
 Snorkellingالغطس       
 

لیس غریبا على مدینة مثل المالدیف أن تكون أكواریوم 
طبیعي حیث میاه البحر ذات اللون األزرق الالمع ، فمـا 
أن تراه حتى تشعــر بــأن الحیـــاة كلھـــا تتركز في ھذا 
البحر وال حیاة خارجة ھناك فقط في المـــالدیف تختلف 

الصــورة تمــامـــا فتتمنى أن تكون بین أحضـــان البحر الذي یفتنك بلونھ وسحره العجیب  ، إن من أھم 
 )Snorkellingالریــــاضــــات التـي تمــــارس في المـــالـــدیف ریـــاضــــة الغطـــس السطــــحي أو (

عندما تأخذك قدماك وأنت تمشي على الجسر الخشبي إلحدى المنتجعات التي تقطن بھا وعندما یــراودك 
الحـــظ بالنظـر إلى أسفل 
عنـــدھا سوف تدرك بأن 
عـــالمـــا ملیئا باإلثـــارة 
ینتظــــرك في قـاع البحر 
وسطحھ كذلك ، مشـاھدة 
أنـــــواع مختلفـــة مــــن 
األسمـاك وبألوان  زاھیة 
ومبھـــرة ، ومشــــاھـدة 
الشعب المرجانیة كل ھذا 
الجمال بمجـــرد نظــــرك 

إلى  األسفـــل ، إن 
ریاضــــة الغطس سـوف 
تجعلك تدرك إدراكا كامال 
بأن ھناك حیاة لمخلوقات 

 تزیدك حباً في تأملھا . 

 .المالدیف ھي من أفضل األماكن في العالم  لممارسة ریاضة الغطس 

ناھیك عن مشاھدتك ألنــواع األسمـــاك الجمیلة والغریبـــة 
والمختلفـــة في األحجــــام ، ال تملك عنـــد مشاھدتھـــا غیر 
الــــدھشـــة وتردید ھـــذا ھــــو األكواریوم الحقیقي ھذا ھو 

 األكواریوم الطبیعي ؟؟؟؟؟
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إن أكثــر المنتجعـــات تقـــوم بإعطـــاء 
المقیمون بھا  أدوات  الغطس مجـــانــاً 
في حــــالــــة ســـؤالك المنتجــــع كمــا 
أنھــــا سھلــــة االستعمـــال وال تتطلب 

 مجھودا أو وقتــا للتدریب  .
الشيء المثیـــر في المــالـدیف أن أكثر 
المنتجعات میاھھا ضحلة ویمكنك حتى 
 المشي فیھـــا فـــال تقلق وكن مطمئنا .

إن أغلب المنتجعـــات مخصصة أمـاكن 
للغطس ولكـن  یمكنك ممـــارسة ھـــذه 

 الریاضة في أمــاكن متعددة .
األفضل لك ارتداء التي شیرت والبنطلون ا(االسكیني ) وذلك حمایة مـن الشمس والشعب المــرجانیة 

 .التي من الممكن أن تأذي ركبتیك 
إذا كنت ممن یعشقون التصــویر المائي 
وكانت لدیك كامیرا مـائیة فــإن فرصتك 

 لن تعوض في ھذا المكان .
إذا لم تكن لدیك درایـة بالسبـــاحة فـــال 
علیك فقط اجلس في البحر وضع رأسك 
داخل المـــاء وشـــاھـــد عجـائب البحر 
وغرائبھ في مكان استثنائي جداً وعالم 

محیط بأسرار البحـــر الفاتنة ونكرر أن  
المیاه ضحلة جدا  حتى بالنسبة لقصـار 

 القامة .
 
ننصحك بأن تقوم بالغطس مـع شخص  

 آخـــر وھــــذا لالحتیـــاط لیس إال
مـا یثیر االنتباه حقا في جزر المالدیف ھو أن  األسماك في المالدیف تختلف باختالف الوقت والساعة 
ففي النھار یمكنك مشاھدة أكثر مــن نوع بأكثر من لون في ساعات مختلفة وكذلك في المساء واللیل 

فتمتع برؤیة جمـاالً لن تمل منــھ 
 عیناك  .

 
إن مشــاھـــدة سمك القــرش من 
األشیــــاء الطبیعیـــة جـــداً فـــي 
المالدیف غیر أن ما یمیزه ھنـاك 
ھــــو أنھ ال یؤذى أبداً فــال تخف 
مـــن األسمـــاك الكبـیرة أو سمك 

 القرش فجمیعھا صدیقة ھناك .
مارس ریاضتك المفضلـة بھدوء 
وتمتع بجمال ساحر في أحضــان 

ٍ أكثر سحر .  بحر
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