
Thuong Mai Week-End

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

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

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

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

www.thevietnampost.com

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

Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán!

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

HOLLY NGO

Fax: 281-598-9139

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

January 28, 2023
2031
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717-2008/1576

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.

PRICEWHOLESALE 

Be a Smart Customer
Come shop with us and save

BIG $$$ in one stop @ a

Flooring 
     & Cabinets

Shaker Cabinets

Raised Panel Cabinets
Laminate Flooring

Spc Flooring

Engineer Wood Flooring
713-973-7800 Office

832-434-4552 Lucy

281-839-5885 Jason 

281-839-5888 Annie 

1075 W. Sam Houston Pkwy N 206, Houston, TX 77043 

maxwellflooring@yahoo.com 

www.maxwellflooring.net 

Call For More Info:

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

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN
Nhaän ñöa / ñoùn Khaùch ñi moïi nôi nhö

979-2040/1608

Giaù caû phaûi chaêng

Xin goïi laáy heïn: Jimmy Phaïm 832-423-4806

Phi Tröôøng - Baùc Só - Thi Quoác Tòch

Theû Xanh - Ñi Chôï  v.. v..

Coù Xe Pick Up Truck

Xe 5 vaø 7 choã ngoài
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi

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

923-2031/1599

LEGAL NOTICE

The Houston Independent School District Purchasing 
thServices Department, located at 4400 West 18  Street, 

Houston, TX 77092, solicits Request for Qualifications 
(RFQ) via the District's electronic bidding portal. 
Proposers may log in to view specifications and submit 
their responses at the following link
https://houstonisd.ionwave.net/Login.aspx until 2:00 
p.m. (CST) Tuesday, February 21, 2023, for the following 
solicitation:

RFQ # 23-01-07 Independent Auditor for Annual 
Financial Audit

Pre-proposal conferences via Microsoft Teams will be 
held in conjunction with this RFQ. Information 
regarding dates, times, and instructions to receive a link 
to join the meeting can be located within the electronic 
bidding portal under the “Event Details” tab specific to 
this solicitation. 
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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

Thanh-Tommy Tran, MPA
JC COWBOYS REALTY LLC
Email: Tommy21782@gmail.com

Cô hoäi ñeå khai tröông cô sôû kinh doanh cuûa baïn ngay ngaõ tö nhoän nhòp 

nhaát khu Little Saigon. Hieän chuùng toâi coù hai phoøng troáng taïi 10839 

Bellaire Blvd, Houston, TX. Ñöøng boû qua cô hoäi tuyeàn vôøi naøy.

- 1,600 sqft available

- 3,000 sqft available

- Giaù $2/sqft, NNN

Call: 646-220-5640

VAÊN PHOØNG THÖÔNG MAÏI CHO THUEÂ

HAÕY GOÏI NGAY
CHO CHUÙNG TOÂI HOÂM NAY

REMODELING

CHAN: 832.573.3900 * 832.618.9394

941-2034/1602

CÖÛA SAÉT   ÑIEÄN LAÏNH

˜ Đúng Hẹn 
˜ Nhanh Chóng
˜ Công Việc Đảm Bảo
˜ Giá Bình Dân

Chuyên Lắp Ráp & Sửa Chữa:
- Máy lạnh, máy sưởi

- Kho lạnh, tủ lạnh cơ sở thương mại

- Walk in Cooler and Freezer

bb-AIR
Commercial and Residental

832.495.5139
Bbaircondition@yahoo.com

Binh Bui
LIC # TACLB118925C

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

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.



Trang 05

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2031 * Saturday, January 28, 2023

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

GỌI STACEY 346.955.1520
CẦN TÌM NHÀ Ở?

Realtor@StaceyMai.com

CẦN BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI?
NHÀ HÀNG

BÁN LẺ
VĂN PHÒNG

CÔNG NGHIỆP

GỌI JEFF 713.817.5521

JeffBorkovich@AggieNetwork.com
ChampionsCommercialGroup.com
HoustonRestaurantSpace.com

Jeff Borkovich
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

DỊCH VỤ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ 
CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠN

Stacey Mai-Gardner
LIÊN HỆ VỚI TÔI CHO TẤT CẢ CÁC NHU CẦU 

BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BẠN!
SỬ DỤNG KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC, 

DỊCH VỤ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ 
CỦA TÔI ĐỂ LÀM VIỆC CHO BẠN

https://www.har.com/maitran
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Brazil phát lệnh bắt giữ 
nhiều quan chức chính quyền 
thủ đô

(VN+) - Lệnh bắt giữ được đưa ra để thu 
thập thêm bằng chứng làm rõ lý do vì sao các quan 
chức chính quyền thủ đô Brasilia không thực hiện 
những biện pháp cần thiết để ngăn chặn bạo lực 
trong ngày biểu tình.

Ngày 20/1, cơ quan công tố Brazil đã phát 5 
lệnh truy nã và bắt giữ đối với các quan chức chính 
quyền thủ đô Brasilia, trong đó có Thống đốc 
Ibaneis Rocha và quyền Giám đốc Sở An ninh 
Fernando de Souza Oliveira, để điều tra về những 
cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn 
công trụ sở các cơ quan công quyền hôm 8/1 vừa 
qua.

Với các lệnh trên của cơ quan công tố, cảnh 
sát liên bang Brazil sẽ được phép khám xét trụ sở 
làm việc của chính quyền thủ đô Brazil cũng như 
nhà riêng của các quan chức có tên trong danh 
sách.

Cơ quan công tố Brazil đã phát lệnh bắt 
giữ Thống đốc thủ đô Brasilia Ibaneis Rocha

Trong thông báo về vụ việc, cơ quan chức 
năng của Brazil cho biết các lệnh bắt giữ được đưa 
ra để thu thập thêm bằng chứng làm rõ lý do vì sao 
các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia không 
thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn 
bạo lực trong ngày biểu tình.

Trước đó, Thẩm phán Tòa án Tối cao 
Brazil Alexandre de Moraes đã ra phán quyết đình 
chỉ chức vụ 90 ngày đối với Thống đốc Rocha để 
tạo thuận tiện cho công tác điều tra.

Người đứng đầu lực lượng an ninh thủ đô 
Anderson Torres cũng đã bị bắt tạm giam khi vừa 
về nước sau chuyến đi nghỉ tại Mỹ.

Hôm 8/1, hàng nghìn người ủng hộ cựu 
Tổng thống Jair Bolsonaro đã tiến hành một cuộc 
biểu tình lớn ở thủ đô Brasilia rồi tấn công trụ sở 
Quốc hội, Phủ Tổng thống và Tòa án Tối cao.

Các đối tượng quá khích đập phá nhiều tài 
sản tại các cơ quan trên trước khi bị cảnh sát và lực 
lượng chống bạo động can thiệp.

Tổng thống Lula da Silva cáo buộc có sự 
đồng lõa của chính quyền thủ đô và lực lượng quân 
cảnh có nhiệm vụ bảo vệ các trụ sở trên vì cuộc 
biểu tình đã được cảnh báo từ trước. 

IRGC cảnh báo Liên minh 

châu Âu về danh sách tổ chức 
khủng bố

(VN+) - IRGC cho rằng Liên minh châu 
Âu (EU) cần thận trọng khi quyết định đưa lực 
lượng này vào danh sách các tổ chức khủng bố, sau 
khi Nghị viện châu Âu kêu gọi thực hiện biện pháp 
như vậy.

Ngày 21/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng 
Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Liên minh châu Âu 
(EU) cần thận trọng khi quyết định đưa lực lượng 
này vào danh sách các tổ chức khủng bố, sau khi 
Nghị viện châu Âu kêu gọi thực hiện biện pháp như 
vậy.

Lực lượng vệ binh Iran
Trước đó, ngày 18/1, các thành viên Nghị 

viện châu Âu đã bỏ phiếu để đưa IRGC vào danh 
sách các tổ chức khủng bố.

Cuộc bỏ phiếu không mang tính ràng buộc 
nhưng diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng các 
nước EU đã thảo luận về việc siết chặt các biện 
pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo 
này vào tuần tới.

Theo trang web Sepah của IRGC, trong 
những bình luận đầu tiên về động thái của EU, 
người đứng đầu IRGC, Thiếu tướng Hossein 
Salami đã cảnh báo về những hậu quả nếu EU đưa 
lực lượng này vào danh sách tổ chức khủng bố.

IRGC được thành lập năm 1979 và là lực 
lượng vũ trang quốc gia của Iran.

Mỹ đã đưa lực lượng này vào danh sách tổ 
chức khủng bố. Nhiều thành viên của IRGC đã bị 
Mỹ và EU áp đặt các lệnh trừng phạt. 

Tổng thống Hàn Quốc tái 
khẳng định cam kết đối với Hiệp 
ước NPT

(VN+) - Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới tại Davos, Tổng thống Hàn Quốc 
cũng cho biết ông vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với 
Washington đối phó với mối đe dọa hạt nhân của 
Triều Tiên.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon 
Suk Yeol đã tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc 
đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân 
(NPT), nhấn mạnh việc tuân thủ hiệp ước này là 
“thực tế” và “hợp lý”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Wall 
Street Journal bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại 
Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Yoon Suk Yeol cho 
biết thêm ông vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với 
Washington đối phó với mối đe dọa hạt nhân của 

Triều Tiên.
Báo trên dẫn lời Tổng thống Yoon Suk Yeol 

cho hay: “Tôi có thể đảm bảo với các vị rằng sự lựa 
chọn thực tế và hợp lý của Hàn Quốc là tuân thủ 
đầy đủ cơ chế NPT. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào 
khả năng răn đe mở rộng của Mỹ”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong 
bài phát biểu chúc mừng Năm mới tại Seoul, ngày 
1/1/2023

Ông Yoon Suk Yeol cũng nhấn mạnh Hàn 
Quốc và Mỹ “đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch 
chung mạnh mẽ hơn và cùng nhau vận hành các khí 
tài hạt nhân của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên”. 

Venezuela và Brazil hướng 
đến bình thường hóa quan hệ

(VN+) - Đăng tải những hình ảnh về cuộc 
gặp với nhà ngoại giao Brazil, Thứ trưởng Ngoại 
giao Venezuela khẳng định hai nước đang đạt 
những tiến bộ đáng ghi nhận trong quá trình bình 
thường hóa quan hệ.

Chính phủ Venezuela mới đây đã tiếp Đại 
biện lâm thời Brazil Flavio Macieira, qua đó tiến 
thêm một bước trong tiến trình bình thường hóa 
quan hệ song phương.

Ảnh minh họa
Trên trang mạng Twitter, Thứ trưởng 

Ngoại giao Venezuela phụ trách Mỹ Latinh, 
Rander Pena, cho biết ông đã thay mặt Tổng thống 
Nicolas Maduro và Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil 
hoan nghênh ông Flavio Macieira, người sẽ đảm 
nhiệm vị trí đại biện lâm thời của Brazil.

Đăng tải kèm những hình ảnh về cuộc gặp 
giữa ông và nhà ngoại giao Brazil, Thứ trưởng 
Rander Pena khẳng định hai nước đang đạt những 
tiến bộ ận trong quá trình bình thường  đáng ghi nh
hóa quan hệ. 
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Lượng người di cư qua 
“khu rừng nguy hiểm nhất thế 
giới” tăng vọt

(VN+) - Dòng người di cư bất hợp pháp 
băng qua rừng rậm Darien, nằm giữa biên giới giữa 
Panama và Colombia và được nhiều tổ chức về 
người di cư nhận định là “khu rừng nguy hiểm nhất 
thế giới”, đã tăng đến mức chưa từng có trong năm 
2022.

Theo thống kể của Tổ chức Di cư Quốc tế 
(IOM), gần 250.000 người, chủ yếu xuất phát từ 
Venezuela và Ecuador, đã bộ hành qua rừng Darien 
trong năm ngoái, gần gấp đôi số lượng ghi nhận 
năm 2021 là 133.000 lượt người, trong đó phần lớn 
là công dân Haiti.

Cơ quan của Liên hợp quốc này chỉ rõ sự 
gia tăng này trùng hợp với hiện tượng suy thoái của 
các điều kiện kinh tế và xã hội ở nhiều quốc gia Mỹ 
Latinh, tình trạng cần phản ứng phối hợp trong khu 
vực và hợp tác quốc tế để giải quyết các nhu cầu 
nhân đạo cấp bách.

Người di cư Haiti băng qua rừng rậm 
Darien gần Acandi thuộc tỉnh Choco (Colombia) 
để sang Panama ngày 26/9/2021

Trong báo cáo công bố ngày 17/1, IOM dự 
báo hiện tượng này sẽ tiếp diễn trong năm nay, mặc 
dù khả năng ở mức độ thấp hơn và với các hình 
thức khác sau khi Mỹ ban hành các quy định nhập 
cư mới.

Văn bản này cũng cho hay ít nhất 36 người 
di cư đã thiệt mạng năm 2022 khi cố gắng băng qua 
tuyến đường nguy hiểm này, và con số thực tế có 
thể gấp nhiều lần khi nhiều người đã mất trên hành 
trình và thi thể của họ không được tìm thấy.

IOM, gồm 175 quốc gia thành viên, ủng hộ 
thiết lập các tuyến đường, kênh và cơ chế di cư an 
toàn, có trật tự và thường xuyên, nhằm bảo vệ 
quyền của người di cư trong quá cảnh và ngăn chặn 
các tình huống dễ bị tổn thương liên quan đến di cư 
trái phép và buôn bán người di cư, trong số những 
nguy hiểm khác.

Bên cạnh đó, IOM kêu gọi điều tra và truy 
tố những kẻ buôn người cũng như hỗ trợ hoạt động 
vận chuyển trái phép người di cư; đầu tư nhiều hơn 
vào các cộng đồng sở tại để tăng cường các dịch vụ 
mang lại lợi ích cho cả người di cư và người tị nạn 
cũng như người dân địa phương.

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của năm nay, Cơ 
quan quản lý nhập cư của Panama cho hay đã phát 
hiện hàng trăm người di cư bất hợp pháp băng qua 

rừng rậm Darien song không tiết lộ quốc tịch của 
những người này.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn người di cư đã 
trung chuyển qua rừng rậm Darien - nút thắt cổ 
chai bắt buộc phải đi qua với những người di cư trái 
phép bằng đường bộ từ Nam Mỹ lên Bắc Mỹ, bất 
chấp thiên nhiên hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và 
các loại tội phạm như buôn người, cướp bóc, tống 
tiền và lạm dụng tình dục. 

Chính phủ Nhật Bản dự 
kiến đề xuất Thống đốc BoJ mới 
vào tháng 2

(VN+) - Thủ tướng Fumio Kishida Nhật 
Bản nêu rõ sau khi quyết định các vấn đề nhân sự, 
chính phủ sẽ trình bày về lựa chọn thay thế ông 
Kuroda trước Quốc hội.

Thủ tướng Fumio Kishida hôm 22/1 cho 
biết Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản 
(BoJ) Haruhiko Kuroda sẽ rời chức vụ sau khi 
nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 4/2022, làm 
tăng khả năng chính phủ sẽ trình quốc hội lựa chọn 
người kế nhiệm vào tháng tới.

Thông tin về việc sẽ có Thống đốc BoJ mới 
được ông Kishida đưa ra trên một chương trình 
truyền hình.

Với câu hỏi về khả năng đệ trình đề xuất 
nhân sự vào tháng Hai, ông Kishida cho hay khi 
cân nhắc lịch trình làm việc của Quốc hội, điều đó 
có thể xảy ra.

Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda phát 
biểu tại Tokyo ngày 6/6/2022

Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tìm kiếm sự 
chấp thuận cho các vị trí Phó Thống đốc mới, 
những người có khả năng sẽ được bổ nhiệm cùng 
một lúc.

Ông Kuroda đã giữ cương vị người đứng 
đầu BoJ từ năm 2013. Theo kế hoạch, ông sẽ kết 
thúc nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 8/4 và Thống đốc 
mới sẽ nhậm chức một ngày sau đó.

Theo các nguồn thạo tin, Phó Thống đốc 
hiện tại Masayoshi Amamiya và cựu phó Thống 
đốc Hiroshi Nakaso đã được chọn làm ứng cử viên 
thay thế ông Kuroda.

Giới quan sát cho rằng vị tân Thống đốc sẽ 
phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm bình 
thường hóa chính sách tiền tệ của BoJ thông qua 
việc kết thúc giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ 
quy mô lớn.

Về khả năng sửa đổi thỏa thuận đã tồn tại 
hàng thập kỷ giữa chính phủ và BoJ, ông Kishida 
cho hay vấn đề này sẽ được thảo luận sau khi xác 
định người sẽ thành Thống đốc mới.

Theo thỏa thuận, BoJ cam kết đạt được 
mục tiêu lạm phát 2% vào thời điểm sớm nhất có 
thể.

Các nhà phân tích cho rằng việc sửa đổi sẽ 
bao gồm việc xác định lại mục tiêu trên là cho trung 
và dài hạn, như một bước để bình thường hóa chính 
sách tiền tệ của BoJ. 

WEF: Đức tái khẳng định 
quyết tâm đạt mục tiêu về trung 
hòa khí thải

(VN+) - Thủ tướng Đức cho biết quá trình 
chuyển sang nền kinh tế trung hòa khí thải của Đức 
đang có động lực hoàn toàn mới và Đức kiên quyết 
thúc đẩy quá trình khử carbon trong ngành công 
nghiệp nước này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Ngày 18/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz 

cho biết nước này đang trên đà hướng tới mục tiêu 
trung hòa khí thải vào năm 2045 và một nền kinh tế 
trung hòa khí thải là “nhiệm vụ cơ bản của nước 
Đức trong thế kỷ này”.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới (WEF) 2023, ông Scholz cho biết quá 
trình chuyển sang nền kinh tế trung hòa khí thải của 
Đức đang có động lực hoàn toàn mới và chính phủ 
nước này kiên quyết thúc đẩy quá trình khử carbon 
trong ngành công nghiệp nước này.

Theo nhà lãnh đạo Đức, lĩnh vực sản xuất 
của nước này sẽ vẫn vững mạnh sau khi đạt được 
các mục tiêu về trung hòa khí thải.

Đánh giá cao tiến độ mới trong xây dựng 
các cảng mới nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng 
(LNG) của nước này, ông Scholz cho biết tiến độ 
này sẽ được lấy làm tiêu chuẩn khi nước Đức theo 
đuổi quá trình chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế.

Theo ông Scholz, đến năm 2030, 80% sản 
lượng điện của Đức là từ các nguồn tái tạo, tăng 
gấp đôi so với mức hiện nay.

Đức sẽ đầu tư khoảng 400 tỷ euro (432 tỷ 
USD) để mở rộng năng lượng tái tạo từ nay đến 
năm 2030. Ông nhấn mạnh: “Bước ngoặt hướng 
tới ngành công nghiệp thân thiện với môi trường 
không phải là sự kết thúc của cường quốc công 
nghiệp mà là sự khởi đầu mới”. 
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Tòa nhà gỗ ghép lớn nhất 
thế giới

Đến đầu thế kỷ XX, thành phố 
Portland thuộc tiểu bang Oregon 
(Hoa Kỳ) đã là một trung tâm kinh 

tế lớn với ngành công nghiệp lúa mì và gỗ rất phát 
triển, bên cạnh một cảng biển lớn đang không 
ngừng mở rộng.

Tòa nhà Forestry Building tại Portland, 
năm 1956

Portland sở hữu một nhà máy bột mì vào 
loại lớn nhất bên bờ Thái Bình Dương, cùng những 
cánh rừng rộng lớn của vùng Oregon với các loài 
cây chủ chốt như linh sam Douglas, kim giao tây, 
tuyết tùng đỏ, phong lá lớn... 

Vị trí lý tưởng của Portland – nằm tại nơi 
hợp lưu của hai con sông Willamette và Columbia 
– cũng tạo điều kiện cho nó trở thành một cảng 
nước sâu cho tàu bè lớn tiếp cận. Nhưng cho dù 
thuận lợi là vậy, Oregon vẫn không thể tránh khỏi 
ảnh hưởng của cuộc suy thoái kéo dài trên khắp 
nước Mỹ cuối thế kỷ XIX khiến nhiều người mất 
việc. 

Trong những nỗ lực nhằm cải thiện điều 
kiện kinh tế ảm đạm, một vài lãnh đạo doanh 
nghiệp giàu có và quyền lực nhất Portland đã quyết 
định tổ chức một sự kiện với quy mô hoành tráng 
chưa từng thấy – Hội chợ Thiên niên kỷ Lewis and 
Clark Centennial Exposition – vào năm 1905. 

Diễn ra trong thời gian lên tới bốn tháng, 
hội chợ đã thu hút hơn 1,6 triệu khách từ 21 quốc 
gia tham dự. Khu triển lãm có hàng chục gian hàng 
được trang hoàng rực rỡ và mang phong cách kiến 
trúc độc đáo. Trong đó, gian của Ý được xem là lớn 
nhất, trưng bày một bộ sưu tập khổng lồ các bức 
tượng đá cẩm thạch. 

Đức và Pháp cũng chi những khoản tiền 
không nhỏ cho hoạt động triển lãm của mình. Như 
Pháp còn mang tới hẳn một bản sao căn phòng đặc 
biệt mà Vua Louis XIV hay ngồi vẽ.

Phần lớn các gian nhà trong khuôn viên hội 
chợ đều được dựng lên một cách tạm bợ bằng vật 
liệu thạch cao trên khung gỗ. Nhưng Forestry 
Building (tạm dịch: Tòa nhà Lâm nghiệp) lại là 
một ngoại lệ. Đó là một công trình kiến trúc đồ sộ: 
dài 63m, rộng 31m và cao 22m. 

Như tuyên bố của những người tổ chức sự 

kiện, Forestry Building là tòa nhà làm từ gỗ ghép 
(log cabin) lớn nhất thế giới, và nó thực sự được 
dựng lên bằng những khúc gỗ hãy còn nguyên vỏ 
(với chiều ngang có thể đạt tới 1,83m) – phần lớn từ 
các cây cổ thụ được đốn hạ tại Hạt Columbia, bang 
Oregon.

Nội thất bên trong tòa nhà lại càng nổi bật 
với 54 khúc gỗ linh sam Douglas khổng lồ (vẫn 
nguyên vỏ) – làm cột chống cho một đại sảnh cao 
gần bằng tòa nhà hai tầng, lấy ánh sáng từ cửa sổ 
trần. Forestry Building là nơi diễn ra các cuộc triển 
lãm vinh danh ngành công nghiệp gỗ, ca ngợi sự 
giàu có của nguồn lợi động thực vật địa phương 
cùng nền văn hóa bản địa đặc sắc. 

Sau khi sự kiện kết thúc, tòa nhà được 
thành phố Portland mua lại và khâu chăm sóc dần 
bị lơ là. Năm 1914, nó suýt chút nữa đã bị thiêu rụi 
khi tòa nhà California Building gần đó bốc cháy và 
hứng than hồng rơi lên mái, nhưng may thay lực 
lượng cứu hỏa đã phản ứng kịp thời và ngăn chặn 
được thảm họa.

Sang thập niên 1920, có một số ý kiến cho 
rằng chính quyền thành phố Portland nên tháo dỡ 
tòa nhà và tận dụng những khúc gỗ vẫn còn giá trị 
sử dụng, song đề xuất này đã không được chấp 
thuận. 

Mặc dù vậy, nhà chức trách cũng không cấp 
ngân sách cho việc sửa chữa và cải tạo nó. Đến lúc 
này, tòa nhà trở thành một địa điểm thiếu an toàn và 
bị đóng cửa với công chúng. Vào cuối những năm 
1940, một đám cháy khác xảy ra – bắt nguồn từ tia 
lửa bếp của một người trông nom – đã đốt một lỗ 
thủng đường kính khoảng 4,5m trên mái nhà.

Sang thập niên 1950, Phòng Thương mại 
Oregon quyên góp đủ tiền để tu sửa tòa nhà cũ kỹ. 
Không lâu sau, nó bắt đầu trở thành một điểm dã 
ngoại ưa thích của học sinh địa phương và du 
khách bên ngoài.

Nhưng vào ngày 17/8/1964, Forestry 
Building lại một lần nữa bốc cháy do chập điện. 
Một nhân chứng kể lại: 

“Ngọn lửa có lẽ phải cao bằng tòa nhà 10 
tầng, cả khu phố rực một màu cam và thắp sáng cả 
khoảng không gian cách đó hàng dặm. Sức nóng 
cùng áp lực sinh ra từ đám cháy thậm chí còn thổi 
bay toàn bộ cửa sổ ở phân khu phía Nam của tòa 
nhà Công viên Montgomery, kính vỡ và rơi lả tả 
xuống mặt đường, bên cạnh những cục tro lớn như 
bông tuyết. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc và 
không khác gì trong tranh siêu thực”.

Sau vụ cháy, một nhóm người dân đã cùng 
với các lãnh đạo ngành gỗ thành lập Viện Lâm 
nghiệp Miền Tây (Western Forestry Institute) 
nhằm lấp đầy khoảng trống. 

Một tòa nhà mới với khả năng chịu lửa tốt 
hơn do kiến trúc sư John Storrs từ Oregon thiết kế 
đã được dựng lên tại Công viên Washington và bắt 
đầu mở cửa cho công chúng từ năm 1971. Năm 
1986, nó được đổi tên thành Trung tâm Lâm nghiệp 
Thế giới (World Forestry Center), cái tên mang 
hàm nghĩa biểu tượng cho sự chuyển dịch của 
ngành trên quy mô toàn cầu. ■

Chankillo: Đài quan sát 
Mặt trời lâu đời nhất ở châu Mỹ

Chankillo là Đài quan sát Mặt trời lâu 
đời nhất ở châu Mỹ với niên đại 
cách đây gần 2.300 năm. Đây là 

một trong 13 địa điểm trên thế giới vừa được tổ 
chức UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Nằm trên Ốc đảo Casma-Sechin ở khu vực 
sa mạc ven biển của Peru là khu phức hợp 
Chankillo hoành tráng và đáng kinh ngạc, có diện 
tích khoảng 4 km2. 

Nó phục vụ cho cả mục đích quan sát thiên 
văn và tiến hành các nghi lễ. Đặc điểm nổi bật nhất 
của địa điểm này là 13 tháp đá nằm thẳng hàng trên 
một đỉnh đồi, tương ứng với vị trí mọc và lặn của 
Mặt trời theo từng thời điểm trong năm. 

Chúng được xây dựng từ năm 250 đến năm 
200 trước Công nguyên. Di chỉ khảo cổ cũng bao 
gồm một ngôi đền với ba bức tường bao quanh 
hùng vĩ trong khung cảnh cằn cỗi của thung lũng 
sông Casma.

Theo các nhà khảo cổ, Chankillo là Đài 
quan sát Mặt trời lâu đời nhất ở châu Mỹ. Nó được 
xây dựng sớm hơn nhiều thế kỷ so với các công 
trình dùng để quan sát Mặt trời và các ngôi sao của 
người Inca. 

Vào tháng 7/2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa 
học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã 
công nhận Chankillo là Di sản Thế giới, đồng thời 
gọi nó là “kiệt tác sáng tạo của nhân loại”.

“Đây là đài quan sát duy nhất trong thế giới 
c đại mà chúng ta biết có thể dùng để tính toán lịch 
Mặt trời hoàn chỉnh trong một năm. Tổng cộng 13 
ngọn tháp nằm ở vị trí trùng khớp với chuyển động 
của Mặt trời vào các mùa trong năm từ hai điểm 
quan sát khác nhau. Điều này không có sự tương 
đồng với bất kỳ nơi nào ở châu Mỹ hay trên thế 
giới”, Iván Ghezzi, Giám đốc chương trình nghiên 
cứu về Chankillo, cho biết.

Người ta đã biết đến các ngọn tháp đá tại 
Chankillo từ lâu, nhưng giá trị của chúng về mặt 
thiên văn học không được công nhận rộng rãi cho 
đến khi hai nhà khoa học Ghezzi và Clive Ruggles 
nghiên cứu chi tiết địa điểm khảo cổ này vào năm 
2007.

Chankillo được xây dựng với độ chính xác 
đáng kinh ngạc. Theo dữ liệu đo đạc, 13 tháp đá ở 
Chankillo nằm cách nhau từ 4,7m đến 5,1m. Vào 
thời điểm mới xây dựng, các tháp hoàn toàn bằng 
phẳng trên đỉnh. 

Mỗi tháp có hình dạng và kích thước khác 
nhau với chiều rộng từ 70 – 130m và chiều cao lên 
tới 6m. Chúng nằm trải dài theo vị trí mọc và lặn 
của Mặt trời dịch chuyển dần theo hướng Bắc và 
Nam, dọc theo đường chân trời trong suốt một 
năm.

Giới khảo cổ cho rằng, các cư dân ở 
Chankillo có thể sử dụng đài quan sát để xác định 
chính xác thời điểm trong năm với độ sai lệch chỉ 
khoảng 1 – 2 ngày. 
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Toàn cảnh khu phức hợp khảo cổ Chankillo 
nhìn từ trên cao

Vào ngày Đông chí, Mặt trời mọc sau ngọn 
tháp xa nhất ở bên trái và sau đó theo thời gian, nó 
sẽ mọc phía sau mỗi ngọn tháp ở giữa, cho đến khi 
nó đến ngọn tháp xa nhất ở bên phải vào sáu tháng 
sau, trùng với ngày Hạ chí.

“Các nền văn minh cổ đại ở Peru đã tiến 
hành những quan sát thiên văn học tinh vi nhất vào 
thời điểm đó”, Ghezzi nói. Đài quan sát Mặt trời 
Chankillo giúp những người xây dựng nó biết thời 
điểm nào tốt nhất để trồng và thu hoạch mùa màng, 
cũng như thời điểm tiến hành các lễ hội tôn giáo.

Các bức tường tại khu di tích Chankillo 
từng có màu trắng sáng bóng, chứa các bức tranh 
và hình vẽ trang trí. Chúng đảm nhiệm chức năng 
phòng thủ với những lối vào giả. 

Ngoài 13 tháp đá và ngôi đền kiên cố, 
Chankillo còn bao gồm một quảng trường rộng 
lớn. Các công trình kiến trúc ở Chankillo đều được 
xây bằng đá, xuất hiện nổi bật trong khung cảnh sa 
mạc ven biển ở Peru.

“Chankillo là một kiệt tác của người Peru 
cổ đại. Một kiệt tác về kiến trúc, công nghệ và thiên 
văn học. Đây là một trong những cái nôi thiên văn 
học ở châu Mỹ”, Ghezzi nói.

Điều khó hiểu nhất về Chankillo là ai đã 
xây dựng khu phức hợp đáng kinh ngạc này? Các 
nhà nghiên cứu gần như không biết gì về những 
người xây dựng cổ đại, cũng như nền văn hóa đã 
tạo ra đài quan sát Mặt trời lâu đời nhất ở châu Mỹ. 
Nguyên nhân là do họ không phát hiện thấy bất kỳ 
hài cốt người nào tại khu di tích.

Tuy nhiên, giới khảo cổ tin rằng những 
người xây dựng Chankillo có thể thờ thần Mặt trời. 
Vì vậy, các tháp đá không chỉ đóng vai trò là lịch và 
đài quan sát, mà còn là nơi để những người xây 
dựng nó ca tụng mối liên hệ thần bí của họ với Mặt 
trời.

“Nếu người ta chỉ nhằm mục đích đo lường 
sự thay đổi của các mùa trong năm, họ không cần 
thiết phải tạo ra công trình kiến trúc vĩ đại như 
vậy”, Ghezzi cho biết. “Nhiều khả năng nó có 
nhiệm vụ truyền tải thông điệp chính trị hoặc tư 
tưởng về mối quan hệ mật thiết giữa một người cai 
trị nào đó với Mặt trời”.

Các bằng chứng khảo cổ cho thấy 
Chankillo đã bị bỏ hoang vào đầu thế kỷ thứ nhất 
sau Công nguyên. Sau đó, nó gần như bị lãng quên 
cho đến thế kỷ 19. Trong suốt nhiều thế kỷ, 

Chankillo đã phải đối mặt với gió mạnh, độ ẩm, 
động đất và những biến động nhiệt độ lớn trong khí 
hậu khắc nghiệt của sa mạc. Những yếu tố này gây 
ra xói mòn, phá hủy dần các công trình xây dựng 
bằng đá.

“Chankillo được xây dựng vào thời điểm 
có nhiều xung đột xã hội lớn. Tôi tin rằng 
Chankillo là sản phẩm từ quá trình Balkan hóa sau 
sự sụp đổ của nền văn hóa Chavín trước đó”, 
Ghezzi cho biết. Thuật ngữ Balkan hóa dùng để 
diễn tả quá trình chia cắt có tính toán một lãnh thổ 
thành một số quốc gia độc lập hoặc một số vùng 
nhỏ hơn với các dân tộc có xung đột lẫn nhau về lợi 
ích, mục đích là ngăn cản sự hình thành một lực 
lượng tập trung, thống nhất đe dọa người cai trị.

Quỹ Di tích Thế giới (WMF) bắt đầu hỗ trợ 
các nỗ lực nghiên cứu, khai quật và thiết lập ranh 
giới pháp lý cho khu phức hợp Chankillo. Gần đây, 
các tổ chức bao gồm WMF, Quỹ Bảo tồn Văn hóa 
của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) và Quỹ Selz đã hỗ trợ 
bảo tồn năm trong số các tháp đá của Chankillo, 
cũng như tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ nó.

Chankillo là địa điểm thứ ba của Peru được 
UNESCO thêm vào danh sách Di sản Thế giới 
trong thế kỷ này. Hai địa điểm còn lại là Qhapaq 
Ñan, một hệ thống đường giao thông rộng lớn do 
người Inca xây dựng và Caral, thành phố lâu đời 
nhất ở châu Mỹ. ■

Những vụ phun trào núi 
lửa lớn trong tương lai có thể 
làm mát Trái đất mạnh hơn

Núi lửa phun trào là một trong 
những lực mạnh nhất trên Trái đất. 
Ở mức phun trào mạnh nhất, núi 

lửa phun hàng triệu tấn hạt có khả năng chặn ánh 
sáng Mặt trời trong gần 5 năm, gây nguy hiểm cho 
mùa màng và dẫn đến “nhiều năm không có mùa 
hè”.

Những vụ phun trào khổng lồ này cũng 
đang bị thay đổi bởi biến đổi khí hậu. Một nghiên 
cứu mới cho thấy lượng khí nhà kính tăng lên sẽ 
khiến cho các chùm khí từ các vụ phun trào lớn 
vươn cao hơn, lan nhanh hơn và phản xạ nhiều ánh 
sáng mặt trời hơn, gây ra hiện tượng lạnh đột ngột 
và cực đoan hơn.

Một vụ phun trào năm 1991 từ Núi 
Pinatubo đã khiến nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh.

Trong nghiên cứu mới đăng trên tạp chí 
Nature Communications, Thomas Aubry, nhà địa 
vật lý tại Đại học Cambridge, và các đồng nghiệp 
đã kết hợp các mô phỏng máy tính về các vụ phun 
trào núi lửa với một mô hình khí hậu toàn cầu. 

Họ mô phỏng tác động khí hậu của các 
chùm khí thải ra từ các vụ phun trào núi lửa cỡ vừa 
hoặc cỡ lớn trong điều kiện của năm 2100 (nghiên 
cứu giả định vào năm 2100 Trái đất sẽ ấm rất nhiều 
so với hiện nay).

Thông thường, mỗi năm trên Trái đất chỉ có 
một hoặc hai vụ phun trào cỡ vừa vượt qua tầng đối 
lưu, vươn lên đến tầng bình lưu, vùng yên tĩnh, khô 

ráo ở trên môi trường khí hậu bề mặt Trái đất. 
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hai chiều 

tác động trái ngược nhau. Khi các hạt phản xạ lan 
truyền vào đến tầng bình lưu, chúng gây ra một đợt 
làm mát toàn cầu. 

Nhưng ngược lại, khí hậu cũng ảnh hưởng 
đến các vụ phun trào núi lửa: khi tầng đối lưu dần 
ấm lên, chiều cao của nó sẽ tăng, và những vụ phun 
trào núi lửa cỡ vừa sẽ không thể vượt qua tầng đối 
lưu để vào tầng bình lưu và gây ra tác động làm mát 
nữa.

Tuy nhiên, với những vụ phun trào cỡ lớn 
như Pinatubo thì khác. Trong kịch bản thế giới ấm 
lên 6°C vào năm 2100, tầng đối lưu sẽ cao thêm 1,5 
km, nhưng những vụ phun trào siêu lớn như vậy 
vẫn có thể xuyên thủng tầng bình lưu.

Ngoài ra, trong tương lai, các vụ phun trào 
cỡ lớn sẽ có tác động làm mát mạnh hơn. Khi đó, 
khí nhà kính giữ nhiệt độ ở gần bề mặt Trái đất, 
tầng bình lưu sẽ nguội đi, đặc biệt là ở các lớp trên 
của nó, vì thế không khí sẽ dịch chuyển lên xuống 
nhiều hơn trong lớp khí quyển này. 

Theo mô hình của nhóm nghiên cứu, vào 
năm 2100, sự dịch chuyển không khínày sẽ đưa các 
chùm hạt từ núi lửa di chuyển cao hơn khoảng 1,5 
km trong tầng bình lưu so với trước đây. 

Ngoài ra, sự ấm lên toàn cầu sẽ tăng cường 
gió ở tầng bình lưu, khiến các hạt phản xạ từ núi lửa 
lan nhanh hơn khắp tầng trên của bầu khí quyển tới 
các cực, tạo ra hiệu ứng chặn ánh sáng mặt trời và 
làm mát mạnh hơn.

Michael Mills, nhà hóa học khí quyển tại 
Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia, người 
không tham gia nghiên cứu, nói, kết quả cho thấy 
các vụ phun trào cỡ trung có thể không còn chạm 
tới tầng bình lưu là phát hiện "thú vị và quan 
trọng". 

Nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu cơ chế hoạt 
động của các hạt được mô phỏng bởi mô hình mới 
có phản ánh những gì sẽ xảy ra trong thế giới thực 
hay không, Mills nói thêm.

Nghiên cứu này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là 
câu trả lời, theo Aubry. Thứ nhất, nó chỉ nghiên cứu 
các vụ phun trào ở vùng nhiệt đới chứ không phải 
những vụ phun trào gần các cực hơn, nơi tầng bình 
lưu gần hơn với mặt đất. Và không rõ hiệu ứng làm 
mát từ các vụ phun trào núi lửa lớn hay hiệu ứng 
làm nóng từ các vụ phun trào nhỏ hơn sẽ tác động 
nhiều hơn đến khí hậu. ■
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Nhảy múa đến chết - dịch 
bệnh kỳ quái nhất trong lịch sử

Vào mùa hè năm 1518, một bệnh 
dịch kỳ lạ ở thành phố Strasbourg 
ngày nay thuộc Pháp đã khiến 

hàng trăm người nhảy múa không kiểm soát trong 
nhiều tuần liên tục cho đến khi chết vì kiệt sức.

Một bản vẽ năm 1564 của Peter Breughel 
mô tả những người bị bệnh nhảy múa ở Molenbeek

Dịch bệnh kỳ quái đã khiến nhiều người 
chết chỉ vì không thể dừng được vận động cơ thể 
trong nhiều ngày, nhiều tuần. Ảnh: Wikimedia 
Commons

Vào ngày 14/7/1518, một phụ nữ tên là 
Frau Troffea sống ở Strasbourg ra khỏi nhà và bắt 
đầu nhảy múa. Cô cứ vừa đi vừa nhảy nhót như vậy 
trong nhiều giờ cho đến khi gục xuống, mồ hôi đầm 
đìa, người co giật trên mặt đất.

Như thể trong cơn mê, hôm sau, rồi hôm 
sau nữa Troffea vẫn cứ liên tục nhảy múa, không 
thể dừng lại. Lạ là rất nhanh, những người khác bắt 
đầu “lây” chứng nhảy múa của cô và cũng đổ ra 
đường nhảy nhót không dừng được trong khoảng 2 
tháng. Số người mắc bệnh nhảy múa lên tới 400 
người dân địa phương.

Không ai biết điều gì đã khiến người dân thị 
trấn cứ tự dưng nhảy múa trái với ý muốn của họ, 
hoặc tại sao chứng nhảy múa không kiểm soát đó 
lại tồn tại lâu như vậy, để rồi cuối cùng có tới 100 
người chết. Các nhà sử học đã gọi sự kiện kỳ lạ này 
là dịch nhảy múa và mãi 500 năm sau nó vẫn để lại 
những bí ẩn.

Mặc dù hồ sơ lịch sử về bệnh dịch nhảy 
múa (còn được gọi là "chứng cuồng nhảy múa") 
không rõ ràng, nhưng các báo cáo còn để lại vẫn 
cho chúng ta biết phần nào về dịch bệnh lạ lùng 
này.

Sau khi dịch nhảy múa bắt đầu bằng cuộc 
marathon vận động cuồng nhiệt nhưng không hề 
vui vẻ của Frau Troffea, cơ thể cô cuối cùng cũng 
không chống chịu nổi với tình trạng kiệt sức 
nghiêm trọng. Nạn nhân thường chìm vào giấc ngủ 
sâu. Nhưng khi thức dậy, Troffea lại bắt đầu chu kỳ 
nhảy múa điên cuồng trước sự hoang mang của 

người thân. Cơ thể cô đầy chỗ bầm tím, rướm máu 
vì ngã khuỵu khi vận động.

Không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp 
lý nào, đám đông những người chứng kiến màn 
nhảy múa của Troffea nghi ngờ đó là tác động của 
ma quỷ. Họ nói rằng cô mang tội lỗi và không thể 
chống lại sức mạnh của ác quỷ đã chiếm quyền 
kiểm soát cơ thể mình.

Một bản khắc năm 1642 của Hendrik 
Hondius, dựa trên bản vẽ năm 1564 của Peter 
Breughel mô tả những người bị bệnh nhảy múa ở 
Molenbeek. 

Sau nhiều ngày không ngừng nhảy múa và 
không có lời giải thích nào cho sự mất kiểm soát cơ 
thể của mình, Troffea được người dân địa phương 
đưa đến một ngôi đền nằm trên dãy núi Vosges, nơi 
cô phải hành lễ để chuộc tội.

Nhưng chứng nhảy múa kỳ quái không 
dừng lại ở Troffea. Nó nhanh chóng lan ra khắp 
thành phố. Ban đầu khoảng 30 người bắt đầu nhảy 
múa không mệt mỏi ở cả nhà riêng và nơi công 
cộng, giống y như những gì Troffea đã làm.

Cuối cùng, có tới 400 người nhảy múa điên 
cuồng trên đường phố vào lúc cao điểm của bệnh 
dịch này. Tình trạng hỗn loạn mất kiểm soát trong 
suốt khoảng 2 tháng đã khiến nhiều người bỏ mạng 
vì đau tim, đột quỵ và kiệt sức. Có thông tin nói 
rằng vào lúc đỉnh điểm có tới 15 người chết mỗi 
ngày. Tính tổng cộng, có khoảng 100 người đã thiệt 
mạng trong cơn say của cơ thể.

Tuy nhiên, những người hoài nghi về câu 
chuyện kỳ quặc này đã đặt câu hỏi là làm thế nào 
mà mọi người có thể nhảy múa gần như liên tục 
trong nhiều tuần liền.

Để điều tra tính xác thực của bệnh dịch 
nhảy múa năm 1518, các nhà sử học hiện đại đã tìm 
kiếm và phân loại các thông tin. Họ cho rằng có đủ 
tài liệu chứng thực rằng dịch bệnh kỳ lạ đã thực sự 
xảy ra.

Các chuyên gia lần đầu phát hiện ra dịch 
bệnh này nhờ các ghi chép của một bác sĩ thời trung 
cổ là Paracelsu, đến Strasbourg sau khi dịch xảy ra. 
Hồ sơ khá phong phú về bệnh dịch nhảy múa cũng 
xuất hiện trong kho lưu trữ của thành phố, trong đó 
có đoạn ghi: “Gần đây có một dịch bệnh lạ xảy ra 
trong dân gian. Nhiều người trong cơn điên loạn 
bắt đầu nhảy múa. Họ cứ nhảy cả ngày lẫn đêm, 
không gián đoạn, cho đến khi bất tỉnh. Nhiều người 
đã chết vì nó”.

Một biên niên sử do kiến trúc sư Daniel 
Specklin ghi lại còn trong kho lưu trữ của thành 
phố Strasbourg cũng mô tả diễn biến của dịch 
bệnh: "Trong cơn điên loạn, mọi người cứ liên tục 
nhảy múa cho đến khi họ bất tỉnh và nhiều người đã 
chết".

Ban đầu trong một nỗ lực sai lầm để cứu 
chữa cho người dân bị dịch nhảy múa, hội đồng 
thành phố đã áp đặt một giải pháp “dĩ độc trị độc”: 
Họ khuyến khích các nạn nhân tiếp tục nhảy nhót 
đến khi chán và mệt không thể nhảy nữa. Hội đồng 
còn cung cấp các hội quán để người dân nhảy múa, 
tuyển các nhạc sĩ đệm đàn.

Nhưng sau khi hiểu rõ rằng bệnh dịch nhảy 
múa sẽ không sớm kết thúc, hội đồng thành phố đã 
đảo ngược cách tiếp cận. Họ quyết định rằng 
những người nhiễm bệnh phải được đưa lên ngôi 
đền để chuộc tội. Hoạt động nhảy múa, chơi nhạc 
bị cấm ở nơi công cộng.

Theo các tài liệu của thành phố, những “vũ 
công mê sảng” cuối cùng đã được đưa đến một 
ngôi đền thờ Thánh Vitus nằm trong hang động 
trên ngọn đồi ở thị trấn Saverne gần đó. Ở đó, bàn 
chân đẫm máu của họ được xỏ một đôi giày đỏ, rồi 
đi xung quanh bức tượng gỗ tạc Thánh Vitus.

Thật kỳ diệu, màn khiêu vũ điên cuồng 
cuối cùng cũng kết thúc sau vài tuần. Nhưng 
nguyên nhân của nó và giải pháp nào đã giúp kết 
thúc cơn cuồng say khiêu vũ thì vẫn là điều bí ẩn.

Mãi 5 thế kỷ sau, các nhà sử học vẫn không 
thể chắc chắn điều gì đã gây ra bệnh dịch nhảy múa 
năm 1518. Các giải thích thời hiện đại khác nhau 
cho rằng người dân có thể chịu tác động của một 
loại nấm mốc hướng thần, được gọi là ergot, mọc 
trên thân cây lúa mạch đen ở chỗ ẩm ướt và có thể 
sản sinh ra một chất hóa học tương tự như thuốc 
gây ảo giác LSD.

Những người theo giả thuyết này cho rằng 
nấm mốc ergot gây ra ảo giác, co thắt và giảm 
mạnh nguồn cung cấp máu.

Đưa ra một giả thuyết khác, nhà sử học 
John Waller cho rằng bệnh dịch nhảy múa chỉ đơn 
giản là một triệu chứng của chứng cuồng loạn hàng 
loạt thời Trung cổ. Ông Waller tin rằng chứng bệnh 
này xuất phát từ những điều kiện sống khủng khiếp 
ở Strasbourg vào thời điểm đó: nghèo khổ cùng 
cực, bệnh tật và đói kém khiến người dân nhảy múa 
vì chứng loạn thần do căng thẳng.

Ông cho rằng chứng rối loạn tâm thần tập 
thể này có thể trở nên trầm trọng hơn bởi những 
niềm tin siêu nhiên phổ biến thời đó, như truyền 
thuyết về Thánh Vitus. Những bằng chứng về bệnh 
cuồng khiêu vũ đều bắt nguồn từ các thị trấn gần 
sông Rhine, nơi truyền thuyết về Thánh Vitus rất 
phổ biến, trong đó có truyền thuyết cho rằng khi 
nổi giận, vị Thánh sẽ phạt người nào đó nhảy múa 
điên cuồng.

Nhà sử học John Waller tin rằng bệnh nhảy 
múa và các dịch bệnh tương tự trong thời Trung cổ 
là do chứng cuồng loạn hàng loạt. Ảnh: Wikimedia 
Commons

“Nếu chứng cuồng khiêu vũ thực sự là một 
trường hợp mắc bệnh tâm thần hàng loạt, chúng ta 
cũng có thể hiểu tại sao nó lại nhấn chìm nhiều 
người như vậy: rất ít hành động có lợi cho việc kích 
hoạt một dịch bệnh tâm thần toàn diện hơn quyết 
định của hội đồng thành phố khi đưa các vũ công 
vào cuộc", ông Waller viết trên tờ The Guardian.

Nếu giả thuyết của Waller về căn bệnh tâm 
thần hàng loạt thực sự lý giải được về bệnh dịch 
nhảy múa, thì đó là một ví dụ điển hình và đáng sợ 
về cách trí óc và cơ thể con người có thể phối hợp 
với nhau để tạo ra sự hỗn loạn. ■ 

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 
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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

Hứa Khải hẹn hò mỹ nhân 
10X

Hứa Khải bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn 
viên trẻ sinh năm 2000 Triệu Tình. Cô 
là nghệ sĩ cùng công ty quản lý với tài 

tử “Diên Hi công lược”.

Sohu đưa tin Hứa Khải bị bắt gặp hẹn hò với 
một cô gái trẻ. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật, 
cùng vào khách sạn, hôm sau mới rời đi. Danh tính 
bạn gái mới của Hứa Khải là Triệu Tình, “gà cưng” 
mới của biên kịch Vu Chính.

Theo Sohu, cả Hứa Khải và Triệu Tình đều 
thuộc công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh thị do biên 
kịch Vu Chính quản lý. Do đó, vị biên kịch “lắm tài 
nhiều tật” này nhanh chóng lên tiếng về tin tình ái 
của nghệ sĩ dưới trướng.

Lúc đầu Vu Chính có bài viết được cho là phủ 
nhận Hứa Khải hẹn hò. Anh viết: “Chờ đợi nửa 
ngày, chỉ có thế thôi ư? Mau lại đây xem mỹ nữ, 
người đẹp mà diễn xuất lại hay”. Tuy nhiên, sau đó, 
nhà sản xuất Diên Hi công lược thay đổi quan 
điểm: “Nghệ sĩ hàng đầu cũng rất cô đơn. Thỉnh 
thoảng hãy cho cậu ấy trở thành người bình 
thường”.

Theo Sohu, Vu Chính không phản đối việc 
nghệ sĩ của công ty hẹn hò. Anh còn lợi dụng cơ hội 
này để đánh bóng tên tuổi cho Triệu Tình. Hồi 
tháng 8, Vu Chính lần đầu giới thiệu Triệu Tình với 
công chúng. Trong đó, biên kịch họ Vu dành nhiều 
lời ca ngợi cho cô.

Theo Vu Chính, diễn viên mới được anh tuyển 
chọn theo 4 tiêu chí: có nhan sắc nổi bật với đường 
nét riêng biệt, gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên; 
tự tin; có tâm lý vững vàng trước những bình luận 
trái chiều trong dư luận và chấp nhận đóng vai diễn 
thấp kém như nha hoàn, kỹ nữ, thái giám hay lao 
dịch để tích lũy kinh nghiệm trước khi đóng chính.

Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu 
(Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền 
thông Chiết Giang. Triệu Tình là người mẫu Hán 
phục nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô có làn da trắng, 
gương mặt thanh tú và chiều cao 1,7 m. Theo QQ, 
Triệu Tình được nhận xét có vẻ đẹp lai trộn giữa 
Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Tình bắt đầu đóng phim từ năm 2021. 
Cô từng tham gia diễn xuất trong Magic Grocery 

Store, Palace: Devious Women. Hiện, Triệu Tình 
có 3 bộ phim chiếu mạng đang chờ phát sóng. Do 
non kém kinh nghiệm diễn xuất, nữ diễn viên đa số 
đóng vai phụ trên màn ảnh.

Trong khi đó, Hứa Khải là nghệ sĩ nam được 
Vu Chính ưu ái nhất. Anh thường xuyên đóng 
chính trong những bộ phim do ông chủ này đầu tư 
như Phượng Tù Hoàng, Diên Hi công lược, 
Thượng thực, Triều ca... Nam diễn viên từng nổi 
tiếng khắp châu Á với vai diễn Phó Hằng trong 
phim Diên Hi công lược phát sóng năm 2018.

Hứa Khải sinh năm 1995 và từng vướng tin 
hẹn hò với các đồng nghiệp cùng công ty như 
Trương Nam, Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn. 

                                                                  Đồ Nam

Chân Tử Đan tuyên bố bản 
thân “vô đối” trên màn ảnh võ 
thuật

Chân Tử Đan là một trong những ngôi 
sao võ thuật được rất nhiều khán giả 
yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Nam 

tài tử mang đến cho người xem nhiều tác phẩm 
kinh điển bằng lối diễn xuất tài tình cùng màn võ 
thuật đẹp mắt. Thế nhưng, Chân Tử Đan cũng từng 
đối mặt với những lời nhận xét, đánh giá anh là một 
người khá ngạo mạn và “ngông cuồng” vì những 
phát biểu trong buổi họp báo ra mắt phim. Cụ thể 
thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

Theo mình được biết, trong buổi ra mắt phim 
điện ảnh Nộ Hỏa (2021), Chân Tử Đan đã có 
những chia sẻ thế này: “Trong cuộc sống, mọi 
người có thể đánh bại tôi nhưng trên màn ảnh, 
không ai là đối thủ của tôi cả”. Qua lời phát ngôn 
này, có thể thấy Chân Tử Đan là một người vô cùng 
tự tin, phải chăng anh tự tin đến mức trở nên ngạo 
mạn luôn rồi sao?

Ngôi sao sinh năm 1963 cho biết, phim hành 
động cũng cần diễn xuất, giúp khán giả tin rằng là 
diễn viên thì bạn có thể cân đủ mọi loại vai, phải 
diễn làm sao dù chỉ là võ thuật trên màn ảnh mà 
trông chân thật như ngoài đời, đó mới là cảnh giới 
cao nhất.

Chân Tử của trước đây hay bây giờ vẫn luôn 
có một vị thế nhất định trong giới võ thuật. Sinh ra 
trong gia đình có truyền thống nghề võ, lại có thể 
chất và tài năng thiên bẩm, sau khi trưởng thành, 

Chân Tử Đan bắt đầu học võ truyền thống, tiếp đến 
anh lại học hỏi thuật đấm bốc của phương Tây, 
đồng thời dung nạp chúng vào trong tác phẩm của 
mình. Ngoài ra, nam tài tử cũng tham gia vai trò 
đạo diễn, chỉ đạo võ thuật trong các phim điện ảnh 
của Trung Quốc và cả quốc tế.

Động tác của Chân Tử Đan mang lại cho mình 
cảm giác vô cùng hiện đại, tính thực chiến cao với 
những pha hành động đẹp mắt. Đúng như câu nói 
“gừng càng già càng cay, trai càng có tuổi thì càng 
đẹp”. Tuy nhiên, nam diễn viên lại dính khá nhiều 
thị phi, trái ngược với hình tượng trên màn ảnh khi 
có những chiêu trò xấu với Ngô Kinh và Triệu Văn 
Trác.

Dẫu lắm thị phi trong đời sống nhưng phải 
công nhận một điều, phim võ thuật của Chân Tử 
Đan thật sự rất đáng xem phải không các bạn? 
Mình cũng một thời mê Diệp Vấn của nam tài tử 
như điếu đổ. 

                                                                    An Chi 

Son Ye Jin có mối quan hệ 
đầy bất ngờ với tình cũ Hyun 
Bin

Hyun Bin và Son Ye Jin là cặp đôi đình 
đám của làng giải trí Hàn Quốc. Cuộc 
sống hậu kết hôn của cặp đôi nhận 

được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện quá khứ cũng 
như mối quan hệ của cả hai cũng được không ít 
người đào lại, đưa ra bàn tán.

Mới đây nhất, cư dân mạng Hàn Quốc tiếp tục 
xôn xao về mối quan hệ giữa Son Ye Jin với “tình 
cũ màn ảnh” của Hyun Bin - Ha Ji Won. Trong quá 
khứ, Hyun Bin và Ha Ji Won đã có sự kết hợp vô 
cùng ăn ý trong bộ phim truyền hình mang tên Khu 
vườn bí mật, tác phẩm mang về thành công vang 
dội, góp phần củng cố danh hiệu sao hạng A của hai 
người. Bên cạnh đó, sự diễn xuất quá ăn ý cũng 
khiến Hyun Bin và Ha Ji Won không ít lần vướng 
tin đồn “phim giả tình thật”.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2011, Son 
Ye Jin từng tiết lộ: “Tôi gặp chị Ha Ji Won gần đây 
và chúng tôi trở thành chị em với nhau. Trong nghề 
diễn xuất 10 năm qua nhưng gần đây tôi mới lần 
đầu gặp chị ấy và trao đổi số điện thoại”.

Chia sẻ này cho thấy mối quan hệ vô cùng tốt 
đẹp giữa Son Ye Jin và Ha Ji Won. Cả hai không chỉ 
là những ngôi sao đình đám, có nhan sắc xinh đẹp, 
diễn xuất thực lực mà còn rất thân thiết với nhau.

Trước khi kết hôn, Son Ye Jin là người vô cùng 
chăm chỉ khi chỉ đầu tư cho sự nghiệp. Cô chưa 
từng công khai hẹn hò ai ngoài Hyun Bin. Bản thân 
Ye Jin cũng thừa nhận Hyun Bin chính là mối tình 
đầu của cô. Trong khi đó, nam tài tử này lại trải qua 
2 mối tình với Song Hye Kyo và Kang Sora sau đó 
mới gặp được “nửa kia” thực sự là Son Ye Jin.

Nói về hội bạn gái cũ của Hyun Bin, được biết, 
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Song Hye Kyo chính là bạn gái cũ đình đám 
nhất của nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh. Cặp đôi bắt 
đầu hẹn hò từ năm 2009 khi cùng nhau hợp tác 
chung trong bộ phim The World They Live In. 
Trước khi nam diễn viên sinh năm 1982 công khai 
hẹn hò với Son Ye Jin, Song Hye Kyo liên tục bị réo 
tên trên MXH vì loạt nghi vấn tái hợp với anh 
chàng.

Trong ngày cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin, 
Song Hye Kyo hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không 
có bất cứ động thái nào trên MXH từ việc đăng ảnh 

tới Story.

Nhân vật đình đám tiếp theo trong “tập thể 
người yêu cũ” của Hyun Bin chính là Kang Sora. 
Nữ diễn viên sinh năm 1990 hẹn hò với tài tử Hyun 
Bin từ tháng 10 năm 2016, tuy nhiên 1 năm sau đã 
chia tay.

Ngoài ra còn phải kể đến Hwang Ji Hyun, 
người bạn gái đầu tiên mà Hyun Bin công khai. Cả 
2 hẹn hò với nhau từ năm 2005, nhưng năm 2007 
cặp đôi chia tay.

Giờ đây Hwang Ji Hyun đã lập gia đình và có 1 
cuộc sống viên mãn bên ông xã giàu có. Khi hôn lễ 
của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức, người 
đẹp này không chia sẻ hay đăng tải bất cứ điều gì 
trên MXH.

Nhìn chung cho đến thời điểm hiện tại, những 
người tình cũ của Hyun Bin đều đã có sự nghiệp và 
có định hướng riêng của bản thân. Nam tài tử cũng 
có 1 gia đình hạnh phúc không còn vướng bận cũng 
như hạn chế tiếp xúc hay nhắc lại những mối tình 
đã qua.

Cuối tháng 11 vừa qua, cặp đôi Hyun Bin - 
Son Ye Jin đã chính thức chào đón con trai đầu lòng 
sau bao ngày chờ đợi. Hiện tại sức khỏe của cả mẹ 
và bé đều ổn định, Son Ye Jin dự định sẽ nghỉ ngơi, 
dưỡng sức tại 1 trung tâm chăm sóc sau sinh ở 
phường Yeoksam, quận Gangnam, Seoul.

Từ khi con trai đầu lòng chưa ra đời, Hyun Bin 
đã chứng tỏ tấm lòng của ông bố chiều con nhất nhì 
Kbiz. Tài tử mạnh tay chi đến 1000 USD để sắm xe 
đẩy siêu sang cho con trai. Đây là phiên bản giới 
hạn, chỉ có 299 chiếc trên toàn thế giới. Con đầu 
lòng của Hyun Bin và Son Ye Jin chính là 1 trong 
những em bé quyền lực nhất showbiz Hàn hiện 
nay.

Nhìn lại quá trình từ lúc hẹn hò, kết hôn rồi đến 
khi có con, Hyun Bin luôn hoàn thành xuất sắc vai 
trò của một người bạn trai, người chồng và giờ là 

người cha. Anh luôn chủ động bảo vệ, chăm sóc vợ 
từng li từng tí, hi sinh cả công việc vì bà xã, xứng 
danh “chồng quốc dân”. Vậy mới nói, Son Ye Jin 
quả là có “số hưởng” khi luôn được ông xã Hyun 
Bin yêu chiều. 

                                                             Hoàng Anh

Ngoại hình diễn viên đóng 
vai hoàng thượng trong 'Cấm 
hôn lệnh'

Khán giả hy vọng diễn xuất của Kim 
Young Dae sẽ tiến bộ hơn ở phim 
truyền hình “Cấm hôn lệnh”.

Sau khi 2 tập phim của Cấm hôn lệnh (tên gốc: 
The Forbidden Marriage) phát sóng, nam chính 
Kim Young Dae trở thành tâm điểm chú ý của khán 
giả. Trong phim, anh thủ vai Hoàng thượng Lee 
Heon. Đây là lần đầu tiên Kim Young Dae đóng 
chính trong dự án cổ trang. 

Sau khi thái tử phi Ahn Ja Yeon (Kim Min Joo 
đảm nhiệm) qua đời, Lee Heon vì quá vấn vương 
nên không đồng ý tái hôn. Triều đình theo đó ban 
sắc lệnh cấm tất cả phụ nữ độc thân kết hôn trước 

nhà vua. 

Với hình tượng bậc quân vương lãng mạn, 
chung tình, có thể làm bất cứ điều gì cho người 
mình yêu, nam chính Cấm hôn lệnh nhanh chóng 
chiếm được thiện cảm của người xem. 

Kim Young Dae sinh năm 1996 và bắt đầu 
diễn xuất ở tuổi 21. Khi ấy, anh chủ yếu đóng vai 
phụ trong các bộ phim Secret Crushes: Special 
Edition, Ngày đẹp trời em sẽ đến, Nhà trọ Waikiki. 
Sau vai diễn Joo Seok Hoon trong dự án Penthouse 
năm 2020, tên tuổi của Kim Young Dae bắt đầu 
được để ý. Anh được đề cử cho hạng mục Diễn viên 
mới xuất sắc của Giải thưởng Phim truyền hình và 
Diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải Baeksang 
lần thứ 57. 

Kim Young Dae sở hữu gương mặt điển trai 
cùng nhiều đường nét tương đồng đàn anh Kang 
Dong Won. Tuy nhiên, diễn xuất của anh không 
được đánh giá cao. Đầu năm nay, nam diễn viên 
tham gia dự án Shooting Stars cùng bạn diễn Lee 
Sung Kyung, song bộ phim không gây được tiếng 
vang. 

Khán giả cho rằng Shooting Stars không thành 

công vì nội dung cũ kỹ, phản ứng hóa học kém 
bùng nổ của cặp đôi chính và lối diễn một màu, đơ 
cứng của Kim Young Dae. Ở những cảnh quay với 
Lee Sung Kyung, Young Dae dường như bị lấn át 
bởi người đẹp sinh năm 1990. Một số người nhận 
định Kim Young Dae đã quá vội vàng nhận vai 
trong khi chưa trau dồi khả năng diễn xuất. 

Theo thống kê của Nielsen Korea, Cấm hôn 
lệnh đạt tỷ suất 4.6% toàn quốc sau khi lên sóng tập 
đầu tiên, cao hơn mức rating trung bình của bộ 
phim Fanletter, Please được chiếu trước đó trên đài 
MBC. Tập một của Fanletter, Please đạt tỷ suất cao 
nhất 2%, các tập phim còn lại dao động trong 
khoảng 0.9%-1.5%. Do đó, Cấm hôn lệnh được 
xem là có một khởi đầu thuận lợi. Người xem cũng 
hi vọng nhìn thấy sự đột phá ở Kim Young Dae. 

                                                                   Tú Anh

Kim Tae Hee xác nhận trở lại 
màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng 
bóng

Kim Tae Hee hiện đã bắt đầu quá trình 
quay phim và sẽ sớm quay trở lại màn 
ảnh nhỏ vào năm 2023.

Đại diện của Kim Tae Hee đã xác nhận nữ diễn 
viên sẽ sớm quay trở lại màn ảnh nhỏ với một series 
phim mới mang tên House with a yard. Hiện Kim 
Tae Hee vẫn đang trong quá trình quay phim cùng 
cả đoàn.

Trước đó, vào tháng 10, Kim Sung Oh và Lim 
Ji Yeon được cho là đã đàm phán để cùng tham gia 
với Kim Tae Hee. Nếu vậy, House with a yard có 
thể là bộ phim được khán giả mong chờ khi quy tụ 
dàn diễn viên đình đám này.

Bộ phim lần này thuộc thể loại kinh dị, hồi hộp 
được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Câu 
chuyện theo chân một người phụ nữ kết hôn với 
một bác sĩ. Cả hai có với nhau một cậu con trai 
thông minh. Những tưởng cuộc sống vô cùng hoàn 
hảo và hạnh phúc nhưng dần dần, cô bắt đầu nghi 
ngờ về chính cuộc sống của mình, liệu đây là thật 

hay chỉ là ảo tưởng của cô về “ngôi hạnh phúc có 
một chiếc sân”.

House with a yard cũng đánh dấu sự trở lại 
màn ảnh nhỏ của Kim Tae Hee sau 3 năm vắng 
bóng. Lần cuối cùng khán giả được thấy người đẹp 
sinh năm 1980 trên truyền hình là với bộ phim đình 
đám Hi Bye Mama! của đài tvN. Trong khi đó, bộ 
phim mới dự kiến sẽ chính thức lên sóng vào năm 
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Trương Học Hữu thú nhận 
không có thu nhập trong những 
năm gần đây

Với việc các buổi biểu diễn bị hủy bỏ và 
các dự án quay phim bị hoãn lại do đại 
dịch, không có gì lạ khi nghe những 

người nổi tiếng than thở về việc thiếu thu nhập.

Nhưng chắc hẳn không ai mong đợi sẽ nghe 
tin tức đáng buồn đó từ một ngôi sao như Trương 
Học Hữu, đặc biệt là ai cũng biết ngôi sao này có 
thói quen tiết kiệm như thế nào.

Trong một cuộc phỏng vấn trên một chương 
trình thời sự của Hong Kong vào đầu năm nay, 
Trương Học Hữ chia sẻ rằng trước đây thu nhập từ 
ca hát của ông không ổn định nên ông phải dựa vào 
diễn xuất để kiếm thêm thu nhập.

“Hồi đó, tôi không biết mình có thể kiếm được 
bao nhiêu từ ca hát và liệu nó có thể duy trì sinh kế 
của tôi không. Nhưng với diễn xuất, tôi biết. Ví dụ, 
nếu tôi quay bảy bộ phim trong năm, tôi biết mình 
kiếm được bao nhiêu tiền... nên trong một thời 
gian, đó là nguồn thu nhập chính của tôi” - Trương 
Học Hữu giải thích.

Chỉ sau khi bắt đầu nhận được nhiều cơ hội 
biểu diễn hơn, Trương Học Hữu mới cắt giảm diễn 
xuất, chỉ nhận những vai mà mình quan tâm hoặc 
khi anh phải trả ơn cho ai đó. Và mặc dù ngôi sao 
61 tuổi có một số công việc và buổi biểu diễn được 
sắp xếp trong những năm gần đây, nhưng chúng đã 
không thành hiện thực do đại dịch.

“Tôi không có bất kỳ thu nhập nào trong 
những năm gần đây” - Trương Học Hữu khẳng 
định.

Mặc dù vậy, Trương Học Hữu cũng được biết 
là sở hữu nhiều tài sản. Tuy nhiên, là người rất thận 
trọng khi nói đến các khoản đầu tư nên Trương Học 
Hữu thích các lựa chọn rủi ro thấp. Khi được hỏi tại 
sao anh không cho thuê nhiều tài sản của mình để 
kiếm thu nhập thụ động, Trương Học Hữu đã bác 
bỏ ý kiến đó và nói rằng tất cả tài sản của ta đều là 
để anh sử dụng.

Trương Học Hữu nói anh không muốn đối phó 
với sự căng thẳng của việc trở thành chủ nhà.

“Trở thành chủ nhà là một công việc khó khăn. 
Nếu cửa sổ bị rò rỉ, đó là vấn đề của tôi, ngay cả khi 
có bão và rõ ràng đó không phải là lỗi của tôi… 
Nếu có rò rỉ từ thiết bị ở tầng trên, đó cũng là vấn đề 
của tôi, khi đường ống bị vỡ tôi phải sửa nó. Có rất 
nhiều vấn đề”. 

                                                                    An Chi

Ma Dong Seok bị quỵt tiền 
đóng phim

Nhà sản xuất của bộ phim “Hive” 
không trả thù lao cho nam diễn viên 
Ma Dong Seok do thiếu kinh phí.

Ngày 21/12, Hankookilbo đưa tin vì khó khăn 
tài chính, bộ phim dựa trên webtoon nổi tiếng Hive 
bị tạm ngưng sản xuất. Đồng nghĩa, lịch quay phim 
của Ma Dong Seok - nam diễn viên đảm nhận vai 
chính - bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Big Punch ENT - công ty quản lý 
của Ma Dong Seok - lên tiếng. Công ty cho biết: 
“Hive bị ngưng sản xuất do vấn đề tài chính của 
Ascendio. Quả thực thù lao của Ma Dong Seok 
chưa được thanh toán. Chúng tôi đang chờ phản 
hồi từ Ascendio”.

Hồi tháng 8, tin Ma Dong Seok đảm nhận vai 
nam chính trong Hive khiến nhiều khán giả phấn 
khích bởi đây là loạt phim trên nền tảng trực tuyến 
đầu tiên của tài tử 51 tuổi.

Dựa trên webtoon cùng tên của Kim Kyu Sam, 
Hive lấy bối cảnh hậu tận thế, nơi một loài côn 
trùng khổng lồ xuất hiện và hủy diệt nền văn minh. 
Phim do Kwak Kyung Taek và Lee Khan đồng đạo 
diễn.

Với kinh phí hơn 20 tỷ won (khoảng 15,4 triệu 
USD), mùa đầu tiên bao gồm 6 tập. Phim dự kiến 
có sự đột phá về hình ảnh khi kết hợp VFX (kỹ xảo) 
và real-time engine (tính năng nổi bật cho phép 
người xem tương tác với môi trường 3D). Sau khi 
việc quay phim bị trì hoãn vì thiếu kinh phí, nhiều 
người đặt câu hỏi liệu Hive có đạt được tham vọng 
trở thành bom tấn như ban đầu đề ra.

Trong Hive, Ma Dong Seok thủ vai Dogman, 
một chiến binh dũng mãnh có nhiệm vụ tiêu diệt lũ 
côn trùng khổng lồ. Với ngoại hình rắn rỏi hợp 
nguyên tác, cùng tài năng được công nhận, Ma 
Dong Seok được kỳ vọng không làm người hâm 
mộ bộ truyện thất vọng.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là diễn viên 
Mỹ gốc Hàn. Anh bắt đầu nghiệp diễn từ năm 
2005, chuyên đảm nhận các vai gai góc, mạnh mẽ. 
Một số phim tiêu biểu của anh gồm Train To 
Busan, The Outlaws, Eternals… Ngoài vai trò diễn 
viên chính, Ma Dong Seok còn tham gia sản xuất 
các tác phẩm ăn khách như The Roundup, The 

Outlaws... 

                                                                 Dạ Ngân

Bom tấn của Ngô Kinh chưa 
chiếu đã bị bóc lỗi sai

Ngày 15/12, Sina đưa tin phim điện ảnh 
Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh đóng 
chính vừa ra mắt trailer và nhận được 

nhiều lời khen ngợi của khán giả. Tuy nhiên, khán 
giả đã chỉ ra lỗi sai về mặt khoa học của phim.

Theo đó, vị khán giả có tên Dịch Hồn Vân có 
bài viết dài chỉ ra sai sót trong quá trình chiếc máy 
bay tiêm kích tàng hình J-20 cất cánh. Đạo diễn 
Quách Phàm sau đó đại diện cho ê-kíp làm phim 
cảm ơn khán giả họ Dịch và cho biết sẽ chỉnh sửa 
cảnh quay. Tinh thần tiếp thu ý kiến của người xem, 
dám nhận lỗi sai của Quách Phàm nhận được sự tán 
thưởng của công chúng.

Vướng lỗi sai nhỏ, tuy nhiên, trailer Lưu lạc 
địa cầu 2 vẫn được đánh giá là mãn nhãn. Trailer 
tung nhiều hình ảnh kỹ xảo đẹp mắt, mượt mà, 
không kém các phim bom tấn khoa học viễn tưởng 
của Hollywood. Phần âm thanh dồn dập thể hiện 
không khí khẩn trương, đầy căng thẳng khi Trái 
Đất bước vào thời kỳ diệt vong, con người hỗn loạn 
khi đối mặt với thảm họa toàn cầu.

Theo Quách Phàm, Lưu lạc địa cầu 2 mang 
đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, âm thanh gây 
sốc và choáng ngợp cho khán giả. Tạo ra kỹ xảo 
điện ảnh về không gian của nhà du học vũ trụ “như 
thật”, đạt trình độ kỹ thuật và công nghệ như 
Hollywood là chìa khóa quyết định thành công cho 
dự án.

Bên cạnh đó, đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 sử 
dụng J-20 Mighty Dragon (Mãnh Long) là máy 
bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của không quân 
Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Điều đó cho thấy 
mức độ đầu tư lớn của ê-kíp.

Theo Sohu, Lưu lạc địa cầu được xem là ngọn 
cờ đầu của thể loại khoa học vũ trụ - hàng không 
trong nền điện ảnh xứ tỷ dân. Phần tiếp theo cũng 
được kỳ vọng tiếp tục mở ra kỷ nguyên mới cho 
dòng phim khoa học viễn tưởng còn non trẻ ở 
Trung Quốc.

Chia sẻ với truyền thông, Ngô Kinh, Lưu Đức 
Hoa, Sa Dật và đạo diễn Quách Phàm bày tỏ tham 
vọng Lưu lạc địa cầu 2 thống trị phòng vé quan 
trọng nhất năm - mùa phim Tết Âm lịch 2023, vượt 
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qua phần 1 với doanh thu 4 tỷ 654 triệu NDT. 

                                                                  Đồ Nam

Gia sản trăm triệu USD của 
Lâm Phong

Cùng em trai được thừa kế hàng trăm 
triệu USD của cha nhưng Lâm Phong 
không ngừng phấn đấu. Anh tích lũy 

được khối tài sản riêng không nhỏ từ kinh doanh và 
hoạt động nghệ thuật.

QQ đưa tin Lâm Phong khai trương nhà hàng 
mới ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Nhiều ngôi sao 
Hong Kong như Quách Chính Hồng, Ngô Trác Hy, 
Bạch Tử Hiên, Lương Liệt Duy, Lương Tranh... 
đến ủng hộ nam diễn viên. Theo truyền thông, Lâm 
Phong chi khoản tiền lớn mời đầu bếp Michelin 
đến quản lý nhà hàng.

Theo QQ, Lâm Phong hiện nắm giữ khối tài 
sản cá nhân hơn 100 triệu NDT (14,3 triệu USD). 
Ngoài thu nhập từ ngành giải trí, nam nghệ sĩ còn 
thu lợi nhuận từ việc kinh doanh nhà hàng, quán 
bar cùng em trai Lâm Dật Minh. Công việc làm ăn 
giúp anh em tài tử Sứ đồ hành giả bỏ túi hàng chục 
triệu NDT/năm.

Lâm Phong và em trai Lâm Dật Minh là người 
thừa kế khối tài sản hơn 2 tỷ NDT (286 triệu USD) 
của cha Lâm Hoa Quốc. Ông “trùm địa ốc” ở Hạ 
Môn (Trung Quốc) từng có ý định để Lâm Phong 
tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nhưng 
nam nghệ sĩ không có hứng thú và quyết đi theo 
con đường nghệ thuật. Trọng trách này hiện thuộc 
về Lâm Dật Minh. Dù vậy, Lâm Phong vẫn hợp tác 
đầu tư cùng em trai ở nhiều lĩnh vực.

Gia đình giàu có và thu nhập cao giúp Lâm 
Phong có cuộc sống thoải mái, chuyên tâm làm 
nghệ thuật. Gia đình anh hiện sống trong biệt thự 
hạng sang ở Hong Kong, có giá hơn 60 triệu HKD 
(7,7 triệu USD).

Lâm Phong sinh năm 1979, nổi tiếng với các 
phim Cỗ máy thời gian, Song long Đại Đường, 
Sóng gió gia tộc, series Sứ đồ hành giả, Không thể 
khuất phục, Ranh giới thiện ác, Ỷ Thiên Đồ Long 
ký 2022 (vai Trương Vô Kỵ). Sau nhiều năm làm 
nghề, Lâm Phong vẫn giữ được vị thế và là nghệ sĩ 
Hong Kong nhận được sự yêu mến bậc nhất của 
khán giả.

Lâm Phong đang hạnh phúc bên người mẫu 
Trương Hinh Nguyệt và con gái đầu lòng. Họ kết 
hôn cuối năm 2019 nhưng chưa tổ chức hôn lễ vì 
dịch bệnh. Theo Lâm Phong, anh không ký thỏa 
thuận tiền hôn nhân liên quan đến tài sản với 
Trương Hinh Nguyệt. Anh cho rằng khi quyết định 
kết hôn, người phụ nữ của mình cần được hưởng 
những điều tốt đẹp và xứng đáng. 

                                                                      Di Hy

Tài tử Phan Việt Minh bị phạt 
74.000 USD 

Ngày 19/12, iFeng đưa tin tài tử Phan 
Việt Minh và công ty Thượng Hải 
Đông Cát bị Cục quản lý và giám sát 

thị trường Thượng Hải xử phạt lần lượt là 258.000 
NDT (37.000 USD) và 1,12 triệu NDT (175.000 
USD) vì quảng cáo sai sự thật về công dụng của 
thực phẩm.

Ngoài ra, Phan Việt Minh còn bị cơ quan chức 
năng tịch thu tiền cát-xê 37.000 USD. Tổng mức 
xử lý anh phải nộp lại cho Cục quản lý và giám sát 
thị trường Thượng Hải là 74.000 USD.

Theo Sina, vào tháng 3/2021, Phan Việt Minh 
quay video giới thiệu đồ uống bổ sung dưỡng chất 
hàng ngày cho cơ thể. Nhưng thực tế, mặt hàng tài 
tử Đạo mộ bút ký chào bán vẫn chưa được xác định 
công dụng đối với sức khỏe. Với việc nhận tuyên 
truyền sản phẩm phóng đại công hiệu, Phan Minh 
Việt và hàng loạt công ty liên quan được xác định 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Từ năm 2021, Tổng cục Quản lý Thị trường 
Trung Quốc công bố chiến dịch rà soát hợp đồng 
quảng cáo của các nghệ sĩ. Theo quy định, người 
nổi tiếng nhận quảng cáo sản phẩm kém chất 
lượng, lừa gạt hay làm tổn hại đến sức khỏe và tính 
mạng khách hàng sẽ bị phạt hành chính, không 
được phép nhận quảng cáo mới trong vòng 3 năm 
liên tiếp.

Cảnh Điềm là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz 
Trung Quốc nhận hình phạt từ Tổng cục Quản lý 
Thị trường Trung Quốc khi Luật quảng cáo được 
áp dụng với người nổi tiếng. Ngôi sao Tư Đằng 
nhận mức phạt hành chính với tổng số tiền 7,2 triệu 
NDT (hơn 1 triệu USD) vào tháng 5. Vụ việc khiến 
danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
và phải hạn chế hoạt động nghệ thuật.

Phan Việt Minh sinh năm 1974, là diễn viên 
thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng nhận 
được giải thưởng diễn xuất danh giá tại Kim Kê, 
Bách Hoa, Phượng Hoàng. Các bộ phim lưu dấu ấn 
của tài tử có thể kể đến Tình yêu màu xanh, Đường 
tình sử, Truyền kỳ hoàng đế Chu Nguyên Chương, 
Bạch Xà truyện, Kinh hoa yên vân, Kiến đảng vĩ 
nghiệp... 

                                                                      Di Hy

Yang Hyun Suk được phán 
vô tội trong vụ việc uy hiếp Han 
Seo Hee

Tòa án Quận trung tâm Seoul đã công bố 
Yang Hyun Suk - cựu CEO của YG 
Entertainment vô tội trước tội danh uy 

hiếp Han Seo Hee để che đậy hành vi sử dụng ma 
túy của nghệ sĩ trực thuộc công ty là Kim Han Bin 
(B.I).

Tại phiên tòa mới nhất, thẩm phán tuyên bố 
không có đủ bằng chứng để kết luận bị cáo đe dọa 
nạn nhân. Theo YTN, yếu tố quan trọng nhất tác 
động đến phán quyết là độ đáng tin cậy của nhân 
chứng Han Seo Hee. Tòa án cho biết không có dấu 
hiệu cho thấy nhân chứng sợ hãi, có hành vi hoặc 
quyết định bất thường do bị đe dọa.

Ngoài ra, sau khi xem xét hồ sơ điều tra và bài 
phỏng vấn với truyền thông của Han Seo Hee, tòa 
án nhận thấy phát ngôn của Yang Hyun Suk mà 
Han Seo Hee cung cấp trong lời khai “ngày càng 
trở nên cụ thể, kích động”. Điều này khiến tòa án 
nghi ngờ độ tin cậy của lời khai mà Han Seo Hee 
đưa ra dựa trên trí nhớ.

Trước đó vào năm 2021, Yang Hyun Suk bị 
buộc tội đe dọa và có hành vi uy hiếp nhằm cố gắng 
bao che vụ việc dính líu đến chất cấm của B.I. Theo 
lời của Han Seo Hee, Yang Hyun Suk đã ra lệnh 
cho cô rút lại lời khai với cảnh sát về việc B.I có 
liên quan đến giao dịch ma túy.

Tuy nhiên, vụ việc đã sớm được đưa ra ánh 
sáng và B.I phải trải qua cuộc điều tra chính thức về 
việc mua bán, sử dụng các loại chất cấm như LSD 
cũng như cần sa. Tháng 9/2021, tòa án phán quyết 
B.I phạm tội tàng trữ, sử dụng ma túy và kết án anh 
4 năm quản chế. Trong khi đó, Yang Hyun Suk bị 
truy tố vì tội danh uy hiếp Han Seo Hee với mức án 
được công tố viên đề nghị lên đến 3 năm tù giam. 

                                                                    An Chi
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Huỳnh Trí Hiền: Bỏ nghề 
cảnh sát để ị  đóng phim nhưng b
TVB ghẻ lạnh và hôn nhân 20 
năm không con cái

Kết hôn năm 2004, Huỳnh Trí Hiền và 
vợ quyết định không sinh con. Ở tuổi 
55, tài tử TVB chủ yếu dành thời gian 

cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Làm ăn 
phát đạt, nam diễn viên không còn phụ thuộc vào 
nghề diễn để kiếm thu nhập. Anh hiện có cuộc sống 
giàu có, sung túc ở đất Hong Kong đắt đỏ.

Tài tử bỏ nghề cảnh sát để đóng phim

Với những khán giả yêu thích phim truyền 
hình TVB, Huỳnh Trí Hiền không phải là cái tên xa 
lạ.

Tài tử sinh năm 1967 là gương mặt quen thuộc 
trên màn ảnh nhỏ Hong Kong và được khán giả biết 
đến qua nhiều bộ phim như Cảnh Sát Thép, Nữ 
Thần Thám, Chân Mệnh Thiên Sư, Anh Hùng Xạ 
Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cung Tâm Kế, Tiên 
Kiếm Kỳ Hiệp, Chân Tình…

Tuy nhiên ít người biết, trước khi trở thành 
một diễn viên, Huỳnh Trí Hiền từng là một cảnh sát 
hoàng gia Hong Kong. Anh theo đuổi công việc 
này 3 năm, sau đó tham gia khóa đào tạo diễn viên 
TVB và ký hợp đồng với nhà đài.

Không giống như nhiều diễn viên cùng thời, 
những ngày đầu khởi nghiệp của Huỳnh Trí Hiền 
rất khó khăn. Anh phải đóng vai phụ, vai phản diện 
trong một thời gian dài. Dù vậy, những vai diễn 
trong các bộ phim đình đám như Thác Lôi trong 
Anh Hùng Xạ Điêu 1994. Hốt Tất Liệt trong Thần 
Điêu Đại Hiệp 1995 đã giúp nam diễn viên đến gần 

hơn với khán giả.

Phải đến giai đoạn 2014, khi dàn “tiểu sinh” 
của TVB dần rời nhà đài, Huỳnh Trí Hiền mới 
được đưa lên làm tiểu sinh mới và nhận vai chính. 
Từ đó, diễn xuất của anh được nhiều khán giả công 
nhận và khen ngợi.

Nhờ gương mặt góc cạnh, nam tính cùng lợi 
thế từng làm cảnh sát, Huỳnh Trí Hiền thường thể 
hiện tốt những vai sếp uy quyền trong tổ trọng án.

Tính đến nay, Huỳnh Trí Hiền đã trải qua hơn 
20 năm thăng trầm cùng TVB. Tuy vậy, những 

năm gần đây, tài tử 55 tuổi không còn được nhà đài 
ưu ái. Từng có tin đồn anh bị TVB ghẻ lạnh dù từng 
là một diễn viên sáng giá.

Vì vậy, sự nghiệp của Huỳnh Trí Hiền ngày 
càng đi xuống. Nam diễn viên vẫn tham gia phim 
đều đặn nhưng hiện không nhận được những vai 
diễn nặng ký mà quay về đóng vai phụ.

Hôn nhân gần 20 năm không có con cái vẫn 
hạnh phúc

Sự nghiệp không còn thành công như trước, 
Huỳnh Trí Hiền chuyển hướng sang kinh doanh để 
kiếm tiền lo cho bà xã có một cuộc sống sung túc 
hơn. Từ năm 2018, anh đầu tư mở thẩm mỹ viện ở 
khu Trung Hoàn, Hong Kong. Công việc kinh 
doanh của nam diễn viên ngày càng phát đạt trong 
vài năm trở lại đây. Hiện tại, Huỳnh Trí Hiền có 
cuộc sống giàu có, thoải mái bên bà xã làm ngoài 
ngành giải trí. Cặp vợ chồng thường xuyên bị 
truyền thông chụp lại hình ảnh tay trong tay đi mua 
sắm. Vợ chồng ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp sở 
hữu căn nhà khang trang ở Hong Kong, có giá lên 
đến 9 triệu HKD.

Dù đã kết hôn gần 20 năm và không có con cái, 
nhưng Huỳnh Trí Hiền vẫn rất yêu thương vợ. 
Theo nam diễn viên chia sẻ: “Xã hội Hong Kong 
khiến tôi cảm thấy không an toàn”. Thay vào đó, cả 
hai nhận nuôi nhiều thú cưng trong nhà.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, tài tử 
TVB cho biết: “Trong cuộc sống, tôi luôn chia sẻ 
cùng vợ để cô ấy hiểu được đặc thù công việc của 
tôi. Một khi vợ hiểu thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp 
hơn nhiều”.

Tài tử cũng từng tiết lộ, không ít lần bị phụ nữ 
tiếp cận, nhưng anh biết mình phải làm gì để giữ 
gìn hạnh phúc gia đình. “Một khi cảm thấy có gì đó 
không đúng, tôi sẽ thoát ra ngay. Những thứ này có 
thể phá hủy hôn nhân của một người… Trong cuộc 
sống, tôi luôn chia sẻ cùng vợ để cô ấy hiểu được 
đặc thù công việc của tôi. Một khi vợ hiểu thì mọi 
thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều”, anh nói.

Vốn là người yêu thích bếp núc, nam tài tử còn 
thường xuyên vào bếp trổ tài nấu nướng, làm nhiều 
món ăn ngon cho bà xã thưởng thức.

Ở tuổi 55, nam diễn viên cùng vợ sống hạnh 
phúc, nuôi các chú cún và chăm sóc chúng vô cùng 
chu đáo. Trên trang cá nhân, Huỳnh Trí Hiền cũng 
thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình bên thú 
cưng.

                                                                   Mi Vân

Go Yoon Jung - Nữ chính 
'Hoàn hồn': Tự vẽ cấu trúc để 
phẩu thuật thẩm mỹ, vịt hóa 
thiên nga, 'ăn đứt' Kim Tae Hee

Go Yoon Jung là người mẫu - diễn viên 
sinh năm 1996, cao 1m67. Mang nét 
đẹp hài hòa đến từng milimet, cô được 

coi là một trong 3 hình mẫu phẫu thuật mới ở quốc 

gia nổi tiếng với công nghệ dao kéo hàng đầu, bên 
cạnh “Hot girl mặt mộc” Hong Soo Joo và Sung Zi 
Young - mỹ nhân xuất thân là người mẫu chụp 
lookbook.

Từ các mốc giải phẫu hay những chi tiết nhỏ, 
tỷ lệ khuôn mặt của mỹ nhân 9X đều chạm đến 
ngưỡng gần như chuẩn chỉnh. Nét đẹp hoàn hảo ấy 
càng nổi bật khi cô chụp ảnh profile. Chỉ với make 
- up nhẹ nhàng, nữ diễn viên trẻ vẫn gây thương 
nhớ bởi đường nét “băng thanh ngọc khiết”, làn da 
trắng không tỳ vết.

Tuy nhiên, sở hữu ngoại hình quá nổi bật cũng 
khiến cô vướng tin đồn “trùng tu” nhan sắc để có vẻ 
ngoài long lanh như hiện tại. Nhưng chính Go 
Yoon Jung từng thắn thừa nhận đã phẫu thuật thẩm 
mỹ trong quá khứ.

Qua ảnh thời đi học, có thể thấy người đẹp có 
ngoại hình khác hẳn bây giờ với đặc điểm mắt một 
mí và mũi tẹt. Song nhiều người cho rằng cô gái 
trong bức ảnh được lan truyền trên mạng là một sao 
nữ khác, không phải Go Yoon Jung. Ngôi sao 9X 
chia sẻ vì kém xinh nên bản thân đã trở thành nạn 
nhân của bắt nạt học đường. Vì thế, cô lựa chọn tìm 
đến “dao kéo” để thoát khỏi những lời châm chọc 
và quyết định này nhận được sự ủng hộ từ gia đình 
cô. Đặc biệt, diễn viên 25 tuổi đã tận dụng năng 
khiếu hội họa, tự nghiên cứu cấu trúc gương mặt và 
thiết kế diện mạo, từ đó giúp bác sĩ làm nên vẻ 
ngoài như ý muốn của mình.

Hậu phẫu thuật, có thể nói Go Yoon Jung đã 
gia nhập hội người đẹp “vịt hóa thiên nga” thành 
công nhất xứ Hàn. Sau khi chỉnh mũi, chóp mũi và 
môi của 9X tạo nên góc 90 độ, độ cong của sống 
mũi với trán lại tạo thành góc 120 độ - đây dều là 
các con số “siêu thực” mà hội chị em khao khát. Ở 
những góc nghiêng, gương mặt đạt tỉ lệ kim cương 
tỏa ra sức hút khiến người xem không thể rời mắt.

Trở thành sao nữ có nét đẹp không góc chết 
cùng khí chất ấn tượng, Youn Jung được bình chọn 
là một trong 3 hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lý 
tưởng tại Hàn Quốc và người hâm mộ dễ dàng bắt 
gặp hình ảnh của cô trên các poster quảng cáo tại 
hàng loạt viện thẩm mỹ khắp đất nước.

Về sự nghiệp, năm 2018, người đẹp họ Go bất 
ngờ nổi tiếng sau khi chụp ảnh cho một tạp chí thời 
trang tại Hàn. Từ một hot girl kém nổi, cô nàng 9X 
với khí chất độc đáo nhanh chóng trở thành mẫu nữ 
được săn đón, được ca ngợi “nữ thần thế hệ mới” 
trong làng lookbook xứ kim chi. Đầu năm 2019, cô 
nhận nhiều lời khen về diễn xuất khi thủ vai phụ 
trong phim do Park Jin Young (GOT7) đóng chính 
- He is psychometric. Sau bộ phim, Go Yoon Jung 
tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Sweet 
Home, Law School… Với nhan sắc, thần thái ấn 
tượng cùng những nỗ lực không ngừng để chứng tỏ 
tài năng, tin rằng sao nữ sinh năm 1996 sẽ còn tiến 
xa hơn nữa trong tương lai.

Mới đây, bộ phim cổ trang giả tưởng Hoàn 
Hồn (Alchemy of Souls) lên sóng đã nhận được 
nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.
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Dưới đây là 4 sự thật thú vị về Go Yoon Jung:

1. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với “He Is 
Psychometric”

Go Yoon Jung lần đầu tiên được biết đến với tư 
cách là một nữ diễn viên qua K-Drama lãng mạn 
giả tưởng, “He Is Psychometric” vào năm 2019. 
Cô đóng vai Kim So Hyun, một bà mẹ đơn thân và 
là bạn thân nhất của nữ chính Yoon Jae In (Shin Ye 
Eun). Dù là vai diễn đầu tiên nhưng Yoon Jung đã 
thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, nhận được 
nhiều lời khen ngợi và quan tâm của cả cộng đồng 
fan trong nước và quốc tế. Kể từ khi ra mắt, Youn 
Jung đã là một nữ diễn viên đáng để theo dõi.

2. Là sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật

Trước khi theo đuổi ước mơ của mình trong 
ngành giải trí, Go Yoon Jung đã theo học nghệ 
thuật. Niềm yêu thích nghệ thuật của cô bắt đầu từ 
khi còn nhỏ vì thế cô theo học tại trường Trung học 
Nghệ thuật Seoul. Sau khi tốt nghiệp trung học, 
Yoon Jung theo học Đại học Nữ sinh Seoul và lấy 
bằng nghệ thuật đương đại. Kết hợp thời trung học 
và đại học, nữ diễn viên đã dành hơn bảy năm để 
học nghệ thuật. Từ một vài bức ảnh cô ấy chia sẻ, 
tất cả những năm đó chắc chắn đã được đền đáp. 
Nếu Yoon Jung không chọn trở thành một diễn 
viên, cô ấy chắc chắn đã có thể trở thành một nghệ 
sĩ triển vọng.

Có thể bạn chưa biết để có được gương mặt 
với tỉ lệ kim cương như hiện tại, nữ diễn viên đã trải 
qua phẫu thuật thẩm mỹ, điều này không còn quá 
xa lạ khi nền công nghiệp thẩm mỹ của Hàn Quốc 
trở nên phổ biến và phủ sóng toàn cầu.

Tuy nhiên có một điều đặc biệt là, Yoon Jung 
đã tận dụng kiến thức mỹ thuật của mình để tự thiết 
kế gương mặt mới, có nghĩa là cô ấy yêu cầu bác sĩ 
thực hiện phẫu thuật theo yêu cầu của mình thay vì 
nghe theo tư vấn của họ.

3. Là người mẫu hàng top

Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Go 
Yoon Jung đã trở thành người mẫu trang bìa cho 
tạp chí Tomorrow của trường đại học. Kể từ đó, cô 
làm người mẫu cho nhiều tạp chí khác nhau như 
Elle, Vogue và Cosmopolitan. Yoon Jung cũng 

từng hợp tác với các thương hiệu như Hoegaarden, 
L'Oréal Paris và Yunjac. Với vẻ đẹp hút hồn và 
hình ảnh quyến rũ, không có gì lạ khi cô ấy cũng 
thống trị thế giới người mẫu.

4. Có nhiều sở thích khác nhau

Từ chuyên ngành nghệ thuật đương đại trở 
thành một nữ diễn viên và người mẫu, sẽ có lý khi 
Yoon Jung không chỉ có một sở thích cụ thể. Cho 
dù đó là lắp ghép ô tô Lego, nướng bánh hay tập 
pilate, Yoon Jung là một cô gái với đời sống đa 
dạng, có nhiều sở thích khác nhau.

Không chỉ khuôn mặt tỷ kệ kim cương hoàn 
hảo, nữ diễn viên trẻ còn sở hữu thân hình thon thả, 
không quá gầy mà toát lên nguồn năng lượng khỏe 
khoắn.

Go Youn Jung có một niềm đam mê lớn với 
việc ăn uống và cô có hẳn một danh sách món ăn 
yêu thích dài vô tận. Do đó, Go Youn Jung chăm 
chỉ luyện tập để bù đắp cho sở thích ăn uống của 
bản thân. Cô nàng thường xuyên lựa chọn các bài 
tập nâng tạ để rèn luyện cơ bắp, bụng và đùi trở nên 
săn chắc.

Trên instagram của mình, cô cũng thường 
xuyên chia sẻ những bài tập trong phòng tập 
pilates. Bộ môn này có thể giúp nữ diễn viên cân 
bằng năng lượng và thư giãn sau lịch trình bận rộn 
và giúp cơ thể trở nên linh hoạt, dẻo dai hơn.  

                                                                   Yến Tử

LOONA hoãn comeback vô 
thời hạn

Mới đây, Blockberry Creative đã đưa 
ra thông báo về việc hoãn vô thời 
hạn màn comeback của LOONA 

cũng như lập trường về những ồn ào xoay quanh 
nhóm trong thời gian vừa qua. 

“Trước tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi vì 

đã khiến người hâm mộ LOONA lo lắng về nhiều 
thứ xảy ra trong 1 tháng qua. Sau khi lắng nghe ý 
kiến từ rất nhiều người bao gồm cả Orbits, chúng 
tôi nhận ra rằng màn comeback này sẽ trở nên vô 
nghĩa nếu không giải quyết được những vướng 
mắc của các thành viên.

Do vậy, album “O” với sự tham gia của 11 
thành viên dự kiến phát hành vào ngày 3/1/2023 sẽ 

bị hoãn lại”.

Về những ồn ào trước đó trong điều khoản 
phân chia lợi nhuận với cựu thành viên Chuu hay 
việc công ty không phát lương cho nhóm trong thời 
gian dài, BlockBerry Creative bày tỏ: “Ngoài ra, 
còn có nhiều vấn đề như những hiểu lầm và giả 
định sai lầm xung quanh việc thanh toán tài chính 
cho các nghệ sĩ. Công ty luôn cảm thấy có lỗi với 
các thành viên LOONA vì nhóm đã không thể 
kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khi ra mắt”. 

Công ty cũng lên tiếng về sự rời đi của Chuu: 
“Trường hợp một hay vài cá nhân được công chúng 
biết đến trước, trong mô hình nhóm nhạc đông 
thành viên là điều khá phổ biến và cũng không 
tránh khỏi việc công ty hỗ trợ nhiều hơn cho những 
ai đã đạt mức độ nổi tiếng nhất định. Chúng tôi 
mong muốn tất cả các thành viên có thể tiếp tục 
hoạt động cùng nhau, nhưng thật không may một 
cựu thành viên đã đi ngược lại mong đợi và thay 
đổi thái độ”. 

                                                                    An Chi

Jisoo (BLACKPINK) sẽ ra 
mắt solo trong năm nay

Jisoo sẽ trở thành thành viên cuối cùng của 
nhóm nhạc nữ BLACKPINK ra mắt với 
tư cách nghệ sĩ solo trong năm nay, công 

ty quản lý của nhóm cho biết vào thứ Hai.

“Jisoo hiện đang đẩy mạnh công việc thu âm 

album solo của cô ấy” - YG Entertainment cho biết 
trong một thông cáo - “Thỉnh thoảng cô ấy vẫn làm 
việc với âm nhạc và đã hoàn thành việc chụp ảnh 
bìa album để giữ lời hứa với người hâm mộ trong 
lịch trình dày đặc cho chuyến lưu diễn vòng quanh 
thế giới của nhóm”. 

“Cô ấy sẽ sớm đến thăm các bạn với một tin 
vui” - thông báo từ công ty YG Entertainment 
khẳng định.

Ba thành viên khác của bộ tứ - Jennie, Rose và 
Lisa - đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo trước đó.

BLACKPINK hiện đang thực hiện chuyến 
lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn, dự kiến 
sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu người hâm mộ toàn cầu. 
Nhóm đã kết thúc chuyến lưu diễn Bắc Mỹ và 
Châu Âu vào năm ngoái và sẽ biểu diễn ở Châu Á 
và Châu Đại Dương trong nửa đầu năm nay. 

                                                                    An Chi
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Yoon Chan Young “Ngôi 
trường xác sống”: Vừa đổi đời 
đã dính 'phốt' bắt nạt, xúc phạm 
phụ nữ

Tưởng chừng sẽ có một sự nghiệp tỏa 
sáng nhờ vai diễn ấn tượng trong 
“Ngôi trường xác sống”, thế nhưng 

Yoon Chan Young ã lập tức vướng vào ồn ào bắt đ
nạt học ường, kỳ thị nữ giới khiến nam diễn viên đ
trẻ mất iểm trầm trọng và sụp ổ hình tượng đ đ
nghiêm trọng.

Yoon Chan Young là một nam diễn viên người 
Hàn Quốc, sinh năm 2001. Dù tên tuổi tưởng 
chừng như khá mới mẻ trên màn ảnh nhưng thực tế, 
chàng trai này đã tham gia diễn xuất từ khi mới 12 
tuổi và là một sao nhí hoạt động nghệ thuật rất 
chăm chỉ. 

Mới đây, tên tuổi Yoon Chan Young mới thực 
sự gây chú ý sau khi trở thành nam chính bộ phim 
All Of Us Are Dead (Ngôi trường xác sống) gây sốt 
trên Netflix.

Yoon Chan Young bước chân vào con đường 
diễn xuất từ năm 2013, trong bộ phim đầu tay mang 
tên When A Man's in Love (Khi người đàn ông 
yêu). 

Thời điểm đó, dù chỉ vào vai nhân vật chính 
thời trẻ và xuất hiện rất ít, thế nhưng cậu nhóc 12 
tuổi đã nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh trong 
lòng khán giả bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời 
cùng ngoại hình hứa hẹn sẽ là “nam thần” màn ảnh 
tương lai.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, một số bộ 
phim đình đám Yoon Chan Young từng góp mặt 
phải kể đến như: Monstar, Six Flying Dragons, 
Romantic Doctor, Teacher Kim, The King 
Loves,… từng làm mưa làm gió khắp thị trường 

phim châu Á. Bởi vậy, dù tên tuổi còn khá mới mẻ 
đối với khán giả Việt Nam suốt thời gian qua, thế 
nhưng thực tế Yoon Chan Young đã có gần 10 năm 
kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất tại 
quê nhà Hàn Quốc.

Nối tiếp thành công, giai đoạn 2014 - 2020, 
Yoon Chan Young liên tục tham gia vào hàng loạt 
tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám của 

Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí, thường được 
các đạo diễn cho thủ vai nhân vật lúc nhỏ. 

Mặt khác, nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai thư 
sinh cùng chiều cao vượt trội, nam thanh niên 10x 
còn thường xuyên được đảm nhận những vai diễn 
nội tâm, chứa đầy cảm xúc.

Ngoài ra, anh chàng từng được xướng tên tại 
giải thưởng danh giá Best Young Actor… Những 
thành tích này đã góp phần đưa tên tuổi của Yoon 
Chan Young bứt phá hơn trên bước đường theo 
đuổi sự nghiệp. 

Gần 1 thập kỷ liên tục đảm nhiệm vai trò là 
diễn viên nhí của nhiều bộ phim, tên tuổi của Yoon 
Chan Young chưa thực sự được chú ý nhiều. Đầu 
năm 2022, sau khi tham gia All Of Us Are Dead 
(Ngôi trường xác sống) và được giao vào vai nam 
chính, đây chính là bước ngoặt khiến sự nghiệp của 
chàng diễn viên trẻ 10x từ mờ nhạt bỗng nhiên vụt 
sáng.

Trong phim, anh chàng đảm nhiệm vai nam 
sinh Lee Cheong San hiền lành, thông minh và vô 
cùng dũng cảm. Cậu ta đã không ngần ngại bảo vệ 
bạn bè mình thoát khỏi việc bị zombie cắn và 
nhiễm virus thây ma nhiều lần. 

Ở cuối All Of Us Are Dead, Cheong San thậm 
chí còn sẵn sàng hy sinh bản thân, để cho những 
người còn lại có cơ hội được sống khiến người xem 
phải rơi nước mắt vì cảm động.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng cũng đi 
kèm không ít tai tiếng. Vừa mới trở thành sao trẻ 
Hàn Quốc được công chúng săn đón, ngày 3/2, 
Yoon Chan Young đã bị “đào” lại “phốt' trong quá 
khứ rằng từng có thái độ khinh thường nữ giới thời 
còn đi học, thậm chí còn liên quan đến bạo lực học 
đường.

Cụ thể, cách đây 6 năm, một tài khoản mạng xã 
hội đã đăng tải những bài đăng cáo buộc rằng Yoon 
Chan Young thuộc một nhóm chuyên bắt nạt học 
đường và có những hành vi không đúng mực với 
phụ nữ. 

Người này cho biết Yoon Chan Young cùng 3 
người bạn nữa có một danh sách xếp hạng những 
cô gái trong trường, bao gồm cả giáo viên, theo 
những tiêu chuẩn đ.ánh giá của riêng họ.

Lời tố cáo này xảy ra khi Yoon Chan Young 
mới học cấp hai và những hành vi bắt nạt được cho 
là xảy ra vào năm 2015. Người tố cáo sau đó cũng 
đăng tải bức hình cho rằng mình đã được xin lỗi 
nhưng không tiết lộ người xin lỗi là ai.

Người tố cáo cho biết Yoon Chan Young đã lập 
ra bảng xếp hạng liên quan đến giáo viên nữ và nữ 
sinh trong trường dựa trên tiêu chuẩn của cánh đàn 
ông vào năm cuối cấp hai. 

Bảng danh sách được nhóm bạn của nam diễn 
viên lan truyền khắp trường và khiến mọi người bị 
sốc. Sau đó, Yoon Chan Young cùng ba người bạn 
gây ra vụ việc bị phạt úp mặt vào tường kiểm điểm. 
Cô gái cho biết sau đó đã nhận được lời xin lỗi từ 

một trong những thủ phạm.

Nội dung chia sẻ của người dùng này như sau: 
“Trong lúc ăn trưa, tôi thấy những người bạn của 
mình đang nhìn vào một mẩu giấy và thì thầm với 
nhau. Tôi tự hỏi vì sao họ lại mắng chửi khi đọc nội 
dung trên mẩu giấy đó, nên đã cầm lên và xem. 
Trên mẩu giấy hóa ra là xếp hạng nữ sinh trong 
trường dựa trên những tiêu chuẩn của bọn con trai. 
Thậm chí các giáo viên nữ cũng bị đưa ra xếp hạng 
nữa”.

Tôi đứng thứ 3 trong số những gương mặt của 
trường và mặc dù tôi không nhớ rõ lắm, nhưng họ 
đã xếp hạng chúng tôi dựa trên rất nhiều tiêu chí 
khác nhau. 

Giáo viên dạy môn đạo đức phát hiện ra 
chuyện này đã yêu cầu tất cả chúng tôi về nhà lập 
tức, ngoại trừ những kẻ đã tham gia viết (xếp hạng) 
lên mẩu giấy đó. Cô ấy còn gọi bọn họ phải bước ra 
và úp mặt vào tường tự kiểm điểm trong vài phút.

Sau đó, Yoon Chan Young cùng ba người bạn 
gây ra vụ việc bị phạt úp mặt vào tường kiểm điểm. 
Bởi vì Yoon Chan Young là người nổi tiếng nhất 
trong nhóm bạn, nếu cáo buộc 'to' hơn có thể khiến 
sự nghiệp diễn xuất của anh chấm dứt, nên cư dân 
mạng đoán hẳn là nam diễn viên đã gửi tin nhắn xin 
lỗi này cho người đăng bài 'phốt' để xoa dịu tình 
hình.

Tin nhắn xin lỗi có nội dung: “Có vẻ như bạn 
không kiểm tra tin nhắn KakaoTalk nên mình đành 
phải nhắn tin cho bạn qua số điện thoại này. Mình 
thật lòng xin lỗi. Mình không làm như vậy bởi vì 
ghét bạn, đó chỉ là trò đùa giữa tụi mình nhưng có 
vẻ như mọi thứ đã đi quá giới hạn. Là người đứng 
đầu nhóm, mình hối hận vì đã không ngăn cản mọi 
người kịp thời và thậm chí còn hùa theo họ. Mình 
rất xin lỗi vì điều đó. Mình sẽ không tái phạm. Tin 
nhắn này không có nghĩa là bọn mình phủ nhận bọn 
mình đã làm sai. Mình thật lòng xin lỗi”.

Ở All Of Us Are Dead, Yoon Chan Young vào 
vai cậu học sinh trung học Cheong San, người sẵn 
sàng hi sinh bản thân để bảo vệ các bạn học trong 
cuộc chiến với zombie. 

Gan dạ, dũng cảm lại chung tình, Cheong San 
trở thành một trong số những nhân vật được khán 
giả yêu thích nhất trong phim. Chính bởi điều này 
mà nhiều khán giả mỉa mai rằng Yoon Chan Young 
không xứng với nhân vật của mình, ngoài đời và 
trên phim khác hoàn toàn nhau.

Trước lùm xùm chưa rõ thực hư này, phía nam 
diễn viên 10x sau đó quyết định giữ im lặng, không 
có phản hồi ngược lại và chỉ tập trung vào việc 
quảng bá cho bộ phim Ngôi trường xác sống. 

Kể từ khi vướng ồn ào đến nay, Yoon Chan 
Young trở nên kín tiếng. Từ ngôi sao trẻ được săn 
đón, nam diễn viên khiến nhiều người tiếc nuối khi 
sự nghiệp vừa vụt sáng đã lụi tàn. 

                                                                  Mi Vân
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Cơn ác mộng dự báo về 
chứng mất trí nhớ trong tương 
lai

Nghiên cứu gần đây cho thấy việc 
thường xuyên mơ thấy ác mộng có 
thể làm tăng nguy mắc chứng sa 

sút trí tuệ.
Giấc mơ có thể tiết lộ thông tin đáng ngạc 

nhiên về sức khỏe não bộ của chúng ta. 
Chúng ta dành một phần ba cuộc đời để 

ngủ, và một phần tư thời gian ngủ dành cho nằm 
mơ. Vì vậy, đối với một người thường có tuổi thọ 
khoảng 73, sống vào năm 2022, thời gian nằm mơ 
được tính khoảng 6 năm.

Mặc dù giấc mơ đóng vai trò trung tâm 
trong cuộc sống, chúng ta vẫn biết rất ít về lý do tại 
sao chúng ta mơ, cách bộ não tạo ra những giấc mơ 
và quan trọng là ý nghĩa của những giấc mơ đối với 
sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe não.

Tiến sĩ Abidemi Otaiku, nghiên cứu viên 
Lâm sàng Học thuật NIHR về Thần kinh học tại 
Đại học Birmingham, cho biết rằng giấc mơ có thể 
tiết lộ thông tin đáng ngạc nhiên về sức khỏe não bộ 
của chúng ta. Phát hiện trên trong bài nghiên cứu 
mới nhất của ông, được công bố trên tạp chí The 
Lancet's eClinicalMedicine.

Cụ thể hơn, nghiên cứu cho thấy thường 
xuyên có những giấc mơ xấu và ác mộng (những 
giấc mơ xấu khiến bạn tỉnh giấc) ở độ tuổi trung 
niên trở lên có thể làm tăng nguy cơ phát triển 
chứng sa sút trí tuệ.

Trong nghiên cứu, ông phân tích dữ liệu từ 
3 nghiên cứu lớn của Mỹ về sức khỏe và sự lão hóa. 
Những người này bao gồm hơn 600 người trong độ 
tuổi từ 35 đến 64, và 2.600 người từ 79 tuổi trở lên.

Tất cả người tham gia đều không bị sa sút 
trí tuệ khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi 
trung bình 9 năm đối với nhóm trung niên và 5 năm 
đối với người tham gia lớn tuổi.

Khi bắt đầu nghiên cứu, những người tham 
gia đã hoàn thành một loạt các bảng câu hỏi bao 
gồm một bảng hỏi về tần suất họ trải qua những 
giấc mơ xấu và ác mộng.

Tiến sĩ Otaiku đã phân tích dữ liệu để tìm 
hiểu xem những người tham gia có tần suất gặp ác 
mộng cao hơn khi bắt đầu nghiên cứu có nhiều khả 
năng bị suy giảm nhận thức (suy giảm trí nhớ và kỹ 
năng tư duy nhanh chóng theo thời gian) và được 
chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ hay không.

Những cơn ác mộng hàng tuần
Tiến sĩ Otaiku phát hiện ra rằng những 

người tham gia trung niên gặp ác mộng hàng tuần 
có nguy cơ bị suy giảm nhận thức (tiền thân của 
chứng mất trí nhớ) cao gấp 4 lần trong thập kỷ tiếp 
theo, trong khi những người tham gia lớn tuổi có 
nguy cơ bị chẩn đoán sa sút trí tuệ cao gấp 2 lần.

Điều thú vị là mối liên hệ giữa những cơn 
ác mộng và chứng mất trí nhớ trong tương lai ở 
nam giới mạnh hơn nhiều so với phụ nữ. Ví dụ, 
những người đàn ông lớn tuổi gặp ác mộng hàng 

tuần có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao gấp 5 
lần so với những người đàn ông lớn tuổi không có 
giấc mơ xấu. Tuy nhiên, ở phụ nữ, mức tăng nguy 
cơ chỉ là 41%. Tiến sĩ tìm thấy đặc trưng tương tự ở 
nhóm trung niên.

Nhìn chung, kết quả này cho thấy ác mộng 
thường xuyên có thể là một trong những dấu hiệu 
sớm nhất của chứng sa sút trí tuệ, có thể báo trước 
sự phát triển của các vấn đề về trí nhớ và tư duy 
trong vài năm hoặc thậm chí vài thập kỷ, đặc biệt là 
ở nam giới. Ngoài ra, việc thường xuyên có những 
giấc mơ xấu và ác mộng thậm chí có thể là nguyên 
nhân của chứng sa sút trí tuệ.

Với bản chất của nghiên cứu trên, không 
thể chắc chắn lý thuyết nào trong số những cái này 
là đúng (mặc dù tiến sĩ nghi ngờ đó là lý thuyết cũ). 
Tuy nhiên, bất kể lý thuyết nào đúng thì ý nghĩa 
chính của nghiên cứu vẫn giữ nguyên. Đó là 
thường xuyên có giấc mơ xấu và ác mộng trong độ 
tuổi trung niên trở lên có thể làm tăng nguy cơ phát 
triển chứng sa sút trí tuệ trong cuộc sống sau này.

Mối liên hệ giữa cơn ác mộng và chứng mất 
trí nhớ trong tương lai ở nam giới mạnh hơn nhiều 
so với phụ nữ.

Cách điều trị cơn ác mộng
Tin tốt là những cơn ác mộng tái diễn có thể 

điều trị được. Và phương pháp điều trị y tế đầu tiên 
cho chúng đã được chứng minh là giảm sự tích tụ 
của các protein bất thường có liên quan đến bệnh 
Alzheimer. Cũng có những báo cáo trường hợp cho 
thấy sự cải thiện về trí nhớ và kỹ năng tư duy sau 
khi điều trị ác mộng.

Những phát hiện này cho thấy rằng điều trị 
ác mộng có thể giúp làm chậm sự suy giảm nhận 
thức và ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ phát triển ở 
một số người. Điều này rất quan trọng để khám phá 
nghiên cứu trong tương lai.

Bước tiếp theo cho nghiên cứu của tiến sĩ 
Otaiku sẽ bao gồm điều tra xem liệu cơn ác mộng ở 
người trẻ tuổi có thể có liên quan đến việc tăng 
nguy cơ sa sút trí tuệ hay không. Điều này có thể 
giúp xác định liệu những cơn ác mộng có gây ra 
chứng mất trí nhớ hay chúng chỉ đơn giản là một 
dấu hiệu ban đầu ở một số người.

Tiến sĩ Otaiku cũng dự định điều tra các đặc 
điểm khác của giấc mơ như tần suất chúng ta nhớ 
giấc mơ của mình và độ sống động của chúng, cũng 
có thể giúp xác định mọi người có khả năng phát 
triển chứng sa sút trí tuệ như thế nào trong tương 
lai.

Nghiên cứu này không chỉ giúp làm sáng tỏ 
mối quan hệ giữa chứng mất trí nhớ và mơ, cung 
cấp cơ hội mới để chẩn đoán và can thiệp sớm hơn, 
mà còn có thể làm sáng tỏ bản chất và chức năng 
của hiện tượng bí ẩn mà chúng ta gọi là mơ. ■ 

Vi khuẩn đường ruột có thể 
làm chậm quá trình lão hóa não

Nghiên cứu mới do Viện nghiên cứu 
APC Microbiome Ireland (APC) 
thuộc Đại học College Cork 

(Ireland) công bố trên tạp chí Nature Aging giới 
thiệu phương pháp sử dụng vi khuẩn trong ruột để 
khắc phục các vấn đề suy giảm trí nhớ và cải thiện 
chức năng nhận thức.

Việc sử dụng vi khuẩn đường ruột có thể 
làm giảm quá trình suy giảm trí nhớ của người cao 
tuổi

Khi dân số đang ngày càng già đi, một 
trong những thách thức toàn cầu là phát triển các 
chiến lược để duy trì chức năng não bộ khỏe mạnh. 
Nghiên cứu mang tính đột phá trên đã mở ra một 
phương pháp điều trị mới tiềm năng dựa trên việc 
sử dụng vi khuẩn để làm chậm quá trình lão hóa 
não và các vấn đề liên quan đến nhận thức.

Trước đây đã có nhiều nghiên cứu đánh giá 
cao tầm quan trọng của các vi sinh vật đường ruột 
đối với các vấn đề sinh lý học và y học. Tuy nhiên, 
“Nghiên cứu mới này có khả năng thay đổi cuộc 
chơi”, GS. John F. Cryan ở Đại học College Cork, 
người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã 
lấy hệ vi sinh vật từ chuột non và cấy vào chuột già. 
Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chứng suy giảm 
trí nhớ, khả năng học tập và miễn dịch của những 
con chuột già đều được cải thiện rõ rệt. 

“Lão hóa dẫn đến tình trạng viêm trên mọi 
hệ thống của cơ thể, bao gồm cả não bộ. Tuy nhiên, 
việc cấy ghép vi sinh vật từ chuột non vào chuột già 
đã đảo ngược quá trình này: rất nhiều chứng viêm 
đã giảm bớt. Kết quả của chúng tôi cho thấy hệ sinh 
vật có vai trò rất quan trọng đối với một bộ não 
khỏe mạnh ở tuổi già”, theo nhóm nghiên cứu.

Mặc dù hào hứng song Cryan cũng cảnh 
báo rằng “đây chỉ là giai đoạn đầu và còn rất nhiều 
việc cần làm để ứng dụng những kết quả này trên 
người”. Chẳng hạn như, cơ chế chính xác của quá 
trình này là gì? Và liệu chúng ta có thể chuyển 
những kết quả này sang con người không?

Giáo sư Paul Ross, Giám đốc APC, khẳng 
định rằng: “Nghiên cứu của GS. Cryan và các cộng 
sự đã chứng minh thêm tầm quan trọng của hệ vi 
sinh vật đường ruột với các vấn đề sức khỏe, đặc 
biệt là tác dụng cải thiện hoạt động của não bộ. 
Nghiên cứu đã mở ra tiềm năng sử dụng vi sinh vật 
đường ruột như một liệu pháp điều trị đích để cải 
thiện sức khỏe não bộ trong tương lai”. ■ 
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Những mùi hương sẽ hot 
năm 2023

Theo chuyên gia, 2023 sẽ chứng kiến 
sự lên ngôi của những hương thơm 
nồng nàn và có phần táo bạo với 

công thức tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Vài năm qua, ngành công nghiệp hương 
thơm chủ yếu xoay quanh những mùi dịu nhẹ, tinh 
tế, đem lại sự thoải mái và thư giãn cho người dùng. 
Tuy nhiên, trong năm 2023, các chuyên gia dự 
đoán xu hướng mùi hương sẽ thay đổi rõ rệt.

Những mùi gây ấn tượng mạnh mẽ như hoa 
cỏ nịnh mũi hay vanilla đậm mùi có khả năng lên 
ngôi. Thêm vào đó, công thức của chúng sẽ được 
cải thiện, hướng đến các thành phần thiên nhiên và 
không độc hại với môi trường.

Dưới đây, InStyle tổng hợp ý kiến của 
nhiều chuyên gia về những hương thơm khả năng 
cao sẽ thịnh hành vào năm 2023.

Gourmand Vanillas
Hương vanilla được dự đoán sẽ hot trong 

nhóm hương gourmand. Trong năm 2023, mùi 
hương vanilla cổ điển có thể trở nên mới mẻ hơn và 
len lỏi vào trong nhóm hương gourmand - những 
mùi có xuất xứ từ đồ ăn thân quen như chocolate, 
quế hay cà phê.

Năm 2021 từng chứng kiến sự ra đời của 
kiểu hương này. Tiêu biểu có Eilish, dòng nước hoa 
đầu tay của nữ ca sĩ Billie Eilish với hỗn hợp hương 
thơm của dâu đỏ, quýt và cacao cùng vanilla.

Camron Collard, giám đốc tăng trưởng của 
công ty đóng chai nước hoa Microperfumes, dự 
đoán nhiều loại hương vanilla hấp dẫn sẽ chiếm 
sóng trong thời gian tới. Vanilla là một trong những 
mùi cơ bản và cổ điển nhất nên sẽ không quá bất 
ngờ khi chúng tiếp tục được ưa chuộng, Collard nói 
thêm.

Hương hoa nồng nàn
Mọi người đang chuyển sang hương hoa 

nồng đậm hơn là dịu nhẹ. Khác với cơn sốt mùi 
hương trong trẻo và nhẹ nhàng trong năm 2022, 
trong năm mới này chúng ta có thể chứng kiến sự 
lên ngôi của những hương thơm hoa cỏ nồng nàn 
gợi sự lãng mạn, nữ tính.

Thông thường, những kiểu mùi này tỏa 
hương với nhiều sắc thái hương khác nhau. Chúng 

có thể chuyển từ mùi phấn, ngọt ngào sang đậm đà 
và thơm nức mũi.

Xu hướng được dự đoán thịnh hành nhất có 
thể thuộc về hương nước hoa có thể chuyển mùi 
nhanh chóng và đem lại phong thái sang trọng cho 
người dùng, theo Dara Quinlan, phó chủ tịch Fine 
Fragrance Development - Công ty chịu trách 
nhiệm phát triển nước hoa nhiều thương hiệu nổi 
tiếng.

Tươi mới và xanh mát
Hương thơm từ cây cối được nhiều tín đồ 

nước hoa săn lùng. Không chỉ hoa, các loại cây cỏ 
cũng sẽ được ưa chuộng trong năm 2023. Thảo 
mộc, cỏ tươi, rêu, trà xanh hay bất cứ nguyên liệu 
nào tỏa hương cây cối và tươi mát đều trông đợi sự 
bùng nổ mạnh mẽ.

Quinlan nhấn mạnh sự trở lại của những 
kiểu hương đem lại cảm giác trong lành như được 
hòa mình vào thiên nhiên. Chúng được yêu thích 
phần nhiều nhờ vào sự độc đáo và kích thích sự tự 
tin cho người sử dụng.

Thành phần sạch và an toàn
Công chúng mong muốn nước hoa an toàn 

và không gây hại đến môi trường. Vài năm trở lại 
đây, những tín đồ nước hoa bắt đầu ưu tiên những 
mùi hương làm từ nguyên liệu sạch và thân thiện 
với môi trường.

Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng ngày 
càng cao hơn. Họ mong muốn những sản phẩm an 
toàn, không chứa những chất như dầu khoáng hay 
silicone mà vẫn tỏa mùi hương mạnh mẽ và nồng 
nàn.

Kết hợp giữa tinh dầu và xịt thơm
Không chỉ dùng mỗi nước hoa thông 

thường, nhiều người kết hợp thêm xịt thơm hoặc 
tinh dầu. Xịt nước hoa yêu thích sau đó làm mới 
mùi hương bằng cách dùng thêm dầu thơm hay xịt 
thơm đang dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. 
Theo đó, các loại tinh dầu và xịt thơm cơ thể trở nên 
nổi bật hơn trong thế giới mùi hương.

Khách hàng chịu trải nghiệm nhiều dạng 
hương thơm hơn là gắn bó với duy nhất kiểu nước 
hoa eau de toilette (EDT) - loại nước hoa nhẹ. 
Nhiều người chuyển sang xịt thơm cơ thể (body 
mist) vì sự tiện lợi và chất lượng ổn định, Qunilan 
cho hay.

Chung quan điểm với Qunilan, Collard 
chia sẻ rằng sự thành công của các sản phẩm thuộc 
thương hiệu Sol de Janeiro cũng nâng tầm địa vị 
của dầu thơm trong lòng công chúng.

Nến thơm gợi cảm tốt
Các loại nến thơm có hương thơm dai dẳng 

và độc đáo được ưa chuộng hơn trong năm mới. 
Trong năm 2023, càng nhiều người mong muốn 
nến thơm đem lại cảm giác mới mẻ như đang ở một 
không gian khác hẳn. Theo đó, thay vì những sản 
phẩm thư giãn thông thường, những lọ nến thơm 
cao cấp tỏa mùi tốt sẽ thịnh hành hơn.

Ross Barry, đại sứ toàn quốc của hãng nước 
hoa Maison Margiela, tiết lộ công chúng dần nhận 
thức tốt hơn về những gì mình sử dụng. Theo đó, họ 
tìm kiếm những loại sáp nến tự nhiên và bấc nến 

không chứa chì. Ngoài ra, xu hướng mua nến thơm 
có hộp hay lọ đựng có thể tái sử dụng cũng ngày 
càng phổ biến. ■

Bốn “nhanh” cho thấy bạn 
có khả năng sống lâu khỏe 
mạnh

Theo Aboluowang, muốn xem một 
người có trường thọ hay không, chỉ 
cần quan sát họ có đáp ứng đủ bốn 

tiêu chuẩn “nhanh”.
Đi bộ nhanh
“Cây già thì rễ già”, khi một người ngày 

càng lớn tuổi, đôi chân của họ cũng yếu dần đi. Sau 
50 tuổi, độ linh hoạt của chân và độ chắc khỏe của 
xương giảm sút, các bệnh ở chân sẽ xuất hiện. 

Nếu một người vẫn có thể đi bộ nhanh, điều 
đó cho thấy, chân không có vấn đề gì. Các cơ quan 
khác của cơ thể cũng có xu hướng khỏe mạnh. 
Chân bất ổn sẽ gây ra rất nhiều bất tiện, nhất là đối 
với người già. 

Theo nghiên cứu công bố trên Mayo Clinic 
Proceedings với gần 500.000 tình nguyện viên, 
những người có thói quen đi bộ nhanh sống lâu hơn 
những người đi chậm. 

Phản ứng nhanh
Các nghiên cứu liên quan đã phát hiện 

những người phản ứng nhanh có khả năng sống lâu 
hơn. Não phản ứng nhanh đồng nghĩa trạng thái 
tinh thần còn tương đối tốt, không có triệu chứng 
mất trí nhớ do tuổi già. 

Nếu phản ứng vươn người nhanh hơn, khả 
năng vận động thông thường và giữ thăng bằng còn 
tốt. Những người như vậy ít có nguy cơ bị ngã và 
mắc các bệnh về khớp chân. Nếu muốn cải thiện 
tốc độ phản ứng, bạn nên tham gia các trò chơi 
thông minh để não luôn linh hoạt. 

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể con 

người. Một giấc ngủ chất lượng cao sẽ cải thiện 
hiệu quả trạng thái tinh thần của bạn. Hiệp hội Giấc 
ngủ Mỹ khuyên: “Điều quan trọng nhất mà bạn có 
thể làm để tăng thời gian ngủ sâu là cho phép bản 
thân có đủ thời gian ngủ”. 

Những người dễ thiếp vào giấc ngủ có chất 
lượng giấc ngủ tương đối tốt hơn và ngủ sâu hơn. 
Khi tuổi tác tăng lên, thời gian ngủ sẽ giảm xuống, 
chất lượng giấc ngủ của nhiều người trung niên và 
người cao tuổi giảm sút. 

Sau 50 tuổi, nếu bạn thấy mình đi vào giấc 
ngủ ngay khi lên giường, đây là biểu hiện của sự 
trường thọ. 

Đi vệ sinh nhanh 
Các chất độc, chất thải trong cơ thể con 

người cần được bài tiết càng sớm càng tốt. Tốc độ 
đại tiện tương đối nhanh chứng tỏ các chức năng 
khác nhau của cơ thể đang hoạt động bình thường. 
Bạn ít có khả năng mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Nếu tốc độ đi đại tiện chậm hoặc không đi 
trong vài ngày, chất độc sẽ tích tụ trong đường ruột, 
dẫn đến rối loạn chức năng đường tiêu hóa. ■ 
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 23/1 đến 29/1/2023

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

cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới.
1. Tuổi Tý
Tuần mới bản mệnh 

đừng suy nghĩ nhiều, nếu đã lập 
ra kế hoạch thì hôm nay, hãy cứ 
chủ động và nỗ lực để hoàn 
thành chúng, thay vì suy nghĩ 
viển vông, hồ nghi năng lực của 
chính mình chẳng hạn. Những 
việc đó chỉ làm bạn tiêu tốn thời 
gian trong khi công việc lúc này 

vẫn đang dở dang mà thôi. Bạn có biết mình thuộc 
con giáp trời sinh tốt số, sau 30 tuổi tài lộc đại phát, 
giàu sang khó ai bằng.

Tuần mới, nếu không thận trọng một chút 
thôi, con giáp tuổi Tý cũng có thể rơi vào một mâu 
thuẫn nào đó, khiến cuộc trò chuyện trở nên căng 
thẳng. Cũng đừng nên nghe những lời khuyên 
thiếu chân thành, đến từ những người bạn không 
thực sự tin cậy, họ có thể sẽ khiến bạn cư xử sai và 
làm hỏng chuyện tình cảm của mình mà thôi.

Sao Bạch Hổ hung tinh điềm báo có tai họa 
như bị tai nạn, bệnh nặng, bị thương... Việc gì có 
thể tránh được bản mệnh cố gắng tránh, đừng để 
những bất lợi gây hại nhiều tới sức khỏe của bản 
thân. 

Giáp Tý (Kim): Cơ hội được trao tận tay. 
Bính Tý (Thủy): Hãy sống thực tế hơn. Mậu Tý 
(Hỏa): Đánh giá của bạn quá chủ quan. Canh Tý 
(Thổ): Bạn được nhiều người tin tưởng. Nhâm Tý 
(Mộc): Tránh gây mâu thuẫn.

2. Tuổi Sửu
Mối quan hệ của bản 

mệnh tuần này được cải 
thiện, không chỉ chuyện tình 
cảm mà lúc này cũng là cơ 
hội tuyệt vời để người tuổi 
Sửu kết bạn, và trong số 
những người mà bạn tương 

tác, sẽ có một nhân vật đặc biệt khiến cho bạn 
không thể rời mắt. Cơ hội cao cho những ai đang 
độc thân sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp. 

Bản mệnh đã có thể tránh xa sự ồn ào của 
đám đông để có phút thư giãn trong sự tĩnh lặng, 
thoải mái. Đây cũng là tuần để nạp năng lượng, tìm 
kiếm thông tin, hoặc tranh thủ tận hưởng những 
ngày nắng ấm áp của mùa xuân, trước khi bước 
sang một thời gian bận rộn, hối hả mới.

Sao Tử vi Cát tinh hỗ trợ cho chuyện làm ăn 
cũng như cải thiện tình cảm anh em, bạn bè của 
người tuổi Sửu. Những ngày này hứa hẹn mang 
đến khả năng cải thiện thu nhập, hoặc đơn giản là 
những phút giây thật sự vui vẻ bên bạn bè.

Ất Sửu (Kim): Đừng suy nghĩ nhiều nữa. 
Đinh Sửu (Thủy): Khi buồn hãy lắng nghe bản 

nhạc bạn yêu thích. Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên giấu 
những điều gây khó chịu trong lòng. Tân Sửu 
(Thổ): Tìm được người đồng cảm. Quý Sửu (Mộc): 
Tránh việc quá tin tưởng ai đó.

3. Tuổi Dần 
Tuần mới hứa hẹn sẽ 

mang đến một điều ngạc 
nhiên hết sức bất ngờ và thú vị 
dành cho bản mệnh. 

Thiên Quan chỉ đủ để 
tạo ra rắc rối nhỏ vào những 
ngày đầu tuần vì ngay sau đó 

với bản lĩnh của mình, con giáp tuổi Dần đã lấy lại 
lập trường của bản thân. Bạn thể hiện được khả 
năng vượt trội của mình trong lĩnh vực mà bạn 
đang theo đuổi.

Lời khuyên cho con giáp tuổi Dần lúc này 
đó là đừng che đậy cảm xúc, cũng đừng ép buộc 
mình chống lại những cảm nhận cá nhân trong bất 
cứ tình huống nào, hãy cứ làm những việc mà bạn 
muốn, theo cách tốt nhất mà bạn có thể. Điều bản 
mệnh cần tránh trong tuần này đó là gây gổ với 
người khác.

Ảnh hưởng của Sao Đại hao chủ về hao tài 
tốn của cho thấy đây là một tuần tốn kém của con 
giáp tuổi Dần. Khi có khá nhiều chuyện ngoài ý 
muốn xảy ra như thăm người ốm, mình bị ốm, xe 
hỏng, các buổi tiệc tùng liên miên... khiến bạn tiêu 
tốn kha khá tiền bạc.

Giáp Dần (Thủy): Không nên làm việc quá 
sức. Bính Dần (Hỏa): Cẩn thận khi rời nhà đi xa, 
nên xuất hành theo giờ tốt và hướng tốt. Mậu Dần 
(Thổ): Đừng lo sợ những rắc rối. Canh Dần (Mộc): 
Rèn luyện bản thân mỗi khi gặp phải khó khăn. 
Nhâm Dần (Kim): Nhân duyên tốt.

4. Tuổi Mão
Bản mệnh chớ 

nên hoàn toàn tin tưởng 
vào công nghệ,  nếu 
không bạn sẽ có thể rơi 
vào những tình huống bất 
tiện và thiếu đi sự chủ 

động vốn có. Cả tuần bạn không phải lo nghĩ điều 
gì quá nhiều vì mọi việc đã được sắp xếp kỹ càng và 
cẩn thận, tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng với những 
ảnh hưởng nhỏ của Thương Quan vào cuối tuần vì 
cách xử lý của bạn sẽ ảnh hưởng sang cả tuần mới 
của bạn sau này.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mão 
tuần này không được như ý, nhất là đối với ai muốn 
mọi thứ diễn ra nhanh nhanh, chóng chóng. Bạn 
lưu ý tránh nóng vội, ồn ào khi chia sẻ quan điểm 
của mình, thậm chí bạn có thái độ áp đặt với đối 
phương, bạn muốn người yêu thương phải hiểu, 
phải chia sẻ với mình. 

Sao Tiểu Hao chủ về hao tài, tốn của dự báo 
bản mệnh phải chi khá nhiều khoản tiền lặt vặt, 
không tên như các đồ dùng cá nhân trong nhà, có 
thể ban đầu bạn thấy không nhiều nhưng càng về 
sau bạn càng thấy rõ sự tốn kém. Điều này nhắc 
nhở bạn cần tiết kiệm hơn trong việc sử dụng đồ 
đạc trong nhà. 

Ất Mão (Thủy): Không nên tiêu xài lãng 
phí. Đinh Mão (Hỏa): Nên quan tâm nhiều hơn đến 
gia đình. Kỷ Mão (Thổ): Chú ý kẻ tiểu nhân xuất 
hiện xung quanh. Tân Mão (Mộc): Tốn kha khá 
tiền bạc. Quý Mão (Kim): Chớ để ai đó lấn quyền.

5. Tuổi Thìn
Một tuần hết sức 

may mắn trong công việc 
của người tuổi Thìn khi 
những điều khiến bạn khó 
chịu đều sẽ lùi xa. Đây 
cũng là thời điểm mà sau 
khi giải quyết những công 

việc bận rộn, ồn ào, bạn có nhiều thời gian hơn để 
thư giãn và lập kế hoạch. 

Tuần này con giáp tuổi Thìn nhận được 
những thông tin giá trị, thú vị liên quan đến người 
mà bạn yêu thương. Với những ai từng không có 
nhiều thời gian cho một nửa của mình thì lúc này 
hai người được bên nhau nhiều hơn. Tình cảm 
nhiều cặp đôi càng trở nên mặn nồng hơn bao giờ 
hết. Buổi tối là thời gian thích hợp cho những phút 
giây thật lãng mạn.

Ngũ quỷ Hung tinh dự báo sức khỏe của 
bản mệnh sẽ giảm sút. Hãy sắp xếp thêm thời gian 
cho các hoạt động vận động thể dục, thể thao, giúp 
tinh thần thư giãn. Tuy nhiên, nên hạn chế tối đa 
các chuyến đi, các hoạt động giải trí quá ồn ào.

Giáp Thìn (Hỏa): Bạn không thể trốn tránh 
vấn đề của mình. Bính Thìn (Thổ): Tìm niềm vui 
trong những việc nhỏ. Mậu Thìn (Mộc): Gặp vấn 
đề về tiền bạc. Canh Thìn (Kim): Sức khỏe không 
được tốt. Nhâm Thìn (Thủy): Có những xáo trộn 
thú vị.

6. Tuổi Tị
Những ngày đầu 

tuần không như ý nhưng 
càng về cuối tuần bạn càng 
may mắn về tiền bạc bù đắp 
lại những ngày đã qua. 
Thiên Tài nâng đỡ giúp sức 
cho nhiều người nhận 
thưởng, trúng số, bốc thăm 
trúng thưởng...

Có những người sẽ trải nghiệm cảm giác 
thất vọng với người thân thiết nào đó, khi một rắc 
rối bất ngờ xảy ra. Đừng mất lòng tin vào chính 
mình. Điều bù đắp cho những suy nghĩ tiêu cực có 
thể là tin vui bất ngờ nào đó. Bạn có biết mình 
thuộc con giáp có trái tim nhạy cảm ẩn sau vẻ ngoài 
lạnh lùng, điềm tĩnh hay không.

Tuy nhiên, đừng vội buồn phiền khi bạn đã 
có sao Thái Âm phù trợ biến nguy thành cơ. Đây 
chính là thời khắc tuyệt vời cho chuyện tình cảm, 
khi bạn gạt bỏ mọi thận trọng, e ngại để có thể nói 
lên những tình cảm của mình một cách rõ nghĩa 
nhất. Sự tự tin sẽ là nền móng cho bước đi của bạn.

Ất Tị (Hỏa): Những gì bạn thấy chưa hẳn là 
sự thật. Đinh Tị (Thổ): Hãy sống thật chân thành. 
Kỷ Tị (Mộc): Lời nói của bạn làm cảm động người 
khác. Tân Tị (Kim): Công việc tiến triển tốt. Quý 
Tị (Thủy): Chú ý hơn đến việc rèn luyện sức khỏe.
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7. Tuổi Ngọ
Theo tử vi tuần mới 

của tuổi Ngọ, công việc trở 
nên khó khăn hơn khi người 
tuổi Ngọ gặp vấn đề giao tiếp 
với đồng nghiệp. Những ngày 
đầu tuần có trở ngại gì thì bạn 
cũng đừng bỏ cuộc vì thời 

điểm cuối tuần là lúc bạn nhận được trọn vẹn niềm 
vui. Nhất là khi có Thiên tài giúp sức mang lại cho 
rất nhiều con giáp tuổi Ngọ nguồn tiền dồi dào.

Tuần này nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ đừng 
nên kỳ vọng điều gì quá lớn nhất là trong chuyện 
tình cảm. Việc vội vã, hấp tấp trong chuyện yêu 
đương hoàn toàn không phải là một ý tưởng hay. 
Có thể những cảm xúc bồng bột nhất thời sẽ hối 
thúc bạn cần phải nhanh hơn, tuy nhiên trong 
chuyện tình cảm, có những điều bạn không thể vội 
vã như thế.

Xem tử vi tuần mới, sao Dịch mã chủ về di 
chuyển có thể thấy bản mệnh đừng cố gắng tìm sự 
ổn định làm gì vì khái niệm này không thực sự rõ 
ràng. Nếu ít tiền, sống kham khổ thì làm gì có ý 
nghĩa bằng việc vất vả một chút khi làm công việc 
mình yêu thích và được nhận về nhiều tiền?

Giáp Ngọ (Kim): Tha thứ lỗi lầm cho đối 
phương. Bính Ngọ (Thủy): Hãy nhìn về khía cạnh 
tích cực. Mậu Ngọ (Hỏa): Nên giúp đỡ người khác 
khi có thể. Canh Ngọ (Thổ): Tìm cách cải thiện khả 
năng làm việc nhóm. Nhâm Ngọ (Mộc): Bạn gặp 
nhiều may mắn.

8. Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi tuần 

này hung vận lớn, có thể 
đường tình duyên sẽ chịu 
nhiều ảnh hưởng. Mâu thuẫn 
lâu ngày không được hóa giải 
khiến cho tình cảm đôi bên 
dần bị rạn nứt.

 Tuy nhiên, riêng với người độc thân thì 
tuần này vẫn có cơ may tìm thấy 1 nửa của mình. 
Bách Việt cát tinh chủ về đào hoa vượng nhân 
duyên xuất hiện, bản mệnh có thể sẽ tình cờ nhận ra 
tình cảm của mình.

 Tuần này còn là thời điểm tài lộc bùng nổ, 
cả Thiên Tài và Chính Tài đều xuất hiện mang theo 
vận may cho tuổi Mùi. Bản mệnh cần nhanh chóng 
nắm bắt mục tiêu để không bỏ lỡ nhiều cơ may tài 
lộc đến như vậy.

 Đầu tuần công danh thăng tiến khá tốt, tuy 
nhiên từ giữa tuần trở đi mọi chuyện có phần tệ hơn 
khi mà Thiên Quan xuất hiện, họa thị phi ập tới có 
thể khiến cho bản mệnh mất đi uy tín của mình, 
việc thăng tiến cũng vì thế mà khó khăn hơn.

Ất Mùi (Kim): Cơ hội tốt đang tới. Đinh 
Mùi (Thủy): Gặp nhiều điều thuận lợi trong làm ăn, 
kinh doanh. Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy quyết định dứt 
khoát. Tân Mùi (Thổ): Sống thật với lòng mình. 
Quý Mùi (Mộc): Nên kiềm chế bản thân.

9. Tuổi Thân
Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Thân có 

thể vướng vào rắc rối khi bước vào tuần mới. Có 

những điều vô tình đem đến 
căng thẳng, stress, nhất là 
những tin đồn thất thiệt có 
thể làm tổn thương tình cảm 
giữa bạn và người thương, 
hãy cố gắng đừng bận tâm 
quá nhiều chỉ tập trung vào 
mối quan hệ mà thôi.

May mắn là các khía cạnh khác của con 
giáp tuổi Thân khá ổn, ví dụ như không phải lo nghĩ 
về tiền bạc, có thể mua sắm món đồ bạn yêu thích 
từ lâu. Tuy nhiên hôm nay không phải là ngày để 
bạn mua sắm vội vàng, bởi vì có những thứ dù bắt 
mắt nhưng không thực sự giá trị như bạn nghĩ.

Có Thiên Tài nâng đỡ nên ngày đầu tuần 
của bản mệnh khá hanh thông khi tài lộc đổ về. 
Nhiều người gặp may trúng được mối làm ăn lớn, 
nhận được khoản đầu tư béo bở...

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với Thái Tuế Hung 
tinh khi chúng xuất hiện khiến bạn dễ gặp phải 
những việc bất ngờ xảy ra do khách quan. Nhất là 
đối với những ai xuất hành xa thì không thực sự 
thuận lợi vì cho dù bạn đã lên kế hoạch mọi thứ thì 
vẫn có thể có những việc ngoài dự kiến.

Giáp Thân (Thủy): Nhận được sự đánh giá 
cao. Bính Thân (Hỏa): Nhớ bảo vệ sức khỏe. Mậu 
Thân (Thổ): Giữ nhịp sống điều độ hơn. Canh 
Thân (Mộc): Đừng trốn tránh vấn đề. Nhâm Thân 
(Kim): Nhân duyên tốt, nên phát triển mối quan hệ.

10. Tuổi Dậu 
Tuần này con giáp 

tuổi Dậu sẽ thường xuyên 
đối mặt với những thay đổi. 
Thậm chí có những nỗi 
buồn công việc bất ngờ nào 
đó khiến cho bạn sẽ phải 

tạm thời hoãn kế hoạch ban đầu của bạn lại. Để 
tránh cảm xúc tiêu cực, bản mệnh hãy cố gắng 
thích nghi với những thay đổi. 

Chính Tài mang lại cơ hội tiền bạc cho bạn, 
nhất là những ai biết nắm bắt cơ hội trong thời điểm 
này sẽ dễ giàu lên nhanh chóng trong thời gian 
ngắn. Hơn nữa, nhờ việc chăm chỉ và sống tiết 
kiệm nên cho dù bạn không giàu nhưng cũng có 
được cuộc sống khá vững vàng.

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Dậu 
hãy tỏ ra thật chân thành nhất có thể. Trong quan hệ 
giao tiếp, tránh thái độ khoác lác, huênh hoang sẽ 
gây ấn tượng xấu với nửa kia nhé. Trong gia đình, 
hãy quan tâm đến mọi người yêu thương, nếu 
không mối quan hệ sẽ đổ vỡ.

Bách Việt mang tới tin lành trong chuyện 
tình cảm của những ai đang độc thân, thế nhưng 
không tốt cho những ai đã có gia đình. Đừng chủ 
quan cho rằng những gì bạn thổ lộ sẽ tới được tai, 
hay trái tim đối phương, bởi vì sự hiểu nhầm ở thời 
điểm này có thể xảy ra. 

Ất Dậu (Thủy): Chuyện tình cảm khởi sắc. 
Đinh Dậu (Hỏa): Hãy trao yêu thương thật nhiều. 
Kỷ Dậu (Thổ): Tránh tiêu xài hoang phí. Tân Dậu 
(Mộc): Trân trọng thời gian mình đang có. Quý 
Dậu (Kim): Hãy làm quen với những đổi thay.

11. Tuổi Tuất 
Tuần mới của bản 

mệnh có nhiều niềm vui, cơ 
hội tuyệt vời để thể hiện tài 
năng của bạn trước mặt mọi 
người. Đừng quên, bạn có 
năng lực để làm điều đó. 
Hãy trổ tài đi, và đừng chần 
chờ thêm nữa.

Thực Thần mang lại niềm vui cho con giáp 
tuổi Tuất nhưng đừng vì thế mà chủ quan quá vì 
bạn sẽ dễ để xảy ra sai sót, tuy việc này không ảnh 
hưởng quá nhiều nhưng sẽ có những đánh giá 
không tốt mà bạn cảm thấy không hài lòng.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tuất 
lúc này có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nếu như bạn 
còn đang độc thân, chắc chắn bạn sẽ rất thu hút với 
những người phù hợp. 

Thiên Cẩu Hung tinh điềm báo có họa liên 
quan đến thị phi, kiện tụng, tranh chấp... Thay vì 
tìm cách trốn chạy như một kẻ thất bại thảm hại, 
hãy cứ bình thản cười một tiếng, như thế bạn sẽ đỡ 
cảm thấy xấu hổ hơn, ít nhất là vậy.

Giáp Tuất (Hỏa): Tình cảm thăng hoa. Bính 
Tuất (Thổ): Tránh đánh giá sự việc hời hợt. Mậu 
Tuất (Mộc): Có nhiều niềm vui. Canh Tuất (Kim): 
Đừng thay đổi quá đột ngột. Nhâm Tuất (Thủy): 
Tránh thị phi không đáng có.

12. Tuổi Hợi
Thời gian đầu tuần 

chỉ gặp rắc rối nhỏ nhưng 
sau đó mọi việc đã được 
dàn xếp ổn thỏa, vì thế 
người tuổi Hợi không phải 
lo nghĩ gì quá nhiều. Tuy 
nhiên, ảnh hưởng của Tỷ 
Kiên nhắc nhở nên cẩn 

trọng khi mua sắm, đừng sử dụng tiền tiết kiệm vào 
những mục tiêu không cần thiết.

Nếu không thận trọng, tuần này sẽ có lúc 
con giáp tuổi Hợi có thể sẽ buột miệng tiết lộ một bí 
mật quan trọng nào đó của người mà bạn rất yêu 
thương. Cách tránh vấn đề này chính là thận trọng, 
chú ý trong từng lời ăn tiếng nói. 

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

May mắn là ngay sau đó có sao Thiên Đức 
hỗ trợ cho bản mệnh nên khi vượt qua được trở ngại 
trên bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng như 
được thăng quan, tiến chức, nhận tiền thưởng. Đối 
với những người kinh doanh thì thu về được khoản 
doanh thu béo bở.

Ất Hợi (Hỏa): Hãy cư xử một cách chân 
thành. Đinh Hợi (Thổ): Nhớ tập trung cho công 
việc. Kỷ Hợi (Mộc): Hãy kiên nhẫn đến cùng. Tân 
Hợi (Kim): Tránh nói điều không hay. Quý Hợi 
(Thủy): Tránh gây mâu thuẫn với mọi người. ■ 
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