
Section B
The Vietnamese Business Daily

Website: thevietnampost.com *  Email: info@thevietnampost.com

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

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
Fax: 713-777-4848

Naêm Thöù 43

VH

2038
March 14, 2023



Trang 02

Issue # 2038 * Tuesday, March 14,  2023

NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail
Beaumont, TX

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

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

Giaù baùn: $35,000.

NEW

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean Substation vaø Söûa 

ñoà. Tieäm ôû Medical Center, tieäm hoaït 

ñoäng treân 30 naêm. 

Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

NEW

013-2044/1612

Baùn Tieäm ALTERATIONS

Nghó höu, caàn sang tieäm söûa Quaàn 

AÙo, Khu Galleria, tieäm ñoâng khaùch, 

hoaït ñoäng treân 25 naêm.

Khu Galleria

Xin vui loøng lieân laïc: 713-977-3755

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 

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

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

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

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

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

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

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

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

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

016-2044/1612

Baùn Tieäm Nail

Chuû chuyeån sang bang khaùc. Caàn baùn tieäm nail 

Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 

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

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

32 FM 1960 West Houston, 77090

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

NEW

020-2045/1613

Baùn Nhaø Haøng

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

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

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

khu Vöïc South 45

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

NEW

019-2045/1613

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Nails, hoaït ñoäng treân 10 naêm 

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

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

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

I-10 EAST

Ai thaät loøng muoán mua xin lieân laïc: 832-692-3077

NEW

026-2045/1613

Nail Lux of Texas caàn baùn. Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu parking. Tieäm roäng 2,200 sqft 

coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 baøn laøm nail, coù hai phoøng waxing, 2 restrooms. Tieäm môùi, ñeïp, coù nhieàu 

supplies. Chuû môùi voâ khoâng caàn söûa gì heát. Rent everything $7k. Income muøa heø $40k - $42k/thaùng 

muøa vaéng $28k - $30k/thaùng. Caàn baùn gaáp, ai thaät loøng mua giaù caû thöông löôïng.

Baùn Tieäm Nail
New! New! New!

713-498-3454 * 832-913-9370
Xin goïi:

(Khoâng kòp nghe phone, xin ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

034-2045/1614

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân 
ñöôøng 930 S Mason Rd. Nhaø haøng ñang 
hoaït ñoäng toát, good location, roäng treân 
3,000 sqft. 

930 S Mason Rd, Katy

Caàn bieát theâm chi tieát xin vui loøng goïi:

281-769-3679

NEW

039-2047/1615

Baùn Nhaø Haøng

Cô hoäi toát cho ngöôøi Vieät muoán kinh 
doanh nhaø haøng. Caàn baùn moät nhaø haøng, 
ñòa ñieåm toát taïi Downtown Houston. 
ñoâng khaùch, doanh thu cao.

Downtow, Houston

Xin vui loøng lieân laïc:

832-277-1648 * 832-348-6896

GAÁP

041-2047/1615

Tieäm lôùn, vaán ñeà söùc khoûe, caàn baùn gaáp. Giaù 
ñaët bieät. Tieäm roäng 2,400 sqft. Coù 17 gheá, 12 
baøn. Rent + Cam $5,900. 4 naêm rent vaø 5 naêm 
option.

Baùn Tieäm Nail
Spring 249 Louetta

Anh Chò naøo thaät loøng mua xin lieân laïc:832-209-0380
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NEW

983-2043/1611

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây 

xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 ñeøn giao thoâng. 

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

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

Beaumont, TX

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

NEW

017-2044/1612

SANG TIEÄM PHARMACY

Caàn sang tieäm Pharmacy Tieäm hoaït ñoäng 20 naêm coù löôïng 

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

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

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

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

tieäm.

Cook & Bellaire

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

NEW

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, 

giöõa Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 

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

chôï Myõ Hoa vaø Chuøa Vieät Nam.

Sugarland 77498

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

NEW

023-2045/1613

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø môùi cho thueâ, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saïch 

seõ. Khu an ninh, coù sofa, baøn aên, maùy giaët, maùy 

saáy, … gaàn tröôøng tieåu hoïc. ÔÛ thaønh phoá Conroe, 

North Houston. Giaù $1,970/thaùng

Conroe, North Houston

Thích vui loøng lieân laïc Huøng: 936-689-9681

NEW

030-2046/1614

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

028-2046/1614

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø Eldridge vaø Bellaire, caùch Hong Kong 4 – 6 

phuùt. Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, 2 garages. Nhaø coù 

tuû laïnh, maùy giaët saáy, Sofa, baøn aên, tivi. Khu yeân 

tónh, nhaø 2,500 sqft. Giaù $1,900 + deposit.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc:

832-387-2247 * 281-793-9630

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

PHỤ NỮ - GIA ĐÌNH
Chuyên gia chỉ điểm 6 món 

giàu protein, ít béo
Trứng, ức gà, đậu hũ... là những món có hàm 

lượng protein cao nhưng lượng calo và chất béo 
vừa phải, thích hợp thêm vào chế độ ăn giảm mỡ, 
tăng cơ.

Ức gà
Ức gà (bỏ da) là thực phẩm được khuyến 

khích trong hầu hết chế độ ăn, nhờ hàm lượng 
protein cao, giúp phát triển, duy trì cơ bắp. So với 
các loại thịt, ức gà có calo và hàm lượng chất béo 
thấp nên luôn có mặt trong thực đơn ăn kiêng, giảm 
cân, giảm mỡ. Hơn nữa, thịt trắng thường không 
chứa nhiều cholesterol, hạn chế nguy cơ tắc nghẽn 
mạch máu, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tiểu 
đường, béo phì.

Trứng gà
Trứng luộc, trứng tráng là món ăn sáng, bữa 

phụ lý tưởng nhờ lượng protein dồi dào mà calo lại 
không quá cao. Trứng cũng tạo cảm giác no nhanh, 
no lâu và tốt cho quá trình xây dựng cơ bắp.

Sữa đậu nành
Sữa đậu nành chứa từ 7 đến 12 gram protein 

trong 240 ml sữa và được coi là loại sữa xếp hàng 
đầu nhờ lượng protein dồi dào. So với sữa động 
vật, sữa đậu nành và các loại sữa hạt nói chung 
(hạnh nhân, điều...) thường ít chất béo hơn và có 
giá trị dinh dưỡng được đánh giá cao. Các loại sữa 
hạt cũng chứa canxi, magie, chất xơ... cùng các loại 
vitamin E, C, B6... có lợi cho cơ thể. Các thành 
phần này không chỉ tăng cường sức khỏe tim mạch, 
củng cố hệ xương, còn góp phần kiểm soát cân 
nặng, bổ sung chất chống oxy hóa cho làn da, tái 
tạo da.

Sữa chua Hy Lạp
So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy 

Lạp (còn gọi là Greek yogurt, plain yogurt) đã 
được lọc bỏ phần nước trong khi lên men nên có độ 
sánh và mịn dẻo hơn. Việc này cũng giúp sữa chua 
có hàm lượng protein, canxi và chất béo tốt cao hơn 
so với sữa chua thông thường. Sữa chua Hy Lạp 
thường được khuyến khích thêm vào chế độ ăn 
tăng, giảm cân nhờ lượng protein dồi dào, từ đó 

giúp nhanh no cũng như no lâu và lợi cho việc xây 
dựng, duy trì cơ bắp.

Đậu hũ
Đậu phụ giàu protein, có tới 9 g protein trong 

100 g đậu phụ, tốt cho ngũ tạng, bổ gan, dưỡng 
thận, lợi sữa, nuôi tóc...

Đậu nành Nhật Bản
Đậu nành Edamame là một loại thực phẩm 

phổ biến ở Nhật Bản. Chúng chứa tất cả các axit 
amin thiết yếu cho cơ thể và củng cố xây dựng cơ 
bắp. Một nắm nhỏ hạt đậu Edamame luộc cung cấp 
cả carb lẫn protein cho cơ thể nên giúp nhanh no 
bụng, giảm cảm giác thèm ăn, là món ăn vặt lý 
tưởng trong quá trình giảm cân.

Tôm
Tôm là một món ăn rất giàu protein, nhưng lại 

chứa lượng chất béo thấp so với các loại thực phẩm 
có nguồn gốc hải sản. Bên cạnh đó tôm còn rất giàu 
các loại khoáng chất như canxi, kẽm, magie... Tuy 
nhiên, nếu đặt mục tiêu giảm cân, bạn nên ưu tiên 
cách chế biến tôm tối giản như luộc, hấp... hạn chế 
chiên xào nhiều dầu mỡ. ■ 

NEW

044-2048/1616

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ hoaëc share phoøng:

3 Phoøng nguû - 2 Phoøng taém - 2 Garages

Nhaø ôû 45 North (Khu Northwest) 

45 North (Khu Northwest)

Xin lieân laïc:
Kim: 281-818-3656

Nguyeân Anh: 281-818-3655
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Nam chính có phục trang gây 
tranh cãi nhất phim Hàn hiện tại: 
Quá rộng nên “dìm dáng”, 
netizen bênh vực nghe cực 
thuyết phục

Kim Jung Hyun - nam diễn viên dính bê bối 
chấn động một thời vừa có màn trở lại màn 
ảnh sau 2 năm vắng bóng với bộ phim Trái 

Tim Tử Thần (Kokdu: Season of Deity). Đáng tiếc 
dù không còn bị chỉ trích như thời điểm 2 năm 
trước nhưng lần trở lại lần này của Kim Jung Hyun 
vẫn không mấy thành công. Rating ngày càng 
giảm, nữ chính liên tục bị chê bai, kịch bản phim 
cũng bị cho là không mới mẻ.

Tuy là người ban đầu khiến khán giả khá lo ngại 
rằng có thể khiến danh tiếng của phim bị ảnh 
hưởng nhưng trên thực tế, Kim Jung Hyun lại đang 
thể hiện rất tốt vai trò của mình cũng giúp phim nổi 
tiếng hơn. Thế nhưng anh vẫn đứng trước một số 
tranh cãi, không phải vì đời tư hay diễn xuất mà bởi 
tạo hình của mình. Cụ thể những trang phục, đặc 
biệt là những chiếc quần vải mà anh mặc trên phim 
bị cho là quá rộng, khiến người anh trông “ngắn 
lại”. Khán giả thậm chí còn để lại những bình luận 
cho rằng ekip nên xem lại xem tổ tạo hình, stylist 
làm việc thế nào mà để nam chính bị “dìm dáng” 
trên phim như vậy.

Trước những bình luận chê bai trái chiều của cư 
dân mạng cũng có một số khán giả lại cho rằng tạo 
hình này của Kim Jung Hyun phục vụ rất tốt cho 
việc xây dựng nhân vật. Những chiếc quần vải khá 
rộng của anh giúp khán giả thấy được xuất thân của 
nhân vật: một “ông già” bất tử, cuộc đời dài hàng 
trăm năm, đã chứng kiến sự thay đổi của nhân loại 
và dĩ nhiên trong đó có cả sự thay đổi về mặt thời 
trang. Khán giả giải thích thêm, những chiếc quần 
vải ống rộng kèm những chiếc áo khoác mà Kim 
Jung Hyun thường mặc giống kiểu trang phục 
Hanbok nam trong quá khứ của Hàn Quốc. Điều 
này cho thấy dù nhân vật sống ở thời hiện đại thì 
anh ta cũng không muốn thay đổi kiểu ăn mặc của 
mình. Không biết lời giải thích này có thực sự đúng 
với ý đồ của ekip Trái Tim Tử Thần không, nếu 
đúng thì khán giả quả là… nợ tổ tạo hình một lời 
xin lỗi. 

                                                                     Lệ An

Hứa Quang Hán - mỹ nam xứ 
Đài được săn đón nhất màn ảnh 
hiện nay: Từng bị công ty “đóng 
băng” hoạt động, dính tin đồn 
tình ái với đàn chị hơn 8 tuổi

Vượt qua những thị phi, Hứa Quang Hán 
đang là ngôi sao được săn đón nhất mùa 
Valentine năm nay.

Chàng thiếu niên vô danh trở thành “bạn trai 
mùa Đông”

Sinh năm 1990, Hứa Quang Hán chính thức bước 
chân vào làng giải trí từ năm 2011 với vai trò là 
người mẫu MV ca nhạc. Thời điểm mới gia nhập 
showbiz, chặng đường đến với thành công của nam 
diễn viên họ Hứa vốn chẳng hề dễ dàng.

Không bối cảnh, không người nâng đỡ, thậm chí 
chưa từng có nhiều kinh nghiệm, Hứa Quang Hán 
dùng sự nhiệt thành và niềm tin với giấc mơ để kiên 
trì theo đuổi con đường diễn xuất. Ít ai biết rằng 
trước khi đến với nghiệp diễn xuất, Hứa Quang 
Hán đã từng được công ty quản lý định hướng ra 
mắt trong 1 nhóm nhạc.

Sau suốt 1 thời gian dài tập luyện chờ ngày ra mắt 
thì dự án của công ty đổ bể, Hứa Quang Hán bị 
“đóng băng” suốt 1 năm. Đó là khoảng thời gian vô 
cùng khó quên đối với Hứa Quang Hán bởi phải 
đối diện với những thực tế đầy cay nghiệt trong 
showbiz. May thay, sự nhiệt thành chưa từng mất 
đi trong trái tim chàng trai trẻ.

Năm 2013, Hứa Quang Hán chính thức có bộ phim 
đầu tay và đánh dấu chặng được rẽ sang nghiệp 
diễn viên. Tất nhiên, Hứa Quang Hán không phải 
là ngôi sao nổi tiếng ngay sau 1 đêm, sự kiên trì và 
bền bỉ của nam tài tử cuối cùng đã được đền đáp.

Và từ chàng trai vô danh cho tới một “bạn trai mùa 
Đông” Hứa Quang Hán của thời điểm hiện tại là 
kết quả cho hành trình lao động nghệ thuật cần mẫn 
của chàng trai sinh năm 1990. Giờ đây, sau 10 năm 
bước chân vào showbiz, nhắc tới Hứa Quang Hán 
người ta có thể gọi tên Vương Thuyên Thắng, Lý 
Tử Duy của “Muốn gặp anh” cho tới Châu Tiêu Tề 
của “Hôn lễ của em”. Ở thời điểm hiện tại, Hứa 
Quang Hán đang là ngôi sao làm tốt ở cả 2 lĩnh vực 
truyền hình và điện ảnh, âm nhạc.

Bên cạnh đó, Hứa Quang Hán cũng trở thành “con 
cưng” của các thương hiệu cao cấp. Sở hữu khuôn 
mặt góc cạnh khí chất nam tính cùng thân hình 
chuẩn người mẫu Hứa Quang Hán được rất nhiều 
thương hiệu cao cấp từ thời trang đến làm đẹp săn 
đón. Giữa năm 2022, Hứa Quang Hán đã chính 
thức trở thành đại sứ thương hiệu của Fendi.

Tin đồn hẹn hò cùng đàn chị hơn 8 tuổi

Bước chân vào showbiz 10 năm nhưng Hứa Quang 
Hán có cuộc sống vô cùng kín tiếng, nói không với 
scandal. Anh từng được fan hâm mộ nhiệt tình 
ghép đôi với Chương Nhược Nam - nữ chính trong 

phim “Hôn lễ của em”.

Nguồn cơn là do “visual” đỉnh cao của cả hai trong 
phim. Nhiều người còn bày tỏ vì trong phim cả hai 
không đến được với nhau nên fan hâm mộ muốn cả 
hai nên duyên ngoài đời thật. Tuy nhiên, cả hai cho 
biết chỉ là bạn bè, anh em mà thôi.

Tin đồn hẹn hò duy nhất của Hứa Quang Hán chính 
là với đàn chị Trương Quân Ninh. Tháng 6/2022, 
truyền thông Hoa ngữ đưa tin Hứa Quang Hán bị 
bắt gặp hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Trương Quân 
Ninh. Cụ thể Hứa Quang Hán và Trương Quân 
Ninh bị thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc đi ăn 
với nhau. Sau khi vào nhà hàng ăn, cặp đôi cùng lên 
xe đi đến 1 cửa hàng bán rượu vang để mua rượu 
rồi sau đó quay lại nhà hàng để dùng bữa. Khi bữa 
tối kết thúc, trợ lý và một số người bạn của Hứa 
Quang Hán và Trương Quân Ninh ra về thì cả hai 
lại lên xe rời đi cùng nhau.

Tuy nhiên, trong 1 sự kiện sau đó, Hứa Quang Hán 
cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò đàn chị. 
Anh cho biết: “Chúng tôi chỉ đi ra ngoài ăn bữa 
cơm mà thôi, đừng viết lung tung nữa”. Bên cạnh 
đó, khi nói về chuyện tình cảm, nam diễn viên cũng 
thẳng thắn cho biết từng có tình chị em với một 
người lớn hơn 2 tuổi tuy nhiên mối quan hệ này 
cũng đã kết thúc.

Giữa showbiz xô bồ và vội vã, Hứa Quang Hán 
như một chàng trai trẻ chậm rãi cảm nhận từng sự 
thay đổi, giống như cách Elle nhận xét: “Trong giới 
nghệ thuật không thiếu trai đẹp nhưng Hứa Quang 
Hán là kiểu không thể chạm vào nhưng cũng không 
làm người khác chán ngán, không chỉ về vẻ bề 
ngoài mà cả về tính cách nữa. Nếu như bây giờ phải 
dùng ba từ hình dung về Hứa Quang Hán chắc hẳn 
sẽ là: Tùy duyên; Chậm nhiệt; Thích ở nhà”. 

                                                                   Trân Ni

Châu Nhuận Phát phấn khích thi 
giải chạy

Tài tử Châu Nhuận Phát cho biết hào hứng 
khi chinh phục cự ly 10 km ở giải chạy sáng 
12/2.

Theo On, tài tử 68 tuổi hòa vào khoảng 35.000 
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runner ở cuộc thi Hong Kong Marathon. Ông về 
đích sau một giờ bốn phút, thuộc nhóm 20% người 
hoàn thành sớm nhất. Châu Nhuận Phát cho biết 
nhiều niềm vui trong quá trình tham gia cuộc thi. 
Khán giả nhận ra ông trên cung đường nhưng mọi 
người đều chờ về tới vạch đích mới đề nghị chụp 
hình với diễn viên.

Tài tử vận động hàng ngày song hiếm khi chạy tới 
10 km. Từ một năm trước, ông được huấn luyện 
viên hướng dẫn phương pháp giữ thể lực khi đua 
đường dài. Châu Nhuận Phát không quá chú trọng 
tốc độ, chạy vừa phải ở giai đoạn đầu, sau đó tăng 
tốc khi gần về đích.

Diễn viên không đóng phim bốn năm qua, cũng 
hiếm khi xuất hiện ở sự kiện. Khán giả Hong Kong 
thường trông thấy tài tử leo núi, đi ăn ở quán bình 
dân. Theo Ulife Style, Châu Nhuận Phát truyền 
cảm hứng vận động cho hàng chục đồng nghiệp, thi 
thoảng, các diễn viên Lưu Gia Linh, Huỳnh Nhật 
Hoa, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ... tham gia đội leo 
núi với tài tử.

Châu Nhuận Phát lớn lên trong gia đình nghèo. Hồi 
nhỏ, ông thường dậy sớm giúp mẹ bán đồ điểm tâm 
trên phố, buổi chiều ra đồng làm việc. Năm 1974, 
Châu Nhuận Phát gia nhập đài TVB, thành danh 
với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia 
tướng... Trong mảng điện ảnh, Châu Nhuận Phát 
gặt hái thành công qua Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ 
tàng long, Thần Bài... Ông và vợ - Trần Hội Liên - 
không có con, họ quyết định quyên toàn bộ khối tài 
sản hơn 5,6 tỷ HKD (hơn 722 triệu USD) làm từ 
thiện. 

                                                          Nghinh Xuân

Thất vọng toàn tập với mỹ nam 
màn ảnh một thời: Già như bố 
nữ chính ở phim mới, là người 
khiến Triệu Lệ Dĩnh sợ nhất 
cuộc đời

Những cặp đôi “đũa lệch” trên màn ảnh đã 
không còn mới mẻ với khán giả. Tuy 
nhiên, sự chênh lệch ngoại hình của nam 

và nữ chính vẫn là đề tài khiến không ít người bàn 
tán.

Trong Anh Hùng Xạ Điêu bản mới, nam diễn viên 
8X Chu Nhất Vi vào vai Hoàng Dược Sư, tức Đông 
Tà - một tay kiếm đầy uy lực nhưng có phần quái dị 

trong tiểu thuyết Kim Dung. Từng được thể hiện 
bởi những tên tuổi hàng đầu, phiên bản Đông Tà 
mới nhất này lại nhận về nhiều luồng tranh cãi trái 
chiều. Một số cho rằng hình tượng Hoàng Dược Sư 
của Chu Nhất Vi quá đơn điệu, nhạt nhòa và chưa 
thể hiện được chất “điên” của vị kiếm khách.

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cảm thấy hoang mang 
khi Chu Nhất Vi đóng cặp với đàn em thua 9 tuổi 
Trần Đô Linh. Tham gia Anh Hùng Xạ Điêu lần 
này, Trần Đô Linh vào vai vợ của Hoàng Dược Sư - 
Phùng Hành. Thế nhưng khi đứng cạnh nhau và 
đóng cảnh thân mật, cả hai không hề có cảm giác 
vợ chồng, thậm chí bị nhận xét giống cha con.

Chu Nhất Vi còn bị chê mất phong độ, trông già và 
xuề xòa dù chỉ mới qua tuổi tứ tuần. So với nhiều 
mỹ nam cùng lứa như Lâm Phong, Hoắc Kiến Hoa, 
Hồ Ca... Chu Nhất Vi hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Sinh năm 1982, Chu Nhất Vi được yêu thích ở giai 
đoạn vào nghề nhờ ngoại hình sáng, chuẩn bạn trai 
màn ảnh. Vào năm 18 tuổi, anh được khán giả bầu 
chọn là mẫu người đàn ông được yêu thích nhất của 
tờ Tinh Đảo. Với vẻ ngoài phong lưu, anh được săn 
đón trong nhiều dự án như Thương Khung Chi 
Mão, Bôn Nguyệt, Trường An 12 Canh Giờ...

Chu Nhất Vi còn được biết đến là người có tầm ảnh 
hưởng đến sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Năm xưa 
khi đóng chính Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và 
Em, nàng tiểu hoa đán đã không ít lần bị Chu Nhất 
Vi la mắng, phê bình ngay trên trường quay vì diễn 
không tốt. Cô thú nhận anh khiến cô sợ nhất từ khi 
mới vào nghề tới nay, song cũng thay đổi cô thành 
người tốt hơn. Tuy nhiên khác với đàn em, Chu 
Nhất Vi trải qua nhiều năm lại tụt dốc, xuống cấp 
về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Hiện tại ở tuổi ngoài 
40, diễn xuất là điều duy nhất có thể cầm chân khán 
giả ở lại. 

                                                               Thành Vũ

Vai phản diện xuất sắc nhất màn 
ảnh hiện tại: Diễn xuất gây ám 
ảnh, khán giả muốn trao ngay 
cúp Baeksang

Unlocked (Mở Khóa) là bộ phim gốc 
Netflix vừa phát hành. Phim dựa trên tiểu 
thuyết Nhật Bản cùng tên của Akira 

Teshigawara, thuộc thể loại tâm lý, giật gân với nội 
dung mới lạ, khi chiếc điện thoại thông minh có thể 
biến thành vũ khí giết người. Chuyện phim xoay 
quanh một cô gái rất bình thường - Lee Na Mi 
(Chun Woo Hee), người đã để quên điện thoại trên 
xe buýt sau một đêm say sưa cùng bạn bè. Mọi bi 
kịch bắt đầu khi người giữ điện thoại của cô lại là 
tên sát nhân bệnh hoạn Jun Yeong (Im Si Wan). Gã 
đã lén cài phần mềm gián điệp lên điện thoại của 
Na Mi, từng bước kiểm soát cuộc sống và hủy hoại 
con người cô.

Đảm nhận vai sát nhân biến thái Jun Yeong là nam 
diễn viên Im Si Wan - người thực sự khiến khán giả 
phải ớn lạnh với màn thể hiện của mình. Sau vai 
phản diện ở bộ phim điện ảnh Hạ Cánh Khẩn Cấp, 
lần này Im Si Wan vẫn vào vai một sát nhân biến 
thái tâm thần bất ổn nhưng người xem không hề 
cảm thấy nhàm chán. Diễn xuất “điên rồ” của anh 
chính là điểm sáng trong tổng thể cả bộ phim, là lý 
do níu chân khán giả ở lại với một tác phẩm với 
nhiều tính tiết khá… phi logic.

Xem màn thể hiện của Im Si Wan, khán giả không 
thể ngờ anh lại là một thần tượng đá sân diễn xuất 
chứ không phải “dân chuyên”. Anh có xuất thân từ 
nhóm nhạc ZE:A, cùng Park Hyung Sik nhưng chỉ 
thực sự nổi tiếng khi đá sân sang đóng phim. Si 
Wan được xếp vào hàng một trong số những idol đi 
diễn thành công nhất màn ảnh Hàn. Anh từng góp 
mặt trong loạt phim nổi tiếng như Mặt Trăng Ôm 
Mặt Trời, The Attorney, Misaeng,... 

Đặc biệt, Im Si Wan chính là thần tượng đá sân diễn 
xuất đầu tiên có phim dự Liên hoan phim Cannes 
danh giá. Tác phẩm đó là The Merciless, bộ phim 
được cho là đánh dấu sự trưởng thành trong diễn 
xuất của nam thần tượng. Trong phim, anh gây ấn 
tượng với cả những cảnh máu me, bạo lực, lẫn cảnh 
nội tâm phức tạp của nhân vật.

Trong năm 2023, ngoài Unlocked, Im Si Wan còn 
ấn định sẽ trở lại với phim điện ảnh Boston 1947. 
Được biết phim xoay quanh những câu chuyện 
cảm động về cuộc thi Marathon Quốc tế Boston 
năm 1947 - cuộc thi marathon quốc tế đầu tiên 
được tổ chức kể từ Thế chiến II. 

                                                                     Lệ An
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Nỗi khiếp sợ của Kpop

Thời gian qua, HYBE dần nuốt chửng các 
công ty lớn nhỏ ở Hàn Quốc lẫn thế giới và 
đang thâu tóm Kpop.

Ngày 22/2, tờ Osen đưa tin HYBE chính thức trở 
thành cổ đông lớn nhất của SM Entertainment. 
Giám đốc điều hành HYBE Park Ji Won cho biết: 
“HYBE đã hoàn tất việc mua lại 14,8% cổ phần do 
người sáng lập SM Entertainment và cựu CEO 
Lee Soo Man nắm giữ từ hôm nay. HYBE trở 
thành cổ đông lớn nhất của SM Entertainment”.

Quyết định trên đang làm thay đổi hoàn toàn cục 
diện SM Entertainment và ngành Kpop.

Hành trình bành trướng của HYBE

HYBE bắt đầu từ công ty nhỏ là Big Hit Music do 
Bang Shi Hyuk thành lập năm 2005. Công ty này 
khởi đầu từ vài nhóm nhạc như 2AM, GLAM hay 
BTS.

Giai đoạn cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 
2010, Big Hit Entertainment chỉ là công ty nhỏ. 
BTS khi đi thảm đỏ thậm chí không được giới 
truyền thông chú ý. Buổi gặp gỡ fan đầu tiên của họ 
cũng chỉ có vài chục khán giả. Trong khi đó, SM 
Entertainment, JYP và YG được xem như những 
đế chế, trụ cột của Kpop. Khi đó, có lẽ không khán 
giả nào lường trước việc Big Hit dần lớn mạnh 
thành một đế chế và sẽ có ngày thâu tóm cả SM 
Entertainment.

Ảnh minh họa

Cách đây vài năm, khi tin tức HYBE tìm cách mua 
cổ phần của SM Entertainment nổ ra, nhiều khán 
giả không tin Bang Shi Hyuk có thể làm được. Tuy 
nhiên, thực tế đã chứng minh không gì là không thể 
với “gã khổng lồ mới của Kpop”.

Theo Korea JoongAng Daily, HYBE hiện là công 
ty Kpop lớn nhất thế giới. Tập đoàn quản lý BTS 
đang nhanh chóng nuốt chửng các công ty trong và 
ngoài thị trường Hàn Quốc.

Sau khi chứng kiến   sự tăng trưởng theo cấp số nhân 
với thành công của BTS trên bảng xếp hạng 
Billboard năm 2017, HYBE - khi đó được gọi là 
Big Hit Music - đã hợp nhất với một số tên tuổi lớn 
nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc ở Hàn Quốc 
và Mỹ.

Công ty đã mua Source Music - ngôi nhà của nhóm 

nhạc nữ đã tan rã GFriend - năm 2019. HYBE tiếp 
tục mua Pledis Entertainment, công ty quản lý 
Seventeen, NU'EST và nhóm nhạc nữ fromis_9, 
vào năm 2020. HYBE thậm chí thu mua Ithaca 
Holdings - công ty quản lý của ca sĩ nhạc pop đình 
đám thế giới Justin Bieber và Ariana Grande năm 
2021.

Gần đây nhất, HYBE mua QC Media Holding, 
một hãng nhạc hip-hop có trụ sở tại Atlanta và là 
công ty quản lý của Lil Baby, Lil Yachty, Migo, 
City Girls.

Ngoài các công ty kể trên, HYBE cũng thâu tóm 
nhà phát triển trò chơi Superb vào năm 2019, công 
ty con về giáo dục của Naver là Cake năm 2022, 
công ty khởi nghiệp công nghệ âm thanh trí tuệ 
nhân tạo Supertone vào tháng trước.

HYBE đe dọa SM và Kpop

HYBE hiện là thế lực mà bất kỳ công ty nào ở 
Kpop cũng phải dè chừng. Và người lo sợ nhất lúc 
này có lẽ là fan của các nghệ sĩ trực thuộc SM. Đầu 
tiên, họ lo ngại sự nhúng tay của HYBE vào SM sẽ 
khiến công ty này mất đi màu sắc âm nhạc riêng 
biệt đã xây dựng qua hàng chục năm.

Các nghệ sĩ của SM, đặc biệt những nhóm đang 
hoạt động như NCT hay aespa, nổi tiếng với âm 
nhạc điện tử, đậm tính thể nghiệm rất riêng biệt. Và 
khi HYBE nắm giữ số cổ phần lớn nhất, đồng thời 
thay đổi người điều hành của SM, rất có thể màu 
sắc của công ty này sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Lý do tiếp theo khiến fan của SM lo sợ là việc thần 
tượng của họ có thể phải rời khỏi công ty. Trên thực 
tế, 6 thành viên của GFriend đã phải rời đi sau khi 
kết thúc hợp đồng với Source Music vào tháng 
5/2021. Đáng nói, nhóm nhạc tan rã chỉ sau hai 
năm kể từ khi công ty được mua lại bởi HYBE.

Thông tin GFriend tan rã được tung ra đột ngột mà 
chính các thành viên cũng không biết trước. Họ 
dừng hoạt động trước cột mốc 7 năm. Điều này 
khiến dư luận đặt câu hỏi liệu HYBE có tạo sức ép, 
buộc Source Music phải đặt dấu chấm hết cho 
GFriend hay không.

Một vấn đề khác khiến dư luận thắc mắc lúc này là 
ứng dụng trò chuyện với người hâm mộ Weverse 
của HYBE. Tất cả nghệ sĩ HYBE giao tiếp với 
người hâm mộ bằng cách sử dụng Weverse. Đây 
cũng là nơi cung cấp các dịch vụ khác như concert 
trực tuyến, bán hàng hóa... của nghệ sĩ HYBE.

SM Entertainment cũng phát hành một ứng dụng 
tương tự có tên Dear U bubble vào năm 2020. Ứng 
dụng này từng được coi là đối thủ của Weverse. 
Nếu Dear U bubble phải sáp nhập với Weverse, thì 
các công ty nhỏ hơn sẽ không còn lựa chọn nào 
khác ngoài việc tham gia liên minh Weverse.

Ngoài ra, nhóm nhạc của HYBE không xuất hiện 
trên kênh MBC, bao gồm Music hoặc chương trình 
âm nhạc cuối năm MBC Gayo Daejejeon từ năm 
2020. Nguồn tin trong ngành giải trí cho biết hai 

bên có hiềm khích từ năm 2018. Khi đó, MBC mời 
BTS biểu diễn nhưng lại trao giải thưởng quan 
trọng cho đối thủ của nhóm là EXO.

Nếu HYBE tiếp quản SM Entertainment, câu hỏi 
là các nghệ sĩ SM có được biểu diễn trên MBC hay 
không.

Giải đáp lo lắng của người hâm mộ, trong cuộc họp 
với nhân viên vào ngày 14/2, Giám đốc điều hành 
HYBE Park Ji Won nhấn mạnh ông sẽ “tôn trọng 
di sản của SM” và “đảm bảo sự độc lập của công ty 
này”.

Ông cho biết: “HYBE tôn trọng di sản mà SM 
Entertainment đã xây dựng và giá trị của sự đa 
dạng về mặt sáng tạo. Chúng tôi tích cực hỗ trợ nội 
dung độc đáo của SM Entertainment để nó có thể 
dẫn đầu xu hướng toàn cầu. Tôi hứa như vậy”.

“HYBE sẽ tích cực hỗ trợ việc mở rộng ra nước 
ngoài của các nghệ sĩ SM Entertainment thông qua 
bí quyết tích lũy và mạng lưới toàn cầu. Cùng nhau, 
chúng tôi có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi 
sáng tạo trong thị trường âm nhạc toàn cầu”, giám 
đốc HYBE tự tin.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính của SM 
Entertainment Jang Cheol Hyuk cho biết đó là “lời 
hứa khó thực hiện”.

Việc này thậm chí làm nảy sinh tính độc quyền ở 
ngành giải trí. Tức HYBE sẽ thâu tóm phần lớn 
ngành giải trí và thị trường âm nhạc Hàn Quốc dẫn 
đến thiếu sự đa dạng. Những năm qua, BTS, EXO, 
NCT… là những nhóm nam nắm giữ doanh thu 
bán album cao nhất Hàn Quốc. Với việc nắm cổ 
phiếu SM, giờ đây HYBE sẽ chiếm phần lớn 
doanh số album. Stray Kids đến từ JYP 
Entertainment là nhóm nhạc nam hiếm hoi không 
thuộc HYBE chen chân được vào bảng xếp hạng 
bán album.

“Nếu SM Entertainment và HYBE, hai công ty lớn 
trong lĩnh vực giải trí trong nước hợp nhất, điều đó 
sẽ dẫn đến sự độc quyền. Công ty sẽ nắm 60% thị 
phần doanh thu toàn thị trường. Doanh số bán 
album kết hợp của hai công ty chiếm 70% thị 
trường và doanh số bán vé concert là 89%”, Giám 
đốc tài chính của SM Jang Cheol Hyuk nhận định. 

                                                               Minh Hạo

Vì sao nhiều diễn viên Trung 
Quốc bị chê 'mù chữ trong tuyệt 
vọng'

Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư hay Lưu Hạo 
Tồn bị trào phúng là diễn viên “mù chữ 
trong tuyệt vọng”. Họ bị chê trách vì kỹ 

năng hạn chế, thái độ làm việc không nghiêm túc.

Ngày 22/2,    QQ đưa tin cách đây không lâu, CCTV
- một trong 3 cơ quan ngôn luận chính thống của 
Trung Quốc - có bài viết ánh giá thẳng thắn n ng đ ă
lực và phẩm chất nghề nghiệp với nhóm nghệ sĩ 
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thần tượng trong showbiz.

Theo CCTV, nghệ sĩ trẻ yếu kém năng lực nhưng 
vẫn được nhà sản xuất ưu ái và người hâm mộ bảo 
vệ mù quáng, đang là vấn đề nổi cộm ở giới giải trí 
Hoa ngữ. Vương Nhất Bác, Triệu Lộ Tư và Lưu 
Hạo Tồn nằm trong nhóm sao trẻ bị đài trung ương 
chê cười là “diễn viên mù chữ”.

Nhiều thần tượng bị phê phán

Trong bài viết có tựa đề “Diễn viên mù chữ, liệu có 
thể làm tốt?”, CCTV cho rằng showbiz Trung 
Quốc đang xuất hiện ngày càng nhiều sao trẻ có 
lượng fan khổng lồ, danh tiếng hàng đầu nhưng tài 
năng hạn chế. Không chỉ vậy, họ còn khiến khán 
giả “nhức mắt” vì đã kém còn lười nhác, thiếu tận 
tụy với công việc.

“'Mù chữ trong tuyệt vọng' là câu nói phê phán của 
công chúng, nhưng cũng phản ánh thực trạng đáng 
buồn của lớp diễn viên tương lai ở showbiz. Họ ra 
sao ư? Trình độ văn hóa không cao, đầu óc trống 
rỗng, đọc kịch bản không hiểu, lý giải vai diễn 
không được. Lỗ hổng văn hóa của diễn viên trẻ 
ngày càng đáng sợ”, CCTV nhận xét.

Triệu Lộ Tư

Theo đài trung ương, nghệ sĩ trẻ ngày này làm diễn 
viên nhưng không hiểu gì công việc của mình. Khi 
được yêu cầu giới thiệu hay chia sẻ cảm nhận về vai 
diễn và tác phẩm, nhiều ngôi sao thần tượng một 
câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

CCTV trực tiếp nêu tên Vương Nhất Bác. Trong 
quá trình quảng bá bộ phim Vô danh, anh không trả 
lời được bất kỳ câu hỏi nào từ khán giả và nhà báo 
về nhân vật do chính mình thể hiện.

Cách trả lời “Đó là một câu hỏi vô nghĩa”, hoặc 
“Câu hỏi này tôi cũng không biết phải đáp lại thế 
nào!” của Vương Nhất Bác bị truyền thông đánh 
giá thiếu nghiêm túc trong quá trình đóng phim, lơ 
mơ với chính vai diễn mình đảm nhiệm.

Theo Sina, trình độ học vấn của Vương Nhất Bác 
từ lâu đã là vấn đề tranh cãi. Ngôi sao Trần tình 
lệnh nhiều lần mắc lỗi đọc chữ không trôi, viết sai 
chính tả cơ bản, thậm chí viết sai tên của mình. Vì 
vậy, trình độ văn hóa của anh luôn bị chế giễu thua 
cả học sinh tiểu học.

Sau hàng loạt lời nhắc nhở, việc Vương Nhất Bác 

vẫn “nghèo nàn” trình độ, lười tiếp thu khiến khán 
giả khó chịu. Ở mùa phim Tết, nam diễn viên bị chỉ 
trích dữ dội khi cho rằng khán giả cố tình “dìm” 
anh bằng bình phẩm tiêu cực.

Hợp tác với Triệu Lộ Tư vào năm 2022 với tác 
phẩm Ngõ nhỏ nhưng CCTV cũng không nể mặt. 
Đài chê bai nữ diễn viên lười nhác, không đọc kỹ 
kịch bản, đào sâu kiến thức khi đóng phim lịch sử. 
Trong quá trình quảng bá Ngõ nhỏ, cô không nhớ 
được vai diễn mình thể hiện sống ở giai đoạn nào, 
không biết ngày thành lập Đảng.

Với trường hợp của Lưu Hạo Tồn, CCTV lại mỉa 
mai sao trẻ tự nhận là diễn viên nhưng lại không nói 
được định nghĩa về công việc. Trong các buổi gặp 
gỡ truyền thông, Lưu Hạo Tồn lộ rõ nhược điểm 
ứng xử. Cô luôn trong tình trạng lơ mơ, không thể 
trình bày mạch lạc quan điểm của mình. Tình trạng 
giao tiếp của Lưu Hạo Tồn khiến công chúng ngao 
ngán.

Theo CCTV, ba cái tên nói trên cho thấy tình trạng 
diễn viên trẻ bên ngoài đẹp đẽ bên trong rỗng 
tuếch. Thành quả thực tiễn của “diễn viên mù chữ” 
là vai diễn thảm họa. Nghệ sĩ nữ thì biến mọi nhân 
vật trở nên đáng yêu, biểu cảm khoa trương, còn 
người nam lại “trung thành” với gương mặt đơ 
cứng. Lối diễn rập khuôn này là nguyên nhân khiến 
nền phim ảnh Trung Quốc ngày càng đi xuống.

Thực trạng nghệ sĩ “mù chữ thụ động”

Theo QQ, nguyên nhân khiến giới thần tượng 
khiếm khuyết tài năng có thể sống “vô tư” đến từ sự 
dễ dãi của nhà sản xuất và khán giả. Giới làm phim 
ngày này chỉ quan tâm đến danh tiếng và lượng fan 
của nghệ sĩ để sắp xếp vai diễn, thay vì chú trọng tài 
năng. Trong khi người hâm mộ lại ảo mộng, khen 
ngợi bất chấp màn thể hiện của thần tượng bị đánh 
giá “đáng xấu hổ”.

Vương Nhất Bác

Tiêu chuẩn thành công ngày càng thấp khiến diễn 
viên trẻ lười biếng. Họ cho rằng bản thân không 
cần phải nỗ lực cải thiện bởi sự nổi tiếng đã có nhà 
sản xuất và người hâm mộ hậu thuẫn.

Chưa kể, hiện tại, giới giải trí Trung Quốc xuất hiện 
tình trạng “diễn viên nhựa”, diễn viên tay ngang 
chuyển từ ngành khác như ca hát, nhảy múa sang. 
Họ đối với công việc diễn xuất xem như cần kiếm 

cơm, thu gặt danh tiếng phụ trợ. Do đó, nhiều 
người có tâm lý qua loa, diễn cho xong để nhận 
tiền.

Theo QQ, trình độ học vấn không phải là thước đo 
tài năng và nhân phẩm của một nghệ sĩ. Nhưng 
người nổi tiếng phải trang bị đủ kiến thức để đáp 
ứng yêu cầu cơ bản của công việc. Ở showbiz 
Trung Quốc, có không ít nghệ sĩ học vấn không cao 
nhưng vẫn được đánh giá là diễn viên tài năng. 
Thành tích họ có được đều nhờ trau dồi, không 
ngừng phấn đấu vì nghề nghiệp.

Sina dẫn chứng trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh. Cô 
không được đào tạo bài bản về diễn xuất, thậm chí 
từng có giai đoạn ứng xử ngô nghê và hứng chỉ 
trích. Theo thời gian, nữ diễn viên dần khắc phục 
nhược điểm. Vừa qua, cô được 50 kênh truyền 
thông bình chọn là diễn viên có cách ứng xử và thái 
độ làm việc được đánh giá cao nhất showbiz.

Vương Bảo Cường có xuất thân nông thôn, biết ít 
chữ nghĩa. Để hoàn thành tốt vai diễn của mình, 
anh chia sẻ luôn mang theo từ điển để tra cứu khi 
đọc kịch bản. Lý Băng Băng ở tuổi 37 vẫn cố gắng 
học tiếng Anh để quay Transformers 4. Cô từng bị 
chế giễu vì thi Đại học môn tiếng Anh chỉ được 27 
điểm.

Lưu Hạo Tồn

Trần Hiểu Húc để lấy được vai Lâm Đại Ngọc 
trong Hồng lâu mộng 1987 từng làm thơ, viết cảm 
nhận về nhân vật để gửi cho đạo diễn. Trần Kiến 
Bân dành 2 năm để nghiên cứu về Tào Tháo trước 
khi hóa thân thành nhân vật lịch sử này.

“Điều tuyệt vọng nhất của nghệ sĩ không phải trình 
độ văn hóa hạn chế mà là không có tâm”, CCTV 
bình luận.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ năm 
2021, cơ quan quản lý văn hóa yêu cầu nghệ sĩ phải 
thi chứng nhận chuyên môn hành nghề, tham gia 
khóa đào tạo pháp luật, đạo đức. Thời gian qua, 
cuộc thi sát hạch đối với MC, diễn viên đóng thế và 
các buổi đào tạo đạo đức nghề nghiệp diễn ra liên 
tục ở showbiz Trung Quốc. 

                                                                      Di Hy
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Nguy cơ mất sự nghiệp của Yoo 
Ah In vì chất cấm

Ả
nh đế Yoo Ah In bị tình nghi sử dụng 
propofol trái phép. Cảnh sát Hàn Quốc đang 
điều tra, chưa đưa ra kết luận.

Ngày 9/2, Dong-A Ilbo đưa tin Yoo Ah In khai 
nhận sử dụng propofol - thuốc gây mê, ược xếp đ
vào nhóm ma túy dạng nhẹ ở Hàn Quốc - từ n m ă
2021.

Nam diễn viên bị nghi ngờ lạm dụng chất cấm này 
khi Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm phân 
tích hệ thống mua sắm vật tư y tế của các bệnh viện, 
trong đó hạng mục thuốc kê đơn liên quan đến chất 
hướng thần được đặc biệt chú ý. Dữ liệu bất thường 
trong kết quả khám chữa bệnh khiến Yoo Ah In bị 
điều tra.

Ngay sau khi Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm, 
một thương hiệu thời trang ở Trung Quốc đã loại 
anh khỏi vai trò người mẫu quảng cáo.

Trong thông báo, nhãn hàng tuyên bố “không 
khoan nhượng” đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma 
túy. 

Thương hiệu cho biết sẽ tạm thời gỡ bỏ áp phích ở 
nơi công cộng, nội dung quảng cáo trực tuyến của 
Yoo Ah In ở Trung Quốc cho đến khi cảnh sát Hàn 
Quốc công bố kết quả điều tra.

Tin xấu về đời tư của Yoo Ah In cũng mang đến cú 
sốc cho giới phim ảnh. Theo thống kê từ Nate, 4 bộ 
phim bị ảnh hưởng, đứng trước nguy cơ không thể 
phát hành hoặc phải tìm kiếm diễn viên thay thế.

Đầu tiên là tác phẩm The Match, Yoo Ah In hợp tác 
với Lee Byung Hun, dự kiến ra mắt vào tháng 4. 

Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất đã tổ chức họp 
khẩn để thảo luận về việc dời lịch phát sóng tác 
phẩm vì bê bối của nam chính. Quyết định tạm thời 
chưa được đưa ra để chờ báo cáo điều tra từ cảnh 
sát.

Dự án thứ 2 có thể chịu lỗ nghiêm trọng là Hi.5. 
Phim dự kiến ra rạp vào tháng 6. Ngoài ra, bộ phim 
khác là Goodbye Earth và Hellbound có sự tham 
gia diễn xuất của nam diễn viên cũng chịu tác động 

tiêu cực.

Goodbye Earth đã hoàn thành, dự kiến lên sóng 
vào quý 4 năm nay. Theo Chosun Ilbo, nhà sản xuất 
Hellbound hiện theo dõi chặt chẽ bê bối của Yoo 
Ah In để có phương án xử lý khủng hoảng. Anh là 
nam chính của dự án được lên lịch khởi quay vào 
tháng 6.

Theo Nate, kết quả điều tra từ cơ quan chức năng sẽ 
quyết định tương lai của Yoo Ah In trong ngành 
giải trí Hàn Quốc. Nếu bị kết tội sử dụng chất cấm, 
sự nghiệp của anh nhiều khả năng tiêu tan.

Trước đó, cảnh sát thủ đô Seoul thông báo triệu tập 
và điều tra tài tử Yoo Ah In vào ngày 6/2 vì vi phạm 
Đạo luật kiểm soát ma túy. 

Cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm xuất cảnh với 
nam diễn viên. Họ đã yêu cầu Viện Điều tra Khoa 
học Quốc gia kiểm tra để xác định Yoo Ah In có 
thường xuyên sử dụng propofol hay không.

Propofol là chất làm chậm hoạt động của hệ thần 
kinh, thường sử dụng trong gây mê phẫu thuật. Ở 
Hàn Quốc, propofol được xem là chất cấm. 

Nếu cần sử dụng, bệnh nhân phải được kê đơn từ 
bệnh viện, bác sĩ uy tín nhưng trong liều lượng nhất 
định.

Luật Hàn Quốc quy định hành vi sử dụng trái phép 
chất gây nghiện như propofol sẽ đối mặt với án tù 
có thời hạn dưới 10 năm hoặc phạt tiền dưới 100 
triệu won. 

Trước đây, các ngôi sao như Gain, Ha Jung Woo, 
Wheesung, Park Si Yeon... từng nhận án phạt tiền 
và tù treo vì lạm dụng propofol.

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại 
Hàn Quốc. Anh nhận nhiều giải thưởng danh giá 
như Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải 
thưởng Nghệ thuật Baeksang. 

Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim 
Punch, Secret Affair, Veteran, Six Flying Dragons, 
#Alive, Voice of Silence, Hellbound, Burning... 

Anh từng là đại diện châu Á duy nhất xuất hiện 
trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 
của The New York Times. 

                                                                     Di Hy

Trương Nhược Quân trở lại với 
siêu phẩm mới của tác giả 
'Trường An 12 canh giờ'

Sau bộ phim đình đám Khánh Dư Niên, 
Trương Nhược Quân lại được ưu ái đóng vai 
thiếu niên thông minh tài trí trong Đại Minh 

dưới kính hiển vi.

Sự kết hợp lần này của anh với Mã Bá Dung - tác 
giả Trường An 12 canh giờ khiến khán giả yêu 
thích phim cổ trang trinh thám vô cùng háo hức.

Trong lúc phần 2 của bộ phim Khánh Dư Niên do 
Trương Nhược Quân đóng chính đang gây nhiều 
thảo luận vì tin đồn diễn viên gạo cội Trần Đạo 
Minh bỏ vai diễn quan trọng Khánh Đế, thì một bộ 
phim khác của anh chàng đã rục rịch lên sóng.

Đại Minh dưới kính hiển vi vốn là tác phẩm văn 
học của Mã Bá Dung, tác giả nổi tiếng với các tác 
phẩm khắc họa tinh tế và chuẩn xác về mặt lịch sử, 
nhưng không kém phần sáng tạo trong góc nhìn và 
cốt truyện như Trường An 12 canh giờ, Gió nổi 
Lũng Tây, Tam Quốc Cơ Mật, Cổ vật bẫy trong 
bẫy… 

Những tác phẩm này của anh đều đã được chuyển 
thể thành phim điện ảnh, truyền hình… và đạt 
nhiều thành công về cả chất lượng lẫn giá trị 
thương mại. 

Lần này khi tác giả tham gia dưới vai trò biên kịch, 
khán giả càng tin tưởng hơn về độ trung thực với 
nguyên tác của bộ phim.

14 tập Đại Minh dưới kính hiển vi - Án tơ lụa bắt 
đầu khi Súy Gia Mặc - thanh niên xuất thân nhà 
binh hứng thú với toán học phát hiện điểm đáng 
ngờ trong hạng mục thuế có tên “Tơ Lụa Nhân 
Đinh” khi đang dùng sổ sách thuế các huyện luyện 
tập toán học. 

Biết có kẻ đánh tráo, chuyển thuế huyện này sang 
huyện khác, Súy Gia Mặc báo án, nhưng quá trình 
điều tra xét xử gặp vô vàn khó khăn, thậm chí suýt 
mất mạng, vụ án vì vậy tạm gác lại. Sau này gặp 
buổi cải cách, án cũ lật lại, họ Súy cùng các bên nỗ 
lực đưa vụ việc ra ánh sáng.

Tập trung nhiều tên tuổi bảo chứng diễn xuất và 
chất lượng tác phẩm như Trương Nhược Quân 
(Súy Gia Mặc), Vương Dương (Trình Nhân 
Thanh), Thích Vi (Phong Bích Ngọc), Phạm Uyên 
(Ngô Cương), Cao Á Lân (Hoàng Ngưng Đạo), 
Phí Khải Minh (Phong Bảo Ngọc)… và tác giả ăn 
khách Mã Bá Dung, Đại Minh dưới kính hiển vi - 
Án tơ lụa được kỳ vọng nối bước phim Cuồng 
phong mang lại lượt xem và đăng ký hội viên đông 
đảo cho nền tảng iQIYI bắt đầu từ ngày 9/2/2023. 

                                                          Thanh Phong
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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.

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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9 năm lộng hành của “bà 
trùm” thế giới ngầm

Tạ Tài Bình tự nhận là “bà trùm của 
thế giới ngầm”, là người bất khả 
xâm phạm tại Trùng Khánh cho tới 

khi đàn em của bà ta tấn công một trinh sát.
Tối 14/8/2008, bốn đàn em của Tạ Tài Bình 

chặn đường một nam thanh niên lạ mặt tại cổng vào 
xới bạc trái phép ở khu vườn sinh thái Grand View 
Garden, quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh, 
Trung Quốc. 

Khi đối phương nói là bạn chị Bình, một 
trong ba tên liền chạy vào biệt thự, nơi tiếng sát 
phạt đang tới hồi vang dội. Ít lâu sau, Bình bước ra, 
liếc mặt nam thanh niên rồi buông một câu: 
"Không quen".

Tạ Tài Bình (trái) bị dẫn giải về trại giam 
vào năm 2009 sau khi lãnh án 18 năm tù vì vai trò 
cầm đầu băng đảng

Nam thanh niên liền bị bốn kẻ vây quanh, 
điện thoại bị giật ném xuống đất, vỡ vụn sau cú 
giẫm chân. Anh ta tên Tiểu Tạ, nhận lệnh cấp trên 
tới đây làm nhiệm vụ trinh sát. Thấy bị lộ, Tạ đành 
công khai thân phận: "Tôi là cảnh sát, các người 
muốn làm gì?".

Lời vừa dứt, nắm đấm và gậy gộc tới tấp 
giáng vào đầu Tạ, xen lẫn là giọng hằn học: "Cảnh 
sát hôm nay tao cũng đánh". Trong chốc lát, trinh 
sát ôm đầu ngã ra đất bất tỉnh rồi bị đưa lên xe. Lúc 
này, bốn kẻ tấn công mới lặng người khi tấm thẻ 
ngành được tìm thấy.

Hay tin, "bà trùm" Bình vẫn cương quyết: 
"Cảnh sát thì sao, vứt nó ở nơi hoang dã cho chó 
ăn". Bình không biết rằng với câu nói này, bà ta đã 
gieo hạt giống đầu tiên cho cái kết của băng đảng 
xã hội đen một thời lộng hành tại thành phố Trùng 
Khánh.

Lý lịch của "bà trùm" Tạ Tài Bình không có 
gì bất thường: sinh năm 1963, học hết cấp 3, là cán 
bộ Cục thuế quận Du Trung, thành phố Trùng 
Khánh. Tuy nhiên, bà ta còn có thân phận không 
tầm thường, là em dâu của Văn Cường, Phó cục 
trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh.

Bình bước vào con đường tội phạm với 
việc mở ra bốn xới bạc tại quận Du Trung đầu năm 
2000. Chẳng mấy chốc, khách tới rất đông. Biết em 
dâu làm ăn phi pháp, ông Cường ngoài mặt khuyên 
can, nhưng đằng sau bí mật để vợ hùn vốn. Điều 

này khiến Bình hiểu sự tham gia của chị dâu cũng 
chính là sự chống lưng của anh chồng, có thể yên 
tâm "làm ăn".

Xới bạc của Bình thực hiện chế độ góp vốn 
cổ phần với "bà trùm" làm nhà cái cố định, khoảng 
10 kẻ khác trong nhóm làm nhà cái tạm thời. Bình 
quy định mỗi cổ đông phải thay phiên tham gia 
đánh bạc, thắng thua ít nhất 20.000 nhân dân tệ mới 
được ngừng. Để khống chế số lượng, khách đánh 
bạc phải được xác nhận thân phận hoặc được giới 
thiệu.

Tổ chức của Bình đặt ra vòng bảo vệ trong 
và ngoài. Người ở vòng ngoài phụ trách "ngoại 
giao" với cơ quan hữu quan để đảm bảo không bị 
tra xét trong thời gian mở xới. Người vòng trong 
sắp xếp bảo vệ canh gác và giải quyết các vụ đánh 
nhau. Thậm chí còn có người lo hậu cần để đảm 
bảo đồ ăn, nơi ở cho khách đánh bạc.

Mỗi lần tổ chức đánh bạc, Bình thông 
thường lấy 5% tổng số tiền mà khách đánh bạc bỏ 
ra nên làm ăn chỉ lãi không lỗ, ít thì hàng nghìn, 
nhiều thì hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi lần. 

Chỉ trong hai tháng, từ một xới bạc, nhóm 
của Bình thu được ba triệu nhân dân tệ. Người nợ 
không trả lập tức bị Bình cho đàn em đánh đập, bắt 
nhốt trong khách sạn cho tới khi người thân, bạn bè 
tới trả tiền.

Tiếng tăm trong thế giới ngầm về Tạ Tài 
Bình cùng "ô dù bảo kê" đằng sau thật sự lan rộng 
sau khi một xới bạc của "bà trùm" bị đột kích vào 
cuối năm 2000. 

Sau khi bị bắt giữ, đàn em của Tạ đều được 
thả, số tiền bị thu giữ tại hiện trường cũng được trả 
lại dù lần đột kích này có một cảnh sát mặc thường 
phục hy sinh do trúng đạn. 

Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết êm 
thấm nhờ Phó cục trưởng Cường. "Giết người, mở 
xới mà không ai làm gì được tao. Còn gì mà tao 
không làm được?", Bình nói sau trận đột kích.

Vài năm sau, Bình tiếp tục chiêu mộ những 
kẻ có tiền án để mở xới bạc, tổ chức của chúng ngày 
càng có dấu hiệu hoạt động xã hội đen. Người của 
nhà chức trách tới thăm dò đều bị đàn em của Bình 
đánh lạc hướng hoặc cảnh cáo bằng bạo lực. Tuy 
vậy, không phải ai cũng bị chức quyền uy hiếp.

Năm 2005, một quận của Trùng Khánh có 
vị trưởng công an mới nhận chức. Ngày 
28/11/2005, trưởng công an nhận tin Bình mở xới 
tại khu vực động Quan Âm nên điều lực lượng tới 
bao vây. Nhưng trước khi lên đường, trinh sát báo 
về Bình cùng đồng bọn đã rời hiện trường.

Cho rằng có nội gián, trưởng công an quận 
liền chuyển mục đích điều lực lượng thành cuộc 
họp đánh giá công việc. Chỉ vài tiếng sau, trinh sát 
báo cáo nhóm của Bình đang quay lại xới, qua đó 
chứng minh nhận định có nội gián là đúng. Kết quả 
xác minh cho thấy thông tin bị một trưởng đồn 
cảnh sát có quan hệ với Phó cục trưởng Văn Cường 
làm lộ.

Tối hôm sau, trưởng công an quận lại điều 
hơn 200 cảnh sát viên với mục đích ra ngoài phạm 
vi quận để hỗ trợ công an thành phố. Nhưng khi xe 

sắp tới ranh giới quận, chỉ huy hiện trường ra lệnh 
quay đầu, mục tiêu là động Quan Âm.

"Bà trùm" Bình cùng đồng bọn không kịp 
trở tay, bị bắt tại hiện trường cùng với hơn 100 
người khác. Số tiền bị thu giữ 350.000 nhân dân tệ. 
Xới bạc hoạt động suốt 5 năm dưới chỉ đạo của 
Bình, thu lợi phi pháp hơn 300 triệu nhân dân tệ, 
cuối cùng cũng bị dập tắt.

Biết tin em dâu bị bắt, Phó cục trưởng 
Cường rất tức giận, chỉ đạo các cơ quan hữu quan 
lấy lý do "không đủ chứng cứ" để không phê chuẩn 
lệnh bắt. Không thành công, ông ta gọi điện, yêu 
cầu chỉ phạt hành chính với Bình.

Trước áp lực từ trên xuống, trưởng công an 
quận vẫn giữ nguyên tắc, kiên quyết khởi tố. Cuối 
cùng, tháng 4/2006, Bình bị kết án tội Đánh bạc, 
lãnh 5 tháng tù, đồng thời bị sa thải khỏi Cục Thuế 
quận.

Ra tù, Bình vẫn "ngựa quen đường cũ" 
nhưng lần này thuê người đứng tên thay và không 
ngừng đổi địa điểm lập xới bạc. Với những người 
này, ngoài thù lao hậu hĩnh, bà trùm còn hứa hẹn 
cứu nếu bị bắt hoặc sẽ chăm sóc gia đình nếu phải 
ngồi tù. Tuy nhiên, những lời hứa này chẳng bao 
giờ được thực hiện.

Dưới "ô dù bảo kê" của anh chồng, hoạt 
động băng nhóm Bình ngày càng táo tợn. Bà trùm 
mở xới bạc phi pháp tại hơn 80 địa điểm của Trùng 
Khánh, một trong số đó được đặt ở con phố sầm uất 
nhất, đối diện tòa án cấp cao thành phố. 

Để kéo khách tới chơi, băng đảng của Bình 
còn mua ma túy phát miễn phí cho khách. "Vừa 
được đánh bạc, vừa được chơi thuốc" trở thành lời 
mời kêu gọi khách của Bình. Người tới chơi ngày 
càng đông.

Hoạt động phi pháp của Bình và đồng bọn 
có lẽ vẫn có thể tiếp tục nếu không xảy ra vụ đánh 
đập, bắt giữ trinh sát trái phép ngày 14/8/2008. Sau 
sự việc gây chấn động, một đàn em của Bình bị 
khởi tố và lãnh án một năm tù. Bà trùm Bình một 
thời bất khả xâm phạm buộc phải chạy trốn.

Dù vậy, thân phận trốn truy nã của Bình 
dường như bị nhà chức trách địa phương "lãng 
quên" trong gần một năm sau. Bà ta vẫn có thể gặp 
tổ chuyên án, thẩm phán, và lãnh đạo cảnh sát để 
đàm phán "điều kiện đầu thú" mà không bị bắt giữ.

Lúc này, Trùng Khánh nổi lên phong trào 
"đả hắc" chống tội phạm băng đảng do Bí thư 
Thành ủy Bạc Hy Lai chỉ đạo. Tạ Tài Bình nghiễm 
nhiên rơi vào tầm ngắm của nhà chức trách.

Ngày 1/7/2009, Cục Công an thành phố 
Trùng Khánh điều động cảnh sát địa phương khác 
lập tổ chuyên án 14.8 để bắt Bình. Qua xác minh, tổ 
chuyên án phát hiện La Tuyền, 26 tuổi, nhân tình 
kiêm tài xế thân cận của Bình, thường lái xe ra vào 
bãi đỗ gần một hồ nước, mỗi lần chỉ nán lại 1 - 2 
phút.

Sau hai ngày mật phục, cảnh sát cuối cùng 
bắt giữ được "bà trùm" vào tối 13/7/2009. Hơn hai 
tháng sau, Văn Cường, thế lực thực sự đằng sau Tạ 
Tài Bình, bị bắt giữ vì hành vi nhận hối lộ và làm "ô 
dù bảo kê" cho băng đảng tội phạm.
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Phiên tòa sau đó thu hút được sự quan tâm 
của dư luận vì mối liên hệ giữa Bình và anh chồng, 
cũng như vì tin đồn bà trùm nuôi 16 nam thanh niên 
trẻ đẹp, ai "thất sủng" sẽ bị đẩy vào tù hoặc đánh 
đập. Tuy nhiên, phía cảnh sát xác nhận Bình chỉ có 
một mình La Tuyền.

Cuối cùng, Phó cục trưởng Văn Cường 
lãnh án tử hình vì nhận hối lộ hơn 16 triệu nhân dân 
tệ và bị thi hành án vào tháng 7/2010. Vợ Cường 
thừa nhận hành vi nhận hối lộ 4,5 triệu nhân dân tệ, 
lãnh án 8 năm tù.

Bình, kẻ bị coi là "mẹ già thế giới ngầm" 
của Trùng Khánh, lãnh án 18 năm tù. Bà ta dự kiến 
ra tù vào năm 2027 ở tuổi 64. La Tuyền bị phạt bốn 
năm tù. Hơn 20 bị cáo khác lãnh án từ một tới 13 
năm tù. ■

Hang động bí ẩn ở Mexico 
chứa đầy những viên pha lê 
trắng

Bên trong hang động này có những 
khối tinh thể dài tới hơn 11 mét và 
có thể to tới hơn 1,5 mét.

Được biết đến với cái tên là hang động pha 
lê - Naica (tiếng Tây Ban Nha: Cueva de los 
cristales), hang động hấp dẫn này được kết nối với 
một mỏ kẽm ở Naica, Mexico, đan xen với các tinh 
thể thạch cao lấp lánh - một vài trong số đó là 
những tinh thể tự nhiên lớn nhất từng được tìm 
thấy.

Tinh thể lớn nhất trong hang dài 11,40 mét 
với thể tích khoảng 5 mét khối, và khối lượng ước 
tính là 12 tấn. Các cấu trúc lấp lánh khổng lồ này 
tinh khiết đến mức các nhà khoa học không thể xác 
định niên đại của chúng bằng các kỹ thuật thông 
thường. Tuy nhiên, bên trong một trong những tinh 
thể, họ đã phát hiện ra thứ được cho là một mẫu vi 
khuẩn 50.000 năm tuổi.

Hang động bí ẩn này mới chỉ phát hiện vào 
năm 2000 bởi anh em Juan và Pedro Sanchez khi 
công ty khai thác khoáng chất rút hết nước khỏi 
phần này của mỏ. 

Vào năm 2017, họ đã cho phép hang động 
được lấp đầy lại bằng nước giàu khoáng chất cần 
thiết cho các tinh thể phát triển (vì vậy nếu bạn 
muốn tham quan nó, bạn chắc chắn sẽ cần một bộ 
đồ lặn, nếu bạn có giấy phép để vào).

Tuy nhiên hang động này rất nóng, với 
nhiệt độ không khí lên tới 58 độ C (136°F) với độ 
ẩm từ 90 đến 99 phần trăm. Trong loại môi trường 
này, con người chỉ có thể chịu đựng khoảng mười 
phút tiếp xúc mỗi lần. Do đó, không có gì đáng 
ngạc nhiên khi nơi này vẫn còn tương đối nguyên 
vẹn với nhiều khu vực chưa được khám phá.

Hang động pha lê hay còn gọi là hang động 
Naica là một hang động nối liền với mỏ Naica ở độ 
sâu 300 mét dưới bề mặt, ở Naica, một thị trấn 
thuộc thành phố Saucillo, Chihuahua (Mexico). 

Như tên gọi của nó, đây là một hang động 
với các tinh thể khổng lồ. Buồng chính chứa các 
tinh thể selenite khổng lồ (thạch cao, CaSO4  

2H2O), một số là tinh thể tự nhiên lớn nhất từng 
được tìm thấy.

Naica nằm trên một đứt gãy bên trên một 
khoang chứa magma dưới lòng đất, sâu khoảng 3 - 
5 km bên dưới hang động. Magma làm nóng nước 
ngầm đã bão hòa với các ion sunfua. 

Nước bề mặt giàu oxy mát tiếp xúc với 
nước nóng bão hòa khoáng chất, nhưng cả hai 
không trộn lẫn vì sự khác biệt về mật độ của chúng. 
Sau đó, oxy khuếch tán từ từ vào nước đun nóng và 
oxy hóa các sunfua thành các sunfat được kết tủa 
dưới dạng anhydrit.

Khi nhiệt độ tổng thể của hang động bắt 
đầu giảm xuống, các tinh thể anhydrit thủy nhiệt, 
trầm tích hòa tan, và các tinh thể thạch cao (CaSO4  
2H2O) được hình thành. Thạch cao sunfat ngậm 
nước kết tinh với tốc độ cực kỳ chậm trong ít nhất 
500.000 năm, tạo thành những tinh thể khổng lồ 
được tìm thấy ngày nay.

Phía trên hang động là ngọn núi chứa nhiều 
trầm tích bạc, chì và kẽm. Ngoài Hang Pha lê, hai 
hang động khác cũng được phát hiện trong khu vực 
bao gồm Cave of Swords, chứa các tinh thể thạch 
cao ngắn hơn, và Ice Palace, được phát hiện vào 
năm 2009.

Kể từ khi được phát hiện bởi công ty khai 
thác mỏ Industrias Peñoles, "căn phòng" dưới lòng 
đất đã thu hút các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên 
thế giới, lôi cuốn họ bằng vẻ đẹp hiếm có và bí ẩn 
khoa học.

Juan Manuel García-Ruiz, nhà tinh thể học 
tại Đại học Granada, đã đi từ Tây Ban Nha đến 
Mexico để tận mắt chiêm ngưỡng những tinh thể 
này. García-Ruiz đã nuôi cấy tinh thể trong bình thí 
nghiệm từ năm 15 tuổi.

Do vậy, được tiếp xúc với các tinh thể 
khổng lồ này là khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời 
của anh. "Lần đầu tiên bước vào, sau vài phút sững 
sờ đầu tiên, tôi đã phá lên cười vì quá hưng phấn", 
anh nói.

Ngay cả không khí bên trong hang động 
này, trong những năm kể từ khi phát hiện ra, các 
nhà nghiên cứu - bao gồm cả García-Ruiz - đã bất 
chấp điều kiện nóng ẩm khắc nghiệt của hang động 
để tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của tinh 
thể.

Khi đã trả lời được câu hỏi này, các nhà 
khoa học tiếp tục hướng tới việc học cách bảo vệ và 

giữ gìn các tinh thể cho các thế hệ tương lai, nếu 
các lực lượng làm việc trong mỏ và núi cho phép 
điều đó.

Tinh thể cũng có tính axit, có thể gây nguy 
hiểm cho con người. Nơi này quá ẩm ướt nên nếu 
nhà thám hiểm nán lại quá lâu, họ có nguy cơ bị 
ngưng tụ chất lỏng bên trong phổi, có thể dẫn đến 
tử vong.

Trong những năm kể từ khi phát hiện ra, 
các nhà nghiên cứu - bao gồm cả García-Ruiz - đã 
bất chấp điều kiện nóng ẩm khắc nghiệt của hang 
động để tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của 
tinh thể.

Khi đã trả lời được câu hỏi này, các nhà 
khoa học tiếp tục hướng tới việc học cách bảo vệ và 
giữ gìn các tinh thể cho các thế hệ tương lai, nếu 
các lực lượng làm việc trong mỏ và núi cho phép 
điều đó.

Lúc đầu, các nhà thám hiểm bị giới hạn thời 
gian ở trong hang động là 10 phút, do lo ngại về an 
toàn. Nhưng với những bộ quần áo làm mát được 
thiết kế đặc biệt, các nhóm nhà khoa học cuối cùng 
đã có thể kéo dài chuyến thăm của họ một chút. 

Những người mặc trang phục được cung 
cấp không khí lạnh, thoáng khí từ mặt nạ phòng 
độc đi kèm. Các chuyến khám phá kéo dài 15 - 60 
phút trở nên khả thi, theo How Stuff Works.

Hang động pha lê đã được khám phá kể từ 
khi được phát hiện vào tháng 4/2000. Tuy nhiên, 
cuộc thám hiểm toàn diện đã được tiến hành vào 
năm 2006 bởi nhóm các nhà khoa học do Paolo 
Forti dẫn đầu.

Kết quả cho thấy rằng khoảng 26 triệu năm 
trước, một gò magma bắt đầu di chuyển về phía bề 
mặt Trái Đất ở khu vực Đông Nam Chihuahua và 
hình thành ngọn núi Naica. Magma dồn nước nóng 
giàu khoáng chất vào các khe hở và hang động 
trong các tảng đá vôi, hình thành nên một phần của 
ngọn núi. Chính tại khu vực này, những tinh thể 
khổng lồ của Naica đã được sinh ra. ■

* Kẻ lười nhất nông trại
Một chủ nông trại có 10 người công nhân. 

Bởi vì không có người nào năng nổ được như ông 
ta tưởng, ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị 
cho họ bỏ tật lười biếng. Một hôm, ông bảo: 

- Các anh này, tôi có một việc dễ dàng, 
thoải mái cho người nào lười biếng nhất nông trại 
này. Mời người nào lười nhất bước ra phía trước? 

Ngay tức khắc 9 người trong bọn họ cùng 
bước lên. 

- Tại sao anh không bước ra phía trước 
cùng những người khác - Ông chủ trại hỏi người 
còn lại. 

Người này đáp: 
- Mắc công quá!!!

Vui Cöôøi
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George Ohr: Làm đồ gốm 
có giá như vàng

Phải chăng do chất liệu đất sét đặc 
b i ệ t  l ấ y  t ừ  d ò n g  s ô n g 
Tchoutacabouffa? Nghệ nhân gốm 

tài ba George Ohr khoảng năm 1900.
Nếu như vào khoảng 1900 mà không có 

George Ohr thì những người thợ gốm sẽ mãi mãi 
chỉ là những người thợ thủ công bình thường. 

Chất lượng và sức mạnh thẩm mỹ những 
sản phẩm gốm của George Ohr cho đến tận ngày 
này vẫn là có một không hai - và cuối cùng thì 
chúng có cái giá rất đắt, đúng như người tạo ra 
chúng từng mong muốn.

George Ohr (1857-1918)
George Edgar Ohr tự coi mình là “greatest 

art potter on earth (thợ gốm vĩ đại nhất trên Trái 
đất)”. Người ta phải dịch là nghệ sỹ gốm, nếu gọi là 
thợ gốm nghệ thuật thì hoàn toàn không ổn. 

Thực tế ông đã có tất cả những gì mà một 
thiên tài thường có: cái vẻ ngoài điên điên khùng 
khùng, bộ ria mép dài và xoăn, khi làm việc ông 
phải buộc chòm râu mình ra phía sau gáy, một con 
người vô cùng phóng khoáng - ông có một trí tưởng 
tượng vô bờ bến và không ngừng tuôn trào.

Trong những năm từ 1880 đến 1909 ông 
sáng tác các loại bình gốm hoàn toàn khác với 
những sản phẩm đã được làm trước đó. Cho đến tận 
ngày nay ông hầu như ít được khán giả biết đến. 

Nhưng trong giới chuyên môn thì có thể 
nói không ai nghi ngờ điều mà George Ohr đã biết 
từ lâu, ông là số Một, ông là người đã đưa gốm từ vị 
trí thủ công mỹ nghệ lên vị thế của nghệ thuật hiện 
đại.

Tại sao có thể được như vậy, cho đến nay 
điều này vẫn còn là một điều bí ẩn. Đơn độc một 
mình, xa lánh mọi trào lưu tiên phong thời đó, Ohr 
sáng tác tại thị trấn nhỏ ven biển Biloxi ở tiểu bang 
Mississippi. 

Không chỉ là các loại bình gốm đơn thuần: 
những cái bình này đậm vẻ hoang dã điểm xuyết 
với nhiều loại động vật hiếm lạ, đôi khi chúng bị 
xoắn lại, đan xen nhau đến độ không nhận ra được 
hình hài của chúng, lớp men nhiều màu sắc, sặc sỡ 

mang dáng dấp của chủ nghĩa ấn tượng trong 
những năm 50, đèn Lava những năm 60 và đi trước 
cả hậu hiện đại của những năm 70. Những tác 
phẩm của ông không cái nào giống cái nào.

Ohr học nghề gốm từ một người bạn của 
cha mẹ ông. Sau đó ông “cắt rốn” rồi đi biệt hai 
năm liền qua các tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ, 
có thể nói trong chuyến đi này ông hấp thụ tất cả 
những gì liên quan đến nghề gốm. 

Không lâu sau ông tham gia các triển lãm 
bán hàng. Một thầy giáo cũ đã nhờ ông giúp một 
tay tại xưởng, sau khi câu lạc bộ gốm nghệ thuật ra 
đời năm 1884 gần New Orleans.

Tầm ảnh hưởng của nơi này, nơi nghệ thuật 
được đề cao, tác động không nhỏ đến Ohr, con trai 
của một người thợ rèn. Đây cũng là nơi chàng trai 
trẻ sắp được làm cha kiếm được khá bộn tiền và 
chàng cũng thích trình diễn trước công chúng cơ 
bắp của mình. Cũng thời gian này ông mở một 
xưởng gốm của riêng mình tại Biloxi.

Không ai có thể so sánh với quái nhân 
Ohr

Tuy nhiên: không có một nghệ nhân gốm 
nào hoặc thậm chí cả nghệ sỹ gốm sứ thời đó tạo 
nên một cái gì đó tương tự như của quái nhân Ohr. 
Sự đơn giản tuyệt vời của sản phẩm gốm Nhật Bản, 
xuất hiện trên thị trường phương Tây từ thời Minh 
Trị 1868, không có đối thủ cạnh tranh. 

Những cái bát nuột nà của nghệ nhân gốm 
cỡ ngôi sao nước Anh như Bernard Leach hay 
những thiết kế bằng chất liệu đất sét của Bauhaus 
so với gốm-Ohr bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo, vô 
vị.

Bộ bát đĩa của Pablo Picasso trông như 
hàng chợ. Chỉ có những cây thánh giá bằng gốm 
của Lucio Fontana thời hậu chiến cũng có sức gợi 
hình tương tự như phát minh về “Mad Potter of 
Biloxi”, như Ohr thích tự xỉ vả mình.

Tại Kalifornia vào thời - Hippie các nhà 
điêu khắc như Peter Voulkos, Ron Nagle và Ken 
Price lần đầu tiên đã nhào nặn đất sét theo trí tưởng 
tượng của họ thành những hình khối không nhằm 
bất kỳ mục đích xử dụng nào. 

Nhưng ngay vào thời kỳ này thế giới nghệ 
thuật vẫn chưa đạt độ chín để gốm có thể trở thành 
một phương tiện độc lập. 

Mãi đến những năm gần đây đất nung mới 
trở thành một xu thế với những nghệ sỹ như 
Rosemarie Trockel, Thomas Schütte và Sterling 
Ruby, tuy nhiên các nghệ sỹ này chỉ cạnh tranh với 
một tác phẩm duy nhất, tác phẩm của George Ohr.

Bởi điều kinh ngạc nhất là sự tinh tế thể 
hiện trong sự quằn quại phá cách trong tất cả các 
tác phẩm nghệ thuật của Ohr. 

Cho dù vẻ bên ngoài của chúng xù xì, dị 
hợm: những bình, những chậu của ông thường rất 
mảnh mai như tờ giấy lụa - nó thể hiện phẩm chất 
điêu luyện về tay nghề mà cho đến nay không mấy 
ai có thể đạt được. 

Có lẽ điều này liên quan đến loại đất sét mà 
Ohr lấy từ dòng sông Tchoutacabouffa rồi chở 

bằng ca nô về xưởng gốm của mình đặt trên nền đất 
của cha mẹ ông, vốn là những người Đức nhập cư.

Sau khi bố mẹ ông qua đời ông vẫn kiên 
quyết không rời mảnh đất của các cụ mặc dù anh 
chị em ông đã bán mảnh đất này cho người khác 
(cũng vì chuyện này ông bị tống vào nhà tù). 

Rồi cái xưởng gốm của ông với hàng ngàn 
hiện vật bị thiêu trụi, ngọn lửa đó đã làm bùng lên 
sự quyết tâm tìm tòi cái mới; sau khi hoàn thành sự 
tái thiết, nhờ nỗ lực phi thường và tài tình, khéo léo 
của mình Ohr đã tạo nên một OEuvre hoành tráng 
hơn. 

Nhưng cuối cùng ông vẫn buộc phải đóng 
cửa xưởng gốm của mình đơn giản vì hét giá quá 
cao với “những cái bình” hình thù dị dạng, quái 
đản: thực ra tất cả đều phù hợp với con người ông, 
ông mất năm 1918 ở tuổi lục tuần vì bệnh ung thư 
vòm họng - sau khi cuộc đời đã ban tặng cho ông 
mười người con nhưng lại đòi lại bốn người. 

Ông để lại một bộ sưu tập gốm đồ sộ cho 
những người thừa kế, tuy nhiên bộ sưu tập đó đã bị 
đắp chiếu ngủ yên hơn 50 năm ở đằng sau xưởng 
sửa chữa ô tô của Ojo, con trai ông.

Tái phát hiện sau 50 năm
Mãi cho đến năm 1968 khi nhà buôn đồ cổ 

Jim Carpenter ở New Jersey tới Biloxi. Ông là một 
trong nhiều du khách kéo nhau tới vùng Vịnh và 
dừng chân tại đây tìm mua phụ tùng ô tô cũ. 

Khi Ojo gạn hỏi, liệu ông có muốn ghé qua 
kho đồ gốm của bố ông không, thì bà vợ nhà buôn 
đồ cổ Carpenter có vẻ tò mò. Và thế là hai vợ chồng 
đã có mặt tại kho chứa toàn bộ sản phẩm gốm của 
Ohr, cái thì để trên bàn, cái thì đóng gói trong các 
thùng carton. Cho dù chưa một lần nghe nói đến tên 
George Ohr nhưng tay buôn đồ cổ sành sỏi 
Carpenter lập tức cảm thấy đây là một kho báu.

Ông ta ngỏ ý sẵn sàng mua cả tất cả với giá 
15.000 USD, vị chi bình quân khoảng 2 USD một 
món. Sau khi trao đổi với anh em trong nhà, ông 
Ojo lắc đầu không bán. 

Sau một hồi cò kè họ chấp nhận mức giá 
50.000 USD. Nhưng đến khi Carpenter định mở 
hầu bao thì Ojo đòi 1,5 triệu USD. Thương vụ này 
ba năm sau mới hoàn tất và toàn bộ tác phẩm của 
người bố đã được vận chuyển sang bờ biển phía 
Đông.

Và tại đây, được sự quảng bá của Carpenter 
và do được giới thiệu tại Phòng trưng bày Nghệ 
thuật và Thủ công mỹ nghệ Jordan-Volpe ở thành 
phố New York, nên sự nghiệp của George Ohr đã 
được hồi sinh và thật sự cất cánh.

Jasper Johns, Robert Rauschenberg và 
Andy Warhol là một trong những nhà sưu tầm đầu 
tiên của ông, cũng như người phụ trách bảo tàng 
David Whitney, người bạn đời của kiến trúc sư 
Philip Johnson. 

Sau đó là Steven Spielberg và Jack 
Nicholson. Các cuộc đấu giá của nhà buôn gốm sứ 
David Rago, người đã hợp tác chặt chẽ với 
Carpenter, lúc nào cũng thu hút đông đảo khán giả 
chẳng khác gì các buổi thánh lễ ở nhà thờ.
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Tại các buổi bán đấu giá luôn được giá 
cao

Tháng 10/1994 - đúng 100 năm sau cái 
ngày xảy ra hỏa hoạn tại xưởng gốm của George 
Ohr - Rago đã khai trương một cuộc triển lãm tại 
phòng trưng bày ở Upper East Side, và đã được tờ 
“New York Times” bình phẩm. 

Hầu như tất cả vật trưng bày của Ohr tại 
cuộc triển lãm này đã được bán hết. George Ohr trở 
thành một nghệ sỹ đã phá mọi tiêu chí về sản phẩm 
gốm, về nghệ thuật cũng như về thủ công mỹ nghệ.

Năm 2010, tại Biloxi đã khai trương bảo 
tàng đầu tiên ở nước Mỹ chỉ nhằm tôn vinh nhà 
nghệ sỹ gốm duy nhất - bảo tàng này do kiến trúc sư 
Frank Gehry thiết kế, nó có dáng dấp như một cái 
bình của George Ohr. 

Từ hai năm nay các tác phẩm của Ohr cũng 
có mặt trong Bảo tàng Metropolitan và Bảo tàng 
Nghệ thuật hiện đại ở New York. Từ lâu giá thị 
trường ổn định ở mức cao: năm 2006 giá một cái 
bình của Ohr tại Sotheby's đạt mức kỷ lục đối với 
gốm là 132.000 USD. Tháng giêng 2020 một cái 
bình được bán tại David Rago với giá 100.000 
USD.

Gã thợ gốm điên khùng ở Biloxi đã tính giá 
sản phẩm của mình theo giá vàng, một cái bình nhỏ 
méo mó ông hét giá 500 USD. Mọi người chỉ biết 
lắc đầu lè lưỡi. Duy chỉ có George Ohr mới biết ông 
có lý như thế nào. ■ 

Moshe Alamaro: Trồng 
rừng từ trên không

Năm 1997, nhà khoa học Moshe 
Alamaro đã nghiên cứu và phát 
triển một hệ thống đặc biệt có thể 

biến máy bay thành phương tiện trồng rừng từ trên 
không. Trong tương lai, công nghệ này hứa hẹn sẽ 
giúp con người phủ xanh những vùng đất trống trên 
quy mô lớn để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Moshe Alamaro sinh ra tại Ý, lớn lên ở 
Israel, nhưng hiện nay làm việc tại Phòng Khoa 
học Trái đất, Khí quyển và Hành tinh của Viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. 

Ông là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như 
cơ học chất lỏng, truyền nhiệt, cơ học ứng dụng và 
cơ học vật liệu, thủy văn. Ông đã giúp thiết kế, xây 
dựng và quản lý Phòng thí nghiệm Tương tác 
Không khí-Biển của MIT. 

Ông cũng thành lập công ty khởi nghiệp 
MoreAqua, tập trung vào việc nghiên cứu các 
phương pháp giữ nước ngọt trong hồ chứa bằng 
cách ngăn nước bốc hơi.

Trong thời gian làm nghiên cứu sinh 
chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí tại MIT năm 1997, 
Alamaro đã phát triển một phương pháp mang tính 
cách mạng để chống lại sự nóng lên toàn cầu. 
Phương pháp của ông là trồng những cây rừng mới 
từ không trung, cụ thể là từ máy bay.

Hầu hết mọi người đều biết hàng triệu ha 
rừng đã bị phá hủy trong thế kỷ trước. Nguyên 

nhân không chỉ do con người – đáng chú ý nhất là 
ngành công nghiệp gỗ – mà còn do biến đổi khí hậu 
và cháy rừng gây ra. Các phương pháp trồng rừng 
truyền thống, tốn nhiều thời gian và công sức, chỉ 
có thể thay thế một phần nhỏ số cây đã mất.

Để khắc phục vấn đề này, Alamaro đã sáng 
chế ra một hệ thống cực kỳ hiệu quả. Ông thiết kế 
các hộp hình nón làm bằng vật liệu cứng có khả 
năng phân hủy sinh học. 

Mỗi hộp chứa đầy đất ẩm, một cây con và 
một ít phân bón. Các hộp được thả xuống từ máy 
bay ở độ cao thấp, chạm đất với tốc độ 320 km/h và 
cắm xuống đất, đến độ sâu đủ để giúp cây phát triển 
tốt. Sau đó, các hộp phân hủy và cây non bén rễ.

“Nếu bổ sung vào hộp hình nón vật liệu có 
khả năng hút ẩm từ môi trường, chúng ta có thể 
trồng cây ngay cả ở những vùng đất tương đối khô 
cằn”, Alamaro nói.

Nhà khoa học Moshe Alamaro
Một chiếc máy bay lớn có thể thả 100.000 

cây con trong một chuyến bay. Hệ thống của 
Alamaro có thể trồng hàng triệu cây trong một 
ngày. Để so sánh, một người trồng rừng có kinh 
nghiệm chỉ có thể trồng không quá 1.000 cây mỗi 
ngày.

Các thử nghiệm trồng rừng từ trên không 
đã được thực hiện ở Canada vào đầu những năm 
1970 nhưng đều không thành công. Alamaro đã 
làm cho ý tưởng này trở nên khả thi. Ông vận dụng 
khoa học về đường đạn bay và công nghệ điều 
hướng để đặt những cây non xuống đất một cách 
chính xác và đúng địa điểm. 

Những chiếc hộp hình nón do ông thiết kế 
đủ cứng để chịu được va đập mạnh, nhưng vẫn 
phân hủy rất nhanh chóng. Hơn nữa, hệ thống của 
Alamaro được giám sát bởi một hệ thống định vị 
trên không, đảm bảo an toàn và theo dõi sự phát 
triển của cây cối trong giai đoạn đầu.

Alamaro cho biết, phương pháp trồng rừng 
từ trên không mang lại hiệu quả tốt nhất ở những 
nơi có đất tơi xốp, chẳng hạn như các vùng cận sa 
mạc ở Trung Đông hoặc vùng lãnh nguyên Bắc 
Cực. Phương pháp này cũng có thể dùng để trồng 
các loại cây bụi ở những vùng đất trống trải như sa 
mạc.

Một số ước tính cho thấy, chi phí trồng cây 
bằng máy bay chỉ bằng một nửa so với các phương 
pháp truyền thống, ngay cả ở các nước phát triển. 
Nếu khu vực trồng rừng là nơi có địa hình khó tiếp 
cận như đồi núi, đầm lầy, hoặc vùng xa hôi hẻo lánh 
thì phương pháp trồng cây từ trên không là tối ưu 
nhất.

“Nếu chúng ta mong muốn chống lại sự 
nóng lên toàn cầu bằng cách hấp thụ và lưu giữ 
carbon trong các thân cây, chúng ta cần phải trồng 
hàng triệu cây con mỗi năm. Trồng cây từ trên 
không có lẽ là cách nhanh nhất để thực hiện điều 
này”, Alamaro cho biết.

Tuy nhiên, phương pháp của Alamaro cũng 
có nhiều điểm hạn chế. Ví dụ, chỉ có khoảng 70% 
số cây rừng cắm xuống mặt đất sẽ bén rễ. Trong khi 
đó với phương pháp trồng truyền thống, tỷ lệ thành 
công ít nhất là 90%.

“Ngay cả khi chỉ có 70% trong số đó sống 
sót, thì số cây trồng thành công trong một ngày vẫn 
tương đối lớn, khoảng 700.000 cây”, Alamaro nói.

Năm 1999, công ty Lockheed Martin 
Aerospace của Mỹ đã sử dụng chiếc máy bay vận 
tải quân sự C-130 khổng lồ để trồng cây ở những 
vùng núi hẻo lánh của Scotland theo nguyên tắc 
giống như ném bom rải thảm.

“Trên thế giới có khoảng 2,5 nghìn máy 
bay vận tải C-130 với nhiều cải tiến khác nhau, 
được sử dụng tại 70 quốc gia. Vì vậy, công nghệ 
trồng rừng từ trên không trở nên khá dễ tiếp cận”, 
Peter Simmons, phi công tham gia dự án của 
Lockheed Martin Aerospace, nhận định.

Chính phủ Thái Lan đã thí điểm một dự án 
trồng rừng từ trên không kéo dài 5 năm để thúc đẩy 
tái sinh rừng. 

Năm 2013, Lực lượng Không quân Hoàng 
gia Thái Lan bắt đầu thả những cây rừng non xuống 
một khu bảo tồn động vật hoang dã có kích thước 
bằng 800 sân bóng đá ở tỉnh Phitsanulok. Họ đã sử 
dụng các loài cây bản địa như phayung, maka 
mong và kabok. Cuối cùng, họ đã cải tạo khu vực 
và biến nó thành một khu rừng xanh tốt vào năm 
2017.

Hiện nay, có một dự án thí điểm khác sử 
dụng phương pháp của Alamaro đang diễn ra trên 
Bán đảo Sinai ở Ai Cập. Ngoài ra, nhiều tổ chức và 
Chính phủ cũng đang lên kế hoạch trồng rừng từ 
trên không ở các vùng lãnh nguyên của Canada, 
Bắc Phi, Mỹ và Úc.

Việc tái trồng rừng trên quy mô lớn làm 
giảm đáng kể lượng carbon dioxide trong khí 
quyển, do đó chống lại sự nóng lên toàn cầu. Ngoài 
ra, những cây rừng mới có khả năng chống xói 
mòn, thúc đẩy đa dạng sinh học và bảo vệ môi 
trường sống của động vật hoang dã địa phương. 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi những ý 
tưởng của Alamaro đã thu hút rất nhiều sự quan 
tâm của công chúng. Hy vọng rằng không lâu nữa, 
hệ thống độc đáo và hiệu quả của ông sẽ được áp 
dụng rộng rãi trên khắp thế giới. ■
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Giải đấu truyền cảm hứng 
cho Olympic hiện đại

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

đầu tiên được tổ chức tại sân vận động Panathenaic 
ở Athens – chỉ bốn tháng sau khi Brookes qua đời.

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

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

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

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

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

Thế giới thần tiên của Hans 
Christian Andersen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

đồng nghiệp người Mỹ của cô là Daniel Handler, 

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

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

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

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

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

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

Hệ thống đường ống nhiên 
liệu bí mật của nước Anh

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

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

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

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

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

Theo kế hoạch ban đầu, kho chứa sẽ có 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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