
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

February 04, 2023
2032
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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
W

ilc
re

st

Beechnut

Bissonet

Bellaire

B
eltw

ay  8

U
S
-5

9

X
In New Viet Hoa 

Supermarket area

N

E

S

W

* 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.
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

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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T h ủ  t ư ớ n g  Đ ứ c  O l a f 
Scholz bắt đầu chuyến công du 
Mỹ Latinh

(VN+) - Thủ tướng Scholz nêu rõ Đức 
muốn tăng cường hợp tác với khu vực Mỹ Latinh 
và Caribe trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, 
công nghệ hydro xanh và thương mại có trách 
nhiệm đối với nguyên liệu thô.

Ngày 28/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt 
đầu chuyến công du Mỹ Latinh, đưa ông cùng phái 
đoàn gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tới thăm 
Argentina, Chile và Brazil - 3 quốc gia giàu tài 
nguyên thiên nhiên và là những đối tác rất tiềm 
năng của nền kinh tế hàng đầu châu Âu.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz
Trả lời phỏng vấn của Hiệp hội các tờ báo 

Nam Mỹ (GDA), Thủ tướng Scholz nêu rõ Đức 
muốn tăng cường hợp tác với khu vực Mỹ Latinh 
và Caribe trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, 
công nghệ hydro xanh và thương mại có trách 
nhiệm đối với nguyên liệu thô.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các 
doanh nghiệp Đức đang tìm kiếm cơ hội mới ở 
nước ngoài sau cú sốc kinh tế do cuộc xung đột tại 
Ukraine gây ra và đa dạng hóa nguồn cung năng 
lượng.

Trong chuyến công du này, Brazil là điểm 
đến thu hút nhiều sự chú ý của dư luận hơn cả. Thủ 
tướng Scholz sẽ là nhà lãnh đạo phương Tây đầu 
tiên gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva kể từ khi 
chính khách theo đường lối cánh tả này nhậm chức 
vào ngày đầu tiên của năm 2023.

Một trong các chủ đề chính được thảo luận 
trong chuyến thăm sẽ là một thỏa thuận giữa Liên 
minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam 
Mỹ (MERCOSUR), gồm Argentina, Brazil, 
Paraguay và Uruguay. Dù các bên đã đạt một thỏa 
thuận năm 2019 sau 20 năm đàm phán, nhưng văn 
kiện này vẫn chưa được phê chuẩn và đang đối mặt 
với một làn sóng chỉ trích tại châu Âu, nhất là trong 
lĩnh vực nông nghiệp và sinh thái.

Tuy nhiên gần đây, Tổng thống Lula da 
Silva đã đề cập đến thúc đẩy nỗ lực này, khẳng định 
rằng việc ký kết thỏa thuận “có vai trò đặc biệt quan 
trọng và khẩn cấp”. Thủ tướng Scholz bày tỏ ủng 
hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Ủy ban châu Âu (EC) 
nhằm đạt thỏa thuận với các đối tác MERCOSUR.

Cùng với thương mại, môi trường cũng sẽ 
là một chủ đề trọng tâm trong các cuộc hội đàm tại 

Brazil. Sau khi ông Lula da Silva đắc cử tháng 
10/2022, Berlin đã khẳng định sẵn sàng nối lại việc 
đóng góp cho một quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới 
Amazon.

Trước đó, Đức cùng với nhà tài trợ lớn nhất 
là Na Uy, đã ngừng đóng góp sau khi tình trạng phá 
rừng gia tăng dưới thời cựu Tổng thống Jair 
Bolsonaro. 

Tổng Thư ký NATO nhấn 
mạnh hợp tác an ninh với Hàn 
Quốc

(VN+) - Trước thềm chuyến công du Đông 
Bắc Á, ông Tổng Thư ký NATO Stoltenberg đã 
trình bày tầm nhìn quan hệ đối tác Hàn Quốc-
NATO về an ninh mạng, công nghệ và kiểm soát 
vũ khí.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác 
NATO-Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa 
toàn cầu, đồng thời nêu bật tính liên kết của an ninh 
vượt ra ngoài ranh giới địa lý.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap tại 
trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) trước thềm chuyến 
công du Đông Bắc Á, ông Stoltenberg đã trình bày 
tầm nhìn quan hệ đối tác Hàn Quốc-NATO về an 
ninh mạng, công nghệ và kiểm soát vũ khí.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg
Theo kế hoạch, Tổng Thư ký Stoltenberg 

sẽ đến Seoul ngày 29/1 và ở thăm hai ngày, hội đàm 
với Tổng thống Yoon Suk-yeol và các quan chức 
chính phủ.

Bình luận về chuyến thăm Seoul, ông nhấn 
mạnh: “Thông điệp quan trọng nhất là tôi tin tưởng 
mạnh mẽ rằng chúng ta cần tăng cường quan hệ đối 
tác giữa Hàn Quốc và NATO vì lĩnh vực an ninh 
ngày càng có tính gắn kết...”. 

Quan chức NATO nói rằng tổ chức này sẽ 
vẫn là “liên minh khu vực của Bắc Mỹ và châu 
Âu”.

Tổng Thư ký Stoltenberg bày tỏ mong 
muốn được trao đổi với Tổng thống Yoon Suk-yeol 
về các lĩnh vực hợp tác song phương như an ninh 
mạng và công nghệ.

Ông để ngỏ ý định mời nhà lãnh đạo Hàn 
Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO năm 
nay, đồng thời miêu tả việc ông Yoon Suk-yeol 
tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Madrid (Tây Ban 
Nha) năm ngoái là một sự kiện “lịch sử”.

Chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-
yeol đặc biệt tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan 
hệ của Hàn Quốc với liên minh xuyên Đại Tây 
Dương, thể hiện qua việc thành lập phái bộ ngoại 
giao của nước này tại NATO vào tháng 11 năm 
ngoái và ông Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị 
thượng đỉnh NATO vào tháng 6/2022. 

Hội đồng Bảo An Liên hợp 
quốc thảo luận về tương lai của 
MINUSMA

(VN+) - Liên hợp quốc đặc biệt chỉ trích 
những cản trở đối với quyền tự do đi lại của binh sĩ 
MINUSMA, một yếu tố được cho là then chốt đối 
với một số thành viên của Hội đồng Bảo An.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 
ngày 27/1, trong một cuộc họp thảo luận về cách 
phát triển Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp 
quốc tại Mali (MINUSMA), nhiều thành viên của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhấn mạnh đến 
việc không thể duy trì “nguyên trạng” Phái bộ này.

Hội đồng Bảo An, cơ quan sẽ quyết định về 
việc gia hạn MINUSMA vào tháng 6, lần đầu tiên 
xem xét báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc 
Antonio Guterres, trong đó nhấn mạnh rằng phái 
bộ sẽ không thể đứng vững nếu tiếp tục duy trì ở 
hình thức hiện tại và không gia tăng số lượng lính 
mũ nồi xanh. Báo cáo đề xuất rút quân nếu các điều 
kiện then chốt không được đáp ứng.

Phó Đại sứ Pháp Nathalie Broadhurst nhận 
định: “Vài tháng tới là thời gian mang tính quyết 
định đối với tương lai của MINUSMA. Như Tổng 
thư ký đã chỉ ra, giữ nguyên trạng không phải là 
một lựa chọn”.

Bà đồng thời tin rằng tương lai của Phái bộ 
phụ thuộc vào “những cam kết rõ ràng” và “hành 
động cụ thể” từ chính quyền Mali.

Liên hợp quốc đặc biệt chỉ trích những cản 
trở đối với quyền tự do đi lại của binh sĩ 
MINUSMA, một yếu tố được cho là then chốt đối 
với một số thành viên của Hội đồng Bảo An trong 
việc tiếp tục duy trì Phái bộ.

Phó Đại sứ Mỹ Richard Mills cho biết: 
“Việc tiếp tục cản trở nhiệm vụ và vi phạm Thỏa 
thuận Quy chế Lực lượng buộc Hội đồng Bảo An 
phải nghiêm túc xem xét lại sự ủng hộ của mình đối 
với MINUSMA ở hình thức hiện tại”.

Báo cáo của Tổng thư ký Guterres lưu ý 
rằng tình hình an ninh tiếp tục xấu đi và Phái bộ, 
hiện không còn sự hỗ trợ của các lực lượng nước 
ngoài, đặc biệt là từ Pháp, quốc gia đã rút lực lượng 
khỏi Mali vào tháng 8 năm ngoái, đã phải đối mặt 
với thử thách khó khăn.

Báo cáo cũng nêu một số lựa chọn để khắc 
phục tình trạng này.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Mali 
Abdoulaye Diop tuyên bố rằng những đề xuất đó 
“không tính đến những kỳ vọng chính đáng của 
người dân Mali, những người đứng trước các lựa 
chọn về an ninh”. 
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Tổng thống đắc cử Petr 
Pavel: Séc phải giải quyết các 
cuộc khủng hoảng

(VN+) - Với tính cách được đánh giá là 
điềm tĩnh và thận trọng, Tổng thống đắc cử Petr 
Pavel sẽ có 5 năm tại Lâu đài Prague để mang lại 
cho nước Séc trật tự và hòa bình như ông cam kết.

Ứng cử viên Petr Pavel đã giành chiến 
thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Séc 
sau khi vòng bỏ phiếu thứ 2 khép lại ngày 28/1.

Theo kết quả sơ bộ sau khi kiểm gần 100% 
số phiếu tại 14.857 điểm bầu cử, cựu tướng quân 
đội Pavel nhận được 58,21% số phiếu, trong khi 
đối thủ là cựu Thủ tướng Andrej Babis nhận được 
41,78% số phiếu.

Theo Cơ quan thống kê Séc (CSU), tỷ lệ đi 
bỏ phiếu trong vòng bầu cử thứ 2 đạt 70,26% 
(tương đương hơn 5,7 triệu cử tri trong tổng số gần 
8,3 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu), vượt qua 
kỷ lục 68,24% được thiết lập trong vòng 1 diễn ra 
ngày 13-14/1.

Cuộc bầu cử tổng thống Séc gồm 2 vòng đã 
diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố gây gián 
đoạn tiến trình bỏ phiếu.

Phát biểu ngay sau khi kết quả kiểm phiếu 
sơ bộ được công bố, ứng cử viên Petr Pavel tuyên 
bố người dân Séc xứng đáng được hưởng một cuộc 
sống hạnh phúc, cho rằng các giá trị của sự thật, 
nhân phẩm và sự tôn trọng đã giành chiến thắng.

Ông Petr Pavel phát biểu trước những 
người ủng hộ tại Prague, ngày 25/1/2023

Ông Pavel bày tỏ cảm ơn tất cả các cử tri, kể 
cả những người đã ủng hộ đối thủ Andrej Babis, 
đồng thời cho rằng không có cử tri nào bị đánh bại 
trong cuộc bầu cử này.

Tổng thống đắc cử Séc nhấn mạnh đất nước 
cần phải giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay, 
bao gồm cả vấn đề chính trị và sự chia rẽ do cuộc 
bầu cử này gây ra, với tư cách một cộng đồng thống 
nhất để tìm ra giải pháp chung trong tương lai.

Ứng cử viên Petr Pavel, 61 tuổi, là cựu 
tướng quân đội, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng 
tham mưu trưởng quân đội Séc. Ông có quan điểm 
thân phương Tây, ủng hộ Séc tăng cường hợp tác 
trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trái ngược với ông Babis, ông Pavel ủng 
hộ Séc gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu, 
cho rằng việc sử dụng đồng euro sẽ có lợi cho nền 

kinh tế Séc.
Cựu tướng Pavel tham gia tranh cử với tư 

cách ứng cử viên độc lập sau khi thu thập được 
Khẩu hiệu tranh cử tổng của ứng cử viên Pavel là 
“Hãy trả lại trật tự và hòa bình cho Cộng hòa Séc”.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ 
khẳng định chiến thắng dành cho ứng cử viên 
Pavel, Thủ tướng Séc Petr Fiala đã tổ chức cuộc 
họp báo, hoan nghênh kết quả bầu cử.

Ông Fiala cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với 
Tổng thống đắc cử để thiết lập sự hợp tác với 
nguyên thủ quốc gia mới ngay từ những ngày đầu 
tiên.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phong trào 
ANO của cựu Thủ tướng Andrej Babis, bà Alena 
Schillerova cho rằng ngay cả khi thua cuộc thì tỷ lệ 
phiếu bầu trên 40% mà ông Babis giành được cũng 
là kết quả “lịch sử” đối với phong trào.

Theo bà, con số này tương đương với hơn 2 
triệu cử tri Séc đã bày tỏ sự tin tưởng vào ông Babis 
và là sự khẳng định cho tương lai của ANO để 
hướng tới cuộc bầu cử Hạ viện vào năm 2025.

Các lãnh đạo khác của phong trào ANO 
cũng kêu gọi cử tri “tôn trọng dân chủ” dù ứng cử 
viên của họ là ông Babis không thể giành chiến 
thắng.

Cùng ngày, Tổng thống Slovakia Zuzana 
Caputova đã lên tiếng chúc mừng ông Petr Pavel 
được bầu làm Tổng thống mới của Séc. Trên tài 
khoản Twitter, bà Caputova bày tỏ mong muốn hợp 
tác với nhà lãnh đạo mới của quốc gia láng giềng.

Tham gia tranh cử Tổng thống Séc năm nay 
có 9 ứng cử viên được Bộ Nội vụ và Tòa án Hành 
chính Tối cao Séc công bố đủ điều kiện, bao gồm: 
cựu Thủ tướng Andrej Babis, cựu Tướng quân đội 
Petr Pavel, giáo sư kinh tế Danuse Nerudova, Phó 
Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Trực tiếp (SPD) 
Jaroslav Basta, các thượng nghị sĩ Pavel Fischer và 
Marek Hilser, lãnh đạo công đoàn Josef Stredula, 
cựu hiệu trưởng Tomas Zima và doanh nhân Karel 
Divis.

Chỉ ít ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, 
lãnh đạo công đoàn Josef Stredula đã tuyên bố rút 
lui và ủng hộ nữ ứng cử viên Nerudova.

Một trong những tiêu chuẩn quan trọng để 
các ứng cử viên hội đủ điều kiện đăng ký chạy đua 
vào Lâu đài Praha (Phủ Tổng thống Séc) là nhận 
được tối thiểu 50.000 chữ ký ủng hộ hợp lệ của cử 
tri hoặc sự ủng hộ của 10 thượng nghị sĩ hoặc 20 hạ 
nghị sĩ.

Tại vòng 1, trong số 8 ứng cử viên tranh cử, 
ông Pavel dẫn đầu với 35,4% số phiếu giành được, 
còn ông Babis về thứ hai với 34,99% số phiếu. Các 
ứng cử viên còn lại chỉ giành được tỷ lệ phiếu từ 
0,55%-13,92%. Do không có ứng cử viên nào 
chiến thắng với trên 50% phiếu bầu nên 2 nhân vật 
dẫn đầu bước vào vòng bầu cử thứ 2. Tỷ lệ cư tri đi 
bầu cử vòng 1 đạt 68,24% (tương đương hơn 5,6 
triệu cử tri).

Sau khi kết quả chính thức được công bố 
ngày 31/1, từ ngày 1-10/2, các khiếu kiện về kết 
quả bầu cử có thể được đệ trình lên Tòa án Hành 

chính Tối cao Séc.
Tân Tổng thống sau đó sẽ tuyên thệ nhậm 

chức trong phiên họp chung của lưỡng viện Quốc 
hội và kế nhiệm Tổng thống Milos Zeman mãn 
nhiệm vào đầu tháng Ba.

Vị trí Tổng thống tại Cộng hòa Séc là người 
đứng đầu nhà nước với quyền hạn chỉ định chính 
phủ, lựa chọn thống đốc ngân hàng trung ương, các 
thẩm phán tòa án Hiến pháp và là Tổng Tư lệnh các 
lực lượng vũ trang quốc gia.

Với tính cách được đánh giá là điềm tĩnh và 
thận trọng, Tổng thống đắc cử Petr Pavel sẽ có 5 
năm tại Lâu đài Prague để mang lại cho nước Séc 
trật tự và hòa bình như ông cam kết trong chiến 
dịch vận động tranh cử.

Nhiệm vụ trước mắt của ông sẽ là đoàn kết 
khối cử tri đã bị cuộc bầu cử này gây chia rẽ, đồng 
thời sử dụng hiệu quả quyền lực của nguyên thủ 
quốc gia trong bối cảnh quốc gia Trung Âu với hơn 
10 triệu dân đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức. 

Trung Quốc nối lại dịch vụ 
cấp thị thực cho công dân Nhật 
Bản

(VN+) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo 
cho biết quyết định nối lại việc xem xét và cấp thị 
thực thông thường cho công dân Nhật Bản đi du 
lịch tới nước này có hiệu lực từ ngày 29/1.

Trung Quốc nối lại dịch vụ cấp thị thực cho 
công dân Nhật Bản sau thời gian tạm dừng từ giữa 
tháng này.

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Đại sứ 
quán Trung Quốc tại Tokyo cho biết quyết định nối 
lại việc xem xét và cấp thị thực thông thường cho 
công dân Nhật Bản đi du lịch tới nước này có hiệu 
lực từ ngày 29/1.

Hành khách tại sân bay ở Bắc Kinh
Trước đó, hôm 20/1, Đại sứ quán Nhật Bản 

tại Trung Quốc cũng thông báo nối lại dịch vụ cấp 
thị thực tại Trung Quốc sau thời gian gián đoạn do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản nêu 
rõ quyết định trên được đưa ra căn cứ vào diễn biến 
dịch bệnh tại Trung Quốc và những điều chỉnh 
trong chính sách phòng dịch của nước sở tại.

Từ ngày 8/1 vừa qua, Trung Quốc đã mở 
cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch do 
dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát. 
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Gertrude “Trudy” Elion - 
người phụ nữ đã đem tới cho 
chúng ta thuốc kháng virus

50 năm trước, rất ít nhà khoa học tin 
rằng một loại thuốc có thể chống lại 
virus với ít tác dụng phụ. Sau đó, 

Gertrude Elion chứng minh cho họ thấy những gì 
bà có thể làm được.

Ngày nay, thuốc kháng virus được sử dụng 
để điều trị mụn rộp, viêm gan, HIV, Ebola… Có 
thể nói, sẽ không có ngày hôm nay nếu không có 
Gertrude “Trudy” Elion.

Elion tốt nghiệp bằng cử nhân hoá học tại 
trường Hunter năm 1937 khi bà mới 19 tuổi.

Sinh năm 1918 ở Manhattan, Elion đã sớm 
vượt qua khó khăn tài chính và sự kì thị giới tính để 
thắng giải Nobel năm 1988 về Sinh lý học và Y 
học, trở thành người phụ nữ thứ 5 làm được điều 
này. 

Bà chia sẻ giải thưởng với người cộng tác 
lâu năm của mình George Hitchings, người đã thuê 
bà năm 1944 cùng tham gia phòng thí nghiệm hoá 
sinh của ông tại công ty dược phẩm Burroughs 
Wel l come  (ngày  nay  l à  mộ t  phần  của 
GlaxoSmithKline).

Chỉ sau khi Hitchings hoạt động nghiên 
cứu tích cực và nghỉ hưu vào năm 1967, Elion mới 
bắt tay vào làm việc mà sau này bà mô tả là “cuộc 
phiêu lưu kháng virus”. Elion đã “đủ tuổi mới lớn” 
và nắm bắt cơ hội cuối cùng, “thể hiện những gì tôi 
có thể tự mình làm”, bà nói với nhà văn Sharon 
Berthsch McGrayne, tác giả cuốn sách năm 2001 
“Những phụ nữ đoạt giải Nobel Khoa học”.

Tiếp cận phù hợp
Elion mới chỉ 19 tuổi khi bà tốt nghiệp 

bằng cử nhân hoá học tại trường Hunter năm 1937. 
Cha mẹ của bà là người nhập cư từ Đông Âu, đã 
phá sản bởi cuộc Đại Khủng hoảng. Họ không thể 
chi trả cho việc học sau đại học của con gái và cũng 
không có chương trình nào để bà nộp đơn xin hỗ trợ 
tài chính.

Càng tệ hơn khi dù bà có học tốt đến đâu, 
các phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng không 
tuyển phụ nữ. Bà nhớ lại nhiều năm sau đó, đã 
nhiều lần bà được bảo rằng, dù đủ tiêu chuẩn cho vị 
trí việc làm, bà sẽ là “nguyên nhân gây mất tập 
trung” đối với nhân viên phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, Elion vẫn kiên trì, làm các công 
việc tạm thời và tiết kiệm tiền. Bà làm nhà phân 
tích thực phẩm cho một chuỗi cửa hàng bán rau, trả 
lời điện thoại tại văn phòng bác sĩ và dạy hoá tại các 
trường trung học ở New York khi đang học bằng 
thạc sĩ tại Đại học New York vào buổi tối và cuối 
tuần.

Cuối cùng, do Thế chiến II, nhiều nơi thiếu 
nhân lực lao động, những cơ hội thực sự đã đến với 
bà, đầu tiên là tại Johnson & Johnson rồi sau đó tới 
Burroughs Wellcome.

Cho đến thập kỉ 70, hầu hết các loại thuốc 
mới đều được tìm ra bằng cách thử-sai hoặc tình cờ 

được phát hiện. Khám phá tình cờ của Alexander 
Fleming về penicillin đã tạo ra một cuộc cách 
mạng trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi 
khuẩn. 

Quan sát tình cờ của một bác sĩ phẫu thuật 
quân đội Pháp, Henri Laborit về loại thuốc gây mê 
có tên là chlorpromazine có thể giúp bệnh nhân 
tầm thần phân liệt. Đây là sản phẩm đầu tiên trong 
một loạt các đột phá về lĩnh vực thuốc điều trị tâm 
thần.

Hitchings đã đề xuất một cách tiếp cận 
khoa học, hợp lí khác để tìm ra loại thuốc dựa trên 
kiến thức về mục tiêu sinh học. Ông đưa ra giả 
thuyết rằng các nhà khoa học có thể ức chế các tế 
bào mầm bệnh khỏi việc tái tạo bằng cách tạo ra các 
bản sao khiếm khuyết của các khối xây dựng gen. 

Khi các bản sao này được tích hợp vào con 
đường trao đổi chất của mầm bệnh, chúng sẽ làm 
rối loạn bộ máy tế bào, cản trở các phản ứng cần 
thiết cho quá trình tổng hợp DNA.

Elion mất năm 1999, bà hưởng thọ 81 tuổi
Ngay sau khi thuê Elion, Hitchings đã giao 

cho bà làm về chất purine. Các phân tử nitơ dạng 
vòng này là một loại nucleoside, một thuật ngữ cho 
các cơ sở cấu trúc của DNA. 

Elion không biết purine là gì nhưng sau 
nhiều tháng nghiền ngẫm tài liệu, bà bắt đầu tạo ra 
các hợp chất “chưa từng được mô tả trước đây” và 
“cảm thấy sự phấn khích của một nhà phát minh, 
người tạo ra một thành phần mới”.

Marty St. Clair, một nhà virus học làm việc 
cho Elion vào năm 1976 nói rằng: “Trudy đã tạo ra 
nucleoside trước khi chúng tôi biết cấu trúc DNA 
là gì. Bà ấy rất hiểu về hoá học”.

Elion và Hitchings cùng tiên phong trong 
việc sử dụng thuốc phù hợp và họ đã rất thành 
công. Trong khoảng thời gian 20 năm, hai người đã 
phát minh ra các loại thuốc mới cho nhiều loại bệnh 
nghiêm trọng như bệnh bạch hầu, sốt rét, bệnh gút, 
viêm khớp dạng thấp, thải trừ nội tạng, nhiễm vi 
khuẩn…

L o ạ i  t h u ố c  đ ầ u  t i ê n  c ủ a  h ọ ,  6 -
mercaptopurine (6-MP), ra đời vào năm 1951 
thông qua sự hợp tác với các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering ở 

New York. 
Vẫn là một phương pháp chính trong liệu 

pháp kết hợp cho trẻ em bị bệnh bạch cầu nguyên 
bào lympho cấp tính (ALL), 6-MP có thể trở thành 
một trong những câu chuyện thành công lớn trong 
việc điều trị ung thư, giúp tăng tỉ lệ chữa khỏi ALL 
ở trẻ em từ 10% trong những năm 50 lên 80% cho 
ngày nay.

Vài năm sau, Elion và Hitchings đã phát 
triển chất chống sốt rét pyrimethamine, hiện được 
sử dụng chủ yếu để điều trị một loại bệnh do thực 
phẩm gây ra và có thể dẫn tới tử vong, có tên là 
toxoplasma. 

Và với sự phát triển của trimethoprim, vẫn 
thường được kê đơn như một phần của điều trị kết 
hợp cho nhiễm trùng đường tiết niệu, chúng đã bổ 
sung vào kho các loại thuốc được sản xuất trong 
thời kỳ hoàng kim của các phát minh về kháng 
sinh.

Trái lại, việc tìm kiếm các loại thuốc điều 
trị virus lại tụt hậu khá nhiều.

Viên ngọc cuối cùng
Các loại thuốc kháng virus đầu tiên được 

phê duyệt không có mặt trên thị trường cho đến đầu 
những năm 1960 và tất cả đều không như mong 
đợi. Như lịch sử về thuốc kháng virus đã cho thấy, 
các phiên bản đầu tiên của những loại thuốc này 
“nằm đâu đó giữa các nguyên tắc hoá trị ung thư và 
y học dân gian”. 

Có độc tính cao và hiệu quả thấp, chúng chỉ 
đơn thuần xác nhận điều mà hầu hết các nhà khoa 
học đã từ lâu đưa ra giả định: Bởi vì virus và tế bào 
gắn bó chặt chẽ với nhau, các bệnh do virus chỉ đơn 
giản là không thể điều trị.

Tại một thời điểm nhất định, Elion có thể 
đã đồng ý. Năm 1948, bà nhận thấy rằng một hợp 
chất mà bà đã tổng hợp để điều trị ung thư - 2,6 
diaminopurine đã cho thấy hoạt tính kháng virus 
rất ấn tượng. Bà bị hấp dẫn nhưng lại chán nản bởi 
độc tính của thuốc, cuối cùng bà đành gác lại để tập 
trung vào công việc khác.

Năm 1968, ngay sau khi Hitchings rời 
phòng thí nghiệm để trở thành phó chủ tịch nghiên 
cứu, Elion tình cờ thấy một báo cáo về một thứ 
tương tự 2,6 diaminopurine đã cho thấy hoạt tính 
kháng virus. 

Sau đó, tin này đã gióng lên một hồi 
chuông khiến bà và nhóm các nhà khoa học siêng 
năng tiếp tục tìm lại nơi mà bà đã bỏ lại hai thập kỉ 
trước.

Bốn năm tiếp sau đó, họ bí mật nghiên cứu 
một hợp chất mới đáng chú ý - acyclovir, không 
giống bất cứ thứ gì mà thế giới từng chứng kiến 
trước đây. Một chất ức chế mạnh mẽ virus herpes 
với độc tính thấp. Giống như penicillin vào nửa thế 
kỷ trước, nó báo trước sự ra đời của một kỷ nguyên 
trị liệu mới.

Keith Jerome, giám đốc phòng thí nghiệm 
virus học phân tử tại trường y Đại học Washington 
cho biết: “Acyclovir là loại thuốc đã thay đổi mọi 
thứ trong nỗ lực phát triển thuốc kháng virus hiệu 
quả. Nó đã chứng minh tính khả thi trong việc phát 



Trang 09

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2032 * Saturday, February 04, 2023

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅUSÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

triển các loại thuốc đặc hiệu cao nhắm vào 
virus mà không gây ra các tác dụng phụ”.

Elion gọi acyclovir là “viên ngọc quý cuối 
cùng” của mình và thực sự, đó là loại thuốc cuối 
cùng bà đã phát triển khi làm việc tại Burroughs 
Wellcome. Bà nghỉ hưu vào năm 1983 nhưng 
những người làm việc cùng phòng thí nghiệm gần 
như không nhận ra vì bà vẫn đến đây hàng ngày.

Năm 1991, Elion đã được Tổng thống 
George Bush trao tặng Huân chương Khoa học 
Quốc gia danh giá vì bà là minh chứng cho thấy 
công việc của một người có thể giúp “xua tan đau 
khổ và kéo dài sự sống cho hàng triệu người”. 
Elion mất năm 1999, bà hưởng thọ 81 tuổi.

St. Clair cho biết bà và các đồng nghiệp “đã 
sử dụng nhiều quy trình tương tự như họ đã làm với 
acyclovir để tìm kiếm một loại thuốc điều trị 
HIV”. Họ nhanh chóng tìm thấy nó trong một chất 
tương tự nucleoside. 

St. Clair chia sẻ: “Điều đó không thể xảy ra 
nếu không có Trudy. Chúng tôi đã làm những gì bà 
ấy chỉ bảo và cuối cùng chúng tôi có AZT” hay 
azidothymidine, loại thuốc đầu tiên được phê 
duyệt để điều trị HIV.

Mặc dù chỉ có hiệu quả tương đối, AZT đã 
mở đường cho các thế hệ sau trong việc tìm ra các 
liệu pháp kháng virus... ■

Công nghệ mới giúp phá 
vụ án chỉ từ 15 tế bào

Thông thường, các chuyên gia pháp y 
cần khoảng 4.000 tế bào DNA để có 
thể giám định một mẫu DNA, tuy 

nhiên vào ngày 22-7-2021, phòng thí nghiệm 
Othram đã giúp cảnh sát Las Vegas, Mỹ phá giải 
một vụ án mạng xảy ra năm 1989 chỉ bằng vỏn 
vẹn… 15 tế bào DNA. Đây là hiện tượng chưa 
từng có trong lịch sử khoa học pháp chứng hiện 
đại.

Tìm ra thủ phạm vụ giết người sau 30 
năm

Ngày 1-6-1989, cô bé Stephanie đi bộ một 
mình tới trường nhưng sau khi giáo viên báo cho bố 
em biết không thấy em đến lớp, ông Isscson đã báo 
cảnh sát. Cảnh sát Las Vegas ngay lập tức tiến hành 
tìm kiếm nạn nhân và sau vài ngày, họ tìm thấy thi 
thể nạn nhân ở một bãi đất trống.

Bà Murga giải thích rằng những mẫu DNA 
thu thập được tại hiện trường và trên cơ thể nạn 
nhân đã được xét nghiệm nhiều lần trong 30 năm 
vừa qua, tuy nhiên do công nghệ trong quá khứ 
chưa được hiện đại, những lần giám định này cũng 
không mang lại kết quả gì.

Vụ án chỉ thực sự tiến triển vào năm 2021 
sau khi nhà hoạt động xã hội Justin Woo đóng góp 
một khoản tiền từ thiện khá lớn để hỗ trợ cảnh sát 
Los Angeles lật lại những vụ án mạng chưa tìm ra 
thủ phạm. 

Nhờ sự giúp đỡ của Woo, cảnh sát Los 
Angeles đã có thể thuê phòng thí nghiệm Othram 
sử dụng những phương pháp kĩ thuật tối tân nhất 

nhằm xác minh chủ nhân mẫu DNA để lại trên thi 
thể nạn nhân.

Chỉ trong 7 tháng, Othram đã hoàn thành 
nhiệm vụ kéo dài suốt 30 năm qua bằng một 
phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới; được biết 
đây cũng chính là cách cảnh sát California bắt giữ 
tên sát nhân hàng loạt Joseph James DeAngelo 
năm 2018. 

Đầu tiên, các nhà khoa học sẽ “nuôi béo” 
mẫu DNA ít ỏi, và khi đã có đủ lượng tế bào DNA 
cần thiết, họ sẽ đối chiếu DNA với các mẫu trong 
kho dữ liệu quốc gia cho đến khi tìm thấy một mẫu 
khớp.

Ông David Mittelman, giám đốc phòng thí 
nghiệm Othram

Quá trình đối chiếu gen sẽ tiếp tục trong 
nhiều tháng để các chuyên gia có thể vẽ ra một cây 
phả hệ và cuối cùng, họ tìm thấy những người thân 
có quan hệ rất gần với chủ nhân mẫu DNA họ cần 
tìm. Khi đã đến bước này, cảnh sát sẽ vào cuộc để 
khai thác người thân của kẻ tình nghi và từ đó truy 
tìm tung tích của chúng.

3 năm trước khi sát hại Stephanie, thủ 
phạm Darren Roy Marchand đã từng bị bắt khi mới 
20 tuổi do bị tình nghi siết cổ một phụ nữ địa 
phương tên Nanette Vanderberg; tuy nhiên hắn 
được trả tự do vì không đủ chứng cứ. Darren có tiền 
sử bị tâm thần và hắn đã tự sát năm 1995.

Nhưng đây chỉ là 1 trong 15 vụ án mà 
phòng thí nghiệm non trẻ Othram giúp cảnh sát tìm 
ra hung thủ trong 3 năm vừa qua.

Ông David Mittelman vốn là một nhà khoa 
học danh tiếng và ông đã từng làm việc 5 năm trong 
dự án Hệ gen người - một nghiên cứu trải dài từ 
năm 1990 đến năm 2003 với mục tiêu giải mã bản 
đồ gen của con người. 

Sau khi dự án kết thúc, nhà khoa học này 
bắt đầu nhận ra những dịch vụ mà ngành nghề của 
mình có thể cung cấp như giúp cha mẹ xác định đột 
biến gen ở thai nhi, giúp cơ quan hành pháp phá án 
hoặc hỗ trợ khách hàng tìm người thân…

Năm 2018, ông Mittleman thành lập 
Othram và quyết định sử dụng kiến thức khoa học 
của mình để phá án. Hiện tại khách hàng của 
Othram chủ yếu là các sở cảnh sát toàn quốc có nhu 
cầu điều tra các vụ án nhiều năm chưa có lời giải. 

Đoàn tụ với em gái nhờ kho DNA
Công nghệ của Othram cũng đã giúp một 

gia đình đoàn tụ với người con xấu số tại New 
Jersey. 

Khi sắp qua đời tại một bệnh viện ở Bắc 
Jersey, Mỹ vào năm 2000, bà Aurelia Torres vẫn 
gắng gượng khuyên nhủ con trai cả Luis Colon tìm 
kiếm Evelyn - cô con gái út đã bỏ nhà ra đi cuối 
năm 1976, khi mới 15 tuổi. 

Vào đầu năm 1977, cả gia đình nhận được 
một bức thư của Evelyn cho biết cô đang sống 
chung với bạn trai và đã hạ sinh một bé trai khoẻ 
mạnh. Họ lập tức đến báo cảnh sát, nhưng cảnh sát 
địa phương nói rằng bức thư cho thấy Evelyn chủ 
động bỏ đi, hiện vẫn còn sống và khoẻ mạnh, vậy 
nên họ sẽ không tiến hành điều tra.

Từ đó trở đi, bà Torres vẫn chờ đợi và nỗ 
lực dò la tung tích của cô con gái cưng. Có lẽ sự thật 
sẽ khiến bà vô cùng đau lòng: cuộc đời Evelyn đã 
mãi mãi dừng lại ở tuổi 15 vì em bị giết hại chỉ vài 
ngày sau khi bà Torres được gặp con lần cuối.

Tại nghĩa trang hạt Carbon, Philadelphia 
có một ngôi mộ của một người mẹ vô danh và đứa 
con sơ sinh xấu số. Tháng 5-2021, gia đình của 
Evelyn nhận được tin đó chính là ngôi mộ của em 
và đứa con chưa kịp chào đời.

Con trai của anh Luis là Luis Jr. đã nộp mẫu 
DNA của mình cho 2 kho dữ liệu gen khổng lồ là 
23andMe.com và FamilyTreeDNA.com nhằm tìm 
kiếm người cô Evelyn và những người em họ, thế 
nhưng cậu không ngờ cái cậu nhận được lại là một 
cuộc điện thoại từ sở cảnh sát Pennsylvania thông 
báo DNA của cậu bé có liên quan đến một vụ án 
mạng để ngỏ. 

Trước đó, Trung tâm Tìm kiếm trẻ em mất 
tích Mỹ đã hợp tác với Othram để lật lại những vụ 
án có nạn nhân là thiếu niên và Othram đã tìm ra 
người thân của Evelyn nhờ đối chiếu mẫu DNA 
của nạn nhân với các mẫu trong 2 kho dữ liệu.

Luis Sierra, người bạn trai đã dụ dỗ Evelyn 
bỏ nhà ra đi, đã bị bắt vì tội giết hại cô gái trẻ vào 
tháng 4-2021. Lúc đầu, hắn ta khẳng định mình 
không hề quen biết Evelyn nhưng cuối cùng Luis 
cũng phải thừa nhận mình chính là hung thủ và 
cũng chính là kẻ đã mạo danh Evelyn viết thư về 
trấn an gia đình nạn nhân năm 1977.

Từ năm 1976 đến năm 1983, thi thể hai mẹ 
con Evelyn nằm lại trong một nhà xác ở 
Philadelphia. Khi nhà xác hết chỗ vào năm 1983, 
một mục sư và một số cảnh sát đã cử hành tang lễ 
cho hai nạn nhân, rồi cho chôn cất họ ở nghĩa trang 
hạt Carbon.

Anh Luis cũng rất day dứt về việc mẫu 
DNA của mình cuối cùng lại đưa đến tin buồn cho 
cả gia đình về cái chết thê thảm của Evelyn và con 
gái.

Gia đình nạn nhân đã đặt tên em bé sơ sinh 
xấu số là Emily Grace, và hiện họ đã gây quỹ thành 
công để xây cho hai mẹ con một ngôi mộ mới. ■
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10 quốc gia khan hiếm đàn 
ông nhất thế giới

Tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc là 104,88 
trên 100, nghĩa là 2,5% nam giới 
khó lấy ược vợ. Tuy nhiên nhìn ra đ

thế giới, một số nước lại có tình hình ngược lại. 
Dưới ây là 10 quốc gia khan hiếm àn ông nhất đ đ
thế giới:

1. Latvia: tỷ lệ nam nữ là 0,85:1
Latvia là quốc gia thiếu đàn ông nhất thế 

giới. Ngoài tỷ lệ nữ giới được xếp vào danh sách 
đông nhất thế giới thì chiều cao bình quân đầu 
người của họ cũng đứng đầu thế giới, vóc dáng cao 
ráo đạt tỷ lệ cơ thể vàng nên phụ nữ Latvia vốn nổi 
tiếng xinh đẹp. Để giải quyết vấn đề mất cân bằng 
nam nữ, các tổ chức dân sự Latvia đã và đang kêu 
gọi thực hiện chính sách “mười phụ nữ lấy một 
chồng”, với hy vọng hợp pháp hóa hệ thống này.

2. Estonia: tỷ lệ nam nữ là 0,86:1
Là nước láng giềng của Latvia, Estonia có 

cùng lịch sử và sự gần gũi về địa lý nên tỷ lệ nam nữ 
của quốc gia này gần như tương đương với Latvia. 
Nữ giới chiếm 54,5% tổng dân số của Estonia, dân 
số liên tục có xu hướng tăng trưởng âm trong nhiều 
năm và vấn đề già hóa chỉ nghiêng về phía nam giới 
khiến khoảng cách về tỷ lệ nam nữ tiếp tục mở 
rộng.

3. Ukraine: tỷ lệ nam nữ là 0,86:1
Ukraine luôn nổi tiếng với tên gọi “Xứ sở 

của các mỹ nhân”. Tại thủ đô Kiev của Ukraine, 
đâu đâu cũng có thể bắt gặp những người đẹp 
Ukraine với dáng người thanh mảnh, khuôn mặt 
xinh đẹp, ăn mặc tinh tế và khí chất tao nhã, trở 
thành một phong cảnh đẹp trên đường phố thủ đô 
Kiev.

Tỷ lệ sinh thấp, dân số nữ đông nên ở đây 
đã xuất hiện một nghề, đó là đẻ thuê. Năm 2016, 
Ukraine tuyên bố hợp pháp hóa việc mang thai hộ 
và cung cấp hỗ trợ y tế tương ứng, mặc dù tin tức 
như vậy có hơi khó tin nhưng không thể phủ nhận 
rằng Ukraine thực sự đã thúc đẩy GDP quốc gia 
thông qua phương pháp này.

Ảnh minh họa 
4. Belarus: tỷ lệ nam nữ là 0,88:1
Belarus, một quốc gia nhỏ ở Đông Âu là 

quốc gia nhập khẩu các nguồn tài nguyên chiến 
lược như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá và thép, 

chỉ ngoài gỗ. Tuy nhiên, quốc gia với dân số chỉ 10 
triệu người và tài nguyên thiên nhiên tương đối 
nghèo nàn này lại có một nguồn tài nguyên khác 
khiến các nước khác phải ghen tị - đó là những phụ 
nữ xinh đẹp. Vì “chảy máu” mất quá nhiều mỹ 
nhân, đích thân Tổng thống Belarus Lukashenko 
thậm chí còn ra lệnh hạn chế việc “xuất khẩu” 
người đẹp.

5. Litva: tỷ lệ nam nữ là 0,88:1
Cùng với Latvia và Estonia, Litva (hay 

Liathunia) là quốc gia vùng Baltic, có một tài 
nguyên đáng tự hào. Do sự di cư dân tộc, văn hóa 
và lịch sử, phụ nữ Litva vừa có nét thanh tú của phụ 
nữ Đông Âu, vừa có dáng người cao của phụ nữ 
Tây Âu, kết hợp các nét trên khuôn mặt của người 
Nga và châu Âu, làn da trắng và nét mặt trầm. Litva 
có dân số chưa đến 3 triệu người, điều đặc biệt hơn 
là tỷ lệ nam giới tự tử ở nước này rất cao, luôn đứng 
đầu thế giới.

6. Nga: tỷ lệ nam nữ là 0,88:1
Nước Nga nổi tiếng là nơi sản sinh ra 

những mỹ nhân với mái tóc vàng óng, làn da trắng 
và những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, những 
người phụ nữ ở đây có ngoại hình chẳng khác gì 
búp bê Barbie. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỷ lệ 
phụ nữ ở Nga là 53,2%, đồng nghĩa với hơn 10 
triệu phụ nữ trên cả nước đang phải đối mặt với vấn 
đề không thể kết hôn.

Năm 2018, tuổi thọ trung bình của đàn ông 
Nga là 67,5 tuổi và tuổi thọ trung bình của phụ nữ 
là 78 tuổi, chênh lệch hơn 10 năm; dân số nữ ở Nga 
năm đó là 78,6 triệu người, trong khi dân số nam 
giới chỉ 67,85 triệu người, nhiều hơn nam giới tới 
hơn 11 triệu người, mức cao kỷ lục.

7. Hungary: tỷ lệ nam nữ là 0,91:1
Ngoài nhiều mỹ nhân, Hungary còn có tuổi 

thọ trung bình cao, do nữ nhiều hơn nam, chính phủ 
Hungary đã ban hành chính sách “đa thê” để thúc 
đẩy khả năng sinh sản. Chính sách cởi mở, văn hóa 
hòa nhập, môi trường sống lãng mạn như vậy khiến 
phụ nữ nơi đây táo bạo, tiên phong trong suy nghĩ, 
dám yêu dám hận, không ghen tị vì cùng chung 
chồng.

8. Monaco: tỷ lệ nam nữ là 0,91:1
Công quốc Monaco là một thành phố-nhà 

nước nằm ở Châu Âu, một trong hai công quốc ở 
Châu Âu và là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới 
(sau Vatican). Người Monaco rất giàu có, đây cũng 
là một trong những quốc gia có thu nhập bình quân 
đầu người cao nhất thế giới, nền kinh tế khá phát 
triển. Do được bao quanh bởi kinh đô thời trang 
Pháp nên thời trang và hàng xa xỉ là một phần 
không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của 
người dân Monaco.

Sự lãng mạn, giàu có và thời trang đã trở 
thành những biểu tượng quốc gia ở đây, thu hút một 
lượng lớn phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đổ về 
đây và vấn đề già hóa dân số đang diễn ra nghiêm 
trọng. Do đó, phụ nữ chiếm đa số trong tổng dân số.

9. Moldova: tỷ lệ nam nữ là 0,91:1
Trong lịch sử của Moldova, các nhóm dân 

tộc khác nhau thường ở xen kẽ với nhau, hiện nay 

các nhóm dân tộc khác như Romania, Moldova, 
Nga, Bulgaria, Ukraine… vẫn sinh sống ở đây. 
Những mỹ nhân xinh đẹp thường là sản phẩm của 
sự kết hợp đa sắc tộc, do đó, các cô gái Moldova 
thường đoan trang và xinh đẹp. Nơi đây được 
mệnh danh là “thủ đô của sắc đẹp”. Vì vậy, người 
đẹp Moldova thường vô địch trên sân khấu của 
cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn!

10. Kazakhstan: tỷ lệ nam nữ là 0,92:1
Kazakhstan nằm ở Trung Á, nơi hỗn cư 

giữa hai chủng tộc Europa và Mông Cổ nên cũng là 
vùng đất giàu người đẹp, đặc biệt là nơi được nhiều 
cư dân mạng khao khát lui tới. Trên đường phố 
Almaty, bạn có thể bắt gặp những phụ nữ 
Kazakhstan với mái tóc đen dài đến thắt lưng và 
khuôn mặt sâu, cũng như những cô gái da trắng 
nóng bỏng và phóng khoáng với mái tóc vàng và 
đôi mắt xanh. Một vẻ đẹp đa chủng tộc với những 
điều tốt nhất của cả hai thế giới.

Hiện tượng xã hội có quá nhiều phụ nữ 
khiến chế độ một vợ một chồng trở nên vô nghĩa, 
nhiều gia đình có hiện tượng “đa thê”, cưới vợ 
không cần của hồi môn, ở một số vùng chỉ cần một 
con bò là có thể chia tay cuộc sống độc thân. ■  

Xác ướp sơn dương 500 
tuổi được tìm thấy bên trong 
sông băng đang tan chảy

Nhiệt độ tăng cao đang khiến hàng 
loạt sông băng ở dãy núi Alps của 
Áo tan chảy, bao gồm cả Gepatsch 

Ferner, sông băng lớn thứ hai ở nước này. Theo đó 
điều này đã ảnh hưởng đến môi trường sống tự 
nhiên của nhiều loài động vật. Tuy nhiên, băng tan 
cũng dẫn đến một số khám phá thực sự đáng chú ý, 
bao gồm xác ướp một con sơn dương đã được bảo 
quản trong sông băng suốt 500 năm.

Sơn dương Goatelope cổ đại được tìm thấy 
bởi một nhóm các nhà nghiên cứu về sông băng 
Alpine do Andrea Fischer dẫn đầu. Da của nó vẫn 
còn nguyên vẹn và thậm chí còn được bao phủ bởi 
những chùm lông.

Để bảo quản hài cốt, Fischer đã nhanh 
chóng bọc xác ướp sơn dương trong một tấm nhựa, 
dùng băng keo dán kín lại rồi chuyển đến vị trí có 
thể sơ tán an toàn bằng trực thăng và đưa nó về Bảo 
tàng Bang Tyrolean để nghiên cứu.

Họ ước tính con sơn dương non này có khả 
n ng khoảng hai tuổi khi chết và nó vẫn bịă  đóng 
băng trong băng k  đó. Trên thể từ ực tế, những phát 
hiện như thế này rất hiếm. ■ 
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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

Jin Se Yeon - Born Again: Mỹ 
nhân cổ trang gây tranh cãi vì 
diễn kém nhưng luôn được o 
bế?

Với vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào, Jin Se Yeon 
được công chúng gọi với danh xưng “mỹ 
nhân cổ trang”. Thế nhưng trong suốt 10 

năm nghiệp thực lực diễn xuất của nữ diễn viên 
luôn gây tranh cãi và được cho là đang được o bế 
quá đà.

Jin Se Yeon tên thật là Kim Yoon Jung, sinh năm 
1994. Nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc với 
khán giả và từng gây sốt trong các phim truyền 
hình như Con gái của chồng tôi (2011), Mặt nạ cô 
dâu (2012), Bác sĩ xứ lạ (2014) và Hoa trong ngục 
tối (2016)… Dù quen mặt trong các bộ phim là vậy, 
thế nhưng với lối diễn xuất nhạt nhòa Jin Se Yeon 
vẫn mãi không thể được khán giả điểm mặt gọi tên.

Khán giả hay xem phim cổ trang Hàn Quốc chắc 
hẳn đều biết đến cái tên Jin Se Yeon, với xuất phát 
điểm tốt, nữ diễn viên nghiễm nhiên trở thành một 
trong những diễn viên nổi tiếng trong dòng phim 
cổ trang. Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, Jin Se 
Yeon đã gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn 
có, nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt trong veo 
của Jin Se Yeon để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán 
giả.

Ngoài những phim cổ trang Jin Se Yeon còn có 
nhiều vai diễn ấn tượng khác thuộc nhiều thể loại 
phim. Từ khi mới tham gia diễn xuất Jin Se Yeon đã 
có rất nhiều giải thưởng cho riêng mình. Tuy nhiên, 
không vì vậy mà lối diễn xuất của Jin Se Yeon được 
lòng khán giả. Thậm chí, việc liên tục được xuất 
hiện trong nhiều bộ phim đình đám bên cạnh loạt 
bạn diễn tên tuổi đã khiến Jin Se Yeon bị nhận xét là 
đang được o bế quá đà so với năng lực.

Jin Se Yeon hiện đang là nữ chính ở tác phẩm 
truyền hình thuộc thể loại kỳ ảo, giả tưởng Born 
Again (Tái sinh), phát sóng trên đài KBS. Trong 
phim, mỹ nhân đảm nhận cùng lúc hai nhân vật 
khác nhau. Đây là một thách thức đối với người 
đẹp, bởi diễn xuất của cô vốn không được khán giả 
đánh giá cao. So sánh với màn thể hiện của hai bạn 
diễn gồm Jang Ki Young và Lee Soo Hyuk, Jin Se 
Yeon được đánh giá là hoàn toàn nhạt nhòa.

Đầu năm 2020, Jin Se Yeon xác nhận tham gia 
Born Again. Cô phải khắc họa chân dung hai nhân 
vật có tính cách khác nhau gồm Jung Ha Eun - một 
chủ tiệm sách cũ sống trong thập niên 80 và Jung 
Sa Bin - một hướng dẫn viên khảo cổ học ở thời 
hiện đại. Ngay khi tin tức này được đăng tải, khán 
giả chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Có người 
mong đợi sự bùng nổ của nữ diễn viên ở dự án mới, 
song, nhiều ý kiến khác lại tỏ ra khó chịu khi Jin Se 
Yeon liên tục được giao vai chính.

Dưới bài đăng trên Soompi, một số người xem để 
lại bình luận tiêu cực: “Làm ơn giao vai diễn cho 
người khác đi”, “Tôi mong là cô ấy đừng nhận 
đóng chính”, “Cô ấy nên cải thiện diễn xuất”… 
Những lời than phiền tương tự cũng xuất hiện dưới 
dòng tweet về Jin Se Yeon của K-Drama News hay 
ở phần bình luận tại trang Koalasplayground: “Tại 
sao cô ấy cứ liên tục được giao vai chính bất chấp 
kỹ năng yếu kém?”, “Jin Se Yeon chưa bao giờ là 
diễn viên trong mắt tôi”, “Tôi chẳng thể 'nuốt' nổi 
bất kỳ bộ phim nào của Jin Se Yeon, mặc cho cốt 
truyện nghe có vẻ thú vị”…

Trong dàn sao của Born Again, Jin Se Yeon là 
người có thâm niên diễn xuất hơn hẳn hai cái tên 
còn lại gồm Jang Ki Young và Lee Soo Hyuk - 
những người mẫu đá chéo sân. Tuy nhiên, khi phim 
lên sóng từ cuối tháng 4 cho tới hiện tại, cách biểu 
cảm, nhả thoại của nữ diễn viên đều không gây ấn 
tượng bằng hai bạn diễn nam.

Ở những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu nội tâm, Jin 
Se Yeon bộc lộ điểm yếu trong kỹ năng diễn xuất 
qua gương mặt thiếu cảm xúc, ánh mắt vô hồn.

Đóng phim liên tục nhưng suốt nhiều năm, Jin Se 
Yeon chưa thể thoát mác diễn đơ, “bình hoa di 
động”. Gây tranh cãi về diễn xuất là vậy nhưng mỹ 
nhân 26 tuổi lại rất thường xuyên được hợp tác 
cùng nhiều tài tử hạng A như Joo Won, Joo Ji Hoon, 
Lee Jong Suk… Do đó, khán giả càng có cớ so sánh 
kỹ năng diễn xuất của cô cùng dàn sao thực lực 
trên.

Nữ diễn viên bị chỉ trích, chê bai nhiều tới mức 
trang Naver từng có một bài viết với tựa đề “Có 
phải khán giả đang quá khắt khe với Jin Se Yeon?”. 
Bài viết được đăng tải cách đây ít năm, khi ngôi sao 
họ Jin lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Lee 
Byung Hoon - người đứng sau thành công của loạt 
bom tấn cổ trang như Dae Jang Geum, Dong Yi.

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên diễn đàn Naver vì 
nội dung của bài báo đó. Nhiều cư dân mạng tiếp 
tục bày tỏ sự bất mãn với kỹ năng diễn xuất của Jin 
Se Yeon: “Tôi không phủ nhận Jin Se Yeon có 
ngoại hình xinh đẹp, nhưng rõ ràng, cô ấy thường 
chọn những vai diễn quá sức của mình. Cách nhả 
thoại và khẩu hình khi phát âm của Jin Se Yeon rất 
có vấn đề”, “Chẳng ai có thể chê bai nếu như cô ấy 
thực sự tài năng”, “Những bài báo kiểu bao biện, 
'tẩy trắng' như thế chỉ khiến cho cô ấy thêm lười cải 
thiện diễn xuất”…

Diễn đàn Nate cũng không thiếu những ý kiến tiêu 

cực: “Jin Se Yeon nên dành thời gian tập diễn thay 
vì cứ nhận lời phỏng vấn, để báo chí viết bài bênh 
vực cho sự yếu kém của mình. Không phải ngẫu 
nhiên mà người ta đồn rằng cô có người nâng đỡ. 
Có rất nhiều người xuất sắc hơn cô, nhưng tại sao 
cô luôn giành được suất diễn tốt hơn họ?”.

Đến nay, dù gặt hái được một số giải thưởng truyền 
hình danh giá thế nhưng diễn xuất của Jin Se Yeon 
vẫn chưa thể chinh phục phần đông khán giả.

Trong các tác phẩm của Jin Se Yeon, nổi tiếng với 
khán giả Việt nhất có lẽ phải kể đến bộ phim Doctor 
Stranger (Bác Sĩ Xứ Lạ) phát sóng vào năm 2014. 
Kể từ khi phát sóng đến nay, Doctor Stranger (Bác 
Sĩ Xứ Lạ) luôn là 1 trong những tác phẩm truyền 
hình được nhiều khán giả nhận xét tốt. Tuy nhiên, 
đó lại không đến từ diễn xuất của Jin Se Yeon mà 
thay vào đó, nội dung hấp dẫn và người được nhắc 
đến nhiều hơn là bạn diễn của cô Lee Jong Suk và 
nữ diễn viên Kang Sora.

Trong phim, Jin Se Yeon được ưu ái trao vãi nữ 
chính sánh đôi cùng Lee Jong Suk thế nhưng, sự 
nhạt nhòa của nữ diễn viên đã khiến khán giả đồng 
loạt mong nam chính đến với Kang Sora. Cũng qua 
bộ phim này, Jin Se Yeon từng vướng nghi vấn hẹn 
hò Lee Jong Suk khi cả hai có những màn tương tác 
trong hậu trường của cả 2 còn ngọt ngào và tình tứ 
hơn trên phim.

Những bức ảnh hậu trường cực đáng yêu của cặp 
đôi Lee Jong Suk - Jin Se Yeon khiến các fan vô 
cùng thích thú. Trong phim, chuyện tình của họ là 
một chuyện tình buồn và khán giả đã thấy được qua 
những tập đầu tiên. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu 
trường lại khiến khán giả “ấm lòng” hơn khi nhìn 
họ thật xứng đôi và hạnh phúc.

Hiện tại, sau bộ phim Tái sinh, khán giả đang rất 
mong chờ Jin Se Yeon sẽ có màn trở lại bùng nổ 
hơn. Nhiều fan hy vọng nữ diễn viên sẽ có cho 
mình những vai diễn thể hiện chiều sâu và thử 
thách diễn xuất hơn thay vì gắn liền với danh xưng 
“mỹ nhân cổ trang” như hiện tại. 

                                                                   Mi Vân

Thiên vương Trương Học Hữu 
lâm cảnh túng quẫn 

Trương Học Hữu cho biết ông kiệt quệ kinh 
tế sau khi trải qua 3 năm thất nghiệp vì dịch. 
Nam diễn viên đang phải bán đi bất động 

sản để lấy tiền trang trải cuộc sống.

Ngày 11/1, HK01 đưa tin Trương Học Hữu rao bán 
dinh thự trị giá 360 triệu HKD (46 triệu USD) ở 
Hong Kong. Trên truyền thông, Thiên vương làng 
nhạc xứ Cảng cho biết phải bán tháo bất động sản 
vì thiếu tiền.

Trương Học Hữu chia sẻ chi tiêu trong gia đình ông 
tương đối cao. Nhưng 3 năm trở lại đây, vì tình hình 
bệnh dịch triền miên, nam ca sĩ không có việc làm 
và thu nhập. Thời gian qua, Trương Học Hữu cũng 
đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chăm lo cho gia đình có 
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Ngoài ra, việc sở hữu nhà đất giá trị cao còn khiến 
Trương Học Hữu lâm vào khó khăn. Ông chia sẻ 
không biết kinh doanh nhà đất.

Mua nhà xong không thể kiếm tiền, ngược lại 
Trương Học Hữu còn phải trả các khoản phí khổng 
lồ. Do không còn đủ tiền trang trải, ông quyết định 
bán bớt tài sản sản để giảm tải áp lực tài chính cho 
bản thân.

Theo Trương Học Hữu, ông phải chuyển sang diễn 
xuất để kiếm thêm thu nhập vì nghề hát không còn 
mang lại sự ổn định kinh tế. Tháng 3/2022, ông tái 
xuất màn ảnh sau 6 năm nghỉ diễn với bộ phim Mặt 
trận hải quan, đóng cùng Tạ Đình Phong.

Trương Học Hữu sinh năm 1961, là một trong Tứ 
đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, 
Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm 
khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990.

Tài tử được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương 
hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu 
nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển như Loving 
You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng 
tàn, Nụ hôn ly biệt...

Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, Trương Học Hữu còn 
thành công ở vai trò diễn viên. Anh lấn sân sang 
diễn xuất từ năm 1986, gây ấn tượng với các phim 
Tiếu ngạo giang hồ (1990), Đông tà tây độc, Đặc 
cảnh đồ long, Thiến nữ u hồn, Hoàng Phi Hồng. 

                                                                      Di Hy

Hết nhận ra mỹ nam Cô Nàng 
Đẹp Trai ở phim mới: Lần đầu 
“làm xấu” để bứt phá sau 5 năm 
vắng bóng

Mỹ nam Jang Geun Suk sẽ trở lại với tạo 
hình khác xa trước đây.

Sau 5 năm vắng mặt, không có phim thì giờ đây, 
nam diễn viên điển trai, thần tượng màn ảnh một 
thời Jang Geun Suk sẽ chính thức trở lại trong bộ 
phim The Bait (tạm dịch: Mồi Nhử). 

Không còn là đề tài lãng mạn, ngọt ngào của tuổi 

trẻ, The Bait đánh dấu màn “lột xác” của ngôi sao 
Cô Nàng Đẹp Trai, hứa hẹn giúp anh bứt phá khi 
dấn thân vào thể loại điều tra, trinh thám.

Trong loạt ảnh mới nhất của The Bait, Jang Geun 
Suk gây bất ngờ với tạo hình vô cùng khác lạ, chưa 
từng thấy trước đây của anh. 

Không còn là chàng hoàng tử màn ảnh, Jang Geun 
Suk tái xuất với râu ria xồm xoàm, quần áo tối màu 
luộm thuộm cùng nét mặt nghiêm trọng, thiếu đi nụ 
cười tỏa nắng thường thấy.

Mặc dù vậy, trang Soompi nhận xét rằng The Bait 
mang đến một Jang Geun Suk “cứng cỏi, sâu sắc 
mà khán giả chưa từng thấy từ trước đến nay”. Mặt 
khác, người xem vẫn sẽ thấy một phiên bản nam 
chính chỉnh tề, tươm tất trong những cảnh quá khứ.

Trong The Bait, Jang Geun Suk vào vai Goo Do 
Han, một thám tử điều tra những vụ việc bí ẩn về 
nhân vật có tên Noh Sang Cheon, sau khi người 
này được cho là đã “bỏ mạng” một cách bí ẩn và 
liên quan đến một vụ sát hại. 

Bên cạnh Jang Geun Suk, phim còn có sự tham gia 
của Heo Sung Tae và Lee Elijah, trong đó tài tử Trò 
Chơi Con Mực sẽ thể hiện vai Noh Sang Cheon - 
trung tâm rắc rối của cả phim.

Jang Geun Suk có xuất thân là sao nhí, bắt đầu diễn 
xuất khi mới 11 tuổi. Vào thời điểm trưởng thành, 
danh tiếng của anh vang danh khắp châu Á nhờ dự 
án Cô Nàng Đẹp Trai (You're Beautiful) đóng cùng 
Park Shin Hye. 

Kể từ đó, Jang Geun Suk còn được gọi là “hoàng tử 
châu Á” khi thể hiện những vai mỹ nam, hiếm khi 
nào có sự bứt phá về tạo hình. 

Đến năm 2018, anh tham gia bộ phim Thiên Tài 
Lừa Đảo rồi tạm dừng diễn xuất. The Bait chính là 
dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên 8X sau 
5 năm dài vắng bóng. 

                                                               Thành Vũ

Vương Hạc Đệ được khen diễn 
xuất 'lên đồng' trong 'Phù Đồ 
Duyên'

Rõ ràng, Vương Hạc Đệ đã có những tiến bộ 
không nhỏ với vai diễn mới trong phim 
Phù Đồ Duyên.

Trong diễn biến mới nhất của Phù Đồ Duyên, khi 
tình cảm giữa Tiêu Đặc (Vương Hạc Đệ) và Bộ Âm 
Lâu (Trần Ngọc Kỳ) mới nảy nở, thì đã bị Vạn Tuế 
Gia (Hà Nhuận Đông) ngăn cản. 

Vạn Tuế Gia nhất quyết phải đưa Bộ Âm Lâu về 
cung, còn Tiêu Đặc bị điều đi Tây Vực diệt thổ phỉ, 
nhưng mục đích chính là chia rẽ hai người.

Với tình yêu sâu đậm dành cho Bộ Âm Lâu, Tiêu 
Đặc dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng muốn 
mang nàng lại về bên mình. 

Một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất, chính 
là khi Tiêu Đặc trở về chốn cũ nhưng hình bóng 
người thương giờ đã đi mất, chàng cô đơn nằm lạnh 
lẽo trong góc phòng, ôm lấy nỗi nhớ khôn nguôi.

Cư dân mạng nhận xét, diễn xuất của Vương Hạc 
Đệ đã tiến bộ nhiều, ánh mắt có sự nhập tâm vào 
nhân vật và mang đến một hình thái rất khác so với 
những gì trước kia. 

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Vương Hạc Đệ vẫn 
còn khá “đơ” nhưng có lẽ anh đang thể hiện đúng 
với những gì mà Tiêu Đặc vốn có.

Từ thời trẻ đến trưởng thành, Tiêu Đặc chỉ có trả 
thù và đạt tới quyền lực, nên chàng ta gần như 
chẳng biết sống thật với bản thân, chẳng có 1 chút 
xúc cảm. Đến khi gặp được Bộ Âm Lâu, Tiêu Đặc 
mới lần đầu biết đến một chữ “yêu”. 

Phong thái của kẻ si tình, nhưng vẫn phải giữ vững 
bản thân để không chùn bước trước đối thủ của 
Tiêu Đặc, đã được Vương Hạc Đệ khắc họa rất tốt, 
mặc dù ít nhiều vẫn còn có điểm trừ, nhưng nó 
cũng cho thấy ngôi sao sinh năm 1998 đã chịu tìm 
tòi cách khai thác nhân vật của mình.

Xem ra với những nhân vật chính tà khó phân như 
Tiêu Đặc, hay trước đó là Đông Phương Thanh 
Thương, có lẽ khó ai làm tốt như hiện giờ qua màn 
thể hiện của Vương Hạc Đệ. 

                                                                   Anh Vũ



Trang 16

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2032 * Saturday, February 04, 2023

  ÑIEÄN AÛNH

Kha Chấn Đông suy sụp sau tai 
nạn, khâu 30 mũi ở mặt

Nam diễn viên hiện rất lo sợ gương mặt bị 
biến dạng vì sự cố nổ thiết bị bay không 
người lái khi quay cảnh hành động trên 

phim trường “Nhập hồn”.

ETtoday đưa tin về trạng thái tinh thần của Kha 
Chấn Đông sau khi trải qua tai nạn phim trường 
khiến gương mặt bị thương tổn nghiêm trọng. Theo 
nguồn tin, nam diễn viên đau buồn, luôn trong tâm 
trạng mất bình tĩnh và bi quan về khả năng phục hồi 
của mình.

Trên trang cá nhân, Kha Chấn Đông cũng cho thấy 
sự bất ổn, hoang mang không thể lấy lại gương mặt 
điển trai sau sự cố nổ thiết bị bay không người lái. 
Anh thường xuyên đăng các bức ảnh nền đen, bày 
tỏ hy vọng “tương lai không bị phá hủy, có thể trở 
lại như trước đây”.

Theo Sent, trạng thái hoảng loạn của Kha Chấn 
Đông trong thời gian này là điều dễ hiểu. Gương 
mặt được xem “cần câu cơm” của nghệ sĩ. Nếu nam 
diễn viên không thể phục hồi, đồng nghĩa với việc 
sự nghiệp diễn xuất của anh có nguy cơ chấm dứt 
sớm.

Chưa kể, Kha Chấn Đông đang trên con đường vực 
dậy tên tuổi sau bê bối. Anh chỉ mới được tạo điều 
kiện tái xuất showbiz trong khoảng 2 năm trở lại 
đây. Tai nạn nói trên được nhận định sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến đà thăng tiến của anh. Sau khi đoạt giải 
Ảnh đế tại Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc vào 
tháng 7/2022, cơ hội đã đến nhiều hơn với tài tử 
Tiểu thời đại.

Ettoday đưa tin Kha Chấn Đông gặp tai nạn phim 
trường khiến gương mặt bị hủy hoại. Nguồn tin cho 
biết sự cố xảy ra khi ngôi sao Đài Loan thực hiện 
cảnh hành động trong tác phẩm Nhập hồn.

Phân đoạn cần sử dụng thiết bị bay không người lái 
để ghi hình cận cảnh gương mặt của Kha Chấn 
Đông. Đột nhiên, thiết bị bay không người lái phát 
nổ, nhiều mảnh vụn máy bay, gồm cả kim loại đã 
bắn thẳng vào mặt nam diễn viên ở cự ly gần. Anh 
bị chảy nhiều máu và lập tức được đưa vào bệnh 
viện cấp cứu.

Trên Next Apple, quản lý của Kha Chấn Đông cho 
biết nam diễn viên đang được điều trị tích cực ở 
bệnh viện. Gương mặt tài tử bị thương nghiêm 
trọng, phải khâu 30 mũi nhưng mắt anh không bị 

tổn thương.

Trên Sent, ê-kíp Nhập hồn gửi lời xin lỗi đến Kha 
Chấn Đông. Họ cho biết đang điều tra nguyên nhân 
việc thiết bị bay không người lái phát nổ, và gây 
thương tích nghiêm trọng cho diễn viên. Theo nhà 
sản xuất, họ đã hoãn toàn bộ cảnh quay của Kha 
Chấn Đông để anh yên tâm nghỉ ngơi cho đến khi 
bình phục và sẵn sàng bắt đầu lại công việc.

Kha Chấn Đông sinh năm 1991. Anh từng là hình 
mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh Trung Quốc 
sau vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái 
năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác phẩm đưa tên 
tuổi Kha Chấn Đông vươn xa khắp châu Á.

Sau đó, anh khiến fan phát cuồng với vẻ ngoài điển 
trai trong phim Tiểu thời đại. Thậm chí, thành công 
của phim còn giúp Kha Chấn Đông rửa sạch những 
tai tiếng trước đó như lộ ảnh khỏa thân, tính cách 
quậy phá, đào hoa. Tuy nhiên, tháng 8/2014, Kha 
Chấn Đông bị bắt vì hút thuốc phiện cùng con trai 
Thành Long - Phòng Tổ Danh. Scandal này khiến 
Kha Chấn Đông bị cấm quay lại giới giải trí. Nam 
diễn viên phải nhiều lần xin lỗi khán giả để được 
chấp nhận. 

                                                                      Di Hy

Từ Tử Kỳ - 'cô dâu bạc tỷ châu 
Á' được tỷ phú Lý Gia Thành chi 
tiền cưới về nhà làm 'máy đẻ'

Là nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, được nhiều người 
theo đuổi nhưng Từ Tử Kỳ chấp nhận từ bỏ 
hào quang nổi tiếng để làm dâu tỷ phú nhà 

họ Lý. Thậm chí, Từ Tử Kỳ còn được người đời 
xem là “cỗ máy đẻ”.

Trong cuộc sống “hào môn” cũng không ít người 
đẹp phải chịu tủi nhục, sự khinh bỉ từ nhà chồng. 
Nhưng bên cạnh những người đẹp kém may mắn, 
vẫn có người đẹp hạnh phúc khi gả đúng người 
đúng gia đình, đó chính là Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ sinh năm 1982 trong một gia đình trung 
lưu ở Hong Kong. Ngay từ năm 5 tuổi, Từ Tử Kỳ đã 
theo bố mẹ di dân sang Úc. Cả một thời thơ ấu, cô 
sống bên gia đình ở Gold Coast trước khi quay trở 
lại Hong Kong để học chương trình đại học.

Ngay từ khi còn tấm bé, mỹ nhân họ Từ đã sở hữu 
nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu và thanh tú. Bố mẹ 
không để hai chị em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, 
điều kiện gia đình hoàn toàn giúp cô nàng được học 
tập và tự do vui chơi cùng bạn bè trang lứa mà 
không cần phải so đo tính toán. Sống trong sự yêu 
thương, được vui chơi thoải mái nhưng thành tích 
học tập của người đẹp cũng không phải dạng vừa.

Năm 1996, khi mới ở tuổi 14, với nhan sắc và vẻ 
đẹp trí tuệ, mỹ nhân họ Từ đã được công ty người 
mẫu Elite nhìn trúng. Rất nhanh sau đó, Từ Tử Kỳ 
trở thành người mẫu độc quyền, chính thức bước 
chân vào showbiz rối ren.

Nhan sắc thanh tú, ngọt ngào của Từ Tử Kỳ ngày 

đó chiếm được cảm tình lớn từ phía công chúng. 
Cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời hợp tác 
chụp ảnh và quay phim. Về phía ông bà Từ, dù rằng 
không cật lực phản đối con gái vào showbiz nhưng 
kiên quyết không cho con nhận những bộ phim quy 
mô lớn, chụp ảnh phong cách táo bạo.

Từ Tử Kỳ từng góp mặt vào rất nhiều bộ phim 
truyền hình như: Thời gian và thủy triều (2000), 
Yêu em đừng đi, Tứ Đại Thiên Vương ( 2006), 
Chàng ngốc đó yêu em,… Ngoài ra, Từ Tử Kỳ 
thông thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Quảng Đông, 
Thượng Hải, cô còn biết tiếng Anh, tiếng Nhật, 
tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý. Nguồn tin cho biết, Từ 
Tử Kỳ còn có trong tay chứng chỉ năng lực tiếng 
Nhật “xịn sò”.

Có thể nó, Từ Tử Kỳ được xem là nữ nghệ sĩ vừa có 
danh vừa có tài cùng nhận sắc trời phú. Sau khi nổi 
tiếng, Từ Tử Kỳ đã được rất nhiều đại gia, thiếu gia 
để ý săn đón. Trong đó có Lý Gia Thành - con trai 
độc tôn của tài phiệt Lý Triệu Cơ.

Theo nguồn tin cho biết, để có được trái tim của 
nàng, Lý Gia Thành đã phải tốn kém, anh đã phải 
chi 1 tỷ nhân dân tệ mới có thể chinh phục cô một 
cách suôn sẻ. Năm 2004, Từ Tử Kỳ và Lý Gia 
Thành chính thức công bố hẹn hò.

Năm 2006, toàn châu Á phải sửng sốt với đám cưới 
trăm triệu đô của Lý Gia Thành và Từ Tử Kỳ, được 
tổ chức long trọng và hoành tráng tại Sydney (Úc). 
Đám cưới tiêu tốn của gia đình họ Lý số tiền lên tới 
700 triệu tệ.

Sau khi kết hôn với tỷ phú Lý Gia Thành, Từ Tử Kỳ 
rút khỏi ngành giải trí để tập trung lo cho gia đình. 
Trong 8 năm, từ 2007 đến 2015, cô sinh liền 4 
người con, 2 trai 2 gái. Được biết, mỗi lần sinh con, 
người đẹp họ Từ liền được phía nhà chồng thưởng 
lớn.

Không những vậy, ông cũng tuyên bố, nếu con dâu 
mang bầu lần thứ 5, sẽ thưởng nóng 1 tỷ đô Hong 
Kong. Không những khéo léo trong cách hành xử 
với gia đình nhà chồng, Từ Tử Kỳ còn là một người 
phụ nữ có năng lực. Cô thường xuyên xuất hiện 
công khai bên ông xã trong những sự kiện quan 
trọng và trực tiếp tham gia điều hành công việc 
kinh doanh.

Mặc dù Từ Tử Kỳ hiện đã làm mẹ nhưng theo 
những bức ảnh gần đây của người đẹp sinh năm 
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1982 chắc khác nào những thiếu nữ ngoài 20, khi 
sở hữu với sắc vóc hoàn hảo. Hơn nữa, đời sống 
tình cảm giữa Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành cũng rất 
ngọt ngào và hạnh phúc khiến người khác phải 
ghen tị.

                                                                   Mi Vân

“Cây hài” duy nhất ở The Glory: 
Trợ thủ của Song Hye Kyo, diễn 
hay nhưng 44 tuổi mới có vai 
chính đầu đời

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) dù 
đã lên sóng được gần 2 tuần nhưng vẫn 
chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhờ sức nóng 

này, dàn diễn viên trong phim cũng thăng hạng 
danh tiếng. Bên cạnh Song Hye Kyo, Lee Do Hyun 
hay Lim Ji Yeon, một cái tên nữa cũng có sức ảnh 
hưởng mạnh mẽ và trở thành gương mặt được khán 
giả săn đón nhờ The Glory là Kang Hyun Nam 
(Yeom Hye Ran).

Trong phim, Hyun Nam là người đã phát hiện ra bí 
mật của Dong Eun (Song Hye Kyo), về việc cô âm 
thầm điều tra thầy hiệu trưởng ngôi trường bé Ye 
Sol theo học suốt nửa năm. Thay vì tố giác, Hyun 
Nam lại lấy việc này ra để yêu cầu Dong Eun giúp 
cô thoát khỏi người chồng bạo hành. Cô muốn cứu 
con gái và chính bản thân mình khỏi cảnh sống 
không bằng chết. Để Dong Eun đáp ứng yêu cầu 
của mình, Hyun Nam đồng ý trở thành trợ thủ đắc 
lực của cô trên hành trình thu thập các điểm yếu của 
hội kẻ thù.

Cùng bị bạo hành nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần 
giống Dong Eun nhưng Hyun Nam lại mang đến 
cho khán giả một màu sắc hoàn toàn khác biệt. 
Giống như lời nói bông đùa của Hyun Nam, cô là 
người bị đánh nhưng thích cười, dù cuộc đời vô 
cùng khốn khổ nhưng Hyun Nam vẫn lương thiện, 
vui vẻ và trân trọng mọi thứ xung quanh mình. Cô 
khác với sự u uất, lãnh cảm, thái độ khước từ sự 
hạnh phúc của Dong Eun. Chính bởi nét tính cách 
này, mỗi lần xuất hiện, Hyun Nam đều khiến khán 
giả thoải mái và cô cũng trở thành “cây hài” duy 
nhất trong tổng thể nội dung vô cùng căng thẳng 
của The Glory.

Đảm nhận vai Hyun Nam là nữ diễn viên gạo cội 

Yeom Hye Ran. Cô sinh năm 1976, là một trong số 
những diễn viên lớn tuổi nhất của The Glory. Vai 
diễn lần này đánh dấu màn tái xuất chính thức sau 2 
năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của Yeom Hye Ran 
khi suốt từ 2020 đến nay, cô chủ yếu toàn đóng vai 
khách mời ở loạt phim đình đám. Diễn xuất tuyệt 
vời, khả năng nhập vai quá đỉnh, Yeom Hye Ran 
được khán giả cho là người có màn thể hiện ấn 
tượng nhất nhì tác phẩm.

Diễn xuất hay nhưng sự nghiệp phim ảnh của 
Yeom Hye Ran lại không mấy thuận lợi. Cô bắt đầu 
sự nghiệp diễn xuất với tư cách diễn viên sân khấu 
từ năm 1999 và xuất hiện lần đầu trên màn ảnh vào 
năm 2003. Do không sở hữu nhan sắc “chim sa cá 
lặn” nên Yeom Hye Ran chỉ có cơ hội đóng các vai 
phụ, vai khách mời mờ nhạt, tài năng của cô vì vậy 
mà mãi không được công nhận. Từ năm 2014, 
Yeom Hye Ran mới bắt đầu có những vai diễn 
truyền hình đầu tiên, nhờ độ phủ sóng của các 
phẩm mà cô tham gia, tên tuổi cô cũng dần được 
khán giả biết đến nhiều hơn. Bà dì độc ác của nữ 
chính ở Yêu Tinh là vai diễn giúp cô được chú ý, 
lúc này, nữ diễn viên đã tròn 40 tuổi.

Tới năm 2020, khi đã 44 tuổi, Yeom Hye Ran mới 
có vai chính truyền hình đầu tiên ở bộ phim Nghệ 
Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì. Ở tuổi 44, cô vẫn xuất 
sắc thể hiện những phân cảnh hành động, rượt đuổi 
ấn tượng khi vào vai Ma Ok - một thành viên của 
đội săn quỷ. Bộ phim thành công ngoài mong đợi 
giúp cái tên Yeom Hye Ran được khán giả quan 
tâm hơn bao giờ hết, có điều sau bộ phim này, cô lại 
chỉ thỉnh thoảng tái xuất sóng truyền hình với vai 
khách mời và phải đến The Glory mới thực sự trở 
lại.

Không nhận phim truyền hình nhưng xuyên suốt 
hơn 2 năm qua, Yeom Hye Ran lại liên tục xuất 
hiện trên màn ảnh rộng và có cho mình những vai 
chính, thứ chính đầu tiên ở lĩnh vực phim điện ảnh. 
Đó là I, New Year Blues, Black Light - 3 bộ phim 
cùng ra mắt năm 2021 và cô đều thuộc dàn diễn 
viên chính. Là The Boys, Leave at Door Bell X 
phát hành năm 2022, dù không đảm nhận vai chính 
nhưng cô vẫn có nhiều đất diễn để thể hiện mình. 
Có thể thấy sau Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì, 
sự nghiệp của Yeom Hye Ran thực sự sang một 
trang mới và dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng cô 
vẫn vô cùng nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho 
đam mê. 

                                                                      Lệ An

Trịnh Sảng thua kiện

Những hậu quả mà Trịnh Sảng phải chịu sau 
khi bị cấm sóng vẫn còn tiếp diễn. Mới 
đây, nữ diễn viên thua kiện đoàn phim 

“Tuyệt mật giả”.

Ngày 10/1, China Gate đưa tin sau hai lần xét xử, 
cuối cùng tòa án đã phán quyết công ty Thượng 
Huy Ảnh Thị giành chiến thắng trong vụ kiện tranh 
chấp hợp đồng với Trịnh Sảng.

Theo đó, nữ diễn viên sẽ phải bồi thường số tiền là 
60 triệu NDT cùng 700.000 NDT phí thụ lý vụ án 
cho đoàn phim Tuyệt mật giả. Tổng cộng, nữ diễn 
viên phải trả số tiền 60,7 triệu NDT (khoảng 8,96 
triệu USD).

Trước đó, công ty Thượng Huy Ảnh Thị cho biết 
bộ phim Tuyệt mật giả đã được sắp xếp phát sóng 
trên CCTV, nhưng do Trịnh Sảng vướng bê bối 
nên phim bị hủy bỏ khiến nhà đầu tư chịu tổn thất.

Tuy nhiên, theo China Gate Trịnh Sảng đang sống 
tại Mỹ, nên không biết nguyên đơn có thể đòi lại số 
tiền hay không. Sau khi rời khỏi giới giải trí, Trịnh 
Sảng vướng phải nhiều vụ kiện của đối tác, do đó, 
không rõ tài sản trong nước của cô còn đủ để trả nợ 
hay không.

Mới đây, bạn trai cũ Trương Hằng cho biết đã trả 
Trịnh Sảng 20 triệu NDT tiền vay nợ. Số tiền được 
chuyển thẳng tới cục thuế, vì vậy, có thể tài khoản 
của Trịnh Sảng tại Trung Quốc đã bị đóng băng.

Ngoài đoàn phim Tuyệt mật giả, Trịnh Sảng còn 
phải đối mặt với vụ kiện tương tự từ ê-kíp sản xuất 
phim Người tình phỉ thúy. Do nữ chính Trịnh Sảng 
vướng scandal nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi 
con, trốn thuế và bị cấm hoạt động nghệ thuật, bộ 
phim sẽ “nằm kho” vĩnh viễn.

Công ty sản xuất TNHH Đầu tư Điện ảnh và 
Truyền hình Đông Khai Chi Tinh yêu cầu nữ diễn 
viên bồi thường 80,5 triệu NDT (khoảng 12,4 triệu 
USD) nhưng Trịnh Sảng từ chối. Người tình phỉ 
thúy khởi quay và hoàn thành từ năm 2016 với vốn 
đầu tư lên đến 220 triệu NDT.

Theo Sohu, hiện tại, Trịnh Sảng đang tập trung vào 
vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con với Trương 
Hằng tại Mỹ. Nữ diễn viên sinh năm 1991 bị bạn 
trai cũ tố cáo bạo hành hai đứa trẻ nhưng cô phủ 
nhận. Sau đó, Trương Hằng còn nhiều lần viết bài 
tố cáo, thách thức cha con Trịnh Sảng đưa ra được 
bằng chứng anh nói dối. Cuộc tranh cãi trên mạng 
xã hội của họ kéo dài suốt hai năm qua.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là ngôi sao hạng A 
của Trung Quốc được hưởng mức lương cực 
khủng. Cô được khán giả biết đến qua các phim 
như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em 
từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm. 

                                                                  Đồ Nam
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Không đẹp xuất sắc cũng chẳng 
PR quá đà, lý do tại sao Đàm 
Tùng Vận được yêu thích?

Đàm Tùng Vận được khán giả yêu mến bởi 
sự chăm chỉ, tận tâm và đời tư trong sạch.

Đàm Tùng Vận thuộc lứa Tiểu Hoa Đán mới, có 
nhiều dự án phim gây sốt trên mạng xã hội. Dù 
không sở hữu nhan sắc lộng lẫy, rực rỡ như Địch Lệ 
Nhiệt Ba hay đông fan như Dương Tử nhưng Đàm 
Tùng Vận vẫn xây dựng được chỗ đứng nhất định 
trong làng giải trí Hoa ngữ.

Đàm Tùng Vận là trường hợp có sự cố gắng trong 
nhiều năm, cuối cùng nỗ lực được công nhận đúng 
với những gì cô đã bỏ ra.

Chiều cao hạn chế, không xinh đẹp rực rỡ 
nhưng có duyên ngầm

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, tại Tứ Xuyên - 
Trung Quốc. Nữ diễn viên có gương mặt trẻ thơ 
này từng học chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện 
Điện ảnh Bắc Kinh.

Đàm Tùng Vận gia nhập làng giải trí từ năm 2005, 
cô bắt đầu quay một số phim truyền hình như Sống 
Qua Ngày, Đợi Người Ở Nơi Thiên Đàng, Người 
Em Gái Nhỏ, Nhà Của Tôi Rất Tuyệt.

Đến năm 2006, Đàm Tùng Vận đóng tiếp các phim 
như Sơn Cúc Hoa, Hoa Dại Ven Đường, Hồ Điệp 
Phiên Phiên Khởi Vũ. Nhờ việc tham gia nhiều dự 
án truyền hình nên Đàm Tùng Vận sớm đã trở 
thành cái tên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận chỉ thực sự được chú ý 
khi đóng vai Thuần Quý Nhân trong Hậu Cung 
Chân Hoàn Truyện. Năm đó, Hậu Cung Chân 
Hoàn Truyện nổi đình nổi đám, dù Đàm Tùng Vận 
chỉ là diễn viên phụ nhưng cũng được tiếng thơm 
lây. Nối tiếp thành công này, Đàm Tùng Vận tiếp 
tục đóng Nữ Nhân Của Vua (vai Vương Cơ), Tinh 
Mộng Lục Đỉnh Ký (vai Mộc Kiếm Bình).

Vào năm 2013, Đàm Tùng Vận đóng chính ở dự án 
Chuyện Cô Gái Nhỏ. Nhờ bộ phim này, Đàm Tùng 
Vận thắng giải Tài năng mới nhảy vọt xuất sắc nhất 
tại lễ trao giải phim ngắn Quang Huy. Từ năm 2015 

- 2016, Đàm Tùng Vận tiếp tục phủ sóng bằng các 
vai diễn Phạm Hiểu Huỳnh ở Thiếu Nữ Toàn 
Phong và Cảnh Cảnh trong Điều Tuyệt Nhất Của 
Chúng Ta. Giai đoạn 2015 - 2016 thực sự là bước 
nhảy vọt, giúp Đàm Tùng Vận sớm bước vào hàng 
ngũ Tiểu Hoa Đán.

Tháng 10/2019, Đàm Tùng Vận được vinh danh 
vào danh sách Elite List 30 Under 30 2019 của 
Forbes Trung Quốc.

So với các đồng nghiệp cùng trang lứa như Lý 
Thấm, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng 
Vận có nhiều bất lợi. Thứ nhất, cô không phải dạng 
diễn viên quá xinh đẹp, sắc sảo, nhìn vào là mê đắm 
lòng người. Thứ hai, cô có chiều cao hạn chế, thân 
hình thấp bé nhẹ cân, khó có thể đảm nhận dạng vai 
cần nhan sắc mĩ miều, say đắm.

Theo thông tin Đàm Tùng Vận cung cấp thì cô cao 
khoảng 1m62, dẫu vậy, truyền thông Hoa ngữ 
nhiều lần chỉ ra Đàm Tùng Vận chỉ cao khoảng 
1m5 - 1m55. Khi đứng cùng các bạn diễn nam cao 
trên 1m8 như Lâm Canh Tân, Chung Hán Lương, 
Đàm Tùng Vận lộ rõ khuyết điểm chiều cao hạn 
chế.

Tuy nhiên, ở Đàm Tùng Vận lại có nét duyên ngầm 
khó có mỹ nhân CBiz nào theo kịp. Đàm Tùng Vận 
sở hữu gương mặt bầu bĩnh trẻ lâu, vậy nên cô khá 
thoải mái khi đóng vai trẻ hơn tuổi mà không sợ bị 
khán giả chê bai “cưa sừng làm nghé”. Bằng chứng 
là trong vòng 3 năm trở lại đây, Đàm Tùng Vận 
nhiều lần đóng vai thiếu nữ, học sinh, sinh viên, 
song mỗi lần xuất hiện cô đều được khen ngợi là 
tỏa ra khí chất “thanh xuân ngôn tình” khiến lòng 
người rung động.

Nhảy vọt với “Cẩm Y Chi Hạ” và “Cẩm Tâm 
Tựa Ngọc”

Năm 2020, Đàm Tùng Vận gây sốt cùng dự án cổ 
trang Cẩm Y Chi Hạ. Với Cẩm Y Chi Hạ, Đàm 
Tùng Vận đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân.

Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng 
tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Bộ phim kể về 
Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận), nữ bổ khoái Lục 
Phiến Môn. Trong một lần điều tra, Kim Hạ vô tình 
quen biết với Cẩm y vệ Lục Dịch (Nhậm Gia 
Luân). Sau đó, cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn 
để phá nhiều vụ án nan giải. Từ chỗ oan gia, Kim 
Hạ và Lục Dịch bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau.

Thuộc thể loại cổ trang phá án nhưng Cẩm Y Chi 
Hạ không khiến khán giả cảm thấy khô khan bởi sự 
sắp xếp khá khéo léo những tình tiết liên quan đến 
cặp đôi vai chính Nhậm Gia Luân - Đàm Tùng 
Vận. Có 1 khoảng thời gian, fan Cẩm Y Chi Hạ đã 
tích cực chèo thuyền cho Nhậm Gia Luân - Đàm 
Tùng Vận bất chấp cả chuyện anh chàng đã có vợ 
ngoài đời thực.

Cơn sốt Cẩm Y Chi Hạ vừa hạ nhiệt, Đàm Tùng 
Vận tiếp tục sánh đôi “ông chú U50” Chung Hán 
Lương ở phim cổ trang gia đấu Cẩm Tâm Tựa 
Ngọc.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc có nội dung xoay quanh cuộc 
đời nhân vật Thập Nhất Nương (Đàm Tùng Vận). 
Thập Nhất Nương vốn là thứ nữ nhà họ La, từ bé đã 
chịu nhiều buồn tủi vì không được gia đình xem 
trọng.

Lớn lên, nàng luôn che giấu sự thông minh, tháo 
vát để sống cuộc đời bình lặng. Nào ngờ sóng gió 
ập đến, mẹ Thập Nhất Nương bị giết, còn nàng thì 
rơi vào cảnh không còn người thương yêu, tin 
tưởng nào bên cạnh. Sau đó, Thập Nhất Nương 
quyết định nhận lời giúp chị gái sắp chết là Nguyên 
Nương để vào Vĩnh Bình Hầu phủ làm vợ Từ Lệnh 
Nghi (Chung Hán Lương).

Trong thời gian Cẩm Tâm Tựa Ngọc phát sóng, 
Đàm Tùng Vận được công chúng và truyền thông 
nhắc đến liên tục. Dù nội dung phim còn gây nhiều 
tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức nóng mà 
Đàm Tùng Vận đã tạo ra cho dự án này. Đàm Tùng 
Vận được đánh giá cao bởi sự khiêm tốn, nhẹ 
nhàng. Cô luôn ứng xử chừng mực và để lại ấn 
tượng tốt với công chúng, đồng nghiệp lẫn truyền 
thông.

Thành công đến với Đàm Tùng Vận không quá ồn 
ào, náo nhiệt, song nó đủ sức giữ cô ở vị trí an toàn 
trong làng giải trí Hoa ngữ vốn cạnh tranh khốc 
liệt. Đàm Tùng Vận có lượng fan riêng luôn yêu 
thương, ủng hộ cô trong mọi dự án. Thêm nữa, nữ 
diễn viên 9X luôn chú trọng việc giữ hình tượng 
đẹp, không dùng scandal để đánh bóng tên tuổi.

Với truyền thông, cô cũng hạn chế chia sẻ chuyện 
riêng tư. Nữ diễn viên hầu như chỉ có đi làm, thỉnh 
thoảng cập nhật tin tức, hình ảnh trên các tài khoản 
mạng xã hội và duy trì hình ảnh chăm chỉ, kiệm lời 
với báo giới.

Cách làm này âu cũng có cái hay riêng, ít nhất là nó 
giúp Đàm Tùng Vận tạo được nét riêng, không hòa 
lẫn với bất cứ người đẹp Cbiz đình đám nào. 

                                                                Thu Thảo

HYBE không còn phụ thuộc vào 
BTS?

Theo Daum, từ sau khi BTS tạm dừng hoạt 
động nhóm, kinh tế của HYBE đang dần 
khôi phục sự phát triển nhờ thành công ấn 

tượng của NewJeans, &TEAM và chiến lược mở 
rộng toàn cầu.

Theo báo cáo ngày 21/12, giá cổ phiếu của HYBE 
được giao dịch ở mức 169.000 won, tăng 4,0% 
(6.500 won) so với ngày hôm trước. Như vậy, sau 
khi tụt xuống mức thấp nhất là 107.000 won vào 
ngày 13/10, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã phục 
hồi hơn 50%.

Theo Korea Times, mức giá cổ phiếu của HYBE 
không ngừng tăng nhờ kỳ vọng của các nhà đầu tư 
cho thành công của các nhóm mới và hoạt động mở 
rộng kinh doanh toàn cầu.

Trước đó, hồi tháng 6, cổ phiếu HYBE lao dốc sau 



Trang 19

CUOÁI TUAÀN
Issue # 2032 * Saturday, February 04, 2023

  ÑIEÄN AÛNH

thông báo nhóm nhạc toàn cầu BTS tạm ngưng 
hoạt động để tập trung cho các dự án solo. Cùng 
lúc, bê bối bạo lực học đường của Kim Garam - cựu 
thành viên Lesserafim - gây tranh cãi, khiến các 
nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Thời điểm đó, cổ 
phiếu của hãng giảm 25%, mất giá trị vốn hóa thị 
trường khoảng 1,44 tỷ USD.

Đến tháng 8, giá cổ phiếu của tập đoàn tăng trở lại 
nhờ màn ra mắt của nhóm nữ NewJeans. Song đến 
đầu tháng 9, trải qua cuộc thăm dò ngắn, Bộ Quốc 
phòng đưa ra phát ngôn về việc khó có thể miễn 
nghĩa vụ quân sự cho BTS. Điều này khiến các nhà 
đầu tư lại bắt đầu lo lắng về mức độ rủi ro của việc 
kiếm lời từ HYBE.

Các chuyên gia cho rằng, phần lớn nguồn lợi nhuận 
kiếm được của công ty đều đến từ BTS. Bởi vậy, 
việc các thành viên lần lượt nhập ngũ trong vòng 
18 tháng khiến khoản đầu tư của họ có nguy cơ gặp 
rủi ro cao.

Tuy nhiên, báo cáo phân tích thị trường mới nhất đã 
chỉ ra sức hút vượt trội của các nhóm nhạc mới như 
NewJeans, &TEAM cùng chiến lược mở rộng quy 
mô toàn cầu mà công ty đang áp dụng đã giúp 
HYBE khắc phục các vấn đề kinh tế phụ thuộc vào 
BTS.

Thành công to lớn của hai nhóm nhạc mới

Theo Daum, NewJeans hiện được yêu thích tại 
Hàn Quốc giống như một hiện tượng. Nhóm vừa có 
màn tái xuất bùng nổ với ca khúc Ditto mở đường 
cho album OMG sau hơn 4 tháng ra mắt. Với giai 
điệu độc lạ, nội dung sâu sắc cùng những cảnh 
quay giống như một thước phim, Ditto đã chiếm 
được nhiều cảm tình của công chúng, đạt được 
những thành tích ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn. 
Thậm chí, nhóm còn vượt qua BlackPink để xác 
lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng nhạc số trong 
nước.

Cụ thể, tính đến ngày 21/12, hai phiên bản MV 
Ditto đều lọt top 3 xu hướng toàn cầu hạng mục âm 
nhạc. Bên cạnh đó, Ditto cũng dẫn đầu xu hướng ở 
nhiều quốc gia như top 10 ở Mỹ và Anh. Tại Hàn 
Quốc, hai phiên bản MV chiếm giữ hai vị trí cao 
nhất trong top xu hướng.

Không chỉ vượt BlackPink trên bảng xếp hạng 
danh tiếng thương hiệu các thành viên nhóm nữ 
Kpop, NewJeans còn xô đổ kỷ lục của đàn chị về 
lượng người nghe độc nhất (unique listener) trên 
Melon. Cụ thể, ca khúc ghi nhận 510.000 lượt nghe 
trong 24 giờ đầu tiên, vượt Pink Venom của 
BlackPink để trở thành bài hát của nhóm nữ Kpop 
có lượt nghe độc nhất ngày đầu cao nhất năm 2022.

Như vậy, sau How You Like That (BlackPink), 
Butter (BTS) và Still Life (Big Bang), Ditto là bài 
hát tiếp theo dẫn đầu bảng xếp hạng Melon Daily 
trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, nhóm nữ nhà 
HYBE còn chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng 
xếp hạng iTunes tại 7 quốc gia, trong đó có Việt 
Nam. Đặc biệt, ca khúc còn đạt hạng nhất trên 6 

bảng xếp hạng lớn ở Trung Quốc. Theo đó, 
NewJeans là nhóm nữ gen 4 đầu tiên đạt thành tích 
này tại thị trường tỷ dân.

Chỉ sau 15 giờ phát hành, Ditto đã chính thức đạt 
Real-time All kill khi đứng đầu bảng xếp hạng thời 
gian thực trên cả 4 nền tảng nhạc số hàng đầu Hàn 
Quốc gồm Bugs, Melon Top 100, Genie và Flo. 
Theo đó, Ditto trở thành ca khúc của nhóm nhạc nữ 
Kpop đạt Real-time All kill nhanh nhất 2022.

Trước đó, trong chương trình You Quiz On The 
Block của đài tvN, Giám đốc điều hành nhãn hiệu 
quản lý của NewJeans - Min Hee Jin, chia sẻ nhóm 
nữ 5 thành viên đã được trả lương chỉ sau 2 tháng ra 
mắt nhờ đạt nhiều thành tích ở cả mảng nhạc số lẫn 
tiêu thụ album.

Không dừng lại ở mảng âm nhạc, NewJeans còn 
chứng minh sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang. 
Theo Naver, nhóm được công nhận là biểu tượng 
xu hướng thời trang mới xứ Hàn. Không chỉ nhận 
được lời mời hợp tác từ hơn 100 nhãn hàng, 
NewJeans còn được xuất hiện trên các tạp chí danh 
tiếng như ELLE, Harper's Bazaar hay GQ Korea.

Bên cạnh NewJeans, nhóm nhạc nam Nhật Bản 
đầu tiên của HYBE - &TEAM cũng đánh dấu sự 
hiện diện toàn cầu với màn debut đạt thành tích nổi 
bật. Theo đại diện từ HYBE, First Howling: Me 
đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album hàng đầu 
iTunes Nhật Bản chỉ sau ít giờ phát hành. Bên cạnh 
đó, sản phẩm debut đầu tay của &TEAM còn 
thống trị trên bảng xếp hạng iTunes ở 22 quốc gia.

Trong vòng 9 ngày ra mắt, nhóm đã đứng đầu bảng 
xếp hạng album tổng hợp hàng ngày, hàng tuần của 
Oricon Nhật Bản. Ở Hàn Quốc, nhóm đứng thứ 3 
trên bảng xếp hạng album bán lẻ hàng ngày của 
Circle Chart (trước đây là Gaon Chart) - thành tích 
chưa từng có với một nhóm nhạc mới ra mắt.

HYBE Labels bắt đầu tăng trưởng trở lại sau sụt 
giảm kinh tế liên quan đến vấn đề quân sự của BTS

Chiến lược mở rộng toàn cầu

Tháng 4/2021, HYBE cho biết đã chi tổng cộng 
1,05 tỷ USD để sáp nhập Ithaca Holdings - công ty 
đầu tư truyền thông và giải trí do “ông bầu” quyền 
lực bậc nhất nước Mỹ Scooter Braun sáng lập, quy 
tụ nhiều ngôi sao đình đám, trong đó có Justin 
Bieber và Ariana Grande.

Theo báo cáo, công ty con của HYBE tại Mỹ sẽ 
phụ trách thương vụ này. Đại diện HYBE khẳng 
định mục đích của thương vụ này là đẩy nhanh khả 

năng thâm nhập thị trường toàn cầu của hãng.

Sau khi hợp nhất với hãng giải trí Ithaca Holdings, 
HYBE Labels bắt đầu mở rộng ảnh hưởng tại Nhật 
Bản với chuyên môn về đào tạo và quản lý nghệ sĩ, 
đồng thời cung cấp khả năng sản xuất nội dung chất 
lượng cao và hỗ trợ cho sự phát triển của các nghệ 
sĩ trên thị trường toàn cầu.

Mới đây, HYBE Nhật Bản đã công bố ra mắt nhãn 
hiệu hoàn toàn mới NAECO với mục tiêu hỗ trợ 
đưa các nghệ sĩ tài năng Nhật Bản vươn ra toàn cầu. 
Nghệ sĩ chính thức đầu tiên tham gia NAECO là 
thần tượng kiêm diễn viên Yurina Hirate.

Cô từng được biết đến với tư cách là center của 
nhóm nhạc nổi tiếng Keyakizaka46. Ngôi sao gần 
đây cũng tham gia bộ phim truyền hình ăn khách 
Roppongi Class - phiên bản Nhật của Itaewon 
Class.

Bằng cách ký hợp đồng với NAECO, Yurina 
Hirate cũng đang tìm cách đưa sự nghiệp của cô lên 
một tầm cao mới. Sao nữ sẽ tham gia nền tảng 
tương tác trực tiếp dành cho người hâm mộ 
Weverse vào đầu năm 2023. Theo Naver, điều này 
có tác động lớn đến giá cổ phiếu của công ty những 
ngày gần đây.

Han Hyeon Rok - Giám đốc điều hành của HYBE 
Nhật Bản, nhấn mạnh: “Chiến lược mở rộng không 
biên giới mà HYBE đang thực hiện được kỳ vọng 
sẽ giúp hãng duy trì hoạt động mạnh mẽ với động 
lực mới”. 

                                                          Linh Phương 

Nam thần cổ trang đẹp trai điểm 
10 nhưng nụ cười vỡ mộng 
nhất năm 2022: Học vấn khủng 
lại còn hẹn hò minh tinh hạng A

Trương Lăng Hách là 1 trong những nam 
diễn viên trẻ gây chú ý nhất Cbiz hiện nay. 
Năm 2022, nam diễn viên không chỉ thăng 

hoa trong sự nghiệp còn nên duyên với người bạn 
gái được bao người ngưỡng mộ.

Việc nổi lên nhanh chóng cũng là “con dao 2 lưỡi”. 
Bên cạnh việc trở thành gương mặt được săn đón, 
Trương Lăng Hách bị netizen săm soi nhan sắc, 
“nhất cử nhất động” đều lọt vào tầm ngắm của 
khán giả. Trong đó bất ngờ thay, làn da và nụ cười 
bỗng đem lại hiệu quả tiêu cực, thậm chí còn làm 
ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn trẻ.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, thi đỗ vào 
trường Đại học sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành 
Kỹ thuật điện. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với 
môn vật lý nên đã tham gia cả câu lạc bộ hàng 
không vũ trụ trong những năm tháng sinh viên. Có 
tin đồn rằng Trương Lăng Hách từng giành vị trí 
thứ 2 trong 1 cuộc thi vật lý cấp tỉnh hồi còn học 
trung học.

Theo Baidu, khi còn học đại học, Trương Lăng 
Hách vô tình gặp gỡ, trò chuyện với 1 người quản 
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lý trong showbiz. Từ cuộc trò chuyện này, anh 
bỗng có hứng thú với làng giải trí, đặc biệt là công 
việc diễn xuất. Năm 2019, Trương Lăng Hách 
quyết định bước chân vào showbiz, ra mắt với tác 
phẩm phim dài tập Thiếu Nữ Đại Nhân.

Phải tới năm nay, nam diễn viên trẻ mới bật lên nhờ 
vai diễn ấn tượng trong Thương Lan Quyết. Lượng 
follow, tương tác trên Weibo cá nhân của Trương 
Lăng Hách bỗng tăng chóng mặt sau khi phim 
chiếu, cho thấy sức hút khủng khiếp của nam diễn 
viên.

Anh được đánh giá là 1 trong những nam thần 
cổ trang thế hệ mới

Trương Lăng Hách xuất hiện nhiều trên các thảm 
đỏ cũng như các sự kiện lớn sau thành công của 
Thương Lan Quyết. Cứ mỗi lần như vậy, nam diễn 
viên sinh năm 1997 đều được tung hô hết lời cho 
nhan sắc cực phẩm cùng chiều cao 1m88.

Khuyết điểm ngoại hình chí mạng

Ông trời dường như không cho ai tất cả! Trương 
Lăng Hách vốn có ngoại hình điển trai nhưng làn 
da của anh lại kém đàn hồi, lão hóa từ sớm. Nhờ kỹ 
xảo trang điểm, công nghệ chỉnh sửa, anh vẫn có 
những khoảnh khắc đẹp xuất sắc trên phim và khi 
dự sự kiện. Nhưng khi rời xa những công nghệ này, 
làn da của Trương Lăng Hách bỗng “hiện nguyên 
hình”. Đặc biệt khi cười tươi, những nếp nhăn trên 
gương mặt nam diễn viên cứ đua nhau xuất hiện, 
tạo ra những khoảnh khắc “khó đỡ”.

Khi cười tươi, anh lộ triệt để các nếp nhăn gần mắt, 
2 bên má. Chỉ vì nụ cười, ngoại hình đẹp như mơ 
của Trương Lăng Hách bỗng trở thành “cú lừa” đối 
với người hâm mộ. Chưa từng có ngôi sao nào lại 
chịu ảnh hưởng xấu chỉ vì nụ cười và làn da như 
nam thần họ Trương

“Cưa đổ” mỹ nhân đắt giá Bạch Lộc

2022 là 1 năm thắng lợi đối với Trương Lăng Hách 
ở cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Tháng 9 năm nay, 
Sina đưa tin về chuyện tình cảm giữa nam diễn viên 
Thương Lan Quyết và mỹ nhân 9X được săn đón 
hàng đầu hiện nay Bạch Lộc. Được biết, Trương 
Lăng Hách và Bạch Lộc đóng chính trong tác phẩm 
Ninh An Như Mộng.

Theo đó, nữ diễn viên đình đám thường xuyên qua 

đêm tại nhà Trương Lăng Hách. Vào hôm 8/9, 
Bạch Lộc cùng trợ lý tới nhà riêng của nam diễn 
viên họ Trương. Sau đó, chỉ có trợ lý rời đi, còn 
Bạch Lộc vẫn ở lại qua đêm và đến ngày hôm sau, 
cô mới rời đi. Ngay dịp Trung thu, nữ diễn viên 
cũng đến nhà tình trẻ, thậm chí còn tự mở khóa vào 
nhà. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của cặp đôi 
này đã tiến đến giai đoạn sâu đậm và gắn kết bền 
chặt.

Trong chương trình Xin Chào Thứ 7 hồi tháng 11, 
Trương Lăng Hách còn vui vẻ đeo tai và sừng hươu 
(lộc) trên đầu. Nhiều người cho rằng Trương Lăng 
Hách đang âm thầm gửi tín hiệu yêu thương tới bạn 
gái Bạch Lộc. 

                                                                  Mi Vân

Lưu Diệc Phi lên ngôi Thị hậu

Ngày 22/12, Sina đưa tin Lưu Diệc Phi lên 
ngôi Thị hậu tại Liên hoan phim Quốc tế 
Macau lần thứ 13 (giải Sen Vàng - mảng 

Truyền hình). Vai diễn giúp “thần tiên tỷ tỷ” có cơ 
hội được vinh danh là Triệu Phán Nhi trong Mộng 
hoa lục. Khán giả nhận xét nữ diễn viên chiến 
thắng xứng đáng và có năm 2022 thành công.

Mộng hoa lục là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn 
ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng, 
kể từ Thần điêu đại hiệp (2006). Trang CCTV 
đánh giá Mộng hoa lục là một trong 3 bộ phim 
truyền hình “đại bạo” (nổi bật về chất lượng, tỷ lệ 
người xem lẫn chỉ số truyền thông tích cực) của 
năm 2022. Phim được chấm 8/10 điểm chất lượng 
trên trang đánh giá Douban.

Trang Sohu nhận định đóng Mộng hoa lục là nước 
cờ khôn ngoan của Lưu Diệc Phi trong tình thế khó 
khăn, diễn xuất bị chê nhiều hơn khen, phim thảm 
bại nhiều hơn phim gây tiếng vang. Cô chọn đúng 
dự án có câu chuyện, tạo hình phù hợp với độ tuổi 
35 của mình. Vì vậy, nhà phê bình Dao Diểu đánh 
giá Mộng hoa lục cứu cả sự nghiệp của người đẹp 
sinh năm 1987.

Thành công của Mộng hoa lục giúp Lưu Diệc Phi 
chấm dứt chuỗi phim thất bại, đưa cô trở lại thời kỳ 
đỉnh cao danh tiếng. Vai diễn Triệu Phán Nhi còn 
giúp “thần tiên tỷ tỷ” được công nhận diễn xuất. Nữ 

diễn viên dẫn đầu danh sách ngôi sao có giá trị 
thương mại tăng đột biến nửa đầu năm 2022. Hiện, 
Lưu Diệc Phi là cái tên được nhà sản xuất phim 
truyền hình Trung Quốc săn đón trong giới.

Với khởi đầu thuận lợi của Mộng hoa lục sau khi 
quay trở lại màn ảnh nhỏ, Lưu Diệc Phi được người 
hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công 
với Đi đến nơi có gió, hợp tác cùng Lý Hiện. Phim 
thuộc thể loại chữa lành, có nội dung xoay quanh 
xu thế bỏ phố về quê khởi nghiệp của người trẻ.

Cũng tại Liên hoan phim Quốc tế Macau, Chương 
Tử Di chiến thắng hai giải Đạo diễn xuất sắc với tác 
phẩm Cha và bậc cha chú của tôi và Nữ diễn viên 
chính xuất sắc với Thi. Theo Sina, đây là lần thứ 4 
ngôi sao Ngọa hổ tàng long ẵm cúp Sen Vàng ở 
mảng Điện ảnh. Năm 2017 và 2018, cô được vinh 
danh Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh hậu) với lần 
lượt hai phim Forever Young và The Wasted 
Times. 

                                                                     Di Hy

Rộ tin Suga (BTS) hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự với tư cách 
nhân viên phục vụ xã hội

Theo thông tin được đăng tải bởi tờ Yonhap 
Hàn Quốc, rapper 29 tuổi Suga của BTS 
được chỉ định làm nhân viên phục vụ xã hội 

thay vì lính tại ngũ. Nhưng thông tin chi tiết, bao 
gồm cả thời điểm nhập ngũ của thành viên BTS 
vẫn chưa được thông báo.

Suga, sinh năm 1993, được hoãn nhập ngũ cho đến 
cuối năm sau theo luật sửa đổi cho phép “những 
người xuất sắc trong văn hóa và nghệ thuật đại 
chúng” được hoãn nhập ngũ cho đến năm 30 tuổi. 
Ở Hàn Quốc, tất cả những người đàn ông khỏe 
mạnh đều có nghĩa vụ phục vụ trong quân đội từ 18 
đến 21 tháng.

Tuy nhiên, Big Hit Music - công ty quản lý của 
BTS - đã từ chối xác nhận tin tức.

“Các thành viên sẽ nhập ngũ theo kế hoạch cá nhân 
của họ” - công ty quản lý BTS trả lời khi được yêu 
cầu phản hồi về thông tin liên quan đến Suga - 
“Chúng tôi không thể xác nhận thông tin về các vấn 
đề cá nhân của họ”.

                                                                    An Chi
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Tìm thấy giếng gỗ 3.000 
năm chứa nhiều “kho báu”

Các nhà khảo cổ mới ây phát hiện đ
một giếng gỗ có chứa nhiều cổ vật 

tại thị trấn Germering, bang Bavaria, ức.Đ
Trước đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 

khoảng 70 giếng nước cổ ở Bavaria. Tuy nhiên, 
không cái nào trong số đó có chứa đầy “kho báu” 
như giếng gỗ mới được tìm thấy.

Đối với các nền văn minh cổ đại, nước 
được coi là nguồn chính để duy trì mọi sự sống, đặc 
biệt là sự bền vững trong nông nghiệp. Đây cũng là 
lý do tại sao những nguồn nước tự nhiên thường 
được nghi lễ hoá. Thời xa xưa, giếng nước thường 
là nơi mà người dân thường xuyên đến. Điều này 
khiến chúng trở thành trung tâm và là nơi để mọi 
người gặp gỡ.

Người xưa cũng có thể thả trang sức hoặc 
đồ gốm xuống giếng để làm lễ vật, tương tự như 
cách người hiện đại ngày nay ném tiền xu vào trong 
giếng nước để cầu may.

Theo các nhà khảo cổ, giếng nước lót gỗ 
mới được tìm thấy có niên đại hơn 3.000 năm và độ 
sâu khoảng 5 m. Con số này cho thấy giếng nước 
này sâu hơn nhiều so với các giếng khác cùng loại. 
Nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng đáy giếng 
được bảo tồn gần như nguyên vẹn và có chứa một 
bộ sưu tập các trầm tích nghi lễ từ khoảng 3.000 
năm trước trong thời đại đồ đồng.

Tiến sĩ Jochen Haberstroh, nhà khảo cổ tại 
Văn phòng Bảo tồn Di tích bang Bavaria (BLFD), 
cho biết: “Rất hiếm khi có một cái giếng tồn tại hơn 
3.000 năm mà vẫn còn tốt như vậy. Thành gỗ cũng 
được bảo quản nguyên vẹn và ở dưới đáy giếng vẫn 
còn hơi ẩm vì nước ngầm”.

Giếng gỗ này có niên đại hơn 3.000 năm
Điều này cũng giải thích vì sao những cổ 

vật, đồ tạo tác được làm từ vật liệu hữu cơ ở dưới 
giếng vẫn ở trong tình trạng tốt. Chúng đang được 
các nhà nghiên cứu kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Các 
chuyên gia hy vọng rằng phát hiện mới sẽ cung cấp 
thêm thông tin về cuộc sống thường nhật của 
những cư dân thời đó.

Ngoài ra, ở dưới giếng, nhóm các nhà khảo 
cổ cũng tìm thấy 26 chiếc ghim quần áo bằng đồng, 
một cái vòng tay, hai vòng xoắn ốc bằng kim loại, 

một chiếc răng động vật, chuỗi hạt hổ phách và hơn 
70 chiếc bình gốm. Các chuyên gia nhấn mạnh 
rằng, các hiện vật này khiến cho giếng gỗ này trở 
nên đặc biệt hơn so với các giếng khác tại khu vực 
khai quật.

Theo nhận định của các chuyên gia, những 
món đồ đắt tiền trên thường được phát hiện ở trong 
các ngôi mộ thời đại đồ đồng giữa, không phải là đồ 
dùng hàng ngày. 

Tình trạng nguyên vẹn khi được phát hiện 
dưới đáy giếng cho thấy các đồ vật này được hạ 
xuống nước một cách cẩn thận, thay vì bị thả hoặc 
ném vào.

Chuyên gia Mathias Pfeil tại BLFD, nhận 
định rằng: “Chúng ta không thể giải thích chính 
xác về nguyên nhân nào khiến những cư dân thời 
xưa dâng tặng đồ trang sức và những món quà có 
giá trị khác cách đây 3.000 năm trước. Nhưng có 
khả năng chúng được dùng làm vật hiến tế để giúp 
mang lại một vụ mùa bội thu”.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, những 
đặc điểm khác thường của giếng gỗ cũng cung cấp 
một số thông tin.

T h e o  n h à  k h ả o  c ổ  h ọ c  M a r c u s 
Guckenbiehl tại Germering: “Độ sâu của giếng 
cho thấy nó được sử dụng vào thời điểm mà mực 
nước ngầm giảm đáng kể. Điều này cho thấy hạn 
hán kéo dài và sản lượng thu hoạch kém. Đây cũng 
có thể là nguyên nhân vì sao các cư dân sống ở đây 
vào thời điểm đó lại hy sinh một phần tài sản của họ 
dưới giếng để dâng lên cho các vị thần”.

Giếng nước lâu đời nhất trên thế giới
Trước đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 

một giếng nước có niên đại tới 7.000 năm tại Cộng 
hoà Séc vào tháng 2/2020. Đây được coi là chiếc 
giếng cổ nhất ở trên thế giới.

Theo đó, cái giếng này được tìm thấy trong 
quá trình đường cao tốc D35 ở gần thị trấn Ostrov, 
huyện Karlovy Vary, vùng Karlovarský, Cộng hòa 
Séc.

Sau khi tiến hành phân tích về vòng sinh 
trưởng của các khối gỗ ở bao quanh giếng, các nhà 
khảo cổ cho biết, giếng cổ được xây bằng gỗ sồi có 
niên đại vào khoảng năm 5.256 TCN.

Theo các chuyên gia, giếng cổ có chiều dài 
là 140 cm, diện tích 80 cm2. Thiết kế của giếng gỗ 
cho thấy, chỉ bằng các dụng cụ làm từ đá, xương, gỗ 
hoặc sừng, những cư dân thời cổ đại đã biết cách 
đục rãnh tại các cột trụ nhằm xếp ván gỗ chèn lên 
nhau. 

Điều này khiến các nhà khảo cổ khá bất 
ngờ bởi kỹ thuật xây dựng tiên tiến của người xưa 
khi biết cách xử lý bề mặt của các thân cây một 
cách chính xác chỉ bằng những công cụ thô sơ.

Nhà nghiên cứu Karol Bayer tại ĐH 
Pardubice, Cộng hòa Séc, cho biết, giếng cổ này 
vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn vì đã ngâm dưới 
nước trong nhiều thế kỷ. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát 
triển một quy trình để làm khô và bảo tồn giếng cổ 
mà không bị biến dạng hay phá hủy cấu trúc, bằng 
cách sử dụng đường để giúp củng cố cấu trúc gỗ. ■  

Hai người đàn ông và một 
chú chó vừa được giải cứu sau 
10 ngày lênh đênh trên biển Đại 
Tây Dương

Hai người đàn ông đã được phát 
hiện bởi những người thủy thủ của 

tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Delaware sau khi 
trôi dạt trong một tuần rưỡi.

Joe DiTomasso, 76 tuổi và Kevin Hyde, 65 
tuổi, đã quyết định khởi hành từ New Jersey đến 
Florida, Mỹ trên chiếc thuyền buồm có tên 
Atrevida II cùng với chú chó tên Minnie.

Tuy nhiên, hành trình thực tế lại không hề 
thuận lợi như mong đợi, hai người đàn ông và chú 
chó của họ đã đối mặt với những tình huống bất 
ngờ và phải chiến đấu để sinh tồn sau khi con tàu 
của họ bị mất điện giữa Đại Tây Dương.

Trong 10 ngày, DiTomasso, Hyde và 
Minnie đã trôi dạt tự do trên biển vì con tàu hết 
nhiên liệu. Rất may, họ đã được phát hiện bởi tàu 
chở dầu Silver Muna khi đang di chuyển ngoài 
khơi bờ biển Delaware.

Như USA Today đưa tin, hai người đàn 
ông khởi hành từ New Jersey vào ngày 27 tháng 11 
trên đường đến Florida. Nhưng vào ngày 3 tháng 
12, họ mất liên lạc với gia đình.

DiTomasso và Hyde là những người lái 
thuyền có kinh nghiệm, và DiTomasso đã thực hiện 
chuyến đi tương tự trước đây, nhưng sự im lặng của 
họ khiến gia đình họ vô cùng lo lắng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều 
tồi tệ nhất,” Nina, con gái của DiTomasso, nói với 
USA Today.

Chuyến đi về phía nam của DiTomasso và 
Hyde đã trở nên tồi tệ hơn sau khi họ rời Oregon 
Inlet ở Outer Banks của Bắc Carolina. Sau đó, hai 
người đàn ông và con chó của họ gặp phải một cơn 
bão dữ dội đến nỗi những con sóng cao ập vào 
thuyền của họ và gió lớn làm gãy cột buồm của 
thuyền.

DiTomasso nói với ABC: “Chúng tôi đã di 
chuyển một cách thuận lợi trong 3 ngày đầu tiên. 
Rồi cơn bão ập đến. Cánh buồm bị gãy trước, sau 
đó bánh lái bị gãy. Và cuối cùng, chúng tôi chỉ có 
thể cố gắng để sinh tồn trong hoàn cảnh này”.

Trôi dạt mà không có điện, nhiên liệu, radio 
hay công cụ điều hướng, DiTomasso, Hyde và 
Minnie phải vật lộn để sinh tồn bằng cách ăn mật 
ong và đậu mang theo. Sau hơn một tuần lênh đênh 
trên biển, họ không còn gì để ăn và không còn nước 
uống.

DiTomasso chia sẻ: “Chúng tôi không có 
nước trong hai ngày. Và con chó đã vô cùng khát, 
thậm chí chúng tôi còn phải ngăn cản nó uống 
rượu. Nó đã khát đến mức muốn uống tất cả mọi 
thứ”.

Tờ New York Times đưa tin rằng hai người 
đàn ông đã cố gắng vẫy tay để thu hút sự chú ý khi 
nhìn thấy tàu chở dầu. May mắn thay, thủy thủ 
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Không ngờ thứ màu xanh 
tròn xinh này lại là báu vật của 
Nhật Bản, nghe lai lịch càng 
thêm ngỡ ngàng

Loài tảo kỳ lạ này chính thức ược đ
coi là báu vật tự nhiên của Nhật Bản 

từ n m 1920.ă
Khi nhắc đến Nhật Bản, hẳn trong đầu ai 

cũng nghĩ ngay đến hoa anh đào, sushi hoặc những 
võ sĩ samurai lực lưỡng... Tuy nhiên, ở Nhật Bản 
còn có một loại tảo rất đặc biệt, nó được xếp vào 
hàng báu vật của xứ sở Mặt trời mọc.

Loài tảo này được đặt tên là “marimo” bởi 
nhà thực vật học Nhật Bản Tatsuhiko Kawakami 
vào năm 1898. Trong đó “Mari” là một quả bóng 
nảy và “Mo” là một thuật ngữ chung cho các loại 
cây mọc dưới nước.

Hiếm nên quý
Marimo là một dạng sinh trưởng hiếm gặp 

của tảo Aegagropila linnaei. Dạng thực vật thủy 
sinh này phát triển theo hình dáng khối cầu như 
những quả bóng lớn màu xanh lục với kết cấu và bề 
ngoài giống như nhung ướt.

Loài tảo cầu này được cho là chỉ tăng thêm 
2-4cm đường kính mỗi năm. Đường kính của 
marimo thường dao động khoảng 12-30cm, tùy 
thuộc vào điều kiện nơi chúng phát triển. Hô chúng 
là loài tảo có tuổi thọ rất cao, có thể lên đến hàng 
trăm năm. Các điều kiện cần thiết để hình thành 
marimo là cực kỳ hiếm. Marimo không mọc phủ 
quanh một vật thể cố định mà phát triển độc lập từ 
các sợi tảo mịn, liên tục tỏa ra và phân nhánh, tạo 

thành dạng hình cầu tròn như trái bóng tennis.
Marimo sinh trưởng và phát triển sâu dưới 

lòng nước, thường là ở dưới đáy hồ - nơi có nhiệt 
độ dao động từ 13 đến 35 độ C. Tại đây, những 
chuyển động nhẹ nhàng của dòng nước sẽ giúp cho 
chúng lăn qua lại để giữ được dạng hình cầu, đảm 
bảo mọi mặt đều có thể tiếp xúc với ánh sáng.

Chính vì những điều kiện đó mà chúng chỉ 
được tìm thấy ở Iceland, Scotland, Estonia và Nhật 
Bản. Đặc biệt, ở Nhật Bản chúng chủ yếu sinh sống 
ở hồ Akan, phía Đông đảo Hokkaido.

Hồ có đáy nông nên cung cấp các điều kiện 
cần thiết để tảo hình thành. Về cơ bản, chúng giống 
như tảo mà chúng ta hay nhìn thấy mọc trên đá, 

ngoại trừ việc chúng trôi nổi tự do dưới nước. Khi 
chúng phát triển to hơn, chúng lăn xuống sâu dưới 
đáy hồ. Càng lăn càng tròn. Rồi khi lăn tới vị trí đủ 
để ánh sáng mặt trời chiếu tới, chúng sẽ vỡ ra và 
trôi trở lại bờ. Sau đó, tảo “con” bắt đầu lăn trở lại, 
tiếp tục chu trình sống mới.

Một điều thú vị khác ở marimo là chúng có 
thể tự nổi lên và chìm xuống. Khi quang hợp, 
chúng nổi lên để lấy ánh sáng và sau đó lại chìm 
xuống nước. Vì vậy, trong ngôn ngữ Ainu bản địa 
của người Hokkaido, chúng được gọi là torasampe 
(quái vật đầm lầy) và tokarip (quả bóng đầm lầy). 
Dù được gọi với cái tên nào đi chăng nữa, chúng 
đều là những quả bóng đáng yêu!

Tại sao Marimo lại là “báu vật” của 
Nhật Bản?

Truyền thuyết Nhật Bản kể rằng, ngày xưa 
có đôi nam nữ yêu nhau say đắm nhưng vì không 
đến được với nhau nên họ cùng trầm mình xuống 
dòng nước và trái tim họ hóa thành những quả cầu 
marimo.Người Nhật rất bảo vệ và tôn sùng marimo 
bởi họ coi đó là một vật mang lại may mắn, tình yêu 
và sự thịnh vượng.

Thực tế, marimo trở nên quý vì vào khoảng 
giữa những năm 1920, marimo ở hồ Akan đã bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi nạn trộm cắp, buôn bán và mực 
nước hồ giảm. Cả marimo và môi trường của 
chúng đều bị tấn công.

Người ta nói rằng vào những năm 20 của 
Thời đại Showa (những năm 1940), các cửa hàng ở 
thành phố Kushiro gần hồ Akan đã bày bán 
Marimo đóng chai riêng lẻ với giá từ 30 đến 200 
yên. Trong khi ở khu vực Tokyo, những quả cầu 
marimo rất được ưa chuộng, giá đắt lên tới 1.000 
yên. Vô số marimo đã được khách du lịch mua và 
mang đi các địa điểm trên khắp Nhật Bản và thế 
giới. Để tránh nguy cơ tuyệt chủng của loài tảo đặc 
biệt này ở Hồ Akan, người Nhật đã tổ chức hẳn Lễ 
hội Marimo (kéo dài ngày) để cho người dân thấy 
tầm quan trọng của marimo và cùng nhau bảo tồn 

chúng.
Marimo chính thức được coi là báu vật tự 

nhiên của Nhật Bản từ năm 1920. Vào năm 1950, 
khi những bức ảnh về hàng đống xác chết của 
Marimo được đăng trên các tờ báo quốc gia này và 
gây chấn động cả nước. Hưởng ứng với điều đó, rất 
nhiều người từ khắp đất nước Nhật Bản đã mua 

những quả bóng rêu lấy từ Akan và trả chúng về 
ngôi nhà tự nhiên của chúng.

Bắt đầu nhen nhóm từ năm 1950 với mục 
đích truyền cảm hứng để mọi người giúp giải cứu 
loài tảo cầu của hồ Akan trước nguy cơ tuyệt 
chủng. Lễ hội Marimo luôn khiến khách tham quan 
“mê mệt” mỗi độ thu về. Bởi hiếm khi du khách 
mới có cơ hội chứng kiến những phong tục của 
người Ainu bản địa và lắng nghe các bài hát dân ca 
của họ.

Sau khi bạn chứng kiến lễ cầu phúc trang 
trọng của các tu sĩ Ainu cho loài tảo cầu, mọi thứ 
trở nên sống động hơn khi đoàn diễu hành đuốc 
xuất phát cùng với màn trình diễn điệu nhảy truyền 
thống ấn tượng của cộng đồng người dân Ainu từ 
khắp Hokkaido quy tụ về. Hòa theo không khí lễ 
hội, bạn sẽ được tham gia một buổi tắm suối nước 
nóng dưới bầu trời sao tại một trong những ryokan 
sang trọng ở hồ Akan.

Thú cưng marimo
Tại Nhật Bản và rất nhiều nơi trên thế giới, 

người ta nuôi marimo như một loại thú cưng trong 
bể nước, bởi chúng có khả năng làm sạch bể và loại 
bỏ các loại rêu có hại. Có những thời điểm, giá một 
quả cầu Marimo ở Tokyo có thể lên tới 1.000 yên.

Quá trình nuôi marimo cũng rất đơn giản 
và không hề tốn nhiều công sức. Bạn chỉ cần tránh 
ánh nắng chiếu trực tiếp vào Marimo. Chúng phát 
triển tốt nhất trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bạn cũng cần chú ý xoay các mặt cầu 
thường xuyên để đảm bảo chúng được tiếp xúc với 
lượng ánh sáng bằng nhau, và giữ được hình dáng 
tròn. Nước trong bể chứa marimo nên được thay 
một tuần một lần, trừ khi trong bể có chứa máy 
lọc.■  

Người cha này đã thay đổi 
giới tính của mình để giành 
quyền nuôi con 

Một người đàn ông ở Ecuador đã 
thay đổi giới tính của mình để 
giành quyền nuôi 2 cô con gái 

của mình. Một công dân người Ecuador, ông René 
Salinas Ramos đã quyết định thực hiện phẫu thuật 
chuyển giới để có lợi thế hơn trong việc giành 
quyền nuôi con của mình một cách hợp pháp.

René Salinas Ramos cho biết: “Tôi chỉ thay 
đổi giới tính để có được quyền yêu thương và bảo 
vệ các con mình”.

Mặc dù chứng minh thư của Ramos hiện 
nay đã được đổi sang giới tính nữ, nhưng ông 
khẳng định mình làm vậy không phải vì xu hướng 
tính dục. Ramos cho rằng hệ thống pháp luật ở 
Ecuador luôn ưu tiên cho phụ nữ, do đó ông quyết 
định chuyển đổi giới tính để đòi quyền bình đẳng 
và quyền nuôi con của mình.

Ramos cho biết ông đã không thể gặp được 
2 cô con gái của mình trong hơn 5 tháng qua và 
nghi ngờ rằng 2 con của mình có thể bị lạm dụng 
nên rất nóng lòng muốn giành lại các con. Đến thời 
điểm hiện nay. ■
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 30/1 đến 5/2/2023

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
Con giáp này làm việc ở 

lĩnh vực nào cũng sẽ gặt hái tiền 
bạc, các khoản thu nhập chính 
hay phụ đều có dấu hiệu tăng 
tiến. Tuy nhiên tuổi Tý cần quản 
lý chặt chẽ tài chính nếu không 
muốn hao hụt nhanh chóng.

Công việc của tuổi Tý 
tương đối ổn định, thậm chí còn 

đạt được khá nhiều thành công với những bước tiến 
mới trên con đường công danh, sự nghiệp của 
mình. Nhưng có thể vì chính những thành công này 
mà tuổi Tý bị nhiều kẻ tiểu nhân đang ganh ghét, đố 
kị mà bày mưu tính kế quấy phá, hãm hại.

Vận tình duyên của tuổi Tý lại không được 
may mắn. Người có đôi gặp mâu thuẫn, cãi vã với 
đối phương vì nhiều vấn đề, nhưng có lẽ nguyên 
nhân chính là do cái tôi cá nhân quá lớn, không ai 
chịu nhường nhịn hay lắng nghe, vì thế mà vô tình 
làm tổn thương nhau.

Sức khỏe tuổi Tý có dấu hiệu tích cực. Tuy 
nhiên để đảm bảo cơ thể làm việc hiệu quả thì con 
giáp này cũng cần phải chăm lo, quan tâm đến bản 
thân nhiều hơn.

Giáp Tý (Kim): Tình yêu chưa tới. Bính Tý 
(Thủy): Công việc thăng trầm. Mậu Tý (Hỏa): 
Kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều. Canh Tý 
(Thổ): Cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nhâm 
Tý (Mộc): Nên học cách nghe từ nhiều phía.

2. Tuổi Sửu
Đầu tuần là lúc mà 

cát khí rất vượng, tốt cho 
việc cầu tài, tuổi Sửu nên tận 
dụng thời gian này để suy 
nghĩ về vấn đề đầu tư hay đưa 
ra những quyết định quan 
trọng về tài chính. 

Song Đại Hao hung tinh nhập mệnh thể 
hiện những mối nguy mất tiền hao của mà thời gian 
này tuổi Sửu cần phải đề phòng. Bạn chớ nên vội 
tin vào lời mời gọi của những kẻ tiểu nhân, nếu 
không chính mình sẽ là người khóc cuối cùng đó.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong tuần 
này không được thuận lợi cho lắm. Người độc thân 
có nhiều tâm sự, nỗi lòng nhưng lại khó nói ra. Do 
con giáp này vẫn bị ám ảnh hoặc lưu luyến quá khứ 
nên nghĩ đến tương lai lại cảm thấy chán nản và bế 
tắc trong chuyện tình duyên của mình.

Tuổi Sửu đang có nhiều cơ hội để vượt qua 
thử thách mà cấp trên đưa ra cho bạn. Có những 
chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay 
vào làm lại trở nên đơn giản. Ấn Quan kết hợp thì 
kết quả chỉ có mừng vui mà thôi.

Ất Sửu (Kim): Công việc tiến triển tốt. 
Đinh Sửu (Thủy): Lòng dạ rối bời. Kỷ Sửu (Hỏa): 
Cần nhiều động lực. Tân Sửu (Thổ): Nên giữ chặt 
tiền. Quý Sửu (Mộc): Tình cảm không lối thoát.

3. Tuổi Dần
Tuổi Dần trong tuần 

mới này sẽ có nhiều bất ngờ 
đang chờ đón bạn lắm đó. 
Tiền bạc trong tuần khá dồi 
dào, từ đầu tuần bản mệnh đã 
kiếm được vô khối cơ may 
kiếm tiền làm giàu cho mình, 

Thực Thần che chở nên chuyện gì cũng thuận lợi.
Có điều trong tháng có Tiểu Hao, con giáp 

này sẽ vẫn hao hụt tiền bạc ở những nơi không cần 
thiết, tuy nhiên không mất mát quá nhiều. Bản 
mệnh muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên kế 
hoạch tiết kiệm là hơn.

Đường tình cảm khá bình ổn, không có 
nhiều biến động. Con giáp này biết cách để làm cho 
người ấy yên lòng dù đôi bên cách xa nhau. Tuổi 
Dần cũng nên thể hiện tình cảm của mình nhiều 
hơn chút nữa nhé!

Trong công việc, những chú Hổ thể hiện 
quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Tỷ 
Kiên cho thấy bạn có thể gặp rắc rối khi khăng 
khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan 
tâm đến những người xung quanh. 

Giáp Dần (Thủy): Công việc có biến động. 
Bính Dần (Hỏa): Tự tin thái quá cũng không tốt. 
Mậu Dần (Thổ): Nên thể hiện tình cảm nhiều hơn. 
Canh Dần (Mộc): Tiền bạc dư dả. Nhâm Dần 
(Kim): Cần tâm sự và chia sẻ nhiều hơn.

4. Tuổi Mão
Công việc của 

tuổi Mão về cơ bản khá 
tốt. Con giáp này nhận 
được sự giúp đỡ của mọi 
người xung quanh nên 
được cấp trên đánh giá 

cao về những nỗ lực không ngừng của mình. 
Trong tuần xuất hiện những tin đồn thất 

thiệt có thể khiến tuổi Mão đứng ngồi không yên. 
Những người mà bạn có thể tin tưởng được lại là 
nơi bắt đầu chuyện thị phi. Sự việc lần này sẽ giúp 
cho tuổi Mão đề phòng hơn với những người xung 
quanh mình, hạn chế chia sẻ thông tin để không dễ 
dàng mắc phải bẫy của kẻ xấu.

 Vận trình tài lộc khá ổn định khi thu nhập 
chính và thu nhập phụ của con giáp này tăng lên 
không ngừng. Tuy nhiên tới cuối tuần thì vận may 
này mới xuất hiện, vì vậy những ngày đầu tuần con 
giáp này nên chi tiêu tiết kiệm để tránh những tình 
huống bất ngờ xảy ra, dễ lâm vào cảnh thiếu thốn, 
nợ nần. 

Phương diện tình yêu không có nhiều khởi 
sắc nhưng nhờ có quý nhân mà tuổi Mão sẽ gặp 
nhiều may mắn. Con giáp này có thể sẽ có những 
mối quan hệ mới, từ đây có thể tìm thấy nửa kia và 
có khả năng phát triển tình cảm thêm cao hơn.

Ất Mão (Thủy): Tình duyên bình yên. Đinh 
Mão (Hỏa): Tiền bạc dễ kiếm. Kỷ Mão (Thổ): Cần 

đề phòng tiểu nhân. Tân Mão (Mộc): Cuối tuần dễ 
mất tiền. Quý Mão (Kim): Công việc bất ổn.

5. Tuổi Thìn
Con giáp này có 

được cảm giác tự tin và 
khẳng định được giá trị bản 
thân mình trong công việc. 
Tuy nhiên bạn có đôi phần 
vội vàng và thiếu suy tính 
kĩ càng khi đưa ra những 

quyết định quan trọng.
Điều đó có thể gây ra cản trở nhiều hơn. 

Tuổi Thìn phải khá vất vả, thường xuyên di chuyển 
vì công việc. Con giáp này phải tốn nhiều thời gian 
để xử lý công việc nhưng không mang lại hiệu quả 
cao. Bù lại cuối tuần sẽ có khả năng thay đổi vận 
trình khi tuổi Thìn biết cách tận dụng những cơ hội 
trước mắt mình.

Về đường tài lộc, người kinh doanh, buôn 
bán có vận trình khá tốt đẹp, cho đến thời điểm giữa 
tuần. Nhưng càng về sau tình hình tài chính ngày 
càng sụt giảm. Tử vi hằng tuần nhắc nhở con giáp 
này phải có kế hoạch rõ ràng để tránh mắc phải sai 
lầm, thể hiện được những thế mạnh và nắm bắt 
được cơ hội tốt.

Tuần này vận trình tình cảm sụt giảm vì gặp 
phải hung vận khá lớn. Trong công việc và tình 
yêu, tuổi Thìn lại khác hẳn nhau. Với đối phương, 
con giáp này thiếu tự tin và gặp vấn đề trong việc 
thể hiện bản thân, sợ hãi không dám thổ lộ vì sợ bị 
từ chối, sợ thất bại sẽ đến với mình bất cứ lúc nào.

 Giáp Thìn (Hỏa): Mâu thuẫn bắt nguồn từ 
chuyện nhỏ nhặt. Bính Thìn (Thổ): Cần đề phòng 
tiểu nhân. Mậu Thìn (Mộc): Dễ bị vướng tin đồn thị 
phi. Canh Thìn (Kim): Công việc bất ổn. Nhâm 
Thìn (Thủy): Đầu tuần dễ mất tiền.

6. Tuổi Tị
Tuổi Tị có thể sẽ bất 

ngờ bởi những niềm hạnh 
phúc mà người ấy mang lại 
cho mình trong tuần này. 
Tình yêu không thể đoán 
trước được, nhiều người nói 
bạn chọn sai, nhưng bạn tin 
vào quyết định của mình.

Hung cát đan xen, 
Dịch Mã động tinh nhắc nhở con giáp này thường 
xuyên chăm sóc cho sức khỏe của mình bởi vì yêu 
cầu công việc mà những chú Rắn sẽ phải di chuyển 
khá nhiều, dễ mệt mỏi. 

Chính Ấn trao cho con giáp này động lực 
để tiến bước cũng như chỉ đường dẫn lối cho tuổi Tị 
tìm thấy được đường đi, phát triển được những 
tiềm năng của mình, tạo ra không gian lớn hơn cho 
bản mệnh thể hiện.

Điểm sáng trong tuần này của tuổi Tị có lẽ 
chính là đường tài lộc khởi sắc không ngừng. Có 
điều bản mệnh phải chờ đợi một chút, tài lộc chỉ 
vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn Thiên Tài 
sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. 

 Ất Tị (Hỏa): Tài lộc dồi dào. Đinh Tị 
(Thổ): Phát tài phát lộc. Kỷ Tị (Mộc): Tình cảm 
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thăng hoa. Tân Tị (Kim): Đào hoa nở rộ. 
Quý Tị (Thủy): Công việc bận rộn.

7. Tuổi Ngọ
Theo tử vi tuần mới 

của 12 con giáp, tuổi Ngọ 
đang có một tuần gặp nhiều 
may mắn, thuận lợi trong công 
việc. Con giáp này có thể hoàn 
thành những nhiệm vụ của 
mình một cách xuất sắc nhất 

có thể bằng việc tận dụng những thế mạnh của 
mình. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên ghi nhận và 
đánh giá cao.

Có điều vì tính chất của công việc nên tuổi 
Ngọ có thể phải di chuyển khá nhiều. Tuy vậy, 
trong tuần con giáp này không nên xuất hành đi xa. 
Tuổi Ngọ được nhắc nhở cần phải giữ an toàn cho 
bản thân, bởi điềm báo hung tinh có thể gây ra 
nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn.

Con giáp này có thể sẽ gặp phải rắc rối 
trong chuyện tiền bạc, không phải vì không làm ra 
tiền mà là vì không giữ được tiền trong tay mình. 
Người tuổi Ngọ vì một phút mù quáng, bốc đồng 
mà tin tưởng người không xứng đáng, để rồi chỉ 
biết cách chấp nhận mất tiền oan ức.

Đường tình duyên không có nhiều khởi 
sắc, đặc biệt là các cặp đôi phải vất vả mới tìm được 
tiếng nói chung và điểm cân bằng trong mối quan 
hệ của mình. Những người còn độc thân có lẽ chưa 
nghĩ tới chuyện yêu đương vì cảm thấy hài lòng với 
cuộc sống tự do, tự tại, không phải bận tâm nhiều 
thứ lúc này.

Giáp Ngọ (Kim): Tiền bạc dồi dào. Bính 
Ngọ (Thủy): Công việc bất ổn. Mậu Ngọ (Hỏa): 
Nhiều việc không như ý. Canh Ngọ (Thổ): Tình 
duyên khởi vượng. Nhâm Ngọ (Mộc): Kiếm tiền 
dễ dàng.

8. Tuổi Mùi
Vận trình tài lộc của 

người tuổi Mùi khá tốt đẹp. 
Tiền bạc vẫn đang đổ vào túi 
con giáp này ào ào, nhất là 
người làm kinh doanh, buôn 
bán. Tuy nhiên, con giáp này 
cần đề phòng tiền vào cửa 

trước rồi lại ra ở cửa sau, bởi điềm báo nguy cơ có 
tai họa xảy ra và bị chiếm đoạt tiền bạc.

Con đường đi đến thành công của tuổi Mùi 
khá chông gai, những quyết định sai lầm do nông 
nổi, thiếu suy nghĩ khiến bạn để lỡ mất cơ hội tốt 
của mình. Đây có thể là điều bạn thấy tiếc nuối khi 
nhìn lại quãng đường mình đã đi qua.

Phương diện tình yêu đào hoa nở rộ, tuổi 
Mùi sẽ có nhiều mối duyên tìm đến cùng một lúc. 
Tuy có nhiều người thầm thương trộm nhớ, thậm 
chí là bày tỏ nhưng dường như chẳng thể chạm nổi 
đến trái tim con giáp này dù chỉ là rung động một 
phút giây nào đó thôi.

Có lẽ rằng có duyên mà chưa có phận, hai 
người có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ duyên để 
thành một đôi. Đôi khi con giáp này cần có thêm 
chút may mắn để tìm được đúng người vào đúng 

thời điểm, tình yêu mới có thể đơm hoa kết trái chứ 
không phải để lại những sự tiếc nuối.

 Ất Mùi (Kim): Công việc tiến triển tốt. 
Đinh Mùi (Thủy): Có cơ hội thăng chức tăng 
lương. Kỷ Mùi (Hỏa): Tình duyên kém sắc. Tân 
Mùi (Thổ): Tai họa ập tới. Quý Mùi (Mộc): Gia đạo 
bất an.

9. Tuổi Thân
Tuổi Thân gặp nhiều 

chuyện may mắn khi cát khí 
vây quanh. Đường tài lộc có 
quý nhân phù trợ nên mọi 
việc đều thuận lợi, nếu con 
giáp nhanh tay nắm bắt cơ 

hội thì tiền bạc đổ về túi lại càng nhiều hơn.
Nhưng về đường công danh sự nghiệp thì 

con giáp này lại phải trải qua khá nhiều khó khăn, 
thử thách. Dù thời điểm đầu tuần có khởi sắc song 
chẳng thể nào theo đúng ý mình khi mà con giáp 
này không chịu lắng nghe những lời góp ý của 
những người xung quanh, rắc rối có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào.

Hình ảnh và danh tiếng cá nhân bị ảnh 
hưởng bởi những thông tin sai sự thật, nếu con giáp 
này không có biện pháp ngăn chặn đúng lúc thì dễ 
xảy ra những chuyện ngoài mong muốn.

Vận trình tình cảm có những chuyển biến 
tích cực. Những cố gắng, nỗ lực thay đổi để hòa 
hợp của hai người khiến mâu thuẫn và bất đồng 
được giảm đi đáng kể. Nhìn lại những thử thách, 
trở ngại đã vượt qua, chắc hẳn bạn sẽ thấy những 
chuyện này thực sự chẳng đáng để tranh cãi với 
nhau.

Giáp Thân (Thủy): Tiền bạc hao tổn. Bính 
Thân (Hỏa): Tình cảm vượng sắc. Mậu Thân 
(Thổ): Nhân duyên hòa hợp. Canh Thân (Mộc): 
Công việc có trở ngại. Nhâm Thân (Kim): Cần 
chấn chỉnh thái độ làm việc.

10. Tuổi Dậu
Xem tử vi tuần mới, 

tuổi Dậu mong muốn có 
được tình yêu đẹp như 
trong mộng thì hôm nay 
bạn sẽ được thỏa nguyện. 
Đào hoa khởi vượng, tình 

cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới.
Có điều, bên cạnh những niềm vui và hạnh 

phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy khi 
có Thiên Cẩu đứng bên cạnh, cản trở vận trình công 
danh sự nghiệp của con giáp này. Tiểu nhân ganh 
ghét trước những thành công mà bạn có được.

Tất nhiên trong tuần mới này những chú Gà 
sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành 
quả mà bạn có được sau bao công sức bỏ ra. Thiên 
Ấn cho thấy bản mệnh có sự sáng tạo mà không 
phải ai cũng có được.

Vận tài lộc của người tuổi Dậu thăng hoa 
rực rỡ. Con giáp này biết được điểm mạnh của 
mình ở đâu và tận dụng lợi thế đó để tạo ra cơ hội 
kiếm tiền cho bản thân. Con giáp này có thể khéo 
léo lợi dụng các mối quan hệ xã hội để giúp chặng 
đường phía trước của mình thêm thuận lợi.

Ất Dậu (Thủy): Tiền bạc bất ổn. Đinh Dậu 
(Hỏa): Tình duyên như ý. Kỷ Dậu (Thổ): Dễ gặp 
tiểu nhân. Tân Dậu (Mộc): Cần phải đề phòng kẻ 
xấu. Quý Dậu (Kim): Gặt hái được thành công.

11. Tuổi Tuất
Người tuổi  Tuất 

trong tuần mới này sẽ có 
được Thiên Đức cát tinh trợ 
mệnh, công việc tiến triển 
khá tốt đẹp. Bản mệnh có 
quý nhân giúp đỡ nên nhìn 
rõ hơn bước đường mình 
cần phải đi.

Ấn Quan hợp mệnh, tuổi Tuất biết được 
năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, 
bất chấp những khó khăn trước mắt. Con giáp này 
kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ không hề 
bỏ cuộc.

Song hung vận đeo bám nên chuyện tình 
cảm giữa bạn và người ấy có nhiều vết nứt. Bản 
mệnh không thực sự tự tin khi mà đối phương 
chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm 
nữa.

Về phương diện tiền bạc thì đầu tuần con 
giáp này gặp Kiếp Tài, dễ mất tiền vào nơi chẳng 
đáng. Nhưng cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối 
tuần thì tuổi Tuất sẽ có người giới thiệu cho việc 
làm tăng thu nhập ngay thôi.

Giáp Tuất (Hỏa): Tiền bạc bất ổn. Bính 
Tuất (Thổ): Dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mậu Tuất 
(Mộc): Công việc thuận lợi. Canh Tuất (Kim): Có 
quý nhân giúp đỡ. Nhâm Tuất (Thủy): Thăng quan 
tiến chức.

12. Tuổi Hợi
Tuổi Hợi tuần này 

vận trình công việc lên 
xuống không ổn định. 
May mắn là có quý nhân 
xuất hiện nên mọi chuyện 
rồi cũng được giải quyết 
êm xuôi. Nhưng không 
phải vì thế mà tuổi Hợi có 

thể bỏ qua lỗi lầm mình đã từng mắc phải, bạn cần 
rút ra bài học và kinh nghiệm để ứng phó trong 
những tình huống tương tự.

Phương diện tài lộc thì đây là tuần kinh 
doanh, buôn bán thuận lợi. Vận trình khởi sắc giúp 
cho tuổi Hợi làm gì cũng dễ dàng thành công, lợi 
nhuận tăng lên bội phần. Với những người làm 
công ăn lương thì cần phải chủ động hơn, tự tìm 
kiếm cơ hội để tăng thêm thu nhập.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của người tuổi 
Hợi không được vui vẻ cho lắm, thậm chí là chỉ 
nhận được tin buồn mà thôi. Người độc thân chưa 
thực sự tìm được người hài hòa về mặt tâm hồn và 
có tiếng nói chung với mình. Dường như hai người 
chịu đựng việc ở bên nhau chứ không phải tận 
hưởng cảm giác yêu đương hạnh phúc.

 Ất Hợi (Hỏa): Cấp trên ưu ái. Đinh Hợi 
(Thổ): Tình cảm rạn nứt. Kỷ Hợi (Mộc): Công việc 
thuận lợi. Tân Hợi (Kim): Cần cân đối chi tiêu. 
Quý Hợi (Thủy): Đề phòng tai họa bất ngờ. ■ 


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 16
	17: 17
	18: 18
	19: 19
	20: 20
	21: 21
	22: 22
	23: 23
	24: 24

