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Thế giới đón chào năm mới 2021
*
01/01/2021
Giao thừa trên khắp thế giới được đánh dấu bằng
những màn pháo hoa rực rỡ, tuyệt đẹp, mang đến cho
mọi người niềm hy vọng về một năm mới 2021 tươi
sáng và thành công.

Thành phố Rawalpindi, Pakistan. Ảnh: AFP

Màn biểu diễn pháo hoa bùng nổ và rực rỡ tại Cầu
Cảng và Nhà hát Opera, biểu tượng của thành phố
Sydney, Australia .

Pháo hoa trên sông Chao Phraya, Bangkok, Thái Lan.

Australiachào đón năm mới 2021.

Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Màn trình diễn pháo hoa giao thừa truyền thống hàng
năm tại tháp Đài Bắc 101, Đài Loan, Trung Quốc.
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Tháp Burj Khalifah ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả
rập Thống nhất. Ảnh: AFP

Xứ sở Kiwi'' New Zealand là một trong những quốc
gia đầu tiên chào đón năm mới khi đồng hồ tại thành
phố Auckland điểm 0h00 phút ngày 1.1.2021

Biểu diễn âm nhạc ở khắp mọi nơi chào mừng năm
mới 2021.
Một trong những màn trình diễn pháo hoa lớn nhất
thế giới, chào mừng năm mới 2021, tại Ras alKhaimah, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.

Người dân Auckland hân hoan chào năm mới trong
buổi biểu diễn âm nhạc đêm giao thừa.
Pháo hoa tại thành cổ Athens, Hy Lạp. Ảnh: AFP
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Pháo hoa, hoa giấy đánh dấu thời khắc bước sang năm
mới 2021 tại Quảng trường Thời đại, New York – Mỹ .

Dân chúng nhảy múa trên đường phố thủ đô
Belgrade, Serbia

Pháo hoa rực rỡ mừng năm mới sau những tòa tháp
của điện Kremlin ở Moscow, Nga.

Con số năm mới 2021 được trang trí ở nhiều nơi ở thủ
đô Moscow, Nga

.
Người biểu tình chống lệnh phong tỏa reo hò trong lễ
giao thừa tại thủ đô London, Anh.

Màn trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa được truyền
hình trực tiếp trong chương trình "Chào 2021"
(Willkommen 2021) của Đức.

Lão Phan sưu tầm

