خريطة سلطنة ُعمان

مسقط
الظاهرة

إرشادات مهمة:

محافظة الظاهرة

مــن ســفوح جبــال الحجــر فــي الجــزء الشــمالي مــن ســلطنة عمــان ،وصــو ًال إلــى حــدود
العمانيــة لتحتضــن مجموعــة
الربــع الخالــي فــي الغــرب ،تمتــد محافظــة الظاهــرة ُ
مــن األيقونــات التاريخيــة والتراثيــة التــي ال تقــدر بثمــن ،بعضهــا يعــود لمــا يقــارب 4
آالف عــام إلــى الــوراء وتــم إدراجهــا علــى قائمــة اليونســكو لمواقــع التــراث العالمــي.
تجربــة زيــارة محافظــة الظاهــرة فريــدة مــن نوعهــا بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى ،ســهل
صحــراوي ممتــد بــا حــدود ،يتصــل مــع إحــدى أكبــر الصحــاري الرمليــة فــي العالــم،
مجموعــة واســعة مــن الحصــون والقــاع التــي تعــود لحقــب زمنيــة مختلفــة وتختــزن
بداخلهــا الكثيــر مــن األســرار التــي تدعــوك لزيارتهــا فــي أقــرب فرصــة.

كيفية الوصول إلى محافظة الظاهرة:
تُعــد واليــة عبــري أكبــر المراكــز اإلقليميــة فــي محافظــة الظاهــرة فــي الجــزء الغربــي مــن
الســلطنة ،ويمكــن الوصــول إليهــا بــراً عبــر الطريــق الــذي يربطهــا مباشــرة بالعاصمــة
مســقط ويمتــد لنحــو  280كيلومتــراً ،فيمــا يمكــن الوصــول إليهــا أيضــ ًا عبــر طريــق
بديــل يمــر بواليــة الرســتاق بمحافظــة جنــوب الباطنــة .أمــا القادميــن مــن اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،فيمكنهــم القيــادة مباشــرة إلــى المحافظــة بمســافة ال تزيــد عــن
 300كــم ،كمــا يمكــن الوصــول جــواً إلــى مطــار صحــار ومــن ثــم القيــادة الــى مركــز
واليــة عبــري لمســافة تصــل إلــى 165كــم .مــا يميــز المحافظــة مــن الناحيــة الجغرافيــة
هــو قربهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية و االمــارات العربيــة المتحــدة ممــا يجعلهــا
إحــدى الوجهــات األساســية للقادميــن مــن دول مجلــس التعــاون.

دعنا نخصص هذا الصباح للعودة نحو الماضي البعيد ،لنبدأ من آثار بلدة

كما هو الحال في عبري ،هنالك قلعة مهيبة تستحق الزيارة في والية ينقل

العين القريبة من والية عبري ،ومن ثم مدافن بات التي تعود لأللف الثالث

المجاورة ،القلعة تسمى المراح ،وإلى جانبها ستجد السوق العتيق للمدينة

تحتضن والية عبري عدداً من أهم الحصون التاريخية ،ومنها يمكن أن تبدأ

قبل الميالد ،الصور التي يمكن التقاطها هناك ستبقى معك لألبد  ،إذا كنت

حيث يمكنك تبادل األحاديث مع البائعين الكتشاف الثقافة المحلية وتقاليد

رحلتك في المحافظة .انطلق في الصباح الباكر لزيارة حصن عبري و سوق عبري

من هواة التخييم ،عليك زيارة وادي ضم القريب الستكشاف عالم متكامل من
الحياة الفطرية في المنطقة ،مع فرصة ال تعوض الكتشاف مشهد جديد كلي ًا

المنطقة عن قرب.

بعدها توجه نحو حصن السليف الذي يضم مجموعة من المباني والمنازل

للسماء المرصعة بالنجوم .

الشعبي ،يمكنك التجول هناك لالطالع على العادات والتقاليد العمانية.

انطلق إلى وادي فلج السديريين الرائع ،ومنه إلى بلدة الوقبة األثرية للتجول بين

يحيط بها سور ضخم مزود بأبراج مرتفعة الفلج وحديقة السليف مكانا مناسبا
لقضاء نزهة.

حاراتها القديمة والتقاط بعض الصور التذكارية.

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.

y

yحافظ على نظافة بيئتك بوضع القمامة في سلة المهمالت.

يمكنك أيض ًا اختيار وادي الهجر أو وادي مقنيات أو سد بالد الشهوم للتخييم،
هذه األمكنة ستتيح لك فرصة ال تعوض اللتقاط أجمل الصور للنجوم في

في القسم الثاني من اليوم ،جرب زيارة حصن العراقي ،والعينين و بلدة الغ ّبي
المطل على
القديمة ومع غروب الشمس ننصحك بصعود جبل كاواس ُ

المراكز التجارية الكبرى في المحافظة والتي تضم مجموعة كبيرة من أرقى

المدينة بالكامل اللتقاط أجمل الصور البانورامية.

العالمات التجارية المحلية والعالمية.

الفترة المسائية .أما إذا كنت من هواة التسوق ،فيمكنك زيارة العديد من

ابدأ يومك بزيارة والية ضنك القريبة ،يمكنك البدء بحصن المن ّيخ األثري
لمشاهدة واحد من أهم المعالم بتاريخ الوالية ،منه توجه لزيارة وادي الفتح
ووادي بلدة قميرا لتصوير الطبيعة والتعرف على الحياة الفطرية في الجبال
المحيطة ،يمكنك اختيار وادي فدا لالستراحة وتناول وجبة الغداء.

إذا كنت من محبي المغامرات الصحراوية ،توجه إلى حدود والية عبري التي
يطلق عليها اسم «رمال مسروق» المنطقة هناك مثالية لممارسة األنشطة
الترفيهية على الرمال مثل التزلج أو قيادة المركبات الرملية ،أو مركبات الدفع
الرباعي.

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

