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ما أجملك يا سلطنة عُمان

اذا سنحت لي الفرصة ألزور سلطنة عُمان  ،سأقوم بزيارة المصطفى األسبرين ومحافظة مسندم ونزوى .عُمان هي دولة في
شبه الجزيرة العربية .إنها أرض الصحراء  ،مجرى النهر والواحات .عاصمة عُمان هي مسقط .عُمان دولة غنية  ،ومعروفة
بعدم وجود الكثير من الجرائم .الناس في عُمان مهذبون .الدين هو اإلسالم .وقد طورت عُمان فرقه فرعية خاصة بها من
اإلسالم  ،والمعروفة باسم اإلباضية  ،إال أن هناك من الناس من يتبع المذهب السني والشيعي  ,يوجد في عُمان العديد من
المناطق التي يزورها الناس.
مسفاة العبريين هي قرية جبلية تقع على الجانب الشمالي من عُمان وعلى ارتفاع  1000متر فوق مستوى سطح البحر .و يسافر
العديد من السياح الى عُمان بسبب ميزاتها الجميلة .يحب الناس زيارة المنازل القديمة المبنية من الحجارة الصلبة  ،وكذلك
األزقة الجميلة .القرية هي المكان الذي يزرع فيه الموز والرمان والبابايا والمانجو وأشجار الحمضيات واشجار النخيل بالطبع.
مسفاة العبريين مكان رائع للزيارة.
محافظة مسندم هي أصغر منطقة في سلطنة عُمان ,تقع في الجانب الشمالي من عُمان .هنالك فاصل بينها وبين المنطقة
الرئيسية من عُمان التي تجعل منها مكان فريد للزيارة .يُطلق على مسندم أيضا ً اسم "نرويج الشرق"  ،وذلك بسبب الجبال
الوعرة التي تغطي الساحل  ،والتي تش ّكل أشكاالً بحرية تشبه تلك التي شكلتها األنهار الجليدية في المناطق األكثر برودة .بعض
األنشطة التي يستمتع بها الناس هي التخييم  ،وركوب القوارب  ،والقيادة على طول الجبل  ،وغيرها.
نزوى هي مدينة قديمة في المنطقة الداخلية  ،وتقع في شمال عُمان .في القرنين السابع والسادس كانت مدينة نزوى عاصمة
عُمان .كانت نزوى في يوم من األيام مرك ًزا للتجارة والدين والتعليم والفن  ,كما تحاوطها الجبال و تمتأل بالقالع ,المكان األكثر
زيارة في نزوى هو قلعة نزوى .تم تشييدها في عام  1668على يد اإلمام سلطان بن سيف وتتميز القلعة بشكلها الدائري .
تحتوي عُمان على الكثير من األماكن الجميلة التي يمكن زيارتها:
 "شالالت تنوف" التي توجد في وادي تنوف وهي دائمة الجريان." -فلج دارس" أكبر أفالج سلطنة عُمان و ما يميزه أنه يمد المناطق المجاورة له بالمياه الطبيعية و يروي أشجار النخيل .

 "سوق نزوى التقليدي" يعد من أشهر أسواق عُمان  .ومعلم إقتصادي هام لوالية نزوى ,وأهم المعالم السياحية بالمنطقة. "بركة الموز" وهي من أشهر المعالم السياحية في نزوى و تمتاز بموقعها الرائع أعلى الجبل األخضر وسميت بذلك نظراإلمتالئها بأشجار الموز.
عُمان كلها جميلة وكلها فريدة بطريقتها الخاصة.
شكرا !

