مكتب الرئيس /جامععة كاليفورنيا
إنعقاد منتدى روزنببرغ العالمي للسياسات الميياه التابع لجاممعة كاليفورنييا في مدينة اللعقبة باألردن بمشاركة
المياه.
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بحث في قضاييا ندرة
خبراءء ورؤساء دولل سابقون للبح
ينعقد ممنتدى روزنبررغ العالمي لس
سياسات المياه في اجتماعة الثامن في مديينة العقبة باألرردن خالل الفتترة ما بين
شكل كبير
ضية ندرة الميااه والمشاكل ذذات الصلة والتي زادت بش
ي ،لبحث قض
مارس( الجاري
 ٢٣و  ٢٥آذار )ما
عداد السكان وننمو االقتصاداات العالمية.
بسبب الزيادة في أع
جامعة كاليفوررنيا ،يجمع
والمنتددى ،الذي ينعققد دوريا كل عامين في دوول مختلفة ،وييعد مشروعا ممن مشاريع ج
المركزي الذي تلعبه العلوم في
ي
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خبيرا دوليا في
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مشاكل ادارة المواررد المائية
ل
والمشورة حول
ة
ضافة إلى تحففيز تبادل الرأي
سياسات مائيةة فاعلة ،باإلض
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حول االعالم.
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إلسالمي للعلووم ومقرھا عممان والمؤسس
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للبحث
ممثال من قبل الدكتور عبد
ت سياسية سابققة من دول اللعالم المختلفة فسيكون ال
ضويته قيادات
منتدى يضم في عض
ى.
س وزراء األرردن االسبق ووالذي سيقدم اللكلمة االفتتاحيية في المنتدى
السالمم المجالي رئيس
تأسس من قبل جاممعة كاليفورنييا في عام
لسياسات المياه س
ت
ومن الجدير بالذكرر بان منتدى رروزنبرغ العاالمي
 ١بمنحه وقفيةة تكريما ً للرئييس السابق لممجلس إدارة بنبنك امريكا رييتشارد روزنببرغ والذي كاان له دور
١٩٩٦
الجفاف الذي ح ّل
ف
الناجمة عن
مة
عدة في حل الممشاكل
العمال في كالييفورنيا للمساع
جتمع رجال اال
ي في حشد مج
اساسي
.١٩٩
بالواليية خالل األعووام ٩٢-١٩٨٧
برشلونة )اسبانيا( ،كاانبرا )استرالياا( ،أنفرة )ترككيا( ،بانف
ة
سكو،
ي سان فرانسيس
ت الماضية في
وقد عققدت المنتديات
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