
في يوم من األيام أني سأنزل قاع البحر للغوص وعندما جاء   لم أتوقع

وكلمونا ألول مرة أن فريقا  األستاذ طارق الخابوري والفاضلة ستيفاني 

من ألمانيا وهم من المعوقين فريق الغوص وإنهم سيزورونا ويعلمونا 

سوف يلبس عدة الغوص وينزل  الغوص لم أصدق إن شخص معاق مثلي

قاع البحر وحين نزلت أول مرة في بركة السباحة وأرتدي عدة الغوص 

لقد فرحت كثيرا وحينها أدركت ليس األصحاء فقط هم اللي ينزلوا الغوص 

أيضا المعوقين بإمكانهم الغوص وعندما إختاروني للغوص في البحر 

ني في دنيا أخرى وما فرحت كثيرا وعندما نزلت البحر راودني إحساس كأ

في  كنت أريد أطلع من قاع البحر وأستمر اإلستاذ طارق والفاضلة سيفاني

احضار الفريق مرتين في كل عام وكلنا كمعاقين ننتظر فرصة وصولهم 

للغوص وعندما أخبرني بأنه ينوي عن إشهار جمعية الغوص للمعاقين 

نها األولى من زادني فرحا أكثر بأن هذه الهواية سوف تستمر وخاصة إ

  نوعها في منطقة الخليج والوطن العربي أجمع والحمد هلل

 

 

 

 

 

 

 



Never did I expect or imagine that I would one day be diving in the 

sea, till Mr.Tariq Al Khabori & Ms Steffine came to see us and 

spoke to us that a team, of handicapped people from Germany would 

visit us and will teach or train us how to dive. I (we) the handicapped 

could not ever think or imagine that we would wear a diving suit and be 

in the bottom of the sea. I was thrilled when got into swimming pool 

and I was in my diving costume.  I realized that it is not only the 

normal and fit who are capable of diving, the handicapped also have the 

ability and capability to do that. I was happy and glad when I was 

selected to dive in the open sea. I felt I was in a different  world when 

this happened and never wanted to come out of the sea. Since then 

Mr.Tariq Al Khabori and Ms Stefine have invited or called this team 

to visit the Sultanate twice a year. I look forward to more of such 

missions as such events are only or have so far happened in Oman only 

in the Arab World 


