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ھذا الكلمة البسیطة التي تشعر االغلبیة بان 

باب الحیاة الزال مفتوحا ، فااللغلبیة یمارس 
التسوق للقضاء على شعور ال یحبذه ، وھو 

النقطة الوحیدة التي یشترك بھا العالم 
 باسره .

 
 
 

 فالبعض یتسوق حبا في المظاھر والبعض ترفیھ عن النفس واالخر قتل للملل والفراغ والبعض كھوایة .
والتسوق في السفر متعة اخرى ال یدركھا اال عشاق السیاحة فكل قطعة تشترى من اي بلد تحمل بین طیاتھا ذكرى 

 عطره للحظات اكثر روعة .
 

 

  

 التسوق 
 

Shopping in Tokyo 
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لكل بلد نكھة خاصة في التسوق ولكن ھناك دول ال تستطیع ان تعطیھا نكھة واحدة فتسوقھا بكل النكھات ، وحتما 
البلد التي نسلط علیھا الضوء الیوم ھو  من الروائع في 

 التسوق .
 
 
 

فالیابان بلد التسوق اال منتھى ، التسوق المتجدد ، فكل یوم 
تطلع فیھ الشمس یخرج معھ مالیین االبداعات في التسوق 

من تكنولوجیا وفخریات ومشغوالت یدویة وادوات 
 كھربائیة ، فالیابان منبع للتسوق االنیق .
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ال شك بان الیابان من 
الدول التي تتمیز بارتفاع 

االسعار والغالء في 
التسوق ، ولكن حتما 

ھناك مكان صحیح  
للتسوق فاذا اتجھت  الیھ 

فیمكنك التسوق جیدا ، 
وبما ان الیابان منبع 

التسوق الذي ال ینضب 
فانك تتوقع اكید وجود 
سلع لن تشاھدھا ولم 

تشاھدھا من قبل اال في 
 الیابان . 

 
 
 
 
 

ویفضل اغلب الیابانیون التسوق ، ویمكنك مشاھدة محالت التسوق في المحطات الكبرى وبالقرب منھا وفي 
 جوانبھا ، واسواق تحت االرض ومراكز تسوقیة بمختلف انواعھا ومستویاتھا .

 
 ونسلط الضوء على بعض المناطق المھمة والمشھور للتسوق في طوكیو مثل :

Ginza ( غینزا) 
حیث تحتوي ھذه المنطقة على اكثر المتاجر المتنوعة والمراكز الكبرى والماركات العالمیة فجمیع المتاجر لھا 

 فروع في منطقة غینزا 
 

اما   Akihabaraاما االدوات الكھربائیة ومعدات الكامیرات وكذلك االجھزة االلكترونیة فتتوفر في منطقة 
 فھي تحتوي على مراكز تسوق مختلفة ومتنوعة .   Shibuyaو   Shinjukuمنطقتي 

 
ان من االشیاء المثیرة لالھتمام ومن السلع التي ال تفوت 
في الیابان ، حیث تعتبر ادوات المطبخ ابداع قائم بذاتھ ، 

فاذا ذھبت إلى المتاجر المتنوعة في الیابان فسوف تدھش 
من روعتھ  وكانك لم تشاھد اي شيء في حیاتك من قبل 

 بھذا الخصوص .
 
 

وكذلك بالنسبة للدیكورات المنزلیة فان االبداع الیاباني كان 
 حاسما فیھا فھي استثنائیة . 
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المتاجر المتنوعة في الیابان جمیعھا  
تحتوي على عدة طوابق  مختلفة ومتعددة 

وتحتوي على سوبر ماركت  ومالبس 
رجالیة ونسائیة باالضافة للماركات العالمیة 

 والیابانیة المحلیة .
 
 

وقسم التنزیالت وقسم االدوات الكھربائیة 
وجمیع الطوابق تحتوي على مطاعم 

ومقاھي ، اما الطابق تحت االرض فھو 
حكایة اخرى حیث یحتوي على سوبر 

ماركت وكذلك الكیك والخبز الطازج وھو 
حكایة لذیذة اخرى تحملك إلى عالم من 

 التجربة لھذه الماكوالت .
 

القائد السیاحي شوف الدنیا  یوصیكم بتجربة ھذین  الصنفین  الخبز والكیك في الطابق تحت االرض وتناولة في 
 الفندق المقیم بھ .

 
 كما یمكنك مشاھدة الفواكھة الیابانیة الطازجة والمخلل  والخضراوات ، ھذا المكان فعال یستحق المشاھدة . 
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كذلك من االسواق الرائعة والمنتشرة في الیابان محالت المشغوالت الیدویة واالدوات الصینیة والمشغوالت الیدویة  

الخشبیة وكذلك ابداعات الفخار الیاباني وتحتویھ اغلب المتاجر في الداخل او الخارج عند مدخل المتجر ، كما 
 . Senso-jiمعبد یمكنك العثور على ابداعات الفخار بالقرب من 

 
 

 
 اما اذا كنت من عشاق الكامیرات واالدوات الكھربائیة فان المتاجر الكبرى لیست ھي المكان 

 الصحیح لذلك ، ففي الیابان 
 -توجد شركات خاصة لبیع الكامیرات واالدوات الكھربائیة وتوجد لھا فروع في انحاء طوكیو والیابان وھي :

 
 
 
1– Yodobashi 
2– Sakuraya 
3– Bic Camera  
 
 
 
 
 

  

 Sakuraya 

بقي ان تعرف بان الجدال في االسعار لیس لھ مكان في 
 الیابان . 


