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“إن بمقدورنا من خالل 
السياحة أن نستقطب 

أنظار العالم ليرى عراقة 
األردن وشعبه، وما يملكه 
هذا البلد من فرص عديدة 

وكنوز فريدة.”
جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

سمو ولي العهد األمير الحسين
 يفتتح متحف البترا 

عالم السياحة:افتتح سمو ولي العهد األمير الحسين بن عبداهلل الثاني  
والذي  موسى   وادي  في  البترا  متحف  الخميس18/4/2019،  يوم 
يحتوي المتحف على حوالي 300 قطعة أثرية تم اكتشافها في مدينة 

البترا ومحيطها.
وفد شيد المتحف  ليكون معلما ومركزا لعرض تراثنا التاريخي لزوار 

البتراء بما يحقق تنمية سياحية وثقافية واجتماعية،

تقع محافظة عجلون شمال األردن وقلعتها  في 
الركن الشمالي الغربي من العاصمة عمان على 
بعد 76 كم ويحدها من الشمال والغرب محافظة 
اربد والتي تبعد عن المدينة 32 كم ويحدها من 
الشرق محافظة جرش وتبعد عن مدينة جرش 
البلقاء  محافظة  الجنوب  من  ويحدها  كم   20

وتبعد عن مدينة السلط 72 كم.
بضو هي  الرَّ قلعة  أيضًا  قلعة عجلون” وتسمى 
قلعة تقع في عجلون على قمة جبل بني عوف 
األيوبي  الدين  صالح  وتطويرها  ببنائها  ساهم 
سنة 1184 لتكون نقطة ارتكاز لحماية المنطقة 
الحج  المواصالت وطرق  والحفاظ على خطوط 
وادي  على  الشرافها  والحجاز  الشام  بالد  بين 
بحيرة  بين  الممتدة  بالمنطقة  وتحكمها  األردن 
طبريا والبحر،بنيت القلعة على جبل بني عوف 
بمواجهة  واقيمت  عجلون  مدينة  من  بالقرب 
الفرنجه  تحركات  لرصد  الهوى  كوكب  حصن 
مناجم  على  للسيطرة  ثم  ومن  آنذاك  وتنقالتهم 
الحديد التي اشتهرت بها جبال عجلون وزودت 

عند  اقيمت  مربعة  بابراج  بنائها  عند  القلعة 
زوايا البناء وفتحت في جدرانها السميكة حلفات 
السهام واحيطت من الخارج بخندق يبلغ متوسط 
متر   12-15 ويتراوح عمقه من  عرضه)16(م 
استعمل كحاجز يحول دون الوصول واالقتراب 
من الجدران السميكة واضيف إلى القلعة اجزاء 
أخرى في عهد الوالة والحكام الذين قاموا بإدارة 

امور المنطقة.
مبنية على شكل  القلعة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أبراج، كل برج يتكون  شبه مربع، وفيه أربعة 
برجان  أضيف  حطين  معركة  بعد  طابقين.  من 
يقعان إلى يمين مدخل القلعة. والقلعة مبنية على 
الميت  والبحر  فلسطين  على  تطل  شامخ  جبل 
عند  عجلون  لجبال  صورة  أجمل  رؤية  ويمكن 
للقلعة يذكر  الوقوف على أحد األبراج الشرقية 
من  العديد  يحتوي  القلعة  داخل  متحف  يجد  انه 

القطع األثرية الرائعة.
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