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Số 206 - Chuyện thời sự :

Những biến động… khác thường của
thế giới trong năm 2020
*
Thế giới đã trải qua một năm đầy biến động mà quan
trọng nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu
được thể hiện qua những bức ảnh lay động lòng
người.

Nhân viên y tế Gabriel Cervera gọi điện thoại cho gia
đình bệnh nhân Covid-19 đã qua đời tại Trung tâm y
tế United Memorial ở Houston, Texas, Mỹ.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nghèo bị
nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Jawahar Lal Nehru,
Ấn Độ vào tháng 7.
Giám đốc nhà tang lễ Gerald J.Neufeld - Omar
Rodriguez - tại New York (Mỹ) nhìn các quan tài của
bệnh nhân qua đời vì Covid-19 ngày 26.4

Nhân viên y tế Hashim chào con gái qua cánh cửa
đóng kín thời điểm buộc phải giãn cách xã hội khi
làm việc trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở
New York ngày 11.4.

Người lao động nhập cư chen chúc bên ngoài bến xe
chờ về quê trong thời gian 21 ngày giãn cách xã hội
vì Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 28.3
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Bé sơ sinh Phúc An (13 ngày tuổi) chào đời tại Hà
Nội ngày 1.4 đeo mạng che mặt rời nhà đi tiêm
chủng khi Việt Nam bắt đầu nghiêm ngặt áp dụng
biện pháp giãn cách xã hội nhằm chặn đứng sự lây
lan Covid-19 trong cộng đồng.

Một người đàn ông bị thương kẹt dưới gầm xe vận
tải sau vụ nổ ở cảng Beirut, Lebanon ngày 4.8.

Bé gái Palestine đã khóc khi được người chú an ủi
sau khi quân đội Israel phá hủy ngôi nhà gia đình cô
gần thành phố Hebron.

Một phụ nữ Ethiopia cùng con gái trốn chạy khỏi
cuộc giao tranh ở Tigray (Ethiopia) ngày 22.11

Giọt nước mắt của một phụ nữ da màu khi nhìn thấy
xe ngựa chở thi thể George Floyd – người bị cảnh sát
ghì cổ đến chết làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình
ở Mỹ chống nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh chụp tại
Pearland, Texas ngày 9.6

Người đàn ông chống lại cảnh sát trong cuộc biểu
tình phản đối chính phủ ở Bangkok, Thái Lan ngày
16.10
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Một cuộc biểu tình ở Baghdad, Iraq ngày 21.1

Bão tuyết ở Nhật Bản.

Chú Chó đeo khẩu trang khi đi …mua sắm ờ
Thượng Hải, Trung Quốc.
Nữ khoa học gia Uganda - Stella Nyanzi phản ứng
với cảnh sát vì lên tiếng phản đối cách chính phủ
phân phối thực phẩm cứu trợ và ngăn chặn đại dịch
Covid-19 ở Kampala, Uganda ngày 18.5

Trong cuộc bầu cử năm nay, nhiều cử tri Mỹ lựa
chọn bỏ phiếu qua thư trước Ngày Bầu cử (3-11) để
tránh nguy cơ mắc Covid-19 và cụ Beatrice Lumpkin
(102 tuổi, tại TP Chicago) là một trong số những cử
tri đó.
Bức ảnh xếp hàng chờ nhận lương thực tại khu tái
định cư gần ngoại ô Laudium, Pretoria, Nam Phi
ngày 20.5 đặc tả tình cảnh khó khăn của người dân.

Lão Phan sưu tầm

