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أفضل عشرة أماكن لالحتفال بليلة رأس السنة

ميناء سيدني يضيء باأللعاب النارية..
واالحتفاالت في الشانزليزيه تبدأ من التاسعة صباحًا

نيوي���ورك � رويترز: حان الوقت لالس���تعداد 
لالحتفال برأس السنة. وجتنبا لقضاء ليلة أخرى 
أمام شاشة التلفزيون يقدم موقع »اسك مني دوت 
كوم« على اإلنترنت املعني باهتمامات الرجل قائمة 
بأفضل عشر وجهات لقضاء رأس السنة للمسافرين 

احلريصني على االستمتاع واملرح خارج البالد.

شاطيء كوباكابانا/ريو دي جانيرو

حضور حفل على الشاطئ في رأس السنة في 
البرازيل أمر ال ينسى. ألعاب نارية وأجواء احتفالية 
ومشهد رائع على أشهر شاطئ في العالم، ولديك كل 
العناصر التي حتتاجها لتعيش أروع جتربة لليلة 
رأس السنة في حياتك. ويتحول الشاطئ بأكمله الى 
حفل يستمر طوال اليوم وتقام عدة مسارح لتقدمي 
عروض موسيقية وينهمك اجلميع في الرقص ومن 
التقاليد ارتداء مالبس بيضاء. ويعج الشاطئ الذي 
ميتد ألربعة كيلومترات بأكثر من مليوني شخص 
مم���ا يجعل هذا احلفل أفض���ل حفل في ليلة رأس 

السنة، فال تدعه يفوتك.

ساحة تايمز سكوير/مدينة نيويورك

هذا بالطبع هو أش���هر حدث في العالم في ليلة 
رأس السنة. ويراقب مليون شخص من احلاضرين 
ومليار غيرهم في أنحاء العالم هبوط الكرة الكبيرة 
في ساحة تاميز سكوير. وجتعل العروض املوسيقية 
التي يحييها كبار النجوم واأللعاب النارية الى جانب 
احلانات والنوادي القريب���ة من هذا احلدث حفال 
ضخما. وهو احتفال محفور في الثقافة الشعبية 
بحيث إن كثيرين يشعرون بأنه شيء يجب جتربته 

على األقل مرة في العمر.
وتنبض س���احة تاميز س���كوير بالطاقة، وفي 
ليلة رأس السنة ميكن أن يضاء الساحل الشرقي 

للواليات املتحدة بأكمله.

ميناء سيدني

بوصفها إحدى املدن الكبرى األولى التي حتتفل 
بليلة رأس السنة، فإنها من األماكن التي يجب أن 
تتطلع اليها بقية مدن العالم لتحذو حذوها. ويشهد 
العالم بأسره عرضا لأللعاب النارية في منتصف 
الليل ويقام عرض »ميناء النور«. وتبدأ االحتفاالت 
ف���ي الواحدة ظهرا بإطالق مدفع امليناء وتس���تمر 
حتى الساعات األولى من اول يناير. ومن املتوقع 
حضور مليون شخص هذا العام ونظرا الى أن هذا 
هو فصل الصيف حاليا في سيدني فلن يكون هناك 

داع الرتداء املالبس الثقيلة لالحتماء من البرد.

فرنشمان ستريت/نيو اورليانز

يقصد سكان نيو اورليانز شارع فرنشمان حني 
يريدون االحتفال. وطبيعة شارع فرنشمان أكثر 
بوهيمية كثيرا مما رأيناه حتى اآلن، وهو يشتهر 
بحاناته ومقاهيه التي تعج باملوس���يقيني والفرق 
املوسيقية. ولكونها نيو أورليانز فإنه الى جانب 
الرقص في الشارع وفرق اآلالت النحاسية االرجتالية 
التي تقدم عروضها في الش���ارع فإنك في الغالب 

ستشاهد بضعة أزياء غريبة.

بوابة براندندبورج/برلين

إذا كانت باريس ولن���دن هما األبوين الراقيني 
لليلة رأس السنة فإن برلني هي عمها الثمل، حيث 
يتجمع أكثر من مليون شخص من أجل هذا االحتفال 
الصاخب الذي يش���هد عرضا لأللعاب النارية الى 

جانب املوس���يقى والرقص وعروض األضواء الى 
جانب أكش���اك تقدم أطعمة م���ن املطابخ العاملية 
واجلعة. ويتحول ش���ارع السابع عشر من يونيو 
الى صالة ديسكو ضخمة في الهواء الطلق مفعمة 
مبنسقي األغاني العامليني وعروض الليزر والعروض 

الضوئية والفنانني.

شيبويا/طوكيو

شيبويا هي قلب منطقة الترفيه مما يجعل منها 
مبا ال يدع مجاال للشك مركز االحتفال في طوكيو. 
ويجري عد تنازلي تقلي���دي قبل حلول منتصف 
الليل خارج محطة القطار وهي على مسافة قريبة 
من عدد من احلانات والنوادي باملنطقة خاصة مركز 
جاي مهد الكثير من الصيحات التي يتبعها الشبان 
في اليابان. ومن أجل احتفال ياباني برأس السنة 
أكثر مي���ال للتقليدية تفقد ضريح ميجي جينجو، 
حيث يتجمع اآلالف من سكان طوكيو في ليلة رأس 

السنة، وهو على مسافة قصيرة من شيبويا.

عرض األلعاب النارية في لندن

حض���ر نحو مليون ش���خص ع���رض األلعاب 
النارية الذي أقيم العام املاضي وشاهده املاليني عبر 
التلفزيون. وأين ميكن أن تقضي ليلة رأس السنة 
أفضل من لندن موطن توقيت جرينتش، وبالتالي 
مركز ضبط الوقت العاملي. وبوصفه احلدث الرئيسي 
في مدينة بها مئات االحتفاالت لتختار منها شعرنا 

بأن لندن هي املكان الذي يجب أن تكون فيه.

سنترال وورلد في بانكوك

إذا كنت تريد أن تعرف كيف يقام احتفال رأس 
الس���نة في آس���يا، فهذا مكان جيد لتكون فيه مع 
األصدقاء. وبانكوك متفردة ألنها حتتفل برأس السنة 
ثالث مرات كل عام بني يناي���ر وابريل، اذ حتتفل 

بالعام الغربي والصيني والتايلندي.
ويزخر س���نترال وورلد باحلفالت املوسيقية 
واألكش���اك التي تبيع األغذية، في حني يقع سانام 
لواجن أم���ام القصر الكبير، وبوس���عك أن تعيش 
فيه جتربة تايلندية حقيقية مع الطعام التقليدي 
واملوسيقى والراقصني. وأيا كان املوقع الذي تختاره 

فإنك ستعيش جتربة ال تنسى.

شارع الشانزليزيه/باريس

ابتداء من التاسعة مساء تقريبا هذا هو املكان 
الذي يجب أن تكون فيه، في باريس. ويتدفق الناس 
من أنحاء فرنس���ا. من هنا تستطيع أن ترى برج 
ايڤل وهو يتحول الى عرض ضخم لأللعاب النارية. 
ووسط أجواء توصف بأنها غير مؤذية فسيكون 
احتفاال راقيا مع الفرنس���يني. وهذه هي الطريقة 
األرقى أو األكثر رومانسية لالحتفال بالعام اجلديد 

مع آالف األشخاص.

فيغاس ستريب

يتدفق املش���اة على القطاع من اجل احتفال 
ضخم يكتمل باأللعاب النارية وعروض الصوت 
والضوء فضال عن عدد من النوادي تس���تطيع 
زيارته في أكثر من عشر رحالت. ويحضر مئات 
اآلالف في الليل. وتستطيع أن تضمن أن احلفل 
س���يصيبه القليل من اجلنون، فالس فيغاس 
يطلق عليه���ا مدينة اخلطيئة ولم يأت ذلك من 
فراغ. وعند منتصف الليل سيشد عرض هائل 

لأللعاب النارية انتباهك.
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