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لقطة مليناء سنغافورة وتبدو املباني املعمارية الشاهقة االرتفاع

مطار سنغافورة الدولي واملصنف عامليا باملركز األول وفي االطار املبنى اخلارجي للمطار

تستعيد ضريبة 3% على مشترياتك
عندما تصل قيمتها إلى 300 دوالر سنغافوري أو أكثر

التســـوق 
يمثل التشكيلة 
والجودة والقيمة 
الشرائية الجيدة 
للمـال والخدمة 
الممتـــــازة

املدن  تعتبر س����نغافورة من 
احليوية الصغيرة التي يس����هل 
استكشافها في جولة على األقدام، 
خاص����ة أن محاله����ا التجاري����ة 
ف����ي منطقة  ومطاعمه����ا تتركز 
صغي����رة. احرص عل����ى جولة 
تتمشى فيها بشارع »أورتشارد 
رود« الذي تشتهر به سنغافورة 
عامليا، فقد سمي باسم األشجار التي 
كانت املنطقة تعج بها ثم تطورت 
فأصبحت اآلن املنطقة الرئيسية 
التي حتفل باملتاجر وألوان الترفيه 

والتسلية. 
لقد س����اعد موقع سنغافورة 
اجلغرافي على جعلها من أهم مراكز 
األعمال والتجارة في املنطقة، فهي 
تتميز مبينائها البحري ومطارها 
اجلوي املشهورين واملزدحمني على 
مدار الس����نة، فاملطار يعد بوابة 
العبور الرئيس����ية إل����ى املنطقة 
ويستقبل 69 شركة طيران ويعد 
نقطة ربط بني 133 مدينة في 53 

بلدا.
كما أن موقعها املميز على ملتقى 
طرق القارة اآلسيوية يجعل منها 
مركزا يجمع الشرق بالغرب وفيها 

الكثير من املسارح.
وتوفر س����نغافورة املش����اهد 
الفني����ة احلية لتكون بذلك نقطة 
جذب ألحداث خاصة تشمل برامج 
عاملية هامة وتستضيف سنغافورة 
األحداث الرياضية الضخمة على 
مدار العام مثل س����باق دراجون 
العامل����ي للزوارق، وجوني ووكر 
جولف كالس����يك، وبطولة كأس 
بادمنتون كونيكا، وبطولة تنس 

هاينكن.
واملفاج����أة األخرى تتمثل في 
ع����دد املراكز الثقافي����ة واملكاتب 
احلديثة ومراكز التس����وق. ففي 
سنغافورة ما يزيد على 80 فندقا 
من الدرجة األولى. و18 ملعبا رائعا 
للجول����ف، ومجموعة كبيرة من 
املواقع السياحية والرومانسية 

أعماله����م وصفقاته����م، أما ربات 
البيوت الهنديات فهن عادة ينشغلن 
بتحضير الوجبات اللذيذة للعائلة 
واألصدقاء خالل فترات األعياد. 
وفي كل مكان تبحث فيه ستجد 
سنغافورة املكان الذي تلتقي فيه 

التقاليد واحلداثة بتناسق تام.

أطباق رائعة

يع����د الطعام عام����ال مهما في 
احلياة اليومية في س����نغافورة. 
فاملطاعم على جميع مستوياتها 
منتشرة بدءا من اخلدمة الفضية 
على قمة أطول فنادق العالم وصوال 
الى مراكز الباعة املتجولني، حيث 
باألمكان احلص����ول على أفضل 

جتربة غذائية في حياتك.
املاالوية،  فاألطباق الصينية، 
والهندي����ة وغيرها جتدها في كل 
زاوي����ة في س����نغافورة. وهناك 
مطاعم تقدم أفضل األس����عار في 
املنطقة مث����ل األطباق األوروبية 
والهندية، والبراناكان، مزيج من 

املطبخ الصيني واملاالوي.
وهناك أكثر م����ن 500 مطعم 
توفر الوجبات التي تناسب جميع 
األذواق والتي جتمع بني املطبخ 
املكس����يكي والياباني واإليطالي 
واليوناني واألميركي وش����مالي 
الهند. وميكنك التمتع بإحدى هذه 
التجارب في أحد املطاعم الواقعة 
على مقربة من نهر س����نغافورة 
الزوارق أو رصيف  عند رصيف 
التجارية  العالمة  كالرك. وهناك 
اخلاصة بأطباق سنغافورة والتي 
هي عب����ارة عن مزيج بني املطبخ 
اآلسيوي والغربي. ولتذوق هذه 
الوجبات الرائعة واملميزة البد من 
زيارة دوك شينجز في فندق رافلز 
أو الذهاب إل����ى املركز في منتزه 
العلوم. أما الذي����ن يبحثون عن 
التجديد، فالشك أن زيارة ضواحي 
سنغافورة، واملشاركة برحلة إلى 

الوطنية، وزيارة املعابد القدمية 
واملساجد الرائعة، وتذوق األطباق 
الشهية. في احلي الصيني ميكن 
تناول أفضل املشروبات واألطباق 
الصينية املعروفة كشوربة زعانف 
القرش. بينما في الشوارع القريبة 
تتوافر املطاعم الفخمة التي تقدم 
أطباق الفرنسية املشهورة. وإلى 
جانب املعبد الهندوسي القدمي تطل 
في سماء سنغافورة مآذن املساجد 
التي بناها املسلمون األوائل. كل 
ذلك التباين واملزيج بن الثقافات 
يولد س����حرا وجذبا س����ياحيا ذا 
طابع خاص ال يدركه إال من يزور 

سنغافورة.
إن مجرد زيارة سريعة لهذه 
األماكن غير كاف، فالبد من التعمق 
في هذا املجتمع املرتبط بتقاليده 
التي ورثها عن األجيال  وعاداته 
الس����ابقة فالعائالت املالوية في 
مالبسها التقليدية )باجو كوررجن( 
على وصال دائم مع املجتمع وتتابع 
ترابطها األس����ري م����ع العائالت 
األخرى، ورجال األعمال الصينيون 
يختارون األيام السعيدة إلجناز 

وسط املدينة الساحرة، وعلى بعد 
خمس دقائق من الشواطئ الشمالية 
تقع جزيرة )سينتوسا( وتعني 
باللغة املاالوية الهدوء والسكينة. 
ويعتبرها السنغافوريون كمنتجع 
بعيدا عن ازدحام املدينة. وبالقرب 
منها جزر سانت جونز وكوسو 
حيث حتلو السباحة في البحيرات 
الزرقاء أو االسترخاء على الشواطئ 

للتمتع بقسط من الراحة.

مزيج من الثقافات

إن احلياة الثقافية في سنغافورة 
غنية ومتنوعة ويشارك فيها الكبار 
والصغار مما يضفي طابعا فريدا 
من نوعه على التقاليد املختلقة التي 

تعكس هذه الثقافات املتعددة.
وإذا قمت بجولة على األقدام في 
»ليتل انديا« كامبوجن جالم واحلي 
الصيني الشهير فإنك سوف ترى 
مزيجا من املنازل واملتاجر بهندستها 
املعماري����ة القدمية ف����ي تنافس 
مس����تمر مع ناطحات السحاب. 
وإذا امتدت اجلولة إلى األسواق، 
فإنك س����تتمتع مبشاهدة األزياء 

سنغافورة
مدينة يتحول فيها الخيال إلى حقيقة

سنغافورة ـ محمود فاروق 
تناسق البيئة واالنسجام واحملافظة على التقاليد املوروثة مع تطور الشرق والغرب، كل ذلك يحدد شخصية سنغافورة املدينة التي جتمع 
بني عراقة التقاليد وحداثة التجديد بتناغم تام في مجتمع مكون من أصول مختلفة، فهنا جتد مكانا يتحول فيه اخليال إلى حقيقة وهناك ستجد 

ما يدهشك في كل منعطف.
ويوما ما كان اسـم سنغافورة »تاميسيك« أو )مدينة البحر( وقد أسسها السير سـتامفورد رافلز عام 1819. فتحولت من قرية صغيرة هادئة 
للصيد إلى مدينة حديثة كبيرة يسكنها 3 ماليني نسمة، تتميز سنغافورة مبزيجها السكاني املكون من أصول متعددة مما يضفي طابعا فريدا من 
نوعه على هذا املجتمع املتعدد الثقافات، تلك املعلومات التي حصلت عليها »األنباء« خالل مهمة عمل غير طبيعية نظرا للمفاجآت العديدة 

التي سيتم سردها عن تلك املدينة العجيبة، فإلى التفاصيل:

مطارها يستقبل 69 شركة طيران ويعد نقطة ربط بين 133 مدينة في 53 بلدًا

احد ميادين سنغافورة والتي تتميز بالنافورة املتحركة
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94 فندقًا تقدم إقامة درجة أولى وفنادق متوسطة 
وأكثر من 69 شركة طيران عالمية رئيسية 

»القرية الهولندية« التي يعج أحد 
شوارعها مبحالت تناول املشروبات 
املنوعة واحللوي���ات واملقاهي، 
متنحك جتربة مميزة التنس���ى، 
وللذين لديهم اهتمامات أكبر في 
الس���نغافورية، هناك  املأكوالت 
دورات للطبخ، وجوالت لتذوق 
األطعمة، وشهر مهرجان املأكوالت 
في سنغافورة الذي يقام في يوليو، 
يعد واجبا على متذوقي املأكوالت 

املشاركة فيه.

عالم التسوق الالمحدود

التسوق في س���نغافورة هو 
التش���كيلة واجل���ودة والقيمة 
الشرائية اجليدة للمال واخلدمة 
املمتازة. فهناك أحدث اإللكترونيات 
واملش���غوالت اليدوية التقليدية 
واملالب���س الت���ي حتمل أش���هر 
املاركات العاملية األوروبية وبرامج 
الكمبيوتر كلها مضمونة الوجود 

في سنغافورة.
وال شك أن تشكيلة البضائع هي 
في احلقيقة استثنائية، واألزياء 
ألشهر املصممني العامليني موجودة 
في املراكز التجارية الكبيرة مثل 
سان تك سيتي، نيجي آن سيتي 
أو وسما اتريا. كما تقدم املخازن 
التجارية احمللية مثل تاجنز ومترو 
تشكيلة واسعة من األزياء احمللية 
والعاملية. وإذا كنت تفضل جتربة 
تسوق مختلفة فإن )احلي الصيني( 
)وليت���ل انديا( )مامبوجن جالم( 
تقدم كل شيء ابتداء من البضائع 
التقليدية والهدايا التذكارية إلى 

األدوات املنزلية اليومية.
وهناك م���زادات عاملية تعقد 
بانتظام بواس���طة كريس���تيز، 
ساوثبي وبونهامز. إلى جانب هذا 
هناك صاالت عرض متخصصة 
الف���ن اآلس���يوي والغربي.  في 
ويقام مع���رض ترويزور للقطع 
األثري���ة مرة في الس���نة ويقدم 

سنغافورة حيث تتضاعف خيارات 
التنقل بوجود آالف سيارات األجرة 
الرسوم  الزهيد  ونظام احلافالت 
ونظام القطارات ووس����ائل النقل 
السريعة )ماس رابيد ترانسبورت. 
ام ار تي( التي تنقلك حيث ترغب 
بأقل نسبة من املشاكل. ومتنحك 
)بطاقة السائح( وقيمتها 7 دوالر 
س����نغافوري تنقال ال محدودا في 
اليوم بواسطة احلافلة أو وسائل 
الس����ريعة. كم����ا باإلمكان  النقل 
احلص����ول على بطاق����ة صعود 
إلى احلافل����ة بقيمة 5 و12 دوالرا 
التنقل ليوم  س����نغافوري مقابل 
واح����د او ثالث����ة أي����ام. واخليار 
اآلخر هو احلص����ول على بطاقة 
حافلة لسنغافورة تروللي بقيمة 
9 دوالرات سنغافورية للكبار و7 
دوالرات سنغافورية للصغار، وهذه 
اخلدمة تخولك تنقالت غير محدودة 
على مدار الي����وم لزيارة األماكن 
السياحية واملهمة في سنغافورة، 
أما النقود فتعمل البنوك خمسة 
أيام ونصف اليوم في األس����بوع 
بينما يس����تمر الصرافون بالعمل 
على مدار األسبوع لتسهيل القيام 

بالتحويالت املالية األجنبية.

التأشيرة واإلقامة

مينح السياح الذين ال يحتاجون 
إلى تأشيرة لدخول سنغافورة إقامة 
ش����هر واحد من تاريخ دخولهم.. 
ويخضع س����كان ال����دول التالية 
لطلب تأشيرات لدخول سنغافورة. 
وتشمل هذه الدول جمهورية الصني 
الشعبية. دول الكومنلت املستقلة، 
ڤيتنام، أفغانستان، اجلزائر. العراق، 
لبنان، األردن، س����ورية، تونس، 
اليمن، واألشخاص الذين يحملون 
وثائق سفر الالجئني الفلسطينيني 
الصادرة في دول الشرق األوسط 
واألشخاص الذين يحملون مستند 
هونغ كونغ لتعريف الشخصية 

الصادر في هونغ كونغ.

من التفاصيل عن كيفية مطالبتك 
باملبالغ النقدية.

السهولة في سنغافورة

الطق����س: تتميز س����نغافورة 
مبناخها اللطيف والدافئ على مدار 
السنة حيث تتراوح درجة احلرارة 
بني 24 و33 درجة مئوية. وتهطل 
األمطار من نوفمبر ولغاية فبراير 
بشكل متقطع لتضفي على اجلو 
نوعا من البرودة. اللغة املستخدمة 
ملعظم الس����نغافوريني هي اللغة 
اإلجنليزية مع لغته����م األم التي 
تكون ع����ادة املاندرين، املاالي أو 

التاميل.
الفنادق واملنتجعات: هناك أكثر 
من 94 فندقا يقدم إقامة درجة أولى 
إلى جانب فنادق  وأجنحة فخمة 
الراحة بأسعار  متوس����طة تقدم 
مناسبة ومعظم هذه الفنادق تقع 

في مناطق األعمال والتسوق.

التجول في المدينة

هن����اك أكث����ر من 69 ش����ركة 
طيران عاملية رئيسية تتوقف في 

أفضل املجوهرات والرس���ومات 
والكثير من ح���ول العالم لهواة 

جمع الفنون.
وإذا كنت ممن يحبون التسوق، 
فقم بزيارة سنغافورة بني شهري 
يونيو ويوليو للتمتع ب� )مهرجان 
األس���عار املخفضة( حيث تقوم 
صناعة التجزئة مجتمعة بعرض 
تخفيضات ضخمة تشمل جميع 
املتاجر في اجلزي���رة ابتداء من 
املالب���س والبضائع اإللكترونية 
والكاميرات واملأكوالت وصوال إلى 

األلعاب الصغيرة.
وللعلم فإن ضريبة 3% حتمل 
البضائع واخلدمات  على معظم 
ف���ي س���نغافورة. وباإلم���كان 
اس���تعادة قيمة ه���ذه الضريبة 
على املش���تريات التي تصل إلى 
300 دوالر سنغافوري أو أكثر، إذا 
أنفقت هذا املبلغ في نفس املتجر 
أو سلسة املتاجر. واملؤسسة جزء 
من برنامج إعادة أموال السائح. 
أما احملالت املشاركة فستعرض 
ملصق إعادة الضريبة لذا، يرجى 
مراجعة املتاجر املش���اركة ملزيد 

مهرجانات األلوان وأنشطة سنغافورة على مدار العام
عند زيارة س����نغافورة البد من االطالع على برامج 
األنشطة املوزعة على مدار السنة والتي متثل رزنامة 
مشوقة لألحداث، تقدم املهرجانات جتربة مختلفة في 
اللون والتميز وتوفر انطباعا جيدا عن الثقافات الغنية 

التي تؤكد أن سنغافورة نفسها تعتبر ميراثا غنيا.
ففي »ثيميثي« يس����ير الهندوس على جمار الفحم 
امللتهبة والتي باعتقادهم أنها تطهر أنفسهم من دنس 
احلي����اة، أما الصينيون فيحتفلون بس����نتهم القمرية 
اجلديدة على طريقتهم اخلاصة. وال شك أنك ستعيش 
مهرجانا دائما على مدار السنة يفسح لك املجال لالستمتاع 

واملشاركة.
وهناك تشكيلة غنية من املهرجانات الصينية في 

س����نغافورة باإلمكان التمتع مبش����اركة الصغار وهم 
يحملون املصابيح في مهرجان اخلريف، أو االحتفال 

ببطولة شاب صيني أثناء مهرجان زوارق التنني.
ال شك أن املش����اركة في جتربة »ليتل انديا« خالل 
»ديبافاالي« عندما يضاء ش����ارع سيراجنون باألنوار 
البراقة املمتدة إلى الشارع العام الرئيسي، أو حتى تذوق 
وجبات العشاء املعروضة الركن املالوي الرئيسي في 
منطقة جيالجن أثن����اء مهرجانات هاري رأيا أمر ممتع 

بحد ذاته.
كما يجب عدم إضاعة فرصة املشاركة في احتفاالت 
سنغافورة التي متتد من نوفمبر ولغاية فبراير، عندما 
تقدم سنغافورة )أطول حفل في العالم( ومهرجانات 

األعياد وذلك ابتداء من أضواء عيد امليالد في ش����ارع 
اونرش����ارد إلى األلع����اب النارية أثناء رأس الس����نة 

القمرية.
إضافة إلى كل هذا، هناك حدثان هامان يقدمان سنويا 
بني شهري يونيو ويوليو يصوران ولع أهالي سنغافورة 
بالطعام اجليد والتس����وق. وهما مهرجان سنغافورة 
لألطعمة وعروض األس����عار املخفضة. إذ باستطاعة 
السائح أو املواطن التمتع بتشكيلة األطعمة، أو احلصول 
على عرض مميز للتسوق خالل هذه الفترة. باإلضافة 
إلى هذا فإن الفترة تتميز أيضا مبهرجان الفنون حيث 
باإلمكان احلصول على أفضل الفنون اآلسيوية والعاملية 

في أماكن العرض املميزة في املدينة.

ناطحات السحاب في سنغافورة.. أمر اعتيادي

لقطة حلي األشجار واملتنزهات في سنغافورة

أحد اجلسور املصممة بشكل هندسي ليصل شرق سنغافورة بجنوبها

نافورة متثل الشعار الرسمي لدولة سنغافورة الزميل محمود فاروق خالل جولته في أحد االحياء السنغافورية املطلة على  النهر الصناعي

نافورة مائية تزين ساحة مجمع املقاهي واملطاعم 
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