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ما وراء العقبة
البتراء
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مدينة ذات ثقافة عربية على ساحل 
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المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجى
ية يخ تواجد الحضارة البشر تار

وادي رم ما بين البداوة والحداثة
إقامتك في وادي رم

ا¡نشطة التي يمكن ممارستها في وادي رم
المشي في الصحراء

يخ ا¡نباط تار
المعالم السياحية في البتراء

يبة من البتراء يخية القر ا¡ماكن التار
نشاطات أخرى في البتراء

ضانا ووادي فينان
الشوبك والكرك

البحر الميت ومحيطه
أمور يجدر بك معرفتها

أين تمكث في العقبة
خريطة فنادق العقبة

خريطة مركز مدينة العقبة
 والشاطىء الجنوبي

الفرس



ما هي العقبة

بة
عق

 ال

مدينة ذات ثقافة عربية على ساحل البحر ا�حمر

مناظر طبيعية  خ°بة  ومياه صافية

يخية وطبيعية كنوز تار

بوابة  البتراء  و وادي رم



م 
ي ر

اد
و

ما هو وادي رم

صحراء تنضح بالجمال والمناظر التي تخطف ا�نفاس

غنية بالتاريخ البشري وموطن للبدو الرّحل

موطن النباتات والحيوانات النادرة 

مكان تواجد المستوطنات البشرية على شبكة طرق رئيسية 



بة
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 ح
ما

ما حول العقبة

البتراء

قلعة الشوبك 

محمية ضانا الطبيعية و وادي فينان

البحر الميت و ما حوله
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يارتك العقبة اجعل محطتك ا�ولى مركز استع�مات زوار العقبة السياحي ، الواقع  عند ز
في شارع الحمامات التونسية في وسط البلد

أوقات الدوام- يوميا، من 08:00 صباحا- 06:00 مساء

يارتك العقبة اجعل محطتك ا�ولى مركز استع�مات زوار العقبة السياحي ، الواقع  عند ز
في شارع الحمامات التونسية في وسط البلد

أوقات الدوام- يوميا، من 08:00 صباحا- 06:00 مساء

تم نشره بواسطة  مديرية التسويق و السياحة 
يارة موقعنا ا¸لكتروني أو قم با¸تصال بـ يد من المعلومات قم بز للمز

مركز استع�مات زوار العقبة السياحي
هاتف :

يد الكتروني : infoaqaba@aseza.joبر









العقبة الُمغاَمرة

1 - اجعل العقبة وجهتك التالية للغوص

هنالك دائما شيء لتجربته في العقبة والذي يناسب الجميع، سواء على اليابسة، البحر أو في الجو؛ 
فهي منطقة مليئة بالمغامرات التي � ُتنسى وخاصة لمحبي التشويق وا�ثارة. من الغطس الى جانب 

أسماك ا¥سد والتحليق فوق البحر ا¥حمر الى قيادة الدراجات الصحراوية بين الكثبان الرملية والوديان 
يارتك للعقبة ستكون تجربة � ُتنسى. بوجود خليج العقبة كخلفية لها فإن ز

النقية،  مياهها  تسمح  حيث  الغواصين،  لدى  لة 
ّ

مفض جهة 
أعماق  متر في  بالتغلغل حتى 150  للشمس  والدافئة  ا�ستوائية 
المرجان،  المختلفة من  ا�نواع  مئات  تحتوي  جّنة  بذلك  البحر مضيئة 
مليئة  كلوحة  بالغواص  تحيط  التي  يات  والقشر الرخويات  ا�سماك، 
با�لوان. وما يجعل من مغامرة الغوص في العقبة تجربة متكاملة 
بين  المختلفة  الغوص  مواقع  وتوفر  ية  البحر الحياة  تنوع  هي 
الشواطىء السهلة ووجود حطام آسر للسفن وغيرها، با�ضافة 

الى توفر مرافق الغوص ا�حترافية.

يد عن 20 موقعا للغطس على طول الساحل  فتقدم العقبة ما يز
البحر  سطح  تحت  10م   من  تبدأ  عميقة  انحدارات  ذات  ا�ردني 
با�ضافة لحطام سفينة تبعد 8م فقط. كما يجعل الطقس المعتدل 

ياضة الغوص طوال العام. العقبة مكانا مثاليا لممارسة ر
 22.5 بين  ما  المياه  حرارة  لدرجة  العام  المعدل  يتراوح  حيث 
سليسيوس،و 20 درجة في فصل الشتاء، أما بالنسبة للتيار المائي 
يد وضوح الرؤية عادة  فو دائما في حده ا�دنى، هذا إن ُوجد، ويز

عن الـ 20م.

2 - التصوير تحت الماء
إذا كنت من هواة التصوير تحت الماء، أو ترغب في خوض مثل هذه 
التجربة، فإن خليج العقبة هو المكان المثالي لذلك حيث تتوفر دورات 

متخصصة بذلك.

ومن أفضل مواقع الغوص في العقبة موقع حطام 
سفينة  وهي   ،(Cedar Pride) برايد  سيدار  سفينة 
نقل لبنانية قديمة تم إغراقها عام 1985 في موقع 
وتعج  عليه.  الثاني  عبداهللا  ا�ردن  ملك  اختيار  وقع 
المرجان  من  متنوعة  بتشكيلة  حاليا  برايد  سيدار 
ية خÄبة. وكونها تقع على  الصلبواللين وتزهر بحياة بحر
عمق 25م على أكثر تقدير، فإن كافة الغواصين على 
يمكنم  وخبراتم  مهاراتم  مستويات  اختÄف 
هذه  في  ية  البحر للحياة  الخÄبة  بالمناظر  التمتع 

السفينة. 

فهذه  الغوص،  في  خبرة  لديم  ممن  كنت  إذا  أما 
فرصتك لÄستمتاع بسحر الغوص في الليل عندما يتحلى 
الحيد البحري شعابه المرجانية وأسماكه بجمال من نوع 

خاص.

الثاني  عبداهللا  الملك  جÄلة  أمر   ،1999 عام  وفي 
بإغراق دبابة مضادة للطائرات إلى عمق 6 م لتوفير حيد 
بحري لÈسماك ونمو المرجان بحيث تتاح الفرصة لواة 

السباحة بأنبوب التنفس التمتع بهذا الموقع.
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7 -قم بقضاء يوم من الراحة وا�سترخاء
 على الشاطئ، 

7 -قم بقضاء يوم من الراحة وا�سترخاء
 على الشاطئ، 

4 - استعد لتجربة تحبس ا¥نفاس من خ¶ل 
التزلج الوائي،

للبحر  بانورامية  بمشاهد  وتمتع  وأصدقائك  عائلتك  مع  عاليا  حلق 
ا�حمر.

5 - إذا كنت من محبي السرعة ف¶ تفوت
عليك فرصة ركوب القارب السريع،

أو تمتع برفاهية ا�بحار على متن مركب الكتمران.

6 - تابع المغامرة وإثارة السرعات بتجربة 
قوارب التزلج الوائي الجديدة،

6 - تابع المغامرة وإثارة السرعات بتجربة 
قوارب التزلج الوائي الجديدة،

ياح  الر تواجه  وأنت  الوائي  التزلج  مع  تنسى   Ë لحظات  ستعيش 
وا�مواج .

المشرقة  وشمسها  الذهبية  برمالها  العقبة  تتميزشواطئ  حيث 
على الدوام. ويمكنك أيضا اËستمتاع بيوم يملؤه المرح بممارسة 
استمتع  أو  المطاطي  وا�طار  البانانا  قارب  اركب  المائية؛  ياضات  الر
ياضة التزلج على الماء، كما يمكنك التجديف بزوارق الـ (كانو) الصغيرة  بر

واËستمتاع برحلة على مزاجك.

3- استكشف الروائع الكامنة في أعماق خليج
 العقبة واركب القارب ذي القاع الزجاجي، 

يحة وأنت تراقب حركة  ففي هذا القارب تستطيع التمتع بجلسة مر
ا�سماك المختلفة ا�لوان وا�شكال، كما يمكنك في هذه الرحلة 

ية أن تجرب الغوص باستخدام انبوب التنفس. البحر

الُمغاَمرة
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+962 (0)79 577 3935
hatemr@aqabasurf.com

www.aqabasurf.com

+962 (0)3 205 8557
info@aquamarina-aqaba.com
www.aquamarina-aqaba.com

+962 (0)3 203 3031
info@fun-n-sun.com
www.fun-n-sun.com

+962 (0)79 540 0555
mleddawi@yahoo.com

Tel: +962 (0)77 943 0969
E-mail: neptune.submarine@gmail.com
Website: www.aqababoat.com

+962 (0)3 205 0077
aqaba@sindbadjo.com

www.sindbadjo.com

+962 (0)79 577 3935
hatemr@aqabasurf.com

www.aqabasurf.com

+962 (0)3 205 8557
info@aquamarina-aqaba.com
www.aquamarina-aqaba.com

+962 (0)3 203 3031
info@fun-n-sun.com
www.fun-n-sun.com

+962 (0)79 540 0555
mleddawi@yahoo.com

Tel: +962 (0)77 943 0969
E-mail: neptune.submarine@gmail.com
Website: www.aqababoat.com

+962 (0)3 205 0077
aqaba@sindbadjo.com

www.sindbadjo.com

مركز أمواج العقبة
هاتف:

يد ا�لكتروني: البر
الموقع اËلكتروني:

هاتف:
يد ا�لكتروني: البر

الموقع اËلكتروني:

هاتف:
يد ا�لكتروني: البر

الموقع اËلكتروني:

هاتف:
يد ا�لكتروني: البر

الموقع اËلكتروني:

هاتف:
يد ا�لكتروني: البر

الموقع اËلكتروني:

هاتف:
الموقع اËلكتروني:

اكوامارين ( قارب زجاجي و العاب مائية )

فن اند سن ( شبه غواصة و العاب مائية )

نبتون ( شبه غواصة )

السندباد للنقل البحري  و ا�لعاب المائيه

شركة الخليج للرياضات المائية



مراكز الغوص في العقبة

1 - مركز أه¶ عقبة للغوص
هاتف 

يد ا�لكتروني البر
الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قوارب، غوص حر وعميق ,صناع الفقاقيع ، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار

ية، سلوفاكي، كرواتي، صربي العربية، ا�نجليز
رحÄت قارب

رحÄت بالقارب

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، غوص حر وعميق ,صناع الفقاقيع، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة

ية، العربية، ا�يطالية، ا�سبانية ا�نجليز
السباحة على سطح الماء مع أنبوب، رحÄت قارب زجاجي

تدريب على الغوص غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قوارب، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة, صناع الفقاقيع ، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع
 أو ا�يجار, صيانة اËدوات 

 الغوص التجاري، الغوص المخصب باËكسجين
ية، العربية , السويدية , النرويجية , التركية  ا�نجليز

تدريب على الغوص غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قوارب، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع ، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع
أو ا�يجار, الغوص المخصب باËكسجين 

ية، العربية ا�نجليز

2 - منتجع المرسى للغوص
+962 (0)3 203 2288

dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

+962 (0)3 203 2288
dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

3 - مركز مرسى العقبة للغوص
+962 (0)79 612 2120

aqabasanchordivingcentre@gmail.com
www.aqabasanchor.com

+962 (0)79 612 2120
aqabasanchordivingcentre@gmail.com

www.aqabasanchor.com

4 - مركز مغامرون العقبة للغوص
+962 (0)3 201 9060

info@aqaba-diving.com
www.aqaba-diving.com

+962 (0)3 201 9060
info@aqaba-diving.com
www.aqaba-diving.com

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
السباحة على سطح الماء مع أنبوب، رحÄت قارب زجاج، رحÄت صيداضافات

تدريب على الغوص غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قوارب، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع ، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع
أو ا�يجار, الغوص المخصب باËكسجين 

ية، العربية ا�نجليز

5- أكاديمية شاطئ العقبة للغوص
+962 (0)79 510 4050
eid_sea@yahoo.com

www.aqaba-diving.com

+962 (0)79 510 4050
eid_sea@yahoo.com

www.aqaba-diving.com
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هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب وغطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة ,صناع الفقاقيع  توفير أماكن للمبيت، أدوات 
غوص لبيع أو ا�يجار ، صيانة ا�دوات, الغوص المخصب باËكسجين

ية، ا�سبانية العربية، ا�نجليز
السباحة على سطح الماء مع أنبوب

7 - مركز العقبة الدولي للغوص

8 - مركز الغواصون العرب

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب، غطس عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع ، توفير أماكن للمبيت،
 أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

ية، اËلمانية العربية، ا�نجليز
السباحة على سطح الماء مع أنبوب ، مطاعم، بركة سباحة، الغوص التجاري

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

10 - مركزباراكودا للغوص
+962 (0)79 5881 170

barracuda.aqaba@gmail.com
 www.barracudamarineservice.com

+962 (0)79 5881 170
barracuda.aqaba@gmail.com

 www.barracudamarineservice.com

قارب للغوص

ية العربية، ا�نجليز
رحÄت على متن القارب، السباحة على سطح الماء مع أنبوب، ، خدمات غوص تجاري

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

9 - مركز بيت العقبة
+962 (0)79 5996 662

bait _alaqaba@hotmail.com
+962 (0)79 5996 662

bait _alaqaba@hotmail.com

تدريب على الغوص،غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق وحر،غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع، توفير أماكن للمبيت، 
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات، الغوص المخصب باËكسجين.

ية،الفرنسية ،اËيطالية،الروسية ،الولندية العربية، ا�نجليز
السباحة على سطح الماء مع أنبوب

مراكز الغوص في العقبة

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com

www.aqabadivingcenter.com

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com

www.aqabadivingcenter.com
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الخدمات

اللغات المتوفرة

6 - مركز العقبة البدوي للغوص6 - مركز العقبة البدوي للغوص
+962 (0)79 585 7544

aqababedouindiver@gmail.com
www.aqaba-hotels.com

+962 (0)79 585 7544
aqababedouindiver@gmail.com

www.aqaba-hotels.com

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصةصناع الفقاقيع، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار،
 صيانة اËدوات, الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصةصناع الفقاقيع، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار،
 صيانة اËدوات, الغوص المخصب باËكسجين 

ية العربية، ا�نجليز

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني



هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

13 -مركز العقبة للغوص
+962 (0)3 201 8883

diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com

+962 (0)3 201 8883
diveaqaba@diveaqaba.com

www.diveaqaba.com

ية، اليابانية العربية، ا�نجليز
يب تيكريك (مسافات عميقة)، غوص تجاري، دورات للمدربين ية، غوص تقني، تدر الخدمات البحر

14 - اكسترا دايفرز العقبة14 - اكسترا دايفرز العقبة

ية، ا�لمانية، ا�سبانيةـ العربية، الفرنسية ية، ا�لمانية، ا�سبانيةـ العربية، الفرنسية ا�نجليز  ا�نجليز
مزود أكسجين، مركز تدريب المعلمينمزود أكسجين، مركز تدريب المعلمين

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info

www.extradivers-worldwide.com

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info

www.extradivers-worldwide.com

15 - مركز الضفدع البشري للغوص 15 - مركز الضفدع البشري للغوص 

يةا�لمانية، ا�يطالية، ا�نجليزية ا�لمانية، ا�يطالية، ا�نجليز
ياضات مائية، غوص تجاري الموافقة من قبل (IACS) لجمعية الدولية لهيئات التصنيف ياضات مائية، غوص تجاري الموافقة من قبل (IACS) لجمعية الدولية لهيئات التصنيفر ر

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com

www.mrfrogman.com

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com

www.mrfrogman.com

مراكز الغوص في العقبة

5

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

11 - قرية دارنا للغواصين

ية، الهنغارية العربية، ا�نجليز
مطعم، برك سباحة

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غوص عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة ,صناع الفقاقيع, اماكن للمبيت ,
 أدوات غوص للبيع أو ا�يجار

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة ,صناع الفقاقيعتوفير أماكن للمبيت، 
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة ,صناع الفقاقيعتوفير أماكن للمبيت، 
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

12 - مركز ديب بلو للغوص
+962 (0)3 203 5006

operation@deepbluedivecenter.com
www.deepbluedivecenter.com

+962 (0)3 203 5006
operation@deepbluedivecenter.com

www.deepbluedivecenter.com

ية، السويدية ،الفرنسية العربية، ا�نجليز
رحÄت على متن القارب، السباحة على سطح الماء مع أنبوب، رحÄت صيد

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة ,صناع الفقاقيعتوفير أماكن للمبيت، 
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة ,صناع الفقاقيعتوفير أماكن للمبيت، 
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصةصناع الفقاقيع, توفير أماكن للمبيت، أدوات
غوص للبيع أو ا�يجار, صيانة ا�دوات. الغوص المخصب 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصةصناع الفقاقيع, توفير أماكن للمبيت، أدوات
غوص للبيع أو ا�يجار, صيانة ا�دوات. الغوص المخصب 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع توفير أماكن للمبيت،
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع توفير أماكن للمبيت،
أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين



الخدمات

 اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

17 - مركز البحر ا�حمر للغوص

يةالعربية، ا�نجليزية العربية، ا�نجليز

رحÄت غطس السباحة على سطح الماء مع أنبوبرحÄت غطس السباحة على سطح الماء مع أنبوب

+962 (0)3 201 8969 

info@aqabascubadiving.com

www.aqabascubadiving.com 

+962 (0)3 201 8969 

info@aqabascubadiving.com

www.aqabascubadiving.com 

18 - مركز النجم البحري للرياضات المائية18 - مركز النجم البحري للرياضات المائية

ية، العربية، الروسية، التشيكية ا�نجليز
تدريب المدربين (PADI 5 star IDC centre) (اتحاد مدربي الغوص المحترفين)، غوص تقني، الغوص بطريقة سايد ماونت (وضع

 اسطوانات ا�كسجين الى جانب الغواص بدË من ظره) نادي شاطئي، برك سباحة، مطاعم، وسائل نقل من/ الى المطار

+962 (0)3 201 8335

info@ aqabadivingseastar.com

www.aqabadivingseastar.com

+962 (0)3 201 8335

info@ aqabadivingseastar.com

www.aqabadivingseastar.com

19 - بيت القرش للغوص19 - بيت القرش للغوص

العربية، ا�نجليزية
رحÄت غطس وغوص يومية، دورة  (اتحاد مدربي الغوص المحترفين) PADI لجميع المستويات

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غوص عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع,  توفير أماكن للمبيت، الغوص
 المخصب باËكسجين 

+962 (0)79 584 3724

info@aqaba-sharksbay.com 

www.aqaba-sharksbay.com 

+962 (0)79 584 3724

info@aqaba-sharksbay.com 

www.aqaba-sharksbay.com 

Aqaba  Sharks Bay divers

  Aqaba - Jordan

Red S
ea Dive Center

Aqab a, Jordan

مراكز الغوص في العقبة

6

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

16 - مركز شمس ا�ردن للغوص16 - مركز شمس ا�ردن للغوص

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع  توفير أماكن للمبيت،
 أدوات غوص للبيع أو ا�يجار ، صيانة ا�دوات,الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غطس عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع  توفير أماكن للمبيت،
 أدوات غوص للبيع أو ا�يجار ، صيانة ا�دوات,الغوص المخصب باËكسجين 

ية يةالعربية، ا�نجليز العربية، ا�نجليز

+962 (0)79 580 1100

scubadiverjo@yahoo.com

www.jordandivingcenter.com

+962 (0)79 580 1100

scubadiverjo@yahoo.com

www.jordandivingcenter.com

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غوص عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع, توفير أماكن للمبيت،
 أدوات غوص للبيع أو ا�يجار ، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، غوص عميق وحر، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع, توفير أماكن للمبيت،
 أدوات غوص للبيع أو ا�يجار ، صيانة ا�دوات. الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، غوص على الشاطىء، قارب غوص، رحÄت غوص مع إرشاد، مرشد خاص، غوص عميق، غوص ليلي، غوص لذوي ا�حتياجات 
الخاصة ،صناع الفقاقيع ، توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار، صيانة ا�دوات، الغطسالسباحة على سطح الماء مع أنبوب,الغوص المخصب باËكسجين 

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني



الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

20 - مركز سيناي للغوص20 - مركز سيناي للغوص

ية، ا�لمانية، الدنماركية، السويدية، ا�سبانية العربية، ا�نجليز
يع يعرحÄت بالقارب، رحÄت غوص بالقارب السر رحÄت بالقارب، رحÄت غوص بالقارب السر

+962 (0)3 205 0030

aqaba@sinaidivers.com

www.sinaidivers.com

+962 (0)3 205 0030

aqaba@sinaidivers.com

www.sinaidivers.com

+962 (0)79 538 1979

mohammedsea@lycos.com

www.bedouinmoon.net

+962 (0)79 538 1979

mohammedsea@lycos.com

www.bedouinmoon.net

7

AQABA’S DIVE CENTERS

معدات التدريب ،الشاطئ ، القوارب والسكن ، الغوص،  خدمة وصيانة المعدات للبيع/تأجير

ية والعربية ا�نكليز

23 - مركز نيمو للغوص (قرية القمر البدوي)23 - مركز نيمو للغوص (قرية القمر البدوي)

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع , توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار
الغوص المخصب باËكسجين  

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع , توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار
الغوص المخصب باËكسجين  

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

+962 (0)77 784 8046

klilylawyer@ya.ra

www.aqabascubadiving.com

+962 (0)77 784 8046

klilylawyer@ya.ra

www.aqabascubadiving.com

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع, توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار
الغوص المخصب باËكسجين 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة، صناع الفقاقيع, توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع أو ا�يجار
الغوص المخصب باËكسجين 

ية، الفرنسية، ا�وكرانية، الروسية، البولندية العربية، ا�نجليز
رحÄت غطس ,السباحة على سطح الماء مع أنبوب,  رحÄت صيد، مطاعم، عضوية

22 - مركز نجمة الجنوب للغوص22 - مركز نجمة الجنوب للغوص
هاتف 

يد ا�لكتروني البر
الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني

الخدمات

اللغات المتوفرة
اضافات

+962 (0)79 610 1629

divingmanager@sindbadjo.com

www.sindbadjo.com

+962 (0)79 610 1629

divingmanager@sindbadjo.com

www.sindbadjo.com

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق وليلي، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة,صناع الفقاقيع  توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع
أو ا�يجار، غطس السباحة على سطح الماء , الغوص المخصب باËكسجين , صيانة اËدوات 

تدريب على الغوص، غوص ترفيهي، قارب غوص، غوص عميق وليلي، غوص لذوي ا�حتياجات الخاصة,صناع الفقاقيع  توفير أماكن للمبيت، أدوات غوص للبيع
أو ا�يجار، غطس السباحة على سطح الماء , الغوص المخصب باËكسجين , صيانة اËدوات 

ية، الروسية، ا�يطالية، العربية ية، الهنغار ا�نجليز
ينا بارك، مواصÄت من منتجع (PADI 5 star dive) (اتحاد مدربي الغوص المحترفين)، شاطىء خاص، رصيف خاص في منتصف المار
/ المطار، دورات PADI (اتحاد مدربي الغوص المحترفين) جميع المستويات، برامج خاصة لÈطفال، غوص تحت ا�رشاد، مرشد خاص.

21- شركة السندباد للنقل البحري21- شركة السندباد للنقل البحري
هاتف 

يد ا�لكتروني البر
الموقع ا�لكتروني

هاتف 
يد ا�لكتروني البر

الموقع ا�لكتروني



1-اكتشف الحضارة الحقيقية لمجتمع البحر ا¥حمر 
الصيادين  وشاهد  الصيادين  لميناء  بالتوجه  قم  الغروب،  قبل 

العقباويون وهم في رحلة العودة من رحلة الصيد لذلك اليوم. 

يارة مدينة ايلة ا�س¶مية  2 - قم بز
لم تكن هذه المدينة مزدهرة فقط في العصر البيزنطي بل كانت 
ية مهمة في العصر ا�سÄمي من القرن السابع إلى  مدينة تجار

القرن الحادي عشر.
"ميناء  بأنها  ا�سÄمي  يخ  التار في  توصف  ايلة  مدينة  كانت 
الحجاج  لتوقف  هاما  موقعا  كانت  كما  الحجاز"،  ومخزن  فلسطين 

يين وهم في طريقم إلى مكة المكرمة. المصر
وبواباتها  ايلة  مدينة  أسوار  من  ماتبقى  رؤية  يمكنك  واليوم 
التعرف  عليك  يسل  المباني. وسوف  من  وغيره  والمسجدالكبير 
لوحات  تتواجد  حيث  واضح،  بشكل  المحدد  المدينة  موقع  على 

يخ المدينة وأهميتها.  تزودك بكافة التفاصيل الخاصة بتار

3 -  البحث عن بقايا بيزنطية
يخ  بدأت أعمال التنقيب عن اÖثار تكشف الستار شيئا فشيئا عن التار
ونتيجة  حينها.  ايلة  تسمى  كانت  التي  لمدينةالعقبة  البيزنطي 
ية  ا�ثر البيزنطية  ايلة  مدينة  مخطط  بدأ  هذه  التنقيب  �عمال 
الزمن  مع  المدينة  هذه  مÄمح  تغير  من  بالرغم  وذلك  بالظور، 
المستوطنات  في  ية  ا�ثر أبنيتها  حجارة  استخدام  إعادة  بسبب 
مبانيها  غالبية  اÖن  تغطي  الحديثة  العقبة  لكون  إضافة  الÄحقة، 
اÖجر،الذي  طوب  من  شيد  الذي  القديم  البناء  ولعل  القديمة. 
أهم  ،من  الرابع  القرن  أوبداية  الثالث  أواخرالقرن  إلى  يخه  تار يعود 

ل أقدم كنيسة في العالم.
ّ
بقايا آثار المدينة وُيعتقد أنه يمث

يارة قلعة العقبة 4 - � تنسى ز
الرئيسية  البوابة  على  العربية  باللغة  مكتوبة  نقوش  لنا  تكشف 
لمدينة ايلة القديمة أن بناء القلعة المملوكية، والتي تعرف اÖن 
قانصو  المملوكي  السلطان  حكم  خÄل  تم  قد  العقبة،  بقلعة 
يخها  تار مؤكد  بشكل  Ëنعرف  لكننا   ،(1517  1510-) هالغوري 
الحين  ذلك  منذ  عديدة  مرات  مÄمحها  تغيرت  فقد  الÄحق، 
وتعاقبت عليها التوسعات والترميمات التي اختلطت بشتى أنواع 
دورها  هو  القلعة  هذه  لعبتها  التي  ا�دوار  أهم  ولعل  الدمار. 
كنزل لقوافل الحجاج المسافرة إلى مكةالمكرمة، كما لعبت دورا 

كموقع  حربي. 

يخ  تار من  يد  المز على  الضوء  ية  ا�ثر يات  الحفر تسلط 
العقبة الغني، والذي تعود جذوره للعصر الحديدي.

عش أمجادالماضي
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5 - عد بالزمن إلى الوراء في متحف العقبة
على  يحتوي  أنه   Ëإ ا�ثري  العقبة  متحف  حجم  صغر  من  بالرغم   
يخ  التار الزائر فكرة واضحة عن  مجموعة مثيرة من اÖثار التي تعطي 
الطويل للمنطقة كمركز للتجارة، مما يمكنك من مشاهدة ا�واني 
ية والعمÄت وغيرها من المعروضات من العراق وإثيوبيا ومصر  الفخار
وصوË إلى الصين. ومن اÖثار الهامة في المتحف، الحجر الذي يدل 
أن  إلى  يشير  نقش  وعليه  ترايانا،  نوفا  الروماني  يق  الطر على 
يا   سور من  الممتد   يق  الطر هذا  وبنى  افتتح  قد  تراجان  اËمبراطور 

وحتى البحر ا�حمر.

على  يحتوي  أنه   Ëإ ا�ثري  العقبة  متحف  حجم  صغر  من  بالرغم   
يخ  التار الزائر فكرة واضحة عن  مجموعة مثيرة من اÖثار التي تعطي 
الطويل للمنطقة كمركز للتجارة، مما يمكنك من مشاهدة ا�واني 
ية والعمÄت وغيرها من المعروضات من العراق وإثيوبيا ومصر  الفخار
وصوË إلى الصين. ومن اÖثار الهامة في المتحف، الحجر الذي يدل 
أن  إلى  يشير  نقش  وعليه  ترايانا،  نوفا  الروماني  يق  الطر على 
يا   سور من  الممتد   يق  الطر هذا  وبنى  افتتح  قد  تراجان  اËمبراطور 

وحتى البحر ا�حمر.

يارة لبيت الشريف الحسين بن علي 6 - قم بز
المنزل  الثاني، وقد قطن في هذا  الجد ا�كبر للملك عبداهللا  وهو 

مدة ستة أشر عقب الحرب العالمية ا�ولى.

يارة ساحة الثورة العربية وتقديم التحية 7 - ز
للعلم العم¶ق،

يصل  ية  سار على  ويرفرف  مترا،   40  ×  20 العلم  هذا  حجم  يبلغ 
ية علم في  العالم.  ارتفاعها إلى 137 مترا، وهي بذلك أكبر سار
وقد تم إنشاء هذا العلم للتذكير بالثورة العربية الكبرى عام 1916
عندما انضمت القوات العربية تحت قيادة الشريف الحسين بن علي 

ية العثمانية. للمطالبة باستقÄلها عن ا�مبراطور

8 - متحف العقبة التراثي (البيت العقباوي)
يقع متحف العقبة التراثي في منتصف منطقة الشاطىء ا�وسط 
في ميناء الصيادين مع إطÄلة خÄبة على البحر ا�حمر، على مقربة 
من متحف الشريف حسين بن علي والقلعة المملوكية وعلم الثورة 

العربية الكبرى.

زال  ما  والذي  القديم  الطيني  للبناء  حي  مثال  عن  عبارة  والمنزل 
محافظا على سقفه المصنوع من جذوع النخيل وأرضية من الحصى 
الى  المنزل  وُيقّسم  التقليدية.  يقة  الطر على  وأبواب  وشبابيك 

غرفتين. 

يقع متحف العقبة التراثي في منتصف منطقة الشاطىء ا�وسط 
في ميناء الصيادين مع إطÄلة خÄبة على البحر ا�حمر، على مقربة 
من متحف الشريف حسين بن علي والقلعة المملوكية وعلم الثورة 

العربية الكبرى.

زال  ما  والذي  القديم  الطيني  للبناء  حي  مثال  عن  عبارة  والمنزل 
محافظا على سقفه المصنوع من جذوع النخيل وأرضية من الحصى 
الى  المنزل  وُيقّسم  التقليدية.  يقة  الطر على  وأبواب  وشبابيك 

غرفتين. 

عش أمجادالماضي
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أوقات عمل متحف العقبة التراثي
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يارة سوق جار البحر 10 - قم بز
يتم افتتاح هذا السوق أسبوعيا كل يوم جمعة على مدار العام 

التي  والبضاعة  اليدوية  الحرف  تشجيع  على  ويركز  الشارع،  في 

لتحسين  مشروع  عن  عبارة  السوق  وهذا  العقبة.  سكان  ينتجها 

المجتمع والذي تم إنشاءه كمبادرة لدر الدخل لمواطني العقبة. 

فندق  جانب  الى  يقع  فو  البحر  جار  سوق  لموقع  بالنسبة  أما 

من  أبوابه  ويفتتح  العقبة،  مركز  في  النهضة  شارع  في  الكابتن 

الساعة 6 مساء- 11 مساء، ويقوم بعرض تشكيلة من ا�شغال 

اليدوية، الطعام كما تتواجد النشاطات الترفيهية للعائلة وا�طفال.

يتم افتتاح هذا السوق أسبوعيا كل يوم جمعة على مدار العام 

التي  والبضاعة  اليدوية  الحرف  تشجيع  على  ويركز  الشارع،  في 

لتحسين  مشروع  عن  عبارة  السوق  وهذا  العقبة.  سكان  ينتجها 

المجتمع والذي تم إنشاءه كمبادرة لدر الدخل لمواطني العقبة. 

فندق  جانب  الى  يقع  فو  البحر  جار  سوق  لموقع  بالنسبة  أما 

من  أبوابه  ويفتتح  العقبة،  مركز  في  النهضة  شارع  في  الكابتن 

الساعة 6 مساء- 11 مساء، ويقوم بعرض تشكيلة من ا�شغال 

اليدوية، الطعام كما تتواجد النشاطات الترفيهية للعائلة وا�طفال.

9 - تمتع بموسيقى العقبة التقليدية على آلة
السمسمية

موسيقى  إلى  لÄستماع  يدة  فر فرصة  العقبة  لك  تقدم 

لها  موسيقية  آلة  هي  فالسمسمية  التقليدية.  السمسمية 

خمسة أوتار تم تعديلها من آلة موسيقية قديمة وأصبحت اÖلة 

ا�كثر شعبية لدى شعوب منطقة البحر ا�حمر؛ فهي ذات ارتباط 

ا�حمر.  البحر  بمنطقة  الخاصة  التقاليد  اليومية وسحر  بالحياة  وثيق 

أنفسم  عن  للترفيه  الصيادين  أغاني  في  اÖلة  هذه  وتستخدم 

خÄل يوم الصيد الطويل، وخاصة عند عودتم من رحلة صيدهم 

عند الغروب احتفاË بحصيلة ذلك اليوم.

11 - اصنع مايحلو لك من المجوهرات بنفسك.
التي  المزدهرة  المحلية  المجوهرات  لصناعة  مركز  فالعقبةهي 

ا�زرق والعنبر وحجر  الÄزورد  الكريمة مثل  تعتمد على ا�حجار شبه 

والخواتم  العقود  عن  ابحث  أرجواني).  لونه  كريم  (حجر  الجمشت 

وا�هل  لÈصدقاء  كهدايا  حمله  يسل  طقما  لتشكل  وا�ساور 

المتاجر  فغالبية  طلبك،  تجد  لم  وإن  الوطن.  إلى  عندعودتك 

يسعدها أن تصنع لك مايناسبك في ساعات قليلة ودون كلفة 

إضافية.

التي  المزدهرة  المحلية  المجوهرات  لصناعة  مركز  فالعقبةهي 

ا�زرق والعنبر وحجر  الÄزورد  الكريمة مثل  تعتمد على ا�حجار شبه 

والخواتم  العقود  عن  ابحث  أرجواني).  لونه  كريم  (حجر  الجمشت 

وا�هل  لÈصدقاء  كهدايا  حمله  يسل  طقما  لتشكل  وا�ساور 

المتاجر  فغالبية  طلبك،  تجد  لم  وإن  الوطن.  إلى  عندعودتك 

يسعدها أن تصنع لك مايناسبك في ساعات قليلة ودون كلفة 

إضافية.

عش أمجادالماضي
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13 - أكتب اسمك بالرمال
العقبة  أن يمحى اسمك، ففي  بذلك دون  القيام  بالفعل  يمكنك 
يتم استخدام الرمال الملونة لملء زجاجات صغيرة بشكل فني رائع. 
راقب الحرفي وهو يمÈ لك زجاجة من الرمال الملونة بمناظر الصحراء 
ثم يقوم برسم اسمك أو اسم صديق أوقريب لك بمهارة وحرفية 

مبرة ليعطيك هدية مميزة جديرة باËحتفاظ مدى العمر.

14 - استمتع بالطعم اللذيذ والغريب لÉك¶ت 
المحلية. 

كافة  من  التوابل  لك  توفر  التي  والبهارات  العطورات  محÄت  جرب 
من  تتمكن  كي  ين  الزائر يناسب  بشكل  تغليفها  يتم  والتي  ا�نواع، 
يق العودة إلى الوطن. الزعفران وحب الهال  حملها معك في طر
بعض  هي  والبهارات  الفلفل  أنواع  وكافة  والكمون  والزنجبيل 
الخيارات التي يفوح عبيرها الساحر ويقودك إلى مكانها. وËتنس اللوز 

ية. والفستق الحلبي وغيرها من المكسرات المعروضة بأسعار مغر

15 - الذهب
الذهب  بارتياد متاجر  ، قم 

ً
ثمنا إلى ماهوأغلى  إذا ما تحول ذوقك 

والمجوهرات في وسط المدينة، فهي توفر الكثير من المصوغات 
الذهبية، بعضها من عيارالـ21 قيراط، بأسعارËمثيل لها.

أصبحت الصناعات اليدوية المحلية في السنوات ا�خيرة 
خاصة  ا�ردن،  في  اËجتماعية  للتنمية  رئيسية  أداة 
يفيات. ومن بعض أهم منتجات النساء في  للنساء الر
والبسط  الفضية  والمجوهرات  المطرزات  المجال  هذا 
متاجر  من  العديد  تقوم  حيث  الخزفية،  والصناعات 
العقبة بعرض البضائع المحلية، كما يمكنك رؤية بعض 
�مكانية  با�ضافة  أمامك،  يعملون  وهم  الحرفيين 

حصولك على بساط حسب طلبك.

الرغم من أن هذا السوق ليس ا�قدم في المنطقة إË أنه  على 
يارة  بسبب متاجره المنتقاة والمتنوعة؛ حيث تقوم بعض  يستحق الز
لتعكس فكرة  المحليين  للسكان  اليومية  السلع  بعرض  المحال  هذه 
معروضاتها  فتتجه  ا�خرى  المتاجر  بعض  أما  المحلية،  الحياة  عن 
المعروضات  �يجاد  ا�مثل  هو  المكان  وهذا  السياح.  �ستقطاب 
اليدوية، مÄبس سباحة ذات ا�سعار المناسبة، ساعة جديدة وتحف 

ملفتة لÈنظار.

16 - استكشف سوق العقبة

جميع القطع الفضية تحمل ختما كضمان للجودة .

عش أمجادالماضي
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17 - اكتشف أماكن العبادة
في  قبة  وأكبر  أول  علي،  بن  حسين  الشريف  مسجد  يارة  بز قم 
 Äيارة كنيسة ستي بز ا�ردن والمزخرفة بزخارف ثÄثية ا�بعاد أو قم 
أماكن  يارة  بز أو قم  القوية.  المعاصر وإضاءتها  بديكورها  ماريس 
با�ختيار  زايد، وتمتع  الشيخ  المدينة كمسجد  خارج مركز  تقع  أخرى 

البسيط لÈلوان والبنية با�ضافة للمنظر البانورامي لخليج العقبة.

18 - ما رأيك بتجربة الحناء
استخدمت النساء العربيات نبتة الحناء على شعرهن ولعÄج البشرة 
لقرون، حيث استمتعن بفوائدها وجوانبها التجميلية. وليومنا هذا 
ما زلن يستخدمنها الى جانب مواد التجميل الحديثة. وفي الماضي 
Ëجتماع  فرصة  الزفاف-  حفلة  قبل  تأتي  التي   – الحناء  ليلة  كانت 
تجميل  يتم  وكان  والرقص،  للغناء  الفتيات  وصديقاتها  العروس 
تقوم  واليوم،  وقدميها.  يديها  على  الحناء  برسم  العروس 
الغير دائم  أنواع الوشم  الحناء كنوع من  التجميل برسم  صالونات 

يد ذلك.  لجميع المناسبات لمن تر

- Ë تدخل المسجد في أوقات الصÄة.
- قم بارتداء مÄبس مناسبة، يجب تغطية الكتفين 

والركب.
- يجب على النساء تغطية رؤوسن

- قم بخلع حذائك قبل الدخول الى أي مسجد، فإما 
تقوم بوضعم في الخارج أو تضعم في كيس/ 

حقيبة وتدخلم معك
- Ë تأكل داخل المسجد

صدر أي ضوضاء، وقم بإطفاء هاتفك 
ُ
- حاول أË ت

تماما عند الدخول.
- حتى ان لم يكن الوقت وقت صÄة، Ë تقم بإزعاج 

المصلين، وË تقم بالوقوف بالقرب منم أو المشي 
أمامم.

 Ë با�مكان أخذ صور أو فيديو داخل المسجد، ولكن -
تقم بالتركيز على المصلين أثناء صÄتم أو أثناء 

قيامم بالوضوء خارج المسجد.

يارة المسجد  - ز
(ما يجب فعله وما � يجب فعله)

عش أمجادالماضي
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1 - إعرف أكثر عن حياة ما تحت الماء الخاصة
بالعقبة

وذلك عبر أخذ دورة متخصصة حول أسماء وأنواع 1000 صنف من 
ا�سماك، و300 نوع فرعي من المرجان التي قد تشاهدها في 

حال قمت برحلة غوص في أحد مواقع الغطس الـ 20 الخاصة.  

يارة متنزه العقبة البحري 2 - قم بز
لسبعة  تمتد  ية  البحر للحياة  محمية  منطقة  هي  الحديقة 
البحري  الحيد  حماية  على  وتساعد  الشاطئ،  على  كيلومترات 

يبة من شواطئ العقبة. ية القر والمرجان والبيئة البحر
لشرح  مخصصة  وغرفة  لÈصداف،  معرض  الحديقة  في  يوجد 
الحقائق العلمية لÈطفال، ومكتبة صغيرة ومطعم ومتجر للهدايا 

ية. التذكار

 لمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال بمتنزه
العقبة البحري

هاتف: 32035801(0)962+
admin@aqabamarinepark.jo :يد ا�لكتروني البر
www.aqabamarinepark.jo :الموقع ا�لكتروني

 لمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال بمتنزه
العقبة البحري

هاتف: 32035801(0)962+
admin@aqabamarinepark.jo :يد ا�لكتروني البر
www.aqabamarinepark.jo :الموقع ا�لكتروني

3 - ا¥كواريوم في محطة العلوم البحرية
الغطس  أو  الغوص  في  الرغبة  أو  الفرصة  لديك  تكن  لم  إذا 
باستخدام أنبوب التنفس فبإمكانك اËستمتاع بما يحتويه قاع خليج 
يارتك لمعرض  ية وأسماك متنوعة من خÄل ز العقبة من أحياء بحر
سمك  ية.  البحر العلوم  محطة  في  (ا�كواريوم)  ية  البحر ا�حياء 
الحجر  الببغاء وثعبان موراي والسÄحف وسمكة  ا�سد وسمك 
لÈنواع  با�ضافة  الموجودة،  المائية  ا�حياء  بعض  هي  السامة 
يبة التي تعرضها هذه المحطة والتي تستطيع التمتع  الكثيرة والغر
ا�حياء  هذه  بموطن  شبيهة  بيئة  في  الزجاج  عبر  بمشاهدتها 

ا�صلي في البحر.

عرف بأماكن الجذب السياحية بها وبالتجارب التي 
ُ
تتميز العقبة والمناطق المحيطة بها بعجائبها الطبيعية وإرثها الغني، كما أنها ت

تقدمها. با�ضافة لكل ذلك فإن العقبة موطن �حد أجمل النظم البيئية، فالحياة المائية للبحر ا�حمر لهي كنز بحد ذاته؛ كما أن 
الصحاري والجبال مليئة بالحياة الطبيعية وبا�سرار المخبئة التي تنتظر من يكتشفها ويعيش مغامرتها.

عرف بأماكن الجذب السياحية بها وبالتجارب التي 
ُ
تتميز العقبة والمناطق المحيطة بها بعجائبها الطبيعية وإرثها الغني، كما أنها ت

تقدمها. با�ضافة لكل ذلك فإن العقبة موطن �حد أجمل النظم البيئية، فالحياة المائية للبحر ا�حمر لهي كنز بحد ذاته؛ كما أن 
الصحاري والجبال مليئة بالحياة الطبيعية وبا�سرار المخبئة التي تنتظر من يكتشفها ويعيش مغامرتها.

عجائب الطبيعة

بعجائب  الغنية  المختلفة   بمناطقها  العقبة  تتميز 
السياحية  بجاذبيتها  والمعروفة  وتراثها،   ، طبيعتها 
وعمق تأثيرها على تجارب زوارها. وهي موطن لواحدة 
الحياة  وهي   Ëأ إدهاشا  ا�يكولوجية  النظم  أكثر  من 
ذاته،  حد  كنز في  الذي هو  اËحمر  البحر  على  المائية 
بالجواهر  المليئة  المحيطة   والجبال  الصحارى  وكذلك 
المخفية بانتظار من يكتشفها. إن مدينة العقبة ملتزمة 
بالسياحة الصديقة للبيئة، وتقدم العديد من ا�نشطة 
�كتشاف غرائبها. كما ويتفم القائمون على مدينة 
بيئتها  على  والسياحة  المدينة  حياة  تأثير  تماما  العقبة 
 Green)الطبيعية، لذلك تم تنفيذ برنامج المفتاح ا�خضر
Key) لتشجيع أصحاب ا�عمال السياحية ومدرائها للحد 
على  سلبا  المؤثرة  والعناصر  الضارة،  البيئية  اËثار  من 
 Blue)ا�زرق العلم  برنامج  تنفيذ  إلى  با�ضافة  البيئة. 
بالمعايير  ملتزمة  العقبة  شواطئ  يجعل  Flag)،مما 
المائية  الحياة  على  والمحافظة  للنظافة  الصارمة 

واستدامتها.

4 - استمتع بشواطىء العلم ا¥زرق
ومرافق المفتاح ا¥خضر

+962 (0)3 201 5144
 mssoffice@ju.edu.jo

 www.ju.edu.jo/mss

+962 (0)3 201 5144
 mssoffice@ju.edu.jo

 www.ju.edu.jo/mss
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(08:00 صباحا- 04:00 عصرا)(08:00 صباحا- 04:00 عصرا)من اËحد للخميسمن اËحد للخميس
يفتح معرض ا¥حياء البحرية (ا¥كواريوم) أبوابه يوميا

الجمعة والسبت والعطل الرسمية (08:00 صباحا- 05:00 عصرا)
هاتف :

يد ا�لكتروني : البر
الموقع اËلكتروني :



5 - محطة العقبة لمراقبة الطيور  
بمراقبة  ُيعنى   

ً
ياديا ر  

ً
مشروعا الطيور  لمراقبة  العقبة  محطة  عد 

ُ
ت

موسمي  خÄل  يقيا  وإفر وآسيا  أوروبا  قارة  بين  المهاجرة  الطيور 
المسار ا�هم لهجرة  المحطة على  إذ تقع  الربيع والخريف،  هجرة 
الطيور بين هذه القارات، وتشكل بموقعها عنق الزجاجة الرابط بين 
الدخول  قبل  ا�خيرة  ا�ستراحة  نقطة  وتعتبر  يقيا،  وإفر آسيا  قارتي 
لصحراء سيناء ونقطة ا�ستراحة ا�ولى بعد العبور من سيناء باتجاه 

آسيا.
حيث يستطيع مراقبي الطيور خÄل جوËتم اليومية في المحطة 
موسم  ذروة   خÄل  مختلفا  نوعا   80 يدعن  يز ما  مشاهدة  من 

الهجرة. 
أما المساحة الكلية لمرصد طيور العقبة فهي 0.5 كم تتكون من 
الماء الضحلة والعميقة مما يجعلها مسكنا مناسبا  الغابات وبرك 

�نواع متعددة من الطيور، دائما ما تكون مراقبتها أمرا ممتعا.
الملكية  الجمعية  قبل  من  الطيور  لمراقبة  العقبة  محطة  دار 

ُ
وت

من  والعديد  الطيور  بمراقبة  الموقع  ويهتم  الطبيعة،  لحماية 
المحافظة  على  الجمعية  وتعمل  أيضا.ً  بالبيئة  الرفيقة  النشاطات 
على استدامة الموارد داخل حدود المحطة للمحافظة على وجود 
عنى برفع 

ُ
الطيور المقيمة واستقطاب الطيور المهاجرة فيها، كما ت

مستوى الوعي البيئي الخاص بمراقبة الطيور من خÄل تطبيق برامج 
وأعداد  بأنواع  خاصة  بيانات  قاعدة  لتوفير  با�ضافة  لذلك،  خاصة 
محطة  بذلك   

ً
لة

á
مشك المنطقة  هذه  تعبر  التي  المهاجرة  الطيور 

بحث ودراسة خاصة بالطيور المهاجرة.

كثيرا  وتهتم  رخصة  وتحمل   Äمؤه غواصا  كنت  اذا 
الوطني  يق  الفر بمشاركة  قم  ية  البحر البيئة  بحماية 
أحد  في  العقبة  في  الغوص  مواقع  لحماية 
 Ëإ الرغم من تشكله مؤخرا  غطساتم، والذي على 
وأخرج  الغطسات  من  العديد  في  بالمبادرة  قام  أنه 

أطنانا من القمامة.
infoaqaba@aseza.jo :يد من المعلومات لمز

6 - الغوص لهدف
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وبالنسبة لموقع محطة العقبة لمراقبة الطيور فهي تقع 
في غابة الس¶م الواقعة بمحاذاة المعبر الجنوبي لوادي 

عربة في مدينة العقبة.
وريزدينس  المكوكي في منتجع  والباص  التذاكر  تتوفر  كما 

موفنبيك العقبة (من المنتجع وحتى المحطة).

وبالنسبة لموقع محطة العقبة لمراقبة الطيور فهي تقع 
في غابة الس¶م الواقعة بمحاذاة المعبر الجنوبي لوادي 

عربة في مدينة العقبة.
وريزدينس  المكوكي في منتجع  والباص  التذاكر  تتوفر  كما 

موفنبيك العقبة (من المنتجع وحتى المحطة).
يفتح المرصد أبوابه يوميا (ما عدا أيام الجمعة والعطل الرسمية) 

من 08:00 صباحا- آخر موعد للدخول 03:00 عصرا.
هاتف 

الموقع اËلكتروني
+962 (0)3 205 8825    

www.rscn.org.jo    



قم برحلة من التجديد، ا�سترخاء والتأمل في أحد منتجعات العقبة وألم حواسك بمجموعة مختارة 
من العناية والع�جات الخاصة بهذه المنتجعات ابتداء من الحمامات المغربية والتركية الى تنظيف الجسد 

بأم�ح البحر الميت وغرف البخار والبرك المائية. 

1 - ُعد بالزمن إلى الحمامات التركية
والمغربية الفخمة

جلسة تجمع بين غرف البخار والتدليك كفيلة بأن تنتزع منك أي ضيق 
أو هموم وأن تترك جسدك نظيفا بشكل لم تكن تتصوره. الحمام 
في  التجربة  أن  كما  والنساء،  للرجال  متوفر  العقبة  في  التركي 

الحمام المغربي ستدهشك بكل تأكيد.

2 - العناية بالجمال في صالونات العقبة المحلية

3 - دلل نفسك

للمنيكير  بجلسة  فتمتعي  حداثة،  أكثر  هو  عما  تبحثين  كنت  إذا 
تستطيعين  كذلك  العقبة.  صالونات  بكلفة معقولة في  والبديكير 
ساقيك  على  والليمون  السكر  §ستخدام  التقليدية  يقة  الطر تجربة 

كي تحققي ملمسا رائعا لجلدك.

فيها  بما  السياحية،  والمنتجعات  الكبرى  العقبة  فنادق  تقدم 
المنتجع المغربي الخاص بالنساء، فرص مميزة ل¯سترخاء وا§ستمتاع 
أنواعها.  بشتى  الجمال  ع¯جات  أو  والتدليك  والجاكوزي  بالساونا 

لتجربة شرقية حقيقية قم بتجربة جنا سبا.

حمام العقبة التركيحمام العقبة التركي
+962 (0)79 520 4440

شارع الملك حسين بن ط¯ل
+962 (0)79 520 4440

شارع الملك حسين بن ط¯ل

حمام باب الحارة التركيحمام باب الحارة التركي
+962 (0)79 966 3800

شارع الرشيد
+962 (0)79 966 3800

شارع الرشيد

منتجع جنا (حمام مغربي)منتجع جنا (حمام مغربي)
+962 (0)3 205 1991

شارع الرشيد
http://www.janna-spa.com

+962 (0)3 205 1991
شارع الرشيد

http://www.janna-spa.com

منتجع زارا منتجع زارا 
+962 (0)3 209 0300

منتجع وسبا موفنبيك تا§ باي العقبة
www.moevenpick-aqaba.com

+962 (0)3 209 0300
منتجع وسبا موفنبيك تا§ باي العقبة
www.moevenpick-aqaba.com

منتجع راديسون بلو منتجع راديسون بلو 
+962 (0)3 209 0777

منتجع راديسون بلو تا§ باي
www.radissonblu.com

+962 (0)3 209 0777
منتجع راديسون بلو تا§ باي
www.radissonblu.com

ينا ب¯زا ينا ب¯زامنتجع مار منتجع مار
+962 (0)3 209 2900

ينا ب¯زا فندق مار
www.marinaplaza.org

+962 (0)3 209 2900
ينا ب¯زا فندق مار

www.marinaplaza.org

منتجع  انتركونتيننتالمنتجع  انتركونتيننتال
+962 (0)3 209 0888

منتجع انتركونتيننتال العقبة
www.intercontinental.com

+962 (0)3 209 0888
منتجع انتركونتيننتال العقبة

www.intercontinental.com

منتجع كمبينسكيمنتجع كمبينسكي
+962 (0)3 209 0888

فندق كمبينسكي العقبة
www.kempinski-aqaba.com

+962 (0)3 209 0888
فندق كمبينسكي العقبة

www.kempinski-aqaba.com
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موبايل :
الموقع  :

موبايل :
الموقع  :

هاتف :
الموقع  :

الموقع ا�لكتروني : 

هاتف :
الموقع  :

الموقع ا�لكتروني : 

هاتف :
الموقع  :

الموقع ا�لكتروني : 

هاتف :
الموقع  :

الموقع ا�لكتروني : 

هاتف :
الموقع  :

الموقع ا�لكتروني : 

هاتف :
الموقع  :

الموقع ا�لكتروني : 



4 - انطلق مع جولة الباص المفتوح
قم بمشاهدة المعالم السياحية الرئيسية في المدينة أثناء ركوبك 
للباص المتوفر بأوقات واتجاهات مختلفة، كجولة الـ 45 دقيقة التي 
تأخذك لمركز المدينة والسوق وجولة الساعة والنصف التي تأخذك 

لمركز المدينة والشاطيء الجنوبي.

5 - اكتشف العقبة سيرا على ا©قدام
حيث  ا¹نتهاء،  على  اليوم  يوشك  عندما  العقبة  باكتشاف  قم 
ستكتشف أن جميع المعالم السياحية في المدينة يمكن الوصول 

اليها بسولة مشيا على اºقدام.

6 - امضي يومك في نادي بيرنيس الشاطئي
ساحل  طول  على  م   500 من  أكثر  الى  تصل  مسافة  على  يمتد 
العقبة، وهو النادي اºول من نوعه الذي يمكن الدخول اليه طوال 
الطعام والنشاطات  تناول  التسوق،  بين  يجمع  العام، والذي  أيام 
كركوب  المعتادة  الشاطئية  اºنشطة  الى  با¹ضافة  الترفيهية 
ياضات المائية والغطس (سنوركلينج)، ويقع نادي بيرنيس  اليخوت، الر
لمحبي  توفر  التي  العقبة  في  المختلفة  الغطس  مناطق  ضمن 
المرجانية  الشعاب  تواجد  أماكن  الى  الدخول  امكانية  الطبيعة 

ية لÁستمتاع بجمال روح البحر اºحمر. والشعاب البحر

7 - عش سحر الغروب على متن رحلة بالقارب

شاهد الشمس وهي تغرب خلف الجبال الى الغرب من البحر اºحمر 
الكرماني. واستمتع بمستوى آخر من  اللون  الى  أثناء تغير لونها 
الهادئة  للموسيقى  استماعك  أثناء  النفسية  والراحة  الصفاء 

وتناولك لشرابك المفضل.

8 - اشتري شقة في العقبة
الدافئ  بجوها  وتتميز  أوروبا  عن  قليلة  ساعات  العقبة  تبعد 
لقضاء  اºمثل  الموقع  بالفعل  وهي  العام،  طوال  المشمس 
بامت¯ك  لÆجانب  تسمح  اºردن  قوانين  أن  كما  التقاعد.  أو  ا¹جازات 
العقارات. على هذا اºساس، تستطيع شراء شقة في المدينة أو 
شاطئ  واجهة  لتطوير  الهادفة  السكنية  يع  المشار أحد  في 

العقبة. بإمكانك التمتع بمنظر البحر بأفضل أسعار في المنطقة.

من الموقف/ جنوب الحمامات، شارع التونسية

العقبة- إضافات صغيرة
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التذاكر ونقطة اµنط�ق

 للحجز، الرجاء التواصل مع ا�ستقبال الخاص بفندقك أو ا�تصال على:
هاتف : 799636363(0)962+
+962(0)796608084           

www.berenice.com.jo : الموقع ا§لكتروني



تقدم مطاعم العقبة وقبل البدء بالوجبة الرئيسة أنواعا متعددة من المقب¯ت، ابتداء بالمخلل¯ت الى تشكيلة غنية من 
المازات؛ وأكثر المقب¯ت شعبية هي الحمص (غموس مكون من حبات الحمص المطحونة والطحينية المصنوعة من السمسم) 
يج  والمتبل (باذنجان مشوي مع صلصة الطحينة) با¹ضافة الى اللبنة، التبولة، سلطة البقدونس والبرغل والخضراوات والكبة (مز

من اللحمة المفرومة والبصل المحشوة بعجينة برغل) وكبدة الدجاج والمعجنات اللذيذة والسلطات.

تقدم مطاعم العقبة وقبل البدء بالوجبة الرئيسة أنواعا متعددة من المقب¯ت، ابتداء بالمخلل¯ت الى تشكيلة غنية من 
المازات؛ وأكثر المقب¯ت شعبية هي الحمص (غموس مكون من حبات الحمص المطحونة والطحينية المصنوعة من السمسم) 
يج  والمتبل (باذنجان مشوي مع صلصة الطحينة) با¹ضافة الى اللبنة، التبولة، سلطة البقدونس والبرغل والخضراوات والكبة (مز

من اللحمة المفرومة والبصل المحشوة بعجينة برغل) وكبدة الدجاج والمعجنات اللذيذة والسلطات.

 (كرات صغيرة  مصنوعة من هريس الحمص مقلية بالزيت)  (كرات صغيرة  مصنوعة من هريس الحمص مقلية بالزيت) 

أما طعام ا¹فطار فيشمل عادة الحمص والمتبل والبيض واللبن 
واللبنة والسلطة والخبز، وعادة ما يصاحب ذلك الشاي الساخن 

ى المضاف اليه اوراق النعنع .
ّ
المحل

أما طعام ا¹فطار فيشمل عادة الحمص والمتبل والبيض واللبن 
واللبنة والسلطة والخبز، وعادة ما يصاحب ذلك الشاي الساخن 

ى المضاف اليه اوراق النعنع .
ّ
المحل

1 - طعام ا�فطار1 - طعام ا�فطار

3 - قم بتجربة ساندويش ف�فل3 - قم بتجربة ساندويش ف�فل

 تشكيلة واسعة من المعجنات اللذيذة مثل الصفيحة أو سمبوسك 
الجبنة أو السبانخ أو البطاطا . 

 تشكيلة واسعة من المعجنات اللذيذة مثل الصفيحة أو سمبوسك 
الجبنة أو السبانخ أو البطاطا . 

2 - خيار آخر لوجبة أو غداء خفيف2 - خيار آخر لوجبة أو غداء خفيف

لحمة عجل أو دجاج مشوي عل الفحم يوضع في خبز الشراك.لحمة عجل أو دجاج مشوي عل الفحم يوضع في خبز الشراك.

إفطار تقليدي مكّون من عجينة مسطحة يعلوها 
يج من الزعتر، السماق وحبوب السمسم با¹ضافة  مز

يتون، ويتم خبزها في الفرن، ويمكنك  يت الز الى ز
شراء المناقيش من أي مخبز في العقبة.

إفطار تقليدي مكّون من عجينة مسطحة يعلوها 
يج من الزعتر، السماق وحبوب السمسم با¹ضافة  مز

يتون، ويتم خبزها في الفرن، ويمكنك  يت الز الى ز
شراء المناقيش من أي مخبز في العقبة.

4 - قم بتجربة ساندويش الشاورما4 - قم بتجربة ساندويش الشاورما

مناقيش الزعتر:مناقيش الزعتر:
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2 سمك هامور (5 كغم)
1 كغم بصل أحمر
رأسان من الثوم

1 كغم ونصف أرز ذو الحبة الصغيرة
زيت ذرة للقلي

3-2 م¯عق زبدة
1 قرن فلفل حار

2 ليمون مجفف

البهارات
كمون

فلفل أسود
قرفة

بهارات مشكلة، 2 ورق غار،
 ملح

ين للتز
لوز وصنوبر مقليين

شرائح من الفلفل اºخضر واºحمر
شرائح ليمون

1 بعد تنظيف السمك بشكل جيد، قم بغسله بالماء 
والخل

2 قم بتقطيع كل سمكة الى ث¯ثة أجزاء: الرأس، 
الجسد، والذيل

3 انقع السمك بالبهارات، واتركه جانبا لمدة ساعة
4 قم بغسل اºرز واغمره بالماء لمدة 30 دقيقة

لتحضير صلصة البصل
1 قم بتقطيع البصل والثوم

2 قم بقلي البصل في قدر عميقة مع رشة من الملح
يك البصل بشكل متواصل، حتى يصبح لونه  3 قم بتحر

بني محمر
4 أضف كأسا من الماء الى البصل للحفاظ على اللون 
يج  بينما § يزال على الغاز واتركه ليغلي حتى يصبح المز

كثيفا.
5 قم بخلط البصل والمرقة مع كأس ماء إضافية في 

يج صلصة ناعمة. الخ¯ط حتى يصبح المز
6 قم بإرجاع صلصة البصل الى قدر الطبخ وأضف لترا من 

يج من جديد،  الماء المغلي، واشعل تحته ليغلي المز
ثم أضف رشة من القرفة، الفلفل اºسود، حب الهال، 

بهارات مشكلة، ورقتا غار، ليمونتان مجففتان وواحد 
فلفل حار.

يقة طبخ السمك طر
ضع قطع السمك في صلصة البصل حتى تنضج تماما

قم باستخراج السمك من الصلصة وضعه جانبا
اطهي اºرز بما تبقى من صلصة البصل حتى ُيطهى 

تماما
أضف الزبدة الى اºرز المطهي

قم بتضييف هذا الطبق على صحن تقديم كبير بحيث 
يكون اºرز في القاع والسمك فوقه

ًين اºرز والسمك باللوز والصنوبر المقليين إضافة لشرائح  ز
الليمون والفلفل اºخضر واºحمر.

2 سمك هامور (5 كغم)
1 كغم بصل أحمر
رأسان من الثوم

1 كغم ونصف أرز ذو الحبة الصغيرة
زيت ذرة للقلي

3-2 م¯عق زبدة
1 قرن فلفل حار

2 ليمون مجفف

البهارات
كمون

فلفل أسود
قرفة

بهارات مشكلة، 2 ورق غار،
 ملح

ين للتز
لوز وصنوبر مقليين

شرائح من الفلفل اºخضر واºحمر
شرائح ليمون

1 بعد تنظيف السمك بشكل جيد، قم بغسله بالماء 
والخل

2 قم بتقطيع كل سمكة الى ث¯ثة أجزاء: الرأس، 
الجسد، والذيل

3 انقع السمك بالبهارات، واتركه جانبا لمدة ساعة
4 قم بغسل اºرز واغمره بالماء لمدة 30 دقيقة

لتحضير صلصة البصل
1 قم بتقطيع البصل والثوم

2 قم بقلي البصل في قدر عميقة مع رشة من الملح
يك البصل بشكل متواصل، حتى يصبح لونه  3 قم بتحر

بني محمر
4 أضف كأسا من الماء الى البصل للحفاظ على اللون 
يج  بينما § يزال على الغاز واتركه ليغلي حتى يصبح المز

كثيفا.
5 قم بخلط البصل والمرقة مع كأس ماء إضافية في 

يج صلصة ناعمة. الخ¯ط حتى يصبح المز
6 قم بإرجاع صلصة البصل الى قدر الطبخ وأضف لترا من 

يج من جديد،  الماء المغلي، واشعل تحته ليغلي المز
ثم أضف رشة من القرفة، الفلفل اºسود، حب الهال، 

بهارات مشكلة، ورقتا غار، ليمونتان مجففتان وواحد 
فلفل حار.

يقة طبخ السمك طر
ضع قطع السمك في صلصة البصل حتى تنضج تماما

قم باستخراج السمك من الصلصة وضعه جانبا
اطهي اºرز بما تبقى من صلصة البصل حتى ُيطهى 

تماما
أضف الزبدة الى اºرز المطهي

قم بتضييف هذا الطبق على صحن تقديم كبير بحيث 
يكون اºرز في القاع والسمك فوقه

ًين اºرز والسمك باللوز والصنوبر المقليين إضافة لشرائح  ز
الليمون والفلفل اºخضر واºحمر.

الصيادية هو طبق العقبة التقليدي وهو عبارة عن سمك يوضع 
فوق الرز... أوبإمكانك أن تأكل شيء أبسط من ذلك مثل سمك 

البحر اºحمر كالهامور وسلطان إبراهيم مع بعض السلطة إلى 
جانبها.

الصيادية هو طبق العقبة التقليدي وهو عبارة عن سمك يوضع 
فوق الرز... أوبإمكانك أن تأكل شيء أبسط من ذلك مثل سمك 

البحر اºحمر كالهامور وسلطان إبراهيم مع بعض السلطة إلى 
جانبها.

5 - جرب الصيادية5 - جرب الصيادية

المقلوبة (طبقات من الخضار المقلية مع اللحم أو الدجاج واºرز)المقلوبة (طبقات من الخضار المقلية مع اللحم أو الدجاج واºرز)

خرى
ُ
خرى6 - أطباق تقليدية أ
ُ
6 - أطباق تقليدية أ

المسخن (دجاج مطو مع البصل والسماق توضع على طبقات 
يتون) يت الز من الخبز الرقيق المقلي بز

المسخن (دجاج مطو مع البصل والسماق توضع على طبقات 
يتون) يت الز من الخبز الرقيق المقلي بز

الكباب (لحم عجل مطحون متبل بالنعنع الطازج، الكزبرة والبقدونس 
والزنجبيل وعجينة الفلفل الحار اºخضر)

الكباب (لحم عجل مطحون متبل بالنعنع الطازج، الكزبرة والبقدونس 
والزنجبيل وعجينة الفلفل الحار اºخضر)

( تكفي 10 أشخاص)( تكفي 10 أشخاص)وصفة الصيادية وصفة الصيادية 
المكوناتالمكونات
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الطريقة (تحضير السمك واا�رز)الطريقة (تحضير السمك واا�رز)

نكهات العقبة



وهو عبارة عن وجبة دسمة من اºرز واللحم ولبن الجميد 
والصنوبر.

وهو عبارة عن وجبة دسمة من اºرز واللحم ولبن الجميد 
والصنوبر.

تناول البق¯وة المصنوعة من رقائق العجين المملوءة 
بالجوز والفستق المغمورة في قطر السكر وماء الورد. 

تناول البق¯وة المصنوعة من رقائق العجين المملوءة 
بالجوز والفستق المغمورة في قطر السكر وماء الورد. 

وإذا كنت ترغب في تناول ماهو أقل ح¯وة، فهناك 
المعمول المصنوع من عجين السميد المحشو بالتمر أو 

الجوز أو الفستق بطعم ماء الورد أو خ¯صة زهر البرتقال.

وإذا كنت ترغب في تناول ماهو أقل ح¯وة، فهناك 
المعمول المصنوع من عجين السميد المحشو بالتمر أو 

الجوز أو الفستق بطعم ماء الورد أو خ¯صة زهر البرتقال.

7 - � تفوت تجربة تناول الطبق التقليدي
 ا�ردني ”المنسف“

7 - � تفوت تجربة تناول الطبق التقليدي
 ا�ردني ”المنسف“

8 - تناول البق�وة8 - تناول البق�وة

وأكثر اºنواع شيوعا هو الرغيف . وأكثر اºنواع شيوعا هو الرغيف . 

وهناك أيضا الشراك الذي يصلح لعمل السندويشات .وهناك أيضا الشراك الذي يصلح لعمل السندويشات .

وخبز الطابون اºكثر سماكة المناسب للشوربات واºطباق 
الساخنة اºخرى .

وخبز الطابون اºكثر سماكة المناسب للشوربات واºطباق 
الساخنة اºخرى .

ويشكل الخبز جزءا هاما من الوجبة 
ا�ردنية 

ويشكل الخبز جزءا هاما من الوجبة 
ا�ردنية 

نكهات العقبة
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10 - عصير حسب الطلب10 - عصير حسب الطلب

عندما تتوق لتناول طعام خفيف وطازج، توجه إلى سوق العقبة 
المركزي لتجد منتجات العقبة المتنوعة من الفاكهة والخضراوات، 
يسل  التي  الخفيفة  للوجبات  أو  للرح¯ت  مثالية  خيارات  وهي 

حملها أثناء تجوالك في البلدة.

عندما تتوق لتناول طعام خفيف وطازج، توجه إلى سوق العقبة 
المركزي لتجد منتجات العقبة المتنوعة من الفاكهة والخضراوات، 
يسل  التي  الخفيفة  للوجبات  أو  للرح¯ت  مثالية  خيارات  وهي 

حملها أثناء تجوالك في البلدة.

يارة سوق الفواكه المليء 9 - قم بز
بالفواكه اللذيذة الطازجة وشتى أنواع الخضار. 

يارة سوق الفواكه المليء 9 - قم بز
بالفواكه اللذيذة الطازجة وشتى أنواع الخضار. 

عليك بتناول وجبة ا¹فطار مع الصائمين عند المغرب، 
حيث الخيارات العديدة والمتوفرة أمامك.

عليك بتناول وجبة ا¹فطار مع الصائمين عند المغرب، 
حيث الخيارات العديدة والمتوفرة أمامك.

وبالطبع § تنس إنهاء هذه الوجبة بتناول القطائف، 
قلى ثم 

ُ
وهي فطائر صغيرة محشوة بالجبن أو الجوز، ت

يتم غمسها في قطر السكر وماء الورد.

وبالطبع § تنس إنهاء هذه الوجبة بتناول القطائف، 
قلى ثم 

ُ
وهي فطائر صغيرة محشوة بالجبن أو الجوز، ت

يتم غمسها في قطر السكر وماء الورد.

أثناء تجوالك في السوق،  تناول العصير  بالرغبة في  عندما تشعر 
ستجد كل ما تشتهيه نفسك في مح¯ت العصير المحلية بالنكهة 

التي تفضلها ذات المذاق الرائع وبأقل اºسعار.

أثناء تجوالك في السوق،  تناول العصير  بالرغبة في  عندما تشعر 
ستجد كل ما تشتهيه نفسك في مح¯ت العصير المحلية بالنكهة 

التي تفضلها ذات المذاق الرائع وبأقل اºسعار.

قمر الدين والتمر الهندي هي من المشروبات 
اºساسية طيلة الشر الفضيل.

قمر الدين والتمر الهندي هي من المشروبات 
اºساسية طيلة الشر الفضيل.

وجبات ا�فطار في رمضان تجربة فريدة
 من نوعها. 

وجبات ا�فطار في رمضان تجربة فريدة
 من نوعها. 

نكهات العقبة
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السمك والمأكو�ت البحريةالسمك والمأكو�ت البحرية
1- مطعم علي بابا1- مطعم علي بابا

2- مطعم فيش ان2- مطعم فيش ان

3- مطعم فلوكا3- مطعم فلوكا

4- المحيط ل²سماك الطازجة4- المحيط ل²سماك الطازجة

5- مطعم ريد سي جريل5- مطعم ريد سي جريل

6- مطعم باراكودا6- مطعم باراكودا

7- مطعم مرسى صبا7- مطعم مرسى صبا

8- مطعم استاكوزا8- مطعم استاكوزا

9- مطعم شاطىء المبروك السياحي9- مطعم شاطىء المبروك السياحي

10- مطعم فش فش10- مطعم فش فش

11- مطعم العقبة هاوس 11- مطعم العقبة هاوس 

12- مطعم برج الحمام12- مطعم برج الحمام

+962 (0)3 201 3901+962 (0)3 201 3901

+962 (0)3 203 0860+962 (0)3 203 0860

+962 (0)3 209 0888+962 (0)3 209 0888

+962 (0)3 206 4400+962 (0)3 206 4400

+962 (0)79 744 6020+962 (0)79 744 6020

+962 (0)3 203 5196+962 (0)3 203 5196

+962 (0)79 621 1105+962 (0)79 621 1105

+962 (0)3 206 3304+962 (0)3 206 3304

+962 (0)3 206 1661+962 (0)3 206 1661

+962 (0)79 666 5859+962 (0)79 666 5859

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

WHERE TO EAT IN AQABA

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

شارع الحمامات التونسيةشارع الحمامات التونسية

فندق الكمبنسكي العقبةفندق الكمبنسكي العقبة

شارع النهضةشارع النهضة

شارع الملك الحسين بن ط¯لشارع الملك الحسين بن ط¯ل

منتجع و فندق الموفنبيك العقبةمنتجع و فندق الموفنبيك العقبة

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

شارع الملك الحسين بن ط¯لشارع الملك الحسين بن ط¯ل

شارع رغدانشارع رغدان

شارع السعادةشارع السعادة

شارع الملك الحسين بن ط¯لشارع الملك الحسين بن ط¯ل

منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020

أين تأكل في العقبة
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13- مطعم لورنس العرب13- مطعم لورنس العرب

14- مطعم �دورادا 14- مطعم �دورادا 

1- بستاشيو للحلويات 1- بستاشيو للحلويات 

2- حلويات أبو غربية2- حلويات أبو غربية

3- حلويات رائد القاضي3- حلويات رائد القاضي

4- حلويات العنبتاوي4- حلويات العنبتاوي

5- مطعم وترس بالم كورت5- مطعم وترس بالم كورت

6- جريل البحر ا�حمر6- جريل البحر ا�حمر

7- صن سيت 7- صن سيت 

+962 (0)79 889 9008+962 (0)79 889 9008

+962 (0)3 205 1234+962 (0)3 205 1234

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الحلويات الشرقيةالحلويات الشرقية

أطلق العنان لحاسة تذوق الحلوى

قم بمشاهدة ما تستعرضه واجهات 
المح¯ت من أصناف الحلوى العربية كالبق¯وة 

المرصوصة بأشكال جميلة تثير الشهية، قم 
بتناول البق¯وة المصنوعة من رقائق العجين 

المملوءة بالجوز والفستق والمغمورة في 
قطر السكر وماء الورد؛ با¹ضافة الى ذلك 

ستتمكن من رؤية صواني الكنافة – حلوى 
عربية شهيرة تتكون من العجين، الجبن وقطر 

السكر.

أطلق العنان لحاسة تذوق الحلوى

قم بمشاهدة ما تستعرضه واجهات 
المح¯ت من أصناف الحلوى العربية كالبق¯وة 

المرصوصة بأشكال جميلة تثير الشهية، قم 
بتناول البق¯وة المصنوعة من رقائق العجين 

المملوءة بالجوز والفستق والمغمورة في 
قطر السكر وماء الورد؛ با¹ضافة الى ذلك 

ستتمكن من رؤية صواني الكنافة – حلوى 
عربية شهيرة تتكون من العجين، الجبن وقطر 

السكر.

+962 (0)77 733 1164+962 (0)77 733 1164

+962 (0)3 205 0234+962 (0)3 205 0234

+962 (0)3 203 3070+962 (0)3 203 3070

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020

+962 (0)3 201 8181+962 (0)3 201 8181

+962 (0)3 209 0777+962 (0)3 209 0777
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الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

نادي بيرنيس الشاطئينادي بيرنيس الشاطئي

فندق الجولدن توليبفندق الجولدن توليب

شارع الحمامات التونسيةشارع الحمامات التونسية

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

شارع الملك الحسين بن ط¯لشارع الملك الحسين بن ط¯ل

الشويخ مولالشويخ مول

منتجع و فندق الموفنبيك العقبةمنتجع و فندق الموفنبيك العقبة

منتجع و فندق الموفنبيك العقبةمنتجع و فندق الموفنبيك العقبة

منتجع راديسون بلو تا§بايمنتجع راديسون بلو تا§باي

أين تأكل في العقبة



1 -مطعم روميرو- نادي اليخوت الملكي1 -مطعم روميرو- نادي اليخوت الملكي

2 -مطعم نادي الشاطئ2 -مطعم نادي الشاطئ

3 -مطعم الشط3 -مطعم الشط

4- مطعم وترس بالم كورت4- مطعم وترس بالم كورت

5- مطعم كورنيش5- مطعم كورنيش

6 -مطعم البتراء6 -مطعم البتراء

7- مطعم أرتيمس 7- مطعم أرتيمس 

8- مطعم غوستو8- مطعم غوستو

9 -مطعم ناين آي ام- بي ام9 -مطعم ناين آي ام- بي ام

10- مطعم سولير10- مطعم سولير

يتون  يتون 11 -مطعم الز 11 -مطعم الز

+962 (0)3 202 2404+962 (0)3 202 2404

+962  (0)3 209 3333+962  (0)3 209 3333

المأكو�ت العالمية
المطاعم العالمية

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

+962 (0)3 209 2900+962 (0)3 209 2900

+962 (0)3 205 1111+962 (0)3 205 1111

+962 (0)3 201 6636+962 (0)3 201 6636

+962 (0)3 203 1901+962 (0)3 203 1901

+962 (0)3 209 3209+962 (0)3 209 3209

+962 (0)3 209 0888+962 (0)3 209 0888

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020
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يزدنس موفنبيك العقبة يزدنس موفنبيك العقبةمنتجع ور منتجع ور

يزدنس موفنبيك العقبة يزدنس موفنبيك العقبةمنتجع ور منتجع ور

منتجع انتركونتننتال العقبةمنتجع انتركونتننتال العقبة

فندق خليج العقبةفندق خليج العقبة

 فندق وأجنحة دايز ان العقبة فندق وأجنحة دايز ان العقبة

فندق دبل تري باي هيلتون العقبةفندق دبل تري باي هيلتون العقبة

فندق كمبينسكي العقبة فندق كمبينسكي العقبة 

ينا ب¯زا  ينا ب¯زا فندق مار فندق مار

فندق اوريكسفندق اوريكس

نادي اليخوت الملكينادي اليخوت الملكي

ت¯باي / الشط ت¯باي / الشط 

أين تأكل في العقبة



12 -مطعم ناجل12 -مطعم ناجل

13 -مطعم وتراس بالم كورت13 -مطعم وتراس بالم كورت

14 -مطعم أزياب 14 -مطعم أزياب 

15 -مطعم بي واتش15 -مطعم بي واتش

16 -مطعم كينزي16 -مطعم كينزي

17 -مطعم الكورنيش17 -مطعم الكورنيش

18 -مارتيني لونج18 -مارتيني لونج

1 -مطعم فرموزا الصيني 1 -مطعم فرموزا الصيني 

2 -مطعم كانجي2 -مطعم كانجي

1 -مطعم الكابتن1 -مطعم الكابتن

2 - مطعم ناجل2 - مطعم ناجل

المطاعم الصينية

مطاعم دول البحر اºبيض المتوسط

+962 (0)3 206 0098 +962 (0)3 206 0098 

+962 (0)3 205 1111+962 (0)3 205 1111

+962 (0)3 201 6905+962 (0)3 201 6905

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020

+962 (0)3 209 0777+962 (0)3 209 0777

+962 (0)3 209 0777+962 (0)3 209 0777

+962 (0)3 209 0777+962 (0)3 209 0777

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222
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يزدينس موفنبيك العقبة يزدينس موفنبيك العقبة منتجع ور  منتجع ور

 منتجع وسبا موفنبيك تا§ باي منتجع وسبا موفنبيك تا§ باي

منتجع وسبا موفنبيك تا§ بايمنتجع وسبا موفنبيك تا§ باي

 راديسون بلو تا§ باي راديسون بلو تا§ باي

راديسون بلو تا§ بايراديسون بلو تا§ باي

راديسون بلو تا§ بايراديسون بلو تا§ باي

منتجع انتركونتيننتال العقبةمنتجع انتركونتيننتال العقبة

منتجع انتركونتننتال العقبةمنتجع انتركونتننتال العقبة

19 -كوبا كبانا19 -كوبا كبانا
الموقع : 

هاتف :
الموقع : 

775626262 77562626200962 00962هاتف :
بوابة العقبةبوابة العقبة

بوابة العقبة بوابة العقبة 

فندق اوريكسفندق اوريكس

شارع النهضةشارع النهضة

أين تأكل في العقبة



لمأكو§ت ا¹يطالية

لمطاعم الهندية/ الباكستانية/ التركية

+962 (0)3 202 2570+962 (0)3 202 2570

+962 (0)79 889 9008+962 (0)79 889 9008

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

+962 (0)3 202 2404+962 (0)3 202 2404

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 209 0888+962 (0)3 209 0888

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

+962 (0)3 201 6061+962 (0)3 201 6061

+962 (0)3 209 0777+962 (0)3 209 0777
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

منتجع موفنبيك تا§ باي العقبةمنتجع موفنبيك تا§ باي العقبة

فندق الكمبنسكي العقبة البحر ا§حمرفندق الكمبنسكي العقبة البحر ا§حمر

منتجع راديسوون بلو تا§بايمنتجع راديسوون بلو تا§باي

منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

نادي بيرنيس الشاطئينادي بيرنيس الشاطئي

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

نادي اليخوت الملكينادي اليخوت الملكي

3-مطعم هيت ويف3-مطعم هيت ويف

4-مطعم برج الحمام (لبناني)4-مطعم برج الحمام (لبناني)

5-مطعم الشاطئ الجنوبي5-مطعم الشاطئ الجنوبي

1 -بيتزا ديل كورسا1 -بيتزا ديل كورسا

2 -مطعم روميرو- نادي اليخوت الملكي2 -مطعم روميرو- نادي اليخوت الملكي

3 -مطعم كاسلينغو3 -مطعم كاسلينغو

4- ذا واك4- ذا واك

5- ديلي كافيه5- ديلي كافيه

1- المنقل تكا تشكن1- المنقل تكا تشكن



الوجبات السريعةالوجبات السريعة

+962 (0)3 203 3300+962 (0)3 203 3300

+962 (0)3 203 0330+962 (0)3 203 0330

+962 (0)3 203 3349+962 (0)3 203 3349

+962 (0)3 206 4545+962 (0)3 206 4545

+962 (0)79 889 9008+962 (0)79 889 9008

اذا كنت تفضل سندويشات البرجر وغيرها من الوجبات السريعة العالمية فإن العقبة لن تخيب أملك.اذا كنت تفضل سندويشات البرجر وغيرها من الوجبات السريعة العالمية فإن العقبة لن تخيب أملك.

+962 (0)3 201 3633+962 (0)3 201 3633

+962 (0)79 682 7814+962 (0)79 682 7814

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

منتجع وسبا موفنبيك تا§ باي العقبةمنتجع وسبا موفنبيك تا§ باي العقبة

شارع النهضةشارع النهضة

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

 نادي بيرنيس الشاطئي نادي بيرنيس الشاطئي

آيلة بارك- شارع الرشيدآيلة بارك- شارع الرشيد

بوابة العقبةبوابة العقبة

اي¯ بارك شارع الرشيد اي¯ بارك شارع الرشيد 

اي¯ بارك شارع الرشيد اي¯ بارك شارع الرشيد 

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

2-بركة مطعم بركة2-بركة مطعم بركة

3 -تكا تشكن3 -تكا تشكن

4 -مطعم أنتاليا4 -مطعم أنتاليا

يز بول يز بول1- مطعم بر 1- مطعم بر

2- لبناني سناك2- لبناني سناك

3 -ماكدونالدز3 -ماكدونالدز

4 -برجر كينج4 -برجر كينج

5 -مطعم كنتاكي5 -مطعم كنتاكي



+962 (0)3 203 2289+962 (0)3 203 2289

+962 (0)3 206 4545+962 (0)3 206 4545

+962 (0)3 209 3209+962 (0)3 209 3209

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

 المقاهي/مح�ت ا�يس كريم والحلويات المقاهي/مح�ت ا�يس كريم والحلويات

+962 (0)3 206 1234+962 (0)3 206 1234

عندما يحين الوقت للهدوئ او ا�سترخاء أثناء شرب القوة أو تناول الكيك والحلويات، ستجد أن هنالك العديد من الخيارات التي يمكنك 
تجربتها والتي تتنوع بين الحلويات المحلية أو ا�وروبية . وتتضمن خيارات ا�يس كريم البوظة ا�يطالية والعربية التقليدية، حيث ُيعتبر تناول ا�يس 

كريم العربي تجربة مختلفة كليا وذلك لتميز بنيتها وخفتها التي تأتي من إضافة المستكة أوالعلكة العربية إلى المحتويات.

عندما يحين الوقت للهدوئ او ا�سترخاء أثناء شرب القوة أو تناول الكيك والحلويات، ستجد أن هنالك العديد من الخيارات التي يمكنك 
تجربتها والتي تتنوع بين الحلويات المحلية أو ا�وروبية . وتتضمن خيارات ا�يس كريم البوظة ا�يطالية والعربية التقليدية، حيث ُيعتبر تناول ا�يس 

كريم العربي تجربة مختلفة كليا وذلك لتميز بنيتها وخفتها التي تأتي من إضافة المستكة أوالعلكة العربية إلى المحتويات.

+962 (0)3 206 3933+962 (0)3 206 3933

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300
27

أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

آيلة بارك- شارع السعادة آيلة بارك- شارع السعادة 

اي¯ بارك شارع الرشيداي¯ بارك شارع الرشيد

اي¯ بارك شارع الرشيداي¯ بارك شارع الرشيد

اي¯ بارك شارع الرشيداي¯ بارك شارع الرشيد

فندق الدبل تري باي هيلتونفندق الدبل تري باي هيلتون

منتجع موفنبيك تا§ باي العقبةمنتجع موفنبيك تا§ باي العقبة

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

منتجع وسبا موفنبيك تا§ باي العقبةمنتجع وسبا موفنبيك تا§ باي العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

6 -بوبايز6 -بوبايز

7- بيتزا هت7- بيتزا هت

8- انفينيتي تشيل آوت 8- انفينيتي تشيل آوت 

9-بمطعم سيجان9-بمطعم سيجان

10-ذا بيتش فرونت 10-ذا بيتش فرونت 

1- تشي تشي1- تشي تشي

يا جينز يا جينز2- غلور 2- غلور

3- سيراج بار 3- سيراج بار 

4 -سيجان4 -سيجان



+962 (0)79 889 9008+962 (0)79 889 9008

+962 (0)3 203 4020+962 (0)3 203 4020

+962 (0)3 202 2600+962 (0)3 202 2600

+962 (0)3 203 9898+962 (0)3 203 9898

+962  (0)79 678 4075+962  (0)79 678 4075

+962 (0)78 631 3032+962 (0)78 631 3032

+962 (0)79 659 9885+962 (0)79 659 9885

+962 (0)79 701 1101+962 (0)79 701 1101

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

اي¯ بارك شارع السعادةاي¯ بارك شارع السعادة

شارع الشريف حسين بن علي (دريم مول)شارع الشريف حسين بن علي (دريم مول)

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع :
 هاتف :

الموقع :
 هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

نادي بيرنيس الشاطئينادي بيرنيس الشاطئي

5-كافيه صباح5-كافيه صباح

6 -شو لذيذ6 -شو لذيذ

7 -مطعم البركة7 -مطعم البركة

8- بار ازوري8- بار ازوري

9 -مقهى برانيس9 -مقهى برانيس

10 -بريدج كافيه10 -بريدج كافيه

11 -وصالك11 -وصالك

12 -فيزا فيز 12 -فيزا فيز 

13 -� فونتانا13 -� فونتانا

14 -آفتر ايت14 -آفتر ايت

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222
الموقع : 

هاتف :
الموقع : 

هاتف :
منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

15 -ديلي كافيه15 -ديلي كافيه



+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

+962 (0)77 999 9980+962 (0)77 999 9980

+962 (0)79 806 6767+962 (0)79 806 6767

+962 (0)79 6449975+962 (0)79 6449975

+962 (0)3 202 2570+962 (0)3 202 2570

+962 (0)3 2016636+962 (0)3 2016636

+962 (0)3 203 1901+962 (0)3 203 1901

+962 (0)3 209 3209+962 (0)3 209 3209

+962 (0)3 209 0888+962 (0)3 209 0888

+962 (0)3 205 1111+962 (0)3 205 1111

+962 (0)3 205 1234+962 (0)3 205 1234

+962 (0)3 209 3209+962 (0)3 209 3209
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

فندق العقبة جولففندق العقبة جولف

فندق وأجنحة ديز إن العقبة فندق وأجنحة ديز إن العقبة 

دبل تري باي هيلتون العقبةدبل تري باي هيلتون العقبة

فندق كمبينسكي العقبةفندق كمبينسكي العقبة

فندق جولدن تيولبفندق جولدن تيولب

فندق غولدن توليبفندق غولدن توليب

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

16 -ذا بيتش فرونت16 -ذا بيتش فرونت

17 -مطعم وكافيه بابايا17 -مطعم وكافيه بابايا

18 -ناين دي سينما18 -ناين دي سينما

19 -جي�تو أونو19 -جي�تو أونو

20 -كوفي شوب العقبة20 -كوفي شوب العقبة

21 -بلو روف كوفي شوب21 -بلو روف كوفي شوب

22 -مقهى بالم كورت22 -مقهى بالم كورت

23 -آكوا �ونج23 -آكوا �ونج

24 -تي روم24 -تي روم

25 -مقهى وترس ديلي25 -مقهى وترس ديلي

شارع السعادةشارع السعادة الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

26 -زين 26 -زين 

الموقع :  فندق دبل تري هيلتون فندق دبل تري هيلتون
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

27 -ديوان 27 -ديوان 



باراتبارات
 من الخيارات

ً
 من الخياراتهل أنت مستعد لسرة ممتعة؟ ستجد أمامك عددا
ً
هل أنت مستعد لسرة ممتعة؟ ستجد أمامك عددا

شارع الحمامات التونسية (فندق الصفا)
+962 (0)3 202 2763

شارع الحمامات التونسية (فندق الصفا)
+962 (0)3 202 2763

شارع النهضة (فندق الكازار)
+962 (0)3 201 4131
شارع النهضة (فندق الكازار)
+962 (0)3 201 4131

فندق أوريكس
+962 (0)3 205 1111

فندق أوريكس
+962 (0)3 205 1111

فندق أوريكس
+962 (0)3 205 1111

فندق أوريكس
+962 (0)3 205 1111

فندق أوريكس
+962 (0)3 205 1111

فندق أوريكس
+962 (0)3 205 1111

منتجع انتركونتيننتال العقبة
+962 (0)3 209 2222

منتجع انتركونتيننتال العقبة
+962 (0)3 209 2222

بوابة العقبة
+962 (0)3 203 2030

بوابة العقبة
+962 (0)3 203 2030

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي
+962 (0)3 203 4020

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي
+962 (0)3 203 4020

منتجع موفنبيك العقبة
+962 (0)3 203 4020

منتجع موفنبيك العقبة
+962 (0)3 203 4020

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي
+962 (0)3 209 0300

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي
+962 (0)3 209 0300
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

يتيرن يتيرن1 - روفرز ر 1 - روفرز ر

2- أبو نواس2- أبو نواس

3 -بار وترس النافورة3 -بار وترس النافورة

4-بار سيراج4-بار سيراج

5- سي فيو5- سي فيو

6 - دولفين بار6 - دولفين بار

7 - سبارك بار7 - سبارك بار

8- سكاي باي8- سكاي باي

9 -ويفز بول بار9 -ويفز بول بار

10 -مارتينيز �ونج10 -مارتينيز �ونج



+962 (0)3 202 2404+962 (0)3 202 2404

+962 (0)79 786 1416+962 (0)79 786 1416

+962 (0) 79 889 9008+962 (0) 79 889 9008

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

+962 (0)3 203 3557+962 (0)3 203 3557

+962 (0)3 205 1234+962 (0)3 205 1234

+962  (0)3 201 5165+962  (0)3 201 5165

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300
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أين تأكل في العقبة

+962  (0)3 201 5165+962  (0)3 201 5165

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

نادي اليخوت الملكينادي اليخوت الملكي

فندق الميناءفندق الميناء

بوابة اºردنبوابة اºردن

نادي بيرنيس الشاطئينادي بيرنيس الشاطئي

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

فندق ومنتجع موفنبيك تا§ بيفندق ومنتجع موفنبيك تا§ بي

شارع السعادةشارع السعادة

فندق الجولدن توليبفندق الجولدن توليب

فندق مينافندق مينا

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

11 -بار سكيبيرز11 -بار سكيبيرز

12 -جازو بار12 -جازو بار

13 -تويست13 -تويست

14 بول بار 14 بول بار 

15 -ذا بوب بار15 -ذا بوب بار

16 -ميلو بار16 -ميلو بار

17 -بركة لوبي �ونج17 -بركة لوبي �ونج

18 -بار أزور18 -بار أزور

19 -بار النب�ء19 -بار النب�ء

20 -كروس رودز �ونج20 -كروس رودز �ونج

21 -اكس او �ونج21 -اكس او �ونج

+962  (0)3 209 3209+962  (0)3 209 3209
فندق دبل تري هيلتونفندق دبل تري هيلتون الموقع : 

هاتف :
الموقع : 

هاتف :

22 -ديوان 22 -ديوان 



الوجبات العربية السريعةالوجبات العربية السريعة
عد شطائر  الف°فل (كرات صغيرة من هريس الحمص المقلية، والشاورما (شرائح لحم أو الدجاج) من الوجبات العربية السريعة ا�كثر شعبية. 

ُ
ت

كما يمكنك أيضا العثور على مجموعة جيدة من المعجنات: كالصفيحة التي يعلوها اللحم أو المحشوة باللحم المفروم أو الجبن أو السبانخ 
أو البطاطا.

عد شطائر  الف°فل (كرات صغيرة من هريس الحمص المقلية، والشاورما (شرائح لحم أو الدجاج) من الوجبات العربية السريعة ا�كثر شعبية. 
ُ
ت

كما يمكنك أيضا العثور على مجموعة جيدة من المعجنات: كالصفيحة التي يعلوها اللحم أو المحشوة باللحم المفروم أو الجبن أو السبانخ 
أو البطاطا.

+962  (0)3 206 1900+962  (0)3 206 1900

+962 (0)79 920 4006+962 (0)79 920 4006

+962 (0)79 920 4006+962 (0)79 920 4006

+962 (0)3 201 8513+962 (0)3 201 8513

+962  (0)3 206 0111+962  (0)3 206 0111

+962 (0)3 201 3454+962 (0)3 201 3454

+962 (0)79 668 8585+962 (0)79 668 8585

+962 (0)3 201 7212 +962 (0)3 201 7212 

+962 (0)77 999 9980+962 (0)77 999 9980
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

شارع الحمامات التونسيةشارع الحمامات التونسية

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع رغدانشارع رغدان

شارع عمر الخيامشارع عمر الخيام

شارع النهضةشارع النهضة

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

شارع الملك حسين بن ط¯لشارع الملك حسين بن ط¯ل

شارع السعادةشارع السعادة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

1-مطعم الطازج1-مطعم الطازج

2 -شاورما بنت ريم  2 -شاورما بنت ريم  

3 -ف�فل وبس3 -ف�فل وبس

4-معجنات ومشاوي الطربوش4-معجنات ومشاوي الطربوش

يا المهندس يا المهندس5 -كفتير 5 -كفتير

6 -مطعم شيخ الحارة 6 -مطعم شيخ الحارة 

7 - تسقية 7 - تسقية 

8 -الشاطر حسن8 -الشاطر حسن

9 -مطعم وكافيه بابايا 9 -مطعم وكافيه بابايا 



+962  (0)79 549 1718+962  (0)79 549 1718

+962 (0)3 206 3737+962 (0)3 206 3737

+962 (0)79 594 2009+962 (0)79 594 2009

+962 (0)79 599 6885+962 (0)79 599 6885

+962 (0)79 755 5567+962 (0)79 755 5567

+962  (0)79 747 7602+962  (0)79 747 7602

+962  (0)79 661 1097+962  (0)79 661 1097

+962 (0)79 911 1500+962 (0)79 911 1500
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أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

شارع الملك الحسين بن ط¯لشارع الملك الحسين بن ط¯ل

شارع الملك الحسين بن ط¯لشارع الملك الحسين بن ط¯ل

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

آب¯ بارك- شارع الرشيدآب¯ بارك- شارع الرشيد

شارع رغدانشارع رغدان

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

شارع النهضةشارع النهضة

10-مطاعم سحسلني 10-مطاعم سحسلني 

11-شاورما تتبيله11-شاورما تتبيله

12 -فرح وي 12 -فرح وي 

يا كواترو ستاجيوني يا كواترو ستاجيوني13-بيزار 13-بيزار

-14-14

15-مازات15-مازات

16-تويستر هوت دوغ16-تويستر هوت دوغ

17-مطعم ابناء هاشم17-مطعم ابناء هاشم



+962 (0)78 608 0620+962 (0)78 608 0620

+962 (0)79 990 7267+962 (0)79 990 7267

+962 (0)3 206 0090+962 (0)3 206 0090

+962 (0)79 920 4006+962 (0)79 920 4006

+962  (0)3 203 2032+962  (0)3 203 2032

+962 (0)79 889 9008+962 (0)79 889 9008

+962 (0)3 209 3209+962 (0)3 209 3209

+962 (0)79 889 9008+962 (0)79 889 9008

+962 (0)3 201 6905+962 (0)3 201 6905

مأكو�ت شرق أوسطية تقليديةمأكو�ت شرق أوسطية تقليدية

34

أين تأكل في العقبة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

شارع السعادةشارع السعادة

فندق دبل تري - العقبةفندق دبل تري - العقبة

نادي بيرنيس الشاطئينادي بيرنيس الشاطئي

نادي بيرنيس الشاطئينادي بيرنيس الشاطئي

شارع النهضةشارع النهضة

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

1-ضيعة جدودنا1-ضيعة جدودنا

2-ركوة كنعان 2-ركوة كنعان 

3-بابا زعتر 3-بابا زعتر 

4-مطعم الكابتن 4-مطعم الكابتن 

5-البيت بيتك 5-البيت بيتك 

6-تيراس انفينيتي جريل 6-تيراس انفينيتي جريل 

7-العقبة كيتشن 7-العقبة كيتشن 

8-مطعم وخيمة لورنس العرب البدوية 8-مطعم وخيمة لورنس العرب البدوية 

9-فوانيس حارتنا 9-فوانيس حارتنا 



+962 (0)3 201 4788+962 (0)3 201 4788

+962 (0)3 201 6107+962 (0)3 201 6107

+962  (0)79 571 3350+962  (0)79 571 3350

+962 (0)3 209 2222+962 (0)3 209 2222

+962 (0)79 567 4447+962 (0)79 567 4447

+962 (0)3 203 5196+962 (0)3 203 5196

+962 (0)3 206 3304+962 (0)3 206 3304

+962 (0)3 209 0300+962 (0)3 209 0300

35

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

شارع رغدانشارع رغدان

شارع رغدانشارع رغدان

شارع رغدانشارع رغدان

شارع الملك حسين بن ط¯لشارع الملك حسين بن ط¯ل

منتجع ا§نتركونتننتال العقبةمنتجع ا§نتركونتننتال العقبة

شارع ا§مير محمدشارع ا§مير محمد

شارع رغدانشارع رغدان

منتجع وسبا موفنبيك تا§ بايمنتجع وسبا موفنبيك تا§ باي

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

الموقع : 
هاتف :

أين تأكل في العقبة

10-مطعم قصر الشام  10-مطعم قصر الشام  

11-الشامي11-الشامي

12-مطعم الشيف شرقاوي12-مطعم الشيف شرقاوي

13-السفراء13-السفراء

14-مطعم برج الحمام14-مطعم برج الحمام

15-مطعم مرسى صبا15-مطعم مرسى صبا

16-مطعم شاطىء مبروك السياحي16-مطعم شاطىء مبروك السياحي

17-مطعم ناجيل  17-مطعم ناجيل  



شارع الحمامات التونسيةشارع الحمامات التونسية

الفنادق

أين تقيم في العقبة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

شارع الملك حسين بن ط�ل

شارع الملك حسين بن ط�ل

1-دبل تري هيلتون – العقبة

2-منتجع إنتركونتيننتال العقبة

3- فندق كمبنسكي العقبة



شارع الشريف شاكر بن زايد

أين تقيم في العقبة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

شارع الملك حسين بن ط�ل

الشاطئ الجنوبي - تا�باي

4 -منتجع وريزدينس موفنبيك العقبة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

5-فندق ومنتجع موفنبيك تا� بي

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

6- فندق اوركس



الفنادق

أين تقيم في العقبة

الشاطئ الجنوبي - تا�باي

شارع الملك حسين بن ط�ل

شارع السعادة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

7- منتجع راديسون بلو تا� باي

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

1- فندق خليج العقبة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

2 -فندق ديز ان



الفنادق

الشاطئ الجنوبيالشاطئ الجنوبي

أين تقيم في العقبة

الشاطئ الجنوبي - تا�باي

شارع النهضة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

ينا ب�زا 3- فندق مار

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

1- فندق الكابتن

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

2 -منتجع كورال بيه نادي الغوص الملكي



الفنادق

شارع الملك حسين بن ط�لشارع الملك حسين بن ط�ل

شارع النهضة

شارع النهضة

شارع الطباري

أين تقيم في العقبة

الموقع :
الموقع ا�لكتروني :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

3- فندق كريستال

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

1 -فندق أكوافيستا

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

2 - فندق الكازار

3- فندق سيدار



شارع ا�مير محمد

شارع ا�مير محمد

أين تقيم في العقبة

شارع الحمامات التونسية

شارع قيروان

شارع الطاباري

4 -فندق ك�سيك

5 -فندق دريم

6- فندق دويك 2

7- فندق جردانة

8- فندق مسودة ب�زا

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:



أين تقيم في العقبة

شارع الحمامات التونسية

شارع الحمامات التونسية

شارع الحمامات التونسية

شارع الملك ط�ل

شارع الملك حسين بن ط�ل

9- فندق نيروخ 2
الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

10 -فندق الشعلة
الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

11 -فندق شويكي
الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

12 -فندق الزيتونة
الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

13 -فندق الزعتري
الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:



أين تقيم في العقبة

الفنادق

شارع رغدان

شارع رغدان

شارع رغدان

شارع الريم

1- فندق العامر 2

2 -فندق ا�ميرة

4 -فندق الزهرة الذهبية

الموقع :

هاتف :

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

3-فندق دويك 1



فنادق غير مصنفة

أين تقيم في العقبة

شارع الملك حسين بن ط�ل

شارع الحمامات التونسية

شارع السعادة

شارع السعادة

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

الموقع :

هاتف :

للحجوزات:

5- فندق شاطىء القمر

 6 -فندق الصفا

7-  المرسى

1- فندق جولدن تيولب



أين تقيم في العقبة

شارع النهضة

شارع النهضة

شارع النهضة

شارع السعادة

شارع الملك حسين بن ط�ل

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

3-ماي هوتيل

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

2 -فندق المينا

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

4 -فندق القدرة

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

5 -فندق الرعد

الموقع :

هاتف :
يد ا�لكتروني :  البر

للحجوزات:

6- فندق يافكو









ومنحدراتها  الرملية  ووديانها  الشاهقة  بهضابها  ا�ردن  في  المفتوحة  الصحراوية  المناطق  باقي  عن  رم  وادي  منطقة  تتميز 
المكسوة با�لوان النارية والترابية المتناغمة. وتشكل صحراء وادي رم عصب الحياة لنظام بيئي غاية في الندرة وموطنا مثاليا لثقافة 

بشرية قديمة، وهي ثقافة القبائل العربية الرعوية والتي تعرف بالبدو.

ومنحدراتها  الرملية  ووديانها  الشاهقة  بهضابها  ا�ردن  في  المفتوحة  الصحراوية  المناطق  باقي  عن  رم  وادي  منطقة  تتميز 
المكسوة با�لوان النارية والترابية المتناغمة. وتشكل صحراء وادي رم عصب الحياة لنظام بيئي غاية في الندرة وموطنا مثاليا لثقافة 

بشرية قديمة، وهي ثقافة القبائل العربية الرعوية والتي تعرف بالبدو.

� نبالغ إذا قلنا أن وادي رم ومنطقة الديسي المحيطة به هما بمثابة 
وكذلك  ا�رتحال  أو  التسلق  وهواة  الطبيعة  لمحبي  ا�مثل  الم¤ذ 
اقين لركوب الجمال �ول مرة وتناول ا�طعمة البدوية التقليدية  التو§
باستئجار  يرغب  بالدفء والنور، وأيضا لمن  نار متوهجة تمدهم  حول 
سفاري  رحلة  في  وا�نط¤ق  الخيل  ركوب  أو  رباعي  دفع  سيارة 
تستغرق عدة أيام.  كما أن المنطقة هي المكان ا�نسب لمن يفضل 
بالمنظر  التمتع  يمكنه  حيث  الصخب،  عن  بعيدا  هادئ  وقت  قضاء 
الخ¤ب الذي يطل عليه مركز زوار وادي رم، وفيما عدا ذلك هناك 
سلسلة واسعة من ا�نشطة والخبرات الصحراوية المتاحة والتي تلبي 

جميع ا�ذواق وا�هتمامات.

� نبالغ إذا قلنا أن وادي رم ومنطقة الديسي المحيطة به هما بمثابة 
وكذلك  ا�رتحال  أو  التسلق  وهواة  الطبيعة  لمحبي  ا�مثل  الم¤ذ 
اقين لركوب الجمال �ول مرة وتناول ا�طعمة البدوية التقليدية  التو§
باستئجار  يرغب  بالدفء والنور، وأيضا لمن  نار متوهجة تمدهم  حول 
سفاري  رحلة  في  وا�نط¤ق  الخيل  ركوب  أو  رباعي  دفع  سيارة 
تستغرق عدة أيام.  كما أن المنطقة هي المكان ا�نسب لمن يفضل 
بالمنظر  التمتع  يمكنه  حيث  الصخب،  عن  بعيدا  هادئ  وقت  قضاء 
الخ¤ب الذي يطل عليه مركز زوار وادي رم، وفيما عدا ذلك هناك 
سلسلة واسعة من ا�نشطة والخبرات الصحراوية المتاحة والتي تلبي 

جميع ا�ذواق وا�هتمامات.

المناظرالطبيعية ومواطن  النبات والحيوان   
شهدت منطقة ا�ردن منذ القدم  فترات جغرافية مت¤حقة أدت إلى 
تعرية طبقات الصخور الرملية المتماسكة، كما تسببت الز�زل وا�مطار 
ياح العاتية المحملة بالرمال في  التي تترسب في الصخور إلى جانب الر
تسريع عمليات التعرية.  لذا تشكلت سلسلة من التصدعات التي حدثت 
عبر طبقات الصخور الرملية التي تصل سماكتها إلى حوالي 700 م إلى 
الزمن إلى أروقة وأخاديد وادي رم  أن تحولت هذه التصدعات مع 

الشهيرة التي يمكن مشاهدتها في "قرية رم" ومنطقة الديسي.
 و�ن سول منطقة رم ترتفع بمعدل 1000م فوق سطح البحر، 
تتميز المنطقة بجو أبرد بكثير من مناطق أخرى في ا�ردن مثل مناطق 

السول الصحراوية شرقي ا�ردن أو ساحل البحر ا�حمر أو نر ا�ردن

يصل ارتفاع جبال الصخور الرملية المسامية في منطقة رم إلى أكثر من 
الينابيع  في  الحياة  Àعادة  يكفي  ما  ا�مطار  من  وتحصد  1700م، 
المختبئة في صخور الجرانيت الكثيفة. هذا وتنمو أشجار النخيل والتين 
السرخسية وا�عشاب  النباتات  أنواع  ا�بيض وغيرها من  الوزال  ونبات 
من  فائقة  بحماية  وتحظى  الصغيرة،  الواحات  هذه  في  العطرية 

المنحدرات المرتفعة.
لذا ترى أشجار العرعر التي تعمر �كثر من 800 سنة تنمو بقوة فوق 
مرتفعات رم, موفرة مصدر طعام  لحيوان البدن (الماعز الجبلي) وأيضا 
لÂنواع الوفيرة من الطيور المقيمة والمهاجرة. أما ا�نواع ا�خرى من 
الطيور الجارحة وطيور اللقلق والبجع، فتتخذ من وادي رم مكانا مفض¤ 
للراحة والتغذية لتكمل رحلتها إلى أفريقيا أو أوروبا. ويعد وادي رم 

بمثابة موطن آمن لطير ا�ردن الوطني وهو الطير الوردي. 

المناظرالطبيعية ومواطن  النبات والحيوان   
شهدت منطقة ا�ردن منذ القدم  فترات جغرافية مت¤حقة أدت إلى 
تعرية طبقات الصخور الرملية المتماسكة، كما تسببت الز�زل وا�مطار 
ياح العاتية المحملة بالرمال في  التي تترسب في الصخور إلى جانب الر
تسريع عمليات التعرية.  لذا تشكلت سلسلة من التصدعات التي حدثت 
عبر طبقات الصخور الرملية التي تصل سماكتها إلى حوالي 700 م إلى 
الزمن إلى أروقة وأخاديد وادي رم  أن تحولت هذه التصدعات مع 

الشهيرة التي يمكن مشاهدتها في "قرية رم" ومنطقة الديسي.
 و�ن سول منطقة رم ترتفع بمعدل 1000م فوق سطح البحر، 
تتميز المنطقة بجو أبرد بكثير من مناطق أخرى في ا�ردن مثل مناطق 

السول الصحراوية شرقي ا�ردن أو ساحل البحر ا�حمر أو نر ا�ردن

يصل ارتفاع جبال الصخور الرملية المسامية في منطقة رم إلى أكثر من 
الينابيع  في  الحياة  Àعادة  يكفي  ما  ا�مطار  من  وتحصد  1700م، 
المختبئة في صخور الجرانيت الكثيفة. هذا وتنمو أشجار النخيل والتين 
السرخسية وا�عشاب  النباتات  أنواع  ا�بيض وغيرها من  الوزال  ونبات 
من  فائقة  بحماية  وتحظى  الصغيرة،  الواحات  هذه  في  العطرية 

المنحدرات المرتفعة.
لذا ترى أشجار العرعر التي تعمر �كثر من 800 سنة تنمو بقوة فوق 
مرتفعات رم, موفرة مصدر طعام  لحيوان البدن (الماعز الجبلي) وأيضا 
لÂنواع الوفيرة من الطيور المقيمة والمهاجرة. أما ا�نواع ا�خرى من 
الطيور الجارحة وطيور اللقلق والبجع، فتتخذ من وادي رم مكانا مفض¤ 
للراحة والتغذية لتكمل رحلتها إلى أفريقيا أو أوروبا. ويعد وادي رم 

بمثابة موطن آمن لطير ا�ردن الوطني وهو الطير الوردي. 

زوايا مظلمة  الضيقة، هناك  ا�خاديد  العميقة وفي  المنحدرات  بين 
تتميز بمعدل رطوبة مناسب وتشكل موطنا لبعض الحيوانات النادرة 
غليظ  ذيل  ولها  ا�عشاب  تقتات   ضخمة  سحلية  وهو  الضب  مثل 

مغطى بنتوءات.

زوايا مظلمة  الضيقة، هناك  ا�خاديد  العميقة وفي  المنحدرات  بين 
تتميز بمعدل رطوبة مناسب وتشكل موطنا لبعض الحيوانات النادرة 
غليظ  ذيل  ولها  ا�عشاب  تقتات   ضخمة  سحلية  وهو  الضب  مثل 

مغطى بنتوءات.

تضاريس  أكثر  من  واحدة  رم  وادي  منطقة  تعد 
ا�ردن تأثرا بالعوامل الخارجية، وقد أعلنت الجمعية 
كمنطقة  منها  جزءا   الطبيعة  لحماية  الملكية 
محمية عام 1998. وتقوم سلطة منطقة العقبة 
هذه  على  با�شراف  حاليا  الخاصة  ا�قتصادية 
وتطويرها  السياحة  إدارة  ذلك  في  بما  المنطقة 
توفير  نفسه  الوقت  وفي  البيئية  الثروات  ورعاية 
البدوية  للمجتمعات  المستدامة  المعيشة  سبل 

المحلية.

تضاريس  أكثر  من  واحدة  رم  وادي  منطقة  تعد 
ا�ردن تأثرا بالعوامل الخارجية، وقد أعلنت الجمعية 
كمنطقة  منها  جزءا   الطبيعة  لحماية  الملكية 
محمية عام 1998. وتقوم سلطة منطقة العقبة 
هذه  على  با�شراف  حاليا  الخاصة  ا�قتصادية 
وتطويرها  السياحة  إدارة  ذلك  في  بما  المنطقة 
توفير  نفسه  الوقت  وفي  البيئية  الثروات  ورعاية 
البدوية  للمجتمعات  المستدامة  المعيشة  سبل 

المحلية.
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كانت منطقة وادي رم  بمثابة جسر يمر من خ¤له اÀنسان القديم في 
هجرته ورح¤ته ما بين أفريقيا وآسيا منذ قرابة 1.8 مليون سنة. وتوحي 
بأن  �حقة،  فترات  إلى  تاريخها  يعود  التي  العديدة  ا�ثرية  المواقع 
المنطقة كانت مأهولة بكثافة سكانية عالية خ¤ل فترات معينة، وفي 
محيط ا�ماكن التي وفرت �س¤فنا الماء والطعام والنباتات ووفرة 
الصيد، وبالتالي التمتع بأسلوب حياة غني وملئ بالخبرات والمغامرات. 
العصر  إلى  يعود  رم  البشري في منطقة وادي  الوجود  أن  ويبدو 
البيزنطيين  إلى عهد  وصو�  المي¤د)  قبل    17.000) القديم  الحجري 

(القرن 4 - 7 بعد المي¤د) والعهد اÀس¤مي.

كانت منطقة وادي رم  بمثابة جسر يمر من خ¤له اÀنسان القديم في 
هجرته ورح¤ته ما بين أفريقيا وآسيا منذ قرابة 1.8 مليون سنة. وتوحي 
بأن  �حقة،  فترات  إلى  تاريخها  يعود  التي  العديدة  ا�ثرية  المواقع 
المنطقة كانت مأهولة بكثافة سكانية عالية خ¤ل فترات معينة، وفي 
محيط ا�ماكن التي وفرت �س¤فنا الماء والطعام والنباتات ووفرة 
الصيد، وبالتالي التمتع بأسلوب حياة غني وملئ بالخبرات والمغامرات. 
العصر  إلى  يعود  رم  البشري في منطقة وادي  الوجود  أن  ويبدو 
البيزنطيين  إلى عهد  وصو�  المي¤د)  قبل    17.000) القديم  الحجري 

(القرن 4 - 7 بعد المي¤د) والعهد اÀس¤مي.

وفي الواقع أن ا�سم "رم" موجود في القرآن الكريم 
إرم،  باسم  الجغرافي ذكر  الموقع  أن هذا  يعتقد  حيث 
ويصف  "مرتفع".  أو  "عال"  يعني  آرامي  مصطلح  وهو 
النص القرآني هذا المكان بقوله تعالى في سورة الفجر 
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 µنق "Ramm" أو "Ram" وغالبا يكتب العلماء كلمة رم
وثمود،  عاد  قبيلتي  عاشت  وقد  العربي.  اللفظ  عن 
المذكورتين في القرآن أيضا، في تلك المنطقة في القرن 
الثاني قبل الميµد حياة رعوية وشبه بدوية تعتمدعلى 
رم  وادي  أصبح  الوقت  ذلك  وفي  والماعز.  ا�بل  تربية 
المنطقة  قبائل  تزوره  والحج،  الموسمي  للتسوق  مركزا 
من  العديد  بقايا  على  عثر  وقد  ا�نحاء.  شتى  من 
ا�سµم  قبل  ما  لفترة  تعود  التي  وا�ضرحة  المقامات 

في التµل السفحية لجبل أم العشرين وجبل رم.

وفي الواقع أن ا�سم "رم" موجود في القرآن الكريم 
إرم،  باسم  الجغرافي ذكر  الموقع  أن هذا  يعتقد  حيث 
ويصف  "مرتفع".  أو  "عال"  يعني  آرامي  مصطلح  وهو 
النص القرآني هذا المكان بقوله تعالى في سورة الفجر 
ِد(8)| 
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 µنق "Ramm" أو "Ram" وغالبا يكتب العلماء كلمة رم
وثمود،  عاد  قبيلتي  عاشت  وقد  العربي.  اللفظ  عن 
المذكورتين في القرآن أيضا، في تلك المنطقة في القرن 
الثاني قبل الميµد حياة رعوية وشبه بدوية تعتمدعلى 
رم  وادي  أصبح  الوقت  ذلك  وفي  والماعز.  ا�بل  تربية 
المنطقة  قبائل  تزوره  والحج،  الموسمي  للتسوق  مركزا 
من  العديد  بقايا  على  عثر  وقد  ا�نحاء.  شتى  من 
ا�سµم  قبل  ما  لفترة  تعود  التي  وا�ضرحة  المقامات 

في التµل السفحية لجبل أم العشرين وجبل رم.

بأنه  ا�ردن  رم  وادي  العالمي  التراث  لجنة  أعلنت  وقد 
موقع يمزج بين جمال الطبيعة الفريد وا�همية الثقافية، 
وبهذا انضم وادي رم الى كل من مدينة ا�نباط البتراء، 
آثار وفسيفساء البيزنطيين في أم رصاص وقصر ا�مويين 

الصحراوي في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

بأنه  ا�ردن  رم  وادي  العالمي  التراث  لجنة  أعلنت  وقد 
موقع يمزج بين جمال الطبيعة الفريد وا�همية الثقافية، 
وبهذا انضم وادي رم الى كل من مدينة ا�نباط البتراء، 
آثار وفسيفساء البيزنطيين في أم رصاص وقصر ا�مويين 

الصحراوي في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

تمركزت قبائل النبطيين العربية القديمة في البتراء منذ القرن الرابع قبل 
المي¤د وتمكن النبطيون  من السيطرة تدريجيا على طريق التجارة الذي 
يرة العربية ومنطقة البحر ا�بيض المتوسط. ونرى  يربط بين شبه الجز
إلى 32 بعد  (الذي يعود  ال¤ت  آلهة  النبطيين في معبد  آثار  اليوم 
المي¤د)، الموجود بالقرب من قرية رم الحديثة، وأيضاعلى منحوتات 
أعلى  ماء ش¤لة في  عين  الموجودة في  كتلك  ونقوش صخرية 

القرية. كما يوجد عدد من قنوات المياه والخزانات
المنحوتة في الطبقات الصخرية السفلى والسدود والتي تدل على 
الجود التي بذلها النبطيون  في تطوير نظام لحصاد وجمع المياه 

وبالتالي  مكنتم من توفير  مصدر حيوي في أرض شبه قاحلة.

تمركزت قبائل النبطيين العربية القديمة في البتراء منذ القرن الرابع قبل 
المي¤د وتمكن النبطيون  من السيطرة تدريجيا على طريق التجارة الذي 
يرة العربية ومنطقة البحر ا�بيض المتوسط. ونرى  يربط بين شبه الجز
إلى 32 بعد  (الذي يعود  ال¤ت  آلهة  النبطيين في معبد  آثار  اليوم 
المي¤د)، الموجود بالقرب من قرية رم الحديثة، وأيضاعلى منحوتات 
أعلى  ماء ش¤لة في  عين  الموجودة في  كتلك  ونقوش صخرية 

القرية. كما يوجد عدد من قنوات المياه والخزانات
المنحوتة في الطبقات الصخرية السفلى والسدود والتي تدل على 
الجود التي بذلها النبطيون  في تطوير نظام لحصاد وجمع المياه 

وبالتالي  مكنتم من توفير  مصدر حيوي في أرض شبه قاحلة.

انتقل  الرومان حيث  فقدت منطقة وادي رم أهميتها في عهد 
القسم ا�كبر من حركة التجارة إلى سوريا أو بدأ التجار بسلك الطرق 
البحرية على البحر ا�حمر، وعاد سكان وادي رم شبه المستقرين إلى 
العهد  خµل  عديدة  قوافل  المنطقة  عبرت  وقد  البدوية.  الحياة 
ا�سµمي؛ حيث كان الحجاج القادمون من الشام يأخذون قسطا من 
الراحة تحت عين ماء شµلة أو في وادي خزعلي الضيق الظليل، وقد 
وظل  هناك.  وجودهم  على  تشهد  العربية  باللغة  نقوشا  تركوا 
 للبدو إلى أن شجعتم الحكومة ا�ردنية على البقاء 

ً
وادي رم مركزا

وا�ستقرار هناك في أواخر السبعينيات.

انتقل  الرومان حيث  فقدت منطقة وادي رم أهميتها في عهد 
القسم ا�كبر من حركة التجارة إلى سوريا أو بدأ التجار بسلك الطرق 
البحرية على البحر ا�حمر، وعاد سكان وادي رم شبه المستقرين إلى 
العهد  خµل  عديدة  قوافل  المنطقة  عبرت  وقد  البدوية.  الحياة 
ا�سµمي؛ حيث كان الحجاج القادمون من الشام يأخذون قسطا من 
الراحة تحت عين ماء شµلة أو في وادي خزعلي الضيق الظليل، وقد 
وظل  هناك.  وجودهم  على  تشهد  العربية  باللغة  نقوشا  تركوا 
 للبدو إلى أن شجعتم الحكومة ا�ردنية على البقاء 

ً
وادي رم مركزا

وا�ستقرار هناك في أواخر السبعينيات.
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حياة البدو من الرعي إلى عالم السياحة
يبقى البدوي ذلك الشخص المرتحل في أقاصي الصحراء 
تخليه عن نمط  الرغم من   على 

ً
برفقة مواشيه طموحا

حياته التقليدي، فتراه في بعض ا�حيان يعيش في خيم 
  لزوار المنطقة. حيث 

ً
  أو مضيفا

ً
  أو مرشدا

ً
أو يعمل سائقا

النظام  لحماية  الملحة  والحاجة  السياحة  حركة  شجعت 
تسخير  على  البدو  من  الشابة  ا�جيال  الش  البيئي 
وفي  التقليدية،  ا�نشطة  في  ومهاراتم  معارفم 
ا�صيلة  البدوية  المحافظة على قيمم  نفسه  الوقت 
الضيافة.  وحسن  والشرف  الشجاعة  منها  نذكر  التي 
لواة  كمرشدين  العمل  إلى  البدن  صائدو  اتجه  وهكذا 
للقيام  حيواناتم  باستخدام  ا�بل  مربو  وبدأ  التسلق، 
برحµت � تخلو من المغامرة والتحدي، أما النساء فيقمن 
بتنظيم جمعيات تعاونية لصناعة الحرف اليدوية بتصاميم 
جميلة مستلهمة من بيئة وادي رم، وعكفت العائµت 
القاطنة في رم أو في الصحراء على استضافة الزوار في 

منازلها.

حياة البدو من الرعي إلى عالم السياحة
يبقى البدوي ذلك الشخص المرتحل في أقاصي الصحراء 
تخليه عن نمط  الرغم من   على 

ً
برفقة مواشيه طموحا

حياته التقليدي، فتراه في بعض ا�حيان يعيش في خيم 
  لزوار المنطقة. حيث 

ً
  أو مضيفا

ً
  أو مرشدا

ً
أو يعمل سائقا

النظام  لحماية  الملحة  والحاجة  السياحة  حركة  شجعت 
تسخير  على  البدو  من  الشابة  ا�جيال  الش  البيئي 
وفي  التقليدية،  ا�نشطة  في  ومهاراتم  معارفم 
ا�صيلة  البدوية  المحافظة على قيمم  نفسه  الوقت 
الضيافة.  وحسن  والشرف  الشجاعة  منها  نذكر  التي 
لواة  كمرشدين  العمل  إلى  البدن  صائدو  اتجه  وهكذا 
للقيام  حيواناتم  باستخدام  ا�بل  مربو  وبدأ  التسلق، 
برحµت � تخلو من المغامرة والتحدي، أما النساء فيقمن 
بتنظيم جمعيات تعاونية لصناعة الحرف اليدوية بتصاميم 
جميلة مستلهمة من بيئة وادي رم، وعكفت العائµت 
القاطنة في رم أو في الصحراء على استضافة الزوار في 

منازلها.

وادي رم من عالم البداوة إلى حاضر معاصر   
سكن البدو منطقة وادي رم �Ëف السنين، وقد عدلوا نمط حياتم 
للتأقلم مع البيئة شبه القاحلة التي تحيط بم. وكانوا في الماضي 
يربون اÀبل والماعز والخراف على ا�راضي الرملية والمنحدرات الجبلية 
ويعيشون في بيوت الشعر أو في الكوف. وفي مواسم معينة، 
كانوا يتنقلون مع مواشيم بحثا عن مناطق رعي أفضل ويساعدهم 
في ذلك ما تركه لم أس¤فم من معرفة وخبرة فيما يتعلق ببيئة 
الجبال الصحراوية، وكيفية إدارة مصادر المياه، وا�ستفادة من النباتات 

والحيوانات البرية كطعام ودواء.
أما نساء البدو، فبدأن بحياكة بيوت الشعر من صوف الماعز أو الخراف 
أو اÀبل. وتعد هذه البيوت من أنسب الحلول الممكنة التي تتيح لم 
إمكانية التحرك بحرية بحثا عن أماكن الرعي، والقدرة على تغيير مداخل 
بسط  صنعن  كما  ياح.  الر اتجاه  في  التغير  مع  للتأقلم  البيوت  تلك 
لدى  اÀبداعية  المهارات  على  تشهد  يين  للتز فنية  كتحف  مخططة 

نساء البدو والتي تظر جليا حتى في بيئة الصحراء القاسية.

وادي رم من عالم البداوة إلى حاضر معاصر   
سكن البدو منطقة وادي رم �Ëف السنين، وقد عدلوا نمط حياتم 
للتأقلم مع البيئة شبه القاحلة التي تحيط بم. وكانوا في الماضي 
يربون اÀبل والماعز والخراف على ا�راضي الرملية والمنحدرات الجبلية 
ويعيشون في بيوت الشعر أو في الكوف. وفي مواسم معينة، 
كانوا يتنقلون مع مواشيم بحثا عن مناطق رعي أفضل ويساعدهم 
في ذلك ما تركه لم أس¤فم من معرفة وخبرة فيما يتعلق ببيئة 
الجبال الصحراوية، وكيفية إدارة مصادر المياه، وا�ستفادة من النباتات 

والحيوانات البرية كطعام ودواء.
أما نساء البدو، فبدأن بحياكة بيوت الشعر من صوف الماعز أو الخراف 
أو اÀبل. وتعد هذه البيوت من أنسب الحلول الممكنة التي تتيح لم 
إمكانية التحرك بحرية بحثا عن أماكن الرعي، والقدرة على تغيير مداخل 
بسط  صنعن  كما  ياح.  الر اتجاه  في  التغير  مع  للتأقلم  البيوت  تلك 
لدى  اÀبداعية  المهارات  على  تشهد  يين  للتز فنية  كتحف  مخططة 

نساء البدو والتي تظر جليا حتى في بيئة الصحراء القاسية.

رم  وادي  ببدو  عالميا  اعترافا  اليونيسكو  منحت  عام 2005،  وفي 
التراث  الثقافي لم كأحد روائع  والبتراء باÀع¤ن عن مشروع الفضاء 

اÀنساني المتداول الشفوي غير الملموس.
رم  وادي  أراضي  الصغيرة  القبلية  المجموعات  من  العديد  سكنت 
ومنطقة الديسي. ومنذ فترة السبعينيات، بدأ البدو باستشعار فوائد 
ا�ستقرار هناك � سيما وأنم بدأوا بإرسال أو�دهم للمدارس. ومن 
مدينة  أنحاء  في  المتمركزة  الزوايدة  عشيرة  المجموعات  هذه 
الديسي، التي تعد حاليا واحدة من القرى الكبيرة التي تحتوي على 
مستودع ماء أرضي ضخم مما أتاح الفرصة للتنمية الزراعية. أما عشيرة 
ز�بيا فتعيش في قرية رم والمناطق المحيطة بها باتجاه الجنوب وقد 
لجأت إلى السياحة كوسيلة عيش جديدة إلى جانب تربية المواشي 

التقليدية.

رم  وادي  ببدو  عالميا  اعترافا  اليونيسكو  منحت  عام 2005،  وفي 
التراث  الثقافي لم كأحد روائع  والبتراء باÀع¤ن عن مشروع الفضاء 

اÀنساني المتداول الشفوي غير الملموس.
رم  وادي  أراضي  الصغيرة  القبلية  المجموعات  من  العديد  سكنت 
ومنطقة الديسي. ومنذ فترة السبعينيات، بدأ البدو باستشعار فوائد 
ا�ستقرار هناك � سيما وأنم بدأوا بإرسال أو�دهم للمدارس. ومن 
مدينة  أنحاء  في  المتمركزة  الزوايدة  عشيرة  المجموعات  هذه 
الديسي، التي تعد حاليا واحدة من القرى الكبيرة التي تحتوي على 
مستودع ماء أرضي ضخم مما أتاح الفرصة للتنمية الزراعية. أما عشيرة 
ز�بيا فتعيش في قرية رم والمناطق المحيطة بها باتجاه الجنوب وقد 
لجأت إلى السياحة كوسيلة عيش جديدة إلى جانب تربية المواشي 

التقليدية.

ُيعتبر البدو من أهم ثقافات التجمعات الرعوية في العالم ويتميزون بتراثم الشفوي غير الملموس وتقاليدهم الراسخة المرتبطة بنمط 
حياتم البدوي. وتشمل هذه الثقافة الشفوية والمعارف التقليدية كµ من الشعر وا�غاني والرقص والموسيقى وغيرها. كما يمتلك 

البدو نظاما قانونيا معقدا للغاية ينظم السلوكيات ا�جتماعية وحقوق ملكية المواشي واستخدام المصادر الطبيعية.

ُيعتبر البدو من أهم ثقافات التجمعات الرعوية في العالم ويتميزون بتراثم الشفوي غير الملموس وتقاليدهم الراسخة المرتبطة بنمط 
حياتم البدوي. وتشمل هذه الثقافة الشفوية والمعارف التقليدية كµ من الشعر وا�غاني والرقص والموسيقى وغيرها. كما يمتلك 

البدو نظاما قانونيا معقدا للغاية ينظم السلوكيات ا�جتماعية وحقوق ملكية المواشي واستخدام المصادر الطبيعية.

وادي رم ما بين البداوة والحداثةوادي رم ما بين البداوة والحداثة
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سواء كنت تخطط للبقاء لسويعات قليلة أو كنت تنوي اÀقامة لعدة 
البهية  رم  وادي  صحراء  بمزايا  للتمتع  خيارات  عدة  أمامك  أيام، 
تعود  بحيث  آسرة  أثرية  أماكن  من  تحتويه  وما  الديسي  ومنطقة 
ومعك ذكريات � تنسى. فبإمكانك ا�نط¤ق في رح¤ت في السيارة 
أو رح¤ت سفاري على اÀبل أو المشي أو التنزه (مدة هذه الرح¤ت 
تتراوح من نصف ساعة إلى عدة أيام). وإذا رغبت بالبقاء في الجو 
المنطقة  في  البدوية  الخيم  إحدى  في  اÀقامة  يمكنك  البدوي، 
المحمية التي توفر لك مختلف أشكال الترفيه كالطعام والموسيقى 
والقوة وغيرها, ويتم كل ذلك بتنظيم وإشراف مركز الزوار. وستجد 
هناك غرف ترجمة (باللغة اÀنجليزية والفرنسية والعربية) ودار سينما 
تعرض فيلما عن وادي رم، إلى جانب مح¤ت الحرف التي تبيع ما تنتجه 
واستراحات  مطعم  إلى  باÀضافة  فنية  تحف  من  البدويات  النساء 

ومكتب للشرطة السياحية.

يتعين عليك استخدام مرشد بدوي مسجل في المنطقة المحمية، 
ينصح   � القاعدة،  هذه  عليها  تنطبق   � التي  ا�ماكن  في  وحتى 
مرشد،  دون  رباعي  دفع  سيارة  باستخدام  الصحراء  في  بالتوغل 
اÀبل.  أو  الخيل  استئجارك  عند  استخدام مرشد  على  أحرص  وبالتالي 
الذين  المستقلين  المتعهدين  أو  المرافق  أصحاب  يكون  أن  ويجب 
وأن  رخصة،  على  حاصلين  المحمية  المنطقة  خارج  أنشطة  يقدمون 
يوظفوا بدوا من المنطقة كمرشدين وسائقين وأن يحترموا القواعد 

ا�ساسية لحماية البيئة.

أما إذا لم تقم بأي ترتيبات مسبقة، فيمكنك اختيار رحلة من القائمة 
المتوفرة في مركز الزوار. أو باستطاعتك الذهاب بمفردك أو مع زوار 
الركاب في سيارة دفع  اكتمال عدد  ينتظر  الذي  السائق  آخرين مع 
رباعي. وتتسع سيارات الجيب عادة إلى ستة أشخاص ويتم تقسيم 
التكلفة بين المسافرين، وتتفاوت ا�سعار بحسب مدة الرحلة. هناك 
جهتان توفران مثل هذه الرح¤ت هما: الجمعية التعاونية لوادي رم 
والجمعية التعاونية للديسي، تتجه ا�ولى في رحلة إلى جنوب قرية 
رم، بينما تتجه الثانية إلى الشرق باتجاه الديسي. وتمتعك المنطقتان 
الصخرية  والمنحوتات  الجسور  مثل  رائعة  وأثرية  طبيعية  بمناظر 

والنقوش والوديان الضيقة والصخور شديدة ا�نحدار وغيرها.

سواء كنت تخطط للبقاء لسويعات قليلة أو كنت تنوي اÀقامة لعدة 
البهية  رم  وادي  صحراء  بمزايا  للتمتع  خيارات  عدة  أمامك  أيام، 
تعود  بحيث  آسرة  أثرية  أماكن  من  تحتويه  وما  الديسي  ومنطقة 
ومعك ذكريات � تنسى. فبإمكانك ا�نط¤ق في رح¤ت في السيارة 
أو رح¤ت سفاري على اÀبل أو المشي أو التنزه (مدة هذه الرح¤ت 
تتراوح من نصف ساعة إلى عدة أيام). وإذا رغبت بالبقاء في الجو 
المنطقة  في  البدوية  الخيم  إحدى  في  اÀقامة  يمكنك  البدوي، 
المحمية التي توفر لك مختلف أشكال الترفيه كالطعام والموسيقى 
والقوة وغيرها, ويتم كل ذلك بتنظيم وإشراف مركز الزوار. وستجد 
هناك غرف ترجمة (باللغة اÀنجليزية والفرنسية والعربية) ودار سينما 
تعرض فيلما عن وادي رم، إلى جانب مح¤ت الحرف التي تبيع ما تنتجه 
واستراحات  مطعم  إلى  باÀضافة  فنية  تحف  من  البدويات  النساء 

ومكتب للشرطة السياحية.

يتعين عليك استخدام مرشد بدوي مسجل في المنطقة المحمية، 
ينصح   � القاعدة،  هذه  عليها  تنطبق   � التي  ا�ماكن  في  وحتى 
مرشد،  دون  رباعي  دفع  سيارة  باستخدام  الصحراء  في  بالتوغل 
اÀبل.  أو  الخيل  استئجارك  عند  استخدام مرشد  على  أحرص  وبالتالي 
الذين  المستقلين  المتعهدين  أو  المرافق  أصحاب  يكون  أن  ويجب 
وأن  رخصة،  على  حاصلين  المحمية  المنطقة  خارج  أنشطة  يقدمون 
يوظفوا بدوا من المنطقة كمرشدين وسائقين وأن يحترموا القواعد 

ا�ساسية لحماية البيئة.

أما إذا لم تقم بأي ترتيبات مسبقة، فيمكنك اختيار رحلة من القائمة 
المتوفرة في مركز الزوار. أو باستطاعتك الذهاب بمفردك أو مع زوار 
الركاب في سيارة دفع  اكتمال عدد  ينتظر  الذي  السائق  آخرين مع 
رباعي. وتتسع سيارات الجيب عادة إلى ستة أشخاص ويتم تقسيم 
التكلفة بين المسافرين، وتتفاوت ا�سعار بحسب مدة الرحلة. هناك 
جهتان توفران مثل هذه الرح¤ت هما: الجمعية التعاونية لوادي رم 
والجمعية التعاونية للديسي، تتجه ا�ولى في رحلة إلى جنوب قرية 
رم، بينما تتجه الثانية إلى الشرق باتجاه الديسي. وتمتعك المنطقتان 
الصخرية  والمنحوتات  الجسور  مثل  رائعة  وأثرية  طبيعية  بمناظر 

والنقوش والوديان الضيقة والصخور شديدة ا�نحدار وغيرها.

لورنس ووادي رم
لورنس  فيلم  خ¤ل  من  رم   وادي  على  الغرب  تعّرف 
العرب  الذي صوره المخرج ديفيد لين عام 1962 في 
ربوع منطقة وادي رم. ويحكي هذا الفيلم قصة ضابط 
الجيش والكاتب البريطاني تي إي لورنس الذي كانت له 
تجربة غنية في هذه المنطقة؛ حيث رأى أنها في غاية 
و   1916 عامي  مناسبات  عدة  في  وزارها  الروعة 
1917.  وتجدر اÀشارة هنا إلى أن علم ا�ساطير الحديث 
يميل إلى المبالغة في ع¤قة لورنس بوادي رم؛ ففي  
العقبة" من  إلى  " لورنس في طريقه  يمر  الواقع لم 
منطقة وادي رم، إنما سلك الطريق الذي يعرف اËن 
بطريق العقبة الحديث. ولم يشكل أي من جبال وادي 
رم مصدر إلهام لعنوان روايته ا�دبية حول الثورة العربية 
قام  وإنما  السبعة"،  الحكمة  "أعمدة  بعنوان  الكبرى 
الجبال.  أحد  على  الكتاب  اسم  بإط¤ق  الجدد  السياح 
ا�خرى  ا�ماكن  العديد من  ارتبطت  نحو مماثل،  وعلى 
بشكل خاطئ بالكاتب البريطاني مثل "عين ماء لورنس" أو 
"قلعة لورنس" التي هي في الواقع واحدة من اËثار 
العثمانية. ومع ذلك، أصبحت أسماء هذه ا�ماكن جزءا 

� يتجزأ من قصة وادي رم الساحرة.
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الجيش والكاتب البريطاني تي إي لورنس الذي كانت له 
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قام  وإنما  السبعة"،  الحكمة  "أعمدة  بعنوان  الكبرى 
الجبال.  أحد  على  الكتاب  اسم  بإط¤ق  الجدد  السياح 
ا�خرى  ا�ماكن  العديد من  ارتبطت  نحو مماثل،  وعلى 
بشكل خاطئ بالكاتب البريطاني مثل "عين ماء لورنس" أو 
"قلعة لورنس" التي هي في الواقع واحدة من اËثار 
العثمانية. ومع ذلك، أصبحت أسماء هذه ا�ماكن جزءا 

� يتجزأ من قصة وادي رم الساحرة.

في عام 1962 تم اعتماد وادي رم ليكون مكان تصوير 
معظم مشاهد فيلم لورنس العرب للمخرج ديفيد ليون

في عام 1962 تم اعتماد وادي رم ليكون مكان تصوير 
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استمتع بثقافة البدو اليومية وقم بعجن خبز العربود أو الشراك مع 
البدوي. وضع  العجرم  بصابون  يديك  المحليين، ثم قم بغسل  البدو 
لذلك  باÀضافة  والشمس،  الرمال  من  لحمايتهما  عينيك  في  الكحل 
تّجمل بوضع الحنا وتمتع بطعم البهارات الخفيف للقوة البدوية أو 

امضي ليلة في خيمة بدوية مصنوعة من شعر الماعز.

استمتع بثقافة البدو اليومية وقم بعجن خبز العربود أو الشراك مع 
البدوي. وضع  العجرم  بصابون  يديك  المحليين، ثم قم بغسل  البدو 
لذلك  باÀضافة  والشمس،  الرمال  من  لحمايتهما  عينيك  في  الكحل 
تّجمل بوضع الحنا وتمتع بطعم البهارات الخفيف للقوة البدوية أو 

امضي ليلة في خيمة بدوية مصنوعة من شعر الماعز.

المحمية  المنطقة  داخل  للبدو  مخيم  في  مكوثك 
فرصة  لك  يتيح  فو  للنوم,  مكان  توفير  مجرد  يتجاوز 
حقيقية �كتشاف طبيعة الحياة البدوية. فإضافة إلى 
النوم في خيمة من شعر الماعز سيكون باستطاعتك 
ا�مسيات  وقضاء  التقليدي  البدو  طعام  تذوق 
الممتعة حول نيران المخيم أثناء شرب القوة البدوية 

والموسيقى التقليدية وتجاذب أطراف الحديث،
الواقعة  البدو  المعلومات حول مخيمات  للمزيد من   
خارج وداخل المنطقة المحمية، الرجاء التواصل مع مركز 

زوار وادي رم.

المحمية  المنطقة  داخل  للبدو  مخيم  في  مكوثك 
فرصة  لك  يتيح  فو  للنوم,  مكان  توفير  مجرد  يتجاوز 
حقيقية �كتشاف طبيعة الحياة البدوية. فإضافة إلى 
النوم في خيمة من شعر الماعز سيكون باستطاعتك 
ا�مسيات  وقضاء  التقليدي  البدو  طعام  تذوق 
الممتعة حول نيران المخيم أثناء شرب القوة البدوية 

والموسيقى التقليدية وتجاذب أطراف الحديث،
الواقعة  البدو  المعلومات حول مخيمات  للمزيد من   
خارج وداخل المنطقة المحمية، الرجاء التواصل مع مركز 

زوار وادي رم.

ابدأ من مركز الزوار
منطقة  سلطة  تديرها  طبيعية  محمية  رم  وادي  إن 
الضروري ا�نط¤ق من  الخاصة. من  العقبة ا�قتصادية 
على  للحصول  المناسب  المكان  فو  الزوار،  مركز 
ا�د�ء  واستئجار  المنطقة،  عن  الضرورية  المعلومات 
السياحيين، وشراء المصنوعات اليدوية المحلية، والتمتع 
رم  وادي  قصة  تسرد  التي  الجديدة  الترجمة  بقاعة 
البشرية وتحكي تاريخ الوادي الطبيعي. كما تستطيع أن 
تمتع نفسك في وادي رم بمشاهد الصحراء المبرة 
الغنية  اËثار  جانب  إلى  الصحراء،  في  البرية  والحياة 

والثقافة البدوية التي تتسم با�صالة الدائمة.

ابدأ من مركز الزوار
منطقة  سلطة  تديرها  طبيعية  محمية  رم  وادي  إن 
الضروري ا�نط¤ق من  الخاصة. من  العقبة ا�قتصادية 
على  للحصول  المناسب  المكان  فو  الزوار،  مركز 
ا�د�ء  واستئجار  المنطقة،  عن  الضرورية  المعلومات 
السياحيين، وشراء المصنوعات اليدوية المحلية، والتمتع 
رم  وادي  قصة  تسرد  التي  الجديدة  الترجمة  بقاعة 
البشرية وتحكي تاريخ الوادي الطبيعي. كما تستطيع أن 
تمتع نفسك في وادي رم بمشاهد الصحراء المبرة 
الغنية  اËثار  جانب  إلى  الصحراء،  في  البرية  والحياة 

والثقافة البدوية التي تتسم با�صالة الدائمة.
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عن  أكثر  وتعلم  الصحراء  يرعون قطعانم في  البدو وهم  شاهد 
عتبر هذه 

ُ
ت حيث  الحياة،  قيد  على  البقاء  وأساليبم في  عاداتم 

طريقة عبقرية للتمتع  واÀقتراب من وادي رم وسكانه الذين عاشوا 
حياة تماشت مع قساوة الصحراء منذ قرون.

أكثر عن  وتعلم  الصحراء  يرعون قطعانم في  البدو وهم  شاهد 
عتبر هذه 

ُ
ت حيث  الحياة،  قيد  على  البقاء  وأساليبم في  عاداتم 

طريقة عبقرية للتمتع  واÀقتراب من وادي رم وسكانه الذين عاشوا 
حياة تماشت مع قساوة الصحراء منذ قرون.

ستكون تجربة الطعام هذه أحد ا�كثر اللحظات شدا Àنتباهك، فتناول 
وجبة تم طهيها بطريقة الزرب (فرن تحت ا�رض) والتي يعتمدها البدو 
ليس با�مر الذي تقوم به بشكل يومي. ففي ا�صل تم استخدام 
هذه الطريقة لطهي خروف كامل، الدجاج أو لحم العجل، حيث تقوم 
هذه الطريقة بطهي اللحم بشكل بطيء لÛحتفاظ بنكهات اللحم 
يا من الداخل. واليوم أضاف البدو  الذي يكون مقرمشا من الخارج وطر

البطاطا والخضروات الى اللحم.

ستكون تجربة الطعام هذه أحد ا�كثر اللحظات شدا Àنتباهك، فتناول 
وجبة تم طهيها بطريقة الزرب (فرن تحت ا�رض) والتي يعتمدها البدو 
ليس با�مر الذي تقوم به بشكل يومي. ففي ا�صل تم استخدام 
هذه الطريقة لطهي خروف كامل، الدجاج أو لحم العجل، حيث تقوم 
هذه الطريقة بطهي اللحم بشكل بطيء لÛحتفاظ بنكهات اللحم 
يا من الداخل. واليوم أضاف البدو  الذي يكون مقرمشا من الخارج وطر

البطاطا والخضروات الى اللحم.

         بالرغم من أن ركوب الجمال ليس هو الطريقة المريحة للتنقل 
دائما، إ� أنها الطريقة التقليدية ا�كثر أصالة لرؤية الصحراء، فالرحلة على 
ظر الجمل تضعك بالفعل في قلب تجربة ارتياد مجاهل الصحراء. وغالبا 
مثل هذه الرح¤ت تستغرق يوما، لكن إذا كنت قد تأقلمت مع خطى 
في  أطول  لرحلة  نفسك  تهيئ  أن  فبإمكانك  البطيء  الجمل  سير 

الصحراء تقودك إلى العقبة أو مدينة البتراء.

         بالرغم من أن ركوب الجمال ليس هو الطريقة المريحة للتنقل 
دائما، إ� أنها الطريقة التقليدية ا�كثر أصالة لرؤية الصحراء، فالرحلة على 
ظر الجمل تضعك بالفعل في قلب تجربة ارتياد مجاهل الصحراء. وغالبا 
مثل هذه الرح¤ت تستغرق يوما، لكن إذا كنت قد تأقلمت مع خطى 
في  أطول  لرحلة  نفسك  تهيئ  أن  فبإمكانك  البطيء  الجمل  سير 

الصحراء تقودك إلى العقبة أو مدينة البتراء.

5 - أما إذا أردت القيام برحلة سريعة، 
فيمكنك ركوب الخيل، حيث يوفر "خيول 

وادي رم" الخيل والجمال لمن يريد.

5 - أما إذا أردت القيام برحلة سريعة، 
فيمكنك ركوب الخيل، حيث يوفر "خيول 

وادي رم" الخيل والجمال لمن يريد.

الحديثة  النقل  6-كذلك لديك خيار استخدام وسائل 
المتوفرة أيضا في وادي رم، فهناك مركبات الدفع 
يارة  ز المتوسطة. وبا�مكان  النقل  الرباعي وسيارات 
معظم المواقع الرئيسية في رح�ت تمتد من ساعة 
إلى ست ساعات، كما يمكنك استئجار سيارة لمدة 
يوم كامل أو حتى الصباح التالي للقيام بما ترغب به 

من رح�ت تناسب ذوقك الخاص

الحديثة  النقل  6-كذلك لديك خيار استخدام وسائل 
المتوفرة أيضا في وادي رم، فهناك مركبات الدفع 
يارة  ز المتوسطة. وبا�مكان  النقل  الرباعي وسيارات 
معظم المواقع الرئيسية في رح�ت تمتد من ساعة 
إلى ست ساعات، كما يمكنك استئجار سيارة لمدة 
يوم كامل أو حتى الصباح التالي للقيام بما ترغب به 

من رح�ت تناسب ذوقك الخاص

هاتف: 795802108 (0)962+
rumhorses@yahoo.com :بريد الكتروني 

هاتف: 795802108 (0)962+
rumhorses@yahoo.com :بريد الكتروني 

حظيت جو�ت الجمال السياحية بنقاط إضافية لكونها جو�ت صديقة للبيئةحظيت جو�ت الجمال السياحية بنقاط إضافية لكونها جو�ت صديقة للبيئة

2 - يوم مع الرعاة2 - يوم مع الرعاة

3 -طعام مطو تحت ا¥رض3 -طعام مطو تحت ا¥رض

وادي رم
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9 -جولة على متن منطاد الواء الساخن9 -جولة على متن منطاد الواء الساخن

10 - تتبع رحلة لورنس العرب خطوة بخطوة 
القابعة فوق  وصو� إلى عين ماء شªلة 

قرية رم.

10 - تتبع رحلة لورنس العرب خطوة بخطوة 
القابعة فوق  وصو� إلى عين ماء شªلة 

قرية رم.

أتريد رؤية وادي رم بشكل فريد؟ اذا قم بركوب أحد مناطيد 
الملكي  الجوية  ياضات  الر نادي  يوفرها  التي  الساخن  الواء 
ا�ردني، حيث سترى الصحراء من منظور لم تره في حياتك من 
قبل، فالمناظر السحرية التي ستوفرها هذه التجربة ا�خاذة 
تستحق  تجربة  لهي  متر   2000 ارتفاع  وعلى  ساعة  لمدة 

اÀنتظار.

أتريد رؤية وادي رم بشكل فريد؟ اذا قم بركوب أحد مناطيد 
الملكي  الجوية  ياضات  الر نادي  يوفرها  التي  الساخن  الواء 
ا�ردني، حيث سترى الصحراء من منظور لم تره في حياتك من 
قبل، فالمناظر السحرية التي ستوفرها هذه التجربة ا�خاذة 
تستحق  تجربة  لهي  متر   2000 ارتفاع  وعلى  ساعة  لمدة 

اÀنتظار.

قم بزيارة بقايا معبد نبطي كان مكرسا لعبادة 
بنائه الى 32  تاريخ  ا²لهة الªت، والذي يعود 
ق.م، ويقع بالقرب من القرية الحديثة في رم.

قم بزيارة بقايا معبد نبطي كان مكرسا لعبادة 
بنائه الى 32  تاريخ  ا²لهة الªت، والذي يعود 
ق.م، ويقع بالقرب من القرية الحديثة في رم.

للمزيد من المعلومات التواصل على:
هاتف: 32058050(0)962+ 
جوال:797300299(0)962+ 

info@royalaerosports.com :البريد ا¶لكتروني
www.royalaerosports.com :الموقع ا¶لكتروني

للمزيد من المعلومات التواصل على:
هاتف: 32058050(0)962+ 
جوال:797300299(0)962+ 

info@royalaerosports.com :البريد ا¶لكتروني
www.royalaerosports.com :8 - عد بالزمن على متن قطار الحجاز8 - عد بالزمن على متن قطار الحجازالموقع ا¶لكتروني

7 - إن المنظر الطبيعي المدهش لوادي رم  دائم التغّير،7 - إن المنظر الطبيعي المدهش لوادي رم  دائم التغّير،

باستطاعة زوار وادي رم اليوم ركوب قطار الحجاز في قلب الصحراء، 
الركاب مشهد تمثيلي  الحمراء، سيشهد  الكثبان  برمال  التمتع  فبعد 
حي ُيعاد به خلق احداث من الثورة العربية الكبرى التي قام بها العرب 
باÀلتقاء  بعد ذلك  ليقوموا  العثمانية عام 1916،  اÀمبراطورية  ضد 

بالممثلين لتبادل أطراف الحديث.

باستطاعة زوار وادي رم اليوم ركوب قطار الحجاز في قلب الصحراء، 
الركاب مشهد تمثيلي  الحمراء، سيشهد  الكثبان  برمال  التمتع  فبعد 
حي ُيعاد به خلق احداث من الثورة العربية الكبرى التي قام بها العرب 
باÀلتقاء  بعد ذلك  ليقوموا  العثمانية عام 1916،  اÀمبراطورية  ضد 

بالممثلين لتبادل أطراف الحديث.

لديك  يتوفر  أن  على  فاحرص  جباله،  لتسلق  ويدعوك  يناديك  فو 
رح¤ت  بعض  هناك  بالطبع  المناسبة.  والمعدات  والخبرة  المرشد 
التسلق المناسبة للمبتدئين من متسلقي الجبال، مثل رحلة تسلق جبل 
رم، إ� أن غالبيتها رح¤ت صعبة تمثل تحديا حقيقيا و� تناسب الواة. 
في  الطرق  لمعرفة  البدو  من  المختصين  با�د�ء  ا�ستعانة  يمكن 

المنطقة.  

لديك  يتوفر  أن  على  فاحرص  جباله،  لتسلق  ويدعوك  يناديك  فو 
رح¤ت  بعض  هناك  بالطبع  المناسبة.  والمعدات  والخبرة  المرشد 
التسلق المناسبة للمبتدئين من متسلقي الجبال، مثل رحلة تسلق جبل 
رم، إ� أن غالبيتها رح¤ت صعبة تمثل تحديا حقيقيا و� تناسب الواة. 
في  الطرق  لمعرفة  البدو  من  المختصين  با�د�ء  ا�ستعانة  يمكن 

المنطقة.  

وادي رم
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للمزيد من المعلومات قم بالتواصل مع الشركة اا¥ردنية ¶حياء التراثللمزيد من المعلومات قم بالتواصل مع الشركة اا¥ردنية ¶حياء التراث
هاتف :65810808(0)962+

info@jhrc.jo :البريد ا¨لكتروني
 www.jhrc.jo:ميارة موقع  او قم بز

هاتف :65810808(0)962+
info@jhrc.jo :البريد ا¨لكتروني

 www.jhrc.jo:ميارة موقع  او قم بز



12 -المرصد الفلكي بوابة السماء12 -المرصد الفلكي بوابة السماء
ُيعتبر هذا المرصد أول تلسكوب عام في الشرق ا�وسط، ا�مر الذي 
أعطى المواطنين والسياح الفرصة للتحديق فعليا في سماء الليل؛ 
هذا  في  للزوار  كمرشدين  المحليين  البدو  السكان  يعمل  والذي 

م العلمي والتربوي والثقافي الفريد.
َ
المعل

ُيعتبر هذا المرصد أول تلسكوب عام في الشرق ا�وسط، ا�مر الذي 
أعطى المواطنين والسياح الفرصة للتحديق فعليا في سماء الليل؛ 
هذا  في  للزوار  كمرشدين  المحليين  البدو  السكان  يعمل  والذي 

م العلمي والتربوي والثقافي الفريد.
َ
المعل

16 -استمتع بتجربة بدوية بحتة، 16 -استمتع بتجربة بدوية بحتة، 
تقليدي حول  ترفيهي هادىء وطعام  برنامج  ذات 

النيران المشتعلة.
تقليدي حول  ترفيهي هادىء وطعام  برنامج  ذات 

النيران المشتعلة.

سباق  مشاهدة  فرصة  تفوت   �  -  17
الهجن في الديسي

سباق  مشاهدة  فرصة  تفوت   �  -  17
الهجن في الديسي

18 -  قم بزيارة مشاغل النساء المحليات 
من  فريدة  قطعة  واشتري  رم  قرية  في 

الحرف اليدوية البدوية.

18 -  قم بزيارة مشاغل النساء المحليات 
من  فريدة  قطعة  واشتري  رم  قرية  في 

الحرف اليدوية البدوية.

في  الرائعة  الطبيعية  الصخرية  الجسور  أحد  فروث،  أم  يارة  بز قم 
وادي رم ومن ثم تسلق أعلى القمة لترى وادي رم من منظور 

آخر.

في  الرائعة  الطبيعية  الصخرية  الجسور  أحد  فروث،  أم  يارة  بز قم 
وادي رم ومن ثم تسلق أعلى القمة لترى وادي رم من منظور 

آخر.

14 - � تفوت رؤية وادي جبل الخزعلي
لتأمل  السينائي  طائرالجزم  به  يعشعش  الذي  المكان  هو  هذا 

ومشاهدة جمال النقوش الصخرية القديمة.
لتأمل  السينائي  طائرالجزم  به  يعشعش  الذي  المكان  هو  هذا 

ومشاهدة جمال النقوش الصخرية القديمة.

15 - تسلق جبل بردة – جسر بردة الصخري- على طول 
الطريق البدوي؛ الطريق صعية ولكنها تستحق التعب.

وادي رم
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13 - تمتع برحلة على متن الجيب الى ام فروث



19 - التأمل19 - التأمل
ضوضاء  من  الرب  يحاولون  الذين  لؤ�ء  م¤ذا  رم  وادي  أصبح 
وضغط المدينة، ولذلك تقوم عدة شركات سياحية بتنظيم جو�ت 
تحت  والجلوس  الطبيعة  مع  التوحد  يمكنك  حيث  بالتأمل،  خاصة 
السماء والتحديق في النجوم التي ستشعر كما لو أنك ستستطيع 

امساكها اذا ما مددت يدك.

ضوضاء  من  الرب  يحاولون  الذين  لؤ�ء  م¤ذا  رم  وادي  أصبح 
وضغط المدينة، ولذلك تقوم عدة شركات سياحية بتنظيم جو�ت 
تحت  والجلوس  الطبيعة  مع  التوحد  يمكنك  حيث  بالتأمل،  خاصة 
السماء والتحديق في النجوم التي ستشعر كما لو أنك ستستطيع 

امساكها اذا ما مددت يدك.

20 -  مشاهدة الطيور20 -  مشاهدة الطيور
تقع ك¤ من العقبة ووادي رم في مفترق ث¤ث قارات مما يجعلهما 
أنواع  بعضها من  أكثر من مليون طائر مهاجر كل عام،  في مسار 
نادرة، ومن انواع الطيور التي يمكن إيجادها في العقبة، وادي رم 
والبتراء: النسر ا�سمر، عقاب بونلي، بومة بتلر، قليعي أسود الذيل، 
الزرزور  المنزلية،  الدرسة  السينائي،  الجزم  طائر  الشجر،  نمنمة  ا�بلق، 
ا�سود والغراب المروحي الذنب؛ فالعقبة ووادي رم من مناطق 

الطيور السبعة عشر المهمة في ا�ردن. 

تقع ك¤ من العقبة ووادي رم في مفترق ث¤ث قارات مما يجعلهما 
أنواع  بعضها من  أكثر من مليون طائر مهاجر كل عام،  في مسار 
نادرة، ومن انواع الطيور التي يمكن إيجادها في العقبة، وادي رم 
والبتراء: النسر ا�سمر، عقاب بونلي، بومة بتلر، قليعي أسود الذيل، 
الزرزور  المنزلية،  الدرسة  السينائي،  الجزم  طائر  الشجر،  نمنمة  ا�بلق، 
ا�سود والغراب المروحي الذنب؛ فالعقبة ووادي رم من مناطق 

الطيور السبعة عشر المهمة في ا�ردن. 

على الرغم من عدم الترويج لهذه الجولة على نطاق 
واسع في الحزم السياحية، إ� أنه توجد هناك عائ¤ت 
بدوية في وادي رم شهيرة بتعقب آثار ا�قدام (تتبع 
في  فالذهاب  الصحراء)،  في  الحية  الكائنات  مسارات 
الحيوانات،  آثار  واقتفاء  البدو  مع  مغامرة  هكذا 
والوجهة  يركضون  أو  يقفزون  كانوا  ما  إذا  ومعرفة 
ومفيد.  مثير  نشاط  لهي  اليها  متجهين  كانوا  التي 
وباÀمكان تحويل هذا النشاط ليصبح لعبة، حيث يقوم 

المشاركون بالتفرق وكل شخص يحاول ايجاد اËخر.

على الرغم من عدم الترويج لهذه الجولة على نطاق 
واسع في الحزم السياحية، إ� أنه توجد هناك عائ¤ت 
بدوية في وادي رم شهيرة بتعقب آثار ا�قدام (تتبع 
في  فالذهاب  الصحراء)،  في  الحية  الكائنات  مسارات 
الحيوانات،  آثار  واقتفاء  البدو  مع  مغامرة  هكذا 
والوجهة  يركضون  أو  يقفزون  كانوا  ما  إذا  ومعرفة 
ومفيد.  مثير  نشاط  لهي  اليها  متجهين  كانوا  التي 
وباÀمكان تحويل هذا النشاط ليصبح لعبة، حيث يقوم 

المشاركون بالتفرق وكل شخص يحاول ايجاد اËخر.

وادي رم
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21 - تعقب آثار ا¥قدام21 - تعقب آثار ا¥قدام



الصخرية.  والتشكيªت  الشمس  الجامحة،  الحمراء  بالرمال  واستمتع  رم  لوادي  الخªبة  المناظر  بين  بالمشي  قم 
واستكشف العديد من النباتات والحيوانات النادرة الخاصة بالصحراء العربية. 

يجب أن يتم ترتيب جميع جو�ت المشي مع دليل بدوي معترف به، والذي سيقوم اما بمرافقتك أو مساعدتك على 
تنظيم رحلة المشي.

الصخرية.  والتشكيªت  الشمس  الجامحة،  الحمراء  بالرمال  واستمتع  رم  لوادي  الخªبة  المناظر  بين  بالمشي  قم 
واستكشف العديد من النباتات والحيوانات النادرة الخاصة بالصحراء العربية. 

يجب أن يتم ترتيب جميع جو�ت المشي مع دليل بدوي معترف به، والذي سيقوم اما بمرافقتك أو مساعدتك على 
تنظيم رحلة المشي.

المشي في الصحراءالمشي في الصحراء

وادي رم- نبع لورنس العرب
رحلة مشي ممتعة وقصيرة، تبدأ من موقف السيارات 
زاره  الذي  الماء  نبع  الى  وصو�  رم  وادي  قرية  في 
جنوب  الواقع  لورنس"  "نبع  بذات  (ليس  لورنس  تي.اي. 
قلي¤  ومسطحة  معبدة  درجات  ستجد  رم.  وادي 
محفورة في الت¤ل المؤدية الى النبع والتي ستساعدك 
هناك  يوجد  كما  المنشود،  المكان  الى  الوصول  في 
منطقة للنزهات بالقرب من أعلى الطريق. كما ستمر بك 
هذه الطريق الى معبد نبطي، تستطيع التوقف به لبعض 
الوقت واكتشافه. عندما تصل النبع قم بمتابعة الطريق 
أمام مشهد  تجدنفسك  حتى  الماء  اتجاه  صعودا مع 

أخاذ.
معلومات قد تساعدك

يقع وادي رم على بعد 60 كم تقريبا من العقبة
جميع المسارات في محمية وادي رم تتطلب شراء 

تذكرة دخول
تقع قرية وادي رم داخل المحمية، على بعد 7 كم 

من مركز الزوار.

وادي رم- نبع لورنس العرب
رحلة مشي ممتعة وقصيرة، تبدأ من موقف السيارات 
زاره  الذي  الماء  نبع  الى  وصو�  رم  وادي  قرية  في 
جنوب  الواقع  لورنس"  "نبع  بذات  (ليس  لورنس  تي.اي. 
قلي¤  ومسطحة  معبدة  درجات  ستجد  رم.  وادي 
محفورة في الت¤ل المؤدية الى النبع والتي ستساعدك 
هناك  يوجد  كما  المنشود،  المكان  الى  الوصول  في 
منطقة للنزهات بالقرب من أعلى الطريق. كما ستمر بك 
هذه الطريق الى معبد نبطي، تستطيع التوقف به لبعض 
الوقت واكتشافه. عندما تصل النبع قم بمتابعة الطريق 
أمام مشهد  تجدنفسك  حتى  الماء  اتجاه  صعودا مع 

أخاذ.
معلومات قد تساعدك

يقع وادي رم على بعد 60 كم تقريبا من العقبة
جميع المسارات في محمية وادي رم تتطلب شراء 

تذكرة دخول
تقع قرية وادي رم داخل المحمية، على بعد 7 كم 

من مركز الزوار.

 رحªت مشي موصى بها رحªت مشي موصى بها
(جبل أم دامي) درب أدامي

مسار (طريق الدامي) جبل أم الدامي هو أعلى جبل في 
ا�ردن، ويقع داخل وادي رم بالقرب من الحدود ا�ردنية 
السعودية. وتوفر قمة الجبل مشاهد � يمكن وصفها 
في  والغريب  متر.   1850 يقارب  ارتفاع  على  وذلك 
الذي  بالشكل  صعبا  ليس  الصعود  طريق  أن  الموضوع 
مع  الساعتين   يقارب  ما  يتطلب  القمة  فوصول  نتخيله، 
أن  يجدر  ا�ماكن. وبالطبع  الرولة في بعض  القليل من 
اÀنحدارات  بسبب  وذلك  جيدة  بصحة  الشخص  يكون 
الموجودة. المشهد من ا�على مطل على طبيعة خالية 
ومعزولة ذات جيولوجية �فتة لÂنظار بشكل كبير، ولكنك 
في ذات الوقت ستتمكن من رؤية خليج العقبة من على 

ُبعد 45 كم.

(جبل أم دامي) درب أدامي
مسار (طريق الدامي) جبل أم الدامي هو أعلى جبل في 
ا�ردن، ويقع داخل وادي رم بالقرب من الحدود ا�ردنية 
السعودية. وتوفر قمة الجبل مشاهد � يمكن وصفها 
في  والغريب  متر.   1850 يقارب  ارتفاع  على  وذلك 
الذي  بالشكل  صعبا  ليس  الصعود  طريق  أن  الموضوع 
مع  الساعتين   يقارب  ما  يتطلب  القمة  فوصول  نتخيله، 
أن  يجدر  ا�ماكن. وبالطبع  الرولة في بعض  القليل من 
اÀنحدارات  بسبب  وذلك  جيدة  بصحة  الشخص  يكون 
الموجودة. المشهد من ا�على مطل على طبيعة خالية 
ومعزولة ذات جيولوجية �فتة لÂنظار بشكل كبير، ولكنك 
في ذات الوقت ستتمكن من رؤية خليج العقبة من على 

ُبعد 45 كم.
معلومات قد تساعدك

يبإمكانك إيقاف سيارتك عند قاعدة الجبل
يجب أن تكون السيارة ذات دفع رباعي

بإمكان المرشدين السياحيين البدو مساعدتك في 
تنظيم رحلة المشي هذه.

� توجد أي خدمات في مسار الجبل، لذا تأكد من 
احضارك كل ما تحتاج.

ضع درجة الحرارة المرتفعة في الحسبان.
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بإمكان المرشدين السياحيين البدو مساعدتك في 

تنظيم رحلة المشي هذه.
� توجد أي خدمات في مسار الجبل، لذا تأكد من 

احضارك كل ما تحتاج.
ضع درجة الحرارة المرتفعة في الحسبان.

وادي رم

57



مدينة البتراء النبطية 
تقع هذه المدينة في  قلب جبال الشراه المنعزلة، إ� أنها كانت في يوم ما جزءا هاما من طريق تجاري رئيسي يربط ب¤د ما بين 
النرين القديمة وأفريقيا والصين والهند. وقد بنيت هذه المدينة على يد التجار النبطيين الذين حققت تجارتم ازدهارا كبيرا، وهكذا 
 بواجهاتها المحفورة بإتقان وألوانها الوردية الزاهية. ولم يكن النبطيون وحدهم 

ً
يا  سحر

ً
نحتوا مدينتم في الصخر لكي تبقى معلما

من أدرك قيمة مدينة البتراء وموقعها الحيوي؛ إذ يحتوي الموقع على الكثير من اËثار الرومانية والبيزنطية المدهشة..

مدينة البتراء النبطية 
تقع هذه المدينة في  قلب جبال الشراه المنعزلة، إ� أنها كانت في يوم ما جزءا هاما من طريق تجاري رئيسي يربط ب¤د ما بين 
النرين القديمة وأفريقيا والصين والهند. وقد بنيت هذه المدينة على يد التجار النبطيين الذين حققت تجارتم ازدهارا كبيرا، وهكذا 
 بواجهاتها المحفورة بإتقان وألوانها الوردية الزاهية. ولم يكن النبطيون وحدهم 

ً
يا  سحر

ً
نحتوا مدينتم في الصخر لكي تبقى معلما

من أدرك قيمة مدينة البتراء وموقعها الحيوي؛ إذ يحتوي الموقع على الكثير من اËثار الرومانية والبيزنطية المدهشة..
يمكنك قضاء يوما كام¤ في مدينة البتراء وأنت تتنزه على ا�قدام أو 
المدينة.  نقطتين في   أعلى  الدير وهما  أو  المذبح   تسلق  يمكنك 
والوصول لهاتين النقطتين ليست عملية صعبة ويمكن إنجازها إذا كنت 
تتمتع بمستوى طبيعي من اللياقة البدنية ومكافأتك ستكون التمتع  

بمناظر رائعة الجمال.
 للسير على ا�قدام 

ً
 متميزا

ً
تعد البتراء والمنطقة المحيطة بها مكانا

حيث يرى الزائر أثناء سيره الكثير من الرسومات المحفورة في الصخر كما 
في وادي التركمانية ووادي ميسرة الشرقية إلى الشمال من البتراء. 
وإلى الجنوب هنالك مناطق ريفية تتميز بجمالها وطبيعتها العذراء؛ 
ا�قدام  للسير على  بالوديان وتمنح خيارات كافية  الجبال  تمتزج  حيث 
 .

ً
ارتفاعا الجبال ا�كثر  المنخفضة أو في سفوح  الوديان  في أحواض 

المناظر التي يمكن مشاهدتها رائعة الجمال وشديدة التنوع، فهناك 
عربة  وادي  على  المطلة  والمناطق  قة  äالضي الجبلية  الممرات 
على شكل مصاطب  المنظمة  والحقول  الرملية  والت¤ل  والش¤�ت 

متتالية.
ا�ثرية في  المناطق  أحد أشر  العرب  النبطيين  البتراء، عاصمة  عد 

ُ
وت

العالم، وتقع على ُبعد 120 كم شمال مدينة العقبة. والبتراء هي 
أثمن كنز لÂردن ب¤ شك، كما أنها منطقة جذب سياحي بامتياز حيث 

يزورها السياح من جميع أنحاء العالم.
و� ُيعرف تماما التاريخ الذي تم فيه بناء المدينة، ولكن الذي نعلمه 
القرن  ا�نباط في  تزدهر كعاصمة Àمبراطورية  المدينة بدأت  أن  هو 
التجارة  المي¤د، وأصبحت مدينة غنية من خ¤ل  ا�ول قبل  المي¤دي 

بالبخور، شجر المر والبهارات.
و�حقا تمت إضافة البتراء لÛمبراطورية الرومانية واستمرت باÀزدهار 
حتى وقوع زلزال قوي في عام 363 بعد المي¤د قام بتدمير جزء كبير 
من المدينة في القرن الرابع المي¤دي، وصاحب الزلزال حدوث تغييرات 
في طرق التجارة، مما أدى في النهاية الى سقوط المدينة وهجرها 
بالكامل. فعلى ما يبدوا تم ترك المدينة في منتصف القرن السابع 
المي¤دي وتم نسيانها من قبل الجميع، إ� بدو المنطقة المحليين. 
كأحد  المدينة  تصنيف  تم   1985 عام  ديسمبر  من  السادس  وفي 
مواقع التراث العالمي؛ كما تم اختيار المدينة الوردية من قبل "مجلة 
يارته قبل الموت. سميثسونيان" مع 27 موقعا آخر كمكان يجدر بالمرء ز

يمكنك قضاء يوما كام¤ في مدينة البتراء وأنت تتنزه على ا�قدام أو 
المدينة.  نقطتين في   أعلى  الدير وهما  أو  المذبح   تسلق  يمكنك 
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على شكل مصاطب  المنظمة  والحقول  الرملية  والت¤ل  والش¤�ت 

متتالية.
ا�ثرية في  المناطق  أحد أشر  العرب  النبطيين  البتراء، عاصمة  عد 

ُ
وت

العالم، وتقع على ُبعد 120 كم شمال مدينة العقبة. والبتراء هي 
أثمن كنز لÂردن ب¤ شك، كما أنها منطقة جذب سياحي بامتياز حيث 

يزورها السياح من جميع أنحاء العالم.
و� ُيعرف تماما التاريخ الذي تم فيه بناء المدينة، ولكن الذي نعلمه 
القرن  ا�نباط في  تزدهر كعاصمة Àمبراطورية  المدينة بدأت  أن  هو 
التجارة  المي¤د، وأصبحت مدينة غنية من خ¤ل  ا�ول قبل  المي¤دي 

بالبخور، شجر المر والبهارات.
و�حقا تمت إضافة البتراء لÛمبراطورية الرومانية واستمرت باÀزدهار 
حتى وقوع زلزال قوي في عام 363 بعد المي¤د قام بتدمير جزء كبير 
من المدينة في القرن الرابع المي¤دي، وصاحب الزلزال حدوث تغييرات 
في طرق التجارة، مما أدى في النهاية الى سقوط المدينة وهجرها 
بالكامل. فعلى ما يبدوا تم ترك المدينة في منتصف القرن السابع 
المي¤دي وتم نسيانها من قبل الجميع، إ� بدو المنطقة المحليين. 
كأحد  المدينة  تصنيف  تم   1985 عام  ديسمبر  من  السادس  وفي 
مواقع التراث العالمي؛ كما تم اختيار المدينة الوردية من قبل "مجلة 
يارته قبل الموت. سميثسونيان" مع 27 موقعا آخر كمكان يجدر بالمرء ز

وقد تم اختيار البتراء كأحد عجائب الدنيا السبع خªل 
مدينة  في   2007 عام  في  عالمية  فعالية 

لشبونة، البرتغال.

وقد تم اختيار البتراء كأحد عجائب الدنيا السبع خªل 
مدينة  في   2007 عام  في  عالمية  فعالية 

لشبونة، البرتغال.

بإمكانك معرفة المزيد عن البتراء من خ¤ل مركز زوار البتراء، 
مرشدين  تحتاج،  التي  المعلومات  المركز  يقدم  حيث 
الخيول  تجرها  عربة  ركوب  الخيل،  لركوب  ترتيبات  سياحيين، 

وبيع كتب سياحية خاصة بالمكان.

بإمكانك معرفة المزيد عن البتراء من خ¤ل مركز زوار البتراء، 
مرشدين  تحتاج،  التي  المعلومات  المركز  يقدم  حيث 
الخيول  تجرها  عربة  ركوب  الخيل،  لركوب  ترتيبات  سياحيين، 

وبيع كتب سياحية خاصة بالمكان.

السويسري  المستكشف  قام   1812 العام  في 
اكتشاف  إعادة  هدفها  برحلة  بورخاردت  جوهانس 
البتراء، فقام بارتداء م¤بس عربية واستطاع اقناع دليله 
وبعد  الضائعة؛  المدينة  الى  بأخذه  البدوي  السياحي 
ذلك بدأ اسم البتراء باÀنتشار تدريجيا في الغرب كمدينة 
أثرية جميلة وخيالية، لتبدأ في جذب السياح حتى يومنا 

هذا.
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ا�نباط، وهم قبيلة عربية، ظروا �ول مرة في القرن السادس قبل المي¤د في صحراء شرق ا�ردن، بعد أن أتوا من من جنوب 
يرة العربية؛ ليستقروا في البتراء أو� ثم ليبدأو في التوسع وصو� الى منطقة حيران والشام حتى إع¤نم مدينة  شرق شبه الجز
إبراهيم؛ حيث كان  بن  أبناء إسماعيل  أحد  (نبت)  نابت  او  نباط  او  نبط  أحفاد  التاريخية فم  للسج¤ت  بصرى عاصمتم. ووفقا 
جبر على الرب من أشور بني 

ُ
Àسماعيل 12 إبنا شكلوا قبيلة وتوجه أكثرهم الى نجد، أما جد ا�نباط فبقي في جبل شمر، ولكنه أ

بعل الى وادي أرباب بين البحر الميت وخليج العقبة. وخ¤ل القرن الرابع قبل المي¤د عاش ا�نباط كبدو في خيم. وقد كرهوا الخمر 
م. 

ّ
ولم يكونوا مهتمين بالزراعة، ولكن في القرن المي¤دي قاموا بالتطور الى مجتمع منظ

وفي كتاباته أشار المؤرخ اليوناني هيرودوتوس الى ا�نباط، وكان تاريخ ظورهم الثابت في 312 قبل المي¤د ومعبودهم اÀله 
يادة قوتم وثروتم فقام ملك السلوقيين أنتيجونس – أصبح ذو قوة  أوراتول. وجذب ا�نباط أنظار جيرانم في الشمال خ¤ل ز
بعد انقسام امبراطورية اÀسكندر- بمهاجمة البتراء في العام 312 قبل المي¤د، حيث واجه جيشه مقاومة صغيرة مما سمح له 
لÂنباط  الشمال مما سمح  نحو  رحلة عودتم  بإبطاء  قام  ا�مر  ذلك  ولكن  الغنائم،  من  كبيرة  كمية  المدينة، وكسب  بنهب 
بتدميرهم في الصحراء. وتشير الوثائق الى أن النبطيين كانوا تواقين الى البقاء في ع¤قات جيدة مع السلوقيين لحماية طرق 
تجارتم. وفي الجزء ا�كبر من القرن الثالث قبل المي¤د تحارب الب¤طمة والسلوقيين للسيطرة على ا�ردن، ليخرج السلوقيين كفائزين 

في الحرب عام 198 قبل المي¤د. ا�مر الذي سمح للنبطين باÀبقاء على استق¤لم طوال تلك الفترة.

ر بجيرانم بشكل كبير، فيمكن رؤية عامل التأثير 
ّ
وعلى الرغم من مقاومة النبطيين لÛحت¤ل العسكري، إ� أن تأثير الثقافة الهيلينية أث

يا، ولكن،  الهيليني في الفن والهندسة المعمارية النبطية، خاصة في الوقت الذي كانت امبراطوريتم تتوسع شما� نحو سور
يبا في العام 150 قبل المي¤د بدأ التنامي اÀقتصادي والسياسي لÂنباط بإق¤ق اÀمبراطورية الرومانية؛ لذا وفي العام 65  وتقر
قبل المي¤د وصل الرومان لدمشق وأمروا ا�نباط بسحب قواتم، وبعد عامين خرجت قوة عسكرية من مدينة بومبي لشل 

يتاس الثالث إما بزيمة القوات الرومانية أو بدفع جزية للحفاظ على الس¤م معم. (حركة) البتراء، وقام ملك النبطيين أنذاك أر

وكان اغتيال يوليوس قيصر في العام 44 قبل المي¤د سببا في خلق فترة من الفوضى النسبية للرومان في ا�ردن، فقام ملوك 
الفرثيين في فارس وب¤د ما بين النرين باستغ¤ل الفوضى للهجوم؛ وأخطأ ا�نباط عندما وقفوا الى جانب الفرثيين في حربم ضد 
الرومان، حيث اضطر ا�نباط لدفع الجزية لروما بعد هزيمتم للفرثيين، وعندما تأخروا في دفعها تم غزوهم مرتين من قبل مبعوث 
للملك هيرودوس العظيم، وتم اÀستي¤ء على رقعة كبيرة من أراضي النبطيين في المرة الثانية عام 31 قبل المي¤د من ضمنها 

يا. طرق التجارة الشمالية الى سور
وعلى الرغم من ذلك استمر ا�نباط في اÀزدهار لمدة من الزمن؛ حيث قام الحارث الرابع ملك ا�نباط والذي استمر حكمه من 9 
ق.م الى 40 م. ببناء سلسلة من المستعمرات على طول طرق القوافل لتطوير تجارة البخور المزدهرة. وقد أدرك ا�نباط مدى 
القوة الرومانية وبالتالي قاموا بالتحالف معم لقمع الثورة اليودية عام 70 م.، ولكن كان ا�مر فقط مسألة وقت قبل أن يصبح 
ا�نباط تحت الحكم المباشر للرومان. وقام آخر ملوك ا�نباط، الملك رب أيل الثاني بالقيام باتفاقية مع الرومان تنص على أنه اذا لم 
يقوموا بشن هجوم على أراضي ا�نباط في حياته، فسُيسمح لم بأخذها بعد مماته. وبعد وفاته في العام 106 م استولى 
الرومانية  للتصاميم  البتراء وفقا  تصميم  بإعادة  البترائية"، كما قاموا  "العربية  بتسميتها  النبطية وقاموا  المملكة  الرومان على 

المعمارية التقليدية، والتي شهدت فترة من اÀزدهار الجزئي تحت الباكس رومانا- أيام "الِسلم الروماني"-.

يبة من الشرق، وربما وصل عدد سكانها ما يقارب الـ  استفاد النبطيون لفترة من الوقت من استخدام طرق التجارة الرومانية  القر
-20.000 30.000 شخص في ذروتها، ولكن فيما بعد لم تعد التجارة تدرعليم الربح المرجو خصوصا بعد تحويل طرق التجارة لتدمر 
يرة العربية. وُيعتقد بأن ا�نباط قاموا بترك عاصمتم  يا وأيضا بعد التوسع في التجارة البحرية في جميع أنحاء شبه الجز في سور
البتراء في فترة ما من القرن الرابع المي¤دي، و� يعلم أحد حتى اËن السبب الحقيقي وراء ذلك، حيث يبدوا أن هجرهم للمدينة كان 

طط له بشكل مسبق، حيث لم يتم العثور إ� على عدد قليل جدا من العم¤ت أو الممتلكات القيمة في البتراء.
ُ

تنظيميا وخ
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ُ
Àسماعيل 12 إبنا شكلوا قبيلة وتوجه أكثرهم الى نجد، أما جد ا�نباط فبقي في جبل شمر، ولكنه أ
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ّ
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ر بجيرانم بشكل كبير، فيمكن رؤية عامل التأثير 
ّ
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باب السيق، كلمة عربية تعني بوابة السيق، هنا سوف ترى ث¤ث كتل 
صخرية ُيطلق عليها اسم "صخور الجان"، وهي آثار مربعة تم نحتها 
نحته  والذي  المس¤ت،  قبر  أمام  من  ذلك ستمر  بعد  الصخر،  في 
ا�نباط في القرن ا�ول المي¤دي؛ وفوق القبر هنالك أربعة أهرامات 
الخمسة  لÂشخاص  رمزا  يمثل  غائر  تمثال  بها  كوة  الى  باÀضافة 
قاعة  السفلي ستجد  الطابق  المكان. وفي  المدفونين في هذا 
اللغة  ثنائي  نقش  يوجد  للمدفن  المقابلة  الجهة  وعلى  طعام. 
له ولعائلته  المدفن  نحت هذا  أن عبد منكو  َيذكر  يوناني)  (نبطي- 

ويعود تاريخه إلى 70-40م زمن الملك النبطي مالك الثاني. 
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أماكن الجذب في البتراءأماكن الجذب في البتراء

تمت إعادة ترميم السد من قبل الحكومة ا�ردنية عام 1964 حيث 
استخدمت ذات الطريقة التي بنى بها النبطيون السد أول مرة، حيث 
تتجمع  التي  الفيضانات  بناءه حماية مدينتم من  السبب وراء  كان 
المجاورة.  الجبال والت¤ل  الماطرة من أعلى سفوح  المواسم  خ¤ل 
وقد تمت حماية المدينة فع¤ إذ تحولت مياه الفياضانات الى نفق 
سمي فيما بعد "بالنفق المظلم"؛ ا�مر الذي يشهد على مهارة 

النبطيين في بناء البنية التحتية الحديثة.

تمت إعادة ترميم السد من قبل الحكومة ا�ردنية عام 1964 حيث 
استخدمت ذات الطريقة التي بنى بها النبطيون السد أول مرة، حيث 
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النبطيين في بناء البنية التحتية الحديثة.

المدخل ا�ثري الرئيسي لمدينة البتراء، والذي يبدأ من السد وينتهي 
عند الجهة ا�خرى (الخزنة) من الشق الهائل بطول يصل الى 1200 م 
وعرض 12-3 م وبارتفاع يصل الى 80 م، ومعظم الصخرة طبيعية 
لم يتم المساس بها، أما الجزء المتبقي فقد نحته ا�نباط، حيث تم 
يين أجزاء منه بتماثيل نبطية يمثل معظمها اËلهة، حيث ُيعتقد بأنه  تز
ا�نباط  الماء وذلك �عتقاد  بالقرب من  قد تم وضع تماثيل اËلهة 

بقدسية الماء. 
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لم يتم المساس بها، أما الجزء المتبقي فقد نحته ا�نباط، حيث تم 
يين أجزاء منه بتماثيل نبطية يمثل معظمها اËلهة، حيث ُيعتقد بأنه  تز
ا�نباط  الماء وذلك �عتقاد  بالقرب من  قد تم وضع تماثيل اËلهة 

بقدسية الماء. 
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البتراء

(الخزنة)(الخزنة)
أهم  الخزنة،  هي  السيق  من  اÀنتهاء  عند  المرء  يراه  شيء  أول 
ينة بالتيجان الكورنثية،  معلم من معالم البتراء، ذات ارتفاع 40 م ومز
يز، المنحوتات وغيرها. ويتوج الخزنة جرة جنائزية تقول ا�ساطير  ا�فار
عدم  من  الرغم  وعلى  فرعون،  كنائز  تحوي  كانت  بأنها  المحلية 
معرفة الهدف الرئيسي من بناء الخزنة، إ� أن توقعات تاريخ بناءها 
يعود الى القرن ا�ول ق.م. وهي عبارة عن بناء مكون من طابقين  
ث¤ثة غرف، غرفة مركزية  بعرض 25.3 م. وارتفاع 39.1 م. وتضم 
وغرفتين على كل جانب، أما الواجهة المنحوتة بشكل متقن فتمثل 

عبقرية الهندسة النبطية.
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ث¤ثة غرف، غرفة مركزية  بعرض 25.3 م. وارتفاع 39.1 م. وتضم 
وغرفتين على كل جانب، أما الواجهة المنحوتة بشكل متقن فتمثل 

عبقرية الهندسة النبطية.

النبطية، ويقع  المدافن  تم إعطاء هذا اÀسم لصف من واجهات 
هذا الشارع بعد الخروج من منطقة الخزنة؛ فعند انتهائك من منطقة 
الخزنة يبدأ السيق باÀتساع تدريجيا كما لو أنه يتجه لمنطقة مفتوحة 
ينة  مز نبطية  دفن  واجهات  من  عددا  ستجد  الجانبين  ك¤  وعلى 
�سباب  الواجهات  هذه  بعض  تدمرت  وقد  وغيرها،  بالمسننات 
طبيعية والتي ُيعتقد بـأنها كانت تعود الى بعض المسؤولين الكبار 

في المدينة أو الى أمراء. 

النبطية، ويقع  المدافن  تم إعطاء هذا اÀسم لصف من واجهات 
هذا الشارع بعد الخروج من منطقة الخزنة؛ فعند انتهائك من منطقة 
الخزنة يبدأ السيق باÀتساع تدريجيا كما لو أنه يتجه لمنطقة مفتوحة 
ينة  مز نبطية  دفن  واجهات  من  عددا  ستجد  الجانبين  ك¤  وعلى 
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للوصول إلى المذبح الشديد اÀنحدار على المرء التسلق نحوه لمدة 
أيام  الموجودة منذ  المسرح، فالطرق والس¤لم  نصف ساعة من 
الى  الوصول  حتى  للجبال  خ¤ب  منظر  إلى  تؤدي صعودا  النبطيين 
إلى  الوصول  اÀنتباه فور  التي تجذب  اËثار  القمة المسطحة، ومن 
القمة المسلتين اللتين يصل ارتفاع كل واحدة منهما الى 7 م. حيث 
ا�خرى  الجبل ذاته. وتبعد كل مسلة عن  تم قطعهما من سطح 
حوالي 30 م. ا�ولى موجودة في الجهة الشرقية وا�خرى في 
الجهة الغربية، ومن المحتمل أن هاتين المسلتين ترمزان �هم آلهة 
يستطيع  كما  العزى.  الدائمة  ورفيقته  الشرى  ذو  ا�نباط،  لدى 
ا�ماكن  أفضل  من  ُيعتبر  فو  وضوح،  بكل  المذبح  رؤية  الشخص 
المقدسة التي تم الحفاظ عليها من العالم القديم، كما باÀمكان 
الكبير  الجهد  من  الرغم  النقطة، وعلى  تلك  من  المدينة  مركز  رؤية 
الذي سيكون على الشخص القيام به للوصول حتى هذه النقطة إ� 

.
ً
أن ا�مر يستحق المجود تماما
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تم نحته في جانب الجبل عند سفح المذبح، ويتكون المسرح من ث¤ثة 
تعلو  س¤لم  وسبعة  ممرات،  بينها  يفصل  المقاعد  من  صفوف 

المسرح الذي يتسع حتى 4000 متفرج.

تم نحته في جانب الجبل عند سفح المذبح، ويتكون المسرح من ث¤ثة 
تعلو  س¤لم  وسبعة  ممرات،  بينها  يفصل  المقاعد  من  صفوف 

المسرح الذي يتسع حتى 4000 متفرج.

ويتم  القوصرة،  تعلوا  التي  الجرة  من  المكان  إسم  اشتقاق  تم 
اÀعتقاد بأنه تم بناءها في 70 م.، ويقع أمام المحكمة فناء عميق 
يحتوي على صف عواميد من كلتا الجهتين. وفي مكان مرتفع من 
ستعملت كغرف دفن صغيرة، ولكن في 

ُ
الواجهة هنالك 3 محاريب ا

العام 446 م. تم تحويل المكان الى كنيسة بيزنطية.

ويتم  القوصرة،  تعلوا  التي  الجرة  من  المكان  إسم  اشتقاق  تم 
اÀعتقاد بأنه تم بناءها في 70 م.، ويقع أمام المحكمة فناء عميق 
يحتوي على صف عواميد من كلتا الجهتين. وفي مكان مرتفع من 
ستعملت كغرف دفن صغيرة، ولكن في 

ُ
الواجهة هنالك 3 محاريب ا

العام 446 م. تم تحويل المكان الى كنيسة بيزنطية.

يقع إلى الشمال من ضريح الجرة، ويرجع تاريخ بنائه إلى النصف ا�ول 
19م  وبارتفاع  10.8م  الواجهة  عرض  مي¤دي.  ا�ول  القرن  من 
ويحتوي القبر على باب  في المنتصف، باÀضافة الى أربعة أعمدة. 
وقد سمي القبر بهذا ا�سم نسبة الى اللون الرملي الغني حيث 

يعد أكثر المقابر الملونة في البترا. 

يقع إلى الشمال من ضريح الجرة، ويرجع تاريخ بنائه إلى النصف ا�ول 
19م  وبارتفاع  10.8م  الواجهة  عرض  مي¤دي.  ا�ول  القرن  من 
ويحتوي القبر على باب  في المنتصف، باÀضافة الى أربعة أعمدة. 
وقد سمي القبر بهذا ا�سم نسبة الى اللون الرملي الغني حيث 

يعد أكثر المقابر الملونة في البترا. 

ير ويعود تاريخ بنائه إلى حوالي 40 – 70م، ويبلغ  يقع بعد مدفن الحر
عرض الواجهة 27.55 م وبارتفاع 26 مترا. كما توجد بقايا 4 أحواض 
في  استخدامها  تم  والتي  الجانب،  وعلى  الواجهة  أمام  مائية 

طقوس التطهيرـ باÀضافة إلى أربعه غرف داخل القبر. 

ير ويعود تاريخ بنائه إلى حوالي 40 – 70م، ويبلغ  يقع بعد مدفن الحر
عرض الواجهة 27.55 م وبارتفاع 26 مترا. كما توجد بقايا 4 أحواض 
في  استخدامها  تم  والتي  الجانب،  وعلى  الواجهة  أمام  مائية 

طقوس التطهيرـ باÀضافة إلى أربعه غرف داخل القبر. 

يقع إلى شمال القبر الكورنثي، ويبلغ عرض واجهة قبر القصر 49 م 
وارتفاعها 46 م. كما يتكون الجزء السفلي من 12 عامود و4 بوابات 

وعتبة يعلوها 18 دعامة.

يقع إلى شمال القبر الكورنثي، ويبلغ عرض واجهة قبر القصر 49 م 
وارتفاعها 46 م. كما يتكون الجزء السفلي من 12 عامود و4 بوابات 

وعتبة يعلوها 18 دعامة.

البتراء

المسرحالمسرح

قبر الجرة (المحكمة)قبر الجرة (المحكمة)

مدفن الحريرمدفن الحرير

القبر الكورنثيالقبر الكورنثي

قبر القصر قبر القصر 
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مدفن سكستوس فلورنتينوسمدفن سكستوس فلورنتينوس

سبيل الحوريات  (النمفيوم)سبيل الحوريات  (النمفيوم)

البتراء

 
ً
يقع في الجهة الشمالية الشرقية من القصر، وتحمل واجهته نقشا
حاكم  فلورنتينوس،  سكستوس  إلى  يعود  الضريح  بأن  يفيد   

ً
�تينيا

الو�ية العربية 129م، وتتكون الواجهة من دورين بعرض 37.10 م 
وارتفاع 9.16 م.

 
ً
يقع في الجهة الشمالية الشرقية من القصر، وتحمل واجهته نقشا
حاكم  فلورنتينوس،  سكستوس  إلى  يعود  الضريح  بأن  يفيد   

ً
�تينيا

الو�ية العربية 129م، وتتكون الواجهة من دورين بعرض 37.10 م 
وارتفاع 9.16 م.

يقع في بداية الشارع المعّمد على الجهة اليمنى. وهو عبارة عن 
ووادي  موسى  وادي  تقاطع  من  بالقرب  دائرية  شبه  نافورة 

المطاحة، وتزين الواجهة ستة أعمدة نبطية.

يقع في بداية الشارع المعّمد على الجهة اليمنى. وهو عبارة عن 
ووادي  موسى  وادي  تقاطع  من  بالقرب  دائرية  شبه  نافورة 

المطاحة، وتزين الواجهة ستة أعمدة نبطية.

تم ترميم هذا الشارع في فترة اÀحت¤ل الروماني وتمت إعادة بناء 
يات الى  الشارع في العام 106 ق.ب بعرض يبلغ 6 أمتار. وتشير الحفر
أنه كان يوجد هناك شارع أقدم كانت على جانبيه أبنية مكونة من 
والتي  الث¤ثية  البوابة  تقع  الشارع  نهاية  طابقين. وفي  إلى  طابق 

تؤدي الى قصر البنت.

تم ترميم هذا الشارع في فترة اÀحت¤ل الروماني وتمت إعادة بناء 
يات الى  الشارع في العام 106 ق.ب بعرض يبلغ 6 أمتار. وتشير الحفر
أنه كان يوجد هناك شارع أقدم كانت على جانبيه أبنية مكونة من 
والتي  الث¤ثية  البوابة  تقع  الشارع  نهاية  طابقين. وفي  إلى  طابق 

تؤدي الى قصر البنت.

والمعمارية  ا�ثرية  المكونات  أحد  العظيم  المعبد  مجمع  يمثل 

الرئيسية وسط البتراء. ومنذ العام 1993 بدء فريق من علماء اËثار 

من جامعة براون ا�مريكية بعمل حفريات في المعبد بالتعاون مع 

دائرة اËثار في المملكة ا�ردنية الهاشمية. و� بد أن المعبد الكبير 

أعطى انطباعا دراميا بلونيه ا�حمر وا�بيض مقارنة ببيئته ذات اللون 

الوردية  ا�شكال  ذات  يز  ا�فار ومقومات  طراز  ويدل  القرمزي. 

المنمقة والحجارة الجيرية ذات النقوش المستوحاة من نبات ا�قنثا 

الى أن ذلك الحرم قد تم بناءه في نهاية القرن ا�ول م. من قبل 

ا�نباط الذين قاموا بالمزج بين تقاليدهم ا�صلية والروح الك¤سيكية.

والمعمارية  ا�ثرية  المكونات  أحد  العظيم  المعبد  مجمع  يمثل 

الرئيسية وسط البتراء. ومنذ العام 1993 بدء فريق من علماء اËثار 

من جامعة براون ا�مريكية بعمل حفريات في المعبد بالتعاون مع 

دائرة اËثار في المملكة ا�ردنية الهاشمية. و� بد أن المعبد الكبير 

أعطى انطباعا دراميا بلونيه ا�حمر وا�بيض مقارنة ببيئته ذات اللون 

الوردية  ا�شكال  ذات  يز  ا�فار ومقومات  طراز  ويدل  القرمزي. 

المنمقة والحجارة الجيرية ذات النقوش المستوحاة من نبات ا�قنثا 

الى أن ذلك الحرم قد تم بناءه في نهاية القرن ا�ول م. من قبل 

ا�نباط الذين قاموا بالمزج بين تقاليدهم ا�صلية والروح الك¤سيكية.

الشارع المعّمدالشارع المعّمد

المعبد الكبيرالمعبد الكبير

63



المبنى، ولكن مع بعض  بناء هذا  الخزنة لتكون نموذجا في  تم أخذ 
اÀخت¤فات، فحجم الدير أكبر بعرض يساوي 47 م وطول 48.3 م، كما 
أنه تم استبدال النحت الغائر بمحاريب لوضع التماثيل بها. كما يمتد رواق 
على  الدير  يحتوي  الداخل  ومن  الواجهة،  طول  على  ا�عمدة  من 
مقعدين جانبين ومذبح يرتكز على الجدار الخلفي، وقد تم استخدام 
الدير كمقر Àجتماع الجمعيات الدينية. ويرجع تاريخ بناء الدير إلى بداية 
يبيل الثاني. وقد تم استخدام  القرن الثاني مي¤دي خ¤ل فترة الملك ر
الجدار  في  نحتها  تم  التي  الصلبات  ُوجدت  حيث  ككنيسة،  القاعة  

الخلفي.

المبنى، ولكن مع بعض  بناء هذا  الخزنة لتكون نموذجا في  تم أخذ 
اÀخت¤فات، فحجم الدير أكبر بعرض يساوي 47 م وطول 48.3 م، كما 
أنه تم استبدال النحت الغائر بمحاريب لوضع التماثيل بها. كما يمتد رواق 
على  الدير  يحتوي  الداخل  ومن  الواجهة،  طول  على  ا�عمدة  من 
مقعدين جانبين ومذبح يرتكز على الجدار الخلفي، وقد تم استخدام 
الدير كمقر Àجتماع الجمعيات الدينية. ويرجع تاريخ بناء الدير إلى بداية 
يبيل الثاني. وقد تم استخدام  القرن الثاني مي¤دي خ¤ل فترة الملك ر
الجدار  في  نحتها  تم  التي  الصلبات  ُوجدت  حيث  ككنيسة،  القاعة  

الخلفي.

الكنيسةالكنيسة

معبد قصر البنتمعبد قصر البنت

الديرالدير

عتبر كنيسة البتراء الرئيسية ثاني كنيسة في البتراء وذلك بعد تحويل 
ُ
ت

الكنيسة من  مبنى  ويتكون  عام 446 م.  لكنيسة في  الجرة  ضريح 
أروقة بطول 28 م.  وعرض 17م. باÀضافة الى ساحة، برج وغرف 

جانبية من الشمال والشرق.
ينة بالفسيفساء في الدهليزين  وبالنسبة إلى أرضية الكنيسة فهي مز
الشمالي والجنوبي كما توجد أرضية من الرخام في الدهليز الشرقي، 
تمثل  الفسيفساء فتصور أشكا� هندسية وحيوانية ورسومات  أما 
الفصول ا�ربعة، آلهة البحر وا�رض، باÀضافة لكل ذلك هنالك 3 صحون دائرية (تضم عادة المحراب) وث¤ثة مداخل متشابهة عند الجدار 
الغربي، وما زالت بعض أجزاء هذه الجدران قائمة بطول 3 م، ومن الُمعتقد أنه تم بناء هذا المبنى في نهاية القرن الخامس مي¤ديا، 
. وقد تم استخدام اËثار السابقة في البتراء في بناء هذه 

ً
ولكنه تدمر نتيجة حريق و/أو زلزال في منتصف القرن السادس مي¤ديا

الكنيسة. 
كما تعرض لنا كنيسة البتراء أحد أفضل ا�مثلة لماهية الكنائس الرخامية المكتشفة في المنطقة، خاصة بعد ترميم بعض أجزاءها 

وإعادتها للموقع.

عتبر كنيسة البتراء الرئيسية ثاني كنيسة في البتراء وذلك بعد تحويل 
ُ
ت

الكنيسة من  مبنى  ويتكون  عام 446 م.  لكنيسة في  الجرة  ضريح 
أروقة بطول 28 م.  وعرض 17م. باÀضافة الى ساحة، برج وغرف 

جانبية من الشمال والشرق.
ينة بالفسيفساء في الدهليزين  وبالنسبة إلى أرضية الكنيسة فهي مز
الشمالي والجنوبي كما توجد أرضية من الرخام في الدهليز الشرقي، 
تمثل  الفسيفساء فتصور أشكا� هندسية وحيوانية ورسومات  أما 
الفصول ا�ربعة، آلهة البحر وا�رض، باÀضافة لكل ذلك هنالك 3 صحون دائرية (تضم عادة المحراب) وث¤ثة مداخل متشابهة عند الجدار 
الغربي، وما زالت بعض أجزاء هذه الجدران قائمة بطول 3 م، ومن الُمعتقد أنه تم بناء هذا المبنى في نهاية القرن الخامس مي¤ديا، 
. وقد تم استخدام اËثار السابقة في البتراء في بناء هذه 

ً
ولكنه تدمر نتيجة حريق و/أو زلزال في منتصف القرن السادس مي¤ديا

الكنيسة. 
كما تعرض لنا كنيسة البتراء أحد أفضل ا�مثلة لماهية الكنائس الرخامية المكتشفة في المنطقة، خاصة بعد ترميم بعض أجزاءها 

وإعادتها للموقع.

بدأت الحفريات وأعمال الترميم في قصر البنت منذ نهاية خمسينيات 
القرن الماضي من قبل المدرسة البريطانية لéثار في القدس وما زالت 
مستمرة تحت إشراف دائرة اËثار العامة ا�ردنية. وما ميز قصر البنت عن 
ذات  والخارجية  الداخلية  الجصية  الزخارف  البتراء هي  ا�خرى في  اËثار 
المداميك (أستخدمت �متصاص قوة الز�زل) والتماثيل البارزة والزخارف 
يقع في  يبلغ طولع 70 سم  الرخام  يز من  افر الى  باÀضافة  النباتية 

الجدار الداخلي. 
وقد تم بناء المعبد في النصف الثاني من القرن ا�ول ق.م وتمت 
إعادة ترميمه من قبل الرومان في القرن الثاني م، وفي نهاية القرن 
النيران بشكل متعمد قبل أن  شعلت به 

ُ
الثالث م تم نهب المعبد وأ

احت¤ل في  اكتشاف حدوث  تم  زلزال في عام 363 م. وقد  يضربه 
العصور الوسطى للمعبد على الدرج الخارجي.

بدأت الحفريات وأعمال الترميم في قصر البنت منذ نهاية خمسينيات 
القرن الماضي من قبل المدرسة البريطانية لéثار في القدس وما زالت 
مستمرة تحت إشراف دائرة اËثار العامة ا�ردنية. وما ميز قصر البنت عن 
ذات  والخارجية  الداخلية  الجصية  الزخارف  البتراء هي  ا�خرى في  اËثار 
المداميك (أستخدمت �متصاص قوة الز�زل) والتماثيل البارزة والزخارف 
يقع في  يبلغ طولع 70 سم  الرخام  يز من  افر الى  باÀضافة  النباتية 

الجدار الداخلي. 
وقد تم بناء المعبد في النصف الثاني من القرن ا�ول ق.م وتمت 
إعادة ترميمه من قبل الرومان في القرن الثاني م، وفي نهاية القرن 
النيران بشكل متعمد قبل أن  شعلت به 

ُ
الثالث م تم نهب المعبد وأ

احت¤ل في  اكتشاف حدوث  تم  زلزال في عام 363 م. وقد  يضربه 
العصور الوسطى للمعبد على الدرج الخارجي.

البتراء

64



يسود اÀعتقاد بأن النبي هارون مات وُدفن في منطقة البتراء، وفيما 
القرن  بناءه في  بيضاء- فقد تم  القبر- وهو مسجد ذو قبة  يخص 
الرابع عشر على قمة جبل هارون، وهي أعلى قمة في المنطقة 
ولفترة  المقام  كان  وقد  البحر؛  سطح  فوق  م   1350 يصل  بارتفاع 
يارة  الز يستحق  مكان  وهو  المحليين،  السكان  يارة  لز  

ً
مقصدا طويلة 

بالتأكيد إذا ما كان لديك الوقت لذلك.

يسود اÀعتقاد بأن النبي هارون مات وُدفن في منطقة البتراء، وفيما 
القرن  بناءه في  بيضاء- فقد تم  القبر- وهو مسجد ذو قبة  يخص 
الرابع عشر على قمة جبل هارون، وهي أعلى قمة في المنطقة 
ولفترة  المقام  كان  وقد  البحر؛  سطح  فوق  م   1350 يصل  بارتفاع 
يارة  الز يستحق  مكان  وهو  المحليين،  السكان  يارة  لز  

ً
مقصدا طويلة 

بالتأكيد إذا ما كان لديك الوقت لذلك.

بين  الواقعة  الفترة  في  المنطقة  هذه  استيطان  تم  بأنه  ُيعتقد 
-7200 6500 ق.م، مما يجعلها أحد أقدم القرى المسكونة في 
القرية لحريق وتم اعادة  التاريخ البشري. وفي ذلك الوقت تعرضت 
ن لوقت قصير ليتم بعدها هجرها نهائيا. وما زالت بقايا 

َ
بناءها لُتقط

بعض المنازل وجدار ساند ماثلين حتى يومنا هذا. وهذه اËثار لهي 
شاهد على أحد التحو�ت والتغييرات ا�ولى للبدو الرحل واستقرارهم 

ليصبحوا قرويين ويبدأو ببناء مجتمع زراعي.
وفي موقع البيضا يمكنك مشاهدة إعادة بناء علمية لما كانت قد 
تبدو عليه مساكن العصر الحجري الحديث. وقد قامت ديان كيركبرايد 
بالتنقيب في هذه المنطقة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، 
والتي تقع اليوم ضمن محمية البتراء ا�ثرية؛ كما يضم الموقع أحد 
وغيرهم  الصيادون  سكنها  والتي  ا�ردن  في  المستوطنات  أقدم 
بشكل موسمي لخصوبة ا�رض وطبيعتها الحامية. وخ¤ل العصر الحجري الحديث، ما بين 7000-8330 قبل المي¤د تم بناء قرية 

مزارعين دائمة في البيضاء وبدأوا بممارسة الزراعة ورعي الخرفان والماعز الداجنة.  

بين  الواقعة  الفترة  في  المنطقة  هذه  استيطان  تم  بأنه  ُيعتقد 
-7200 6500 ق.م، مما يجعلها أحد أقدم القرى المسكونة في 
القرية لحريق وتم اعادة  التاريخ البشري. وفي ذلك الوقت تعرضت 
ن لوقت قصير ليتم بعدها هجرها نهائيا. وما زالت بقايا 

َ
بناءها لُتقط

بعض المنازل وجدار ساند ماثلين حتى يومنا هذا. وهذه اËثار لهي 
شاهد على أحد التحو�ت والتغييرات ا�ولى للبدو الرحل واستقرارهم 

ليصبحوا قرويين ويبدأو ببناء مجتمع زراعي.
وفي موقع البيضا يمكنك مشاهدة إعادة بناء علمية لما كانت قد 
تبدو عليه مساكن العصر الحجري الحديث. وقد قامت ديان كيركبرايد 
بالتنقيب في هذه المنطقة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، 
والتي تقع اليوم ضمن محمية البتراء ا�ثرية؛ كما يضم الموقع أحد 
وغيرهم  الصيادون  سكنها  والتي  ا�ردن  في  المستوطنات  أقدم 
بشكل موسمي لخصوبة ا�رض وطبيعتها الحامية. وخ¤ل العصر الحجري الحديث، ما بين 7000-8330 قبل المي¤د تم بناء قرية 

مزارعين دائمة في البيضاء وبدأوا بممارسة الزراعة ورعي الخرفان والماعز الداجنة.  

ا¥ماكن التاريخية القريبة من البتراءا¥ماكن التاريخية القريبة من البتراء

عرف بالبتراء الصغيرة، تبعد عشرة دقائق بالسيارة إلى الشمال 
ُ
أو كما ت

اليها من فتحة ضيقة تشبه السيق ولكنها  الدخول  البتراء ويتم  من 
أصغر بكثير. وُيعتقد بأن هذه المنطقة كانت ضاحية مهمة تابعة للبتراء، 
الخاصة  كاÀحتفا�ت  الدينية،  النشاطات  من  العديد  بها  أقيم  حيث 
الشراب  ويقدم  الحف¤ت  يستضيف  النبطيين  ملك  فكان  بالشراب، 
لضيوفه. كما تحتوي البتراء الصغيرة على بقايا لوحة جدارية تم رسمها 
من قبل ا�نباط تمثل شجرة عنب، ا�مر الذي أكد فكرة أن البيضا كانت 
منطقة Àنتاج الشراب. وفي سيق البارد نجد نظام الري الذي اتبعه ا�نباط، والذي قام بتوزيع المياه عبر قنوات طويلة، باÀضافة الى 

الخزانات المحفورة في الصخر والسدود.

عرف بالبتراء الصغيرة، تبعد عشرة دقائق بالسيارة إلى الشمال 
ُ
أو كما ت

اليها من فتحة ضيقة تشبه السيق ولكنها  الدخول  البتراء ويتم  من 
أصغر بكثير. وُيعتقد بأن هذه المنطقة كانت ضاحية مهمة تابعة للبتراء، 
الخاصة  كاÀحتفا�ت  الدينية،  النشاطات  من  العديد  بها  أقيم  حيث 
الشراب  ويقدم  الحف¤ت  يستضيف  النبطيين  ملك  فكان  بالشراب، 
لضيوفه. كما تحتوي البتراء الصغيرة على بقايا لوحة جدارية تم رسمها 
من قبل ا�نباط تمثل شجرة عنب، ا�مر الذي أكد فكرة أن البيضا كانت 
منطقة Àنتاج الشراب. وفي سيق البارد نجد نظام الري الذي اتبعه ا�نباط، والذي قام بتوزيع المياه عبر قنوات طويلة، باÀضافة الى 

الخزانات المحفورة في الصخر والسدود.

قرية البيضا (العصر الحجري الحديث)قرية البيضا (العصر الحجري الحديث)

سيق الباردسيق البارد

مقام النبي هارونمقام النبي هارون
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تطرح البتراء أمامك الكثير من الفرص الشيقة، مثل التسلق إلى موقع 
المذبح أو الدير وهما أكثر المواقع ارتفاعا في المدينة، إ� انه بإمكانك 
الوصول إليهما بسولة إذا كنت تتمتع بلياقة بدنية عادية. وعلى أية 
حال، فإن مكافأتك الكبرى هي المناظر الرائعة التي تستحق مثل هذا 
العناء. يحتاج موقع المذبح من 30 40- دقيقة للصعود إليه، في حين 
يتطلب الوصول إلى الدير جهدا أكبر، إ� أنه يقدم أعظم ما يمكن رؤيته؛ 
واجهة النصب التذكاري وهي عبارة عن 50 مترا مربعا من الحفر المتقن 
في الصخور, كما أنك سترى من هناك مناظر � مثيل لها Àط¤لة رائعة 

على حوض منطقة البتراء ووادي عربة.

تطرح البتراء أمامك الكثير من الفرص الشيقة، مثل التسلق إلى موقع 
المذبح أو الدير وهما أكثر المواقع ارتفاعا في المدينة، إ� انه بإمكانك 
الوصول إليهما بسولة إذا كنت تتمتع بلياقة بدنية عادية. وعلى أية 
حال، فإن مكافأتك الكبرى هي المناظر الرائعة التي تستحق مثل هذا 
العناء. يحتاج موقع المذبح من 30 40- دقيقة للصعود إليه، في حين 
يتطلب الوصول إلى الدير جهدا أكبر، إ� أنه يقدم أعظم ما يمكن رؤيته؛ 
واجهة النصب التذكاري وهي عبارة عن 50 مترا مربعا من الحفر المتقن 
في الصخور, كما أنك سترى من هناك مناظر � مثيل لها Àط¤لة رائعة 

على حوض منطقة البتراء ووادي عربة.

تجّول في الوديان المحيطة بالبتراء، ففي وادي التركمانية ووادي 
الصخرية  الواجهات  من  الكثير  ستجد  الشمال،  في  الشرقية  ميسره 
المنقوشة. اذهب إلى واجهة ضريح التركمانية، حيث تجد أطول جملة 

محفورة على الصخر باللغة النبطية.

تجّول في الوديان المحيطة بالبتراء، ففي وادي التركمانية ووادي 
الصخرية  الواجهات  من  الكثير  ستجد  الشمال،  في  الشرقية  ميسره 
المنقوشة. اذهب إلى واجهة ضريح التركمانية، حيث تجد أطول جملة 

محفورة على الصخر باللغة النبطية.

مطبخ  لك  يوفرها  التي  ا�طعمة  لشتى  الخاص  بالمذاق  استمتع 
البتراء، فالنساء البدويات ماهرات في مجال الطبخ البدوي ذا المذاق 

المتميز.

مطبخ  لك  يوفرها  التي  ا�طعمة  لشتى  الخاص  بالمذاق  استمتع 
البتراء، فالنساء البدويات ماهرات في مجال الطبخ البدوي ذا المذاق 

المتميز.

بعد الوصول للدير (والذي يتطلب مشيا كثيرا، يتطلب 
يا) والذي يقع داخل  من الشخص اجتياز 730 درجا حجر
البتراء  نحو  التوجه  سيكون  ا�ثرية،  البتراء  محمية 
الصغيرة أسل من العودة الى مركز الزوار والذهاب 
من هناك. فبعد أن تجتاز الدير توجه نحو تقاطع طرق، 
فعلى  الساعة.  حوالي  وقتك  من  سيأخذ  والذي 
الجهة اليمنى ستجد طريقا يعود بك إلى المطاعم 
الموجودة بالقرب من الدير والمتحف. أما من جهة 
اليسار تقع الطريق المؤدية إلى البتراء الصغيرة، توجه 
للمركبات،  المبهمة  اËثار  بتتبع  وقم  اليسار  نحو 
البتراء  تصل  حتى  كم   6 مسافة  بعدها  وامشي 

الصغيرة. 
هذا  كان  الصغيرة؟  البتراء  في  ستجده  الذي  ما  
البتراء،  مدينة  ضواحي  أهم  أحد  التاريخي  الموقع 
وطريق الوصول بحد ذاته جميل، وللدخول اليه عليك 
باجتياز سيق البارد، والذي يوفر م¤ذا جيدا من الحرارة.

بعد الوصول للدير (والذي يتطلب مشيا كثيرا، يتطلب 
يا) والذي يقع داخل  من الشخص اجتياز 730 درجا حجر
البتراء  نحو  التوجه  سيكون  ا�ثرية،  البتراء  محمية 
الصغيرة أسل من العودة الى مركز الزوار والذهاب 
من هناك. فبعد أن تجتاز الدير توجه نحو تقاطع طرق، 
فعلى  الساعة.  حوالي  وقتك  من  سيأخذ  والذي 
الجهة اليمنى ستجد طريقا يعود بك إلى المطاعم 
الموجودة بالقرب من الدير والمتحف. أما من جهة 
اليسار تقع الطريق المؤدية إلى البتراء الصغيرة، توجه 
للمركبات،  المبهمة  اËثار  بتتبع  وقم  اليسار  نحو 
البتراء  تصل  حتى  كم   6 مسافة  بعدها  وامشي 

الصغيرة. 
هذا  كان  الصغيرة؟  البتراء  في  ستجده  الذي  ما  
البتراء،  مدينة  ضواحي  أهم  أحد  التاريخي  الموقع 
وطريق الوصول بحد ذاته جميل، وللدخول اليه عليك 
باجتياز سيق البارد، والذي يوفر م¤ذا جيدا من الحرارة.

A HIKE NOT TO MISS

البتراء
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من دير البتراء إلى البتراء الصغيرةمن دير البتراء إلى البتراء الصغيرة

معلومات قد تساعدك:
عليك بتأمين المواصµت بنفسك عند العودة للبتراء

 الصغيرة.
ننصح بتواجد دليل أو نظام تحديد المواقع فور

 الخروج من الدير.
تبعد البتراء بالسيارة مسافة 128 كم عن مدينة

 العقبة.



متاحف البتراءمتاحف البتراء
متحف البتراء ا¥ثريمتحف البتراء ا¥ثري

الى  باÀضافة  ا�نباط،  ومؤسسيها،  البتراء  تاريخ  على  المتاحف  ز 
ّ
ترك

جيولوجيا المنطقة. ويضم متحف البتراء ا�ثري مقتنيات تم ايجادها في 

منطقة البتراء وتعود الى أيام ا�دوميين، ا�نباط، الرومان والبيزنطيين؛ 

وقد تم تأسيس المتحف في إبريل، 1994 ويضم أكثر من 600 قطعة 

البوابة  بعد 4 كم من  أثرية معروضة في ث¤ث قاعات، ويقع على 

الرئيسية للبتراء.

البتراء  إقليم  سلطة  من   
ً
ك¤ قامت   2014 مارس  من  ا�ول  وفي 

التنموي السياحي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوقيع إتفاقية لبناء 

منصة  بتوفير  سيقوم  والذي  الزوار؛  مركز  من  بالقرب  حديث  متحف 

مناسبة لعرض ا�م¤ك التاريخية الثقافية باÀضافة لحفظ الموقع ا�ثري.

الى  باÀضافة  ا�نباط،  ومؤسسيها،  البتراء  تاريخ  على  المتاحف  ز 
ّ
ترك

جيولوجيا المنطقة. ويضم متحف البتراء ا�ثري مقتنيات تم ايجادها في 

منطقة البتراء وتعود الى أيام ا�دوميين، ا�نباط، الرومان والبيزنطيين؛ 

وقد تم تأسيس المتحف في إبريل، 1994 ويضم أكثر من 600 قطعة 

البوابة  بعد 4 كم من  أثرية معروضة في ث¤ث قاعات، ويقع على 

الرئيسية للبتراء.

البتراء  إقليم  سلطة  من   
ً
ك¤ قامت   2014 مارس  من  ا�ول  وفي 

التنموي السياحي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوقيع إتفاقية لبناء 

منصة  بتوفير  سيقوم  والذي  الزوار؛  مركز  من  بالقرب  حديث  متحف 

مناسبة لعرض ا�م¤ك التاريخية الثقافية باÀضافة لحفظ الموقع ا�ثري.

يضم 280 قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة، ويتألف المعرض من 
ا�نباط  حياة  حول  ومعلومات  البتراء  تاريخ  تعرض  قاعات  خمسة 
وحضارتم باÀضافة لÂدوات التي استخدموها في حياتم اليومية؛ 
يات أثرية  كما يجد الزائرتماثيل تم اكتشافها في البتراء من قبل فرق حفر

وقطع أثرية أخرى.

يضم 280 قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة، ويتألف المعرض من 
ا�نباط  حياة  حول  ومعلومات  البتراء  تاريخ  تعرض  قاعات  خمسة 
وحضارتم باÀضافة لÂدوات التي استخدموها في حياتم اليومية؛ 
يات أثرية  كما يجد الزائرتماثيل تم اكتشافها في البتراء من قبل فرق حفر

وقطع أثرية أخرى.

معرض مركز زوار البتراءمعرض مركز زوار البتراء
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العقبة في محافظة  مدينة  بعد 150 كم من  على  المحمية  تقع 
الطفيلة، وضانا هي أكبر ثاني محمية طبيعية في ا�ردن، حيث تغطي 
لحفرة  المواجهة  الخ¤بة  الجبال والوديان  مساحة 320 كم مربع من 
اÀنهدام. باÀضافة لذلك فهي موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من 
من  مزيج  هكذا  فتواجد  مناخها،  تنوع  إلى  ذلك  ويعود  البرية  الحياة 
من  العديد  أن  كما  ا�ردن،  في  نادر  أمر  لو  الطبيعية  المجموعات 

حيوانات ونباتات ضانا نادرة.
باÀضافة الى ذلك تحتضن المحمية 700 نوع من النباتات، 190 نوع من 
ا�نواع  هذه  من   25 الزواحف،  من  نوع  و36  الثديات  من   37 الطيور، 
مهدد باÀنقراض مثل قط الرمال، النعار السوري وصقر العويسق؛ كما 
المحمية  غرب  الى  فينان  وادي  لمنطقة  الخ¤بة  المعالم  تحمل 
والمجتمعات التي تعيش فيه تاريخا � يمكن وصفه، حيث تحتوي فينان 
على أحد أقدم المستوطنات البشرية في العالم، وأهميتها تأتي في 
المرتبة الثانية بعد البتراء، فقد عاش في فينان أحد أوائل المستوطنات 
العالم  في  النحاس  لتعدين  منجم  أقدم  فيه  كتشف 

ُ
أ كما  البشرية 

القديم والتي تم الحفاظ عليها لقلة عمليات التعدين الحديث.

العقبة في محافظة  مدينة  بعد 150 كم من  على  المحمية  تقع 
الطفيلة، وضانا هي أكبر ثاني محمية طبيعية في ا�ردن، حيث تغطي 
لحفرة  المواجهة  الخ¤بة  الجبال والوديان  مساحة 320 كم مربع من 
اÀنهدام. باÀضافة لذلك فهي موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من 
من  مزيج  هكذا  فتواجد  مناخها،  تنوع  إلى  ذلك  ويعود  البرية  الحياة 
من  العديد  أن  كما  ا�ردن،  في  نادر  أمر  لو  الطبيعية  المجموعات 

حيوانات ونباتات ضانا نادرة.
باÀضافة الى ذلك تحتضن المحمية 700 نوع من النباتات، 190 نوع من 
ا�نواع  هذه  من   25 الزواحف،  من  نوع  و36  الثديات  من   37 الطيور، 
مهدد باÀنقراض مثل قط الرمال، النعار السوري وصقر العويسق؛ كما 
المحمية  غرب  الى  فينان  وادي  لمنطقة  الخ¤بة  المعالم  تحمل 
والمجتمعات التي تعيش فيه تاريخا � يمكن وصفه، حيث تحتوي فينان 
على أحد أقدم المستوطنات البشرية في العالم، وأهميتها تأتي في 
المرتبة الثانية بعد البتراء، فقد عاش في فينان أحد أوائل المستوطنات 
العالم  في  النحاس  لتعدين  منجم  أقدم  فيه  كتشف 

ُ
أ كما  البشرية 

القديم والتي تم الحفاظ عليها لقلة عمليات التعدين الحديث.

بين  ويدمج  ضانا،  وادي  منحدرات  حافة  على  يقع 
ذات  تركيبة  ليخلق  الحديثة  والعناصر  المحلية  العمارة 
ا�نفاس  تخطف  مناظر   

ً
مقدما محدد  عربي  طابع 

مطلة على المحمية.
كما يضم بيت الضيافة 9 غرف بحمامات مشتركة.

بين  ويدمج  ضانا،  وادي  منحدرات  حافة  على  يقع 
ذات  تركيبة  ليخلق  الحديثة  والعناصر  المحلية  العمارة 
ا�نفاس  تخطف  مناظر   

ً
مقدما محدد  عربي  طابع 

مطلة على المحمية.
كما يضم بيت الضيافة 9 غرف بحمامات مشتركة.

للمزيد من المعلومات حول فنيان ايكو لودج 
والحجوزات ا�تصال على

هاتف: 64645580(0)962+
reservations.feynan@ecohotels.me :البريد ا�لكتروني

www.ecohotels.me/feynan :الموقع ا�لكتروني

للمزيد من المعلومات حول فنيان ايكو لودج 
والحجوزات ا�تصال على

هاتف: 64645580(0)962+
reservations.feynan@ecohotels.me :البريد ا�لكتروني

www.ecohotels.me/feynan :الموقع ا�لكتروني

لعيش  رائعة  ا�ردن، وهي منطقة  أخدود وادي  المخيم على  ُيطل 
المغامرة في محمية ضانا الطبيعية. وتقدم المنشأة العديد من رح¤ت 

المشي الطويلة، باÀضافة للخيم، الطعام والحمامات لزائريها.

لعيش  رائعة  ا�ردن، وهي منطقة  أخدود وادي  المخيم على  ُيطل 
المغامرة في محمية ضانا الطبيعية. وتقدم المنشأة العديد من رح¤ت 

المشي الطويلة، باÀضافة للخيم، الطعام والحمامات لزائريها.

محمية ضانا الطبيعيةمحمية ضانا الطبيعية

بيت ضيافة ضانابيت ضيافة ضانا

مخيم الرمانةمخيم الرمانة

وادي  منطقة  Àكتشاف  المناسب  بموقعه  لودج  ايكو  فينان  يتميز 
فينان الغنية والمتنوعة، وقد اختير من بين أفضل 25 ايكو لودج في 
بالجوائز-  الفائز  المكان –  ناشونال جيوغرافيك، ويتميز  العالم من قبل 
والذي يحتوي على 26 كوخا صديقا للبيئة بتفرد موقعه في ا�ردن، 
فو خارج المدنية بشكل كامل، يتم توليد طاقته من أشعة الشمس 

وتتم إضائته بالشموع والنجوم في الليل.
وتقدم فنيان فيضا غير محدود من التجارب ا�صيلة المتأصلة بالطبيعة، 
التاريخ والثقافة. ولن يمل الزائر في تلك المنطقة على اÀط¤ق حيث 
ياضة القفز في تيارات الجبال السريعة)، ركوب  ياضة الكانيونينج (ر تتوفر ر
وتعلم  الطبخ  تعلم  صفوف  النجوم،  مشاهدة  الجبلية،  الدراجات 

العادات البدوية.

وادي  منطقة  Àكتشاف  المناسب  بموقعه  لودج  ايكو  فينان  يتميز 
فينان الغنية والمتنوعة، وقد اختير من بين أفضل 25 ايكو لودج في 
بالجوائز-  الفائز  المكان –  ناشونال جيوغرافيك، ويتميز  العالم من قبل 
والذي يحتوي على 26 كوخا صديقا للبيئة بتفرد موقعه في ا�ردن، 
فو خارج المدنية بشكل كامل، يتم توليد طاقته من أشعة الشمس 

وتتم إضائته بالشموع والنجوم في الليل.
وتقدم فنيان فيضا غير محدود من التجارب ا�صيلة المتأصلة بالطبيعة، 
التاريخ والثقافة. ولن يمل الزائر في تلك المنطقة على اÀط¤ق حيث 
ياضة القفز في تيارات الجبال السريعة)، ركوب  ياضة الكانيونينج (ر تتوفر ر
وتعلم  الطبخ  تعلم  صفوف  النجوم،  مشاهدة  الجبلية،  الدراجات 

العادات البدوية.

فينان ايكو لودج ووادي فينانفينان ايكو لودج ووادي فينان

ضانا و وادي فينان
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للمزيد من المعلومات ا�تصال على
هاتف :

الموقع ا�لكتروني : 

للمزيد من المعلومات ا�تصال على
هاتف :

الموقع ا�لكتروني : 



الذي  ا�رضي  النفق  بتحدي  بالمشاركة  قم  للقلعة  وصولك  وعند 
سيرسلك إلى خارج القلعة.

الذي  ا�رضي  النفق  بتحدي  بالمشاركة  قم  للقلعة  وصولك  وعند 
سيرسلك إلى خارج القلعة.

عند ا�نتهاء من زيارتك لقلعة الشوبك قم بالحجز لليلة في فندق 
مونتريال

 +962 (0)3 216 5440
 info@montrealhotel.jo
 www.montrealhotel.jo

عند ا�نتهاء من زيارتك لقلعة الشوبك قم بالحجز لليلة في فندق 
مونتريال

 +962 (0)3 216 5440
 info@montrealhotel.jo
 www.montrealhotel.jo

هاتف :
بريد الكتروني :

الموقع ا¨لكتروني :

هاتف :
بريد الكتروني :

الموقع ا¨لكتروني :

كرت مدينة الكرك القديمة المحاطة با�سوار في اÀنجيل، وهي تقع 
ُ

ذ
يا وكان  يربط بين مصر وسور على مفترق طريق القوافل الذي كان 
قلعة  يارة  ز من  لك  بد   � والرومان.  لÛغريق  معروفا  الطريق  هذا 
 ،1142 عام  في  بولودين  الملك  بناها  التي  الكبيرة  الصليبيين 

واستعادتها جيوش ص¤ح الدين ا�يوبي في عام 1188.

كرت مدينة الكرك القديمة المحاطة با�سوار في اÀنجيل، وهي تقع 
ُ

ذ
يا وكان  يربط بين مصر وسور على مفترق طريق القوافل الذي كان 
قلعة  يارة  ز من  لك  بد   � والرومان.  لÛغريق  معروفا  الطريق  هذا 
 ،1142 عام  في  بولودين  الملك  بناها  التي  الكبيرة  الصليبيين 

واستعادتها جيوش ص¤ح الدين ا�يوبي في عام 1188.

طريق وادي غوير الى فينان
الرحلة  رحلة مشي أخاذة تبدأ من الشوبك، فمسار 
بالمياه؛  مليء  كم   3 بطول  وسيقا  واديا  يشمل 
بعض  ستواجه  حيث  كام¤  يوما  المشي  ويتطلب 
كم)   15 ساعات/   8) الصعبة  الطبيعية  التضاريس 
لتصل في النهاية الى فينان ايكو لودج، أو يمكنك بكل 
الطريق.  في  مكان  أي  في  خيمة  نصب  بساطة 
قرية  والى  فينان  آثار  الى  الرحلة  نهاية  وستأخك 
لودج  ايكو  فينان  الى  ذلك  بعد  لتصل  جدا،  بسيطة 
والذي اختير من بين أفضل 25 ايكو لودج في العالم 

من قبل مجلة ناشونال جيوغرافيك ترافيلر.
معلومات قد تساعدك:

لهذا  المواقع  تحديد  نظام  أو  دليل  بتواجد  ننصح 
الطريق،الطريق طولية، مما يعني أنه يجدر بك التفكير 
السيارة في  ركن  الخيار ا�فضل هو   ) النقل  بوسائل 
فنيان ومن ثم تدبير وسيلة �يصالك إلى نقطة بداية 

الرحلة).
تبعد بداية رحلة عن العقبة 170 كم، ففي البداية 
عليك بالذهاب الى قلعة الشوبك، ومن ثم التوجه 
الدخول  قبل  يمينا  انعطف   ) المنصورة  قرية  نحو 

للقرية).
هنالك مساحة صغيرة لركن السيارات في غوير، ومن 
بأنك  تفيد  السيارة  زجاج  على  م¤حظة  ترك  ا�فضل 
(لتفادي شكوك الشرطة  في رحلة مشي طويلة 

السياحية).

طريق وادي غوير الى فينان
الرحلة  رحلة مشي أخاذة تبدأ من الشوبك، فمسار 
بالمياه؛  مليء  كم   3 بطول  وسيقا  واديا  يشمل 
بعض  ستواجه  حيث  كام¤  يوما  المشي  ويتطلب 
كم)   15 ساعات/   8) الصعبة  الطبيعية  التضاريس 
لتصل في النهاية الى فينان ايكو لودج، أو يمكنك بكل 
الطريق.  في  مكان  أي  في  خيمة  نصب  بساطة 
قرية  والى  فينان  آثار  الى  الرحلة  نهاية  وستأخك 
لودج  ايكو  فينان  الى  ذلك  بعد  لتصل  جدا،  بسيطة 
والذي اختير من بين أفضل 25 ايكو لودج في العالم 

من قبل مجلة ناشونال جيوغرافيك ترافيلر.
معلومات قد تساعدك:

لهذا  المواقع  تحديد  نظام  أو  دليل  بتواجد  ننصح 
الطريق،الطريق طولية، مما يعني أنه يجدر بك التفكير 
السيارة في  ركن  الخيار ا�فضل هو   ) النقل  بوسائل 
فنيان ومن ثم تدبير وسيلة �يصالك إلى نقطة بداية 

الرحلة).
تبعد بداية رحلة عن العقبة 170 كم، ففي البداية 
عليك بالذهاب الى قلعة الشوبك، ومن ثم التوجه 
الدخول  قبل  يمينا  انعطف   ) المنصورة  قرية  نحو 

للقرية).
هنالك مساحة صغيرة لركن السيارات في غوير، ومن 
بأنك  تفيد  السيارة  زجاج  على  م¤حظة  ترك  ا�فضل 
(لتفادي شكوك الشرطة  في رحلة مشي طويلة 

السياحية).

طريق وادي غوير الى فينانطريق وادي غوير الى فينان
بإط¤لتها  الشوبك  قلعة  تنافس  التي  ا�ماكن  من  القليل  توجد 
الدراماتيكية، فهي أول قلعة بناها الصليبيون في ا�ردن والتي ما تزال 
من   

ً
ك¤ قام  وقد  هذا؛  يومنا  حتى  الخ¤بة  اÀط¤�ت  على   

ً
شاهدا

المماليك والعثمانيين بإعادة بناء القلعة بشكل واسع منذ أن بناها 
الصليبيون. وعند وصولك اليها ستشعر باستقبال حار من قبل ا�يوبيين؛ 

بإط¤لتها  الشوبك  قلعة  تنافس  التي  ا�ماكن  من  القليل  توجد 
الدراماتيكية، فهي أول قلعة بناها الصليبيون في ا�ردن والتي ما تزال 
من   

ً
ك¤ قام  وقد  هذا؛  يومنا  حتى  الخ¤بة  اÀط¤�ت  على   

ً
شاهدا

المماليك والعثمانيين بإعادة بناء القلعة بشكل واسع منذ أن بناها 
الصليبيون. وعند وصولك اليها ستشعر باستقبال حار من قبل ا�يوبيين؛ 

قلعة الشوبكقلعة الشوبك

الكركالكرك
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الشوبك و الكرك

رحلة مشي أخاذة تبدأ من الشوبك، رحلة مشي أخاذة تبدأ من الشوبك، 

الرحلة  رحلة مشي أخاذة تبدأ من الشوبك، فمسار 
بالمياه؛  مليء  كم   3 بطول  وسيقا  واديا  يشمل 
بعض  ستواجه  حيث  كام¤  يوما  المشي  ويتطلب 
كم)   15 ساعات/   8) الصعبة  الطبيعية  التضاريس 
لتصل في النهاية الى فينان ايكو لودج، أو يمكنك بكل 
الطريق.  في  مكان  أي  في  خيمة  نصب  بساطة 
قرية  والى  فينان  آثار  الى  الرحلة  نهاية  وستأخك 
لودج  ايكو  فينان  الى  ذلك  بعد  لتصل  جدا،  بسيطة 
والذي اختير من بين أفضل 25 ايكو لودج في العالم 

من قبل مجلة ناشونال جيوغرافيك ترافيلر.

الرحلة  رحلة مشي أخاذة تبدأ من الشوبك، فمسار 
بالمياه؛  مليء  كم   3 بطول  وسيقا  واديا  يشمل 
بعض  ستواجه  حيث  كام¤  يوما  المشي  ويتطلب 
كم)   15 ساعات/   8) الصعبة  الطبيعية  التضاريس 
لتصل في النهاية الى فينان ايكو لودج، أو يمكنك بكل 
الطريق.  في  مكان  أي  في  خيمة  نصب  بساطة 
قرية  والى  فينان  آثار  الى  الرحلة  نهاية  وستأخك 
لودج  ايكو  فينان  الى  ذلك  بعد  لتصل  جدا،  بسيطة 
والذي اختير من بين أفضل 25 ايكو لودج في العالم 

من قبل مجلة ناشونال جيوغرافيك ترافيلر.



يارتك للبحر الميت توجه إلى موقع المغطس، وهو  عند اÀنتهاء من ز
الموقع التاريخي الذي عّمد فيه السيد المسيح عليه الس¤م، والذي 
تمت إضافته لقائمة مواقع التراث العالمي �هميته الدينية في يوليو 
2015؛ فو غني باËثار البيزنطية التي تتضمن برك وكنائس التعميد ودير 
أن  المسيحيين  وللزوار  الفسيفساء.  بأحجار  ينة  المز بأرضيته  روثوريوس 
يتفقوا مع مسؤولي الموقع Àجراء مراسيم التعميد في هذا المكان.

يارتك للبحر الميت توجه إلى موقع المغطس، وهو  عند اÀنتهاء من ز
الموقع التاريخي الذي عّمد فيه السيد المسيح عليه الس¤م، والذي 
تمت إضافته لقائمة مواقع التراث العالمي �هميته الدينية في يوليو 
2015؛ فو غني باËثار البيزنطية التي تتضمن برك وكنائس التعميد ودير 
أن  المسيحيين  وللزوار  الفسيفساء.  بأحجار  ينة  المز بأرضيته  روثوريوس 
يتفقوا مع مسؤولي الموقع Àجراء مراسيم التعميد في هذا المكان.

ماعين  بينابيع  يتمتع  العظيم  هيرودس  الملك  كان 
قبل ألفي عام، وبإمكانك اليوم التمتع بذات المياة 
الساخنة المعدنية؛ حيث يقدم المنتجع القريب عددا 
كبيرا من الع¤جات وبرامج العناية التي تتضمن لفائف 

طين البحر الميت، التدليك وع¤جات التجميل.

ماعين  بينابيع  يتمتع  العظيم  هيرودس  الملك  كان 
قبل ألفي عام، وبإمكانك اليوم التمتع بذات المياة 
الساخنة المعدنية؛ حيث يقدم المنتجع القريب عددا 
كبيرا من الع¤جات وبرامج العناية التي تتضمن لفائف 

طين البحر الميت، التدليك وع¤جات التجميل.

اطفو على سطح البحر الميت، أدنى بقعة وا�غنى با�م¤ح المعدنية 
الع¤جية على سطح ا�رض؛ والذي تتميز مياهه بقدرتها على رفعك 

لتطفو على الماء دون الحاجة للسباحة.

اطفو على سطح البحر الميت، أدنى بقعة وا�غنى با�م¤ح المعدنية 
الع¤جية على سطح ا�رض؛ والذي تتميز مياهه بقدرتها على رفعك 

لتطفو على الماء دون الحاجة للسباحة.

تقع أدنى محمية طبيعية على وجه ا�رض في ا�ردن، وهي محمية 
وادي الموجب الطبيعة التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد. تتمتع محمية 
وادي الموجب، المجاورة للبحر الميت، بأنواع مختلفة من الحياة البرية. 
وفي هذا الوادي تنظم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة برنامج توالد 

حيوان البدن (تيس الجبل). 

تقع أدنى محمية طبيعية على وجه ا�رض في ا�ردن، وهي محمية 
وادي الموجب الطبيعة التي تحظى باهتمام كبير ومتزايد. تتمتع محمية 
وادي الموجب، المجاورة للبحر الميت، بأنواع مختلفة من الحياة البرية. 
وفي هذا الوادي تنظم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة برنامج توالد 

حيوان البدن (تيس الجبل). 

عرف المدينة بتاريخها الطويل، وكانت فترة مجدها 
ُ
ت

الحقيقي في العصور البيزنطية. و� يجدر بك تفويت 
الفسيفسائية  بخريطته  جورج  ساينت  كنيسة  يارة  ز
الكتاب  في  كرت 

ُ
(ذ المقدسة  لفلسطين  الفريدة 

المقدس)، باÀضافة لجبل نيبو والذي يضم كنيسة 
موسى التذكارية وأرضيتها الفسيفسائية، 

عرف المدينة بتاريخها الطويل، وكانت فترة مجدها 
ُ
ت

الحقيقي في العصور البيزنطية. و� يجدر بك تفويت 
الفسيفسائية  بخريطته  جورج  ساينت  كنيسة  يارة  ز
الكتاب  في  كرت 

ُ
(ذ المقدسة  لفلسطين  الفريدة 

المقدس)، باÀضافة لجبل نيبو والذي يضم كنيسة 
موسى التذكارية وأرضيتها الفسيفسائية، 

الميت،  البحر  من  كل  على  الجبل  Àط¤لة  باÀضافة 
يحا. القدس وأر

الميت،  البحر  من  كل  على  الجبل  Àط¤لة  باÀضافة 
يحا. القدس وأر

البحر الميت و محيطه

البحر الميتالبحر الميت

محمية وادي الموجب الطبيعيةمحمية وادي الموجب الطبيعية

موقع المغطسموقع المغطس
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ينابيع (حمامات) ماعينينابيع (حمامات) ماعين

تمتع بروائع الفسيفساء في مادباتمتع بروائع الفسيفساء في مادبا



سيارات ا�جرة-  يتوفر في العقبة عدد وافر من سيارات ا�جرة المريحة والمكيفة. 
الباصات الصغيرة- تتوفر الباصات الصغيرة التي تتوجه إلى ا�ماكن الداخلية التي يقصدها الزوار عادة. 

السيارات السياحية-   تحتوي العقبة على عدد وكا�ت تأجير السيارات لمن يرغب بشيء من الخصوصية.

سيارات ا�جرة-  يتوفر في العقبة عدد وافر من سيارات ا�جرة المريحة والمكيفة. 
الباصات الصغيرة- تتوفر الباصات الصغيرة التي تتوجه إلى ا�ماكن الداخلية التي يقصدها الزوار عادة. 

السيارات السياحية-   تحتوي العقبة على عدد وكا�ت تأجير السيارات لمن يرغب بشيء من الخصوصية.

اللغة العربية، بيد أن شريحة واسعة من الناس يتحدثون اللغة اÀنجليزية.اللغة العربية، بيد أن شريحة واسعة من الناس يتحدثون اللغة اÀنجليزية.

يمتاز الطقس في العقبة بالدفء والجفاف على مدار السنة، ويتفاوت معدل درجات الحرارة العليا  من 38 درجة مئوية في 
الصيف إلى 20 درجة مئوية في الشتاء.

يمتاز الطقس في العقبة بالدفء والجفاف على مدار السنة، ويتفاوت معدل درجات الحرارة العليا  من 38 درجة مئوية في 
الصيف إلى 20 درجة مئوية في الشتاء.

يبدأ العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية ابتداًء من يوم ا�حد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد 
الظر.

 وحتى 10 مساًء. 
ً
تفتح معظم المتاجر ومح¤ت الصرافة أبوابها من الساعة 8 صباحا
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يتوفر في العقبة عدد كبير من الصيدليات، وغالبا ما يتحدث الصيادلة اللغة اÀنجليزية بط¤قة. كما يوجد ث¤ث مستشفيات 
حديثة ومجزة بأحدث التجهيزات الطبية هي:

مستشفى العقبة الحديث  201  6688/ 6677  201  3  (0)  +962
المستشفى اÀس¤مي  201  8444  3  (0)  +962 

مستشفى ا�ميرة هيا  201  4111  3  (0)  +962
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يارتها قضاء أجمل العط¤ت، فإن اللباس المناسب هو اللباس العادي  كون العقبة منطقة سياحية غالبا ما يكون الغرض من ز
والمريح. أما بالنسبة لم¤بس السباحة والم¤بس الخفيفة ف¤ يتم ارتداؤها إ� على الشاطئ.
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والمريح. أما بالنسبة لم¤بس السباحة والم¤بس الخفيفة ف¤ يتم ارتداؤها إ� على الشاطئ.

يمكن صرف العم¤ت ا�جنبية بسولة في البنوك وفي مح¤ت الصرافة.  ويبلغ سعر صرف الدينار ا�ردني 1.4 دو�ر أمريكي 
لكل دينار أردني، ويقسم الدينار إلى 1000 فلس أو 100 قرش. 

 وحتى 3 بعد الظر من ا�حد إلى الخميس. 
ً
ساعات عمل البنوك تبدأ من 8:30 صباحا

أما مح¤ت الصرافة فتفتح طوال اليوم غالبا.
يمكن استخدام بطاقات ا�ئتمان التابعة للبنوك الكبرى فهي مقبولة على نطاق واسع.
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يبة خدمات، ويمكنك تقديم إكرامية بسيطة إذا رغبت بالتعبير عن امتنانك للخدمة  ضيف العديد من المطاعم نسبة %10 كضر
ُ
ت

الجيدة. من الشائع أيضا تقديم اÀكراميات لموظفي حمل الحقائب وغيرهم من موظفي الفنادق.
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