tại của các vật 
sau chân trời sự kiện. Tuy nhiên, các lỗ đen tích 
điện bao quanh bởi không gian anti-de Sitter, hay 
còn gọi là lỗ đen siêu dẫn, không gặp phải vấn đề 
này.

Trong lỗ đen siêu dẫn, chân trời bên trong 
và cả các lỗ sâu đều bị phá vỡ. Thay vào đó, không 
gian bên trong các lỗ đen này dao động theo hiệu 
ứng Josephson như các hạt trong chất siêu dẫn bình 
thường. Hiệu ứng Josephson là hiện tượng của 
dòng siêu dòng, tức dòng điện chạy vô thời hạn mà 
không có bất kỳ điện áp nào được áp dụng trên thiết 
bị có tên ngã ba Josephson, gồm hai chất siêu dẫn 
được ghép bởi một liên kết yếu.

Vũ trụ fractal
Sau khoảng không - thời gian rung động là 

vùng sâu nhất của lỗ đen siêu dẫn. Các nhà nghiên 
cứu phát hiện những vùng trong cùng này có thể 
tạo ra vũ trụ đang giãn nở một cách kỳ lạ, với không 
gian kéo dài, biến đổi theo tỷ lệ và hướng khác 
nhau.

Hơn nữa, tùy thuộc vào nhiệt độ của lỗ đen, 
một số vùng không gian này có thể kích hoạt vòng 
rung động mới. Sau đó, nó lại tạo ra vùng không 
gian mở rộng hơn, kích hoạt vòng rung động khác, 
cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi tạo ra vòng 
rung động quy mô nhỏ hơn.

Điều này tạo ra vũ trụ có hình fractal phân 
dạng và lặp lại không ngừng, từ quy mô lớn đến 
quy mô nhỏ. Tại trung tâm của hố đen hỗn độn và lạ 
thường này là điểm kỳ dị, điểm có mật độ vô hạn, 
ngôi nhà của mọi vật chất từng rơi vào lỗ đen.

Fractal là dạng hình học thường gấp khúc 
trên mọi tỷ lệ phóng đại, có thể tách ra thành từng 
phần với mỗi phần giống như hình tổng thể song ở 
tỷ lệ thu nhỏ hơn. Đây là dạng do nhà toán học 
Mandebrot sáng tạo.

Tuy nhiên, với các công thức toán học và 
định luật vật lý hạn chế, giới khoa học vẫn chưa 
giải thích được điều gì đang diễn ra tại điểm kỳ dị. 
Do đó, cần có thêm thời gian để những lý thuyết 
mới bổ túc cho lực hấp dẫn được trọn vẹn, điều có 
thể không bao giờ là đủ. ■ 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 4/7 đến 10/7/2022

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
Con giáp tuổi Tý sẽ tìm 

thấy bình yên, may mắn trong 
những ngày đầu tuần. Có thể vì 
thời điểm đầu tuần mọi việc có 
phần suôn sẻ nên con giáp tuổi 
Tý có phần chủ quan, không tập 
trung cao độ nên dễ để xảy ra sai 
sót trong ngày cuối tuần khi có 
Thương Quan bất ngờ xuất hiện 

khiến bạn không kịp trở tay.
Tuần mới người tuổi Tý sẽ đứng trước rất 

nhiều những lựa chọn khác nhau và bản thân bạn 
vô cùng bối rối không biết chọn lựa nào là thích 
hợp. Hãy thử lắng nghe những cảm xúc của mình, 
không nên bị ảnh hưởng từ những người xung 
quanh, hay bị tác động quá nhiều bởi họ nhé!

Nhờ có sao Tả Phù nâng đỡ nên dù có hoàn 
cảnh khó khăn nào thì bản mệnh cũng đừng quên 
nghe lời khuyên của một số người, nhất là trong 
công việc, lĩnh vực bạn chưa thực sự giỏi, không 
hiểu biết nhiều. 

Giáp Tý (Kim): Không nên quá chủ quan. 
Bính Tý (Thủy): Học cách chấp nhận thử thách. 
Mậu Tý (Hỏa): Tình duyên vượng. Canh Tý (Thổ): 
Đừng khép lòng mình quá. Nhâm Tý (Mộc): Đừng 
đổ lỗi cho hoàn cảnh.

2. Tuổi Sửu
Vận trình tình cảm 

của con giáp tuổi Sửu tuần 
mới không được như ý. Có 
người còn cảm thấy bối rối 
khi có dấu hiệu rõ ràng của 
việc tái ngộ “người cũ”. 

Tuần mới khá thuận lợi của người tuổi Sửu 
với điểm giao quan trọng để bạn bước sang chương 
mới của cuốn sách. Một số mâu thuẫn trước đây sẽ 
được hóa giải ngay gần cuối tuần này. Tình hình 
công việc sẽ tươi sáng dần lên, thậm chí có thể nhận 
được vận may thăng tiến. Bạn có biết mình thuộc 
con giáp làm ăn xa chắc chắn gây dựng được sự 
nghiệp đáng nể.

Vận trình tuần mới của bản mệnh lúc lên 
lúc xuống ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của 
bạn. Nhất là Kiếp Tài gây tác động xấu không chỉ 
mối quan hệ mà còn tiền bạc trong vài ngày liên 
tiếp khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân, 
nhưng may mắn là mọi việc sẽ sớm ổn thỏa thôi.

Nhất là khi có sao Thiên Đức nâng đỡ nên 
dù có khó khăn thì bạn vẫn có thể tìm thấy cơ hội 
trong đó, vì thế, đừng tự bỏ lỡ những gì mình đang 
có khi bạn chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề. 
Hãy tin vào con đường mình đã chọn từ trước đó 
nhé, niềm tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng. 

Ất Sửu (Kim): Hãy cẩn thận với những lời 
cảnh báo. Đinh Sửu (Thủy): Có nhiều niềm tin với 
cuộc sống. Kỷ Sửu (Hỏa): Có người dẫn đường chỉ 
lối. Tân Sửu (Thổ): Không nên trách cứ ai cả. Quý 
Sửu (Mộc): Việc gì cũng nên cẩn thận.

3. Tuổi Dần
Cảm xúc của người 

tuổi Dần diễn ra lẫn lộn trong 
thời gian này. Nhiều cơ hội 
nghề nghiệp sẽ ùa tới nhưng 
cạnh đó là những thách thức 
không hề nhỏ.

Mặt tình cảm cũng 
chịu ảnh hưởng từ sự biến động này. Lúc này, đối 
thoại và sẻ chia là rất quan trọng. Người tiền bối 
thông thái có thể giúp bạn khám phá tiềm năng mới 
mẻ trong mình.

Sao Thiên Nguyệt ghé thăm cho thấy sức 
khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng, phần nhiều là vì 
bạn suy nghĩ quá nhiều. Thay vì cố làm rõ vấn đề gì 
đó bạn nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, theo thời gian thì 
mọi việc sẽ dần sáng tỏ mà thôi.

Tỷ Kiên khiến bạn gặp rắc rối trong ngày 
đầu tuần nhưng nhờ đó mà bạn cảnh giác hơn, 
không còn cả tin nữa. Khi bạn thực hiện mọi thứ 
cẩn thận, chu đáo hơn thì cuộc sống của bạn những 
ngày cuối tuần lại khá an nhàn. 

Giáp Dần (Thủy): Không nên níu giữ kẻ 
không cần mình. Bính Dần (Hỏa): Cuộc sống có 
nhiều trải nghiệm thú vị. Mậu Dần (Thổ): Trân 
trọng những điều đang đến với bạn. Canh Dần 
(Mộc): Không nên để ai đó ảnh hưởng tới cảm xúc 
của bạn nhiều quá. Nhâm Dần (Kim): Hãy đơn 
giản hóa mọi việc.

4. Tuổi Mão
Các mối quan hệ 

nói chung đều diễn biến 
tích cực nhưng vấn đề 
tình cảm của người tuổi 
Mão có chút rắc rối, một 
phần là do sự khép mình 

bất chợt của bạn có thể sẽ khiến một số người thân 
lo lắng.

Tuần này cho thấy bạn sẽ gánh một số áp 
lực hoàn thành những công việc mà bạn đã đề ra từ 
trước đó nhưng chưa kết thúc được. Có thể những 
áp lực này sẽ khiến cho bạn mệt mỏi và tức giận, 
tuy nhiên nên nhẫn nại và nỗ lực.

Nhân khi đang có sao Tử vi nâng đỡ trong 
tháng này thì bạn đừng vì ngần ngại điều gì đó mà 
bỏ cuộc, hãy thực hiện mọi việc đến cùng.

Những ngày đầu tuần của bản mệnh 
thường xuyên gặp chuyện không như ý nhưng 
ngày cuối tuần nhờ có Thiên Tài mà bản mệnh vui 
vẻ lạc quan hơn, khi có tiền trong tay bạn đã cảm 
thấy cuộc sống thoải mái hơn, tự tin cũng đã trở về 
với bạn.

Ất Mão (Thủy): Vượt qua khó khăn. Đinh 
Mão (Hỏa): Đừng quá buồn phiền. Kỷ Mão (Thổ): 
Thay đổi là cần thiết. Tân Mão (Mộc): Hãy nhìn về 
mặt tích cực của vấn đề. Quý Mão (Kim): Cần chú 
ý đến sức khỏe.

5. Tuổi Thìn
Cảm xúc của người 

tuổi Thìn lúc này khá khó 
hiểu, đôi lúc bạn thấy cô 
đơn giữa đám đông và quá 
tải cảm xúc mà không rõ lý 
do. Mở lòng chia sẻ cùng 
những người thân thiết là 

liệu pháp hữu ích cho bạn.
Tuần này khá ổn định và dường như mối 

quan tâm lớn nhất của bản mệnh là công việc ngoài 
ra bạn không bận tâm bất cứ điều gì khác. Tuy 
nhiên đừng để chúng trở thành thế giới của bạn, 
khiến bạn quên đi mất rằng vẫn còn có nhiều việc 
quan trọng cần phải chú ý, ví dụ như người thân 
trong gia đình chẳng hạn.

Sao Giải Thần soi chiếu cho thấy bản mệnh 
là người thích giúp đỡ người khác và điều này 
mang lại không ít vận khí tốt cho chính bạn, nhờ đó 
mà một số khó khăn đã được đẩy lùi, bạn không 
còn lo lắng, nghĩ ngợi nhiều như trước nữa.

Thiên Tài xuất hiện vào những ngày đầu 
tuần giúp người tuổi Thìn cảm thấy vô cùng thoải 
mái với số tiền mà bạn đang sở hữu, tuy nhiên, càng 
về cuối tuần càng có nhiều rắc rối khó lường. 

Giáp Thìn (Hỏa): Không nên để tâm tới lời 
ác ý. Bính Thìn (Thổ): Tranh cãi chỉ vô ích mà thôi. 
Mậu Thìn (Mộc): Làm việc gì cũng nên làm đến 
cùng. Canh Thìn (Kim): Có những thay đổi cần 
thiết. Nhâm Thìn (Thủy): Chỉ là bạn mong đợi quá 
nhiều.

6. Tuổi Tị 
Tuần mới đầy hứng 

khởi, bạn cũng sẽ có nhiều 
cảm hứng để trang hoàng lại 
nhà cửa, cũng như dành 
nhiều thời gian hơn cho gia 
đình và những mối quan hệ 
quan trọng của bản thân.

Với sự che chở của 
Thực Thần, niềm vui của người tuổi Tị thực sự 
đong đầy trong ngày đầu tuần vì thế nhớ tận hưởng 
một cách trọn vẹn vì những ngày tới sẽ là ngày khó 
khăn mà bạn phải đương đầu.

Phương diện tình cảm của người tuổi Tị 
thực sự khởi sắc trong thời điểm này, nhất là đối với 
những ai đang độc thân, sự bí ẩn sẽ giúp bạn thu hút 
mọi đối tượng xung quanh. Vì thế, đừng chia sẻ 
hay tâm sự quá nhiều sẽ không có lợi cho bạn lắm 
đâu.

Sao Thiên Hình xuất hiện cho thấy bản 
mệnh rất dễ gặp họa nếu không biết kiểm soát cảm 
xúc và lại dùng những lời nói không mấy hay ho để 
chỉ trích người khác. Nhất là những ai cao ngạo sẽ 
bị kẻ ghen ghét làm hại, thậm chí cố tình gây ra 
điều tiếng xấu để hạ bệ bạn đấy. 

Ất Tị (Hỏa): Cần cẩn thận trong lời ăn tiếng 
nói. Đinh Tị (Thổ): Dành lời khen ngợi cho ai đó 
nếu muốn. Kỷ Tị (Mộc): Cẩn trọng trong từng việc 
mình làm. Tân Tị (Kim): Đừng mong đợi quá 
nhiều. Quý Tị (Thủy): Hãy buông bỏ điều không 
cần thiết.
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7. Tuổi Ngọ  
Đây là tuần tuyệt vời 

để con giáp tuổi Ngọ theo đuổi 
các công việc liên quan đến 
sáng tạo. 

Những ngày đầu tuần 
vẫn sẽ có những rắc rối ghé 

thăm người tuổi Ngọ khiến bạn cảm thấy lạc lối và 
phải đến giữa tuần cho đến cuối tuần bạn mới cảm 
nhận được sự thong thả, thư thái. Có rất nhiều hỗ 
trợ cho công việc của bạn trở nên thuận lợi hơn vào 
thời điểm cuối tuần.

Mối quan hệ xung quanh của người tuổi 
Ngọ lúc này được cải thiện rõ rệt. Có thể nói đây là 
giai đoạn của tình bạn, sự kết giao và sẻ chia. Bạn 
sẽ nhiều lần trở thành người đứng giữa thiết lập hòa 
bình trong nhóm.

Ngũ Quỷ hung tinh ảnh hưởng không nhỏ 
tới sức khỏe của bản mệnh, tình hình chưa được 
thay đổi là vì bạn chưa luyện tập đầy đủ, đều đặn, 
ngoài ra, có thể chế độ ăn uống của bạn cũng không 
thực sự tốt như bạn vẫn nghĩ, hãy tìm hiểu những 
nguồn tin đáng tin cậy hơn nhé!

Giáp Ngọ (Kim): Không nên suy đoán 
nhiều. Bính Ngọ (Thủy): Tài lộc vượng. Mậu Ngọ 
(Hỏa): Cẩn thận sức khỏe. Canh Ngọ (Thổ): Hãy 
nhường nhịn người khác một chút. Nhâm Ngọ 
(Mộc): Từ tốn trong từng việc.

8. Tuổi Mùi
Tuần này, bạn sẽ cần 

hết sức nỗ lực để có thể hoàn 
thành một dự án nào đó mà 
bạn đã khởi xướng từ trước 
nhưng chưa có cơ hội hoàn 
thiện. Ai đó, có thể là đồng 
nghiệp sẽ hối thúc bạn cần 

phải hoàn thành công việc này ngày hôm nay. 
Chính Tài nâng đỡ mang lại không ít tin vui 

về tiền bạc cho người tuổi Mùi. Thế nhưng niềm 
vui này không kéo dài được lâu, khi những khó 
khăn liên tục ập tới trong những ngày tiếp theo, có 
những lúc bạn tưởng là đã xong xuôi hết rồi vẫn có 
thể xảy ra lỗi đấy, thế nên cứ cẩn thận vẫn sẽ tốt 
hơn.

Con giáp tuổi Mùi cảm thấy mình đang hy 
sinh quá nhiều và dần không còn là chính mình nữa 
trong các mối quan hệ. Trước khi trách đối phương 
về điều đã xảy ra, hãy trở nên cương quyết hơn. 
Hãy thử lùi lại một chút để những người xung 
quanh biết rằng họ cần và yêu thương bạn như thế 
nào. 

Hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi, đi 
dạo một chút cho tinh thần được thư thái. Như vậy 
sẽ giúp bạn có thể lấy lại được tầm nhìn, định 
hướng cho tương lai, thay vì cứ hùng hục lao đầu 
vào làm việc mà thôi. 

Ất Mùi (Kim): Việc gì cũng phải đánh giá 
trước sau rõ ràng. Đinh Mùi (Thủy): Có người đưa 
đến tin vui. Kỷ Mùi (Hỏa): Tìm lại sự tự tin trong 
công việc. Tân Mùi (Thổ): Đừng hạ thấp người 
khác bằng lời nói. Quý Mùi (Mộc): Lời nói vui chỉ 
nên dùng đúng chỗ.

9. Tuổi Thân
Tuần mới, những 

điều nhỏ nhặt đời thường có 
thể khiến người tuổi Thân 
bị mất tập trung vào những 
công việc quan trọng được 
giao phó ngày hôm nay.  

Thiên Tài mang lại 
niềm vui tiền bạc cho bản mệnh vào giữa tuần 
nhưng sau đó vẫn có những khó khăn tiềm tàng mà 
bạn không đủ khả năng nhận diện ra.

Tuần này con giáp tuổi Thân trở nên nhạy 
cảm với những cuộc cãi vã. Lời khuyên dành cho 
bạn là trước khi hành động, hãy lắng nghe quan 
điểm từ nhiều phía khác nhau, cũng như để con tim 
lên tiếng một lần. Đừng vội sợ hãi bạn sẽ mắc lỗi và 
kiềm chế bản thân quá mức.

Sao Nguyệt Mã hỗ trợ cho người tuổi Thân 
rất tốt để thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tình 
huống có thể xảy ra. Có những khi bạn bị dồn tới 
chân tường nhưng bạn đủ tinh ý để nghĩ ra cách giải 
cứu cho chính bản thân mình mà không cần phải ai 
đó giúp đỡ. 

Giáp Thân (Thủy): Tình cảm vượng. Bính 
Thân (Hỏa): Nói nhiều sẽ không còn hiệu quả. Mậu 
Thân (Thổ): Hãy sáng suốt trong mọi việc. Canh 
Thân (Mộc): Quá khứ nên để sang một bên. Nhâm 
Thân (Kim): Tiền bạc và tình yêu phải rõ ràng.

10. Tuổi Dậu
Nỗi lo lắng vẩn 

vơ có thể xuất hiện 
trong lòng khiến bạn 
khó lòng mà tập trung 
vào những giá trị tốt 
đẹp của đời sống. Nếu 
công việc khiến cho 
bạn cảm thấy quá tải 

thì tốt nhất là gác chúng lại và nghỉ ngơi, thư giãn.
Thiên Quan xuất hiện dự báo có những rắc 

rối không đáng có khiến người tuổi Dậu phiền 
muộn, thế nhưng đừng để chuyện này làm tinh thần 
bạn đi xuống, nếu bạn không thoát khỏi được 
những cảm giác tiêu cực thì ngày cuối tuần của bạn 
trải qua một cách khó khăn với nhiều căng thẳng 
đấy!

Một người nào đó có thể đang đặt bẫy và 
khiến người tuổi Dậu bị bùng nổ về mặt cảm xúc. 
Để chuẩn bị tốt hơn cho việc ứng phó, bạn hãy lùi 
lại và nhìn vào bức tranh lớn hơn. Có thể người này 
không hề phù hợp với bạn như bạn đang tưởng 
tượng. Hãy lấy nó làm dấu hiệu để đưa ra quyết 
định phù hợp.

Thiên Diêu soi sáng mang lại niềm tin, hi 
vọng mới cho người tuổi Dậu cho những ai đang 
thiếu niềm tin về tình yêu. Tuy nhiên, một số người 
độc thân có quá nhiều người theo đuổi lại cảm thấy 
lạc lối, không biết lựa chọn ai cho phù hợp. 

Ất Dậu (Thủy): Có những việc bạn cần loại 
bỏ bớt. Đinh Dậu (Hỏa): Xác lập lại mục tiêu. Kỷ 
Dậu (Thổ): Có rắc rối tiềm tàng. Tân Dậu (Mộc): 
Giúp đỡ người khác khi cần. Quý Dậu (Kim): Chớ 
nên trọng hình thức quá.

11. Tuổi Tuất
Khi tuần mới bắt 

đầu, bạn nên tận dụng để học 
cách truyền đạt những mong 
muốn của mình. Bằng cách 
này, con đường thăng tiến 
của bạn sẽ suôn sẻ hơn. 

Ngày đầu tuần có 
Thiên Tài nên bản mệnh không phải lo lắng, nghĩ 
ngợi gì nhiều. Thế nhưng càng về cuối tuần càng có 
nhiều rắc rối mà bạn không kiểm soát được, nhớ 
tránh những việc mà bản thân không cảm thấy chắc 
chắn nhé, đôi khi cảm nhận của bạn cũng rất đúng 
đấy.

Chuyện tình cảm khiến người tuổi Tuất suy 
nghĩ khá nhiều, bạn nên trò chuyện với người kia 
về những nhu cầu chưa được đáp ứng và cả nhiều 
trăn trở bạn đang cảm nhận được giữa cả hai. Trước 
những ước muốn nông nổi, bạn phải thật cẩn thận. 

Âm Sát cho thấy bản mệnh dễ bị lừa đảo, 
hãy cẩn thận với những lời dụ dỗ về tiền bạc. 
Thường những người khiến bạn có cảm giác tin 
tưởng nhất lại có thể lừa bạn dễ nhất.

Giáp Tuất (Hỏa): Cần cẩn trọng trong vấn 
đề tiền bạc. Bính Tuất (Thổ): Có niềm vui mới. 
Mậu Tuất (Mộc): Sự rắc rối xuất phát từ chủ quan. 
Canh Tuất (Kim): Tìm được sự đồng điệu từ ai đó. 
Nhâm Tuất (Thủy): Có một sự đổi thay nho nhỏ.

12. Tuổi Hợi
Có thể những nỗ 

lực, cố gắng của người 
tuổi Hợi không nhận được 
sự quan tâm, ghi nhận 
xứng đáng giống như bạn 
muốn, và điều đó làm cho 
bạn buồn. Tuy nhiên, nên 
gạt những cảm xúc tiêu 

cực này và chỉ cần nỗ lực để vươn tới những thành 
quả mà bạn muốn, gặt hái giá trị tốt đẹp nhất của 
công việc cũng là một phần thưởng xứng đáng.

Mặc dù trong tuần này có Chính Quan che 
chở nên những nỗ lực của bạn dù không được ghi 
nhận nhưng lại giúp ích cho bạn rất nhiều trong 
những nhiệm vụ, dự án về sau. Vì thế, đừng đợi ai 
đó đánh giá mà bạn chỉ cần tập trung vào mục tiêu 
và kế hoạch mà bản thân đề ra là được.

Các mối quan hệ không được suôn sẻ của 
con giáp tuổi Hợi trong thời gian gần đây sẽ được 
bạn nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Bất kể là 
với đối tác hay bạn bè, bạn đều phải chủ động hàn 
gắn thì mối quan hệ giữa bạn và đối phương mới 
trở nên tốt đẹp hơn.

Bách Việt xuất hiện trong tháng này nên 
người độc thân không thiếu người theo đuổi, thế 
nhưng trong đó có những người có dụng ý xấu, bạn 
nên cẩn thận hơn, chớ nên tin tưởng ai đó một cách 
dễ dàng, hãy để ý tới hành động của họ để đánh giá.

Ất Hợi (Hỏa): Quan tâm nhiều hơn tới sức 
khỏe. Đinh Hợi (Thổ): Niềm tin đến từ điều nhỏ 
nhoi. Kỷ Hợi (Mộc): Có rắc rối từ mối quan hệ. Tân 
Hợi (Kim): Tìm cách học hỏi nhiều hơn. Quý Hợi 
(Thủy): Có người mang đến tin tức vui vẻ. ■ 
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Hồ “kỳ lạ” nhất thế giới: Ở 
nơi lạnh nhất Nam Cực, dù âm 
50 độ vẫn không thể đóng băng

Các nhà khoa học vẫn luôn băn khoăn 
rằng hồ Don Juan ở nơi lạnh và khô 
nhất của Nam Cực nhưng dù nhiệt độ 

xuống âm 50 độ C nước hồ vẫn không hề bị đóng 
băng.

Chưa bao giờ đóng băng dù nhiệt độ xuống 
âm 50

Dưới chân dãy núi Transantarctic (dãy núi đá 
nổi lên và kéo dài dọc Nam Cực) thuộc thung lũng 
khô McMurdo ở Nam Cực có 1 cái hồ rất kỳ lạ. Đó 
là hồ Don Juan. Hồ Don Juan được phát hiện lần 
đầu tiên vào năm 1961. Tên của nó được đặt theo 
tên của các phi công lái trực thăng của đoàn thám 
hiểm là Donald Roe và John Hickey.

Dù là vào mùa đông, gần như mọi thứ ở Nam 
Cực đều đóng băng, ngoại trừ hồ Don Juan. Đặc 
biệt hơn nữa, trong điều kiện khô hạn của Nam Cực 
với lượng mưa hàng năm chỉ ở mức 50 mm, các 
nhà khoa học chưa thể xác định được rằng hồ Don 
Juan lấy nguồn cung cấp nước từ đâu.

Mặc dù hồ Don Juan có diện tích gấp đôi một 
bể bơi Olympic và sâu hơn 10 cm nhưng nó lại vô 
cùng nổi tiếng trên thế giới. Dù chỉ sâu hơn 10 cm 
như vậy, hồ Don Juan trông giống như 1 vũng nước 
chứa thứ chất lỏng màu trắng hơn là một cái hồ. 
Chính vì thế, các nhà khoa học của đại học 
Washington đã quyết định tới hồ Don Juan để xác 
định chính xác xem nước của nó có gì mà dù nhiệt 
độ xuống thấp mà vẫn không bị đóng băng.

Ronald Sletten, giáo sư của khoa Khoa học 
Trái đất thuộc Đại học Washington cho biết: “Hồ 
Don Juan vô cùng đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi 
là hiểu rõ hơn về các thành phần có trong nước và 

nguồn nước của hồ”.
Sletten và nhóm của ông đã dành hẳn 6 tuần ở 

Nam Cực để nghiên cứu hồ Don Juan, dòng chảy 
của nó cũng như môi trường xung quanh hồ. Đối 
với nhóm khoa học, nghiên cứu này còn có ý nghĩa 
rất lớn để họ trong việc tìm hiểu về sự sống trên các 
hành tinh khác, đặc biệt là trên sao Hỏa. Bởi môi 
trường của thung lũng McMurdo ở Nam Cực có 
nhiều điểm tương đồng với sao Hỏa là lạnh, mặn và 
khô. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ Khoa 

học Quốc gia (NSF), tổ chức này cũng quản lý 
Chương trình Nam Cực của Hoa Kỳ và NASA.

Theo kết quả nghiên cứu, hồ Don Juan là hồ 
siêu mặn với độ mặn vượt quá mức của nước đại 
dương (tức là vượt quá 3,5%). Theo giáo sư 
U.T.Hammer (1924), tác giả quyển sách Hệ sinh 
thái các hồ nước mặn trên thế giới, “quán quân 
mặn” của Trái đất thuộc về hồ Don Juan. Hồ Don 
Juan có độ mặn lên tới 47,4%, gần như gấp 1,5 lần 
so với Biển Chết và 13,5 lần so với đại dương. Do 
đó, dù nằm ở một trong những khu vực lạnh nhất ở 
Nam Cực, nó vẫn không bao giờ đóng băng dù 
nhiệt độ xuống thấp tới âm 50 độ C.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hồ Don Juan có 
độ mặn lớn như vậy là bởi nó lấy muối từ các dòng 
nước ngầm dưới xuống chân của dãy Olympus và 
Asgrad. Ngoài ra nó còn nhận được khoáng chất 
được hòa tan từ các tảng đá ven hồ. Tuy nhiên, các 
nhà nghiên cứu địa chất của đại học Brown cho 
thấy rằng hồ Don Juan lấy muối từ nước mưa chứ 
không phải từ nước ngầm.

Nguồn cung cấp từ hệ thống nước ngầm
Cũng theo nghiên cứu này, hồ Don Juan được 

cung cấp nước từ một hệ thống nước ngầm sâu. 
Theo tính toán của họ, mỗi 6 tháng, hệ thống nước 
ngầm bên dưới sẽ dâng lên cao và thoát lên mặt đất 
thành nước hồ Don Juan.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một mô hình để 
tính toán xem làm thế nào mà hồ Don Juan có nước 
trong điều kiện khô hạn như vậy. Mô hình của 
nhóm nghiên cứu đã được dựng lên dựa theo 2 tình 
huống là: Một là nước được cung cấp thông qua hệ 
thống nước ngầm và hai là nó chảy xuống từ trên 
các dãy núi. Kết quả của thí nghiệm này đã cho 
thấy rằng nước chỉ có thể được cung cấp từ hệ 
thống nước ngầm bên dưới lòng đất.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng 
có nước trên bề mặt sao Hỏa. Điều này có nghĩa là 
có sự sống trên sao Hỏa và con người có thể định cư 
lâu dài trên đó. Kết hợp với báo cáo nghiên cứu về 
hồ Don Juan, các nhà địa chất vô cùng vui mừng 
bởi từ phát hiện ra cách hồ nước này hình thành, họ 
có thể xác định được nước trên sao Hỏa có nguồn 
gốc từ đâu.

Sự sống ở nơi mặn nhất Trái đất
Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Penn State 

đã phát hiện ra dấu vết của sự sống vi sinh trong hồ 
Don Juan. Họ đã tìm thấy dưới bề mặt nước các lớp 
hữu cơ mỏng với độ dày 2 - 5mm được tìm thấy ở 
phía Tây của hồ Don Juan. Cụ thể, nhóm nghiên 
cứu đã phát hiện ra một quần xã vi sinh bao gồm 
các dạng dị dưỡng và sinh vật nhân sơ, nấm trong 
hồ.

Tuy nhiên, họ vẫn đang nghiên cứu xem liệu 
đó có phải là những vi sinh thực sự sinh sôi tại đây 
không, hay chỉ là các vi sinh vật từ nơi khác theo 
gió cuốn tới.

Corien Bakermans, nhà vi sinh vật học từ Đại 
học Penn State cho biết, hồ Don Juan được coi như 
một ví dụ về một nơi nào đó trên Trái Đất mà chúng 
ta cho là có tồn tại sự sống, nhưng lại không thể xác 
định được là có sự hiện diện đó hay không?”. ■

Điều ít biết về nơi có nhiều 
kim tự tháp hơn cả Ai Cập

Kim tự tháp Khufu ở Giza, Ai cập, là kỳ 
quan lâu đời nhất trong 7 kỳ quan của 
thế giới cổ đại. Đây cũng là kỳ quan 

duy nhất phần lớn còn nguyên vẹn.
Nói đến kim tự tháp, nhiều người nghĩ ngay 

đến Ai Cập với nhiều di tích nổi tiếng mê hoặc lòng 
người. Tuy nhiên, ít người biết rằng có một đất 
nước châu Phi có nhiều kim tự tháp hơn Ai Cập.

Theo thống kê, số lượng kim tự tháp ở Sudan 
nhiều gấp đôi số lượng ở Ai Cập. Có khoảng hơn 
250 kim tự tháp xây dựng ở Sudan trong khi đó con 
số này ở Ai Cập khoảng 120.

Những kim tự tháp nằm trên nhiều bãi cát sa 
mạc gần thành phố cổ Meroë, minh chứng cho một 
chương lịch sử châu Phi ít người biết đến.

Sudan từng là quê hương của Vương quốc 
Kush, đối thủ của đế chế Ai Cập. Thành phố Meroë 
trở thành thủ đô của Kush, đây cũng là nơi chôn cất 
hơn 30 vị vua trong các kim tự tháp.

Trong khoảng thời gian 200 năm, khoảng 
3000 năm trước Công nguyên, các pharaoh Ai Cập 
đã đưa quân đội về phía nam dọc theo sông Nile để 
tìm kiếm vàng, đá granit làm tượng, lông đà điểu và 
tìm thêm nô lệ. Họ tiến hành xây dựng những pháo 
đài kiên cố, nhiều ngôi đền để đánh dấu, chứng tỏ 
sự thống trị của mình. Khu vực bị chinh phục là nơi 
sinh sống của người Nubia, những cư dân đầu tiên 
ở thung lũng trung tâm sông Nile, miền bắc Sudan 
và miền nam Ai Cập ngày nay.

Khi đế chế Ai Cập sụp đổ vào năm 1070 trước 
Công nguyên, triều đại Nubia, do Alara lãnh đạo đã 
đi đầu trong quá trình phục hưng văn hóa, trong đó 
có việc xây dựng các kim tự tháp của riêng họ. Các 
kim tự tháp Nubia khác với các kim tự tháp Ai Cập, 
kích thước của chúng nhỏ hơn, các mặt kim tự tháp 
dốc hơn.

Phần lớn các kim tự tháp trong tình trạng hư 
hỏng do sự phá hủy của kẻ đào mộ và săn kho báu 
những năm 1800. Chỉ có một số rất ít trong tình 
trạng hoàn hảo nhưng nhiều cái chỉ còn là đống 
gạch vụn. Màu sắc kim tự tháp khá đặc trưng do 
hàm lượng sắt trong đá cao.

Mặc dù ít nổi tiếng hơn so với nhóm các kim tự 
tháp ở Giza ở Ai Cập, khu phức hợp tại Meroë ở 
Sudan rất đáng chú ý. Các kim tự tháp chủ yếu là 
lăng mộ của hoàng gia, đã được công nhận là Di 
sản Thế giới của UNESCO, nhưng không nhiều 
kim tự tháp mở cửa đón khách thăm quan. ■
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