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Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m

NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail
Beaumont, TX

Xin vui loøng lieân laïc Hieàn: 832-877-9951

Baùn tieäm Nail trong khu Shopping Center. Xung 
quanh coù Tieäm toùc, Tieäm giaët, Nhaø haøng haûi 
saûn. Tieäm roäng 1,100 sqft. Tieàn rent $1,800. 
Mua hoaëc huøn voán.

Giaù baùn: $35,000.

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean Substation vaø Söûa 

ñoà. Tieäm ôû Medical Center, tieäm hoaït 

ñoäng treân 30 naêm. 

Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

NEW

983-2043/1611

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây 

xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 ñeøn giao thoâng. 

Khu vöïc ñoâng ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:

NEW

013-2044/1612

Baùn Tieäm ALTERATIONS

Nghó höu, caàn sang tieäm söûa Quaàn 

AÙo, Khu Galleria, tieäm ñoâng khaùch, 

hoaït ñoäng treân 25 naêm.

Khu Galleria

Xin vui loøng lieân laïc: 713-977-3755

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA vuøng 45S, 100% meã, rent $3.679, Ñaõ 

ñöôïc xaây laïi môùi hôn 80% naâng caáp ñieän 3- phase, Loùt raïch. tolet, 

Chaân maùy, ñöôøng oáng, töôøng, traàn nhaø. cöûa kieán, ñöôïc Thay môùi, coù 

maùy ñoåi tieàn, vaø thay nhieàu maùy giaët lôùn nhoû ñuû loaïi, Coù khoaûn 100 

maùy giaët saáy, quaûng lyù deã daøng, Chuùng toâi chuyeân mua xaây söûa vaø 

baùn. Tieäm Ñoâng khaùch vaø coù thu nhaäp, töø 17k ñeán 20k 1 thaùng.

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

NEW

955-2037/1605

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford 

& Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 

sqft. Nhaø 2 taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém 

röôõi. Saøn goã & gaïch.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

Tieäm roäng treân 1,700 sqft, coù 4 baøn nails, 3 gheá 
spas, 1 phoøng facial wax, 1 phoøng aên, tuû laïnh, TV 
ñaày ñuû, tieàn rent raát reû $1,500/thaùng. Khu vöïc 
Airline vaø 45 North (gaàn Beltway 8). 
W. Dyna, Houston TX 77037.

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

016-2044/1612

Baùn Tieäm Nail

Chuû chuyeån sang bang khaùc. Caàn baùn tieäm nail 

Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 

77090. Tieäm roäng 1,100 sqft, coù 6 gheá, 5 baøn vôùi 

vò trí vaø doanh thu toát. Giaù baùn $38,000.

32 FM 1960 West Houston, 77090

Xin vui loøng goïi:                                      (English only)832-907-6990

NEW

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, 

giöõa Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém, khu yeân tónh, tröôøng hoïc toát. Gaàn 

chôï Myõ Hoa vaø Chuøa Vieät Nam.

Sugarland 77498

Xin lieân laïc Tom, cell phone:832-495-5926

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaäp tieäm Nail. Giaù reû $45k. 

Good location.

+ Ñòa ñieåm: J & J Nails ôû Channelview, TX 77530.

+ Tieäm goàm 5 baøn vaø 8 gheá.

+ Rent + Cam: $1,700/thaùng.

+ Khaùch mix deã chòu/tip cao. Thu nhaäp oån ñònh.

Channelview, TX 

Xin vui loøng lieân laïc chò Phi: 346-606-9205

NEW

017-2044/1612

SANG TIEÄM PHARMACY

Caàn sang tieäm Pharmacy Tieäm hoaït ñoäng 20 naêm coù löôïng 

khaùch oån ñònh töø nhieàu vaên phoøng Baùc Só, Nha Só vaø nhieàu 

khaùch töø beân ngoaøi. Vò trí Cook & Bellaire. Vì muoán veà höu 

neân caàn sang vôùi giaù raát meàm. Ñaûm baûo moät naêm seõ laáy laïi 

voán. Neáu ai quan taâm seõ ñöôïc coi Doanh thu khi muoán mua 

tieäm.

Cook & Bellaire

Ai quan taâm xin lieân heä: 832-766-4449

NEW

020-2045/1613

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2022 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Nails, hoaït ñoäng treân 10 naêm 

ôû I-10 East. Rent + Cam $1,593, hôïp ñoàng 

coøn daøi. Coù 5 baøn, 5 gheá, coù Wax Facial. 

Tieäm roäng 1,000 sqft. Khu mix, khaùch deã.

I-10 EAST

Ai thaät loøng muoán mua xin lieân laïc:346-606-9205
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Vợ chồng Lâm Tâm Như và khối 
tài sản hàng trăm triệu USD

Kiếm bộn tiền từ hoạt động nghệ thuật và 
đầu tư sản xuất phim, vợ chồng Lâm Tâm 
Như - Hoắc Kiến Hoa luôn khiến truyền 

thông quan tâm tới cách họ thể hiện độ giàu có của 
mình.

Ngày 3/2, QQ đưa tin Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm 
Như từng nằm trong top diễn viên được trả lương 
cao bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Sau hơn 20 năm 
làm nghề, cặp sao sở hữu khối tài sản lên tới hàng 
trăm triệu USD. Độ giàu có của họ được thể hiện 
qua bất động sản, trang sức và xe sang.

Khối tài sản kếch xù

Lâm Tâm Như nổi tiếng khi mới ngoài 20 tuổi với 
bộ phim Hoàn Châu cách cách. Thời điểm đó, cô 
nhận cát-xê hơn 2.000 NDT/tập (200 USD). Từ 
đó, người đẹp xứ Đài liên tiếp đóng chính trong 
nhiều dự án phim ảnh. Theo QQ, ở thời đỉnh cao 
danh tiếng, Lâm Tâm Như nhận thù lao đóng phim 
lên đến 70.000 USD/tập.

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như còn là nghệ sĩ được 
nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo, trong đó 
có sản phẩm xa xỉ như trang sức, xe hơi lẫn các mặt 
hàng dành cho gia đình. Theo truyền thông Đài 
Loan, thù lao và yêu cầu kèm theo để có được chữ 
ký của nữ diễn viên là rất cao.

Không chỉ thu lợi từ hoạt động nghệ thuật, Lâm 
Tâm Như còn bỏ tiền đầu tư làm phim và nhận hoa 
hồng hậu hĩnh. Năm 2009, nữ diễn viên mở công ty 
sản xuất, quản lý nghệ sĩ. Một số tác phẩm mà Lâm 
Tâm Như thực hiện gồm Trường ca hành tú lệ 
giang sơn, Khuynh thế hoàng phi, Chị gái tiến lên, 
16 mùa hè, Hoa đăng sơ thượng... Trong đó, bộ 
phim Khuynh thế hoàng phi giúp Lâm Tâm Như 
thu về 59.000 USD vào năm 2011.

Theo Sohu, Lâm Tâm Như cũng chứng minh khả 
năng kiếm tiền “như nước” của mình khi nhiều 
năm liền vào top Người nổi tiếng có thu nhập cao 
nhất Trung Quốc.

Năm 2012, tổng thu nhập của ngôi sao Hoàn Châu 
cách cách là 13 triệu USD. Con số cao vượt trội 
này đến từ khoản lợi nhuận từ bộ phim Drama Go! 
Go! Go!, bán bản quyền được 11 triệu USD. Năm 

2015, thống kê từ Forbes cho thấy nàng “Hạ Tử 
Vy” kiếm được 2,6 triệu USD. Đến năm 2020, 
Lâm Tâm Như kiếm được 1,4 triệu USD.

Theo iFeng, từ năm 2013, Lâm Tâm Như đã trở 
thành triệu phú của showbiz Trung Quốc với giá trị 
tài sản ròng là 40 triệu USD. Hiện tại, truyền thông 
Trung Quốc cho biết tài sản của nữ diễn viên đã 
vượt ngưỡng một tỷ NDT (148 triệu USD).

Khả năng kiếm tiền của Hoắc Kiến Hoa cũng 
không thua kém vợ. Là nam thần tượng hàng đầu 
của màn ảnh Trung Quốc, anh nhận thù lao đóng 
phim lên đến 45.000 USD/tập. Năm 2018, khi 
tham gia bộ phim cung đấu nổi danh Hậu cung Như 
Ý truyện, Hoắc Kiến Hoa bỏ túi hơn 7,4 triệu USD. 
Cát-xê mỗi tập phim của anh vào thời điểm đó là 
80.000 USD.

Trong khi đó, ở lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu 
phải bỏ ra ít nhất 2,9 triệu USD/2 năm mới giành 
được quyền phát ngôn từ Hoắc Kiến Hoa. Tài tử 
Đài Loan còn đút túi hàng chục triệu NDT từ đầu 
tư bất động sản, sản xuất phim và cổ phần công ty.

Nhiều năm liền, Hoắc Kiến Hoa góp mặt trong 
danh sách những sao nam giàu có nhất Trung 
Quốc. Theo Sina, thu nhập bình quân một năm của 
nam diễn viên ở giai đoạn hoàng kim không dưới 5 
triệu USD.

Đầu tư bất động sản

“Lâm Tâm Như là bà trùm bất động sản”, ETtoday 
mô tả khi nhắc về sở thích mua sắm đất đai, nhà cửa 
của nữ diễn viên. Sau khi nổi tiếng với Hoàn Châu 
cách cách, việc đầu tiên ngôi sao sinh năm 1976 
làm là đổi nhà cho bố mẹ ở Đài Loan. Sau đó, cô 
liên tiếp tậu biệt thự sang trọng ở Đài Bắc, Bắc 
Kinh, Thượng Hải.

Ngôi nhà ở Thượng Hải được cô mua với giá 10 
triệu USD. Hiện tại, giá thị trường của bất động sản 
này đã tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn 
sở hữu biệt thự xa hoa tại Đài Bắc với giá hàng trăm 
triệu TWD. Một số nguồn tin cho biết cha mẹ nữ 
diễn viên đang sống ở căn hộ cao cấp có giá hơn 1,6 
triệu USD.

Năm 2017, Hoắc Kiến Hoa mua biệt thự sang trọng 
ở trung tâm Đài Bắc, có giá hơn 3,3 triệu USD để 
làm nhà tân hôn với Lâm Tâm Như. Ngoài ra, tài 
sản của anh còn có căn hộ ở khu nhà giàu Cổ Bắc, 
Thượng Hải.

Tiêu tiền vào đồ hiệu, siêu xe

Trên sóng truyền hình, Lâm Tâm Như thừa nhận 
đam mê đồ hiệu. Cô là tín đồ của thương hiệu LV, 
Burberry và kim cương. Truyền thông từng chụp 
được ảnh nữ diễn viên xách túi 1.000 USD đi chợ, 
lấy túi Hermes 13.000 USD đựng thú cưng.

Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn là chủ nhân của loạt 
trang sức đắt tiền. Nữ diễn viên Tân dòng sông ly 
biệt từng đeo nhẫn kim cương 10 carat có giá 1-3 
triệu USD, vòng cổ hơn 10 triệu USD, đồng hồ gần 
250.000 USD khi dự sự kiện thương mại.

Lâm Tâm Như cũng chiều chuộng con gái Tiểu Cá 
Heo bằng những món đồ xa xỉ. Năm 2020, cô tặng 
con gái bộ trang sức trị giá 440.000 USD. Theo 
Sina, con gái Lâm Tâm Như hiện sở hữu gia tài nữ 
trang kim cương trị giá 61 triệu USD.

Hoắc Kiến Hoa lại chủ yếu vung tiền cho siêu xe. 
Anh từng được bắt gặp lái chiếc Ferrari trị giá 1,36 
triệu USD. Theo Sina, tại Đài Loan chỉ có 2 chiếc 
xe thuộc phiên bản này. Gần đây, nam diễn viên tậu 
siêu xe thể thao màu vàng có giá hơn một triệu 
USD. Vào tiệc sinh nhật lần thứ 45 của vợ, Hoắc 
Kiến Hoa cũng vô tình để lộ chiếc đồng hồ bản giới 
hạn chỉ có 250 chiếc trên toàn thế giới. 

                                                                     Di Hy

Diện mạo khác lạ của Hyun Bin 
sau gần 3 tháng lên chức bố

Xuất hiện trên bìa tạp chí Dazed Korea ấn 
bản mùa Xuân 2023, tài tử Hyun Bin gây 
chú ý với ngoại hình khác lạ.

Tạp chí thời trang Dazed Korea thu hút sự chú ý 
sau màn “nhá hàng” bộ ảnh của nam diễn viên 
Hyun Bin. Trong ảnh, Hyun Bin xuất hiện khác lạ 
với bộ ria và râu được cắt tỉa, cùng mái tóc xoăn 
dài.

Một số cư dân mạng đã phản hồi bằng những bình 
luận trầm trồ kiểu như “dù để râu thì gương mặt ấy 
vẫn là một kiệt tác”.

Sau đám cưới vào tháng 3/2022, cặp đôi Hyun Bin 
và Son Ye-Jin chào đón bé trai vào tháng 11 cùng 
năm. Trong khi Son Ye-Jin dành toàn bộ thời gian 
để chăm sóc con, Hyun Bin vẫn bận rộn với các 
lịch trình đóng phim. Mới đây, Hyun Bin đảm nhận 
vai  diễn Park Dae-Shik t rong bộ phim 
“Bargaining” vừa được công chiếu vào tháng 
trước.

Được biết, Hyun Bin giữ tạo hình già dặn để thực 
hiện cảnh quay cho bộ phim “Harbin” lấy bối cảnh 
những năm 1900. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, 
để vào vai này Hyun Bin đã giảm cân, để tóc và râu 
cho phù hợp vai diễn. 

                                                                Nam Anh



Trang 04

Issue # 2035 * Tuesday, February 21,  2023

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Nhan sắc khuynh đảo màn ảnh 
xứ Hàn bất ngờ tái xuất, hé lộ 
hôn nhân bí ẩn

Từng được xem là “bảo bối điện ảnh xứ 
Hàn”, Shim Eun Ha bất ngờ lựa chọn cuộc 
sống ẩn dật sau khi lập gia đình. Nữ diễn 

viên được yêu mến nhờ nhan sắc hoàn hảo, khả 
năng diễn xuất đa dạng.

Vào thập niên 90, làng giải trí Hàn Quốc sở hữu rất 
nhiều “quốc bảo nhan sắc”. Một trong số đó chính 
là nữ diễn viên Shim Eun Ha. Cô được xếp cùng 
thời với Lee Young Ae, Choi Ji Shil, Go So Young, 
Kim Hye Soo.

Chuyện tình không thành với doanh nhân giàu 
có

Shim Eun Ha, sinh năm 1972, nổi danh với loạt 
phim như Cú nhảy cuối cùng đóng cùng Jang Dong 
Gun, Son Ji Chang, Lee Jong Won; Giáng sinh 
tháng 8 - một bộ phim góp phần làm nên thành 
công của phim Hàn tại thị trường châu Á.

Mỹ nhân thế hệ 7X bắt đầu bước chân vào ngành 
công nghiệp giải trí năm 1993. Cô được đài MBC 
(Hàn Quốc) nhắm chúng và lập tức có cơ hội diễn 
xuất đầu tiên. Vai diễn trong bộ phim Cú nhảy cuối 
cùng đã giúp tên tuổi của Shim Eun Ha được công 
chúng biết đến rộng rãi. Cô lập tức trở thành cái tên 
được các đạo diễn săn đón. 

Bên cạnh nhan sắc khiến hàng triệu đàn ông mê 
đắm cùng tài năng diễn xuất cực đỉnh, Shim Eun 
Ha còn được công chúng yêu thích bởi đời tư trong 
sạch. Sau một thời gian làm việc trong ngành giải 
trí, Shim Eun Ha được truyền thông đưa tin hẹn hò 
với doanh nhân Jung Ho Young (chồng hiện tại của 
nữ diễn viên Lee Young Ae). 

Chuyện tình này bị mẹ Shin Eun Ha ngăn cản bởi 
bà cho rằng, hai người có cách biệt tuổi tác lớn. Khi 
đó, Shim Eun Ha mới 26 tuổi, còn Jung Ho Young 
đã là ông chú tuổi U50 và từng có một đời vợ.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Shim Eun Ha 
quyết định lên kế hoạch kết hôn cùng bạn trai. Tuy 
nhiên, hai ngày trước hôn lễ, Shim Eun Ha đột ngột 
hủy hôn. Có nguồn tin cho biết, mẹ Shim Eun Ha 
liên tục khuyên ngăn con gái. Sau khi thông tin hủy 
hôn được công bố, Shim Eun Ha đã gửi lời xin lỗi 
bạn trai và mong Jung Ho Young không bị tổn 
thương.  

Chuyện tình cảm không thành khiến Shim Eun Ha 
rơi vào khủng hoảng một thời gian. Cô tạm dừng 
đóng phim và sang Pháp du học. Bộ phim 
Interview công chiếu năm 2000 là tác phẩm cuối 
cùng có sự góp mặt của Shim Eun Ha. 

Quyết định lên xe hoa đột ngột, khiến triệu 
người tiếc nuối

Năm 2001, Shim Eun Ha thông báo ngừng hoạt 
động trong giới giải trí. Đây cũng là thời điểm 
hoàng kim nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. 
Năm 2005, cô xác nhận kết hôn với Ji Sang Wook - 
giáo sư trường đại học danh tiếng Yonsei (Hàn 
Quốc). Anh là người điều hành một hãng linh kiện 
xe hơi và là cổ đông lớn của đài truyền hình SBS 
(Hàn Quốc). 

Ji Sang Wook được truyền thông Hàn Quốc ca tụng 
là một doanh nhân thành công, sở hữu khối tài sản 
khủng. Ngoài cổ phần lớn tại đài SBS, Ji Sang 
Wook còn kinh doanh xe hơi và làm lãnh đạo tập 
đoàn linh kiện điện tử lớn nhất nhì Hàn Quốc. Ông 
xã của Shim Eun Ha được xem là nhân tài xuất 
chúng đi lên từ một giảng viên đại học. 

Sau khi kết hôn, Shim Eun Ha tập trung chăm sóc 
gia đình và lui về ở ẩn. Nữ diễn viên trở thành mỹ 
nhân có cuộc sống bí ẩn, gây tò mò nhất với công 
chúng sau khi giải nghệ. Thỉnh thoảng, Shim Eun 
Ha xuất hiện cùng chồng, hỗ trợ anh khi Ji Sang 
Wook chuyển hướng hoạt động chính trị.

Dù nữ diễn viên không chia sẻ nhưng theo một số 
nguồn tin, cuộc sống hôn nhân của minh tinh xứ 
Hàn rất viên mãn. Shim Eun Ha được chồng yêu 
thương, chiều chuộng và sống thoải mái, giàu có. 

Năm 2016, truyền thông xứ Hàn đưa tin, khối tài 
sản của Shim Eun Ha và chồng lên tới hơn 8,5 tỷ 
won. Cặp đôi này cũng nắm trong tay số vàng lên 
tới 8,2 kg. Tài sản kê khai tiền gửi tiết kiệm của vợ 
chồng Shim Eun Ha được tiết lộ là hơn 5,9 tỷ won 
cùng nhiều siêu xe đắt đỏ. 

Cuộc hôn nhân kín tiếng bên ông xã thành đạt 
và giàu có 

Năm 2017, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ trước 
thông tin, nữ diễn viên dùng thuốc ngủ quá liều, 
phải nhập viện. Cô tiết lộ với truyền thông: “Tôi 
được phát hiện mình bị rối loạn căng thẳng sau 
sang chấn được một thời gian và gần đây bắt đầu 
dùng thuốc điều trị. Tôi từng phải dùng thuốc 
nhưng trong quá trình nuôi dạy con, tôi tự vượt qua 
được. Nhưng gần đây, tôi phải dùng thuốc trở lại và 
phải tới bệnh viện”.

Thời điểm đó, chồng của Shim Eun Ha quyết định 
tạm ngừng mọi công việc để chăm sóc vợ. Việc 
Shim Eun Ha nhập viện và gặp vấn đề tâm lý làm rộ 
lên những thông tin không hay về cuộc sống hôn 
nhân của minh tinh xứ Hàn.

Có nguồn tin cho rằng, cuộc sống vợ chồng của 
Shim Eun Ha thực sự không hạnh phúc. Thời điểm 
đó, Shim Eun Ha và ông xã chỉ im lặng. Một thời 
gian sau đó, vợ chồng nữ diễn viên xuất hiện hạnh 

phúc bên nhau, đánh tan mọi tin đồn. 

Sau nhiều năm ở ẩn, năm 2016 và 2020, Shim Eun 
Ha lộ diện trước truyền thông để cùng chồng tham 
gia vận động tranh cử. Dù đã bước vào tuổi U50 
nhưng Shim Eun Ha vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, 
quyến rũ. 

Gần đây, cô bất ngờ xác nhận trở lại đóng phim sau 
22 năm rời xa giới giải trí Hàn. Theo Edaily, Shim 
Eun Ha chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí 
By4M Studio. Thông tin Shim Eun Ha quay lại 
showbiz sau nhiều năm giải nghệ gây chú ý với 
giới giải trí Hàn và công chúng.

Đại diện công ty By4M Studio cho biết, minh tinh 
Hàn Quốc sẽ nhận một khoản tiền cát-xê lớn từ vai 
diễn mới nhất. Song, họ chưa tiết lộ chi tiết vai diễn 
và kế hoạch đóng phim của mỹ nhân thế hệ 7X.

Shim Eun Ha cũng đã nhận chi phí đặt cọc sau khi 
ký hợp đồng. Khán giả đang hồi hộp chờ đợi sự trở 
lại của minh tinh được mệnh danh là “bảo bối điện 
ảnh” xứ Hàn. 

                                                                   Mi Vân

Chân Tử Đan: 'Tôi không ngại bị 
chê già khi đóng Kiều Phong'

Sao hành động Chân Tử Đan nói không buồn 
khi bị khán giả chê vì đóng Kiều Phong ở 
tuổi 60.

Theo Mtime, tài tử Hong Kong cùng êkíp Thiên 
Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện giao lưu khán giả 
tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 1/2. Diễn viên cho 
biết từ khi khởi động dự án năm ngoái, anh biết bản 
thân vấp phải tranh cãi về tuổi tác bởi trong nguyên 
tác của Kim Dung, Kiều Phong trẻ, qua đời khi 33 
tuổi. Nhưng Chân Tử Đan cho rằng các nhà đầu tư, 
cộng sự tin tưởng anh, anh có duyên với nhân vật, 
vì thế nỗ lực hết mình vì dự án.

Tài tử nói: “Ở phim trường, tôi luôn giữ tinh thần 
tuổi 18. Tôi không ngại bị mắng khi đóng Kiều 
Phong, chỉ muốn quay tác phẩm đậm chất võ hiệp, 
mang tinh thần võ hiệp”.

Anh chấp nhận rủi ro nhằm tạo sự mới mẻ, hình ảnh 
chân thực cho tác phẩm. Phim có cảnh Kiều Phong 
vừa cưỡi ngựa vừa uống rượu, các huynh đệ cưỡi 
ngựa theo sau. Chân Tử Đan cho biết vừa khống 
chế ngựa vừa uống rượu rất khó, nếu không may bị 
ngã, anh có nguy cơ bị ngựa giẫm lên. Chân Tử 
Đan cùng chỉ đạo võ thuật tính toán các khả năng, 
may mắn thực hiện cảnh quay an toàn.

Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện ra rạp ở 
Malaysia, Singapore, Hong Kong và phát hành 
trực tuyến ở Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục... Theo 
Sina, tác phẩm dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp Tết 
âm lịch ở Malaysia. Ở Trung Quốc, phim dẫn đầu 
doanh thu phim lẻ dịp Tết, trên các nền tảng Iqiyi, 
Youku và Tencent video. Êkíp dự định làm phần 
hai.

Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Thiên Long Bát 
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Bộ của Kim Dung (1924-2018), xoay quanh 
chuyện Kiều Phong - vốn là bang chủ Cái Bang - bị 
trục xuất khỏi bang hội do thân thế. Tiếp đó, chàng 
bị vu oan giết cha mẹ nuôi, sư phụ, từ đó mang 
tiếng bất nhân bất nghĩa. Kiều Phong đơn độc tìm 
kẻ thù, trên đường chàng gặp A Châu, cùng nàng 
trải qua các trận đấu trong giang hồ.

Theo Mtime, yếu tố võ thuật là điểm sáng của bộ 
phim. Các trận đấu võ xuyên suốt tác phẩm, mỗi 
đoạn sử dụng chiêu thức, vũ khí khác nhau, vì vậy 
tạo sự phong phú, cho thấy đầu tư của êkíp. Chân 
Tử Đan thể hiện đẳng cấp của sao võ thuật giàu 
kinh nghiệm, xây dựng các trường đoạn gay cấn, 
như đoạn Kiều Phong đấu Cưu Trí Ma, đoạn Kiều 
Phong đại chiến Tụ Hiền Trang. 

Trên Douban, phần lớn khán giả đánh giá cảnh võ 
thuật sáng tạo so với tất cả phiên bản truyền hình 
Thiên Long Bát Bộ trong lịch sử. Có lúc, bố cục 
cảnh phim giống bức họa Bữa ăn tối cuối cùng của 
Leonardo da Vinci.

Dù vậy, tổng thể nội dung phim nhận nhiều lời chê 
sơ sài, chưa có chi tiết đắt giá để nêu bật tính cách, 
đặc điểm nhân vật. Nhà phê bình phim Thích Phàm 
nhận xét câu chuyện diễn biến quá vội vàng, thiếu 
chiều sâu. Phim bỏ qua nhiều nhân vật chủ chốt 
như Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, Hư Trúc. 

                                                                Như Anh

Dương Tử Quỳnh được khuyên 
từ giã sự nghiệp

Dương Tử Quỳnh vẫn khẳng định vị thế đả 
nữ hàng đầu châu Á qua tác phẩm 
“Everything Everywhere All at Once”. 

Nhưng minh tinh cho biết cô được khuyên nên nghỉ 
hưu.

Theo Variety, Dương Tử Quỳnh tiết lộ được nhiều 
người khuyên nên dừng sự nghiệp diễn xuất trước 
khi nhận vai chính trong Everything Everywhere 
All at Once. Tuy nhiên, đả nữ châu Á cho thấy sự 
thăng hoa khi thắng giải Quả cầu vàng, đồng thời 
mang về một đề cử Oscar 2023 tại hạng mục Nữ 
diễn viên chính xuất sắc.

Trong chương trình The Envelope của Los Angeles 
Times, Dương Tử Quỳnh chia sẻ bản thân luôn tự 
tin lăn xả mọi vai diễn tại Hollywood.

“Khi bạn già đi, các vai diễn cũng hạn chế hơn. Vì 
vậy, khi nhận vai cho Everything Everywhere All 

at Once, tôi đã rất xúc động. Điều này có nghĩa tôi 
là người dẫn dắt, được kể câu chuyện và nắm vai 
trò quan trọng trong phim. Cùng lúc, khi bạn già 
hơn, mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên nên từ giã 
sự nghiệp và làm việc này việc kia. Không, đừng 
nói tôi phải làm gì. Tôi có quyền được làm những 
điều mà tôi muốn”, minh tinh sinh năm 1962 nói.

Dương Tử Quỳnh cũng gửi lời tri ân tới người hâm 
mộ: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để chứng tỏ 
bản thân có khả năng làm tất cả điều này. Là một 
diễn viên, bạn cần được trao cơ hội. Điều đó giúp 
bạn thể hiện khả năng của mình”.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ đa vũ trụ đánh dấu cột 
mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử 
Quỳnh. Việc được đề cử tại các giải thưởng điện 
ảnh lớn như Quả cầu Vàng hay Oscar là minh 
chứng cho tài năng của cô.

Trả lời phỏng vấn Variety trước đó, Dương Tử 
Quỳnh cho biết ban đầu nhân vật chính là một 
người đàn ông thủ vai bởi tài tử Thành Long. Tuy 
nhiên, phía nhà sản xuất đã thay đổi thành vai nữ và 
mời cô tham gia.

Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã 
đưa Dương Tử Quỳnh vượt khỏi phạm vi châu Á 
và trở thành ngôi sao quốc tế. Dương Tử Quỳnh 
góp mặt trong loạt tác phẩm trải dài từ Trung Quốc 
tới toàn cầu như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một 
geisha, Hoắc Nguyên Giáp, The Mummy: Tomb of 
the Dragon Emperor, Crazy Rich Asians hay 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. 

                                                              Nhật Long

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đổi đời 
nhờ rời showbiz

Hà Gia Kính chia sẻ mức thu nhập của ông 
trong ngành giải trí không cao. Đây cũng 
là một phần nguyên nhân khiến nam diễn 

viên sớm rời xa màn ảnh, chuyển hướng sang kinh 
doanh.

Ngày 6/2, HK01 đưa tin Hà Gia Kính chia sẻ khối 
tài sản hơn 17 triệu USD của ông không phải kiếm 
được từ nghệ thuật mà là do kinh doanh - đầu tư. Là 
diễn viên hạng A của showbiz Hong Kong, ông cho 
biết thời còn đóng phim được trả mức lương rất 
thấp.

“Mồ hôi, nước mắt chan cơm ròng rã cả tháng mới 

lãnh được vài trăm HKD”, Hà Gia Kính chia sẻ. 
“Triển Chiêu” cho biết đồng lương mà diễn viên 
Hong Kong nhận được khi làm việc cho nhà đài rất 
bạc bẽo, chỉ vài nghìn HKD/năm dù cường độ làm 
việc cao. Ông ký hợp đồng làm việc 150 giờ/năm 
nhưng thực tế đều làm quá số giờ quy định, hơn 10 
tiếng/ngày.

Theo Hà Gia Kính nếu chỉ đóng phim, cả đời ông 
cũng không thể có cuộc sống sung túc tài chính. Vì 
vậy, năm 2014, nam diễn viên giã từ màn ảnh. Ông 
mạo hiểm bỏ ra 30 triệu HKD (3,8 triệu USD) để 
rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch, ngũ 
cốc. Hà Gia Kính và bạn thân mở doanh nghiệp 
Kính Gia Trang, có diện tích hơn 54.000 m2 với 
núi rừng bao quanh ở Quảng Đông. Quyết định này 
giúp ông đổi đời.

Theo Sina, hiện, Hà Gia Kính là doanh nhân có 
tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). 
Truyền thông cho biết mỗi năm nam diễn viên thu 
về lợi nhuận hàng triệu USD.

Ngôi sao Bao Thanh Thiên còn biến nhà máy của 
mình thành địa điểm tham quan, và được chính 
quyền tỉnh Quảng Đông trao danh hiệu Cơ sở du 
lịch công nghiệp cấp AAA quốc gia. Đầu tháng 1, 
Hà Gia Kính đích thân đón tiếp Hiệp hội Nữ doanh 
nhân Phật Sơn đến tham quan nhà máy Kính Gia 
Trang.

Hà Gia Kính là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hong 
Kong thập niên 1990. Ông khẳng định tên tuổi qua 
loạt phim như Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Thiếu niên 
Trương Tam Phong, Đại tướng quân... Đặc biệt, vai 
diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên 
(1993) là dấu son đáng nhớ nhất trong sự nghiệp tài 
tử.

Dù vắng bóng trong showbiz hơn 10 năm qua, Hà 
Gia Kính vẫn chăm chỉ chỉ cập nhật hình ảnh đời 
sống thường ngày giản dị, tích cực của bản thân để 
truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Theo On, tài tử hiện chọn sống ộc thân, không đ
sinh con. Dịp Tết Nguyên án vừa qua, ông trở về đ
Hong Kong oàn tụ cùng mẹ, gặp gỡ bạn bè trong đ
showbiz sau 3 n m không thể quay lại quê nhà vì ă
dịch bệnh, công việc bận rộn. 

                                                                     Di Hy
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Lữ Tụng Hiền giải thích về tin 
đồn bị đại gia Hong Kong trả thù 
tình

Ngày 1/2, HK01 đưa tin Lữ Tụng Hiền là 
khách mời của show truyền hình Lớp học 
vô hạn siêu việt. Khi tham gia chương 

trình, nam diễn viên nhắc ến tin ồn tình ái lớn đ đ
nhất sự nghiệp.

Vào cuối những năm 1990, có thông tin cho biết Lữ 
Tụng Hiền lọt vào mắt xanh của một nữ đại gia giàu 
có và quyền lực ở Hong Kong. Bà sẵn sàng trả 5 
triệu HKD để dùng bữa với tài tử Tiếu ngạo giang 
hồ, đồng thời chào mời anh trở thành tình nhân với 
số tiền 50 triệu HKD.

Tuy nhiên, Lữ Tụng Hiền đã từ chối vì không muốn 
bán rẻ thân xác, trở thành thú vui tiêu khiển của 
giới thượng lưu. Sau khi bị từ chối tình cảm, nữ đại 
gia đem lòng thù hận nam diễn viên. Bà cho người 
đâm xe vào bạn gái Lữ Tụng Hiền - Mạch Cảnh 
Đình. Vụ tai nạn khiến Mạch Cảnh Đình sảy thai, 
vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Lữ Tụng Hiền và vợ Mạch Cảnh Đình

Trên sóng truyền hình, Lữ Tụng Hiền khẳng định 
sự thật đã bị các trang “lá cải” bóp méo và thêu dệt 
quá đà để tạo ra tin tức giật gân câu khách vào thời 
điểm đó.

“Vụ tai nạn của Mạch Cảnh Đình không phải bị 
phú bà nào đó trả thù mà xảy ra khi cô ấy quay phim 
ở Australia vào năm 1988. Di chứng của vụ tai nạn 
phim trường khiến sức khỏe Cảnh Đình sa sút, khó 
mang thai. Vì vậy, chúng tôi quyết định không sinh 
con, sống nương tựa nhau trọn đời. Ai đó đã thêm 
mắm dặm muối cho câu chuyện tình cảm của tôi”, 
Lữ Tụng Hiền nói.

Lữ Tụng Hiền sinh năm 1966. Anh gia nhập hãng 
truyền hình ATV năm 1989 sau khi tốt nghiệp Học 
viện Diễn xuất ở Hong Kong. Nam diễn viên từng 
được đài này lăng xê hết mức qua các tác phẩm như 
Thiên hạ vô địch (1989), Bích huyết thanh thiên 
Trân châu kỳ (1993), Canh bạc cuộc đời (1993)...

Năm 1995, anh chuyển sang đài TVB và nhận vai 
Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (1996). 
Đây là vai diễn sáng nhất trong sự nghiệp của Lữ 

Tụng Hiền. Truyền thông ca ngợi tài tử thể hiện 
được khí chất đại hiệp, hào hoa phong trần, là Lệnh 
Hồ Xung kinh điển trên màn ảnh, vượt xa Lý Á 
Bằng hay Hoắc Kiến Hoa.

Đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Lữ Tụng Hiền bất 
ngờ biến mất. Hai năm sau anh mới tham gia bộ 
phim Truyền thuyết liêu trai 2 nhưng không gây 
được tiếng vang.

Đến năm 2002, Lữ Tụng Hiền rời Hong Kong phát 
triển sự nghiệp ở Đại lục. Tuy nhiên, ở môi trường 
mới, Lữ Tụng Hiền chỉ có thể đóng vai phụ vì 
không có công ty quản lý, không có mối quan hệ.

Sự nghiệp xuống dốc, nam diễn viên và vợ Mạch 
Cảnh Đình hiện livestream bán hàng để kiếm thu 
nhập. 

                                                                      Di Hy

Jeon Do Yeon, Song Hye Kyo và 
câu chuyện chê bai vô lý của 
anti-fan

Trong giai đoạn đầu năm mới 2023, Song 
Hye Kyo chính là minh tinh Hàn Quốc 
được nhắc tới nhiều bậc nhất. Lý do là bởi 

The glory đã tạo ra một cơn sốt quá lớn. Bộ phim sở 
hữu nội dung cực kỳ kịch tính, trong khi mỹ nhân 
Trái tim mùa thu lại được đánh giá là có sự lột xác 
đáng kinh ngạc.

Suốt nhiều năm trước đó, Song Hye Kyo thường bị 
đánh giá là quá một màu và chẳng có gì ngoài sự 
xinh đẹp. Cho đến hiện tại, khi mà cô đã cho thấy 
sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất, các anti-fan lại chê 
bai ngoại hình của cô. Họ nói rằng Song Hye Kyo 
đã xuống sắc và trông quá già khi đứng chung ống 
kính với các đàn em.

Tương tự Song Hye Kyo, Jeon Do Yeon ở tuổi 49 
cũng rơi vào cảnh bị “body shaming” khi thủ vai nữ 
chính trong Khóa học yêu cấp tốc. Một số người 
cho rằng Jeon Do Yeon tạo cảm giác lấn cấn khi 
“nên duyên” với Jung Kyung Ho, nam chính kém 
mình tới 10 tuổi.

Jeon Do Yeon

Sự chê bai vô lý từ anti-fan

Việc phải nhận những ý kiến trái triều từ khán giả là 
điều hết sức bình thường với những người làm 
nghệ thuật. Tuy nhiên vấn đề là đã chê thì cũng phải 
chê cho đúng. Giả sử Song Hye Kyo hay Jeon Do 

Yeon đóng những bộ phim giống như Hẹn hò chốn 
công sở, họ xứng đáng nhận “gạch đá”. Dẫu vậy, 
thực tế thì cả hai đều nhận những vai diễn phù hợp 
với độ tuổi và ngoại hình của mình.

Nhân vật Moon Dong Eun của Song Hye Kyo 
trong The glory là một người có số phận bất hạnh. 
Cô có một người mẹ nhẫn tâm và là nạn nhân của 
bạo lực học đường. Trong suốt nhiều năm, cô luôn 
sống với chấp niệm trả thù cũng như phải vừa học 
vừa làm một cách vô cùng vất vả để hiện thực hóa 
những kế hoạch của mình. Bởi thế, nếu như Moon 
Dong Eun trông trẻ trung như những người bạn 
đồng trang lứa, đó mới là điều vô lý.

Thực tế, chính Song Hye Kyo còn từng nói rằng cô 
muốn tạo hình của nhân vật Moon Dong Eun trông 
phải tiều tụy và già nua nhất có thể: “Tôi muốn 
nhân vật Moon Dong Eun trông càng già nua càng 
tốt. Chính vì thế, tôi để kiểu tóc này và chọn lối 
trang điểm tự nhiên. Rõ ràng là theo lẽ thường, một 
người như Moon Dong Eun sẽ chẳng có thời gian 
để làm đẹp. Đối với cô ấy, trả thù là điều quan trọng 
duy nhất”.

Trong khi đó, nhân vật Nam Haeng Seon của Jeon 
Do Yeon cũng chẳng phải là một người phụ nữ quá 
trẻ trung. Hơn nữa, cô còn phải từ bỏ giấc mơ làm 
vận động viên bóng ném để nuôi nấng cháu gái và 
chăm sóc cậu em trai bị chậm phát triển. Chính vì 
thế, việc nhân vật trông già hơn so với tuổi thực 
cũng là điều hiển nhiên.

Song Hye Kyo

Chê thì cứ chê, còn phim vẫn cứ “hot”

Jeon Do Yeon và Song Hye Kyo đều phải nhận 
những bình luận tiêu cực về ngoại hình từ các anti-
fan. Dẫu vậy, điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng tới 
thành tích của các tác phẩm họ tham dự.

Cho đến lúc này, The glory vẫn nằm trong top 
những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix. 
Trên các trang mạng xã hội, người ta vẫn đang bàn 
luận về phim và ngóng chờ từng ngày để được xem 
tiếp phần 2. Trong khi đó, Khóa học yêu cấp tốc ghi 
nhận mức rating ấn tượng 11% ở tập mới nhất và 
dự kiến sẽ con số này sẽ còn tăng trưởng mạnh 
trong các tập tiếp theo.
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Sau tất cả, thành bại của một bộ phim vẫn luôn phụ 
thuộc vào 2 yếu tố then chốt: Chất lượng kịch bản 
cùng với diễn xuất của dàn cast. Còn những lời chê 
bai vô lý, chúng không thể “dìm” nổi những sản 
phẩm chất lượng và những diễn viên thực sự có 
tâm, có tầm. 

                                                                    Anh Tú

Jisoo (BLACKPINK) đầy táo 
bạo trên trang bìa tạp chí GQ

Mở đầu năm 2023, Jisoo (BLACKPINK) 
bận rộn nhiều dự án, cực sôi nổi trong 
lĩnh vực thời trang. Sau khi xuất hiện 

trên số khai niên Marie Claire cùng Dior, mỹ nhân 
nhà YG Entertainment tiếp xúc chễm chệ trên bìa 
tạp chí GQ tháng 2/2023 với Cartier. Điều này 
phần nào chứng minh vị thế Đại sứ toàn cầu cùng 
đãi ngộ khủng của các nhãn hàng dành cho nữ thần 
tượng.

Xuất hiện trên ba phiên bản trang bìa GQ Korea, 
Jisoo được khen ngợi hết lời bởi concept mới lạ, có 
phần nổi loạn, quyến rũ. Đây là lần đầu tiên chị cả 
BLACKPINK để tóc hime Nhật lên tạp chí. Thần 
thái và nhan sắc của nữ thần tượng khiến người 
hâm mộ xuýt xoa, cần được đa dạng concept. 
Ngoài ra, Jisoo ngày càng đột phá trong cách tạo 
dáng, không hề thua kém người mẫu chuyên 
nghiệp.

Ba phiên bản bìa tạp chí mới lạ của Jisoo khiến dư 
luận được một phen xôn xao. Nhiều người hâm mộ 
không tiếc để lại những lời khen có cánh. Bên cạnh 
đó, các fan cũng dự đoán màn solo của cô nàng sắp 
đến gần.

Trước đó, Jisoo đã được khen ngợi hết lời khi khoe 
nhan sắc thanh thuần trên tạp chí Marie Claire số 
khai niên 2023. Dior chính là thương hiệu đã đẩy 
bìa cho nữ thần tượng. Bên cạnh đó, nhân ngày 
sinh nhật của chị cả BLACKPINK, nhãn hàng còn 
ra mắt mẫu son mới lấy cảm hứng từ nàng Đại sứ 
toàn cầu. 

Việc Jisoo thử qua đa dạng tạo hình khiến người 
hâm mộ tin rằng màn ra mắt solo của nữ thần tượng 
đang đến gần. YG Entertainment xác nhận: “Jisoo 
hiện đang tăng tốc thu âm album solo. Dù bận rộn 
với tour diễn thế giới, Jisoo vẫn làm việc trong thời 
gian rảnh rỗi để có thể giữ lời hứa với fan, thậm chí 

đã hoàn thành các buổi chụp ảnh jacket. Chúng tôi 
sẽ sớm gặp các bạn với tin tức tốt lành”.

Hiện tại, người hâm mộ đang mong chờ màn solo 
của Jisoo. Chị cả BLACKPINK không phụ sự kỳ 
vọng của các fan, dù bận rộn với world tour BORN 
PINK nhưng vẫn cố gắng thu album, hoạt động ở 
mảng thời trang. 

                                                              Mạch Huy

Tuổi thơ khó khăn của diễn viên 
'The Glory’

Jung Sung Il nổi tiếng sau thành công của “The 
Glory”. Nam diễn viên cho biết anh lớn lên 
trong nghèo khó, không có ý định theo đuổi 

hoạt động nghệ thuật.

Theo Insight, diễn viên Jung Sung Il vừa góp mặt 
trong chương trình You Quiz on the Block. Trong 
cuộc trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, nam chính 
The Glory chia sẻ về câu chuyện tuổi thơ và hành 
trình đến với nghề diễn.

Jung Sung Il cho biết anh lớn lên trong nghèo khó. 
Mẹ nam diễn viên bị bệnh nặng và phải thường 
xuyên đến bệnh viện để điều trị. Cha anh hiếm khi 
có mặt ở nhà. Anh và các chị em trong nhà sống 
chung với bà.

Nam diễn viên kể một kỷ niệm anh không bao giờ 
quên về quá khứ vất vả của mình. Khi còn nhỏ, 
trong một lần đói khát và không có một ai để nhờ 
cậy, anh đã quyết định uống nước trên một vũng 
nhỏ ở vỉa hè.

“Lúc nhỏ, tôi thậm chí không có nổi một ước mơ. 
Tôi quá bận rộn trong việc mưu sinh. Vào năm cuối 
của trung học, mẹ tôi khỏi bệnh và trở về nhà. Bà 
khuyên tôi theo học đại học. Chị gái thì gợi ý tôi 
học ngành mỹ thuật và diễn xuất”, Jung Sung Il 
nhớ lại.

Nam diễn viên 43 tuổi thừa nhận quá khứ nghèo 
khó đã hình thành nên đức tính chăm chỉ, kiên nhẫn 
và nỗ lực của anh về sau.

Jung Sung Il (sinh năm 1980) bắt đầu con đường 
diễn xuất từ năm 2002 song không được khán giả 
biết đến rộng rãi. Anh góp mặt trong một số phim, 
có thể kể đến như A Frozen Flower, Different 
Dreams...

Tên tuổi của Jung Sung Il được chú ý nhiều hơn 

nhờ bộ phim The Glory.

Trong phim, Jung Sung Il vào vai Ha Do Young, 
chồng của ác nữ Park Yeon Jin. Là một giám đốc 
điều hành cũng là “bạn đời” của kẻ đã hủy hoại 
cuộc đời Moon Dong Eun, anh phải đối mặt với 
mối nguy hiểm đang đe dọa hạnh phúc gia đình. Bi 
kịch xảy ra khi chính anh cũng bị cuốn vào cuộc trả 
thù đã được lên kế hoạch của Dong Eun.

Vai diễn của anh chiếm được cảm tình từ khán giả 
qua những tương tác với nữ chính.

Qua các cảnh quay, khán giả nhận thấy Ha Do 
Young không phải người lương thiện. Bởi vậy, 
người xem tò mò nhân vật này sẽ phát triển như thế 
nào trong phần sau. 

                                                                   Tâm An

Trịnh Sảng dát đồ hiệu từ đầu 
đến chân đi từ thiện ở Mỹ, sống 
thoải mái dù bị phong sát?

Mới đây, Trịnh Sảng tham gia một sự kiện 
từ thiện cùng cộng đồng Hoa Kiều tại 
Mỹ. Trong những bức ảnh được đăng 

tải, nữ diễn viên nổi tiếng ngày nào vẫn giữ được 
ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận ra trang phục và túi 
xách Trịnh Sảng dùng đều là hàng hiệu, cho thấy 
cuộc sống hiện tại của cô vẫn dư dả, thoải mái.

Thời gian vừa qua, cái tên Trịnh Sảng lại thu hút 
nhiều sự chú ý khi bị tình cũ Trương Hằng tố cáo 
việc đối xử không tốt với 2 con.

Ngôi sao Cùng Ngắm Mưa Sao Băng thông qua 
luật sư phủ nhận mọi cáo buộc tiêu cực từ phía 
Trương Hằng. Cô khẳng định bản thân không bỏ bê 
con cái như bạn trai cũ tố cáo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trịnh Sảng cho biết 
không dính đến bất kỳ vấn đề luật pháp nào liên 
quan đến hành vi đối xử không tốt với trẻ em.

Cụ thể theo Sina, tòa phán quyết diễn viên Trịnh 
Sảng thua kiện trước công ty Thượng Huy Ảnh 
Thị. Nữ diễn viên phải bồi thường 60 triệu NDT 
cùng 700 nghìn NDT phí thụ lý vụ án. Tổng số tiền 
cô phải trả là 60,7 triệu NDT.

Công ty Thượng Huy Ảnh Thị là đơn vị đầu tư và 
sản xuất tác phẩm Tuyệt mật giả do Trịnh Sảng 
đóng chính. Những lùm xùm về đời tư của cô khiến 
phim bị hủy bỏ. Làn sóng tẩy chay nữ diễn viên từ 
dư luận khiến công ty và các nhà đầu tư chịu tổn 
thất nặng nề.

“Chúng tôi khởi kiện Trịnh Sảng và yêu cầu cô phải 
có trách nhiệm. Bê bối của cô đã khiến nhiều người 
mất việc, mất của và đứng trước nguy cơ phá sản”, 
đại diện công ty nêu trong đơn kiện.

Trước kết quả trên, Trịnh Sảng không đưa ra phản 
hồi. Nữ diễn viên sống tại Mỹ từ hơn 1 năm qua. Do 
đó, giới truyền thông nhận định việc đòi tiền từ cô 
là rất khó.
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Trước khi bị phong sát, Trịnh Sảng được mệnh 
danh là nữ thần thanh xuân của làng giải trí Hoa 
ngữ nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh thuần. Cô từng là diễn 
viên trẻ tuổi nhất trong danh mục đề cử Nữ diễn 
viên xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25.

Năm 2012, Trịnh Sảng được đề cử danh hiệu Nữ 
diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng lần 
thứ 31. Năm 2017, cô được giải Nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ma Cao lần thứ 9. 
Cũng trong năm 2017, Trịnh Sảng lọt danh sách 
“Những gương mặt châu Á dưới 30 tuổi nổi bật” do 
tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn.

Năm 2021, cô nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, 
bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi 
vướng scandal mang thai hộ, bỏ con và trốn thuế. 
Trịnh Sảng nhiều lần bày tỏ sự hối hận và mong có 
cơ hội làm lại sự nghiệp, nhưng không được chấp 
nhận.

Một năm qua, Trịnh Sảng sống tại Mỹ. Cô thay đổi 
cách sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. 
Không còn vướng bận công việc, Trịnh Sảng dành 
thời gian cho việc đọc sách, học ngoại ngữ, chăm 
sóc thú cưng và trải nghiệm văn hóa địa phương. 
Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những giây 
phút đời thường vui vẻ.

Nữ diễn viên chia sẻ muốn hoàn thiện cuộc sống, 
chăm sóc tốt cho bản thân và các con trước khi tiến 
hành dự định tương lai cũng như tìm kiếm công 
việc mới. Cha mẹ của Trịnh Sảng cũng đã rời Trung 
Quốc, sang Mỹ ở cùng con gái nhiều tháng qua.

Tháng 8 vừa rồi, khi đón sinh nhật lần thứ 31, Trịnh 
Sảng thổ lộ, các con là động lực để cô tiếp tục sống 
và vượt qua khó khăn. Người đẹp bày tỏ: “Dù mọi 
người hiểu lầm tôi nhiều đến thế nào, tôi không sợ 
phải chứng minh bản thân, không sợ chứng minh 
sự mạnh mẽ của mình. Nhìn thấy nụ cười của các 
con, tôi biết mình đang đi đúng đường”.

Sina cho biết Trịnh Sảng và Trương Hằng đang 
bước vào cuộc đấu tố mới. Hiện vụ tranh giành 
quyền nuôi con của cả hai nhận được sự quan tâm 
của dư luận và truyền thông Trung Quốc.

Trước đó, theo phán quyết của tòa án tại Mỹ, Trịnh 
Sảng không được quyền giám hộ con nhưng được 
thăm nom hai bé ba ngày trong tuần, mỗi lần tối đa 
hai tiếng rưỡi. Cô trang trí căn hộ phù hợp trẻ nhỏ, 
đặt các đồ chơi, thảm chữ để thi thoảng đón hai con 

về. Trịnh Sảng còn đăng ký theo học khóa nuôi dạy 
trẻ và tham gia trị liệu tâm lý với chuyên gia. 

                                                            Hoàng Phúc

Câm nín trước nhan sắc hiện tại 
của Kim Yoo Jung, ngay cả nữ 
thần Han Hyo Joo cũng phát 
cuồng

Kim Yoo Jung vừa “dội bom” Instagram 
bằng loạt ảnh mới kèm chú thích: “Vở 
kịch Shakespeare in Love, Viola De 

Lesseps, Thomas Kent”. Trong đó, Viola De 
Lesseps và Thomas Kent chính là tên 2 nhân vật ở 
vở kịch. Được biết, đây là loạt ảnh chụp lại tạo hình 
lộng lẫy của sao nhí Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cho 
vở kịch mới mang tên Shakespeare in Love.

Trong loạt hình được đăng tải, Kim Yoo Jung diện 
trang phục kiêu sa, tỏa ra khí chất của 1 thiên kim 
tiểu thư sang chảnh, khiến người xem không thể rời 
mắt khỏi cô. Mỹ nhân sinh năm 1999 khoe trọn 
những đường nét tuyệt mỹ như tượng tạc trên 
gương mặt làm trái tim bao khán giả thổn thức, 
“đập loạn nhịp”.

Khoác lên mình bộ trang phục xưa của phụ nữ 
phương Tây, lại đứng giữa khung cảnh rừng cây 
xanh ngát, Kim Yoo Jung bỗng xuất hiện lung linh 
như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. 
Nate còn dùng lời khen “đẹp như tranh vẽ” để miêu 
tả về diện mạo xuất thần của nữ diễn viên 24 tuổi.

Cả nữ thần Han Hyo Joo và nữ diễn viên Our Blues 
Roh Yoon Seo cũng không giấu nổi vẻ trầm trồ 
trước những khung hình hoàn hảo của Kim Yoo 
Jung. Han Hyo Joo bình luận dưới bài đăng của 
Kim Yoo Jung bằng 1 từ ngắn gọn: “Sẵn sàng”, 
kèm theo emoji hình trái tim, cho thấy nữ thần họ 
Han cũng mê mẩn nhan sắc đàn em.

Mỹ nhân Roh Yoon Seo thậm chí còn gọi mỹ nhân 
họ Kim là “kiệt tác” vì quá đỗi kinh ngạc trước 
gương mặt tuyệt mỹ của đồng nghiệp.

Trong quá khứ, Kim Yoo Jung và Han Hyo Joo 
từng hợp tác trong loạt tác phẩm như 20th Century 
Girl, Iljimae, Dong Yi,… Còn Roh Yoon Seo quen 
biết mỹ nhân sinh năm 1999 từ tác phẩm 20th 

Century Girl.

Không chỉ 2 nghệ sĩ mà công chúng cũng câm nín 
trước loạt ảnh mới của sao nhí 1 thời: “'Xỉu lên xỉu 
xuống' trước vẻ đẹp này”, “Đây là nàng Viola De 
Lesseps tuyệt nhất mà tôi biết đấy”, “Đúng là 1 
nàng công chúa kiều diễm”,… 

                                                            Dương Nam

Taeyang (BIGBANG) thay đổi 1 
điều bất ngờ sau khi cưới minh 
tinh Min Hyo Rin và có con

Những  ch i a  s ẻ  mớ i  từ  Taeyang  ( 
BIGBANG) khiến người hâm mộ vô 
cùng thích thú.

Mới đây, chương trình Point Of Omniscient 
Interfering View đã hé lộ về buổi gặp gỡ giữa 
Taeyang (BIGBANG) và gia đình quản lý Kim 
Kyung Rae. Cụ thể, nam ca sĩ nổi tiếng ghé thăm 
trang trại khoai lang của gia đình người quản lý, 
đồng thời trải qua những phút giây vui vẻ.

Taeyang dành nhiều thời gian chơi đùa cùng những 
người cháu của quản lý họ Kim. Thành viên 
BIGBANG nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt ngọt ngào, 
chan chứa tình cảm. Nam ca sĩ thừa nhận: “Tôi 
nghĩ cách mà tôi nhìn con nít cũng đã thay đổi”. 
Tuy anh không đề cập tới bà xã Min Hyo Rin song 
Insight cho rằng, Taeyang bắt đầu thay đổi ánh mắt 
dành cho trẻ nhỏ kể từ sau khi kết hôn và có con.

Cũng trong buổi gặp gỡ, Taeyang bày tỏ lòng biết 
ơn với bố mẹ của người quản lý: “Cháu biết 2 bác 
gửi khoai lang cho cháu ạ. Vậy nên cháu mới cất 
công tới đây để gặp gỡ các bác ạ”. Ngoài ra, nam ca 
sĩ đình đám còn giúp đỡ mẹ Kim Kyung Rae làm 1 
số công việc ở trang trại.

Taeyang - Min Hyo Rin công khai hẹn hò hồi năm 
2015. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ 
hồi tháng 2/2018 và đón con trai đầu lòng cách đây 
hơn 1 năm. Trong cuộc phỏng vấn cho kênh 1theK 
Originals, thành viên BIGBANG đã hé lộ về diện 
mạo quý tử bằng những ngôn từ ngọt ngào: “Em bé 
giống vợ tôi (Min Hyo Rin) nên đẹp lắm. Con tôi 
dễ thương và đáng quý lắm”. 

                                                           Dương Nam
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 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ
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TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm
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Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Vị bác sĩ đam mê giải phẫu 
tạo nên “ngành công nghiệp” 
trộm mộ ở Anh

Dù được coi là bậc thầy trong giải 
phẫu học nhưng danh tiếng của 
bác sĩ Hunter luôn đi kèm với tai 

tiếng, đặc biệt là về các giao dịch của ông với 
những kẻ trộm mộ.

John Hunter (1728 - 1793) là bác sĩ phẫu 
thuật, nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc người 
Scotland. Ông là bác sĩ ủng hộ mạnh mẽ cho các 
phương pháp nghiên cứu y học, khoa học thực 
nghiệm. Bác sĩ John đã dạy dỗ và cộng tác cùng 
học trò Edward Jenner - cha đẻ vaccine đậu mùa.

John Hunter là con út trong một gia đình 10 
anh chị em ở Scotland. Ông theo nghiệp y một 
phần vì 6 anh chị em trong nhà đều chết trẻ vì bệnh 
tật. Vào năm 1748, Hunter 20 tuổi chuyển đến 
London làm trợ lý giải phẫu cho anh trai William, 
một bác sĩ sản khoa danh tiếng. Việc tiếp xúc với 
nhiều thi thể trong quá trình làm việc đã thổi bùng 
lên niềm đam mê, nỗi ám ảnh của ông.

Từ năm 1760, John Hunter có 3 năm phục 
vụ với vai trò bác sĩ quân y ở Bồ Đào Nha, Pháp. 
Sau khi trở về nước, đến năm 1764, ông đã xây 
dựng trường dạy giải phẫu ở London.

Ông được tôn sùng vì những khám phá 
trong y học, nhưng đồng thời cũng bị chính đồng 
nghiệp và người dân ở Anh quốc ghê sợ vì niềm 
đam mê bất thường đối với việc giải phẫu thi thể 
người. 

Bác sĩ Hunter chính là người đã biến hoạt 
động trộm mộ ở Anh quốc trở thành một "ngành 
công nghiệp" lớn với sự góp sức của chính ông và 
số lượng thi thể khổng lồ mà ông mua từ vô số băng 
trộm.

Vị bác sĩ biến nghề trộm mộ "lên ngôi"
Vào đầu những năm 1700, việc mua bán thi 

thể người chết để sử dụng trong nghiên cứu y học là 
một trong những chủ đề gây tranh cãi kịch kiệt của 
giới y khoa Anh. Thậm chí, nó đã trở thành chủ đề 
nhạy cảm được ngầm thống nhất rằng không nên 
đề cập đến. Nguồn thi thể phục vụ cho nghiên cứu 
rất khan hiếm, thường đến từ những kẻ trộm mộ.

Nạn trộm mộ lúc bấy giờ cũng chưa phổ 
biến, chỉ một số ít người dân khó khăn hoặc những 
kẻ lưu manh cần tiền mới đi đào trộm mộ của người 
khác.

Về sau, khi sự bùng nổ trong việc tuyển 
sinh ở các trường y và điển hình là trường dạy giải 
phẫu của bác sĩ John Hunter đã càng khiến cho 
nguồn thi thể trở nên khan hiếm, đồng thời đẩy giá 
mua bán xác người tăng vọt.

Từ khoảng 2 bảng Anh vào những năm 
1780 lên tới 16 bảng Anh (tương đương với gần 
1.000 USD ngày nay) vào những năm 1810. Mức 
giá này ngang với thu nhập trung bình của một 
người lao động phổ thông ở Anh trong nhiều năm.

Những kẻ trộm mộ thường làm việc theo 
nhóm. Các băng nhóm thiếu kinh nghiệm thường 

săn xác người từ các ngôi mộ tập thể - những huyệt 
lớn chờ được lấp đầy bởi thi thể người bệnh. Các 
nhóm tinh vi hơn thì có nhiều thủ đoạn nhằm vào 
mộ cá nhân. 

Nhiều nhóm còn thuê nữ gián điệp làm 
nhiệm vụ trà trộn gần các bệnh viện để chờ người 
chết, sau đó ghi lại vị trí chôn và thăm dò các biện 
pháp bảo vệ mộ. Nếu nghĩa trang có người trông 
giữ, họ sẽ tiến hành mua chuộc hoặc chuốc say 
người này khi hành động.

Chân dung bác sĩ John Hunter
Đến đêm, những tên trộm chuyên nghiệp sẽ 

tính toán thời điểm trăng lên thích hợp nhất, vô 
hiệu hóa bẫy bảo vệ do gia đình người mất sắp đặt 
và đào bới bằng những chiếc xẻng bằng gỗ nhẹ. 
Các băng trộm rất hiếm khi phá hủy quan tài, thay 
vào đó, họ chỉ đào một phần rồi dùng xà beng bật 
nắp hòm.

Sau khi lấy được thi thể, họ thường rạch nát 
mặt "nạn nhân" để không bị nhận dạng. Vải liệm và 
bất kỳ đồ trang sức được chôn kèm theo sẽ bị bỏ lại 
do nếu bị bắt, việc trộm tài sản sẽ khiến tội nghiêm 
trọng hơn. 

Các băng nhóm chuyên nghiệp có thể "dọn 
sạch" một ngôi mộ trong 15 phút và khôi phục 
nguyên trạng bên ngoài của mộ phần. Do đó, có 
không hiếm những phi vụ trắng tay do đào phải 
phần mộ đã bị nhóm khác ghé thăm trước.

Sau khi trộm thành công là giai đoạn định 
giá. Các cơ thể trưởng thành có chung một khung 
giá, dao động theo thời gian. Cơ thể trẻ em được 
định giá trên mỗi cm. Đối với những "mẫu vật" quý 
hiếm như phụ nữ mang thai, giá có thể lên tới 20 
bảng Anh (tương đương khoảng 2.500 USD ngày 
nay). Một tên trộm mộ có năng suất có thể kiếm tới 
100 bảng Anh chỉ qua một đêm.

Mặc dù thu nhập khủng nhưng trộm mộ 
cũng là một ngành kinh doanh nguy hiểm. Nếu bị 
bắt, tên trộm có thể phải ngồi tù hoặc bị đày sang 
các thuộc địa của Anh. Không chỉ vậy, họ sẽ bị đám 
đông làm nhục, đánh đập, quất roi bằng dây kim 
loại, thậm chí là chôn sống ngay trong ngôi mộ vừa 
đào được.

Ngoài ra còn có sự cạnh tranh giữa các 
băng nhóm. Nếu khách quen - thường là các nhà 
giải phẫu mua xác chết từ một nhóm đối thủ, họ có 

thể đột nhập vào phòng thí nghiệm của khách hàng 
và phá hủy xác chết.

Về phía bác sĩ Hunter, niềm đam mê tới 
mức ám ảnh đối với thi thể bắt nguồn từ hai nguyên 
nhân. Đầu tiên, ông là người yêu thích giải phẫu 
học. Ông không chỉ mổ xẻ con người mà còn mổ xẻ 
hàng nghìn loài động vật, trong đó có những 
trường hợp phức tạp trên một cơ quan siêu nhỏ như 
tinh hoàn của chim sẻ hay nhau thai khỉ.

Thứ hai, ông xem phẫu thuật là con đường 
để cải cách y tế. Y học thời đó còn sơ sài, ông mong 
muốn hiện đại hóa y học, coi phẫu thuật là nền tảng 
của cải cách, vì để chữa bệnh, bác sĩ cần có kiến 
thức chuyên sâu về cơ thể con người.

Do đó, bác sĩ Hunter cần nhiều, nhiều hơn 
nữa những thi thể để thực hiện lý tưởng của mình. 
Nhà của ông thậm chí còn có cửa sau dành riêng để 
đón những kẻ trộm mộ, những căn phòng kế đó 
luôn bốc ra mùi xác chết.

Bằng những phương pháp "không chính 
thống", bác sĩ John Hunter đã khám phá ra hàng 
chục kiến thức mới về giải phẫu học. Ông đã giám 
sát ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên ở người và đi tiên 
phong trong việc sử dụng điện để kích tim. 

Ông cũng là người sáng tạo ra biểu đồ về sự 
phát triển của trẻ sơ sinh trong tử cung và phân chia 
cách phân loại răng hiện đại. Nhờ những thành tựu 
đó, John Hunter được bầu vào hiệp hội Hoàng gia 
Anh năm 1767.

Nhưng danh tiếng của ông luôn đi kèm với 
tai tiếng, đặc biệt là về các giao dịch của ông với 
những kẻ trộm mộ. Thậm chí có lúc ông còn tự 
mình trộm thi thể - hành động bị hầu hết các nhà 
giải phẫu học thời đó coi thường vì họ coi kẻ trộm 
mộ là "những tên côn đồ hèn hạ" .

Bộ sưu tập "Những nỗi đau khổ của con 
người"

Trong hơn 10 năm làm việc cho anh trai của 
mình, bác sĩ John Hunter đã mổ xẻ 2.000 thi thể, 
gần như tất cả đều bị trộm bởi những kẻ trộm mộ, 
đôi khi là do chính ông ta. Trong số đó, vụ việc 
đáng xấu hổ nhất là về "gã khổng lồ" người Ireland 
Charles Byrne.

Theo ghi chép, Byrne cao gần 2,5m. Để 
kiếm sống, anh tham gia các hội chợ khắp Ireland 
và Anh. Thời điểm bác sĩ John Hunter nhìn thấy 
Byrne, ông lập tức bị ám ảnh bởi ý tưởng mổ xẻ 
người khổng lồ.

Vị bác sĩ đã tiếp cận Byrne và đề nghị mua 
lại cơ thể của người khổng lồ sau khi anh ta chết. 
Ông cho rằng việc được giải phẫu bởi chính ông, 
nhà giải phẫu hàng đầu thế giới, là một vinh dự 
nhưng Byrne đã rất tức giận và từ chối một cách 
quyết liệt. 

Gã khổng lồ thậm chí còn hẹn bạn bè của 
mình và yêu cầu họ thề với Chúa rằng họ sẽ giúp 
vứt xác anh ta xuống biển sau khi chết để John 
Hunter không bao giờ đạt được mục đích của mình.

Tháng 6/1783, Charles Byrne tự tử bằng 
cách uống rượu vì không thể chịu đựng được căn 
bệnh viêm khớp hành hạ.

Bạn bè của Byrne đã phô bày cơ thể của anh 
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ta để kiếm tiền. Sau 4 ngày, họ mới bắt đầu 
cuộc hành trình dài 75 dặm qua Canterbury ra biển 
để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người 
khổng lồ mà không hay biết xác bạn mình đã bị 
đánh tráo.

Khi hay tin về cái chết của Byrne, bác sĩ 
Hunter đã hối lộ một thành viên trong nhóm đưa 
tiễn thi thể với giá 500 bảng Anh (tương đương với 
50.000 USD ngày nay) để giúp ông trộm xác. 
Những người bạn của Byrne đã đưa theo một chiếc 
quan tài nhồi đầy đá, còn thi thể anh chàng khổng 
lồ tội nghiệp bị đưa đến phòng thí nghiệm của John 
Hunter ở London.

Vị bác sĩ đam mê giải phẫu không mổ xẻ 
Byrne mà đun thi thể của anh lên trong một chiếc 
thùng đồng lớn, vớt hết lớp mỡ bị tách ra và giữ lại 
bộ xương.

Charles Byrne, người thà bỏ mình giữa 
biển còn hơn bị mổ xẻ, cuối cùng trở thành một bộ 
xương trưng bày trong bảo tàng của bác sĩ Hunter ở 
London. Bảo tàng được gọi là "bộ sưu tập của 
Hunter về những nỗi đau khổ của con người". Đến 
tận ngày nay, bộ xương vẫn đang bị trưng bày trái 
với mong muốn của khổ chủ.

Năm 1786, một người đàn ông tới gặp bác 
sĩ Hunter tại Bệnh viện St George với phần dưới 
đùi sưng cứng. "Dường như xương dày lên. Khi 
khám, tôi phát hiện một loại chất bao quanh xương 
đùi dưới bệnh nhân, nó giống như khối u sinh ra từ 
chính xương", vị bác sĩ ngày ấy mô tả trong mẫu 
bệnh phẩm của người bệnh được lưu lại đến nay.

Khi ấy, ông quyết định đoạn chi bệnh nhân. 
4 tuần trôi qua, bệnh nhân kia dần dần hồi phục 
nhưng sau đó lại xuất hiện triệu chứng khó thở với 
phần thịt hoại tử. 7 tuần sau ca phẫu thuật, bệnh 
nhân tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy khối u 
từ xương đã lan tới phổi, màng tim và xương sườn.

Thời điểm xảy ra câu chuyện trên, thế giới 
vẫn chưa hề biết đến ung thư. Do đó chẩn đoán của 
bác sĩ Hunter không được giới chuyên môn tin 
tưởng và nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vị bác 
sĩ được cho là đã chẩn đoán và điều trị sai bệnh tình 
của bệnh nhân này.

Mãi về sau, bác sĩ Christina Messiou từ 
Bệnh viện Royal Marsde nghiên cứu lại mẫu bệnh 
phẩm được bác sĩ John Hunter lưu lại. 

Cùng với đội ngũ chuyên gia tại Bệnh viện 
Royal Marsden, bác sĩ Christina sử dụng kỹ thuật 
tiên tiến quét toàn bộ mẫu vật và công nhận phán 
đoán của vị thầy thuốc năm xưa hoàn toàn chính 
xác. Thêm vào đó, cách Hunter chăm sóc bệnh 
nhân cũng không khác nhiều so với nguyên tắc y 
học hiện đại.

"Chỉ cần nhìn vào mẫu vật, tôi nghĩ ngay 
đến chẩn đoán u xương ác tính. Tài liệu bác sĩ John 
Hunter để lại phù hợp một cách đáng kinh ngạc với 
hiểu biết ngày nay. Khối lượng xương mới hình 
thành lớn cùng sự xuất hiện của khối u chính là đặc 
trưng của u xương ác tính", bác sĩ Christina nói.

Viết trên Tạp chí Y học Anh, nhóm bác sĩ 
gửi lời xin lỗi vì đã phân tích chậm trễ di sản quan 
trọng từ 2 thế kỷ trước với lý do cơ sở y tế này đến 

năm 1851 mới được thành lập. ■ 

Lịch sử chỉnh nha, niềng 
răng và những bí mật thú vị ít 
người biết

Chỉnh nha có vẻ giống như một phát 
minh hiện đại, nhưng ít ai biết rằng 
nó có lịch sử lâu đời. Rất nhiều nền 

văn hóa cổ đại đã phát triển các phương pháp tiên 
tiến đáng ngạc nhiên để làm thẳng và bảo tồn sự 

nguyên vẹn của hàm răng.
Người La Mã cổ đại là nền văn minh đầu 

tiên sử dụng niềng để sắp xếp răng khi còn sống
Hàm răng khỏe mạnh và một nụ cười hấp 

dẫn từ lâu đã được coi là điều đáng mơ ước. Nhiều 
nền văn minh cổ đại đã sử dụng hình thức niềng 
răng thô sơ để nắn chỉnh những chiếc răng khấp 
khểnh khi còn sống hoặc giữ gìn chúng thẳng hàng, 
nguyên vẹn khi về thế giới bên kia.

Vật liệu phổ biến được sử dụng để niềng 
răng trong thế giới cổ đại bao gồm vàng, kim loại 
hoặc catgut. Trải qua lịch sử, các vật liệu khác được 
sử dụng cho niềng răng bao gồm bạch kim, bạc, 
thép, gỗ, ngà voi và đồng.

Các nền văn minh cổ đại đã sử dụng 
niềng răng

Tại Ai Cập, người ta đã phát hiện ra phần 
còn lại của xác ướp Ai Cập với các trụ kim loại trên 
răng được buộc bằng dây từ catgut (điều chế từ ruột 
cừu hoặc ruột ngựa), hoạt động như dây cung trong 
niềng răng hiện đại - thiết bị tạo áp lực lên răng và 
khiến chúng bị xê dịch.

Văn hóa Ai Cập rất coi trọng thế giới bên 
kia, vì vậy người ta thường niềng răng cho người 
đã khuất hơn là người sống. Cornelius Celsus 
Aulus (26 TCN – 50) là một người La Mã cổ đại 
người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghiên 
cứu và phát triển những thực hành y khoa.

Celsus ghi nhận đã có một bệnh nhân dùng 
lực ngón tay để đẩy các răng của mình để giúp 
chúng đều hơn. Thông qua các ghi chú chi tiết, 
Celsus đưa ra giả thuyết là răng có thể được định vị 
và tự sắp xếp lại do lực ngón tay tác động trong thời 
gian dài.

Ông phát biểu rằng: “Nếu răng sữa vẫn tồn 
tại khi răng vĩnh viễn mọc, răng vĩnh viễn sẽ bị 
lệch. Khi đó, phải nhổ răng sữa và dùng ngón tay 
đẩy mỗi ngày cho răng vĩnh viễn bị lệch di chuyển 

về đúng vị trí”.
Bên cạnh đó người La Mã cổ đại là nền văn 

minh đầu tiên sử dụng niềng để sắp xếp răng khi 
còn sống. Người ta đã tìm thấy dây vàng mịn (được 
gọi là dây nối) luồn qua răng tại một số khu chôn 
cất người La Mã.

Niềng răng hiện đại được phát minh khi 
nào?

Niềng răng hiện đại được phát minh vào 
năm 1819 bởi Christophe-Francois Delabarre. 
Người Pháp đã phát triển lĩnh vực nha khoa vào 
những năm 1700, với những tiến bộ đáng chú ý bao 
gồm các dụng cụ bảo vệ răng miệng tùy chỉnh và 
loại bỏ răng khôn để quản lý tình trạng quá chen 
chúc.

Tuy nhiên, chính Delabarre mới là người 
tạo ra kỹ thuật niềng răng như chúng ta biết ngày 
nay. Ông đã nghĩ ra một sợi dây được cài trên cả 
răng trên và dưới, đeo trong thời gian dài để làm 
thẳng răng.

Mãi đến năm 1997, lấy cảm hứng từ 
phương pháp điều trị chỉnh nha của chính mình, 
một sinh viên tốt nghiệp Stanford tên là Zia Chishti 
đã hình dung ra một bộ niềng bằng nhựa trong suốt, 
có thể thực hiện hành động nắn giống như mắc cài 
kim loại truyền thống mà không cần đến dây cung 
hoặc điều chỉnh thường xuyên.

Anh đã hợp tác với Kelsey Wirth - một sinh 
viên tốt nghiệp Stanford - để tạo ra các khay ký 
hiệu rõ ràng tùy chỉnh bằng cách sử dụng phần 
mềm máy tính mới nhất. Họ đặt tên cho phát minh 
là Invisalign. Invisalign được phát minh vào năm 
1997 nhưng mãi đến năm 2000, chúng mới được 
cung cấp ra thị trường.

Cha đẻ ngành chỉnh nha
Edward Angle (1855-1930) được mệnh 

danh là “Cha đẻ của ngành chỉnh nha”. Phân loại 
đầu tiên của Angle về sai khớp cắn từ năm 1899 
vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Angle đã thiết kế nhiều thiết bị chỉnh nha 
và phần lớn được ghi nhận là đã phát triển điều trị 
chỉnh nha từ một quá trình suy đoán thành một 
khoa học chính xác.

Angle tin chắc rằng do sự phức tạp của nó, 
chỉnh nha đòi hỏi phải được đào tạo chuyên khoa 
và sau đó ông đã thiết lập chương trình sau đại học 
đầu tiên dành riêng cho chỉnh nha. Các trường đại 
học trên khắp thế giới đã tiếp tục chương trình đào 
tạo này kể từ đó, với các chuyên gia tốt nghiệp 
được gọi là bác sĩ chỉnh nha. ■

* Tác dụng của sách
- Má cho con mượn quyển sách để con cho 

em bé cầm cho nó mau ngủ.
- Ai chỉ cho con cách ru em như vậy?
- Dạ! Thì lần nào con cũng thấy má cầm 

cuốn sách vừa đọc vài câu là má ngủ liền mà...

Vui Cöôøi
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Câu chuyện về Charles 
Richard Drew - Nhà khoa học 
khởi xướng ngân hàng máu, 
cứu sống hàng triệu người

 

Phát minh vĩ đại của Charles Richard 
Drew đã trực tiếp góp phần cứu sống 
hàng ngàn sinh mạng trong Chiến 

tranh thế giới thứ II, và tiếp tục đóng góp cho công 
cuộc cứu người của toàn bộ nền y học thế giới sau 
này.

Là một trong những bác sĩ phẫu thuật, nhà 
giáo dục và nhà cách tân quan trọng nhất của thế kỷ 
20, Charles Richard Drew đã mở đường cho việc 
lưu trữ, xử lý và vận chuyển huyết tương an toàn. 

Di sản của ông không chỉ cứu nhiều sinh 
mạng trong suốt thời kì chiến tranh, mà còn tạo ra 
một cuộc cách mạng trong việc lưu trữ huyết tương 
thông qua quy trình ngân hàng máu.

Niềm thôi thúc theo học ngành y
Sinh năm 1904, Drew là con cả trong gia 

đình có 5 người con. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã 
thể hiện năng khiếu học tập và thể thao. Khi đang 
học trung học, em gái của ông đột ngột qua đời vì 
bệnh lao, và điều này đã thôi thúc Drew quyết tâm 
theo học ngành y.

Năm 1922, năng khiếu thể thao đã giúp ông 
giành được một học bổng bóng đá và điền kinh để 
theo học Cao đẳng Amherst ở Massachusetts. 
Drew là một trong 13 học sinh da đen duy nhất trên 
tổng số 600 học sinh, và trên sân bóng, ông đã phải 
vượt qua rất nhiều những kì thị từ các đội khác

Drew hoàn thành bằng cử nhân của trường 
Cao đẳng Amherst vào năm 1926 nhưng thiếu 
nguồn lực để theo học ngành y. Để xoay xở, ông 
nhận vị trí giảng viên sinh học và huấn luyện viên 
cho Trường Cao đẳng Morgan (nay là Đại học 
Bang Morgan) ở Baltimore trong hai năm, trước 
khi vào học tại Đại học McGill ở Montreal, 
Canada.

Tại McGill, Drew ngay lập tức chứng tỏ 
được bản thân, giành giải J. Francis Williams về Y 
khoa và giải thưởng học bổng hàng năm về phẫu 

thuật thần kinh, làm việc trên Tạp chí Y khoa 
McGill và được bầu vào tổ chức danh dự y tế Alpha 
Omega Alpha. Ông hoàn thành bằng y khoa và thạc 
sĩ phẫu thuật vào năm 1933.

Phát kiến cứu hàng ngàn sinh mạng
Sau khi tốt nghiệp, Drew bắt đầu thực tập 

nội trú tại cả Bệnh viện Hoàng gia Victoria và Bệnh 
viện Đa khoa Montreal. Từ lúc này, ông đã bắt đầu 
xem xét các vấn đề liên quan đến truyền máu, hay 
còn gọi là quá trình truyền máu qua đường tĩnh 
mạch (IV).

Khi bắt đầu theo học tiến sĩ tại Đại học 
Columbia, nơi ông làm việc với một bác sĩ tên là 
John Scudder, Drew tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh 
vực truyền máu nói trên. 

Cả hai đã cùng tiến hành các nghiên cứu 
sâu rộng trong việc bảo quản máu và thay thế chất 
lỏng, với đỉnh cao là phát triển một ngân hàng máu 
thử nghiệm, được vận hành êm đẹp trong 7 tháng.

Luận án tiến sĩ năm 1940 của Drew với tên 
gọi "Dự trữ máu: Nghiên cứu về bảo quản máu" 
càng củng cố vị thế hàng đầu của ông trong lĩnh 
vực này.

Những đột phá của Drew trong bảo quản 
máu là rất đúng lúc, vì lúc đó Chiến tranh Thế giới 
thứ II đang diễn ra ở châu Âu, và Vương quốc Anh 
cần một lượng lớn máu và huyết tương để chữa trị 
cho những người lính bị thương. 

Tận dụng ngân hàng máu thử nghiệm mà 
họ vừa xây dựng, Drew và Scudder là những người 
đi đầu chương trình “Máu cho nước Anh” để vận 
chuyển huyết tương ra nước ngoài.

Vận chuyển huyết tương là một yêu cầu 
quan trọng trong cấp cứu. Máu chứa hai thành phần 
chính là hồng cầu và huyết tương. Công việc của 
hồng cầu là vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, còn 
huyết tương vận chuyển nước cùng protein và chất 
điện giải.

Mặc dù không chứa tế bào hồng cầu, huyết 
tương có vai trò quan trọng trong việc giúp thay thế 
chất lỏng thiết yếu và điều trị sốc - hai nhiệm vụ 
thiết yếu để cứu một sinh mạng. Ngoài ra, bản thân 
huyết tương cũng dễ bảo quản và vận chuyển hơn, 
và có thể được sử dụng với bất kỳ nhóm máu nào.

Dưới sự chỉ đạo của Drew, nhóm của ông 
đã phát triển những cách mới để chiết xuất, bảo 
quản và vận chuyển huyết tương trên quy mô lớn, 
cho phép vận chuyển tới 5.000 lít huyết tương cứu 
sinh đến Anh.

Nguồn cảm hứng sống mãi
Sau thành công của chương trình “Máu cho 

nước Anh”, Drew được bổ nhiệm làm trợ lý giám 
đốc cho hệ thống ngân hàng máu của Hoa Kỳ, do 
Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ và Hội đồng Nghiên cứu 
Hoa Kỳ tài trợ.

Trong thời gian này, ông đã xây dựng một 
số trạm hiến máu di động, sau này được biết đến 
với tên gọi là các trạm vận chuyển máu. 

Tuy nhiên, ngay khi Hoa Kỳ tham chiến, 
các lực lượng vũ trang đã ban hành một chính sách 
ngăn cản người da đen hiến máu vì lí do phân biệt 
chủng tộc. Quyết định sai lầm này đã dẫn đến việc 

Drew từ chức Ngân hàng Máu Quốc gia vào tháng 
4 năm 1941.

Sau khi rời Ngân hàng Máu Quốc gia, 
Drew tập trung vào việc đào tạo và cố vấn sinh viên 
tại Trường Y khoa Howard. Theo Bảo tàng Quốc 
gia Hoa Kì về Chiến tranh Thế giới thứ hai, ông 
thường tự bỏ tiền túi để giúp các sinh viên của mình 
tham dự các hội nghị và trình bày nghiên cứu của 
họ.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 1950, bi kịch xảy 
đến. Drew gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi 
đang trên đường đến một hội nghị lâm sàng và qua 
đời vì vết thương nghiêm trọng. 

Dù đột ngột ra đi, những di sản của ông vẫn 
được tiếp nối qua những người mà ông đã truyền 
cảm hứng, trong đó có cả cả con gái ông, Charlene 
Drew Jarvis, tiến sĩ đồng thời là nhà khoa học 
nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia 
Hoa Kỳ. ■

Địa điểm khảo cổ lâu đời 
nhất?

Các nhà khoa học đã phát hiện những 
công cụ bằng đá có niên đại cách 
đây hàng triệu năm và bằng chứng 

hóa thạch lâu đời nhất của tổ tiên con người tại một 
số địa điểm ở châu Phi bao gồm Kenya và Ethiopia.

Tổ tiên của con người đã sinh sống trên Trái 
đất từ cách đây khoảng 6 triệu năm, nhưng đâu là 
địa điểm lâu đời nhất chứa bằng chứng khảo cổ về 
sự tồn tại của họ?

“Câu hỏi này là một chủ đề gây ra nhiều 
tranh luận trong cộng đồng các nhà khảo cổ học”, 
Yonatan Sahle, giảng viên tại Đại học Cape Town 
(Nam Phi), cho biết.

Đa số các học giả cho rằng, thế giới có hai 
địa danh được coi là ứng cử viên hàng đầu cho các 
địa điểm khảo cổ học lâu đời nhất. Địa điểm đầu 
tiên mang tên Lomekwi 3 nằm trên một ngọn đồi 
thấp ở phía Tây Turkana, Kenya. Đây là nơi lưu giữ 
xương cũng như đồ tạo tác bằng đá của các loài 
thuộc Tông người (Hominin). 

Địa điểm khảo cổ Lomekwi 3 ở Kenya
Trong một nghiên cứu được công bố trên 

tạp chí Nature, các nhà khoa học đã xác định niên 
đại của lớp trầm tích tại nơi tìm thấy các hiện vật. 
Từ đó, họ ước tính tuổi của khu vực Lomekwi 3 
khoảng 3,3 triệu năm.

“Phát hiện này đánh dấu một sự khởi đầu 
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mới cho hồ sơ khảo cổ học. Các công cụ 
bằng đá có thể là  sản phẩm của người 
Australopithecus afarensis, một hominin phát triển 
mạnh trong khu vực Lomekwi 3 vào thời điểm đó”, 
nhóm nghiên cứu cho biết.

Lomekwi 3 là nơi có khá nhiều cây xanh và 
c á c h  k h ô n g  x a  H ồ  T u r k a n a .  N g ư ờ i 
Australopithecus afarensis đã sử dụng các đồ tạo 
tác bằng đá vào mục đích đập vỡ hạt làm thức ăn, 
hoặc dùng cạnh sắc nhọn của công cụ đá để cắt gọt. 
Tuy nhiên, giới khoa học cho đến nay không thể 
xác định rõ quy mô dân số của họ.

“Lomekwi 3 nhiều khả năng là địa điểm 
khảo cổ lâu đời nhất được biết đến trên thế giới', 
Jason Lewis, thành viên của nhóm nghiên cứu tại 
Viện Lưu vực Turkana”, nhận định.

Jeremy DeSilva, phó giáo sư nhân chủng 
học tại Đại học Dartmouth, cũng cho rằng 
Lomekwi 3 là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất. 
Nhưng ông lưu ý không phải tất cả các học giả đều 
đồng ý với nhận định này. 

“Các kết luận về Lomekwi 3 đang gây ra 
nhiều tranh cãi, và một số đồng nghiệp của chúng 
tôi vẫn tỏ ra hoài nghi về niên đại của những công 
cụ đá được khai quật tại đây”, DeSilva nói.

Yonatan Sahle, giảng viên cao cấp về khảo 
cổ học tại Đại học Cape Town, và nhiều nhà nghiên 
cứu gần đây đã xem xét lại tình trạng của các đồ tạo 
tác bằng đá ở Lomekwi 3. 

Họ cho rằng một số hiện vật không được 
phát hiện trong bối cảnh mà độ tuổi của chúng có 
thể xác định một cách chính xác. “Nói cách khác, 
các đồ tạo tác không cùng thời gian với lớp trầm 
tích tại nơi người ta tìm thấy chúng”, David Braun, 
giáo sư nhân chủng học tại Đại học George 
Washington, cho biết.

“Đối với nhiều người, bằng chứng thuyết 
phục về địa điểm khảo cổ lâu đời nhất là các dạng 
công cụ đá có niên đại 2,6 triệu năm tuổi được khai 
quật tại di chỉ khảo cổ Gona nằm cạnh sông Kada 
Gona ở Afar, Ethiopia”, Sahle cho biết. 

“Kết quả nghiên cứu về địa điểm Lomekwi 
3 chỉ diễn ra tương đối gần đây, trong khi các 
nghiên cứu về Gona đã được công bố từ cách đây 
vài thập kỷ và trải qua sự giám sát kỹ lưỡng về mặt 
học thuật trong suốt thời gian dài”.

Những công cụ bằng đá phát hiện ở Gona là 
đồ tạo tác của người Australopithecus garhi sống 
tại khu vực Đông Phi cách đây gần 3 triệu năm. Các 
nhà khảo cổ đã tìm thấy hóa thạch của họ gần các 
công cụ bằng đá. 

Họ có thể là một trong những tổ tiên đầu 
tiên của loài người tạo ra những công cụ phức tạp 
bằng đá, theo ghi chú trên trang web thuộc dự án 
Nguồn gốc Con người (Human Origins) của Bảo 
tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ.

“Các tuyên bố về niên đại của Lomekwi 3 
chưa được chứng minh một cách đầy đủ, và tính 
đến nay chúng ta chưa có thêm bất kỳ bằng chứng 
mới nào để khẳng định đây là địa điểm khảo cổ lâu 
đời nhất thế giới. Vì vậy, tôi cho rằng danh hiệu này 

phải thuộc về Gona”, Tim White, Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu Tiến hóa Con người tại Đại học 
California, Berkeley (Mỹ), cho biết.

Ngược lại, một số học giả ủng hộ quan 
điểm Lomekwi 3 lâu đời hơn so với Gona. Rick 
Potts, Giám đốc Chương trình Nguồn gốc Con 
người của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ, 
tin chắc rằng Lomekwi 3 là địa điểm lâu đời nhất 
với bằng chứng về bộ gõ bằng đá [tập hợp những 
viên đá dùng để đập vào nhau nhằm thực hiện một 
mục đích nào đó].

Potts lưu ý những đồ tạo tác bằng đá ở 
Lomekwi 3 có những điểm khác biệt với đồ tạo tác 
khai quật tại Gona. Chúng thô hơn và chứa những 
vết nứt lớn, có độ dày và hình dạng bất thường. 

Đó có thể là hệ quả từ việc người cổ đại đập 
các tảng đá vào nhau. “Ngay cả trong trường hợp 
không phải là một công cụ, chúng vẫn được coi là 
đồ tạo tác do tổ tiên con người tạo ra”, Potts cho 
biết.

Ứng cử viên thứ ba?
David Braun, giáo sư về nhân chủng học tại 

Đại học George Washington, cho biết nếu các 
nghiên cứu thực địa trong tương lai không thể làm 
giảm bớt những hoài nghi về niên đại của Lomekwi 
3 thì lựa chọn thứ hai của ông cho địa điểm khảo cổ 
lâu đời nhất sẽ là Ledi-Geraru ở Afar, Ethiopia.

Tại Ledi-Geraru, các nhà nghiên cứu đã 
tìm thấy hàm răng dưới của một loài hominin. Họ 
ước tính niên đại của nó khoảng 2,8 triệu năm, sau 
khi kiểm tra tuổi của lớp trầm tích xung quanh. Kết 
quả nghiên cứu của họ được công bố chi tiết trên 
tạp chí Science.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Sahle tại Đại 
học Cape Town bày tỏ nghi ngờ về niên đại của 
Ledi-Geraru. Ông nói rằng địa điểm này trẻ hơn 
đáng kể so với ước tính 2,8 triệu năm, và Gona là di 
chỉ khảo cổ có bằng chứng rõ ràng nhất về độ tuổi 
của nó.

Bất kể địa điểm khảo cổ nào trong số các 
địa danh kể trên là lâu đời nhất, tất cả chúng đều lớn 
tuổi hơn nhiều khi so sánh với kim tự tháp Giza ở 
Ai Cập (khoảng 4.500 năm tuổi) và bãi đá cổ 
Stonehenge ở Anh (khoảng 5.000 năm tuổi). ■

Quần thể hành tinh nửa 
Trái đất, nửa sao Mộc "bao vây" 
chúng ta

Các nhà khoa học nhận thấy loại 
hành tinh phổ biến nhất trong thiên 
hà chứa Trái đất Milky Way là một 

kiểu hành tinh bí ẩn, với độ đậm đặc nằm giữa 
những hành tinh khí và hành tinh đá.

Hành tinh khí là những hành tinh giống sao 
Mộc, sao Thổ, với mật độ thấp bởi bầu khí quyển 
cực dày chiếm phần lớn kết cầu. Hành tinh đá là 
dạng hành tinh giống Trái đất hay sao Hỏa, nhỏ 
gọn, mật độ cao. Đối với các ngoại hành tinh, việc 
nghiên cứu mật độ của chúng sẽ hé lộ đó là dạng 
hành tinh gì, khí hay đá.

Nhưng theo Science Alert, 43 thế giới bí ẩn 
mà nhóm khoa học gia từ Đại học Chicago - Mỹ, 
Viện Vật lý thiên văn Quần đảo Canary và Trường 
Đại học La Lagua - Tây Ban Nha tìm hiểu lại cho 
những thông số lưng chừng giữa hai dạng hành tinh 
nói trên.

Mô tả về một "hành tinh nước", là dạng 
hành tinh chưa nằm trong bảng phân loại nhưng có 
thể còn phổ biến hơn dạng hành tinh giống Trái đất

Câu trả lời khả dĩ nhất đó là một dạng hành 
tinh bí ẩn được chú ý trong những năm gần đây: 
Hành tinh đại dương, hay còn được gọi là "hành 
tinh nước".

43 hành tinh này đại diện cho rất nhiều thế 
giới tương tự quay quanh loại sao chiếm tới 75% số 
sao trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng 
ta là sao lùn đỏ.

Nhưng một khúc mắc mới được đưa ra: 
Hầu hết các hành tinh trong nghiên cứu lại nằm quá 
gần ngôi sao mẹ, mà các tính toán về nhiệt độ ngôi 
sao mẹ cho thấy với khoảng cách đó, một đại 
dương lỏng khó có thể tồn tại.

Vì vậy hai nhà nghiên cứu Rafael Luque và 
Enric Pallé kết luận rằng nó phải như Ganymede - 
mặt trăng lớn nhất trong hàng chục mặt trăng của 
sao Mộc và cũng là mặt trăng lớn nhất hệ Mặt trời, 
lớn hơn cả sao Thủy.

Ganymede được cho là một thế giới "ngậm 
nước", tức không có đại dương trên bề mặt nhưng 
lại đầy một loại đá ngậm nhiều nước, thứ cũng có 
thể xuất hiện với số lượng ít hơn trên Mặt Trăng 
của Trái đất.

Và để có thể trở thành một thế giới kiểu đó, 
những thế giới này phải hình thành ở một nơi cách 
xa ngôi sao mẹ hơn hiện tại, rồi từ từ bay dần vào 
phía trong, giống như giả thuyết đối với sao Mộc - 
hành tinh đầu tiên của Hệ Mặt trời.

Phát hiện này có thể khiến giới thiên văn 
phải xem xét lại cách điều tra các ngoại hành tinh 
cũng như thiết lập một mô hình mới trong truy tìm 
sự sống ngoài Trái đất, bởi có thể chính hệ Mặt trời 
chúng ta mới là thứ hiếm gặp, với những hành tinh 
đá và khí. Hành tinh nước, thứ có thể phổ biến hơn 
nhiều lần, có lẽ nên được xếp vào tiêu chí phân loại.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí 
Science. ■
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Giải đấu truyền cảm hứng 
cho Olympic hiện đại

Kỳ Thế vận hội (Olympic Games) 
hiện đại đầu tiên được tổ chức vào 
năm 1896 tại Athens, Hy Lạp. Tuy 

nhiên, thị trấn Much Wenlock ở hạt Shropshire 
(miền Tây nước Anh) mới là nơi ngọn lửa Olympic 
được thắp lại sau cả ngàn năm gián đoạn.

William Penny Brookes (1809 - 1895)
Năm 1850, William Penny Brookes, một 

bác sĩ chuyên ngành giải phẫu tại Wenlock, bằng 
niềm cảm hứng từ những cuộc thi đấu thể thao thời 
Hy Lạp cổ đại (776 TCN – 394). 

[Năm 393, Hoàng đế Theodoius I (347 – 
395) ra lệnh cấm tất cả các nghi lễ đa thần (do đã 
lựa chọn Ki-tô giáo là quốc giáo của La Mã), đồng 
thời cấm luôn cả sự kiện Olympic có truyền thống 
từ thời Hy Lạp cổ đại], đã sáng lập Olympian Class 
– một nhóm với sứ mệnh “thúc đẩy sự thăng tiến 
của các cư dân thị trấn và vùng phụ cận, nhất là tầng 
lớp lao động, về mặt thể chất, trí tuệ lẫn đạo đức”. 

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Brookes đề 
xuất tổ chức một cuộc tranh tài định kỳ (hằng năm) 
nhằm khuyến khích hoạt động thể thao ngoài trời, 
đồng thời trình diễn những kỹ năng cùng sự thành 
thục đó cho công chúng chiêm ngưỡng.

Giải đấu đầu tiên được tổ chức trong cùng 
năm, bao gồm điền kinh và các môn thể thao truyền 
thống của nước Anh như quoits (trò ném vòng), 
bóng đá, cricket… ngoài ra còn có đạp xe (loại 
bánh to, bánh nhỏ) và những môn vui nhộn như đua 
xe cút kít (trong tình trạng bịt mắt) hay phụ nữ lớn 
tuổi chạy thi… 

Không ít người lúc ấy đã phản đối khi 
chứng kiến cảnh tượng các nam thanh niên, trong 
bộ dạng lôi thôi, biểu diễn trước mặt phụ nữ. Họ lo 
ngại điều này sẽ dẫn đến tình trạng say xỉn, bạo 
loạn, dâm ô… hay thậm chí khiến gia đình tan vỡ. 
Nhưng trên thực tế, đã không có bất cứ sự xáo trộn 
nào xảy ra và đại hội thành công rực rỡ.

Sau vài kỳ đại hội, sự kiện ngày càng thu 
hút được nhiều vận động viên đăng ký tranh tài, 

bên cạnh số lượng khán giả không ngừng gia tăng 
nhờ vào công tác tổ chức bài bản và chiến lược 
quảng bá hiệu quả. 

Năm 1859, nghe tin doanh nhân Evangelis 
Zappas người Hy Lạp cũng tổ chức một sự kiện 
tương tự tại Athens, Brookes đã đề nghị tài trợ cho 
môn chạy cự ly dài và gửi khoản tiền thưởng trị giá 
10 bảng Anh; Petros Velissarios tới từ Smyrna đã 
giành chiến thắng và được bầu làm thành viên danh 
dự đầu tiên của Wenlock Olympian Class (WOC).

Từ năm 1860, Much Wenlock bắt đầu được 
kết nối với hệ thống đường sắt, và Brookes, trên 
cương vị giám đốc của Công ty Đường sắt 
Wenlock, đã tận dụng cơ hội này để quảng bá cho 
Wenlock Olympics. 

Ông nhấn mạnh: những người thuộc tầng 
lớp lao động bình dân sẽ được miễn phí đường sắt, 
và điều này sẽ giúp các cuộc tranh tài có thêm nhiều 
khán giả. 

Ban đầu, Wenlock Olympics được tổ chức 
dưới sự bảo trợ của Wenlock Agricultural Reading 
Society (WARS) – một hiệp hội được Brookes 
thành lập để khuyến khích hoạt động truyền bá các 
tri thức hữu ích cho người lao động. 

Tuy nhiên, vì một số bất đồng, WOC đã 
tách ra năm 1860 và đổi tên thành Hiệp hội 
Olympic Wenlock (WOS). Năm 1861, Brookes lại 
đề xuất tổ chức Shropshire Olympic với các môn 
thi diễn ra ở nhiều thị trấn khác nhau trong vùng. Ý 
tưởng sáng tạo này – địa phương đăng cai chịu 
trách nhiệm về mặt tài chính – về sau sẽ trở thành 
tiền đề cho sự ra đời của Olympic hiện đại.

Brookes cũng đóng góp rất nhiều công sức 
khi tham gia sáng lập Hiệp hội Olympic Quốc gia 
(NOS) có trụ sở đặt tại Liverpool. Năm 1866, NOS 
tổ chức thành công kỳ Olympian Games đầu tiên 
tại khu vực gần Cung điện Crystal Palace (London) 
và thu hút hơn mười ngàn khán giả. 

Chưa dừng lại ở đó, Brookes thậm chí còn 
ấp ủ tham vọng và vận động tổ chức một giải 
Olympic Games mở rộng tại Athens cho các vận 
động viên quốc tế; song Chính phủ Hy Lạp khi ấy 
lại không mấy quan tâm bởi họ đang gặp nhiều vấn 
đề khác cấp bách hơn.

Năm 1889, Brookes mời Nam tước Pierre 
de Coubertin – một nhà giáo dục người Pháp và là 
người sáng lập Đại hội Quốc tế về Giáo dục Thể 
chất (International Congress on Physical 
Education) – tới Many Wenlock để xem các cuộc 
thi đấu. 

Trở về Pháp, Coubertin đã thuật lại những 
trải nghiệm của mình và tán dương nỗ lực hồi sinh 
truyền thống Olympic của người Anh. Ông viết 
trong hồi ký: “Nếu Olympic được hồi sinh thì đó là 
nhờ công của Brookes chứ không phải người Hy 
Lạp”. 

Coubertin đã dành năm năm tiếp theo để tổ 
chức vài cuộc hội thảo quốc tế với sự tham gia của 
các vận động viên và người mê thể thao trên khắp 
thế giới, dẫn tới việc Ủy ban Olympic Quốc tế 
(IOC) được thành lập. Tháng 4/1896, kỳ Olympic 
đầu tiên được tổ chức tại sân vận động Panathenaic 

ở Athens – chỉ bốn tháng sau khi Brookes qua đời.
Tuy những đóng góp của Brookes trong 

việc làm hồi sinh truyền thống Olympic đã được 
công nhận rộng rãi tại Anh song Coubertin, trong 
nhiều bài báo sau này lại cố tình hạ thấp tầm ảnh 
hưởng của ông mặc dù vẫn nhắc tới vai trò của 
Evangelis Zappas và Konstantinos (em họ 
Zappas). 

Còn hiệp hội WOS vẫn trung thành với lý 
tưởng ban đầu của Brookes và tiếp tục tổ chức các 
kỳ Olympian Games hằng năm tại nhiều địa điểm 
trên khắp Shropshire.

Năm 2012, một trong số những linh vật của 
Thế vận hội mùa hè London đã được đặt tên là 
Wenlock để vinh danh Brookes và Much Wenlock.

Thế vận hội mùa hè được IOC tổ chức 4 
năm một lần. Mặc dù không có lượng người xem 
lớn bằng World Cup song đây lại là sự kiện thể thao 
danh giá nhất hành tinh. 

Tính đến nay, thế giới đã trải qua 31 kỳ 
Olympic. Mặc dù các kỳ Olympic 1916, 1940, và 
1944 bị huỷ bỏ vì lý do chiến tranh (Thế chiến I và 
II), số hiệu La Mã của chúng vẫn được tính. ■

Thế giới thần tiên của Hans 
Christian Andersen

Những người yêu những câu chuyện 
cổ tích của nhà văn Đan Mạch 
H.C. Andersen giờ có thể tới bảo 

tàng Hans Christian Andersen ở Odense và trải 
nghiệm các câu chuyện trong thế giới thực.

Cô bé bán diêm, Nàng công chúa và hạt 
đậu, Chú lính chì dũng cảm, Nàng tiên cá... đó chỉ 
là một vài trong số những câu chuyện thần tiên nổi 
tiếng của Hans Christian Andersen. Về tổng thể, 
ông đã sáng tác khoảng 160 câu chuyện, được xuất 
bản thành tám tập từ năm 1835 đến năm 1848, và 
được dịch ra 120 thứ tiếng.

Nhiều câu chuyện của ông đã được chuyển 
thể thành kịch, phim hoặc thành các vở kịch hát, 
thậm chí thành phim hoạt hình như Nàng tiên cá. 
Những chuyện kể thần tiên của Andersen ngày nay 
đã trở thành một phần của văn học thế giới.

Andersen đã lấy cảm hứng từ các chuyện 
cổ tích và thần thoại Scandinavia, Đức, Hy Lạp, từ 
thời cổ xưa đến Trung cổ. Những câu chuyện ngụ 
ngôn, những chuyện tình cờ có thật và cả những 
hiện tượng tự nhiên đã kích hoạt trí tưởng tượng 
của ông. 

Bằng nghệ thuật bậc thầy, ông đã hòa trộn 
những chất liệu khác nhau và những tác động khác 
nhau để sáng tạo ra các câu chuyện thần tiên mà 
chúng ta biết ngày nay. 

Nhưng người kể chuyện sinh ra trong một 
căn hộ nghèo vào năm 1805 này không chỉ viết 
những câu chuyện hư ảo mà còn sáng tác cả thơ, 
kịch, tiểu thuyết, dẫn chuyện tại các buổi biểu diễn 
nghệ thuật… Rất ít người biết điều đó.

Andersen yêu thích du lịch, ông đi rất 
nhiều, hầu như toàn bộ nước Đức để thăm thú bạn 
bè và những người bảo trợ của mình là 
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Friederikevà Friedrich Anton Serre. 
Đức là nơi đem lại danh tiếng cho 

Andersen thậm chí trước khi người Đan Mạch biết 
đến tài năng của ông - ít nhất là trong thời kỳ của 
ông. KhiAndersen qua đời của tuổi 70 tại 
Copenhagen, ông đã là một nhà văn nổi tiếng ở tầm 
quốc tế. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông tạ tgees, 
ngôi nhà nơi ông chào đời đã trở thành điểm hành 
hương của người yêu những câu chuyện ông kể. 
Vào ngày 30/6/2021, một bảo tàng đã được mở ở 
Odense, thành phố quê hương ông: Nhà 
H.C.Andersen hay là “H.C. Andersen Hus” theo 
tiếng Đan Mạch.

Mục tiêu của kiến trúc sư Nhật Bản 
KengoKuma và cộng sự của ông là không chỉ 
truyền đạt thông tin về Andersen mà như những gì 
ông đã kể, theo thông cáo báo chí. 

Thế giới bên ngoài bảo tàng và bên trong 
bảo tàng tự nó đã liên thông với nhau. Từ bên ngoài 
bảo tàng dưới lòng đất, nơi có một hồ nước trong 
lành trên nóc, du khách có thể ngắm bầu trời xanh 
giống như nàng tiên cá nhỏ bé từ câu chuyện cùng 
tên.

Được các kiến trúc sư cảnh quan thiết kế, 
“Khu vườn kỳ diệu” đặt trong lòng không gian 
thành phố Odense và được coi như một không gian 
công cộng của thành phố này. 

Những cái cây rực rỡ sắc màu, phong phú 
về chủng loại và ngát hương thơm tạo ra “sự đối lập 
giữa hài hòa và hỗn độn”. 

Những khu vực ngập nước với ánh sáng 
đan xen với những cái cây tán rộng hoặc hàng cây 
xanh lúp xúp được xén tỉa gọn gàng để hình thành 
những góc bất thình lình hiện ra trước mắt. 

Tại đây, cái tuyệt đẹp tồn tại cạnh cái kỳ lạ - 
giống như cảnh tượng trong những câu chuyện 
thần tiên của Andersen.

Nhà văn Andersen
12 nghệ sĩ quốc tế đã tạo ra những công 

trình nội thất dành riêng cho bảo tàng. 
Tác giả Đan Mạch KumFupzAakesonvà 

đồng nghiệp người Mỹ của cô là Daniel Handler, 
nghệ sĩ có biệt danh là Lemony Snicket, đã cùng 

sáng tạo những trải nghiệm âm thanh khác biệt 
trong bảo tàng, nhà soạn nhạc Louise Alenius đã 
diễn dịch nội dung các câu chuyện thành âm nhạc, 
Chim họa mi, Nữ hoàng tuyết, Chú vịt xấu xí và 
Nàng tiên cá.

Được truyền cảm hứng từ con chim én 
trong câu chuyện Cô bé tí hon,Veronica Hodges đã 
tạo ra một tác phẩm sắp đặt bằng giấy kỳ thú. 

Một nghệ sĩ sắp đặt khác người Brazil 
Henrique Oliveira đặt một cái cây sắp đặt cỡ lớn ở 
Odense, lấy cảm hứng từ Cái hộp kỳ diệu. Anh và 
đạo diễn phim ngắn Timothy David Orme đã cùng 
kết hợp để sáng tạo ra một cuộc chuyến phiêu lưu 
vào thế giới kỳ ảo của Andersen.

Bảo tàng này có khu vực dành riêng cho trẻ 
em, trong đó có một xưởng điêu khắc mang tên 
“VilleVau”, nơi trẻ em có thể sáng tạo và tham gia 
vào hoạt động của xưởng. Nơi này có những mô típ 
từ các câu chuyện thần tiên của Hans Christian 
Andersenrất gần gũi với trẻ em.

Hans Christian Andersen có lẽ không bao 
giờ nghĩ rằng bản thân mình chỉ là một người kể 
chuyện cổ tích dành cho trẻ em. 

Những chi tiết mang hàm ý châm biếm xã 
hội hoặc trào phúng trong các câu chuyện của ông 
vốn được ông chủ ý dành cho những người đọc lớn 
tuổi, đã được nhấn mạnh như những chi tiết kỳ ảo 
và thần thoại. ■ 

Hệ thống đường ống nhiên 
liệu bí mật của nước Anh

Các công ty hàng không làm thế nào 
để cung cấp nhiên liệu cho đội tàu 
bay của họ?

Ở Anh, nhiên liệu được vận chuyển trực 
tiếp từ sân bay qua hệ thống đường ống dẫn. Mạng 
lưới đường ống rộng lớn và các cơ sở liên hợp như 
kho chứa và trạm bơm, được gọi chung bằng cái 
tên “Hệ thống tích trữ và đường ống của Chính 
phủ” (GPSS), đến gần đây vẫn được xem là bí mật 
quốc gia.

Ý tưởng xây dựng hệ thống đường ống trên 
được đưa ra năm 1936 như là một phần của kế 
hoạch chuẩn bị cho Thế chiến II, sau khi Bộ Không 
quân nhận thấy năng lực cung ứng nhiên liệu cho 
máy bay của Không lực Hoàng gia (RAF) và xăng 
dầu cho các cơ sở hỗ trợ mặt đất sẽ đóng vai trò 
quyết định đối với bất cứ cuộc giao tranh nào. 

Giới chức quân sự ý thức rõ tầm quan trọng 
của việc chiếm ưu thế trên không khi chiến sự bùng 
nổ, vì thế việc xây dựng, duy trì và hỗ trợ RAF trở 
thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

Tuy nhiên, phương án vận chuyển nhiên 
liệu bằng đường bộ và đường sắt lại khiến mặt hàng 
quý giá và mang tính chiến lược này rất dễ gặp rủi 
ro nếu bị đột kích bằng đường không. Do đó, người 
Anh đã tìm tới giải pháp xây dựng hệ thống đường 
ống ngầm dưới lòng đất.

Theo kế hoạch ban đầu, kho chứa sẽ có 

dung tích 90.000 tấn; nhưng đến năm 1938, con số 
này đã được nâng lên 800.000 tấn. Năm 1939 khi 
Thế chiến bắt đầu bùng phát, một vài kho chứa mới 
vừa được xây dựng và bảo vệ nghiêm ngặt đã đi 
vào hoạt động. Nhưng công việc xây dựng đường 
ống chỉ được thực hiện khi chiến sự đã nổ ra. 

Tại thời điểm đó, mạng lưới đường bộ và 
đường sắt ngày càng khó đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển nhiên liệu về phía Đông và Nam từ các 
cảng biển phía Tây, trong khi những cơ sở nhập 
khẩu nhiên liệu ở bờ biển phía Đông phải đóng cửa 
vì bị máy bay ném bom oanh tạc. 

Vì thế, Chính phủ Anh đã cho xây dựng hệ 
thống đường ống nối Nhà máy lọc dầu Stanlow ở 
Liverpool với Bến tàu Avonmouth ở Bristol. Đây 
là dự án hoàn toàn tối mật, thường được tranh thủ 
tiến hành trong đêm tối để tránh máy bay trinh sát 
của kẻ thù. 

Không lâu sau, mạng lưới đường ống ngầm 
này đã vươn tới các căn cứ của RAF ở Berkshire, 
Essex, Kent, Lincolnshire, Middlesex, Norfolk, 
Oxfordshire và Wiltshire, giúp cung cấp nhiên liệu 
cần thiết cho những máy bay ném bom của liên 
quân Anh – Mỹ đột kích vào nước Đức và phần 
châu Âu bị chiếm đóng.

Nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống 
đường ống không bị gián đoạn vì chiến sự, một đội 
tuần tra, bao gồm cả nam và nữ, được triển khai để 
giám sát và phát hiện sự cố rò rỉ. 

Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát 
trung bình khoảng 1,6 km đường ống. Nhiệm vụ 
trinh sát này sau đó được trực thăng dân sự đảm 
nhận hai tuần một lần, với các bãi đáp được xây 
dựng ngay bên trên bề mặt kho chứa.

Năm 1944, phạm vi hoạt động của GPSS 
thậm chí còn vươn ra ngoài biên giới nước Anh khi 
một hệ thống đường ống xuyên eo biển Manche 
sang Pháp được xây dựng để chuẩn bị cho cuộc đổ 
bộ dự kiến của Đồng minh. 

Chiến dịch Sao Diêm Vương (Operation 
Pluto) – các đường ống ngầm được bố trí xuyên 
biển – đã đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu cho 
lực lượng xe tăng và bọc thép đổ bổ lên đất Châu 
Âu lục địa từ ngày 6/6/1944 (D-Day). Hệ thống 
này, cùng với những bước tiến sâu thần tốc của 
quân Đồng minh, còn được nối dài tới tận bờ sông 
Rhine.

Trong giai đoạn trỗi dậy của hàng không 
dân dụng thời hậu chiến, GPSS lại một lần nữa 
được tận dụng để vận chuyển nhiên liệu đến các 
sân bay dân sự và quân sự trên khắp Vương quốc 
Anh. 

Mặc dù không ít lần được sách báo nhắc 
tới, song thông tin về GPSS vẫn là bí mật mãi cho 
đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Năm 2015, 
GPSS được bán lại cho một công ty tư nhân của 
Tây Ban Nha và hiện mang tên Hệ thống đường 
ống CLH. Tuy nhiên, quân lực Anh Quốc vẫn tiếp 
tục sử dụng hệ thống này. ■ 
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