
یتكون شعب المالدیف من جنسیات محددة ھاجرت إلیھ منذ عدة قرون ، وھذه الجنسیات ھي 
من سیریالنكا والھـــند  ، ولكن االشتراك في المـــذھب والدین واللغة جعـــل االمتزاج بینھـم 
واضحا وجلیـــا حیث ال یمكنك بیسر التعرف على الجنسیات األخـــرى والتشابھ أصبــح أكثر 

 وضوحا بینھم .
 ماذا یجذبك في شعب المالدیف :

 إنھم شعب ودود جداً ومحب للفكاھة  .                        

 شعب   المالدیف 

 یعتبر صید األسماك من أكبر الدعائم االقتصادیة في المالدیف 



 الحیاة العامة للمواطنین في المالدیف تختلف كلیاً عنھا في المنتجعات . 

Feyli   یعتبر من المالبس التقلیدیة في المالدیف 

 أطفال المالدیف في مدینة مالیھ تعلى وجھوھم ابتسامة و براءة وھذا المشھد متكرر في مالیھ 



 في مالیھ  یمكنك مشاھدة الفتیات العصریات والتقلیدیات معاً 





1-  Feyli     اإلزار 
یستخدم اإلزار للرجال والنسـاء على حد سواء ، ویمكنك مشـــاھـــدة الكثیر من العاملین في 
المنتجعات وھم یرتدونھ  ، إنھـــا ھـــویة وعــالمة مالدیفیة ممـــیزة جــدا ، ویمكنك شراءه 

 ووضعــھ كدیكور في منزلك أو تقدیمھ كھدیة لمن تحب . 

 شوف الدنیا                                                  مالدیف



 ) LaaJehun ورنیش الخشب ( -2
لقد كان لھذا الفن أھمیة كبرى ، حیث كان  خاصاً بالسالطین ، أمــا اآلن فإنھ یستعمل في أطبـــاق  

الطعام والمزھریات ، ویوجد بألوان مختلفة ویمتز بصالبتھ ویمكنك مشـــاھدتھ في القـــرى وكذلك 
 أسواق المشغوالت الیدویة . 

 البساط (الحصیر ) -3
) Thun Du Kunaa( 
ھذا الفن مشھـــور في كثیر  

مـــن الجـــزر في المــالدیف 
وتصامیمھ في األغلب یطغي 
علیھا اإلبداع والجمال ، كمـا 
أنــھ یحمــــل بین طیـــاتھـــا 
الــــرومــــانسیـــــة ، یمكنك 

 مشاھـــدتھ في أكثـــر المنتجعـــات خـــاصة في صـــالة االستقبال . 
إذا كنت ترید شراء المشغــــوالت الیـــدویة فإن ھــــذا المكـــان في 

مـــالیـــھ (عاصمة المالدیف ) في الطابق األرضي ھو المكان المناسب 
 لذلك 

  National Handicraft Center   
Shop 5, STO Trade Centre, Male  

 

 ) Laa Jehun ورنیش الخشب (

 
 البساط (الحصیر )

) Thun Du Kunaa ( 
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Bodu Beru 
بدو بیرو) تعني الطبلة الكبیرة وھـو اسم عرض معرف لموسیقى  والرقص التقلیدي ، حیث تكون (

البدایة بحــركـات بطیئة ثم تتزاید الخطي وتنتھي في إیقـاع عال وھناك أربعـــة إلى ستة طبالین في 
 المجموعة .

في منتجعات المالدیف لیلة أو لیلتان  تكون للرقـــص والمــوسیقى وذلك بإحیاء حفــالت سمر حیث 
یمكنك االنطـــالق بـــالــــرقص معھـــم بكل رشـــاقـــة وخـفـــة ، وفي غــــرف  أغلب المنتجعــــات 

 یوجــد  سى دى بموسیقى مالدیفیة ویمكنك  طلب نسخة منھ .
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