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جزيرة مصيرة

..وجهة سياحية جذابة للباحثين

عن جمال الطبيعة ومتعة الرياضات البحري

تشهد جزيرة مصرية إقبا ًال متزايداً من السياح الذين يتوافدون لإلستمتاع مبزايا الجزيرة ومناظرها الطبيعية وأمواجها التي تعد من أهم عوامل الجذب السياحي فيها
 ،كام تشهد الجزيرة تواصل تنفيذ عدد من املشاريع السياحية الفندقية والخدمية الستيعاب األعداد املتزايدة من السائحني من مختلف الجنسيات .
تقع جزيرة مصرية جنوب رشق السلطنة وتتبع إدارياً محافظة جنوب الرشقية وتعد أكرب جزيرة عامنية ومتثل معلام بارزا وسط البحر فتبدو للناظر مثل جوهرة
وسط املياه الزرقاء ،كام أن الزائر يذهله جامل الطبيعة الخالبة التي تتمثل يف تنوع البيئات بها فتوجد البيئة البحرية التي تشكل الغالبية العظمى لها كام توجد بها
البيئة السهلية الصالحة للزراعة فرتى أرضا بكرا تنمو فيها األعشاب أوقات هطول األمطار ،وللبيئة الجبلية موقع يف تلك الجزيرة حيث ينترش عدد من الجبال عىل رأس
حلف وراسيا والعيجة وأماكن أخرى ،.كام أن جوها معتدل طوال العام .

إقبال متزايد من السائحين العرب واألجانب

ويدرك زوار مصرية من الوهلة
األوىل ماتتمتع به من انسجام
الطبيعة وهدوء املوج يف غالبية
األحيان ونسائم باردة عليلة تبعث
يف النفس الراحة جراء استنشاق
الهواء الطبيعي ،كام أن شواطئها
تتيح فرصة ال مثيل لها ملشاهدة
مجموعات السالحف البحرية النادرة
تضع بيضها  ،وهو أكرث ما يجذب
السياح إىل الجزيرة حيث تنترش تلك
السالحف عىل طول شواطئ مصرية
والتي تخرج يف األيام القمرية ،وقد
اتخذت والية مصرية من السالحف
البحرية شعاراً لها لكرثتها وأشهرها
(الرمياين) والتي تضع كميات من
بيضها عىل رمال الشاطئ الناعمة
ثم تعود إىل البحر قاطعة مسافات
بعيدة يف أعامق البحار واملحيطات
تصل فيها إىل شواطئ بعيدة يف
مختلف دول العامل.

منتجع مصرية  ،فندق مصرية ،
دانة الخليج و فندق سريابيش
باإلضافة إىل فندق جديد أصبح
اآلن جاهزاً للتشغيل ويقع يف
مركز املدينة.
ويضيف الجحامين أن اإلقبال عىل
جزيرة مصرية يبدأ يف اإلرتفاع من
بداية شهر مايو ويصل إىل ذروته
يف شهر يونيو خاصة من السياح
األجانب من عشاق رياضات األمواج
 ،وحيث تكون األجواء مناسبة ،
وبعضهم يقيم يف معسكرات قريبة
من البحر  ،كام أن هناك إقبال من
الزوار العامنيني ومن دول مجلس
التعاون الخليجي.

وميكن الوصول اىل الجزيرة انطالقا
من مسقط ( حوايل  460كيلومرتا
) مرورا بنيابة سناو التابعة لوالية
املضيبي باتجاه الطريق املؤدي
اىل الدقم واالنعطاف يسارا عند
الدوار املؤدي اىل مركز مدينة حج
التابعة لوالية محوت ثم اىل مرفأ
شنة  ٬كام ميكن الوصول اليها من
والية صور مبحافظة جنوب الرشقية
باتجاه نيابة االشخرة ومنها اىل قرية
النجدة التابعة لوالية محوت ثم
اىل مرفأ شنة وهناك طريق ثالث
من ام الزمايم عىل طريق مسقط
صاللة بطول مائة كيلومرت اىل
دوار الجوبة املؤدي اىل حج بوالية
محوت ومنه ملسافة  86كيلومرتا اىل
مرفأ شنة اضافة اىل الطريق القادم
من والية هيام باتجاه الدقم ثم اىل
والية محوت.

معامل سياحية
ومن املعامل السياحية الشهرية يف
الجزيرة (حصن مرصيص) القديم
وهو شاهد عىل تاريخ حافل للوالية
منذ القدم ويقع يف قرية (مرصيص)
ويعد من أهم الحصون يف الجزيرة،
ومن اآلثار املهمة يف الجزيرة (املقربة
اإلسالمية) التي تقع يف قرية صفايج
والتي اكتشفت فيها البعثة األملانية
التي زارت املنطقة سابقاً عدداً من
اآلثار ذ ُكرت يف كتاب بعنوان (
آثار يف بحر العرب جزيرة مصرية
وجزر الحالنيات) باللغة االنجليزية
ويعد هذا الكتاب نتاج املسوحات
والدراسات اآلثرية واالثنوجرافية
لجزيرة مصرية وجزر الحالنيات قام
بها عامل اآلثار جريد فايسجريي من
متحف التعدين األملاين يف (بوخوم)
وعيل بن بخيت الشنفري مدير
اآلثار السابق بوزارة الرتاث والثقافة
من خالل اجراء مسوحات وتنقيبات
أثرية يف هذه الجزر وتوثيق الحياة
االجتامعية القامئة فيها.

ركوب األمواج
ويتم الوصول للجزيرة عن طريق
العبارات الكبرية التي يطلق عليها
محليا (الياسورة) وهي ناقلة كبرية
تحمل السيارات والبضائع والناس من
وإىل الجزيرة ،وتقدم دورا كبريا يف ما
يتعلق بالتنقل من واىل الجزيرة عىل
الخط البحري شنة  مصرية وخدمة
الحركة السياحية ونقل الركاب واملؤن
والبضائع املختلفة مبا يسهم يف تعزيز
وتنشيط جهود التنمية االجتامعية
واالقتصادية يف الجزيرة وتم تعزيزها
منذ شهر أغسطس 2014م بعبارتني
حديثتني تابعتني للرشكة الوطنية
للعبارات حيث تتسع كل عبارة لـــ
( ) 154راكبا إضافة إىل خدمة شحن
املركبات لــ (  )38مركبة من مختلف
األحجام .
وتعد رياضة ركوب األمواج العاتية
يف جزيرة مصرية أكرث ما يشد
انتباه السائح األجنبي ،كام يتم
إقامة مسابقات الطريان الرشاعي
عىل األمواج والتي تلقى إقبال من
السياح لالستمتاع بشواطئ جزر
مصرية  ،فهي من أفضل الوجهات
لعشاق الرياضات البحرية وخاصة
رياضة الغوص وركوب الدراجات
املائية "جيتسيك" والتزلج عىل املاء.

وتوجد يف والية مصرية قرى كثرية
منها دوه و شغف و دفيات و ام
رصيص وقرية صور مصرية و حقل
وقرية قرية عمق وقرية جشار
الشيخ التي كسبت شهرة كونها من
أكرب املصائد لألسامك يف الجزيرة
ومكاناً لتجمع الصيادين وتشهد
حركة بيع ورشاء لكافة االسامك ،كام
يوجد يف الوالية سوق لرشاء األسامك
وبيعها والذي يشهد حركة دامئة من
املستهلكني.
جدير بالذكر أن جزيرة مصرية
اطلق عليها عىل م ّر العصور
مجموعة من األسامء املختلفة ومنها
داماسرية ،وداموج ،وسريا ،وماكاجرة،
وماشيزوسريانيون،
وأورجانون،
إضاف ًة إىل سريابيس وهي التسمية
التي كانت تعرف بها ألطول فرتة
زمنية بحيث ّ
سمها إياه اإلسكندر
املقدوين قبل امليالد.
كام توجد يف الوالية العديد من
الجزر املهمة لعل أكربها جزيرة
(مرصيص) التي تكرث فيها الطيور

وأشهرها طائر يسمى محليا بالرتاع
وهناك جزيرة شعنزي و كلبان
وجزر منطقة صور مصرية التي

يرتادها األجانب الذين ميارسون
ركوب األمواج وتقام فيها مسابقات
الطريان الرشاعي عىل األمواج.

إقبال كبري
وتشهد فنادق الوالية كام يقول
خميس عيل خميس الجحامين من

العالقات العامة مبنتجع مصرية
إقباال كبرياً وخاصة أيام اإلجازات
ومن أهم املنشآت السياحية هناك

أ ّما اسمها الحايل مصرية فذكرت
الكثري من الروايات أقربها تقول ّ
بأن
اسمها جاء من كلمة صرية ،وهي أكرث
األماكن ارتفاعاً يف البحر.

