
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 13, 2022
2007
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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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335-2006/1572(1y)

No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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

TIN THẾ GIỚI

Iran kêu gọi Mỹ “phản hồi 

thực tế” ể hồi sinh thỏa thuận  đ

hạt nhân
(VN+) - Ngoại trưởng Iran khẳng định mối 

quan tâm hàng đầu của Tehran hiện nay là lợi ích 

kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân, bảo vệ được năng 

lực và công nghệ hạt nhân, và được tôn trọng các 

“lằn ranh đỏ”.
Ngoại trưởng Iran ngày 6/8 kêu gọi Mỹ “phản 

hồi thực tế” với các đề xuất mà Tehran đưa ra trong 

các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna, Áo nhằm 

khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết Ngoại 

trưởng Hossein Amirabdollahian “nhấn mạnh sự 

cần thiết phải có một phản hồi thực tế từ phía Mỹ 

trước những đề xuất mang tính xây dựng mà 

Tehran đưa ra về một loạt vấn đề để thỏa thuận có 

hiệu quả”. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết 

về đề xuất của Iran.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian 

tại cuộc họp báo ở Tehran
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh 

Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp 

hôm 4/8 nhằm khôi phục Kế hoạch hành động 

chung toàn diện (JCPOA), vốn là thỏa thuận hạt 

nhân đã được Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 

nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc và Đức) hồi tháng 7/2015.
Sau 3 ngày đàm phán, các bên được cho là 

không có nhiều khả năng đạt đột phá.
Phát biểu với hãng tin IRNA về sự kiện này, 

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian 

khẳng định mối quan tâm hàng đầu của Tehran 

hiện nay là lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân, 

bảo vệ được năng lực và công nghệ hạt nhân, và 

được các nước tôn trọng các “lằn ranh đỏ”.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/8 cũng dẫn 

lời Phó chánh văn phòng Tổng thống Iran cho biết 

trong tất cả các cuộc điện đàm giữa Tổng thống 

Ebrahim Raisi với những người đồng cấp Pháp, 

Nga và Trung Quốc, ông đều khẳng định rằng chỉ 

có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng khi những 

điều khoản đảm bảo được giải quyết.
Trong khi đó, trong một tuyên bố ngày 4/8, 

nhóm E3 - gồm 3 nước châu Âu trong nhóm P5+1 

là Anh, Pháp và Đức - đã kêu gọi Iran không đưa ra 

những yêu cầu phi thực tế trong các cuộc đàm phán 

nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015.
Nhóm E3 nêu rõ: “Các cuộc đàm phán hôm 

nay tại Vienna không phải là vòng đàm phán mới. 

Đây là các cuộc thảo luận kỹ thuật. Văn bản thỏa 

thuận đã được đặt lên mặt bàn… và Iran cần phải 

quyết định ký kết thỏa thuận khi điều này còn có 

thể”.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thanh toán một 

phần tiền mua khí đốt của Nga 

bằng ruble
(VN+) - Phát biểu với báo giới Thổ Nhĩ Kỳ 

trên chuyến bay từ Sochi về nước, ông Erdogan 

cho biết: “Một tin tốt lành về chuyến thăm Sochi 

lần này là chúng tôi đã nhất trí về đồng ruble với 

ông Putin”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xác 

nhận rằng nước này sẽ bắt đầu thanh toán một phần 

khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng đồng ruble.
Trước đó, thông báo về việc trên được Moskva 

đưa ra cuối ngày 5/8 sau hơn 4 giờ đàm phán giữa 

Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga 

Vladimir Putin tại Sochi (Nga).
Tại Sochi, hai tổng thống đã nhất trí mở rộng 

hợp tác kinh tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có 

ngân hàng và công nghiệp.
Phát biểu với báo giới Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến 

bay từ Sochi về nước, ông Erdogan cho biết: “Một 

tin tốt lành về chuyến thăm Sochi lần này là chúng 

tôi đã nhất trí về đồng ruble với ông Putin”.
Tuy nhiên, cả ông Erdogan và giới chức 

Moskva đều không nêu rõ tỷ lệ khí đốt sẽ được 

thanh toán bằng đồng ruble.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong 

cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ 

Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi, ngày 

5/8/2022
Việc không thanh toán tiền khí đốt bằng đồng 

USD sẽ giúp Thổ Nhĩ kỳ bảo đảm dự trữ ngoại tệ 

đang ngày càng hạn hẹp của mình.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 10 tỷ USD trong 

năm 2021 nhằm tăng giá trị của đồng lira nội địa. 

Tuy nhiên, đồng lira vẫn mất 55% giá trị so với 

USD và giá tiêu dùng đã tăng 80% trong 12 tháng 

qua.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách 

gây sức ép để các khách hàng mua năng lượng của 

Nga không chuyển sang thanh toán bằng đồng 

ruble nhằm hạn chế khả năng chống chịu của 

Moskva trước các lệnh trừng phạt do phương Tây 

áp đặt.
Việc thanh toán bằng đồng ruble có thể giúp 

Nga tránh các quy định về hạn chế giao dịch bằng 

USD mà Mỹ đang tìm cách áp đặt với các ngân 

hàng toàn cầu.
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối thực hiện các trừng phạt 

chống Nga, thay vào đó thúc đẩy các cuộc hòa đàm 

giữa Nga và Ukraine.
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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

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

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

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort
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Malaysia ký 2 hiệp định 
không gian quốc tế nhằm bảo 
vệ chủ quyền

(VN+) - Việc Malaysia trở thành thành viên 
của Ủy ban Liên hợp quốc về sử dụng hòa bình 
ngoài không gian (UN Copuos) từ năm 1994 cho 
thấy cam kết của nước này trong việc thực hiện các 
trách nhiệm trong lĩnh vực vũ trụ.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, 
ngày 7/8, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
Malaysia tuyên bố nước này đã ký 2 trong số 5 hiệp 
định/công ước không gian quốc tế liên quan đến 
không gian của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ và bảo 
đảm an ninh, chủ quyền của đất nước.

Hai hiệp định/công ước bao gồm Hiệp ước về 
Nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của các quốc gia 
trong việc thăm dò và sử dụng không gian bên 
ngoài, bao gồm cả Mặt Trăng và các thiên thể khác 
năm 1967 (OST 1967) và Hiệp định về Giải cứu 
Phi hành gia, Sự trở lại của Phi hành gia và Sự trở 
lại của Vật thể Được phóng vào Không gian Bên 
ngoài năm 1968 (ARRA 1968).

Theo bộ này, quá trình phê chuẩn/trở thành 
thành viên của các hiệp định/công ước đang được 
xem xét, phù hợp với lợi ích quốc gia.

Việc Malaysia trở thành thành viên của Ủy 
ban Liên hợp quốc về sử dụng hòa bình ngoài 
không gian (UN Copuos) kể từ năm 1994 cho thấy 
cam kết của nước này trong việc thực hiện các 
trách nhiệm trong lĩnh vực vũ trụ ở cấp độ quốc tế.

Trong khi đó, 3 hiệp định/công ước quốc tế 
liên quan đến không gian vẫn chưa được ký kết bao 
gồm Công ước về trách nhiệm quốc tế đối với thiệt 
hại do các vật thể trong không gian gây ra năm 
1972 (LIAB 1972); Công ước đăng ký các vật thể 
được phóng vào không gian bên ngoài năm 1975 
(REG 1975) và Hiệp định điều chỉnh các hoạt động 
của quốc gia trên Mặt Trăng và các thiên thể khác 
năm 1979 (MOON 1979).

Tàu chở hàng đầu tiên cập 
cảng của Ukraine trên biển Đen 
sau 5 tháng

(VN+) - Ukraine xác nhận tàu chở hàng 
FULMAR S đã cập cảng Chornomorsk ở Biển 
Đen và sẵn sàng để chất hàng lên chuẩn bị cho hành 
trình đưa ngũ cốc Ukraine ra nước ngoài.

Con tàu chở hàng mang cờ Sierra Leone 
Razoni, chở ngũ cốc của Ukraine, được nhìn thấy ở 

Biển Đen ngoài khơi Kilyos, gần Istanbul, Thổ Nhĩ 
Kỳ vào ngày 3 tháng 8 năm 2022

Ngày 7/8, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine xác nhận 
tàu chở hàng đầu tiên đã cập cảng Chornomorsk 
nước này ở Biển Đen sau hơn 5 tháng gián đoạn 
hoạt động do ảnh hưởng của xung đột.

Thông báo đăng trên tài khoản Facebook 
chính thức của bộ trên nêu rõ tàu chở hàng 
FULMAR S đã cập cảng Chornomorsk và sẵn 
sàng để chất hàng lên chuẩn bị cho hành trình đưa 
ngũ cốc Ukraine ra nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Ukraine 
và Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận 4 tàu chở lương thực 
và thực phẩm từ Ukraine đã rời khỏi các cảng nước 
này ở Biển Đen theo đúng thỏa thuận đạt được giữa 
các bên nhằm nối lại hoạt động tại các cảng biển.

Chia sẻ trên Facebook, cơ quan quản lý tàu 
biển Ukraine cho biết 4 tàu trên chở tổng cộng gần 
170.0000 tấn ngô và một số mặt hàng thực phẩm 
khác.

Tháng trước, dưới sự trung gian của Liên hợp 
quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, các bên xung đột đã đạt được 
thỏa thuận nhằm nối lại hoạt động tại các cảng của 
Ukraine ở Biển Đen trong bối cảnh Liên hợp quốc 
lo ngại nạn đói sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới do 
hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine bị gián 
đoạn khiến nguồn cung khan hiếm và giá cả leo 
thang.

Trung tâm điều phối chung (JCC) đặt tại 
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm giám sát 
việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Các nhân viên tại trung tâm gồm các đại diện 
từ Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc.

Israel nhất trí với thỏa thuận 
ngừng bắn nhân đạo trên Dải 
Gaza

(VN+) - Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng 
bắn nhân đạo, tuy nhiên, Phong trào thánh chiến 
Hồi giáo (PIJ) trên Dải Gaz từ chối tham gia thỏa 
thuận này.

Ngày 7/8, một nguồn tin an ninh Ai Cập cho 
biết Israel đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn 
nhân đạo trên Dải Gaza, dự kiến có hiệu lực từ 22h 
giờ địa phương (2h sáng 8/8 theo giờ Việt Nam).

Ai Cập đang tích cực thực hiện các nỗ lực 
trung gian hòa giải để chấm dứt bạo lực vốn đã tiếp 
diễn 3 ngày qua trên Dải Gaza, khiến cộng đồng 
khu vực và quốc tế lo ngại.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn một nguồn thạo tin 
cho biết phía Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng 
bắn và Cairo đang đợi phản hồi từ phía Phong trào 
thánh chiến Hồi giáo (PIJ) trên Dải Gaza.

Tuy nhiên, kênh 13 của Israel dẫn một nguồn 
tin Palestine cho biết PIJ từ chối tham gia thỏa 
thuận này.

Trước đó, ngày 6/8, kênh truyền hình Al-
Mayadeen đưa tin PIJ cũng đã từ chối một thỏa 
thuận ngừng bắn nhân đạo tương tự do Ai Cập đề 
xuất.

Hiện, cả phía Israel và PIJ đều chưa bình luận 
về thông tin trên mà chỉ cho biết đang liên hệ với 
Cairo.

Trong 3 ngày qua, lực lượng Israel đã tăng 
cường không kích vào những địa điểm trên Dải 
Gaza được cho là của PIJ vốn bị một số nước 
phương Tây liệt vào danh sách khủng bố.

Phía Israel cho rằng PIJ này đang lên kế hoạch 
tấn công Israel. Trong khi đó, các phiến quân cũng 
đã phóng hơn 500 quả rocket đáp trả.

Nhà cửa bị phá hủy sau loạt không kích của 
Israel xuống Dải Gaza ngày 6/8/2022

Giới chức y tế Gaza cho biết xung đột đã khiến 
31 người Palesitne thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, 
trong khi 275 người khác bị thương, nhiều nhà cửa 
bị phá hủy.

Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải 
Gaza không tham gia xung đột lần này. Trang mạng 
Walla (Israel) dẫn một số nguồn tin từ nước này 
cho biết phía Israel lo ngại tình hình nhân đạo trên 
Dải Gaza xấu đi sẽ khiến Phong trào Hồi giáo 
Hamas tham gia vào xung đột lần này.

Đây là đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ xung 
đột hồi tháng 5/2021 kéo dài 11 ngày. Khi đó, Ai 
Cập cũng tích cực hòa giải giữa Israel và các nhóm 
vũ trang trên Dải Gaza tiến tới một thỏa thuận 
ngừng bắn.

Liên minh châu Phi bày tỏ 
quan ngại về tình hình trên Dải 
Gaza

(VN+) - Liên minh châu Phi tái khẳng định 
ủng hộ mong muốn chính đáng của người dân 
Palestine về việc thành lập một nhà nước độc lập và 
có chủ quyền, với Đông Jerrusalem là thủ đô.

Ngày 7/8, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) 
Moussa Faki Mahamat đã lên tiếng phản đối các 
cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza 
trong bối cảnh xung đột bạo lực leo thang tại khu 
vực đầy bất ổn này khiến 31 người thiệt mạng.

Thông báo từ AU có đoạn bày tỏ lo ngại 
những cuộc không kích gây tổn hại đến dân thường 
vi phạm luật pháp quốc tế và khiến các nỗ lực tìm 
kiếm hòa bình lâu bền tại khu vực trở nên phức tạp 
hơn.

AU tái khẳng định ủng hộ mong muốn chính 
đáng của người dân Palestine về việc thành lập một 
nhà nước độc lập và có chủ quyền, với Đông 
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Jerrusalem là thủ đô.

Trong 3 ngày qua, lực lượng Israel đã tăng 
cường ném bom vào những địa điểm trên Dải Gaza 
được cho là của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo 
Palestine (PIJ) vốn bị một số nước phương Tây liệt 
vào danh sách khủng bố.

Trong khi đó, các phiến quân cũng đã phóng 
hơn 500 quả rocket đáp trả. Giới chức y tế trên Dải 
Gaza cho biết xung đột khiến 265 người bị thương, 
nhiều nhà cửa bị phá hủy. Phong trào Hồi giáo 
Hamas kiểm soát dải Gaza không tham gia xung 
đột lần này.

Khói bốc lên sau loạt không kích của Israel 
xuống Dải Gaza ngày 6/8/2022

Quân đội Israel thông báo toàn bộ hệ thống 
lãnh đạo cấp cao của nhánh quân sự của Phong trào 
Hồi giáo Jihad đã bị “vô hiệu hóa” trong khi Thủ 
tướng Israel Yair Lapid cho biết chiến dịch sẽ tiếp 
diễn chừng nào vẫn còn cần thiết.

Phía Israel cho rằng cần phải triển khai chiến 
dịch nhằm vào PIJ do phong trào này đang lên kế 
hoạch tấn công Israel. Trong tuyên bố ngày 6/8, Bộ 
trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng 
định sẽ duy trì và tăng cường các chiến dịch quân 
sự.

Ngày 7/8, PIJ xác nhận chỉ huy cấp cao của 
lực lượng này Khaled Mansour đã thiệt mạng trong 
chiến dịch không kích của Israel ở thành phố 
Rafah, phía Nam Dải Gaza.

Theo thông cáo của PIJ, các nhóm dân phòng 
đã phát hiện thi thể của chỉ huy Mansour và một số 
tùy tùng khác sau nhiều giờ tìm kiếm trong đống đổ 
nát do các vụ oanh kích của Israel.

Trong khi đó, Al Quds, nhánh quân sự của PIJ, 
cho biết đã nã rocket vào Jerusalem từ Dải Gaza 
hồi sáng 7/8.

Mỹ-Hàn Quốc tổ chức đối 
thoại quốc phòng trước thềm 
tập trận chung

(VN+) - Trong cuộc đối thoại, hai bên dự kiến 
thảo luận về năng lực răn đe chung trước những 
mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của 
Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tổ chức đối 
thoại quốc phòng thường kỳ tại Seoul vào tuần tới 
trong bối cảnh hai nước đồng minh thời gian gần 
đây đang tích cực củng cố hợp tác an ninh.

Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn thạo tin cho 
biết Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức Đối thoại 
Quốc phòng tích hợp (KIDD) từ ngày 16/8-17/8 
tại Seoul.

Trong cuộc đối thoại lần này, hai bên dự kiến 
thảo luận về năng lực răn đe chung trước những 
mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của 
Triều Tiên.

Đối thoại diễn ra trong bối cảnh ngày càng 
nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên đã hoàn thành các 
khâu chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Sau khi tổ chức đối thoại, hai bên cũng sẽ tiếp 
tục tiến hành tập trận chung Lá chắn tự do (UFS) từ 
ngày 22/8-1/9.

Hai nước đồng minh được cho là sẽ triển khai 
thảo luận chi tiết các biện pháp nhằm hiện thực hóa 
cam kết đã được Mỹ đưa ra về việc triển khai đầy 
đủ lực lượng quân sự nhằm cùng với đồng minh 
Hàn Quốc mở rộng năng lực răn đe chung.

Hồi tháng 5, trong hội nghị thượng đỉnh với 
người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng 
thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của 
nước này về việc triển khai các khí tài quân sự 
chiến lược kịp thời, dưới sự phối hợp với Hàn Quốc 
trong trường hợp cần thiết.

Quốc kỳ Hàn Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải)
KIDD được triển khai từ năm 2011, là đối 

thoại quốc phòng toàn diện giữa hai nước đồng 
minh Mỹ-Hàn Quốc, với nội dung thảo luận bao 
trùm nhiều vấn đề. Đối thoại thường được tổ chức 
2 lần mỗi năm.

Hàng nghìn ôtô và xe tải châu 
Âu đổ về Luxembourg để tiếp 
nhiên liệu

(VN+) - Giá xăng ở Luxembourg nổi tiếng là 
rẻ hơn những nơi khác khiến nơi đây trở thành một 
điểm đến hàng đầu cho những tài xế xe tải đường 
dài cũng như các gia đình đi du lịch châu Âu bằng 
ôtô.

Bất chấp giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, hàng 
nghìn xe ôtô và xe tải đã đổ về trạm tiếp nhiên liệu 
của tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell ở Berchem 
- miền Nam Luxembourg, trên đường cao tốc A3 
nhộn nhịp.

Ngày 7/8 - thứ Bảy đầu tiên của tháng Tám, 
thời điểm du lịch Hè vẫn đang trong giai đoạn sôi 
động, là ngày bận rộn nhất trong năm tại trạm đổ 

xăng tấp nập nhất châu Âu này.
Luxembourg là điểm hội tụ của các cung 

đường nối Bỉ, Đức và Hà Lan và cả các tuyến 
đường đi về phía Nam châu Âu đến các bãi biển 
nghỉ mát của Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Điều quan trọng hơn là, giữa bối cảnh giá 
nhiên liệu ở châu Âu tăng vọt, giá xăng ở 
Luxembourg nổi tiếng là rẻ hơn những nơi khác. 
Điều đó khiến nơi đây trở thành một điểm đến hàng 
đầu cho những tài xế xe tải đường dài cũng như các 
gia đình đi du lịch châu Âu bằng ôtô.

Kể cả không phải đợt cao điểm của các kỳ nghỉ 
lễ, những người lái xe ôtô và người lao động xuyên 
biên giới của Pháp và Đức thường đến 
Luxembourg để đổ xăng.

Đầu năm nay, việc Nga tiến hành chiến dịch 
quân sự đặc biệt ở Ukraine và các nút thắt trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch COVID-19 
đã khiến giá nhiên liệu cũng như lợi nhuận của các 
“người khổng lồ” Shell tăng vọt.

Đến nay, giá dầu thế giới và giá xăng dầu bán 
lẻ đã bắt đầu đi xuống. Đồng thời, các chính phủ đã 
đưa ra nhiều gói hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng của 
người dân.

Pháp đã giảm giá xăng 18 xu euro (khoảng 18 
xu Mỹ) và mức giảm giá sẽ lên đến 30 xu euro vào 
tháng 9/2022. Bỉ đã giảm thuế xăng dầu 17,5 xu 
euro/lít vào tháng Ba.

Mức cắt giảm của Luxembourg chỉ là 7,5 xu 
euro vào tháng Tư và không rõ liệu chính phủ có 
gia hạn mức giảm này đến cuối tháng Tám hay 
không.

Ngày 7/7, phóng viên của AFP đã trả 1,79 
euro/lít xăng mua ở Brussels, và các trang web theo 
dõi giá nhiên liệu ước tính mức giá trung bình tại Bỉ 
là 1,867 euro/lít.

Trong khi đó, những người lái xe ôtô ở 
Berchem, chỉ phải trả 1,636 euro/lít, mặc dù họ 
phải xếp hàng dài chờ đợi cùng với các tài xế đến từ 
khắp châu Âu.

Nổ kho đạn được ở miền 
Nam Iraq làm nhiều người thiệt 
mạng

(VN+) - Theo dữ liệu ban đầu, kho đạn của 
Lực lượng Huy động Nhân dân (PME) - tổ chức 
được thành lập vào năm 2014 - phát nổ do nhiệt độ 
cao và bảo quản không đúng cách.

Theo Sputniknews, kênh truyền hình Al 
Arabiya dẫn một nguồn tin an ninh xác nhận một 
kho đạn của Lực lượng Huy động Nhân dân (PME) 
đã phát nổ tại tỉnh Najaf ở miền Nam Iraq khiến 7 
người thiệt mạng.

Nguồn tin cho hay theo dữ liệu ban đầu, đạn 
phát nổ do nhiệt độ cao và bảo quản không đúng 
cách.

PME được thành lập vào năm 2014 để chống 
lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự 
xưng.
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Giải cứu tôm hùm màu cam 
siêu hiếm ngay trên bàn ăn

Các nhân viên tại một cửa hàng ở 
Florida, Mỹ đã phát hiện và nhanh 
chóng lấy ra con tôm hùm có màu cam 

siêu hiếm, tỷ lệ ngoài tự nhiên là 30 triệu mới có 
một.

Con tôm hùm siêu hiếm được đặt tên là 
Cheddar đã may mắn thoát khỏi số phận trên bàn 
ăn tại một nhà hàng Florida, Mỹ nhờ lớp vỏ màu 
cam như những con tôm bị nấu chín khác.

Mario Roque, quản lý của nhà hàng, người 
đứng đầu cuộc giải cứu Cheddar cho biết: “Đôi khi 
những điều kỳ diệu bình thường vẫn xảy ra. 
Cheddar là một trong số đó. Chúng tôi đã giải cứu 
được con tôm quý hiếm và sẽ tìm cho nó nơi ở an 
toàn mới”.

Tôm hùm màu cam rất hiếm, vì màu sắc tươi 
sáng nổi bật nên nó trở thành tâm điểm hấp dẫn đối 
với những kẻ săn mồi trong tự nhiên.

Nhân viên ở cửa hàng đã liên hệ với Thủy 
cung Ripley ở gần biển Myrtle, sau đó họ cất giữ 
Cheddar cẩn thận và đưa nó đến trung tâm nghiên 
cứu khoa học học biển của thủy cung.

Màu sắc khác lạ của tôm hùm giải thích do đột 
biến di truyền, vắng mặt một loại protein quan 
trọng nên nó có màu sắc như bị nấu chín. Con tôm 
hùm màu cam sẽ ở lại cơ sở nghiên cứu khoa học 
một thời gian trước khi chuyển đến bể nuôi.

Trong môi trường tự nhiên, tôm hùm màu cam 
rất hiếm thấy, hiếm hơn cả tôm hùm xanh. Trong 
khi cơ hội nhìn thấy tôm hùm xanh là 1 triệu con 
mới có 1 con, cơ hội này với tôm hùm màu cam là 
30 triệu con mới có 1 con.

Tuy nhiên, tôm hùm bạch tạng mới là loại 
hiếm nhất, với tỷ lệ trong tự nhiên là khoảng 100 
triệu con mới có một. 

Đại diện thủy cung Ripley cho biết: “Thủy 
cung vinh dự trở thành nhà của con tôm hùm màu 
cam Cheddar. Mặc dù sự kỳ quặc và bất thường và 
một phần trong cuộc sống tự nhiên nhưng để thấy 
được tôm hùm màu cam là một trong những điều 
kỳ diệu nhất. Chúng tôi biết ơn nhóm nhân viên của 
cửa hàng đã nhanh chóng phát hiện ra con tôm hùm 
màu cam khác lạ, tôi hy vọng điều này sẽ truyền bá 
việc bảo tồn động vật giáp xác với nhiều người trên 
khắp thế giới”.

Năm 2016, ngư dân Keith Setter bắt được con 
tôm hùm xanh ở vịnh Ladram, Devon, Anh. Keith 

Setter có kinh nghiệm 5 năm đi biển đánh bắt cá ở 
Ladram chưa từng trông thấy con tôm hùm như 
thế. Theo ông, việc bắt được tôm hùm màu xanh là 
một điều may mắn, do đó ông quyết định thả chúng 
trở về biển. ■

Chiếc nhẫn đính 24.679 viên 
kim cương lập kỷ lục thế giới

Một công ty Ấn Độ lập kỷ lục thế giới 
khi tạo ra chiếc nhẫn với 24.679 
viên kim cương.

Công ty sản xuất đồ trang sức hàng đầu Ấn Độ 
SWA Diamonds đã giành được Kỷ lục Guinness 
thế giới với danh hiệu “chiếc nhẫn đính được nhiều 
viên kim cương nhất”.

Chiếc nhẫn sản xuất tại quận Malappuram, 
Kerala lấy cảm hứng từ loài nấm sò hồng tượng 
trưng cho sự vĩnh cửu. Nó lấp lánh với 24.679 viên 
kim cương lớn nhỏ đính trên nhẫn.

Abdul Gafur Anadiyan, giám đốc điều hành 
tại SWA Diamonds cho biết: “Nấm tượng trưng 
cho sự bất tử và trường thọ. Chúng tôi đặt tên cho 
chiếc nhẫn đặc biệt là Ami, theo tiếng Phạn có 
nghĩa là sự bất tử. Chiếc nhẫn kỷ lục thế giới gây 
tiếng vang, thu hút sự chú ý của mọi người đến 
chúng tôi. Đó là đặc ân và vinh dự của chúng tôi khi 
chiếc nhẫn này sản xuất tại Ấn Độ và chủ nhân của 
chiếc nhẫn cũng là một người Ấn Độ”.

Để đạt được thiết kế mong muốn, những 
người thợ đã tạo ra nguyên mẫu đầu tiên bằng 
khuôn nhựa, sau đó chỉnh sửa lại bằng kỹ thuật số. 
Vàng hóa lỏng sau đó đổ vào khuôn, để cho nguội, 
sau đó dát thành hình dạng tổng thể của 41 cánh 
hoa nấm độc đáo. Mỗi viên kim cương trên nhẫn 
đều đính bằng tay và sử dụng kim cương tự nhiên 
hoàn toàn.

Để hoàn thành việc làm ra chiếc nhẫn đính 
nhiều kim cương nhất, các thợ thủ công đã làm việc 
trong thời gian 90 ngày không biết mệt mỏi.

Abdul Gafur Anadiyan cho biết: “Một nhóm 
các chuyên gia kim cương và chuyên gia trang sức 
độc lập có trình độ đã đánh giá chiếc nhẫn tại IGI, 
Phòng thí nghiệm của Viện Đá quý Quốc tế. Họ sử 
dụng kính hiển vi để đếm chính xác số viên kim 
cương và đánh giá, xác nhận độ trong, carat, trọng 
lượng, kiểu cắt và loại kim cương sử dụng.

Kỷ lục trước đó thuộc về một chiếc nhẫn có 
đính 12.638 viên kim cương thiết lập vào năm 

2020.
SWA Diamonds là thương hiệu thuộc sở hữu 

của Capestone, một trong những nhà sản xuất đồ 
trang sức bằng vàng, kim cương và bạch kim lớn 
nhất Ấn Độ, ra đời vào năm 2019.

Ngay cả khi phải đối mặt với hoàn cảnh đại 
dịch kéo dài đầy thử thách, SWA Diamonds vẫn cố 
gắng phát triển với hơn 150 cửa hàng, trong vòng 
hai năm. SWA Diamonds đã mang đến cho người 
tiêu dùng trên toàn cầu những món đồ trang sức 
kim cương đẳng cấp thế giới và thiết kế độc đáo. ■

Người đàn ông lập kỷ lục kỳ 
quặc đẩy hạt lạc lên núi bằng 
mũi

Người đàn ông đến từ Mỹ đã phá kỷ lục 
vô cùng kỳ lạ, trở thành người dùng 
mũi đẩy một hạt lạc lên núi nhanh 

nhất từ   trước đến nay.
Đây chắc hẳn là một trong những kỷ lục kỳ 

quặc nhất thế giới. Bob Salem, 53 tuổi, đã lên đến 
đỉnh Pikes Peak ở Colorado sau 7 ngày nỗ lực thực 
hiện kỷ lục. Kỷ lục thế giới trước đó là 8 ngày .

Bob Salem đeo một dụng cụ trên mặt, có phần 
mũi nhọn dài, sau đó tìm mọi cách để đưa một hạt 
lạc lên đỉnh núi.

Giải thích về mặt kỹ thuật, Bob Salem cho 
rằng không có gì đặc biệt hay bí quyết riêng. Anh 
chỉ cố gắng đưa hạt lạc lên đỉnh núi và thường cố 
gắng thực hiện vào ban đêm để tránh cái nắng nóng 
gay gắt vào ban ngày.

Bob Salem cho biết: “Khi tôi thực hiện vào 
ban ngày, tôi phải nghỉ sau một 10 phút cố gắng. 
Tôi chụp ảnh và nói chuyện với mọi người để cảm 
thấy thoải mái hơn, bớt khó khăn hơn”.

Nỗ lực thực hiện thử thách của Bob Salem 
khiến nhiều người tò mò. Những người leo núi 
khác khi trông thấy anh đều thắc mắc không biết 
người đàn ông đang làm gì với chiếc mặt nạ trên 
mặt và bò bằng tay và chân.

Pikes Peak là đỉnh cao nhất của dãy núi phía 
nam của dãy núi Rocky, ở Bắc Mỹ. Tên của ngọn 
núi được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Mỹ 
Zebulon Pike người dẫn đầu một đoàn thám hiểm 
đến khu vực này vào năm 1806. Với độ cao 4.300 
mét, Pikes Peak luôn nằm trong danh sách những 
đỉnh núi cao nhất ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Pikes Peak từ lâu đã nổi tiếng với khung cảnh 
đáng kinh ngạc, một đường sắt trên cao sẽ khơi 
nguồn các cuộc phiêu lưu của những người đam 
mê khám phá. Tuy nhiên cũng có không ít du khách 
thích mạo hiểm và phiêu lưu lại chọn giải pháp 
chinh phục ngọn núi hơn 4.000 mét bằng chính đôi 
chân của mình trên con đường mòn Barr. 

Người đầu tiên đạt được kỳ tích này là Bill 
Williams, người đàn ông đẩy một hạt lạc lên núi ở 
Mỹ vào năm 1929, và giành chiến thắng là phần 
thưởng là 500 USD. ■
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Mẹ con gấu đột nhập vào nhà 
dân lục tung bếp tìm thức ăn

Alice Taylor sinh sống ở thành phố 
Monrovia, California, Mỹ, chia sẻ 
câu chuyện gây bất ngờ cho gia đình 

khi phát hiện hai mẹ con nhà gấu đột nhập vào nhà.
Khi Alice Taylor đang ở nhà một mình thì 

nghe thấy tiếng động lớn khiến cô giật mình. Cô 
phát hiện ra hai con gấu, một con gấu trưởng thành 
và một con gấu con. Chúng đang tìm cách đột nhập 
vào nhà qua cửa sổ.

Alice Taylor khá sợ hãi, cô giữ im lặng và từ từ 
theo dõi hành động của mẹ con gấu. Hai con gấu tự 
nhiên đi khắp nhà, tìm đường đi thẳng đến khu bếp.

Alice Taylor cho biết những con gấu đã ăn hết 
một hộp bánh rán mà cô để trên bếp rồi tự động rời 
đi. May mắn chủ nhà không chạm mặt gấu nên 
không xảy ra bất cứ sự việc đáng tiếc nào, cô cũng 
gặp phải bất cứ thương tích gì.

Người phụ nữ chia sẻ rằng đây là lần thứ hai 
những con gấu xuất hiện trong nhà của cô. Vào 
tháng 3/2022, một con gấu đã tìm đến khu nhà để 
xe của gia đình. Con gấu rình mò xung quanh, cố 
gắng mở cửa ô tô để tìm thức ăn, nó tìm thấy chiếc 
bánh mì kẹp thịt bò mà ai đó đang ăn dở bỏ lại.

Trong vòng 7 tháng, con gấu đen to lớn gây 
thiệt hại trên diện tích rộng lớn, ảnh hưởng tới 33 
ngôi nhà, may mắn không gây ra vụ tấn công trực 
tiếp nào vào người hay vật nuôi ở California, Mỹ.

Tháng 8/2021, camera an ninh ghi lại khoảnh 
khắc một con gấu đen đi lại trong siêu thị và bãi đậu 
xe ở California. Con gái đi lang thang trong siêu thị 
trước khi chạy ra ngoài. Con gấu đen có kích thước 
nhỏ hơn và sau đó đã bị cảnh sát trấn áp, đưa đi. 
Cuối cùng, họ đưa con gấu về dãy núi Santa 
Susana, Los Angeles, Mỹ.

Các chuyên gia đưa ra một số phương án để 
giữ cho người dân địa phương và cả con gấu an 
toàn. Họ lên kế hoạch di dời, đưa con gấu vào một 
cơ sở địa phương, có thể là khu bảo tồn động vật 
hoang dã ngoài tiểu bang. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến 
lo ngại rằng di chuyển sẽ gây tổn hại đến sức khoẻ 
tâm thần của con vật.

Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo cư dân 
trong khu vực phải cảnh giác, cất giữ và vứt bỏ thực 

phẩm một cách có trách nhiệm, vì gấu thường lần 
theo mùi hương thức ăn. ■

Vô tình trở thành “người tồi 
tệ nhất” trên Internet vì một bức 
ảnh

Chỉ bằng một bức ảnh được bán trên 
Internet, người đàn ông phải gắn liền 
với biệt danh “người tồi tệ nhất”.

Hãy tưởng tượng một ngày bạn thức dậy và 
phát hiện ra rằng khuôn mặt của mình bất ngờ gắn 
liền với cụm từ “người tồi tệ nhất” trên internet. Đó 
là những gì đã xảy ra với một người ở Tây Ban Nha.

Josep Maria García, một người đàn ông 42 
tuổi ở Catalonia, Tây Ban Nha, không hề biết rằng 
mình đã trở thành một “meme” trên internet cho 
đến khi nhận được cuộc gọi từ anh rể, nói anh hãy 
tìm kiếm cụm từ “người tồi tệ nhất bạn biết” 
(“worst person you know”) trên Google. Ngay sau 
khi nhấn nút tìm kiếm, García hoảng sợ khi mặt 
anh ta ở khắp mọi nơi.

Cố gắng tìm lý do tại sao mình lại trở thành 
gương mặt gắn liền với cụm từ tiêu cực, García 
cuối cùng nhận ra rằng tất cả đều liên quan đến một 
sự kiện vào năm 2014, khi mình được anh rể chụp 
thử một bức ảnh để kiểm tra ánh sáng. Bức ảnh sau 
đó được tải lên Getty Images dưới dạng ảnh stock 
(ảnh được cấp phép để mua bán và sử dụng lại mà 
không cần phải trả thêm phí bản quyền ngay cả 
trong mục đích thương mại).

Anh rể của García là một nhiếp ảnh gia chuyên 
nghiệp và tám năm trước, trong một chuyến đi đến 
Barcelona, anh ấy đã yêu cầu García, khi đó 34 
tuổi, tạo dáng để giúp điều chỉnh ánh sáng. Bức ảnh 
đẹp đến mức họ quyết định tải nó lên danh mục ảnh 
stock của Getty Images. García nói rằng anh mơ hồ 
nhớ đã được anh rể cho biết bức ảnh này được sử 
dụng cho một bài báo châm biếm vào năm 2018, 
nhưng anh không chú ý nhiều đến tin tức này.

Bài báo châm biếm nói về “người tồi tệ nhất 
mà bạn biết” đã thu hút nhiều người xem và vì thuật 
toán của Google dường như không có khả năng 
phân biệt giữa tin tức thực sự và tin châm biếm, ảnh 
của García bắt đầu xuất hiện cùng với cụm từ 
“người tồi tệ nhất mà bạn biết”, cuối cùng trở thành 
meme trên mạng xã hội.

Cho đến gần đây, việc Josep Maria García nổi 
tiếng trên mạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến 
cuộc sống của anh ấy. Meme phổ biến chủ yếu trên 
các chủ đề tiếng Anh, và không ai trong số khoảng 
26.000 người trong thị trấn anh sống biết về nó. 
Nhưng sau đó, một series bài viết trên mạng xã hội 
về tìm kiếm người trong các meme nổi tiếng đã để 
lại thông tin về anh, nhiều người đã bình luận 
khiếm nhã về khuôn mặt của anh trong bức ảnh.

Có vẻ như mọi việc tồi tệ đến nỗi anh rể của 
García cuối cùng đã xóa bức ảnh khỏi danh sách 
ảnh stock được bán. Tuy nhiên, khuôn mặt của 
García sẽ mãi mãi được gắn với cụm từ “người tồi 

tệ nhất mà bạn biết” và anh hầu như không thể làm 
gì được. ■ 

Sở hữu gia tài sách khổng lồ, 
chàng trai khiến ai cũng phải 
trầm trồ khi biến chúng thành 
tác phẩm nghệ thuật đẹp mê ly

Những cuốn sách có thể khơi dậy trí 
tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên, 
với chàng trai James Trevino nó 

không chỉ để thoả mãn đam mê đọc mà còn giúp 
anh phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. 

Từ sự yêu thích những cuốn sách, chàng trai 
trẻ tuổi này đã dùng gia tài sách của mình và biến 
chúng thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp 
và thu hút tới 298.000 người theo dõi trên mạng xã 
hội Instagram.

Chia sẻ về quá trình bắt đầu tạo ra những tác 
phẩm của mình, James nói: “Nó đến rất tình cờ. 
Ban đầu, tôi chỉ đơn giản là đăng những bức ảnh về 
các cuốn sách mình đang đọc, sau đó những bức 
ảnh ngày càng được đầu tư hơn. Phần lớn, ý tưởng 
để tôi cho ra đời những bức ảnh này đều đến từ văn 
hoá đại chúng hay những bức ảnh trên Instagram 
mà tôi xem được”.

“Mỗi bức ảnh nghệ thuật này đều phải trải qua 
một quá trình dài mới có thể hoàn thành. Đầu tiên, 
tôi và người bạn thân Elizabeth sẽ cùng nhau động 
não để tìm ý tưởng. Sau khi thống nhẩt về ý tưởng, 
chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp những cuốn sách sao 
cho khớp nhất với ý tưởng của mình”. - James nói 
thêm. 

Hiện tại, bộ sưu tập sách mà James đang sở 
hữu đã lên tới con số hơn 1.000 cuốn và không có 
dấu hiệu dừng lại. Ban đầu, những bức ảnh mà anh 
thực hiện đều gắn liền với bộ truyền “Harry 
Potter”của JK Rowling và “The Silmarillion” của 
JRR Tolkien. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại James 
cùng người bạn Elizabeth đã cùng nhau đa dạng 
hóa việc mô tả các bộ truyện thông qua tác phẩm 
nghệ thuật của mình. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Bầu trời Nam Cực bừng sáng 
trong ánh sáng rực rỡ màu tím 
sau vụ phun trào núi lửa

Núi lửa Tonga phun trào tạo ra khung 
cảnh hiếm thấy xung quanh khu vực 
bầu trời Nam Cực.

Những bức ảnh từ trạm nghiên cứu Scott Base 
của viện nghiên cứu Nam Cực, New Zealand cho 
thấy cảnh tượng bầu trời ngập trong sắc hồng và 
tím khác lạ chưa từng có.

Khi ánh sáng rực rỡ phát ra từ núi lửa Tonga 
phun trào tạo ra cảnh tượng hiếm thấy ở tầng bình 
lưu. Trạm nghiên cứu Scott Base đã ghi lại được 
nhiều bức ảnh cho thấy bầu trời Nam Cực nhuộm 
màu hồng, tím vô cùng đẹp mắt.

Được biết, hiện tượng tương tự từng xuất hiện 
ở Australia và New Zealand vài tháng trước. Tháng 
1/2022, núi lửa Hunga Tonga - Hunga Ha'apai 
phun trào khiến có bầu trời ở một số khu vực 
Australia và New Zealand chuyển màu khác lạ.

Núi lửa dưới nước Polynesian phun trào vào 
ngày 15/1, chuyển sóng xung kích khắp Thái Bình 
Dương. Núi lửa giải phóng chùm tro bụi, sulfur 
dioxide và hơi nước cao nhất từng được ghi nhận, 
cột khói bay lên 58 km.

Vụ phun trào bắn lên chùm tro bụi cao nhất 
từng được vệ tinh ghi lại. Nó phun ra với lực 
khoảng 10 megaton, tạo ra một đám mây tro bụi 
rộng lớn và một cơn sóng thần tàn phá các ngôi 
làng Tongan gần đó. Ít nhất ba người thiệt mạng.

Do vụ phun trào đến từ núi lửa dưới nước, các 
nhà khoa học cho rằng những giọt hơi nước cũng 
góp phần tạo ra màu sắc kỳ thú trên bầu trời.

Stuart Shaw, một kỹ thuật viên khoa học làm 
việc tại Căn cứ Scott ở Nam Cực của New Zealand 
chia sẻ bức ảnh bầu trời kỳ lạ và chia sẻ rằng: “Bức 
ảnh chụp bầu trời hoàn toàn tự nhiên, tôi chưa 
chỉnh sửa màu chút nào. Tin hay không tùy bạn. 
Trực tiếp chứng kiến tôi cũng không thể tin nổi vào 
mắt mình”.

Theo các chuyên gia, những sol khí ở tầng 
bình lưu xuất hiện sau vụ phun trào núi lửa, chung 
phân tán và bẻ cong ánh sáng, gây ra hiện tượng tán 
xạ ánh sáng khiến bầu trời nhuộm màu hồng rực rỡ.

Màu sắc và cường độ ánh sáng rực rỡ xác định 
do lượng mây mù trên bầu trời.

Jordy Hendrikx, chuyên gia nghiên cứu Nam 

Cực, New Zealand cho biết: “Thiên nhiên chưa bao 
giờ khiến chúng ta thất vọng trong những buổi 
trình chiếu ở Nam Cực. Khung cảnh rất đẹp, ngoạn 
mục hoặc trông vô cùng ám ảnh, hủy diệt. Nam 
Cực cách New Zealand khoảng 5.000 km, cách 
Tonga khoảng 7.000 km, nhưng chúng tôi có 
chung bầu trời”. ■

Hóa thạch 500 triệu năm tuổi 
lưu giữ bộ não của kẻ săn mồi 3 
mắt đáng sợ

Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy hóa 
thạch lưu giữ bộ não của kẻ săn mồi ba 
mắt ở dãy núi đá Canada.

Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Hoàng gia 
Ontario (ROM) ở Toronto, Canada mới tiết lộ 
thông tin về hóa thạch của loài động vật ăn thịt kỳ lạ 
thuộc họ chân đốt chưa từng biết trước đây.

Hoá thạch quý hiếm được tìm thấy ở Burgess 
Shale, một hệ thống ở dãy núi đá Canada, nổi tiếng 
với sự phong phú về những di tích động vật hoá 
thạch.

Phân tích hoá thạch cho thấy sinh vật kỳ lạ 
trong tình trạng tốt, còn nguyên bộ não, hệ thần 
kinh và con mắt thứ ba. Não của sinh vật lạ bao 
gồm hai phân đoạn, thay vì ba phân đoạn như côn 
trùng ngày nay, điều này làm sáng tỏ sự tiến hóa 
của não, thị giác và cấu trúc đầu của động vật chân 
đốt.

Joseph Moysiuk, tác giả chính của một nghiên 
cứu cho biết sinh vật lạ có chiều dài khoảng 20 cm 
nhưng có khả năng là đối tượng nguy hiểm với bất 
kỳ con mồi nào nhỏ hơn nó sinh sống trong đại 
dương.

Hóa thạch 500 triệu năm tuổi lưu giữ bộ não 
của kẻ săn mồi 3 mắt đáng sợ

Sinh vật từng sống trong đại dương thực sự rất 
hung dữ với những móng vuốt gai nhọn, cái miệng 
tròn khiến nó trong rất dữ tợn. Cơ thể có những 
chiếc gai dài giống như cái cào để quét đáy biển săn 
tìm bất kỳ sinh vật nào bị chôn vùi.

Lớp gai bên hông giống như chiếc cánh giúp 
nó lướt qua mặt nước, một khi con mồi đến gần sẽ 
bị nghiền nát.

Điều thú vị ở loài sinh vật này là con mắt thứ 
ba. Các chuyên gia không chắc chắn về mục đích 
sử dụng con mắt này. Họ dự đoán sinh vật lạ dùng 
con mắt thứ ba để theo dõi con mồi.

Joseph Moysiuk cho biết: “Việc tìm thấy con 
mắt thứ ba là một cú sốc lớn đối với chúng tôi. Một 

số động vật chân đốt hiện đại như chuồn chuồn, 
ong bắp cày cũng có mắt trung gian, chúng thường 
nhạy cảm hơn hai mắt còn lại và không tập trung. 
Tôi đoán mắt thứ 3 của sinh vật lạ giúp chúng theo 
dõi con mồi, định hướng con mồi ở đâu để tiến 
hành tấn công cho chính xác”.

Các hóa thạch mới khai quật trong quá trình 
đào hiện đang trưng bày tại Bảo tàng hoàng gia 
Ontario, Canada.■ 

Phát hiện ra cây lâu đời nhất 
thế giới

Một cây tùng bách mới phát hiện ở 
Chile ước tính khoảng 5.484 năm 
tuổi, và được cho là cây lâu đời nhất 

thế giới.
Một cây tùng bách Patagonian (Fitzroya), còn 

được gọi là Alerce Milenario ở Vườn quốc gia 
Alerce Costero của Chile, với thân cây dày 4 mét 
được biết đến với cái tên Great Grand ở Chile có 
thể là cây sống lâu đời nhất thế giới, đánh bại kỷ lục 
hiện tại với khoảng cách hơn 600 năm. Nhà khoa 
học người Chile Jonathan Barichivich lập luận 
rằng cây này có thể có tuổi thọ 5.484 năm.

Cây Barichivich, người làm việc tại Phòng thí 
nghiệm Khoa học Môi trường và Khí hậu ở Paris, 
đã sử dụng kết hợp các mô hình máy tính và các 
phương pháp truyền thống để tính tuổi của cây. 

Dựa trên những ước tính của ông, Great 
Grandfather sẽ già hơn Methuselah, một loài thông 
lông cứng ở California đang giữ kỷ lục về cây cổ 
thụ nhất với 4.853 năm tuổi.

Phát hiện này vẫn chưa được công bố trên tạp 
chí khoa học chính thức, vì Barichivich chưa đếm 
đầy đủ các vòng phát triển của cây - điều mà nhà 
khoa học hy vọng sẽ làm được trong những tháng 
tới. 

Harald Bugmann, một nhà nghiên cứu tại 
ETH Zürich, nói rằng ông “hoàn toàn tin tưởng” 
vào phân tích của Barichivich và đây là “một cách 
tiếp cận rất thông minh”.

Cây bách Patagonian có nguồn gốc từ Chile và 
Argentina và thuộc cùng họ với cây Sequoias và 
cây gỗ ỏ khổng lồ. Chúng phát triển chậm và có  đ
thể ạt chiều cao lên đến 45 mét. Nó đã ợc công  đ đư
nhận là di tích quốc gia ở Chile. Tuy nhiên, nó đã bị 
khai thác quá mức do gỗ cây này có giá trị cao, 
cũng như do cháy rừng và thay đổi mục đích sử 
dụng đất. ■ 
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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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Jin Goo của Hậu Duệ Mặt Trời 
bụi bặm và khá “dừ” trong phim 
mới

Hậu Duệ Mặt Trời (Descendant Of The 
Sun) là một trong những bom tấn đình 
đám nhất trong lịch sử của phim truyền 

hình Hàn Quốc. Bên cạnh nội dung về ề tài quân  đ
nhân mới lạ, thu hút, sự xuất hiện của dàn diễn viên 
nổi tiếng với ngoại hình lung linh cũng là lý do giúp 
bộ phim được khán giả ận nồng nhiệt.  đón nh

Ngoài cặp đôi chính Song Hye Kyo - Song Joong 
Ki, mình thấy diễn xuất ăn ý của cặp đôi phụ Jin 
Goo - Kim Ji Won cũng là điểm sáng. Khi chuyện 
tình đầy sóng gió của cặp đôi quân nhân này lấy đi 
không ít nước mắt của mình.

Trong phim, Jin Goo vào vai chàng thượng sĩ Yeo 
Dae Young, có xuất thân bình thường và từng tham 
gia các băng nhóm gây rối trước khi vào quân đội. 

Trong khi đó, Kim Ji Won vào vai trung úy Yoon 
Myung Joo - cô con gái rượu của Tổng tư lệnh quân 
đội. Chỉ cần nhìn gia cảnh 2 bên thôi là đã đủ thấy 
đây là cuộc tình không “môn đăng hộ đối”, sẽ phải 

trải qua nhiều sóng gió như thế nào.  

Vì xuất thân kém hơn hẳn nên Dae Young bị bố của 
Myung Joo phản đối kịch liệt chuyện tiến tới với 
con gái ông. Biết thân biết phận và cũng vì muốn 
tốt cho người mình yêu, Dae Young chọn cách 
tránh né tình cảm của Myung Joo. 

Trước mặt cô, anh luôn cố gắng thể hiện biểu cảm 
lạnh lùng, chỉ tuân theo mệnh lệnh cấp trên giao 
phó. Mãi đến sau này, khi trải qua nhiều biến cố, 
anh mới dũng cảm đối mặt với Myung Joo và nói ra 
tình cảm của mình.

Với khuôn mặt điển trai, thân hình rắn rỏi, Jin Goo 
đã hóa thân xuất sắc thành chàng quân nhân Dae 
Young chững chạc, dũng cảm, luôn hết lòng vì 
người yêu, đồng đội dù không nói ra. 

Ngoại hình của anh khi đứng cạnh mỹ nam Song 
Joong Ki không hề thua kém, thậm chí dáng vẻ rắn 
rỏi, phong trần của anh còn khiến mình thấy anh 
hợp vai quân nhân hơn tài tử họ Song. Vai chàng 
thượng sĩ hiền lành, nhút nhát trong tình yêu nhưng 
lại rất anh dũng khi ra trận dường như sinh ra để 
dành cho Jin Goo. 

Sau bộ phim, trong khi bạn diễn Kim Ji Won có sự 
nghiệp phát triển ngày càng rộng mở, tỏa sáng 
trong nhiều tác phẩm sau đó, thì Jin Goo vẫn dậm 

chân tại chỗ. 

Những tưởng, vai nam phụ trong siêu phẩm Hậu 
Duệ Mặt Trời sẽ là bệ phóng nâng tầm tên tuổi của 
anh, đưa Jin Goo lên hàng ngũ sao hạng A, nhưng 
sau đó, mình thấy anh vẫn chỉ mãi loay hoay với 
những dự án kém tiếng. 

Mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho Jin Goo, bởi 
xét về nhan sắc hay năng lực diễn xuất, anh đều 
không hề thua kém, thậm chí còn có bàn đạp là tác 
phẩm Hậu Duệ Mặt Trời vang danh châu Á, giúp 
anh đến gần hơn với công chúng, vậy nhưng, sự 
nghiệp của anh lại quá lận đận.

Theo mình lần xuất hiện ấn tượng nhất của Jin Goo 
sau Hậu Duệ Mặt Trời chính vai cameo thoáng qua 
trong vài phút ngắn ngủi ở bom tấn Mr. Sunshine 
(Quý Ngài Ánh Dương). 

Mới đây, nam diễn viên đang đóng vai phụ trong bộ 
phim The Witch 2. Với tạo hình dân anh chị, bụi 
bặm và khá “dừ” trong phim mới, khó ai nhận ra 
người đàn ông này chính là chàng quân nhân cực 
phẩm, khiến các chị em mong nhớ ngày nào. 

Chính bởi tạo hình “dìm” nhan sắc như vậy nên 
thậm chí, nhiều người còn chẳng biết rằng Jin Goo 
có tham gia bộ phim này. Vậy nên, dù The Witch 2 
tạo được tiếng vang nhưng tên tuổi của anh vẫn cứ 
chìm nghỉm, không ai để ý tới.

Theo mình, Jin Goo vẫn chưa may mắn nhận được 
tác phẩm đủ chất lượng, có thể giúp anh nhận thêm 
trái ngọt trong sự nghiệp diễn xuất. Hy vọng rằng, 
trong tương lai, anh sẽ có cơ hội được tham gia vào 
những dự án xứng tầm hơn, giúp tên tuổi anh một 
lần nữa phủ sóng khắp Hàn Quốc như Hậu Duệ 
Mặt Trời đã làm được.

                                                                   Mi Vân

Triệu Lệ Dĩnh từng bị cô lập thời 
mới vào nghề, ai gặp cũng né 
xa!

Thật sự mình thấy chẳng ngoa chút nào khi 
nói Triệu Lệ Dĩnh là cái tên bảo chứng cho 
chất lượng và rating của phim truyền hình 

Hoa Ngữ. Thế nhưng, đa phần khán giả chỉ nhìn 
thấy mặt vinh quang của nàng tiểu hoa, mà không 
biết rằng để có được ngày hôm nay cô ấy đã phải 
trải qua bao nhiêu khó khăn, thậm chí còn bị coi 
thường như thế nào...

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại một vùng nông 
thôn ở tỉnh Hà Bắc. Tuy từ nhỏ, nữ diễn viên đã 
thích diễn xuất, thế nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia 
đình khó khăn, không cho phép cô theo học trường 
lớp diễn viên. Với thành tích học tập xuất sắc, lẽ ra 
Triệu Lệ Dĩnh có thể vào một trường cấp 3 trọng 
điểm tại địa phương. Thế nhưng, để giảm bớt gánh 
nặng kinh tế cho cha mẹ, cô nàng lựa chọn theo học 
một trường trung cấp kỹ thuật với chuyên ngành 
tiếp viên hàng không. 

Nhưng tiếc là sau khi tốt nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh 

không thể trở thành một nữ tiếp viên hàng không 
như mong muốn, với lý do ngành nghề này phải 
trải qua nhiều lớp đào tạo với khoản kinh phí rất 
cao. Khi bố mẹ không có đủ khả năng tài chính, 
Triệu Lệ Dĩnh đành cắt đứt nhân duyên với ước 
mơ. Nhưng ông trời không bao giờ dập tắt hoàn 
toàn hi vọng của chúng ta, nếu cánh cửa này đóng 
lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, và trong trường 
hợp của Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Không đầu hàng số phận, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không 
ngừng nỗ lực. Cô muốn kiếm được thật nhiều tiền 
để bố mẹ không phải vất vả nữa. Sau đó, trong một 
lần tình cờ, Triệu Lệ Dĩnh xem một chương trình 
tìm kiếm tài năng trên truyền hình, ngay lập tức cô 
gái trẻ quyết định rằng đó chính là cơ hội cho mình. 
Cô nàng không ngần ngại đăng ký tham gia, không 
ngờ cuối cùng lại đạt giải quán quân. Rồi ngay sau 
đó, Triệu Lệ Dĩnh “lọt mắt xanh” của đạo diễn 
Phùng Tiểu Cương và chính thức gia nhập giới giải 
trí Hoa Ngữ.

Vậy nhưng mọi thứ tiếp theo cũng không hề thuận 
lợi đối với Triệu Lệ Dĩnh chút nào. Vì không phải 
xuất thân chuyên ngành, cộng thêm nhan sắc cũng 
không thực sự quá nổi bật, danh tiếng cũng chưa hề 
có... cho nên khi ấy, Triệu Lệ Dĩnh chỉ bắt đầu với 
những vai diễn vô danh. Nhiều năm liên tiếp sau 
đó, cô ấy vẫn chỉ đảm nhận những vai phụ, và khán 
giả vẫn không ai biết đến tên tuổi của nữ diễn viên.

Mãi tới khi bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách lên 
sóng, Triệu Lệ Dĩnh mới được chú ý trong vai diễn 
Tình Nhi cách cách. Tuy chỉ là vai diễn phụ, nhưng 
Triệu Lệ Dĩnh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong 
lòng mình và nhiều khán giả. Từ đó, con đường 
diễn xuất của nữ diễn viên rộng mở hơn, những dự 

án đến tay cũng trở nên tốt hơn.

Bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ năm 2013 đã đưa 
Triệu Lệ Dĩnh trở thành cái tên nổi tiếng khắp các 
trang mạng Trung Quốc. Đây cũng là bộ phim đầu 
tiên cô được giao vai nữ chính, và đã có không ít 
khán giả khó có thể tin được rằng cô đã thành công 
đến thế. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đảm nhận 
vai nữ chính trong hàng loạt các bộ phim truyền 
hình có rating cao ngất ngưởng như Hoa Thiên Cốt, 
Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện... 

Thành công liên tiếp của những bộ phim này không 
chỉ đưa Triệu Lệ Dĩnh lên vị trí sao hạng A, mà còn 
giúp cô trở thành “nữ vương rating” phim truyền 
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hình cổ trang. Và rồi cô gái xuất thân quê mùa ấy 
thực sự đã đạt được ước mơ kiếm rất nhiều tiền. Cô 
không chỉ có chỗ đứng trong giới giải trí, mà còn 
thành lập được nhiều công ty cho riêng mình và 
chính thức trở thành một “phú bà” đích thực.

Sau khi thành danh, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên 
tham gia các chương trình gameshow. Mình nhờ có 
một lần, Triệu Lệ Dĩnh được MC hỏi rằng, điều 
từng khiến cô cảm động nhất là gì. Nàng tiểu hoa 
đã rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào trả lời: “Đó 
chính là thời điểm quay Tân Hoàn Châu Cách 
Cách, do đúng vào thời điểm đón năm mới, không 
có ai chịu ăn cơm chung với tôi, ngoại trừ duy nhất 
một người”.

Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng cô độc, nên đã đến 
tìm nam diễn viên Trương Duệ. Chẳng ngờ Trương 
Duệ không chỉ ngồi ăn cơm, cùng trò chuyện với 
Triệu Lệ Dĩnh mà còn nấu cho cô một bữa thịnh 
soạn nữa. Tuy chẳng phải sơn hào hải vị, chỉ đơn 
giản là món thịt bò, nhưng đến tận bây giờ Triệu Lệ 
Dĩnh vẫn mãi không thể quên. Và Triệu Lệ Dĩnh 
cảm nhận rằng, đó dường như là món thịt bò ngon 
nhất mà cô từng được ăn.

Đối với Trương Duệ, bữa cơm đó đơn giản chỉ là 
một bữa cơm, không có bất kỳ điều gì đặc biệt. Thế 
nhưng, với Triệu Lệ Dĩnh thì nó lại vô cùng quan 
trọng. Từ điểm này, mình cảm nhận được rằng 
Triệu Lệ Dĩnh là một người cực kỳ trọng tình 
nghĩa. Nghe lời chia sẻ này của ngôi sao Hoa Thiên 
Cốt, thật sự khiến mình cảm động và rất thương 
cho nàng tiểu hoa vì những đắng cay mà cô ấy đã 
trải qua! Vinh quang thì ai cũng rõ nhưng quá trình 
nỗ lực để vươn đến thành công thì mấy ai hay. 

                                                                 Tuệ Lâm

Cha Chung Hwa: Nữ diễn viên 
chuyên trị vai “tấu hài” trên màn 
ảnh Hàn

Không phải ngôi sao hạng A đình đám, chỉ 
chuyên trị những vai diễn phụ trên màn 
ảnh, nhưng Cha Chung Hwa là một diễn 

viên vô cùng quen mặt với các mọt phim Hàn, dù 
có thể nhiều người không biết cô là ai nếu chỉ nghe 
tên. 

Khuôn mặt đậm chất giải trí, nét diễn hài duyên 
dáng nhưng không lố, cô Cha Chung Hwa được 
các đạo diễn tin tưởng giao nhiệm vụ “tấu hài” 
trong các bộ phim truyền hình. Vì thường xuyên tự 
làm xấu mình trên phim ảnh, nên khi nhìn những 
bức ảnh đời thường của cô, mình không dám tin 
rằng cô lại có nhan sắc ấn tượng và thu hút đến như 
vậy.

Cha Chung Hwa sinh năm 1980 và không phải 
gương mặt mới mẻ trong làng giải trí Hàn. Tuy 
đóng nhiều phim nhưng cô chỉ toàn đóng các vai 
phụ, và đều có chung đặc điểm là thích buôn 
chuyện, hóng hớt, hay làm lố nhưng thường tốt 
bụng, nhiệt tình. 

Nét diễn duyên dáng cùng biểu cảm có 1-0-2 của 
cô khiến những nhân vật cô thủ vai được mình vô 
cùng yêu thích không thua kém gì so với các diễn 
viên chính. Thậm chí, chỉ cần nhìn tạo hình của 
Cha Chung Hwa thôi là mình đã thấy bật cười, 
không cần phải xem phim. 

Nhờ sở hữu khả năng diễn hài trời phú như vậy, nên 
cô Chung Hwa rất được ưu ái và tin tưởng giao cho 
các nhân vật hài hước, chuyên diễn lố trong các dự 
án phim đình đám. 

Gần đây nhất có thể kể đến bà chủ nhà hàng đồ Hoa 
tốt bụng nhưng thích tám chuyện “xuyên lục địa” 
Cho Nam Suk trong Hometown Cha-Cha-Cha. 
Cách diễn dí dỏm của cô Chung Hwa khiến mình 
dù vốn không ưa những người thích buôn chuyện 
nhưng lại không thể nào ghét được nhân vật Cho 
Nam Suk. 

Hay như trong bộ phim Mr. Queen (Chàng Hậu), 
Cha Chung Hwa khiến mình cười muốn nội 
thương với loạt biểu cảm hài hước, đầy đủ những 
“hỉ, nộ, ái, ố” của nhân vật Thượng cung Choi. Sau 
bộ phim, nữ diễn viên đã có cả một bộ sưu tập các 
loạt hình meme, trở thành nguồn nguyên liệu để 
fan chế ảnh hài hước mỗi khi “chém gió” trên mạng 
xã hội. 

Kể cả trong bộ phim Crash Landing On You (Hạ 
Cánh Nơi Anh), dù xuất hiện không nhiều nhưng 
mỗi lần góp mặt, nữ diễn viên đều để lại ấn tượng 
khó phai nhờ loạt biểu cảm không giống ai. Mình 
thấy rằng việc trao danh hiệu “trùm tấu hài”, “nữ 
hoàng giải trí” phim Hàn… hoàn toàn xứng đáng 
cho những màn thể hiện xuất sắc của cô Chung 
Hwa.

Do thường đảm nhận những nhân vật bà thím, hay 
làm lố trên phim nên mình đã quá quen với một cô 
Chung Hwa trong hình ảnh quần áo lòe loẹt, tóc tai 
sến rện. Tuy nhiên, ngoài đời, cô lại sở hữu gu thời 
trang giản dị, thanh lịch cùng vóc dáng mảnh mai 
đáng ghen tỵ dù đã ngoài 40 tuổi. Đặc biệt, so với 
khi trên phim, cô cũng có phần trẻ trung hơn rất 

nhiều khi khoác lên trang phục đời thường.

Sau khi xem loạt ảnh trên thì mình thấy rằng, Cha 
Chung Hwa ngoài đời và trên phim quả thực khác 
nhau một trời một vực. Với nhan sắc xinh đẹp này 
cùng khả năng diễn xuất thực lực, nếu cô Chung 
Hwa không đi theo con đường “tấu hài”, cô vẫn là 

một ngôi sao tiềm năng trong làng giải trí Hàn.

Hy vọng rằng trong tương lai, cô Chung Hwa sẽ 
nhận thêm các dự án đóng chính để càng tỏa sáng 
hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

                                                                    An Chi

Cảnh phim nguy hiểm của Lee 
Jong Suk và Yoona (SNSD)

Ngày 2/7, trang Soompi đưa tin bộ phim Big 
Mouth do Lee Jong Suk và Yoona (SNSD) 

đóng chính lên sóng ngày 29/7, kèm theo đó là 
trailer phim hé lộ những phân cảnh hành động. Bộ 
phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Jong Suk 
sau hai năm nhập ngũ.

Trong phim, Lee Jong Suk thủ vai Park Chang Ho - 
một luật sư hạng 3 vô tình trở thành kẻ lừa đảo khét 
tiếng được biết đến với tên gọi Big Mouse. Yoona 
vào vai Go Mi Ho, vợ của Park Chang Ho, là y tá 
tràn đầy tự tin và năng lượng.

Trailer mở đầu với khung cảnh đen tối và loạt cảnh 
bạo lực. Park Chang Ho lâm vào trạng thái hoang 
mang khi nhân vật Choi Da Ho (Kim Joo Heon thủ 
vai) hỏi anh: “Anh bắt đầu nói dối từ khi nào? Anh 
định tiến thêm bao xa nữa?”.

Go Mi Ho thu hút sự chú ý với phân cảnh xông vào 
cuộc chiến đấu tranh cho sự thật mà không chút do 
dự. Cô tự tin tuyên bố rằng chồng mình vô tội: “Tôi 
là người hiểu rõ anh ấy nhất trên đời này”. Trong 

cảnh quay tiếp theo, Go Mi Ho bị tấn công trong 
thang máy. Một ai đó đã bất ngờ đánh ngã và bóp cổ 
Go Mi Ho, khiến cô không kịp phản ứng.

Ở cảnh quay trong nhà tù, Park Chang Ho phải đối 
mặt với hàng loạt nguy hiểm khi tham gia vào các 
cuộc đánh nhau. Cuối cùng, Park Chang Ho đã 
không thể nhẫn nhịn, kiểm soát được sự tức giận 
của mình và tuyên bố: “Tôi sẽ cho mọi người biết 
lý do tôi trở thành Big Mouse”. Những nguy hiểm 
xung quanh và trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho 
gia đình khiến Park Chang Ho thay đổi, trở thành 
tên lừa đảo khét tiếng.

Big Mouth là một bộ phim đề tài pháp lý kể về Park 
Chang Ho - một luật sư hạng ba tình cờ phụ trách 
một vụ án giết người rồi vô tình đào sâu vào sự thật 
bị che giấu. Những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ án 
buộc anh phải lựa chọn giữa việc trở thành ác nhân 
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Song Hye Kyo bất ngờ tái 
xuất xinh đẹp sau nửa năm “ở 
ẩn”

Nữ diễn viên xứ Hàn - Song Hye Kyo 
xuất hiện đầy thu hút tại một sự kiện 
thời trang tại Pháp, ngày 2/7. Đây 

cũng là sự kiện hiếm hoi nữ hoàng mặt mộc xứ Hàn 
hiện diện trong nửa năm gần đây.

Ngày 3/7, Song Hye Kyo gây chú ý với chia sẻ 
đầu tiên trên mạng xã hội cá nhân sau gần 6 tháng 
“ở ẩn”. Cô đăng loạt hình ảnh tham dự một sự kiện 
thời trang tại Pháp. 

Nữ diễn viên 41 tuổi của Hàn Quốc diện váy 
hai dây khoe vai trần quyến rũ, gương mặt trang 
điểm xinh đẹp và rạng rỡ. Bộ đầm đen với kiểu 
dáng cổ điển, giản dị tôn lên trọn vẹn nét bí ẩn và 
sắc vóc thon thả, cân đối của Song Hye Kyo.

Ngôi sao xứ Hàn còn tự tin khoe sắc bên cạnh 
minh tinh Diane Kruger, người tình màn ảnh của 
“Thor” Chris Hemsworth trong Cuộc chiến thành 
Troy, chụp hình cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. 

Gần nửa năm qua, Song Hye Kyo không tham 
dự bất kỳ sự kiện nào, cũng không có đăng tải mới 
trên mạng xã hội. Cô sống khá kín tiếng vì muốn 
tập trung cho dự án phim truyền hình mới, The 
Glory. Đây cũng là dự án phim mới nhất của Song 
Hye Kyo trong vòng hai năm gần đây. 

The Glory là lần thứ hai nữ diễn viên hợp tác 
với biên kịch Kim Eun Sook. Năm 2016, họ cùng 
tạo nên thành công của Hậu duệ mặt trời. Phim kể 
về cuộc đời bi kịch của nữ chính (Song Hye Kyo 
đóng) vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng 
phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học 
đường. Sau đó, nữ chính lên kế hoạch trả thù bằng 
cách trở thành giáo viên chủ nhiệm cho con của kẻ 
đã bắt nạt mình.

Năm 2021, bộ phim truyền hình mang tên 
Now, we are breaking up ra mắt khán giả nhưng 
không thành công về tỷ suất. Vai diễn này của Song 
Hye Kyo bị nhận xét không mới mẻ so với những 
hình ảnh cũ của cô. Công chúng nhận định, bộ 
phim nằm trong danh sách tác phẩm gây thất vọng 
nhất của Song Hye Kyo. 

The Glory được bản thân Song Hye Kyo rất kỳ 
vọng và hứa hẹn mang đến một hình ảnh mới mẻ 
của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ. The Glory gồm 
8 tập phim và dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.

“The Glory là bộ phim truyền hình báo thù đầu 
tiên mà tôi từng tham gia. Nhân vật nữ chính trong 
phim có tính cách, sắc thái hoàn toàn trái ngược với 
những vai diễn trước đây. Vì vậy, tôi rất mong chờ 
mình có thể phô diễn nhiều biểu cảm, cách thể hiện 
nhân vật mới lạ qua bộ phim lần này”, Song Hye 
Kyo chia sẻ. 

Trong The Glory, chị đẹp của màn ảnh xứ Hàn 
hợp tác với nam diễn viên kém 13 tuổi - Lee Do 
Hyun. Người hâm mộ kỳ vọng, dự án sẽ vực dậy sự 
nghiệp diễn xuất ảm đạm gần bốn năm qua của 
Song Hye Kyo. 

Song Hye Kyo bắt đầu sự nghiệp trong làng 
giải trí xứ Hàn từ những năm 1990 với những vai 
nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Năm 2000, cô 
bất ngờ trở thành ngôi sao truyền hình khi góp mặt 
trong dự án Trái tim mùa thu và trở thành gương 
mặt nổi bật của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Sau gần 20 năm làm nghề, cô được mệnh danh 
là “nữ hoàng truyền hình” của màn ảnh nhỏ xứ 
Hàn. Song, những tác phẩm gần đây của Song Hye 
Kyo gây thất vọng khi tỷ suất người xem và mức độ 
phủ sóng của những bộ phim này chỉ đạt mức trung 
bình.

Theo Tenasia, nguyên nhân dẫn đến thất bại 
liên tiếp của mỹ nhân xứ Hàn là do sai lầm trong 
khâu lựa chọn kịch bản, diễn xuất một màu và 
không chịu thay đổi hình tượng nhân vật. Tuy 
nhiên, về mặt thương mại, Song Hye Kyo vẫn là cái 
tên được nhiều nhãn hàng quốc tế đặt niềm tin.

Dù nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp nhưng 
đường tình duyên của Song Hye Kyo rất lận đận. 
Năm 2017, cô hạnh phúc thông báo kết hôn với 
nam diễn viên Song Joong Ki, bạn diễn của cô 
trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân 
của cặp sao hạng A xứ Hàn chỉ kéo dài chưa đầy 2 
năm. Tới nay, nguyên nhân tan vỡ của họ vẫn là 
một ẩn số với người hâm mộ.

Trở lại cuộc sống độc thân, Song Hye Kyo tập 
trung cho công việc, sống kín tiếng và hầu như 
không tiết lộ chuyện tình cảm. Trong bài phỏng 
vấn trên tờ Women's Chosun, nữ diễn viên thú 
nhận: “Tôi không làm việc hàng ngày, nhưng khi 
bắt tay vào một dự án, tôi không có nhiều thời gian 
để nghỉ ngơi. Tôi thích vẻ ngoài của mình khi làm 
việc. Tôi tin rằng mình đang sống cuộc sống đầy đủ 
nhất khi làm việc, vì vậy tôi không còn lựa chọn 
nào khác ngoài việc làm việc chăm chỉ hơn”.

                                                                   Mi 
Vân

Ba Phần Hoang Dã của Ngô 
Thiến - Trương Bân Bân chuẩn 
bị lên sóng?

Phim mới của Ngô Thiến và Trương Bân 
Bân đang được khán giả nóng lòng 
muốn thưởng thức ngay, sau khi loạt 

hình ảnh ngọt hơn mật giữa họ được đăng tải.

Mới đây tạp chí ELLEMEN phối hợp với 
Tencent Video đã tung đoạn phim ngắn giữa Ngô 

Thiến và Trương Bân Bân, cặp đôi chính trong tựa 
phim Ba Phần Hoang Dã. Qua loạt hình ảnh có thể 
thấy rằng, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều 
khoảnh khắc lãng mạn giữa Từ Yến Thời - Trương 
Bân Bân và Hướng Viên - Ngô Thiến trong câu 
chuyện tình yêu và sự nghiệp đầy nhiệt huyết.

Tình yêu hay sự nghiệp? Trẻ con thường đưa 
ra lựa chọn nhưng người lớn thường đều muốn cả 
hai. Ba Phần Hoang Dã là web drama chuyển thể từ 
tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử, 
khai thác đề tài tình cảm và sự nghiệp dự kiến sẽ 
phát sóng trong năm nay.

Trong phim, Ngô Thiến và Trương Bân Bân 
bắt đầu từ mối quan hệ 'hợp tác bổ trợ', đối mặt với 
môi trường công việc đầy áp lực, họ đã quyết định 
bắt tay nhau và cùng sát cánh để chinh phục ước 
mơ. Xen lẫn với ngọn lửa nhiệt huyết của người trẻ 
vì lý tưởng sự nghiệp là hương vị ngọt ngào nồng 
nhiệt của tình yêu, những niềm vui rất đỗi bình 
phàm trong cuộc sống. Họ dũng cảm không sợ hãi, 
quyết tâm và kiên trì không từ bỏ mục tiêu của 
mình, đồng hành cùng phấn đấu để vươn tới đỉnh 
cao thành công.

Qua loạt hình ảnh, fan hâm mộ đang rất háo 
hức để được thưởng thức câu chuyện giữa cặp đôi. 
Với cảm giác CP tự nhiên từ hai diễn viên sáng giá, 
Ngô Thiến và Trương Bân Bân thật sự phù hợp khi 
ở cạnh nhau. Cả hai như lan tỏa sự lãng mạn qua 
những cử chỉ và cảm xúc vui vẻ hạnh phúc thể hiện 
trên gương mặt.

Đáng nói, 'nữ thần thanh xuân' của chúng ta đã 
lấy lại được nét đẹp trong sáng, tươi trẻ của mình 
sau khoảng thời gian xuống sắc vì chuyện cá nhân 
để vào vai cô nàng Hướng Viên đáng yêu hoạt bát. 
Trương Bân Bân vẫn luôn nổi bật với vẻ ngoài điển 
trai và lối diễn xuất đã được khán giả công nhận 
trong những tác phẩm anh từng tham gia trước đây.

Hiện tại, bộ phim vẫn chưa chính thức công bố 
ngày phát sóng nhưng fan hâm mộ của cặp đôi 
đang rất hào hứng trước chemistry giữa hai người. 
Dự đoán đây sẽ là một bộ phim chiếu mạng đáng để 
thưởng thức và các mọt phim lại có thêm một CP 
để ship nhiệt tình.

                                                                    
An Chi
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Lý do Kpop chuộng mô hình 
nhóm nhạc đông thành viên

Để đáp ứng sở thích đa dạng của công 
chúng, các công ty giải trí Hàn Quốc 
ngày càng cho ra mắt nhiều nhóm 

nhạc với thành viên đông đảo hơn.

“Với nhiều thành viên như này, chắc chắn 
trong số họ có ít nhất một người hợp gu bạn”, 
Korea JoongAng Daily trích dẫn câu nói được sử 
dụng rộng rãi tại cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Cách nói này ra đời khi người hâm mộ nhận 
thấy số lượng thành viên trung bình của nhóm nhạc 
thần tượng đang có xu hướng gia tăng. Với thần 
tượng Kpop thế hệ đầu và thế hệ hai - tập hợp nghệ 
sĩ ra mắt trong khoảng từ cuối những năm 1990 đến 
đầu năm 2010 - 5 thành viên từng là con số tiêu 
chuẩn.

Tuy nhiên, ngày nay, phần lớn nhóm nhạc thần 
tượng ra mắt với đội hình chứa ít nhất 6, 7 thành 
viên, bên cạnh một số trường hợp ngoại lệ như 
nhóm nữ 4 thành viên BlackPink, aespa hay nhóm 
nam 5 thành viên TXT.

Có thể thấy, nhóm nhạc Kpop sở hữu trên 10 
thành viên - điều từng khiến công chúng xôn xao - 
giờ không còn là chuyện hiếm. NCT, nhóm nhạc 
Kpop đông người nhất hiện nay, có tổng số thành 
viên lên tới 23 người.

Nguyên nhân nhóm nhạc Kpop đông thành 
viên

Nhóm nhạc Kpop thời kỳ đầu chủ yếu có ít 
thành viên. Năm 1996, H.O.T - nhóm thần tượng 
nam đầu tiên của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn 
Quốc - ra mắt với đội hình 5 người. Tương tự, 
S.E.S, nhóm nữ đầu tiên trong Kpop, được giới 
thiệu tới công chúng vào năm 1997 dưới tư cách 
nhóm nhạc 3 thành viên.

Nối tiếp sau đó là sự xuất hiện của Fin.K.L 
(nhóm nữ 4 thành viên), g.o.d (nhóm nam 5 thành 
viên) và Baby VOX (nhóm nữ 5 thành viên). Các 
nhóm nhạc tập hợp trên 5 người như Shinhwa và 
Sech Kies là trường hợp hiếm tại thời điểm đó.

Với thần tượng Kpop thế hệ hai - cụm từ chỉ 
nghệ sĩ ra mắt từ giữa những năm 2000 đến đầu 
những năm 2010 - mô hình nhóm nhạc 5 thành viên 
trở thành công thức tiêu chuẩn. Hầu hết nhóm thần 
tượng Kpop thế hệ hai, điển hình như DBSK, 
SS501, Big Bang, Wonder Girls, Kara, F.T.Island, 

SHINee, f(x), có màn debut với đội hình 5 người. 
Dù Super Junior ra mắt cùng 12 thành viên vào 
năm 2005, ban đầu, họ chỉ là nhóm nhạc dự án dự 
kiến hoạt động trong 3 tháng.

Khi SNSD có màn debut với 9 người vào năm 
2009, số lượng thành viên trong nhóm lập tức trở 
thành chủ đề nóng. Việc học thuộc, kể tên cả 9 
thành viên từng được coi như cách thức thú vị để 
một người chứng minh bản thân “biết cập nhật xu 
hướng”.

Bên cạnh loạt hit đình đám, SNSD còn gây 
dựng được cộng đồng người hâm mộ đông đảo 
bằng cách tích cực xuất hiện trên sóng truyền hình. 
Mỗi thành viên được cử tham gia một vài chương 
trình thực tế khác nhau. Theo Korea JoongAng 
Daily, thành công vang dội của SNSD đã chứng 
minh hiệu quả của chiến lược “nhóm nhạc đông 
thành viên”.

Xu hướng nhóm nhạc đông người đạt cao trào 
vào năm 2012, khi nhóm nhạc nam EXO ra mắt 
cùng 12 thành viên, gây bất ngờ cho người hâm mộ 
Kpop. Ban đầu, nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò về 
cách công ty chủ quản dự định sắp xếp đội hình, từ 
phân chia phần hát tới cách 12 người nhảy, phối 
hợp trên sân khấu. Nhiều ý kiến cho rằng việc sở 
hữu “quá nhiều thành viên” có thể khiến màn trình 
diễn của EXO trở nên lộn xộn, kỳ lạ và mất tập 
trung.

Tuy nhiên, sau khi EXO vươn lên thành một 
trong số nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc, qua 
đó khiến câu nói “chắc chắn trong số họ có ít nhất 
một người hợp gu bạn” trở nên phổ biến. Ý tưởng 
thành lập nhóm nhạc đông thành viên bắt đầu được 
ghi nhận rộng rãi tại giới giải trí Hàn Quốc.

“Họ không rõ công chúng thích gì, nên họ 
chuẩn bị tất cả mọi thứ”, Korea JoongAng Daily 
trích dẫn điều người hâm mộ Kpop thường nói khi 
bàn luận lý do công ty giải trí bắt đầu đưa càng 
nhiều thành viên vào trong một nhóm nhạc càng 
tốt.

Tại thời điểm ngành công nghiệp thần tượng 
tiến vào giai đoạn bão hòa với hàng chục nhóm 
nhạc ra mắt chỉ trong một tháng, việc thu hút sự chú 
ý của khán giả và biến họ thành người hâm mộ đã 
trở thành cuộc cạnh tranh đầy gay gắt.

Giải pháp được công ty giải trí Hàn Quốc đưa 
ra là đáp ứng tối đa sự đa dạng trong sở thích cá 
nhân. Đông thành viên đồng nghĩa với sẽ có nhiều 
kiểu ngoại hình, tính cách, tài năng khác nhau cùng 
tụ hợp trong một nhóm nhạc.

Đặc biệt, khi khán giả bắt đầu dành sự yêu 
thích cho một thành viên trong nhóm, họ có xu 
hướng trở thành người hâm mộ của cả nhóm - điều 
giúp mang lại lợi ích không nhỏ.

Sau khi nhóm nhạc 13 thành viên Seventeen ra 
mắt vào năm 2015, nhóm thần tượng sở hữu hơn 10 
thành viên không còn gây bất ngờ cho công chúng.

Sự xuất hiện của thành viên người ngoại 
quốc

Ngày nay, đa phần nhóm nhạc Kpop đông 

người sở hữu thành viên ngoại quốc.

Đó là vì đối tượng khán giả của ngành công 
nghiệp này không còn gói gọn trong khu vực Hàn 
Quốc. Để đạt mục tiêu phát triển trên quy mô toàn 
cầu, nhiều công ty giải trí bắt đầu tuyển chọn thực 
tập sinh người nước ngoài. Họ nhận ra một trong số 
cách thức phổ biến và hiệu quả nhất để tiếp cận 
khán giả ngoại quốc là cho ra mắt nhóm nhạc có 
chứa thành viên không phải người Hàn Quốc.

Điều này bắt đầu được thực hiện từ khi thế hệ 2 
tại Kpop mở ra, với sự xuất hiện của nam ca sĩ 
người Mỹ gốc Thái Nichkhun (2PM), hai nữ ca sĩ 
người Trung Quốc Jia và Fei (Miss A).

Một nhân viên làm việc tại công ty giải trí Hàn 
Quốc chia sẻ cùng Korea JoongAng Daily: “Khi 
thị trường nước ngoài ngày càng trở nên quan trọng 
với thần tượng Kpop, họ cần làm hài lòng người 
hâm mộ từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác 
nhau. Điều đó khiến công ty giải trí quyết định bổ 
sung thành viên có khả năng thu hút khán giả của 
các nền văn hóa khác nhau - thường sẽ là người đến 
từ chính quốc gia đó”.

Vô hình trung, việc tăng cường tuyển chọn 
thành viên ngoại quốc để nhóm nhạc Kpop trở nên 
đa dạng hơn đã dẫn đến gia tăng số lượng thành 
viên trong một nhóm.

Ngày nay, rất khó để người hâm mộ Kpop bắt 
gặp nhóm nhạc chỉ có thành viên người Hàn Quốc. 
Quốc tịch của thần tượng Kpop ngày càng trở nên 
đa dạng. Tại Kpop xuất hiện thần tượng người 
Thái, người Trung Quốc, người Nhật, người Mỹ, 
hay thậm chí là người Indonesia và người Việt 
Nam. Một số cái tên phổ biến có thể kể đến Lisa 
(BlackPink), Bambam (GOT7), Momo, Mina, 
Sana (TWICE), Yuta (NCT), Victoria (f(x))... Sự 
góp mặt của họ đã góp phần lớn giúp gia tăng độ 
nổi tiếng của nhóm tại quê nhà.

Quan điểm của người hâm mộ

Thời kỳ đầu, khi nhóm nhạc đông thành viên 
ra mắt, họ thường xuyên phải đối mặt với lời chế 
giễu từ công chúng. Khán giả phàn nàn rằng rất khó 
để nhớ hết tên các thành viên.

Tuy nhiên, sau khi họ thành công, gây dựng 
cộng đồng người hâm mộ trung thành nhờ âm nhạc 
và màn trình diễn chất lượng, fan không chỉ chấp 
nhận đội hình đông đảo thành viên, mà còn coi điều 
này như nét đặc trưng riêng của nhóm.

Đặc biệt, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích 
thú trước màn vũ đạo đẹp mắt, được dàn dựng công 
phu mà chỉ nhóm nhạc đông thành viên mới có thể 
thực hiện. Công chúng dành lời khen ngợi cho 
nhiều nhóm nhạc như EXO, WJSN, The Boyz, 
IZ*ONE vì đã tận dụng tốt đội hình của họ để đem 
đến màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng mô hình 
nhóm nhạc thần tượng đông người có thể dẫn đến 
xích mích trong chính cộng đồng người hâm mộ 
nhóm. Một trong số cuộc tranh cãi phổ biến nhất 
ngày nay giữa fan Kpop là về cách công ty phân 
chia phần hát cho các thành viên.
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Với đội hình lên tới hơn chục người, việc 1, 2 
thành viên chỉ được hát vỏn vẹn vài giây trong cả 
ca khúc không còn là điều hiếm gặp tại Kpop. Điều 
này sẽ khiến người hâm mộ của ca sĩ đó cảm thấy 
giận dữ, cho rằng thần tượng của mình bị đối xử bất 
công, thậm chí nảy sinh sự ghét bỏ với các thành 
viên được hát nhiều hơn, hoặc có nhiều thời lượng 
lên hình hơn.

Dù vậy, xu hướng cho ra mắt nhóm nhạc đông 
thành viên tại Kpop dường như chưa có dấu hiệu hạ 
nhiệt.

CLASS:y, nhóm nhạc chiến thắng của 
chương trình thi đấu âm nhạc My Teenage Girls, sẽ 
ra mắt với đội hình 7 thành viên vào tháng 4. Cũng 
trong tháng này, nhóm nhạc nữ 6 thành viên ILY:1 
dự định phát hành ca khúc đầu tay. Mới đây, Brand 
New Music công bố thông tin về YOUNITE, 
nhóm nhạc 9 thành viên có sự góp mặt của thực tập 
sinh Lee Eun Sang. SM Entertainment đồng thời 
cho biết họ có kế hoạch bổ sung thành viên mới cho 
NCT mà không có giới hạn cụ thể.

Quan sát danh sách nhóm nhạc thần tượng 
chuẩn bị ra mắt trong năm 2022, Korea JoongAng 
Daily nhận định rằng mô hình nhóm nhạc đông 
thành viên vẫn sẽ được ưa chuộng tại Kpop trong 
thời gian tới.

                                                                 
Thúy Hà

Lưu Hải Khoan: Đa tài, đa 
diện và lôi cuốn! 

Thành danh từ vai Lam Hy Thần trong 
phim Trần tình lệnh, Lưu Hải Khoan 
không dừng lại ở đó, anh bước tiếp 

từng bước chậm mà chắc trau dồi kỹ năng diễn 
xuất, mỗi bộ phim mỗi vai diễn đều được anh chăm 
chút tỉ mỉ, chàng cảnh sát chính trực, nhà tạo mẫu 
thâm tình… những nhân vật này đều được anh thể 
hiện một cách tròn trịa, sinh động, có hồn. Phong 
thái trầm tĩnh quý phái kết hợp với lối diễn xuất tự 
nhiên của Lưu Hải Khoan, tạo ra những nhân vật đa 
diện, lôi cuốn.

Lớp 6 đạt trình độ piano cấp 10, đến nay 
vẫn đam mê âm nhạc

Trong lòng đa số khán giả, hình tượng của Lưu 
Hải Khoan thiên về mẫu hình người đàn ông dịu 
dàng, từng hành vi cử chỉ của anh đều mang đến 
cảm giác trầm ổn và ấm áp như ánh mặt trời, dù là 
trong công việc hay trong cuộc sống, anh đều là 
một sự tồn tại khiến mọi người vô cùng yên tâm. 
Đối với Lưu Hải Khoan mà nói, sở dĩ anh có thể trở 
thành hình tượng người đàn ông dịu dàng trong 
lòng khán giả, một mặt là vì gen di truyền của gia 
đình, mặt khác là do nuôi dưỡng mà có.

Lưu Hải Khoan sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống nghệ thuật, cha anh từng học thanh 
nhạc tại Học viện âm nhạc Thẩm Dương, tinh 
thông nhiều loại nhạc cụ, điều này vô tình ảnh 
hưởng đến Lưu Hải Khoan. Năm 5 tuổi, cha đã cho 

Lưu Hải Khoan học piano; ngoài ra, anh còn học 
bóng rổ từ năm lớp 3. Để rèn luyện kỹ năng ném 
bóng và nhảy cao, anh thức dậy từ 4-5 giờ sáng để 
tập luyện, 6 giờ tự học; sau khi tan học về nhà thì 
luyện đàn piano. Năm lớp 6, trình độ piano của Lưu 
Hải Khoan đã đạt trình độ cấp 10.

Đương nhiên, dù là người có tài năng thiên 
phú hơn nữa, cũng phải chăm chỉ tập luyện hàng 
ngày. Thời tiểu học, khi những đứa trẻ khác còn ở 
bên ngoài chạy nhảy vui chơi, Lưu Hải Khoan đã 
biết tự giác về nhà luyện đàn piano sau giờ học. 
Ngoài piano, anh còn tự học nhiều loại nhạc cụ 
khác như guitar… Bên cạnh niềm đam mê âm 
nhạc, Lưu Hải Khoan còn có sở thích chơi bóng rổ, 
để kỹ năng chơi bóng của mình ngày càng tiến bộ, 
anh dành thời gian rảnh rỗi để tập bóng. Năm 2016, 
Lưu Hải Khoan tham gia cuộc thi bóng rổ “Super 
Penguin Basketball Celebrity Game”, tuy cuối 
cùng kết quả cuộc thi không như ý, nhưng đủ khiến 
đông đảo khán giả thấy được tài năng chơi bóng 
của anh và công sức mà anh đã bỏ ra.

Sự lựa chọn tốt nhất

Năm 2013, Lưu Hải Khoan dựa vào sự cố 
gắng của bản thân thi vào khoa diễn xuất Học viện 
điện ảnh Bắc Kinh, bắt đầu học diễn xuất chuyên 
nghiệp. Tuy việc này đi chệch hướng với con 
đường âm nhạc mà anh đã hoạch định, nhưng anh 
vẫn nghiêm túc học tập, cũng không từ bỏ niềm 
đam mê âm nhạc của mình.

Năm 2016, Lưu Hải Khoan đóng vai chính 
trong bộ phim đầu tay Kỷ nguyên điện tử, đồng 
thời phụ trách trình bày ca khúc chủ đề phim. Vừa 
có thể đứng trước ống kính dùng diễn xuất kể 
chuyện cho khán giả, lại có thể ở sau hậu trường 
dùng giọng hát thể hiện tình cảm của mình, đối với 
Lưu Hải Khoan mà nói đây có lẽ là sự lựa chọn tốt 
nhất.

Năm 2019, bộ phim Trần tình lệnh mà Lưu 
Hải Khoan tham gia diễn xuất chính thức lên sóng, 
anh đóng vai người đứng đầu Lam thị - Lam Hy 
Thần được khán giả đón nhận và yêu thích. Nhờ vai 
diễn này, Lưu Hải Khoan đoạt giải Diễn viên 
truyền hình tiềm năng tại Tencent Video All Star 
Awards thường niên, khiến càng nhiều khán giả 
nhìn thấy thực lực diễn xuất của anh.

Dốc sức cho diễn xuất

Trong bộ phim mới nhất Kính song thành, Lưu 
Hải Khoan thủ vai tướng quân Vũ Hoan của bộ tộc 
Thương Lưu, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, mày 
kiếm mắt sáng, có cuộc đời sóng gió từ nhỏ, vì tính 
cách nhân vật phức tạp nên được khán giả háo hức 
trông đợi, vừa xuất hiện đã dấy lên những cuộc 
tranh luận sôi nổi.

Trong phim, hình tượng nhân vật Vũ Hoan có 
phong thái uy nghiêm đĩnh đạc, tính cách lạnh 
lùng, trong khi ngoài đời Lưu Hải Khoan là mẫu 
chàng trai dí dỏm tiêu chuẩn của vùng Đông Bắc, 
trên mạng xã hội anh hóa thân thành “cỗ máy tạo 
niềm vui” trêu ghẹo dân mạng, hình thành sự tương 
phản rõ rệt với Vũ Hoan, cũng vì thế anh có thêm 
rất nhiều fan hâm mộ.

Điều đáng nói là, những cảnh võ thuật trong 
phim đều được Lưu Hải Khoan thể hiện 1 cách trôi 
chảy như mây trôi nước chảy, dân mạng thi nhau 
bày tỏ: “Xem cảnh võ thuật của Vũ Hoan khí thế 
hừng hực”, “Cảnh võ thuật của Vũ Hoan rất giàu 
cảm xúc”… Dù chỉ là một động tác rút kiếm anh 
cũng nghiền ngẫm vô số lần, hay bài viết phân tích 
tính cách nhân vật dài 3000 từ được công bố khi bộ 
phim lên sóng, đâu đâu cũng thấy sự dụng tâm của 
Lưu Hải Khoan đối với vai diễn.

Từ cảnh sát Lâm Đào thẳng thắn, chính trực 
trong phim Pháp y Tần Minh: Người sống sót, đến 
huynh trưởng Lam Hy Thần dịu dàng, tao nhã 
trong Trần tình lệnh, từ hiệp khách tiêu sái Tư Đồ 
Lang Lang trong phim Trường ca hành, đến Vũ 
Hoan trong Kính song thành, các nhân vật do Lưu 
Hải Khoan xây dựng đều có nét đặc trưng riêng, 
không khó để nhận ra đây là kết quả của sự dốc sức 
mà anh dành cho diễn xuất.

                                                             Quốc 
Minh

Yoon Eun Hye sẽ ra mắt với 
tư cách là nhà văn, sau thời gian 
ở ẩn vì bị chê bai nhan sắc tàn 
phai do thẩm mỹ

Vào ngày 24 tháng 3 (theo giờ địa 
phương), một phương tiện truyền 
thông độc quyền đã đưa tin rằng, 

Yoon Eun Hye gần đây đã nhận được lời đề nghị 
chính thức từ một công ty xuất bản và hiện đang 
làm việc cho cuốn sách tự truyện của mình. Đây sẽ 
là tự truyện đầu tiên được xuất bản dưới tên của 
Yoon Eun Hye, thu hút sự chú ý.

Trong quyển tự truyện sắp tới của cô ấy, sẽ bao 
gồm những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày và 
sở thích đơn giản của Yoon Eun Hye. Hơn nữa, 
những bức ảnh sẽ được đưa vào cuốn sách, bao 
gồm cả những bức tranh do chính tay Yoon Eun 
Hye vẽ.

Yoon Eun Hye nổi tiếng với “đôi bàn tay 
vàng” trong làng giải trí, đến mức cụm từ “nét chữ 
của Yoon Eun Hye” thường xuyên được nhắc đến. 
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Chữ viết tay của Yoon Eun Hye cũng được sử dụng 
trong các cảnh trong các bộ phim truyền hình nổi 
tiếng của người đẹp như “Princess Hours”, 
“Coffee Prince”, v.v...

Ngoài ra, kỹ năng nấu ăn của Yoon Eun Hye đã 
được tiết lộ trong cuốn sách nấu ăn của chính mình 
“do eat again” phát hành năm ngoái. Quyển tự 
truyện của Yoon Eun Hye dự kiến   phát hành vào 
nửa cuối năm nay.

“Thái tử phi” Yoon Eun Hye từng được mệnh 
danh là “tình đầu” nhờ liên tục góp mặt trong 2 
bom tấn là “ Goong“ và “Coffee Prince”. Bên cạnh 
đó, nhan sắc trong trẻo chuẩn nữ thần của nữ diễn 
viên đã trở thành một trong những biểu tượng sắc 
đẹp của làng giải trí lúc bấy giờ.

Ấy vậy mà, chỉ vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà 
mà Yoon Eun Hye không những đánh mất sắc đẹp 
tự nhiên mà lối diễn xuất của cô còn trở nên vô 
cùng sượng sùng và đơ cứng. Đơn cử như “ Love 
Alert”, tựa phim đáng quên nhất sự nghiệp của 
Yoon Eun Hye.

Dù vẫn còn ở độ tuổi chín của sự nghiệp nhưng 
lần tái xuất này của Yoon Eun Hye không được 
người xem đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ra, những 
năm qua, người đẹp sinh năm 1984 cũng không 
góp mặt trong dự án phim truyền hình hay điện ảnh 
nào.

Năm 2015, Yoon Eun Hye bất ngờ vướng vào 
lùm xùm đạo nhái mẫu quần áo, và gương mặt bị 
chê mất tự nhiên do “chỉnh sửa” quá đà nên sự 
nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc từ đó. Vì nhận 
nhiều chỉ trích từ khán giả nên nữ diễn viên đã 
quyết định rút khỏi showbiz gần 3 năm.

Năm 2020, cô cùng nam tài tử Gong Yoo và 
đoàn làm phim “Coffee Prince” đã tái hợp trong 
một bộ phim tài liệu sau 13 năm tác phẩm lên sóng. 
Trong chương trình này, cô nàng tomboy Eun Chan 
ngày nào chia sẻ bản thân chưa kết hôn vì muốn tập 
trung phát triển sự nghiệp.

Yoon Eun Hye cũng cho biết sau những ồn ào 
trong quá khứ, cuộc sống hiện tại của cô không hề 
dễ dàng. Ngôi sao 38 tuổi tâm sự thêm rằng cô ít 
gặp mặt bạn bè và cũng không hẹn hò với ai nhiều 
năm qua: “Không ai hỏi xin số điện thoại của tôi 
hay mời tôi đi chơi suốt 8 năm qua”.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, trong suốt thời gian 
ở ẩn, cô thường bị mất ngủ dẫn đến stress và phải 

giải khuây bằng bia rượu. Tuy nhiên, nhờ sự giúp 
đỡ của người thân, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ và 
tìm cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một 
cách tích cực hơn.

Mỹ nhân họ Yoon bộc bạch: “Tôi khóc không 
vì buồn. Tôi chỉ cố gắng sống tốt hơn. Tôi từng tìm 
cách kiềm chế cảm xúc của mình nhưng giờ đây tôi 
cảm thấy thoải mái sau khi khóc mỗi ngày. Tôi trở 
nên khỏe mạnh hơn sau khi vượt qua những giới 
hạn bản thân hay sự phán xét của người khác”.

Hồi cuối năm ngoái, người đẹp cho biết đi xét 
nghiệm sau khi người thân nhiễm COVID-19. Cô 
lập tức cách ly theo chỉ dẫn của cơ quan y tế. Người 
đẹp viết: “Hiện tôi chưa có triệu chứng nghiêm 
trọng, mong mọi người đừng quá lo lắng, các bạn 
hãy chú ý bảo vệ sức khỏe”.

Hiện tại, Yoon Eun Hye sống khá kín tiếng và 
vẫn chưa có ý định lập gia đình đù đã sắp bước sang 
tuổi 40. Hi vọng rằng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng 
tìm được nửa kia phù hợp với mình và sớm trở lại 
với các vai diễn ấn tượng hơn trong tương lai.

                                                               Minh 
Hạo

Phim đầu tiên của Kim Woo 
Bin sau khi điều trị ung thư

“Our Blues” đánh dấu sự trở lại của Kim 
Woo Bin sau 6 năm im ắng vì điều trị bệnh. Nam 
diễn viên vào vai đội trưởng Park Jeong Joon.

Newsis đưa tin ngày 29/3, ê-kíp sản xuất phim 

Our Blues công bố những hình ảnh mới của Kim 
Woo Bin. Our Blues là bộ phim dài tập phát trên đài 
tvN, kể về câu chuyện cuộc sống của nhiều nhân 
vật khác nhau ở đảo Jeju. Đây là phim truyền hình 
đầu tiên của nam diễn viên sau 6 năm vắng bóng.

Theo Sport DongA, Kim Woo Bin thậm chí 
phơi nắng để có làn da khỏe khoắn, phù hợp với vai 
diễn trên phim. Công chúng dành cho nam diễn 
viên sự kỳ vọng lớn. 

Đặc biệt, bạn gái của Kim Woo Bin là Shin 
Min Ah cũng tham gia Our Blues. Tuy nhiên, cô 
đóng cặp với Lee Byung Hyun, trong khi bạn diễn 
của Kim Woo Bin là Han Ji Min.

Trong phim, anh vào vai đội trưởng Park 
Jeong Joon. Anh gắn bó với Jeju suốt nhiều năm 
trong khi những người xung quanh đã chuyển đến 
sinh sống ở Seoul hào nhoáng. Park Jeong Joon 

luôn muốn bảo vệ gia đình và mảnh đất Jeju anh 
yêu quý.

Park Jeong Joon được miêu tả là người đàn 
ông lãng mạn, sẵn sàng tu sửa một chiếc xe thành 
quán cà phê và kinh doanh ven biển. Ước mơ của 
anh là có cuộc sống đơn giản ở Jeju với người phụ 
nữ anh yêu. Our Blues ra mắt vào ngày 9/4.

Kim Woo Bin sinh năm 1989, bắt đầu với vai 
trò người mẫu. Sau đó anh tham gia nhiều phim 
điện ảnh và truyền hình như Twenty, School 2013, 
Phẩm chất quý ông, The Heirs... Phim gần nhất của 
Kim Woo Bin là Uncontrollably Fond diễn cùng 
Suzy lên sóng năm 2016.

Năm 2017, nam diễn viên được chẩn đoán 
mắc bệnh ung thư vòm họng. Đến năm 2020, sau 
khi điều trị, Kim Woo Bin dần trở lại với công việc.

                                                                    
An Chi

Kim Sejeong xác nhận đóng 
chính trong phim chuyển thể 
webtoon “Sleepeeer Hit”

Kim Sejeong xác nhận đóng vai chính 
trong bộ phim truyền hình mới của 
SBS “Today's Webtoon”, remake từ 

bộ phim “Sleepeeer Hit!” của Nhật Bản. 

Phim kể về hành trình của một người phụ nữ 
đấu tranh cùng với các đồng nghiệp của mình để 
trở thành một biên tập viên webtoon thực thụ sau 
khi gia nhập bộ phận biên tập. 

Bộ phim truyền hình gốc của Nhật Bản được 
phát sóng vào năm 2016 thông qua đài TBS và 
nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả vào thời 
điểm đó.

Kim Sejeong vào vai On Maeum, nữ chính và 
là một nhân viên mới trong bộ phận biên tập 
webtoon, cô được xem là “biểu tượng tích cực” 
vượt qua những khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt.

Hiện tại, diễn viên Nam Yoon Su đang trong 
quá trình đàm phán vai nam chính của bộ phim. 

“Today's Webtoon” sẽ do biên kịch Jo Ye 
Rang và Lee Chae Eun chắp bút. Dưới sự chỉ đạo 
của đạo diễn Jo Soo Won, bộ phim dự kiến sẽ được 
phát sóng vào nửa cuối năm nay.

                                                                    
An Chi
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Từ gái làng chơi phóng đãng 
trở thành Hoàng hậu quyền lực, 
tàn sát 30.000 người rồi tái thiết 
luật pháp để bảo vệ phụ nữ

Dù có xuất thân thấp hèn nhưng vị 
Hoàng hậu này được mệnh danh là 
một trong số những người phụ nữ 

quyền lực nhất trong lịch sử thế giới, tham gia vào 
quá trình thúc đẩy sự bình đẳng giới, đem lại quyền 
lợi cho phụ nữ.

Bức tranh sơn dầu vẽ hoàng hậu Theodora 
của Jean-Joseph Benjamin-Constant

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu của một đế chế 
vĩ đại, chuyện mới nghe tưởng chừng chỉ xuất hiện 
trên phim ảnh nhưng lại hoàn toàn có thật trong 
lịch sử. Đó là câu chuyện về cuộc đời của Theodora 
- một phụ nữ xuất thân từ tầng lớp tận cùng của xã 
hội nhưng lại có những bước tiến vĩ đại để trở thành 
người vô cùng quyền lực trong xã hội La Mã…

Xinh đẹp tuyệt trần dù tuổi thơ khốn khó
Sinh ra ở Syria trong một gia đình có 3 chị em 

vào năm 500, Theodora là một cô gái thuộc tầng 
lớp nghèo hèn trong xã hội Byzantine. Cha nàng - 
Acacius ,  là  một  nài  ngựa ở  thành phố 
Constantinople. Mẹ nàng là một vũ công mua vui 
trong các quán rượu địa phương. 

Khi Theodora ngấp nghé tuổi lên 10, cha nàng 
đã qua đời để lại 4 mẹ con. Tuy nhiên, không lâu 
sau đó, mẹ nàng tái hôn với một người đàn ông 
khác và cả gia đình nàng chuyển đến La Mã sống 
cùng người cha dượng này.

Tuy tuổi thơ khốn khó nghèo nàn, nhưng 
Theodora càng lớn càng trở nên xinh đẹp, có thể 
nói là xinh đẹp nhất nhà với mái tóc màu nâu đỏ, 
làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt đen láy và đôi 
môi vô cùng gợi cảm, đúng như ý nghĩa của cái tên 
gọi Theodora có nghĩa là "món quà của Thượng 
Đế". 

Và khi mẹ nàng nhận thấy con gái đã đủ tuổi 
trưởng thành, Theodora được mẹ đồng ý cho nối 
nghiệp làm vũ nữ để phụ kiếm tiền trang trải cuộc 
sống.

Bằng nhan sắc trời phú cùng những kỹ năng 
nhảy múa điêu luyện được thừa hưởng từ mẹ mình, 
Theodora nhanh chóng hòa nhập vào cái nghề phải 

nói là gần như thấp kém nhất trong xã hội khi đó: 
dùng thân thể của mình để mua vui cho biết bao 
nhiêu đàn ông ở các quán rượu. 

Thậm chí, để giữ chân khách và thu hút nhiều 
người đàn ông hơn nữa, Theodora đã chấp nhận 
đóng nhiều vai khỏa thân trong các vở kịch trên sân 
khấu.

Sử sách ghi chép, Theodora đã làm biết bao 
nhiêu khán giả ngây ngất trước vẻ đẹp quyến rũ 
không gì cưỡng nổi của mình. Cũng từ đó, trong 
những buổi yến tiệc sang trọng của các gia đình 
quyền quý, nàng thường xuyên được mời tới biểu 
diễn. 

Nàng cũng là đối tượng săn đuổi của không 
biết bao nhiêu người đàn ông giàu có, địa vị cao lúc 
bấy giờ. Tuy vậy, Theodora dù sao cũng chỉ là một 
vũ nữ thấp hèn nên các mối quan hệ đến với nàng 
chẳng qua cũng chỉ là vui chơi qua đường, nàng 
chưa hề được bất kỳ người đàn ông nào coi trọng.

Không lâu sau, biến cố ập đến lần nữa, mẹ 
Theodora đã qua đời vì bệnh tật, bỏ lại 3 chị em gái, 
hai chị em của Theodora vì buồn chán đã bỏ đi đến 
nơi khác sinh sống, không rõ tung tích. 

Còn một mình Theodora, cũng vì quá cô đơn 
chán nản vì cái chết của mẹ cũng như là sự chia 
cách của gia đình, nàng bắt đầu cuộc sống buông 
thả hơn khi chấp nhận bán thân vào một nhà chứa 
và dùng thân xác của chính mình để mưu sinh kiếm 
sống qua ngày.

Lọt vào mắt xanh của Hoàng đế tương lai
Lúc bấy giờ, Hoàng đế Anastase của đế quốc 

Byzantine vừa băng hà. Trong triều đình liền xuất 
hiện cuộc tranh ngôi vương đẫm máu, một bên 
gồm những triều thần ủng hộ Thái tử, một bên là 
những người ủng hộ chỉ huy trưởng ngự lâm quân 
Justin. 

Justin chỉ là một lão già lẩm cẩm, nhưng may 
mắn thay ông có sự giúp đỡ của người cháu tên 
Justinian. Bằng trí thông minh và nhiều thủ đoạn, 
Justinian đã khéo léo vận động nhiều triều thần 
tống giam Thái tử Hypatios và đưa Justin lên làm 
vua vào năm 518. Chính vì vậy, sau khi lên ngôi 
vua, Justin liền giao hết quyền hành vào tay người 
cháu của mình.

Đặc biệt đáng nói, Justinian lại là một trong 
những người đam mê nhan sắc của cô nàng vũ nữ 
Theodora lúc bấy giờ và khi có quyền lực trong tay, 
ông liền khao khát có được Theodora hơn bao giờ 
hết. 

Sử gia Procopius đã viết về tình yêu của ông 
đối với nàng vũ nữ thoát y rằng: "Theodora là mối 
tình mê khoái nhất của Justinian. Nàng đòi hỏi ân 
huệ gì, hoặc món vàng bạc châu báu nào, ông sung 
sướng cho nàng đầy đủ như nàng mong ước".

Vì quá mê mẩn nhan sắc của Theodora, 
Justinian đã ra lệnh xây một căn nhà ở ngay cạnh 
cung điện. Nhìn bên ngoài, đây chỉ là một tiệm may 
của một cô gái hiền lành, dễ mến nhưng ai ngờ, đây 
lại là nơi nghỉ ngơi của người quyền lực nhất La 
Mã bấy giờ - Justinian. 

Ông vô cùng yêu quý Theodora và dù đã có vợ 

đẹp, con khôn nhưng Justinian vẫn muốn tìm mọi 
cách để cưới một vũ nữ về làm vợ. 

Bằng sức ảnh hưởng của mình, Justinian bắt 
vua Justin xóa bỏ luật “vũ nữ không được kết hôn 
với các đại thần”. Ngay sau đó, một hôn lễ linh đình 
được tổ chức và Theodora nhanh chóng trở thành 
một người phụ nữ giàu có và đầy quyền lực.

Không dừng lại ở chức phu nhân của đại thần, 
Theodora còn may mắn hơn khi trở thành Nữ 
hoàng của Đế quốc La Mã. 

Bốn năm sau, ngày 1/4/527, hoàng đế Justin 
thoái vị, Justinian trở thành vị vua mới của La Mã 
và Theodora hiển nhiên trở thành Hoàng hậu của 
đế quốc vĩ đại. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất 
trong lịch sử nhân loại, một vũ nữ bước lên ngôi vị 
Hoàng hậu.

Bị phản đối vì có quá khứ phóng đãng thấp 
hèn

Uy quyền của Theodora khiến nhiều người 
trong xã hội bất mãn, họ cho rằng, việc để một vũ 
nữ làm "mẫu nghi thiên hạ" quả là nực cười. Chính 
vì vậy, một số triều thần đã hợp sức tạo ra một cuộc 
đảo chính mang tên Nika. 

Dân chúng cũng hưởng ứng cuộc tranh đấu bắt 
đầu bằng những cuộc đốt phá, cướp bóc, gây rối 
loạn khắp thủ đô. Cuộc khởi loạn lan rộng ra đến 
các vùng ngoại ô, sự đe dọa mỗi ngày mỗi bành 
trướng khiến nhà vua Justinian bắt đầu lo sợ...

Trước tình thế đó, Hoàng đế Justinian quyết 
định bỏ kinh đô, đem hết vàng bạc châu báu trốn ra 
ngoại quốc. Nhà vua không dám cho Theodora biết 
quyết định của triều đình, và đợi đến phút chót sẽ 
mời Hoàng hậu xuống tàu thoát nạn. 

Việc này đến tai Theodora, bà vô cùng tức giận 
và nói với Justinian rằng: “Thà chết như một 
Hoàng đế chiến đấu giữ ngai vàng của mình còn 
hơn là chạy trốn trong sợ hãi và sống như một lưu 
vong”.

Điều này khiến vua Justinian vô cùng xấu hổ, 
ông quyết tâm ở lại kinh đô để chiến đấu với quân 
phản loạn. Sau đó, Theodora ra lệnh chuyển ngược 
lại mọi thứ trên tàu về cung điện. Song, vì thấy 
chồng không còn khả năng suy nghĩ gì để giải 
quyết cuộc đảo chính nữa, bà liền trực tiếp vào 
cuộc.

Cứu cả đế quốc và tham gia thúc đẩy quá 
trình bình đẳng giới

Lợi dụng cơ hội hai phe chống đối bất hòa, 
Theodora chia rẽ rồi dùng tiền mua chuộc. Đến khi 
tình thế chín muồi, Theodora mới đánh một đòn bất 
ngờ để tiêu diệt phong trào chống đối. Cuối cùng 
bà nghĩ ra một âm mưu thâm độc để hạ gục đội 
quân này. Bà ra lệnh cho nội gián lôi kéo quân nổi 
loạn tới biểu tình tại một quảng trường. 

Sau khi có khoảng 30.000 người tới tham gia 
thì Theodora hạ lệnh đóng cổng. Quân đội tàn sát 
tất cả ai có mặt bên trong bao gồm cả người già, 
phụ nữ, trẻ nhỏ… Cuộc giết chóc khủng khiếp 
chưa từng thấy trong lịch sử đế quốc này đã khiến 
cho toàn bộ cuộc đảo chính tan vỡ.

Sau cuộc nổi dậy của Nika, Justinian và 
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Theodora đã xây dựng, cải cách Constantinople, 
biến thành phố này trở nên vô cùng lộng lẫy trong 
nhiều thế kỷ. Đặc biệt là Justinian và Theodora cho 
xây dựng lại cống dẫn nước, cầu, xây mới hơn 25 
nhà thờ... điều này đã thu hút vô số người dân về 
sinh sống. 

Lớn nhất trong số này là nhà thờ Hagia Sophia 
- một trong những kỳ quan kiến trúc của thế giới. 
Đôi vợ chồng này cẩn thận giám sát các quan tòa, 
để giảm bớt tham nhũng quan liêu.

Đặc biệt hơn, Theodora còn tham gia cải cách 
pháp luật trong việc gia tăng quyền của phụ nữ. Bà 
đã thông qua luật cấm ép buộc bán dâm tại các nhà 
thổ khép kín hay ban thêm quyền cho phụ nữ khi ly 
hôn và quyền sở hữu tài sản, lập án tử hình cho hiếp 
dâm, cấm việc giết hại những người vợ ngoại tình. 
Nhiều tu viện được mở ra để cưu mang những gái 
mại dâm đã hoàn lương.

Tuy nhiên, người phụ nữ "lắm công, nhiều tội" 
này lại ra đi một cách vô cùng đau đớn. Bà bị một 
vết loét trên ngực lâu dần tạo nên một khối u khổng 
lồ. Toàn thân của hoàng hậu trở nên đau nhức và 
cuối cùng, Theodora qua đời vào ngày 28/6/548 ở 
tuổi 48. ■ 

Tỷ phú thế giới chỉ đi 1 đôi 
giày và bài học ki bo để dạy con 
về giá trị của đồng tiền

Là một tỷ phú sở hữu hơn 500 triệu USD 
nhưng ông Raval từng “ki bo” với 
chính cậu con trai để dạy con về giá trị 

của đồng tiền.
Ông Narendra Raval hiện 58 tuổi và đang sở 

hữu khối tài sản trị giá hơn 500 triệu USD. Ông 
từng nằm trong danh sách 50 người giàu nhất châu 
Phi do Forbes bình chọn. Nguồn tài chính của ông 
Raval đến từ hoạt động kinh doanh thép, dây thép 
gai, xi măng, nhôm và cốt thép.

Điều đáng nói, không ai gọi ông bằng cái tên 
“Narendra” hay “Raval” mà đơn giản chỉ là 
“Guru”. Cái tên “Guru” không liên quan tới khối 
tài sản kếch xù mà ông đang nắm trong tay, mà nó 
xuất phát từ việc ông từng là một linh mục. Ông 
khởi nghiệp là linh mục ở Ấn Độ và sau đó trở 
thành trợ lý của linh mục tại một ngôi đền tại 
Kenya.

Cụ thể, ông Raval từng là cựu trợ lý của linh 
mục tại ngôi đền Swaminarayan, thuộc giáo phái 
Hindu. Nhưng ông đã bị khai trừ khỏi giáo phái khi 
kết hôn với một người phụ nữ Kenya. Sau đó, ông 
bắt đầu thành lập Tập đoàn Devki Group, chuyên 
sản xuất xi măng và cốt thép.

Một trong những điều khiến nhiều người 
ngưỡng mộ tỷ phú Raval chính là tấm lòng nhân 
đức, khi mới đây ông đã cho dừng hoạt động của 
một nhà máy sản xuất thép để chuyển sang sản xuất 
khí oxy nhằm cung cấp miễn phí cho các bệnh viện 
công đang gặp khủng hoảng vì dịch bệnh Covid-
19.

Sở hữu khối tài sản khiến bao người mơ ước, 

nhưng ông Raval lại khiến người ta sốc vì những 
thứ xung quanh mình. Theo đó, ông chỉ đi 1 đôi 
giày có giá bình dân 60 USD, 1 chiếc điện thoại 
bình thường, 6 cái cà vạt cùng 4 bộ complet. “Tôi 
có 4 bộ complet vì vợ tôi nói tôi cần có nhiều hơn 1 
bộ”, ông Raval chia sẻ.

Tỷ phú Narendra Raval sở hữu khối tài sản 
hơn 500 triệu USD

Nói về cuộc sống giản dị của mình, ông Raval 
thừa nhận nó xuất phát từ việc ông từng là thầy tu 
và xuất thân từ nghèo đói.

“Tôi từng chỉ mặc một bộ quần áo và đi chân 
đất suốt nhiều năm. Tôi còn không có gì để ăn. Giờ 
đây tôi cũng chỉ đi 1 đôi giày và sử dụng nó ít nhất 
là 5 năm. không cần thiết phải có nhiều giày để 
đi...”, ông Raval tâm sự.

Chưa hết, ông Raval cũng không có ví tiền, thẻ 
tín dụng hay thẻ ghi nợ ngân hàng.

Cuốn sách mang tên “Guru: Chặng đường dài 
vươn tới thành công” của ông từng bán được hơn 
100 triệu Shilling Kenya và toàn bộ số tiền này 
cũng đã được ông quyên góp cho hoạt động từ 
thiện.

Ngoài ra, ông còn điều hành các trung tâm bảo 
trợ trẻ em, cho xây dựng hàng loạt trường học và 
lớp học cho chính phủ Kenya, cũng như giúp hàng 
ngàn trẻ em nghèo có cái ăn cái mặc.

“Giá trị tài sản của tôi không đến từ những con 
số nằm ở ngân hàng. Giá trị của tôi đến từ 6.500 
nhân công đang làm việc. Giá trị của tôi là nguồn 
oxy mà các bệnh nhân đang được sử dụng miễn phí 
tại các bệnh viện mà tôi quyên tặng. Giá trị của tôi 
là những suất cơm cho trẻ em nghèo. Đó mới là giá 
trị của tôi, chứ nó không nằm ở số tiền tôi chi cho 
gia đình và công ty”, ông Raval tâm sự.

"Ki bo" với con trai
Chia sẻ về chuyện gia đình, ông Raval cho hay 

trong suốt 35 năm chung sống với vợ, ông xem 
mình và bạn đời là những người bạn thân cùng 
nhau chăm sóc và nuôi dạy con cái, cũng như 
chung tay xây đắp những dấu mốc quan trọng trong 
cuộc đời. Thậm chí, giữa hai vợ chồng không bao 
giờ có bí mật.

“Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi tôi có bất cứ 

vấn đề gì, tôi biết rằng mình nên chia sẻ với vợ tôi”, 
ông Raval nói.

Về con cái, vợ chồng ông Raval có 3 người 
con. Người con trai lớn nhất nay đã 30 tuổi, con gái 
thứ hai 22 tuổi và đứa út 15 tuổi.

Tuy nhiên, ông Raval thừa nhận bản thân cũng 
lo sợ những đứa con của mình không thấu hiểu 
nguyên tắc mà ông đặt ra.

Nhưng để giúp bọn trẻ có thể hiểu rõ tầm quan 
trọng được ở bên nhau, gia đình ông Raval đã sống 
trong căn nhà gồm 3 thế hệ. Theo đó, gia đình ông 
Raval có bố mẹ vợ 92 tuổi cùng sinh sống trong nhà 
với con và cháu chắt.

Ông Raval thừa nhận bản thân không thể dạy 
con cách làm sao kiếm được nhiều tiền, nhưng ông 
có thể chỉ cho con thấy giá trị đồng tiền và đây là 
bài học quan trọng ông dạy cho các con mỗi ngày.

Điển hình, con trai cả của ông Raval đi làm 
hàng ngày và xử lý rất nhiều công việc kinh doanh 
của tập đoàn. Sau thời gian theo học ở Đại học 
Harvard, con trai của ông Raval đã trở về nước và 
tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình được 7 
năm.

Một trong những bài học về giá trị đồng tiền 
được ông Raval áp dụng chính là khoảng thời gian 
cậu con cả học tập và sinh sống ở London. Theo đó, 
số tiền mà ông cho con hàng tháng chỉ giới hạn 
trong 400 bảng Anh. 

Việc làm của ông đã vấp phải sự phản đối 
mạnh mẽ của các thành viên trong gia đình và ông 
thừa nhận đây chính là khoảng thời gian khó khăn 
đối với bản thân. “Nhưng tôi biết tại sao mình phải 
làm như vậy”, ông Raval nói.

“Hàng ngày, tôi từ thiện hàng triệu Shilling 
Kenya, do đó gia đình không thể hiểu vì sao tôi lại 
ki bo với con trai mình. Thằng bé đã phải tìm việc 
làm thêm để có tiền chi trả cuộc sống nhằm bù vào 
số tiền ít ỏi mà tôi cho. Đó chính là bài học về giá trị 
cuộc sống và đồng tiền tôi dạy con”, ông Raval nói 
thêm. ■

* Mất giày
Giờ tan học trong một trường mẫu giáo. Hôm 

đó là mùa đông, có nhiều tuyết. Các bé đều lần lượt 
ra về, chỉ còn lại một bé ngồi khóc. Cô giáo hỏi tại 
sao bé khóc. Bé trả lời:

- Em bị mất đôi giày đi tuyết ạ!
Cô giáo tìm khắp nơi và chỉ thấy có một đôi 

giày để ở cửa ra vào. Cô hỏi:
- Em nhìn cho kỹ đi, đôi này không phải của 

em sao?
- Thưa cô, không phải đôi này. Đôi giày của 

em có nhiều tuyết bám trên đó nhiều lắm!!!

Vui Cöôøi
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 8/8 đến 14/8/2022

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
Trong công việc và các 

mối quan hệ của con giáp tuổi 
Tý tuần này có vẻ suôn sẻ hơn 
trước rất nhiều. Những rắc rối từ 
tuần cũ cũng được bạn lần lượt 
xử lý gọn gàng. Nếu việc gì cần 
ai đó giúp sức bạn cứ nhờ họ hỗ 
trợ vì bạn không thể làm mọi thứ 
một mình được đâu. 

Đầu tuần của bản mệnh có chút trở ngại do 
ảnh hưởng của Thương Quan, có lúc bạn bực mình 
lắm, muốn cáu kỉnh nhưng may mắn là sau đó bạn 
đã kiểm soát được tình hình. Càng về cuối tuần mọi 
chuyện càng "dễ thở" khi mọi thứ đều được bạn 
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý 
giai đoạn này cực kỳ rực rỡ. Với những sai sót đã 
có, bạn đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để 
khôn ngoan, khéo léo hơn trong cách hành xử với 
mọi người, nhất là với một nửa của mình. Gần đây 
hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn, hai người 
có thể ngồi lại bên nhau, cùng bàn bạc cho những 
tháng ngày sắp tới trong hạnh phúc.

Bạch Hổ Hung tinh xuất hiện cho thấy 
phương diện sức khỏe của bản mệnh không được 
tốt. Thậm chí có người đang ở tình trạng báo động 
khi sức đề kháng giảm sút, dễ bị cảm, sốt, nên dành 
thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Khi 
đi lại, bạn cũng phải cẩn thận kẻo bị họa huyết 
quang, gây bất lợi cho sức khỏe.

2. Tuổi Sửu
Tử vi tuần này cho 

thấy, bản mệnh đang mất khá 
nhiều thời gian cho những 
mối quan hệ tình cảm, cũng 
như những vướng mắc về 
mặt cảm xúc. Những con 

giáp tuổi Sửu cảm thấy lạc lõng trong ma trận 
những người đang tìm hiểu mình, dường như bạn 
chưa đủ niềm tin trao tình cảm cho một ai. 

Tuần mới đem đến những cảm xúc hỗn 
độn: sự vui vẻ, hạnh phúc, nỗi âu lo. Dường như 
các vấn đề có thể nảy sinh từ chính quá trình giao 
tiếp hoặc những người xung quanh thiếu thân 
thiện. Dù gì đi nữa, hãy cố gắng cư xử một cách thật 
khéo léo và bản lĩnh để tránh những căng thẳng 
không đáng có xuất hiện nhé!

Những ngày đầu tuần của bản mệnh khá 
thuận lợi nhất là khi Chính Quan tương trợ cho 
những ai đang theo đuổi công danh, sự nghiệp. Thế 
nhưng đó có thể là lý do khiến bạn trở nên chủ quan 
hơn, cuối tuần dễ gặp phải một ít rắc rối, tốt hơn hết 
bạn hãy giữ tinh thần tỉnh táo.

Đại hao xuất hiện cho thấy đây cũng là 
ngày mà những vấn đề phiền toái liên quan đến 
công việc hay tài chính có thể nảy sinh. Càng cố 
giải quyết bạn sẽ càng phạm sai lầm thôi, vì thế, 
bạn có thể lười biếng một chút, sau những phút 
giây khá căng thẳng của ngày dài thì buổi tối ở nhà 
nên nghỉ ngơi.

3. Tuổi Dần
Theo dõi  l ịch âm 

dương, nhiều tín hiệu cho thấy 
con giáp tuổi Dần không nên 
kỳ vọng vào chuyện tình cảm 
nhiều trong thời gian này. Đối 
với các cặp đôi, nếu ngay cả 
việc cùng lên kế hoạch cho 

tương lai bên nhau hai bạn cũng không làm được, 
thay vào đó là cả đống những cảm xúc tiêu cực, lo 
lắng, bất an, cãi vã, điều này chứng tỏ hai bạn chưa 
thực sự tin tưởng nhau. 

Tuần mới của bản mệnh khá tốt với những 
tin vui đang đến với người tuổi Dần, bạn cảm thấy 
dễ chịu với những khoảng lặng thư thái. Điều quan 
trọng là bạn luôn luôn có sự kiểm soát cần thiết với 
cuộc sống của mình, bao gồm cả cảm xúc lẫn vấn 
đề tiền bạc.

Những ngày đầu tuần có vẻ như rất suôn sẻ 
nhưng cho tới cuối tuần bạn sẽ phải đối mặt với Tỷ 
Kiên gây ra những rắc rối, khó khăn. Nhất là những 
người bạn từng tin tưởng cũng có thể làm hại bạn 
trong những tình huống họ muốn bảo vệ bản thân.

Âm Sát chủ về âm mưu, gian trá, giảo hoạt 
nhắc nhở bản mệnh không nên tin người kẻo không 
sẽ có những người lợi dụng lòng tin của bạn để lừa 
tiền. Nhất là những ai bất ngờ liên lạc lại, họ đang 
có toan tính mà bạn không để ý nên không biết đấy. 

4. Tuổi Mão
Xem tử vi khoa 

học, chuyện tình cảm của 
người tuổi Mão không 
được như ý nên tâm trạng 
của bản mệnh có phần 
chùng xuống. Nhất là 

những người độc thân dù cố gắng hẹn hò, gặp gỡ 
thì chuyện cũng không đi tới đâu cả. Nếu có thể, 
bạn nên dành nhiều thời gian ở bên những người 
thân trong gia đình để đỡ cảm thấy cô đơn nhé!

Tuần mới khá bình lặng, đã đến lúc bạn thử 
liều lĩnh một chút xem sao, bạn sẽ được trả công 
xứng đáng. Tại sao bạn không đề xuất mình sẽ thử 
làm một điều gì đó mới lạ mang lại lợi ích cho công 
việc hiện tại? Chỉ cần bạn biết cách chọn lời ăn 
tiếng nói sao cho khéo léo một chút thì mọi việc sẽ 
tốt đẹp cả mà thôi.

Từ đầu tuần tới cuối tuần tâm trạng của bản 
mệnh thường xuyên bị xáo trộn, sẽ có những niềm 
vui nho nhỏ nhờ Thực Thần đưa tới nên dù sao bạn 
cũng không nên bi quan quá khi có những tình 
huống xấu xảy ra. Việc bạn có để xảy ra sai sót 
trong việc gì đó là không thể tránh khỏi. 

Thiên Hình được xem là sao xấu cho thấy 
sự cao ngạo, nóng nảy sẽ là nguyên nhân làm hỏng 
việc của con giáp tuổi Mão. Để tránh làm việc bất 

cẩn, bạn nhớ giới hạn. Dù bạn tài năng đến đâu thì 
cũng phải biết hạ bớt cái tôi của mình, vì điều đó sẽ 
mang lại họa cho bạn đấy!

5. Tuổi Thìn
Tiếp nối Tử vi tuần 

trước, tuần mới của con 
giáp tuổi Thìn hứa hẹn có 
những bất ngờ trong cuộc 
sống, có những thứ tưởng 
là không tốt nhưng đến khi 
bạn hiểu ra vấn đề thì thấy 

đó là việc tốt. Bạn cảm thấy trong lòng luôn háo 
hức, tinh thần rạo rực và sống rất nhiệt huyết.

Càng về cuối tuần bạn càng có nhiều niềm 
vui, nhất là những buổi tụ tập bạn bè để vui chơi, ăn 
uống. Thực Thần ghé thăm mang lại niềm vui tròn 
đầy, ngày mới đầy sảng khoái để bạn nạp thêm 
năng lượng chuẩn bị cho tuần tiếp theo.

Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn 
không được như ý vì một trong hai người đang có 
xu hướng áp đặt trong nhiều chuyện. Bạn nên nhớ, 
mỗi người có một quan điểm, suy nghĩ riêng và nếu 
bạn thực sự quan tâm đến người bạn yêu, bạn sẽ 
không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì lên người ấy.

Sao Hữu Bật có thể gây ảnh hưởng không 
tốt tới chuyện tình cảm nhưng lại tốt cho việc bản 
mệnh kiếm tiền. Vì thế, tuần này bạn nên hướng sự 
tập trung vào việc gia tăng tài sản, khởi động việc 
kinh doanh bạn đã có dự tính từ trước, ký kết hợp 
đồng đầu tư.

6. Tuổi Tị
Tâm trạng của con 

giáp tuổi Tị trong tuần này 
không tốt và đó là nguyên 
nhân cho những rắc rối sau 
này. Nếu không thận trọng, 
bạn có thể bị mất đồ đạc 
hoặc thất lạc một thứ quan 
trọng nào đó. Đừng lấy 

những vấn đề đó làm lý do để căng thẳng, bực dọc 
nhé, hãy cố gắng thả lỏng và thư giãn một chút, rồi 
bạn sẽ thấy mọi thứ dần dần được tháo gỡ.

Chính Tài trợ lực nên bản mệnh không phải 
lo nghĩ nhiều về tình hình tài chính hiện tại. Bên 
cạnh đó có những nguồn thu đều đặn giúp cho kế 
hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong 
tương lai gần. Bạn nên học hỏi nhiều thêm để có 
những quyết định sáng suốt hơn nữa trong thời 
gian tới.

Trong chuyện tình cảm cá nhân, người tuổi 
Tị đừng tin tưởng một cách quá mù quáng lời 
khuyên của ai đó, họ có thể không có thiện chí tốt 
đối với bạn đâu. Đây cũng là thời gian những rắc 
rối có thể nảy sinh, ví dụ như một người mà bạn rất 
quý mến tỏ ra lạnh lùng, khó chịu với bạn, hoặc 
một thiết bị nào của bạn bỗng dưng bị hỏng hóc.

May mắn là Thái Âm Cát tinh trợ mệnh cho 
nữ giới tuổi này, nhờ đó mà những người độc thân 
cảm thấy tin tưởng hơn về người khác giới. Hứa 
hẹn người gặp gỡ bạn trong tuần này sẽ mang lại 
cho bạn mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí hứa hẹn là 
người bạn trăm năm của bạn sau này. 
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7. Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ cát 

vận vượng hơn, vận trình tốt 
đẹp, tươi sáng ngoài mong 
đợi, công việc đang tiến triển 
thuận lợi. Con giáp này hoàn 
thành được mục tiêu đề ra của 
mình, nhờ vậy mà được cấp 

trên khen ngợi và có cơ hội để thăng tiến lên vị trí 
cao hơn trong tương lai. Với những người theo lĩnh 
vực kinh doanh thì có lẽ tiền bạc trong tuần không 
được rủng rỉnh, nhất là khi còn gặp phải họa hao tài 
tán lộc. 

Chuyện tình cảm của con giáp này không 
gặp nhiều may mắn cho lắm. Người độc thân cảm 
thấy cô đơn, lẻ loi khi bạn bè xung quanh mình đều 
đã có đôi có cặp, yêu thương thắm thiết, nhìn thôi 
đã cảm thấy chạnh lòng rồi. Bản mệnh cũng muốn 
tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình nhưng lại không 
vượt được rào cản trong lòng. Tuổi Ngọ cần phải 
chủ động hơn trong chuyện tình cảm thì mới có 
được hạnh phúc cho mình.

Con giáp này có thể tích cực tham gia các 
hoạt động tập thể, hay cuộc gặp gỡ, giới thiệu từ 
bạn bè, biết đâu khi mở lòng mình nói chuyện với 
đối phương, bản mệnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn 
nhiều đấy!

Sao Dịch Mã cho thấy bản mệnh phải di 
chuyển khá thường xuyên vì lý do công việc. Với 
nhiều người thì đây lại là cơ hội để thể hiện khả 
năng xử lý vấn đề và được cấp trên đánh giá cao vì 
tài năng của mình. 

8. Tuổi Mùi
Những khác biệ t 

ngày càng nhiều khiến người 
tuổi Mùi thiếu niềm tin vào 
tình yêu của mình. Bạn cần 
phải đối diện với những cảm 
xúc của mình, thay vì tiếp tục 
để cho chúng lớn lên. Hãy 

nhìn nhận mọi thứ theo cách khác xem nào, điều 
quan trọng nhất nhì trong tình yêu chính là sự hòa 
hợp, bao dung.

Tuần mới điềm báo sẽ có nhiều việc xảy ra 
không như ý, nhưng cứ bình tĩnh xử lý từng việc 
một bằng sự hiểu biết của mình. Sau những phút 
bất ổn, bạn sẽ tìm thấy tiếng nói chung với mọi 
người và giải phóng được những căng thẳng trong 
tinh thần. 

Dù lúc này có xảy ra khó khăn gì thì con 
giáp tuổi Mùi cũng cố gắng vượt qua nhé, việc 
kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bạn cứ đợi tới 
ngày Chính Tài ghé thăm trong tuần này để mang 
lại cho bạn số tiền xứng đáng với nỗ lực của bản 
thân.

Sao Thiên Diêu ghé thăm cho thấy chuyện 
tình cảm của con giáp tuổi Mùi sẽ có rắc rối nếu bạn 
không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Thay vì 
tập trung vào việc bạn đang cảm mến ai đó ngoài 
vợ/chồng, bạn nên dành thời gian cho việc mua 
sắm, gặp gỡ bạn bè, hoặc tìm kiếm những nguồn 
thu nhập mới.

9. Tuổi Thân 
Tuần này con giáp 

tuổi Thân đừng quá kỳ vọng 
vào chuyện tình cảm vì sẽ có 
những việc làm bạn rất buồn. 
Thay vì trách mắng đối 
phương bạn hãy nhìn nhận 
lại những gì mình sai để tìm 

cách thay đổi. Có những vấn đề bạn sai đã lâu mà tự 
mình không nhìn nhận ra đấy. Hãy nghe lời khuyên 
của người thân. 

Dù tuần này có rắc rối nào đó xảy ra thì bạn 
hãy cứ tập trung tìm ra vấn đề thay vì đổ lỗi cho ai 
đó. Có thể việc này thuộc trong điểm yếu của bạn 
nên không đủ khả năng xử lý. Đã đến lúc bạn cần 
phải xác định xem đâu mới là điều quan trọng nhất 
trong cuộc sống của mình, và rồi phát huy nó.

Riêng về phần tài lộc thì tuổi Thân không 
gặp may cho lắm khi Kiếp Tài ngự tọa dẫn đến 
những chuyện bất ngờ xảy ra, bản mệnh bắt buộc 
phải giải quyết bằng tiền bạc. Thời điểm giữa tuần 
là lúc mà tài vận sa sút nhất, cần phải chú ý chi tiêu 
để cân bằng thu chi, tránh việc tiêu đến đồng xu 
cuối cùng trong túi.

Thái Tuế Hung tinh nhắc nhở bản mệnh 
ngoài việc quan tâm tới sức khỏe thì việc đi lại 
cũng phải cẩn thận. Với những ai huyết áp thấp 
đừng quên mang theo đồ ngọt bên mình đấy nhé. 
Với những ai khi xuất hành xa nhớ chuẩn bị mọi 
thứ thật chỉn chu, tránh thiếu sót.

10. Tuổi Dậu
Công việc của con 

giáp tuổi Dậu không được 
tốt khi mối quan hệ đồng 
nghiệp có rắc rối và điều 
này gây ra những căng 
thẳng không đáng có. Tuy 
nhiên, đừng để những điều 

ràng buộc này khiến cho bạn không thể tự do phát 
triển những cảm xúc, suy nghĩ của mình như một 
người trưởng thành. Điều quan trọng chính là luôn 
luôn giữ an toàn cho bản thân nhé! 

Những ngày đầu tuần tuy có nhiều trở ngại 
khiến công việc khó khăn nhưng may mắn là từ 
giữa tuần trở đi Chính Quan tương trợ nên càng về 
cuối tuần bạn càng làm việc hiệu quả hơn khi 
những tác động xấu đã giảm dần.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu cho thấy có 
thể sẽ diễn ra buồn tẻ, trái với những gì mà bạn 
đang chờ đợi, trông mong. Tuy nhiên, đừng quên 
rằng nếu muốn có một điều gì đó giá trị xuất hiện, 
bạn cần phải cố gắng phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn. 
Nhất là trong một mối quan hệ, nếu muốn mọi việc 
tốt đẹp, bạn cần phải là người chủ động sửa sai và 
nhận lỗi.

Bách Việt chủ đào hoa cho thấy đây không 
hẳn là tín hiệu tốt cho bạn đâu. Ví dụ như có người 
đã có gia đình đang theo đuổi bạn thì bạn phải tìm 
cách từ chối tình cảm của đối phương càng sớm 
càng tốt, tránh rắc rối về sau. Bên cạnh đó, những ai 
đang độc thân cũng đừng vội vàng thỏa hiệp với 
những mối quan hệ mà bạn thực lòng không muốn.

11. Tuổi Tuất 
Đ ừ n g  n é  t r á n h 

những vấn đề tình cảm mà 
bạn và người ấy đang đối 
mặt, hai người đã đến lúc trò 
chuyện với nhau rồi đấy. 
Con giáp tuổi Tuất nên nhớ, 
tình yêu đích thực khiến 
người ta giao tiếp với nhau 

nhiều hơn, nhượng bộ nhau nhiều hơn và biết bàn 
bạc để cùng giải quyết các vấn đề.

Đầu tuần có Chính Quan hợp sức, lại thêm 
Thái Dương cát tinh mang theo quý nhân nên vận 
trình của tuổi Tuất vô cùng lý tưởng. Con giáp này 
không ngừng khẳng định được vị trí của mình đang 
có được là hoàn toàn xứng đáng với năng lực. Song 
càng về cuối tuần thì phong độ của bản mệnh càng 
sụt giảm, có thể sẽ mắc phải sai lầm nào đó.

Dù trong tuần có vấn đề gì thì cuối tuần bạn 
cứ bỏ qua hết nhé. Với sự che chở của Thực Thần 
mà bản mệnh có được niềm vui trọn vẹn khi được 
tụ tập, ăn uống với bạn bè. Bạn có cảm giác như 
mình vừa được sạc thêm năng lượng chuẩn bị cho 
tuần mới sắp tới vậy.

Sao Tả Phù cho thấy bạn may mắn được ai 
đó giúp sức, có thể bạn được trả ơn từ những việc 
bạn hỗ trợ họ trước đây. Lúc này bạn muốn dành 
nhiều thời gian để thăm hỏi những người lớn tuổi, 
giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh cô đơn 
và muốn có sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.

12. Tuổi Hợi
Tuổi Hợi dễ gặp 

phải nhiều chuyện xui xẻo 
do hung vận trong tuần 
quá lớn, lấn át đi cát vận. 
Công việc cũng có điềm 
báo thăng tiến nhưng tia hi 
vọng này nhanh chóng vụt 
tắt bởi bị tiểu nhân lợi 

dụng và chiếm đoạt hết danh lợi về mình. Dù cuộc 
sống không như ý, chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ 
theo hướng tích cực, lạc quan hơn. Đừng vì thất bại 
một lần mà buông xuôi, chán nản hay làm chuyện 
thiếu suy nghĩ, gây nguy hiểm đến tính mạng của 
bản thân.

Đối với vận trình tài lộc, con giáp này có 
được nguồn thu dồi dào và ổn định nên chẳng lo 
thiếu tiền tiêu. Tiền bạc đổ về túi như nước, bản 
mệnh cần có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hay đầu 
tư rõ ràng để không khiến tiền có thể nhanh chóng 
sinh sôi nảy nở.

Đường tình duyên kém sắc, con giáp này 
cần phải mềm mại và nhẹ nhàng hơn trong mối 
quan hệ hiện tại. Đừng nghĩ rằng vì yêu mà có thể 
làm theo ý mình, bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ 
đến cảm nhận của người ấy trước khi nói hay làm 
bất cứ điều gì. 

Sao Thiên Nguyệt khiến bản mệnh hay suy 
nghĩ quá nhiều và tự làm bản thân bất an vì những 
câu hỏi vô định. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới 
sức khỏe của bạn đấy, đừng khiến bản thân stress 
thêm vì những suy diễn của chính mình nữa. ■
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KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Aramu Muru: Địa điểm cổ đại 
bí ẩn nhất ở Nam Mỹ có phải là 
cánh cổng đi đến thế giới khác?

Có một tác phẩm chạm khắc trên đá cực 
kỳ thú vị ở Peru gần Hồ Titicaca được 
gọi là Aramu Muru hay "Cổng của các 

vị thần".

Aramu Muru là một điểm đến du lịch nổi tiếng 
cho các cuộc hành hương huyền bí

Địa điểm bị bỏ hoang của người Inca này được 
coi là một trong những nơi huyền bí và bí ẩn nhất 
Nam Mỹ. Có rất nhiều truyền thuyết và niềm tin 
xung quanh Aramu Muru. 

Một số người gọi nó là một ô cửa tâm linh nằm 
trên một mỏm đá sa thạch đỏ rộng lớn. Họ thực 
hiện các nghi lễ, thiền định và coi đây là một nơi 
linh thiêng, trong khi những người khác tin rằng đó 
là một công trình xây dựng của người ngoài hành 
tinh.

Cổng Aramu Muru (Peru): Tên cổng có nghĩa 
là "Cổng của những vị thần", cũng nằm gần hồ 
Titicaca nhưng ở phần lãnh thổ Peru. Cổng đá này 
được phát hiện vào đầu những năm 1990 và nhiều 
khả năng là một công trình của người Inca bị bỏ 
hoang. 

Cổng rộng khoảng 7 m2 với hõm sâu cao gần 2 
m được tạc sâu. Nhiều giả thuyết cho rằng đây là 
nơi các pháp sư Inca làm lễ với chiếc đĩa bằng vàng 
có thể mở cổng, tuy nhiên chưa có bằng chứng cụ 
thể.

Đó là vào những năm 1990 khi một hướng dẫn 
viên leo núi tên là Jose Luis Delgado Mamani đi 
qua địa điểm thần bí này khi khám phá vùng nông 
thôn Peru. 

Aramu Muru là một hốc đá cắt bằng, cao 7 mét 
do người Inca làm với một chỗ lõm hình thang 
được chạm khắc ở dưới cùng ngay phần trung tâm 
của phiến đá. Khách du lịch đến thăm nơi này 
thường nói rằng khi nhìn nó ở một khoảng cách 
nhất định, phiến đá dường như là một cánh cổng 
của một công trình chưa bao giờ được hoàn thành.

Đối với nhiều người, Aramu Muru là nơi tập 
trung nhiều năng lượng, họ cho rằng cơ thể và tâm 
hồn chúng ta ngay lập tức được nuôi dưỡng, bạn 
còn có được cảm giác như đang ở một nơi an toàn, 
nơi cơ thể được giải thoát và trút bỏ mọi áp lực 

hàng ngày, cuộc sống cứ thế trôi đi. 
Một nơi mà bạn bắt gặp bình yên. Đối với 

nhiều người, đây là một nơi tốt để thiền định về 
cuộc sống hàng ngày và tinh thần của chúng ta.

Tác giả người Mỹ George Hunt Williamson, 
người đã viết một số cuốn sách về chủ nghĩa thần 
bí, đã viết về một linh mục bí ẩn tên là Amaru Muru 
trong cuốn sách "Secret of the Andes" - "Bí mật của 
dãy Andes". 

Theo ông, vị linh mục là người lưu giữ kiến 
thức cổ đại và là người đại diện cho lục địa huyền bí 
đã mất - "Mu". Anh ta mang theo các văn bản 
thiêng liêng của Lemuria và một "Golden Sun 
Disk" - "Đĩa Mặt Trời Vàng" có khả năng chữa 
bệnh cho mọi người. 

Một lần, anh ta đang chạy trốn khỏi những kẻ 
chinh phục người Tây Ban Nha để giấu chiếc đĩa và 
đã trốn thoát thành công, anh ta biến mất qua một 
cánh cổng bí ẩn ở vùng núi Hayu Marca. Người ta 
tin rằng anh ta đã đi vào một thế giới khác qua cánh 
cửa này và không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Trên thực tế, điều này cũng rất giống với 
truyền thuyết của người Inca địa phương, Aramu 
Muru là một điểm đến du lịch nổi tiếng cho các 
cuộc hành hương huyền bí. 

Truyền thuyết kể rằng một linh mục người 
Inca sở hữu một chiếc đĩa vàng, ông ta đã đặt chiếc 
đĩa vào một chỗ lõm nhỏ trong cánh cửa, và điều 
này khiến cánh cửa mở ra. Chiếc đĩa vàng được cho 
là đã rơi từ trên trời xuống.

Người dân địa phương thường nói về một số 
"người đàn ông cao lớn đi cùng với những quả cầu 
ánh sáng rực rỡ đi qua ngưỡng cửa". Ngay cả nhà 
văn huyền bí Jerry Willis cũng tuyên bố rằng ông 
đã đi qua cửa ngõ này.

Thế nhưng cho đến nay chúng ta vẫn không có 
thông tin về người tạo ra Amaru Muru và mục đích 
của nó. Tuy nhiên, có một số chi tiết cực kỳ thú vị 
mà ít nhất bạn nên chú ý đến.

Cách Aramu Muru khoảng 12.000km, có một 
công trình kiến trúc bằng đá được gọi là "Đài tưởng 
niệm Midas" (Yazılıkaya) ở tỉnh Eskişehir, Thổ 
Nhĩ Kỳ, có cùng điểm giống với cổng đá đó. Tác 
giả và nhà thám hiểm Brien Foerster tin rằng cả hai 
công trình kiến trúc cổ đại này đều có thể được tạo 
ra bởi một người.

Yazılıkaya - Đài tưởng niệm Midas ở Thổ Nhĩ 
Kỳ. Yazılıkaya là một thánh địa của Hattusa, thành 
phố thủ đô của Đế chế Hittite, Thổ Nhĩ Kỳ. Phù 
điêu trên đá là một khía cạnh nổi bật của nghệ thuật 
Hittite, và chúng thường được coi là nhóm quan 
trọng nhất.

Tất nhiên, sự thật về bức khắc trên đá này vẫn 
còn là một bí ẩn, và những truyền thuyết xung 
quanh nó có thể là kết quả của cuốn sách "Bí mật 
của dãy Andes" của George Hunt Williamson. 

Những người hành hương đến thăm nơi này 
hàng ngày tin rằng cánh cổng là lối vào thế giới 
khác. 

Họ kể những câu chuyện về những vụ mất tích 

bí ẩn của con người hay những hình người mặc áo 
choàng dài rời đi và bước vào cổng, ánh sáng tỏa ra 
từ nó, và những linh ảnh, cảm giác khác thường 
đến với những người đang thiền định ở đây.

Amaru Muru có thực sự là một cánh cổng dẫn 
đến một thế giới khác hay không? Đài tưởng niệm 
Midas ở Thổ Nhĩ Kỳ và Amaru Muru có thuộc về 
cùng một đấng sáng tạo hay không? Cho tới nay 
chúng ta vẫn chưa thể biết được. 

Câu trả lời cho những câu hỏi này đã bị mất 
trong lịch sử, nhưng có một điều rõ ràng rằng Cổng 
của các vị thần là một trong những địa điểm thần bí 
nhất ở Nam Mỹ. ■

Dấu hiệu đáng sợ: Thế giới 
quanh Trái đất đang bị co rút

Vùng không gian vô tận quanh Trái đất 
bé nhỏ của chúng ta có thể không 
trường tồn mãi mãi, mà đang tiến dần 

vào giai đoạn bế tắc và thoái hóa, các nhà nghiên 
cứu Mỹ tiết lộ.

Theo bài công bố trên tạp chí Proceedings of 
the National Academy of Sciences, sau gần 13,8 tỉ 
năm mở rộng không ngừng sau vụ nổ Big Bang, vũ 
trụ có thể đã bế tắc và sớm co lại. Kết luận đến từ 
việc 3 nhà khoa học Mỹ mô hình hóa năng lượng 
tối - loại năng lượng giả thuyết được cho là nguyên 
nhân giúp vũ trụ giãn nở.

Trong mô hình của nhóm, năng lượng tối 
không phải một lực bất biến mà có thể phân rã theo 
thời gian. Sau hàng tỉ năm tăng tốc, dường như 
năng lượng tối đang có dấu hiệu suy yếu.

Mô hình tiết lộ gia tốc giãn nở của vũ trụ sẽ 
nhanh chóng kết thúc trong 65 triệu năm tới - một 
khoảng thời gian khổng lồ đối với người Trái đất 
đoản mệnh, nhưng chỉ là tích tắc đối với vũ trụ.

Trong 100 triệu năm tiếp theo, vũ trụ sẽ giữ 
nguyên kích thước; sau đó sẽ bước vào kỷ nguyên 
co hẹp lại và tiến dần đến "cái chết", hoặc cũng có 
thể là một sự tái sinh không - thời gian chưa thể 
đoán biết.

Theo nhà khoa học Paul Steinhardt, Giám đốc 
Trung tâm Khoa học lý thuyết Princeton thuộc Đại 
học Princeton (New Jersey, Mỹ), đồng tác giả, có 2 
kịch bản cho "cái chết" của vũ trụ.

 Thứ nhất, nó có thể co hẹp lại, sụp đổ thành 
dạng ban đầu trước vụ nổ Big Bang, trở thành một 
khối "hóa thạch" tĩnh lặng.

 Thứ hai, có thể một vụ nổ Big Bang khác sẽ 
xảy ra, tạo nên một vũ trụ mới trên đống tro tàn.

Một nghiên cứu trước đây của giáo sư 
Steinhardt và các đồng nghiệp, từng công bố trên 
Physics Letters B vào năm 2019, cũng từng đề cập 
đến kịch bản thứ 2 này. 

Thậm chí họ còn cho rằng vũ trụ hiện tại mà 
Trái đất đang tồn tại bên trong không phải là vũ trụ 
đầu tiên và duy nhất. Rất có thể, chúng ta cũng là 
thế giới tái sinh từ một "đống tro tàn" cổ đại nào đó. 
■ 
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