
 كیف تغوص 
 لممارسة ھذه الریاضة البد أن تكون حاصال على إجازة دولیة لممارستھا وھي 

PADI(Professional  Association of Diving Istructors ) 
مكنكم مـــن تكما أن جمیع المنتجعات لدیھا مـدارس لتعلیم الغــوص وإعطاء رخص دولیة لھذه الریاضة 

ممارستھا في المـالدیف والعــــــالم بأسره ،  أن مستلزمات 
الغـوص ذات جــودة عالیــة  فإن كنت ترید ممــــارسة ھـذه 

أیـــام یمكنك التـــدرب   7– 4الریـــاضـــة ففي خـــالل مــن 
والحصـول على الرخصــة الدولیـــة لممارسة ھذه الریاضة 

 . الشیقة 
 أسعار التدریب . 

 700 - 400للتدریب على ھـــذه الریــاضـة یتطلب منك من 
أیــام  ،لـذلك    7 - 4دوالر أمریكي مصــاریف التدریب لمدة 

یمكنك الحصــول على الرخصة من بلدك وممارسة ریاضتك 
 المفضلـــة في المالدیف .

 

 Divingالغوص                           

عندمــا تھدي الطبیعة فإنھــا تھدي بجنون الجمــال الكــامل الذي  
یأسرك ، فالمالدیف لن تكون بھذه األھمیة لوال إھداء الطبیعة لھا 
البحر البراق ، فھي لیست بلداً جمیالً وخالباً من الخــارج بل حتى 

 في أعماقھ  إثارة ال تقاوم .
تعتبر المالدیف جنة الغواصین إن صـــح التعبیر  ، فعشـــاق ھــذه 
الریاضة یتمتعون ألقصي حـد وآلخــر نفس في قــــاع ھذه البحار 
الماسیة ، كما أن الكثیر مـــن الناس یقصدون المـالدیف لممارسة 

 ریاضتھم البحریة المفضلة وخاصة الغوص .

في أغلب  المنتجعات یمكنك العثور على مـــدرسة لتعلیم 
الغوص باإلضافة لكل التجھیزات لھذه الھوایة ، مضاف 

 إلى ذلك وجود العدید من النزھات  .

www.padi.com 
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  ( Diving Excursion)جمیع المنتجعات لدیھا 
رحال ت بحــریة ، كمـــا یــوجــد في أطـــراف جمیـــع 

المنتجعـــات أمــاكن مخصصة لممارسة ھــذه الریاضة 
وبعض المنتجعـات یمكنك ممارسة ھـذه الریـــاضة لیال 
ونھارا ، كما یمكنك مشاھــدة أسعـار الرحـالت البحریة 
مكتوبا خــارج مـــدرسـة تعلیم الغــــوص وأسعــــارھا 

دوالر أمـــریكي للرحلــة   80 - 16تتـــراوح مــــا بین 
البحـریة الواحــدة ، كـمـــا نـود التنـــــویھ وتنبیھك في 
حـــالة أنك تمتلك بـــدلھ وحــــذاء للغوص فاألفضل لك 
حملھمـا ألن سعـــر رحلتــك ســوف یكـــون أقـــل  ،إن 

 منطقة مخصصة فقــط  20- 10أكثـــر المنتجعات من 
 للغوص في أطراف المنتجع . 

 قوانین الغوص
 
 

سمك القرش في جـــزر 
المالدیف لیس كالمعتاد 

، و جمیع  اً فھو لیس خطیر
 أنواع األسماك آمنھ . 

 متر .  30ال یمكنك الغوص أكثر من عمق  -1
 دقیقة . 6الحد األقصى  للغوص  -2
 ساعة ، وذلك حفاظ ًعلى سالمتك .   12ذكر أن ال تقم بالغوص قبل سفرك لمدة ت -3
 ال یمكن لمن ھم دون الحادیة عشر ممارسة ھذه الریاضة .  -4
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Emperor Angelfish 

Lionfish 



في أغلب  المنتجعات یمكنك العثور على مـــدرسة لتعلیم الغوص باإلضافة لكل التجھیزات لھذه الھوایة  
 مضاف إلى ذلك وجود العدید من النزه .

في قاع البحر یمكنك مشاھدة عجائب وسحـــر المـــرجان 
بأشكال ملھمة للجمــال ، حیث األسمـــاك مختلفــة األلوان 
واألحجــام واألشكــال ، وكـذلك أسمـــاك القرش بأشكـــال 
مختلفة وقــد  أخفقت كـــل التقاریر في العثـور على قرش  
قام بالھجوم على أحد األفـــراد في جــزر المالدیف ویعتبر 
المالدیفیون  سمك القـــرش صدیقـــا لھـــم ومـن األسماك 

 الودودة .

سمك القرش في جـــزر المالدیف لیس كالمعتاد فھو 
 ، جمیع أنواع األسماك آمنھ .  اً لیس خطیر

یعتبر ینایر إلى ابریل من أفضل أشھر السنة لممارسة ریاضة الغـــوص ، كمــا یمكنك ممـــارسة ھــذه 
الریاضة باقي أشھر السنة ولكن ما ذكر ھو النخبة من أشھر ممارسة ھذه الریـــاضة ، بقي أن تعــرف 
بان جمیع المنتجعات لدیھا جوالت سیاحیة خاصة بھذه الریاضة الشیقة ویمكنك معـــرفة ذلك واالطالع 

 على المعلومات المكتوبة في مدارس ھذه الریاضات من الخارج .
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