Những Hình Ảnh Ấn Tượng Nhất Trong Năm 2013
Lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Obama, vụ xả súng kinh hoàng ở
trung tâm thương mại Westgate (Kenya) hay sự tàn khốc của cuộc chiến tranh
đang diễn ra tại Syria... là những hình ảnh nổi bật nhất năm 2013.
Dù còn gần một tháng nữa mới hết năm 2013, tuy nhiên, hãng tin Reuters đã lựa
chọn một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ đầu năm đến nay để giúp độc giả có được
cái nhìn toàn diện nhất về tình hình chính trị, xã hội của thế giới trong năm 2013
này.

Mọi người đang giúp đỡ một người bị thương sau khi một tên lửa bắn trúng vào
quận al-Mashhad, Aleppo ngày 7/1/2013.

Vào ngày 13/1/2013, rất nhiều người tham gia giao thông công cộng trên toàn cầu
đã cùng nhau tham gia vào "Ngày không quần" lần thứ 13. Ban đầu, đây chỉ là một
trò đùa của 1 số bạn trẻ sinh sống tại New York, nhưng sau đó nó lan rộng ra khắp
thế giới và trở thành hiện tượng trên toàn cầu. Để hưởng ứng sự kiện đã diễn ra
được 13 năm, bất chấp tuyết đang rơi và thời tiết mùa đông lạnh buốt, nhiều người
dân New York vẫn quyết định cởi quần, hòa chung vào không khí vui vẻ của ngày hội
này.
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Đầu năm 2013, Nelba Greene (bên phải), chồng cô, anh Jimmy (giữa) và mẹ cô, bà
Elba Marquez (bên trái), đau buồn trước sự ra đi của cô con gái Ana Grace trong vụ
xả súng kinh hoàng ở trường Tiểu học Sandy Hook, Newtown, Connecticut, Mỹ. Vụ
xả súng chấn động xảy ra vào ngày 14/12/2012 đã khiến 20 trẻ em và 6 người lớn bị
thiệt mạng. Sát thủ vụ tấn công này được xác định là Adam Lanza - con trai của 1
giáo viên từng dạy trong trường.

Maha Kumbh Mela là một trong những lễ hội có đông người tham dự nhất trên thế
giới. Maha Kumbh Mela được tổ chức luân phiên ở các thành phố Nasik, Allahabad,
Ujjain và Haridwar 3 năm 1 lần. Mỗi dịp hành hương Maha Kumbh Mela sẽ diễn ra
trong vòng 55 ngày. Các tín đồ Hindu giáo trên khắp thế giới sẽ hành hương về dòng
sông Hằng linh thiêng để tắm gội và cầu nguyện. Họ tin rằng, khi tắm ở dòng sông
linh thiêng này mọi tội lỗi sẽ được gột sạch và giải thoát họ khỏi vòng luân hồi.
Trong ảnh: Một tín đồ đạo Hindu đầm mình trong dòng nước của con sông Ganges
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(sông Hằng) vào dịp lễ hội Makar Sankranti trong dịp hành hương Maha Kumbh
Mela, ngày 14/01/2013, tại Allahabad, Ấn Độ.

Hình ảnh vợ chồng Tổng thống Obama trong buổi Dạ vũ ngày 21/1/2013. Tại dạ vũ
nhậm chức chính thức của Tổng thống Obama, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle
Obama diện một chiếc váy dài màu đỏ vai trần, khiêu vũ với chồng. Điệu nhảy của
vợ chồng Tổng thống Mỹ được phát sóng trực tiếp trên tất cả các kênh tin tức truyền
hình chính.

Ông Werner Freund, 79 tuổi, thường được gọi với biệt danh “người sói”. 40 năm
qua, ông đã sống chung với đàn sói tại khu bảo tồn Wolfspark Werner Freund, thuộc
thành phố Merzig, tỉnh Saarland, Đức. Ngày 24/1, hình ảnh ông Werner “mớm”
thức ăn cho đàn sói dữ đã khiến nhiều người sửng sốt bởi sự dũng cảm của ông. Tuy
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nhiên, người đàn ông này cho biết, sống chung với sói suốt nhiều năm nên mọi nếp
sinh hoạt của chúng đều do ông thuần phục và quản lý. Ông cũng có thể thoải mái
đùa giỡn cùng sói mà không hề gặp nguy hiểm.

Một thi thể cháy đen được cho là của 1 kẻ nổi loạn trong nhóm phiến quân Hồi giáo.
Nạn nhân bị người dân địa phương thiêu chết tại thị trấn Konna, Mali ngày 27/1.

Ngày 9/2, ông Bratislav Stojanovic, một người dân vô gia cư ở Nis, Serbia đang cầm
nến để thắp sáng cho ngôi mộ, nơi ông sinh sống suốt nhiều năm qua. Ban đầu, ông
sống trong những căn nhà bỏ hoang, tuy nhiên, sau đó, ông đã quyết định sống trong
những ngôi mộ bỏ không. Cuộc sống trong những ngôi mộ của ông đã kéo dài suốt
15 năm.
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Một cặp vợ chồng mới cưới trao nhau nụ hôn say đắm trong khi con gái đang nằm
ngủ bên cạnh. Cặp đôi này đã tham gia lễ cưới tập thể cùng khoảng 3.400 cặp vợ
chồng khác tại Ciudad Juarez (Mexico) vào ngày 14/2.

Vận động viên Oscar Pistorius đứng trong phiên tòa tại Pretoria Magistrates hôm
20/2 khi anh bị cáo buộc đã bắn chết bạn gái mình là người mẫu Reeva Steenkamp.
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Một người phụ nữ được giải cứu giữa dòng nước lũ trong một trận mưa lớn ở
Chalandri, ngoại ô phía bắc Athens hôm 22/2.

Vào lúc 16h25' ngày 5/3 (tức ngày 6/3 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Venezuela,
Hugo Chavez qua đời, hưởng thọ 58 tuổi. Ông từ trần sau một thời gian chống chọi
với căn bệnh ung thư. Quan tài của Tổng thống được đưa qua các tuyến phố sau khi
rời khỏi bệnh viện quân sự, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.
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Các thi thể được bọc kín và treo trên 1 cây cầu tại Saltillo (Mexico) vào ngày 8/3.

Cô dâu chú rể trong những trang phục truyền thống chuẩn bị tham dự lễ cưới tập thể
cùng 22 cặp đôi khác tại Karachi (Pakistan) vào ngày 9/3.
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Vào đêm 16/12/2012, một nhóm 6 người đã cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh 23 tuổi
trên xe buýt ở thủ đô New Delhi rồi vứt nạn nhân ra khỏi xe trong tình trạng không
mảnh vải che thân, khiến nạn nhân tử vong tại một bệnh viện ở Singapore 2 tuần sau
đó vì chấn thương quá nặng. Trong ảnh: Cha mẹ của Ram Singh, kẻ điều khiển chiếc
xe buýt nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp chấn động, tỏ rõ vẻ đau khổ trước hành động của
con trai. Ngày 11/3/2013, nghi phạm Ram Singh đã treo cổ tự vẫn trong phòng giam.
Tại phiên tòa xét xử, 4 bị cáo gồm Mukesh Singh, 26 tuổi, Vinay Sharma, 20 tuổi,
Akshay Thakur, 28 tuổi, và Pawan Gupta, 19 tuổi, đã bị kết các tội danh giết người,
cưỡng hiếp và bắt cóc. Cả 4 bị cáo đã bị tuyên án tử hình. Trong khi đó, bị cáo thứ 5
trong vụ án này chỉ bị tuyên án 3 năm tù giam bởi y mới 17 tuổi khi gây án, và đây là
mức án cao nhất mà y phải nhận theo luật pháp Ấn Độ.

Hình ảnh được ghi nhận vào ngày 11/3 cho thấy sự đau khổ cùng cực của người phụ
nữ trước cái chết của anh trai. Một năm sau cái chết của anh trai, cô Lesleigh
Coyer, 25 tuổi vẫn còn bị suy sụp. Người anh của Lesleigh, Ryan, đã qua đời năm
2012 khi dùng thuốc trợ tim để trị các di chứng sau cuộc chiến tranh ở Afghanistan
mà anh từng tham gia. Với Lesleigh, người anh trai cũng chính là người bạn thân
nhất với chị. “Anh ấy là một người anh tuyệt vời, và tôi tự hào được làm em gái của
anh”, Lesleigh chia sẻ.
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Người Hindu trên đảo Bali (Indonesia) đón chào năm mới với lịch Saka truyền thống
cùng nghi lễ Nyepi (Ngày im lặng). Năm nay, ngày lễ Nyepi rơi vào ngày 12/3/2013.
Trong ngày này, người dân nhịn ăn uống, không thắp lửa, không làm việc, không nói
chuyện, chỉ ngồi tập trung suy nghĩ và cầu nguyện. Trong ảnh: Người đàn ông nhảy
múa bên cạnh đống lửa trong nghi lễ truyền thống trên bãi biển vào đêm ngày
11/3/2013.

Ngày 13/3, khói trắng đã bốc lên từ Nhà nguyện Sistine trong khi tiếng chuông tại
Thánh đường St. Peter reo vang, báo hiệu các Hồng y đã bầu được Giáo hoàng thứ
266 kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI - đó là Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio,
76 tuổi người Argentina. Sau nhiều ngày chờ đợi, các tín đồ Công giáo đã vỡ òa
trong niềm vui hạnh phúc khi chào đón vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công
giáo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Giáo hội Công giáo Giáo hoàng
không phải là người châu Âu mà là người Mỹ La-tinh, và tới từ một quốc gia đang
phát triển.
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Một người mẫu khỏa thân tại hội chợ Valentine ở thành phố Mexico trong khi bé gái
chăm chú vẽ hình vào ngày 14/3.

Vụ nổ súng xảy ra tại Trường trung học Chardon tại thị trấn Chardon (Cleveland,
Ohio, Mỹ) vào ngày 27/2 khiến 3 học sinh thiệt mạng. Sau khi gây án, tay súng được
xác định là TJ Lane, 17 tuổi, đã chạy khỏi hiện trường nhưng bị một giáo viên truy
đuổi và cuối cùng đã đầu hàng. Ngày 19/3, tay súng tuổi teen xuất hiện tại phiên tòa
xét xử với dòng chữ "kẻ giết người" trên áo.
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Một tín đồ theo đạo Hindu được phủ đầy bột màu trong lễ hội màu sắc diễn ra tại Ấn
Độ vào ngày 21/3. Holi - lễ hội màu sắc được người Hindu ở Ấn Độ cũng như trên
khắp thế giới thể hiện tình cảm bằng cách chia sẻ những lời cầu nguyện, tình bằng
hữu, những món ăn đặc biệt và sự vui vẻ khi té lên người nhau các loại thuốc nhuộm
và màu nước.

Một người đàn ông đứng trước đống đổ nát sau khi đám cháy thiêu rụi gần như toàn
bộ khu nhà của người Hồi giáo tại Meikhtila hôm 21/3/2013. Đám cháy đã cướp đi
sinh mạng của 10 người và làm 20 người khác bị thương. Myanmar lâm vào tình
trạng căng thẳng sau khi bạo lực bùng phát giữa người theo đạo Phật và người Hồi
giáo ở thành phố miền trung Meikhtila vào tháng 3/2013 đã khiến hàng chục người
thiệt mạng và hơn 10.000 lâm vào cảnh ly tán.
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Ngày 15/4, một vụ nổ bom diễn ra tại đường đua truyền thống Boston (khiến 3 người
thiệt mạng và hơn 170 người bị thương. Trong ảnh: Các vận động viên đang tiến về
phía vạch đích thì bom bất ngờ nổ.

Ngày 24/4, toàn bộ 8 tầng của tòa nhà Rana Plaza ở ngoại ô thành phố Dhaka,
Bangladesh bị sập. Số người thiệt mạng được xác nhận lên tới hơn 1.000 người.
Trong ảnh: Bàn tay ám ảnh của một công nhân trong đống đổ nát vào ngày
30/4/2013.
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Ngày 15/5, cô Marialena, một phụ nữ nghiện ngập và vô gia cư đang ngồi cùng
người yêu bên dưới chân cầu ở Athens, Hy Lạp. Cô đang đẩy người bạn trai ra xa
khi anh này cố gắng lau rửa người cho cô vào ngày 15/5.

Một cặp đôi đang đợi để tham dự lễ cưới tập thể diễn ra ở khu ngoại ô của Thượng
Hải (Trung Quốc) vào ngày 18/5.
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Ngày 4/6, hàng chục nghìn người đội ô tham dự buổi cầu nguyện cho những nạn
nhân thiệt mạng tại Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc) vào năm 1989.

Một ngôi nhà còn nguyên vẹn giữa rừng cây bị cháy trụi khi đám cháy lan rộng khắp
Colorado vào ngày 13/6. Hàng trăm lính cứu hỏa đã phải chống chọi với ngọn lửa
dữ dội này.
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Mưa lớn đã gây ra một loạt vụ lở đất và lũ quét kinh hoàng ở bang Uttarakhand (Ấn
Độ). Ảnh chụp ngày 17/6.

Hình ảnh phấn khích của Nữ hoàng Elizabeth tại Royal Box ở Ascot vào ngày 20/6
sau khi chú ngựa Estimate của Nữ hoàng chiến thắng cuộc thi đua ngựa danh giá
Gold Cup. Nữ hoàng đã thêm một điểm nhấn trong lịch sử thể thao Anh khi con ngựa
yêu thích Estimate của bà giành được cúp vàng danh giá tại Royal Ascot, đưa bà trở
thành người trị vì vương quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc đua danh tiếng
trong lịch sử 207 năm.
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Ngày 6/7, chiếc Boeing 777 mang số hiệu 214 của hãng Asiana Airlines cất cánh từ
sân bay quốc tế Seoul, Hàn Quốc đã gặp nạn trong khi va chạm với 1 đê chắn biển
gần đường băng sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ, khiến ít nhất 2 người thiệt
mạng tại hiện trường và hơn 70 người khác bị thương. Một nạn nhân sau đó cũng
được xác định tử vong trong bệnh viện do vết thương quá nặng. Các nhà điều tra cho
rằng chiếc phi cơ đã bay quá chậm và thấp.

Một chiếc máy xúc được dùng để chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lụt sau
trận mưa lớn ở quận Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 10/7.
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Một người đàn ông bị tấn công trong lễ hội bò tót tại Pamplona vào ngày 12/7.

Cặp vợ chồng hoàng gia bước ra từ bệnh viện St Mary, nơi Công nương Catherine
hạ sinh con đầu lòng, trong sự chờ đón của đám đông đứng chờ bên ngoài bệnh viện.
Cô nhập viện vào sáng ngày 22/7 và sinh hạ con trai vào buổi chiều cùng ngày.
Hoàng tử William và Công nương Kate đã đặt tên con đầu lòng của họ là George
Alexander Louis. Cung điện Kensington cho biết con trai đầu lòng của Hoàng tử
William và Công nương Kate - người đứng thứ 3 theo thứ tự kế vị ngai vàng nước
Anh - sẽ mang tước hiệu là Hoàng tử George của xứ Cambridge.
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Người dân chào đón Giáo hoàng Francis tại Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 22/7.

Dan McManus và chú chó Shadow cùng nhau bay lượn trên bầu trời Salt Lake City
(Utah, Mỹ) hôm 22/7. Ông McManus mắc chứng sợ hãi bởi vậy việc chú chó Shadow
bay cùng giúp ông được trấn an hơn rất nhiều. Được biết ông McManis đã bay cùng
chó cưng suốt 9 năm qua, sau khi ông may một bộ yên đặc biệt cho Shadow.
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Người lao động nằm dài trên đường để ngủ trưa. Hình ảnh được ghi nhận tại Trùng
Khánh, Trung Quốc vào ngày 23/7.

Một cô gái với lá quốc kì Brazil đang tham dự lễ thú tội tại công viên Quinta da Boa
trong ngày Tuổi trẻ thế giới được tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 24/7.
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Xuxia, 19 tuổi, đang nằm điều trị trong bệnh viện sau khi bị thương trong trận động
đất mạnh 6,6 độ richter tại quận Minxian, Dingxi, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vào
ngày 23/7.

Ngày 24/7, vụ tàu hỏa thảm khốc nhất Tây Ban Nha trong vòng 40 năm qua đã cướp
đi sinh mạng của ít nhất 80 người và hơn 100 người bị thương. Tất cả 13 toa của
một đoàn tàu, đang di chuyển từ Madrid đi Ferrol, đã bị trật đường ray gần thành
phố Santiago de Compostela khi vừa ra khỏi đường hầm. Khi vụ tai nạn xảy ra, có
tất cả 218 hành khách trên tàu. Trong ảnh: Người lái tàu, ông Francisco Jose
Garzon bị thương được cảnh sát giám sát, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
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Ngày 7/8, vụ cháy rừng khủng khiếp xảy ra tại California và nhanh chóng thiêu rụi
5.000 mẫu rừng và hàng chục ngôi nhà, bất chấp sự chống trả của 1.500 lính cứu
hỏa.

Ngày 21/8, vụ tấn công với sự tác động của "vũ khí hóa học" đã diễn ra ở vùng ngoại
ô Ain Tarma, Zamalka và Jobar thuộc khu vực Ghouta, gần thủ đô Damascus, Syria,
khiến khoảng 1.300 người dân, trong đó đa số là trẻ em và phụ nữ thiệt mạng.
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Cô Angelica Murillo, 37 tuổi, đến từ Tegucigalpa (Honduras) với đôi tay bị cắt cụt
vào ngày 21/8. Trước đó, do bị nghi ngờ có quan hệ bất chính nên chồng cô đã dùng
máy cắt đứt tay vợ mình.

Ngày 23/8, vụ việc 1 nữ phóng viên bị cưỡng hiếp tập thể tại khu nhà bỏ hoang ở
Mumbai, Ấn Độ gây chấn động thế giới.
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Con tàu Costa Concordia nằm bên cạnh hòn đảo Giglio vào ngày 26/8. Vào tháng
1/2012, con tàu bị mắc cạn ngoài khơi Isola del Giglio, Italy, khiến 25 hành khách
thiệt mạng và làm hơn 4.000 người trên tàu phải sơ tán.

Ngày 7/9, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã tổ chức lễ bỏ phiếu chọn nước chủ nhà
cho Thế vận hội mùa Hè 2020 tại Buenos Aires. Tokyo đã vượt qua hai đối thủ khác
là Madrid và Istanbul trong cuộc đua kịch tính đến từng giờ. Hàng trăm người tập
trung bên ngoài tòa nhà thị chính Tokyo đã đồng thanh “arigato” (mang nghĩa
"Cảm ơn") trong tiếng Nhật - để chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ khi thành phố thân
yêu của họ trở thành chủ nhà của Thế vận hội 2020.
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Hình ảnh cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh. Cậu bé Issa, 10 tuổi, đang làm việc
trong 1 công xưởng sản xuất vũ khí tại Aleppo (Syria) vào ngày 7/9.

Người dân chạy trốn khỏi đám cháy kinh hoàng ở Clayton, California vào ngày 9/9.
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Một người đàn ông đi qua Bức tường tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ
khủng bố 11/9 tại New Jersey (Mỹ) khi ánh bình minh chiếu qua.

Lễ hội cắm trại tại ngọn núi Wugongshan, Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
vào ngày 14/9.
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Lực lượng quân đội cầm tấm thẻ màu trong cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm ngày
Độc lập tại quảng trường Zocalo, trung tâm thành phố Mexico vào ngày 16/9.

Một người phụ nữ hoảng loạn kêu cứu trong vụ xả súng ở trung tâm thương mại cao
cấp Westgate (thủ đô Nairobi, Kenya) vào ngày 21/9/2013. Ngày 21/9, các tay súng
đeo mặt nạ đã xông vào Westgate, trung tâm thương mại cao cấp nhất ở thủ đô
Nairobi, Kenya, khiến khoảng 60 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Hơn 1.000 người, trong đó có nhiều người nước ngoài, trẻ em, người lớn Kenya
đang mua sắm tại Westgate khi vụ tấn công xảy ra.
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Cô bé hoảng loạn chạy về phía một nhân viên an ninh trong trung tâm thương mại
Westgate.

Người dân đồng loạt giơ smartphone chụp lại ngọn sóng dữ do cơn bão Usagi gây ra
tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 22/9/2013.

27

Đám cưới của chú rể Ahmed Soboh, 15 tuổi cùng cô dâu Tala, 14 tuổi tại thị trấn
Beit Lahiya gần biên giới dài Gaza và Israel vào ngày 24/9.

Ngày 3/10, 1 người phụ nữ lái chiếc xe Infiniti màu đen, mang biển số của bang
Connecticut đã bất ngờ lao vào khu vực cấm tại Nhà Trắng. Sau khoảng nửa giờ
rượt đuổi, cuối cùng cảnh sát cũng đã áp sát được chiếc ô tô "điên", tuy nhiên, lúc
này, người phụ nữ được xác nhận là đã tử vong, trong khi đó, bé gái trong chiếc xe
hơi không bị hề hấn gì.
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Tại cuộc triển lãm hàng không diễn ra tại Chihuahua, Mexico vào ngày 5/10, một vụ
tai nạn bất ngờ đã xảy ra khi chiếc xe tải điên mất lái, lao thẳng về phía khán giả,
khiến 13 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Sáng ngày 8/11, siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines, gây ra những thiệt hại nặng
nề về người và của. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 5.000 thi thể đã được tìm thấy
trong đống đổ nát hoang tàn sau bão Haiyan. Về cường độ, siêu bão Haiyan được
đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, vượt qua cả những siêu bão
khủng khiếp như Sandy hay Bopha. Haiyan có sức di chuyển nhanh hơn tốc độ của
tàu hỏa siêu tốc. Trong ảnh: Những người sống sót đứng giữa đống đổ nát khi toàn
bộ nhà cửa tại Tacloban đã bị san phẳng vào ngày 10/11.
Nguồn: http://kenh14.vn/xa-hoi/nhung-hinh-anh-an-tuong-nhat-trong-nam-20132013120204186288.chn
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