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

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

www.thevietnampost.com

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

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

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

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

December 03, 2022
2023
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TIỆC CƯỚI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ

SOL
D

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

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

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

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

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

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

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

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

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

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

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

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

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

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

818-2019/1587
844-2058/1624

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
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000
Cell: 832-640-5006

Thông cống: Nhà ở, Nhà hàng: Toilet, sink nhà bếp, sink rửa mặt, buồng 
tắm, máy giặt .v.v. Đường ống cống bị nghẹt, tràn nước
Sữa chữa - Thay mới: Các loại vòi nước (nhà bếp, nhà tắm, rửa mặt), 
toilet, bathtub, shower, máy xay rác, bình nước nóng, tankless, hệ thống 
lọc nước, valve tưới cỏ, valve khóa nước, hệ thống tưới cỏ. Ống nước cũ 
(gavernize thay pex), đường ống cống cũ (có rễ cây), trong nhà, ngoài sân, 
... bị rỉ sét, tắc nghẹt, bể vỡ, hư hỏng.
Remodeling kitchen - bathroom.

PLUMBING REPAIR
876-2041/1609

832.997.9959
281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

717-2008/1576

Factory Direct
SHUTTERS

Local Manufacturer

14041 Chrisman Rd.
 Houston, TX 77039

884-2026/1594

* Nhaän laøm Shutters

* Giaù caû hôïp lyù

* Baûo ñaûm chaát löôïng

Thúy Nguyễn
713-405-9853

(Vietnamese)

Patricia Yeap
713-817-3004

(English)

Xin liên lạc:

Trang Nguyễn

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

Tư vấn miễn phí cho các vị đến 65 tuổi và có thắc mắc về 
phần A, phần B, phần C, hoặc phần D, bao gồm các lợi 
ích về Thị giác, Thích giác, Răng và Bảo hiểm khẩn cấp 
trên toàn cầu, vui lòng gọi cho chúng tôi để đặt lịch hỗ trợ. 
Hạn chót ghi danh ngày 07 tháng 12, 2022.

Ghi danh Obamacare miễn phí, đến với chúng tôi các bạn 
sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho việc 
lựa chọn gói bảo hiểm tốt nhất cho mình và gia đình. Xin 
lưu ý hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 01, 2023, vui 
lòng gọi cho chúng tôi để đặt lịch hỗ trợ sớm nhất.

Xin liên lạc: 281-777-4287

Address: 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston, TX 77072.

(Cạnh Sun’s Club Wholesale - Khu chợ Việt Hoa)

SUGARWELL PLAZA
14248 BELLAIRE BLVD., HOUSTON TX 77083

CHO THUÊ
PHÒNG MẠCH |   VĂN PHÒNG|   NHÀ HÀNG |  CỬA HÀNG

Điểm nổi bật :
• Nằm trên Bellaire, ở gần bên ca ̣nh highway 6
• Nằm trong khu thương maị  phát triển tốt được bao quanh bởi 80 nghìn dân với các doanh nghiệp nổi 
tiếng như HEB, Fiesta, Chick-Fil-A, Chase & Wells Fargo Banks, v.v.
• Đơn vị mặt tiền, bình quân 35.000 xe cộ qua laị hàng ngày
• Thích hợp cho các cửa hàng bán lẻ, văn phòng y tế, nha khoa, 
bảo hiểm hoặc nhà hàng
• Center có chỗ để U-turn và biễn quảng cáo
• Có camera bảo vệ bao quanh toàn bộ khu vực

Xin liên hệ :
Mandy Ho

(281) 690-8080
sugarwellplaza@yahoo.com

Cho share bàn trong văn phòng làm việc, $500/tháng/bill pay. Thích hợp cho công việc khai thuế, bán bảo hiểm, thông dịch.

886-2026/1594

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt 

như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / 

Massage, Cần Thợ Nails/ Tóc/ 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

Massage/ Eyelash Extension, Cần 

Người Giúp Việc Nhà, Nhận Giữ Trẻ, 

Cho Share Phòng,v.v... sẽ được đang 

trên tất cả các báo Thương Mại Việt Nam, 

Thương Mại Cuối Tuần, The Vietnam Post, 

Thương Mại Hằng Ngày   và online tại 

website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
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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

Cảnh sát Serbia bắt giữ 
khoảng 1.000 người di cư trái 
phép

(VN+) - Sau vụ đấu súng giữa người di cư 
và những kẻ buôn người, Bộ Nội vụ Serbia đã 
khám xét một khu trại bất hợp pháp ở biên giới với 
Hungary và chuyển người di cư đến các trung tâm 
tiếp nhận ở miền Nam.

Ngày 26/11, cảnh sát Serbia thông báo đã 
bắt giữ khoảng 1.000 người di cư trái phép tại khu 
vực biên giới với Hungary sau một vụ đấu súng 
giữa những người di cư và những đối tượng buôn 
người.

Cảnh sát cũng phát hiện vũ khí và biểu 
tượng của những phần tử cực đoan trong quá trình 
khám xét.

Trước đó, tối 24/11, cảnh sát Serbia nhận 
được báo cáo về một vụ xả súng ở Horgos, một 
ngôi làng ở biên giới với Hungary. Cảnh sát Serbia 
xác định đây là cuộc đấu súng giữa những người di 
cư và những kẻ buôn người.

Sau vụ việc, Bộ Nội vụ Serbia đã khám xét 
một khu trại bất hợp pháp ở biên giới với Hungary 
và chuyển những người di cư đến các trung tâm 
tiếp nhận ở miền Nam đất nước. Theo cảnh sát 

Serbia, những người di cư chủ yếu là người 
Afghanistan và Maroc.

Khu vực miền Bắc Serbia, gần biên giới 
với Hungary, là nơi tập trung đông người di cư và 
buôn người kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng di 
cư ở châu Âu vào năm 2015.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào năm 2022 
do xung đột ở Ukraine. Người dân địa phương đã 
nhiều lần khiếu nại với chính quyền Serbia và 
Hungary về mối đe dọa đối với tài sản và sự an toàn 
của họ. 

Pháp mong muốn đóng vai 
trò đa phương tại Đông Nam Á

(VN+) - Phát biểu trong cuộc gặp người 
đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto, Bộ trưởng 
Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nêu rõ Pháp 
muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Đông Nam 
Á để củng cố uy tín ngoại giao.

Pháp đánh giá tích cực quan hệ chiến lược 
với Indonesia sau khi Jakarta và mong muốn đóng 
vai trò đa phương tại Đông Nam Á.

Phát biểu ngày 25/11 trong cuộc gặp người 
đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto tại thủ đô 
Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien 
Lecornu nêu rõ Pháp muốn tăng cường hợp tác hơn 

nữa với Đông Nam Á để củng cố uy tín ngoại giao.
Ông cũng nhấn mạnh Pháp cần duy trì 

tương tác về mặt chính trị với Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ mong muốn đóng 
một vai trò đa phương tại khu vực này.

Bộ trưởng Lecornu đã nêu bật quan hệ bền 
chặt giữa hai nước. Ông nhận định một mối quan 
hệ thân thiết chiến lược mạnh mẽ đang hình thành 
giữa Indonesia và Pháp.

Tháng 2 vừa qua, Jakarta đã ký kết thỏa 
thuận mua 42 máy bay chiến đấu Rafale trị giá 8,1 
tỷ USD. Ngoài ra. Indonesia cũng đang thảo luận 
về việc mua 2 tàu ngầm tấn công lớp Scorpene của 
Pháp. Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh năm 
2023 Indonesia chính thức đảm nhiệm cương vị 
Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Pháp hiện là nước quan sát viên của Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở 
rộng (ADMM+), gồm Bộ trưởng Quốc phòng, 
lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước thành viên 
ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ 
trưởng Quốc phòng các nước đối tác Australia, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New 
Zealand, Liên bang Nga và Mỹ. 
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Các nước Trung Âu nêu 
quan điểm chung về kiểm soát 
biên giới

(VN+) - Theo kế hoạch, Liên minh châu 
Âu sẽ tiến hành cuộc họp bất thường các bộ trưởng 
nội vụ ngày 25/11 nhằm giải quyết các tranh chấp 
xung quanh biện pháp kiểm soát biên giới bên 
trong khu vực Schengen.

Ngày 24/11, các quốc gia Trung Âu gồm 
Cộng hòa Séc, Slovakia, Áo và Hungary đã tiến 
hành hội nghị Bộ trưởng Nội vụ tại Praha nhằm tìm 
kiếm giải pháp cũng như quan điểm chung về cuộc 
khủng hoảng di cư hiện nay.

Đại diện các nước nhất trí việc kiểm soát 
biên giới trong nội bộ các nước thuộc khu vực 
Schengen chỉ mang tính tạm thời và ngoại lệ, đồng 
thời đề xuất cần giải quyết vấn đề ở cấp độ toàn 
châu Âu và có liên quan tới tất cả các nước thuộc 
Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng 
Nội vụ Vit Rakusan của Séc, nước hiện đang giữ 
chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, cho biết 
ông cùng những người đồng cấp Slovakia, Áo và 
Hungary nhất trí quan điểm cần tìm kiếm giải pháp 
ngay từ đường biên giới bên ngoài khu vực 
Schengen thay vì kiểm soát biên giới trong khối.

Cảnh sát Slovakia kiểm tra tại cửa khẩu 
Bratislava-Berg, biên giới giữa Áo và Slovakia

Đề cập việc Cộng hòa Séc triển khai các 
biện pháp kiểm soát biên giới với quốc gia láng 
giềng Slovakia từ cuối tháng Chín, ông Rakusan 
cho rằng Slovakia giống như các quốc gia Trung 
Âu khác đều là “nạn nhân” của tuyến đường di cư 
Tây Balkan.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn giải 
quyết vấn đề di cư như một vấn đề ảnh hưởng đến 
tất cả các nước EU. Chúng tôi muốn giải quyết tất 
cả các tuyến đường, bao gồm cả tuyến đường Tây 
Balkan.

Chúng tôi muốn đưa ra quan điểm chung về 
những gì nên làm để giảm sức ép từ tuyến đường di 
cư Tây Balkan đối với các quốc gia của chúng tôi”.

Bộ trưởng Nội vụ Séc nói rằng các quốc gia 
Tây Balkan, trong đó có Serbia, sẵn sàng điều 
chỉnh chính sách thị thực cũng như sẵn sàng bảo vệ 
biên giới bên ngoài khu vực Schengen.

Trong khi đó, các Bộ trưởng Nội vụ Áo và 
Slovakia muốn Ủy ban châu Âu (EC) cấp thêm tiền 
để tiến hành các biện pháp liên quan đến vấn đề 

người di cư và xác định chính xác những điều kiện 
để đưa người tị nạn trở lại các nước thứ ba.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner nhấn 
mạnh: “Chúng ta cần các công cụ pháp lý và kỹ 
thuật để có thể bảo vệ đường biên giới bên ngoài 
chứ không phải đường biên giới giữa các nước 
chúng ta”.

Theo kế hoạch, EU sẽ tiến hành cuộc họp 
bất thường các bộ trưởng nội vụ vào ngày 25/11 
nhằm giải quyết các tranh chấp xung quanh biện 
pháp kiểm soát biên giới bên trong khu vực 
Schengen và việc tiếp nhận những người di cư qua 
tuyến đường Địa Trung Hải.

Một số quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc 
và Áo, đã phản ứng trước thực trạng gia tăng số 
lượng người di cư bất hợp pháp qua tuyến Tây 
Balkan bằng việc áp đặt trở lại các biện pháp kiểm 
soát biên giới. Điều này đã gây căng thẳng trong 
quan hệ giữa các nước trong EU và Schengen.

Hội nghị ngày 25/11 cũng sẽ đề cập tới 
căng thẳng giữa Pháp và Italy liên quan vấn đề 
người di cư và việc Pháp tăng cường kiểm soát biên 
giới với Italy. 

Hy Lạp giải cứu gần 500 
người di cư ngoài khơi đảo 
Crete

(VN+) - Những người di cư, trong đó có 
128 trẻ em trai và 9 trẻ em gái, có mặt trên chiếc 
thuyền đánh cá vô chủ đã phát tín hiệu cấp cứu vào 
tối 21/11 khi thuyền đang di chuyển về phía Tây 
Nam đảo Crete.

Ngày 24/11, lực lượng bảo vệ bờ biển của 
Hy Lạp cho biết gần 500 người di cư được giải cứu 
ngoài khơi đảo Crete đã tạm thời được chuyển sang 
một chiếc phà để chờ thực hiện các thủ tục tiếp 
theo.

Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ 
biển Hy Lạp xác nhận có tổng cộng 483 người di cư 
là công dân các nước Syria, Ai Cập, Pakistan, 
Palestine và Sudan.

Tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển 
Hellenic giải cứu người di cư ngoài khơi đảo 
Crete, Hy Lạp, ngày 29/10/2021

Những người di cư này, trong đó có 128 trẻ 
em trai và 9 trẻ em gái, có mặt trên chiếc thuyền 
đánh cá vô chủ đã phát tín hiệu cấp cứu vào tối 
21/11 khi thuyền đang di chuyển về phía Tây Nam 
đảo Crete.

Nhận được tin báo của một số tàu thuyền, 
Hải quân Hy Lạp đã điều động một tàu khu trục 

tiếp cận khu vực này. Tuy nhiên, gió mạnh đã cản 
trở các nỗ lực giải cứu.

Phải mất tới nửa ngày 22/11, chiếc thuyền 
đánh cá dài 25m này mới có thể được lai dắt an toàn 
đến Palaiochora, thị trấn nhỏ ven biển trên đảo 
Crete.

Tới tối 23/11, toàn bộ người di cư nói trên 
đã được chuyển sang một chiếc phà của Hy Lạp.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành 
các thủ tục liên quan những trường hợp này, song 
quá trình xử lý diễn ra chậm do số lượng người quá 
lớn.

Giới chức Hy Lạp cho biết Athens sẽ ngay 
lập tức đề nghị các quốc gia thành viên Liên minh 
châu Âu (EU) chia sẻ việc tiếp nhận những người 
di cư xin tị nạn này.

Theo các quan chức Hy Lạp, do lực lượng 
bảo vệ bờ biển của nước này và Cơ quan biên 
phòng châu Âu (Frontex) tăng cường các biện 
pháp giám sát trên Biển Aegea nên các đối tượng 
tội phạm đang mở rộng hoạt động đưa người người 
di cư vượt biên trái phép theo tuyến đường dài hơn 
và nguy hiểm hơn ở phía Nam đảo Crete.

Hiện Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha là 3 
trong số những quốc gia mà người di cư từ châu Phi 
và Trung Đông thường liều lĩnh tìm đường tới 
nhằm tìm kiếm cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn tại 
châu Âu.

Theo thống kê của Tổ chức Di trú Quốc tế 
(IOM), đã có gần 2.000 người di cư đã thiệt mạng 
và mất tích trên biển Địa Trung Hải kể từ đầu năm 
2022 đến nay. 

Chính phủ Italy bác đề xuất 
giới hạn giá khí đốt của EC

(VN+) - Ngày 24/11, Bộ trưởng An ninh 
năng lượng và Môi trường Italy Gilberto Pichetto 
Fratin cho biết rằng 15 quốc gia thành viên Liên 
minh châu Âu (EU) kêu gọi giới hạn giá khí đốt, 
dẫn đầu là Italy, đã quyết định bác bỏ cơ chế giới 
hạn đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC).

Phát biểu sau cuộc họp của 15 nước thành 
viên EU, được tổ chức trước một hội nghị của Hội 
đồng các vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Pichetto 
Fratin nói: “(Chúng tôi) nhất trí không ủng hộ (đề 
xuất của EC). Ở giai đoạn này, quan điểm của 
chúng tôi là đánh giá cả đề xuất của EC về giới hạn 
giá và các điều khoản khác của thỏa thuận có thể 
xem xét các vấn đề khác, chẳng hạn như sự đoàn 
kết và minh bạch, nhưng là một khối chung”.

Cùng ngày, Cao ủy châu Âu phụ trách 
Năng lượng Kadri Simson xác nhận các đại sứ của 
EU đã không nhất trí về việc áp giá trần đối với dầu 
mỏ Nga, các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.

Bà nói: “Quả thực, vào cuối buổi tối qua họ 
quyết định sẽ tiếp tục thảo luận”. Bà đưa ra phát 
biểu này khi được đề nghị xác nhận việc các đại sứ 
EU trong cuộc họp đầu tiên đã không thể công bố 
mức trấn dầu mỏ Nga.
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Tây Ban Nha, EU đề xuất 
duy trì biên giới trên bộ mở với 
Gibraltar

(VN+) - Tây Ban Nha và Ủy ban châu Âu 
đề xuất dỡ bỏ hàng rào biên giới trên bộ với 
Gibraltar nhằm đảm bảo việc đi lại tự do giữa 
Madrid và vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ngày 25/11 
thông báo nước này và Ủy ban châu Âu (EC) đã 
gửi cho Anh đề xuất duy trì biên giới trên bộ mở với 
Gibraltar, như một phần trong giải pháp triệt để 
liên quan tới tư cách pháp lý hậu Brexit của vùng 
lãnh thổ do London kiểm soát nêu trên.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Tây Ban 
Nha, đề xuất của Madrid và EC bao gồm việc dỡ bỏ 
hàng rào nhằm đảm bảo việc đi lại tự do giữa Tây 
Ban Nha và vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh.

Tuyên bố nêu rõ: “Việc này đòi hỏi Tây 
Ban Nha - đại diện cho khu vực Schengen, nắm 
quyền kiểm soát biên giới bên ngoài của Gibraltar 
để cuối cùng có thể thực hiện một số chức năng và 
quyền lực cần thiết nhất định nhằm bảo vệ tính hợp 
nhất và an ninh của khu vực Schengen”.

La Verja - nơi đánh dấu biên giới giữa Tây 
Ban Nha và Gibraltar

Trước đó, ngày 31/12/2020, Tây Ban Nha, 
Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí rằng 
Gibraltar vẫn sẽ tham gia các thỏa thuận của EU 
như Khu vực Schengen, và Tây Ban Nha sẽ phụ 
trách giám sát cảng biển cũng như sân bay của 
vùng lãnh thổ này, trong thời gian chờ giải pháp sau 
cùng.

Khoảng 15.000 người đi lại hằng ngày từ 
Tây Ban Nha sang Gibraltar, vùng lãnh thổ có dân 
số khoảng 32.000 người.

Theo Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, Madrid 
đồng ý tạm gác lại tuyên bố chủ quyền đối với 
Gibraltar để tập trung vào cơ hội duy trì biên giới 
mở giữa hai bên.

Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc 
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm 
gần cực Nam bán đảo Iberia, bên trên eo biển 
Gibraltar, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc.

Trước kia, Gibraltar là một căn cứ quân sự 
quan trọng của lực lượng vũ trang và hải quân 
Hoàng gia Anh.

Trong một thời gian dài, hai thế lực đế quốc 
hùng mạnh Anh và Tây Ban Nha đã tranh giành 
quyền thống trị vùng đất này.

Tây Ban Nha phải trao quyền kiểm soát 
vùng lãnh thổ Gibraltar cho Anh theo Hiệp ước 
Utrecht năm 1713, song từ đó, Madrid nhiều lần 
yêu cầu London trả lại vùng đất này.

Cuộc trưng cầu ý dân năm 2002 cho thấy 
99% người dân Gibraltar bác bỏ ý tưởng Anh chia 
sẻ cùng Tây Ban Nha chủ quyền vùng đất này. 

Chính phủ Colombia và 
ELN đề nghị Mỹ tham gia tiến 
trình hòa đàm

(VN+) - Na Uy, một trong những nước 
đóng vai trò bảo trợ tiến trình đối thoại, cho biết các 
bên đã thống nhất liên lạc qua đường ngoại giao 
với Chính phủ Mỹ đề nghị Washington tham gia 
vào tiến trình hòa đàm.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, 
ngày 25/11, Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang 
Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã nhất trí đề 
nghị Mỹ tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình 
mà hai bên vừa nối lại đầu tuần này tại Caracas 
(Venezuela) sau 4 năm gián đoạn.

Thông cáo chính thức từ đại diện của Na 
Uy, một trong những nước đóng vai trò bảo trợ tiến 
trình đối thoại, cho biết các bên đã thống nhất sẽ 
liên lạc qua đường ngoại giao với Chính phủ Mỹ để 
xem Washington có sẵn sàng cử đặc phái viên tới 
tham gia bàn đối thoại hay không.

Ngoài ra, Chính phủ Colombia và ELN 
cũng đạt được thỏa thuận về việc chấp thuận Nauy, 
Cuba và Venezuela tiếp tục đóng vai trò bảo trợ đối 
với tiến trình đàm phán hòa bình của Colombia; 
đồng thời sẽ mời Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Tây 
Ban Nha tham gia với tư cách các nước đồng hành.

Bên cạnh đó, hai bên cũng muốn mời cả 
chính phủ Brazil và Mexico tham dự.

Các thành viên phái đoàn Chính phủ 
Colombia (phải) và nhóm vũ trang Quân đội Giải 
phóng Quốc gia (ELN - trái) tại cuộc họp báo sau 
vòng đàm phán hòa bình ở Caracas, Venezuela, 
ngày 21/11/2022

Trước đó, hồi đầu tuần, Chính phủ 
Colombia và ELN đã thống nhất nối lại tiến trình 
đối thoại, đồng thời khẳng định muốn có hòa bình 
và sự thay đổi. ELN được thành lập từ năm 1964 và 
là một trong hai nhóm du kích vũ trang lâu đời nhất 
tại Colombia. Hiện, nhóm này chỉ còn khoảng 
2.000 thành viên nhưng vẫn có ảnh hưởng tại các 
vùng nông thôn rừng núi.

Trước ELN, một nhóm du kích khác là Lực 
lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã 

ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng 
thống Juan Manuel Santos năm 2016.

Sau khi ký thỏa thuận, FARC đã tiến hành 
giải giáp và trở thành một đảng chính trị ở quốc gia 
Nam Mỹ này. 

Anh cam kết tăng hỗ trợ 
Ukraine giúp vượt qua mùa 
Đông

(VN+) - Anh sẽ hỗ trợ Ukraine 3 triệu bảng 
Anh để giúp tái thiết các cơ sở hạ tầng quan trọng 
và thêm 5 triệu bảng Anh cho sáng kiến xuất khẩu 
ngũ cốc. Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên 
bố Anh sẽ hỗ trợ thêm hàng triệu bảng Anh cho 
Ukraine giúp quốc gia Đông Âu khắc phục khó 
khăn trong mùa Đông này. 

Văn phòng Ngoại trưởng Anh đã công bố 
thông tin trên và cho biết Ngoại trưởng Cleverly sẽ 
thông báo trong cuộc gặp các quan chức Ukraine.

Hiện ông Cleverly đã đến Ukraine, dự kiến 
sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại 
trưởng Dmytro Kuleba.

Thủ đô Kiev, Ukraine bị mất điện ngày 
10/11

Theo ông Cleverly, Anh sẽ hỗ trợ Ukraine 3 
triệu bảng Anh để giúp tái thiết các cơ sở hạ tầng 
quan trọng và thêm 5 triệu bảng Anh cho sáng kiến 
xuất khẩu ngũ cốc. Ông khẳng định Anh sẽ tiếp tục 
hỗ trợ Ukraine cho đến khi nước này phục hồi. 

Trước đó, ngày 19/11, Thủ tướng Anh 
Rishi Sunak cũng đã có chuyến thăm không báo 
trước đến Ukraine và đưa ra cam kết tiếp tục hỗ trợ 
Kiev như những người tiền nhiệm của ông đã thực 
hiện trước đó. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ 
tướng Sunak đến Ukraine. 

Hiện tại nhiều khu vực ở Ukraine vẫn bị 
mất điện và nước. Tổng thống Zelensky cho biết 
các nguồn cung cấp điện, nước và hệ thống thông 
tin liên lạc đang dần được nối lại, song 15 khu vực 
vẫn chưa có nước.

Trong khi đó, công ty Ukrenergo vận hành 
lưới điện quốc gia Ukraine cho biết tính đến 19h 
ngày 24/11 theo giờ địa phương (0h ngày 25/11 giờ 
Việt Nam), 50% nhu cầu điện vẫn chưa được đáp 
ứng.

Tại thủ đô Kiev, nơi có 3 triệu dân, Thị 
trưởng Vitaly Klitschko cho biết 60% người dân 
không có điện trong khi nhiệt độ ở dưới mức đóng 
băng. Ngày 23/11 vừa qua, Mỹ cũng đã công bố gói 
viện trợ mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, 
trong đó có các máy phát điện. 
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Độc đáo thiết bị dành riêng 
cho thú cưng ngày nắng nóng

Chiếc quạt nhỏ ời vật  đeo trên ngư
nuôi giúp chúng không còn cảm 
thấy quá nóng bức trong thời tiết 

mùa hè ở Nhật Bản.  
Nhật Bản là một trong những quốc gia có 

trình độ khoa học tiên tiến, là một trong những nơi 
đi tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ 
mới nhất trong cuộc sống với những thiết kế mới 
lạ, sáng tạo, độc đáo.

Gần đây, một nhà sản xuất quần áo ở Tokyo 
đã hợp tác với các bác sĩ thú y để tạo ra chiếc quạt 
nhỏ đặc biệt dành riêng cho thú cưng trong mùa hè 
nóng bức ở Nhật Bản.

Thiết bị độc đáo giúp chủ nhân bớt lo lắng 
cho thú cưng trong thời tiết mùa hè nóng nực. Thiết 
bị bao gồm một chiếc quạt nặng khoảng 80 gram 
hoạt động bằng pin, gắn vào bộ quần áo lưới và thổi 
không khí xung quanh cơ thể vật nuôi.

Rei Uzawa, chủ tịch của hãng sản xuất 
quần áo, cho biết cô tìm thấy nguồn động lực để tạo 
ra thiết bị độc lạ sau khi chứng kiến   cảnh một chú 
chó chihuahua nhỏ, thú cưng của gia đình bị kiệt 
sức mỗi khi đưa ra ngoài trong cái nóng gay gắt của 
mùa hè.

Rei Uzawa cho biết: “Năm nay hầu như 
không có mưa, những ngày nắng nóng đến sớm và 
kéo dài. Chúng tôi đã phát triển một sản phẩm dành 
riêng cho thú cưng phù hợp với thị trường”.

Sau khi mùa mưa ở Tokyo kết thúc vào cuối 
tháng 6, thủ đô Nhật Bản đã phải hứng chịu đợt 
nắng nóng dài nhất kỷ lục với nhiệt độ lên tới 35 độ 
C kéo dài trong 9 ngày.

Mami Kumamoto, 48 tuổi, chủ của một 
chú chó có tên Pudding và một chú chó săn tên 
Maco chia sẻ rằng: “Tôi thường dùng túi đá khô để 
giữ mát cho chó. Nhưng tôi nghĩ việc dắt chó đi dạo 
sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi có thiết bị mới này”.

Dù mới ra mắt chưa được 1 tháng nhưng 
công ty đã nhận được khoảng 100 đơn đặt hàng. 
Rei Uzawa cho biết thiết bị có 5 kích cỡ khác nhau 
và có giá khoảng 74 USD.

Đây không phải là thiết bị độc đáo thú vị 
của Nhật Bản gây xôn xao trong năm nay. Hồi 
tháng 2/2022, một nhóm học sinh trung học của 
Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc thi đổi 
mới bằng việc sáng tạo ra thiết bị công nghệ cao, 
chia bánh pizza thành các phần bằng nhau, không 
lệch cm nào.

Lấy cảm hứng từ những trận chiến khốc liệt 

trong gia đình để giành miếng bánh cuối cùng còn 
sót lại, một nhóm ba học sinh Trường trung học 
Kundong đã phát minh ra một thiết bị có thể cắt 
bánh tròn và bánh pizza một cách đồng đều, bất kể 
miếng bánh được cắt ra bao nhiêu. Ngay sau khi 
chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng đã ủng hộ 
nhiệt tình. ■

“Đại vương” săn mồi của 
vùng biển Nhật: Thân hình “bé 
bự”, thống trị dưới độ sâu 2.000 
mét nước

Cá nhám yokozuna có lẽ là loài cá có 
xương lớn nhất sống dưới đáy sâu 
mà loài người biết đến.

“Đại vương” với thân hình to lớn thống 
trị biển sâu

Các nhà khoa học Nhật đã ghi được cảnh 
quay hiếm của một con cá nhám có xương đen trùi 
trũi, thân hình to lớn. Con cá này được coi là giống 
cá biển sâu lớn nhất từng thấy, theo Cơ quan Khoa 
học và Công nghệ Hải dương-Trái Đất Nhật Bản 
(JAMSTEC).

Theo các nhà khoa học tại JAMSTEC, con 
cá này mới được công nhận là loài mới hồi tháng 1 
năm ngoái và là kẻ săn mồi đỉnh cao trong vùng 
biển sâu vịnh Suruga. Để chụp ảnh một con cá đặc 
biệt “bé bự”, họ đã dụ nó vào một lồng chứa nằm 
sâu 2km dưới đáy biển, 400km ngoài khơi vịnh 
Suruga.

Sau khi đã dụ được vài con cá nhám 
yokozuna vào lồng, họ quan sát xem chúng làm gì 
và ước tính kích thước. Theo đó, một con cá “đại 
vương” đã lùa các con cá khác khỏi chỗ đồ ăn để nó 
đánh chén. Các nhà khoa học tính toán “đại vương” 
hải dương này có kích thước tới 2,5m, là ngoại cỡ 
ngay cả với những con cùng loài.

Yoshihiro Fujiwara, một nhà nghiên cứu 
chính về sinh học biển sâu tại JAMSTEC cho biết: 
“Con cá được phát hiện lần này lớn đến mức chúng 
tôi phải tính đi tính lại nhiều lần”. Ông cũng cho 
biết rất có thể còn có nhiều cư dân đại dương bí ẩn 
khác sống dưới biển sâu, tương tự con cá nhám này 
nhưng chưa được tìm ra.

Đến nay, có 6 con cá nhám yokozuna đã bị 
bắt, nhưng con lớn nhất cũng chỉ được coi là “tí nị” 
so với con ngoại cỡ trên, với kích thước nhõn 1,4m.

Trước “đại vương” cá nhám này, loài cá lớn 
nhất được tìm ra sống dưới đáy biển sâu là con cá 
đuôi chuột grenadier. Cá thể to lớn nhất của con cá 
có tên kỳ lạ này có chiều dài 2,1m.

Phát hiện lý thú và cái tên đầy vinh dự
Việc tìm ra loài cá đặc biệt này và đặt tên 

cho nó cũng là một câu chuyện thú vị. Một ngày 
mùa đông nắng ráo, nhà hải dương học Yoshihiro 
Fujiwara đang đo đạc, quan sát lũ cá chồn mập lùn 
như bao ngày bình thường khác thì bỗng dưng một 
tiếng huyên náo nổ ra trên thuyền.

Thủy thủ đoàn của con tàu nghiên cứu vừa 
bắt gặp một loại cá có ngoại hình kỳ dị, to lớn.

“Ồ! Ta có một con cá vây tay này!” - khi 

đưa cá thể trên lên tàu, kích thước của nó khiến các 
thủy thủ đoàn ngạc nhiên đến mức bỗng dưng nhớ 
đến một loài “hóa thạch sống” vốn chỉ tìm thấy ở 
châu Phi và Indonesia.

Tuy nhiên, Fujiwara có chút nghi ngờ vì 
khu vực vịnh Suruga này vốn có rất đông cư dân 
đại dương tụ tập sinh sống. Hơn nữa, các nhà khoa 
học đã nghiên cứu sâu rộng về địa bàn này từ thế kỷ 
19 nên ông nghĩ hẳn phải có ai đó đã tìm được con 
cá này trước đây rồi.

Ngạc nhiên là Fujiwara đã nhầm! Sau khi 
tra cứu tài liệu, kiểm tra chéo với các đồng nghiệp 
khắp thế giới, nhóm của ông tại JAMSTEC phát 
hiện ra con cá mồm đầy răng, thân hình bự con với 
cái đầu như hình ngọn giáo này là một loài hoàn 
toàn mới - một phát kiến sinh học.

Sau khi phát hiện thêm vài cá thể khác, họ 
quyết định bảo tồn chúng trong hóa chất hoặc tủ 
đông để tiện nghiên cứu sau này. Sử dụng các 
phương pháp khoa học, họ tìm ra nó là một loại cá 
nhám - một bộ cá phân bố rộng khắp toàn cầu.

Vấn đề là, lũ cá này có kích thước đột biến. 
Trong khi các anh em họ hàng của chúng chỉ 
khoảng 35cm, bọn cá này dài đến trung bình 1,4 
mét và nặng 25kg - ngang với một đứa trẻ nhỏ. Cần 
biết kích thước như vậy, đặc biệt như con cá “đại 
vương” 2,5m kể trên, là vô cùng hiếm gặp ở các 
loài sống dưới sâu hơn 2.000m nước.

Nhờ kích thước đó, lũ cá này được vinh dự 
mang tên “yokozuna” - cấp cao nhất trong hệ thống 
võ sĩ sumo truyền thống của Nhật. Nhưng kích 
thước là chưa đủ để nói lên năng lực “chiến binh” 
của nó. Bọn cá này có thân hình vạm vỡ, khỏe 
mạnh và chế độ ăn “dũng mãnh” hơn những họ 
hàng tầm thường chỉ đi săn sứa với phù du.

Cá nhám yokozuna không thèm những 
món “thức ăn” tầm thường và yếu đuối ấy; chúng 
săn các loài cá khác và thậm chí “xơi” cả xác sinh 
vật biển. Hơn nữa, chúng cũng là những “vận động 
viên” bơi kỳ cựu và có thể bơi rất xa, đối lập với 
hơn 100-có-lẻ người anh em cùng bộ cá nhám.

Chưa hết, bộ vũ khí của nó còn là một 
“rừng gươm giáo” với 80-100 chiếc răng sắc nhọn, 
sẵn sàng hủy diệt mọi kẻ thù. Với đặc tính sinh học 
như vậy, cá nhám yokozuna có thể được ví như sư 
tử hoặc cá voi sát thủ phiên bản biển sâu.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bí ẩn về loài cá 
biển sâu này mà các nhà khoa học vẫn khao khát 
tìm hiểu thêm. ■ 
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Loài chim hung tợn nhất 
thế giới: Là thiên địch của cá 
sấu, sở hữu bộ mặt “khó ở” đủ 
biết phải tránh xa

Cò mỏ giày có khả năng săn mồi 
đáng kinh ngạc. Thức ăn chủ yếu 
của chúng là cá, ếch và bò sát. Đáng 

chú ý hơn, loài chim này là thiên địch của cá sấu, 
đặc biệt là cá sấu nhỏ.

Tự nhiên bao la có một loài chim kỳ lạ sở 
hữu chiếc mỏ lớn và bộ mặt hung tợn, không ai 
dám đến gần. Tổng thể phần đầu với cặp mắt hay 
“trợn ngược” và “quạu quọ” khiến người ta không 
khỏi chết khiếp. 

Loài chim này có sức mạnh đầy kinh ngạc 
và bản tính “máu lạnh” đáng sợ. Đó là thiên địch, 
kẻ thù tự nhiên của cá sấu - cò mỏ giày. Tin chắc 
rằng nhiều người đã nhìn thấy chúng trong các sở 
thú.

Cò mỏ giày - loài chim hung tợn có chiếc 
mỏ đặc biệt

Cò mỏ giày chủ yếu sống ở các đầm lầy 
Châu Phi, bề ngoài dũng mãnh và có kích thước to 
lớn, được ví như khủng long dưới hình hài loài 
chim. 

Cò mỏ giày là hậu duệ của loài khủng long 
có kích cỡ nhỏ “Theropoda” - cùng nhóm khủng 
long T-Rex. Qua quá trình tiến hóa, cái mồm đầy 
răng sắc nhọn được thay thế bằng mỏ.

Cò mỏ giày trưởng thành cao 1,2 m và có 
thể nặng tới 4-7 kg. Đôi cánh của chúng rất to và 
rộng, sải cánh dài 230-260 cm. Tuy nhiên, chúng 
không thể bay xa và quá cao vì trọng lượng cơ thể 
không cho phép.

Loài chim này có đôi chân dài miên man, là 
hình mẫu lý tưởng của nhiều người yêu cái đẹp. 
Thân hình to lớn với đôi chân dài gầy như vậy trông 
hơi “khập khiễng”, nhưng lại tạo nên sức hút riêng.

Đặc điểm đáng chú ý nhất của cò mỏ giày là 
chiếc mỏ lớn đầy ấn tượng, có nhiều đốm và rộng 
khoảng 0,12 m. Mỏ của cò mỏ giày rộng nhất thế 
giới loài chim với rất nhiều tác dụng, đặc biệt là săn 
mồi và múc nước giải khát dưới cái nắng gay gắt 
của Châu Phi.

Phía trước chiếc mỏ rộng và cứng cáp được 
uốn cong thành hình móc câu. Chiếc mỏ với cấu 

tạo đặc biệt này rất sắc bén, có thể xuyên qua da cá 
sấu, thậm chí phần rìa mỏ chim còn sắc như dao 
cạo, cắt rách thịt con mồi một cách dễ dàng. 

Người Hà Lan còn gọi cò mỏ giày là “cha 
đẻ của những đôi giày”. Không phải nói loài chim 
này đã phát minh ra giày, hay có thể làm ra giày, mà 
vì mỏ của chúng rất giống với những đôi giày gỗ 
của người Hà Lan.

Cò mỏ giày là động vật sống đơn độc với 
tuổi thọ hơn 35 năm. Bạn chỉ thấy loài chim này 
xuất hiện có đôi là khi chúng đang trong mùa sinh 
sản vào thời tiết khô hạn.

Thiên địch của cá sấu con
Cò mỏ giày có khả năng săn mồi đáng kinh 

ngạc. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá, ếch và bò 
sát. Đáng chú ý hơn, loài chim này là thiên địch của 
cá sấu, đặc biệt là cá sấu nhỏ. 

Cò mỏ giày thường đứng bất động dưới 
nước với phần mỏ ép vào gần sát ngực, giống như 
một tay bắn tỉa đang chờ kẻ thù cắn câu. Lý giải cho 
việc chiếc mỏ thường bị chùng xuống, ép sát ngực 
là vì trọng lượng của mỏ chim khá nặng.

Cá sấu con còn nhỏ, chưa biết thiên nhiên 
hoang dã đầy hiểm nguy. Chúng nô đùa vui vẻ dưới 
nước, không hề phát giác bản thân đang nằm trong 
tầm ngắm của loài chim có mỏ to sắc bén. 

Nhắm đúng thời điểm không có cá sấu mẹ 
gần bên, cò mỏ giày chọc đầu xuống nước, đến khi 
nhấc đầu lên thì trong miệng còn có một con cá sấu 
nhỏ. Động tác chỉ xảy ra trong nháy mắt, tốc độ 
nhanh khiến mắt người thường khó có thể bắt kịp. 

Săn mồi thành công, cò mỏ giày tìm kiếm 
một nơi yên tĩnh để thưởng thức bữa tiệc của mình.

Quá trình ăn cá sấu con khá khó nhằn, vì 
chúng thường bơi vào vùng nước có nhiều cỏ. Với 
cái mỏ dày rộng, cò mỏ giày thường ngoạm cá sấu 
con cùng cỏ nước rong rêu. Sẽ mất hơn mười phút 
để loại bỏ hết những sợi cỏ nước, nhưng mọi 
chuyện đều không thành vấn đề vì loài chim này rất 
có tính kiên nhẫn. 

Da cá sấu rất dày, các loài chim bình 
thường không thể ăn được. Song, cò mỏ giày 
không phải loài chim bình thường, nó sở hữu chiếc 
mỏ cực kỳ mạnh mẽ. 

Đối với cò mỏ giày, da cá sấu chỉ là miếng 
bánh quẩy dai, chỉ cần dùng sức cắn mạnh một chút 
liền rách ngay. Chưa hết, chúng còn rất thích ăn rùa 
và mai rùa cứng cáp cũng chẳng là gì với cái mỏ lớn 
và hệ thống tiêu hóa đặc biệt.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng 
cò mỏ giày không còn nhiều, tổng số không vượt 
quá 20.000 con trong tự nhiên lẫn môi trường nuôi 
nhốt sở thú, đã trở thành loài có nguy cơ tuyệt 
chủng đáng báo động. 

Thiên nhiên có một chuỗi sinh học hoàn 
chỉnh. Mỗi loài động vật đều có những kỹ năng 
sinh tồn riêng. Giống như loài cò mỏ giày, mặc dù 
có thân hình to lớn và không thể bay quá xa, nhưng 
nó thật sự là kẻ thù tự nhiên của cá sấu. 

Song, thiên địch lớn nhất của động vật 
chính là con người. Chúng ta có một phần trách 
nhiệm với việc số lượng cá thể cò mỏ giày giảm 

mạnh. Theo đó, con người nên bảo vệ động vật, 
sống hòa hợp với thiên nhiên. Những năm gần đây, 
hẳn rằng ai trong chúng ta đều cảm nhận được mẹ 
thiên nhiên đang nổi giận. Hãy hành động ngay 
trước khi trái đất không thể cứu vãn. ■

“Hãy đặt cọc chi phí đám 
tang của bạn trước khi leo núi 
Mont Blanc”

Hãy tưởng tượng bạn phải đặt cọc 
15.000 Euro để leo núi Mont 
Blanc trong trường hợp có bất kỳ 

tai nạn chết người nào, gồm 10.000 Euro để nhặt 
xác, 5.000 Euro cho tang lễ.

Đây là gợi ý của Thị trưởng Saint-Gervais, 
một ngôi làng của Pháp dưới chân núi Mont-Blanc, 
điểm cao nhất châu Âu. Và đề xuất này nhằm mục 
đích làm nản lòng những người leo núi thiếu thận 
trọng trong mùa hè.

Thị trưởng Saint-Gervais, ông Jean-Marc 
Peillex nói: “Đó là một cách để thu hút sự chú ý. 
Mọi người phải ý thức rằng khi có những người vi 
phạm quy định, điều này sẽ dẫn tới những hậu quả. 
Hậu quả về tính mạng, vì bản thân những người leo 
núi có thể bị thiệt mạng. Nhưng cũng có hậu quả về 
người đối với nhân viên cứu hộ, những người thực 
hiện việc giải cứu hoặc đi tìm thi thể các nạn nhân”.

Ở Italy, những người leo núi sẽ phải trả 
tiền.

Với sự gia tăng các vụ đá lở vào mùa hè, 
nguy hiểm đối với người leo núi lên tới mức tối đa. 
Tuy nhiên, một số người leo núi vẫn quyết tâm 
chinh phục đỉnh núi Mont Blanc bằng mọi giá và 
phớt lờ các khuyến cáo của chính quyền địa 
phương.

Tòa thị chính Saint-Gervais muốn mở lại 
cuộc tranh luận về việc giải cứu miễn phí những 
người leo núi và muốn thực hiện giống như quy 
định tại thung lũng Aosta (Italy) ở bên kia biên 
giới. Theo đó, tại Aosta, những người leo núi phải 
trả chi phí cho bất kỳ cuộc gọi yêu cầu cứu hộ nào 
do sự liều lĩnh của chính họ.

Các công ty cung cấp dịch vụ hướng dẫn 
leo núi ở Saint-Gervais và Chamonix đã ngừng đưa 
khách hàng lên núi Mont Blanc ít nhất cho đến 
ngày 15/8. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 

Nam thanh niên đi nhậu tại 
67 quán trong một ngày lập kỷ 
lục thế giới

Nam thanh niên 22 tuổi mất khoảng 
17 giờ ồng hồ ể ghé thăm 67  đ  đ
quán nhậu lập kỷ lục thế giới mới.

Phần lớn kỷ lục thế giới đều khiến người ta 
phải tròn mắt kinh ngạc, trầm trồ thán phục. Tuy 
nhiên, có những kỷ lục kỳ quặc đến mức không 
nhiều người tin rằng chúng tồn tại.

Nathan Crimp, 22 tuổi đến từ Brighton, 
Anh quyết tâm ghi tên vào sách kỷ lục Guinness 
thế giới và anh đã tìm ra cách phù hợp với bản thân 
để thực hiện mong muốn này.

Nathan Crimp phát hiện ra kỷ lục thế giới 
về người đi đến được nhiều quán rượu nhất trong 
vòng một ngày và anh bắt đầu lên kế hoạch để thực 
hiện theo.

Bên cạnh mong muốn thử thách của bản 
thân, Nathan Crimp tạo ra dự án lập kỷ lục thế giới 
với hi vọng kêu gọi quyên góp, gây quỹ để tưởng 
nhớ đến người bạn cũ của anh là Staffordshire Bull 
Terrier qua đời vì ung thư năm 2020.

Thử thách của Nathan Crimp bắt đầu từ 
Brighton , East Sussex. Mỗi lần ghé vào một quán 
rượu, anh sẽ uống một ly và tiếp tục hành trình liên 
tục cho đến khi đi hết 67 quán.  Nam thanh niên 22 
tuổi khởi hành lúc 11 giờ sáng, giờ địa phương, anh 
sẽ xoay vòng lựa chọn các loại đồ uống như rượu, 
bia. Khi ghé thăm các quán, anh giữ lấy biên lai để 

làm bằng chứng về thành tích của mình.
Theo tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, mục 

đích họ xây dựng nên kỷ lục này để xác định các 
quán rượu được cấp phép bán đồ uống có cồn. Để 
được công nhận thành tích, Nathan Crimp phải có 
quay video bằng chứng về quá trình thực hiện, phải 
có chữ ký của nhân viên bán hàng  trên biên lai để 
xác nhận anh đã mua đồ uống và tiêu thụ tại quán.

Trong suốt quá trình thực hiện thành tích, 
Nathan Crimp buộc phải đeo thiết bị định vị GPS. 
Lúc đầu, Nathan Crimp dự định sẽ đi đến 75 quán 
rượu nhưng gần 15 quán đã đóng cửa hoặc có hoạt 
động riêng không đón khách ngày hôm đó. Anh 
cùng hai người bạn hỗ trợ là Ollie và Archie phải 
tìm thêm quán khác để hoàn thành mục tiêu.

Kết quả cuối cùng cho thấy Nathan Crimp 

đã ghé thăm 67 quán rượu trong 17 tiếng đồng hồ. 
Nathan Crimp cho biết: “Đây là thử thách 

khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi đã đánh 
giá thấp những khó khăn khi mới bắt đầu. Tôi phải 
nỗ lực rất nhiều để giữ sự tỉnh táo trong suốt quãng 
đường ghé thăm 67 quán. Thật không dễ dàng khi 
phải tiêu thụ nhiều rượu bia trong khoảng thời gian 
ngắn như vậy. Ước tính, tôi đã uống khoảng từ 20-
30 lít. Một trong những khó khăn đó là tôi phải đi 
vệ sinh nhiều lần, nó chiếm phần lớn thời gian thực 
hiện. Tôi phải cảm ơn đến hai người bạn là Ollie và 
Archie, họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều, tôi không thể 
hoàn thành nếu không có hai bạn. Nếu để một mình 
tôi đi, tôi đoán mình chỉ đi được khoảng 30 quán”.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
Nathan Crimp đã uống nhiều loại rượu khác nhau 
mà bản thân anh cũng không thể nhớ hết. Một số 
loại đó là rượu tequila rose, rượu Prosco, J2O.

Kỷ lục trước đó được lập bởi Gareth 
Murphy, 29 tuổi tại xứ Wales vào tháng 6, khi đến 
uống tại 56 quán rượu trong vòng 10 giờ đồng hồ. ■ 

Gấu toàn thân trắng muốt 
hiếm có, không phải bạch tạng 
xuất hiện ở Mỹ

Tỷ lệ loài gấu đen có bộ lông trắng 
muốt toàn thân ngoài tự nhiên là 1 
triệu con mới có 1.

Gấu có bộ lông trắng muốt đi lang thang 
trong khu vực hoang dã ở Western Upper 
Peninsula, bang Michigan, Mỹ. Đây là cá thể thuộc 
loài gấu đen Bắc Mỹ, gần như không thể phát hiện 
ra gấu trong tự nhiên. 

Gấu toàn thân trắng muốt hiếm có, không 
phải mắc bạch tạng  xuất hiện ở Mỹ

Mới đây, một máy ảnh giấu kín trên đường 
mòn đi bộ trong khu rừng hoang dã ở Michigan đã 
ghi lại được hình ảnh hiếm hoi về gấu đen có bộ 
lông trắng muốt.

Những bức ảnh chia sẻ lên mạng xã hội cho 
thấy con gấu có bộ lông trắng muốt nổi bật, lạc lõng 
giữa những tán lá xanh và vỏ cây màu nâu. Theo 

các chuyên gia, đây là một trong những loài khó 
nắm bắt nhất trong tự nhiên.

Gấu đen lông trắng muốt không phải là gấu 
Bắc Cực, không liên quan đến bệnh bạch tạng. Con 
gấu chào đời là kết quả quá trình lai tạo bộ gene lặn 
tạo ra lông trắng giữa gấu bố và gấu mẹ, với tỷ lệ 
xuất hiện ngoài tự nhiên là 1/1.000.000.

Cody Norton, chuyên gia về động vật làm 
việc tại Sở Tài nguyên địa phương cho biết: “Thật 
thú vị khi nhìn thấy gấu trắng xuất hiện ở khu vực 
này. Con gấu đực nhỏ khoảng 2 tuổi”.

Gấu có bộ lông trắng thành công hơn 35% 
so với gấu đen trong việc bắt cá hồi. Bộ lông trắng 
của gấu khó bị cá phát hiện dưới nước hơn so với 
lông đen nên gấu có thể bắt cá dễ dàng hơn. 

Theo các nhà chức trách động vật hoang dã 
Canada, người dân địa phương gọi những con gấu 
này là thần linh uy quyền được người dân bản địa 
tôn trọng. Họ không bao giờ săn bắt hay tiết lộ vị trí 
của chúng cho những người thợ săn.

Quan niệm dân gian ở địa phương cho rằng 
nếu xâm phạm tới những con gấu thần linh, họ sẽ 
phải chịu trừng phạt nặng nề.

Gấu thần linh như một vị thần bảo hộ của 
rừng già, bảo vệ sự sống sinh sôi nảy nở ở đó. Ngày 
nay, số lượng loài gấu này chỉ còn khoảng dưới 
1000 và chỉ có một con duy nhất đang được nuôi 
dưỡng ở công viên British Columbia, Canada. ■  

Bộ dạng kỳ quái của 1 con 
cá mập ở Úc

Một con cá mập bị bắt ở bờ biển 
phía Đông Nam nước Úc gần 
đây thu hút sự chú ý vì bộ dạng 

kỳ quái.
Báo South China Morning Post ngày 21-9 

cho biết con cá mập được ngư dân tên Trapman 
Bermagui phát hiện ở độ sâu khoảng 650 m bên 
dưới những con sóng. Đôi mắt của nó trợn ngược, 
miệng cong lên như nở một nụ cười đáng sợ.

Bộ dạng kỳ quái của con cá mập khiến 
người ta liên tưởng đến nhân vật chú hề trong một 
bộ phim kinh dị.

Sau khi anh Bermagui chia sẻ bức ảnh chụp 
con cá mập lên mạng xã hội Facebook ngày 19-9, 
bài viết thu hút hàng ngàn phản ứng từ cư dân 
mạng.

Theo anh Bermagui, cá mập nước sâu sinh 
sống phổ biến ở bờ biển phía Đông Nam nước Úc, 
thường được tìm thấy ở độ sâu khoảng 400 m. Do 
chúng sống ở vùng nước quá sâu nên ít bị ngư dân 
săn bắt.

Con cá mập mà anh Bermagui bắt được 
nặng khoảng 15 kg và dài 1,5 m. Gan của chúng có 
thể bán với giá cao, lên tới 5 USD/kg.

SCMP cho biết con cá mập trên có thể là cá 
chó gai, một loài cá mập có thân dài, mảnh mai, đầu 
dẹt và đôi mắt to. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên 
Quốc tế (IUCN) liệt kê loài này vào danh sách 
đang bị đe dọa.

Theo IUCN, cá chó gai có chiều dài trung 
bình từ 75-89 cm, tối đa lên tới 110 cm và trọng 
lượng tối đa đạt 7,3 kg. Chúng sinh sống ở Đông 
Nam nước Úc, Indonesia, Philippines, quần đảo 
Andaman... và số lượng được cho là ngày càng suy 
giảm. ■ 
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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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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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  ÑIEÄN AÛNH

Moon Sang Min: Nam phụ 
“gây sốt” của Dưới Bóng Trung 
Điện

Hiện tại mình đang xem drama cổ trang 
Dưới Bóng Trung iện (Under The Đ
Queen's Umbrella), phim có nội 

dung cuốn hút với nhiều tình tiết hấp dẫn khó oán. đ

Kịch bản phim kể về Trung điện Im Hwa 
Ryung (Kim Hye Soo) và công cuộc nuôi nấng 
những đứa con của bà tại hoàng cung cùng hành 
trình đưa một trong số chúng trở thành vị vua tiếp 
theo của Joseon, trong khi các đối thủ khác đang 
ganh đua giành ngai vàng.  

Với nội dung cuốn hút cùng sự tái xuất màn 
ảnh nhỏ của “chị đại” Kim Hye Soo, khiến phim đã 
hay lại càng thêm hay, rất đáng để mình chờ đợi 
những tập phim tiếp theo lên sóng.

Ngoài cô Kim Hye Soo thì mình còn để ý đến 
Moon Sang Min, nam diễn viên vào vai Đại quân 
Seong Nam điển trai, giỏi võ và yêu thương gia 
đình, có tham vọng và quyết tâm. 

Seong Nam là chàng trai không thích thú với 
việc học mà chỉ đam mê luyện võ công, chàng lúc 
nào cũng “đội sổ” tại lớp học nhưng nhờ sự dạy bảo 
của mẹ mà ngày càng trưởng thành và suy nghĩ 
chín chắn hơn, để trở thành chỗ dựa cho mẹ và các 
em khi Hoàng huynh Thế tử qua đời. 

Moon Sang Min đã hóa thân “tròn vai” và diễn 
tả được những tâm tư, tình cảm của Seong Nam. 
Qua đó anh chàng đã để lại ấn tượng trong mình và 
khán giả theo dõi bộ phim.

Dưới đây là một số thông tin mà mình thu thập 
được về chàng diễn viên mới nổi, đang gây thương 
nhớ trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn này.

Sang Min là một mỹ nam sinh năm 2000, anh 
chàng bước chân vào làng làng giải trí với vai trò 
người mẫu. Sở hữu ngoại hình nổi bật nên Sang 
Min đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo 
diễn và được góp mặt trong các bộ phim. Chàng 
trai trẻ này đã đến với diễn xuất từ năm 2019 và để 
lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh. 

Vai diễn đầu tay của Sang Min là trong web 
drama 4 Reasons Why I Hate Christmas, sau đó là 
xuất hiện trong các phim như: The Colors Of Our 
Time, The Mermaid Prince. 

Năm 2021, Sang Min đã gây chú ý khi đóng 
vai Ko Gun Pyung trong phim My Name của 
Netflix. Cũng từ đây anh chàng được báo chí, 
truyền thông quan tâm đến vì mối quan hệ với 
người đẹp Han So Hee.

Moon Sang Min trong My Name

Moon Sang Min và Han So Hee từng hợp tác 
với nhau trong My Name và hai chị em có vẻ rất 
thân thiết. Chính Sang Min đã lên tiếng để phủ 
nhận tin đồn hẹn hò giữa So Hee và Song Kang. 

Năm 2021, sau khi bộ phim Dẫu Biết kết thúc 
thì cặp đôi chính của phim đã bị dính vào tin đồn 
hẹn hò. Có một bức ảnh chụp được cho là Han So 
Hee và Song Kang cùng hẹn hò nhau trên phố. 

Tuy nhiên sau đó dân tình “đẩy thuyền” So 
Hee - Song Kang chưa kịp vui mừng thì Moon 
Sang Min đã lên tiếng đính chính rằng chàng trai 
trong ảnh chính là mình. 

Thế rồi sau đó dân tình lại đổ dồn và nghi ngờ 
mối quan hệ của Sang Min và đàn chị Han So Hee. 
Cả hai bên thì vẫn im lặng và cũng chẳng lên tiếng 
gì về chuyện này, chỉ thông báo rằng hai bên là bạn 
bè.

Cuối tháng 10 vừa qua, Han So Hee đã cập 
nhật trên Instagram Story cùng với dòng chú thích: 
“Thái tử Seongnam. Chiếc ô của Nữ hoàng” nhằm 
để quảng bá bộ phim cho anh bạn Sang Min. Cô 
nàng còn cập nhật hình ảnh cả vui vẻ bên bạn bè, 
cùng nhau tụ tập xem phim.

Sự việc này lại khiến dân tình thêm phần tò mò 
về mối quan hệ của cả hai. Nam diễn viên trẻ Moon 
Sang Min lại được gắn thêm tên gọi “bạn trai tin 
đồn” của Han Soo Hee. 

Mình thấy hai bạn này rất đẹp đôi, mặc dù So 
Hee hơn Sang Min đến 6 tuổi nhưng cả hai đều 
trông rất trẻ trung, hóa hợp về nhan sắc khi đứng 
cạnh nhau. 

Nếu hai người mà yêu nhau thì cũng chúc 
phúc cho cặp đôi hạnh phúc, còn nếu là bạn bè, 
đồng nghiệp thì đây là một tình bạn đẹp, luôn ủng 
hộ nhiệt tình công việc của nhau.

Hiện Moon Sang Min đang là cái tên “khá 
hot” trên các diễn đàn phim ảnh xứ Hàn, hy vọng 
trong tương lai anh chàng sẽ gặt hái được nhiều 
thành công hơn và có cơ hội để tỏa sáng thành sao.

                                                                 Tuệ Lâm

Những bộ phim truyền hình 
ấn tượng nhất trong sự nghiệp 
của Ha Ji Won

Có thể nói Ha Ji Won là một trong 
những ngôi sao nữ hiếm hoi của làng 
phim ảnh Hàn Quốc cân bằng được 

hoàn hảo hai mảng truyền hình và điện ảnh. 

Ở mảng nào thì Ha Ji Won cũng có được 
những thành tựu huy hoàng cả về mặt thương mại 
lẫn chuyên môn. Xét riêng trên màn ảnh nhỏ thì tôi 

thấy trước khi đến với Curtain Call trong năm 
2022, Ha Ji Won đã tạo nét đỉnh chóp thông qua 
loạt tác phẩm chất lượng và đáng nhớ như thế này 
đây. 

What Happened In Bali (2004) 

Ở tuổi 26, Ha Ji Won đã gây nên bất ngờ tại 
Baeksang Arts Awards 2004 khi vượt qua đối thủ 
nặng ký là Lee Young Ae trong bom tấn Dae Jang 
Geum để xuất sắc trở thành Thị hậu năm đó. Tuy là 
một chiến thắng bất ngờ nhưng không ai phản đối 
Ha Ji Won nâng cao chiếc cúp chiến thắng cả, vì cô 
đã có một màn thể hiện rất trọn vẹn trong What 
Happened In Bali. 

Vào vai một nữ hướng dẫn viên du lịch cá tính, 
mạnh mẽ và không ngại khó ngại khổ, Ha Ji Won ít 
nhiều đã thể hiện được thế mạnh “girlcrush” của 
mình ở bộ phim có cái kết gây nên nhiều tranh cãi 
này. What Happened In Bali theo tôi thì có thể xem 
là bộ phim đầu tiên tạo nên dấu ấn cho Ha Ji Won 
trên màn ảnh nhỏ xứ sở kim chi đấy. 

Hwang Jini (2006) 

Hai năm sau What Happened In Bali, Ha Ji 
Won lại khẳng định kỹ năng diễn xuất chất lượng 
cao của cô thông qua tác phẩm cổ trang Hwang Jini 
trên sóng KBS2. Hình tượng gisaeng mà sao nữ 
sinh năm 1978 này thể hiện trong Hwang Jini đã để 
lại dấu ấn cực mạnh trong lòng công chúng xứ Hàn 
và là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ 
thuật khác sau này. 

Bộ phim cổ trang của đài KBS2 này cũng 
mang lại cho Ha Ji Won những thành tựu đáng nhớ 
trong sự nghiệp, đơn cử như giải thưởng Grand 
Prize - Daesang danh giá tại KBS Drama Awards 
2006. Lúc đó Ha Ji Won đã được ngưỡng mộ rất 
nhiều khi có được giải thưởng cao quý này trước 
năm 30 tuổi, vì đây là điều mà rất ít ngôi sao làng 
phim ảnh Hàn Quốc có thể làm được trong sự 
nghiệp của mình. 

Secret Garden (2010) 

Spotlight trong Secret Garden chiếu vào nam 
chính Hyun Bin nhiều hơn, nhưng không có nghĩa 
là Ha Ji Won mờ nhạt và chịu bị lép vế ở bom tấn ăn 
khách này đâu nha. Ha Ji Won vẫn có được hào 
quang riêng nhờ màn thể hiện nhập tâm và rất đa 
dạng cảm xúc của mình. 

Nếu cho người khác đóng nữ chính trong 
Secret Garden thay Ha Ji Won thì chưa chắc mọi 
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thứ đã tuyệt vời như nó từng có đâu. 

Nam chính Hyun Bin giành được hầu hết các 
giải thưởng lớn cho màn thể hiện của mình thì Ha Ji 
Won cũng tỏa sáng nhờ những giải thưởng riêng. 
Cô thắng Thị hậu tại Grimae Awards 2011 cùng với 
đó là 2 đề cử ở Baeksang Arts Awards và Korea 
Drama Awards chung năm đó luôn. Nhắc tới 
những tác phẩm đáng nhớ của sao nữ thực lực này 
thì chắc chắn không thể thiếu Secret Garden được 
rồi. 

The King 2 Hearts (2012) 

Trong số những bộ phim đã kết thúc ở danh 
sách này của Ha Ji Won thì The King 2 Hearts là bộ 
phim mà cô “xu cà na” nhất, nếu xét về mặt giải 
thưởng. Tuy nhiên vai diễn một nữ cường “con ông 
cháu cha” tài năng, mạnh mẽ và dũng cảm đến từ 
Triều Tiên này thật sự đã để lại một dấu ấn không 
phai trong tôi. 

Màn thể hiện của Ha Ji Won trong The King 2 
Hearts đối với tôi cứ như là một bản nâng cấp vai 
diễn của cô từ thời What Happened In Bali vậy đó. 
Thêm một lý do nữa mà tôi nghĩ bộ phim này của 
Ha Ji Won hơi bị mọi người dễ quên là do nó bị kẹt 
giữa Secret Garden và Empress Ki - 2 tác phẩm 
phải nói là xếp nhất nhì về độ danh tiếng ở sự 
nghiệp của nữ diễn viên luôn. 

Empress Ki (2013) 

Hwang Jini đã từng là tác phẩm cổ trang hay 
nhất của Ha Ji Won trước khi siêu phẩm Empress 
Ki lên sóng vào năm 2013. Một lần nữa Ha Ji Won 
lại khiến người xem bồi hồi và nhớ mãi những phân 
cảnh diễn xuất tài ba của cô trong thể loại cổ trang. 
Về độ xuất sắc trong màn thể hiện thì tôi nghĩ Ha Ji 
Won ở Empress Ki nhỉnh hơn Hwang Jini một xíu 
đó. 

Không chỉ diễn xuất một mình tốt mà cách Ha 
Ji Won tương tác, kết hợp cùng 2 nam chính trong 
bộ phim này cũng tuyệt vời vô cùng, đặc biệt là với 
Ji Chang Wook. Tại MBC Drama Awards 2013, 
Ha Ji Won đã xuất sắc chiến thắng chiếc cúp cao 
quý nhất, có được Grand Prize - Daesang truyền 
hình thứ 2 trong sự nghiệp của cô. 

Curtain Call (2022) 

Mới chỉ lên sóng những tập đầu thôi cơ mà tôi 
có một niềm tin rằng Curtain Call sẽ là tác phẩm 
truyền hình đáng để nhớ tiếp theo trong sự nghiệp 
huy hoàng của sao nữ họ Ha. Curtain Call sở hữu 
rating mở màn là 7,2% và là một trong những 
miniseries đài trung ương có khởi đầu ổn áp nhất 
trong năm 2022 này. 

Sao nữ phái thực lực 42 tuổi này thủ 2 vai 
trong Curtain Call và vai nào cũng có nhiều đất 
diễn để vừa thách thức vừa giúp cô phô diễn được 
năng lực của mình cả. Với tình hình phim ảnh đài 
KBS2 không có quá nhiều sự cạnh tranh trong năm 
nay thì tôi nghĩ Ha Ji Won chỉ cần hoàn thành trọn 
vẹn vai diễn của mình thôi là đã trở thành ứng cử 
viên nặng ký cho Grand Prize - Daesang ở KBS 

Drama Awards 2022 rồi. 

Qua 3 thập kỷ diễn xuất thì ở thập kỷ nào, Ha Ji 
Won cũng sở hữu bộ phim truyền hình mà bản thân 
cô tạo nên dấu ấn khó quên ở trong đó cả. Nhắc đến 
vụ 3 thập kỷ thì tôi mới nhớ ra rằng cuối năm nay 
tại KBS Drama Awards 2022, nếu Ha Ji Won thắng 
Grand Prize - Daesang thì cô sẽ là ngôi sao hiếm 
hoi của làng phim ảnh xứ sở kim chi thắng giải 
thưởng danh giá này qua 3 thập kỷ liên tiếp luôn đó. 
Chờ xem liệu Ha Ji Won có lập được kỳ tích đáng 
gờm này cùng Curtain Call không nhé.  

                                                       Nguyễn Hương

Lưu Đức Hoa phải mặc đồ 
lặn nặng 50 kg

Anh chia sẻ, khó chịu nhất là khi ngứa 
ngáy cơ thể, không có cách nào để gãi 
được. Đến cả ngứa mặt cũng chỉ biết 

chịu trận vì mũ bảo hiểm được bôi lớp keo chắc 
chắn.

Sina đưa tin đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 họp 
báo, quảng bá dự án tại Hạ Môn (Trung Quốc). Sự 
kiện có sự tham dự của Lưu Đức Hoa, Ngô Kinh, 
Lý Tuyết Kiện, đạo diễn Quách Phàm.

Trong buổi họp báo, Lưu Đức Hoa chia sẻ khó 
khăn trong quá trình quay tác phẩm khoa học viễn 
tưởng. Anh cho biết gặp thách thức lớn về thể lực 
và sức khỏe khi quay Lưu lạc địa cầu 2. Nam diễn 
viên phải mặc bộ đồ du hành vũ trụ nặng 35 kg, đồ 
lặn nặng 50 kg.

“Nhiều lúc tôi tưởng như lưng sắp gãy và phải 
cố tìm mọi cách để cơ thể vận động, giảm áp lực lên 
chúng. Nhiều chỗ trên trang phục quá cứng khiến 
tôi không thể xoay người, vặn eo và di chuyển. Khó 
chịu nhất là khi ngứa ngáy cơ thể, tôi không có cách 
nào để gãi được. Đến cả ngứa mặt cũng chỉ biết 
chịu trận vì mũ bảo hiểm được bôi lớp keo chắc 
chắn”, Lưu Đức Hoa chia sẻ.

Ê-kíp Lưu lạc địa cầu 2. Phim sẽ ra mắt vào 
mùng 1 Tết âm lịch 2023

Ngô Kinh cho biết khâm phục sự chuyên 
nghiệp, cố gắng của Lưu Đức Hoa. “Tôi cứ nghĩ bộ 
đồ du hành vũ trụ hơn 30 kg mình mặc đã là rất vất 
vả. Đến khi nhìn sang thấy anh Lưu Đức Hoa phải 
mặc bộ đồ lặn 'nặng đô' đến tận 50 kg kia, tôi bỗng 
dưng thấy mình sướng và nhẹ nhõm hơn hẳn”, sao 

võ thuật hài hước chia sẻ.

Ngoài gánh nặng thể chất, Lưu Đức Hoa cho 
biết anh phải đeo kính cận nặng. Vì vậy, khi quay 
phim, anh gần như không thể nhìn rõ mọi thứ.

“Quay Lưu lạc địa cầu 2 không phải nhiệm vụ 
dễ dàng, thực sự quá vất vả và áp lực. Từ lúc quay 
xong phim đến nay, tôi dường như chưa tỉnh táo. 
Tuy nhọc nhằn nhưng tôi được đoàn phim chăm 
sóc tận tình từ trường quay đến đời thường. Điều 
này khiến tôi rất cảm kích”, Lưu Đức Hoa nói.

Trong Lưu lạc địa cầu 2, Lưu Đức Hoa vào vai 
nhà khoa học. Tác phẩm sẽ được phát hành vào Tết 
âm lịch 2023. Lưu lạc địa cầu 2 là câu chuyện giả 
tưởng khi Trái Đất có nguy cơ bị diệt vong vì Mặt 
Trời. 

Một kế hoạch lớn được thực hiện với mục đích 
đưa Trái Đất đến một hệ Mặt Trời khác. Chuyến du 
hành đối diện hiểm nguy này có thể đe dọa toàn 
Trái Đất.

Phần 1 đạt tổng doanh thu phòng vé 700 triệu 
USD. Lưu lạc địa cầu hiện giữ vị trí thứ 4 trong top 
những phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung 
Quốc. 

Bom tấn của Ngô Kinh được đánh giá là bộ 
phim khoa học viễn tưởng kinh điển trên màn ảnh 
rộng Hoa ngữ, được nhiều nhà phê bình phương 
Tây khen ngợi.

                                                                    An Chi

Cuộc sống trái ngược của 
Phạm Băng Băng - Lý Băng 
Băng hiện tại

Phạm Băng Băng - Lý Băng Băng là hai 
mỹ nhân luôn bị khán giả đặt lên bàn 
cân so sánh vì không chỉ trùng tên nhau 

mà nhan sắc còn “bất phân thắng bại”. Từng là “kỳ 
phùng địch thủ”, giờ đây hai minh tinh có cuộc 
sống trái ngược.

Trong làng giải trí Cbiz, Phạm Băng Băng và 
Lý Băng Băng từng là hai người đẹp tài danh có độ 
phủ sóng ngang sức ngang tài. Ở thời kỳ đỉnh cao 
sự nghiệp, hai nữ diễn viên thường xuyên bị đặt lên 
bàn cân so sánh vì có nhiều điểm giống nhau. 

Những cuộc đối đầu ngầm trong quá khứ của 
“Song Băng” luôn là chủ đề được dân tình bàn cãi 
sôi nổi. Đó cũng là lý do sau này cả hai ít nhắc về 
nhau và luôn né tránh những vấn đề liên quan đến 
đối phương.

Trong quá khứ, Phạm Băng Băng - Lý Băng 
Băng là hai sao nữ cùng xuất thân từ một công ty 
quản lý. Không chỉ trùng tên, hai người đẹp còn 
xây dựng hình tượng na ná nhau, nhan sắc lại “một 
chín một mười” khó phân thắng bại. 

Trong sự nghiệp, họ cũng có những định 
hướng tương đồng, đụng độ khi đóng phim chung 
nên thường hay bị khán giả mang ra so sánh.

“Song Băng” từng đóng những vai diễn giống 
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nhau về tạo hình lẫn tính cách nhân vật. Trong 
đó, Thanh Xuân Xuất Động là bộ phim cả hai có 
dịp đóng chung và đều đảm nhận vai nữ chính. Đối 
với Tuổi Trẻ Của Bao Thanh Thiên, Lý Băng Băng 
gây ấn tượng không nhỏ khi góp mặt trong phần 
một với vai diễn Lăng Sở Sở. Đến phần hai của bộ 
phim, cô nàng rút lui và Phạm Băng Băng là người 
thay thế.

Nguồn cơn dẫn đến cuộc chiến ngầm của 
Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng phải kể đến 
thời điểm tranh ngôi vị “Nhất tỷ” của công ty quản 
lý Hoa Nghị. Giới truyền thông cho biết song Băng 
đụng độ nhau căng thẳng, không ai chịu thua ai 
khiến không ít người choáng váng.

Kết quả, Phạm Băng Băng là người thua cuộc, 
ngôi vị Nhất tỷ thuộc về đàn chị hơn 8 tuổi Lý Băng 
Băng. Sau màn đối đầu “có cô không có tôi”, Phạm 
Băng Băng - Lý Băng Băng ít xuất hiện cùng nhau 
hơn để tránh những màn so sánh thiệt hơn từ truyền 
thông lẫn người hâm mộ.

Ở thời điểm này, hai nàng đã hòa hoãn hơn 
nhưng vẫn ít khi nhắc về nhau. Nếu trước kia, song 
Băng có nhiều điểm “đụng hàng” thì hiện tại, cuộc 
sống của họ lại hoàn toàn trái ngược. 

Dù không còn tỏa sáng như năm xưa, tên tuổi 
của Song Băng vẫn được nhiều người quan tâm, 
chú ý.

Nếu so sánh sự nghiệp hiện tại của song Băng, 
Phạm Băng Băng có phần “lép vế” hơn khi vướng 
vào lùm xùm “phong sát” năm 2018. Không chỉ bị 
cấm sóng, cô nàng còn chia tay vị hôn phu sau vụ 
ồn ào chấn động. 

Trong suốt 4 năm bị cấm cửa sự nghiệp, nàng 
“Võ Mỵ Nương” vẫn nỗ lực lấy lại hình ảnh, rẽ 
hướng xuất ngoại đóng phim, quay quảng cáo và 
chụp hình tạp chí. Nhờ vậy, Phạm Băng Băng vẫn 
duy trì được sức hút trong làng giải trí xứ tỷ dân.

Trong loạt ảnh dự sự kiện, chụp tạp chí gần 
đây, Phạm Băng Băng gây chú ý với nhan sắc trẻ 
trung, xinh đẹp không kém cạnh dàn mỹ nhân thế 
hệ mới. Cô nàng nhận được nhiều lời khen có cánh 
từ fan sắc đẹp khi sở hữu sắc vóc tuổi ngoài 40 thon 
gọn, mảnh mai cùng làn da trắng không tì vết. 

Nữ diễn viên quả xứng danh nữ thần nhan sắc 
xứ Trung khi qua bao năm vẻ đẹp trong veo vẫn 

không hề thay đổi, thậm chí còn ngày một lên 
hương.

Trong khi Phạm Băng Băng vẫn cố bám trụ 
lĩnh vực phim ảnh thì Lý Băng Băng lại hạn chế 
đóng phim dù không vướng bê bối “cấm sóng”. 

Thay vào đó, cô nàng tập trung đầu tư vào thế 
hệ sao nữ trẻ đẹp, nâng đỡ đàn em từng bước lấn 
sân vào giới giải trí. 

Châu Dã và Trương Tuệ Văn là học trò cưng 
của nữ diễn viên và đang là hai gương mặt mới đầy 
triển vọng được nhiều người khen ngợi, săn đón.

Mặc dù đã rẽ hướng khác nhau, Lý Băng Băng 
vẫn có một điểm luôn bị so sánh với đối thủ đó là 
nhan sắc bất phân thắng bại. 

Ở tuổi gần 50, cô gây “đốn tim” người hâm mộ 
với nhan sắc trẻ đẹp, quyến rũ không thua kém 
Phạm Băng Băng. Diện mạo hiện tại của mỹ nhân 
họ Lý khiến nhiều người lầm tưởng nữ nghệ sĩ mới 
bước sang tuổi đôi mươi.

Ở tuổi trung niên, Phạm Băng Băng - Lý Băng 
Băng đều lựa chọn cuộc sống độc thân và bằng 
lòng với sự nghiệp hiện tại. 

Từng là “kỳ phùng địch thủ”, cạnh tranh vị trí 
gay gắt nhưng giờ đây song Băng đã hòa hoãn và 
mỗi người đều có lối đi riêng. Các bạn có nhận xét 
gì về cuộc sống hiện tại của hai mỹ nhân tên Băng, 
hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé! 

                                                            Khánh Linh

Cung Tuấn ngày càng tỏa 
sáng, tạo hiệu ứng 'cặp đôi 
bùng nổ' khi sánh đôi cùng 
Dương Mịch

Cung Tuấn ngày càng tổi tiếng, sánh 
ngang với dàn sao lưu lượng Tiêu 
Chiến, Dương Dương, Vương Nhất 

Bác.

Có ngoại hình sáng và diễn xuất tốt, Cung 
Tuấn ngày càng được nhiều đạo diễn lựa chọn cho 
vai nam chính. Điều này càng làm cho mức độ nổi 
tiếng của nam diễn viên tăng lên đáng kể trong thời 
gian gần đây.

Trong danh sách các ngôi sao có chỉ số ảnh 
hưởng trên mạng mới nhất, Cung Tuấn đã trực tiếp 
giành vị trí thứ nhất. Điều này làm cho khán giả 
hoàn toàn có thể mong chờ Cung Tuấn trở thành 
Tiêu Chiến, Dương Dương và Vương Nhất Bác thứ 
hai.

Cung Tuấn còn thường xuyên lọt vào danh 
sách 'hot search' (từ khóa tìm kiếm nhiều). Nhất cử 
nhất động của chàng mỹ nam, ngay cả những 
chuyện xưa cũ như thời còn đi học cũng được 
người hâm mộ quan tâm 'đào' lại. 

Thậm chí những lần Cung Tuấn cất tiếng hát 
nhưng 'lệch tông' cũng nằm trong danh sách được 
tìm kiếm nhiều nhất và được yêu thích nhất.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai nam 

nghệ sĩ hàng đầu được yêu thích nhất hiện tại. 

Trong mỗi bảng xếp hạng, hai nghệ sĩ trẻ 
thường xuyên lọt top đầu. Giờ đây, với việc liên tục 
thăng hạng, Cung Tuấn được cho là có thể nhanh 
chóng xếp vào hàng ngũ dàn sao lưu lượng. 

Thậm chí gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung 
đưa ra bảng xếp hạng 4 đỉnh lưu, Cung Tuấn cũng 
chiếm một trong 4 vị trí

Cung Tuấn nổi lên từ 'Sơn Hà Lệnh' đóng 
chung với Trương Thiết Hạn, từ một diễn viên ít 
tên tuổi vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu. 

Anh có cơ hội hợp tác cùng dàn mỹ nhân đình 
đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch. Mặc dù 
người khen kẻ chê về diễn xuất, nhưng những bộ 
phim có sự góp mặt của Cung Tuấn phần lớn được 
đông đảo khán giả đón nhận.

Gần đây, bộ phim 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' 
của Cung Tuấn đóng chính cùng Dương Mịch 
được đánh giá là có khả năng gây lên một cơn sốt 
mới. Bộ phim là một trong những dự án được chú ý 
ngay từ khi mới công bố thông tin ban đầu do kịch 
bản được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng, dàn 
diễn viên phụ toàn trai xinh gái đẹp, nhất là cặp 
nam nữ chính là những nghệ sĩ có nhan sắc cực 
phẩm cũng như danh tiếng cao trong làng giải trí 
Hoa ngữ. Trong phim, Dương Mịch đảm nhận vai 
Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu.

Cô cứu mạng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ 
(Cung Tuấn) rồi đưa anh về núi Đồ Sơn tu luyện. 
Hai người sau đó rơi vào 'lưới tình' và cùng nhau 
sát cánh chống lại kẻ ác. 

Ngay từ khi ekip sản xuất mới công bố thông 
tin về dự án, 2 cái tên Dương Mịch và Cung Tuấn 
đã làm cho khán giả vô cùng mong đợi.

Cung Tuấn vừa mới nổi lên cùng với Sơn Hà 
Lệnh, còn Dương Mịch thì được biết đến như Hoa 
Đán hàng đầu trong giới. Mặc dù hơn Cung Tuấn 
đến 6 tuổi, tuy nhiên trong những hình ảnh tạo hình 
nhân vật được tung ra, có thể thấy cả hai vô cùng 
xứng đôi. Thậm chí còn được khán giả kỳ vọng cả 
hai sẽ tạo nên hiệu ứng cặp đôi bùng nổ trong thời 
gian tới. 

                                                                 Tuệ Lâm



Trang 17

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2023 * Saturday, December 03, 2022

  ÑIEÄN AÛNH

Mỹ nhân TVB đấu đá, chơi 
xấu nhau

Đằng sau khoảnh khắc thân thiện trước 
ống kính là cuộc chiến ngầm, màn 
đ đấu á và chơi xấu lẫn nhau của các 

người ẹp TVB.đ

Theo HK01, thời gian qua, góc khuất mối 
quan hệ giữa diễn viên nữ trong đài TVB được 
phơi bày. Họ không thực sự thân thiết, cư xử thân 
thiện như những gì thể hiện trước ống kính. Trang 
tin cho biết nội bộ hãng phim hàng đầu Hong Kong 
đang lục đục vì cuộc tranh đấu giữa các mỹ nhân.

Sự mâu thuẫn, đố kỵ bao trùm TVB

Ngày 16/11, HK01 đưa tin Hoàng Gia Văn - 
Hoa hậu Hong Kong 2019 - xích mích với đàn em 
Tống Uyển Dĩnh - Hoa hậu Hong Kong 2021. Cả 
hai xảy ra tranh chấp, cãi vã trong quá trình luyện 
tập cho lễ kỷ niệm 55 năm Khánh đài của TVB.

Trang tin cho biết mâu thuẫn xuất phát từ việc 
Hoàng Gia Văn luôn khó chịu, soi xét vô lý với đàn 
em. Không chỉ vậy, Hoàng Gia Văn còn tỏ thái độ 
gay gắt, hắt hủi Trần Hiểu Hoa sau khi Hoa hậu 
Hong Kong 2018 đứng ra giảng hòa cho cô và 
Tống Uyển Dĩnh.

Theo On, Hoàng Gia Văn có thái độ không tốt 
và cố ý gây sự vì bất mãn với việc bị TVB ghẻ lạnh. 
Cô không được nhà đài nâng đỡ như các người đẹp 
đăng quang Hoa hậu Hong Kong khác. Không chỉ 
vậy, gần đây, TVB còn sắp xếp Tống Uyển Dĩnh 
làm MC cho một chương trình lớn. Việc bị đàn em 
vượt mặt khiến Hoa hậu Hong Kong 2019 bực tức.

Theo HK01, thời gian qua, lãnh đạo TVB bận 
rộn giải quyết mâu thuẫn cho dàn sao dưới trướng. 
Không chỉ là vụ của Hoàng Gia Văn và Tống Uyển 
Dĩnh, đài còn phải làm dịu quan hệ cho Cung Gia 
Hân, Trần Oánh và Chu Thần Lệ. Ba người đẹp này 
có mối bất hòa nghiêm trọng với nhau.

Tình bạn của Phùng Doanh Doanh và Giang 
Gia Mẫn tan vỡ vì thiếu gia Hà Du Hanh

Cung Gia Hân và Trần Oánh cùng sinh năm 
1989, hiện là hoa đán được TVB o bế. Cả hai 
không ưa nhau từ vài năm nay vì luôn cạnh tranh 
trong công việc. Trên HK01, Cung Gia Hân từng 
tuyên bố Trần Oánh là đối thủ “không đội trời 
chung” với cô.

Sau khi xảy ra tranh chấp với Cung Gia Hân, 
Trần Oánh được tiết lộ dựa vào gia thế và mối quan 

hệ với lãnh đạo để chèn ép đối thủ. Hậu quả là bộ 
phim Treasure of Destiny do Cung Gia Hân đóng 
chính đã bị đổi tên và hoãn lên sóng. Trước đó, 
phim của Cung Gia Hân được xếp lịch chiếu vào 
cuối năm.

Không chỉ xích mích với Trần Oánh, Cung 
Gia Hân còn “gây thù” với Chu Thần Lệ. Họ đã 
công kích lẫn nhau trên mạng xã hội sau khi Gia 
Hân ám chỉ Hoa hậu Hong Kong 2011 lười biếng, 
vô trách nhiệm. Cụ thể khi quay The Dripping 
Sauce, Cung Gia Hân tố cáo một nữ diễn viên trong 
đoàn luôn giả vờ ốm để trốn quay, khiến cô phải 
gánh phim đến kiệt sức và nhập viện. Người này 
được cho là Chu Thần Lệ.

Ngoài ra, Cung Gia Hân còn bị Diêu Tử Linh 
và Trương Tư Minh “nghỉ chơi” vì lợi dụng tình 
cảm, thậm chí có ý định cướp bạn trai của đồng 
nghiệp. On cho biết TVB rất đau đầu trong việc sắp 
xếp bạn diễn cho Cung Gia Hân vì cô thường 
xuyên gây rắc rối, có mâu thuẫn với nhiều nghệ sĩ 
nữ trong đài.

Khán giả cũng thắc mắc về tình bạn giữa 
Phùng Doanh Doanh và Giang Gia Mẫn khi họ 
luôn tỏ ra thân thiết trước ống kính nhưng thực chất 
có mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng 
ngọt”. Năm ngoái, tình bạn của hai người đẹp đổ 
vỡ vì thiếu gia Hà Du Hanh - con trai cố tỷ phú sòng 
bạc Hà Hồng Sân.

Giang Gia Mẫn tố Phùng Doanh Doanh nhận 
tiền để đi chơi cùng Hà Du Hanh. Trên sóng truyền 
hình, Hoa hậu Hong Kong 2016 phủ nhận, bóng 
gió nói đồng nghiệp là kẻ 2 mặt và đặt điều bôi nhọ 
bạn thân. Sau vụ việc, họ tỏ thái độ lạnh nhạt và 
tránh chạm mặt nhau khi cùng dự sự kiện.

Nguồn cơn của sự bất hòa

Theo On, tình trạng lục đục nội bộ, thậm chí 
chơi xấu hay sử dụng mối quan hệ cá nhân để chèn 
ép đồng nghiệp giữa các nghệ sĩ TVB, là vấn đề 
không mới.

Một trong những vụ xích mích ầm ĩ nhất trong 
lịch sử đài là giữa hoa đán Dương Di và Hồ Định 
Hân vào năm 2010. Dương Di bị bắt gặp liếc xéo 
Hồ Định Hân. Cô lạnh lùng ra mặt, không nói 
chuyện với đồng nghiệp dù đứng cạnh nhau trong 
sự kiện.

Theo HK01, TVB hiện quản lý gần 200 nghệ 
sĩ nhưng có chưa tới 50 người được nhà đài trọng 
dụng. Sự phân tầng và mức độ quan tâm của nhà 
đài dành cho nghệ sĩ cũng khác nhau.

Điều này thường được thể hiện rõ nét qua việc 
sắp xếp vị trí đứng chụp ảnh cho dàn sao trong sự 
kiện lớn. Chỉ những ngôi sao xếp hàng đầu mới 
được cung cấp tài nguyên nghệ thuật dồi dào để 
phát triển. Do đó, nghệ sĩ nào cũng muốn tịnh tiến 
lên hàng đầu.

Do đó, ngoài vấn đề cá nhân, sự quan tâm 
không đồng đều từ công ty quản lý, chênh lệch mức 
độ nổi tiếng dẫn đến thái độ căng thẳng giữa các 
nghệ sĩ TVB. Bên cạnh đó, sự ganh đua trong công 

việc khiến tình bạn của các mỹ nhân khó giữ nét 
trong sáng và sự bền vững.

Kể cả người đang rất nổi tiếng vẫn phải có tính 
đố kỵ, dè chừng. Khi có cơ hội, các sao cũng sẵn 
sàng tố cáo chuyện xấu hay tung tin đồn gây ảnh 
hưởng đến danh tiếng để hạ bệ đối thủ.

Đó lý do Thị hậu Dương Di ghét bỏ ra mặt với 
hoa đán mới nổi Hồ Định Hân hay Cung Gia Hân 
không ưa Trần Oánh. Họ không muốn mất quyền 
được ưu tiên đóng chính trong dự án lớn của TVB 
vào tay đối thủ. Phùng Doanh Doanh cũng cạch 
mặt Giang Gia Mẫn vì bị bạn thân gây thị phi, lợi 
dụng chuyện tình cảm để đạp cô khỏi danh sách sao 
trẻ được TVB nâng đỡ. 

                                                                     Di Hy

Sự quyến rũ của Jung Kook 
(BTS)

Trong sự nghiệp 9 năm hoạt động âm 
nhạc, bằng tài năng và sự nỗ lực, Jung 
Kook từng bước khẳng định vị thế siêu 

sao toàn cầu với loạt thành tích kỷ lục khi mới 25 
tuổi.

Trưởng nhóm RM từng nói: “BTS sẽ không 
thể tồn tại nếu không có Jung Kook. Mọi thành 
viên đều quan trọng nhưng Jung Kook đóng vai trò 
lớn lao hơn cả. Cậu ấy là trung tâm của mọi bài biểu 
diễn, là giọng ca chính và cũng đảm nhận rất nhiều 
vị trí trong nhóm. Không thể có bất cứ sự thay thế 
nào cho Jung Kook”.

Tính đến năm 2022, giá trị tài sản ròng của 
Jung Kook là 24 triệu USD. Lượng người hâm mộ 
hùng hậu từ khắp nơi trên thế giới giúp anh ngày 
càng khẳng định vị thế.

Ở độ tuổi 25, nam idol nhà Big Hit đã gặt hái 
được những thành tựu vẻ vang, trở thành người có 
tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Khởi nghiệp ở tuổi 15

Jung Kook chia sẻ anh đến với BTS như một 
cơ duyên. Sau khi bị loại khỏi vòng thử giọng cuộc 
thi Superstar K ở tuổi 15, nam ca sĩ sinh năm 1997 
may mắn lọt vào mắt xanh của 7 công ty giải trí, 
bao gồm cả những nhãn hiệu hàng đầu như JYP, 
Starship, FNC…

Sau đó, Jung Kook quyết định gia nhập Big 
Hit Entertainment vì có RM (trưởng nhóm BTS 
hiện tại) - rapper mà anh ngưỡng mộ. Thời gian 
đầu, Jung Kook dường như không thể hòa nhập và 
thích nghi với môi trường mới. Cũng vì tuổi còn 
nhỏ, anh nhút nhát và khó giao tiếp với mọi người.

CEO Bang Si Hyuk từng suy nghĩ liệu cậu 
thiếu niên này có thể ra mắt với tư cách là một thần 
tượng Kpop hay không. Ông nói trong một cuộc 
phỏng vấn với hãng tin OSEN: “Khi Jung Kook 
còn là thực tập sinh, cậu ấy không thể hát khi chúng 
tôi yêu cầu. Cậu ấy rất nhút nhát và đứng im suốt 15 
phút mà không thể hiện bất cứ tài năng gì. Vì vậy, 
công ty đã không ngừng đặt câu hỏi”.
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Không những vậy, khả năng vũ đạo khi ấy của 
nam idol cũng bị nhận xét còn yếu. Vì thế, công ty 
quyết định gửi anh sang Mỹ theo học khoá huấn 
luyện L.A Summer Of 2012 để rèn luyện và củng 
cố kỹ năng.

Em út BTS chia sẻ: “Vào ngày ầu tiên, tôi đ
nhớ ã phải học 2-3 bài nhảy. So với những gì tôi  đ
tưởng tượng, những bài học ó thật sự khó kh n. đ ă
Từ bài thứ hai trở ã bắt ầu suy sụp tinh  đi, tôi đ đ
thần. Tôi không thể hiểu những gì họ nói. So với 
bài học ầu tiên, ó là sự khắc nghiệt ở một cấp ộ đ đ đ
hoàn toàn khác”.

Thế nhưng khó khăn không thể khiến Jung 
Kook từ bỏ đam mê nhảy múa. Thậm chí, khi đến 
Mỹ, anh còn có suy nghĩ không ra mắt với BTS mà 
trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Phải đến khi 
Jimin chỉ ra tầm quan trọng của Jung Kook trong 
việc ra mắt nhóm, em út mới tiếp tục đồng hành 
cùng BTS”.

Nhờ tố chất sẵn có, chỉ sau một năm đào tạo tại 
Mỹ, Jung Kook đã trở về quê nhà và ra mắt với tư 
cách là giọng ca kiêm vũ công chính, rap phụ kiêm 
gương mặt đại diện và vị trí trung tâm của BTS.

Khoảng thời gian đầu khi mới debut, nhóm 
gặp nhiều khó khăn khi phải gánh trên vai vận 
mệnh của cả công ty. Trong khi các anh lớn vừa 
phải đi làm thêm vừa phải đi học và tập luyện, vì 
tuổi còn nhỏ, Jung Kook đã tự trách bản thân vì 
không thể phụ giúp các anh làm việc. Vì vậy, em út 
luôn cố gắng vì các anh mà nỗ lực tập luyện và làm 
tốt vai trò của bản thân trong nhóm.

Trong một bài phỏng vấn, nam idol từng chia 
sẻ: “Em không có bạn, em chỉ có các anh thôi. Nhìn 
thấy các anh vất vả, em rất đau lòng. Thật tốt biết 
bao nếu có thể cùng nhau cố gắng”.

Người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25

Mới đây, tạp chí People vừa công bố BXH 
nghệ sĩ nam quyến rũ nhất theo từng nhóm tuổi từ 
18 đến 70. Trong đó, Jung Kook - thành viên nhỏ 
tuổi nhất nhóm nhạc đình đám BTS được bình 
chọn là người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25.

Đây không phải là lần đầu tiên nam idol có mặt 
trong BXH này. Trước đó, Jung Kook cũng lọt top 
những người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020. 
Thành tích này đã phần nào cho thấy sự trưởng 

thành và thăng hạng về ngoại hình của em út BTS.

Theo Naver, vẻ đẹp của nam idol 9X không 
chỉ được khán giả trong nước công nhận mà còn 
khiến truyền thông thế giới phải chú ý. Mới đây, 
em út BTS cũng đứng đầu danh sách “Những mỹ 
nam Kpop có cơ bắp săn chắc” do tạp chí thời trang 
Elle Girl Japan bình chọn.

Năm 2021, tạp chí Elle Italy công bố danh 
sách 7 người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Trong 
đó, Jung Kook là đại diện châu Á duy nhất góp mặt, 
bên cạnh dàn sao đình đám gồm Harry Styles, 
Oscar Isaac, Jake Gyllenhaal, Timothée Chalamet, 
Shawn Mendes và Maluma.

Sự quyến rũ của Jung Kook gắn chặt với 
thành công của BTS

Theo truyền thông xứ Hàn, em út BTS hiện là 
idol trẻ tuổi có sự nghiệp đỉnh cao nhất Kpop. Dấu 
ấn cá nhân của Jung Kook gắn chặt với loạt thành 
tích ấn tượng của BTS.

Tuổi 20 của Jung Kook trở nên đầy ý nghĩa khi 
anh nhận Daesang đầu tiên trong sự nghiệp sau 3 
năm hoạt động. Cụ thể, tháng 9/2016, BTS trở lại 
với Blood Sweet & Tears. Ca khúc đạt được thành 
tích All-kill trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc. 
Thành công này đã mang về cho nhóm Daesang 
Nghệ sĩ của năm tại Mnet Asian Music Awards 
2016.

Với mức độ nổi tiếng vượt ngoài lãnh thổ Hàn 
Quốc của BTS, tên tuổi của Jung Kook cũng trở 
nên phổ biến toàn cầu. Năm 2017 đánh dấu bước 
tiến rõ rệt trên trường quốc tế của 7 chàng trai nhà 
Big Hit khi ca khúc DNA chiếm lĩnh các BXH 
quốc tế, giúp nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu 
tiên đạt giải thưởng tại sự kiện âm nhạc tầm cỡ thế 
giới Billboard Music Awards 2017.

Cũng với bản hit DNA, tháng 11/2017, BTS 
là nhóm nhạc Kpop đầu tiên được biểu diễn tại lễ 
trao giải hàng đầu nước Mỹ - American Music 
Awards, góp phần nâng cao vị thế của nhóm trên 
trường quốc tế.

Thành công nối tiếp thành công, tháng 5/2018, 
BTS ra mắt album Love Yourself: Tear. Album 
debut ở vị trí số 1 trên Billboard 200, trở thành 
album xếp hạng cao nhất của một nghệ sĩ Châu Á 
trên BXH âm nhạc Mỹ. Theo đó, âm nhạc của BTS 
ngày càng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán 
giả trên khắp thế giới.

Song song với tầm ảnh hưởng từ âm nhạc, 
BTS được trao sứ mệnh là người truyền tải thông 
điệp tích cực đến công chúng. Ngày 24/9/2018, 
nhóm đã tham dự phiên họp lần thứ 73 của Hội 
đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại Mỹ.

Cũng trong năm 2018, BTS đã vinh dự được 
nhận Huân chương Văn hóa từ Chính phủ Hàn 
Quốc. Thời điểm đó, Jung Kook mới chỉ 22 tuổi và 
hiện là người trẻ nhất nhận được Huân chương cao 
quý này.

Bước sang tuổi 23, nam ca sĩ cùng BTS tiếp 
tục chinh phục đỉnh cao mới ở đấu trường quốc tế. 

Đầu năm 2020, nhóm nhạc nhà Big Hit vinh dự 
xuất hiện trên sân khấu Grammy với tư cách là 
nghệ sĩ biểu diễn sau khi được mời công bố giải 
thưởng vào năm trước đó. Tại đây, nhóm đã có sân 
khấu trình diễn Old Town Road kết hợp với Lil 
Nas.

Bên cạnh đó, BTS còn đạt đến 10 giải thưởng 
lớn ở MAMA 2020. Trong đó, 4/4 Daesang đều 
thuộc về BTS gồm Album của năm, Biểu tượng 
toàn cầu của năm, Ca khúc của năm và Nghệ sĩ của 
năm.

Jung Kook ở tuổi 24 tuổi tiếp tục tạo nên nhiều 
kỳ tích đi vào lịch sử cùng các thành viên BTS khi 
ca khúc Dynamite đạt vị trí số 1 trên BXH 
Billboard Hot 100 trong 3 tuần, trở thành nghệ sĩ 
Châu Á đầu tiên làm được điều này. Đặc biệt, ca 
khúc này còn xuất hiện trong hạng mục Best Pop 
Duo/Group Performance tại Grammy 2021. Qua 
đó, BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên 
được đề cử ở giải thưởng danh giá thế giới này.

Đầu năm 2022, Jung Kook chính thức tốt 
nghiệp Đại học Global Cyber, chuyên ngành Phát 
thanh Truyền hình và Giải trí, đồng thời nhận được 
bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc dành cho 
sinh viên có thành tích xuất sắc.

Theo Allkpop, em út BTS còn trở thành nghệ 
sĩ solo Kpop sở hữu nhiều đề cử nhất trong lịch sử 
lễ trao giải Mỹ - People's Choice Awards. Đáng chú 
ý, Jung Kook làm được điều này khi nam thần 
tượng chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp solo với bản nhạc 
phim mang tên Stay Alive hồi đầu năm.

Mới đây, Big Hit Music đã thông báo Jung 
Kook là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được góp giọng 
trong ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 
2022 và tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc được tổ 
chức vào tối 20/11 tại Qatar. Thông tin này khiến 
các fan không khỏi háo hức và tự hào về em út 
BTS. Với danh tiếng hiện tại, Jung Kook chính là 
ngôi sao trẻ có sự nghiệp thành công nhất Kpop. 

                                                          Linh Phương

Sao trẻ Trung Quốc vụt sáng 
nhờ vào vai đểu cáng

Theo Sina, Chiếc bật lửa và váy công 
chúa (tên khác Chiếu sáng anh, sưởi 
ấm em) là tác phẩm được khán giả 

Trung Quốc quan tâm nhất hiện nay. Dữ liệu từ 
Vlinkage cho thấy Chiếc bật lửa và váy công chúa 
dẫn đầu mức độ thảo luận, nằm trong top 3 phim 
chiếu mạng có chỉ số người theo dõi cao.

Sina đánh giá ngoài cốt truyện chặt chẽ, tình 
tiết gay cấn, Chiếc bật lửa và váy công chúa còn có 
dàn diễn viên chất lượng từ ngoại hình đến diễn 
xuất. Tác phẩm đã kết thúc thành công phần 1 và 
bước vào giai đoạn gay cấn sau khi nam chính Lý 
Tuân vào tù vì trả thù cho chị gái. Bi kịch tương lai 
dang dở, chia cắt tình yêu với bạn gái Chu Vận của 
Lý Tuân do bạn học Cao Kiến Hồng và đối thủ 
Phương Chí Tịnh gây ra.
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Bên cạnh bộ đôi chính Trần Phi Vũ và Trương 
Tịnh Nghi, hai nam phụ do Triệu Chí Vỹ (vai Cao 
Kiến Hồng) và Thôi Vũ Hâm (Phương Chí Tịnh) 
cũng là cái tên được khán giả chú ý. Họ hiện tỏa 
sáng nhờ vai phản diện trong Chiếc bật lửa và váy 
công chúa.

Trong Chiếc bật lửa và váy công chúa, Cao 
Kiến Hồng là “trùm cuối”, đứng sau giật dây đẩy 
người anh em Lý Tuân vào cảnh đau khổ. Cao Kiến 
Hồng và Lý Tuân học cùng khoa máy tính. Anh 
luôn tỏ ra bất mãn vì bị Lý Tuân xem thường thực 
lực. Bản chất xấu của Cao Kiến Hồng bộc phát khi 
bị hủy tư cách tham gia cuộc thi an toàn mạng. 
Cùng lúc anh chịu cú sốc bị Từ Lê Na từ chối tình 
cảm. Từ Lê Na thích Lý Tuân. Vì vậy, Cao Kiến 
Hồng âm mưu trả thù người anh em.

Theo Sina, cái ác qua diễn xuất của Cao Kiến 
Hồng khiến người xem căm ghét. Nhân vật của anh 
giấu dã tâm đằng sau vẻ ngoài hèn nhát, luôn tỏ ra 
bản thân là người chịu thiệt trước Lý Tuân. Điều 
này tạo bất ngờ cho người xem khi không ai nghĩ 
rằng nhân vật Cao Kiến Hồng lại giở trò tiểu nhân, 
hủy hoại tương lai của bạn học.

Trang Sohu nhận định vai phản diện Cao Kiến 
Hồng giúp sự nghiệp của Triệu Chí Vỹ bước sang 
trang mới. Nhờ độ hot của Chiếc bật lửa và váy 
công chúa, danh tiếng nam diễn viên tăng lên đáng 
kể.

Triệu Chí Vỹ sinh năm 1994, tốt nghiệp Học 
viện Hý kịch Thượng Hải. Anh vào showbiz năm 
2016, với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên. Tham gia 
diễn xuất trong nhiều dự án nhưng Triệu Chí Vỹ 
không có vai diễn hay tác phẩm tiêu biểu nào được 
công chúng nhớ đến. Theo QQ, Cao Kiến Hồng là 
vai diễn đáng nhớ nhất của nam diễn viên sau 6 
năm vào nghề. Đây được xem là cơ hội giúp nam 
diễn viên phát triển sự nghiệp.

Nhân vật Phương Chí Tịnh của Thôi Vũ Hâm 
tạo ra cú twist kịch tính cho Chiếc bật lửa và váy 
công chúa. Phương Chí Tịnh gián tiếp gây ra cái 
chết cho chị gái Lý Tuân và trả giá bằng việc bị 
đánh mù mắt.

Theo Sina, việc thủ vai ác mang đến bước 
ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thôi Vũ Hâm, đưa 
anh từ diễn viên vô danh thành sao trẻ được chú ý ở 
showbiz Trung Quốc. Anh được khán giả nhớ đến 
với vẻ ngoài thư sinh nhưng sẵn sàng bất chấp thủ 
đoạn, hãm hại người khác để thỏa mãn tham vọng 

bản thân trong tác phẩm hot nhất màn ảnh hiện nay.

Thôi Vũ Hâm sinh năm 1996. Anh vào 
showbiz năm 2017 sau khi tham gia show thực tế 
Minh nhật chi tử. Năm 2018, Thôi Vũ Hâm lấn sân 
sang diễn xuất. Anh chủ yếu đóng chính trong các 
dự án phim ảnh kinh phí thấp. Vì vậy, tên tuổi Thôi 
Vũ Hâm không được nhiều khán giả biết đến trước 
khi gây chú ý với vai diễn trong Chiếc bật lửa và 
váy công chúa. 

                                                                     Di Hy

Jung Ho Yeon trở lại màn ảnh 
Hàn Quốc với phim mới

Đài JTBC xác nhận nữ diễn viên/người 
mẫu Jung Ho Yeon sẽ xuất hiện trong 
phim mới mang tên Dakgangjeong 

(tên Tiếng Anh là Sweet Spicy Chicken). Đây sẽ là 
dự án đầu tiên của Ho Yeon tại Hàn Quốc, trước đó 
nữ diễn viên đã nhận lời nhiều dự án phim của 
Hollywood.

Series mới dựa trên một webtoon cùng tên. 
Cho đến thời điểm hiện tại, Ryu Seung Ryong, Ahn 
Jae Hong và Kim Yoo Jung đã xác nhận sẽ tham gia 
dự án này. Dakgangjeong là một bộ phim hài-bí ẩn 
về sự vật lộn của người cha Seon Man. Ông cố 
gắng tìm cách đưa con gái Min Ah của mình quay 
trở lại cuộc sống bình thường sau khi con gái ông 
biến thành một Dakgangjeong.

Tuy nhiên, Jung Ho Yeon sẽ không phải một 
trong những diễn viên đảm nhận các vai chính 
trong bộ phim. Theo nguồn tin của Allkpop, ngôi 
sao Squid Game sẽ đảm nhận một vai diễn đầy bất 
ngờ. Vai diễn này được dự đoán sẽ mang lại ấn 
tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhờ “chất” riêng 
của nữ diễn viên.

Ở thời điểm hiện tại, Dakgangjeong nhận 
được rất nhiều sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh 
khi đây là dự án đầu tiên của Hàn Quốc mà Jung Ho 
Yeon tham gia sau màn thể hiện trong siêu hit 
Squid Game.

Trong khi đó, ngôi sao triển vọng này hiện đã 
được tuyển vai cho 2 bộ phim của Hollywood. Bộ 
phim đầu tiên mang tên Disclaimer của đạo diễn 
Alfonso Cuarón. Trong bộ phim này, cô sẽ được 
hợp tác cùng minh tinh điện ảnh Cate Blanchett. 
Bộ phim thứ 2 là The Governesses của đạo diễn Joe 

Talbot. 

                                                                  Hà Linh

Tài tử Lee Jae Yoon kết hôn ở 
tuổi 39

Diễn viên “Nonstop 5” vừa tổ chức lễ 
cưới với bạn gái ở Seoul (Hàn Quốc). 
Nửa kia của anh không hoạt động 

trong ngành giải trí.

Theo Osen, tài tử Lee Jae Yoon tổ chức hôn lễ 
cùng bạn gái tại Gangnam, Seoul vào ngày 12/11. 
Lễ cưới được tổ chức kín đáo, với các thành viên 
hai bên gia đình cùng bạn bè.

Ở cổng vào của lễ cưới trang trí nhiều hoa và 
hình ảnh đôi uyên ương trong quãng thời gian gắn 
bó. Tại sân khấu chính, không gian được trang 
hoàng lãng mạn với nến, hoa tươi và đàn piano.

Cô dâu chọn mẫu đầm cưới thanh lịch, trang 
nhã. Tài tử xứ kim chi bảnh bao với vest tối màu.

Đôi uyên ương trao lời thề nguyện và nụ hôn 
ngọt ngào trong tiếng vỗ tay chúc phúc từ người 
thân, quan khách. Người bạn đời của Lee Jae Yoon 
không hoạt động trong ngành giải trí.

Diễn viên Kim Sung Ryung là một trong số 
các khách mời có mặt tại lễ cưới. Cô đăng ảnh chụp 
cùng chú rể, cô dâu và gửi lời chúc phúc.

Trước đó, vào tháng 10, tài tử Lee Jae Yoon 
thông báo tin sẽ kết hôn với bạn gái. Cả hai trải qua 
thời gian tìm hiểu, gắn bó trước khi quyết định về 
chung một nhà.

Lee Jae Yoon (sinh năm 1984) tại Hàn Quốc. 
Anh bước chân vào giới giải trí vào năm 2004 
thông qua bộ phim Nonstop 5 của đài MBC.

Sau ó, anh ược khán giả biết ến sau nhiều đ đ đ
tác phẩm truyền hình của xứ kim chi, có thể kể ến  đ
như The King, Innocent City, Golden Rainbow, 
Another Oh Hae Young, Weightlifting Fairy Kim 
Bok-joo, Heart to Heart, Alice...

Ngoài phim ảnh, Lee Jae Yoon còn hoạt động 
trong vai trò ca sĩ. Anh từng ra mắt nhiều sản phẩm 
âm nhạc, góp mặt trong các chương trình truyền 
hình thực tế của Hàn Quốc.

                                                                   Tâm An
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Lâm Tâm Như tiết lộ cách 
vượt qua sóng gió khi ở cạnh 
người chồng bị cho bất tài là 
Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kết 
hôn được 4 năm và có một con gái. Tuy 
nhiên, cuộc hôn nhân của họ vẫn nhận 

được sự quan tâm của công chúng và dính nhiều tin 
đồn tiêu cực.

Trên mạng xã hội thường xuyên lan truyền 
những tin tức như Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến 
Hoa kết hôn, cặp đôi trục trặc tình cảm, Hoắc Kiến 
Hoa hối hận vì sau khi kết hôn sự nghiệp xuống 
dốc…

Thực tế thì suốt những năm gần đây, truyền 
thông Hoa ngữ liên tục cho rằng, nam diễn viên 
Hoắc Kiến Hoa đang rơi vào giai đoạn sa sút sự 
nghiệp.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa 
được nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất săn đón. 
Nam diễn viên thế hệ 7X sở hữu khả năng diễn xuất 
ổn định, vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng phù hợp với 
nhiều vai diễn trong phim tình cảm lãng mạn.

Anh gây ấn tượng với nhiều dự án như Hoa 
Thiên Cốt, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Hậu cung Như Ý 
truyện… Từ năm 2017, Hoắc Kiến Hoa ít có cơ hội 
làm việc vì sự cạnh tranh đến từ những gương mặt 
mới trong làng giải trí.

Nói về việc biến mất khỏi làng giải trí trong 
gần 2 năm qua, Hoắc Kiến Hoa giải thích, anh 
không lựa chọn được kịch bản thích hợp nên quyết 
định dành thời gian cho gia đình. Hoắc Kiến Hoa 
cũng không còn quá nhiều hoài bão, tham vọng 
trong sự nghiệp.

Thay vào đó, anh muốn dành thời gian chăm 
sóc, vun vén cho tổ ấm nhỏ, tình nguyện ở nhà 
chăm con gái để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. 
Chính vì thế, việc sao nam 7X lui về hậu trường là 
lựa chọn của Hoắc Kiến Hoa, không liên quan đến 
Lâm Tâm Như.

“Tôi chưa bao giờ để ý đến việc đánh mất hào 
quang. Diễn viên không thể ôm đồm hết mọi vai 
diễn, cũng không thể vĩnh viễn có fan vây quanh. 
Khi đến một độ tuổi nhất định, ta cần sống chậm 
lại, tận hưởng cuộc sống. Tôi không thể như trước, 
một năm quay đến 7 bộ phim, như vậy còn gì là 
cuộc sống nữa”, Hoắc Kiến Hoa chấp nhận việc 
không còn sức hút như xưa.

Hoắc Kiến Hoa kết hôn với người bạn thân 
Lâm Tâm Như vào năm 2016. Sau khi lập gia đình, 
sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa liên tục gặp sóng gió 
và tin đồn quanh cuộc hôn nhân giữa anh và Lâm 
Tâm Như cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của nam 
diễn viên.

Trước thông tin cho rằng, Lâm Tâm Như can 
thiệp vào các mối quan hệ và sự nghiệp của chồng, 
Hoắc Kiến Hoa đã lên tiếng phủ nhận. Anh thú 
nhận, sau khi con gái Cá heo nhỏ chào đời, anh 
muốn dành thời gian nghỉ ngơi, rời xa làng giải trí 
ồn ào để sống cho chính mình và gia đình.

Nam diễn viên cũng không ít lần khẳng định, 
Lâm Tâm Như là sự lựa chọn thích hợp với anh: 
“Vì tôi là một người khá là trầm tính, ít nói và từng 
có thời gian luôn cảm thấy cô đơn. Còn bà xã của 
tôi là một người vui vẻ hoạt bát, luôn luôn cho tôi 
những năng lượng tích cực. Hai chúng tôi tính cách 
tuy đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau”.

Về phần Lâm Tâm Như, vào khoảng năm 
ngoái, nữ diễn viên đã bắt đầu chuyển hướng sự 
nghiệp diễn xuất từ quê nhà đến Đại lục. Song song 
với việc phát triển các dự án cá nhân, nữ diễn viên 
vẫn chú tâm chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2016 người 
đẹp đã kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, sau khoảng 2 
năm chung sống cặp vợ chồng đính đám đã chào 
đón ái nữ đầu lòng. Hiện tại con gái của nữ diễn 
viên đã tròn 4 tuổi.

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đã 
đăng tải một đoạn video để chia sẻ bí quyết luôn 
tràn đầy sức sống và tươi trẻ. Sự tự tin cùng phong 
cách giản dị của người đẹp làm cho nhiều khán giả 
“tan chảy” từ ánh nhìn đầu tiên.

Cụ thể cô cho biết: “Tôi có nhiều vai trò, nhiều 
trách nhiệm hơn và thường xuyên bận rộn nên thời 
gian dành cho bản thân ngày càng ít đi. Tuy nhiên, 
theo thời gian, tôi ngày càng nhận thức được tầm 
quan trọng của việc chăm sóc tốt cho bản thân. Các 
bạn nữ chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến sức 
khỏe của mình và đặt sức khỏe lên hàng đầu. Chỉ 
khi giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất, bạn mới có 
đủ nghị lực để bảo vệ những người thân yêu xung 
quanh mình”.

Sau khi cô nàng tiết lộ bí quyết, cư dân mạng 
đều không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ khi người 
đẹp có thể duy trì việc giữ gìn nhan sắc cùng vóc 
dáng và chăm sóc gia đình nhỏ. Cho đến nay Lâm 
Tâm Như đã tham gia làng giải trí khoảng 30 năm, 
tuy nhiên ở mọi thời điểm nữ diễn viên đều không 
ngừng nỗ lực và cống hiến hết mình trong những 
dự án điện ảnh cô tham gia. 

                                                                   Mi Vân

Đằng sau “cú tát” nổi tiếng 
màn ảnh Hàn: Nam chính khổ 
sở vì đàn chị quá nhập tâm

Để tạo ra cảnh tát kim chi đình đám 
này, cả hai diễn viên đã rất gian khổ.

Năm 2014, bộ phim Everybody, Kimchi (hay 
Cuộc Chiến Kim Chi) ra mắt và đã khiến khán giả 
vô cùng yêu thích. Những tưởng đây chỉ là bộ phim 
truyền hình về gia đình quen thuộc, không mới mẻ 
của Hàn Quốc, nhưng một cảnh quay đã thay đổi 
tất cả. Trong tập 60, nhân vật nữ do Lee Hyo Choon 
thủ vai đã đến gặp nam chính Won Ki Joon để cảnh 
cáo. Lý do vì cháu gái của bà đã bị vu khống, và bà 
nghi ngờ nam chính có dính liú. Vì quá tức giận, 
Hyo Choon đã lôi kim chi ra khỏi bao và tát vào 
mặt Ki Joon.

Cảnh quay này sau đó được chia sẻ rộng rãi, 
trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Vậy để làm nên 
cảnh quay kinh điển màn ảnh Hàn này, hai diễn 
viên đã phải chuẩn bị và trải qua những gì?

Xuất hiện trên 1 tập của chương trình Radio 
Star, Won Ki Joon - nam chính phim Cuộc Chiến 
Kim Chi và cũng là “nạn nhân” của cảnh quay đã 
chia sẻ những bí mật về phân đoạn nổi tiếng này. 
Đầu tiên, Won Ki Joon hồi tưởng và chán nản khi 
phần kim chi kia vốn dĩ đã hư từ lâu. “ Kim chi đó 
đã đáo hạn 3 tháng rồi. Mọi người có biết nó hư tới 
mức độ nào rồi không?”. Có lẽ vậy mà phản ứng 
bất ngờ, hoang mang đầu tiên của Won Ki Joon khi 
lãnh trọn kim chi từ bạn diễn khá chân thật.

Chưa dừng lại ở đó, không chỉ nhận lấy kim 
chi “thối” vào mặt mà Won Ki Joon còn nhớ rõ kim 
chi khi ấy khá nhũng và ướt. Đó là vì bạn diễn Lee 
Hyo Choon đã rất “có tâm” nhào nặn, lắc đều gói 
kim chi trước khi lấy ra và thực hiện cú tát kinh 
điển màn ảnh. Khi anh hỏi nguyên nhân, Lee Hyo 
Choon chia sẻ rằng bà muốn cú tát trông tốt nhất có 
thể vì dù sao chỉ quay có 1 lần duy nhất.

May mắn là cảnh quay này chỉ xảy ra đúng 1 
lần ăn ngay, vì sau đó Won Ki Joon đã vô cùng khổ 
sở. Nam diễn viên chia sẻ rằng phần kim chi đã gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe anh hôm đó. 
“Bột ớt thì dính vào mắt, mũi, hai tai của tôi. Vì vậy 
tối hôm đó tôi bị nhức đầu kéo dài rất khổ sở”, anh 
cho biết trên Radio Star.

Tuy trải qua nhiều “cay đắng” vì cảnh quay 
nhưng Won Ki Joon vẫn rất vui mừng khi cảnh tát 
này trở nên nổi tiếng, được chia sẻ chóng mặt trên 
mạng xã hội. Cảnh tát kim chi này thậm chí còn 
được báo chí quốc tế đưa tin, trở thành biểu tượng 
của dòng phim gia đình Hàn trong nhiều năm trở lại 
đây. 

                                                                    An Chi



Trang 21

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2023 * Saturday, December 03, 2022

  ÑIEÄN AÛNH

Kim Hye Yoon - 'Nàng thơ' 
khét tiếng xứ Hàn, đóng vai phụ 
6 năm và cái kết không phụ lòng 
người

Kim Hye Yoon không phải là cái tên xa 
lạ đối với khán giả yêu mến phim Hàn 
Quốc. Tuy nhiên, để tên tuổi đến gần 

công chúng như hiện tại thì Kim Hye Yoon cũng đã 
mất nhiều năm chăm chỉ đóng phim và khẳng định 
bản thân.

Kim Hye Yoon sinh ngày 10/11/1996 tại tỉnh 
Gyeonggi, Hàn Quốc. Bắt đầu tham gia nghệ thuật 
từ năm 2013, nhưng mãi đến 6 năm sau nữ diễn 
viên mới đầu quân cho công ty giải trí SidusHQ - 
“nhà cũ” của loạt sao nổi tiếng Kim Woo Bin, Kim 
Yoo Jung và Kim So Hyun… Phải mất nhiều năm 
đóng phim, Kim Hye Yoon mới thực sự trở thành 
cái tên phổ biến trong làng giải trí Hàn Quốc. Đặc 
biệt, chính hai bộ phim ăn khách Sky Castle và 
Extraordinary You đã giúp cho sự nghiệp của Kim 
Hye Yoon chính thức bước sang trang mới.

Kim Hye Yoon ra mắt với tư cách là diễn viên 
trong bộ phim truyền hình đầu tiên Samsaengi 
(Định Mệnh Hoán Đổi) vào năm 2013. Lúc ấy, 
Kim Hye Yoon đã đảm nhận vai thời kỳ thiếu niên 
của một nhân vật phụ. Đồng thời, Kim Hye Yoon 
đã chào sân trên màn ảnh rộng với tác phẩm điện 
ảnh Hide and Seek (Mật Mã Trốn Tìm).

Chỉ mới debut nhưng Kim Hye Yoon lại có cơ 
hội tiếp cận với loạt dự án ăn khách như: King of 
Ambition (Nữ Hoàng Tham Vọng), I Can Hear 
Your Voice (Đôi Tay Ngoại Cảm), The Suspicious 
Housekeeper (Quản Gia Bí Ẩn) trong cùng năm 
2013. Mặc dù không xuất hiện ở vai trò quan trọng, 
song những bộ phim này đã giúp Kim Hye Yoon 
phát triển khả năng diễn xuất cũng như cho thấy 
thái độ nghiêm túc với nghề của cô nàng.

Vào năm 2014, sau khi có được vai diễn đáng 
nhớ trong bộ phim kinh dị tội phạm Bad Guys 
(Những Gã Tồi), Kim Hye Yoon tập trung vào việc 
học của mình và chỉ nhận làm khách mời cho một 
số phim truyền hình.

Sở dĩ Kim Hye Yoon quyết định đầu tư vào 
việc học là vì cô đã nhận được học bổng toàn phần 
vào năm 2015 của Đại học Konkuk, một trong 
những trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. 
Kim Hye Yoon đã theo học chuyên ngành điện ảnh. 
Lúc này, Kim Hye Yoon đã chứng minh được tài 

năng “không phải dạng vừa” khi một số tác phẩm 
của cô đã được giới thiệu tại các liên hoan phim 
sinh viên khác nhau.

Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017, Kim Hye 
Yoon tham gia vào nhiều phim truyền hình lớn nhỏ 
và chủ yếu đảm nhận vai diễn lúc trẻ của nhân vật 
nào đó hay làm cameo. Một số phim nổi bật trong 
giai đoạn này của Kim Hye Yoon phải kể đến The 
Return of Hwang Geum-bok (Thiên Thần Nổi 
Giận), Hidden Identity (Ẩn Danh), The Doctors 
(Chuyện Tình Bác Sĩ), Shopping King Louie (Ông 
Hoàng Mua Sắm), Legend of the Blue Sea (Huyền 
Thoại Biển Xanh), Goblin (Yêu Tinh) và Tunnel 
(Đường Hầm), Radiant Office (Văn Phòng Lộng 
Lẫy), Queen of Ring (Nữ Hoàng Của Chiếc 
Nhẫn)…

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Kim 
Hye Yoon phải kể đến năm 2018. Sau các bộ phim 
Come and Hug Me (Bước Đến Ôm Em) và Let's 
Eat 3 (Thực Thần 3) cũng là lúc đã hoàn thành 
chương trình đại học, Kim Hye Yoon bắt đầu tiến 
đến những vai diễn lớn hơn.

Đầu tiên là bộ phim về giới thượng lưu Sky 
Castle (Lâu Đài Trên Không) của đài JTBC. Bộ 
phim đã trở thành cơn sốt trên màn ảnh vào thời 
điểm lên sóng và dàn diễn viên từ chính tới phụ đều 
được đông đảo khán giả chú ý đến. Trong phim, 
Kim Hye Yoon, Chani và Kim Bo Ra đã tạo nên 
“tam giác tình yêu” trái ngang trong bộ phim về 
giới siêu giàu này.

Thành công vang dội của Sky Castle cùng với 
vai diễn cô nàng nữ sinh trung học đầy tham vọng 
và không thân thiện, tính cách chuẩn tiểu thư đã 
đưa Kim Hye Yoon trở thành ngôi sao nổi tiếng. Nữ 
diễn viên giành được Giải thưởng Nghệ thuật 
Baeksang lần thứ 55 cho Nữ diễn viên mới xuất sắc 
nhất. Có thể thấy, thành công đôi khi không cần 
đến sớm, mà chỉ cần đúng lúc cũng đã đủ đáp lại sự 
cố gắng và chăm chỉ của Kim Hye Yoon sau hơn 5 
năm xuất đạo.

Cột mốc thứ hai trong con đường diễn xuất 
của Kim Hye Yoon là vào năm 2019. Đây cũng là 
lần đầu tiên Kim Hye Yoon đóng vai chính với bộ 
phim Extraordinary You (Vô Tình Tìm Thấy 
Haru/Cậu Thật Phi Thường) của đài MBC, dựa 
trên một webtoon ăn khách. Với vai diễn nữ sinh 
Eun Dan Oh tinh nghịch, đáng yêu, thông minh và 
mạnh mẽ, Kim Hye Yoon đã chiếm trọn tình cảm 
của khán giả. Cô nàng đã nhập vai một cách trơn 
tru, đồng thời màn tương tác tuyệt vời giữa Kim 
Hye Yoon và Rowoon cũng trở thành điểm sáng 
của phim.

Sau Extraordinary You, Kim Hye Yoon đã 
nhận được nhiều sự công nhận từ công chúng và 
tên tuổi của cô cũng được biết đến rộng rãi hơn. 
Trong đó, cô đã giành được cả hai giải Nữ diễn viên 
mới và xuất sắc tại Lễ trao giải phim truyền hình 
của đài MBC. 

Bên cạnh đó, mối tình tay ba của Rowoon, 

Kim Hye Yoon và Lee Jae Wook cũng nhận được 
đề cử Best Couple Award tại MBC Drama Awards 
2019.

Dù đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, 
song Kim Hye Yoon vẫn không kiêu ngạo mà tiếp 
tục nghiêm túc đóng phim kể cả vai khách mời. 
Điển hình là năm 2020, Kim Hye Yoon đồng ý trở 
thành cameo trong hai phim Record of Youth (Ký 
Sự Thanh Xuân) và Live On (Ký Ức Tuổi 18). Đặc 
biệt, cặp đôi “éo le” Kim Hye Yoon và Lee Jae 
Wook của Extraordinary You còn “rủ” nhau xuất 
hiện trong True Beauty (Vẻ Đẹp Đích Thực) của 
Moon Ga Young và Cha Eun Woo khiến khán giả 
vô cùng thích thú.

Để chinh phục ánh hào quang, Kim Hye Yoon 
không vội vàng, không tranh giành mà từng bước 
từng bước thể hiện bản thân. Nữ diễn viên sinh năm 
1996 cũng không cần dùng đến chiêu trò hay 
scandal để đánh bóng tên tuổi của mình mà đi lên 
bằng chính thực lực. Đó cũng là một trong những 
điều khiến cho Kim Hye Yoon giữ được tình cảm 
của khán giả sau nhiều năm hoạt động.

Năm 2021, Kim Hye Yoon trở lại với phim 
mới Secret Royal Inspector & Joy (Ngự Sử Tài Ba 
Và Quý Cô Thông Thái). Có lẽ đây là lần đầu tiên 
khán giả được nhìn thấy Kim Hye Yoon thủ vai 
chính trong bộ phim cổ trang. Chính vì thế mà màn 
thể hiện của cô nàng được nhiều người vô cùng 
trông chờ.

Secret Royal Inspector & Joy đã chính thức 
lên sóng vào ngày 8/11/2021. Ngay từ những tập 
đầu tiên của phim đã thu về kết quả khả quan, trong 
đó diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của Kim Hye 
Yoon đã nhận được vô số lời khen có cánh từ người 
xem. 

Không quá khó để nhận ra rằng, một diễn viên 
có thực lực, diễn xuất linh hoạt như Kim Hye Yoon 
thì cô có thể “cân” được nhiều loạt vai diễn khác 
nhau. Đồng thời, couple hơn kém 8 tuổi Kim Hye 
Yoon - Ok Taecyeon cũng đã mang đến màu sắc 
tươi mới trên màn ảnh nhỏ trong dịp cuối năm.

Song song với phim truyền hình, Kim Hye 
Yoon cũng trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm với 
Midnight (Nửa Đêm) và The Girl on a Bulldozer. 
Đặc biệt trong The Girl on a Bulldozer, Kim Hye 
Yoon đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ 
ngàng trước hình tượng mạnh mẽ, xăm trổ chưa 
từng thấy trước đây. Một lần nữa, Kim Hye Yoon 
lại cho thấy diễn xuất của mình không bị giới hạn 
bởi một kiểu nhân vật nhất định nào.

Trong năm 2021, nữ diễn viên trẻ cũng đã 
tham gia vào loạt phim nổi tiếng, trong đó có 
Snowdrop (Hoa Tuyết Điểm). Lần này, Kim Hye 
Yoon hợp tác cùng với Jisoo (BLACKPINK) và 
Jung Hae In. Dàn diễn viên trẻ sáng giá của phim 
đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. 

                                                                   Mi Vân
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 28/11 đến 4/12/2022

Một số dự đoán, luận giải về 
chuyện công việc, tài chính, tình 
cảm và các mối quan hệ trong 

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Trong tuần này bạn gặp 

phải quá nhiều chuyện bất ngờ 
ngoài ý muốn. Bạch Hổ hung 
tinh luôn chực chờ, họa huyết 
quang rình rập, con giáp này đi 
đứng cẩn thận nhé.

Vận trình tình cảm cho 
thấy sự giằng xé trong nội tâm 
của bản mệnh. Bạn vừa muốn 

làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính 
những cảm xúc trong trái tim mình, sợ rằng bản 
thân sẽ bị tổn thương nếu mở lòng yêu đương.

Về công việc trong tuần này thì khá ổn định 
vào thời điểm đầu tuần khi được Ấn Quan cùng hỗ 
trợ. Tuy nhiên từ giữa tuần trở đi Thiên Quan án 
ngữ thể hiện sự kém may mắn vì bị tiểu nhân che 
mờ mắt, bản thân con giáp này cũng cố chấp không 
chịu lắng nghe lời khuyên của bất cứ ai.

Tiền bạc trong tuần khi có khi không, về cơ 
bản không tích lũy được gì. Mặc dù Thực Thần tạo 
điều kiện cho con giáp này kiếm tiền từ chuyện làm 
ăn buôn bán nhưng lại xảy ra những chuyện ngoài ý 
muốn về vấn đề sức khỏe nên tiền của vẫn cứ thay 
nhau đội nón ra đi.

Giáp Tý (Kim): Tiền bạc tổn hao. Bính Tý 
(Thủy): Tình duyên không suôn sẻ. Mậu Tý (Hỏa): 
Dễ bề thăng tiến. Canh Tý (Thổ): Công việc thuận 
lợi. Nhâm Tý (Mộc): Quý nhân phù trợ.

2. Tuổi Sửu
Trong tuần mới này 

người tuổi Sửu vận trình có 
phần khởi sắc hơn, nhất là về 
phương diện tình cảm. Con 
giáp này dễ có người thầm 
thương trộm nhớ mà bày tỏ 
tình cảm. Hãy cân nhắc kĩ 

càng để không bỏ lỡ hạnh phúc.
Những chú Trâu vốn có nhiều tham vọng 

trong sự nghiệp nhưng không phải lúc nào cũng 
được như ý muốn. Dù có Tử Vi cát tinh ở bên trợ 
mệnh nhưng cũng chỉ giúp con giáp này không 
phải đối diện với khủng hoảng quá lớn mà thôi.

Thiên Ấn thể hiện sự lạc quan sáng tạo, 
nhưng khi mà Thương Quan luôn gây xao lãng tinh 
thần thì có thể bản mệnh sẽ gặp phải những chuyện 
ngoài ý muốn, mắc phải sai sót không có cách nào 
sửa chữa mà phải trả giá thôi.

Xét vận trình tài lộc của tuổi Sửu thời gian 
này, Thiên Tài giúp sức nên tài lộc không ngừng đổ 
về nhà. Thu nhập của con giáp này trong tuần chủ 
yếu đến từ việc làm thêm, nghề tay trái hay đơn 
giản là do may mắn, được người khác mang tiền tới 
trao tận tay mình.

Ất Sửu (Kim): Công việc bất ổn. Đinh Sửu 
(Thủy): Dễ mắc sai lầm. Kỷ Sửu (Hỏa): Tình 
duyên trắc trở. Tân Sửu (Thổ): Nhiều vướng mắc 
trong tình cảm. Quý Sửu (Mộc): Tài lộc dồi dào.

3. Tuổi Dần
Tuổi Dần khá cứng 

rắn trong chuyện tình cảm. 
Bạn không dễ dàng vì những 
lời đồn thổi bên ngoài mà nghi 
ngờ người mình yêu. Tuy 
nhiên, để nói thật lòng mình 
thì con giáp này chẳng dễ chịu 

chút nào khi mà chuyện của mình đem ra bàn tán.
Vận trình tài lộc của bản mệnh trong tuần 

mới này không được ổn định cho lắm. Đại Hao 
hung tinh chủ về hao tài tốn của cảnh báo bản mệnh 
cần phải thận trọng trong các quyết định đầu tư 
kinh doanh, nhất là vào thời điểm đầu tuần bởi 
nguy cơ thất bại rất cao. 

Con giáp này càng về cuối tuần thì tài lộc 
càng vượng sắc. Thoát khỏi những xui xẻo trước 
đó, cả Thực Thần và Chính Tài cùng xuất hiện cho 
thấy dù là người làm công ăn lương hay người làm 
kinh doanh thì cuối tuần này cũng đều sẽ có được ví 
tiền rủng rỉnh. 

Còn về công việc thì bản mệnh đủ mạnh mẽ 
và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi 
cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và 
trao cho thêm trọng trách, Chính Ấn luôn nỗ lực để 
không phụ lòng mong mỏi của mọi người.  

Giáp Dần (Thủy): Tài lộc vượng về cuối 
tuần. Bính Dần (Hỏa): Công việc tiến triển tốt. 
Mậu Dần (Thổ): Có nhiều cơ hội để thăng tiến. 
Canh Dần (Mộc): Tình cảm nhiều xáo trộn. Nhâm 
Dần (Kim): Cần phải kiên định và quyết tâm.

4. Tuổi Mão
Người tuổi Mão 

trong tuần mới này sẽ có 
nhiều điều khá mới mẻ 
được trải nghiệm. Vận 
trình hung cát đan xen 
khiến cho bản mệnh được 

trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm có 
hờn ghen, giận dỗi nhưng nhờ tình yêu mà vẫn có 
thể bỏ qua, bao dung và tha thứ cho nhau.

Người tuổi Mão khá cứng rắn trong những 
quyết định liên quan đến bước đường sự nghiệp 
của mình. Bạn biết được mục tiêu của mình nằm ở 
đâu và có đủ khôn khéo để vượt qua khó khăn thử 
thách mà đạt được mục tiêu, Thiên Ấn với sự sáng 
tạo không ngừng nghỉ luôn trợ lực.

Song, riêng trong chuyện tiền bạc thì con 
giáp này lại chưa tìm được giải pháp thích hợp 
nhất. Kiếp Tài xuất hiện vào ngay thời điểm đầu 
tuần, lại thêm Tiểu Hao hung tinh luôn án ngữ, khả 
năng mất tiền xảy ra vào thời điểm này của tuổi 
Mão là khá cao.

Nhưng bạn cũng đừng lo lắng hay trách 
móc bản thân mình quá mức. Ai cũng có thể mắc 
sai lầm và bạn không phải là ngoại lệ. Cuối tuần 
Thực Thần sẽ cho bạn cơ hội sửa sai, tìm ra được 
phương thức để gia tăng thu nhập cho mình.  

Ất Mão (Thủy): Tài lộc phất lên vào cuối 
tuần. Đinh Mão (Hỏa): Tình cảm nhiều mâu thuẫn. 
Kỷ Mão (Thổ): Biết bao dung tha thứ. Tân Mão 
(Mộc): Công việc ổn thỏa. Quý Mão (Kim): Đầu 
tuần dễ mất tiền.

5. Tuổi Thìn
Tuổi Thìn khá vui 

trong tuần mới này, bởi đây 
là thời điểm mà cát khí 
vượng, bạn tìm được thêm 
nhiều điều may mắn khác 
đến với mình. Tuy nhiên, 
trong công việc lại khá vất 

vả khi điềm báo tiểu nhân Ngũ Quan đang tìm mọi 
cách để phá hoại, chơi xấu tuổi Thìn, khiến cho bản 
mệnh có khi gần chạm tay tới đích thì lại phải vất 
vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Thương Quan còn là dấu hiệu cảnh báo về 
sự lơ là, tắc trách của con giáp này khi không thực 
sự đầu tư nhiều tâm sức vào công việc, dẫn đến 
những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chất 
lượng công việc. 

Tài lộc trong tuần này khá vượng, đặc biệt 
đầu tuần là lúc mà tài khí ùn ùn kéo tới. Những chú 
Rồng sẽ khá vất vả để quản lý được lượng tiền đến 
bên tay mình mỗi ngày. Dù bạn làm công ăn lương 
hay làm kinh doanh thì Thực Thần cũng không để 
bạn thiệt thòi.

Giáp Thìn (Hỏa): Tài lộc dồi dào. Bính 
Thìn (Thổ): Tình cảm thăng hoa. Mậu Thìn (Mộc):  
Công việc bất ổn. Canh Thìn (Kim): Tiểu nhân phá 
hoại. Nhâm Thìn (Thủy): Đầu tuần cát khí vượng.

6. Tuổi Tị
Theo lịch vạn niên 

thì tuần này là lúc mà tuổi Tị 
nên nghiêm túc xem xét lại 
chuyện tình cảm của mình. 
Có những chuyện có thể bỏ 
qua được, nhưng có những 
chuyện thực sự nghiêm 
trọng, mà nếu bỏ qua lần 

này rất có thể bạn sẽ phải hối hận những lần sau đó.
Công việc thăng trầm bất định, vận trình 

khi tốt khi xấu. Thương Quan tắc trách, chỉ nghĩ tới 
lợi ích cá nhân mà không buồn quan tâm tới bất cứ 
chuyện gì khác. Cũng may Thái Âm cát tinh ở bên, 
giúp cho con giáp này sớm hiểu ra vấn đề.

Quý nhân trong tuần này của tuổi Tị thường 
là nữ mệnh. Nếu bản mệnh không để lỡ cơ hội được 
quý nhân nâng đỡ thì chắc chắn bạn sẽ đạt được 
những thành quả to lớn mà không phải lúc nào 
dùng thời gian cũng có thể mua được.

Về phương diện tài lộc, con giáp này trong 
tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. 
Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ 
cày cuốc nên mặc dù Kiếp Tài làm mất 1 khoản kha 
khá nhưng vẫn thoải mái cho con giáp này chi tiêu 
theo ý muốn. 

Ất Tị (Hỏa): Tài lộc thất thường. Đinh Tị 
(Thổ): Có nhiều bất ổn. Kỷ Tị (Mộc): Tình cảm cần 
nghiêm túc. Tân Tị (Kim): Nhận ra lỗi lầm. Quý Tị 
(Thủy): Quý nhân là nữ mệnh.
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7. Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ trong 

tuần mới này sẽ có nhiều xáo 
trộn trong chuyện tình cảm. 
Điều này có thể là do Dịch Mã 
động tinh tác động, con giáp 
này phải đi xa khỏi nơi cư trú, 
dẫn đến việc yêu gần trở thành 

yêu xa.
Tình cảm chưa đủ vững chắc đã phải trải 

qua sóng gió. Những mâu thuẫn, nghi ngờ chưa 
thực sự được giải quyết triệt để đã phải đón thêm 
những đợt sóng mới, có thể nhấn chìm tình yêu của 
cả 2 người dù trước đó trời sóng yên bể lặng.

Trong tuần này bản mệnh có khá nhiều cơ 
hội kiếm tiền. Những ngày đầu tuần kiếm được 
nhiều nhưng tiêu cũng chẳng hề ít, phải tới cuối 
tuần thì túi tiền của tuổi Ngọ mới thực sự căng 
phồng sau khi được cả Chính Tài và Thiên Tài cùng 
xúm vào giúp đỡ.

Song công việc trong tuần khá bết bát. Đủ 
chuyện rắc rối xảy ra, con giáp này không đủ kiên 
nhẫn để đứng vững trước những phiền phức liên 
tiếp ập tới. Mặc dù Tỷ Kiên cố gắng để có thể đạt 
được mục tiêu đề ra nhưng không có sự trợ giúp 
nào nên chỉ đành “lực bất tòng tâm”.  

Giáp Ngọ (Kim): Tình cảm biến động. 
Bính Ngọ (Thủy): Tài lộc phát về cuối tuần. Mậu 
Ngọ (Hỏa): Công việc trục trặc. Canh Ngọ (Thổ): 
Thiếu sự quyết đoán. Nhâm Ngọ (Mộc): Xa mặt 
cách lòng.

8. Tuổi Mùi
Xem tử vi tuần mới 

của 12 con giáp, tuổi Mùi 
đang sống trong những ngày 
hạnh phúc khi mà tình yêu 
luôn vây quanh. Con giáp 
này được mọi người xung 
quanh yêu mến nhờ tính tình 

vui vẻ, hòa đồng. Người độc thân có thể sẽ sớm 
được người khác giới thiệu cho ý trung nhân.

Thái Dương cát tinh nhập mệnh, nam giới 
tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui về đường tình cảm 
hơn nữ mệnh 1 chút. Có thể các bạn sẽ đi đến quyết 
định hôn nhân, về chung 1 nhà với người mình yêu 
thương sau 1 thời gian tìm hiểu. 

Công việc trong tuần khá bận rộn, con giáp 
này dễ quýnh quáng mà mắc sai lầm. Tuy nhiên, 
càng về cuối tuần thì vận trình càng ổn định lại. 
Thiên Ấn cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt của 
tuổi Mùi giúp bạn hóa giải được không ít mối nguy.

Về đường tài lộc của con giáp này thì phải 
nói thực sự sáng lạng. Con giáp này đang được 
Thần Tài nâng bước, làm gì cũng may mắn thành 
công, thu được không ít tiền bạc về tay. Có nhiều 
chuyện bạn mong muốn và tưởng rằng sẽ mất 
nhiều thời gian nhưng chóng vánh hơn tưởng 
tượng.

Ất Mùi (Kim): Công danh thăng tiến. Đinh 
Mùi (Thủy): Ứng biến linh hoạt. Kỷ Mùi (Hỏa): 
Tình cảm thăng hoa. Tân Mùi (Thổ): Tài lộc dồi 
dào. Quý Mùi (Mộc): Đón nhiều tin vui.

9. Tuổi Thân
Trong  tuần  này, 

người tuổi Thân có thể sẽ gặp 
phải những chuyện ngoài ý 
muốn khi mà Thái Tuế hung 
tinh nhập cuộc và khiến cho 
hung vận nổi lên, ảnh hưởng 
đến vận trình của bản mệnh.

Người tuổi Thân đang có khá nhiều cơ hội 
để kiếm tiền, dù là người làm công ăn lương hay 
người làm kinh doanh thì đều được Thiên Tài trợ 
giúp. Song do có Kiếp Tài ngáng trở nên tài lộc 
không thực sự vượng, thậm chí có thể bị lừa gạt 1 
con số không nhỏ.

Những người cầm tinh con Khỉ vốn thông 
minh lanh lợi, chỉ là bạn sống quá cảm xúc trong 
thời gian này nên mù quáng tin người, không hề 
nhận ra những tín hiệu báo động. Nhân duyên 
không được tốt nên gặp phải những kẻ chẳng ra gì.

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó 
khăn nhưng Chính Quan kiên trì đi theo con đường 
mình đã chọn. Bạn thấy khá vất vả để làm được mọi 
thứ theo ý mình nhưng thành quả đạt được cuối 
cùng thực sự là điều vô cùng đáng mừng. 

Giáp Thân (Thủy): Vất vả được đền đáp. 
Bính Thân (Hỏa): Cần thận trọng kẻo bị lừa. Mậu 
Thân (Thổ): Dễ gặp chuyện xui. Canh Thân (Mộc): 
Tình cảm không được tốt. Nhâm Thân (Kim): 
Công việc khá suôn sẻ.

10. Tuổi Dậu
Với tuổi Dậu, tuần 

mới thể hiện những tin vui 
về đường tình duyên của 
con giáp này khi mà Bách 
Việt luôn ở bên trợ mệnh. 
Cơ hội để tìm thấy mảnh 
ghép thực sự của đời mình 

với con giáp này đang rất lớn, cần nhanh chóng 
nắm bắt cơ hội. 

Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực 
rỡ. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người 
thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm 
của mình. Cuộc đời còn dài, mà ai thì cũng có thể 
mắc sai lầm, cần phải bao dung và thứ tha cho 
nhau.

Song Tài cùng xuất hiện, tài vận càng ngày 
càng đi lên. Con giáp này đang có khá nhiều cơ hội 
kiếm tiền, hãy nắm bắt thời cơ đi nhé. Dù làm gì thì 
hãy chuyên tâm vào đó, chắc chắn là bạn sẽ khẳng 
định được thực lực của bản thân và ghi dấu ấn với 
những người xung quanh.

Công việc khá suôn sẻ vào thời điểm đầu 
tuần khi mà Ấn Quan tương trợ, hiệp sức cùng giúp 
cho bản mệnh hoàn thành công việc như dự định. 
Nhưng có chút vấn đề xảy ra khi bắt đầu từ giữa 
tuần, vạch thăng bằng trong công việc của bản 
mệnh bị phá vỡ, có nhiều chuyện xảy ra khiến bạn 
không kiểm soát được công việc như mong đợi.

Ất Dậu (Thủy): Đừng quá cưỡng cầu. Đinh 
Dậu (Hỏa): Cần nỗ lực nhiều hơn. Kỷ Dậu (Thổ): 
Tình cảm thăng hoa. Tân Dậu (Mộc): Tài vận dồi 
dào. Quý Dậu (Kim): Dễ được bao dung.

11. Tuổi Tuất
Xem lịch âm dương, 

người tuổi Tuất đang được 
Thần Tài trợ mệnh, tài lộc cứ 
thế ùn ùn đổ về nhà. Đầu 
tuần là thời điểm mà tài khí 
vượng nhất, con giáp này 
làm bất cứ chuyện gì cũng 
có thể kiếm được tiền.

Thực Thần ở bên mang tới tin vui, song con 
giáp này cũng cần phải đề phòng hung tinh Thiên 
Cẩu hãm hại. Công việc bị tiểu nhân ngáng trở dẫn 
đến những rắc rối không thể nào tưởng tượng được, 
chỉ đành chấp nhận và tìm cách giải quyết mà thôi.

Ấn Quan tương hợp, con giáp này vẫn có 
thể tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của mình 
nhưng không quá nhiều đâu. Nếu có bất cứ cơ hội 
nào tới tay thì bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt 
chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua là khó 
mà quay lại.

Về chuyện tình cảm, con giáp này khá năng 
động và chủ động trong chuyện tình cảm. Tuổi 
Tuất biết được điểm thu hút của mình ở đâu và phô 
nét thu hút đó ra với người khác phái. Bạn có thể có 
được tình yêu mà mình hằng mong muốn.

Giáp Tuất (Hỏa): Tình cảm cần xem duyên 
phận. Bính Tuất (Thổ): Công việc tiến triển tốt. 
Mậu Tuất (Mộc): Tiểu nhân quấy phá. Canh Tuất 
(Kim): Tài lộc tăng tiến. Nhâm Tuất (Thủy): May 
mắn ngập tràn.

12. Tuổi Hợi
Xem tử vi hàng 

tuần, người tuổi Hợi trong 
tuần mới này vận hung lấn 
át, vì thế mà chuyện xui 
đầy rẫy, chuyện tốt lành 
chẳng có mấy. Riêng trong 
chuyện tiền bạc, con giáp 
này đã gặp phải Kiếp Tài, 

nguồn thu chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tiền từ trong 
túi chảy ra mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, sự cố chấp cũng 
khiến cho bạn khó tìm được 1 nửa của riêng mình. 
Dù bạn không mong muốn nhưng vô tình khiến 
cho đối phương tổn thương, tình yêu chưa kịp 
chớm nở đã vội úa tàn trong sự tiếc nuối.

Tia sáng trong tuần này của tuổi Hợi có lẽ 
chính là vận trình công danh sự nghiệp đang càng 
ngày càng thăng tiến. Bản mệnh được Thiên Đức 
quý nhân chỉ dẫn, dù có gặp tiểu nhân thì cũng dễ 
dàng hóa giải mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu bụng.

Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để con 
giáp này quyết định những chuyện liên quan đến 
tiền bạc. Bạn có thể mù quáng và đưa ra lựa chọn 
sai lầm, tiền mất tật mang. Thiên Tài cuối tuần 
mang cho tuổi Hợi cơ hội phát tài, song bản mệnh 
cần kiên nhẫn thì mới có được điều mình muốn. 

Ất Hợi (Hỏa): Công danh thăng tiến. Đinh 
Hợi (Thổ): Tinh thần trách nhiệm cao. Kỷ Hợi 
(Mộc): Tình cảm không như ý. Tân Hợi (Kim): 
Tiền bạc tổn hao. Quý Hợi (Thủy): Tình duyên ảm 
đạm. ■
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Song Joong Ki sau 3 năm ly 
hôn: Sự nghiệp thăng tiến bùng 
nổ, làm quý ông độc thân đắt giá

Ở
 tuổi 37, Song Joong Ki sở hữu sự nghiệp 
khiến nhiều người phải ghen tị.

Sau khoảng thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh, năm 
2022 được xem là 1 năm vô cùng bận rộn và bùng 
nổ của Song Joong Ki. Không quá lời khi nói rằng 
Song Joong Ki thật sự đã trở lại và lợi hại hơn xưa. 
Dù cái tên của Song Joong Ki vẫn thỉnh thoảng 
được nhắc tới gắn kèm với vợ cũ Song Hye Kyo 
nhưng rõ ràng 1 điều ở thời điểm hiện tại anh chàng 
đã vô cùng rực rỡ.

Sự nghiệp thăng tiến bùng nổ

Song Joong Ki luôn là cái tên góp mặt trong danh 
sách top sao Hàn có thu nhập cao nhất. Cũng trong 
năm 2022, anh chàng ghi dấu ấn với hàng loạt hợp 
đồng quảng cáo đắt đỏ sau 1 khoảng thời gian “im 
hơi lặng tiếng”.

Việc xuất hiện ồ ạt của Song Joong Ki trên phương 
tiện truyền thông đã thể hiện sự yêu thích của các 
nhãn hiệu dành cho anh chàng họ Song. Đồng thời, 
đồng nghĩa với việc những ồn ào ly hôn trong quá 
khứ của ah và Song Hye Kyo thật sự đã lùi xa.

Riêng năm 2022, Song Joong Ki đã nhận hàng tá 
hợp đồng quảng cáo đắt đỏ cả cũ lẫn mới từ mỹ 
phẩm cho tới dụng cụ thể thao, xe hơi, thời trang, 
thực phẩm... Theo phân tích từ các chuyên gia 
trong ngành quảng cáo, hình ảnh người đàn ông 
sau hôn nhân tan vỡ không ảnh hưởng gì tới việc 
các nhãn hiệu lựa chọn Song Joong Ki làm người 
đại diện cho mình.

Đầu năm 2022, Song Joong Ki cũng “đút túi” giải 
thưởng Daesang danh giá của APAN Star Award 
2022 với vai nam chính trong bộ phim Vincenzo 
của đài tvN.

Sau thành công vang dội của Vincenzo vào năm 
2021, năm 2022, Song Joong Ki trở lại với Cậu út 
nhà tài phiệt và ngay lập tức chiếm lĩnh truyền 
thông. Tên của nam tài tử họ Song phủ đầy các mặt 
báo cũng như các topic.

Mới đây, anh chàng cũng có mặt tại Lễ trao giải 
quốc tế Emmy tại New York với tư cách là người 
trao giải. Điều này chứng tỏ danh tiếng không hề 

nhỏ của Song Joong Ki tại thị trường quốc tế. Trên 
sân khấu, nam tài tử thể hiện khả năng tiếng Anh vô 
cùng nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp.

Quý ông độc thân đắt giá

Ở tuổi 37, Song Joong Ki khiến nhiều người phải 
trầm trồ vì ngoại hình ngày càng trẻ trung của 
mình. Phong cách ăn mặc đơn giản, không quá cầu 
kì, nhưng Song Joong Ki đã hút mắt người xem 
bằng ngoại hình “cực phẩm” của mình.

Khuôn mặt vừa nam tính nhưng không kém phần 
dịu dàng của anh quả xứng với danh xưng nam thần 
màn ảnh Hàn Quốc. Nhan sắc trẻ trung, không hề 
có dấu hiệu lão hóa của Song Joong Ki dù đã bước 
sang tuổi 36 khiến công chúng phải ngưỡng mộ.

Trong buổi họp báo gần đây nhất, Song Joong Ki 
ngay lập tức lên top tìm kiếm của Naver khi diện áo 
len hồng cực kỳ trẻ trung. Hàng loạt tiêu đề bài báo 
đều đề cập tới nhan sắc “lão hóa ngược” của Song 
Joong Ki.

Sau ly hôn, nếu Song Hye Kyo có phần im ắng với 
các tin đồn tình cảm thì Song Joong Ki dường như 
rộn ràng hơn rất nhiều. Từng có nhiều đồn thổi về 
mối quan hệ của Song Joong Ki và bạn diễn trong 
phim Vincenzo nhưng anh chàng lựa chọn im lặng 
và không phản hồi gì điều này.

Có thời gian, cư dân mạng cũng nghi ngờ về mối 
quan hệ của Song Joong Ki và Park Bo Young. 
Nguồn cơn xuất phát từ việc công chúng phát hiện 
ra hai bức ảnh trùng hợp của Song Joong Ki và 
Park Bo Young.

Trong ảnh cả 2 ngôi sao dùng bữa tại 1 nhà hàng, 
thậm chí động tác bê bát lên miệng cũng giống 
nhau. Điều này làm dấy lên nghi vấn Song Joong 
Ki hẹn hò với Park Bo Young sau khi ly hôn vợ cũ 
Song Hye Kyo. Tuy nhiên, sau đó nghi vấn này đã 
được phủ nhận khi cư dân mạng phát hiện rằng 2 
bức ảnh này được chụp ở 2 thời điểm khác nhau, vị 
trí ngồi cũng từ 2 bàn khác cho nên thật sự chỉ trùng 
hợp mà thôi.

Mới đây nhất, anh chàng lại bị đồn đoán với Kim 
Tae Ri, thậm chí truyền thông còn đăng tải hình ảnh 
được cho là của Song Joong Ki và bạn gái đi du 
lịch. May mắn là sau đó mọi người đã phát hiện ra 
đây thực ra là tấm ảnh của Hyun Bin và Son Ye Jin 
mà thôi. Ở thời điểm hiện tại Song Joong Ki vẫn 
đang là quý ông độc thân đắt giá của showbiz Hàn.

                                                              Thanh Yên

Trương Mạn Ngọc: 'Tôi sống rất 
ổn'

Minh tinh Hong Kong Trương Mạn Ngọc 
lần đầu dùng mạng xã hội, nói cuộc sống 
rất tốt, sau các tin đồn “cô độc, tàn tạ”.

Theo trang On, hôm 22/11, diễn viên 58 tuổi khiến 
nhiều fan bất ngờ khi sử dụng Douyin (Tiktok bản 
nội địa Trung Quốc). Mạn Ngọc cho biết mỗi ngày 
trôi qua vui vẻ. Gần đây, cô dọn dẹp các file trong 

máy tính, phát hiện có nhiều video cũ.

Nữ diễn viên viết cảm thấy xúc động, bồi hồi: 
“Xem những đoạn phim đó, tôi chợt nhận ra thời 
gian trôi quá nhanh. Tôi thấy có chút lạ lẫm khi 
nhìn bản thân gần 20 năm trước. Cuộc sống khi đó 
và trải nghiệm hiện tại của tôi rất khác biệt”.

Nữ diễn viên nhận ra “hóa ra quãng thời gian đó tôi 
cũng rất vui, cuộc sống phong phú”. Mạn Ngọc lập 
tài khoản mạng xã hội để chia sẻ với fan về công 
việc, cuộc sống của cô.

Trương Mạn Ngọc ở ẩn từ khi ngừng đóng phim 
năm 2012. 10 năm qua, cô chỉ xuất hiện công khai 
đôi ba lần, không tiết lộ đời tư. Thi thoảng, 
paparazzi ghi hình ảnh đời thường của Trương 
Mạn Ngọc, dấy nhiều bàn tán. Một số blogger nói 
diễn viên sống đơn độc, buồn bã và tàn tạ.

Theo Mingpao, không còn đóng phim song 
Trương Mạn Ngọc bận rộn với những kế hoạch học 
tập, rèn luyện riêng. Cô rèn kỹ năng thanh nhạc, tập 
gym, học cách làm nến, xà phòng thân thiện môi 
trường để tặng bạn bè.

Nữ diễn viên từng nói trên tờ Famous: “Tôi nghĩ 
cuộc đời mình không nên chỉ có đóng phim, ngày 
ngày trên trường quay, bên ngoài xảy ra gì cũng 
không hay biết, như một kẻ ngẩn ngơ. Đã đến lúc 
tôi dừng lại để đi cảm nhận cuộc sống một cách 
chân thực nhất, làm tâm hồn phong phú hơn... Tôi 
muốn thử những cái mới để cảm nhận được thế giới 
rộng lớn”. Mạn Ngọc cho biết trước đây không tiêu 
xài hoang phí. Cô tích cóp đủ để nghỉ hưu, làm điều 
mình thích.

Trong diễn xuất, Mạn Ngọc gặt hái thành tựu rực 
rỡ. Cô gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành 
ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, 
Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở 
TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra 
trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia...

Trang Mtime nhận xét trong mảng điện ảnh, 
Trương Mạn Ngọc xây dựng nhiều hình tượng 
nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại 
như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà 
Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm 
trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean... Cô từng đoạt 
Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim 
Cannes 2004, nhờ phim Clean. 

                                                          Nghinh Xuân
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