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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

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
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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
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ
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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
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

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

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

Tu D. Do, CPA

Having IRS Problems or Delinquent Tax Returns

Please Call TD Advisor, P.C.

A Member of AICPA and Texas Society

 of Certified Public Accountants

The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

We Offer Clients Experience in the Specified

Tax Needs of a Variety of Industries including

Construction, Financial Services, Health Care,

Manufacturing, Retail & Distribution, Professional

Services and Real Estate.

At TD Advisor, Quality Service and Confidentiality

are the Keys to Our Success in Building Strong and

Long - Term Client Relationships. 

* Bookkeeping & Payroll Services
* Tax Planning & Return Preparation
      for Federal & States
* Taxing Authority Representation
* Buying or Selling a Business
     Consultation
* Type of Business entity Selection
     (LLC, S. Corporation, LP & etc...)
* Personal Financial Statements
* Estate Planning
* Quickbooks Accounting System
      Set up, Review & Trainning
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No job 
is too small

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

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

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
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717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

Tòa nhà Quốc hội Iraq hoạt 
động trở lại sau nhiều tuần gián 
đoạn

(VN+) - Ngày 4/9, các nhân viên làm việc 
tại trụ sở tòa nhà Quốc hội Iraq trở lại làm việc lần 
đầu tiên kể từ khi cơ sở này bị nhóm người biểu tình 
ủng hộ Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada Sadr 
tấn công.

Ngày 4/9, các nhân viên làm việc tại trụ sở 
tòa nhà Quốc hội Iraq đã trở lại làm việc lần đầu 
tiên kể từ khi cơ sở này bị nhóm người biểu tình 
ủng hộ Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada Sadr 
tấn công từ tháng 7.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời một quan 
chức quốc hội nước này cho biết tất cả các nhân 
viên quốc hội đã trở lại làm việc theo các yêu cầu 
được đưa ra tối 3/9. Động thái trên diễn ra trong bối 
cảnh Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-
Halbusi đề xuất một chương trình nghị sự cho 
phiên đối thoại quốc gia mới sau 11 tháng bất ổn 
chính trị kéo theo các cuộc đụng độ gây thương 
vong tại thủ đô Baghdad tuần trước.

Các nghị sĩ Iraq tham dự một phiên họp 
Quốc hội

Tòa nhà Quốc hội Iraq đã tạm ngừng hoạt 
động kể từ khi nhóm người biểu tình xông vào cơ 
sở này đòi tổ chức bầu cử sớm và giải tán quốc hội. 
Sau đó, nhóm người biểu tình tiếp tục ngồi bên 
ngoài tòa nhà quốc hội trong nhiều tuần trước khi 
rời đi vào ngày 30/8 vừa qua theo yêu cầu của Giáo 
sĩ Sadr sau gần 24 giờ bùng phát bạo lực khiến hơn 
30 người ủng hộ giáo sĩ này thiệt mạng.

Trong một thông báo trên Twitter ngày 4/9, 
Chủ tịch Quốc hội Iraq al-Halbusi đã đề xuất 
chương trình nghị sự cho phiên đối thoại quốc gia 
lần thứ 2.

Phiên đối thoại lần thứ nhất được tổ chức 
ngày 17/8. Các phiên đối thoại quốc gia này là một 
phần nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ chính 
trị đã khiến Iraq không thể thành lập 1 chính phủ 
mới, không bầu được thủ tướng hay tổng tống từ 
cuộc bầu cử tháng 10/2021. Các đại diện của Giáo 
sỹ Sadr đã tẩy chay phiên đối thoại đầu tiên.

Dù không nêu rõ thời điểm tổ chức phiên 
đối thoại quốc gia lần thứ 2 nhưng Chủ tịch Quốc 
hội al-Halbusi cho rằng nên định ngày bầu cử quốc 
hội sớm và thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống 
mới, tiến tới thành lập chính phủ. Hiện chưa rõ các 
thành phần tham gia đối thoại.

Ukraine hối thúc EU giải 
ngân khoản viện trợ tiếp theo

(VN+) - Theo hãng tin Reuters của Anh, 
trên mạng Twitter, Tổng thống Zelensky nêu rõ hai 
bên đã thảo luận về việc giải ngân đợt tiếp theo viện 
trợ (tài chính) vĩ mô của EU càng sớm càng tốt.

Ngày 4/9, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch 
Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã kêu 
gọi Liên minh châu Âu (EU) khẩn cấp giải ngân 
khoản viện trợ tiếp theo cho Ukraine và thúc đẩy 
một vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Theo hãng tin Reuters của Anh, trên mạng 

Twitter, Tổng thống Zelensky nêu rõ hai bên đã 
thảo luận về việc giải ngân đợt tiếp theo  viện trợ 
(tài chính) vĩ mô của EU càng sớm càng tốt. Ông 
cũng đề cập tới vòng trừng phạt thứ 8 của (phương 
Tây đối với Nga), bao gồm cả lệnh cấm cấp thị thực 
đối với công dân Nga.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ukraine 
Denys Shmyhal cho biết Kiev hy vọng sẽ nhận 
được khoản viện trợ kinh tế vĩ mô trị giá 5 tỷ euro 

(khoảng 4,98 tỷ USD) của EU trong tuần tới để hỗ 
trợ nền kinh tế và quân đội của nước này cũng như 
để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới.

Hiện Ukraine đã cạn kiệt các nguồn lực và 
đang nỗ lực tìm kiếm viện trợ tài chính từ EU, Mỹ 
và các tổ chức cho vay quốc tế. Trong một thông 
báo trên Telegram trước thềm cuộc hội đàm với 
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ 
tướng Shmyhal cho hay: “Gói viện trợ sẽ giúp đảm 
bảo sự ổn định của nền kinh tế, hỗ trợ quân đội và 
chuẩn bị cho mùa Đông lạnh giá”.

Thủ tướng Ukraine, đang ở thăm Berlin, 
cũng dự kiến gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và 
các quan chức khác của nước chủ nhà.

Iran sẽ cân nhắc lựa chọn 
khác nếu phương Tây trì hoãn 
JCPOA

(VN+) - Một quan chức Iran cho biết nếu 
phương Tây không ra quyết định khôi phục thỏa 
thuận, Iran có những lựa chọn khác và Iran sẽ 
không tay trắng trong tình huống này.

Nghị sỹ cấp cao Iran, ông Mahmoud 
Abbaszadeh Meshkini, ngày 4/9 kêu gọi các nước 
phương Tây chấm dứt trì hoãn việc khôi phục thỏa 
thuận hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ cân 
nhắc những lựa chọn khác.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời nghị sỹ 
Meshkini, thành viên Ủy ban Chính sách đối ngoại 
và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cho biết 
“một thỏa thuận cùng thắng” có ý nghĩa quan trọng 
giúp bảo đảm lợi ích quốc gia của Iran.

Ông Meshkini khẳng định: “Nếu phương 
Tây không ra quyết định khôi phục thỏa thuận, 
chúng tôi có những lựa chọn khác và Iran sẽ không 
tay trắng trong tình huống này.”

Ông nói thêm rằng việc giải quyết các vấn 
đề liên quan tới biện pháp bảo đảm có thể “hàn gắn 
lòng tin giữa Iran và phương Tây.”

Cùng ngày, cố vấn của phái đoàn đàm phán 
hạt nhân Iran Mohammad Marandi đã hối thúc loại 
bỏ “những điểm mơ hồ và kẽ hở” trong dự thảo 
thỏa thuận tiềm tàng nhằm khôi phục thỏa thuận 
hạt nhân năm 2015.

Ông Marandi nói rằng chính quyền Mỹ 
dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama đã vi 
phạm thỏa thuận một cách có hệ thống, sau đó các 
chính quyền kế tiếp dưới thời Donald Trump và 
Tổng thống đương nhiệm Joe Biden gây sức ép tối 
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đa đối với các công dân vô tội.

Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân 
Natanz, Iran

Ông nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sự 
mơ hồ hay kẽ hở nào trong văn bản dự thảo, và 
Tehran sẽ “kiên nhẫn” đến khi các vấn đề đó được 
giải quyết.

Iran gần đây nhấn mạnh rằng những báo 
cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế 
(IAEA) về dấu vết urani tại một số cơ sở hạt nhân 
là mang động cơ chính trị và nên kết thúc vấn đề 
này cùng lúc với việc khôi phục thỏa thuận hạt 
nhân ký năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc, 
có tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn 
diện (JCPOA).

JCPOA được Iran và các nước ủy viên Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp, 
Trung Quốc và Nga) cùng Đức ký kết vào tháng 
7/2015, theo đó Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân 
để đổi lấy việc các biện pháp trừng phạt quốc tế 
được nới lỏng.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận năm 
2018 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, khiến Iran 
cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa 
thuận. Sau 16 tháng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán 
gián tiếp thông qua các quan chức EU, ngày 8/8, 
EU đã đưa ra dự thảo văn bản cuối cùng. Hiện EU 
đã nhận phản được hồi từ Mỹ và Iran.

Ông Mohammad Marandi cho biết Tehran 
đã đưa ra câu trả lời dành cho Washington, trong đó 
trình bày những quan điểm của Iran đối với dự thảo 
thỏa thuận hạt nhân tiềm năng do EU đề xuất và 
nếu Mỹ đưa ra “quyết định đúng đắn” thì tiến trình 
đàm phán có thể đi đến hồi kết một cách nhanh 
chóng.

Bộ trưởng các nước EU 
đang tìm cách kiềm chế giá 
năng lượng

(VN+) - EU sẽ thảo luận các biện pháp 
khẩn cấp thực hiện trên toàn khối nhằm kiềm chế 
giá năng lượng tăng cao, trong đó có mức trần giá 
khí đốt và hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các bên.

Trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 
9/9 tới, bộ trưởng năng lượng các nước thành viên 
Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận các biện 
pháp khẩn cấp thực hiện trên toàn khối nhằm kiềm 
chế giá năng lượng đang tăng cao, trong đó có mức 

trần giá khí đốt và hạn mức tín dụng khẩn cấp cho 
các bên tham gia thị trường năng lượng.

Theo hãng tin Reuters, tài liệu dự thảo của 
cuộc họp này - do Cộng hòa Séc, nước đang giữ 
chức Chủ tịch luân phiên EU, soạn thảo - cho thấy 
các bộ trưởng đang cân nhắc các phương án gồm: 
quy định mức trần giá khí đốt nhập khẩu, mức giá 
trần cho khí đốt được sử dụng để sản xuất điện, 
hoặc tạm thời loại các nhà máy sản xuất điện sử 
dụng khí đốt ra khỏi hệ thống ấn định giá điện hiện 
tại của EU.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng sẽ cân nhắc 
cơ chế khẩn cấp “hỗ trợ hạn mức tín dụng toàn châu 
Âu” cho các bên tham gia thị trường năng lượng.

Trong ngày 4/9, Phần Lan và Thụy Điển đã 
công bố kế hoạch cung cấp hàng tỷ USD  đảm bảo 
thanh khoản cho các công ty điện lực nhằm ngăn 
chặn các yêu cầu ký quỹ đang gia tăng từ các công 
ty hoạt động bấp bênh.

Dự thảo của EU nêu rõ: “Các yêu cầu ký 
quỹ cho các hợp đồng trong tương lai đang gia tăng 
tỷ lệ thuận với dao động giá cả hằng ngày. Điều này 
khiến các doanh nghiệp đứng trước nhiều rủi ro và 
có nguy cơ phải rút khỏi thị trường hàng hóa kỳ 
hạn”.

Các công ty điện lực bán phần lớn điện 
trước vài năm với một mức giá nhất định theo thỏa 
thuận yêu cầu ký quỹ một khoản “dự phòng tối 
thiểu”, nhằm đề phòng nguy cơ công ty bị vỡ nợ 
trước khi nguồn điện năng đó được sản xuất và 
được đưa vào thị trường.

Giá điện ở châu Âu tăng vọt trong những 
tháng gần đây đã làm gia tăng các yêu cầu đặt thêm 
tiền ký quỹ, theo đó thu hẹp thanh khoản của các 
bên tham gia thị trường.

Những khách hàng mua điện và khí đốt ở 
châu Âu đối mặt với mức giá cao hơn nữa khi thị 
trường mở cửa vào ngày 5/9, sau khi Nga thông 
báo đóng vô thời hạn đường ống “Dòng chảy 
phương Bắc 1” - một trong những đường ống dẫn 
khí đốt chính của nước này đến châu Âu.

Nguồn cung khí đốt Nga đến châu Âu giảm 
đã đẩy giá khí đốt tại châu lục này tăng gần 400% 
trong năm qua. Theo Moskva, tình trạng này là do 
các vấn đề về kỹ thuật.

Tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ cập 
cảng Israel lần đầu sau hơn 1 
thập kỷ

(VN+) - Khinh hạm Kemalreis của Thổ 
Nhĩ Kỳ đã cập cảng Haifa của Israel - trụ sở của hải 
quân nước này, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập 
của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) ở khu vực Địa Trung Hải.

Cuối tuần qua, tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đã 
cập cảng Israel lần đầu tiên sau hơn 10 năm, trong 
bối cảnh quan hệ giữa hai nước có nhiều dấu hiệu 
cải thiện ổn định.

Ngày 3/9, khinh hạm Kemalreis của Thổ 
Nhĩ Kỳ đã cập cảng Haifa của Israel - trụ sở của hải 
quân nước này, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập 
của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 

(NATO) ở khu vực Địa Trung Hải.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khinh 

hạm này sẽ neo đậu tại cảng của Israel đến ngày 
6/9.

Đây là một trong những động thái mới nhất 
khẳng định nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương 
của cả hai nước sau hơn 1 thập kỷ gián đoạn.

Mối quan hệ Israel-Thổ Nhĩ Kỳ rạn nứt vào 
năm 2010, sau vụ việc lực lượng Israel bố ráp một 
đội tàu nhỏ do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu với lý do là vi 
phạm lệnh phong tỏa Dải Gaza, khiến 10 người 
thiệt mạng. Kể từ đó, tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ 
không còn qua lại khu vực cảng của Israel.

Ngày 17/8 vừa qua, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ 
đã quyết định khôi phục hoàn toàn các mối quan hệ 
ngoại giao và cử đại sứ của mỗi nước tới nước còn 
lại.

Thông báo do Văn phòng Thủ tướng Israel 
Yair Lapid công bố nêu rõ việc Israel nối lại quan 
hệ song phương với Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan 
trọng cho sự ổn định khu vực và là thông tin kinh tế 
rất tích cực cho người dân Israel, góp phần thúc đẩy 
liên kết giữa người dân hai nước, mở rộng các mối 
quan hệ kinh tế, thương mại và văn hóa và củng cố 
an ninh khu vực.

Hàn Quốc bình thường hóa 
hoạt động của căn cứ THAAD 
tại Seongju

(VN+) - Căn cứ Seongju, cách thủ đô Seoul 
220km về phía Nam, được bố trí THAAD từ năm 
2017 nhưng không thể hoạt động một cách đầy đủ 
do cư dân địa phương và các nhà hoạt động xã hội 
tập hợp phản đối.

Quân đội Hàn Quốc ngày 4/9 đã thực hiện 
đợt chuyển giao thiết bị cho lực lượng Mỹ tại căn 
cứ Seongju, nơi triển khai hệ thống phòng thủ tên 
lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bất chấp sự 
phản đối của cư dân địa phương.

Như vậy, đây là lần đầu tiên các thiết bị 
quân sự được chuyển giao cho lực lượng Mỹ tại 
Hàn Quốc vào ngày cuối tuần kể từ tháng 5/2021.

Thiết bị được chuyển giao đợt này bao gồm 
cả máy ủi và xe chở nhiên liệu.

Căn cứ Seongju, cách thủ đô Seoul 220km 
về phía Nam, được bố trí THAAD từ năm 2017.

Tuy nhiên, đơn vị này đã không thể hoạt 
động một cách đầy đủ do cư dân địa phương và các 
nhà hoạt động xã hội tập hợp phản đối vì lo ngại 
nguy cơ có thể xảy ra đối với sức khỏe con người và 
môi trường. Tuyến đường vào căn cứ Seongju bị 
phong tỏa, khiến việc tiếp tế hậu cần có thời điểm 
phải sử dụng đường hàng không.

Chính phủ Hàn Quốc vừa qua đã thúc đẩy 
cam kết với Mỹ bằng cách xúc tiến thực hiện công 
tác đánh giá tác động môi trường với căn cứ 
Seongju, đồng thời cam kết đảm bảo việc tiếp cận 
bằng đường bộ đến căn cứ này.

Cho đến gần đây, việc vận chuyển vật liệu 
và hậu cần cho căn cứ vẫn chỉ thực hiện khoảng 2-3 
lần mỗi tuần.
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Diễn đàn Kinh tế phương 
Đông: Cú hích cho nước Nga 
trong bối cảnh mới

(VN+) - Tại phiên toàn thể, Tổng thống 
Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu về chiến 
dịch quân sự ặc biệt ở Ukraine, các mối quan hệ  đ
kinh tế và thương mại quốc tế, cũng như các tiến 
trình ảnh hưởng.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ VII 
(EEF-2022) đã chính thức khai mạc ngày 5/9 trong 
khuôn viên Đại học Tổng hợp liên bang Viễn Đông 
(FEFU) ở thành phố Vladivostok của Liên bang 
Nga và sẽ kéo dài đến ngày 8/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang 
Nga, dự kiến có đại diện của 58 quốc gia tham dự 
diễn đàn. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính 
sẽ phát biểu tại phiên toàn thể theo hình thức trực 
tuyến.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ 
tướng Mông Cổ Luvsannamsrein Oyun-Erdene, 
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư (Li 
Zhanshu), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ 
tướng Malaysia Ismail Sabri Yacob cũng dự kiến 
tham dự phiên toàn thể.  

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài 
phát biểu tại diễn đàn

Chủ đề chính của diễn đàn năm nay là “Con 
đường hướng tới thế giới đa cực”. Theo Đại diện 
toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại khu 
vực Viễn Đông, ông Yuri Trutnev, chủ đề của diễn 
đàn nhằm cho thấy thế giới đã thay đổi và các lệnh 
trừng phạt đã làm thay đổi bức tranh thế giới, song 
sự thay đổi của thế giới không chỉ đem lại những 
thách thức mà còn tạo ra những cơ hội mới.

Cơ quan báo chí của EEF cho biết dự kiến 
các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ thảo luận về sự 
phát triển của khu vực Viễn Đông, nền kinh tế toàn 
cầu và khu vực, hợp tác quốc tế, cũng như quỹ đạo 
vượt qua khủng hoảng và cấu trúc mới của thế giới.

EEF là diễn đàn quốc tế quan trọng để tạo 
dựng và tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng 
đầu tư của Nga và thế giới, đánh giá toàn diện về 
tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông của Liên 
bang Nga, giới thiệu các cơ hội đầu tư và điều kiện 
kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Diễn đàn năm nay đăc biệt đáng chú ý trong 
bối cảnh Liên bang Nga phải đối mặt với hàng 
nghìn biện pháp trừng phạt của phương Tây sau 
chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở 

Ukraine.
Hơn nữa, từ vài năm qua Nga đã xác định 

chính sách xoay trục sang châu Á, vì vậy diễn đàn 
có thể xúc tiến những đề xuất của Liên bang Nga 
với các nước châu Á, lấy khu vực Viễn Đông giàu 
tài nguyên làm bàn đạp, để cụ thể hóa các sáng kiến 
này.  

Tại phiên toàn thể ngày 7/9 của EEF-2022, 
ngoài phát biểu của các nhà lãnh đạo nước ngoài, 
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ có bài phát 
biểu về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các 
mối quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế, cũng 
như các tiến trình ảnh hưởng.

Italy kêu gọi Liên minh 
châu Âu phản ứng khẩn cấp về 
năng lượng

(VN+) - Tổng thống Italy nêu rõ EU là 
nhân tố duy nhất có thể hành động để hạ nhiệt giá 
năng lượng, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, đảm bảo 
dịch vụ cho người dân, hành động trên lĩnh vực 
năng lượng tái tạo.

Phát biểu ngày 4/9 tại Diễn đàn Ambrosetti 
lần thứ 48 đang diễn ra tại Como, phía Bắc Italy, 
Tổng thống nước này, ông Sergio Mattarella, nhấn 
mạnh châu Âu cần phản ứng cấp bách khi đối mặt 
với sự gia tăng chóng mặt của giá năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Tổng 
thống Mattarella khẳng định: “Các quốc gia riêng 
lẻ không thể ứng phó với cuộc khủng hoảng” và 
trong nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn 
năng lượng của Nga, châu Âu cần thực hiện 1 bước 
nhảy vọt về quyết tâm chính trị, hội nhập và đổi 
mới.

Nhà lãnh đạo Italy nêu rõ Liên minh châu 
Âu là nhân tố duy nhất có thể hành động để hạ nhiệt 
giá năng lượng, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, đảm 
bảo các dịch vụ cho người dân và hành động trên 
lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella
Ngoài ra, Tổng thống Mattarella đồng thời 

cho rằng cuộc chiến ở Ukraine kéo dài có thể gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng và tác động mạnh mẽ 
đến cuộc sống của châu Âu và toàn thế giới.

Chia sẻ lời kêu gọi của Tổng thống 
Mattarella, lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) Enrico 
Letta cũng bày tỏ: “Một phản ứng có thể mang tính 
toàn diện chỉ ở cấp độ châu Âu, trong khi ở cấp độ 
quốc gia, chúng tôi có thể đưa ra những phản ứng 
hữu ích nhưng hạn chế”. Trong khi, lãnh đạo đảng 

Liên đoàn (Lega) Matteo Salvini cho rằng trước 
việc giá năng lượng leo thang, cần xem xét lại các 
biện pháp trừng phạt Nga.

Diễn đàn European House-Ambrosetti là 
sự kiện thường niên từ năm 1975, quy tụ các 
nguyên thủ quốc gia và chính phủ, đại diện các tổ 
chức và lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu để thảo 
luận về những thách thức toàn cầu trong tương lai. 
Diễn đàn Ambrosetti lần thứ 48 diễn ra từ ngày 2-
4/9 tại Como, Italy.

Chile tổ chức trưng cầu ý 
dân về dự thảo hiến pháp mới

(VN+) - Ngày 4/9, người dân Chile đi bỏ 
phiếu về việc có hay không thông qua một hiến 
pháp mới có tầm ảnh hưởng sâu rộng sẽ làm thay 
đổi cơ bản đất nước Nam Mỹ này.

Dự thảo hiến pháp được đề xuất nhằm thay 
thế cho văn kiện đã được sử dụng từ thời chế độ độc 
tài Augusto Pinochet hơn 40 năm trước.

Trong nhiều tháng, các cuộc thăm dò dư 
luận đã cho thấy lợi thế rõ rệt của bên không ủng 
hộ, nhưng cách biệt đang ngày càng thu hẹp, mang 
lại hy vọng cho những người ủng hộ dự thảo hiến 
pháp mới. Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ có tác động 
lớn đến Tổng thống Gabriel Boric, 36 tuổi, một 
trong những người đề xướng chính hiến pháp mới.

Trước cuộc trưng cầu dân ý, một số bài báo 
đã được in trên băngrôn và triển lãm

Giới phân tích cho rằng các cử tri cũng có 
thể coi cuộc bỏ phiếu như một cuộc trưng cầu dân ý 
về vị tổng thống trẻ tuổi nhất của Chile, trong bối 
cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo này đã giảm 
mạnh kể từ khi ông nhậm chức vào tháng Ba.

Việc soạn thảo hiến pháp mới là 1 trong 
những yêu cầu lớn nhất của người dân Chile và 
cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới các 
cuộc biểu tình lớn tại Chile trong suốt thời gian dài 
từ cuối năm 2019, do cho rằng hiến pháp hiện tại là 
nguyên nhân dẫn tới những bất công xã hội.

Dự thảo hiến pháp mới được 154 thành 
viên quốc hội soạn thảo trong 1 năm rưỡi qua. Tổng 
thống Boric khẳng định người dân sẽ đưa ra quyết 
định cuối cùng về sự cần thiết phải bắt đầu 1 giai 
đoạn mới của đất nước.

Ông cũng cho rằng đây là một công việc 
cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, đồng thời nhấn 
mạnh các thế hệ tương lai sẽ là những người được 
hưởng thành quả từ những nỗ lực thay đổi hiện nay.
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Đức viện trợ gần 200 triệu 
USD cho người dân Ukraine đi 
lánh nạn

(VN+) - Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja 
Schulze cho biết khoản viện trợ 200 triệu euro 
(199,02 triệu USD) nhằm giúp những người phải 
sơ tán ở Ukraine tiếp tục có thể tự trang trải những 
nhu cầu cần thiết.

Trả lời phỏng vấn Funke Media ngày 3/9, 
Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze cho biết 
nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 200 triệu 
euro (199,02 triệu USD) để tài trợ cho các chương 
trình viện trợ cho những người Ukraine phải rời bỏ 
nơi sinh sống sang các khu vực khác của đất nước.

Bộ trưởng Schulze cho biết khoản hỗ trợ 
này “nhằm giúp những người phải sơ tán ở Ukraine 
tiếp tục có thể tự trang trải những nhu cầu cần 
thiết”.

Người tị nạn Ukraine sơ tán sang Medyka, 
miền Đông Ba Lan ngày 9/3/2022

Dự kiến, Thủ tướng Ukraine Denys 
Shmyhal sẽ thăm Berlin vào ngày 5/8, nơi ông sẽ 
gặp Thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz.

Dữ liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế cho 
thấy, tính đến ngày 23/8, khoảng 7 triệu người 
Ukraine đã phải rời bỏ nơi sinh sống sang các địa 
phương khác trong nước kể từ khi Nga phát động 
chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tháng trước, một quan chức Đức cho biết 
Liên minh châu Âu dự định cung cấp gói tài trợ cho 
Ukraine trị giá khoảng 8 tỷ euro vào tháng Chín 
này, trong đó có sự đóng góp của Đức.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/9, 
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 
Ukraine sẵn sàng cung cấp điện cho Đức để giúp 
nền kinh tế lớn nhất châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc 
vào nhập khẩu năng lượng của Nga.

Phát biểu với hãng thông tấn DPA của Đức, 
Thủ tướng Shmyhal nói: “Hiện tại, Ukraine xuất 
khẩu điện sang Moldova, Romania, Slovakia và 
Ba Lan. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng mở rộng 
xuất khẩu sang Đức. Chúng tôi có đủ lượng điện ở 
Ukraine nhờ các nhà máy điện hạt nhân”.

Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc 
biệt ở Ukraine, nước này bắt đầu dư thừa điện để 
xuất khẩu điện do tiêu thụ nội địa đã giảm đáng kể 
xuất phát từ tình trạng nhiều người rời bỏ đất nước 
và nền kinh tế phát triển chậm lại.

Cộng Hòa Séc: Cả trăm 
nghìn người tuần hành yêu cầu 
chính phủ từ chức

(VN+) - Đại diện đoàn người biểu tình là 
các chính trị gia, nhà khoa học và nhân vật công 
chúng, những người tuần hành đổ lỗi cho Chính 
phủ về cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát 
gia tăng.

Ngày 3/9, tại Quảng trường Wenceslas ở 
thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra cuộc tuần 
hành với sự tham gia của hơn 100.000 người yêu 
cầu chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala từ chức 
trước ngày 25/9.

Những người tổ chức cuộc tuần hành nói: 
“Nếu chính phủ không từ chức trước ngày 25/9 thì 
tại một cuộc biểu tình toàn quốc diễn ra vào ngày 
28/9, chúng tôi sẽ công bố, theo Hiến pháp Séc, 
quyền dân sự bất tuân, cũng như tổ chức các hành 
động nhằm gây áp lực (cho chính phủ). Chúng tôi 
đang đàm phán với các tổ chức công đoàn, doanh 
nhân, nông dân, người cao tuổi, công nhân vận tải 
và nhiều tổ chức khác để tuyên bố đình công”.

Đại diện đoàn người biểu tình là các chính 
trị gia, nhà khoa học và nhân vật công chúng, đã đổ 
lỗi cho Chính phủ về cuộc khủng hoảng năng 
lượng và lạm phát gia tăng.

Những người tham gia biểu tình đã mang 
theo quốc kỳ của Cộng hòa Séc đến Quảng trường 
Wenceslas, hô vang yêu cầu các thành viên nội các 
phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang 
diễn ra và nhấn mạnh cần tổ chức bầu cử Quốc hội 
sớm, đồng thời cáo buộc nhà cầm quyền thực thi 
chính sách đi ngược lại với lợi ích quốc gia.

Hàng nghìn người tuần hành phản đối 
chính phủ tại Quảng trường Vencesla ở Praha, 
Cộng hòa Séc, ngày 3/9

Đáng chú ý, họ kêu gọi đàm phán ngay lập 
tức với Liên bang Nga để ký kết các hợp đồng cung 
cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Cộng hòa Séc.

Nhiều người di cư chết 
đuối khi cố gắng vượt biên giới 
Mexico-Mỹ

(VN+) - Sông Bravo, biên giới tự nhiên 
giữa Mexico và Mỹ, đã trở thành tuyến đường phổ 
biến nhất với dòng người di cư trái phép tìm cách 
vào Mỹ bất chấp sự nguy hiểm của tuyến đường 
vượt sông gần 400km này.

Nhà chức trách Mexico và Mỹ ngày 3/9 

thông báo đã có ít nhất 9 người di thiệt mạng do 
chết đuối trên sông Bravo, khi đang cố gắng vượt 
biên từ Mexico vào bang Texas, Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, 
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) 
đã trục vớt được 6 thi thể, trong khi phía Mexico 
tìm được 3 nạn nhân xấu số khác.

Ngoài ra, phía Mỹ đã giải cứu được 37 
người trên sông và bắt giữ 16 người, trong khi nhà 
chức trách Mexico giải cứu được 39 người.

Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm những 
người có khả năng còn mất tích. Hiện chưa có 
thông tin về quốc tịch của những người di cư được 
giải cứu.

Sông Bravo, biên giới tự nhiên giữa 
Mexico và Mỹ đã nhanh chóng trở thành tuyến 
đường phổ biến nhất với dòng người di cư trái phép 
tìm cách vào Mỹ.

Người di cư từ Ciudad Acuna, bang 
Coahuila (Mexico) vượt qua khu vực biên giới ở 
Rio Grande để vào Mỹ, ngày 20/9/2021

Chỉ riêng trong tháng Bảy, chính quyền đã 
bắt giữ 50.000 người di cư ở khu vực này. Tuyến 
đường này thu hút người di cư từ hàng chục quốc 
gia, trong đó có nhiều gia đình có con nhỏ.

Tuy nhiên, tuyến đường gần 400km dọc 
sông Bravo đặc biệt nguy hiểm bởi nước sông có 
thể chảy rất nhanh và đổi hướng đột ngột, do đó 
vượt sông là thách thức lớn ngay cả với người bơi 
giỏi. Mưa lớn trong những ngày gần đây khiến 
nước sông Bravo càng chảy siết. CBP cho biết đã 
phát hiện thi thể của hơn 200 người di cư trong khu 
vực này từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022.

Trong 3 thập kỷ qua, hàng nghìn người đã 
thiệt mạng khi tìm cách vào Mỹ ở biên giới phía 
Nam, do nhiều tai nạn thương tâm.

Hồi tháng Sáu, 53 người di cư đã thiệt 
mạng trong một xe đầu kéo trên đường cao tốc ở 
San Antonio, Texas, gây nên thảm kịch nghiêm 
trọng nhất đối với người di cư bất hợp pháp từ 
Mexico.

Tuy nhiên, bất chấp hiểm nguy trên đường 
đi và nỗ lực ngăn chặn của các chính phủ, biên giới 
Mexico-Mỹ vẫn tiếp tục chứng kiến dòng người di 
cư ồ ạt. Riêng trong tháng Tám, đã có 8 đoàn người 
di cư xuất phát từ miền Nam Mexico hướng tới 
biên giới với Mỹ. Đến ngày 2/9, lại có thêm một 
đoàn người gồm khoảng 400 người di cư đã khởi 
hành từ thành phố Tapachula giáp ranh với 
Guatemala.
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Chuyện tình của nữ tù 
nhân GULAG với cựu tù Nhật 
Bản: Biểu tượng của tình yêu và 
hy sinh

Khi Klavdia Novikova qua đời năm 
2014 ở ngôi làng Progress tại vùng 
Amur, sự ra đi của bà hầu như 

không được chú ý ở Nga nhưng với người Nhật 
Bản, người phụ nữ này là biểu tượng cuối cùng của 
tình yêu và sự hy sinh...

Ông Yasaburo Hachiya gặp lại người vợ ở 
Nhật Bản của mình là bà Hisako sau 51 năm

Người phụ nữ Siberia Klavdia Novikova 
đã gặp ông Yasaburo Hachiya tại một khu tái định 
cư dành cho các tù nhân của trại cải tạo GULAG 
sau khi cả hai được trả tự do khỏi các bản án được 
áp đặt dưới thời Stalin. 

Một sai lầm quan liêu đã khiến cho ông 
Yasaburo, sinh năm 1918, không được đưa về Nhật 
Bản sau khi mức án mà ông phải chịu hết hạn. Ông 
Yasaburo đã ở lại Liên Xô và lấy một cái tên Nga để 
che giấu nguồn gốc của mình.

Hai người đã kết hôn và sống với nhau 37 
năm trước khi bà Klavdia ly hôn ông Yasaburo như 
một sự hy sinh vĩ đại để ông có thể quay về với 
người vợ ở quê nhà, người mà ông nghĩ là đã qua 
đời từ lâu nhưng thực ra vẫn trung thành chờ đợi 
ông trong suốt 51 năm.

Khi Klavdia Novikova qua đời năm 2014 ở 
ngôi làng Progress tại vùng Amur, sự ra đi của bà 
hầu như không được chú ý ở Nga nhưng với người 
Nhật Bản, đây là một sự kiện quan trọng.

Người phụ nữ Nga này được người Nhật 
coi là biểu tượng cuối cùng của tình yêu và sự hy 
sinh khi bà Klavdia Novikova một mực cho rằng, 
ông Yasaburo phải trở về với người vợ đầu tiên, 
người đã chờ đợi ông trong suốt thời gian dài, trở 
về với con gái của ông cũng như nhận lại "phẩm 
giá" mà ông xứng đáng có được khi sống ở quê 
hương mình.

"Vợ anh ấy cần được ôm anh ấy một lần 
nữa trước khi họ qua đời. Tôi cảm thấy trái tim 
mình như xé làm đôi khi để anh ấy ra đi. Nhưng đây 

không phải là lỗi của ai cả. Đó là số phận. Điều 
quan trọng là anh ấy sẽ sống tốt hơn ở đó. Anh ấy đã 
phải chịu đựng rất nhiều và có lẽ sẽ không sống sót 
được ở đây", bà Klavidia cho biết trước khi bà qua 
đời.

Tình yêu nảy nở
Câu chuyện tình yêu đáng chú ý của hai 

người bắt đầu từ trước Thế chiến II, khi Yasaburo - 
con trai một gia đình giàu có, cùng với người vợ ở 
Nhật Bản là Hisako chuyển tới định cư ở Hàn Quốc 
để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại đây, hai 
người đã có một người con trai và một người con 
gái.

Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào năm 
1945, nhiều người Nhật đã bị vây bắt và bị cáo 
buộc là gián điệp. Ông Yasaburo đã bị đưa tới trại 
GULAG ở Magadan, vùng cực đông Siberia với 
mức án 10 năm tù.

Trong khi đó, bà Klavdia - người từng kết 
hôn và có 1 con trai, cũng bị giam giữ trong 1 thập 
kỷ ở vùng này, sau khi bị buộc tội "trộm cắp tài sản 
xã hội chủ nghĩa". 

Người phụ nữ kiên cường này chia sẻ: "Tôi 
đã trải qua nhiều điều ở nơi giống như địa ngục này 
nhưng điều đó không khiến tôi gục ngã và thậm chí 
tôi không thốt ra bất kỳ từ ngữ tục tĩu nào. Khu trại 
này đã làm hỏng nhiều phụ nữ, thật đáng sợ khi nhớ 
về điều đó. Với tôi, điều quan trọng nhất là phải giữ 
được tâm hồn mình".

Khi được thả ra, bà Klavdia phát hiện ra 
rằng chồng bà đã bỏ rơi bà và lập gia đình mới. Khi 
những tù nhân Nhật Bản được thả khỏi các khu trại 
trên, các quan chức đã quên điền tên của ông 
Yasaburo vào danh sách các tù nhân được trở về 
nhà. 

Vào thời điểm đó, ông Yasaburo đinh ninh 
rằng vợ và các con ông đã chết, cũng như lo sợ 
những điều phải đối mặt ở quê nhà sau nhiều năm 
sống ở Liên Xô. Vì thế, ông đã trở thành một công 
dân Liên Xô và lấy tên là Yakov (Yasha) Ivanovich.

"Chúng tôi gặp nhau ở vùng Bryansk, nơi 
mà chúng tôi đều đang ở một trại tái định cư. Tôi 
nhìn thấy Yasha - với một khuôn mặt không phải là 
người Nga. Anh ấy bị áp bức, gầy gò và trong đôi 
mắt ấy chứa đựng sự tổn thương mà khi nhìn vào, 
trái tim tôi cảm thấy nhói đau", bà Klavdia kể lại.

Họ không bắt đầu một mối quan hệ ngay 
lập tức bởi bà Klavdia lo ngại sẽ đau khổ khi ở cùng 
một người đàn ông từng bị bỏ tù - dù bất công - vì 
tội gián điệp chống Liên Xô.

"Vào đầu những năm 1960, bạn tôi đã giục 
chuyển đến vùng Viễn Đông Nga, tới làng Progress 
và tôi đã làm vậy. Yasha viết cho tôi một bức thư và 
nói rằng anh ấy muốn ở bên tôi nhưng tôi đã từ chối 
bởi vì tôi sợ. Tôi chỉ nói với một người bạn thân 
rằng tôi đang trao đổi thư từ với một cựu tù binh", 
bà Klavdia nhớ lại.

Không nản lòng, ông Yasaburo đã vượt qua 
khoảng cách 6 múi giờ của Nga để đến bên bà. 
Klavdia đã động lòng và họ cưới nhau, bắt đầu một 
cuộc hôn nhân hạnh phúc và dài lâu. Ông Yasaburo 
trở thành một thợ cắt tóc rồi làm nhiếp ảnh gia và 

hành nghề châm cứu. Họ trồng cà chua và dưa 
chuột, nuôi thêm một con dê và một đàn ong. Hai 
người sống bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc dù 
họ không có con.

"Không có người đàn ông nào giống Yasha 
của tôi. Những người phụ nữ trong vùng đều cảm 
thấy ghen tị với tôi vì anh ấy không uống rượu và 
hút thuốc" - bà Klavdia tự hào kể lại. 

Hai người gắn bó với nhau đến nỗi đã cùng 
nhau thề rằng họ sẽ chết cùng một ngày bởi họ 
không thể sống thiếu nhau. Ông Yasaburo thậm chí 
đã mua 2 cỗ quan tài và để chúng trong nhà kho.

Bước ngoặt
Sau khi Liên Xô sụp đổ, một người đàn ông 

trong vùng đã kể với các đối tác làm ăn ở Nhật Bản 
về một người đồng hương mất tích đã lâu đang 
sống ở phía đông Siberia. 

Điều này đã dẫn đến việc anh trai của ông 
Yasaburo được tìm thấy và sau đó, đáng kinh ngạc 
hơn là việc phát hiện ra rằng vợ và con gái ông 
Yasaburo vẫn còn sống. Họ đã sống sót qua cuộc 
Chiến tranh Triều Tiên và quay lại Nhật Bản. Tuy 
nhiên, con trai ông Yasaburo đã qua đời ở Hàn 
Quốc.

Hóa ra từ trước đến nay, bà Hisako - người 
vợ đầu của ông Yasaburo vẫn trung thành chờ đợi 
ông suốt 51 năm. Quay trở về Nhật Bản từ Hàn 
Quốc cùng với con gái Kumiko, bà làm y tá và tiết 
kiệm đủ tiền để xây một căn nhà dành tặng người 
chồng Yasaburo mất tích của mình.

Cuộc sống của ông Yasaburo đã đảo lộn khi 
con gái ông và anh trai ông đến làng Progress để 
đoàn tụ và thuyết phục ông quay trở về Nhật Bản 
với người vợ vẫn chờ đợi ông bấy lâu.

Ông Yasaburo đã từ chối, đồng thời nói với 
bà Klavdia: "Anh không thể rời bỏ em. Em là cả thế 
giới của anh". 

Nhưng bà Klavdia đã hy sinh hạnh phúc 
của mình và thuyết phục ông quay về vòng tay của 
người vợ đã chờ đợi ông trong suốt thời gian qua. 
Bà cũng nói rằng, với tình trạng sức khỏe kém, ông 
Yasaburo sẽ được điều trị tốt hơn nếu ở Nhật Bản.

Bất chấp sự phản đối của ông Yasaburo, bà 
Klavdia đã sắp xếp cho ông hộ chiếu quốc tế, đổi 
khoản tiền tiết kiệm của họ sang USD và ly hôn với 
ông. Bà Klavdia cho biết, nếu bà không làm vậy, ở 
Nhật Bản, ông Yasaburo sẽ không đủ điều kiện để 
nhận lương hưu, quyền sở hữu tài sản và quyền 
thừa kế.

Vào tháng 3/1997, bà hôn tạm biệt người 
chồng yêu quý của mình, tưởng tượng rằng bà sẽ 
không bao giờ gặp ông nữa, nhưng vẫn cảm thấy 
đây là điều đúng đắn cần phải làm sau khi lịch sử vô 
tình đặt bà vào một tam giác tình yêu đầy trớ trêu.

“Cảm ơn em về mọi thứ”
Ông Yasaburo thường xuyên gửi cho bà 

Klavdia những món quà nhỏ từ Nhật Bản. Cứ vào 
thứ Bảy, ông sẽ gọi cho bà và nài nỉ bà tới thăm ông. 
Câu chuyện về cặp đôi này trở nên nổi tiếng ở Nhật 
Bản. 

Một nhà văn đã chắp bút cho cuốn sách về 
bà Klavdia và câu chuyện này sau đó đã được 



Trang 09

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2011 * Saturday, September 10, 2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

chuyển thể thành phim. Bà Klavdia được 
ngưỡng mộ về hành động hy sinh dành cho người 
đàn ông Nhật Bản mà bà yêu thương. Những người 
dân ở quận Tattori, ngoại ô Tokyo đã gây quỹ cho 
cuộc hành trình đưa bà Klavdia tới Nhật Bản. Sau 
đó, khi đã hơn 80 tuổi, bà Klavdia quyết định thực 
hiện chuyến đi này.

Cuối cùng, hai người vợ của ông Yasaburo 
đã gặp nhau. Họ ôm nhau và khóc. Không cần bất 
kỳ phiên dịch viên nào nhưng cả hai đều hiểu 
những cảm xúc sâu kín trong lòng đối phương. 

Bà Klavdia cũng quay lại Nhật Bản trong 
một chuyến thăm khác, và sau khi bà Hisako qua 
đời, ông Yasaburo đã cầu xin bà Klavdia chuyển tới 
Nhật Bản. Ông thậm chí đã tính tới việc quay lại 
Progress cùng bà.

Tuy nhiên, bà Klavdia từ chối và nói rằng 
bà muốn ông hãy "sống với phẩm giá" trong những 
năm cuối đời ở Nhật Bản, nơi mà ông sẽ được chăm 
sóc y tế tốt. Bà cũng nói rằng các nhu cầu của bà rất 
khiêm tốn và bà nên quay về quê hương ở Nga.

Bà Klavdia qua đời vào tháng 9/2014. 
Không lâu sau đó, một bức thư cảm động đã được 
gửi tới Progress từ ông Yasuburo, nhắn gửi người 
vợ yêu quý của ông như thể bà vẫn còn sống.

"Klavdia, khi biết được em đã qua đời, nỗi 
buồn đau đã xâm chiếm trái tim anh. Anh đã cố gọi 
cho em ngày 20/8, ngày sinh nhật thứ 96 của anh 
nhưng anh đã không gọi được. 40 năm chung sống 
với em ở Nga, em luôn bên cạnh anh và ủng hộ anh. 
Cảm ơn em về mọi thứ"... ■ 

14 tuổi cưới Giáo sư lừng 
danh, cô vợ mù chữ quê mùa 
khiến người chồng kém tuổi 
phải vừa nể vừa sợ suốt đời vì 
một màn đánh ghen đẳng cấp

Lấy chồng lừng danh cả nước song cô 
vợ vừa mù chữ lại vừa thấp bé có 
cách khiến ông chồng “ngả mũ” 

chẳng dám trái lời.
Cuộc hôn nhân sắp đặt với người vợ hơn 

1 tuổi
Hồ Thích là một nhà văn lớn, Giáo sư nổi 

tiếng tại Đại học Bắc Kinh. Ông có nhiều năm học 
tập tại Mỹ và sau khi về nước đã xây dựng được 
danh tiếng lớn. Bản thân Hồ Thích là một người 
hiếu thảo, vì bố mất sớm, mẹ một mình quần quật 
nuôi con khôn lớn nên ông nghe lời mẹ toàn bộ.

Chuyện cưới vợ cũng chẳng ngoại lệ. Khi 
đó, gia đình ông hứa hôn con trai cho Giang Đông 
Tú, nhiều hơn Hồ Thích 1 tuổi.

Khi ông 13, Đông Tú 14 thì được định sẵn 
sau này sẽ kết hôn. Tuy nhiên, phải 13 năm sau, hôn 
lễ mới được tổ chức.

Giang Đông Tú là một người có vóc dáng 
nhỏ bé, bó chân, gương mặt không xinh đẹp và 
không hề biết chữ.

Đặt cạnh Hồ Thích rõ ràng đây là một sự 
chênh lệch cực lớn. Hồ Thích là Giáo sư, nhà văn, 

nhà triết học lừng danh còn vợ lại thua kém như 
thế. Tuy nhiên, ngay từ đầu Giang Đông Tú đã 
không coi mình thua kém chồng. Trong mắt bà, 
mình và Hồ Thích đứng ngang hàng cùng nhau. 
Mang tâm thế đó để bước vào cuộc hôn nhân này 
nên Giang Đông Tú rất tự tin. Đó là điều đầu tiên 
giúp cả hai gắn bó.

Sau khi kết hôn, Giang Đông Tú đồng ý học 
chữ để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cách thức 
này khiến Hồ Thích có cái nhìn khác về vợ.

Thêm một chuyện nữa, Giang Đông Tú 
hiểu rõ chồng mình có một giới hạn cực lớn đó là 
mẹ đẻ. Bởi vậy, bà biến bản thân thành cô con dâu 
tuyệt vời, hi sinh hết mực cho gia đình và chăm sóc 
mẹ chồng chu đáo.

Sự chu toàn đó khiến cho tất cả phải xuýt 
xoa vì bà Hồ khéo chọn con dâu.

Trước khi kết hôn, Đông Tú ít khi phải 
đụng tay làm việc song sau khi cưới chồng, bà quán 
xuyến toàn bộ và giỏi chuyện bếp núc khiến Hồ 
Thích thay đổi cách nhìn về vợ.

Đó là những điều ban đầu khiến mối quan 
hệ của họ trở nên “kém chênh lệch”. Tuy nhiên, 
bước ngoặt phải đến từ màn “đánh ghen” tơi tả của 
bà Hồ dành cho chồng và nhân tình. Hồ Thích rất 
đẹp trai và thu hút ong bướm vây quanh. Ông cũng 
đam mê cái đẹp nên đã từng sa ngã.

Giang Đông Tú biết những điều này nhưng 
không bao giờ làm căng. Chồng bị nhiều người 
“thương thầm”, bà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ 
không làm căng hay khiến không khí gia đình nặng 
nề.

Người yêu cũ của Hồ Thích ở Mỹ cũng hay 
thư từ về cho chồng, bà biết nhưng không can 
thiệp. Đơn giản bởi cách nhau cả vòng Trái Đất, bà 
có ghen cũng chỉ bóng gió bởi đơn giản họ đâu có 
tương lai với nhau.

Thế nhưng đừng nghĩ vậy mà đùa giỡn với 
người phụ nữ mạnh mẽ. Hồ Thích đã qua lại với em 
họ Giang Đông Tú là Tào Thanh Anh.

Màn đánh ghen một lần mà "có uy" cả 
đời

Họ Tào có học thức, giỏi giang, rất hâm mộ 
anh rể và rồi cả hai phải lòng nhau. Hồ Thích tin 
rằng đây mới chính là tình yêu đích thực nên nghĩ 
cách thoát khỏi hôn nhân sắp đặt để cưới Tào 
Thanh Anh. Lúc đó ông nghĩ rằng tình yêu này mới 
là đường đường chính chính nhất. Ông còn ngây 
thơ nghĩ vợ sẽ đồng ý mà thôi.

Ai ngờ vừa mở lời đề nghị ly hôn, Giang 
Đông Tú đã ngay lập tức hành động cực sốc. Bà 
một tay bế con, tay còn lại cầm dao dí thẳng về phía 
chồng nói: “Muốn ly hôn à, tôi giết anh, giết hai 
con rồi tự sát”.

Hồ Thích nghe xong mà sợ hãi vì chưa bao 
giờ chứng kiến sự phẫn nộ như thế từ vợ. Người 
hầu lao đến giằng con dao khỏi tay bà. Bà vẫn phẫn 
nộ, cầm kéo ném về phía chồng. Hồ Thích chết 
khiếp, thề luôn sẽ quên đi mối tình sai trái và quay 
về với gia đình.

Từ đó, Hồ Thích bị gán cái danh “sợ vợ” 
trên vai. Song sau này ông cũng cảm ơn vì sự quyết 
liệt của vợ khiến ông không lầm đường.

Không chỉ “xử” chồng, Giang Đông Tú 
còn quán triệt ông tránh xa những vụ việc ảnh 
hưởng đến hạnh phúc gia đình. Có lần, Hồ Thích 
được mời đến làm chủ hôn đám cưới mà chú rể bỏ 
vợ để cưới vợ hai. Bà nhất quyết không cho chồng 
tham gia. Hồ Thích trèo cửa sổ đi vì đã trót nhận 
lời. Khi về nhà, ông bị vợ phạt nhốt bên ngoài đến 
hai ngày.

Là người đàn ông tư tưởng mới nhưng Hồ 
Thích còn đề ra cả “bí quyết làm chồng” phù hợp 
với đàn ông như sau:

“Vợ đi đâu, làm gì cũng tuân lệnh vợ; Chỉ 
cần chuyện không sai trái, chồng phải mù quáng 
tuân theo; Vợ trang điểm phải kiên nhẫn chờ đợi, 
không hối thúc; Phải nhớ ngày sinh của vợ rồi gửi 
lời chúc phúc; Phải dung túng chiều chuộng vợ; 
Phải kiếm tiền để vợ cần là chi thật nhanh tay”.

Có lẽ nhờ áp dụng bí quyết mà Hồ Thích và 
Giang Đông Tú đã sống rất hạnh phúc bên nhau. 
Dù không biết nhiều chữ nhưng chỉ cần chồng đi 
công tác, Đông Tú sẽ viết thư gửi lời yêu thương 
cho ông. Bà cũng quán xuyến hết việc nhà, chồng 
chỉ cần chu toàn sự nghiệp.

Về già, hai vợ chồng lại càng hạnh phúc. 
Hồ Thích vô cùng chiều vợ. Bà thích gì, ăn gì ông 
đều biết rồi đưa về cho vợ. Và cũng vì màn đánh 
ghen cực kỳ "có uy" mà suốt cả cuộc đời, Hồ Thích 
rất chung thủy, không dám có ý với ai khác bên 
ngoài.

Thế mới nói, đàn bà cao tay thì có đủ cách 
để giữ vững hạnh phúc gia đình. Bài học của Giang 
Đông Tú cũng là một điều mà chúng ta nên thử học 
hỏi. ■

* Xem cho kỹ
Một chủ thầu xây dựng lấy vợ. Lúc làm thủ 

tục đăng ký kết hôn, anh ta loay hoay mãi không ký 
được. Cô vợ mới thầm thì:

- Ôi... anh đừng xúc động quá như thế!
- Không, anh có xúc động gì đâu. Chẳng 

qua anh phải xem cho kỹ bên nào là bên A, bên nào 
là bên B thôi em à!!!

Vui Cöôøi
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Đứng tim trước màn biểu 
diễn đứng trên nóc máy bay 
nhào lộn của cụ bà 93 tuổi

Nữ y tá về hưu 93 tuổi người Anh 
Betty Bromage ưa các trò chơi 
mạo hiểm, bà vừa hoàn thành thử 

thách đứng trên nóc máy bay nhào lộn.
Phần lớn những người ở độ tuổi 90 thích 

cuộc sống êm đềm, bình yên, quây quần bên cạnh 
con cái, cháu chắt trong ngôi nhà của họ. Họ chọn 
cách nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia một số hoạt 
động nhẹ nhàng khác.

Nhưng đó không phải phong cách của cụ bà 
Betty Bromage đang trải qua ở tuổi 93. Betty 
Bromage là một y tá nghỉ hưu, sống tại viện dưỡng 
lão Abbeyfield House ở Cheltenham, Anh.

Vốn là một nữ y tá, từng đam mê nhiều bộ 
môn thể thao mạo hiểm, bà Betty Bromage đã 
nhiều lần hoàn thành thử thách đứng trên cánh, trên 
nóc máy bay và thậm chí cả nhào lộn.

Bà yêu thích bộ môn thể thao này khi ở độ 
tuổi khoảng gần 80, bà hoàn toàn lạc quan yêu đời, 
không lo lắng nhiều về rủi ro và lúc nào cũng sử 
dụng máy trợ tim bên trong người.

Mới đây nhất, bà Betty Bromage khiến 
nhiều người kinh ngạc khi tiếp tục thực hiện thử 
thách đứng trên nóc máy bay khi nhào lộn ở độ tuổi 
93.

“Cảm giác đó thật tuyệt vời, rất phấn khích 
và tôi thích nó. Bạn nên thử những điều bạn chưa 
từng một lần dám thực hiện trong đời, tuổi tác 
không phải là rào cản”, Betty Bromage chia sẻ.

Gia đình, bạn bè và những cư dân trong 
vùng nín thở theo dõi, tất cả chỉ có thể thở phào nhẹ 
nhõm khi máy bay hạ cánh mà bà Betty Bromage 
vẫn bình an vô sự. Mỗi lần thực hiện thử thách 
Betty Bromage sẽ quyên góp ủng hộ cho các quỹ từ 
thiện địa phương. Bà cũng được nhiều người yêu 
quý.

Phi công điều khiển chiếc máy bay mà bà 
Betty Bromage thực hiện thử thách cho biết: “Bà là 
một người phụ nữ tuyệt vời. Nếu không chứng kiến 
tận mắt, bạn khó có thể tưởng tượng được. Tôi 
quan sát theo dõi Betty Bromage suốt thời gian bay 
để đảm bảo bà ấy vẫn ổn, không xảy ra sự cố gì và 
bà vẫn đang tận hưởng chuyến đi tuyệt vời ấy”.

Bà Betty Bromage từng nhiều lần phá kỷ 
lục thế giới dù ở độ tuổi xưa nay hiếm. Năm 2016, 
bà Betty tự phá kỷ lục của chính mình khi đi bộ trên 

cánh máy bay ở tuổi 87.
Năm 2017, khi Betty Bromage 88 tuổi, bà 

tiếp tục ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, trở thành 
người già nhất thực hiện thành công thử thách ngồi 
trên cánh máy bay ở độ cao 150 mét, bay với vận 
tốc 225 km/giờ. Lúc đó, hành động mạo hiểm của 
bà để quyên góp từ thiện cho tổ chức thiện y tế 
Midlands Air Ambulance. ■

Bị gãy đầu gối, người phụ 
nữ vẫn chạy marathon trong 
106 ngày lập kỷ lục thế giới

Kate Jayden, 35 tuổi, ở Derbyshire, 
Anh, bắt đầu chạy marathon cự ly 
4 2  k m  m ỗ i  n g à y  t ừ  n g à y 

31/12/2021 và hoàn thành thành tích đáng kinh 
ngạc của mình vào ngày 15/4/2022.

Người phụ nữ đã dành Kỷ lục Guinness 
Thế giới, trở thành người chạy marathon trong 
nhiều ngày liên tiếp nhất. Cô chạy marathon mỗi 
ngày, trong suốt 106 ngày liên tiếp. Đáng nói, nỗ 
lực và sự mệt mỏi không phải là thử thách duy nhất 
mà cô phải đối mặt trong suốt chặng đường.

Kate Jayden cho biết đầu gối bắt đầu bị đau 
vào ngày 46 nhưng vẫn cố gắng để vượt qua thử 
thách để ra ban đầu. Jayden đã phải vật lộn để chịu 
sức nặng và cảm thấy khó chịu ở đầu gối ngày càng 
tăng, nhưng cô chỉ nghĩ rằng mình bị thương nhẹ.

Sau khi hoàn thành thử thách, cô đến bệnh 
viện để khám và kết quả chụp MRI cho thấy Kate 
Jayden cố gắng thực hiện phần còn lại chặng 
đường với một đầu gối bị gãy. Kết quả này có khả 
năng khiến cô không thể chạy trong thời gian dài. 
Cô đang lên kế hoạch phẫu thuật đầu gối.

Người phụ nữ 35 tuổi đến với bộ môn chạy 
khi bản thân đang hồi phục sau chứng rối loạn ăn 
uống. Với cô, chạy đã cứu sống và dạy cô quý trọng 
cơ thể của mình. “Trên thực tế, chạy bộ đã giúp ích 
cho tôi rất nhiều, cải thiện sức khỏe rõ rệt và thay 
đổi cuộc sống của tôi”, Kate Jayden nói.

Kỳ tích ít người đạt được này trở nên đáng 
chú ý hơn vì vận động viên sức bền Kate Jayden đã 
đặt thêm cho mình mục tiêu hoàn thành thử thách 
nhằm gây quỹ cho những người tị nạn.

Kate Jayden chia sẻ rằng: “Tôi biết việc 
chạy nhiều giờ trong ngày và nhiều ngày liên tiếp 
đôi khi sẽ dẫn đến tình trạng quá sức. Tuy nhiên, 
việc chăm sóc sức khoẻ, kỷ luật bản thân, cam kết 
hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu đã giúp tôi vượt 

qua giai đoạn khó khăn, nản chí hay suy giảm sức 
khoẻ”.

Ban đầu, Kate Jayden dự định chạy trong 
100 ngày liên tiếp với khoảng cách tương đương 
4.200 km, tương đương quãng đường từ Aleppo, 
Syria và Anh. Đây cũng chính là con đường những 
người tị nạn thường di chuyển để tìm kiếm nơi trú 
ẩn. Nhưng sau đó cô cảm thấy vẫn có thể tiếp tục 
cuộc hành trình nên kéo dài thêm 6 ngày để lập kỷ 
lục thế giới mới.

Cuối cùng, Kate Jayden đã quyên góp được 
52.460 USD, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng cho 
các mục đích nhân đạo khi kết thúc thử thách bản 
thân với 106 cuộc chạy marathon trong 106 ngày.

“Để chạy hết quãng đường trong cuộc hành 
trình mà những người tị nạn thường di chuyển thật 
đặc biệt với bản thân tôi. Cảm giác đó giống như 
một đặc ân và vinh dự khi được trải nghiệm và 
tuyệt vời hơn khi tôi có thể mang về cho bản thân 
một kỷ lục mới cũng như quyên góp thêm tiền cho 
những tổ chức từ thiện”, Kate Jayden chia sẻ.

Kỷ lục trước đó thuộc về một vận động viên 
người Mỹ, Alyssa Clark với thành tích 95 lần chạy 
marathon trong 95 ngày liên tiếp thiết lập vào 
tháng 11/2021. ■ 

Các nhà khoa học Mỹ chế 
tạo bê tông từ vỏ tôm như thế 
nào mà có thể chắc chắn đến 
vậy

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã 
công bố công trình nghiên cứu 
về việc làm bê-tông từ vỏ tôm 

cực kỳ chắc chắn mà còn góp phần bảo vệ môi 
trường và tiết kiệm.

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa 
học Mỹ mang đến triển vọng đầy hứa hẹn về giảm 
lượng chất thải thủy hải sản, góp phần bảo vệ một 
trường. Ngoài ra, việc dùng vỏ tôm làm bê-tông 
còn tiết kiệm được khối lượng lớn các nguyên liệu 
sản xuất. Đặc biệt, bê-tông chế tạo từ vỏ tôm còn 
rất chắc chắn, bởi vì vỏ tôm có thành phần chiếm 
chủ yếu là kitin, là một dạng polymer tạo ra vỏ cho 
các loài giáp xác và canxi cacbonat - các chất góp 
phần mang đến độ cứng và độ bền cao.

Vì vậy, các nhà khoa học tại Đại học Bang 
Washington (Mỹ) đã có thể tăng cường độ cứng 
của bê-tông với việc bổ sung vỏ tôm. Họ cho 
những mảnh kitin cực nhỏ vào dung dịch, chúng 
nhỏ hơn sợi tóc người hàng nghìn lần. Với kitin, 
dung dịch đông đặc trở nên mạnh hơn 40% so với 
dung dịch tiêu chuẩn. Ngoài ra, thời gian đóng rắn 
của nó đã tăng hơn một giờ, giúp dễ dàng vận 
chuyển trên quãng đường dài và chịu được nhiệt độ 
cao của thời tiết nắng nóng.

Theo các nhà khoa học, phụ gia kitin trong 
vỏ tôm sẽ giúp tăng gần như gấp đôi tuổi thọ cho 
các sản phẩm bê-tông. Bên cạnh đó, nguyên liệu 
này làm giảm nhu cầu sản xuất bê tông mới, giúp 
giảm lượng khí thải carbon. ■ 
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

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

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

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
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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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Yoo In Soo: Từng là VĐV điền 
kinh, đổi đời nhờ vai phản diện 
trong “Ngôi Trường Xác Sống”

Sau khi tham gia bộ phim Ngôi Trường Xác 
Sống tên tuổi của Yoo In Soo càng được 
khán giả biết đến nhiều hơn. Anh nhanh 

chóng vụt sáng và gia tăng danh tiếng khi xuất hiện 
cô cùng ám ảnh trong tác phẩm gây bão ầu năm đ
nay của Netflix.

Năm 2021, dự án phim zombie dài tập All of Us 
Are Dead đã tạo nên “cơn sốt” tại Hàn Quốc nhờ 
bối cảnh, tính chất phim gay cấn không thua kém gì 
Train to Busan năm xưa. Đặc biệt, dàn diễn viên trẻ 
của phim đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, được 
mong chờ sẽ tiếp tục gây ấn tượng khi trở lại trong 
phần 2. Thế nhưng trong số đó, anh chàng vào vai 
phản diện đáng sợ hiện tại đang là cái tên thành 
công nhất của dàn diễn viên.

Yoo In Soo sinh năm 1998, là cái tên khá nổi tiếng 
và quen mặt trên màn ảnh phim Hàn. Trước khi trở 
thành diễn viên, Yoo In Soo từng thử sức tại cuộc 
thi SAC Youth Acting Contest về diễn độc thoại 
dành cho những người trẻ tuổi tại Hàn Quốc. Đây 
không phải là một bộ môn đơn giản, đòi hỏi sự 
nhập tâm với nhiều thể loại nhân vật khác nhau và 
chàng trai sinh năm 1998 đã nỗ lực và giành được 
giải nhất. Nó cũng được coi là động lực to lớn để 
anh tiếp tục phát huy con đường theo đuổi nghệ 
thuật sau này.

Năm 2017, Yoo In Soo bắt đầu tham gia màn ảnh 
với vai phụ đầu tiên trong bộ phim Strong Woman 
Do Bong Soon (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon) 
của nhà đài KBS. Thời điểm đó anh mới chỉ là 1 tân 
binh 19 tuổi nên chưa được giao nhiều đất diễn.

Đáng tiếc là trong 5 năm tiếp theo, Yoo In Soo dù 
góp mặt trong hàng chục tác phẩm điện ảnh, truyền 
hình xứ sở kim chi lớn nhỏ như School 2017, Love 
Alarm, While You Were Sleeping… nhưng cũng 
vẫn đều là những vai nhỏ lẻ, mờ nhạt và không 
được người xem nhớ tới nhiều. Cũng bởi vậy, Yoo 
In Soo vẫn là gương mặt nam diễn viên Hàn Quốc 
khá mới mẻ đối với khán giả Việt Nam nói riêng.

Ngoài ra, ít ai biết rằng thời đi học, anh chàng 24 
tuổi này còn từng là vận động viên điền kinh và rất 
đam mê thể thao. Thế nhưng, trong quá trình luyện 
tập Yoo In Soo từng bị chấn thương nên phải dừng 

lại. Sau đó, cơ duyên đến với nghề diễn xuất hiện, 
giúp anh nhận ra mình cũng có sự yêu thích với lĩnh 
vực nghệ thuật này và luôn cố gắng tìm kiếm để trở 
nên nổi tiếng.

Đầu năm 2022, nhờ sức hút hấp dẫn cùng sự phủ 
sóng mạnh mẽ mà bom tấn All Of Us Are Dead 
(Ngôi trường xác sống) đem lại, Yoo In Soo nhanh 
chóng trở thành gương mặt được khán giả thế giới 
biết tới nhiều hơn. Trong phim, nam diễn viên 9x 
đảm nhận vai Yoon Gwi Nam - tên đầu gấu hư 
hỏng, chuyên hiếp đáp bạn bè tại trường trung học 
Hyosan.

Xuyên suốt 12 tập Ngôi trường xác sống, Yoo In 
Soo đã thể hiện xuất sắc hình tượng phản diện độc 
ác, khiến khán giả phẫn nộ và “ghét cay ghét 
đắng”. Thậm chí, ngay cả khi bị cắn và trở thành 
zombie, Yoon Gwi Nam vẫn được đạo diễn ưu ái 
cho bất tử, không bị biến chất mà vẫn mang được 
nhận thức con người bình thường.

Tuy nhiên, “cha đẻ” bộ phim - Lee Jae Kyu sau đó 
úp mở tiết lộ về việc sản xuất thêm mùa 2. Vì thế, 
nhiều khán giản tin rằng, rất có thể sự sắp xếp cho 
nam sinh phản diện Yoon Gwi Nam sống sót như 
vậy hoàn toàn có lý do. Hiện, Instagram của diễn 
viên Yoo In Soo đã cán mốc hơn 1 triệu người theo 
dõi chỉ sau thời gian ngắn tác phẩm này chễm chệ 
vị trí top 1 bảng xếp hạng thịnh hành trên Netflix.

Sau thành công của All of Us Are Dead, cái tên Yoo 
In Soo không hề hạ nhiệt, trái lại đạt đến một cột 
mốc đỉnh cao mới khi anh tham gia dự án phim cổ 
trang Hoàn Hồn (Alchemy of Souls). Trong phim, 
Yoo In Soo trở thành đề tài bàn tán khi có tạo hình 
vô cùng ấn tượng và bắt mắt, nhất là với mái tóc 
vàng óng hiếm thấy trong phim cổ trang.

Hiện tại sau 5 năm tham gia ngành giải trí, Yoo In 
Soo đã có được những thành công nhất định. Trong 
dàn diễn viên All of Us Are Dead, mỹ nam này chắc 
chắn đang là cái tên thành công nhất, và sẽ còn 
vươn xa trong tương lai. Ngoài diễn xuất, Yoo In 
Soo còn có đam mê với ngành thiết kế thời trang, 
cũng như không ít lần làm mẫu ảnh nhờ lợi thế 
ngoại hình.

                                                       Nguyễn Hương

Song Hye Kyo đóng phim cùng 
bản sao 

Han So Hee được mệnh danh bản sao của 
Song Hye Kyo. Hai người sắp hợp tác 
trong phim kinh dị “The Price of 

Confession”.

Ngày 29/8, Sports Kyunghyang đưa tin hai diễn 
viên Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ góp mặt 
trong bộ phim kinh dị bí ẩn mới của đạo diễn Lee 
Eung Bok. Phim có tựa đề The Price of 
Confession.

Công ty quản lý của Han So Hee là 9ato 
Entertainment xác nhận nữ diễn viên nhận được lời 
đề nghị đóng vai chính trong The Price of 

Confession. Han So Hee đang tích cực xem xét lời 
đề nghị đó. Trong khi đó, nguồn tin từ công ty quản 
lý của Song Hye Kyo là UAA cho biết The Price of 
Confession là một trong những dự án nữ diễn viên 
đang cân nhắc tham gia.

The Price of Confession xoay quanh hai người phụ 
nữ liên quan đến vụ án giết người. Bộ phim được 
chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Eung Bok. Lee Eung Bok 
là người đứng sau các dự án nổi tiếng như Sweet 
Home, Jirisan, Mr. Sunshine… Đảm nhận phẩn 
kịch bản là biên kịch Kwon Jong Kwan.

Song Hye Kyo đang đàm phán để đóng vai giáo 
viên mỹ thuật Ahn Yoon Soo. Cô mơ ước có cuộc 
sống yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, biến cố ập 
đến khiến cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi. Bất 
chấp sóng gió, Ahn Yoon Soo vẫn kiên cường và 
lạc quan đối mặt. Đây là lần thứ hai Song Hye Kyo 
hợp tác với đạo diễn Lee Eung Bok. Dự án trước đó 
của hai người là Hậu duệ mặt trời.

Han So Hee vào vai người phụ nữ bí ẩn Mo Eun. 
Nhân vật này có xu hướng chống đối xã hội khiến 
mọi người sợ hãi. Sự kết hợp giữa cô và đàn chị 
đang gây chú ý. Lý do là ngay khi ra mắt, Han So 
Hee đã được so sánh với Song Hye Kyo. Nhiều 
khán giả cho rằng hai diễn viên có nhiều điểm 
tương đồng về ngoại hình và phong cách.

Vừa qua, Han So Hee bị chấn thương ở mặt khi 
quay phim Kyungseong Creature. Ngày 11/8, tờ 
Xports News đưa tin công ty giải trí 9ato 
Entertainment cho biết vết thương của Han So Hee 
không nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bị thương ở 
mặt nên Han So Hee cần thay đổi lịch quay phim để 
nghỉ ngơi và điều trị.

                                                                    An Chi

Trịnh Tú Văn: Thiên hậu tha thứ 
cho chồng “ăn nem”, 50 tuổi 
vẫn “slay”

Làng giải trí Hồng Kông trước nay chẳng hề 
thiếu những mỹ nhân sắc nước hương trời, 
thế nhưng, có lẽ chỉ mỗi Trịnh Tú Văn được 

giới báo chí tung hô “mỹ lệ cả đời”. Hãy cùng Quần 
Chúng Thích Ăn Dưa tìm hiểu kỹ hơn về nàng 
Thiên hậu hàng đầu xứ Cảng này xem sao nhé!

Theo thông tin mình hóng được thì Trịnh Tú 
Văn ra mắt công chúng khi giành huy chương đồng 
trong cuộc thi tìm kiếm tài năng vào năm 1986. 

  ÑIEÄN AÛNH
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Phải biết rằng, lúc đó, người đẹp họ Trịnh mới 14 
tuổi và chưa từng được đào tạo bài bản về thanh 
nhạc. Vốn dĩ, khi ấy Trịnh Tú Văn có bước đà cực 
tốt để tiến bước trong làng nhạc nhưng vì yêu cầu 
của cha, cô tiếp tục việc học và tới năm 1990 mới 
phát hành album đầu tay, chính thức debut.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp và giọng ca đầy nội 
lực, Trịnh Tú Văn nhanh chóng nổi tiếng, trở thành 
nữ diva hàng đầu xứ Cảng, cho ra mắt hàng loạt bản 
hit, nhận thưởng đến mỏi cả tay. Không chỉ vậy, 
Trịnh Tú Văn còn thử lấn sân sang mảng phim ảnh, 
góp mặt trong nhiều bộ phim kinh điển như Trai 
Đơn Gái Chiếc, Long Phượng Đấu, Chung Vô 
Diệm...

Các  bạn biết không, thời trẻ, Trịnh Tú Văn 
từng tự đặt cho bản thân những tiêu chuẩn vô cùng 
nghiêm khắc. Dù đã là “đỉnh lưu” của làng giải trí 
nhưng cô luôn lo lắng bản thân bị “mất nhiệt”, lúc 
nào cũng chỉ muốn tiến thêm bước nữa trong sự 
nghiệp. Sự hiếu thắng quá đà này từng khiến Trịnh 
Tú Văn suýt nữa thì tự đẩy bản thân vào đường 
cùng đấy chứ chẳng đùa đâu.

Dù có tài năng diễn xuất nổi trội nhưng chẳng 
hiểu vì sao, Trịnh Tú Văn lại 6 lần lỡ duyên với 
ngôi vị Ảnh hậu Kim Tượng. Thậm chí, hồi năm 
2002, người đẹp này có tận 3 bộ phim điện ảnh 
được lọt vào danh sách đề cử nhưng vẫn chẳng thể 
chạm vào cúp vàng, khiến đạo diễn Đỗ Kỳ Phong 
cũng thấy bất bình thay. 

Cố gắng mãi mà chưa thu được thành tựu như 
mong muốn, Trịnh Tú Văn có quãng thời gian khá 
bất ổn, một mực đòi giảm cân dù đã “mình hạc 
xương mai” lắm rồi, lại còn chẳng muốn nói 
chuyện với ai nữa. Cũng may là về sau, nữ diễn 
viên đã vượt qua được chính bản thân mình, không 
còn cố chấp như trước kia nữa.

Về đời tư, Trịnh Tú Văn có mối duyên phận 
nhiều ngang trái kéo dài tới hơn 3 thập kỷ với tài tử 
Hứa Chí An. Như mình hóng được thì khi tham gia 
cuộc thi tìm kiếm tài năng (năm 1986), Trịnh Tú 
Văn đã “nhất kiến chung tình” với Hứa Chí An (khi 
đó 19 tuổi) - thí sinh giành huy chương bạc năm đó.

Sau này, khi Trịnh Tú Văn chính thức tiến 
quân vào showbiz, trở thành “tiểu sư muội” cùng 
công ty với Hứa Chí An, họ nhanh chóng thân thiết 
và nên duyên với nhau. Tuy nhiên, ban đầu, vì yêu 
cầu của công ty quản lý, cả hai đều phủ nhận tin 
đồn hẹn hò. Đến năm 1998, khi bị giới truyền thông 
chụp được khoảnh khắc cùng đi du lịch ở nước 

ngoài, nữ diva họ Trịnh mới thừa nhận tình cảm và 
cho biết họ có thể sẽ kết hôn bất cứ lúc nào.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được, ngay đêm trước 
ngày lễ Tình Nhân năm 2004, Hứa Chí An lại mở 
cuộc họp báo, tuyên bố đường ai nấy đi với Trịnh 
Tú Văn sau 13 năm gắn bó. Theo giang hồ đồn thổi 
thì nguyên nhân chia tay là do Hứa Chí An đã “say 
nắng” người khác đấy các bạn ạ!

Đây cũng chính là giai đoạn “khủng hoảng” 
nhất của Trịnh Tú Văn. Sự nghiệp không như ý, lại 
còn gặp phải trục trặc về tình cảm, nàng Thiên hậu 
có quãng thời gian cực kỳ suy sụp, mắc phải bệnh 
tâm lý, thậm chí phải tránh xa ánh đèn sân khấu 
suốt mấy năm trời, làm người hâm mộ lo lắng 
không thôi.

Bốn năm sau, Trịnh Tú Văn tái xuất showbiz 
khi tâm trạng còn bất ổn, chính Hứa Chí An đã giúp 
đỡ, động viên cô rất nhiều với tư cách 1 người bạn, 
1 người đồng  nghiệp. Có lẽ vì vậy nên nữ diva làng 
nhạc vẫn mãi nặng tình với chàng và đến năm 
2011, cặp đôi này “gương vỡ lại lành”, quay về bên 
nhau như chưa hề có cuộc chia ly.

Năm 2013, Hứa Chí An cuối cùng cũng nhận 
được cái gật đầu của Trịnh Tú Văn sau 7 lần quỳ gối 
cầu hôn. Họ tổ chức hôn lễ ở đảo Bali, chính thức 
về chung một nhà và có quãng thời gian hạnh phúc 
bên nhau, được coi như cặp vợ chồng kiểu mẫu của 
showbiz xứ Cảng.

Chẳng ai ngờ được là vào tháng 4/2019, Hứa 
Chí An lại bị giới săn tin bắt tận tay khoảnh khắc 
“ăn nem” với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh - bạn gái của 
Mã Quốc Minh. Vụ lùm xùm quả thực khiến mình 
ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa luôn á!

Càng sốc hơn là sau đó, Trịnh Tú Văn dễ dàng 
tha thứ cho người chồng “chán cơm thèm phở”, lại 
còn nhanh chóng đi du lịch nước ngoài với Hứa Chí 
An để hàn gắn tình cảm nữa. Ừm, mặc dù hơi 
hoang mang nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách 
nào khác ngoài tôn trọng sự lựa chọn của Trịnh Tú 
Văn đúng không nào?

50 tuổi nhưng vẫn “cháy” lắm nha!

Hiện tại, Trịnh Tú Văn đã bước sang tuổi 50 
nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp đáng 
ngưỡng mộ. Trong khi hầu hết các đồng nghiệp 
cùng lứa tuổi đã dần “tắt nhiệt”, không còn tích cực 
hoạt động trong showbiz thì sự nghiệp của cô vẫn 
phát triển mạnh mẽ lắm nha!

Các bạn biết không, chị đẹp này vẫn là “con 
cưng” của các nhãn hàng thời trang, thường xuyên 
tổ chức buổi biểu diễn và cách đây không lâu vừa 
cho ra mắt ca khúc mới, liên tục chiếm vị trí quán 
quân doanh thu đĩa nhạc suốt 6 tuần liền. À, trong 
tháng 9 sắp tới, bộ phim Thế Gian Có Cô Ấy do 
Trịnh Tú Văn, Châu Tấn, Trần Xung, Phùng Đức 
Luân góp mặt sẽ được ra rạp nữa nè!

Trịnh Tú Văn mãi chẳng chịu già vì luôn chăm 
chỉ tập thể hình, giữ lối sống khỏe, sống đẹp.

Dù vẫn nỗ lực cống hiến hết mình nhưng Trịnh 
Tú Văn không còn quá hiếu thắng như thời trẻ, trở 
nên điềm tĩnh, thong dong hơn xưa. Cô cũng dành 
nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân, hưởng 
thụ cuộc sống, học nấu ăn, vẽ tranh, chơi đàn, 
thường xuyên tụ tập với bạn bè...

Người đẹp này có cái nhìn về bản thân mà 
mình thấy rất đúng đắn: “Bạn đã 50 tuổi thì không 
cần cố sống như thời mười tám, đôi mươi. Ở mỗi 
một mức tuổi, hãy sống cho thật tốt và là chính bản 
thân mình”. 

                                                          Linh Phương

Sao 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' 
được chồng chiều như công 
chúa

Người đẹp Singapore kết hôn với 
David Cox - doanh nhân người 
Australia - được 10 năm. Trên TVBS, 

cô nói tình cảm của cả hai bền chặt, ngọt ngào như 
thuở đầu, vì được David Cox nâng niu, trân trọng 
vợ, ủng hộ mọi công việc, sở thích của cô.

Theo Quách Phi Lệ, vợ chồng cô đều không 
nóng tính, tính cách đơn giản và điềm đạm, vì vậy 
hiếm khi cãi nhau. Cả hai thường trêu đùa, nhờ vậy 
không khí gia đình luôn nhẹ nhàng, vui vẻ.

Năm nay, Quách Phi Lệ đóng phim Linh thám 
của Singapore. Diễn viên cho biết David Cox 
không cấm đoán cô đóng cảnh thân mật với ban 
diễn nam. Vì tôn trọng chồng, nếu có cảnh hôn, cô 
sẽ báo với anh trước đồng thời không đồng ý diễn 
cảnh quá khoa trương.Quách Phi Lệ và David Cox 
kết hôn năm 2012, không có con chung. Doanh 
nhân từng qua một đời vợ và có hai con riêng. Từ 
khi cưới, Phi Lệ ít đóng phim, dành nhiều thời gian 
du lịch, rèn vóc dáng. Cô duy trì thói quen tập gym 
hàng ngày, kết hợp bơi, leo núi... Trên Zaobao, 
người đẹp cho biết chú trọng rèn luyện, dưỡng da 
từ thuở đôi mươi để làm chậm quá trình lão hóa.

Phi Lệ sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí 
năm 1995 với vai trò diễn viên, người mẫu. Cô 
từng đóng Nhân gian hữu mộng, Đông du ký, Công 
nguyên 2000, Như Lai thần chưởng... Năm 2003, 
cô nhận cảm tình của nhiều khán giả với vai Ân Tố 
Tố trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (bản Tô Hữu Bằng).

                                                                Như Anh 
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Vương Hạc Đệ - thảm họa 
diễn xuất mới 

Vương Hạc Đệ đóng nam chính từ vai 
diễn đầu tay trong “Tân vườn sao 
băng”, nhưng 4 năm qua diễn xuất 

của anh vẫn không tiến bộ.

Dự án truyền hình Thương Lan Quyết mới ra 
mắt nhận được sự chú ý của công chúng, bởi phim 
được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn mạng 
nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Bên cạnh đó, phần kỹ 
xảo trong trailer đẹp mắt, mãn nhãn, hứa hẹn là một 
bộ phim được đầu tư cao.

Tuy nhiên, qua 6 tập đầu, khán giả phải bỏ 
xem phim vì diễn xuất tệ hại của dàn diễn viên. 
Theo 163, Thương Lan Quyết được đầu tư vào 
phần hình ảnh, kỹ xảo đẹp, mượt mà hơn hẳn 
những dự án tiên hiệp khác. Tuy nhiên, điểm cộng 
đó không thể bù vào lỗ hổng diễn xuất của các ngôi 
sao trẻ, đặc biệt là nam chính Đông Phương Thanh 
Thương do Vương Hạc Đệ đóng.

Diễn xuất khoa trương, đôi mắt vô hồn

Trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ vào 
vai Ma tôn bị giam cầm 3 vạn năm. Sự thù hận 
khiến hắn trở nên độc ác, lạnh lùng, muốn hủy diệt 
tiên giới. Tuy nhiên, trong quá trình giải trừ phong 
ấn để thoát ra ngoài, Đông Phương Thanh Thương 
gặp gỡ nàng tiên nhỏ bé Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư 
Hân đóng) và dần nảy sinh tình cảm.

Cuộc gặp gỡ của cả hai diễn ra thú vị khi Hoa 
Lan Nhỏ rơi vào Hạo Thiên Tháp, nơi giam cầm 
Đông Phương Thanh Thương, hai người hoán đổi 
thân xác cho nhau. 

Do đó, Vương Hạc Đệ phải thể hiện những cử 
chỉ, hành động của một cô gái. Tuy nhiên, diễn xuất 
của nam diễn viên bị đánh giá là khoa trương, kém 
tự nhiên, không tạo nên sức hấp dẫn, cũng chẳng 
gây cười, khiến phân đoạn đầu vốn là điểm nhấn 
thu hút khán giả nhưng lại bị chê.

Sau khi trở lại thân phận Ma tôn, Vương Hạc 
Đệ diễn nét cứng đơ, thiếu cảm xúc. Khán giả cảm 
thấy tiếc nuối vì nam diễn viên có ngoại hình điển 
trai, hợp trang phục cổ trang, vì sự thể hiện kém 
khiến nhân vật thiếu sức hấp dẫn. 

Vương Hạc Đệ biểu lộ cảm xúc bằng cách trợn 
mắt, nhăn mày, anh bị gọi là “Angelababy phiên 

bản nam”, “thảm họa diễn xuất mới”.

Đóng phim nào cũng bị chê

Theo 163, Vương Hạc Đệ là cái tên gây tranh 
cãi trong giới giải trí vì được o bế giao vai chính khi 
mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng tài năng có hạn.

Năm 2018, Vương Hạc Đệ vượt qua 30.000 hồ 
sơ ứng tuyển, trở thành công tử Đạo Minh Tự thế 
hệ mới, trong phim Tân vườn sao băng. Vườn sao 
băng có nhiều phiên bản nổi tiếng và được đánh giá 
là kịch bản kinh điển của mô típ “hoàng tử yêu Lọ 
Lem”, do đó, ngay lập tức cái tên Vương Hạc Đệ 
nổi tiếng.

Từ vai trò người mẫu chuyển sang làm diễn 
viên nhờ ngoại hình sáng, Vương Hạc Đệ không có 
nền tảng diễn xuất, nhưng vẫn được ưu ái. Từ đó, 
anh được giao thêm các vai chính trong Tương dạ 
2, Cuộc sống lý trí, Ngộ Long... 

Đáng nói là không bộ phim nào có thành tích 
tốt hay điểm chất lượng cao và Vương Hạc Đệ luôn 
là “hố đen diễn xuất” trong đoàn phim.

Năm 2021, với sự thể hiện kém cỏi trong Ngộ 
Long, tài tử sinh năm 1998 bị trao giải Cây Chổi 
Vàng cho diễn viên nam tệ nhất mảng truyền hình. 
Diễn xuất của Vương Hạc Đệ bị mô tả là “như 
người máy không có biểu cảm”, QQ bình luận anh 
là “bình hoa di động thế hệ mới”.

Theo Sina, Vương Hạc Đệ không có tài nhưng 
vẫn được lăng xê thể hiện sự dễ dãi trong quá trình 
sản xuất phim hiện nay của các nhà đầu tư, đạo 
diễn. Diễn viên được lựa chọn không phải dựa trên 
sự phù hợp với nhân vật, mà là ngoại hình, lượng 
người hâm mộ đông đảo.

Ngay khi chọn Vương Hạc Đệ vào vai Đông 
Phương Thanh Thương, khán giả của bộ tiểu 
thuyết gốc đã lo ngại vì khả năng diễn xuất của anh 
hạn chế.

Nam ca sĩ Lưu Vũ Ninh, khi mới chuyển sang 
diễn xuất từng nói trên livestream: “Diễn viên 
đóng phim cổ trang không yêu cầu diễn xuất tốt, võ 
thuật giỏi, chỉ cần ngoại hình vẫn sẽ hot”. 

Phát ngôn của Lưu Vũ Ninh gây tranh cãi khi 
các ngôi sao trẻ được nhận vai chỉ nhờ ngoại hình 
và cũng lười biếng trong việc trau dồi diễn xuất.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Lưu Vũ 
Ninh dám nói thực trạng đang diễn ra trong giới 
giải trí Hoa ngữ. Và chính quy tắc chọn diễn viên 
này khiến chất lượng các bộ phim giảm sút nghiêm 
trọng, tạo nên nhóm “thảm họa diễn xuất” như Ngô 
Tuyên Nghi, Dương Siêu Việt...

                                                       Nguyễn Hương

Lưu Diệc Phi xuất hiện sau 
vụ bị tẩy chay

Nữ diễn viên là cái tên được mong đợi 
nhất ngành giải trí Trung Quốc hiện 
nay. Sự xuất hiện của cô ở sự kiện thu 

hút truyền thông và người hâm mộ.

Ngày 11/8, Sina đưa tin Lưu Diệc Phi dự sự 
kiện thương mại ở Vũ Hán (Trung Quốc). Đây là 
lần xuất hiện công khai đầu tiên của “thần tiên tỷ 
tỷ” sau vụ bị tẩy chay vì cáo buộc gian lận học vấn.

Theo trang tin, sau sóng gió đời tư, sức hút của 
Lưu Diệc Phi vẫn không giảm sút. Hàng nghìn 
người hâm mộ đứng chật kín trung tâm thương mại 
để chờ đợi sự xuất hiện của mỹ nhân cổ trang Trung 
Quốc.

Sohu nhận xét Lưu Diệc Phi đẹp thanh tao, 
rạng rỡ trong sự kiện. Nữ diễn viên xuống cân khá 
nhiều, có vóc dáng và gương mặt thon gọn. Những 
hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây 
sốt trên mạng xã hội.

Sau thành công của tác phẩm Mộng hoa lục, 

Lưu Diệc Phi trở lại thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Cô 
hiện là minh tinh 8X được săn đón bậc nhất trong 
ngành giải trí Trung Quốc.

Nữ diễn viên và bạn diễn Trần Hiểu nằm trong 
top 3 ngôi sao có giá trị thương mại tăng đột biến 
nửa đầu năm 2022. Điều này chứng minh sự bùng 
nổ danh tiếng của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm im 
ắng.

Tuy giúp hào quang của Lưu Diệc Phi sống lại, 
Mộng hoa lục cũng mang lại rắc rối cho nữ diễn 
viên. Hành vi marketing vùi dập nghệ sĩ khác trong 
showbiz khiến người đẹp sinh năm 1987 bị khơi lại 
hàng loạt tai tiếng.

Lưu Diệc Phi bị công kích suốt 2 tuần vì dư 
luận nghi vấn cô làm giả thông tin cá nhân, gian lận 
học vấn. Trong thời gian bị khán giả tẩy chay, nữ 
diễn viên giữ im lặng. 

Ồn ào đời tư của cô chỉ lắng xuống khi Học 
viện Điện ảnh Bắc Kinh có thông báo khẳng định 
nữ diễn viên đủ tư cách nhập học với vai trò du học 
sinh.

Theo Sina, với sức nóng hiện tại của mình, 
Lưu Diệc Phi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không 
vội vã trong công việc. 

Sau Mộng hoa lục, cô tập trung hoàn thành dự 
án Đi đến nơi có gió, đóng với Lý Hiện và chưa 
nhận thêm kịch bản mới. Thời gian qua, cô nghỉ 
ngơi, chụp ảnh tạp chí và dự sự kiện thương mại.

                                                                   Mi 
Vân
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Kim Tae Hee gây sốt với 
nhan sắc ở tuổi 42, không hổ 
danh là mỹ nhân đẹp nhất nhì 
Kbiz

Kể từ khi bước chân vào ngành giải trí 
cho tới nay, Kim Tae Hee luôn được 
công nhận là “tường thành nhan sắc” 

của Kbiz.

Mới đây, một thương hiệu khẩu trang đã tung 
loạt hình ảnh quảng cáo do Kim Tae Hee thực hiện 

với tư cách người mẫu đại diện. Ngay lập tức, bộ 
ảnh mới này của “mẹ 2 con” Kim Tae Hee đã gây 
bão cộng đồng mạng.

Trong loạt hình ảnh mới, bà xã Bi Rain khoe 
cận gương mặt đẹp hoàn hảo cùng làn da trắng mịn 
màng không tì vết. Nhìn những bức ảnh này, công 
chúng không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc đẹp bất 
biến của Kim Tae Hee. 

Dù đã ở tuổi 42 và trải qua 2 lần sinh nở, nhưng 
dường như nhan sắc của Kim Tae Hee chẳng hề bị 
ảnh hưởng. Ngược lại, nhan sắc của Kim Tae Hee 
còn được khen là ngày càng lên hương, đẹp mặn 
mà hơn. 

Ai cũng phải công nhận rằng, kể từ khi bước 
chân vào ngành giải trí cho tới nay, nhan sắc của 
Kim Tae Hee dường như chưa từng thay đổi. 

Tất nhiên, mỗi lần xuất hiện trước ống kính 
cam thường, gương mặt của Kim Tae Hee vẫn để lộ 
ít nhiều dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, điều đó chẳng 
hề khiến nhan sắc của bà xã Bi Rain xuống cấp. 

Việc giữ được vẻ ngoài đẹp bất biến như vậy 
càng giúp vị thế của Kim Tae Hee luôn đứng ở thứ 
hạng cao trong các bảng xếp hạng về nhan sắc giữa 
dàn mỹ nhân đình đám Kbiz. 

                                                                   Mi Vân

Sooyoung (SNSD) tập cơ 
bụng để đóng cặp với Ji Chang 
Wook

Thành viên Sooyoung của SNSD tiết lộ 
cô lên cơ bụng để đóng phim mang đề 
tài chữa lành (healing) “If You Wish 

Upon Me”..

Tại buổi họp báo cho bộ phim mới của đài 
KBS vào ngày 10/8, Sooyoung chia sẻ: “Sau khi 
nhận vai, tôi tập thể dục chăm chỉ. Tôi không phải 

kiểu người thích rèn luyện cơ bắp, vì vậy tôi nghĩ 
mình nên cải thiện sức mạnh thể chất cơ bản. Trong 
quá trình luyện tập, tôi cảm thấy những người luôn 
nỗ lực tập gym thật tuyệt vời. Tôi cũng tăng cơ 
bụng, nhưng chỉ có cánh tay của tôi được lên hình”.

Cũng trong buổi họp báo, Sooyoung thổ lộ cô 
thích cách nhân vật được thể hiện trên phim.

Trùng hợp là vai diễn của cô cũng có nét tương 
đồng thành viên cùng nhóm YoonA trong Big 
Mouth đang phát sóng.

“Đều là y tá nhưng YoonA là y tá của một bệnh 
viện đa khoa còn tôi là y tá của trung tâm tế bần”, 
Sooyoung nói thêm.

Trên Soompi, đội ngũ sản xuất phim tiết lộ: 
“Choi Sooyoung diễn nhập tâm. Cô tiếp thêm năng 
lượng mạnh mẽ và tươi sáng cho bộ phim. Hơn 
nữa, Sooyoung không nề hà gian khổ để tô bật 
những nét quyến rũ tương phản giữa một y tá thiên 
thần và một người nghiện vận động”.

Trong If You Wish Upon Me, Sooyoung vào 

vai nữ y tá tinh tế và vui vẻ Seo Yeon Joo. Chuyện 
phim xoay quanh Yoon Gyeo Rae do Ji Chang 
Wook thủ vai. Anh phục vụ cộng đồng tại một bệnh 
viện tế bần và đáp ứng nguyện vọng cuối cùng 
trước khi lìa đời của các bệnh nhân.

Người xem mong chờ quá trình Yoon Gyeo Re 
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế 
nào, cũng như Seo Yeon Joo sẽ giúp anh bắt đầu 
cuộc đời mới ra sao sau khi họ gặp nhau.

Sooyoung tên thật là Choi Soo Young, sinh 
năm 1990. Năm 2007, cô ra mắt công chúng với tư 
cách thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD. 

Cô bắt đầu dấn thân vào diễn xuất kể từ năm 
2008, với Hello Schoolgirl và Oh! My Lady. Ngoài 
ra, Sooyoung còn được biết tới với mối tình bền bỉ 
kéo dài 10 năm với tài tử của Prison Playbook - 
Jung Kyung Ho.

If You Wish Upon Me lên sóng vào ngày 10/8.

                                                                   An Chi

Đường Yên ở tuổi 39

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của bà mẹ 
một con Đường Yên trong sự kiện 
khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô có 

vóc dáng thon gầy, dung mạo trẻ trung hơn tuổi.

Ngày 8/7, Đường Yên tham gia một sự kiện 

thương mại và được khen ngợi sắc vóc trẻ trung 
hơn tuổi thật. Sau khi sinh con, nữ diễn viên nhanh 
chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai.

Theo Sina, nhan sắc Đường Yên được chứng 
minh qua loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa. Ở tuổi 39, 
làn da của nữ diễn viên vẫn giữ được sự căng bóng. 
Bên cạnh đó, thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch, toát 
lên vẻ hạnh phúc của ngôi sao Bên nhau trọn đời, 
cũng được ngưỡng mộ. 

Trên Sina, một khán giả bình luận: “Nhìn 
Đường Yên hiện tại chính là dáng vẻ của người 
đang sống trong hạnh phúc”, nhận được hàng chục 
nghìn lượt đồng tình.

La Tấn - Đường Yên hiện tại là gia đình nghệ 
sĩ được công chúng yêu mến bậc nhất showbiz. Cả 
hai nên duyên vợ chồng vào tháng 10/2018 sau 
nhiều lần trở thành tình nhân ăn ý trên màn ảnh. 
Tháng 2, họ đón con gái đầu lòng. 

Theo Sina, căn hộ của cặp sao Cẩm tú vị ương 
nằm ở khu biệt thự cổ Tân Giang, Từ Hối có giá 70 
triệu NDT (hơn 10 triệu USD).

Hạnh phúc trong đời sống riêng nhưng sự 
nghiệp Đường Yên đang bế tắc. Theo Sina, nhiều 
tháng qua Đường Yên không vào đoàn phim mới, 
các sự kiện là cơ hội để nữ diễn viên xuất hiện trước 
công chúng, vì vậy người đẹp chỉn chu về ngoại 
hình.

Năm 2020, Đường Yên tham gia bộ phim Yến 
Vân Đài, cô đóng trong lúc mang thai. Bộ phim 
được phát sóng khi Đường Yên trở lại giới giải trí 
nhưng không thành công. Nữ diễn viên bị chê bai 

khi đóng mãi một dạng vai ngây thơ, hiền lành.

Trong hai năm qua, Đường Yên chỉ tham gia 
vai phụ trong dự án truyền hình Phồn hoa của đạo 
diễn Vương Gia Vệ. 

Tuy nhiên, trong khi nam chính Hồ Ca đã bắt 
đầu dự án mới, Đường Yên vẫn không thể tìm được 
phim tiếp theo phù hợp với khả năng diễn xuất và 
độ tuổi của cô.

Tuy nhiên, chính Đường Yên chia sẻ cô sẵn 
sàng từ bỏ giới giải trí để tận hưởng cuộc sống gia 
đình, làm vợ làm mẹ, nếu gặp được người xứng 
đáng. Do đó, theo Sina, nữ diễn viên không vội 
đóng phim.

                                                                    An Chi
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Park Eun Bin sẽ không đóng 
phần 2 “Nữ luật sư kỳ lạ Woo 
Young Woo”?

Park Eun Bin cho biết cô chưa nhận được 
thông tin cụ thể gì cho phần 2 và chia sẻ 
sẽ cân nhắc kỹ lưỡng cho vai diễn tiếp 

theo.

Thành công vượt bậc của bộ phim “Nữ luật sư 
kỳ lạ Woo Young Woo” đã khiến nhà sản xuất “bật 
đèn xanh” tiếp tục sản xuất mùa 2 của bộ phim.

Giám đốc điều hành của ASTORY Lee Sang 
Baek đã chia sẻ hy vọng và kế hoạch sản xuất phần 
thứ hai: “Nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt từ người xem, 
“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” sẽ trở lại với 
phần 2, mà chúng tôi hy vọng được phát sóng vào 
năm 2024. Việc điều phối lịch trình của dàn diễn 
viên và đội ngũ sản xuất không hề dễ dàng, vì vậy 
chúng tôi sẽ phải thảo luận rất nhiều về điều này”.

Về dàn diễn viên, CEO Lee Sangbaek đảm 
bảo với người xem rằng sẽ không có nhiều thay 
đổi: “Chúng tôi có kế hoạch với hơn 90% diễn viên 
và nhân viên sản xuất”.

Tuy nhiên, trong một phỏng vấn mới với ET, 
nữ diễn viên chính bộ phim Park Eun Bin cho biết 
cô chưa nhận được thông tin cụ thể gì cho phần 2. 
Park Eun Bin cũng bỏ ngỏ khả năng tham gia bộ 
phim: “Đối với dự án tiếp theo của tôi, trước tiên sẽ 
là sau khi tôi nghỉ ngơi một chút và tôi nghĩ rằng 
mình sẽ cần cân nhắc và quyết tâm hơn. Từ hình 
ảnh của tôi cho đến hiện tại, tôi đã trải qua một 
quãng thời gian gắn bó với Woo Young Woo. Vì 
vậy để chuẩn bị cho một vai diễn mới, tôi nghĩ rằng 
mình sẽ phải đánh giá kỹ càng nhiều như tôi đã làm 

cho dự án này, nếu không muốn nói là nhiều hơn”.

Trong bộ phim truyền hình ăn khách của 
ENA, “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”, Park 
Eun Bin đóng vai chính là Woo Young Woo, một 
luật sư trẻ mắc hội chứng phổ tự kỷ, bắt đầu làm 
việc tại một công ty luật lớn.

Ban đầu, phim không nhận được nhiều sự chú 
ý vì được chiếu trên kênh truyền hình của một đài 
cáp nhỏ, hơn nữa khai thác chủ đề xa lạ là phổ tự 
kỷ. Tuy nhiên, bộ phim đã gây được thiện cảm lớn 
với khán giả khi nêu lên nhiều vấn đề khác nhau 

đang tồn tại trong xã hội nhưng không được quan 
tâm đúng mức chẳng hạn như phụ nữ, chủ doanh 
nghiệp nhỏ, thiểu số giới tính, việc chỉ định các di 
tích tự nhiên và bãi bỏ phí tham quan tài sản văn 
hóa,...

Đặc biệt diễn xuất tự nhiên, tinh tế của Park 
Eun Bin đã chiếm trọn cảm tình của khán giả, dần 
mang đến thiện cảm về nhân vật Woo Young Woo. 
Chia sẻ cảm xúc trước và sau khi bộ phim được 
phát sóng, Park Eun Bin cho biết: “Mặc dù đúng là 
tôi đã nỗ lực rất nhiều cho bộ phim, nhưng tôi đã để 
lại dấu ấn cho người xem sau khi phát sóng và 
không phụ sự kỳ vọng của khán giả.Tôi hơi sợ hãi 
trước phản ứng bất ngờ, bùng nổ ngay sau khi 
chương trình phát sóng, tôi thường xuyên được xin 
chữ ký hơn”.

Nhìn lại quyết định tham gia bộ phim của 
mình, Park Eun Bin tiết lộ: “Họ nói rằng hãy trở 
thành một diễn viên đứng trước những lời chỉ trích 
nhưng khi tôi đọc kịch bản, cảm giác thật khó khăn. 
Tôi đặc biệt không có đủ tự tin để đảm nhận một 
nhân vật cần được tiếp cận mà không có định kiến. 
Tuy nhiên, đạo diễn và biên kịch nói rằng chú ý đến 
điều đó là cần thiết và tôi nghĩ rằng tôi cần cố gắng 
hoàn thành theo sự tin tưởng đó”.

Để tạo ra phiên bản Woo Young Woo của 
mình, Park Eun Bin nhận xét: “Cả tích cực và tiêu 
cực khi câu chuyện thay đổi theo từng tập. Tôi lấy 
đó làm điểm chính để thu hút người xem về phía 
Woo Young Woo, người nói về một cuộc sống khác 
thường và kỳ lạ nhưng có ý nghĩa và đẹp đẽ”.

Cô giải thích thêm, “Tôi quyết định rằng trách 
nhiệm đạo đức của tôi là loại trừ các tham chiếu 
càng nhiều càng tốt và không sử dụng những người 
tự kỷ thực sự như một phương tiện, để nhấn mạnh 
sự độc đáo của Woo Young Woo. Woo Young Woo 
không phải là người đại diện hay người phát ngôn 
cho người tự kỷ nên tôi muốn thể hiện những nét 
riêng của cô ấy”.

Về việc bộ phim sẽ tồn tại trong ký ức của cô 
như thế nào, Park Eun Bin chia sẻ: “Đó là một dự 
án khiến tôi cảm thấy không quen với nỗi sợ hãi khi 
thử những điều mới. Young Woo trưởng thành hơn 
tôi. Cô ấy biết sức nặng và ảnh hưởng của người 
lớn và là người muốn sử dụng ảnh hưởng đó một 
cách tốt đẹp. Câu nói “Tôi sẽ cố gắng vượt qua 
những điều không quen thuộc và không thoải mái” 
của cô ấy với tôi như một câu thần chú ma thuật 
vậy”.

Ở trường đại học, Park Eun Bin theo học 
chuyên ngành tâm lý học và truyền thông, điều 
không thường thấy ở các diễn viên. Cô giải thích 
rằng lựa chọn những chuyên ngành này vì thích các 
mối quan hệ của con người và tìm hiểu thêm về bản 
thân.

Tìm hiểu sâu hơn, cô nói rõ hơn về trải nghiệm 
này khi mô tả sự khác biệt giữa con người Park Eun 
Bin và nữ diễn viên Park Eun Bin. “Như mọi người 

thấy, nữ diễn viên Park Eun Bin là người thích diễn 
xuất. Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về con 
người Park Eun Bin. Người hâm mộ của tôi nói 
nhiều về tôi, nhưng như thế, tôi không thích bị định 
nghĩa là thế này hay thế kia”.

Sau khi ra mắt với tư cách là một nữ diễn viên 
nhí, Park Eun Bin đã không ngừng nỗ lực trong hơn 
hai thập kỷ diễn xuất. Khi được hỏi về việc cảm 
thấy kiệt sức và làm thế nào để hồi phục, Park Eun 
Bin đã chia sẻ một cách thành thật rằng cô cảm thấy 
rất mệt mỏi trong những ngày này.

Cô giải thích: “Tôi là kiểu người đưa ra quyết 
định đúng đắn và tập trung cao độ vào diễn xuất, 
nhưng ngay sau khi tôi hoàn thành 20 tập phim 
“The King's Affection”, hầu như không có chút 
thời gian nghỉ ngơi nào, tôi đã chuyển ngay sang 
“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”. Tôi có sức 
chịu đựng tốt nhưng sau 7 tháng diễn xuất trong 
“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”, nơi có nhiều 
áp lực cho nhân vật và diễn xuất của tôi, giờ tôi 
đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi”.

Với thành công của bộ phim, dàn diễn viên 
chính và đoàn làm phim đã có chuyến nghỉ ngắn 
ngày ở Bali. Nhắc đến điều đó, Park Eun Bin chia 
sẻ rằng cách nghỉ ngơi yêu thích của cô là không 
làm gì cả và chỉ xả hơi.

                                                                    Lê Anh

Phạm Băng Băng của hiện 
tại: Ngày càng xinh đẹp, nỗ lực 
không bị lãng quên

Sắc vóc của Phạm Băng Băng thăng 
hạng đáng kể sau khi nữ diễn viên giảm 
gần 10kg. Cô nỗ lực tìm kiếm các cơ hội 

xuất hiện trước công chúng để tên tuổi không bị 
lãng quên.

Từ năm 2018, ảnh hưởng của bê bối trốn thuế 
khiến Phạm Băng Băng bị phạt 130 triệu USD và 
bị cấm sóng tại Trung Quốc. Nữ diễn viên ít xuất 
hiện trên các tạp chí thời trang, sự kiện của 
showbiz Hoa ngữ. Điều này khiến khán giả yêu 
mến nữ diễn viên họ Phạm tiếc nuối.

Tháng 12/2020, Phạm Băng Băng được chọn 
xuất hiện trên trang bìa cùng em trai Phạm Thừa 
Thừa trên trang bìa tạp chí T Magazine của Trung 
Quốc. Song chỉ sau ít lâu, bài quảng cáo “Phạm 
Băng Băng trở thành gương mặt trang bìa” đã bị gỡ 
khỏi Weibo.

Trước sức ép từ dư luận, tạp chí T Magazine 
phải gỡ bài thông báo trên mạng xã hội, đình bản và 
cam kết hoàn tiền cho người đã đặt báo trước đó. 
Mãi tới tháng 6 vừa rồi, sau gần 2 năm, nữ diễn viên 
mới có thể xuất hiện trở lại trên một tạp chí của 
Trung Quốc - Glass China.

Dù chịu ảnh hưởng của lệnh cấm sóng, Phạm 
Băng Băng không từ bỏ ý định quay lại showbiz. 
Cô tranh thủ mọi cơ hội, lời mời cộng tác để hâm 
nóng hình ảnh và duy trì độ ảnh hưởng với fan.



Trang 19

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2011 * Saturday, September 10, 2022

  ÑIEÄN AÛNH

Trong những lần xuất hiện, Phạm Băng Băng 
đều tạo được ấn tượng tốt. Các bộ ảnh của cô đều 
được thực hiện một cách chuyên nghiệp và nhan 
sắc của mỹ nhân họ Phạm ngày một thăng hạng.

Trong bộ ảnh mới nhất dành cho tạp chí Puss 
Puss (Trung Quốc), số tháng 8/2022, Phạm Băng 
Băng theo đuổi phong cách ma mị, bí ẩn và gợi 
cảm. Làn da trắng mịn không tì vết cùng gương 
mặt nhỏ gọn, thanh thoát giúp Băng Phạm ghi điểm 
tuyệt đối. Dưới bộ ảnh, cộng đồng mạng đã được 
dành cho vẻ ngoài hoàn hảo của Phạm Băng Băng 
và chào mừng cô trở lại.

Bộ ảnh trên tạp chí Puss Puss đánh dấu sự trở 
lại tiếp theo của Phạm Băng Băng trên phương tiện 
truyền thông Hoa ngữ sau sự cố “hai năm bị gỡ 
ảnh” và tiếp tục nhận được phản ứng tích cực từ 
người hâm mộ. Sau hai năm, dường như dư luận 
Trung Quốc không còn cái nhìn quá khắt khe với 
Phạm Băng Băng.

Tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên tiết lộ đã giảm 
gần 10kg nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để có vẻ 
ngoài thanh thoát như hiện tại. Phạm Băng Băng 
được mệnh danh là “nữ hoàng sắc đẹp” của làng 
giải trí Hoa ngữ từ nhiều năm nay. Đến nay, bất 
chấp sóng gió trong sự nghiệp, cô vẫn duy trì được 
danh hiệu mỹ nhân không tuổi và ngôi sao thời 
trang của showbiz Hoa ngữ.

Gu thời trang đơn giản nhưng thanh lịch của 
Phạm Băng Băng cũng góp phần giúp cô ăn gian 
tuổi tác. Nữ diễn viên luôn lựa chọn những gam 
màu nhạt, trẻ trung, kiểu tóc, giày đơn giản. Trong 
những hình ảnh đời thường, người đẹp 8X không 
trang điểm đậm hay ăn mặc cầu kỳ.

Nói về bí quyết làm đẹp, cô tiết lộ chỉ uống 
nước chanh, ăn táo đỏ, kiêng hoàn toàn tinh bột và 

duy trì mức tập luyện phù hợp. Cô tích cực đi bộ vì 
tin rằng, đây bài tập giúp tiêu hao mỡ thừa trên cơ 
thể rất hiệu quả.

Hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng 
Băng tại Trung Quốc đang bị đóng băng khi nhiều 
nhà sản xuất, đạo diễn ngại hợp tác với cô vì lo ngại 
người đẹp nằm trong danh sách những ngôi sao bị 
cấm sóng do bê bối đời tư. Đầu năm 2022, cô sang 
Hàn Quốc, tham gia dự án truyền hình Insider của 
đài jTBC (Hàn Quốc).

Vai diễn của Phạm Băng Băng trong phim 
được giữ bí mật cho tới ngày phim lên sóng. Phim 

được phát sóng tại Hàn Quốc vào tháng 6 vừa qua, 
thu hút sự quan tâm của khán giả tại Trung Quốc 
bởi sự góp mặt đặc biệt của Phạm Băng Băng. Sau 
khi lên sóng, Insider cũng đạt được hiệu ứng khá 
tốt. Phim đạt 7,9 điểm trên trang Douban với hơn 
70% khán giả dành lời khen ngợi, đánh giá 4,5 sao.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, cô cũng tranh thủ 
gặp gỡ, tiếp xúc với những đồng nghiệp cũ. Có 
thông tin cho rằng, nữ diễn viên muốn phát triển sự 
nghiệp diễn xuất tại Hàn Quốc vì cô bị cấm sóng tại 
Trung Quốc.

Sina đánh giá sau thành công của Thang Duy, 
bước đi này của Phạm Băng Băng là hợp lý và có 
thể cứu vãn sự nghiệp của cô. Thang Duy từng có 
thời gian bị cấm sóng sau cảnh nóng trong phim 
Sắc, Giới. Sau đó, danh tiếng và công việc của 
Thang Duy xuống dốc.

Chỉ đến khi cô tham gia bộ phim Hàn Quốc - 
Thu muộn (Late Autumn) vào năm 2010 và giành 
giải Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Baeksang thường 
niên lần thứ 47, tiếng tăm của cô mới được vực lại. 
Từ đó, Thang Duy trở thành cái tên tiêu biểu cho 
dòng phim nghệ thuật tại Trung Quốc. Gần đây, 
Thang Duy tiếp tục gặt hái thành công trong sự 
nghiệp khi góp mặt trong bộ phim tranh giải tại 
LHP Cannes 2022 - Decision to Leave.

Nếu Phạm Băng Băng thành công tại thị 
trường Hàn Quốc, đạt những giải thưởng diễn xuất 
quốc tế danh giá, cô có thể lấy lại sự yêu mến của 
công chúng và có thể được tha thứ. Khi đó, cô có 
thể bỏ đi hình ảnh nữ hoàng sắc đẹp tai tiếng để 
chuyên tâm với con đường diễn xuất thực thụ.

Ngoài việc tìm kiếm cơ hội hoạt động nghệ 
thuật, nữ diễn viên tích cực quảng cáo cho dòng mỹ 
phẩm mà cô phát triển. Người đẹp 41 tuổi chuyển 
hướng thành beauty blogger và thúc đẩy sự phát 
triển của thẩm mỹ viện do gia đình cô điều hành.

                                                             Quốc Minh

Những bức ảnh chụp vội của 
Thư Kỳ và Trần Khôn

Thư Kỳ và Trần Khôn không chỉ là bạn 
diễn trong phim, mà còn hoạt động 
chung công ty và thân thiết nhiều năm.

Sina đưa tin vào tối 24/8, Thư Kỳ và Trần 
Khôn cùng tham gia sự kiện. Hai ngôi sao Ma thổi 
đèn: Tầm long quyết xuất hiện với thần thái cuốn 
hút, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và 
truyền thông. Những chủ đề như “Thư Kỳ quá 
đẹp”, “Thư Kỳ - Trần Khôn thần nhan” lọt top đề 
tài được bàn luận nhiều nhất.

Khi nhìn loạt ảnh Trần Khôn và Thư Kỳ chụp 
tại hậu trường, khán giả mong muốn hai nghệ sĩ 
hợp tác thêm trong một dự án mới. “Những bức 
ảnh màu chụp vội nhưng trông như trang bìa tạp 
chí, còn những bức hình đen trắng lại mang màu 
sắc điện ảnh”. “Tôi muốn được nhìn thấy họ đóng 
chung phim giống như Shirley Dương và Hồ Bát 

Nhất trong Tầm long quyết”... là một số bình luận.

Khán giả cũng ngưỡng mộ tình bạn lâu năm 
của hai ngôi sao. Hiện tại, nữ diễn viên tham gia 
giảng dạy diễn xuất tại trường đào tạo nghệ thuật 
Sơn Hạ Học Đường của Trần Khôn. Cô gia nhập 
công ty Đông Thân Vị Lai do Châu Tấn và Trần 
Khôn thành lập.

Hiện tại, Thư Kỳ vẫn nghỉ ngơi sau khi đóng 
máy phim điện ảnh Tìm nàng từ năm 2021. Cô còn 
các dự án Thuận buồm xuôi gió, Người tình du côn 
nhưng chưa ra mắt. Trong thời gian đó, Thư Kỳ 
thường tham gia các show giải trí như Bắt đầu 
quay, Khai máy nào Điện ảnh, Vườn đào 50 km.

Với sắc vóc đẹp ở tuổi 46, khí chất sang trọng, 
Thư Kỳ thường xuyên được mời làm gương mặt 

trang bìa các tạp chí thời trang đắt giá như Elle, 
Marie Claire số khai niên 2022 hay Harper's 
Bazaar số kim cửu.

Theo Sina, việc lên bìa ngũ đại tạp chí gồm 
Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, 
Marie Claire thể hiện địa vị của ngôi sao trong giới 
giải trí. Bên cạnh đó, sự xuất hiện trong các số báo 
quan trọng như khai niên, tháng 9 (kim cửu), tháng 
10 (ngân thập) càng khó hơn. Điều này thể hiện 
tầm ảnh hưởng của Thư Kỳ ở cả mảng điện ảnh và 
thời trang Trung Quốc.

Thư Kỳ còn là nàng thơ của đạo diễn tài danh 
Hầu Hiếu Hiền. Ông là đạo diễn người Hoa đầu 
tiên đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 
và giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes với 
Thích khách Nhiếp Ẩn Nương.

Nhờ những bộ phim đầy tính nghệ thuật của 
Hầu Hiếu Hiền như Millennium Mambo, Three 
Times (Thời khắc đẹp nhất - 2005), Thích khách 
Nhiếp Ẩn Nương, Thư Kỳ xóa bỏ thành công mác 
“nữ hoàng phim cấp ba”, trở thành Ảnh hậu Kim 
Mã.

Về phía Trần Khôn, anh đang gặp khó khăn 
trong sự nghiệp khi thất bại liên tiếp với các tác 
phẩm truyền hình Thiên thịnh trường ca, Thắng 
thua, Thoát thân, Thuyền cứu hộ hòa bình và 
Phong khởi Lũng Tây. Trần Khôn vẫn còn đó vẻ 
cuốn hút, lịch lãm, nhưng những dự án anh lựa 
chọn bị đánh giá có kịch bản quá nặng tâm lý, 
không phù hợp với khán giả đại chúng.

                                                           Hoàng Phúc
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'Cuộc chiến xuyên không' - 
bom tấn  Hàn thách thức 
Hollywood

Với kinh phí lớn và dàn diễn viên ngôi 
sao, phim hành động - khoa học viễn 
tưởng “Alienoid” ra đời với mong 

muốn cạnh tranh các bom tấn Hollywood.

Năm 2022, có một cô bé lén trốn học đến đồn 
cảnh sát tố giác tội phạm.

Ean (Choi Yu Ri) tin rằng cha em không phải 
con người mà là robot tên Guard (Kim Woo Bin), 
bắt cóc em để nghiên cứu não bộ.

Ngược về quá khứ hơn 630 năm trước, đạo sĩ 
Muruk (Ryu Jun Yeol) nghe thiên hạ đồn đại nên 
quyết tâm đi tìm Gươm Thần - vật có siêu năng lực 
kỳ lạ chưa rõ nguồn gốc.

Điểm chung giữa câu chuyện đạo sĩ thời xưa 
và bé gái thời nay là gì? Đạo diễn Choi Dong Hoon 
đặt câu hỏi, thách thức khán giả trả lời trong 
Alienoid (Tựa Việt: Cuộc chiến xuyên không).

Lối kể phi tuyến tính

Thuộc thể loại khoa học viễn tưởng (sci-fi), 
Alienoid lập giả thuyết khi Trái Đất trở thành nơi 
sinh vật ngoài hành tinh quản lý tù nhân. Trại giam 
an toàn nhất lại chính là não bộ con người.

Khi được cấy vào, chúng không gây ảnh 
hưởng mà chết đi theo vật chủ như ký sinh trùng. 
Nếu tìm cách bỏ trốn, chúng cũng sẽ không thể 
sống quá 5 phút với điều kiện khí quyển Trái Đất.

Dựa trên ý tưởng đó, khi viết kịch bản Choi 
Dong Hoon cố tình chia tác phẩm thành hai mốc 
thời gian khác biệt: Hàn Quốc thế kỷ 21 và thời 
Goryeo (918-1392).

Trong khoảng 1 tiếng đầu, chuyện phim liên 
tục nhảy qua lại giữa các mốc thời gian. Hai tuyến 
truyện vặn xoắn vào nhau nhưng không để lộ điểm 
chung, gợi nhớ phong cách viết tiểu thuyết của nhà 
văn Nhật Bản Haruki Murakami.

Nếu đặt cả hai lên bàn cân, hành trình của 
Muruk có nhiều điểm thú vị hơn câu chuyện cô bé 
Ean. Qua hóa thân của Ryu Jun Yeol - nổi tiếng với 
Reply 1988 (2015-2016), nhân vật hiện lên như 
một đạo sĩ tài ba, biết phép thuật nhưng khá hậu 
đậu.

Không chỉ bay nhảy như chim, Muruk còn có 
thể triệu hồi bất cứ thứ gì được vẽ trên chiếc quạt 
cầm tay. Điển hình là hai tùy tùng “nửa người, nửa 
mèo” mà anh đặt tên Chân Trái - Chân Phải.

Bối cảnh giả tưởng cũng giúp đạo diễn thỏa 
sức sáng tạo hơn. Kịch bản liên tục thêm thắt tình 
tiết bất ngờ, lồng ghép nhiều nhân vật như Lam Tử, 
Hắc Nương, Hyun Đại Nhân, Cẩu Khiết… tạo 
thành giới giang hồ nhiều cao nhân, đại hiệp, mang 
hơi hướm tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long.

Khi hai dòng thời gian đan xen, phim có một 

số nét chấm phá thú vị như cảnh nhân vật dùng 
súng đấu với đạo sĩ, hay pháp sư dùng bùa chú 
chống lại người ngoài hành tinh.

Dàn diễn viên cũng là điểm giúp phim duyên 
dáng. Nếu Ryu Jun Yeol là yếu tố gây cười ở tuyến 
cổ trang, Kim Woo Bin lại là ngôi sao của tuyến 
hiện đại. Cả hai có thể gọi là một chín một mười, 
đều tỏa sáng mỗi khi xuất hiện với lối diễn hài 
duyên dáng, không lên gân.

Tham vọng của Choi Dong Hoon

Alienoid đánh dấu sự trở lại của Choi Dong 
Hoon sau 7 năm không ra phim điện ảnh. Sinh năm 
1971, anh hiện là đạo diễn duy nhất có hai tác phẩm 
lọt vào danh sách phim Hàn ăn khách nhất mọi 
thời: The Thieves (2012) và Assassination (2015).

Trong đó, The Thieves từng phá vỡ mọi kỷ lục 
để đứng đầu bảng khi ra mắt. Các tác phẩm khác 
của đạo diễn họ Choi cũng được khán giả đón nhận 
nồng nhiệt, với doanh thu đều ở mức đáng ganh tỵ.

Loạt phim gắn mác Choi Dong Hoon, từ tác 
phẩm đầu tay The Big Swindle (2000) cho đến gần 
nhất, đều quy tụ dàn diễn viên ngôi sao. Alienoid 
cũng không phải ngoại lệ. Đạo diễn có sở thích 
chơi đùa với các nhân vật, làm khó các minh tinh 
tài tử bất kể họ vào vai chính hay phụ.

Anh từng để Jun Ji Hyun “đối đầu” đàn chị 
Kim Hye Soo trong The Thieves, sau đó bắt cô một 
lúc đóng hai vai trong Assassination. Cũng chính 
Choi Dong Hoon là người chứng minh rằng Lee 
Jung Jae rất hợp đóng vai phản diện, đặc biệt là 
những nhân vật… đểu cáng.

Lần này, đối tượng Choi Dong Hoon nhắm 
đến là khán giả. Nếu không tìm hiểu trước, khó ai 
có thể đoán được vai trò của So Ji Sub, Kim Tae Ri, 
Honey Lee hay Yum Jung Ah trong phim là gì.

Đây không phải lần đầu đạo diễn làm phim về 
đề tài “xuyên không”. Trước đó, anh từng thực hiện 
Jeon Woo Chi: The Taoist Wizard (2009) kể về một 
đạo sĩ tiến thẳng đến tương lai. Song, đây là lần đầu 
Choi Dong Hoon thử sức với chất liệu khoa học 
viễn tưởng (sci-fi) và đề tài người ngoài hành tinh.

So với các dự án trước, nhà làm phim tham 
vọng hơn khi pha trộn khá nhiều phong cách, thể 
loại vào một tác phẩm.

Người yêu điện ảnh Châu Á sẽ thấy dáng dấp 
dòng phim võ hiệp qua những Ngọa hổ tàng long 
(2000), Long môn phi giáp (2011)… và chất hài 

Châu Tinh Trì trong Tuyệt đỉnh Kungfu (2004), 
Tây Du hàng ma thiên (2013).

Khán giả hâm mộ Hollywood lại như trở về 
thập niên 1980 với loạt phim khoa học viễn tưởng 
E.T (1982), The Terminator (1984), RoboCop 
(1987)… Tất cả được trộn trong một không gian 
đậm đặc Hàn Quốc, từ phục trang đến bối cảnh.

Tại họp báo ra mắt, đạo diễn chia sẻ khao khát 
được làm một phim “giải trí như Avengers nhưng 
của Hàn Quốc”. Đồng thời, anh cũng muốn chứng 
minh xứ kim chi hoàn toàn có thể thực hiện những 
tác phẩm sánh ngang với bom tấn Hollywood.

Hồi kết còn bỏ ngỏ

Đáng tiếc, mong muốn của Choi Dong Hoon 
có thể phần nào thỏa mãn khán giả quê nhà, nhưng 
khó chiều lòng người xem quốc tế khó tính.

Với kinh phí xấp xỉ 33 tỷ won (khoảng hơn 25 
triệu USD), dự án chưa thể gọi là đắt đỏ nhất Hàn 
Quốc. Hiện D-War (2017) đứng đầu bảng với kinh 
phí 32 triệu USD, nếu không tính hai phim hợp tác 
sản xuất là Okja (2017, 50 triệu USD) và Bounty 
Hunters (2016, hơn 41 triệu USD).

So với D-War, kỹ xảo của Alienoid tiến bộ hơn 
hẳn nhưng chưa đến mức ấn tượng. Đôi chỗ, hiệu 
ứng vi tính được dựng còn đơn giản, trông không 
thật và gây tụt cảm xúc.

Sau hơn 1 tiếng đầu nhiều bất ngờ, phim bắt 
đầu ít tình tiết và hơi lan man ở đoạn giữa. Phần lớn 
thời lượng tập trung vào cảnh chiến đấu - điều được 
gợi mở từ tựa Việt.

Với mong muốn làm phim như Marvel, đạo 
diễn dành nhiều thời lượng để các sinh vật ngoài 
hành tinh đối đầu, càn quét những tòa cao ốc nơi đô 
thị. Các cảnh hành động, cháy nổ được thực hiện 
tốt nhưng không mới, chưa sáng tạo bằng tuyến cổ 
trang.

Khi nội dung bắt đầu rõ ràng, hai tuyến truyện 
tìm được điểm chung cũng là lúc phim mất dần sức 
hút. Tuy nhiên, Choi Dong Hoon lấy lại phong độ ở 
hồi cuối khi phim lần về quá khứ. Các cảnh đánh 
đấm bằng võ công, pháp thuật được xử lý khéo léo, 
phần nào gỡ gạc khuyết điểm.

Thực chất, Alienoid chỉ là phần đầu trong dự 
án hai phim được quay liên tiếp trong vòng 13 
tháng. Dự kiến phần sau sẽ ra mắt năm 2023. 

Theo đạo diễn, ý tưởng chia phim thành hai 
phần cũng được lấy cảm hứng từ Hollywood với 
Kill Bill (2013-2014) hay bộ đôi Avengers: Infinity 
War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Do đó, khán giả mong đợi một cái kết trọn vẹn 
hẳn sẽ phải thất vọng. Khi phần một kết thúc, nhiều 
chi tiết còn bỏ ngỏ, được đạo diễn cài cắm để làm 
bàn đạp phát triển phần sau.

                                                             Quốc Minh

  ÑIEÄN AÛNH
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Trạm điện Mặt trời ngoài vũ 
trụ hoạt động thế nào?

Trạm điện Mặt trời trên không gian 
nhận được ánh sáng liên tục 24 
tiếng mỗi ngày nhưng đòi hỏi chi 

phí lớn và rủi ro hỏng hóc cao.

Mô phỏng các tấm pin Mặt trời hoạt động 
ngoài không gian

Điện Mặt trời vũ trụ bao gồm việc thu thập 
năng lượng Mặt trời ngoài không gian và truyền về 
Trái đất. Ý tưởng này không mới, nhưng những 
tiến bộ công nghệ gần đây giúp nó trở nên khả thi 
hơn, theo Jovana Radulovic, trưởng khoa Cơ khí 
và Kỹ thuật Thiết kế tại Đại học Portsmouth (Anh).

Hệ thống điện Mặt trời vũ trụ đòi hỏi một 
tàu vũ trụ khổng lồ trang bị nhiều tấm quang năng. 
Chúng sẽ sản xuất điện, sau đó truyền tải không 
dây về Trái đất thông qua sóng vô tuyến tần số cao. 
Một anten mặt đất, gọi là rectenna, sẽ chuyển đổi 
sóng vô tuyến thành điện rồi hòa vào lưới điện.

Trạm năng lượng Mặt trời trên quỹ đạo 
được Mặt trời chiếu sáng 24 tiếng mỗi ngày nên có 
thể sản xuất điện liên tục. Đây là lợi thế so với các 
hệ thống dưới Trái đất, chỉ sản xuất điện vào ban 
ngày và phụ thuộc thời tiết. 

Với nhu cầu năng lượng thế giới dự kiến 
tăng gần 50% vào năm 2050, năng lượng Mặt trời 
vũ trụ có thể là chìa khóa giúp đáp ứng nhu cầu điện 
ngày càng tăng và giải quyết sự gia tăng nhiệt độ 
toàn cầu, Radulovic nhận định.

Tuy nhiên, việc xây dựng trạm năng lượng 
Mặt trời vũ trụ cũng gặp rất nhiều thách thức. Trạm 
thường thiết kế theo kiểu module và cần các robot 
lắp ráp trên quỹ đạo. Việc đưa cả robot lẫn module 
lên không gian vô cùng khó khăn, tốn kém và có 
thể gây hại đến môi trường.

Ban đầu, trọng lượng của các tấm pin Mặt 
trời cũng là một vấn đề. Nhưng điều này đã được 
giải quyết nhờ sự phát triển của loại tế bào năng 
lượng siêu nhẹ (một tấm pin Mặt trời gồm nhiều tế 
bào nhỏ).

Điện Mặt trời vũ trụ giờ được coi là khả thi 
về mặt kỹ thuật chủ yếu nhờ những tiến bộ trong 
công nghệ như pin nhẹ, truyền tải điện không dây 
và robot không gian. 

Tuy nhiên, việc lắp ráp dù chỉ một trạm 
điện Mặt trời vũ trụ cũng sẽ đòi hỏi nhiều lần phóng 
tàu. Dù trạm được xây dựng với mục đích giảm 

lượng khí thải carbon trong dài hạn, các vụ phóng 
như vậy lại thải ra lượng khí lớn và gây tốn kém. 
Việc các công ty như Space X phát triển tên lửa tái 
sử dụng có thể giúp giảm chi phí xây trạm điện Mặt 
trời trên không gian.

Sau khi xây dựng thành công, trạm điện 
Mặt trời vũ trụ vẫn phải đối mặt với nhiều thách 
thức khác. Các tấm pin có thể bị hư hại do rác vũ trụ 
đâm vào. 

Chúng cũng không được khí quyển Trái đất 
bảo vệ và phải tiếp xúc với bức xạ Mặt trời mạnh, 
đồng nghĩa sẽ xuống cấp nhanh hơn so với pin Mặt 
trời trên Trái đất, làm giảm lượng điện sản xuất 
được.

Hiệu quả của việc truyền tải điện không 
dây cũng là một vấn đề. Truyền năng lượng qua 
khoảng cách lớn, trong trường hợp này là từ tàu vũ 
trụ xuống mặt đất, không hề đơn giản. Với công 
nghệ hiện tại, sẽ chỉ có một phần nhỏ năng lượng 
Mặt trời thu được chạm đến Trái đất.

Bất chấp những thách thức kể trên, các 
chuyên gia vẫn đang nghiên cứu triển khai một số 
dự án điện Mặt trời vũ trụ. 

Nhóm Dự án Điện Mặt trời Vũ trụ tại Mỹ 
đang phát triển pin Mặt trời hiệu suất cao cũng như 
một hệ thống chuyển đổi và truyền tải được tối ưu 
hóa để sử dụng ngoài không gian. 

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân 
Mỹ thử nghiệm một module năng lượng Mặt trời 
và hệ thống chuyển đổi điện trong không gian cách 
đây 2 năm. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo kế 
hoạch xây trạm năng lượng Mặt trời vũ trụ Bishan 
với mục tiêu hoạt động vào năm 2035.

Tại Anh, các chuyên gia đang cân nhắc dự 
án phát triển điện Mặt trời vũ trụ trị giá 17 tỷ bảng. 
Dự án sẽ bắt đầu với các thử nghiệm nhỏ, sau đó 
tiến tới xây trạm điện Mặt trời hoạt động được vào 
năm 2040. 

Trạm này dự kiến có đường kính 1,7 km và 
nặng khoảng 2.000 tấn. Anten dưới mặt đất sẽ có 
kích thước khổng lồ, khoảng 6,7 km x 13 km, nhiều 
khả năng được đặt ngoài biển. Trạm dự kiến cung 
cấp 2GW điện cho nước Anh. ■

Núi Vinicunca: Kỳ quan 
thiên nhiên đáng kinh ngạc...

Ngoài nổi tiếng với Machu Picchu 
hay đế chế Inca, đất nước Peru còn 
có một kỳ quan thiên nhiên lay 

động lòng người khác.
Khi nhắc đến du lịch Peru, người ta thường 

nghĩ ngay đến những địa điểm nổi danh như 
Machu Picchu. Tuy nhiên, còn một kỳ quan thiên 
nhiên nữa tại đất nước này mà những người đam 
mê khám phá luôn muốn một lần được đặt chân 
đến, đó là ngọn núi Vinicunca hay còn được biết 
đến với cái tên mỹ miều hơn là "Núi cầu vồng".

Vinicunca cao 4876 m so với mặt nước 
biển, là ngọn núi thuộc dãy núi Andes và nằm ở 
phía đông nam cách thành phố Cusco, Peru khoảng 
100km. Khác với những ngọn núi đất đá hoặc được 

che phủ bởi rừng cây, ngọn núi này cho ta một cảm 
giác hoàn toàn khác khi được khoác lên mình 
"chiếc áo" đầy màu sắc dù không có một bóng cây 
ở xung quanh.

Vì sao Vinicunca lại có nhiều màu sắc 
đến vậy?

Giống như những ngọn núi khác, 
Vinicunca thực chất cũng là một khối đá tự nhiên. 
Tuy nhiên, điều kiện khí hậu cùng sự khác biệt về 
thành phần khoáng chất có trong đất đã khiến ngọn 
núi này tự hình thành những dải màu như vậy.

Theo các chuyên gia về địa chất học, ngọn 
núi này được bao phủ bởi băng tuyết trong suốt một 
thời gian dài. Cho đến những năm 90, sự tan chảy 
của sông băng đã tạo ra hiện tượng đa màu của 
ngọn núi này.

Trong đó, các loại màu sắc chủ đạo mà mắt 
thường có thể nhìn thấy rõ nhất trên Vinicunca 
thường là: hồng, trắng, đỏ, xanh, vàng. Hồng là sự 
kết hợp giữa đất sét đỏ pha với cát và đá bùn, xanh 
là sự kết hợp giữa phylit và đất sét magie, vàng là từ 
sa thạch vôi giàu sunfua và cuối cùng màu trắng là 
từ đá sa thạch kết hợp với các loại đá chứa canxi 
cacbonat.

Hành trình khám phá "cầu vồng" siêu 
thực nhất thế giới

Được biết, người Inca tại đây đã khám phá 
ra ngọn núi tuyệt tác này từ khá lâu. Tuy nhiên, họ 
không hề có ý định thương mại hóa kỳ quan này 
bằng cách đẩy mạnh du lịch. Cho đến khoảng 5 
năm trước, Vinicunca mới bắt đầu được nhiều 
người chú ý hơn khi những người ưa thích bộ môn 
leo núi đăng tải trên các mạng xã hội hình ảnh ảo 
diệu và hùng vĩ của ngọn núi đặc biệt này.

Mặc dù đã trở nên nổi tiếng nhưng việc 
thăm quan chiêm ngưỡng ngọn Núi cầu vồng là 
không hề dễ dàng khi nó yêu cầu khách du lịch phải 
có sức khỏe cực tốt cùng những kiến thức nhất định 
về leo núi và sinh tồn, kể cả khi dịch vụ cung cấp 
lạc đà đã được triển khai tại đây.

Ngọn núi Vinicunca với nhiều dải màu đan 
xen nhau tạo nên khung cảnh tuyệt diệu

Theo đó, để đặt chân tới ngọn núi với 7 dải 
màu, du khách phải trải qua hành trình khá thử 
thách. Trong suốt chuyến đi, trong lúc di chuyển 
đến ngọn núi, những vị khách sẽ có cơ hội vượt qua 
những ngọn đồi, ghé thăm những thị trấn nhỏ và 
những ngôi làng đặc trưng của người bản địa và 
khám phá văn hóa của cộng đồng nơi đây. ■
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 5/9 đến 11/9/2022

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
Tuần này hung vận khá 

lớn, khiến cho bản mệnh không 
thể nào phát huy được hết khả 
năng của mình. Tiền bạc vừa 
mới kiếm được hôm trước hôm 
sau đã nhẵn túi do bị Kiếp Tài 
làm cho u mê, mù quáng.

Tiểu nhân do hung tinh 
Thiên Cẩu mang tới dễ làm cho 

tuổi Tý đánh mất sự cảnh giác, chẳng hề kiểm 
chứng thông tin mà kẻ xấu bụng kia đưa ra đã vội 
đổ cả đống tiền vào đầu tư kinh doanh, cuối cùng 
thất bại ê chề.

Riêng về công việc thì tuần này Ấn Quan 
kết hợp với nhau sẽ tạo ra đòn bẩy rất lớn giúp cho 
con giáp này nhanh tiến tới thành công. Càng về 
cuối tuần vận trình càng hanh thông rộng mở, 
những chú Chuột nên nắm bắt cơ hội.

Về phương diện tình cảm, mọi chuyện 
không có nhiều chuyển biến cho lắm. 

Giáp Tý (Kim): Nên dành thời gian cho gia 
đình. Bính Tý (Thủy): Công việc tiến triển tốt. Mậu 
Tý (Hỏa): Tiền dễ kiếm được nhưng cũng dễ mất 
đi. Canh Tý (Thổ): Đừng mù quáng tin người, có 
thể sẽ bị lừa gạt. Nhâm Tý (Mộc): Đầu tuần có thể 
tiêu tiền mất kiểm soát, thu không bù nổi chi.

2. Tuổi Sửu
Theo tử vi phương 

Đông, tuổi Sửu có lẽ sẽ gặp 
nhiều may mắn trong chuyện 
tình cảm vào khoảng thời 
gian này. Đào hoa khởi 
vượng, các mối quan hệ xã 

giao cũng có thể trở nên thân thiết hơn, bạn có thể 
từ đó mà lựa chọn người thực sự phù hợp với mình.

Công việc trong tuần khá suôn sẻ, nhưng 
thực chất chỉ đầu tuần mới là thời điểm thích hợp 
để tiến hành những việc quan trọng. Từ giữa tuần 
trở đi con giáp này có thể liên tiếp gặp rắc rối do 
Thương Quan gây ra, tinh thần làm việc sa sút.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng 
bởi Thiên Đức cát tinh nhập mệnh sẽ cải thiện tình 
hình nhanh chóng. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, 
những chú Trâu vốn chăm chỉ nên sẽ sớm tìm được 
hướng đi mới cho mình thôi.

Riêng về đường tài lộc thì bạn đừng quá sốt 
ruột nếu nửa tuần trôi qua vẫn chưa có biến chuyển 
gì nhé. Từ giữa tuần trở đi tài lộc sẽ ùn ùn kéo tới, 
nào Chính Tài, nào Thiên Tài cùng xuất hiện, hứa 
hẹn 1 tuần bội thu.

Ất Sửu (Kim): Càng về cuối tuần càng 
kiếm tiền dễ dàng. Đinh Sửu (Thủy): Công việc 
khá thuận lợi vào thời điểm đầu tuần. Kỷ Sửu 

(Hỏa): Tinh thần làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi 
những yếu tố khác. Tân Sửu (Thổ): Tình duyên 
vượng sắc, nên nắm bắt cơ hội. Quý Sửu (Mộc): Có 
nhiều thứ ngay trong tầm với.

3. Tuổi Dần
Xem lịch âm dương, 

tuần này tuổi Dần khó lòng 
đạt được những mong muốn 
của mình. Hung vận lấn át cát 
vận, từ tình duyên cho đến 
công việc đều ít nhiều gặp khó 
khăn. 

Đường tình duyên trắc trở, bạn cứ ngỡ khó 
khăn đã qua, tình cảm sẽ trở lại như xưa nhưng tiếc 
là có nhiều thứ đã thay đổi. Con giáp này cứ cố 
gắng để ghép nối lại mối quan hệ giữa 2 người 
nhưng không có kết quả.

Đầu tuần là lúc tài khí vượng nhất, kiếm 
tiền dễ dàng dù là làm công ăn lương hay làm kinh 
doanh. Bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ khi 
Thực Thần cho lộc, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ 
khó khăn hơn, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa.

Công việc không được suôn sẻ cho lắm do 
Thương Quan gây xao lãng, con giáp này không 
thực sự chú tâm đến việc của mình, dễ mắc sai lầm. 
Cuối tuần có cơ hội để bạn thay đổi vận mệnh của 
mình.

Giáp Dần (Thủy): Tình yêu không như ý, 
dễ nảy sinh mâu thuẫn. Bính Dần (Hỏa): Cẩn thận 
kẻo tai nạn, bị thương. Mậu Dần (Thổ): Công việc 
bất ổn, mắc nhiều sai sót. Canh Dần (Mộc): Đầu 
tuần nên cố gắng kiếm tiền. Nhâm Dần (Kim): 
Đừng cố chấp thái quá, nên biết tìm cách để xử lý 
vấn đề tốt hơn.

4. Tuổi Mão
Người tuổi Mão 

đang khá bối rối khi mà 
vận trình tình cảm xoay 
chuyển theo hướng bạn 
chẳng thể nào tưởng 
tượng nổi. Con giáp này 

cứ ngỡ mình đã nắm được trái tim người ấy, nhưng 
hóa ra vẫn chỉ là ảo tưởng.

Thế nhưng con giáp này lại được Tử Vi soi 
đường nên nhanh chóng bắt kịp tiến độ công việc, 
không lầm đường lạc lối nữa. Bản mệnh tỏ rõ sự 
quyết đoán khi có Tỷ Kiên ở bên nâng đỡ. Bạn biết 
mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đề ra. 
Tuổi Mão có thể mềm yếu nhưng khi cần thì cứng 
cỏi và mạnh mẽ lắm đó. 

Về chuyện tiền bạc, Thiên Tài xuất hiện 
vào ngay thời điểm đầu tuần thắp sáng hy vọng cho 
con giáp này về 1 tuần tài lộc dồi dào. Nhưng vận 
may tiền bạc của bạn có thể chỉ nối dài đến giữa 
tuần, càng về cuối tuần càng có chuyện cần tiêu 
tiền, nên chú ý. 

Ất Mão (Thủy): Tình duyên không như ý. 
Đinh Mão (Hỏa): Cần quyết đoán và dứt khoát. Kỷ 
Mão (Thổ): Nên nhớ kỹ mục tiêu của mình để 
hướng tới. Tân Mão (Mộc): Đầu tuần tài lộc dồi 
dào, song cuối tuần lại ít ỏi. Quý Mão (Kim): Hãy 
lắng nghe ý kiến của người khác.

5. Tuổi Thìn
Tuổi Thìn có thể sẽ 

là con giáp hạnh phúc với 
tình cảm của mình khi mà 
bạn nhận được sự bất ngờ 
đáng yêu người ấy dành 
cho bạn. Đào hoa khởi sắc, 
hạnh phúc ngập tràn trong 

mắt con giáp này.
Những chú Rồng có kế hoạch của riêng 

mình trong công việc, nhưng không phải lúc nào 
mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý muốn. Vận 
trình công danh thăng trầm bất định, tuy vẫn giữ 
được vị trí đang có nhưng cũng khá vất vả bởi bị 
tiểu nhân Thiên Quan quấy phá. 

Riêng về tài vận thì đây là 1 tuần rực rỡ của 
những người tuổi Thìn. Cả Thiên Tài và Chính Tài 
đều xuất hiện cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ 
gia tăng nhanh chóng trên nhiều phương diện.

Tuy nhiên, trong tháng có Đại Hao hung 
tinh nên dễ có chuyện bất ngờ xảy ra gây mất tiền 
hao của. Con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ 
ràng, tránh để tiền bạc tiêu vô tội vạ mà không có 
khoản tiết kiệm phòng hờ nào. 

Giáp Thìn (Hỏa): Tiền bạc dồi dào nhờ 
nhiều nguồn thu nhập. Bính Thìn (Thổ): Tình cảm 
thăng hoa rực rỡ. Mậu Thìn (Mộc): Dễ gặp tiểu 
nhân, công việc bất ổn. Canh Thìn (Kim): Nên học 
cách cẩn thận trong từng chi tiết. Nhâm Thìn 
(Thủy): Đừng nghĩ rằng mình có thể vượt qua tất cả 
mà không cần ai.

6. Tuổi Tị
Người tuổi Tị sẽ đối 

mặt với nhiều lực cản trong 
công việc tuần này. Mặc dù 
có Chính Quan chống lưng 
nhưng chỉ với sự nhiệt tình 
và lòng trách nhiệm thì bản 
mệnh cũng vẫn gặp phải 
khó khăn.

 Thương Quan có thể sẽ gây ra những bất 
đồng trong quan điểm giữa bản mệnh với đồng 
nghiệp, dẫn đến chuyện “bằng mặt mà không bằng 
lòng”, làm việc thiếu hiệu quả dẫn đến trì trệ, chậm 
tiến độ.

Xét về đường tài lộc, tuổi Tị có thể sẽ kiếm 
được khá nhiều tiền trong tuần này nhờ được quý 
nhân Thực Thần dẫn dắt, chỉ đường soi lối cho tìm 
thấy cơ hội hiếm có. Bản mệnh nên dốc sức mình 
để cơ hội không bị uổng phí.

Tiểu Hao hung tinh nhập mệnh, có thể sẽ có 
vài chuyện xảy ra khiến cho con giáp này tốn tiền 
hao của. Nhưng bạn đừng quá lo lắng bởi đó là 
chuyện xảy ra vào cuối tuần, khi mà chúng ta nghỉ 
ngơi và dễ chi tiêu nhiều hơn bình thường. 

Ất Tị (Hỏa): Tình cảm không thể ép buộc. 
Đinh Tị (Thổ): Tiền bạc có thể mất mát phần nào 
nhưng vẫn rủng rỉnh. Kỷ Tị (Mộc): Công việc 
thuận lợi vào đầu tuần, nên tranh thủ. Tân Tị 
(Kim): Cần phải giữ cho mình thái độ khiêm 
nhường, cầu tiến. Quý Tị (Thủy): Đừng nghĩ rằng 
bản thân mình có thể làm được tất cả mọi việc.
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7. Tuổi Ngọ
Xem tử vi phương 

Đông, tuần này tuổi Ngọ vận 
khí không được tốt. Bản mệnh 
dễ đánh mất vị trí mình đang 
nắm giữ, họa tiểu nhân lớn đến 
nguy hiểm. Ngũ Quỷ hung 

tinh không phải điềm báo tốt đẹp, con giáp này nên 
cẩn trọng.

Đừng vội tin lời người khác, bạn cần phải 
tin tưởng chính bản thân mình trước đã. Làm gì 
cũng phải kiểm tra cẩn thận, nếu không ở thời điểm 
này bản mệnh có thể bị gài bẫy, chơi xấu, khiến cho 
công sức bỏ ra trở nên uổng phí.

Tiền bạc thực tế không quá túng thiếu bởi 
trong tuần con giáp này khá may mắn về tài lộc. 
Vận may sẽ còn kéo dài mãi cho tới cuối tuần mới 
bị Kiếp Tài cắt đứt. Nhưng cũng không thấm bao 
nhiêu so với khoản tiền bạn đã kiếm được.

Tuổi Ngọ không nên bốc đồng, xốc nổi, 
nhất là trong chuyện tình cảm. Có thể sẽ có những 
chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến cho tình cảm 
giữa bạn và người ấy chịu tác động, nhưng nên 
bình tĩnh để có cách giải quyết tốt nhất. 

Giáp Ngọ (Kim): Tiền bạc dồi dào, thoải 
mái chi tiêu. Bính Ngọ (Thủy): Cần thận trọng kẻo 
bị tiểu nhân gài bẫy. Mậu Ngọ (Hỏa): Tình cảm 
không như ý nhưng cũng đừng quá thất vọng. Canh 
Ngọ (Thổ): Mọi sự đều có thể xoay chuyển chỉ cần 
bạn muốn. Nhâm Ngọ (Mộc): Nên nhớ mục tiêu 
của mình là gì để không ngừng cố gắng.

8. Tuổi Mùi
Xem tử vi tuần mới, 

người tuổi Mùi tình duyên 
vượng sắc. Vợ chồng tình 
cảm hài hòa, những mâu 
thuẫn trước đó cũng tìm 
được cách để tháo gỡ, không 
mắc phải trở ngại gì quá lớn 

làm người tuổi Mùi phải lo lắng.
Thái Âm xuất hiện còn cho thấy vận đào 

hoa của người độc thân thực sự lý tưởng, nhất là nữ 
mệnh. Con giáp này có thể sẽ gặp được người trong 
mộng của mình sớm thôi, hãy chủ động để theo 
đuổi nhân duyên.

Tài vận tăng tiến cũng là điểm đáng mừng 
của tuổi Mùi trong thời gian này. Từ giữa tuần trở 
đi, tài khí dễ tụ, con giáp này làm gì cũng có được 
may mắn. Thiên Tài cho thấy bản mệnh biết lợi 
dụng thế mạnh của mình để kiếm tiền.

Riêng về công việc thì sự tập trung của con 
giáp này không được ổn định cho lắm. Đầu tuần 
mọi sự khá suôn sẻ, song Thiên Quan xuất hiện đã 
khuấy lên mặt hồ yên ả, khiến cho những kế hoạch 
đề ra khó bề được thực hiện. 

Ất Mùi (Kim): Cuối tuần kiếm tiền dễ dàng 
hơn đầu tuần. Đinh Mùi (Thủy): Quý nhân là nữ 
mệnh, nên chú ý. Kỷ Mùi (Hỏa): Đừng bỏ qua bất 
cứ cơ hội nào đến với mình. Tân Mùi (Thổ): Tình 
cảm đừng gượng ép, hãy để trái tim làm việc của 
nó. Quý Mùi (Mộc): Công việc nên cân bằng, đừng 
cố quá sức.

9. Tuổi Thân
Tuổi Thân trong 

tuần lễ này mới đầu tuần đã 
gặp chuyện hao tiền tốn 
của, tuy nhiên tới cuối tuần 
thì cơ hội để “phục thù” của 
con giáp này sẽ tới. Cả 
Chính Tài và Thiên Tài 

cùng xuất hiện, tài lộc nhiều không kể xiết.
Công việc cũng khá suôn sẻ khi mà Ấn 

Quan tương trợ, giúp cho con giáp này có cơ hội để 
thể hiện năng lực của mình, chứng minh bản thân 
có thể làm được nhiều việc với độ phức tạp cao hơn 
hẳn.

Dịch Mã xuất hiện cho thấy con giáp này sẽ 
khá vất vả trong công việc khi phải đi đây đi đó 
theo yêu cầu công việc. Bản mệnh nên dành thời 
gian nghỉ ngơi hợp lý để không bị quá sức, ảnh 
hưởng sức khỏe lâu dài.

Đường tình duyên ảm đạm, nhắc tới tình 
yêu là tuổi Thân chẳng còn chút tự tin nào. Bạn đã 
cố gắng rất nhiều để hàn gắn mối quan hệ nhưng có 
lẽ cái gì đã qua thì nên để nó qua đi chứ không phải 
là níu kéo. 

Giáp Thân (Thủy): Công việc tiến triển tốt. 
Bính Thân (Hỏa): Tình cảm không thể gượng ép 
được. Mậu Thân (Thổ): Cần đề phòng tiểu nhân 
hãm hại bất ngờ. Canh Thân (Mộc): Đầu tuần có 
chuyện mất khoản tiền lớn. Nhâm Thân (Kim): 
Cuối tuần chăm chỉ, vận may sẽ tới.

10. Tuổi Dậu
Theo dõi tử vi 

hàng tuần của 12 con 
giáp, tuổi Dậu vận 
trình tình cảm không 
được như ý. Người độc 
thân còn nhiều mối lo 
toan mà chưa thoát ra 
được, vô tình bỏ lỡ 

không biết bao nhiêu nhân duyên tốt đẹp.
Thái Dương nhập mệnh, quý nhân giúp 

sức, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công 
trong công việc. Bản thân tuổi Dậu có năng lực, chỉ 
là đôi khi người tài mà không gặp thời, nay có cơ 
hội thì thỏa sức vẫy vùng.

Chính Ấn hỗ trợ, con giáp này cống hiến 
hết mình cho công việc, không quản ngại khó khăn, 
nhờ thế mà dù có gặp trở ngại cũng sẽ tìm được 
cách hóa giải. Người có ý chí tất sẽ tìm được thành 
công của riêng mình.

Về tiền bạc, tuần này bản mệnh không cần 
phải chạy vạy ngược xuôi mới có tiền trong tay. 
Tuổi Dậu cuối tuần dễ tìm được cơ hội để phát tài, 
thậm chí có thể chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà kiếm 
được số tiền bằng người ta vất vả cả tuần.   

Ất Dậu (Thủy): Cuối tuần tiền bạc rủng 
rỉnh trong tay. Đinh Dậu (Hỏa): Công việc trước 
khó khăn sau thuận lợi. Kỷ Dậu (Thổ): Tình cảm 
còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết được. Tân 
Dậu (Mộc): Quý nhân là nam mệnh, có thể là 
trưởng bối. Quý Dậu (Kim): Cần phải nỗ lực nhiều 
hơn cho mục tiêu đề ra.

11. Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất tuần 

này hung cát đan xen, vận 
trình có lúc tốt, có lúc xấu, 
khó bề đoán định. Riêng 
chuyện tình cảm đang trên 
đà tiến triển tốt, các cặp đôi 
có thể sẽ sớm đi đến quyết 

định hôn nhân. 
Thái Tuế nhập cục gây nhiều khó khăn 

trong công việc cho con giáp này. Tuy nhiên, với 
tinh thần chiến đấu kiên cường, bản mệnh đã khuất 
phục được không ít khó khăn, tìm được chỗ đứng 
của riêng mình.

Chỉ có điều, sự quấy nhiễu của hung tinh 
này phần nào cũng làm chậm bước tiến của những 
chú Chó, vì thế sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để 
có thể nắm bắt được cơ hội thăng quan tiến chức.

Về phương diện tài lộc, có thể nói là tuổi 
Tuất đã chinh phục được Thần Tài khi được Thần 
Tài ưu ái cho cả về thu nhập chính và thu nhập phụ. 
Bản mệnh không gặp vướng mắc gì nhiều, chỉ cần 
dám nghĩ dám làm là có tiền về tay.

Giáp Tuất (Hỏa): Tiền bạc dồi dào nhiều 
không kể xiết. Bính Tuất (Thổ): Đường tình thuận 
lợi, dễ có người yêu. Mậu Tuất (Mộc): Có thể cần 
sự giúp đỡ trong công việc. Canh Tuất (Kim): Tài 
vận tăng tiến bất ngờ ngoài mong đợi. Nhâm Tuất 
(Thủy): Cần thận trọng kẻo mắc sai lầm.

12. Tuổi Hợi
Xem tử vi tuần 

mới của 12 con giáp, tuổi 
Hợi trong thời điểm này có 
Bách Việt cát tinh trợ 
mệnh đào hoa nên vốn dĩ 
có khúc mắc giữa 2 người 
nhưng cũng nhanh chóng 
được hóa giải, tình cảm 

hòa hảo như thuở ban đầu.
Người độc thân sẽ thấy nhân duyên khác 

phái của mình vượng hơn hẳn. Bạn dễ dàng thu hút 
sự chú ý của đối phương, vì thế nếu có cảm tình với 
ai thì đừng ngại tấn công, chủ động kết nối quan hệ 
nhé.

Mặc dù vậy, tài vận của tuổi Hợi lại chẳng 
được may mắn khi bị Kiếp Tài ngáng trở. Chuyện 
kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn, trong khi đó có 
biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, tình phí cũng là 
1 khoản khiến con giáp này đau đầu.

Riêng về công danh sự nghiệp, có thể nói 
rằng đây là tuần đầy những thử thách với con giáp 
này. Bản mệnh có nhiều cơ hội đột phá, tuy nhiên 
cũng gặp không ít khó khăn do tiểu nhân Thiên 
Quan quấy phá, nếu kiên trì thì vẫn sẽ tới được với 
thành công. 

Ất Hợi (Hỏa): Cuối tuần dễ mất tiền, nên 
cẩn trọng. Đinh Hợi (Thổ): Tình cảm thăng hoa, dễ 
tìm kiếm hạnh phúc. Kỷ Hợi (Mộc): Có công việc 
quan trọng nên làm vào đầu tuần. Tân Hợi (Kim): 
Đừng ngại chủ động trong chuyện tình cảm. Quý 
Hợi (Thủy): Nên chi tiêu tiết kiệm hơn, đừng tiêu 
xài hoang phí. ■ 
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Nằm sâu dưới Paris 30 m, 
hệ thống ngầm giúp bảo quản 
nụ cười của Mona Lisa có gì đặc 
biệt?

Bức họa Mona Lisa nổi tiếng có thể 
duy trì được nụ cười bí ẩn phần nào 
nhờ vào sự giúp đỡ của một trong 

những hệ thống ẩn sâu bên dưới Paris. Đó là gì?
Đó chính là hệ thống làm mát ở dưới Paris. 

Hệ thống đặc biệt này giúp cho thủ đô của Pháp có 
thể chịu được mùa hè khắc nghiệt.

Theo đó, hệ thống làm mát bí ẩn này ít được 
biết đến khi nằm bên dưới Paris với độ sâu là 30 m.

Hệ thống đặc biệt này hoạt động liên tục 
hằng ngày khi nước lạnh được bơm qua hàng loạt 
các đường ống để làm mát không khí cho hơn 700 
địa điểm khắp thành phố, trong đó có Bảo tàng 
Louvre, nơi lưu giữ bức họa Mona Lisa nổi tiếng 
thế giới.

Hệ thống bí mật bên dưới Paris có gì đặc 
biệt?

Hoạt động suốt ngày đêm, nên hệ thống 
làm mát đặc biệt này sử dụng nguồn năng lượng tái 
tạo có quy mô lớn nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, 
người ta không thể nghe thấy tiếng ồn của hệ thống 
từ mặt đất.

Chính quyền của Paris cũng vừa thực hiện 
ký hợp đồng đầy tham vọng để tăng gấp 3 quy mô 
của mạng lưới làm mát này. Cụ thể, đến năm 2042, 
hệ thống làm mát của Paris sẽ có chiều dài lên tới 
252 km. Điều này có nghĩa là nó sẽ trở thành hệ 
thống làm mát đô thị lớn nhất trên thế giới.

Trên thực tế, nhiều khu vực của châu Âu đã 
chạm ngưỡng 40 độ C vào tháng 7/2022. Do đó, hệ 
thống làm mát được mở rộng quy mô sẽ giúp thủ đô 
của Pháp ứng phó được với nguy cơ từ hiện tượng 
nóng lên toàn cầu.

Hệ thống làm mát được xây dựng và lắp đặt 
sâu bên dưới Paris, cách mặt đất tới 30 m

Trong hai thập niên tới, thành phố Paris sẽ 
mở rộng mạng lưới làm mát tới các bệnh viện, 
trường học và cả bến tàu điện ngầm.

Không rõ hệ thống sẽ hoạt động với quy mô 
ra sao vào thời điểm tổ chức Olympic Paris 2024. 
Nhưng hệ thống làm mát này có thể sẽ được sử 
dụng tại một số địa điểm tổ chức Olympic.

Thực tế hệ thống làm mát ở bên dưới thành 
phố Paris được liên doanh Fraicheur de Paris vận 

hành. Cụ thể, 85% cổ phần thuộc sở hữu của công 
ty năng lượng nhà nước EDF và 15% cổ phần còn 
lại thuộc về công ty vận hành giao thông công cộng 
RATP.

Theo bà Maggie Schelfhaut, lãnh đạo của 
Fraicheur de Paris: “Nếu tất cả các tòa nhà ở Paris 
được trang bị hệ thống lắp đặt tự động, nó sẽ dần 
tạo ra hiệu ứng “đảo nhiệt” đô thị rất đáng kể”. Hệ 
thống làm mát này sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ 
thành phố. Điều này có hiệu quả đáng kể so với 
việc mỗi nhà lắp một chiếc điều hòa nhiệt độ.

Bà Maggie Schelfhaut cho biết thêm, hệ 
thống làm mát ngầm có thể khiến cho nhiệt độ của 
toàn bộ Paris giảm hơn 1 độ C so với việc sử dụng 
điều hòa nhiệt độ. Giảm 1 độ C ở trung tâm thành 
phố là rất nhiều.

Hiện tại, hệ thống làm mát được xây dựng 
và lắp đặt ở ba trong số 10 địa điểm nằm bên sông 
Seine. Theo đó, khi nước sông đủ lạnh, một máy 
bơm sẽ được sử dụng để hút nước nhằm làm lạnh 
nước trong hệ thống. Sau đó, nước lạnh sẽ được 
bơm qua các đường ống tới hơn 700 địa điểm tại 
Paris.

Đặc biệt, các địa điểm làm mát trong hệ 
thống ngầm tại Paris đều sử dụng năng lượng tái 
tạo như điện mặt trời, điện gió. Ngoài ra, có 4 địa 
điểm sử dụng năng lượng mặt trời mới cũng sắp 
được khởi công và góp phần cung cấp năng lượng 
cho hệ thống làm mát.

Bức họa Mona Lisa sẽ được hỗ trợ gì?
Theo các chuyên gia, những lợi ích của 

việc sử dụng hệ thống làm mát có sử dụng năng 
lượng tái tạo có thể thấy rõ tại các địa điểm trên 
thành phố Paris. Trong số đó, Louvre, bảo tàng nổi 
tiếng trên thế giới, đã được hưởng lợi rất nhiều từ 
hệ thống làm mát ngầm này, kể từ những năm 
1990.

Bảo tàng Louvre không sử dụng máy lạnh, 
nhưng hệ thống làm mát bên dưới Paris đã giúp ích 
rất nhiều trong việc bảo quản nơi trưng bày 
550.000 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có bức họa 
Mona Lisa.

Ông Laurent Le Guedart, Giám đốc quỹ Di 
sản của Bảo tàng Louvre, cho biết: “Bảo tàng cần 
sử dụng nước lạnh để bảo quản những tác phẩm 
nghệ thuật và kiểm soát độ ẩm”.

Các bảo tàng đồng thời cũng chính là 
những đơn vị tiêu dùng lớn cần làm mát để bảo 
quản các tác phẩm nghệ thuật.

Theo ông Laurent Le Guedart, vào năm 
2021, hóa đơn tiêu thụ năng lượng của Bảo tàng 
Louvre là hơn 10 triệu USD. Nhờ hệ thống làm mát 
được thiết kế đặc biệt cũng giúp cho bảo tàng tiết 
kiệm được hàng triệu USD trong bối cảnh giá năng 
lượng trên thế giới đang tăng cao.

Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống làm mát 
ngầm cũng cho phép các bảo tàng hưởng lợi từ 
năng lượng có sẵn quanh năm với lượng khí thải 
carbon thấp hơn. Đặc biệt, hệ thống này cũng giúp 
tiết kiệm không gian khi các địa điểm như bảo tàng 
không cần phải lắp đặt các thiết bị lớn, vì chúng 
được đặt ngầm bên dưới lòng đất.

Bức họa Mona Lisa từng nhiều lần bị tấn 
công

Cao 77 cm, rộng 53 cm, bức họa Mona Lisa 
là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng 
nhất trên thế giới. Kiệt tác này được danh họa 
Leonardo da Vinci sáng tác vào khoảng năm 1503.

Bức họa Mona Lisa được biết đến rộng rãi 
bắt đầu từ vụ trộm táo bạo vào năm 1911. Khi đó, 
có một nhân viên bảo tàng tên là Vincenzo 
Peruggia đã ăn cắp bức tranh để định bán cho một 
doanh nhân người Italy. Chính tin tức về vụ trộm đã 
khiến bức tranh này trở nên phổ biến rộng rãi.

Sau đó, dù cảnh sát được điều động khắp 
nơi, nhưng phải hai năm sau đó, Vincenzo 
Peruggia mới bị bắt và bức tranh được trả về bảo 
tàng.

Bức họa Mona Lisa hiện đang được trưng 
bày tại Bảo tàng Louvre của Pháp

Do là một tác phẩm hội họa cực kỳ nổi 
tiếng nên bức họa Mona Lisa thực tế từng nhiều lần 
bị tấn công. Chẳng hạn, vào năm 1956, có một 
người hắt axit sulfuric vào bức tranh và điều này 
khiến cho phần dưới của tác phẩm này bị tổn hại. 
Vài tháng sau đó, có một khán giả người Bolivia đã 
ném đá vào tác phẩm này.

Chính vì vậy, Bảo tàng Louvre đã tăng 
cường công tác bảo vệ. Điều này khiến cho Mona 
Lisa trở thành bức họa được canh giữ nghiêm ngặt 
nhất trên thế giới.

Đến năm 1962, bức họa Mona Lisa đã được 
mua bảo hiểm trị giá tới 100 triệu USD.

Mới đây nhất, vào ngày 29/5/2022, bức họa 
Mona Lisa lại phải trải qua một lần tấn công. Cụ 
thể, có một người đàn ông đội tóc giả và ngồi xe lăn 
để tiếp cận tác phẩm này ở Bảo tàng Lourve. Khi 
đến gần bức tranh, người này bất ngờ bứt tóc giả 
xuống và tạt kem sữa về phía bức họa và nói rằng: 
“Một số kẻ đang hủy hoại Trái Đất, hãy nghĩ cho 
Trái Đất của chúng ta”.

May mắn là bức họa Mona Lisa được che 
chắn bởi một lớp kính chống đạn nên không bị ảnh 
hưởng. Còn người đàn ông này đã bị bảo vệ đưa ra 
ngoài ngay sau đó.

Có thể thấy rằng, kiệt tác mang tên Mona 
Lisa đã trải qua không ít thăng trầm. Bức họa hơn 
500 năm tuổi này không chỉ là một tuyệt tác mà còn 
ẩn chứa nhiều bí ẩn theo thời gian. ■
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