خريطة سلطنة ُعمان

مسقط

الوسطى

إرشادات مهمة:

محافظة الوسطى

العمانيــة البكــر ســتجدها هنــا فــي محافظــة
إحــدى أطــول وأجمــل الشــواطئ ُ
الوســطى التــي تتوســط الســلطنة كمــا يبــدو جلي ـ ًا مــن اســمها ،والتــي تمتــد مــن
شــاطئ البحــر وصــو ًال إلــى حافــة الربــع الخالــي إحــدى أكبــر الصحــاري فــي العالــم.
تضــم المحافظــة أربــع واليــات هــي هيمــاء والدقــم و الجــازر و محــوت ،وتتنــوع
تضاريســها بشــكل كبيــر ،حيــث تجــد الهضــاب الجبليــة الشــاهقة ،والكثبــان الرمليــة
الذهبيــة ،وأوديــة أشــجار الغــاف التــي تنمــو فيهــا مجموعــة مــن النباتــات البريــة النــادرة.
زيــارة الوســطى تحمــل الكثيــر مــن المفاجــآت ،مــع وجــود المحميــات الطبيعيــة التــي
يقطنهــا عــدد مــن الحيوانــات البريــة المعرضــة لالنقــراض مثــل المهــا العربيــة و الوعل
النوبــي النــادر ،فض ـ ً
ا عــن مئــات أنــواع الطيــور المهاجــرة التــي تقــف فــي المنطقــة
أثنــاء رحلتهــا الطويلــة .الوســطى باختصــار هــي وجهتــك المثاليــة لالســترخاء
وإطــاق العنــان لخيالــك ،واســتمتع بأمــواج البحــر وســحر الرمــال.
لإلقامــة ،يمكنــك اختيــار التخييــم فــي إحــدى مناطــق الوســطى المتنوعــة التضاريــس،
أو اختيــار أحــد الفنــادق فــي هيمــا أو الدقــم والقيــام برحالتــك اليوميــة والعــودة إليهــا.
المســافة بيــن بعــض القــرى قــد تكــون طويلــة نســبي ًا ،احــرص علــى توافــر كميــة
كافيــة مــن الطعــام والشــراب معــك طــوال الوقــت.

شاطئ البحر مكون أساسي في محافظة الوسطى ،وربما يمكنك التعرف
عليه بدءاً من والية الدقم التي يمتد فيها لمسافة تزيد عن  5كيلومترات من

الكائنات الحية والفطرية في الوسطى ،هناك ستتعرف على أنواع المها

الرمال الناعمة والمياه الزرقاء ،أسراب الطيور المهاجرة ستكون جزءاً من

العربية في وادي «جعلوني» الذي يُعد المقر الرئيسي لمشروع إعادة توطين

كيفية الوصول إلى محافظة الوسطى:

المشهد على الدوام .الخيار الثاني يمكن أن يكون شاطئ رأس مدركة ،هنا
ستختبر نوع ًا آخر من الرمال ذات اللون األبيض التي تتناغم بصورة مثالية مع

هذا الحيوان المعرض لالنقراض ،بالطبع عليك استخدام سيارات الدفع الرباعي
نظراً لوعورة المنطقة ،كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن

جروف صخور األفيوليت الداكنة في المكان .الخيار الثالث يمكن أن يكون
في خور ذرف الذي يجمع بين أجواء الصحراء والبحر مع ًا ،حيث تتقدم الكثبان

المحمية من مكتب حفظ البيئة الذي يشرف مباشرة على المشروع.

الرملية لتحاذي الشاطئ في هذه المنطقة .

النصف الثاني من اليوم يمكنك خالله زيارة حديقة الصخور الشهيرة في

إذا اختــرت الســفر بــراً ،يفضــل اســتخدام المركبــات رباعيــة الدفــع حيــث أن بعــض
المناطــق فــي الوســطى ال يمكنــك اجتيازهــا بســيارات الصالــون .يمكنــك الوصــول
إلــى محافظــة الوســطى بــراً عبــر الطريــق الصحــراوي الــذي يصــل واليتــي أدم و ثمريــت،
كمــا يمكنــك اختيــار الطريــق الســاحلي الــذي يصــل واليتــي صــور و الجــازر إذا كنــت تريــد
االســتمتاع بالنســيم البحــري طــوال مــدة الرحلــة التــي تســتغرق مــا يقــارب  4ســاعات،
أمــا إذا كنــت فــي عجلــة للوصــول ،فعليــك اســتخدام الرحــات الجويــة الداخليــة التــي
تربــط مطــار مســقط الدولــي مباشــرة بمطــار الدقــم فــي قلــب المحافظــة.

y

yالتقيد بالقواعد االجتماعية الصحيحة للمجتمع العماني
وااللتزام بارتداء المالبس المحتشمة.

y

yاستخدم فقط سيارة الدفع الرباعي في المسارات الجبلية
وتأكد من أن لديك كمية كافية من الماء والطعام والوقود
واإلطارات االضافية.

y

yالتأكد من كفاءة نظام الدفع الرباعي في السيارة التي
تستخدمها ،وكما ينبغي عليك إشعار أحد المقربين لديك عن
وجهة رحلتك وموعد رجوعك.

y

yتعامل فقط مع القوارب السياحية المرخص لها بذلك ألنها
مزودة بمعدات السالمة المقررة قانونا.

y

yتجنب التخييم في بطون األودية بسبب جريان هذه األودية
أحيانا.

y

yيرجى عدم تصوير الناس عند دخول األمالك الخاصة من دون
أخذ إذن مسبق.

y

yتجنب السباحة في البرك المائية العميقة.

هذا اليوم يمكن تخصيصه لواليتي هيما والدقم ،يمكنك البدء بزيارة محمية

الوسطى ،حيث ستشاهد عن كثب قدرة الطبيعة الخارقة على تشكيل
من هنا يمكنك االنطالق إلى شاطئ مركز ذو المياه الالزوردية لزيارة مراكز

مجموعة من التماثيل في الصخور الجيرية التي تعود للعصر الجيولوجي

الصيد المنتشرة هناك والتعرف على حياة العمانيين الذين يعتمدون على

الثالث عبر النحت والتعرية دون أدنى تدخل من البشر ،المكان مثالي اللتقاط

الصيد كمصدر رزق لهم.

الصور التذكارية ومشاهد الغروب اآلسرة.

اليوم الثالث يمكنك قضاؤه في والية هيماء لتجربة حضور إحدى سباقات
الهجن الشهيرة أو تجربة القيادة على الكثبان الرملية الهائلة بواسطة سيارات
الدفع الرباعي .يمكنك زيارة موقع االتحاد العماني لسباقات الهجن لمعرفة
مواعيد أهم تلك المنافسات.

تجربة أخرى فريدة يمكنك أن تعيشها في شمال المنطقة الوسطى التي تضم

y

yحافظ على نظافة بيئتك بوضع القمامة في سلة المهمالت.

العديد من الخلجان الرائعة إلى جانب جزيرة محوت ،هناك يمكنك استئجار
في الظهيرة ،يمكنك استكشاف الكثبان الرملية على حدود صحراء الربع

إحدى القوارب الصغيرة واإلبحار به عبر غابات أشجار القرم البحري واكتشاف

الخالي بمركبة ذات دفع رباعي ،هذه المنطقة بحد ذاتها تشكل مغامرة فريدة

ما تخبئه من طيور وسالحف وبعض الدالفين .هناك الكثير لتشاهده في هذه

من نوعها ،ننصحك بالقيام بذلك في مجموعات ال تقل عن مركبتين ،أما إذا

المنطقة ،كما يمكنك التواصل مع األهالي لنقلك بقواربهم الخاصة إلى

كنت وحدك يجب توخي الحيطة والحذر وعدم مغادرة مسار الطريق نحو الرمال.

حدود الجزيرة بمبالغ زهيدة.

هذه المطوية تحتوي على برنامج محدد ،يمكنك تمديد أو تحديد برنامجك الخاص إلستكشاف المحافظة.

