
  مالیھ
أنھا عاصمة المالدیف المزدحمة والحافلة  بالدراجات الناریة فما أن تضع قدمیك  على ھذه األرض حتى 
تشعر بالسالم واالطمئنان ، أنھا تعج بالسرعة واالزدحام ولكن أناسھا  طیبون جدا یفتحون أبواب الحیاة 

إال أنھا تحتـوي ( عاصمة المالدیف ) لآلخرین ، فبالرغم من صغر المساحة التي تقع علیھا جزیرة مالیة 
على أغلب التكنولوجیا  الحدیثة ، كما أن سكانھا من المتفتحین (المودرن ) أرض مسلمـــة ھـــذا یجعلك 
أكثر راحة فالفتیات  المتحجبات یشعرنك بالسكینـــة ومـــا أن تتلفظ بــــالقـــول السالم علیكم حتى تسمع 

األصوات قــد علت باإلجـــابة وعلیك الســالم ، تحتـــوي على مســـاجد جمیلـــة ، وبالنسبة للفتیات ففي 
الواجھة المقابلة لمسجد محمد األعظم توجد حدیقة السلطان وبداخل ھذه الحدیقة شجرة األمنیات فضعي 
عن كاھلك إحدى  ھــذه األمنیــات التي ال تنھي وال تتحقق، إن الكثیر مــــن األسـواق ال یمكنك االطمئنان 
إلیھا ألن أسعارھا  سیاحیة فھي قائمة على ھذا المنوال ، كمــــا أن المالدیف لیس أرضـــا للتسوق ولكن 

 ھناك من ینتظر ھدیتھ  فاختر شیئاً ممیزاً من المالدیف وبسعر مناسب . 

                                      
    

 Hulhumaleجزیرة   جزیرة المطار

 جزیرة مالیھ (العاصمة )

 مالیھ

Male 
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أن من األسواق الشعبیة التي یمكنك رؤیتھا ھناك سوق السمك والفاكھة وھي من أكثر األسواق ازدحاماً 
ولكنھا  تستحق المشاھدة ، كما تحتوي المالدیف على مراكز تحفیظ القرآن ویمكنك مشـــاھــدة علم جزر 

المــــالدیف وھــــو یــرفرف في میدان 
االستقالل ندعــوك  ألخـــذ قسطـــا من 
الـــراحـــة في ھذا المیدان وأخذ صور 

 رائعة  ھناك .
نذكــرك عند رغبتك في مغـــادرة مالیھ 
فإن بالمقـــابل مـــن الخطـــوط الجویة 
السیریالنكیة یــوجـد المیناء أو وسیلة 
المواصـــالت التي تنقلك  للمطار وھي 

 9عبارة عن سفینة من المیناء  رقـم 
روفیة ویمكنك  10حیث تنقلك  مقابل 
 الدفع بالدوالر .   

  9من میناء رقم 
تستطیع الذھاب إلى 

 جزیرة المطار .

 أعداد ھائلة من الدراجات الناریة في مالیھ 

 شارع المیناء مناسب جداً للمشي 

 میناء مالیھ
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من األشیاء التي البد من اإلشارة إلیھـــا ھي سوق السمك والفـــواكھ فھي من األسـواق الشعبیـــة وھي 
كثیرة االزدحــام ، حیث یصعب السیر فیھما وھمـا غیر 
مثیرین تمــامــا غیر انك إن اشتقت أن ترى األسمـــاك 

بأحجــام وأنــواع مختلفــة فیمكنك التوجــھ إلى ھنـــاك   
 یقعان  بالقرب من المیدان الجمھوري .

 
 انظر الخریطة مالیھ 

 

 المیدان الجمھوري 
ھو  یحتوي على أكبر علم في جـزر المــالدیف ویقــع مقـــابل المیناء في 
أطراف ھذا المیدان تتجمع الوزارات الحكومیة ، إن المثیر في األمـــر أن 

نــادراً ما تـــرى سائحــاً ال 
یلتقط صـــوراً فوتوغرافیة  
ویجعل ھــذا العــلم كخلفیة  
لھــا ، فھـل ســـوف تنضم 
إلى مجمـــوعــة السیــــاح 
وتقـــــوم بالتقـاط صــــورة 
تذكـــــاریــة ممیـــزة عنـــد 
زیارتك لمالیھ عاصمة جزر 

 المالدیف نتمنى ذلك . 
 

 انظر الخریطة مالیھ 

 المیدان الجمھوري 

 سوق السمك والفواكھ 

 من الفواكھ التي تستحق التجربة جمھوري میفا 

 شوف الدنیا                                                  مالدیف


