
ال یوجـــد أي تقریر یفیـد أن سمك القـــرش ھـــــاجم  أي إنسان  
فیمكنك السباحة بھدوء وراحة ، حتى القرش فضل الھدوء 

 واالسترخاء في جزر المالدیف . 

 Maldivesالمالدیف    

 لعل أول سؤال یدور في فكر الكثیرین عندما تقرر السفر إلى المالدیف ھو
 أین تقع جزر المالدیف ؟؟؟

ھي بالقرب من سیریالنكا  وجنوب الھنــد ، وھـــي مـــن البلدان الجمیلـــة ذات الطبیعـــة 
من الجزر مختلفة ومقسمة   1,190بحر ، وحوالي   %99الخـــالبة ، حیث تحتوي على 

 ) .Atolls  26 إلى (
ومعناه    atholhu( في اللغـــة االنجلیـــزیة ) مشتق مـــن اللغة المالدیفیة    Atollلفظ 

 مجموعة الجزر المرجانیة . 
Atolls   الشعـــاب الحلقیــة وھي  جـــزر تكونت نتیجــة لتـــراكم وھي عبــارة عـن

 ( الشعاب المرجانیة )  .
 ومیاھھا ، قد تكون عذبة  ولكن في الغالب تكون  مالحة . 

 في ھذا الكتاب تم تقسیم المالدیف كما في دولة المالدیف وھي كتالي 
 North Maleشمال مالیھ (العاصمة ) .                           
 South Maleجنوب مالیھ .                                          

 North Maldivesجزر مرجانیة شمال المالدیف .             
 South Maldivesجزر مرجانیة جنوب المالدیف .            

  Ariجزر مرجانیة اري .                                              
 مالیھ (عاصمة المالدیف ) تقع تقریبا وسط المالدیف .

 
نسمــة      300,000أن نسبة  السكـــان في المـــالدیف حـــوالي 

 وأكثرھم یعیشون في مالیـــھ بینما الباقي یعیشون في جزر متفرقة . 
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إن جمال البحر المذھل اآلخـــاذ الذي تتفــرد بھ جـــزر المـــالدیف ، وكـــذلك األسمـــاء 
االستثنائیة من المنتجعات التي تتزاحم على ھذه الجزر المرجانیة یجعل من ھذا المكان 
الساحر أكثر سحرا وجماال ، ناھیك عندما تمشي في منتجعك بالقــرب من البحــر حیث 

بمشاھدة أنواع مختلفة من األسماك المذھلة وذات ألوان  ال تقـــاوم  ائمایحالفك الحظ د
كأنك تجلس بكامل وعیك وتشاھد حلما مر علیھ وقتا طویال اعتقدت أنھ لن یتحقق ، إن 
 أغلب محبي الغوص وعشاقھ یمكنھم مشاھدة أسماك مختلفة من بینھا سمك القرش . 

) على الجنوب الغربي من جزیرة سیریالنكا وتمتد على  Atoll(   26تتكون جزر المالدیف من 
   1,190كیـــلو متر عرضا ، وبھا    118كیلو مترا شمــال وجنوبا و  754خط االستواء   بطول 

‘ من مساحة البالد الكلیة   %1جزیرة  مرجانیة صغیرة وال تتجاوز مســـاحة ھـــذه الجزر 
بعض الجزر بھا كثبان رملیة وغیر مھولة بالسكان ،  بینما البعض اآلخــر یصل عرضھا إلى 

 بضعة كیلو مترات  ومزروعة بالكامل .
 وتتمیز البحیرات باللون األزرق الالمع والشعب المرجانیة المدھشة والحیاة البحریة .

جزیرة ھي التي یعیش علیھا 185جزیرة مرجانیة بینما فقط  1,190تتكون المالدیف من 
 السكان .



 المالدیف الجدیدة 
 

م أصبحت المـــالدیف جمھـــوریــة  ، و 1968في عـــام 
( إبـــراھیم نصیر ) ھو أول رئیس جمھوري ( جمھوریة 

م بدأت السیاحة في 1972ثانیة ) في المالدیف ، وفي عام 
 المالدیف حیث طرأ علیھا الكثیر من التحدیث والتغییر مما 
 جعــــل المــــالدیف في حالة جدیدة وولدت مالدیف جدیدة .

 

 جزر المالدیف تاریخیا 
 

تم تعمیر جزر المالدیف مـن لدن البوذیین القادمین من الھند وسیریالنكا  
تــم دخـــول جــزر المالدیف في اإلســالم أما في عام   م1153و في عام 

م  1887م فقد تم احتالل المــالدیف من جانب البرتغالیین وفي عام 1558
أصبحـت جزر المـــالدیف محمیة بریطانیـــة  ، وكـــان الخـــالص لجـزر 

م حیث تم إعـــالن استقـــالل المالدیف ، بعــد 1965المـــالدیف في عـام 
معــاناة طویلـــة أسفــرت عن انتصار وولدت جزر تعد وحدة مــن  أجمل 

 الجزر في العالم . 



 1978 ~ 1968إبراھیم نصیر رئیس جمھوریة 

 السلطان حسن نور الدین 

تحتفل المالدیف    26–في شھر یولیو 
 )1965بیوم االستقالل  في عام (
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