
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 11, 2023
2033

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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717-2008/1576

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

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

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

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

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

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

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

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

PRICEWHOLESALE 

Be a Smart Customer
Come shop with us and save

BIG $$$ in one stop @ a

Flooring 
     & Cabinets

Shaker Cabinets

Raised Panel Cabinets
Laminate Flooring

Spc Flooring

Engineer Wood Flooring
713-973-7800 Office

832-434-4552 Lucy

281-839-5885 Jason 

281-839-5888 Annie 

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

maxwellflooring@yahoo.com 

www.maxwellflooring.net 

Call For More Info:

GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

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

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

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

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

979-2040/1608

Giaù caû phaûi chaêng

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

Phi Tröôøng - Baùc Só - Thi Quoác Tòch

Theû Xanh - Ñi Chôï  v.. v..

Coù Xe Pick Up Truck

Xe 5 vaø 7 choã ngoài
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

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

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

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

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

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

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

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

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

923-2031/1599

Sở thú tổ chức 
sinh nhật cho khỉ đột 
già nhất thế giới

on khỉ đột già nhất 

Cthế giới vừa tròn 65 
tuổi và được tổ chức 

bữa tiệc nhỏ tại sở thú Berlin, Đức.
Khỉ đột là một sinh vật nổi 

tiếng với sức mạnh, trí thông minh 
và tuổi thọ cao. Fatou là tên của con 
khỉ đột vừa tròn 65 tuổi, sinh sống ở 
sở thú Berlin, Đức và đây là con khỉ 
đột già nhất thế giới.

Mới đây, sở thú Berlin đã tổ 
chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 65 
cho con khỉ đột Fatou. Những người 
chăm sóc ở sở thú đã làm cho khỉ 
một chiếc bánh sinh nhật từ gạo, trái 
cây yêu thích của nó.

Chia sẻ hình ảnh trên trang 
Instagram, đại diện sở thú cho biết: 
“Khỉ đột thân yêu của chúng tôi hôm 
nay tròn 65 tuổi. Đây là khỉ đột già 
nhất thế giới. Năm nay, bữa tiệc 
dành cho khỉ không thể thiếu bánh 
sinh nhật truyền thống. Bữa ăn sinh 
nhật luôn là một điều gì đó rất đặc 
biệt đối với Fatou”.

Những bức ảnh chia sẻ trên 
mạng xã hội cho thấy con linh 
trưởng khổng lồ đang thưởng thức 
một chiếc bánh trang trí bằng trái 
cây và kết thành con số 65.

Khỉ đột Fatou đến Berlin, 
Đức vào năm 1959 có một hoàn 
cảnh đáng thương và bất thường.

Một thủy thủ đã sử dụng chú 
khỉ đột nhỏ để thay tiền mặt trả cho 
chủ nhân quán rượu ở Marseilles, 
Pháp. Chủ nhân mới đưa nó đi khắp 
châu Âu trước khi đại diện sở thú ở 
Đức mua lại. Khi đó khỉ đột mới 
khoảng 2 tuổi. Fatou là một trong 
những động vật duy nhất tại sở thú 
Berlin sinh ra trong tự nhiên.

Năm 2019, kỷ lục Guinness 
thế giới vinh danh Fatou là “khỉ đột 
sống lâu nhất trong điều kiện nuôi 
nhốt”. Trước đó kỷ lục thuộc về một 
chú khỉ đột tên là Trudy sinh năm 
1956. Trudy sống đến 63 tuổi tại sở 
thú Little Rock, nó cũng là một con 
khỉ đột  sinh ra trong môi trường tự 
nhiên, sau đó được đưa vào sở thú.

Theo tổ chức Guinness, khỉ 
đột trong môi trường nuôi nhốt có 
tuổi thọ cao nhất khoảng 150 tuổi. ■ 
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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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Saudi Arabia cảnh báo hậu 
quả từ các biện pháp trừng phạt 
Nga

(VN+) - Bộ trưởng Saudi Arabia cảnh báo 
tất cả những cái gọi là biện pháp trừng phạt, cấm 
vận, cắt giảm đầu tư, sẽ hợp lại thành một hậu quả 
duy nhất, đó là thiếu nguồn cung tất cả các loại 
năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, 
Hoàng tử Abdulaziz bin Salman ngày 4/2 cảnh báo 
các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây 
áp đặt với Nga có thể gây thiếu hụt nguồn cung 
năng lượng trong tương lai. 

Trả lời câu hỏi về vấn đề trên tại một hội 
nghị về năng lượng ở thủ đô Riyadh, ông 
Abdulaziz bin Salman nêu rõ: “Tất cả những cái 
gọi là biện pháp trừng phạt, cấm vận, cắt giảm đầu 
tư, sẽ hợp lại thành một hậu quả duy nhất, đó là 
thiếu nguồn cung tất cả các loại năng lượng vào 
thời điểm rất cần năng lượng”.

Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman cũng cho 
biết Saudi Arabia đang thúc đẩy để gửi tới Ukraine 
khí hóa lỏng (LPG) thường được sử dụng để đun 
nấu và sưởi ấm. 

Toàn cảnh một cơ sở lọc dầu của Rosneft ở 
thị trấn Gubkinsky, phía Tây Siberia, Nga

Là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế 
giới, Saudi Arabia là một trụ cột trong OPEC+ 
(gồm 13 thành viên OPEC và các đối tác sản xuất 
dầu, trong đó có Nga).

Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman nhấn 
mạnh OPEC+ thực hiện các vấn đề chính sách liên 
quan đến thị trường năng lượng và dầu mỏ, không 
can dự các vấn đề chính trị. 

Trong cuộc họp mới đây nhất vào ngày 1/2, 
OPEC+ đã thống nhất giữ nguyên mức cắt giảm 
sản lượng 2 triệu thùng/ngày hiện nay, trong bối 
cảnh triển vọng nhu cầu nhiên liệu đang dần cải 
thiện tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế 
giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu toàn cầu. 

Mức cắt giảm trên tương đương khoảng 
2% nhu cầu thế giới, được OPEC+ nhất trí thực 
hiện từ tháng 11/2022 đến hết năm 2023 nhằm hỗ 
trợ thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của 
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), xung đột giữa 
Nga và Ukraine bùng phát từ ngày 24/2/2022 chưa 
dẫn đến việc mất nguồn cung cấp dầu cho thị 
trường.

Hiện chưa rõ tác động của các biện pháp 
trừng phạt đối với dòng năng lượng và khả năng 
mất nguồn cung sẽ kéo dài bao lâu.

Nga là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 thế 
giới sau Mỹ và Saudi Arabia. Vào tháng 1/2022, 
tổng sản lượng dầu của Nga là 11,3 triệu 
thùng/ngày, trong đó 10 triệu thùng/ngày là dầu 
thô, khí ngưng tụ 960 kb/ngày và NGL 340 
kb/ngày.

Để so sánh, tổng sản lượng dầu của Mỹ là 
17,6 triệu thùng/ngày trong khi của Saudi Arabia là 
12 triệu thùng/ngày. 

Các tay súng thánh chiến 
tấn công trại tị nạn tại Niger

(VN+) - Theo một quan chức địa phương, 
các phần tử thánh chiến trang bị nhiều vũ khí từ 
Mali tiến vào khu vực bằng xe máy và nổ súng, sau 
đó rút trở lại Mali.

Giới chức địa phương Niger ngày 4/2 cho 
biết các tay súng thánh chiến đã tấn công một trại tị 
nạn tại vùng Tahoua giáp giới Mali và sát hại 9 
người, 1 người khác bị thương, trong khi 6 người 
chưa rõ tung tích. 

Khu trại nói trên là trại tị nạn của người 
Mali. 

Theo một quan chức địa phương, các phần 
tử thánh chiến trang bị nhiều vũ khí từ Mali tiến 
vào khu vực bằng xe máy và nổ súng, sau đó rút trở 
lại Mali.

Một nguồn tin an ninh đã xác nhận xảy ra 
tấn công, song không cung cấp thêm chi tiết.

Vùng Tahoua của Niger giáp giới Mali và 
Burkina Faso, 2 quốc gia đang phải đối mặt với 
hàng loạt vụ tấn công khủng bố do các phần tử 
thánh chiến thực hiện.

Các tay súng Boko Haram tại Niger trong 
một cuộc tấn công ngày 2/1/2018. (Ảnh minh họa)

Từ năm 2017, Tahoua đã hứng chịu nhiều 
cuộc tấn công do các nhóm vũ trang có quan  hệ với 
các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi 
giáo (IS) tự xưng thực hiện. 

Hồi tháng 3/2021, các phần tử thánh chiến 
đã giết hại 141 người dân ở khu vực này.

Tháng 5/2021, các phần tử thánh chiến tiến 
hành một vụ phục kích và giết hại 16 binh sĩ Niger. 
Tháng 11 cùng năm, 35 thường dân bị sát hại trong 
một vụ tấn công. 

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hiện có 
hơn 61.000 người Mali tị nạn tại Tahoua và vùng 
Tillaberi lân cận.

Ngoại trưởng Cuba và Iran 
thảo luận chương trình nghị sự 
chung

(VN+) - Hai bộ trưởng đã trao đổi về nhiều 
vấn đề quốc tế đáng chú ý, trong đó lên án việc các 
quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn 
phương và can thiệp vào công việc nội bộ của các 
quốc gia khác.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, 
ngày 4/2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez 
Parrilla đã có cuộc họp với người đồng cấp Iran 
Hosein Amir Abdolahianm tại thủ đô La Habana, 
trong đó thảo luận các vấn đề cùng quan tâm ở cấp 
quốc gia và quốc tế.

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết tại cuộc họp, 
hai bộ trưởng đã trao đổi về thực trạng quan hệ 
song phương, các dự án hợp tác chính đang được 
phát triển, cũng như nhiều vấn đề quốc tế đáng chú 
ý, trong đó lên án việc các quốc gia áp đặt các biện 
pháp trừng phạt đơn phương và can thiệp vào công 
việc nội bộ của các quốc gia khác.

Khách du lịch tham quan khu phố cổ ở thủ 
đô La Habana, Cuba

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cảm ơn Iran đã 
luôn hỗ trợ đảo quốc Caribe này trong việc kêu gọi 
dỡ bỏ bao vây cấm vận, đồng thời nêu bật sự hợp 
tác tích cực trong lĩnh vực đa phương.

Bộ trưởng Rodríguez nhấn mạnh tầm quan 
trọng của mối quan hệ ngoại giao được duy trì suốt 
hơn 40 năm giữa hai quốc gia và tái khẳng định 
quan điểm của Cuba về việc bảo vệ sử dụng năng 
lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Iran 
Abdolahianm mô tả mối quan hệ giữa hai nước là 
“vững chắc, nhất quán và lịch sử”.

Chiều cùng ngày, ông Abdolahianm đã có 
cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. 

Cuba là điểm dừng chân thứ tư trong 
chuyến công du Mỹ Latinh của Bộ trưởng Ngoại 
giao Iran.

Trước đó, ông Abdolahianm đã thăm 
Mauritania, Venezuela và Nicaragua nhằm mục 
đích tăng cường hơn nữa các liên minh chiến lược.

Cuba và Cộng hòa Hồi giáo Iran có quan hệ 
ngoại giao không bị gián đoạn kể từ ngày 8/8/1979 
và hiện đang duy trì các thỏa thuận cấp cao trong 
các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, ngân 
hàng và công nghiệp.
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Libya kêu gọi các công ty 
toàn cầu hỗ trợ ngành dầu khí 
nước nhà

(VN+) - Thủ tướng Libya Dbeibah đã kêu 
gọi các công ty dầu mỏ toàn cầu nối lại hoạt động 
tại Libya, trong lúc quốc gia Bắc Phi đang bước 
vào qua giai đoạn ổn định.

Trong bài phát biểu thay mặt Thủ tướng 
Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) 
Abdul Hamid Dbeibah tại diễn đàn Hỗ trợ ngành 
Dầu khí do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya 
(NOC) tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngày 4/2, Bộ trưởng Tài chính Libya 
Khalid Al-Mabrouk cho biết Thủ tướng Dbeibah 
đã kêu gọi các công ty dầu mỏ toàn cầu nối lại hoạt 
động tại Libya, trong lúc quốc gia Bắc Phi đang 
bước vào qua giai đoạn ổn định.

Theo ông Al-Mabrouk, Thủ tướng 
Dbeibah đã tái khẳng định sự ủng hộ của GNU đối 
với các nỗ lực của NOC trong việc hỗ trợ kích hoạt 
các thỏa thuận đã ký và ký kết những thỏa thuận 
mới, qua đó góp phần thúc đẩy sản lượng dầu khí 
của Libya.

Một cơ sở khai thác dầu ở thị trấn al-
Buraqah, Libya

Trong khi đó, Chủ tịch NOC Farhat 
Bengdara đã ca ngợi vai trò của GNU, quân đội và 
các thể chế nhà nước khác trong việc ổn định và hỗ 
trợ ngành dầu khí, coi đây là một yếu tố quan trọng 
thu hút sự trở lại của các công ty dầu khí toàn cầu.

Tại diễn đàn dầu khí Istanbul, NOC đã 
trình bày tầm nhìn và kế hoạch gia tăng sản lượng 
của ngành dầu khí Libya cũng như hỗ trợ ngành 
ngân hàng và các tổ chức tài chính cung cấp vốn 
cho các dự án năng lượng tại Libya.

Diễn đàn cũng đã thảo luận về quan hệ đối 
tác giữa khu vực tư nhân Libya và các công ty nước 
ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.

Ngoài các quan chức đến từ các bộ, ngành 
của Libya như Ngân hàng Trung ương Libya, Cơ 
quan kiểm toán, Cơ quan quản lý đầu tư Libya và 
ngân hàng nước ngoài Libya, Diễn đàn dầu khí 
Istanbul còn có sự tham gia của đại diện các công ty 
năng lượng quốc tế như Eni (Italy), Total (Pháp), 
ConocoPhillips (Mỹ), Repsol (Tây Ban Nha), 
OMV (Áo) và Wintershall (Đức). 

Cũng như các công ty Libya hoạt động 

trong lĩnh vực này, bao gồm Zueitina, Al-Waha, 
Arabian Gulf, Acacus, Mellitah, Sarir, Harouge và 
Al-Mabrouk.

Người dân Israel tiếp tục 
biểu tình phản đối cải cách tư 
pháp

(VN+) - Tại Tel Aviv, khoảng 60.000 người 
đã tập trung ở nơi đặt khu nhà phức hợp của chính 
phủ kêu gọi Thủ tướng Netanyahu ngừng thực hiện 
kế hoạch cải cách tư pháp được cho đi ngược tiến 
trình dân chủ hóa.

Tối 4/2, hàng chục nghìn người dân Israel 
tiếp tục xuống đường trong ngày cuối tuần thứ 5 
liên tiếp để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của 
chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu 
đứng đầu.

Tại Tel Aviv, khoảng 60.000 người đã tập 
trung ở đường Kaplan, nơi đặt khu nhà phức hợp 
của chính phủ, kêu gọi Thủ tướng Netanyahu 
ngừng thực hiện các kế hoạch cải cách tư pháp 
được cho đi ngược tiến trình dân chủ hóa, như can 
thiệp vào công việc của tòa án tối cao hay phân biệt 
người đồng giới.

Trong khi đó, khoảng 10.000 người khác 
cũng xuống đường biểu tình ở thành phố Haifa, 
miền Bắc Israel, bất chấp trời mưa. 

Ở các thành phố khác như Jerusalem, 
Ra'anana, Kfar Saba, người biểu tình ít hơn, 
khoảng 2.000 người.

Tham gia biểu tình có nhiều nhân vật 
đương chức hoặc từng giữ các chức vụ quan trọng 
trong các cơ quan, tổ chức lớn tại Israel, như Thị 
trưởng Tel Aviv Ron Huldai, cựu Thủ tướng Yair 
Lapid, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, 
cựu Giám đốc cảnh sát Roni Alsheich.

Không chỉ người dân, đại diện các giới như 
luật sư, doanh nghiệp, báo chí, sinh viên cũng đã tổ 
chức nhiều cuộc biểu tình riêng để phản đối cải 
cách tư pháp.

Người dân biểu tình ở Tel Aviv
Hôm 3/2, Tổng thống Israel Isaac Herzog 

đã đề xuất tạm hoãn 2 tuần đối với tiến trình cải 
cách tư pháp ở nước này và tiến hành tham vấn với 
các bên.

Tổng thống Herzog cho biết đã “nỗ lực 
trong nhiều tuần qua để ngăn chặn một cuộc khủng 
hoảng hiến pháp lịch sử và sự rạn nứt ngày càng 

sâu sắc trong nội bộ quốc gia”. 

Séc và Áo chấm dứt biện 
pháp kiểm soát biên giới với 
Slovakia

(VN+) - Từ cuối tháng 9/2022, Séc và Áo 
bắt đầu áp đặt và nhiều lần gia hạn các biện pháp 
kiểm soát biên giới với Slovakia nhằm đối phó với 
tình trạng gia tăng người di cư bất hợp pháp.

Cộng hòa Séc và Áo đã thông báo dỡ bỏ các 
biện pháp kiểm soát biên giới với Slovakia, kéo dài 
hơn 4 tháng qua và khiến quan hệ giữa 3 quốc gia 
Trung Âu này trở nên căng thẳng.

Bộ Nội vụ Séc thông báo từ 0h ngày 5/2 sẽ 
nới lỏng kiểm soát và chỉ tiến hành kiểm tra ngẫu 
nhiên phương tiện nhập cảnh từ Slovakia.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Áo cho biết từ 6/2, 
nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên 
giới với Slovakia nhưng sẽ vẫn triển khai lực lượng 
tuần tra, máy bay không người lái tại các khu vực 
biên giới.

Từ cuối tháng 9 năm ngoái, Séc và Áo bắt 
đầu áp đặt và nhiều lần gia hạn các biện pháp kiểm 
soát biên giới với quốc gia láng giềng Slovakia 
nhằm đối phó với tình trạng gia tăng người di cư 
bất hợp pháp và nạn buôn người.

Các sĩ quan cảnh sát Séc tuần tra tại khu 
vực biên giới với Slovakia

Séc cho biết trong năm ngoái đã phát hiện 
gần 22.000 người di cư bất hợp pháp, tăng mạnh so 
với con số chỉ hơn 1.300 người trong năm 2021.

Áo, Séc và Slovakia là thành viên Liên 
minh châu Âu (EU) và tham gia khu vực đi lại tự do 
Schengen.

Theo quy định của khối, các nước thành 
viên có quyền duy trì kiểm soát biên giới trong 
vòng tối đa 6 tháng.

Slovakia đã chỉ trích gay gắt việc kiểm soát 
biên giới của các quốc gia láng giềng.

Nước này khẳng định nạn di cư bất hợp 
pháp cần phải được giải quyết bằng các biện pháp 
khác như bảo vệ biên giới bên ngoài khu vực, thực 
hiện các biện pháp khẩn cấp ở cấp độ xuyên quốc 
gia, đồng bộ hóa chính sách thị thực của các quốc 
gia ngoài EU với chính sách chung của khối.
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Thú vui kỳ lạ của giới nhà 
giàu khi đi du lịch: Gội đầu bằng 
nước có ga, thuê máy bay cho 
chó

Sở hữu nhiều tiền hơn nên giới nhà 
giàu cũng có không ít những thói 
quen “khác người', miễn là đáp ứng 

được hết các yêu cầu mà họ đưa ra, thì tiền chưa 
bao giờ là vấn đề.

Có nhiều tiền hơn nên giới nhà giàu cũng 
có không ít những thói quen “khác người”, miễn là 
đáp ứng được hết các yêu cầu mà họ đưa ra, thì tiền 
chưa bao giờ là vấn đề.

Chẳng khó để chúng ta có thể nhìn thấy 
cuộc sống của người giàu có trên các trang mạng xã 
hội, các phương tiện truyền thông. Những trò chơi 
xa xỉ, những chiếc siêu xe đắt tiền hay những 
chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền tư nhân không 
phải là hình ảnh xa lạ, nhưng không phải tất cả 
những người giàu đều như thế.

Washington Post đã phỏng vấn một số nhân 
viên làm trong ngành du lịch và phục vụ để hỏi 
thăm về những yêu cầu kỳ quặc nhất mà họ từng 
nhận được từ những vị khách siêu giàu của mình. 
Và kết quả sẽ không khiến mọi người phải thất 
vọng.

Chuyến mua sắm trị giá 4 triệu USD
Hướng dẫn viên du lịch tại thành phố New 

York, Christina Stanton, đã tiết lộ về trải nghiệm 
khi làm việc với vợ chồng một nhà tài phiệt người 
Nga. Cụ thể, khi ba đứa trẻ được đưa đi chơi với 
một hướng dẫn viên riêng, Staton đưa người vợ đến 
một cửa hàng xa xỉ, nơi đã đóng cửa chỉ để đón tiếp 
riêng hai người. Tại đây, người vợ mua những đôi 
giày cao gót. Staton ước tính rằng trong suốt 4 ngày 
đi cùng cô, người vợ đã chi khoảng 4 triệu USD.

Khi Staton biết được tên của khách hàng 
vào cuối chuyến đi, cô đã lên Google tìm kiếm và 
nhận ra rằng chồng của người phụ nữ đó là một 
trong những người đàn ông giàu nhất thế giới. Mặc 
dù sự giàu có đó cùng đáng ngạc nhiên như cách 
mà họ trả tiền cho hóa đơn, nhưng có một chi tiết lại 
khiến cô hướng dẫn viên lành nghề chú ý hơn cả.

Khi gia đình tụ tập lại cùng nhau để dùng 
bữa tại một nhà hàng, cô phát hiện rằng “gia đình sẽ 
không nói chuyện với những người phục vụ, mà 
chỉ nói chuyện với những vệ sĩ riêng của họ”. Khi 
một trong những đứa trẻ muốn có ống hút nhưng 
người phục vụ lại quên mất điều đó, cách người vệ 
sĩ nói chuyện với phục vụ khiến Staton cảm giác 
như “anh ta sắp giết ai đó bằng tay không”.

Gội đầu bằng nước có ga
Nhà lập kế hoạch du lịch Sandra Weinacht 

thường xuyên nghe được những câu chuyện về giới 
nhà giàu từ bạn bè và những người quen làm việc 
trong các khách sạn năm sao. Một lần, cô đã chia sẻ 
câu chuyện về một vị khách người Nga khá “khó 
tính”. Theo yêu cầu, khách sạn đã đặt một số lượng 
lớn nước khoáng có ga để phục vụ riêng cho ông, 
nhưng thay vì để uống, vị khách này chỉ dùng nó để 

gội đầu, và từ chối bất kỳ một loại nước khoáng nào 
ngoài nhãn hiệu này.

Trong trường hợp khác, một yêu cầu ngớ 
ngẩn đã được kể lại bởi phát ngôn viên của 
Nightfall Group. Cụ thể, khi thuê biệt thự tại Los 
Angeles, vị khách đã yêu cầu người quản lý mang 
đến cho mình một nàng tiên cá cho bữa tiệc sắp 
được tổ chức.

Ngoài ra, họ còn nhận được các yêu cầu 
quy mô lớn hơn. Chẳng hạn, một vị khách hàng đã 
yêu cầu khách sạn lắp đặt cho mình một chiếc két 
sắt có thể kiểm soát nhiệt độ trong căn hộ cho thuê 
1 tuần. Mục đích của chiếc két là dùng để cất giữ hũ 
tro cốt của mẹ cô ấy. Không những thế, có vụ khách 
hàng còn muốn ông già Noel và những chú tuần lộc 
thật xuất hiện tại căn hộ của mình vào đêm Giáng 
sinh. Những yêu cầu có phần quá quái dị này 
thường khó có thể được thực hiện.

Không tiếc tiền cho thú cưng
Vào cuối tháng 2 năm 2021, trong khi mối 

lo lắng về việc đi lại giữa đại dịch đang lên đến đỉnh 
điểm và các hạn chế nghiêm ngặt đã trở thành quy 
định chung, hãng cho thuê máy bay Monarch Air 
Group đã nhận được đơn hàng di chuyển từ Santa 
Barbara (Hoa Kỳ) đến Vancouver (Canada). Các 
phi công đã rất hoang mang khi hành khách duy 
nhất của họ xuất hiện.

Đó là Bella, một chú chó lai giữa giống 
Husky Siberian và chó phốc sóc, đã được đưa về 
nhà trên một chuyến đi trị giá 60.000 USD.

Đây không phải là trường hợp duy nhất liên 
quan đến những chú chó. Jens Maier - chủ khách 
sạn Dolder Grand, Zurich - cũng đã chia sẻ về trải 
nghiệm của mình với chú chó của vị khách siêu 
giàu.

“Cô ấy yêu cầu chúng tôi sắp xếp một bãi 
cỏ vuông để chú chó có thể đi vệ sinh trong phòng. 
Chúng tôi cảm thấy kỳ quặc, nhưng luôn sẵn sàng 
để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng”, Jens nói.

Các nhân viên đã đề nghị được dắt chú chó 
đi dạo quanh những con đường thay vì đi vệ sinh 
trong phòng, nhưng vị khách khăng khăng từ chối 
và yêu cầu một bãi cỏ phải được chuyển đến trong 
vòng 2 giờ.

Tất nhiên, Jens không thể chạy xuống cửa 
hàng chỉ để lấy một mét vuông cỏ. May mắn thay, 
với sự giúp đỡ của một người bán hoa địa phương, 
cô đã tìm được một ít cỏ nhân tạo trong thời gian 
ngắn. Người phụ nữ rất vui mừng khi biết được yêu 
cầu của mình được thoả mãn.

Quyền riêng tư được đặt lên hàng đầu
Trong khi một số người giàu có và nổi tiếng 

thích phô trương sự xa hoa của mình, thì nhiều 
người lại lựa chọn giữ kín. Rob DelliBovi, người 
sáng lập công ty du lịch RDB Hospitality cho biết 
nhiều khách hàng yêu cầu họ phải ký thỏa thuận để 
bảo mật thông tin.

Một lần, tại khu nghỉ dưỡng sang trọng 
Kalon Surf, một người phụ nữ đã gọi điện tới và hỏi 
rằng liệu có ai đi cùng trong danh sách đặt phòng 
của chồng bà ấy hay không, tuy nhiên nhân viên 
không thể chia sẻ thông tin.

“Quyết định và quyền riêng tư là ưu tiên 
hàng đầu của chúng tôi”, chủ sở hữu công ty cho 
biết.

Dù người phụ nữ đã giải thích rằng bà biết 
chuyện chồng ngoại tình và muốn hỏi để xác nhận 
thông tin, thì khách sạn vẫn không thể thay đổi 
chính sách đã quy định. Cuối cùng, người vợ đã kết 
thúc cuộc nói chuyện bằng một yêu cầu: “Liệu 
khách sạn có thể nhờ huấn luyện viên lướt sóng xô 
ông ta vào cơn sóng lớn nhất và khiến ông ta bị 
thương hay không?”.

Chú ếch trị giá 50.000 USD
Đối với nhiều người trong ngành khách 

sạn, điều khiến họ khó hiểu không phải là nội dung 
của các yêu cầu, mà là lý do tại sao khách hàng lại 
đưa ra yêu cầu như thế. Curtis Crimmins, từng là 
hướng dẫn viên tại khách sạn năm sao và hiện là 
người sáng lập công ty khởi nghiệp Roomza, đã kể 
về yêu cầu kỳ lạ của một vị khách giàu có mà anh 
từng phục vụ. Theo đó, vị khách này đã yêu cầu 
một con ếch cây cho con gái của mình.

Crimmins phải xin được phê duyệt của Bộ 
Nông nghiệp nếu muốn đưa một con ếch vào nước 
này: “50.000 USD cho một con ếch bị bỏ lại phòng 
khi họ rời đi”.

Trị giá đến 50.000 USD, nhưng chú ếch lại 
bị bỏ lại

Quy tắc 80 - 20
Schigt đã giao dịch với những khách hàng 

giàu có kể từ khi ông mở cơ sở kinh doanh ở Costa 
Rica vào năm 2011. Sau khi làm việc trong hơn 
một thập kỷ, ông nhận ra rằng hầu hết các vị khách 
đều dễ phục vụ, nhưng một số ít khác lại thường tỏ 
ra không hài lòng.

Đối phó với những khách hàng khó tính là 
một tình huống xấu ở cả hai mặt. Nhân viên không 
những không thể xoa dịu những vị khách này, mà 
còn khiến cho họ không có thời gian để lo cho 
những vị khách khác. 

Đôi khi, việc nhân viên yêu thích những 
khách hàng dễ tính cũng là một cách để giải quyết 
vấn đề. Điều đó sẽ khiến những khách hàng khó 
tính nhận ra rằng những người còn lại được vui vẻ 
và được chú ý nhiều hơn.

“Trước đây, chúng tôi nhận ra rằng mình 
đang dành 80% thời gian chỉ cho 20% khách hàng. 
Những vị khách đó rất khắt khe, và dù có làm gì thì 
họ cũng chẳng vui vẻ”, Schigt nói. Hiện tại, ông 
đang cố đào tạo nhân viên của mình cố gắng làm 
hài lòng mọi người, nhưng đồng thời cũng không 
được quên đi những vị khách khác. ■
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Nhà hàng đạt sao Michelin 
kỳ lạ nhất thế giới: 'Ăn một bát 
cháo lội 3 quãng đồng' - đắt 
nhưng đáng

Vừa phải trả nhiều tiền, vừa phải lặn 
lội đường sá xa xôi nhưng nhiều 
người vẫn bất chấp để có một bữa 

ăn ngon ở nhà hàng kỳ lạ nhất thế giới này.
Đi ăn mà như đi thám hiểm!
Đó chính xác là câu miêu tả đúng nhất khi 

nói về nhà hàng đạt sao Michelin mang một cái tên 
rất “độc lạ” - KOKS. Đây được mệnh danh nhà 
hàng đạt sao Michelin ở nơi xa xôi nhất thế giới. 
Thực khách không chỉ phải chi một khoản tiền lên 
đến hàng trăm USD, mà còn phải vượt qua một 
quãng đường xa xôi, vất vả, mới có bữa ăn ngon.

Để đến được KOKS, trước tiên, bạn phải 
ngồi máy bay đến Quần đảo Faroe, một quần đảo 
của Đan Mạch, cách Scotland 321km về phía Bắc, 
thuộc khu vực Bắc Đại Tây Dương lạnh giá. 

Khi đặt chân lên đến đảo, bạn lái xe dọc 
theo những con đường ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp 
xuyên qua vùng đất mang phong cảnh tựa như 
trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. 
Chưa hết, bạn phải băng qua một đường hầm dưới 
biển để đến rìa Hồ Leynavatn vắng vẻ.

Từ đó, bạn phải để xe lại để leo lên ghế sau 
của chiếc Land Rover chuyên phục vụ cho việc di 
chuyển trên dốc đá đến cái đích cuối cùng: một 
ngôi nhà bằng gỗ nằm biệt lập. Đó chính là nơi tọa 
lạc của nhà hàng KOKS - nhà hàng đạt sao 
Michelin ở nơi xa xôi nhất thế giới. Trong tiếng 
Faroese, KOKS có nghĩa là một kẻ tán tỉnh, hoặc 
một người theo đuổi sự hoàn hảo vì điều gì đó.

Ấy thế mà, dường như quãng đường đó vẫn 
chưa đủ “hoành tráng”. Vào ngày 23 tháng 2, bếp 
trưởng của nhà hàng, Poul Andreas Ziska, quyết 
định chuyển KOKS sang Greenland vào 2 mùa hè 
của năm 2022 và 2023, trong lúc cơ sở trên đảo 
Faroe được sửa chữa.

Quần đảo Faroe, một quần đảo cách 
Scotland khoảng hơn 300km về phía Bắc, có diện 
tích hơn 1.000km2, dân cư thưa thớt với hơn 
50.000 người và 70.000 con cừu.

Cụ thể, nhà hàng đặt tại khu nghỉ dưỡng 
Ilimanaq Lodge, cách Ilulissat, một thị trấn nổi 
tiếng với những tảng băng trôi, 40 phút đi thuyền 

qua vịnh. Đây là lần đầu tiên một nhà hàng 
Michelin có mặt ở Greenland.

Việc di chuyển đến đây không dễ hơn đến 
quần đảo Faroe. Du khách sẽ phải bay từ Đan Mạch 
hoặc Iceland đến sân bay Ilulissat, sau đó ngồi tàu 
khoảng nửa tiếng để đến Ilimanaq. Nhà hàng, chỉ 
có sức chứa 30 khách, mở cửa từ giữa tháng 6 đến 
giữa tháng 9 vào năm 2022 và 2023.

Những món ăn tinh tế hiếm nơi nào có 
được

KOKS được điều hành bởi đội ngũ gồm 20 
người, bao gồm cả đầu bếp và nhân viên phục vụ. 
mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau. Năm 
2017, nhà hàng này đạt một sao Michelin và đến 
năm 2019 lại đạt thêm một sao nữa.

Bên cạnh vị trí xa xôi đặc biệt, KOKS luôn 
thu hút sự tò mò của du khách từ nơi xa đến bằng 
thực đơn trải nghiệm bao gồm 17-20 món lấy cảm 
hứng từ ẩm thực Na Uy. Các món ăn ở đây luôn đề 
cao quy trình khai thác bền vững và các kỹ thuật 
truyền thống như lên men.

Thịt cừu lên men, đặc sản của người Faroe. 
“Thực phẩm lên men có lẽ là di sản văn hóa quan 
trọng nhất mà chúng tôi có”, Johannes Jensen, 
doanh nhân đứng sau KOKS, cho biết.

KOKS thường sử dụng các nguyên liệu địa 
phương hoặc tự trồng như dâu dại, hoa, thảo mộc, 
các loại thủy hải sản, thịt cừu, nhím biển... Theo 
bếp trưởng Poul Andrias Ziska, thực đơn chủ yếu 
tập trung vào hương vị nguyên bản và tinh khiết 
của đại dương.

Nguyên liệu thô luôn là cốt lõi trong các 
món ăn của KOKS. Đầu bếp đồng thời là người 
sáng lập KOKS - Leif Sørensen - cho biết anh 
muốn giới thiệu cho thực khách những nguyên liệu 
hảo hạng của quần đảo Faroe và tinh chế ra những 
món ăn khiến ai thưởng thức rồi cũng “nhớ mãi 
không quên”.

Địa hình, khí hậu khiến việc trồng rau trên 
đảo Faroe trở nên khó khăn và người dân ở đây 
không có truyền thống ăn các loại hải sản có vỏ ở 
vùng biển của họ mà thường xuất khẩu phần lớn 
sản lượng đánh bắt được sang các nước láng giềng 
châu Âu ở phía Đông Nam.

Thay vào đó, chế độ ăn uống truyền thống 
của địa phương chủ yếu bao gồm cá tuyết, cá voi, 
trứng chim biển và thịt cừu sấy khô có mùi hăng, 
được xử lý không muối.

Ziska, người từng là bếp phó của ông Leif 
Sørensen cho đến khi tiếp quản nhà hàng vào năm 
2014, đã phát triển thực đơn hơn 17 món. “Chúng 
tôi làm việc rất chăm chỉ với hương vị sạch sẽ, tinh 
khiết của đại dương”, anh nói. “Chúng tôi muốn 
làm nổi bật lên sự tinh khiết đó bằng hương vị lên 
men của các món truyền thống trên hòn đảo”.

Các món ăn như dồi (một món ăn được làm 
từ lòng của động vật có dạng hình ống, được nhồi 
đầy hỗn hợp gồm tiết và các loại rau gia vị...) với 
tim cá voi xông khói, món thịt bò Wellington và 
món tráng miệng việt quất với rau diếp biển đã giúp 
KOKS giành được ngôi sao Michelin thứ hai vào 
năm 2019. ■ 

Bí ẩn “hố thiên đường” sâu 
nhất thế giới ở Trung Quốc

Với những bức tường gần như thẳng 
đứng, hố thiên đường Xiaozhai, 
Trung Quốc sâu trên 600m, thể 

tích lên đến 119.349 triệu m³.
Được các chuyên gia phát hiện lần đầu tiên 

vào năm 1994, hố sụt sâu nhất thế giới này nằm ở 
huyện Phụng Tiết (Fengjie), thành phố Trùng 
Khánh, Trung Quốc. Trong những trận mưa lớn, 
đôi khi người ta có thể nhìn thấy một thác nước đổ 
xuống những bức tường dốc của hố.

Hang Difeng, nơi có hố sụt, được hình 
thành từ một dòng sông ngầm chảy xiết. Con sông 
này hiện có thể được nhìn thấy ở độ sâu dưới cùng 
của hố. Nước con sông trong suốt, chảy qua các hệ 
thống hang động bên trong. Con sông chạy dài 
khoảng 8,5km từ khe nứt Tianjing dưới lòng đất, 
trước khi chảy đến vách đá thẳng đứng của sông 
Migong. Nơi đây hệ thống nước ngầm tạo thành 
một thác nước cao 46m.

Có 1.285 loài thực vật sống ở độ sâu của hố 
sụt Xiaozhai, tạo nên hệ sinh thái phong phú, độc 
đáo và quý hiếm của riêng nó. Trong đó có Bạch 
quả (Ginkgo biloba) - một loài cây quý hiếm, báo 
gấm... Hố thiên đường nằm trong một khu vực núi 
đá vôi rộng lớn. Các chuyên gia tìm thấy đá vôi 
Triassic trong hố sụt này. Đó là các khối đá vôi 
nguyên chất rất dày, được hình thành dần dần trong 
suốt 128.000 năm qua.

Trung Quốc là nơi có nhiều hố sụt, thường 
được gọi là “tiankeng”. Từ tiankeng có nghĩa là 
“hố thiên đường” hoặc “hố trời” trong tiếng Trung 
Quốc, và dùng để chỉ một nhóm cấu trúc địa chất 
rất cụ thể. Để trở thành một tiankeng, hố sụt phải 
sâu và rộng ít nhất 100m, với một dòng sông chảy 
qua đáy. Tất cả Tiankeng đều bao gồm đá carbonat, 
ngoại trừ hai cấu trúc của Venezuela bao gồm đá sa 
thạch. Chúng được hình thành thông qua quá trình 
hình thành đá vôi.

Trong số 75 hố sụt dạng này được xác định 
trên thế giới, 50 hố lớn nhất được tìm thấy ở Trung 
Quốc. Do đó thuật ngữ tiếng Trung Quốc “hố thiên 
đường” trở thành tên thông dụng cho các cấu trúc 
như vậy. ■
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Kỳ nghỉ cổ tích với lâu đài 
đồ sộ và những hồ nước thiên 
đường ở châu Âu

Trong hành trình tham quan khu rừng 
Dolenjska, chúng tôi bị ấn tượng 
bởi vẻ đẹp như trong truyện cổ tích.

Đó là lời khẳng định của cô nàng mê du lịch 
tên Mary Gallagher đến từ Mỹ. Cô cùng nhóm bạn 
của mình đã có một chuyến du lịch khám phá châu 
Âu không thể nào “đã đời” hơn. 

Để lưu giữ lại kỷ niệm và hơn hết là giới 
thiệu cho những người có chung sở thích du lịch về 
một hành trình tuyệt diệu, Mary đã dành công sức 
viết bài chia sẻ về chuyến đi của mình.

Tờ The Sun đã trích dẫn lại bài viết của 
Mary để gửi đến độc giả như một gợi ý cho những 
ai đang muốn đến châu Âu. Hãy thử một lần đặt 
chân đến đất nước Slovenia - đất nước được ví như 
viên ngọc ẩn mình giữa châu Âu - để có những trải 
nghiệm không thể nào quên và tận hưởng cảm giác 
lạc vào xứ sở cổ tích.

“Một lớp tuyết mỏng rơi suốt đêm qua 
khiến dòng sông Sušica càng có màu ngọc lam đẹp 
long lanh khi chảy len lỏi từ các dãy núi cao xuống.

Chúng tôi đang ở phía Bắc Slovenia, trong 
một chuyến đi bộ có hướng dẫn qua dãy núi Julian 
Alps đẹp như tranh vẽ.

Hồ Bled đẹp cả 4 mùa trong năm
Chuyến đi không ngừng nghỉ của tôi bắt 

đầu trên bờ biển nhỏ nhưng hùng vĩ, Vịnh Piran, 
nép mình giữa 2 quốc gia Ý và Croatia, quê hương 
của Trang trại cá Fonda.

Vùng nước rộng lớn trong trang trại chảy từ 
ngọn núi Dolomites của Ý. Chúng tôi ngồi trên 
thuyền, len lỏi qua những chiếc phao và hàng chục 
vòng cao su khổng lồ màu xanh lam để đánh dấu 
các lồng cá vược. Cá vược và trai ở đây được đánh 
giá là có chất lượng thịt tốt nhất thế giới.

Cô Irena Fonda, nhà sinh vật học của trang 
trại Fonda, nói với tôi: “Chúng tôi muốn cá của 
chúng tôi được đánh giá cao như một loại rượu 
vang hảo hạng. Người ta thích thưởng thức rượu 
ngon, còn chúng tôi thích những con cá khỏe 
mạnh”.

Và nơi nào tốt nhất để thưởng thức món ăn 
từ cá vược? Cách đây vài giờ về phía Bắc, tại nhà 
hàng Kavarna Park nằm bên hồ Bled, nơi không 

chỉ có món cá vược tuyệt vời mà còn có những 
miếng xúc xích hươu, pho mát địa phương và bánh 
mì que nhúng trong zaseka - một loại mứt thịt xông 
khói.

Chúng tôi ngất ngây khi thưởng thức 
nhưng miếng thịt cá màu trắng, dường như tan 
ngay trong miệng, dùng kèm với rượu vang từ nhà 
máy rượu Bjana của Slovenia.

Ngoài nhà hàng, phong cảnh tuyệt đẹp của 
hồ Bled và lâu đài hùng vĩ (giá vé vào cửa chỉ 13 
bảng) là một điểm thu hút. Ngoài ra còn có nhà thờ 
từ thời trung cổ, đầy những câu chuyện huyền thoại 
và đứng kiêu hãnh giữa hồ.

Tôi được biết, các cặp đôi từ khắp nơi trên 
thế giới thường đổ về đây để tổ chức đám cưới. 
Truyền thuyết kể rằng, để đảm bảo cho cuộc hôn 
nhân bền vững, chú rể phải bế cô dâu trên tay rồi 
leo 99 bậc thang lên Nhà thờ Mary.

Cũng có câu chuyện truyền thuyết kể về 
việc các nàng tiên đã tạo ra hồ Bled như thế nào. Và 
một câu chuyện khác, kém vui hơn, kể về một góa 
phụ trẻ sống trong lâu đài đã trả tiền mua chiếc 
chuông nhà thờ bằng tất cả tài sản của mình, sau 
khi chồng cô bị bọn cướp giết và xác anh ta bị ném 
xuống nước. Tuy nhiên, có một điều hoàn toàn 
không phải là hoang đường, rằng các suối nước 
nóng trên khắp Slovenia đã được sử dụng như một 
cách chữa bệnh từ thế kỷ 13.

Đó là khi các tu sĩ Công giáo La Mã canh 
tác trên những cánh đồng muối gần bờ biển để tạo 
ra loại muối Piran nổi tiếng thế giới. 

Sau một thời gian, họ nhận ra rằng những 
người lao động trên ruộng muối hiếm khi bị ốm. Vì 
vậy họ đã phát triển các phương pháp trị liệu bằng 
nước biển (liệu pháp nước biển) để chữa bệnh cho 
nhiều người dân hơn.

Các loại thuốc dù được sáng chế từ hàng 
thế kỷ trước vẫn còn được sử dụng cho đến ngày 
nay. Người Slovenia được điều trị miễn phí tại 
nhiều spa và khu nghỉ dưỡng vì mục tiêu nâng cao 
sức khỏe của đất nước.

Khách sạn Wellness Sotelia là một trong số 
những nơi như thế. Trên đường lái xe đến đó, tôi 
giật mình khi thấy nó hiện ra dưới dạng một mái 
vòm bằng kính đen khổng lồ đặt trên một ngọn đồi 
màu ngọc lục bảo, được bao bọc bởi khu rừng và 
đối diện với những ngôi nhà có tuổi đời hàng thế 
kỷ.

Bên trong mái vòm khổng lồ, nhiều du 
khách đang mặc áo choàng trắng và đi dép lê dạo 
quanh, đồng thời có hàng chục đài phun nước giúp 
tôi thư giãn cơ bắp sau khi đi bộ kiểu Bắc Âu, cũng 
như các hồ nước nóng được thắp sáng bằng màu 
hoa cà, ngọc lục bảo và cam.

Thật không thể tin được, một đêm spa ở đây 
chỉ tốn khoảng 85 bảng Anh bao gồm bữa sáng, 
nhưng bạn nên đến nơi khác để ăn tối.

Ở Brežice gần đó, nhà hàng Ošterija 
Debeluh (Fat Man) phục vụ các món ăn cao cấp 
của Slovenia với giá chỉ từ 12 bảng Anh cùng với 
rượu vang địa phương.

Bắt đầu là món bơ hun khói trộn với những 

miếng bosman - một loại bánh mì nhẹ béo ngậy - và 
cá hồi hun khói với lê nướng, cải ngựa, trứng cá 
hồi.

Sau đó, đối với món chính, món ăn đặc 
trưng của họ là “Bánh béo” - loại bánh tartare thịt 
bò ngâm trong nước dùng được chế biến từ nhục 
đậu khấu, gan ngỗng và trứng cút ngâm cà phê.

Trước khi bay về nhà, chúng tôi dừng lại ở 
thủ đô Ljubljana. Đi bộ lên tòa tháp xây dựng từ thế 
kỷ 11, bạn sẽ có tầm nhìn toàn cảnh khu phố cổ và 
những mái nhà màu hồng kem, vàng và rỉ sét. Bây 
giờ tôi thực sự cảm thấy như tôi đang ở trong một 
câu chuyện cổ tích vậy...”. ■  

Một nghiên cứu mới tiết lộ 
rằng nấm giao tiếp với nhau 
bằng từ vựng 50 từ

Nấm vẫn là một trong những sinh 
vật bí ẩn và kỳ lạ nhất trên hành 
tinh - và trong phần lớn lịch sử, 

chúng đã bị hiểu sai rất nhiều. Trên thực tế, thuật 
ngữ mycology (nấm học) không được đặt ra cho 
đến những năm 1830, và thậm chí sau đó bản chất 
thực sự của nấm vẫn chưa được hiểu biết rõ ràng 
cho đến khi có sự ra đời của hóa sinh hiện đại.

Do đó, các nhà khoa học ngày nay thường 
xuyên tìm hiểu thông tin mới về những sinh vật hấp 
dẫn này. Một bài báo được xuất bản năm nay trên 
tạp chí Royal Society Open Science đã xác định 
một khám phá mới đáng kinh ngạc: Nấm có thể 
giao tiếp với nhau và nói chuyện thường xuyên.

Andrew Adamatzky, tác giả chính của 
nghiên cứu cho biết: “Giả sử rằng các hoạt động 
điện tăng đột biến được sử dụng bởi nấm để giao 
tiếp, chúng tôi thấy rằng nấm có thể giao tiếp với 
vốn từ lên tới 50 từ. Tuy nhiên, từ vựng cốt lõi của 
những từ được sử dụng thường xuyên nhất không 
vượt quá 15 đến 20 từ”.

Adamatzky và nhóm của ông đã sử dụng 
các điện cực để đo các xung điện do nấm phát ra, so 
sánh các xung điện này với giọng nói của con 
người.

Ông nói: “Chúng tôi không biết liệu có mối 
quan hệ trực tiếp giữa các kiểu t ng ột biến ở nấm ă đ
và lời nói của con người hay không. Nhưng, có 
nhiều iểm tương ồng trong quá trình xử lý thông đ đ
tin trong các chất nền sống thuộc các lớp, họ và loài 
khác nhau” ồng thời nghiên cứu mới này cung . Đ
cấp một số hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới kỳ diệu 
của nấm. ■

CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG 
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

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

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856
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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.

Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:

Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
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  ÑIEÄN AÛNH

Go Soo trở lại ấn tượng trong 
“Mặt Trái Của Mất Tích 2” trên 
FPT Play

Sau hai năm vắng bóng, Go Soo bất ngờ trở lại 
với vai diễn được yêu thích trong “Mặt Trái 
Của Mất Tích 2” trên FPT Play, là yếu tố 

giúp tạo nên sự bùng nổ cho tác phẩm.

Ra mắt vào năm 2020, phần 1 của series Mặt Trái 
Của Mất Tích trở thành một trong những bộ trinh 
thám Hàn Quốc được chú ý hàng đầu tại thời điểm 
đó. Bộ phim đã gặt hái được thành công nhờ cốt 
truyện lôi cuốn, cách thể hiện đề tài hình sự nhiều 
khác biệt, đặc biệt là sự tham gia của hai tài tử gạo 
cội Heo Joon Ho và Go Soo.

Sau thời gian dài chuẩn bị trong thầm lặng, tvN đã 
chính thức ra mắt phần phim tiếp theo vào ngày 
19/12 vừa qua. Trong tay ông trùm đài cáp, Mặt 
Trái Của Mất Tích đã bước đầu hé lộ nhiều thay đổi 
“xoắn não”, hứa hẹn đem đến nhiều điều mới lạ mà 
OCN - nhà sản xuất tiền nhiệm - còn bỏ ngỏ ở phần 
1.

Sự trở lại ấn tượng của Go Soo

Trong phim, Go Soo vào vai Kim Wook, một tên 
lừa đảo chuyên nghiệp sở hữu ngoại hình hút mắt, 
sử dụng tài ăn nói khéo léo và đủ loại mánh khóe để 
kiếm sống. Kim Wook vô tình lạc vào ngôi làng 
Duon, trạm dừng chân của những những người 
chết vô danh chưa tìm được thi thể. Tại đây, anh 
được cứu mạng bởi Jang Pan Seok (Heo Joon Ho). 
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã cuốn hai người xa lạ có 
số phận đối lập vào hành trình tìm lời đáp cho các 
vụ án mạng bí ẩn.

Sau 2 tập trình chiếu trên FPT Play, khán giả không 
khỏi bất ngờ với tạo hình mới của Go Soo. “Giao 
diện” gọn gàng, lịch lãm trong phần một đã biến 
mất. Thay vào đó, tài tử “Hoa hồng xanh” tái xuất 
với rẽ mái lãng tử, không hề sa sút phong độ dù sắc 
vóc đã bước sang độ tuổi U50. Đáng chú ý, Kim 
Wook cũng chính là vai diễn mới duy nhất của của 
Go Soo trong hai năm trở lại đây. Trên Soompi, tài 
tử chia sẻ: “Đảm nhận vai Kim Wook là điều rất vui 
vẻ đối với tôi, cảm giác rất thư giãn khi được ở trên 
phim trường và làm việc với đội ngũ chuyên 
nghiệp”.

Go Soo vào nghề năm 20 tuổi và nhanh chóng trở 
thành “tình đầu” của các cô gái bởi vẻ ngoài như 

tạc tượng, gương mặt cân đối hài hòa, sống mũi 
thẳng cùng đôi mắt đầy cảm xúc. Sở hữu gia tài vai 
diễn ít ỏi nhưng hầu hết những phim Go Soo từng 
tham gia đều được đánh giá tích cực.

Để làm được điều đó, anh cho biết luôn dành rất 
nhiều thời gian để chuẩn bị. Lần thứ hai đảm nhận 
vai chính trong Mặt Trái Của Mất Tích cũng không 
phải ngoại lệ. Dù mới lên sóng 2 tập trên FPT Play, 
diễn xuất của Go Soo đã nhanh chóng nhận được 
nhiều lời khen ngợi vì khả năng biến hóa. Có lúc, 
nhân vật trở nên ngây ngô đến đáng thương nhưng 
có lúc lại lầy lội đến mức khó đỡ.

Lời giải cho những bí ẩn bỏ ngỏ

Bộ đôi Kim Wook và Jang Pan Seok sẽ tiếp tục 
công việc của mình khi bối cảnh câu chuyện sẽ 
được mở rộng với sự xuất hiện của Gondang 3, địa 
điểm “sinh đôi” với ngôi làng Duon ma mị ở phần 
1. Tại đây, nhiều bí mật chưa được khám phá từ 
phần phim trước sẽ được làm sáng tỏ. Theo chia sẻ 
từ đạo diễn Min Yeon Hong, phần 2 sẽ mang đậm 
màu sắc điều tra, phá án với nhiều cú twist và tình 
tiết căng thẳng, trực diện hơn.

Trong đó có cái chết của Hyun Ji, đứa con gái đã 
mất tích của ông chú Pan Seok 15 năm trước, sự 
biến mất đột ngột của làng Duon hay lý do mà Kim 
Wook và Jang Pan Seok có thể nhìn thấy linh hồn 
sau khi trải qua giấy phút cận tử… Đi cùng hành 
trình của hai nhân vật chính sẽ có sự xuất hiện của 
Oh Il Yong, người đã “sống” tại làng Gondang 3 
được ba năm, chờ đến ngày cái c.hết của mình 
được sáng tỏ. Bên cạnh đó là bà trưởng làng Kang 
Eun Sil có tính cách vui vẻ, nhưng đằng sau đó là 
một quá khứ đầy bí ẩn.

Nhìn chung, Mặt Trái Của Mất Tích 2 có nhiều yếu 
tố mới mẻ để tiếp tục hào quang đã có từ phần 1. 
Đây thực sự là lựa chọn tuyệt vời mà các mọt phim 
không nên bỏ qua, đặc biệt là những ai vốn yêu 
thích diễn xuất của tài tử Go Soo. Bên cạnh bộ đôi 
nhân vật chính, bộ phim còn có sự góp mặt của Ahn 
So Hee, Ha Jun, Lee Jung Eun và Kim Dong 
Hwi…

                                                                   Mi Vân

2022 của BTS: Nhóm nhạc số 1 
toàn cầu không đối thủ, mở ra 
sự nghiệp solo nhưng để lại tiếc 
nuối khi các thành viên lần lượt 
đi nhập ngũ

BTS đã có một năm 2022 vô cùng rực rỡ với 
nhiều thành tích ấn tượng và đây cũng là 
năm cuối nhóm hoạt động đầy đủ đội hình 

trước khi các thành viên nhập ngũ.

Năm 2022 được cho là vô cùng đặc biệt với BTS 
cũng như cộng đồng người hâm mộ. Boygroup nhà 
HYBE không những duy trì tốt được độ phủ sóng 
toàn cầu mà các thành viên còn liên tục phát hành 
sản phẩm solo, thể hiện nhiều màu sắc âm nhạc cá 

nhân đến với công chúng. Đáng chú ý, 2022 cũng 
là năm cuối mà fan có thể nhìn thấy BTS hoạt động 
với đầy đủ 7 thành viên trước khi nhóm tham gia 
thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một năm 2022 rực rỡ với nhiều thành tích ấn 
tượng, vị trí nhóm nhạc toàn cầu vững chắc 
không đối thủ

BTS đã có màn trở lại vào ngày 10/6 với album kỉ 
niệm 9 năm hoạt động Proof cùng MV Yet To 
Come. Mặc dù sản phẩm này chủ yếu là để dành 
tặng người hâm mộ nhưng Yet To Come vẫn gặt hái 
nhiều thành tích ấn tượng cũng như thu hút sự quan 
tâm của dư luận trên toàn thế giới.

Về thành tích nhạc số, Yet To Come đã debut thẳng 
vào vị trí top 1 của BXH có tiếng MelOn chỉ trong 
chưa đầy 1 giờ phát hành. Đây là ca khúc đầu tiên 
làm được điều này trong lịch sử BXH MelON - 
trang nhạc khó tính của Hàn Quốc.

Ca khúc này cũng nhanh chóng chiếm vị trí top 1 
BXH Spotify Top Hits Today chỉ sau 7 phút phát 
hành, #1 BXH iTunes 97 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh… Album 
Proof cũng xếp #1 iTunes 65 quốc gia, đạt doanh số 
2,155,363 bản bán ngày đầu tiên trên Hanteo.

Với nhiều thành tích ấn tượng, BTS đã càn quét 
các giải thưởng Daesang danh giá cuối năm. Đặc 
biệt, nhóm còn khiến dân tình trầm trồ vì giành 
được MAMA Bạch kim (MAMA Platinum) khi 
thắng cùng lúc 4 giải thưởng danh giá nhất tại lễ 
trao giải đình đám này.

Trong lịch sử lễ trao giải MAMA, nhóm cũng là 
nghệ sĩ duy nhất chiến thắng Daesang danh giá 
trong 8 năm liên tiếp. Đặc biệt, trong 3 năm từ năm 
2019 - 2021, boygroup nhà HYPE còn all-kill tất 
cả 4 hạng mục Daesang tại MAMA, điều chưa 
từng có nghệ sĩ nào làm được trong tiền lệ.

Tại quốc tế, BTS tiếp tục thiết lập kỷ lục khi mang 
về tổng cộng 3 đề cử tại Grammy, với 1 đề cử thuộc 
Big Four là album Music of The Spheres hợp tác 
với Coldplay (có sự tham gia sản xuất của các 
thành viên RM, J-Hope, Suga). Trên Spotify, BTS 
vẫn là nghệ sĩ Hàn Quốc và nhóm nhạc thần tượng 
Kpop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất.

Không thể phủ nhận những thành công cũng như 
đóng góp của BTS để giúp phát triển thị trường âm 
nhạc Kpop vươn tầm quốc tế. Trước khi đạt được vị 
thế như hiện tại, BTS và EXO từng là hai đối thủ 
cạnh tranh khốc liệt trên mọi mặt trận.
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Tuy nhiên, những năm gần đây, boygroup nhà 
HYBE vẫn một mình một chiến tuyến với những 
thành tích ấn tượng không đối thủ. Các nhóm nhạc 
nam khác dù đang ngày càng phát triển với lượng 
fandom hùng hậu nhưng vẫn còn khoảng cách khá 
lớn so với BTS.

Theo số liệu từ “Bản đồ thế giới Kpop 2022” được 
Space Oddity công bố, lượng tiêu thụ Kpop đã tăng 
gấp 2,5 lần so với thời kỳ đại dịch COVID-19. 
Trong năm nay, hơn 64,3 tỷ lượt xem đã được ghi 
nhận trên YouTube đến từ những nội dung của các 
nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong số đó, nghệ sĩ được yêu 
thích nhất là BTS (18,7%), BLACKPINK theo sát 
với 11,3% ở vị trí thứ 2, Twice (5,8%) và Lisa 
(3,7%) lần lượt đứng thứ 3 và 4; các nghệ sĩ còn lại 
trong Top 10 bao gồm Stray Kids, ITZY, 
Seventeen, Aespa, PSY và IU được xếp hạng trong 
Top 10.

2022 đánh dấu năm BTS đẩy mạnh hoạt động 
solo, fan vừa mừng vừa tiếc nuối khi các thành 
viên sẽ lần lượt nhập ngũ

Năm 2022 cũng là năm cuối người hâm mộ được 
nhìn thấy BTS hoạt động với đầy đủ các thành viên 
trước khi nhóm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân 
sự.

Vào ngày 13/12 vừa qua, anh cả Jin đã chính thức 
lên đường nhập ngũ tại trung tâm huấn luyện ở 
Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi. Dù chưa có thời gian 
cụ thể nhưng Suga có thể sẽ là thành viên tiếp theo 
của nhóm nhập ngũ khi đã 29 tuổi. Với độ tuổi trải 
dài từ 1992 - 1997, fan có lẽ phải chờ rất lâu để có 
thể gặp lại BTS với đầy đủ các thành viên sau khi 
họ hoàn thành nghĩa vụ quốc gia.

Trong năm nay, công ty chủ quản HYBE 
Entertainment cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt 
động cá nhân của BTS. Các thành viên J-Hope, Jin 
và mới đây nhất là trưởng nhóm RM cũng lần lượt 
phát hành sản phẩm solo, thu hút sự chú ý của cộng 
đồng người hâm mộ nhóm. Đặc biệt, album solo 
Jack In The Box của J-Hope còn xuất sắc giành vị 
trí thứ 9 trong top 100 album hay nhất do Rolling 
Stone - tạp chí âm nhạc đình đám thế giới đánh giá.

Không kém cạnh các anh em cùng nhóm, dù chưa 
phát hành sản phẩm solo nhưng em út Jungkook đã 
gây sốt toàn thế giới với màn trình diễn huyền thoại 
tại World Cup 2022 - giải bóng đá lớn nhất hành 
tinh. Đây cũng là sân khấu lịch sử đầu tiên của một 
nghệ sĩ Hàn Quốc tại lễ khai mạc World Cup.

Ca khúc này đã đạt hạng 1 BXH iTunes của hơn 
100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giọng ca Jungkook 
cũng được vang lên trong vô số những hình ảnh ấn 
tượng của xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu thể 
thao này. 

Nam thần tượng cũng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu 
tiên giành giải thưởng People's Choice Awards với 
màn hợp tác Left And Right cùng Charlie Puth. 

                                                                  Linh An

'Mưu nữ lang' 10X xuất hiện 
chớp nhoáng đã gây chú ý

Vương Giai Di là nữ chính trong bộ phim 
“Mãn giang hồng” của đạo diễn Trương 
Nghệ Mưu. Dù chỉ xuất hiện vài giây, nữ 

diễn viên sinh năm 2002 đã gây chú ý với ngoại 
hình nổi bật.

Ngày 27/12, Sina đưa tin đoàn phim Mãn giang 
hồng do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn giới thiệu 
trailer và thông báo sẽ ra rạp vào dịp Tết Nguyên 
đán. Bên cạnh đội ngũ hùng hậu là những tài tử nổi 
tiếng, nữ diễn viên Vương Giai Di gây chú ý với 
thần thái lạnh lùng, ngoại hình nổi bật.

Chỉ sau ít giờ, thông tin về “Mưu nữ lang” (biệt 
danh dành cho các nữ diễn viên được đạo diễn 
Trương Nghệ Mưu lăng xê) đã được tìm kiếm và 
trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Theo đó, Vương Giai Di sinh năm 2002, hiện là 
sinh viên của khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch 
Trung ương Trung Quốc (gọi tắt là Trung hý). Cô là 
bạn cùng lớp với nữ diễn viên trẻ Triệu Kim Mạch, 
nổi tiếng với các phim như Lưu lạc địa cầu, Khởi 
đầu, Thiếu niên phái..

Trong kỳ thi tuyển sinh, Vương Giai Di đứng thứ 
29 trong danh sách thí sinh cao điểm nhất đỗ vào 
trường. Vai diễn trong Mãn giang hồng là tác phẩm 
đầu tiên của Vương Giai Di. Dù chưa có kinh 
nghiệm diễn xuất, nữ diễn viên 10X đã gây ấn 
tượng với cảnh quay đầy mạnh mẽ, ánh nhìn sắc 
sảo trong trailer.

Theo Sina, khán giả quan tâm tới Vương Giai Di vì 
các nữ diễn viên được đạo diễn Trương Nghệ Mưu 
phát hiện và đào tạo đều là những tài năng của điện 
Hoa ngữ. Danh sách “Mưu nữ lang” không thiếu 
các ảnh hậu, thị hậu nổi tiếng như Củng Lợi. 
Chương Tử Di, Châu Đông Vũ, Nghê Ni, Lưu Hạo 
Tồn...

Theo Sina, trước đó, đạo diễn Trương Nghệ Mưu 
sử dụng nhiều cách để lăng xê Lưu Hạo Tồn. Cô 
được giao vai chính trong các dự án điện ảnh lớn, 
hợp tác với đàn anh tài năng. Tuy nhiên, bê bối đời 
tư khiến Lưu Hạo Tồn bị khán giả quay lưng. Hiện 
tại, đạo diễn Trương đã tìm gương mặt mới để thay 
thế Lưu Hạo Tồn.

Mãn giang hồng khai máy hồi tháng 6, hoàn thành 
trong hai tháng, phim ấn định ra rạp vào 22/1/2023 

(mùng một Tết âm lịch). Phim do “vua hài” Thẩm 
Đằng và Dịch Dương Thiên Tỉ diễn chính. Đội 
hình tham gia còn có ảnh đế Kim Kê Trương Dịch, 
thị đế Kim Ưng Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng...

Bộ phim lấy bối cảnh vào thời Nam Tống, trong đó 
khi hai nước Tần - Kim đang hội đàm thì sứ giả 
nước Kim bị ám sát tại phủ thừa tướng, mật tín 
cũng bị đánh cắp. Các nhân vật bị cuốn vào vụ án 
kỳ bí liên quan các thế lực trong triều đình. 

                                                                    An Chi

Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận đóng 
Hữu Phỉ trong trạng thái không 
tốt nhất

Hữu Phỉ là dự án đánh dấu sự trở lại của 
Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ sinh con 
nhưng lại không thành công như mong 

đợi.

Mới đây, trong chương trình Đáp án của thời gian, 
Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ về bản thân và công việc 
trong năm qua. Cô không lảng tránh, chân thành 
tiếp nhận các đánh giá không tốt, nhận một phần lỗi 
về phía mình khi bộ phim Hữu Phỉ không có kết 
quả cao.

“Thực ra, trong Hữu Phỉ, tôi đã không mang đến 
cho khán giả trạng thái tốt nhất. Tôi cũng cảm thấy 
tiếc nuối. Hy vọng sau Dữ phượng hành có thể có 
trạng thái tốt”, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ.

Hữu Phỉ là dự án phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh 
nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ sinh con. 
Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Chu Phỉ, 
hợp tác cùng nam diễn viên Vương Nhất Bác. Tuy 
nhiên, dự án không tạo được sức bật cho tên tuổi 
của Triệu Lệ Dĩnh như kỳ vọng. Thậm chí, nữ diễn 
viên còn gặp rắc rối vì màn hợp tác thất bại với 
Vương Nhất Bác, gây ra cuộc tranh luận không 
dừng giữa fanclub của hai nghệ sĩ, làm trang chính 
thức của fanclub bị đình chỉ hoạt động.

Đối với động thái thừa nhận những đánh giá chưa 
tốt về bản thân, Triệu Lệ Dĩnh được dư luận khen 
ngợi: “Hi vọng tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh sẽ 
thành công”, “Đối mặt với vấn đề, nhận ra lỗi của 
mình, cùng nhìn về phía trước nào”, “Lần đầu mình 
thấy có diễn viên nhận lỗi trạng thái bản thân 
không tốt, tuyệt vời”....

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng bộc bạch về trạng 
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thái bản thân ở thời điểm hiện tại. Cô nói cảm thấy 
hài lòng với chính mình: “Tôi hài lòng, thật ra đã 
vượt quá mong đợi của tôi từ lâu rồi, bởi vì tiến bộ 
không thể nói là một bước lớn ngay lập tức. Tôi 
cảm thấy dù chỉ một chút cũng là một loại tự tin”.

“Tôi không thích sự đơn điệu. Nếu tôi ở trong vùng 
an toàn của mình, bản thân tôi sẽ cảm thấy không 
quá thoải mái. Nghĩa là mỗi nhân vật sẽ có một số 
phẩm chất nhất định mà tôi muốn theo đuổi, hoặc là 
những điểm đặc biệt mới mẻ thu hút tôi, mà đúng 
lúc tôi có thể hoàn thành nhân vật đó”, Triệu Lệ 
Dĩnh giải thích về lý do không ngừng đột phá bản 
thân trong mỗi vai diễn.

“Thời gian giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình. 
Dù là cuộc sống hay công việc tôi cũng phải biết rõ 
mình muốn gì và phải có sự đánh đổi. Tôi đã tìm 
thấy đáp án”, cô nói. 

                                                                    An Chi

Hoa hậu Dương Tư Kỳ lên tiếng 
về scandal

Hk01 đưa tin Dương Tư Kỳ, Hoa hậu Hong 
Kong 2001, có lần hiếm hoi chia sẻ về 
những lời đàm tiếu rằng cô “không chồng 

mà chửa” trong nhiều năm qua.

Theo Dương Tư Kỳ, cô từng suy sụp tinh thần, sức 
khỏe yếu khi việc bản thân sinh con một mình và 
trở thành mẹ đơn thân vào năm 2012 bỗng biến 
thành scandal lớn nhất sự nghiệp. Thời điểm đó, 
Dương Tử Kỳ không biết xoay xở ra sao trước áp 
lực dư luận. Vì vậy, vụ lùm xùm khiến danh tiếng 
cô xuống dốc không phanh.

Tuy nhiên, vì con gái và gia đình, cô cố gắng vượt 
qua cuộc khủng hoảng. Nữ diễn viên cũng không 
muốn lên mặt báo thanh minh hay kể khổ vì e ngại 
sự phóng đại từ truyền thông trong giai đoạn nhạy 
cảm.

“Tôi không muốn tô vẽ thêm, càng tô vẽ mọi người 
càng nghĩ tôi đen tối. Thế giới ngoài kia đánh giá về 
tôi như thế nào không quan trọng. Quan trọng là tôi 
biết bản thân cần con”, Dương Tư Kỳ chia sẻ.

Cựu hoa hậu Hong Kong cho biết sau nhiều năm, 
cô đã quen với cuộc sống một mình nuôi con. 
Người đẹp gọi việc bản thân là mẹ đơn thân là “sự 
sắp đặt của số phận, không có gì phải xấu hổ”. Vì 
vậy, cô vui vẻ chấp nhận việc vừa làm mẹ, vừa làm 

cha của các con.

Dương Tư Kỳ là Hoa hậu Hong Kong năm 2001. 
Sau đó, cô đầu quân vào TVB và được đài nâng đỡ. 
Người đẹp từng là nữ diễn viên được yêu thích của 
đài TVB với các tác phẩm như Huyết chiến tình 
thù, Mưu sinh, Hành động đột phá, Thần toán thiên 
cơ, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều 
tra liêm chính.

Cô dính bê bối phản bội bạn trai hẹn hò 9 năm là 
nam diễn viên Lý Vĩnh Hào, có con với đại gia 
nhưng sau đó bị bỏ rơi. Danh tiếng của Dương Tư 
Kỳ xấu đi khiến sự nghiệp của cô xuống dốc.

Tháng 10/2019, Dương Tư Kỳ thông báo đã kết 
hôn ở Mỹ với chồng ngoài ngành giải trí. Tháng 2, 
cô sinh con trai. Tuy nhiên, bé lại mang họ mẹ chứ 
không phải họ cha.

Theo Eastweek, ba năm qua, chồng Dương Tư Kỳ 
chưa một lần lộ diện trước truyền thông. Nữ ca sĩ 
kiêm diễn viên đều “đơn phương độc mã” xử lý 
mọi vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí khi cô gặp 
tai nạn xe hơi nghiêm trọng cũng không có bất kỳ 
người đàn ông nào đến thăm nom. Truyền thông 
nghi vấn cô lặp lại sai lầm cũ, qua lại với đàn ông có 
vợ và bị bỏ rơi khi mang thai.

Dương Tư Kỳ hiện đi hát, giao lưu hàng đêm ở các 
quán bar, phòng trà để có thu nhập nuôi hai con 
nhỏ. 

                                                                      Di Hy

Phim Hàn phản ánh xu hướng 
sống của thế hệ MZ

Thông qua “Hãy chăm sóc mẹ”, đạo diễn 
phần nào phản ánh xu hướng độc lập, sống 
một mình khi về già như nhân vật Jeong 

Mal Im, được thế hệ MZ (Millennials và Gen Z) tại 
Hàn Quốc hưởng ứng.

“Hãy chăm sóc mẹ” (tên tiếng Anh: Take care of 
my mom) được đạo diễn và biên kịch bởi Park 
Kyung Mok cùng với sự tham gia của dàn diễn viên 
gạo cội như “bà ngoại quốc dân” Kim Young Ok, 
“thánh nghe lén” Kim Young Min trong “Hạ cánh 
nơi anh”, “nữ quản gia” Lee Jeong Eun từng góp 
mặt trong “Ký sinh trùng”. Bên cạnh đó, phim còn 
có sự tham gia của quay phim Lee Hyung Deok - 
người đã góp phần tạo nên sự thành công cho loạt 
bom tấn “Trò chơi con mực”, “Chuyến tàu sinh 
tử”, “Bán đảo”…

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống độc lập của 
người mẹ già Jeong Mal Im (Kim Young Ok). 
Nhưng sức khỏe ở độ tuổi 85 đã không cho phép bà 
tiếp tục sống một mình. Bà không may bị trượt 
chân ngã và gãy tay trong lúc con trai về thăm nhà 
sau một thời gian dài. Vì quá lo lắng cho mẹ nên 
Park Jong Wook (Kim Young Min) đã đặt một 
camera quan sát trong nhà, đồng thời thuê một 
người chăm sóc đến để hỗ trợ cuộc sống cho mẹ.

Bà Jeong Mal Im luôn tỏ ra cáu gắt và khó chịu 

trước sự quan tâm của Park Jong Wook vì không 
muốn trở thành gánh nặng cho con trai. Nhưng sức 
khỏe yếu và căn bệnh Alzheimer đã thật sự chống 
đối lại ý muốn của bà. Những mâu thuẫn càng chất 
chồng khi Park Jong Wook muốn đưa mẹ lên thành 
phố sống cùng, thậm chí thuyết phục mẹ vào viện 
dưỡng lão. Nhưng với suy nghĩ không muốn “mắc 
nợ” con cái mà bà Jeong Mal Im dường như muốn 
đẩy con trai ra khỏi mình. Cuối cùng, đâu sẽ là lựa 
chọn của người mẹ già 85 tuổi?

Số đông khán giả đánh giá, phim ảnh Hàn Quốc 
thường rất tài tình trong việc lấy nước mắt khán giả 
khi thực hiện những bộ phim gia đình nói về tình 
cảm thiêng liêng giữa cha mẹ, con cái như “Ngày 
không còn mẹ”, “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 
7”… nhưng ở “Hãy chăm sóc mẹ”, phim lại tập 
trung khai thác một góc nhìn hoàn toàn mới về gia 
đình, khắc họa chân thực về gánh nặng chu cấp của 
con cái trong thời đại già hóa dân số tại Hàn Quốc.

“Bà ngoại quốc dân” Kim Young Ok đảm nhận vai 
chính trong phim

Đồng thời, phim cũng nói về sự ra đời của một gia 
đình kiểu mới khi mô hình “người chăm sóc” đang 
dần thay thế những đứa con để trở thành “người 
nhà” của bố mẹ. Từ đó, tác phẩm đã mở ra một 
chương mới cho dòng phim gia đình trên màn ảnh 
rộng, nhưng cũng mang đến nhiều vấn đề đáng suy 
ngẫm về mối quan hệ của cha mẹ và con cái trong 
xã hội hiện nay. Ở khía cạnh khác, xu hướng độc 
lập, sống một mình khi về già như nhân vật Jeong 
Mal Im cũng được thế hệ MZ (Millennials và Gen 
Z) tại Hàn Quốc hưởng ứng.

Trailer chính của phim đã thu về hơn 1,2 triệu lượt 
xem và trở thành video phổ biến nhất trên Fanpage 
CGV tại Hàn, xếp trên cả những bộ phim có sự 
tham gia của các diễn viên trẻ hoặc diễn viên nổi 
tiếng của Hollywood. Điều này đã chứng tỏ sức hút 
của “bà ngoại quốc dân” Kim Young Ok, nhưng 
cũng ngầm dự báo về cơn sốt của thế hệ MZ trong 
tương lai - những người trẻ cổ vũ lối sống độc lập, 
tự chủ.

“Hãy chăm sóc mẹ” cũng ghi dấu vai chính đầu 
tiên của nghệ sĩ Kim Young Ok trong suốt 65 năm 
diễn xuất của bà, hiện là nữ diễn viên lớn tuổi nhất 
hoạt động ở Hàn Quốc. Tại Việt Nam, bà cũng 
được biết đến rộng rãi qua các bộ phim nổi tiếng: 
“Vườn sao băng”, “Quân vương bất diệt”, “Điệu 
cha cha cha làng biển”, “Trò chơi con mực”… 

                                                                   Nhã An
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Lưu Học Nghĩa được khen

Thể hiện thành công nhân vật Vô Tâm trong 
“Thiếu niên ca hành”, Lưu Học Nghĩa có 
thêm một vai diễn ghi dấu ấn với khán giả 

trong sự nghiệp.

Cảnh võ thuật được khen ngợi của Lưu Học Nghĩa 
trong 'Thiếu niên ca hành' Lưu Học Nghĩa thể hiện 
vai Vô Tâm, nhân vật có võ công thượng thừa bậc 
nhất trong “Thiếu niên ca hành”.

Sohu đưa tin bộ phim Thiếu niên ca hành chỉ phát 
sóng trực tuyến nhưng đã đem lại những thành 
công lớn, vượt qua thành tích của nhiều bộ phim 
đang phát sóng như Phù đồ duyên, Nguyệt ca 
hành... Phim liên tục dẫn đầu về chỉ số Datawin, 
đồng thời chỉ số truyền thông của các diễn viên như 
Lưu Học Nghĩa, Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng 
cũng tăng lên đáng kể.

Theo Sohu, bộ phim thành công nhờ phần kỹ xảo 
đẹp mắt cùng diễn xuất hợp vai, đặc biệt là nhân vật 
Vô Tâm của Lưu Học Nghĩa.

Điểm sáng của Thiếu niên ca hành

Lưu Học Nghĩa chia sẻ anh đã phân vân khi nhận 
lời đóng phim bởi nhân vật Vô Tâm xuất thân là 
nhà sư, cần phải cạo trọc đầu. Nam diễn viên không 
biết mình có hợp với tạo hình này và có được khán 
giả đón nhận hay không? Bên cạnh đó, tính cách 
của Vô Tâm khác biệt hoàn toàn với các nhân vật 
mà Lưu Học Nghĩa từng thể hiện.

Vô Tâm tên thật là Diệp Thế An, con trai của Ma 
giáo. Khi Ma giáo đông chinh thất bại, giáo chủ 
mất mạng, Diệp Thế An bị bắt làm con tin, được 
Vong Ưu đại sư nhận nuôi. 

Tới năm Vô Tâm 17 tuổi, Vong Ưu đại sư tọa hóa, 
khiến Vô Tâm một lần nữa trở thành mục tiêu mà 
nhiều bang phái của Bắc Ly nhắm tới để trả thù. Vì 
vậy, Vô Tâm đã lên đường đưa xá lợi của Vong Ưu 
đại sư về quê hương. Trong hành trình này, anh gặp 
gỡ hai người bạn là Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, họ đã 
cùng nhau khám phá giang hồ.

Vô Tâm là một nhân vật có xuất thân phức tạp, lớn 
lên tính cách quái dị, yêu mị nhưng cũng rất trượng 
nghĩa. Dù bề ngoài mặc như một nhà sư, nhưng Vô 
Tâm lại có nét ngông cuồng, tiêu sái của những kẻ 
ma giáo không coi luật lệ, quy tắc giang hồ ra gì. 
Đó cũng là lý do, Vô Tâm trông có vẻ hiền lành 
nhưng giọng điệu mỉa mai, thường xuyên “đâm 

chọc, cà khịa” bạn bè. Nhưng cũng chính những 
nét đối lập ấy đã tạo nên sự thú vị cho nhân vật Vô 
Tâm.

Với khả năng diễn xuất tốt, Lưu Học Nghĩa đã 
khiến nhân vật Vô Tâm trở nên sống động trên màn 
ảnh, trở thành điểm sáng của phim.

Khán giả khen ngợi khi khoác lên áo cà sa trắng, 
Lưu Học Nghĩa đã thể hiện trọn vẹn sức hút, khí thế 
uy nghiêm của nhân vật Vô Tâm. Nhưng khi nói 
chuyện, anh trở nên hài hước, dễ thương, chọc cười 
người xem. 

Lưu Học Nghĩa đã đánh tan những nghi ngại của 
khán giả khi Lưu Học Nghĩa tuổi thật lớn hơn nhân 
vật Vô Tâm và anh từng bị đánh giá là “chưa đẹp 
bằng phiên bản hoạt hình”.

Đồng thời, Lưu Học Nghĩa cũng chứng minh rằng 
phiên vị (vai trò trong phim) không phải quan trọng 
nhất. Dù chỉ giao anh vai phụ, nam diễn viên sinh 
năm 1990 cũng có thể tỏa sáng, thậm chí lấn át nam 
chính Lý Hoành Nghị.

Sự nghiệp lận đận và scandal tình ái với Dương 
Tử

Theo Sohu, khán giả cũng kỳ vọng với khả năng 
diễn xuất và võ thuật tốt mà Lưu Học Nghĩa thể 
hiện trong phim Thiếu niên ca hành, anh sẽ có 
nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong tương lai.

“Hiện tại, không có nhiều nghệ sĩ trẻ có khả năng 
thể hiện cảnh võ thuật tốt như Lưu Học Nghĩa. Anh 
cũng rất hợp với tạo hình cổ trang. Lưu Học Nghĩa 
có ngoại hình, có diễn xuất, chỉ thiếu cơ hội được 
đóng chính trong các dự án lớn”, Upmedia nhận 
xét.

Nguồn tin đánh giá dù có thực lực, nhưng Lưu Học 
Nghĩa không được công ty quản lý Hoan Thụy Thế 
Kỷ lăng xê và không gặp may trên con đường nghệ 
thuật. Chất lượng các dự án phim ảnh của anh 
không cao, mức độ đầu tư nhỏ.

Năm 2020, Lưu Học Nghĩa cũng được yêu thích 
với vai Hạo Thần trong bộ phim Lưu ly (Thành 
Nghị và Viên Băng Nghiên diễn chính). Dù chỉ 
diễn vai phụ, nhưng nhân vật của Lưu Học Nghĩa 
được đánh giá cao. Tuy nhiên, sau đó vẫn tiếp tục 
đóng vai phụ, khách mời trong các dự án khác.

Mặt khác, bộ phim cổ trang Mùa hoa rơi gặp lại 
chàng mà Lưu Học Nghĩa đóng chính cùng Viên 
Băng Nghiên đang bị hoãn chiếu do nữ diễn viên 
vướng bê bối trốn thuế. Bộ phim Trương Công Án 
vì gán mác phim chuyển thể từ đam mỹ cũng khó 
có cơ hội phát sóng.

Do đó, tên tuổi của Lưu Học Nghĩa vẫn chững lại 
trong suốt hai năm qua, cho đến khi anh trở lại màn 
ảnh với vai diễn Vô Tâm trong Thiếu niên ca hành.

Về đời tư, Lưu Học Nghĩa không vướng scandal về 
tính cách, ồn ào lớn nhất của anh liên quan tới tình 
cảm. Nam diễn viên từng vướng tin hẹn hò với bạn 
diễn Trương Dư Hi sau khi hợp tác trong phim Khi 
màn đêm gợn sóng. 

Đến tháng 8/2022, Lưu Học Nghĩa lại bị bắt gặp ăn 
chung một miếng bánh kem với nữ diễn viên 
Dương Tử.

Tuy nhiên, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa lại nhanh 
chóng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và 
không hề có chuyện ăn chung một thìa. Đáng nói, 
câu chuyện vẫn chưa dừng lại, blogger tiếp tục 
tung thêm video khẳng định hai diễn viên đã nói 
dối. 

Lúc này, có nhiều ý kiến chê bai Dương Tử và Lưu 
Học Nghĩa, cho rằng hai diễn viên thiếu trung thực. 
Đến nay, chuyện tình cảm của Lưu Học Nghĩa và 
Dương Tử vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. 

                                                                 Đồ Nam

Park Sun Young - Yêu phiên 
dịch viên của Tổng thống, bị 
nhà chồng ghét ra mặt, giờ U50 
viên mãn 

Park Sun Young dù chưa hẳn là cái tên hot 
trong làng mỹ nữ xứ Hàn nhưng cô luôn tạo 
được ấn tượng bởi những vai diễn cá tính. 

Cô còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình yêu với 
ông xã - từng làm phiên dịch cho Tổng thống Hàn 
Quốc.

Park Sun Young sinh năm 1976, tốt nghiệp Học 
viện Nghệ thuật Seoul. Cô là một diễn viên vốn 
quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam vào 
những năm đầu 2000 trong đó không thể không kể 
tới các tác phẩm phim truyền hình đã từng được 
chiếu trên các Đài truyền hình tại Việt Nam như Sự 
thật (với sự tham gia của Choi Ji Woo, Ryu Si Won, 
Son Ji Chang), Thời thanh xuân (với sự tham gia 
của Ahn Jae Wook, Chae Rim, Ryu Jin), Nàng Jang 
Hee Bin (với sự tham gia của Kim Hye Soo, Jun 
Kwang Reol), 18 vs. 29 (với sự tham gia của Ryu 
Soo Young, Park Eun Hye)…

Kể từ khi bắt đầu gia nhập làng giải trí với vị trí 
quán quân của cuộc thi Tìm kiếm tài năng năm 
1996 của đài KBS, Park Sun Young đã tạo được 
cho khán giả ấn tượng về một cô gái không quá 
xinh đẹp nhưng bản lĩnh, đầy nội lực.

Tuy nhiên, khi đến với vai diễn Soo Jin trong “4 
chàng quý tử”, nữ diễn viên sinh năm 1976 này đã 
thể hiện hình ảnh ấy độc đáo hơn, ở những góc 
cạnh hoàn toàn khác - một cô em gái “nặng gánh” 
gia đình, một nữ luật sư lạnh lùng nhưng bên trong 
lại mềm yếu luôn cần sự che chở…

Trong “4 chàng quý tử”, Soo Jin mà Park Sun 
Young đóng có nhiều diễn biến tâm lý khá phức 
tạp. Nếu ở những tập đầu tiên của phim, Soo Jin 
mang hình ảnh một “người đàn bà thép” trong công 
việc nhưng lại “đoảng” việc nhà và rất lệ thuộc vào 
chị dâu rồi chất chứa nhiều nỗi niềm, nhiều cảm 
xúc đan xen khi phát hiện chi dâu bị ung thư… thì ở 
những tập phim sau, cô phải thể hiện một Soo Jin 
trưởng thành hơn nhưng cũng cần che chở nhiều 
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hơn, phải đấu tranh và chọn lựa giữa hạnh phúc cá 
nhân và bổn phận làm em gái của một người anh 
trai góa vợ, làm cô của 2 đứa cháu mồ côi mẹ…

Một chi tiết khác khiến nhân vật Soo Jin của Park 
Sun Young không dành cho những “nữ diễn viên 
non kinh nghiệm” là trong phim, trước khi trở 
thành chị dâu cả trong nhà, cô nhận được sự quan 
tâm của cả hai anh em nhà họ Song là anh cả Song 
Jin Pung (nam diễn viên Son Hyun Joo đóng) và 
anh hai Song Dae Pung (nam diễn viên Lee Pil Mo 
đóng). 

Hai sự quan tâm theo những cách khác nhau, được 
đạo diễn xây dựng theo những phong cách đa dạng 
khác nhau: khi hài hước, lúc lại lãng mạn và bi 
thương… càng khiến cho vai diễn Soo Jin thêm sức 
nặng.

Với Park Sun Young, Soo Jin là một vai diễn cô rất 
tâm đắc nên cô đã quyết định tham gia dự án phim 
này để đánh dấu sự trở lại của mình sau thời gian 
không tham gia đóng phim truyền hình. Nói về vai 
diễn, cô cho biết, Soo Jin không chỉ là một vai diễn 
hay đơn thuần, một vai diễn không quá ác mà cũng 
không quá hoàn mỹ mà cô đang tìm kiếm. Nó cho 
phép cô thử nghiệm nhiều nét diễn xuất mới, trải 
nghiệm nhiều điều mới mẻ trong diễn xuất tâm lý 
mà các vai diễn trước cô chưa từng trải qua.

Bên cạnh đó, vai diễn trong “4 chàng quý tử” là 
một vai diễn đánh dấu một mốc rất đặc biệt trong 
cuộc đời và sự nghiệp của Park Sun Young. Bởi, 
Soo Jin chính là vai diễn cuối cùng của một Park 
Sun Young độc thân. Cuối tháng 5/2010, cô trở 
thành cô dâu ngoài đời thật sau 7 năm hẹn hò với 
một trí thức họ Kim.

Được theo truyền thông Hàn Quốc, chồng Park 
Sun Young tên là Kim Il Beom, sinh năm 1974, tốt 
nghiệp ngành Khoa học Chính trị và Ngoại giao 
của Đại học Yonsei. Anh là phiên dịch cho các 
Tổng thống Roh Moo Hyun và Lee Myung Bak, 
từng công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mỹ, 
Iraq…

Trong chương trình Happy Together, diễn viên kể 
gặp chồng lần đầu năm 2003, trong buổi xem mắt. 
Cô ấn tượng anh bởi gương mặt điển trai, thân hình 
quyến rũ và thái độ chân thành. Họ cùng nhau ăn 

tối, uống trà. Anh chủ động xin số điện thoại cô. 
Sau ba tháng tìm hiểu, Park Sun Young nhận lời 
cầu hôn khi họ đi dạo công viên. Tuy nhiên, do tính 
chất công việc của Kim Il Beom, bảy năm sau cả 
hai mới nên duyên vợ chồng.

Đám cưới diễn ra tại khách sạn Shilla, Seoul, có sự 
tham gia của nhiều chính trị gia và tên tuổi trong 
giới giải trí. Trả lời phỏng vấn Chosun trước hôn lễ, 
Sun Young nói: “Xu hướng thời nay là kết hôn 
chớp nhoáng nhưng chúng tôi không vậy. Bảy năm 
bên nhau khiến tôi tin tưởng ở bên anh ấy, tôi sẽ 
hạnh phúc đến hết đời”.

20 năm bên nhau, cả hai vượt khoảng cách để vun 
đắp tình yêu. Park Sun Young nói trên SBS cô hạnh 
phúc dù thường xuyên xa chồng. Cả hai quan tâm 
nhau qua điện thoại, tin nhắn. Những lúc không 
đóng phim, cô bay ra nước ngoài gặp chồng, khi ở 
New York, lúc tại Hong Kong, có khi gặp nhau ở 
Dubai rồi cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Kim Il Beom tận 
dụng thời gian rảnh đưa vợ tham quan danh lam 
thắng cảnh.

Trong thời gian chồng làm việc tại Đại sứ quán Hàn 
Quốc ở Iraq, Sun Young nhiều lần khóc vì sợ. 
“Không ít lần, khi đang nói chuyện với anh ấy tôi 
nghe tiếng bom vọng lại. Tôi sống trong lo lắng và 
khóc mỗi khi xem tin tức về các vụ đ.ánh bom ở 
Iraq”, cô kể trong chương trình Dongsang Imong 
2.

Ngoài khoảng cách địa lý, vợ chồng sao còn từng 
vượt qua sự phản đối của gia đình. Kim Il Beom 
xuất thân trong gia đình nhiều đời công tác trong 
ngành ngoại giao. Cha anh - Kim Se Taek - từng là 
Đại sứ Hàn Quốc tại Đan Mạch, Singapore… 

Trong bài phỏng vấn với DongA năm 2011, mẹ 
Kim Il Beom nói ban đầu bà không chấp nhận con 
trai yêu người nổi tiếng vì “làm vợ quan chức ngoại 
giao không hề đơn giản, bạn phải đại diện đất nước 
gặp nhiều người, phải giỏi giao tiếp, ngoại ngữ, 
phải thấu hiểu, giúp đỡ chồng, ngay cả việc chăm 
sóc con cái cũng gặp nhiều khó khăn”. Bà lo Sun 
Young là diễn viên, công việc bận rộn không thể hỗ 
trợ chồng.

Trước phản ứng của mẹ, Kim Il Beom kiên định 
với lựa chọn, chỉ yêu và cưới Sun Young. Anh ủng 
hộ cô hoạt động nghệ thuật, làm những điều mình 
thích. Il Beom cũng không ghen khi vợ đóng cảnh 
tình cảm với bạn diễn. 

Theo Etoday, anh trì hoãn sinh con vì lo vợ một 
mình vất vả khi anh công tác xa nhà. Đáp lại, Park 
Sun Young cũng vì chồng tích cực trau dồi bản 
thân. Diễn viên học tiếng Anh, nâng cao tay nghề 
bếp núc. 

Cô cũng điều chỉnh lịch trình công việc, mỗi năm 
chỉ nhận một phim để có thời gian cho chồng. Sự cố 
gắng của cả hai được mẹ Kim Il Beom ghi nhận: 
“Bây giờ tôi thấy con trai mình chọn được một 
người vợ thực sự tốt”, theo DongA.

Tháng 4/2019, Kim Il Beom đệ đơn từ chức lên bộ 

ngoại giao, chuyển sang làm Giám đốc chiến lược 
toàn cầu của Tập đoàn SK - một trong những tập 
đoàn lớn nhất Hàn Quốc về viễn thông, công nghệ 
cao. Hiện tại, ở tuổi 46, Park Sun Young vẫn giữ 
được nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng thon gọn. Bộ 
phim Park Sun Young tham gia gần đây nhất và để 
lại nhiều ấn tượng Thế giới hôn nhân. 

                                                                   Mi Vân

Nam tài tử được chờ đón nhất 
phim Hàn đầu 2023: Là biểu 
tượng của thập niên 90, sắp tái 
xuất ở dự án đình đám

Ngày đầu năm 2023 mang đến cho các mọt 
phim Hàn một tin vui về sự trở lại của 
series phim đình đám Người Thầy Y Đức. 

Đây là loạt phim lấy chủ đề y khoa, đã kéo dài được 
2 phần và sẽ ra mắt phần 3 vào tháng 4 năm nay trên 
kênh SBS. 

Thông tin này cũng giúp cái tên Han Suk Kyu trở 
thành từ khóa được săn lùng trên mạng xã hội Hàn 
ngày đầu năm 2023. Khán giả vô cùng mong chờ 
sự tái xuất của nam diễn viên gạo cội trong vai bác 
sĩ tài hoa Kim Sa Bu.

Trong loạt phim Người Thầy Y Đức, nam diễn viên 
Han Suk Kyu vào vai vị bác sĩ lừng danh trong giới 
y học Hàn Quốc là Boo Yong Joo, vì bị đồng 
nghiệp hãm hại mà phải từ bỏ tên tuổi và sự nghiệp, 
sống ẩn mình tại một bệnh viện nơi thôn quê hẻo 
lánh để được tiếp tục sống với nghề, lấy biệt danh 
Sư Phụ Kim. 

Tính khí nóng nảy và chuyên môn phi thường của 
ông giúp rất nhiều bác sĩ trẻ thay đổi cuộc đời cũng 
đưa nhiều bệnh nhân trở về từ cõi chết. Sau khi lên 
sóng 2 mùa, Người Thầy Y Đức được đánh giá là 
một trong số những phim y khoa xuất sắc nhất màn 
ảnh Hàn.

Đảm nhận vai sư phụ Kim là nam diễn viên gạo cội 
Han Suk Kyu - người đứng sau hàng loạt phim 
truyền hình, điện ảnh lừng danh của Hàn Quốc. 
Nam diễn viên sinh năm 1964 có xuất thân từ khoa 
Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Dongguk, ngay 
từ trẻ đã có cơ hội góp mặt trong những dự án lớn 
của đài KBS.
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Những năm 90, Han Suk Kyu được yêu mến với cả 
loạt phim đình đám như Our Paradise, The Moon 
of Seoul hay nổi bật nhất là hai bộ phim được xếp 
vào hàng kinh điển của thập niên 90 tại Hàn là No. 
3 và Shiri. Nhân vật của nam diễn viên trong Shiri 
thậm chí còn trở thành biểu tượng, là một phần 
không thể bỏ qua khi nhắc về truyền hình Hàn 
Quốc trước khi Làn sóng Hàn Quốc ra đời. Sức ảnh 
hưởng của ông còn lớn tới độ Liên hoan kịch bản 
Makdong được ra đời và đặt theo tên một nhân vật 
của Han Suk Kyu.

Từ những năm 2000, Han Suk Kyu thành công vẻ 
vang ở cả lĩnh vực phim điện ảnh. The Scarlet 
Letter ra mắt năm 2003 thu về một triệu lượt xem, 
giúp ông được mệnh danh là ngôi sao bảo chứng 
phòng vé. Tuy nhiên sau dự án này, tên tuổi của ông 
có phần đi xuống, một phần do chọn phải những 
kịch bản có yếu tố gây tranh cãi. Dù vậy ông vẫn là 
cái tên được giới chuyên môn tung hô.

Từ năm 2011, tên tuổi của ông được cho là bắt đầu 
“hồi sinh” nhờ bộ phim cổ trang Secret Door. 
Những năm sau đó, ông liên tục là cái tên bảo 
chứng rating truyền hình Hàn, danh tiếng chỉ có 
tăng chứ chưa từng sụt giảm.

                                                                    An Chi

Mã Quốc Minh thông báo đính 
hôn sau 3 năm bị á hậu TVB 
'cắm sừng'

Ngày 1/1, tài tử Hong Kong thông báo cầu 
hôn thành công bạn gái kém 13 tuổi Thang 
Lạc Văn sau hơn 2 năm hẹn hò.

Ngày 1/1, tờ Next Apple đưa tin Mã Quốc Minh và 
Thang Lạc Văn đăng tải hình ảnh con búp bê kỳ lân 
đầu đeo nhẫn kim cương lên trang cá nhân, với 
dòng trạng thái đã đính hôn. Đặc biệt, nam diễn 
viên chọn thời điểm 13h14p để đăng tải hình ảnh 
với ý nghĩa trọn đời trọn kiếp. Bạn bè và người hâm 
mộ dành cho cặp đôi những lời chúc tốt đẹp dưới 
bài viết.

Thông tin về hôn lễ của cả hai chưa được công bố. 
Trước đó, cặp đôi tiết lộ có sở thích đi du lịch nên 

dự định sang châu Âu kết hôn và nghỉ dưỡng. Nữ 
diễn viên ”Bằng chứng thép” chia sẻthích hôn lễ 
đơn giản, không phô trương. Tháng 8/2022, cả 2 đã 
thông báo đã dọn về sống chung.

Năm 2017, cả hai lần đầu hợp tác với nhau trong 
phim Tâm lý truy hung. Cặp diễn viên TVB công 
khai yêu nhau hồi tháng 6/2020 và được gia đình 
hai bên ủng hộ.

Trước đó, nam diễn viên từng chia sẻ về mối quan 
hệ với người yêu cũ - Huỳnh Tâm Dĩnh. Năm 2009, 
Huỳnh Tâm Dĩnh bị giới truyền thông phanh phui 
chuyện ngoại tình với nam diễn viên có vợ Hứa Chí 
An, dù đang hò hẹn với Mã Quốc Minh. Sau vụ 
việc, Huỳnh Tâm Dĩnh bị chỉ trích nặng nề và phải 
bỏ trốn ra nước ngoài. Mối quan hệ giữa cô và Mã 
Quốc Minh sau đó cũng tan vỡ dù cả hai đã tính tới 
chuyện tổ chức đám cưới.

Mã Quốc Minh từng thừa nhận mất niềm tin vào 
tình yêu sau mối tình với Huỳnh Tâm Dĩnh. Song, 
hiện tại, Mã Quốc Mình khẳng định không còn oán 
hận bạn gái cũ. “Khi cô ấy trở về Hong Kong, tôi 
cũng hy vọng cô ấy sẽ tốt, mọi người hãy nhìn về 
phía trước”, nam diễn viên chia sẻ.

Mã Quốc Vinh sinh năm 1974, là diễn viên người 
Hong Kong. Anh gia nhập TVB từ cuối thập niên 
1990 và được biết đến qua hàng loạt bộ phim như: 
Bao la vùng trời, Bảo hiểm tình yêu, Thử thách đột 
phá, Đội điều tra đặc biệt,… 

Sau nhiều lần đề cử, tài tử họ Mã giành ngôi “Thị 
đế TVB” 2019 nhờ vai chính trong “ Người hùng 
blouse trắng”.

Thang Lạc Văn sinh năm 1987, là diễn viên người 
Hong Kong. Cô gia nhập làng giải trí năm 2012 và 
góp mặt trong các bộ phim như: Bằng chứng thép, 
Mái ấm gia đình, Anh hùng thành trại,… Cô là con 
gái của diễn viên nổi tiếng Thang Trấn Tông, cháu 
gái của tài tử Thiên long bát bộ Thang Trấn Nghiệp. 

                                                           Mai Phương

Ngô Cẩn Ngôn tụt dốc sự 
nghiệp

Từng nổi tiếng khắp châu Á với bộ phim 
“Diên Hi công lược”, nhưng sự nghiệp của 
Ngô Cẩn Ngôn ngày càng tụt dốc. Danh 

tiếng của cô còn thua đàn em cùng công ty là Bạch 
Lộc.

Sina đưa tin mới đây trong hình ảnh giới thiệu nghệ 
sĩ do công ty Hoan Ngu Ảnh Thị đăng tải, vị trí 
“nhất tỷ” (chị cả, người có quyền lực nhất) của Ngô 
Cẩn Ngôn đã bị thay thế bằng đàn em Bạch Lộc. 
Theo Sina, điều này phản ánh đúng địa vị trong 
giới giải trí của hai người đẹp hiện nay.

Ngô Cẩn Ngôn từng là ngôi sao được biên kịch Vu 
Chính hết lòng lăng xê. Cô đóng vai chính trong 
phim cổ trang Diên Hi công lược, nhờ đó một đêm 
thành sao, nổi tiếng khắp châu Á.

Vu Chính cũng sản xuất nhiều dự án để Ngô Cẩn 
Ngôn đảm nhiệm vai nữ chính như Hạo Lan 
truyện, Em là đáp án của anh, Hạnh phúc vẫn sẽ 
đến gõ cửa, Thanh xuân sáng thế kỷ, Nữ hoàng mặc 
cả, Thượng thực, Gia truyền... Tuy nhiên, Ngô Cẩn 
Ngôn đều bị chê thiếu kỹ năng diễn xuất và thường 
trở thành “hố đen” của bộ phim. Người đẹp sinh 
năm 1990 bị xếp vào nhóm minh tinh diễn dở nhất 
Trung Quốc, cùng Angelababy.

Sina cho biết thêm kể từ khi đóng máy bộ phim 
Thượng thực, đã gần hai năm Ngô Cẩn Ngôn 
không có dự án mới nào. Thỉnh thoảng, nữ diễn 
viên tham gia show giải trí như Tỷ tỷ đạp gió rẽ 
sóng, nhưng không gây được tiếng vang.

Trước sự lo lắng và thúc giục Ngô Cẩn Ngôn đi 
đóng phim của người hâm mộ, biên kịch Vu Chính 
cho biết nữ diễn viên vẫn đang lựa chọn kịch bản. 
Cô muốn mang đến một bộ phim chất lượng thay vì 
liên tục vào đoàn phim nhưng lại tham gia những 
dự án “rác”. Song, lời giải thích này không được 
fan chấp nhận bởi địa vị của Ngô Cẩn Ngôn ngày 
càng xuống dốc.

Trong khi đó, đàn em cùng công ty là Bạch Lộc lại 
một đường tiến lên. Cô liên tiếp có các tác phẩm đạt 
thành tích tốt là Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt 
Hoa, Châu sinh như cố. Bạch Lộc cũng được xếp 
vào nhóm tiểu hoa đán hàng đầu của lứa sinh sau 
năm 1995 gồm Triệu lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Hiện tại, Bạch Lộc liên tục tham gia đóng phim, cô 
còn các dự án như Trường nguyệt tẫn minh, Ninh 
an như mộng, Dĩ ái vi doanh chờ lên sóng, được 
đánh giá sẽ bùng nổ khi ra mắt. 

Về phía Ngô Cẩn Ngôn, cô không còn dự án chờ 
chiếu. Bộ phim Triều Ca do nam chính Trương 
Triết Hạn vướng scandal và bị tẩy chay nên bị hoãn 
phát sóng vô thời hạn.

Theo Sina, sắp tới, Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể đóng 
vai phụ nếu muốn tham gia dự án lớn. Ngoại trừ 
phim do chính công ty sản xuất, nhà đầu tư lo ngại 
khả năng thu hút khán giả của Ngô Cẩn Ngôn, 
không để cô đảm nhận vai nữ chính. 

                                                                  Đồ Nam
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Khương Đại Vệ: Ảnh đế từng 
được ăn chung mâm với chồng 
Nữ hoàng Anh, Thành Long 
cũng phải ghen tỵ

Vào những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, 
Khương Đại Vệ chính là truyền kỳ, là cái 
tên đại diện cho phái thực lực lẫn lưu 

lượng, là người hô mưa gọi gió trên ảnh đàn Hồng 
Kông. Khi ấy, Thành Long vẫn là tên nhóc đang 
trầy trật tìm đường thành danh, chỉ có thể đứng 
nhìn Khương Đại Vệ từ xa bằng ánh mắt vừa hâm 
mộ lại vừa ghen tỵ.

Khương Đại Vệ tên thật là Khương Vỹ Niên, tên 
tiếng Anh là John Chiang, sinh năm 1947 tại Tô 
Châu, cha là Nghiêm Hóa (tên thật: Khương Khắc 
Kỳ) - một diễn viên nổi tiếng ở thập niên 40.

Xuất thân là con nhà nòi, năm 4 tuổi Khương Đại 
Vệ trở thành diễn viên nhí, lúc đó lấy nghệ danh là 
Nghiêm Vỹ. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, không rụt 
rè, nên cậu diễn viên nhí Nghiêm Vỹ nhanh chóng 
được lăng xê trong các bộ phim: Cô Mai, Mùa xuân 
tươi đẹp… Thời tiểu học, Khương Đại Vệ phải vừa 
học vừa đóng phim, vô cùng vất vả.

Lên trung học, Khương Đại Vệ không còn hứng 
thú với việc học, ông bị lưu ban 2 lần, đến 17 tuổi 
mới tốt nghiệp trung học. Vì thế, Khương Đại Vệ 
quyết định nghỉ học đi tìm việc làm.

Ông làm qua nhiều việc như nhân viên văn phòng, 
bán đồ cổ… nhưng không có công việc nào ổn định 
và lâu bền. Về sau, Khương Đại Vệ theo anh ba Tần 
Bái sang Đài Loan làm tạp vụ trong công ty điện 
ảnh, đồng thời theo Lưu Gia Lương tập võ.

Sau này, khi bộ phim The Sand Pebbles của điện 
ảnh Mỹ sang Đài Loan quay ngoại cảnh, Tần Bái 
có một vai phụ trong phim và ông giới thiệu 
Khương Đại Vệ đến làm võ sư.

Không thể làm võ sư suốt đời

Năm 1967, Khương Đại Vệ cùng Lưu Gia Lương 
trở về Hong Kong thực hiện bộ phim võ hiệp tiếng 
Quảng Đông. Do ngoại hình nhỏ con, thấp người, 
nên Khương Đại Vệ thường được mời đóng thế 
thân cho… các nữ diễn viên.

Khương Đại Vệ được võ sư Đường Giai giới thiệu 
gia nhập hãng Shaw (Thiệu Thị) làm cascadeur. 
Lúc bấy giờ, Đường Giai làm chỉ đạo võ thuật của 

đạo diễn Trương Triệt.

Lúc quay bộ phim võ hiệp Kim Yến Tử, có một 
cảnh nhân vật phá cửa sổ, nhảy từ tầng hai xuống, 
không ai dám nhận thực hiện cảnh quay này, vậy 
mà Khương Đại Vệ chỉ thực hiện một take đã khiến 
đạo diễn Trương Triệt hài lòng.

Đạo diễn Trương Triệt hỏi Đường Giai, cậu thanh 
niên này là ai, khi biết Khương Đại Vệ là con trai 
của Nghiêm Hóa, Trương Triệt quyết định tạo cơ 
hội diễn xuất cho ông nhiều hơn.

Từ năm 1968, Trương Triệt âm thầm đào tạo những 
gương mặt trẻ triển vọng, Khương Đại Vệ và Địch 
Long là hai diễn viên sáng giá lọt vào mắt xanh của 
ông. Năm 1970, khi nam diễn viên trụ cột Vương 
Vũ rời khỏi hãng Shaw, Trương Triệt lập tức nâng 
đỡ Khương Đại Vệ và Địch Long làm người thay 
thế.

Trương Triệt mời Khương Đại Vệ ký hợp đồng làm 
diễn viên, nhưng Khương Đại Vệ không nhận lời 
ngay vì khi đó ông đang làm võ sư, thu nhập mỗi 
tháng 4.000 - 5.000 đôla Hong Kong, cao hơn 
nhiều so với lương của một diễn viên ký hợp đồng 
bình thường. Sau vài ngày suy nghĩ, Khương Đại 
Vệ cũng đồng ý ký hợp đồng thời hạn 3 năm, vì ông 
nghĩ mình xuất thân từ gia đình nghệ sĩ, anh trai 
Tần Bái tạo được tiếng tăm ở Đài Loan, mình 
không thể làm võ sư suốt đời.

Sau khi quan sát Khương Đại Vệ và Địch Long “từ 
đầu đến chân”, Trương Triệt phát hiện: Khương 
Đại Vệ lãnh đạm, trầm tính, còn Địch Long thì điển 
trai, cởi mở. Nếu kết hợp hai người với nhau, sự đối 
lập của họ trên màn bạc chắc chắn thu hút được 
khán giả. Gương mặt tuấn tú của Địch Long rất 
thích hợp với vai đại hiệp. Trong khi đó vóc dáng 
phong trần, bốc đồng của Khương Đại Vệ thì phù 
hợp đóng vai lãng tử. Tuy nhiên, vì doanh thu 
phòng vé, Trương Triệt ưu tiên cho Địch Long thủ 
vai nam chính trong các bộ phim như Tử giác, 
Thiết thủ vô tình, Hổ mọc cánh… Khương Đại Vệ 
chỉ thủ vai nam thứ chính.

Chưa đầy một năm sau, Trương Triệt mạnh dạn 
giao cho Khương Đại Vệ đảm nhận vai nam chính 
trong phim Du hiệp nhi. Trương Triệt nhận thấy 
tính lập dị, mạnh mẽ, có một chút kiêu ngạo trong 
con người Khương Đại Vệ rất hợp với nhân vật 
chính.

Thừa thắng xông lên, đạo diễn Trương Triệt thực 
hiện tiếp loạt phim võ hiệp: Báo thù, Thập tam thái 
bảo, Tiểu sát tinh… đều do Khương Đại Vệ và 
Địch Long đảm nhận vai trò trụ cột.

Đăng quang Ảnh đế khi chưa tròn 23 tuổi

Năm 1970, bộ phim Báo thù tham dự Liên hoan 
phim Châu Á lần thứ 16 tổ chức tại Indonesia, 
Khương Đại Vệ đoạt giải thưởng tiêu biểu Nam 
diễn viên xuất sắc.

Lúc đó, Khương Đại Vệ đang ở Hong Kong đóng 
phim Thập tam thái bảo. Nhận được tin mình đoạt 
giải, ông không tin, phải chờ khi đoàn phim về 

Hong Kong tận tay trao giải thưởng cho ông, ông 
mới dám tin đây là sự thật. Năm đó, Khương Đại 
Vệ chưa tròn 23 tuổi. Thậm chí, ông từng ngồi ăn 
chung mâm với thân vương Philip - chồng của Nữ 
hoàng Anh…

Sau khi nhận giải thưởng, Khương Đại Vệ bị dư 
luận chê cười là “Ảnh đế bị co lại”, do ông có chiều 
cao khá khiêm tốn. Điều này chứng tỏ, một số 
người vẫn mang tư tưởng bảo thủ, không chấp 
nhận sự nổi bật của một diễn viên không có ngoại 
hình. Tuy nhiên, giải thưởng của ông lại có một ý 
nghĩa đặc thù là đật đổ “chân dung đại hiệp” cao to, 
oai phong mà Vương Vũ khắc họa trước đó.

Vào thời gian này, có tin đồn Địch Long đố kỵ 
Khương Đại Vệ vì Đại Vệ được trao giải. Giữa hai 
nam diễn viên xảy ra chuyện “bằng mặt không 
bằng lòng”.

Mùa thu năm 1970, công ty điện ảnh Gia Hòa dàn 
dựng bộ phim Độc tý đao đại chiến hiệp sĩ mù, do 
Vương Vũ đóng. Hãng Shaw lập tức tìm đối sách, 
một mặt kiện Gia Hòa xâm phạm bản quyền tác 
phẩm Độc tý đao, mặt khác để Trương Triệt thực 
hiện phim Tân Độc tý đao, do Địch Long và 
Khương Đại Vệ thủ vai chính.

Tháng 2 - 1971, Độc tý đao đại chiến hiệp sĩ mù và 
Tân Độc tý đao được trình chiếu cùng thời điểm, 
gây chấn động dư luận báo chí một thời.

Còn nhớ năm 1968, khi Vương Vũ đóng phim Độc 
tý đao vương, Khương Đại Vệ vẫn còn là một võ sư 
vô danh, không ngờ ba năm sau họ lại có dịp phân 
tài cao thấp.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là khi 
Vương Vũ và Khương Đại Vệ gặp nhau ở Đài 
Loan, hai người không xích mích gì mà lại kết 
thành bạn thân, thậm chí còn hùn vốn thành lập 
công ty điện ảnh Vương Khương vào năm 1977. 
Bộ đôi cùng đạo diễn và diễn xuất trong phim Độc 
tí song hùng.

Đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước, làng 
phim Hồng Kông rơi vào giai đoạn phát triển trì trệ, 
diễn viên rơi vào cảnh thất nghiệp. Chứng kiến tình 
cảnh thê thảm ấy, Khương Đại Vệ quyết định từ giã 
sự nghiệp ngay trên đỉnh vinh quang, đưa vợ con 
sang Canada sinh sống, dành toàn bộ thời gian cho 
gia đình nhỏ.

Mãi đến vài năm gần đây, Khương Đại Vệ mới chịu 
quay về Hồng Kông vì quá nhớ nghề. Đáng tiếc, 
làng giải trí vốn “người đi trà lạnh”, Khương Đại 
Vệ vắng bóng quá lâu nên danh tiếng, địa vị của 
ông cũng chẳng còn như xưa. Trong khi Thành 
Long đã thành minh tinh Hollywood thì nam diễn 
viên gạo cội chỉ có thể nhận những vai diễn nhỏ 
trên màn ảnh mà thôi.

Năm nay, Khương Đại Vệ đã 76 tuổi rồi, nhưng nếu 
nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của ông, có thể 
mọi người sẽ bị choáng đó. Bởi nam tài tử vẫn 
phong độ như thuở nào. 

                                                            Hoàng Phúc
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Trải nghiệm cận tử hiếm 
hoi của người đàn ông suýt bị 
cá voi 'nuốt chửng'

Một nhiếp ảnh gia thế giới hoang 
dã đã có trải nghiệm vừa kinh 
hoàng vừa hiếm có, khi suýt bị 

cá voi 'nuốt chửng'.
Thời điểm trải qua cảm giác hiếm có nói 

trên, nhiếp ảnh gia thế giới hoang dã Rainer 
Schimpf đang ở ngoài khơi Nam Phi để ghi hình 
hiện tượng “cuộc chạy của cá mòi” khi các sinh vật 
săn mồi dưới biển sâu lùa đám cá mòi vào một chỗ 
để “đánh chén”.

Lúc đó là tháng 2 năm 2019. Trong lúc 
đang lặn ghi hình, Rainer không may bị nuốt chửng 
bởi một con cá voi Bryde (chiều dài trung bình 13-
15 mét). Vợ Rainer và một nhiếp ảnh gia khác trên 
thuyền chứng kiến sự việc vô cùng bất ngờ trên.

Theo lời Rainer, ông chỉ cảm thấy có áp lực 
xung quanh eo và lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. 
Dù vậy, ngay khi ông hiểu được tình hình, thì ông 
đã nằm gọn trong miệng con cá voi với bóng tối 
vây quanh. Dường như con cá voi đã vô tình cho cả 
nhiếp ảnh gia này vào miệng trong lúc đang tận 
hưởng đàn cá mòi đại dương.

Rainer có trải nghiệm “hết hồn” mà không 
bị một vết xước nào

Ông kể: “Mất chưa đầy hai giây. Trong hai 
giây đó, điều đầu tiên tôi nhận ra là có thứ gì đó tóm 
lấy tôi, đẩy hông tôi vào nhau. Tôi có thể cảm nhận 
được áp lực và ngay lập tức biết đó là một con cá 
voi. Suy nghĩ thứ hai của tôi là rõ ràng nó không thể 
nuốt chửng tôi, vì cổ họng của cá voi không đủ lớn 
để nuốt chửng một con người. Suy nghĩ tiếp theo 
của tôi là rất có thể nó sẽ lặn xuống cùng tôi. Tôi nín 
thở và chuẩn bị sẵn sàng, đó là điều duy nhất tôi có 
thể làm. Bạn không thể chiến đấu với một con vật 
nặng 15 tấn, tôi chỉ biết cố gắng và chuẩn bị tinh 
thần, trấn tĩnh để không hoảng sợ. Mọi chuyện đã 
thành công, nó nhổ tôi ra”.

Khi Rainer về đến nhà và hoàn hồn lại, ông 
mới nhận ra bản thân hoàn toàn nguyên vẹn và 
không hề có tới một vết xước nào. Rõ ràng mối lo 
lớn nhất khi tai nạn xảy ra là con cá voi có thể lặn 
xuống và dìm chết Rainer, nhưng rất may nó đã 

sớm nhận ra sai lầm. Dù sao, thực đơn chính của cá 
voi Bryde vẫn gồm các loài cá nhỏ hơn và nhuyễn 
thể, không phải con người.

Sau sự cố hiếm có, Rainer bơi lên thuyền để 
cùng các đồng nghiệp kiểm tra. Khi phát hiện bản 
thân không bị thương nặng và vẫn phấn khích vì 
andrenaline, ông lại lao xuống biển. 

Nhiếp ảnh gia Rainer chuyên chụp cá voi 
sát thủ và hành vi săn mồi của chúng. Bất chấp trải 
nghiệm cận tử trên, ông vẫn tiếp tục lặn biển và 
không hề nao núng khi nhắc lại sự việc, thậm chí 
còn nói đùa rằng may mắn đó không phải một con 
cá mập.

Một người đàn ông khác cũng có trải 
nghiệm hiếm hoi tương tự. Ngư dân Michael 
Packard thời điểm đó bị nuốt chửng bởi cá voi 
ngoài bờ biển Hoa Kỳ. Giống Rainer, Michael 
không có lựa chọn nào khác ngoài hy vọng con cá 
nhả mình ra, và rất may là nó đã làm vậy. ■

Bức thư đầy cảm động của 
Nữ vương gửi bác sĩ thú y 
chứng minh tình yêu vô bờ mà 
bà dành cho các chú cún

Bức thư của cố Nữ vương Elizabeth 
II gửi bác sĩ thú y sau khi chú cún 
Susan yêu quý qua đời hẳn sẽ khiến 

nhiều người cảm động.
Bên cạnh những chiếc mũ sặc sỡ, mái tóc 

huyền thoại, một biểu tượng đã gắn liền với cố Nữ 
vương Elizabeth II suốt cuộc đời bà là những chú 
chó corgi. Vị quân chủ nước Anh nổi tiếng với tình 
yêu dành cho giống chó đáng yêu và tinh nghịch 
này. Trong số hàng chục chú cún đã đồng hành 
cùng bà suốt cuộc đời, có lẽ không sai khi nói 
Susan là chú cún được bà yêu thương nhất. Susan 
là tổ tiên của 14 thế hệ chó corgi trong Vương thất 
Anh, gắn bó với vị quân chủ từ khi bà 18 tuổi cho 
tới suốt 15 năm sau. Ra đời năm 1944, Susan mất 
ngày 26/1/1959 và đã để lại một nỗi buồn lớn cho 
người chủ yêu quý.

Sau cái chết của Susan, Nữ vương 
Elizabeth đã viết thư cảm ơn tới bác sĩ thú y Harold 
Swann, người đã cố gắng cứu chữa cho chú cún.

Trong bức thư của mình, bà viết: “Tôi 
muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho 
Susan thân yêu của tôi khi cô bé bị ốm, và vì vô số 
rắc rối mà anh đã gặp phải khi đưa bé đến 
Cambridge và vì tất cả sự chăm sóc mà bé đã được 
nhận khi ở đó. Tôi luôn sợ mất cô bé vì tôi đã có chú 
cún này từ khi bé mới sáu tuần tuổi, nhưng tôi vô 
cùng biết ơn vì bé không phải chịu đau lâu”.

Bức thư được ký tên, “Trân trọng, 
Elizabeth R”, với chữ “R” là viết tắt của “Regina”, 
từ tiếng Latinh có nghĩa là nữ vương.

Susan được chôn cất tại điền trang 
Sandringham với tấm bia đặc biệt có dòng chữ: 
“Trong gần 15 năm, hầu cận trung thành của Nữ 
vương”.

Khi còn bé, Vương nữ Elizabeth được bao 

quanh bởi những chú chó (đặc biệt là chó corgi) 
trong suốt thời thơ ấu của bà, nhưng phải đến sinh 
nhật thứ 18, bà mới nhận được Susan như một món 
quà.

Tác giả Caroline L. Perry giải thích: 
“Susan đã ở đó trong nhiều khoảnh khắc quan 
trọng nhất trong cuộc đời Elizabeth. Nó đã ở bên 
cạnh người bạn vương thất của mình khi Elizabeth 
gia nhập một trung đoàn nữ phục vụ đất nước trong 
chiến tranh. Nó đã ở đó khi người bạn đồng hành 
của mình kết hôn với Vương tế Philip. Susan cũng 
ở đó an ủi khi Vua George VI qua đời, cả khi bà lên 
ngôi Nữ vương ở tuổi 25 và khi bà trở thành một 
người mẹ”.

Từ năm 2012, Nữ vương đã ngừng phối 
giống thêm hậu duệ của Susan vì bà không muốn 
bỏ lại chú cún nào nếu mình qua đời. Tuy nhiên, 
vào thời điểm Vương tế Philip lâm bệnh nặng năm 
2021, bà đã nhận được 2 chú cún con mới. Sau khi 
một chú qua đời vài tuần sau đó, cũng gần thời 
điểm Vương tế Philip ra đi, Vương tử Andrew đã 
tặng mẫu thân 1 chú cún khác để an ủi bà sau khi 
phu quân qua đời.

Hai chú cún đó, Muick và Sandy, đã trung 
thành đứng bên ngoài lâu đài Windsor khi quan tài 
Nữ vương được đưa về đây chôn cất trong lễ tang 
bà hồi tháng 9/2022. Muick và Sandy hiện tiếp tục 
sống cùng Vương tử Andrew và vợ cũ. ■ 

Rùa khổng lồ Seychelles - 
hơn 190 tuổi

Rùa nổi tiếng vì sống lâu trăm tuổi và 
“cụ” rùa sống thọ nhất có tên 
Jonathan ở trên đảo St. Helena ở 

Nam Đại Tây Dương. “Cụ” thuộc loài rùa khổng lồ 
Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), 
hiện đã hơn 190 tuổi.

Cụ rùa Jonathan được cho là chào đời 
khoảng năm 1832 và đến năm 1882 được đưa đến 
St. Helena làm quà tặng cho ngài William Grey-
Wilson, thống đốc hòn đảo.

Vào ngày 12-1 năm ngoái, sách Kỷ lục 
Guinness Thế giới ghi nhận “cụ” rùa Jonathan 
sống lâu nhất thuộc siêu bộ Chelonia, nhóm bao 
gồm rùa, ba ba, giải, vích, đồi mồi… với 190 tuổi. 
Tuy nhiên, Giám đốc Sở du lịch St. Helena Matt 
Joshua cho rằng tuổi thật của cụ rùa Jonathan có 
thể đã lên đến 200 năm.

“Khả năng nhanh chóng tiêu diệt các tế bào 
bị tổn thương theo thời gian chính là yếu tố giúp rùa 
sống lâu đến thế” - tạp chí Live Science lý giải. ■ 
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Trải nghiệm hành trình du 
lịch khắp thế giới không mệt 
mỏi

Sau nhiều thập kỷ i du lịch cùng đ
nhau, Rachel Davey và Martina 
Sebova ã đ đến thăm hơn 100 trong 

số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.
Theo hãng CNN, cặp đôi đã gặp nhau trên 

chuyến du lịch đường bộ đến châu Âu vào năm 
2008, cùng nhau uống cà phê ở Melbourne 
(Australia) và trò chuyện thảo luận về hành trình 
tiếp theo đến thăm những quốc gia còn lại trong 
danh sách du lịch vòng quanh thế giới.

Rachel Davey và Martina Sebova nhanh 
chóng dành hai năm tiếp theo để hoàn thành mục 
tiêu. Sau đó, cả hai hào hứng bắt đầu lên kế hoạch 
cho các chuyến đi lớn của mình, tiết kiệm càng 
nhiều tiền càng tốt với mục đích dành khoảng 5 đến 
7 ngày ở mỗi quốc gia.

Lối sống du mục
Davey và Sebova nói rằng những trải 

nghiệm tuyệt vời nhất là những điểm đến mà họ 
từng rất thận trọng trước đó.

“Người dân ở Sudan và Iran là một trong số 
những người thân thiện nhất mà chúng tôi từng 
gặp. Trước khi đến đây, hầu hết mọi người đều bày 
tỏ thận trọng và có chút lo ngại”, Sebova nói thêm.

Bên cạnh đó, Eritrea, một quốc gia nhỏ có 
trụ sở tại Đông Phi và đảo Dominica thuộc vùng 
Caribe là một trong những quốc gia nổi bật khác 
mà cặp đôi đã ghé qua.

“Có chút khác biệt về văn hóa khi chỉ phụ 
nữ đi du lịch. Chúng tôi từng bị từ chối thị thực đến 
một số quốc gia”, bà Sebova nói.

Ảnh minh họa 
Mặc dù nhiều bạn bè đã chọn gửi tiền tiết 

kiệm vào các khoản thế chấp và kinh doanh nhiều 
năm nhưng Davey và Sebova nói rằng họ rất vui 
sướng khi chi tiêu cho các chuyến du lịch và lo lắng 
về những khắt khe của một số quốc gia. Davey có 
hộ chiếu Australia nhưng Sebova có hộ chiếu 
Slovakia nên đôi khi có một chút khó khăn để xin 
thị thực.

“Đôi khi gặp khó khăn nhưng mọi người 
đều có những nhiệm vụ khác nhau trong chuyến đi. 
Sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, cả hai nhận 
thức rõ những trở ngại và cơ hội của bản thân đồng 
thời thực hiện sứ mệnh trong chuyến đi”, Davey 
nhấn mạnh.

Sebova thường tập trung đảm bảo những 
trải nghiệm suôn sẻ nhất có thể. Trong khi đó, 
Davey tự tin hơn, sẵn sàng làm hướng dẫn viên du 
lịch.

“Tôi luôn nói rằng cô ấy thật tuyệt vời và tự 
hào khi có thể trở thành cặp đồng hành tuyệt vời 
trên mỗi chuyến đi”, Sebova nhận định về bạn 
đồng hành.

Trì hoãn do đại dịch Covid-19
Cặp đôi đã trải nghiệm trong 2 năm và chỉ 

còn 10 quốc gia nữa là đạt được mục tiêu khi đại 
dịch Covid-19 xảy ra. Cặp đôi đang ở London vào 
thời điểm dịch bệnh bùng phát và chọn bay đến 
Australia để trì hoãn hành trình tiếp theo sau khi 
các hạn chế do Covid-19 áp dụng.

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chọn đi du lịch, mua 
tạm một chiếc xe tải cắm trại và cùng nhau lái xe 
vòng quanh đất nước Australia.

“Chúng tôi đã hoàn thành vòng đua lớn ở 
Australia trong 18 tháng và dành nhiều thời gian ở 
Queensland cũng như Tây Australia. Điều này thật 
tuyệt vời vì chúng tôi không thể rời khỏi đất nước. 
Trải nghiệm trong xe cắm trại và đó là niềm vui thật 
sự”, Davey chia sẻ.

Sau khi các hạn chế dỡ bỏ vào năm 2022, 
cặp đôi buộc phải chờ đợi cho đến khi biên giới mở 
cửa trở lại, bao gồm một số Quần đảo Thái Bình 
Dương. Ngay sau đó, cả hai đã đến Libya - quốc gia 
Bắc Phi nhưng vẫn phải chờ một thời gian lâu hơn 
mới có thể đến điểm cuối cùng là Kiribati và 
Samoa, cả hai điểm đến đều nằm ở Quần đảo Thái 
Bình Dương.

Kiribati cuối cùng đã dỡ bỏ các hạn chế đối 
với khách du lịch quốc tế vào tháng 8/2022 và cặp 
đôi này đã bay đến đây vài tuần sau đó.

Thách thức đã hoàn thành
Cả hai đến Samoa, quốc gia cuối cùng 

trong danh sách du lịch của họ vào ngày 
19/11/2022 và sung sướng khi đạt được mục tiêu 
trong hành trình của mình.

“Samoa là điểm đến hoàn hảo để kết thúc. 
Tôi đã có khoảnh khắc này khi đứng trước tấm bản 
đồ thế giới và nghĩ rằng chúng tôi đã đến mọi quốc 
gia trên bản đồ này”, Sebova chia sẻ.

Cặp đôi đã ăn mừng cột mốc quan trọng 
này. Khi họ trở lại Ausralia vào cuối năm 2022 sau 
khi đã đến thăm mọi nơi trên thế giới, họ bắt đầu 
nhận được sự quan tâm nhiều hơn của giới truyền 
thông. Davey và Sebova nhấn mạnh rằng ngoài 
vấn đề an toàn, họ muốn cuộc thảo luận xung 
quanh chuyến đi và tập trung vào thực tế rằng họ là 
hai người phụ nữ đã thực hiện một thử thách lớn 
như vậy. Trước đó, những chuyến đi vòng quanh 
thế giới chủ yếu là nam giới thực hiện.

“Bạn thấy rất ít phụ nữ thực hiện những 
chuyến du lịch này, điều này được ví như mang tính 
mạo hiểm hơn. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng thay 
đổi điều đó cũng như truyền cảm hứng cho những 
phụ nữ bằng cách cho thấy rằng [thế giới] không 
phải là một nơi đáng sợ như vậy”, Sebova nhấn 
mạnh.

“Chúng tôi luôn sống trong hiện tại. Di 
chuyển làm cho cả hai chúng tôi hạnh phúc. Vì vậy, 
đó là những gì chúng tôi sẽ làm”, Davey chia sẻ 
thêm. ■

Cả nước Mali chào đón sản 
phụ sinh 9 trở về nhà an toàn

Tháng 5/2021, Halima Cisse, một 
phụ nữ trẻ đã hạ sinh 5 gái và 4 trai 
tại thành phố Casablanca của 

Maroc, đã trở về Mali sau khi được chăm sóc đặc 
biệt suốt hơn 1 năm qua.

Ngày 13/12, sản phụ người Mali hạ sinh 9 
đứa con cùng lúc tại một bệnh viện ở Maroc hồi 
năm ngoái, đã trở về nhà cùng với các con của 
mình.

Thông tin với báo giới, Bộ trưởng Y tế Mali 
Dieminatou Sangare cho biết người mẹ và 9 em bé 
khỏe mạnh đã trở về Mali an toàn.

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Bộ 
trưởng Sangare đã đăng tải những bức ảnh bà chào 
đón cha mẹ và 9 đứa con của họ ở thủ đô Bamako.

Hồi tháng 5/2021, Halima Cisse, một phụ 
nữ trẻ đến từ thành phố miền Bắc Timbuktu, đã hạ 
sinh 5 gái và 4 trai tại thành phố Casablanca của 
Maroc.

Chín đứa con của bà mẹ Halima Cisse 
chụp ảnh lưu niệm nhân dịp sinh nhật 1 tuổi

Trước đó, Chính phủ Mali đã điều máy bay 
đưa ca sinh nở đặc biệt này đến Maroc để có được 
sự chăm sóc tốt hơn.

Các bác sĩ đã lo lắng cho sức khỏe của thai 
phụ và cơ hội sống sót của các em bé, do nguy cơ 
sinh non rất cao.

Halima Cisse đã mang thai tự nhiên 25 tuần 
khi nhập viện và nhân viên y tế đã cố gắng kéo dài 
thời gian mang thai của cô lên 30 tuần.

Các em bé đều được sinh ra an toàn và khỏe 
mạnh bằng phương pháp mổ lấy thai do đội ngũ 10 
bác sĩ thực hiện với sự hỗ trợ của 25 phụ tá.

Mỗi trẻ khi sinh ra có trọng lượng từ 
500gam đến 1kg và cần ở lại Maroc để được chăm 
sóc đặc biệt.

Các trường hợp mang thai 7 rất hiếm và 
mang thai 9 lại càng hiếm hơn trên thế giới. Vào 
năm 2009, một phụ nữ ở Mỹ đã sinh 8 em bé. Các 
bé đã được tổ chức sinh nhật 10 tuổi vào năm 
2019.■ 
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Tử vi tuần mới của 12 con 
giáp từ 6/2 đến 12/2/2023

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
Vận trình tình cảm của 

con giáp tuổi Tý có nhiều trở 
ngại, lúc này thay vì cứ chăm 
chăm đuổi theo hạnh phúc, hãy 
tập trung làm cuộc đời bạn thêm 
ý nghĩa bằng những tình bạn 
mới, hay những sở thích đặc biệt 
vào thời gian rảnh… Nhất là 
người độc thân, đừng đợi ai đó 

mang tới hạnh phúc cho bạn, nếu không dù khi có 
người yêu bạn vẫn cảm thấy cô đơn trong tình yêu 
đó mà thôi. 

Tuần mới của con giáp tuổi Tý đã khởi sắc 
hơn trước rất nhiều, những trăn trở suốt thời gian 
qua cuối cùng đã hoàn tất khiến cho bạn rất vui. 
Tuy nhiên đừng vì thế mà khoác lác và gây phản 
cảm cho mọi người xung quanh nhé!

Tuần này có Thiên Tài ghé thăm nên mặt tài 
chính thăng hoa rất rực rỡ. Bản mệnh lúc này rủng 
rỉnh tiền tiêu, nhiều người thu lợi lớn từ khoản đầu 
tư cá nhân. Lúc này, dành tặng một món quà cho 
bản thân là điều bạn nên làm.

Bạch Hổ hung tinh xuất hiện cho thấy dù có 
nhiều may mắn là thế nhưng vẫn có họa đi kèm nếu 
bạn bất cẩn. Chủ yếu là vấn đề liên quan tới sức 
khỏe, mâu thuẫn trong gia đình, thậm chí có xô xát 
gây thương tích. 

2. Tuổi Sửu
Vận trình tình cảm 

của người tuổi Sửu tuần này 
có phần trầm lắng, có thể là 
do tính cách cố chấp của bạn 
khiến đối phương cảm thấy 
xa cách vì thái độ có lúc tỏ ra 

lạnh lùng của bạn. Có thể bạn đang không hài lòng 
việc gì đó, bạn phải tự làm cuộc sống mình vui 
trước, chắc chắn khi đó, hạnh phúc sẽ tự động theo 
chân bạn mà thôi. 

Tuổi Sửu không phải buồn quá lâu vì khó 
khăn trong công việc sẽ sớm được giải quyết thôi. 
Nếu bạn đang tìm kiếm đáp án cho rắc rối trong 
công việc thì trong tuần này, bạn bè chính là người 
sẽ mang lại chìa khóa cho bạn, nhất là những người 
có nhiều trải nghiệm và kiến thức. 

Có Thương Quan gây họa vào thời điểm 
giữa tuần là lời nhắc nhở để bạn trở nên thận trọng 
trước hành vi lợi dụng của ai đó, hãy luôn chủ động 
trong mọi tình huống và đừng để ai đó nắm quyền 
kiểm soát bạn, nhất là trong vấn đề tài chính. Có 
người cố tình nói dối để lừa tiền của bạn mà bạn 
không biết đấy!

Sao Tử vi trợ mệnh giúp bạn tự tin hơn 
trong công việc, nếu gặp khó khăn cũng có người 

giúp đỡ, qua đó cho bạn thấy tầm quan trọng rõ rệt 
của các mối quan hệ. Vì thế, đừng quên dành nhiều 
thời gian cho những người mà bạn yêu thương.

3. Tuổi Dần
Tuần này hứa hẹn 

mang đến những thành quả 
giá trị trong công việc, khi bạn 
đạt được những thành công 
ngoài mong đợi. Tuy nhiên 
trong đời sống cá nhân, bạn 
cần phải hết sức độc lập, chủ 

động, sẵn sàng trên tinh thần học hỏi những trải 
nghiệm của mọi người để bản thân trưởng thành.

Đầu tuần có những rắc rối liên quan tới mối 
quan hệ nhưng bạn nhanh chóng kiểm soát tình 
hình và nhường cho những ngày thuận lợi vào giữa 
tuần khi Chính Quan ghé thăm mang tới điều lành. 
Bạn phát huy tốt năng lực của mình và được mọi 
người công nhận.

Người độc thân đừng vội ngỏ lời với đối 
tượng bạn thích trong tuần này. Nếu bạn thầm 
thương trộm mến ai đó hãy thử vài lần vô tình xuất 
hiện trước mặt họ xem thái độ của họ thế nào. Nếu 
họ tỏ ra không hào hứng thì bạn không nên thử làm 
gì. Những cặp đôi trong thời gian này dễ xảy ra 
mâu thuẫn; cả hai cần thời gian để hiểu và dần chấp 
nhận một số tính cách khác biệt của nhau.

Ảnh hưởng của sao Nguyệt Mã cho thấy 
bản mệnh lúc này khá vất vả vì công việc, có người 
thường xuyên di chuyển nơi này nơi khác nhưng bù 
lại công việc hiệu quả, tăng tài tiến lộc, công danh 
hiển đạt. Thành quả đáng kể bù lại công sức bỏ ra 
nên bản mệnh dù mệt nhưng vẫn rất hài lòng.

4. Tuổi Mão
Vận trình tình 

cảm của người tuổi Mão 
không thực sự khởi sắc 
như bạn mong đợi. Muốn 
"được lòng" đối phương 
bạn nên hiểu người ta 

trước. Để đọc vị một ai đó, ngôn ngữ cơ thể là thứ 
không thể bỏ qua. Trong quá trình tiếp xúc, bạn nên 
quan sát thái độ của họ khi nói chuyện, vẻ mặt, tư 
thế, cử chỉ… đều nói lên rất nhiều điều!

Người tuổi Mão tuần này sẽ nhận thấy mọi 
thứ khó khả thi, hoặc có chút kém thú vị, nhưng nếu 
bạn kiên trì theo đuổi, điều bất ngờ sẽ xuất hiện. 
Đây cũng là tuần mà bạn khéo léo, tinh tế hơn trong 
giao tiếp để có thể gần gũi hơn khi tương tác với 
mọi người và tránh những mâu thuẫn, căng thẳng.

Những ngày đầu tuần con giáp tuổi Mão 
thường xuyên phải đối mặt với căng thẳng, mệt 
mỏi thậm chí có khi chán nản. Nhưng cảm giác này 
nhanh chóng qua đi khi càng về cuối tuần bạn càng 
may mắn, Thiên Ấn ghé thăm cho thấy bạn có cả 
quyền, cả tiền khi được thể hiện năng lực và khả 
năng sáng tạo của bản thân.

Thiên Hình được xem là sao xấu xuất hiện 
trong tuần này hối thúc bản mệnh trở nên cao ngạo, 
nóng nảy. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn 
nếu bạn không muốn tự mang họa vì sự bất cẩn của 
mình, có người còn dễ vướng vào tù tội.

5. Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn 

không nên tập trung quá 
vào chuyện tình cảm trong 
tuần này vì việc đó không 
hề có lợi cho bạn đâu. Bạn 
cần xác định rõ bạn đang 
thầm thích ai đó hay đấy 

chỉ là một cơn say nắng thoáng qua. Nếu xác định 
được điều đó rồi, hãy cho bản thân thời gian. Rồi 
bạn sẽ nhanh chóng bình thường trở lại.

Có điềm báo cho thấy người tuổi Thìn có 
thể gặp chút rắc rối vào tuần mới. Tuy nhiên bài 
học này thực chất rất hữu ích, có thể thúc đẩy tính 
kỷ luật và trách nhiệm trong bạn. Vì thế, đừng nhìn 
nhận mọi thứ theo góc độ tiêu cực, bạn hãy tự tin 
lên vì khi bạn càng có nhiều kinh nghiệm bạn sẽ 
trưởng thành và dễ thành công hơn rất nhiều. 

Tuần mới của con giáp tuổi Thìn khá lên 
bổng xuống trầm, ảnh hưởng của Thương Quan 
không hề nhỏ nên bạn nhớ cẩn trọng trong lời ăn 
tiếng nói. Nếu bạn không khéo léo rất dễ phạm lỗi 
với người lớn tuổi và làm phật ý họ sẽ không có lợi 
cho bạn chút nào đâu. Cẩn thận nhé!

Tuần này có sao Hữu Bật che chở, chống 
đỡ lại các hung tinh mang tới điềm xui xẻo nên con 
giáp tuổi Thìn tỉnh táo hơn trong các quyết định. 
Nhờ đó mà dù có rắc rối xảy ra bạn cũng nhanh 
chóng tìm ra giải pháp riêng cho mình mà không 
phải tốn quá nhiều thời gian và công sức.

6. Tuổi Tị
Tuần này không có 

điều gì đáng phải lo lắng 
quá, mối quan hệ từ công sở 
tới xã hội sẽ là chủ đề đáng 
quan tâm của bạn. Vốn là 
người quảng giao, hẳn bạn 
đã né tránh nhiều cuộc đụng 
độ. Tuy nhiên, đó không 

phải là giải pháp phù hợp vào lúc này. Có những 
việc bạn cần đối mặt để tìm ra chân tướng. Sau đó, 
bạn sẽ tìm thấy sự kết nối sâu sắc và chân thành 
hơn.

Những ngày đầu tuần của bạn có khá nhiều 
sóng gió nhưng bạn không quan tâm lắm tới hoàn 
cảnh mà tập trung vào bản thân mình, bạn biết quan 
tâm, chăm sóc bản thân nhiều hơn và có được lợi 
thế khi Chính Ấn xuất hiện. Bạn thể hiện năng lực 
của mình mà không cần phải nhờ dựa vào sự giúp 
đỡ của ai đó.

Tình cảm tuổi Tị có dấu hiệu khởi sắc hơn, 
để thu hút đối tượng phù hợp bạn đừng quên thể 
hiện sự tự tin của bản thân. Thực tế là đa số mọi 
người đều bị thu hút bởi những người tự tin. Vì thế, 
hãy cứ là chính mình và tự tin về con người mình. 

Có Thái Âm Cát tinh trợ mệnh cho nữ giới 
mệnh này tốt cả đường công danh lẫn nhân duyên. 
Có những duyên lành tới thay thế những buồn 
phiền xưa cũ thì bản mệnh nhớ đón nhận nhé. 
Chuyện tình cảm tuy khó nói nhưng những lời 
khuyên của mọi người không phải là hoàn toàn vô 
ích đâu.
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7. Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ độc 

thân có cơ hội cao tìm thấy đối 
tượng phù hợp trong tuần này. 
Bạn nên tận dụng ưu thế sức 
cuốn hút cá nhân như một lợi 
thế trong mọi cuộc trao đổi, 
giúp bạn ghi điểm trong mắt 

đối phương. Nếu bạn đang độc thân thì đây cũng là 
cơ hội rất tốt để có thể đưa mối quan hệ nào đó lên 
một bước tiến mới. 

Tuần này, bạn nên rõ ràng trong các cuộc 
trao đổi, đừng chỉ vì muốn chiều lòng ai đó mà 
không dám nói thẳng, nói thật. Tuy nhiên, bạn cũng 
nên có sự khéo léo, cân bằng giữa khen chê, tránh 
khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương. Một 
lời khuyên khác dành cho bạn là đừng tin tưởng 
vào những tin đồn, chúng chưa chắc đã mang lại 
nhiều kết quả tốt đẹp.

Sao Dịch Mã chủ về dịch chuyển cho thấy 
tuần này có những thay đổi, có người là đổi việc 
nhưng có người là đi công tác xa, đi du lịch... Nhìn 
chung thời gian này khá vất vả và bạn cần học cách 
thích nghi sớm cho từng hoàn cảnh thì công việc 
mới có thể suôn sẻ được. 

Kiếp Tài gây ra những rắc rối với người 
tuổi Ngọ, nhất là trong vấn đề tài chính thì tuần này 
bạn cần phải hết sức thận trọng để tránh tối đa 
những căng thẳng, mâu thuẫn có thể phát sinh về 
tiền bạc.

8. Tuổi Mùi 
Theo Tử vi tuần mới 

thì con giáp tuổi Mùi nhớ 
phải thận trọng với những kẻ 
có thể lừa đảo và gây ảnh 
hưởng đến bước đi của bạn. 
Đừng quên rằng những thứ 
dễ đến thì sẽ dễ đi, vậy thì hãy 

chậm mà chắc và thật cẩn trọng với mọi công việc 
của mình thì hơn. Tuân thủ theo như kế hoạch mà 
bạn đã đề ra là cách để có một ngày làm việc hiệu 
quả.

Tuần này cả hung cả họa xen lẫn nhau 
nhưng ngày giữa tuần bạn sẽ được nhận trọn vẹn 
niềm vui từ Thực Thần đưa tới. Có thể việc gặp gỡ 
một người bạn mang lại cho bạn nguồn năng lượng 
tích cực mà bạn đang mong chờ bấy lâu, giúp bạn 
sẵn sàng đón đầu những khó khăn ở phía trước.

Người tuổi Mùi cảm nhận rõ tình cảm của 
mình không được tốt, một phần vì bạn thấy mọi 
người hạnh phúc hơn bạn. Bạn nên tránh đem mối 
quan hệ của mình và người khác ra so sánh, cân 
nhắc thiệt hơn, bạn đang vô tình tạo ra một 
“khoảng cách không thoải mái” giữa mình và 
người yêu dấu. Chính từ khoảng cách này, cảm 
giác đơn độc sẽ bắt đầu nảy sinh.

Sao Thiên Diêu mang lại cảm giác cô đơn 
phần nào đã giải thích cho việc vì sao bản mệnh 
không hài lòng với chuyện tình cảm hiện tại. Bạn 
có thể chuyển nỗi buồn đó vào việc vẽ tranh, sáng 
tác nhạc, nhảy... là cơ hội tốt để phát huy năng 
khiếu nghệ thuật bên trong bạn.  

9. Tuổi Thân 
Lời khuyên dành cho 

con giáp tuổi Thân tuần này 
đó là hãy lắng nghe lời 
khuyên của những người 
xung quanh là cách để giải 
quyết những vấn đề rắc rối 
mà bạn đang phải trải qua. 

Đây cũng là lúc mà bạn cần chủ động trong công 
việc của mình, thay vì dựa dẫm vào ai khác, bởi vì 
phút chót họ có thể đem đến cho bạn sự thất vọng vì 
còn bận rộn với công việc cá nhân.

Thiên Quan xuất hiện vào đầu tuần gây ra 
cho bạn không ít trở ngại nhưng may mắn công 
việc đã lại đi theo guồng quay cũ đều đặn ngay sau 
đó. Nhưng có điềm cho thấy cuối tuần là những 
ngày khó khăn, vì thế bản mệnh không được chủ 
quan trong bất cứ vấn đề gì.

Sao Thái Tuế Hung tinh cho thấy bạn dễ 
gặp tai nạn, rắc rối liên quan đến việc di chuyển 
trong tuần này. Nên cẩn thận khi xuất hành xa, đi lại 
nhớ cẩn thận và tuyệt đối tuân theo luật an toàn 
giao thông. 

Sự kết nối của bạn và một nửa của mình có 
vẻ rời rạc, hai người không thường xuyên chia sẻ, 
trò chuyện như trước. Bạn nên thay đổi một chút, 
nếu không sẵn sàng cởi bỏ lớp “áo giáp” phòng thủ, 
để lộ cho đối phương thấy khía cạnh yếu đuối, dễ 
tổn thương hơn trong con người mình thì khoảng 
cách hai người mỗi lúc một xa hơn đấy!

10. Tuổi Dậu 
Đầu óc của bản 

mệnh như bị bao phủ bởi 
những đám mây mờ, vì thế, 
bất cứ những công việc nào 
liên quan đến những con số, 
sổ sách đều cần phải hết sức 
thận trọng, ngoại trừ khi 

bạn làm những công việc liên quan đến tính sáng 
tạo.

Những ngày đầu tuần của bản mệnh khá 
hanh thông, suôn sẻ, không phải lo nghĩ gì nhiều. 
Đặc biệt là khi Thiên Tài xuất hiện còn mang theo 
cả tin vui liên quan đến tiền bạc cho bạn, nhiều 
người trang trải được nợ nần trong khoảng thời 
gian này.

Những người tuổi Dậu độc thân không nên 
quá nuôi hi vọng về chuyện tình cảm của mình 
trong tuần mới này. Những cặp đang yêu không vui 
trong tình yêu của mình. Cảm xúc cô đơn trong tình 
yêu có thể là dấu hiệu cảnh báo điều gì bất ổn đang 
xảy ra với mối quan hệ của hai người. Hoặc, nó cho 
thấy bạn đang mong mỏi người ấy giúp mình khỏa 
lấp một khoảng trống trong tâm hồn bấy lâu nay, 
nhưng đối phương vẫn chẳng nhận ra. 

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy thời 
điểm tốt cho các cặp đôi bàn chuyện cưới hỏi. Thế 
nhưng nó là điềm xấu cho những ai đang có gia 
đình vì dễ có cơ hội cho người thứ 3 xuất hiện. Đây 
cũng là thời điểm bạn nên lắng nghe cảm xúc của 
những người yêu thương, thay vì thờ ơ bỏ qua 
chúng và khiến cho đối phương giận hờn.

11. Tuổi Tuất
Trong tuần  này, 

đừng để sự hồ nghi, băn 
khoăn cản bước chân của 
mình nhé người tuổi Tuất. 
Tự tin trên con đường mà 
mình đi ngày hôm nay, hãy 
để những cảm xúc tiêu cực 
sang một bên và làm tốt 

công việc của bản thân. Đây là tuần để bạn thể hiện 
những trọng trách của mình, chắc chắn là những 
thành quả của bạn sẽ được ghi nhận. 

Thất bại hết lần này tới lần khác trong 
chuyện tình cảm khiến con giáp tuổi Tuất muốn 
khép mình lại. Thế nhưng giải pháp lúc này phải là 
tự làm mới mình để thu hút đối tượng phù hợp, 
đúng là nội tâm quan trọng hơn hình thức, điều đó 
hoàn toàn đúng, nhưng như thế không có nghĩa 
rằng bạn không chịu chăm chút cho ngoại hình. 

Thương Quan xuất hiện giữa tuần không 
phải là điều xấu, đó là lời nhắc nhở đúng đắn để bạn 
phải quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài, bắt đầu 
bằng việc nạp những thực phẩm có lợi cho sức 
khỏe, giúp cơ thể bạn được khỏe khoắn, nhan sắc 
cải thiện, và suy nghĩ tích cực hơn.

Sao Tả Phù giúp đỡ mang lại vui vẻ, tia hi 
vọng cho con giáp tuổi Tuất trong tuần mới. Được 
nghe những lời chia sẻ, động viên của mọi người 
giúp bạn vững tinh thần hơn, sẵn sàng cho một tuần 
mới nhiều may mắn đang đón chờ phía trước. 

12. Tuổi Hợi
Cuối cùng cũng có 

thể thở phào nhẹ nhõm khi 
tuần mới là giai đoạn may 
mắn, cho bạn cơ hội để 
hiểu rõ những khao khát 
tiềm ẩn trong mình. Các 
mối quan hệ từng rạn nứt 
nay có khả năng được hàn 

gắn. Dù tài chính không quá thăng hoa, bạn sẽ tìm 
được niềm vui giản dị bên gia đình và bạn bè thân 
thiết.

Tuần này bạn cảm nhận niềm vui trọn vẹn 
nhất với sự hỗ trợ của Chính Quan khi công việc 
suôn sẻ đồng thời có những người ở bên động viên 
tinh thần và giúp bạn. Vì thế, đừng quên cảm ơn 
những người đã hỗ trợ bạn hết lòng trong những lúc 
bạn gặp khó khăn. 

Người tuổi Hợi cảm thấy buồn vì chuyện 
tình cảm của mình, người ấy không thực sự hiểu 
bạn thực ra một phần vì bạn đang che giấu những 
cảm xúc thật của mình. Việc hai người cảm thấy 
tâm hồn mình đồng điệu là rất quan trọng, muốn 
được như thế thì hai bạn phải thẳng thắn trò chuyện 
tìm ra giải pháp cho vấn đề đang tồn tại.

Tuy nhiên, sao Thiên Nguyệt Hung tinh 
cho thấy sức khỏe của bạn không được tốt. Cơ thể 
có dấu hiệu suy nhược vì làm việc quá nhiều, dễ 
bệnh tật nên phải nằm viện điều trị. Một phần lý do 
của việc này đó là bạn bị tâm bệnh do lo lắng, bất an 
thường xuyên. Hãy điều chỉnh lối sống sao cho 
khoa học, lành mạnh hơn nhé! ■
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