
Thuong Mai Week-End

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

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

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

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

www.thevietnampost.com

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

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

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

 culture marble, sale & install.

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

DÒCH VUÏ VI TÍNH

* Söûa chöõa, baûo trì COMPUTER

_ Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân

_ Naâng caáp, baûo trì computer cho Office

_ Internet, wireless, networking

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

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

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

contact@apluscomputech.net www.apluscomputech.net

A+ TECH COMPU LLC

Trang Nguyễn

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

Tư Vấn Tài chính, Bảo hiểm

v Life Insurance, Heath Insurance

v Life Settlements, Long term Care

v Medicare Advantage, Supplements

v Dental, Hearing, Vision Insurance

v Travel Insurance

v Annuities, 401K Rollover

v Disability Insurance

v Pre-Need Insurance

v Pre-Arranged Funeral

v Tax Services

8388 W.Sam Houston Pkwy, Suite 178

Houston, TX 77072

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

August 06, 2022
2006
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

SOL
D

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

405-2040/1608
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Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

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

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

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

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

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

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

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

6988 Wilcrest Dr., Ste B. Houston, TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning
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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.

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

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
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Hàn Quốc nỗ lực thu hút lao 
động tay nghề cao từ nước 
ngoài

(VN+) - Lao động nước ngoài có học vấn cử 
nhân trở lên và thành thạo tiếng Hàn, làm viêc 
trong các ngành do chính quyền địa phương Hàn 
Quốc chỉ định sẽ được cấp thị thực cư trú (F-2).

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã thông báo về 
kế hoạch thu hút người nước ngoài có tay nghề cao 
đến định cư ở các vùng nông thôn vốn đang phải 
vật lộn với tình trạng thiếu lao động trầm trọng do 
dân số giảm nhanh chóng.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) mới đây đã 

thông báo về việc một loại thị thực mới với tên gọi 
“Thị thực dành riêng cho khu vực”, sẽ bắt đầu có 
hiệu lực từ tháng 10/2022 dành cho những công 
dân nước ngoài đang tìm cách sinh sống và làm 
việc tại các vùng nông thôn do chính phủ Hàn 
Quốc chỉ định.

Theo loại thị thực mới này, những người lao 
động nước ngoài có tay nghề cao đáp ứng các tiêu 
chí nhất định (bao gồm trình độ thông thạo tiếng 
Hàn và có nền tảng học vấn với bằng cử nhân trở 
lên...) sẽ được cấp thị thực cư trú (F-2) với điều 
kiện người đó được làm việc trong các ngành do 
chính quyền địa phương của Hàn Quốc chỉ định.

Bên cạnh đó, sau khi được cấp thị thực, công 
dân nước ngoài phải có thời gian sinh sống trong 
khu vực đăng ký ít nhất 5 năm. Trong thời gian này, 
họ được phép mời vợ/chồng và con ở tuổi vị thành 
niên đến Hàn Quốc sinh sống.

Ảnh minh họa
MOJ cho biết sẽ nhận đơn từ chính quyền các 

thành phố và quận huyện muốn tham gia vào 
chương trình thí điểm của Chương trình thị thực 
dành riêng cho khu vực.

Sau đó, MOJ sẽ chọn khoảng 5 khu vực để cấp 
thị thực F-2 cho tổng số 500 cư dân nước ngoài bắt 
đầu từ tháng Mười tới.

Chương trình thí điểm này sẽ thực hiện trong 1 
năm (đến tháng 10/2023), sau đó cơ quan chức 
năng Hàn Quốc sẽ xem xét để mở rộng sang các 
khu vực khác trên toàn quốc.

Hiện, các hệ thống thị thực tương tự đã được 
chính phủ một số nước trên thế giới áp dụng như: 
“Thị thực Khu vực làm việc có tay nghề cao” ở 
Australia và “Chương trình Nhập cư Đại Tây 
Dương” ở Canada.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng có kế 
hoạch bồi dưỡng các chuyên gia công nghệ thông 
tin và truyền thông nước ngoài bằng cách tạo ra 
một con đường nhanh chóng để trở thành công dân 
Hàn Quốc hoặc có visa cư trú dài hạn cho sinh viên 
quốc tế học nâng cao (sau đại học) về khoa học và 
công nghệ tại đây.

MOJ dự kiến cũng sẽ đưa ra một hệ thống 
đăng ký khai sinh cho trẻ em là công dân nước 
ngoài không có giấy tờ để đảm bảo tốt hơn cho trẻ 
em tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo luật Hàn Quốc hiện hành, cha mẹ là 
người nước ngoài nếu không có tư cách lưu trú hợp 
pháp sẽ không được đăng ký khai sinh cho con cái. 
Điều này đã khiến những trẻ em vô tình bị tước bỏ 
các quyền và lợi ích liên quan.
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Iraq: Hàng trăm người biểu 
tình xông vào tòa nhà Quốc hội

(VN+) - Các lực lượng an ninh Iraq đã phải sử 
dụng hơi cay và “bom âm thanh” để giải tán những 
người biểu tình sau khi những người này xông vào 
tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Baghdad.

Ngày 30/7, hàng trăm người biểu tình ủng hộ 
giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite - Moqtada al-Sadr đã 
xông vào tòa nhà Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad.

Đây là lần thứ hai trong tuần này, người biểu 
tình tràn vào tòa nhà Quốc hội để phản đối phe đối 
lập đề cử ứng viên thủ tướng.

Các lực lượng an ninh Iraq đã phải sử dụng hơi 
cay và “bom âm thanh” để giải tán những người 
biểu tình. Phiên họp dự kiến của Quốc hội Iraq đã 
không thể diễn ra do không có nghị sĩ nào có mặt tại 
phòng họp.

Hôm 27/7, nhiều người biểu tình cũng đã xông 
vào Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt 
do có các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Baghdad. Dù 
đã bắn hơi cay nhưng cảnh sát vẫn không ngăn 
được dòng người tràn vào tòa nhà Quốc hội.

Người biểu tình ở Iraq
Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi khi đó yêu cầu 

người biểu tình “lập tức rời đi”. Ông cảnh báo lực 
lượng an ninh Iraq sẽ đảm bảo “việc bảo vệ các cơ 
quan nhà nước, cơ quan đại diện nước ngoài và 
ngăn chặn mọi tổn hại đối với an ninh và trật tự”.

Dù vậy, người biểu tình chỉ rời Vùng Xanh gần 
hai giờ sau đó khi có thông điệp từ giáo sĩ al-Sadr.

Các cuộc biểu tình hiện nay là thách thức mới 
nhất đối với quốc gia giàu dầu mỏ này. Iraq vốn vẫn 
đang chìm trong khủng hoảng chính trị và kinh tế-
xã hội dù giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, do tác 
động từ cuộc chiến tại Ukraine.

Đảng của giáo sĩ al-Sadr đã giành được 73 ghế 
trong cuộc bầu cử tháng 10/2021, và trở thành phe 
lớn nhất trong Quốc hội có 329 ghế của Iraq.

Tuy nhiên, đảng của ông này vẫn còn thiếu số 
ghế để giành được thế đa số tại Quốc hội, do vậy 
tiến trình thành lập chính phủ mới tại Iraq vẫn rơi 
vào bế tắc.

Mỹ-Hàn nhất trí mở rộng tập 
trận và nối lại đối thoại răn đe 
mở rộng

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn 
Quốc đã nhất trí mở rộng các cuộc diễn tập quân sự 
chung trong thời gian tới, đồng thời sớm tái khởi 

động đối thoại chiến lược về răn đe mở rộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/7, 

Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin và 
người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup đang ở 
thăm Washington đã nhất trí mở rộng các cuộc diễn 
tập quân sự chung trong thời gian tới, đồng thời 
sớm tái khởi động đối thoại chiến lược về răn đe 
mở rộng.

Ngoài ra, ông Austin cũng tái khẳng định cam 
kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau 
cuộc hội đàm song phương cũng nêu rõ: “Hai bộ 
trưởng nhất trí kết hợp cuộc tập trận chung của 2 
nước trong nửa cuối năm 2022 với cuộc tập trận 
của chính phủ (Hàn Quốc) và tiếp tục củng cố thế 
trận răn đe của các đồng minh, bao gồm cả hệ thống 
phòng thủ tên lửa đạn đạo và các tài sản chiến lược 
của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên”.

Ngoài ra, 2 bộ trưởng cũng đã đề cập và nhận 
định về các điều kiện an ninh hiện nay trên bán đảo 
Triều Tiên sau một loạt các vụ thử tên lửa gần đây 
của Bình Nhưỡng.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Bình 
Nhưỡng dường như đã hoàn tất “mọi khâu chuẩn 
bị” cho vụ thử hạt nhân thứ 7.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 
29/7, Điều phối viên về truyền thông chiến lược 
của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John 
Kirby, tuyên bố việc duy trì trạng thái sẵn sàng của 
các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc thông qua các cuộc 
tập trận phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc 
đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp 
Hàn Quốc Lee Jong-sup

Trả lời họp báo qua điện thoại khi được hỏi 
liệu Mỹ có nghĩ rằng các đồng minh nên tiếp tục 
các cuộc tập trận quân sự hay không, ông Kirby nói 
rõ: “Chúng tôi tin rằng việc duy trì trạng thái sẵn 
sàng về mặt quân sự trên bán đảo (Triều Tiên) là rất 
quan trọng. Có nhiều cách để đạt được trạng thái 
này mà một trong số đó là diễn tập… Chúng tôi 
luôn tìm cách điều chỉnh chế độ huấn luyện và diễn 
tập phù hợp với điều kiện trên bán đảo và đảm bảo 
rằng chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng”.

Lâu nay, Triều Tiên luôn phản đối các cuộc tập 
trận quân sự chung Mỹ-Hàn vì cho rằng đây là 
động thái nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu hôm 27/7 nhân kỷ niệm 69 
năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-
1953), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên 

bố Chính phủ Hàn Quốc và quân đội nước này sẽ 
gánh chịu hậu quả nếu thực hiện bất kỳ “nỗ lực 
nguy hiểm nào”.

Liên hợp quốc gia hạn lệnh 
cấm vận vũ khí đối với Cộng 
hòa Trung Phi

(VN+) - Lệnh cấm vận được gia hạn với 10 
phiếu thuận và 5 phiếu trắng trong bối cảnh giao 
tranh vẫn đang tiếp diễn ở Cộng hòa Trung Phi, 
một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 
29/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn 
lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi 
thêm 12 tháng do lo ngại tình hình tại đây “sẽ tiếp 
tục tạo thành mối đe dọa đối với an ninh khu vực và 
hòa bình quốc tế”.

Lệnh cấm vận được gia hạn với 10 phiếu thuận 
và 5 phiếu trắng trong bối cảnh giao tranh vẫn đang 
tiếp diễn ở Cộng hòa Trung Phi, một trong những 
quốc gia nghèo nhất thế giới.

Các nguồn tin cho biết quân đội Trung Phi vừa 
đẩy lùi một cuộc tấn công của phiến quân ở phía 
Đông đất nước, trong khi lực lượng của Liên hợp 
quốc đã chiếm lại một thị trấn ở phía Đông Bắc.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc về tình hình Cộng hoà Trung Phi

Mặc dù lực lượng chính phủ đã đạt được nhiều 
thành công hơn trong việc chiếm lại các thị trấn của 
quân nổi dậy kể từ cuối tháng 12/2020 và giành 
quyền kiểm soát 2/3 đất nước trong những năm qua 
nhưng chủ yếu là nhờ vào sự tăng viện của binh 
lính Rwanda và quân nhân Nga.

Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối 
với Cộng hòa Trung Phi từ năm 2013 sau khi liên 
minh các nhóm vũ trang lật đổ chế độ của Tổng 
thống François Bozizé và đẩy đất nước rơi vào 
cuộc nội chiến.

Tuy nhiên sau đó lệnh cấm đã được nới lỏng 
khá nhiều do chính quyền Cộng hòa Trung Phi cho 
rằng biện pháp này khiến họ gặp nhiều bất lợi trước 
lực lượng nổi dậy vốn có thể mua vũ khí trên thị 
trường chợ đen.

Pháp và Saudi Arabia nhất trí 
thúc đẩy hợp tác năng lượng tái 
tạo

(VN+) - Thái tử Mohammed bin Salman và 
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TIN THẾ GIỚI
Tổng thống Macron đã thảo luận về tầm quan trọng 
của việc ổn định các thị trường năng lượng toàn cầu 
cũng như nguồn cung lúa mì và ngũ cốc.

Pháp và Saudi Arabia nhất trí thúc đẩy hợp tác 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm cả năng 
lượng Mặt Trời và khí hydro xanh.

Đây là tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc 
hội đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 
và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman 
tại Paris.

Hãng thông tấn SPA (Saudi Arabia) ngày 29/7 
cho biết tại cuộc hội đàm, Thái tử Mohammed bin 
Salman và Tổng thống Macron đã thảo luận về tầm 
quan trọng của việc ổn định các thị trường năng 
lượng toàn cầu cũng như nguồn cung lúa mì và ngũ 
cốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ 4, 
phải) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin 
Salman (thứ 3, trái) tại cuộc hội đàm ở Paris ngày 
29/7/2022

Trong khi đó, thông cáo cùng ngày của Điện 
Elysee cho hay tại hội đàm, Tổng thống Macron 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa 
nguồn cung năng lượng.

Trước đó, ngày 28/7, Tổng thống Macron đã 
đón tiếp Thái tử Mohammed bin Salman tại buổi 
tiệc chiêu đãi ở Điện Elysee.

Chuyến thăm  của Thái tử bin Salman đến 
Paris diễn ra 2 tuần sau khi ông này đã có cuộc hội 
đàm tại Saudi Arabia với Tổng thống Mỹ Joe 
Biden.

Phương Tây đang tìm cách tái lập quan hệ với 
vương quốc Arab nhiều dầu mỏ này nhằm đa dạng 
hóa nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh nguồn 
cung khan hiếm do căng thẳng Nga-Ukraine.

Pháp là một trong những nhà cung cấp vũ khí 
chính cho Riyadh. Tháng 12/2021, ông Macron là 
lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Saudi Arabia 
kể từ sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại.

Pháp là điểm đến thứ hai của nhà lãnh đạo 
Saudi Arabia trong chuyến công du châu Âu.

Trước đó, Thái tử bin Salman đã thăm Hy Lạp, 
nơi ông công bố một số dự án song phương, trong 
đó có dự án xây dựng cáp điện giữa 2 nước nhằm 
cung cấp cho châu Âu nguồn năng lượng tái sinh 
giá rẻ hơn.

Bất chấp giá cả tăng vọt, kinh 
tế Eurozone tăng trưởng vượt 

dự kiến
(VN+) - Theo Cơ quan Thống kê Liên minh 

châu Âu (Eurostat), Tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của 19 quốc gia Eurozone đã tăng 0,7% 
trong quý 2/2022, cao hơn dự đoán trước đó của 
các nhà phân tích.

Nền kinh tế của Khu vực đồng euro 
(Eurozone) đang chứng tỏ khả năng phục hồi vượt 
mong đợi bất chấp giá năng lượng và lương thực 
tăng vọt.

Theo Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu 
(Eurostat), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 19 
quốc gia Eurozone đã tăng 0,7% trong quý 2/2022, 
cao hơn dự đoán trước đó của các nhà phân tích.

Các quốc gia phụ thuộc vào du lịch thậm chí 
còn cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn, với Pháp 
và Tây Ban Nha đã tăng trưởng vượt dự kiến nhờ 
lượng du khách đổ về các điểm đến hàng đầu thế 
giới.

Trong quý vừa kết thúc, kinh tế của Pháp và 
Tây Ban Nha tăng trưởng lần lượt 0,5% và 1,1% so 
với các quý trước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng sự 
thúc đẩy từ lĩnh vực du lịch sẽ chỉ tồn tại trong thời 
gian ngắn và tất cả các quốc gia đều phải đối mặt 
với thách thức lớn để duy trì tăng trưởng trong nửa 
cuối năm.

Biểu tượng đồng euro phía trước tòa nhà ECB 
ở Frankfurt am Main, Đức

Andrew Kenningham, nhà kinh tế tại công ty 
nghiên cứu kinh tế Capital Economics, có trụ sở tại 
London (Anh), cho rằng số liệu kinh tế mạnh hơn 
dự kiến không làm thay đổi thực tế rằng cuộc 
khủng hoảng năng lượng ngày càng sâu sắc đi cùng 
với đà tăng của lạm phát và lãi suất có khả năng đẩy 
khu vực này rơi vào suy thoái kinh tế vào cuối năm 
nay.

Xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy giá khí đốt tự 
nhiên và các mặt hàng tạp hóa tăng vọt, với lạm 
phát tại Eurozone lên mức kỷ lục 8,9% trong tháng 
Bảy. Cường quốc công nghiệp của châu Âu là Đức 
tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do xung đột.

Tăng trưởng trì trệ của Đức trong quý 2/2022 
đã khiến các nhà phân tích trên toàn thế giới cảnh 
báo một cuộc suy thoái sẽ lan ra toàn châu lục.

Nga đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho 

Đức. Động thái làm dấy lên lo ngại rằng lượng dự 
trữ sẽ rất thấp trong mùa Đông và có thể gây thiệt 
hại cho nền kinh tế.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng 
Đức, đầu tàu của nền kinh tế châu Âu, là quốc gia 
đối diện với nguy cơ cao nhất trước xung đột tại 
Ukraine.

Các nhà kinh tế đều nhấn mạnh rằng triển 
vọng của kinh tế châu Âu trong những tháng tới rất 
thiếu chắc chắn do xung đột.

Các quan chức Mỹ và Nhật 
Bản tiến hành đàm phán kinh tế 
2+2

(VN+) - Cuộc họp có sự tham gia của Ngoại 
trưởng Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng như 
Ngoại trưởng Nhật Bản và Bộ trưởng Kinh tế, 
Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Các quan chức kinh tế và đối ngoại hàng đầu 
của Mỹ và Nhật Bản sẽ gặp nhau vào ngày 29/7 để 
khẳng định sự hợp tác hai bên trong việc xây dựng 
chuỗi cung ứng bền vững cho các công nghệ quan 
trọng như chất bán dẫn, và tăng cường trật tự dựa 
trên quy tắc trước những thách thức địa chính trị 
mới.

Cuộc họp kinh tế “2+2”, một khuôn khổ tương 
tự như các cuộc đàm phán an ninh song phương với 
sự tham gia của các lãnh đạo quốc phòng và đối 
ngoại của hai nước, sẽ có sự tham gia của Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Thương 
mại Mỹ Gina Raimondo cũng như Ngoại trưởng 
Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Kinh 
tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi 
Hagiuda.

Với việc hai nước đồng minh ngày càng cảm 
thấy cần thiết phải giải quyết các lỗ hổng kinh tế để 
đảm bảo an ninh quốc gia khi đối mặt với sự trỗi 
dậy của Trung Quốc và cuộc xung đột Nga với 
Ukraine, các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về các 
cách để tăng cường an ninh kinh tế, bao gồm cả các 
công nghệ và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Mỹ cũng lưu tâm rằng năng lực sản xuất chất 
bán dẫn của thế giới tập trung tại Đông Bắc Á.

Theo một báo cáo hồi tháng 6/2021 của Nhà 
Trắng, vùng lãnh thổ ốc) đóng  Đài Loan (Trung Qu
góp đến 20% tổng sản lượng chất bán dẫn toàn cầu 
vào năm 2019.
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Vạch mặt kẻ giết người nhờ 
giải mã ADN

Kỹ thuật phân tích ADN ngày càng hỗ 
trợ tích cực vào việc giúp cảnh sát 

phá án. Nhờ kho dữ liệu ADN giúp cảnh sát phá 
những vụ án mạng tưởng như đã đi vào bế tắc. 

Hành trình sử dụng 2 trang web ancestry.com 
và DNA Adoption để truy tìm danh tính người mẹ 
của cô bé với biệt danh Lisa đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc vạch trần danh tính tên sát nhân 
hàng loạt Curtis Kimball.

Vụ án ly kì này đã được series phim danh tiếng 
"Criminal Minds" đưa lên màn ảnh nhỏ năm 2019.

Tên sát nhân "Tắc kè hoa"
Trong một phiên toà năm 2003 tại Mỹ, tên 

Curtis Kimball đã khiến tất cả phải sửng sốt khi 
hắn thừa nhận mình đã giết hại nạn nhân Eunsoon 
Jun. Cô Eunsoon là một nhà hoá học 44 tuổi, sống 
tại California.

Được biết, cô đã hẹn hò với Curtis được một 
thời gian ngắn và ngay sau khi Curtis biến mất, 
cảnh sát đã tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn 
của cô tại nhà riêng. Sau khi bị bắt giữ, Curtis khai 
nhận hắn còn có 2 cái tên nữa là "Larry Vanner" và 
"Gordon Jenson".

Bà Roxane Gruenheid, cựu đội trưởng đội 
điều tra hạt Contra Costa, là điều tra viên chính của 
vụ giết hại cô Eunsoon Jun và chính bà là người đã 
phát hiện ra thi thể nạn nhân. Kể cả khi Curtis đã bị 
bắt, bà Roxane vẫn nghi ngờ rằng kẻ giết người này 
đang che giấu điều gì đó. 

Cụ thể hơn, bà không tin rằng cô bé 5 tuổi Lisa 
- đứa con từng bị hắn bỏ rơi nhiều năm trước - là 
con ruột của hắn. Thêm vào đó, bà cũng không 
khỏi thắc mắc rằng nếu Lisa không phải con ruột 
của Curtis thì hắn đã bắt cóc cô bé lúc nào, ở đâu. 

Bà Roxane khẳng định tên Curtis đột ngột 
nhận tội do hắn đã nghe thấy bà Roxane trò chuyện 
với một điều tra viên khác tại toà về việc bà đang cố 
gắng tìm ra thân phận của Lisa: "Có lẽ hắn tin rằng 
nếu hắn thú tội, vụ án sẽ khép lại và tôi sẽ không 
tiếp tục tìm hiểu quá khứ của hắn". 

Phải đến nhiều năm sau, bà cùng các đồng 
nghiệp mới biết được thân phận thật sự của hắn, 
cùng một loạt những tội ác kinh hoàng hắn đã gây 
ra trong quá khứ.

Những nỗ lực tìm hiểu quá khứ của Lisa đã 
giúp cảnh sát biết được tên thật của Curtis Kimball 
là Terry Peder Rasmussen và hắn là một tên giết 
người hàng loạt chuyên nhắm vào những bà mẹ 
đơn thân khắp nước Mỹ. 

Biệt tài hoá trang và hàng loạt những cái tên 
giả hắn sử dụng để che giấu thân phận đã khiến các 
điều tra viên gọi hắn là "Tắc kè hoa". Để phá giải vụ 
án này, các điều tra viên đã sử dụng gen phả hệ - 
một kĩ thuật giúp tìm ra thân phận của kẻ sát nhân 
hàng loạt Joseph James DeAngelo năm 2018.

Quay trở lại năm 2003, bà Roxane và các đồng 
nghiệp chỉ biết rằng Terry bắt đầu phạm pháp từ 
năm 1985. Cụ thể hơn, lúc này hắn sử dụng cái tên 
"Curtis Kimball" và bị bắt sau khi va chạm xe lúc 
đang chở bé Lisa. Sau khi bị kết tội lái xe khi sử 
dụng chất kích thích và gây nguy hại đến trẻ em, 
tên này mang Lisa bỏ trốn và bị truy nã.

Tháng 1/1986, Terry lại đổi tên thành "Gordon 
Jenson", sinh sống cùng bé Lisa trong một chiếc xe 
RV và làm việc vặt sống qua ngày. Cặp vợ chồng 
hàng xóm của Terry là ông bà Richard và Katherine 
Decker phụ giúp Terry trông nom bé Lisa khi hắn 
bận làm việc. Họ yêu quý và lo lắng cho cô bé đến 
mức yêu cầu con gái họ - lúc đó cũng sống gần đó - 
phải nhận nuôi cô bé 5 tuổi. 

Ông bà Decker đưa Lisa đến gặp con gái của 
họ, sau đó gọi điện báo cảnh sát khi nhận ra có vẻ 
như em đang bị bố đánh đập. Terry bỏ lại Lisa và 
biến mất vào tháng 6/1986 do sợ bị cảnh sát bắt vì 
tội hành hạ trẻ em. 

Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát nhận ra 
"Gordon Jenson" là tên giả, còn dấu vân tay của 
hắn khớp với "Curtis Kimball" và họ ngay lập tức 
phát lệnh truy nã gã đàn ông này.

Terry bị bắt giữ và kết án bỏ rơi trẻ em vào 
tháng 3/1989, rồi phải chịu án 3 năm tù. Gần 2 năm 
sau đó, hắn được ân xá và được trả tự do vào tháng 
10/1990. 

Gã đàn ông bí ẩn lại biến mất một lần nữa, rồi 
quay trở lại California dưới cái tên "Larry Vanner". 
Hắn quen biết và hẹn hò với nạn nhân Eunsoon Jun 
vào cuối năm 1999. Khi chị Eunsoon mất tích vào 
năm 2002, cảnh sát tiến hành điều tra "Larry" do 
hắn là người gần gũi với nạn nhân nhất, và dấu vân 
tay của hắn trùng với của "Curtis Kimball". 

Đến năm 2003, cảnh sát đã hiểu rằng "Curtis 
Kimball", "Gorgon Jenson" và "Larry Vanner" 
cùng là một người, nhưng phải đến 14 năm sau đó, 
họ mới biết gã này là một kẻ sát nhân hàng loạt 
chuyên giết hại phụ nữ và bắt cóc trẻ em tên Terry 
Rasmussen.

Kho dữ liệu ADN giúp vạch mặt tên sát 
nhân 

Vài tuần sau khi Terry bị xử 15 năm tù vì giết 

hại cô Eunsoon Jun, bà Roxane nhận được kết quả 
giám định ADN cho thấy Lisa không phải con gái 
của "Curtis Kimball". 

Vậy là mối nghi ngờ của nữ cảnh sát đã được 
khẳng định: "Curtis Kimball" đã bắt cóc Lisa, và có 
khả năng cả 3 danh tính của hắn đều là giả, do tên 
của gã này không hề xuất hiện trong bất cứ kho dữ 
liệu nào trước năm 1985.

Con gái của ông bà Deckers đã không thể nhận 
nuôi bé Lisa vì tên Terry bỏ trốn trước khi kí giấy 
tờ, còn mẹ của cô bé đã mất tích. Lisa được đưa vào 
trung tâm bảo trợ trẻ em ở San Bernardino, sau đó 
được nhận nuôi nhưng cô vẫn tin rằng "Curtis 
Kimball" là cha ruột của mình.

Tuy đã biết "Curtis Kimball" không phải cha 
ruột của Lisa vào năm 2003, bà Roxane không thể 
điều tra thêm gì về thân phận của cô bé cũng như 
quá khứ của tên giết người do ở thời điểm đó, kho 
dữ liệu ADN còn rất hạn chế. 10 năm sau đó, điều 
tra viên Peter Headley mở lại vụ án và đến năm 
2014, Lisa gửi ông Peter mẫu ADN của mình lần 
thứ 2. 

Đến lúc này kho dữ liệu ADN đã tiến bộ hơn 
nhiều so với năm 2003 và ông yêu cầu cô Lisa gửi 
ADN của mình cho trang web ancestry.com. Kết 
quả là ancestry.com đã tìm được 2 người anh em họ 
xa của cô gái.

Ông Peter cũng sử dụng trang web chuyên 
giúp những người được nhận nuôi tìm lại bố mẹ 
ruột DNAAdoption và sớm được nhà di truyền học 
Barbara Rae-Venter hỗ trợ. 

Bà Barbara nhận định trường hợp của Lisa là 
một trường hợp đặc biệt vì thường trong hồ sơ nhận 
nuôi sẽ ghi rõ quê quán cùng ngày sinh của đứa trẻ, 
nhưng ngoài ADN ra thì Lisa cũng không có thông 
tin cá nhân gì về bản thân. 

Dựa theo giai đoạn thay răng của Lisa, cơ quan 
chức năng cho rằng cô sinh năm 1981. Ngoài ra, bà 
Barbara còn sử dụng xét nghiệm gen 23andMe để 
xác định quê quán của cô, và kết quả là cô được 
sinh ra ở Mỹ hoặc Canada.

Sử dụng 2 kho dữ liệu ADN khác là 
FamilyTreeDNA và GEDMatch.com để truy tìm 
người thân của Lisa cùng 2 người anh em họ xa, bà 
Barbara dần dần tìm thấy thêm những người họ 
hàng của cô gái để tiến tới tìm những người thân 
gần gũi hơn như mẹ ruột hoặc ông bà. 

May mắn thay, tất cả những người họ hàng của 
Lisa đều đồng lòng giúp đỡ cô. Sau một thời gian 
dài nghiên cứu, bà Barbara đã tìm thấy ông 
Armand Beaudin - ông ngoại của Lisa, hiện đang 
sống tại New Hampshire. Thì ra Lisa tên thật là 
Dawn Beaudin, là con gái của bà Denise Beaudin - 
người đã mất tích hàng thập kỉ.

Lần cuối cùng ông Armand Beaudin được gặp 
con gái và cháu ngoại là khi cô Denise đưa người 
bạn trai tên Bob Evans ra mắt cả gia đình vào Lễ Tạ 
ơn năm 1981. Khi cô bé Dawn vừa được 5 tháng 
tuổi, Bob và Denise bỏ trốn do nợ bạn bè quá nhiều 
tiền.

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU
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Điều tra viên Peter Headley lập tức gửi ông 
Armand Beaudin bức ảnh của "Curtis Kimball" để 
nhận diện và ông nhanh chóng nhận ra, "Curtis" 
chính là "Bob Evans". Vậy là vào năm 2016, cảnh 
sát vùng New Hampshire chính thức mở lại vụ mất 
tích của cô Denise Beaudin. 

Lại một lần nữa nhờ vào kho dữ liệu ADN, 
cảnh sát tìm được một người con của "Tắc kè hoa" 
và xác định được tên thật của hắn là Terry 
Rasmussen, sinh năm 1943 tại Colorado, Mỹ. 

Vào năm 1985, khi Terry bắt cóc Lisa và bỏ 
trốn khỏi New Hampshire, cảnh sát phát hiện một 
thùng sắt của một người phụ nữ trẻ và một đứa bé 
khoảng từ 5 đến 11 tuổi. 

14 năm sau, cách đó vài trăm mét, cảnh sát lại 
tìm thấy thi thể 2 đứa bé dưới 5 tuổi trong một 
thùng sắt khác. 

Người phụ nữ trẻ về sau được xác định là cô 
Marlyse Elizabeth Honeychurch, còn 2 đứa bé là 2 
con gái của cô Marlyse: Marie Vaugh 7 tuổi và 
Sarah McWaters, 11 tháng tuổi. Cảnh sát không 
biết danh tính của thi thể thứ 4, nhưng xét nghiệm 
ADN cho thấy em là con gái ruột của Terry.

Cùng một kịch bản như cô Denise, cô Marlyse 
mang các con bỏ nhà theo Terry do mắc nợ, và 4 thi 
thể đều được phát hiện ở nơi Terry thường xuyên 
lui tới để làm việc. 

Nhiều bằng chứng pháp y khác, cộng với suy 
đoán của các điều tra viên cho thấy Terry là một kẻ 
lừa đảo, sử dụng các tên giả, chu du dọc nước Mỹ 
để lừa gạt tình cảm những người mẹ đơn thân rồi 
trừ khử họ khi muốn bỏ đi. 

Lisa cũng khai rằng cô còn vài người anh chị 
em nữa, nhưng họ đều đã qua đời do ăn phải cỏ độc 
khi cắm trại và điều này khiến cảnh sát tin rằng 
Terry có lẽ cũng đã giết hại những đứa trẻ tội 
nghiệp này.

Terry Ramussen qua đời trong tù vào năm 
2010 sau nhiều năm mắc ung thư phổi, và hắn chưa 
bao giờ trực tiếp nhận tội... ■ 

Những phát minh, sáng chế 
của trẻ em có thể bạn chưa biết

Thực tế đã chứng minh rằng trí óc của 
trẻ em có tiềm năng tư duy vượt trội 
hơn nhiều so với trí óc của người lớn; 

đã có rất nhiều phát minh được thực hiện bởi các 
thần đồng. Dưới đây là 10 thứ do trẻ em phát minh, 
sáng chế ra.

1. Nguyên mẫu đầu tiên của đệm được phát 
minh bởi Hoàng đế La Mã 14 tuổi, Elagabalus. 

Mặc dù chiếc đệm được sử dụng trong thời cổ 
đại dưới các hình thức khác nhau, nhưng nguyên 
mẫu của các phiên bản hiện đại đã được vị Hoàng 
đế tương lai, Elagabalus phát minh. 

Người ta cho rằng Elagabalus thích chơi 
những trò đùa thực tế trong các bữa tiệc tối của 
mình, và theo một cuốn sách của tác giả Martijn 
Icks, vị Hoàng đế tương lai thường xuyên đặt đệm 

dưới ghế của những vị khách hào hoa của cậu. 
Phiên bản đệm hiện đại đã được các nhân viên 

của Công ty Cao su JEM ở Toronto, Canada phát 
minh lại vào những năm 1920.

2. Cờ-lê tháo lắp cơ khí - Peter Roberts phát 
minh năm 18 tuổi. Nhận được bằng sáng chế cho 
cờ-lê của mình vào năm 1965, Roberts bán cho 
Sears với giá 10.000 USD sau khi được biết phát 
minh có ít tiềm năng. 

Tuy nhiên, từ năm 1965 đến năm 1975, công 
ty Sears đã bán được hơn 19 triệu chiếc cờ-lê này, 
với lãi ròng là 44 triệu USD. 

Roberts cũng phát hiện ra rằng Sears đã mua 
bằng sáng chế sau khi thực hiện một cuộc khảo sát 
thị trường hứa hẹn một doanh thu khổng lồ cho sản 
phẩm. Năm 1969, ông đã kiện công ty vì tội lừa đảo 
và đến năm 1983, vụ việc mới được giải quyết.

3. Đèn điện trang trí cây thông Noel - Albert 
Sadacca, 15 tuổi. Trước đèn Giáng sinh dùng điện, 
người ta thường sử dụng nến để trang trí cây thông 
Noel. 

Gia đình của Sadacca sở hữu một công ty 
chiếu sáng, và sau khi nghe về chuyện hỏa hoạn do 
những ngọn nến treo trên cây ở thành phố New 
York vào năm 1917 cậu bé đã nảy ra ý tưởng. 

Sadacca đã thuyết phục gia đình chế tạo và bán 
những dây đèn có màu sắc rực rỡ. Công việc kinh 
doanh của họ phát đạt đến nỗi Hiệp hội thương mại 
mà Sadacca và các anh em của mình tổ chức đã 
thống trị thị trường đèn Giáng sinh cho đến những 
năm 1960.

4. Giá đỡ kèn harmonica đeo ở cổ - Les Paul 
phát minh khi 8 tuổi. Les Paul là một nhạc sĩ và nhà 
phát minh người Mỹ, bắt đầu học harmonica, 
guitar và piano khi mới 8 tuổi. 

Paul đã phát minh ra giá đỡ harmonica đeo ở 
cổ để có thể chơi cả hai bên, rảnh tay, đồng thời tự 
đệm đàn guitar. 

Kèn harmonica vẫn được sản xuất dựa trên 
thiết kế cơ bản của ông. Trong cuộc sống sau này, 
ông cũng trở thành người tiên phong trong lĩnh vực 
guitar điện thân rắn.

5. Chữ nổi, do Louis Braille tạo ra lúc 15 tuổi. 
Lên 3 tuổi, Braille bị mất một bên mắt khi chơi với 
chiếc dùi trong xưởng của cha mình. Con mắt thứ 
hai nhiễm trùng, khiến Braille bị mù hoàn toàn khi 
mới 5 tuổi. 

Mặc dù vậy, vào năm 1824, Louis Braille đã 
phát triển một mã cho bảng chữ cái tiếng Pháp khi 
ông 15 tuổi. Mặc dù không bao giờ được áp dụng 

trong khi ông còn sống, nó đã trở nên phổ biến trên 
khắp thế giới sau khi ông qua đời và được sử dụng 
cho đến ngày nay.

6. Thang kéo dài được phát minh bởi Henry 
Quackenbush, 16 tuổi. Quackenbush được cấp 
bằng sáng chế cho phát minh thang kéo dài ngày 
22/10/1867, sau khi học việc trong hai năm tại 
công ty sản xuất súng, Remington Arms Co., nơi 
ông học gia công kim loại và chế tạo súng. 

Sau đó, Quackenbush cũng bắt đầu chế tạo 
thang theo phát minh của mình, bán bằng sáng chế 
với giá 500 USD. 

Khi lớn lên, ông thành lập Công ty 
Quackenbush ở Herkimer (New York), vào năm 
1871 và thậm chí còn nhận được bằng sáng chế 
súng hơi đầu tiên vào năm đó cho khẩu súng lục hơi 
Eureka, hiện là hiện vật của một nhà sưu tập. Một 
phát minh khác của ông là chiếc kẹp để bóc hạt dẻ, 
bằng kim loại, có khớp nối bằng lò xo.

7. Bịt tai để giữ nhiệt do Chester Greenwood 
phát minh lúc 15 tuổi. Greenwood ở Farmington 
được cho là đã nảy ra ý tưởng về cái bịt tai giữ nhiệt 
lúc đang trượt băng vào năm 1873, khi 15 tuổi. 

Sau đó, ông đã nhờ bà của mình may cho mình 
những chùm lông thú, có thể gắn vào giữa các vòng 
dây. 

Sau khi nhận được bằng sáng chế ở tuổi 19, 
ông tiếp tục cải tiến bịt tai và trở thành nhà sản xuất 
cung cấp việc làm cho dân thị trấn của mình trong 
60 năm. Năm Chester 28 tuổi, nhà máy Chester 
Greenwood & Company của ông đã xuất xưởng 
sản phẩm bịt tai ra toàn thế giới.

8. Bộ đàm nước được Richie Stachowski Jr 
phát minh lúc 11 tuổi. Đi nghỉ cùng gia đình ở 
Hawaii vào năm 1995, mỗi khi nhìn thấy những 
con cá sặc sỡ, Stachowski rất phấn khích và muốn 
hét lên với cha mình. 

Khi người cha nói không có thiết bị nào có thể 
giúp ông làm điều đó, cậu bé đã nghiên cứu âm học 
trong nước trên internet. Trong phòng khách sạn, 
Richie đã chế tạo một nguyên mẫu cho một chiếc 
loa phóng thanh dưới nước bằng tiền tiết kiệm của 
mình. 

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, Richie đã được cấp 
bằng sáng chế cho phát minh này. Ông cũng đã 
phát minh ra một số đồ chơi dưới nước khác. 

9. Kỹ thuật thụ phấn cho hoa lan vani - phát 
minh của cậu bé nô lệ Edmond Albius, 12 tuổi. 
Được phát minh vào năm 1841, kỹ thuật Albius: 
bao gồm việc sử dụng một cây gậy hoặc một ngọn 
cỏ để nâng bao phấn, một nắp ngăn cách bao phấn 
đực và đầu nhụy cái của phong lan vani, sau đó chà 
xát thủ công phấn hoa dính trên đầu nhụy. 

Nếu không có kỹ thuật của Albius, vani vốn rất 
quý hiếm, đắt đỏ sẽ không được phổ biến rộng rãi 
và cũng không dễ trồng được như bây giờ. Gần như 
tất cả vani đều được thụ phấn thủ công bằng kỹ 
thuật này. ■
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Lạ lùng với loài cây từng là 
cỏ dại nhưng lại là “sản vật trời 
cho” hấp dẫn du khách bởi vị 
ngọt tự nhiên

Năn bộp là một loại cỏ mọc hoang dại, 
tự nhiên trên những cánh đồng ngập 
mặn, ngập phèn của các tỉnh miền 

Tây. Cho đến nay, loại cây này được xem như một 
loại sản vật trời cho của miền Tây và trở thành 
nguồn sống của bà con nơi đây.

Năn bộp loại rau đồng thân thuộc trong những 
bữa cơm miền Tây

Lịch sử cây cỏ dại năn bộp
Không ai xác định năn bộp được sử dụng làm 

thức ăn từ khi nào, nhưng có những lão nông tri 
điền Bạc Liêu, trong lúc trà dư tửu hậu, đã ngồi bàn 
xem ai là người phát hiện ra vị ngon của món ăn 
này. Theo các cụ, trẻ chăn trâu trên những cánh 
đồng ngập nước là người có công đầu, kế đó là 
những người dân nghèo bứt đọt năn ăn cho qua 
bữa.

Người dân miền Tây phân biệt năn thành hai 
loại là "năn kim" và "năn bộp". Năn kim còn gọi là 
"cỏ năn", có cọng nhỏ, đầu nhọn như cây chông và 
có màu xanh đậm, mọc trên vùng nước cạn hoặc 
nhiễm phèn vàng, có củ, thân nhỏ nên thường cắt 
cho trâu bò ăn. 

Còn năn bộp (hay "năn") có cọng suôn hơn, 
tròn to bằng khoảng chiếc đũa, màu nâu non, mọc 
trên vùng ruộng sâu nhiễm phèn bạc. Cứ mỗi mùa 
mưa, năn bộp mọc chen trong ruộng lúa hoặc chen 
dày trên các vùng đất hoang trũng. Khi những cơn 
mưa cuối cùng trong năm ngừng rơi, cũng là lúc 
mùa năn chấm dứt.

Cây cỏ năn bộp có ba phần được sử dụng để 
làm món ăn. Phổ biến nhất là đọt năn mọc ở gần 
gốc, màu vàng nâu xỉn vì nhiễm phèn nhưng khi 
bóc ra lấy phần non thì có màu trắng ngà, nhẹ bỗng 
như xốp và dài chừng ba tấc. 

Ngoài đọt năn thì những đoạn chồi non của 
cây dài khoảng hai đốt ngón tay người lớn, sếu đầu 
đỏ rất thích mổ ăn còn gọi là mầm năn. Cuối cùng 
là củ năn, khi cây năn đã chết lụi gửi củ dưới đất 
đến mùa mưa năm sau mới mọc lên thành cây.

Cây năn bộp mọc ở nhiều tỉnh như Bạc Liêu, 

Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cà 
Mau... nổi tiếng nhất là năn bộp ở Bạc Liêu, Sóc 
Trăng. 

Khoảng tháng 4 âm lịch, khi năn mọc bạt ngàn 
trên đồng, các chủ ruộng thuê người nhổ năn rồi 
chèo ghe ra chợ bán hoặc bán cả đám cho thương 
lái, để từ đó năn được phân phối đi khắp chợ huyện 
hay các tỉnh lân cận, đặc biệt năn bộp nay trở thành 
đặc sản rau sạch xứ Sài Gòn.

Ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng năn bộp đã 
thay những cánh đồng ruộng lúa lo cuộc sống mưu 
sinh của người nông dân miền Tây. 

Các món ăn từ cỏ năn bộp
Rau năn có vị ngọt thanh, có hậu và hơi ngai 

ngái mùi phèn mặn và mùi khói rơm rạ đốt trên 
đồng. Theo Đông y, năn có tính bình, hỗ trợ tỳ vị, 
có nhiều dinh dưỡng và chất xơ. 

Những gốc năn bóc tách hết vỏ vàng nâu bên 
ngoài lấy phần non màu trắng như trứng gà để làm 
rau ăn sống, trộn gỏi, xào, nấu canh, nhúng lẩu, làm 
dưa... và món nào cũng ngon đặc biệt.

Đơn giản nhất là món rau năn ăn như một loại 
rau sống, chấm với nước trong nồi thịt kho, cá kho, 
hay mắm kho. Dân dã mà xôm tụ hơn nữa là thì là 
rau năn ăn sống với cá rô đồng rán giòn, cá lóc 
nướng trui hoặc cá trê nướng dầm nước mắm gừng.

Kế đó là các món rau năn xào với phương thức 
chế biến rất phong phú: năn xào thịt trâu, năn xào 
măng tây hay măng vòi, năn xào thịt vịt, năn xào gà 
đất, năn xào nghêu, năn xào hến, năn xào tép bạc, 
năn xào nước cốt dừa, năn xào ếch, năn xào thịt 
chuột đồng, năn xào trứng...

Các món năn xào nói trên thường để to lửa, 
đảo nhanh cho rau năn vừa chín tái, ăn có độ giòn 
ngọt, trở thành đồ ăn thích hợp khi đi kèm với rượu 
đế, cơm trắng. Đọt năn cũng có thể nấu canh cá, 
canh thịt băm, canh ngao, canh cua đồng, nhúng 
lẩu mắm...

Khi nhu cầu rau sạch tại các vùng miền Tây 
Nam Bộ ngày càng lớn, đọt năn bộp dân dã, ăn 
ngon và lạ miệng đã trở thành nguồn rau sạch quý 
giá. Nhổ năn bán đã trở nên phổ biến, là nghề giúp 
tăng thu nhập của nhiều hộ dân nghèo miền Tây 
Nam Bộ. Vì lẽ đó người ta bảo nhau rằng "năn bộp 
là sản vật trời cho của người miền Tây". ■ 

Thực khách chấp nhận đợi 
30 năm mới được ăn món bánh 
mì kiểu này

Một cửa hàng chuyên phục vụ món 
bánh mì thịt bò được ca ngợi ngon 
tới mức nhiều thực khách sẵn lòng 

đợi nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ chờ đặt hàng 
mới tới lượt.

Cửa tiệm Meat & Delicatessen Asahiya nổi 
danh ở thành phố Takasago, tỉnh Hyōgo, Nhật Bản, 
với món bánh mì bò giòn trứ danh.

Kể từ khi mở bán từ năm 1918 tới nay, món 
bánh mì làm từ thịt bò Kobe của cửa tiệm được mô 
tả ngon tới mức rất nhiều thực khách sẵn lòng đợi 

nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ chờ đặt hàng mới 
tới lượt thưởng thức.

Vì đâu một món ăn tưởng chừng không có gì 
quá đặc biệt lại có sức hút lớn đến vậy?

Được biết, cửa hàng phục vụ các món ăn khá 
đa dạng, nhưng những chiếc bánh mì bò Kobe có 
lượng đặt hàng cao nhất. Nhu cầu cao tới mức 
người mua phải đợi nhiều năm, đơn đặt hàng của 
họ mới được chấp nhận.

Theo mô tả, bánh mì bò Kobe là món ngon nổi 
tiếng trong giới ẩm thực Nhật Bản, nhưng sự độc 
quyền của cửa tiệm Asahiya một lần nữa thành tâm 
điểm chú ý của dư luận khi một người dùng Twitter 
có tên @hayasino đã đăng một bài viết với nội 
dung cuối cùng anh đã nhận được đơn xác nhận đã 
đặt hàng thành công món bánh mỳ trứ danh của cửa 
tiệm Meat & Delicatessen Asahiya sau 9 năm ròng 
rã chờ đợi.

Nhiều người thích thú với dòng chia sẻ của 
@hayasino, nhưng có ý kiến cho rằng, vị khách 
này còn may mắn chán vì mới chỉ đợi 9 năm đã 
được ăn. 

Một người chia sẻ, họ đã nhận được lịch thông 
báo của cửa tiệm sẽ nhận phần ăn vào năm 2052. 
Mặc dù nghe có vẻ cường điệu, nhưng trên trang 
web chính thức của Asahiya có thông báo thời gian 
chờ đợi là khoảng 30 năm.

Hãy tưởng tượng nếu là một người lớn tuổi 
"trót" say mê món bánh này, liệu có đủ kiên nhẫn 
để chờ đợi bằng đấy thời gian mới được ăn hay 
không?

Cũng trên trang web chính thức của cửa tiệm 
đã đưa ra lời giải thích cho việc thực khách phải 
chờ đợi lâu như thế. Đại diện Asahiya cho biết, để 
làm được mỗi suất bánh mỳ bò này tốn nhiều công 
sức vì họ chỉ dùng loại thịt bò Kobe tốt và hiếm 
nhất. Chỉ khoảng 200 phần ăn được làm mỗi ngày.

Con số này không thấm vào đâu so với nhu cầu 
thực tế của khách. Bởi vậy, danh sách chờ cứ thế 
kéo dài thêm. Chưa kể nếu không may có sự cố nào 
xảy ra, việc chờ đợi thêm là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, giá thành của món bánh khiến 
nhiều người "giật mình". Một suất ăn gồm 5 chiếc 
có giá 2.700 Yên. Nhiều người nhận định, mức giá 
không hề cao so với một phần ăn chất lượng khiến 
họ thấy hài lòng như vậy.

Nếu không muốn phải chờ đợi, thực khách có 
thể lựa chọn nhiều món ngon khác tại cửa tiệm này. 
■ 
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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* 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

Nữ thần tượng phá tan định 
kiến

Theo Korea Times, màn tái xuất của Seo 
H y u n  J i n  v ớ i  “ W h y  H e r ”  v à 
“Cassiopeia” ấu bước ột phá  đánh d đ

trong khả n ng diễn xuất cũng như vị thế tên tuổi ă
của nữ idol nhà SM.

Trang Chosun Ilbo nhận xét kể từ sau thành 
công liên tiếp của Another Miss Oh, Dr.Romantic 
và Temperature Of Love, các tác phẩm sau này của 
Seo Hyun Jin dần mờ nhạt, không còn tạo được sức 
hút mạnh mẽ với người xem dù diễn xuất vẫn được 
đánh giá cao.

Sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng, sự 
trở lại của Seo Hyun Jin không nhận được sự quan 
tâm. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, cả hai tác 
phẩm truyền hình lẫn điện ảnh của nữ diễn viên đều 
ghi nhận kết quả ấn tượng, giúp cô lấy lại vị thế của 
một trong những ngôi sao được săn đón nhất hiện 
tại.

Khởi đầu thiếu may mắn

Sau khi được SM chiêu mộ, năm 2001, Seo 
Hyun Jin ra mắt với vai trò giọng ca chính trong 
nhóm nhạc 4 thành viên M.I.L.K. Chưa kịp ghi dấu 
ấn với khán giả, nhóm đã đứng trước bờ vực tan rã 
vì sự rời đi của Bae Yu Mi. Đến năm 2003, nhóm 
dừng hoạt động chỉ sau hai năm ra mắt.

Khởi đầu không suôn sẻ khiến các thành viên 
chịu nhiều đả kích. Seo Hyun Jin đã quyết định 
theo học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng thuộc 
Đại học nữ sinh Dongduk. Ngôi sao sinh năm 1985 
đã phát hành một số ca khúc với tư cách nghệ sĩ 
solo.

Sau khi tốt nghiệp năm 2006, Hyun Jin tham 
gia buổi diễn kịch đầu tiên The Sound of Music. 
Đây là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt trong sự 
nghiệp diễn xuất của cô.

Cùng năm, cô có vai diễn trong phim truyền 
hình đầu tay Hwang Jini. Thành công vang dội của 
bộ phim cùng màn chào sân ở mức “tròn vai” đã 
giúp nữ diễn viên được chú ý.

2006 cũng đánh dấu vai diễn trong phim điện 
ảnh đầu tay của Seo Hyun Jin - Love Me Not. Tác 
phẩm dựa trên kịch bản của một bộ phim truyền 
hình Nhật Bản Forget Love, được giới chuyên môn 
đánh giá cao và đạt thành công lớn về mặt thương 

mại.

Thời gian sau, mỹ nhân sinh năm 1985 góp 
mặt trong loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như 
H.I.T (2007), Story of Wine (2008), Dating on 
Earth (2008)… song không tạo được dấu ấn đậm 
nét. Trang Korea Times cho biết thời điểm đó diễn 
xuất của Hyun Jin chưa thể hiện được sự vượt trội.

Năm 2011, sao nữ nhà SM lần đầu tiên nhận 
được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi vào vai cô nàng 
tomboy hàng xóm Dal-yi - người sau này trở thành 
một cung nữ. Một năm sau, cô thử sức với vai phản 
diện và bất ngờ nhận được sự ủng hộ.

Sự thành công của bộ phim đã giúp Hyun Jin 
được nhiều đạo diễn liên tiếp giao đảm nhận vai 
chính. Tuy nhiên, tên tuổi nữ diễn viên vẫn chỉ ở 
tầm trung bởi chưa có tác phẩm nào thực sự bùng 
nổ.

Sự nghiệp khởi sắc

Trang Korea Times cho biết thành công hiện 
tại là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực lấn sân 
sang nghiệp diễn xuất của nữ idol. Xuất thân từ 
công ty lớn, cô vẫn vươn lên vị trí hiện tại bằng 
chính thực lực.

Sau nhiều năm miệt mài đóng phim từ những 
vai phụ lên hàng nữ chính, sự nghiệp của Hyun Jin 
thật sự khởi sắc từ Let's Eat 2 (2015). 

Theo Naver, bộ phim là nỗ lực đầu tiên của 
người đẹp nhà SM ở thể loại hài - lãng mạn. Thành 
công của phim đã đưa tên tuổi nữ chính Seo Hyun 
Jin phủ sóng châu Á.

Trang Korea Times đánh giá Oh Hae Young 
trong Another Miss Oh chính là “vai diễn để đời” 
trong sự nghiệp của Seo Hyun Jin, giúp cô nâng 
tầm vị thế.

Bên cạnh đó, sự kết hợp ăn ý với bạn diễn Eric 
Mun cũng được đánh giá là một trong những điểm 
sáng của tác phẩm. Với vai diễn này, cô lên ngôi 
Thị hậu tại Lễ trao giải Baeksang danh giá. Đây 
cũng là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp 
của nữ diễn viên.

Loạt thành công sau đó của Seo Hyun Jin với 
Dr. Romantic, Temperature Of Love hay The 
Beauty Inside giúp cô được coi là “bảo chứng 
rating” cho phim truyền hình. 

Tuy nhiên, cũng chính sự kỳ vọng của khán 
giả ở nữ diễn viên quá lớn khiến những tác phẩm 
sau này của cô dù đạt thành tích khả quan, chưa đủ 
ấn tượng để tạo nên tiếng vang như Another Miss 
Oh.

Thậm chí, từ sau The Beauty Inside, tên tuổi 
của Seo Hyun Jin hạ nhiệt đáng kể.

Sự trở lại đột phá

Sau thời gian tìm kiếm sự đột phá, Seo Hyun 
Jin đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 
2022 ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Theo Nielsen Korea, ngay từ khi mới lên sóng, 
Why Her liên tục đạt tỷ suất người xem ấn tượng, 
thậm chí rating trung bình toàn quốc tập cao nhất 
đã chạm mức hai con số là 10,1%. 

Bên cạnh đó, tác phẩm nhận được phản ứng 
tích cực của khán giả về cả nội dung lẫn dàn diễn 
viên. Trong đó, sự thể hiện của nữ chính được đánh 
giá là yếu tố quan trọng làm nên thành công của bộ 
phim.

Khai thác mặt tối của giới thượng lưu tại Hàn 
Quốc cùng những vấn đề trả thù cá nhân liên quan 
đến pháp luật, phim kể về Oh Soo Jae (Seo Hyun 
Jin) - một nữ luật sư tài giỏi và đầy tham vọng. Để 
có vị trí hiện tại, cô đã phải đánh đổi lương tâm 
nghề nghiệp, thậm chí đặt cược cả mạng sống của 
mình trước những hiểm nguy.

Theo OSEN, Oh Soo Jae chính là nhân vật 
sinh ra để dành cho Seo Hyun Jin. Từ ngoại hình, 
biểu cảm đến thần thái, hành động đều được mỹ 
nhân nhà SM lột tả một cách chân thực. 

Ở lần tái xuất này, Seo Hyun Jin cho biết đã 
dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về vai 
diễn cũng như luyện tập thường xuyên trước khi 
chính thức bấm máy. Chính điều này đã giúp cô 
khắc họa thành công hình ảnh nữ luật sư trong 
phim.

Với sức ảnh hưởng từ bộ phim, Seo Hyun Jin 
liên tục lọt vào top trending của Hàn Quốc và nắm 
giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên được 
yêu thích nhất trong nhiều tuần qua.

Không chỉ trở lại với truyền hình, Seo Hyun 
Jin còn xuất hiện trên màn ảnh rộng với thử thách 
hoàn toàn mới. “Đây là vai chính đầu tiên của tôi 
trong bộ phim điện ảnh. Vì vậy, tôi nóng lòng muốn 
xem khán giả phản ứng ra sao”, nữ diễn viên chia 
sẻ trong cuộc phỏng vấn với Korea Times.

Trong Cassiopeia, cô đóng vai Soo Jin - một 
luật sư thành đạt. Sau khi ly hôn, cô phải trải qua 
cuộc sống với tư cách là luật sư cũng là người mẹ. 

Trong thời gian chuẩn bị cho con gái sang Mỹ 
du học, cô được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer 
(thoái hóa thần kinh) sau tai nạn xe hơi. 

Từ lúc bắt đầu đến khi biến thành một đứa trẻ 
do mất trí nhớ, chính bố của cô là người đã luôn bên 
cạnh bảo vệ và chăm sóc cho con gái.

Theo Naver, bộ phim đề cao ý nghĩa của gia 
đình trong cuộc sống của mỗi con người. Trong đó, 
Seo Hyun Jin - người đảm nhận vai trò dẫn dắt đã 
thể hiện hoàn hảo sự chuyển biến đầy kịch tính từ 
luật sư tài giỏi thành một đứa trẻ do mất trí nhớ.

Những tâm trạng sợ hãi đến đôi mắt trống rỗng 
khi mất đi ký ức đều được nữ diễn viên thể hiện 
trọn vẹn, mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Với 
hai vai diễn này, người đẹp sinh năm 1985 củng cố 
vị thế hàng đầu trong làng phim xứ Hàn.

                                                          Linh Phương
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Nữ thần tượng phá tan định 
kiến

Theo Korea Times, màn tái xuất của Seo 
H y u n  J i n  v ớ i  “ W h y  H e r ”  v à 
“Cassiopeia” đánh dấu bước đột phá 

trong khả năng diễn xuất cũng như vị thế tên tuổi 
của nữ idol nhà SM.

Trang Chosun Ilbo nhận xét kể từ sau thành 
công liên tiếp của Another Miss Oh, Dr.Romantic 
và Temperature Of Love, các tác phẩm sau này của 
Seo Hyun Jin dần mờ nhạt, không còn tạo được sức 
hút mạnh mẽ với người xem dù diễn xuất vẫn được 
đánh giá cao.

Sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng, sự 
trở lại của Seo Hyun Jin không nhận được sự quan 
tâm. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, cả hai tác 
phẩm truyền hình lẫn điện ảnh của nữ diễn viên đều 
ghi nhận kết quả ấn tượng, giúp cô lấy lại vị thế của 
một trong những ngôi sao được săn đón nhất hiện 
tại.

Khởi đầu thiếu may mắn

Sau khi được SM chiêu mộ, năm 2001, Seo 
Hyun Jin ra mắt với vai trò giọng ca chính trong 
nhóm nhạc 4 thành viên M.I.L.K. Chưa kịp ghi dấu 
ấn với khán giả, nhóm đã đứng trước bờ vực tan rã 
vì sự rời đi của Bae Yu Mi. Đến năm 2003, nhóm 
dừng hoạt động chỉ sau hai năm ra mắt.

Khởi đầu không suôn sẻ khiến các thành viên 
chịu nhiều đả kích. Seo Hyun Jin đã quyết định 
theo học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng thuộc 
Đại học nữ sinh Dongduk. Ngôi sao sinh năm 1985 
đã phát hành một số ca khúc với tư cách nghệ sĩ 
solo.

Sau khi tốt nghiệp năm 2006, Hyun Jin tham 
gia buổi diễn kịch đầu tiên The Sound of Music. 
Đây là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt trong sự 
nghiệp diễn xuất của cô.

Cùng năm, cô có vai diễn trong phim truyền 
hình đầu tay Hwang Jini. Thành công vang dội của 
bộ phim cùng màn chào sân ở mức “tròn vai” đã 
giúp nữ diễn viên được chú ý.

2006 cũng đánh dấu vai diễn trong phim điện 
ảnh đầu tay của Seo Hyun Jin - Love Me Not. Tác 
phẩm dựa trên kịch bản của một bộ phim truyền 
hình Nhật Bản Forget Love, được giới chuyên môn 

đánh giá cao và đạt thành công lớn về mặt thương 
mại.

Thời gian sau, mỹ nhân sinh năm 1985 góp 
mặt trong loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như 
H.I.T (2007), Story of Wine (2008), Dating on 
Earth (2008)… song không tạo được dấu ấn đậm 
nét. Trang Korea Times cho biết thời điểm đó diễn 
xuất của Hyun Jin chưa thể hiện được sự vượt trội.

Năm 2011, sao nữ nhà SM lần đầu tiên nhận 
được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi vào vai cô nàng 
tomboy hàng xóm Dal-yi - người sau này trở thành 
một cung nữ. Một năm sau, cô thử sức với vai phản 
diện và bất ngờ nhận được sự ủng hộ.

Sự thành công của bộ phim đã giúp Hyun Jin 
được nhiều đạo diễn liên tiếp giao đảm nhận vai 
chính. Tuy nhiên, tên tuổi nữ diễn viên vẫn chỉ ở 
tầm trung bởi chưa có tác phẩm nào thực sự bùng 
nổ.

Sự nghiệp khởi sắc

Trang Korea Times cho biết thành công hiện 
tại là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực lấn sân 
sang nghiệp diễn xuất của nữ idol. Xuất thân từ 
công ty lớn, cô vẫn vươn lên vị trí hiện tại bằng 
chính thực lực.

Sau nhiều năm miệt mài đóng phim từ những 
vai phụ lên hàng nữ chính, sự nghiệp của Hyun Jin 
thật sự khởi sắc từ Let's Eat 2 (2015). Theo Naver, 
bộ phim là nỗ lực đầu tiên của người đẹp nhà SM ở 
thể loại hài - lãng mạn. Thành công của phim đã 
đưa tên tuổi nữ chính Seo Hyun Jin phủ sóng châu 
Á.

Trang Korea Times đánh giá Oh Hae Young 
trong Another Miss Oh chính là “vai diễn để đời” 
trong sự nghiệp của Seo Hyun Jin, giúp cô nâng 
tầm vị thế.

Bên cạnh đó, sự kết hợp ăn ý với bạn diễn Eric 
Mun cũng được đánh giá là một trong những điểm 
sáng của tác phẩm. Với vai diễn này, cô lên ngôi 
Thị hậu tại Lễ trao giải Baeksang danh giá. Đây 
cũng là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp 
của nữ diễn viên.

Loạt thành công sau đó của Seo Hyun Jin với 
Dr. Romantic, Temperature Of Love hay The 
Beauty Inside giúp cô được coi là “bảo chứng 
rating” cho phim truyền hình. 

Tuy nhiên, cũng chính sự kỳ vọng của khán 
giả ở nữ diễn viên quá lớn khiến những tác phẩm 
sau này của cô dù đạt thành tích khả quan, chưa đủ 
ấn tượng để tạo nên tiếng vang như Another Miss 
Oh.

Thậm chí, từ sau The Beauty Inside, tên tuổi 
của Seo Hyun Jin hạ nhiệt đáng kể.

Sự trở lại đột phá

Sau thời gian tìm kiếm sự đột phá, Seo Hyun 
Jin đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 
2022 ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Theo Nielsen Korea, ngay từ khi mới lên sóng, 
Why Her liên tục đạt tỷ suất người xem ấn tượng, 
thậm chí rating trung bình toàn quốc tập cao nhất 
đã chạm mức hai con số là 10,1%. 

Bên cạnh đó, tác phẩm nhận được phản ứng 
tích cực của khán giả về cả nội dung lẫn dàn diễn 
viên. Trong đó, sự thể hiện của nữ chính được đánh 
giá là yếu tố quan trọng làm nên thành công của bộ 
phim.

Khai thác mặt tối của giới thượng lưu tại Hàn 
Quốc cùng những vấn đề trả thù cá nhân liên quan 
đến pháp luật, phim kể về Oh Soo Jae (Seo Hyun 
Jin) - một nữ luật sư tài giỏi và đầy tham vọng. Để 
có vị trí hiện tại, cô đã phải đánh đổi lương tâm 
nghề nghiệp, thậm chí đặt cược cả mạng sống của 
mình trước những hiểm nguy.

Theo OSEN, Oh Soo Jɑe chính là nhân vật 
sinh ra để dành cho Seo Hyun Jin. Từ ngoại hình, 
biểu cảm đến thần thái, hành động đều được mỹ 
nhân nhà SM lột tả một cách chân thực. 

Ở lần tái xuất này, Seo Hyun Jin cho biết đã 
dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về vai 
diễn cũng như luyện tập thường xuyên trước khi 
chính thức bấm máy. Chính điều này đã giúp cô 
khắc họa thành công hình ảnh nữ luật sư trong 
phim.

Với sức ảnh hưởng từ bộ phim, Seo Hyun Jin 
liên tục lọt vào top trending của Hàn Quốc và nắm 
giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên được 
yêu thích nhất trong nhiều tuần qua.

Không chỉ trở lại với truyền hình, Seo Hyun 
Jin còn xuất hiện trên màn ảnh rộng với thử thách 
hoàn toàn mới. “Đây là vai chính đầu tiên của tôi 
trong bộ phim điện ảnh. Vì vậy, tôi nóng lòng muốn 
xem khán giả phản ứng ra sao”, nữ diễn viên chia 
sẻ trong cuộc phỏng vấn với Korea Times.

Trong Cassiopeia, cô đóng vai Soo Jin - một 
luật sư thành đạt. Sau khi ly hôn, cô phải trải qua 
cuộc sống với tư cách là luật sư cũng là người mẹ. 

Trong thời gian chuẩn bị cho con gái sang Mỹ 
du học, cô được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer 
(thoái hóa thần kinh) sau tai nạn xe hơi. Từ lúc bắt 
đầu đến khi biến thành một đứa trẻ do mất trí nhớ, 
chính bố của cô là người đã luôn bên cạnh bảo vệ và 
chăm sóc cho con gái.

Theo Naver, bộ phim đề cao ý nghĩa của gia 
đình trong cuộc sống của mỗi con người. Trong đó, 
Seo Hyun Jin - người đảm nhận vai trò dẫn dắt đã 
thể hiện hoàn hảo sự chuyển biến đầy kịch tính từ 
luật sư tài giỏi thành một đứa trẻ do mất trí nhớ.

Những tâm trạng sợ hãi đến đôi mắt trống rỗng 
khi mất đi ký ức đều được nữ diễn viên thể hiện 
trọn vẹn, mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Với 
hai vai diễn này, người đẹp sinh năm 1985 củng cố 
vị thế hàng đầu trong làng phim xứ Hàn.

                                                                    
An Chi
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Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ 
một phim

Sau thành công của vai diễn trong “Our 
Blues”, Roh Yoon Seo bắt đầu được chú 
ý và hứa hẹn trở thành ngôi sao mới.

Chiều muộn trong một studio quen thuộc ở 
Seoul (Hàn Quốc), nhiếp ảnh gia Hong Jang 
Hyeon trông háo hức hơn thường lệ khi đứng trước 
nhân vật của mình. “Tôi đã theo dõi Instagram 
ngay khi nhìn thấy cô ấy trên tivi” - anh giải thích 
và không ngại ngần ví nhân vật của ngày hôm đó 
“như một viên đá quý lấp lánh”.

Nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Ja cất tiếng: 
“Chẳng phải con bé thật tuyệt vời sao?”.

Đó là khung cảnh trong buổi chụp hình ngôi 
sao số tháng 7 của tạp chí Elle Hàn Quốc. Nhân vật 
khiến cả studio xốn xang chính là nữ diễn viên Roh 
Yoon Seo, tân binh vừa ra mắt với bộ phim truyền 
hình Our Blues.

Phải thử vai nhiều lần

Là bộ phim đánh dấu sự trở lại của biên kịch 
Noh Hee Kyung sau 4 năm, Our Blues quy tụ dàn 
sao đình đám như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, 
Cha Seung Won, Han Ji Min, Kim Woo Bin và trở 
thành đề tài thu hút ngay từ khi chưa bấm máy. 
Giữa cơn sốt đó, Roh Yoon Seo, sinh năm 2000, chỉ 
là một cái tên xa lạ, một gương mặt không quen 
biết.

Yoon Seo cho biết cô phải thử vai nhiều lần 
trước khi vượt qua các ứng viên khác để được chọn 
đóng nhân vật nữ sinh Bang Yeong Joo.

“Vì chưa có tác phẩm nào trước đó, tôi phải 
thử vai rất nhiều lần, với quay phim, đạo diễn rồi 
biên kịch. Trong số đó, lần thử vai với đạo diễn 
Kim Gyu Tae là đáng nhớ nhất. Ông bảo tôi đọc thử 
một đoạn thoại trong kịch bản và hỏi tôi cảm thấy 
thế nào. Sau đó, đạo diễn hướng dẫn tôi rất chi tiết 
như có thể giảm bớt cảm xúc này vài phần trăm và 
thêm vài phần trăm vào cảm xúc kia”, nữ diễn viên 
nhớ lại.

Cô nói thêm: “Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ hỏi 
đạo diễn tại sao ông chọn tôi. Nhưng tác giả kịch 
bản từng nói tôi thoại tự nhiên, không có cảm giác 
như đang diễn. Tôi không biết điều đó nhưng khi 
nghe như vậy, thực sự tôi đã nghĩ 'đúng là phải như 
thế'”.

Bang Yeong Joo trong phim được xây dựng là 
cô lớp trưởng giỏi giang, đang học năm cuối trung 

học với tương lai rộng mở trước mắt. Nhưng mọi 
thứ đột ngột tắt ngấm khi cô bé phát hiện mình lỡ 
có bầu với cậu bạn cùng lớp (đồng thời là hàng 
xóm) Hyeon.

Ở thời điểm phim lên sóng, tuyến nhân vật này 
từng gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả không 
đồng tình với cách kịch bản lãng mạn hóa chuyện 
mang thai ở tuổi vị thành niên. Song, không thể phủ 
nhận diễn xuất của Yoon Seo được khen ngợi.

Yoon Seo nói về vai diễn: “Đó là nhân vật mà 
tôi không thể tưởng tượng nổi. Không dễ để thể 
hiện nhưng khi diễn, tôi luôn tự nhủ 'Nếu đó là 
Yeong Joo, cô ấy sẽ làm như thế này. Nếu đó là 
Yeong Joo, cô ấy sẽ nói thế kia'”.

Một trong những kỷ niệm Yoon Seo nhớ là 
phân cảnh nhân vật Bang Yeong Joo ra chợ mua 
khoai lang và rong biển của già Chun Hee và Ok 
Dong. Mặc đồ tập với quần shorts, Yeong Joo bị bà 
chủ bán cá Eun Hee nhắc: “Lòi cả mông rồi kìa, 
kéo quần xuống”. Và Yeong Joo đáp: “Kéo xuống 
thì lòi quần xì”.

Ngôi sao triển vọng của màn ảnh Hàn chia sẻ: 
“Bà Kim Hye Ja nói cảnh quay rất hay và khen tôi 
làm tốt. Đó thật sự là một niềm vinh dự đối với tôi”.

Sẵn sàng thử thách

Trước khi bước vào con đường diễn xuất, Roh 
Yoon Seo là sinh viên, theo học chuyên ngành hội 
họa. Vào những ngày không có lịch quay hay thử 
vai, Yoon Seo vẫn đến trường bình thường.

“Hiện tại, tôi còn 5 tín chỉ, một học kỳ nữa là 
tốt nghiệp. Tôi chỉ cần học thêm hai môn ở trên lớp 
và đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tốt nghiệp vào 
học kỳ tới. Tôi muốn tiếp tục vẽ trong tương lai. 
Nhưng điều tôi lo lắng là tay mình sẽ bị cứng nếu 
ngừng vẽ chỉ vài tháng”, diễn viên Gen Z tâm sự.

Yoon Seo bật mí cô cũng yêu thích công việc 
giảng dạy, từng làm bán thời gian tại một học viện 
nghệ thuật trong khoảng nửa năm.

Cô kể: “Độ tuổi của học sinh dao động từ lớp 
lớn tiểu học cho đến lớp cuối trung học. Tôi sinh 
vào tháng 1, nên nếu đó là học sinh cuối cấp 3, coi 
như chúng tôi bằng tuổi. Tôi nhớ là mình đã phải 
rất tập trung và thể hiện hơn khi đối phó với những 
học sinh như vậy”.

Yoon Seo vô tình nhận được lời mời làm người 
mẫu trên mạng xã hội khi đang là sinh viên năm thứ 
nhất đại học và bắt đầu làm việc với mong muốn trả 
được tiền học phí bằng chính sức lao động của 
mình. Với Yoon Seo, diễn xuất giống như bài tập về 
nhà, ban đầu khó nhưng càng học càng thú vị.

“Tôi học từng chút một. Mỗi khi cảm nhận 
được những thay đổi dù nhỏ thôi ở bản thân, tôi rất 
vui. Bây giờ tôi đã được trải nghiệm cả một bộ 
phim truyền hình. Công việc diễn viên tốt hơn. Tôi 
có can đảm để học những điều mới và sẵn sàng thử 
thách bản thân. Thật không dễ dàng có được trải 
nghiệm như vậy!”.

“Sau khi ra mắt, không có gì thực sự thay đổi. 
Ở trường, một cô bé dễ thương trong cùng phòng 
thực hành đưa cho tôi một thanh kẹo và nói: 'Chị à, 

em rất thích bộ phim'. Khi tôi đi ăn ở nhà hàng, các 
nhân viên ở đó có vẻ biết tôi. Ngoài ra, không có gì 
thay đổi. Không gì cả”, Yoon Seo nhấn mạnh.

                                                          Linh 
Phương

Nam diễn viên Trần Chí Bằng 
rơi vào cảnh khốn cùng

Bị quản lý tố nợ lương nhiều năm, hiện 
tại Trần Chí Bằng chấp nhận đi hát 
trong tiệc sinh nhật để kiếm tiền.

Ngày 5/7, trang 163 đưa tin nam diễn viên 
Trần Chí Bằng xuất hiện trong một bữa tiệc sinh 
nhật. Nam diễn viên không phải khách mời mà còn 
lên sân khấu biểu diễn, đẩy xe bánh mừng thọ.

163 đánh giá những nghệ sĩ giữ gìn tiếng tăm 
không xuất hiện trong những bữa tiệc sinh nhật để 
kiếm tiền, dù được trả thù lao cao. Tài tử Hoàn 
Châu cách cách được cho là đang rơi vào cảnh 
khốn cùng, vì mưu sinh mà làm đủ mọi công việc.

Bên cạnh đó, sau một thời gian mặc trang phục 
phù hợp, Trần Chí Bằng lại diện những bộ quần áo 
bị đánh giá lố lăng, không phù hợp độ tuổi, cách 
thiết kế gây phản cảm.

Nguồn tin bình luận Trần Chí Bằng muốn gây 
chú ý bằng những việc khác người, song điều này 
càng khiến danh tiếng nam diễn viên bị ảnh hưởng.

Theo đó, người đại diện tên Uy Liêm đã làm 
việc cùng Trần Chí Bằng từ năm 2008. Sau 14 năm, 
họ thân thiết, trải qua nhiều khó khăn cũng như 
vinh quang, họ coi đối phương là bạn bè, người 
thân. Tuy nhiên, do Trần Chí Bằng không sòng 
phẳng trong việc thanh toán lương và các loại chi 
phí khác, người đại diện phải dứt áo ra đi.

Người đại diện của Trần Chí Bằng đã dùng 
chính tài khoản Weibo của công ty quản lý, đại diện 
cho nam diễn viên, tố anh. Sau đó, tài khoản này từ 
màu xanh chuyển sang màu xám.

Uy Liêm giải thích: “Tích V chuyển sang màu 
xám bởi không nộp phí duy trì cho Sina. Tôi không 
thể bỏ tiền túi để giữ thể diện cho anh ấy”.

Trang 163 bình luận đây là lần đầu một ngôi 
sao bị chính người đại diện tố quỵt tiền, trên trang 
chủ của công ty quản lý. Điều này cho thấy sự 
nghiệp lận đận của Trần Chí Bằng, khi anh không 
đủ tiền để trả lương cho ê-kíp của mình.

Trần Chí Bằng sinh năm 1971 ở Đài Loan, nổi 
tiếng từ năm 17 tuổi với vai trò thành viên nhóm 
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nhạc Những Chú Hổ Con (cùng Tô Hữu Bằng, Ngô 
Kỳ Long). Tên tuổi anh được khán giả châu Á biết 
tới với vai thiếu gia Nhĩ Thái trong Hoàn Châu 
cách cách.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử không được 
suôn sẻ, thành công như Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ 
Long. Sau phim Hoàn Châu cách cách, Trần Chí 
Bằng từng bị thương ở mặt, khiến việc đóng phim 
bị ảnh hưởng.

Nam ca sĩ vướng nhiều thị phi với phong cách 
ăn mặc quái dị, thậm chí lố lăng khi xuất hiện trước 
công chúng. Ở tuổi 51, sao nam có sự nghiệp lận 
đận, phải biểu diễn tại các quán bar, sự kiện nhỏ để 
duy trì cuộc sống.

                                                          Linh 
Phương

Châu Kiệt Luân thống lĩnh 
làng nhạc Hoa ngữ trong ngày 
trở lại

Nam ca sĩ là tâm điểm trong ngày 6/7 
khi ra mắt album mới. MV “Greatest 
Works of Art” của anh được đánh giá 

cao về chất lượng nghệ thuật.

Sina đưa tin Châu Kiệt Luân phát hành sản 
phẩm âm nhạc mang tên Greatest Works of Art 
(Tác phẩm vĩ đại nhất). Chỉ sau một tiếng ra mắt, 
MV có hơn 20 triệu lượt xem. Từ khóa về Châu 
Kiệt Luân và bài hát mới của nam ca sĩ chiếm lĩnh 
10 vị trí thảo luận hot nhất Internet.

Truyền thông đánh giá màn tái xuất chứng 
minh đẳng cấp bất bại theo thời gian của Châu Kiệt 
Luân. Anh càn quét và bá chiếm các nền tảng kỹ 
thuật số trong ngày 6/7.

Trong Greatest Works of Art , Châu Kiệt Luân 
hóa thân thành nhà du hành thời gian, xuyên không 
về những năm 1920 để gặp gỡ các nghệ sĩ danh 
tiếng. Ca khúc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
Rap, Pop, Hip-hop và âm nhạc cổ điển.

Lời bài hát và nội dung MV chứa đựng nhiều 
chi tiết bày tỏ lòng tôn kính của Châu Kiệt Luân với 
các bậc thầy nghệ thuật như họa sĩ René Magritte, 
Salvador Dali, Henri Matisse, Vincent van Gogh, 
Edvard Munch, Thường Ngọc hay nhà thơ Từ Chí 
Ma.

Sản phẩm mang âm hưởng nghệ thuật đương 
đại của Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ được đánh 

giá cao. Trong MV, Châu Kiệt Luân thể hiện kỹ 
năng chơi đàn piano điêu luyện và rap. Ngoài ra, 
Greatest Works of Art còn có sự tham gia của Lang 
Lang - hoàng tử piano Trung Quốc.

Greatest Works of Art là album đánh dấu sự 
trở lại của Châu Kiệt Luân sau 6 năm. Album gần 
nhất anh phát hành là vào năm 2016 với tên gọi Jay 
Chou's Bedtime Stories. Những năm sau đó, nam 
ca sĩ chỉ thực hiện các single album như Won't Cry, 
Truly Believe, Mojito để phục vụ khán giả.

Nhạc sĩ Phương Văn Sơn, cộng sự của Châu 
Kiệt Luân, cho biết nam ca sĩ nhiều khả năng sẽ ra 
mắt 2 album trong năm 2022. Hơn một nửa số bài 
hát được chính Châu Kiệt Luân sáng tác và hòa âm 
phối khí.

                                                                    
An Chi

Châu Hải My chê TVB keo 
kiệt

Nữ diễn viên cho biết bị vắt kiệt sức khi 
làm việc dưới trướng TVB. Cô 
thường xuyên phải tự quay cảnh hành 

động nguy hiểm vì đài tiết kiệm tiền thuê diễn viên 
đóng thế.

Ngày 6/7, HK01 đưa tin Châu Hải My là 
khách mời trong show truyền hình Ngôi sao mặt 
đối mặt. Nữ diễn viên chia sẻ về chuỗi ngày gian 
khổ đóng phim cho TVB.

Nữ diễn viên cho biết quay phim trong hoàn 
cảnh khổ cực, thiếu ngủ trầm trọng và phải mạo 
hiểm tính mạng vào thập niên 1980-1990. Theo 
Châu Hải My, cô phải tự thực hiện cảnh nhảy lầu vì 
TVB chắt bóp kinh phí.

“TVB keo kiệt lắm. Họ không muốn dùng 
diễn viên đóng thế vì sợ tốn tiền. Tôi may mắn chưa 
bị thương lần nào khi quay cảnh hành động”, Châu 
Hải My chia sẻ.

Ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký cho biết không 

hài lòng với đãi ngộ của đài với diễn viên. Cô phải 
quay phim thâu đêm, có lúc 4-5 ngày liên tiếp 
không được ngủ, được tắm. Khi có thời gian nghỉ 
ngơi, Châu Hải My luôn bị đoàn phim giục trở lại 
phim trường.

“Họ chỉ muốn quay xong phim thật nhanh, 
diễn viên có kiệt quệ ra sao cũng không màng”, nữ 
diễn viên nói.

Hiện tại, Châu Hải My sống tại biệt thự ở 
ngoại ô Bắc Kinh cùng cún cưng. Nữ diễn viên 
thường quay video chia sẻ cuộc sống hàng ngày 
như chăm sóc hoa, làm vườn hay làm bánh để giao 
lưu người hâm mộ.

Trên Sohu, Châu Hải My chia sẻ không còn 
muốn chạy show. Cô tự thấy bản thân đã sống cuộc 
đời rực rỡ, vì vậy muốn dành thời gian nghỉ ngơi ở 
độ tuổi trung niên. Nữ diễn viên cho biết cô hài 
lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

“Lời mời gửi đến tôi vẫn nhiều như trước. Chỉ 
khi cảm thấy thích, tôi mới nhận. Tôi đã tìm thấy 
cuộc sống mình muốn. Nhiều người bàn luận 
chuyện tôi không kết hôn. Tôi một mình nhưng vui 
vẻ. Lỡ chọn nhầm đối tượng, bạn còn khổ não 
hơn”, Châu Hải My chia sẻ.

Châu Hải My sinh năm 1966, là mỹ nhân 
Hong Kong nức tiếng một thời. Cô từng được ca 
tụng là “nữ thần sắc đẹp” trong suốt những năm 
1990 với vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm. Các tác phẩm 
nổi bật của nữ diễn viên có thể kể đến Nghĩa bất 
dung tình, Thiên địa hào hùng, Ỷ Thiên Đồ Long 
ký, Mạt đại hoàng tôn, Tứ hải tung hoành…

Về đời tư, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với 
bạn trai kém tuổi Lữ Lương Vỹ, mỹ nhân Hong 
Kong chọn cuộc sống độc thân.

                                                                    
An Chi

Sunmi tổ chức tour diễn 
châu Âu và Mỹ từ tháng 8

Ngày 29/6, ABYSS Company thông 
báo Sunmi sẽ tổ chức chuyến lưu diễn 
thế giới “Good Girl Gone Mad” trong 

năm 2022 với16 buổi diễn tại 16 thành phố thuộc 
10 quốc gia.

Cụ thể, tour diễn sẽ khởi động vào ngày 14/8 

tới tại Ba Lan, và đi qua các thành phố lớn khác ở 
các nước châu Âu như Anh, Hà Lan, Pháp, Phần 
Lan. Sau đó, Sunmi sẽ di chuyển đến Mỹ và 
Canada, tổ chức các buổi diễn tại 8 thành phố lớn ở 
đây như Chicago, New York, Toronto, Atlanta, 
Seattle, Los Angeles, San Francisco, Vancouver.

Trước đó, Sunmi đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật 
số “Heart Burn” vào ngày 29/6 vừa qua.

                                                                    
An Chi
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Nàng Tokyo của 'Phi vụ triệu 
đô': Diễn lấn át cả Park Shin 
Hye, nhan sắc đời thực đầy 
quyến rũ

Có rất nhiều điều đáng để tìm hiểu về 
Jeon Jong Seo - người thủ vai Tokyo 
trong bộ phim Phi Vụ Triệu Đô.

Nhờ có tên tuổi của nguyên tác, thế nên Phi Vụ 
Triệu Đô: Hàn Quốc - Khu vực kinh tế chung nhận 
được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ từ khi còn 
chưa ra mắt. Dẫu vẫn còn đó nhiều ý kiến trái 
chiều, thế nhưng không thể phủ nhận rằng tác 
phẩm vẫn có những điểm sáng, một trong số đó là 
diễn xuất của Jeon Jong Seo - người thủ vai nhân 
vật Tokyo.

Jeon Jong Seo: Ác nữ nổi tiếng nhưng đóng 
phim lãng mạn cũng “đỉnh chóp”

Nhắc đến Jeon Jong Seo, bên cạnh Phi Vụ 
Triệu Đô thì The Call hẳn là bộ phim nổi tiếng nhất 
của cô. Trong phim, cô vào vai nữ sát nhân có nội 
tâm phức tạp Young Sook. Đây là một vai diễn cực 
kỳ “nặng đô”. Để thể hiện tốt nhân vật này, Jong 
Seo phải cho thấy được nhiều thần thái khác nhau 
từ trẻ trung, nghịch ngợm cho đến điên cuồng, tàn 
nhẫn, máu lạnh.

Dù cùng chung ống kính với đàn chị Park Shin 
Hye, thế nhưng Jong Seo chẳng những không lép 
vế mà còn tỏ ra lấn lướt hơn. Và cũng chính nhờ vai 
Young Sook mà Jeon Jong Seo đã được vinh danh 
tại lễ trao giải Baeksang ở hạng mục Nữ diễn viên 
điện ảnh xuất sắc.

Sau màn thể hiện quá tuyệt vời tại The Call, 
nhiều khán giả tại Hàn Quốc gắn cho cô mác “ác 
nữ” và nhận định cô rất hợp với các vai phản diện. 
Tuy nhiên, thực tế Jeon Jong Seo đóng phim tình 
cảm cũng rất ổn.

Sau The Call, tác phẩm tiếp theo mà Jeon Jong 
Seo tham gia mang tên Rung động ngọt ngào 
(Nothing serious) thuộc thể loại lãng mạn. Trong 
phim, cô vào vai Ja Young, một cô gái có tính cách 
táo bạo nhưng lại phải nếm trải những thất bại để 
rồi sa vào nợ nần. Đen sự nghiệp và cũng chẳng đỏ 
tình, Ja Young còn bị người yêu “đá”. Chính vì thế, 
cô đã tuyên bố sẽ không yêu ai nữa nhưng rồi lại 
gặp gỡ Woo Ri (Son Seok Koo).

Dẫu không nặng đô như Young Sook trong 
The Call, thế nhưng vai Ja Young cũng chẳng phải 
một thử thách dễ dàng. Tuy nhiên sau tất cả, Jeon 

Jong Seo tiếp tục không khiến người hâm mộ thất 
vọng. Cô góp công lớn giúp Rung động ngọt ngào 
thu về tới 5.15 triệu USD - xếp thứ 9 trong số tất cả 
các bộ phim điện ảnh ra rạp tại Hàn Quốc trong 
năm 2021. 

Lợi thế đặc biệt để trở thành ảnh hậu tương 
lai

Có thể bạn chưa biết, nhưng Jeon Jong Seo 
từng hợp tác chung với 2 ngôi sao quốc tế nổi tiếng 
đến từ nước Mỹ là Zac Efron và Kate Hudson khi 
tham gia đóng phim Mona Lisa and the blood 
moon. Cũng nhờ điều đó mà Jong Seo trở thành 
bóng hồng duy nhất của xứ Kim Chi tại LHP 
Venice 2021. Nhân vật của cô ở bộ phim này là một 
cô gái sở hữu năng lực khác thường, đã trốn thoát 
khỏi trại tâm thần và đang xây dựng cuộc đời mới 
của mình.

Dễ thấy, ở các bộ phim mình tham gia, Jeon 
Jong Seo đều đảm nhận những vai diễn rất khó 
nhưng đều hoàn thành tốt. Đây chính là bằng 
chứng cho thấy cô sở hữu khả năng đóng phim 
thiên bẩm. Điều này càng đúng hơn khi biết rằng 
trái với nhiều đồng nghiệp khác, Jeon Jong Seo 
không theo học chính quy đến khi tốt nghiệp mà 
chọn dừng học chỉ sau 1 năm vì muốn có trải 
nghiệm thực tế thay vì ngồi nghe giảng.

Nhận xét về Jeon Jong Seo, cây viết người 
Indonesia Umesh Bhagchandani từng nhận định 
trên South China Morning Post (tờ báo uy tín thuộc 
quyền sở hữu của tập đoàn Alibaba) rằng cô sở hữu 
lợi thế rất lớn về ngoại hình và có khả năng diễn 
xuất tốt. Những điều này sẽ trở thành cơ sở để Jeon 
Jong Seo hướng tới một tương lai tươi sáng trên 
màn ảnh rộng.

Thực tế không chỉ Umesh Bhagchandani mà 
rất nhiều chuyên gia, nhà báo khác tại Hàn Quốc 
đều có chung ý kiến rằng Jeon Jong Seo sở hữu một 
gương mặt lạ, đậm chất điện ảnh. Mới 27 tuổi và 
chỉ có vài ba bộ phim trong tay, tuy nhiên nhờ ngoại 
hình đặc biệt, thiên phú diễn xuất cùng sự quyết 
đoán, khao khát hoàn thiện mãnh liệt, Jeon Jong 
Seo cho thấy ở cô hội tụ đầy đủ mọi yếu tố cần thiết 
của một ảnh hậu Hàn Quốc tương lai. 

Jeon Jong Seo ngoài đời thế nào?

Jeon Jong Seo thường khiến khán giả đại 
chúng nhớ đến với thần thái lạnh lùng, cao ngạo. 
Cách đây không lâu khi sự kiện ra mắt phim Phi Vụ 
Triệu Đô được tổ chức tại Seoul, Jeon Jong Seo 
làm các fan sốt rần rần với đôi vai trần gợi cảm 
cùng thần thái băng giá của mình. Tuy nhiên theo 
các phóng viên đã có cơ hội tiếp xúc với cô tại LHP 
Cannes hồi 2017, thực tế nàng “đả nữ” Tokyo của 
Phi Vụ Triệu Đô lại là một cô gái khá dễ thương, 
thân thiện.

Điều này cũng dễ dàng được kiểm chứng nếu 
khán giả có xem chương trình tạp kỹ giải trí 
Knowing Brothers hoặc buổi trả lời phỏng vấn của 
cô và Son Seok Koo trên tạp chí Marie Claire. 
Cũng trong buổi phỏng vấn này, có nhiều điều thú 
vị về Jeon Jong Seo được hé lộ, đáng chú ý nhất là 

việc nữ diễn viên 27 tuổi thừa nhận điều mình tìm 
kiếm trong một mối quan hệ là cảm giác phấn 
khích.

Cụ thể khi cả hai được hỏi sẽ chọn mối quan hệ 
đem đến cảm giác phấn khích mỗi ngày hay mối 
quan hệ thoải mái như với một người bạn, Son 
Seok Koo đoán rằng Jeon Jong Seo sẽ chọn đáp án 
đầu tiên và cô nói anh đoán đúng. Thời điểm hiện 
tại, Jeon Jong Seo đang hẹn hò với Lee Choong 
Hyun, chính là đạo diễn của bộ phim The Call.

Hấp dẫn, tài năng, đó là những từ mà chúng ta 
có thể dùng để nói về Jeon Jong Seo. Cô là mẫu 
người có thể khiến người đối diện thấy ấn tượng 
ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó cũng chính xác là 
những mà Kim Ji Hun - chàng Denver của Phi Vụ 
Triệu Đô cảm thấy:

“Jong Seo khiến mọi người tò mò. Càng tiếp 
xúc và hiểu Jong Seo hơn, tôi càng nhận thấy rằng 
cô ấy như thể đang sống trong thế giới của riêng 
mình. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến cô ấy trở nên 
thêm phần thu hút”.

Kể từ khi tạo ra được tiếng vang lớn với bộ 
phim Burning từ cách đây 4 năm, Jeon Jong Seo đã 
cho thấy những bước tiến đáng kể. Nếu tiếp tục giữ 
vững ngọn lửa đam mê của mình, tin rằng Jeon 
Jong Seo sẽ tạo dựng được một vị thế vững chắc 
trong làng giải trí Hàn ngữ trong tương lai gần.

                                                          Linh Phương

Trần Kiều Ân bị chê diễn dở, 
thoại kém

Trần Kiều Ân bị chê đài từ kém, không 
khớp khẩu hình nhân vật khiến chất 
lượng phim “Gặp em cô gái rực rỡ” bị 

giảm sút.

Ngày 7/7, trang 163 đưa tin Trần Kiều Ân phải 
lên tiếng xin lỗi vì phần lồng tiếng kém chất lượng 
của cô trong phim Gặp em cô gái rực rỡ.

Theo đó, khán giả nhận xét trong phim vai 
diễn của Trần Kiều Ân kém thu hút, phần thoại 
không cảm xúc, giống đọc bài. Nhiều phân đoạn 
lời thoại và khẩu hình không khớp làm ảnh hưởng 
tới cảm xúc người xem.

“Tôi cảm thấy phần lồng tiếng cần được cải 
thiện, vì tôi còn thiếu kinh nghiệm. Tôi chưa tìm 
được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Đáng 
tiếc phần lồng tiếng không giúp nhân vật kéo cảm 
tình của người xem. Tôi nhất định học phối âm tốt 
hơn”, Trần Kiều Ân thừa nhận phần lồng tiếng dở.

Theo 163, thái độ nhận sai của Trần Kiều Ân 
được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, điều này cũng 
cho thấy nhiều diễn viên Hoa ngữ phụ thuộc vào 
nghệ sĩ chuyên nghiệp lồng tiếng. Khi cơ quan 
quản lý yêu cầu chính diễn viên phải lồng tiếng cho 
nhân vật của mình, nhiều ngôi sao gặp khó khăn, lộ 
khuyết điểm.

Gặp em cô gái rực rỡ thuộc thể loại ngôn tình 
hiện đại. Phim xoay quanh chuyện tình cảm hài 
hước, lãng mạn giữa nữ quản lý nghệ sĩ Nhược 
Nam (Trần Kiều Ân) và tổng tài Lý Mặc (Kim 
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Hạn). Trong Gặp em cô gái rực rỡ, Trần Kiều Ân 
đóng cặp bạn diễn kém cô 14 tuổi.

Theo Sohu, bộ phim là thất bại của Trần Kiều 
Ân và Kim Hạn. Gặp em cô gái rực rỡ bị nhận xét 
mô-típ cũ kỹ, có nhiều tình tiết phi thực tế về tình 
yêu chốn công sở.

Theo 163, sự nghiệp Trần Kiều Ân đang gặp 
bế tắc khi không thể tìm được những kịch bản chất 
lượng, phù hợp độ tuổi.

Nữ diễn viên sinh năm 1979 vốn là “nữ hoàng 
phim thần tượng Đài Loan”. Song, ở độ tuổi hiện 
tại, cô không còn thích hợp dòng phim này. Một số 
tác phẩm gần đây của Trần Kiều Ân như Thanh 
đạm là mỹ vị nhân gian, Truyền kỳ ông trùm, Chí 
khí bay cao có thành tích không tốt.

Sau Gặp em cô gái rực rỡ, Trần Kiều Ân 
ngừng đóng phim suốt 2 năm. Nguyên nhân là nữ 
diễn viên muốn chăm sóc thú cưng bị ung thư, dành 
thời gian vun đắp tình cảm với ông xã Alan và tìm 
hướng đi mới cho sự nghiệp. Hiện, Trần Kiều Ân 
muốn thay đổi hình tượng, hướng đến sự trưởng 
thành và có chiều sâu.

                                                                 Tuệ 
Lâm

Park Eun Bin chinh phục 
khán giả với diễn xuất trong 
ph im mới  'Ex t raord inary 
Attorney Woo'

Diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên 
Park Eun Bin trong phim mới 
'Extraordinary Attorney Woo' đang là 

chủ đề 'nóng' trên các diễn đàn thảo luận tại Hàn 
Quốc.

Ngay sau  khi  bộ  phim t ruyền h ình 
Extraordinary Attorney Woo của đài cáp ENA 
được phát sóng, nữ diễn viên Park Eun Bin, người 
thủ vai nữ chính trong phim đã thu hút sự quan tâm 
của đông đảo người hâm mộ phim Hàn Quốc.

Trong phim, Park Eun Bin vào vai Woo Young 
Woo, một luật sư tân binh thiên tài mắc chứng rối 
loạn phổ tự kỷ (ASD) khiến cô gặp khó khăn trong 
công việc của mình. Vì Woo Young Woo luôn tập 
trung vào các sự cố mà không bị cuốn theo cảm xúc 
hoặc định kiến   cá nhân, điều này đã mang đến cho 
người xem những góc nhìn mới lạ, tạo thêm cảm 
xúc sâu sắc cho những cảnh quay dễ chịu trong bộ 
phim truyền hình.

Ngay từ những tập đầu tiên phát sóng, Park 

Eun Bin đã nổi lên như một hiện tượng và thu hút 
sự chú ý từ phía khán giả khi hoàn toàn nhập tâm 
vào nhân vật, từ giọng nói, cử chỉ cho đến cách đi 
đứng và ánh mắt.

Trong một cuộc phỏng vấn, Park Eun Bin đã 
chia sẻ cách tiếp cận nhân vật tỉ mẩn của mình: 'Sau 
khi xem lại kịch bản, tôi không biết mình nên diễn 
nhân vật này như thế nào. Thực ra, tôi đã rất thận 
trọng và cảm thấy rằng mình không nên tiếp tục với 
kịch bản này một cách vội vàng với những định 
kiến. Vì vậy, câu trả lời mà tôi tìm được là đừng 
nghĩ rằng tôi đang diễn. Trước tiên, tôi đã cố gắng 
hiểu cảm xúc thật của Young Woo, sau đó thêm sự 
chân thành của Park Eun Bin vào trái tim của cô ấy. 
Tôi hy vọng người xem có thể cảm nhận nó theo 
cách đó'.

Park Eun Bin đã cẩn thận tránh lặp lại hình 
tượng của các nhân vật đã được chiếu trên phương 
tiện truyền thông trước đó để đề phòng trường hợp 
miêu tả sai cách để, gây hiểu lầm cho công chúng 
bởi diễn xuất của mình. 

Cô tin tưởng vào kịch bản, cố gắng nghiên cứu 
qua sách vở và hiện thực hóa nó. Cuối cùng, những 
nỗ lực chăm chỉ và sự chân thành của Park Eun Bin 
được đền đáp khi cô mang đến cho khán giả một 
Woo Young Woo thuần khiết và vô cùng đáng yêu.

Từ việc nói về cá voi với sự phấn khích như 
một đứa trẻ, bình tĩnh kể cho mọi người nghe 
những đặc thù của mình cho đến lộ rõ sự lo lắng và 
sợ hãi khi phải ở trong một môi trường xa lạ nhưng 
vẫn tự tin đối đầu với thế giới, Park Eun Bin đã 
mang đến cho người xem ấn tượng cảm động về 
nhân vật Woo Young Woo. Cũng nhờ đó mà sự 
quan tâm của người xem đối với Park Eun Bin 
ngày càng bùng nổ, bằng chứng là việc nữ diễn 
viên đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên phim 
truyền hình của Good Data Corporation vào tuần 
thứ 5 của tháng 6.

Đó không phải là tất cả. Nhờ diễn xuất đầy 
nhiệt huyết của Park Eun Bin, Extraordinary 
Attorney Woo đã ghi nhận tỷ suất người xem 
0.948% (theo Nielsen Hàn Quốc) trong tập đầu 
tiên, sau đó tăng gấp đôi lên 1.805% trong tập 2, 
xác lập kỷ lục mới cho kênh cáp ENA. Bên cạnh 
đó, bộ phim còn xuất sắc đứng thứ nhất trong hạng 
mục phim chủ đề truyền hình và dẫn đầu bảng xếp 
hạng Netflix Hàn Quốc, chứng tỏ mức độ phổ biến 
ngày càng tăng cao của bộ phim.

Tập 3 của Extraordinary Attorney Woo với sự 
tham gia của Park Eun Bin, người đang thể hiện 
quá xuất sắc, sẽ được phát sóng trên ENA lúc 9 giờ 
tối ngày 6/7 (theo giờ địa phương), đồng thời phát 
hành thông qua nền tảng seezn.

                                                               Linh Trần

C h a  E u n  Wo o  l ấ n  s â n 
Hollywood

Theo StarNews hôm 1/7, giọng ca chính 
nhóm ASTRO nhận lời mời xuất hiện 
trong K-Pop: Lost In America. Trang 

này tuyên bố Cha Eun Woo đang “đàm phán để 
đóng vai chính”. Anh cũng “hủy một phần lịch 
trình của mình trong nửa cuối năm 2022 để chuẩn 
bị cho việc quay phim”.

Trước đó, vào 30/6, Deadline đưa tin nữ diễn 
viên người Úc Rebel Wilson và ngôi sao của 
Riverdale Charles Melton cũng tham gia phim này. 
Tác phẩm sẽ bấm máy vào mùa thu năm nay.

K-Pop: Lost In America là dự án được công bố 
lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021 bởi công ty 
truyền thông Hàn Quốc CJ ENM. Phim do 
Parasite Miky Lee và Interstellar Lynda Obst sản 
xuất. Cha Eun Woo được chọn nhờ diễn xuất ấn 
tượng trong các phim truyền hình Hàn Quốc.

Nội dung phim xoay quanh một nhóm nhạc 
nam K-pop mắc kẹt ở Waco, Texas, chỉ vài ngày 
trước buổi biểu diễn ở Mỹ. Không có điện thoại, 
tiền và phương tiện di chuyển, cả nhóm phải vượt 
qua loạt chướng ngại vật điên rồ để đến được New 
York.

K-Pop: Lost In America không phải là tác 
phẩm lấy cảm hứng từ K-Pop duy nhất đang được 
thực hiện. Trước đó vào năm 2021, Sony Pictures 
Animation thông báo đang quay phim ca nhạc K-
Pop: Demon Hunters - kể về nhóm nhạc nữ K-pop 
chuyên săn lùng quỷ dữ.

Cha Eun Woo sinh năm 1997. Năm 2016, anh 
ra mắt công chúng dưới tư cách thành viên nhóm 
nhạc ASTRO. Anh bắt đầu dấn thân vào diễn xuất 
kể từ năm 2014. Một số bộ phim tiêu biểu của nam 
nghệ sĩ gồm My ID Is Gangnam Beauty, True 
Beauty,…

                                                           Phương Nga
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Hàng chục nghìn dân làng bị 
tê liệt một cách kỳ lạ...

Có thể nói ây là một trong những c n đ ă
bệnh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong lịch sử 
nhân loại.

Vào ngày 21 tháng 8 n m 1981, bác sĩ Julie ă
Cliff nhận ược thông báo: "Bệnh bại liệt bùng đ
phát ở vùng Mumba với 38 trường hợp t ng phản ă
xạ gân xương". Thông iệp này ược gửi từ Sở Y tế đ đ
tỉnh Nampula ở thành phố phía bắc Mozambique, 
nơi bác sĩ Cliff ang làm việc tại khoa dịch tễ học.đ

Vào những n m 1850 và 1960, vaccine bại liệt ă
đ được phát triển và vaccine này đã ã loại bỏ bệnh 
bại liệt ở nhiều nước công nghiệp. 

Tuy nhiên, bệnh bại liệt vẫn còn phổ biến khắp 
Châu Phi cận Sahara. Do đó, thông tin này có vẻ 
b đình thường nhưng trên thực tế nó lại có iểm bất 
thường chính là phản xạ gân xương ở bệnh nhân 
bại liệt không t ng, mà giảm hoặc biến mất.ă

Có thể là do có những khiếm khuyết và thiếu 
sót trong quá trình khám bệnh của bệnh nhân, hoặc 
v õ sai, hay một số bệnh nói không rõ ăn bản bị g
ràng ã gây ra sự hiểu lầm? đ

Ngay sau ã đó, bác sĩ Cliff đ đến khu vực này 
với tư cách là thành viên đội điều tra của sở y tế và 
nhận thấy rằng đây rõ ràng không phải là một sự 
hiểu lầm hay nhầm lẫn đơn giản. Khám chi tiết 
bệnh nhân khẳng định chắc chắn bệnh không phải 
là bại liệt. Vậy đây có thể là bệnh gì?

Khi lần ầu tiên ối mặt với một hàng phụ nữ đ đ
và trẻ em bị liệt, một số bác sĩ ã tìm kiếm trong các đ
sách nghiên cứu chuyên sâu, nhưng không tìm thấy 
những trường hợp tương tự. Và lúc này, một khả 
n ng áng lo ngại nhất ã ă đ đ được đặt ra: Căn bệnh 
này do chiến tranh sinh học hoặc hóa học gây ra.

Vào thời iểm ó, Mozambia ang nội chiến, đ đ đ
với những tin ồn như vậy thì hầu như chuyện gì đ
cũng có thể xảy ra. Ngoài ra, cư dân ịa phương đ
cho biết họ ã chứng kiến một tàu ngầm Nam Phi ở đ
ngoài khơi Nam Plaine vài tuần trước.

Tuy nhiên, những ngày sau ó, không có bằng đ
chứng về bất kỳ hình thức tấn công sinh học hoặc 
hóa học nào. Mặc dù vậy, những trường hợp tê liệt 
bí ẩn vẫn tiếp tục xuất hiện. Tất cả các trường hợp 
đ đều có các triệu chứng áng lo ngại: chúng thường 
ảnh hưởng ến phụ nữ và trẻ em - ặc biệt là trong đ đ
làng sau nhiều tháng hạn hán nghiêm trọng.

Thông thường nó sẽ tấn công nhanh chóng 
trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ. 

Những bà mẹ trẻ và những rẻ hầu như đứa t
không có dấu hiệu khó chịu trước khi bị bệnh, ến đ
ngày thứ hai sau khi ngủ, họ thấy chân bị cứng và 
teo cơ ở các mức ộ khác nhau, iều này cũng sẽ đ đ
ảnh hưởng ến cánh tay của họ. ôi khi sau khi vận đ Đ
động nhiều, chẳng hạn như ra giếng xa lấy nước về 
nhà, họ sẽ bất ngờ bị ốm vào ngày hôm sau.

Những người bị ảnh hưởng sẽ i lại khó kh n, đ ă
trong trường hợp nghiêm trọng, họ sẽ không thể i đ
lại ược, giống như bị ai ó hoặc thứ gì đ đ đó trói chân 

họ lại với nhau bằng những sợi dây vô hình.
Khi số người bị liệt t ng lên, công việc của các ă

đ đ điều tra viên càng trở nên gấp rút, họ i ến các 
vùng sâu, vùng xa của tỉnh ể phát hiện các ca bệnh đ
tiềm ẩn, phỏng vấn các thành viên cộng ồng ịa đ đ
phương ể xác ịnh nguyên nhân có thể gây bệnh đ đ
và lấy mẫu máu ể phân tích trong phòng thí đ
nghiệm.

Những dấu hiệu ầu tiên cho thấy bệnh do vi đ
sinh vật gây ra: nếu không phải bệnh bại liệt thì 
chắc chắn sẽ có các mầm bệnh khác. Nhiều báo cáo 
trường hợp ban ầu mô tả các triệu chứng như sốt, đ
nhức ầu và tiêu chảy trước khi bắt ầu bị tê liệt, và đ đ
những triệu chứng này phù hợp với một số bệnh 
truyền nhiễm.

Tương tự, sự phân nhóm rõ ràng của các 

trường hợp trong các cộng ồng nhỏ và các nhóm đ
gia ình dường như cũng cho thấy sự lây truyền từ đ
người sang người. Tuy nhiên, các cuộc iều tra sau đ
đó không tìm thấy mầm bệnh rõ ràng.

Nhóm nghiên cứu ã đ đọc kỹ hàng loạt tạp chí 
và sách y khoa và đ ăn bệnh có thể liên ã tìm ra hai c
quan đến dịch bệnh này.

Một loại có tên là Lathyrus odoratus có biểu 
hiện lâm sàng rất giống với c n bệnh này. Tổn ă
thương các tế bào thần kinh vận ộng trên dẫn ến đ đ
t ng trương lực cơ và tê liệt. ă

Nhiễm ộc Lathyrus odoratus thường hiếm đ
gặp ở Nam Á, nhưng trong Thế chiến thứ hai, c n ă
bệnh này ã ý ở những người bị giam giữ đ được chú 
trong các trại tập trung Romania.

Một c n bệnh khác là một chứng rối loạn thần ă
kinh mơ hồ ược gọi là chứng mất iều hòa nhiệt đ đ
đới (TAN). Căn bệnh này được báo cáo lần đầu 
tiên ở Jamaica vào năm 1897, nhưng kể từ đó các 
mô tả về căn bệnh này đ được phân bố ở nhiều ã 
nước khác trong vùng nhiệt đới (bao gồm cả một 
nước Đông Phi khác là Tanzania).

Điều thú vị là cả hai bệnh đều có bản chất liên 
quan đến dinh dưỡng, không lây nhiễm. Lathyrus 
odoratus gây ra bởi độc tố có trong một số loại đậu, 
bao gồm cả đậu Hà Lan, nhưng không loại đậu nào 
được trồng hoặc ăn ở miền bắc Mozambique.

Nguyên nhân của TAN thì mập mờ hơn, thậm 
chí một thế kỷ sau khi ược phát hiện, nguyên nhân đ
chính xác gây ra c n bệnh này vẫn chưa rõ ràng. ă

Mặc dù thiếu dinh dưỡng ã đ được cho là một 

yếu tố có thể xảy ra những căn bênh này và các 
chuyên gia từ lâu đã liên hệ nó với các loại cây 
lương thực ược trồng rộng rãi ở Mozambique đ
cũng như những nơi khác. 

Các triệu chứng của TAN cũng bao gồm mất 
thị giác, mất thính giác và dáng i không ổn ịnh. đ đ
Tình trạng tê liệt bí ẩn được các bác sĩ ở Nampula 
ghi nhân lại khác biệt đáng kể so với hai loại bệnh 
trên.

Đến tháng 9 năm 1981, nhóm nghiên cứu của 
Cliff đ đến sự giúp đỡ của một số chuyên gia, ã cần 
bao gồm cả các nhà thực vật học. Họ đã xem xét và 
loại trừ tất cả các tác nhân truyền nhiễm đã biết có 
thể gây tê liệt. 

Lúc này, sự chú ý của họ chuyển sang các yếu 
tố từ chế độ ăn uống. Nhiều người dân địa phương 
bị đói, nhưng ít người thực sự chết đói bởi người 
dân ở dây sở hữu một loại cây giúp họ giảm đói: 
Manihot esculenta, c được gọiòn  là "sắn".

Trong cuộc iều tra ban ầu, một ông già trong đ đ
làng bị ảnh hưởng ã nói với bác sĩ: "Bệnh này xảy đ
ra do thiếu mưa". Nhưng ban ầu các iều tra viên đ đ
không chú ý ến lời nói này.đ

Và tới thời iểm lúc ó, sắn cung cấp một đ đ
hướng iều tra mới. Các bác sĩ ã đ đ đưa ra một giả 
thuyết đáng lo ngại liên quan đến chất độc hydro 
xyanua, chất này sẽ phá hủy việc sử dụng oxy của 
cơ thể con người ở cấp độ tế bào. Nó là thành phần 
chính của khí Zyklon B khét tiếng trong các trại tập 
trung của Đức Quốc xã.

Sắn thường ể lại vị ắng trong miệng, vị ắng đ đ đ
này có nguồn gốc từ hai loại phân tử ường: đ
linamatine và lotorin, ược gọi là "cyano đ
glucoside". Dưới tác dụng của các enzym và vi 
khuẩn trong ruột và dạ dày của con người, chúng sẽ 
bị phân hủy và tạo ra hydro xyanua. Sắn càng ắng đ
thì càng có nhiều khả năng tạo ra xyanua.

Khi các nhà thực vật học kiểm tra nhiều loại 
thực phẩm từ các khu vực bị thiên tai, họ ã tìm đ
thấy hàm lượng xyanua cao trong các mẫu sắn. 

Khi nhóm nghiên cứu phát hiện thiocyanate 
(một sản phẩm phân hủy của xyanua trong cơ thể 
người) trong mẫu máu của những người bị ảnh 
hưởng, kết quả trung bình là gấp 20 lần mức bình 
thường.

Họ nhận ra rằng ỉnh dịch vào tháng 8 có liên đ
quan mật thiết ến cây sắn trong khu vực. Khi liệt đ
kê các trường hợp theo ịa iểm, họ nhận thấy rằng đ đ
các khu vực ven biển ược bảo vệ khỏi dịch bệnh, đ
vì cá và các loại thực phẩm khác làm giảm sự phụ 
thuộc của người dân vào sắn.

Ngoài ra, do hạn hán quá thiếu lương thực, 
nhiều phụ nữ phải n một thứ thường là vứt i: vỏ ă đ
củ sắn, thí nghiệm cho thấy vỏ củ sắn chứa nhiều 
xyanua.

Nhưng về lý thuyết, xyanua trong sắn không 
gây nguy hiểm lớn cho sức khỏe con người. Ít nhất 
hai c n bệnh do n phải xyanua gây ra, nhưng ă ă
không phải c n bệnh bại liệt bí ẩn này. Các triệu ă
chứng của ngộ ộc xyanua cấp tính bao gồm nôn đ
mửa, tiêu chảy, ộng kinh, hôn mê, thậm chí tử đ
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vong, nhưng họ thường không bị liệt.
Sau ó các nhà iều tra cuối cùng phát hiện ra đ đ

rằng bác sĩ người Ý Giovanni Trolli ã phát hiện ra đ
căn bệnh có cùng một kiểu triệu chứng vào những 
năm 1930, và tên địa phương được ghi lại cho tình 
trạng này ở Congo là khoondzo hoặc konzo. 

Từ này có nghĩa là bị trói chân, đồng thời nó 
cũng là tên gọi của những chiếc bùa và bẫy được 
người dân địa phương dùng để bẫy thú rừng, bởi 
vậy konzo cũng được dùng để chỉ căn bệnh bí ẩn 
này.

Khi các nhà nghiên cứu chuyển sự chú ý của 
họ sang các khu vực bên ngoài Châu Phi, một bí ẩn 
khác ã trở nên rõ ràng: sự phân bố đ địa lý của bệnh 
n đày không liên quan trực tiếp ến vùng tiêu thụ sắn. 

Ở Châu Mỹ và Châu Á, nơi sắn ược thuần đ
hóa lần ầu tiên, chưa bao giờ có báo cáo về dịch đ
bệnh này. Nó ược trồng trên quy mô thương mại ở đ
Tây Phi, Nigeria và các nước khác, và bệnh tật ở 
chân chưa từng ược ghi nhận.đ

Trong iều kiện dinh dưỡng bình thường, việc đ
tiếp xúc với xyanua do sắn tạo ra không ủ ể gây đ đ
ra bệnh Konzo, và việc n ủ lượng protein axit ă đ
amin chứa lưu huỳnh cũng có thể giúp cơ thể 
chuyển hóa và bài tiết xyanua. 

Tuy nhiên, do hàm lượng protein trong sắn 
thấp, và một số vùng thường thiếu thịt, cá và các 
thực phẩm giàu protein khác, iều này có nghĩa là đ
những vùng dựa vào sắn có thể không tránh khỏi 
tác hại do xyanua gây ra.

Điều làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn là trong 
thời kỳ khô hạn, sắn đắng trở nên đắng hơn, sắn 
thiếu nước sẽ tập trung nhiều xyanua hơn trong lá 
và rễ của nó để chống lại côn trùng  các động cùng
vật khác, đây là có thể coi là cơ chế phòng thủ tự 
nhiên của loại cây này.

Vào cuối tháng 10 n m 1981, Cliff và các ă
đ đ đầy đủ bằng ồng nghiệp của mình ã thu thập 
chứng để họ tin rằng căn bệnh này có liên quan đến 
mức độ cao của xyanua trong cơ thể bệnh nhân, 
nhưng vẫn chưa rõ tại sao các triệu chứng của nó lại 
liên quan đến ngộ độc xyanua cấp tính.

Trong những tháng sau vụ thu hoạch sắn, tỷ lệ 
mắc bệnh ở Nampula chậm lại và cuối cùng dừng 
lại theo sự a dạng hóa của khẩu phần n trong khu đ ă
vực, vì vậy nhóm ã bị giải tán. điều tra của Bộ Y tế đ
Đồng thời, trong mùa trồng trọt 1982 - 1983, cuối 
cùng đã có mưa ở miền bắc Mozambique, cung cấp 
đ đủ ộ ẩm cho sắn và mang lại một vụ thu hoạch an 
toàn hơn cho người dân ịa phương.đ

Trong vài thập kỷ tiếp theo, một số quốc gia ở 
Trung và ông Phi ã phát hiện ra nhiều nhóm Đ đ
bệnh nhân hơn. Cuối cùng, họ ã chẩn đ đoán hơn 
1 .000 t rường hợp t rong đợt  bùng phát 
Mozambique năm 1981, bằng với số trường hợp 
được xác nhận trong đợt bùng phát ở Congo từ năm 
1936 - 1937. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng các nhà chức 
trách đ đánh giá thấp t điều kiện ã ình hình thực tế do 
chăm sóc sức khỏe tại địa phương kém và không 
thể chẩn đoán tốt căn bệnh này nên số trường hợp 

được báo cáo ở những khu vực nghèo này cũng 
tương đối ít. Cho đến nay, chỉ tính riêng tại Cộng 
h đòa Dân chủ Congo, số trường hợp ược ước tính 
lên tới 100.000 người.

N m 2004, người ta tin rằng c n bệnh này có ă ă
thể dễ dàng phát hiện và hoàn toàn có thể phòng 
ngừa được. Nhà khoa học thực vật người Úc 
Howard Bradbury đã phát hiện ra rằng trong quá 
trình chế biến sắn cần phải có thêm một công đoạn 
nữa là bột sắn được ngâm với nước và để bột nhão 
trong 5 giờ sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng 
xyanua. 

Các cuộc thử nghiệm thực địa ở Đông và 
Trung Phi đã cho thấy rằng phương pháp làm ướt 
này là thiết thực, hiệu quả, và được đông đảo phụ 
nữ ở những ngôi làng nghèo này hoan nghênh.

Người bình thường không cần lo lắng về c n ă
bệnh bại liệt bí ẩn này, bởi khi n một lượng lớn sắn ă
lâu ngày mà không ược iều trị dứt iểm, kết hợp đ đ đ
với một loạt các iều kiện xã hội và môi trường bất đ
lợi khác mới có thể gây ra bệnh. ■

Bí ẩn "vịnh ma" từng nuốt 
chửng hạm đội hải quân xuống 
đáy nước

Là "mồ chôn" của hàng trăm máy bay, 
tàu thuyền, cho đến nay, "vịnh ma" này 
vẫn ẩn chứa những bí ẩn đáng sợ, 

không ai giải thích nổi.
Những hài cốt chìm dưới đáy "vịnh ma" Truk
Được mệnh danh là "vùng biển chết", "vịnh 

ma", Truk (còn gọi là Chuuk) là một vịnh biển nằm 
tại trung tâm của biển Thái Bình Dương, cách New 
Guinea 1.800 km về phía đông bắc.

Sở dĩ, Truk được mệnh danh là "vùng biển 
chết" vì nó là "mồ chôn" khổng lồ, từng "nuốt 
chửng" một hạm đội xuống đáy nước trong thời kỳ 
Thế chiến II.

Sự việc khủng khiếp này xảy ra thế nào?
Trở về đầu những năm 1940, quân đội Hoàng 

gia Nhật Bản đã chọn vịnh Truk làm căn cứ tấn 
công quân Đồng Minh ở phía nam biển Thái Bình 
Dương.

Địa điểm này được xem là căn cứ quân sự lớn 
nhất trong khu vực, nếu, không có ngày định mệnh 
đầy chết chóc mà Mỹ và quân đồng minh thực hiện.

Vào ngày 17/2/1944, 9 hàng không mẫu hạm 

cùng với hàng chục tàu chiến và 500 tàu bay do Mỹ 
dẫn đầu đã thực hiện một cuộc tấn công ác liệt bậc 
nhất trong lịch sử Thế chiến II.

Kết quả, 250 tàu bay của Nhật bị phá hủy hoàn 
toàn. Trận tấn công đã đánh chìm 50 tàu lớn. Ước 
tính, có khoảng 400 lính Nhật bị giết chết ngay lập 
tức.

Sự kiện này được đánh giá là một trong những 
tổn thất khổng lồ của Nhật Bản trong cuộc Chiến 
tranh Thế giới thứ 2.

Khoan nói về những tổn thất chiến tranh kinh 
hoàng. Cho đến tận ngày nay, trận tấn công tháng 
2/1944 của quân đội Mỹ giáng xuống Nhật tại vịnh 
Truk trở thành "huyền thoại" khi hàng trăm xác tàu, 
thuyền, máy bay vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn 
sau 72 năm.

Do đặc điểm địa lý, vịnh Truk được bao quanh 
bởi những dải san hô khổng lồ, nên xác tàu thuyền 
và máy bay được bảo quản gần như hoàn hảo từ tác 
động của đại dương bên ngoài.

Thậm chí, nơi này vẫn ẩn chứa những nguy 
hiểm chết người vì vẫn còn những quả bom chưa 
kịp nổ nằm im lìm trong làn nước xanh.

Chiến trường giao tranh ác liệt giữa Mỹ và 
Nhật này vẫn còn đầy những hài cốt người trên 
boong tàu. Sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến 
Truk trở thành "vùng biển chết" đầy kinh hoàng. 
Thế nhưng, đó là câu chuyện cách đây hơn 7 thập 
kỷ.

Đến ngày nay, Truk được xem là "vịnh ma" 
đáng sợ bậc nhất trên Trái Đất. Những bí ẩn xoay 
quanh vùng biển này đến nay không ai có thể lý 
giải nổi.

Các thợ lặn khi đến đây khám phá kể lại rằng, 
họ nghe thấy hàng loạt những âm thanh rất kỳ lạ 
như tiếng bật, tắt động cơ. Thậm chí, có người còn 
nghe thấy tiếng rần rần chạy của động cơ trên xác 
con tàu của Nhật Bản dưới đáy vịnh Truk.

Điều họ sợ hãi và không sao giải thích được 
chính là những âm thanh đó hoàn toàn rất rõ ràng, 
không cần bất cứ thiết bị trợ thính nào.

Họ khẳng định đó là những âm thanh phát ra từ 
những xác con tàu và tàu bay. Vì khi âm thanh xuất 
hiện, không có bất cứ hoạt động tàu thuyền nào tại 
vịnh.

Một thợ lăn chuyên nghiệp từng sợ hãi kể lại 
rằng, những trải nghiệm mà anh thực hiện tại "vịnh 
ma" là những điều anh chưa từng gặp trong sự 
nghiệp của mình. Âm thanh rền rĩ, khung cảnh âm 
u đầy chết chóc như nghĩa địa hoang khiến anh 
không khỏi rợn sống lưng.

Chính vì những bí ẩn chưa thể giải thích, nên 
vịnh Truk hiện nay trở thành một trong những nơi 
thu hút sự quan tâm của giới thợ lặn, các nhà khoa 
học.

Ký ức về trận đánh khốc liệt cách đây 7 thập 
kỷ vẫn còn lưu giữ tại những xác tàu thuyền, máy 
bay nơi đây. ■
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 1/8 đến 7/8/2022

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
Xem tử vi tuần mới của 

12 con giáp, tuổi Tý biết mình 
cần phải tập trung vào công việc 
bởi thời điểm này có nhiều thử 
thách đặt ra. Bản mệnh được 
nhiều người hỗ trợ nhưng cũng 
có không ít tiểu nhân đeo bám 
theo Thiên Quan mà bày mưu 
hãm hại.

Giải Thần cát tinh hộ mệnh nên những mưu 
hèn kế bẩn kia chẳng thể làm hại tới tuổi Tý. Tuy 
nhiên con giáp này cũng cần lưu ý tập trung làm 
những việc quan trọng vào thời điểm đầu tuần sẽ có 
lợi hơn nhiều.

Tài lộc dồi dào, những chú Chuột nên có kế 
hoạch tài chính rõ ràng hơn. Cuối tuần là thời điểm 
hốt vàng hốt bạc của những người làm kinh doanh 
khi mà Thực Thần ở bên chỉ lối dẫn đường, chẳng 
bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền.

Đường tình duyên không có nhiều biến 
động. Người độc thân vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ 
người khác phái, có cơ hội để phát triển mối quan 
hệ, nhưng nói chung sự thành hay bại, nên duyên 
vợ chồng hay không cũng còn phải xem ý của bản 
mệnh.

Giáp Tý (Kim): Tình duyên chưa khởi sắc. 
Bính Tý (Thủy): Tiền bạc rủng rỉnh. Mậu Tý 
(Hỏa): Tiểu nhân hãm hại. Canh Tý (Thổ): Công 
danh thăng tiến. Nhâm Tý (Mộc): Vạn sự tùy 
duyên.

2. Tuổi Sửu
Trong tuần mới này, 

người tuổi Sửu sẽ có được 
nhiều cơ hội để thể hiện năng 
lực của mình nhưng chưa 
chắc đã biết cách nắm bắt. 
Vượt qua được thử thách thì 
càng về cuối tuần, thời cơ 

phát triển của bạn lại càng nhiều, bản mệnh hãy ghi 
nhớ nhé!

Có điều Thiên Hình hung tinh ngụ về 
những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế nếu có 
phải đi công tác, đi làm việc cần phải di chuyển 
nhiều thì bản mệnh nên cẩn thận, làm thế nào để 
giữ an toàn cho mình mới là điều đầu tiên cần đảm 
bảo.

Riêng về chuyện tình cảm thì trong tuần 
hung vận lấn áp này bản mệnh khó lòng nói được 
những điều mình nghĩ với người ấy. Những mâu 
thuẫn càng ngày càng lớn khiến cho thời gian nói 
chuyện giữa 2 người không còn nữa.

Về tiền bạc, tuổi Sửu hoàn toàn có thể kiếm 
được đủ tiền để chi tiêu trong khoảng đầu tuần. 

Song từ giữa tuần trở đi tài khí dần sa sút, Kiếp Tài 
cảnh báo về họa phá tài, con giáp này nên chú ý các 
mối quan hệ kẻo bị lừa gạt.

Ất Sửu (Kim): Tiền bạc bất ổn. Đinh Sửu 
(Thủy): Tình cảm xa cách. Kỷ Sửu (Hỏa): Mâu 
thuẫn căng thẳng trong gia đình. Tân Sửu (Thổ): 
Công danh có nhiều cơ hội. Quý Sửu (Mộc): Cần 
nắm bắt đúng thời cơ.

3. Tuổi Dần
Xem tử vi phương 

Đông, người tuổi Dần trong 
tuần Ngũ Quỷ hung tinh nhập 
mệnh cần thận trọng kẻo có kẻ 
tiểu nhân quấy phá đường tình 
duyên của mình. Đào hoa kém 
sắc, người độc thân không có 

nhiều cơ hội gắn kết mối quan hệ.
Với các cặp đôi, cần phải lưu ý hâm nóng 

tình cảm lứa đôi, thường xuyên nói chuyện và tâm 
sự để xóa nhòa mọi khoảng cách. Bạn có thể sẽ 
phải tìm cách để đối phó với kẻ thứ 3 đang nhăm 
nhe chiếm chỗ của mình.

Tiền bạc trong tuần này vượng về cuối 
tuần. Đầu tuần có Kiếp Tài trấn giữ, con giáp này 
làm được bao nhiêu tiền mất bấy nhiêu, chẳng giữ 
lại được gì cho mình. Bản mệnh cần phải xem xét 
lại cách chi tiêu của mình.

Còn về con đường công danh sự nghiệp thì 
bản mệnh có thể an tâm bởi trong tuần có Ấn Quan 
kết hợp thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. 
Tuổi Dần đủ vững vàng để vượt qua mọi thử thách 
mà tiến tới thành công. 

 Giáp Dần (Thủy): Thị phi vây hãm. Bính 
Dần (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Mậu Dần (Thổ): 
Tình duyên trắc trở. Canh Dần (Mộc): Công danh 
thăng tiến. Nhâm Dần (Kim): Đầu tuần dễ mất tiền.

4. Tuổi Mão
Tuổi Mão mong 

muốn thể hiện mình trong 
thời gian này. Bạn tập 
trung hết sức lực cho việc 
kiếm tiền và không quan 
tâm đến những vấn đề 

khác. Thái Âm trợ lực cho thấy quý nhân của 
những chú Mèo trong thời điểm này là nữ giới.

Chính Ấn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho 
con giáp này. Bản mệnh chăm chỉ làm việc và có 
nhiều sáng tạo thể hiện được năng lực thực sự của 
mình nên được cấp trên đánh giá cao, có thể sẽ 
nhanh chóng được tăng lương thăng chức thôi.

Tuy nhiên cũng phải chờ tới cuối tuần thì 
tài khí mới thực sự vượng phát và con giáp này mới 
có được nguồn tài lộc dồi dào trong tay. Bản mệnh 
hãy chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc ùn ùn kéo về 
nhé, Thiên Tài đang nỗ lực hết sức mình rồi đó.

Riêng về chuyện tình cảm thì có lẽ không 
được tốt cho lắm. Cũng phải thôi, thời gian trong 
ngày của con giáp này đã dành hoàn toàn cho việc 
kiếm tiền thì đâu còn nhiều thời gian cho bản thân 
và những người mình yêu thương nữa. 

 Ất Mão (Thủy): Tình duyên vượng. Đinh 
Mão (Hỏa): Công danh thăng tiến. Kỷ Mão (Thổ): 

Tiền bạc rủng rỉnh. Tân Mão (Mộc): Mải mê quên 
hết tình yêu. Quý Mão (Kim): Duyên phận bạc bẽo.

5. Tuổi Thìn
Lịch ngày tốt xin 

tiết lộ đôi lời về tử vi tuần 
mới của người tuổi Thìn. 
Trước tiên về chuyện tiền 
bạc thì con giáp này trong 
tuần có nhiều cơ hội để 
tăng thêm thu nhập khi có 

Chính Tài ở bên, song chỉ có đầu tuần là tài khí 
vượng, còn càng về sau lại càng suy yếu.

Công việc trong tuần cũng vậy. Bản mệnh 
chưa thực sự tập trung nên mắc nhiều sai lầm 
nhưng nếu biết cách tháo gỡ thì tới cuối tuần hoàn 
toàn có thể lật ngược thế cờ. Song do hung vận khá 
lớn nên khả năng thành công không quá nhiều.

Tuổi Thìn có Dịch Mã động tinh chiếu 
mệnh, đường tình duyên có thể bị ảnh hưởng bởi 
khoảng cách địa lý. Những chuyến du lịch hay 
công tác cứ tưởng sẽ khiến cho tình yêu nồng thắm, 
nhưng kết quả lại trái ngược.

Bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt 
với những mâu thuẫn, bất đồng có thể xảy ra bất cứ 
lúc nào khi mà 2 người yêu xa, ở xa nhau không thể 
nào dễ dàng xoa dịu cơn giận hờn. Nếu tình yêu đủ 
lớn thì đây sẽ là cơ hội để bạn kiểm chứng. 

Giáp Thìn (Hỏa): Tình yêu đầy mâu thuẫn. 
Bính Thìn (Thổ): Công việc có biến động. Mậu 
Thìn (Mộc): Mạnh mẽ lật ngược thế cờ. Canh Thìn 
(Kim): Tiền bạc dồi dào. Nhâm Thìn (Thủy): Cần 
bình tĩnh giải quyết vấn đề.

6. Tuổi Tị
Tuần này người tuổi 

Tị sẽ phải đối mặt với khá 
nhiều chuyện không may 
mắn. Trước tiên là những 
biến động trong chuyện tình 
cảm. Con giáp này mong 
muốn dành cho người ấy 
những điều tốt nhất nhưng 
chưa chắc bản thân đã được 

thấu hiểu.
Thiên Diêu trợ đào hoa cho người độc thân, 

bên cạnh những mối lo của người có đôi thì người 
độc thân lại hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. 
Sự độc lập đó khiến cho bạn trở nên cuốn hút và 
quyến rũ hơn trong mắt người khác phái. 

Đầu tuần có lẽ còn đang mất thời gian giải 
quyết chuyện tình cảm nên tuổi Tị có phần xao lãng 
trong công việc. Song Thiên Ấn xuất hiện và nhanh 
chóng chấn chỉnh lại tình hình, giúp con giáp này đi 
đúng quỹ đạo của mình.

Tiền bạc trong tuần ít ỏi. Bản mệnh gặp 
phải Kiếp Tài, tiền đã chẳng kiếm được là bao mà 
còn mất thêm, các khoản chi tiêu càng ngày càng 
tăng thêm, bản mệnh có phần điêu đứng với những 
vấn đề phát sinh. 

Ất Tị (Hỏa): Tình cảm khi vượng khi suy. 
Đinh Tị (Thổ): Tiền bạc ít ỏi. Kỷ Tị (Mộc): Dễ bị 
mất tiền. Tân Tị (Kim): Công việc chưa chuyên 
tâm. Quý Tị (Thủy): Có nhiều mâu thuẫn.
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7. Tuổi Ngọ
Xem tử vi hàng tuần 

cho người tuổi Ngọ, tuần mới 
này sẽ đánh dấu những biến 
chuyển trong chuyện tình cảm 
của con giáp này. Bản mệnh 
cần phải bình tĩnh để không 
mắc sai lầm, không để những 

hồ nghi giết chết tình yêu.
Âm Sát chủ về nghi ngờ, dễ phiền não, đó 

chính là vấn đề lớn nhất của con giáp này trong 
tuần mới. Bản mệnh cảm thấy bất an nhưng lại 
không tìm cách chia sẻ, tìm lại sự bình yên với 
người mình yêu mà để những cảm xúc tiêu cực 
vượt quá tầm kiểm soát.

Công việc trong tuần khá tốt, Thiên Ấn cho 
thấy bản mệnh biết cách tận dụng những ưu thế sẵn 
có để tiến tới mục tiêu đã định. Tuy nhiên phải chờ 
tới giữa tuần thì thời cơ mới thực sự chín muồi, nếu 
bạn nóng vội thì chỉ làm hỏng việc thôi.

Tài vận trong tuần không được ổn định. 
Thực Thần cho thấy đầu tuần là thời điểm tốt nhất 
để bạn tiến hành những kế hoạch kiếm tiền của 
mình. Bản mệnh cần phải cẩn trọng kẻo bị lừa gạt 
tiền bạc lúc nào cũng chẳng hay.

Giáp Ngọ (Kim): Tài lộc bất ổn. Bính Ngọ 
(Thủy): Công danh thăng tiến. Mậu Ngọ (Hỏa): 
Nghi ngờ giết chết tình yêu. Canh Ngọ (Thổ): Tình 
duyên lận đận. Nhâm Ngọ (Mộc): Tiền bạc cần tiết 
kiệm.

8. Tuổi Mùi
Tử vi phương Đông 

dự báo, tuần này tuổi Mùi sẽ 
có nhiều cơ hội để làm đầy túi 
tiền của mình. Chỉ tiếc là thời 
cơ không có nhiều, bản mệnh 
nên tận dụng thời điểm đầu 
tuần để không lỡ mất tài lộc. 
Càng về cuối tuần thì khả 

năng kiếm tiền lại càng giảm sút.
Về chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Mùi cần 

phải nhìn lại tình yêu của chính mình. Bạn có thực 
sự yêu người ấy như bạn tưởng tượng hay không. 
Có những chuyện chỉ khi gặp phải biến cố thì mới 
nhận ra vấn đề.

Thiên Nguyệt hung tinh chủ về ưu tư muộn 
phiền, con giáp này có nhiều nỗi niềm mà chẳng 
biết tỏ cùng ai. Bạn mong muốn người ấy trao cho 
mình sự quan tâm như mình đối với người ấy 
nhưng dường như những cố gắng của bạn không 
hiệu quả.

Xét về công việc thì tuần mới này có những 
biến động lớn trong vận trình công danh sự nghiệp 
của tuổi Mùi. Hung vận đeo bám, con giáp này khó 
lòng đạt được điều mình muốn. Phải chờ tới cuối 
tuần, khi có Chính Ấn nhập mệnh thì tình hình mới 
khá khẩm hơn. 

 Ất Mùi (Kim): Tình yêu tan vỡ. Đinh Mùi 
(Thủy): Nhiều nỗi muộn phiền. Kỷ Mùi (Hỏa): Tài 
lộc bất ổn. Tân Mùi (Thổ): Công việc nhiều khó 
khăn. Quý Mùi (Mộc):  Gia đạo kém an yên.

9. Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 
tuổi Thân có tài vận khá lý 
tưởng. Trong tuần bản mệnh 
sẽ thu tiền về đầy tay, tài lộc 
dồi dào khiến ai nấy đều phải 
ngưỡng mộ. Tuy nhiên cuối 
tuần có Kiếp Tài nhập mệnh, 
nên cân đối chi tiêu để không 

lãng phí.
Công việc thuận lợi vào đầu tuần mà bất ổn 

vào thời điểm cuối tuần do có Thương Quan ngáng 
trở. Những thành công trước đó khiến cho con giáp 
này trở nên chủ quan khinh địch, vì thế mà dễ mắc 
sai lầm dẫn đến thất bại.

Cũng may trong tuần này có cát tinh Tả Phù 
luôn theo bước nên tuổi Thân cũng sẽ nhanh chóng 
nhận ra sai lầm của mình mà thôi. Tỷ Kiên biết 
mình cần phải làm gì, quyết đoán trong nhiều vấn 
đề chứ không chần chừ do dự nữa.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy 
đang có biến chuyển tích cực. Tình yêu tăng nhiệt, 
người ấy chỉ nghĩ làm thế nào để đôi lứa chẳng thể 
tách rời, có thể kế hoạch cưới xin sẽ được đẩy 
nhanh tiến độ.

Giáp Thân (Thủy): Tình duyên thăng hoa. 
Bính Thân (Hỏa): Công danh phát đạt. Mậu Thân 
(Thổ): Quý nhân giúp đỡ. Canh Thân (Mộc): Tiền 
bạc không phải lo phiền. Nhâm Thân (Kim): Cuối 
tuần nên tiết kiệm.

10. Tuổi Dậu
Trong khoảng thời 

gian tới, tuổi Dậu có thể sẽ 
đón nhận một cơn sóng tình 
yêu khá mạnh mẽ. Người 
độc thân hãy thoải mái tận 
hưởng cảm giác ngọt ngào 

khi có người luôn quan tâm và yêu thương mình 
nhé. Với những bạn đã có đôi thì hãy tìm cách để 
hâm nóng tình cảm của mình đi thôi.

Trong tuần hung vận khá lớn, ảnh hưởng 
nhiều đến công việc của con giáp này. Tuổi Dậu dễ 
bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho công sức bỏ ra của 
bạn chẳng hề được cấp trên công nhận. Thiên Quan 
đeo bám đánh dấu cho những bước lùi của bản 
mệnh.

Cũng còn may cho những người cầm tinh 
con Gà là Thiên Đức cát tinh luôn ở bên hỗ trợ nên 
những rắc rối không trở nên quá mức nghiêm 
trọng. Bản mệnh gặp khó khăn trắc trở là chuyện 
tất nhiên sẽ xảy ra nhưng không đến mức lâm vào 
đường cùng đâu.

Tài lộc trong tuần này khá dồi dào. Tuổi 
Dậu có cả Chính Tài và Thiên Tài ở bên nên dù là 
người làm công ăn lương hay người làm kinh 
doanh cũng đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ. 
Cuối tuần sẽ có nhiều khoản cần phải chi tiêu, hãy 
cân đối lại nhé!

Ất Dậu (Thủy): Tình duyên thắm sắc. Đinh 
Dậu (Hỏa): Công việc bất ổn. Kỷ Dậu (Thổ): Tiểu 
nhân quấy phá. Tân Dậu (Mộc): Tài lộc dồi dào. 
Quý Dậu (Kim): Cuối tuần nhiều chuyện phải chi 
tiêu.

11. Tuổi Tuất
Người tuổi  Tuất 

trong tuần này hung vận khá 
lớn, khiến cho vận trình của 
bản mệnh phải trải qua 
nhiều thử thách. Đường tình 
duyên trắc trở, cứ ngỡ sắp 
chạm tay vào hạnh phúc thì 
lại ngỡ ngàng nhận ra tất cả 

chỉ là mình ngộ nhận mà thôi.
Bạch Hổ hung tinh còn cảnh báo về những 

vấn đề sức khỏe trong tuần này. Bản mệnh rất dễ 
gặp phải chuyện không may, đi lại ngoài đường cần 
cẩn thận. Họa huyết quang còn có nguy cơ dẫn đến 
đổ máu.

Công việc không được ổn thỏa cho lắm khi 
mà con giáp này cứ đứng núi này trông núi nọ. Bạn 
không hiểu được điều mình muốn là gì. Thiên Ấn 
cho thấy bạn có khả năng thực sự nhưng nếu không 
biết cách tận dụng thì cũng chẳng thể phát huy.

Về tiền bạc thì đầu tuần là thời điểm tài khí 
vượng nhất, tuổi Tuất nên nhân cơ hội này để làm 
dày ví tiền cho mình. Càng về cuối tuần tài khí càng 
suy, trước khi đổ một khoản tiền lớn ra thì nên cân 
nhắc kỹ càng. 

Giáp Tuất (Hỏa): Tiền bạc kiếm được 
chẳng dễ dàng. Bính Tuất (Thổ): Công việc bất ổn. 
Mậu Tuất (Mộc): Tình duyên bấp bênh. Canh Tuất 
(Kim): Không thực sự hiểu bản thân muốn gì. 
Nhâm Tuất (Thủy): Cần phải tiết kiệm.

12. Tuổi Hợi
Bước sang tuần 

mới, người tuổi Hợi hung 
cát đan xen, chuyện vui 
buồn lẫn lộn. Điểm sáng 
trong tuần của con giáp 
này có lẽ chính là tài lộc 
hưng vượng. Tiền bạc 
không phải là điều mà con 
giáp này cần lo lắng khi có 

Thực Thần ở bên.
Con đường công danh sự nghiệp thăng 

trầm bất ổn. Có Chính Quan nâng đỡ cùng cát tinh 
Tử Vi hỗ trợ, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện 
khả năng của mình, cũng thu về không ít thành 
công vang dội.

Tuy nhiên, có lẽ chính những thành công 
khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân. 
Thiên Quan báo rằng những lời đồn thổi thị phi dễ 
ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của tuổi Hợi, khiến 
bạn có thể bị cấp trên hiểu lầm.

Chuyện tình duyên nhờ đào hoa vượng nên 
thêm phần thắm sắc, tuổi Hợi đón nhận nhiều tin 
vui về chuyện tình cảm. Người độc thân hãy mở 
lòng mình hơn để tăng thêm cơ hội gặp được định 
mệnh cuộc đời mình. Các cặp đôi nên dành thời 
gian hâm nóng tình cảm thêm gắn bó.

 Ất Hợi (Hỏa): Tiểu nhân quấy phá. Đinh 
Hợi (Thổ): Tình cảm ổn định. Kỷ Hợi (Mộc): Tiền 
bạc dồi dào. Tân Hợi (Kim): Dễ đối mặt với nhiều 
nguy cơ. Quý Hợi (Thủy): Trước cơn bão là sóng 
lặng. ■
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Kiến trúc cầu cổ 200 năm 
tuổi ở Huế

Cầu ngói Thanh Toàn mang vẻ đẹp 
độc đáo với kiến trúc cổ “thượng 
gia hạ kiều” hiếm hoi còn lại ở Việt 

Nam là địa danh thu hút nhiều du khách ghé thăm 
và check in.

Đến du lịch Huế, du khách đều ghé thăm 
nội thành để khám phá, tìm hiểu những nét đẹp xưa 
cũ, vương màu thời gian ở những công trình nổi 
tiếng như Kinh Thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng 
Tực Đức, Minh Mạng, Khải Định... 

Và rồi sau đó, hãy đi xa hơn về ngoại thành 
Huế để tâm hồn thêm rộng mở với cảnh quan thiên 
nhiên hữu tình ở đồi Vọng Cảnh, đầm Lập An, rừng 
ngập mặn Rú Chá và cũng đừng quên ghé thăm các 
công trình kiến trúc dân gian, mang đậm nét thôn 
quê bình dị nhưng yên bình như chùa Thủ Lễ hay 
cầu ngói Thanh Toàn.

Chiếc cầu ngói có tuổi đời hơn 200 năm ở 
cố đô Huế là địa điểm du lịch nổi tiếng. Không chỉ 
mang vẻ đẹp độc đáo mà cầu ngói cổ Thanh Toàn 
còn là một trong số rất ít công trình xây dựng theo 
lối “thượng gia hạ kiều” còn sót lại tại Việt Nam. 
Chính bởi vẻ đẹp độc đáo đó, công trình này đã trở 
thành địa danh nổi tiếng và hấp dẫn rất đông du 
khách gần xa tới tham quan hàng năm.

Cầu Thanh Toàn không chỉ là một di tích 
kiến trúc mang giá trị cao về mặt lịch sử, văn hoá và 
còn là một thắng cảnh, thu hút đông đảo khách thập 
phương đến tham quan.

Công trình kiến trúc cầu cổ này nằm ở vùng 
ngoại ô thành phố Huế, nhưng không quá xa, chỉ 
cách khu trung tâm cố đô chừng 7- 8 km về hướng 
Đông Nam. Để đến được địa điểm du lịch Huế hấp 
dẫn này, có khá nhiều cách đi và đường đi cũng khá 
dễ dàng. 

Nếu du khách xuất phát từ trung tâm thành 
phố thì có thể đi thẳng theo đường Tố Hữu. Khi nào 
tới cuối đường thì rẽ phải rồi đi tiếp đến đoạn giao 
nhau với đường Hoàng Quốc Việt, sau đó nhớ rẽ 
trái một đoạn ngắn và đi thẳng về hướng chợ cầu 
Ngói là sẽ tới nơi.

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng từ 
bao giờ?

Theo một số tài liệu cổ thì cây cầu ngói nổi 
tiếng ở Huế này được xây dựng vào năm 1776. Sử 
sách có ghi chép quá trình hình thành cầu như sau: 
Cầu ngói được xây dựng nhờ công lao to lớn của 
người phụ nữ mang tên Trần Thị Đạo. 

Tương truyền bà là cháu gái đời thứ 6 của 
một trong 12 vị đã có công khai phá và xây dựng 
nên làng Thanh Thủy của Huế. Tổ tiên bà từng nắm 
giữ chức vụ “đặc kiến phụ quốc thượng tướng quân 
cẩm y vệ phó quản lĩnh”. 

Chính chồng bà cũng nắm giữ chức quan 
lớn trong triều đình vua Trần Hiển Tông thời bấy 
giờ. Thậm chí, từng có khoảng thời gian bà đã theo 
chồng ra Bắc sinh sống, sau đó mới về lại quê 
hương của mình.

Theo sách kể lại thì cây cầu ngói được bà 
Trần Thị Đạo xây dựng cho dân làng để tiện cho 
việc qua lại của người dân. Vì ngôi làng nhỏ nơi bà 
sinh sống có một dòng sông chảy qua, ngăn cách 
đôi bờ thôn làng. Người dân muốn qua sông phải đi 
thuyền rất mệt và mất thời gian. 

Người phụ nữ họ Trần đức độ và thương 
người muốn dân làng đỡ vất vả nên đã bỏ tiền của 
mình để xây dựng một cây cầu bắc qua sông. Đây 
cũng là nơi dừng chân và nghỉ ngơi, hóng mát, gặp 
gỡ chuyện trò hay ngắm cảnh thư giãn của bà con 
sau một quãng đường đi về mệt nhọc.

Đến năm 1925, với công đức của mình, bà 
được vua Khai Định ban sắc phong Trần cho bà là 
Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò và ra lệnh cho dân 
làng lập bàn thờ cúng Bà ngay trên cầu. Ngày nay, 
khi đến Huế và ghé thăm cầu Thanh Toàn, bạn sẽ 
thấy ở vị trí ngay chính giữa cầu ngói có một bàn 
thờ uy nghiêm, thờ bà Trần Thị Đạo - người có 
công dựng nên công trình này.

Khung cảnh thơ mộng của cầu ngói bắc 
qua một con sông nhỏ nằm cuối đoạn của sông 
Như Ý

Với niên đại hơn 200 năm, chiếc cầu đã trải 
qua bao lần bị gió bão, lụt lội và chiến tranh tàn 
phá. Dù vậy, mỗi lần bị xuống cấp là cầu lại được 
người làng chung tay tu sửa, tôn tạo và gìn giữ. 
Ngày nay cầu ngói Thanh Toàn đã trở thành một 
phần lịch sử và văn hóa của người dân làng Thanh 
Thủy. Chiếc cầu này đem lại giá trị tinh thần vô 
cùng to lớn cho người dân nơi đây. Nếu có dịp tới 
du lịch Huế mộng mơ, bạn đừng bỏ qua địa danh du 
lịch hấp dẫn này nhé.

Kiến trúc độc đáo của cầu ngói cổ Thanh 
Toàn

Chiếc cầu ngói mang tên Thanh Toàn ngày 
càng được nhiều người biết đến vì vẻ đẹp cổ kính, 
nằm êm đềm bên dòng sông Như Ý ở làng Thanh 
Thủy. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây cũng chính là 
cây cầu mang kiến trúc độc đáo, không còn nhiều ở 
Việt Nam. Bạn chỉ có thể bắt gặp nét kiến trúc này 
lại cầu Phú Khê, cầu Khúc Thoại ở miền Bắc và 
chùa Cầu Hội An cùng cầu ngói cổ Thanh Toàn ở 
miền Trung mà thôi. Tất cả đều được xây theo lối 
kiến trúc “thượng gia hạ kiều” (nghĩa là trên nhà, 
dưới cầu) và được giới chuyên môn đánh giá cao về 
giá trị nghệ thuật.

Cầu ngói Thanh Toàn có phần mái được lợp 
bằng ngói ống lưu ly. Chiều dài của cầu là 18 mét, 
rộng 5m và được chia làm 7 gian chính. Ở hai bên 

cầu ngói có hai bục trải dài theo thân cầu. Mỗi bên 
đều có lan can tựa lưng để ngồi hóng mát, trò 
chuyện và ngắm cảnh. Toàn bộ cầu sử dụng chất 
liệu chính là gỗ với phần mặt cầu được cấu tạo như 
một sàn gỗ tự nhiên chắc chắn và mát mẻ.

Cầu ngói nổi tiếng của Huế được xây dựng 
trên một hệ thống gồm 3 hàng trụ đỡ chính và được 
làm bằng gỗ. Mỗi hàng có 6 cột, riêng các hàng cột 
chống đỡ đều có trụ làm bằng chất liệu đá chắn 
chắn. Để chống sụt lún, người ta đã thiết kế các 
hàng cột sao cho chúng đều được gắn kết với nhau 
bằng một khối mộng. Ở hai đầu có hai mống cầu 
với các đầu mối được lối liền với hệ thống trụ đỡ 
gồm các thanh bê tông. Điểm độc đáo và hiện đại 
nữa là cây cầu còn được xây dựng 7 hệ thống thoát 
nước.

Ở gian giữa cây cầu, có đặt một bàn thờ nên 
được bịt kín, còn xung quanh thì được làm thông 
thoáng nên khá mát mẻ thích hợp làm nơi dừng 
chân và nghỉ ngơi của dân làng. 

Không như cầu Trường Tiến Huế, cầu Phú 
Xuân, Kim Long bắc qua dòng sông Hương nổi 
tiếng của cố đô, cầu ngói Thanh Toàn nối liền hai 
bờ của một con sông nhỏ nằm cuối đoạn của sông 
Như Ý. Đoạn sông nhỏ này nằm uốn lượn mềm mại 
chảy xuyên suốt từ đầu làng đến cuối làng.

Qua hơn 2 thế kỷ, cây cầu ngói từng có thời 
gian bị xuống cấp do sự tàn phá của thời gian cũng 
như do ảnh hưởng của chiến tranh nên đã được tu 
bổ, sửa chữa nhiều lần. Dù vậy, giá trị nghệ thuật 
của cầu ngói cổ Thanh Toàn vẫn được giữ nguyên 
và bảo tồn rất tốt cho đến bây giờ.

Nhằm xác nhận và gìn giữ di tích kiến trúc 
cổ mang giá trị cao về mặt lịch sử và văn hóa, cầu 
ngói đã được công nhận là di tích cấp quốc gia vào 
năm 1990. Giới chuyên môn đánh giá đây là công 
trình cầu cổ thuộc vào loại hiếm hoi và có giá trị 
nghệ thuật cao ở Việt Nam.

Lễ hội hàng năm ở cầu ngói Thanh Toàn
Vào những ngày đặc biệt này, chiếc cầu 

ngói trầm mặc, yên bình ngày thường lại trở nên 
rực rỡ bởi những màu sắc tươi mới từ những chiếc 
đèn lồng, hoa cùng cờ phướng, tạo điểm nhấn sôi 
động cho vùng quê bình dị, không chỉ thu hút du 
khách trong nước mà còn cả du khách quốc tế ghé 
thăm.

Nhiều du khách đến đây ngắm cảnh, tìm 
hiểu về lịch sử cùng vẻ đẹp kiến trúc của cầu ngói 
Thanh Toàn và cũng không quên lưu lại những tấm 
ảnh kỷ niệm bên công trình cầu cổ độc đáo ở Việt 
Nam.

Nằm giữa khung cảnh thanh tịnh, yên ả của 
làng quê xứ Huế, lại sở hữu vẻ đẹp đặc biệt toát lên 
từ kiến trúc và những nét trang trí, chuyến du 
ngoạn cầu ngói giữa miền quê sẽ giúp bạn thanh 
lọc tâm hồn và dành tặng mỗi người chuyến đi 
ngược thời gian trở về với những gì bình yên nhất, 
tạm quên những mệt nhoài của cuộc sống đấy. 
Nhanh chân ghé thăm tọa độ “hot” thu hút  này và 
đừng quên chụp hình check-in cùng chiếc cầu “lịch 
sử”. ■


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 16
	17: 17
	18: 18
	19: 19
	20: 20
	21: 21
	22: 22
	23: 23
	24: 24

