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یعتبر التسوق من روائع االشیاء في السفر ، فھو یعطیك انطباعا اخر 

 ویزرع في داخلك ذكریات رائعة لھذه الرحلة .
 

على مدي قرون من الزمن وترتبط الھند في اذھاننا بالتجارة ، فھي 
بمجرد ذكرھا یتمنى السائح التسوق فیھا بما تحتویة من سلع ربما 

 كانت ابعد ما تكون عن الخیال .
 

 فان حالفك الحظ وكانت رحلتك القادمة إلى ارض العجایب فكن مستعدا لتسوق بال حدود وھیئ نفسك لجدال طویل .
 

وسوف نسلط ھذه المرة الضوء على مدینة تعتبر العاصمة الرض العجایب وھي دلھي ، ونذكر من خالل ھذا 
 الضوء اھم مراكز التسوق ، ونتمنى للجمیع تسوق مثیر لالھتمام ، ورائع كروعة البلد الذي یشد الرحال الیھ . 

 

 
 

 Shopping in Delhiالتسوق                 
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تحتوي دلھي على عدة مناطق 
مختلفة للتسوق ، من االسواق 
القدیمة في دلھي إلى المراكز 

الجدیدة والعصریة ، ولكن اكثر 
المناطق التي تحتوي على 

المشغوالت الیدویة والمالبس 
 تتمركز في میدان 

Connaught Place   والذي
  CPیطلق علیھ العامة في دلھي 

، وللذھاب إلى ھذا المیدان یمكنك 
 استخدام المترو من

، وقد   Rajiv Chowkمحطة  
تم بناءه ھذا المیدان بواسطة 

 البریطانیین وھو كبیر جدا .
 
 

 البازار 
توجد محالت مختلفة ومتعددة في بالقرب من ھذا 

المیدان ، باالضافة الى انھ یمكنك العثور على 
 الماركات المحلیة (الھندیة ) والماركات العالمیة .

اما المنظمة السیاحیة الھندیة فھي مھتمة بالمشغوالت 
الیدویة والتي اصبح لھا اكثر من فرع منتشرة في 

 جمیع مدن  الھند ، وھي تابعة لھذه المنظمة .
 

كما یحتوي ھذا المیدان على العدید من المقاھي 
 والمطاعم .

 
 

توجد محطة قطار دلھي مقابل   CPوبالقرب من میدان 
محطة القطار یقع بازار دلھي ، عش لحظات ال تنسى 
ھناك فان حالفك الحظ بالذھاب فان ھناك امور حتمیة 

سوف تتغیر في حیاتك ، حیث یحتوي البازار على 
العدید من محالت االكسسوارات الرائعة ذات االلوان 
الخالبة والتي ترتبط رؤیتھا بنجوم بولیود والسینما 

 الھندیة .
 
 

وماذا عن اغطیھ االسرة التي تجعلك دائما في اوقات 
عامرة باالضاءة ، وھي من المشغوالت  الیدویة 

 المبدعة .
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ان القانون الثابت في الھند في االسواق  
وخاصة البازار ھو الجدال فال یمكنك 

التسوق بدون تطبیق القانون والبراعة 
 فیھ .

 
ویعتبر البازار منطقة رائعة لشراء الھدایا 

واالكسسوارات ، وانت وماھرتك في 
 الجدال .

  
  Connaught Placeالتسوق في 

 
ان المشغوالت الیدویة في الھند ھي ابداع 

متحرك في كل صغیرة وكبیرة ، فھذه 
البلد تحتوي على مبدعین بطریقة ال 

 تصدق ، فھناك خامات ربما اعتقد العالم باسره بانھا غیر مجدیھ تصبح تحفة فنیة باالنامل الھندیة .
 

ان منظمة السیاحة الھندیة وضعت على عاتقھا ابراز شيء من ھذا االبداع الیدویة ، فاصبح ھناك فروع في كل 
 والیة في الھند تابعة لھذه المنظمة التي جندت نفسھا لھذا االبداع الساحر .

 
 

 -یوجد فرعین تابعین لھذه المنظمة المحلیة للمشغوالت الیدویة وھي :   CPوفي میدان 
 

Central Cottage Industries Emporium  
 
 
ما یزید من ذلك االبداع ھو    

ثبات االسعار بالنسبة لھذه 
المشغوالت ، قولي بماذا 

 تفكرین  ؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 

اكسسوارات تشبھ احد نجمات 
بولیود ال علیكي فقط ھنا یمكنك 
ان تجدي ما حلمتِ بھ ، روعة 

المالبس الھندیة التقلیدیة 
النسائیة والرجالیة ، ھل تلك 
النقوش والتطریز الذي كان 

یراود خیالك في الحصول على 
زي ھندي یتحدث عن جمال 

 وابداع ھذه 
 

 

 

  Central Cottage Industries Emporiumمركز          
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البالد ،ھو ما كان یساورك وال  

زال ، ھنا فقط یمكنك الحصول 
على زي ربما رسمتیھ في 

خیالك ولم تجدیھ في الواقع ، 
فكل االبداع مسخر الرضاء 

اذوق الجمیع ، فیمكنك 
الحصول على الشال واالساور 

الھندیة التي تعد من ثقافات 
النساء الھندیات ، باالضافة 

للمعادن والفخاریات المختلفة 
 والمتعددة االشكال واالنواع .

 
 
 

في حالة شراء سلعتین أو اكثر  
ال تنسى ان تسال عن التخفیض 

، وان كان في جمیع الحاالت 
 علیك بالجدال الجدي .

 
ان لم تكن ترغب في الشراء من ھذا السوق فال تفوت على نفسك االستمتاع بالمشاھدة فھناك اماكن ال یحالفك الحظ 

 بزیارتھا مرة  اخرى اقتنص فرصتك .
 Connaught Placeانظر الخریطة       
 

State Emporiums - Delhi Emporium 
 

اذا كنت من عشاق المشغوالت الیدویة ذات االبداع والجودة العالیة ، فان ھذا المحل تابع للمنظمة دلھي  ، اسعارة 
ثابتھ ، اما السلع  فتجلب من مناطق 
مختلفة من الھند فیمكنك التجول بین 

مناطق الھند ومدنھا بین االبداع 
 الیدوي  .

 
 
 

ربما االسعار تكون غالیة بعض الشيء 
ولكن السلع ذات جودة عالیة ویمكنك 

السؤال عن التخفیض في حالة اشتریت 
 سلعتین او اكثر .

 
 تنفس الجودة في السلع .

 Connaughtانظر الخریطة     

 

 

  Central Cottage Industries Emporiumمركز          
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Fabindia 

 
عندما نذكر الھند ، یتوجب علینا ذكر 

اشیاء كثیرة متعلقة باطراف ھذه 
المدینة الرائعة التي تحمل تحت 

 سماھا عالما اخر من االثارة .
 
 
التي نسلط علیھا    Fabindiaو

الضوء في التسوق ما ھي اال ماركة 
محلیة ھندیة وھي مشھورة للمالبس 
النسائیة والرجالیة ومالبس االطفال ، 

وكذلك اغطیة االسرة والمخدات ، 
والسلع تتمیز بالجودة العالیة ویوجد 

لھا عدة فروع في الھند ومدینة دلھي 
 واالمارات العربیة  المتحدة .

 
 .  Hamilton Houseوھو   CPوال یخلو االمر من وجود فرع في میدان 

 Connaught Placeانظر الخریطة     تمتع بالتسوق ودلل نفسك مع الماركات المحلیة .              
  

 
ال زال امامنا من سرد التسوق الكثیر 

 جدا :
 

 Shopمحل 
 

  Connaught Placeال زال میدان 
ھو   CPوالذي یعرف لدي العامة 

نقطة التمركز للتسوق الجید ، فیمكنك 
مشاھدة ھذا المحل والذي یبیع 

الماركات العالمیة والمحلیة معا ، 
والسلع  ذات الجودة العالیة ، كما ان 

اسعارة ثابتة وھذا االھم فال تحتاج 
لساعات من الجدال ربما ترجع بعدھا 

 إلى الفندق في حالة اعیاء تام .
 
 

اما تحت ھذا المیدان فیوجد مركز للتسوق ،  الدلیل السیاحي شوف الدنیا ال ینصحكم  بالتسوق منھ ، ولكم حریة 
 االختیار  .

 Connaught Placeانظر الخریطة     
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 Janpath Market 
 

   Janpath Marketال زال في جعبة ھذا المیدان الكثیر من الھدایا التسوقیة الراقیة والجیدة وغیر ذلك ، فسوق 
یبیع   الكثیر من السلع والعدید من انواع االقمشة ذات المرایا وھي ما توصف (السحر الھندي) ، فدائما ترتبط ھذه 

االقمشة بالھند فال ندع تفكیرنا یتجھ إلى غیرھا عند مشاھدة ھذه االقمشة ، فھي حدیث خاص من سحر ھذا البلد 
المبدع ، فان حالفك الحظ بالذھاب فھناك فسوف تدركین وجود خیارات كثیرة تدعوك لتغییر العدید من دیكوراتك 

 المنزلیة باالبداع في ھذه االقمشة الرائعة ، فكوني على الموعد .
 

ھنا یتوجب علیك مرة اخرى استخدام 
القانون الثابت في الھند وھو الجدال 

ولكن ھنا الجدال الطویل فتنفس بعمق 
 فامامك احداث تسوقیة ذات جدال .

 Connaughtانظر الخریطة     
Place 

 
Khan Market 

 سوق خان 
 

یذكرك حتما اسم ھذا السوق بنجوم  
بولیود االكثر شھرة  لذلك سوف یتسنى 

 لك حفظ المكان سریع .

 

 Khan Market 
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ھذا سوق اخر نسلط علیھ الضوء في دلھي المزدحمة بالحیاة ، فھو یحتوي على السلع المتنوعة من ا وادوات  
 منزلیة والعدید العدید من الماركات المحلیة الھندیة باالضافة للمشغوالت الیدویة .

 للذھاب إلى سوق خان یتوجب علیك استخدام المترو من 
 Khanمحطة : 

 یوم االثنین السوق مغلق . 
 

DLE Promenade 
 

للتسوق احادیث اخرى في الھند ، 
فھذا المركز یعتبر من اكثر المراكز 

العصریة في دلھي وھو یحتوي على 
العدید من المحالت والماركات 

العالمیة والمحلیة الھندیة ،  كما 
  Vasnt Kunjiیحتوي على 

باالضافة   Food Courtوكذلك 
للمطاعم والمقاھي وسینما ، فتوجد 
بھ عدة خدمات رائعة لقضاء اوقات 

 تسوقیة تنبض بالحیاة .
 
 

 ویقصد االغلبیة ھذا المركز یومي السبت واالحد لذلك یكون المركز مزدحما بشدة .
 

 . Rs 50إلى  40یمكنك استخدام الركشة (التوتوك ) للذھاب الیھ اما السعر حوالي 
، ویمكنك  بعد ذلك مواصلة طریقك إلى    Hauz Khasكما یمكنك الذھاب بالمترو ، حیث یتوقف في محطة 

 . Rs 30إلى  25المركز عن طریق الركشة ویتراوح السعر ما بین 
 

Hauz Khas Village 
 

في منطقة تشبھ المناطق الفنیة حیث یعرض المالبس القدیمة الفنیة وكذلك صور نجوم بولیود بوسترات   فان كنت 
 تود شراء صورة لنجمك المفضل او اي نجم من نجوم بولیود فان ھذا المكان حتما مناسب لك .

 یمكنك الذھاب الیھ باستخدام المترو من 
  Hauz Khasمحطة : 

 
 لقد وصلنا الى نقطة حاسمة من نقاط التسوق الممتعة في الھند اال وھي 

 سوق دلھي القدیم 
 نبدا الحدیث عن ھذا السوق بتوجیھ سؤال بسیط الیك لنتاكد بانك تستطیع الدخول في غمار ھذا السوق .

 ھل جسمك ریاضي وصحتك جیدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 اذا كانت اجابتك نعم ، فھیا بنا 

یمكنك ھنا الحصول على العدید من السلع والمالبس المطرزة بخیوط الذھب ومحالت البھارات لیس سھال التسوق 
في ھذا السوق ولكن ھناك جانب اخر مضئ فیمكنك التقاط اروع الصور على االطالق  ، وھو من االماكن الرائعة 

 للمشاھدة .

 


