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 شاركونا 
بالتحرير

...........هذا منبركم 

االردن احلى   يال ........اردنا جنة 

عّمان تستضيف المؤتمر العام الـ 18 لمنظمة المدن العربية يومي 24 و25 من حزيران
عالم السياحة:

تستضيف أمانة عّمان الكبرى المؤتمر العام 18 لمنظمة المدن 
العربية والذي ينعقد في عمان يومي 24 و25 من حزيران/.
وينعقد المؤتمر العام تحت عنوان: ” تنمية مستدامة.. وشراكة 
أقوى” وبمشاركة كبيرة من أمناء العواصم ورؤساء مجالس 
من  عدد  وبحضور  العربية  البلديات  ورؤساء  المحلي  الحكم 
الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية واألكاديميين والخبراء .
وأّكد أمين عّمان يوسف الشواربه أن “المدن العربية بحاجة 
إلى التكاتف وتعزيز التعاون المشترك في ظل الظروف الراهنة 

لمواكبة المتغيرات المتسارعة والمستجدات من حولنا .”
المدن  لمنظمة   18 العام  المؤتمر  وقال: إن “استضافة أعمال 
أجل  المشترك من  العربي  للعمل  انطالقة جديدة  يعتبر  العربية 
عنصرًا  تشكل  باتت  والتي  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

أساسًا لتطور وتقدم المدن” .
األردنية  المملكة  بضيوف  ترحيبه  عن  الشواربه  وأعرب 
المحلي  الحكم  مجالس  ورؤساء  العواصم  أمناء  الهاشمية 
ورؤساء البلديات والمحافظين، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر العام 
في عّمان يعكس حرص المملكة األردنية الهاشمية على دعم 
خطط وبرامج التنمية لما فيه خير مدننا العربية .من جهته عّبر أمين 
عام منظمة المدن العربية أحمد حمد الصبيح عن تقديره لالستضافة 
من أمانة عّمان الكبرى ألعمال المؤتمر العام 18 للمنظمة الفتًا إلى 

العربية  المدن  أن عّمان تستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة 
الثقافي  العمل  مجموعة   ” و   ” الذكية  للمدن  العربي  المنتدى   ”
منسجمًا  المؤتمر  عنوان  “يأتي  الصبيح  “.وقال  العربية  للمدن 
والخطط  البرامج  دعم  نحو  العربية  المدن  منظمة  ورؤية  توجه  مع 
للمدن  المستدام  النمو  تحقق  أن  شأنها  من  التي  واالستراتيجيات 
العربية”.حت منظمة المدن العربية تعمل بشكل فاعل بتنظيم الندوات 

والدورات والمنتديات”.
” منظمة المدن العربية وبالتعاون مع شركائها اإلقليميين والدوليين 
الشراكة  العالمي ونشر مفهوم  الحضاري  الركب  تعمل على مواكبة 

الفاعلة بين مدنها األعضاء”، وفق الصبيح.
وستعقد على هامش أعمال المؤتمر العام 18 ورشتا عمل من تنظيم 
عنوان  تحت  األولى  الورشة  تعقد  العربية،  المدن  منظمة  مؤسسات 
“الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء لدعم استدامة المدن” بتنظيم 
مشترك بين المعهد العربي إلنماء المدن ومركز البيئة للمدن العربية.
والورشة الثانية ” إدارة المعرفة والمعلوماتية في المدينة العربية” 
بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية والمنتدى 

العربي للمدن الذكية.
يذكر أن منظمة المدن العربية تتخذ من الكويت مقرًا لها، وهي منظمة 
المدن  بشؤون  وتعنى   ،1967 العام  تأسست  حكومية  غير  إقليمية 

والبلديات وتضم أكثر من 600 مدينة وبلدية عربية

المؤتمر الصحفي   لالعالن عن فعاليات مهرجان جرش 2019
للثقافة  جرش  لمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  السياحة:عقد  عالم 
والمدير  رمان  أبو  محمد  الدكتور  والشباب  الثقافة  وزير  والفنون 
التنفيذي للمهرجان  عطوفة أيمن سماوي في الساعة 12 من ظهر 
مؤتمرا  بعمان،  الميلينيوم  فندق  في   17/6/2019 االثنين  اليوم 
صحفيا تحدثا فيه عن برنامج وفعاليات المهرجان بدورته 34 التي 
عام  امين  عطوفة  وبحضور  المقبل  الشهر  من   17 في  ستنطلق 
وزارة السياحة عيسى قموه وحشد كبير من ممثلي وسائل االعالم 

وممثلي النقابات ومؤسسات المجتمع 
تتعلق  التي  التفاصيل  مختلف  عن  وسماوي  رمان  أبو  وتحدث 
فعاليات  إقامة  الدورة  هذه  في  ستشهد  التي  والفعاليات  بالبرنامج 
ثقافية وفنية خارج موقع مدينة جرش األثرية في عدد من محافظات 

المملكة.
وقال  وزير الثقافة الدكتور محمد ابو رمان ان وزارة الثقافة تعمل 
وتحرص على االرتقاء بالثقافة والفنون من خالل ادارة المهرجان 
ايجاد  نحو    المشهورة محليا وعالميا  وتدفع  السنوية  ومناسبته 
مساحة عائلية هذا العام 2019 بتنوع يالئم العائلة والضيف ولكل 

االعمار مشيرا في حديثه للحرف اليدوية واالغاني الوطنية 
و دعى ابو رمان مختلف وسائل االعالم للمشاركة بانجاح المهرجان 
لما له من دور في األنعكاسات االيجابية على الفن و الثقافة األردنية.
ايمن  عطوفة  والفنون  للثقافة  جرش  مهرجان  عام  مدير  وتحدث 
سماوي قائال “اننا نتحدث اليوم عن ١٤٠ فعالية و مشاركة اردنية 
تنوف عن ١٥٠٠ فنان اردني على مستوى مساحة الوطن،موضحا 
في  شاملة  ستكون  جرش  في  المهرجان  وفعاليات  العروض  ان 
المسرح  في  الفنية  العروض  تنحصر  ولن  والمسارح  المواقع  كل 
للثقافة  والتوع  االولوية  اعطى  المهرجان  ان  واكد  وعاد  الجنوبي 
بكل  مزود  بالموقع  اعالمي  مركز  انشاء  الى  اضافة  والفنون 
التسهيالت خدمة لالعالم اضافة الى االهتمام بفئة  ذوي االحتياجات 

الخاصة من خالل مشاركاتهم في فعاليات مهرجان هذا العام
واشار سماوي الى حرص ادارة المهرجان لنقل الفعاليات للعاصمة 
والمحافظات واصفا مهرجان جرش انه مهرجان وطن  وقدم شكره 
لكل المتعاونين والمتطوعين النجاح المهرجان بثوبه الجديد والذي 
يليق بالوطن وخلود مدينة جرش كما شكر محافظة جرش وبلديتها 
المهرجان على  ينعكس نجاح  بان  امله  التعاون مبديا  واهلها على 

المجتمع المحلي والتجاري في جرش
المهرجان  لزوار  ستقدم  التي  الجديدة  الخدمات  عن  كماتحدثا 
ومرافق  مواقع  ومن  منها،  العديد  على  طرأت  التي  والتحديثات 
المهرجان تسهيال عليهم لحضور ومتابعة مختلف فعالياته.واجاب 
سماوي وابو رمان على اسئلة االعالميين والحضور وتفضل امين 

عام وزارة السياحة وعيسى قموه وبين بكلمة موجزة ارتجلها تزايد 
بشكل غير مسبوق   الخارج   ( من  القادمة)االجانب  السياحة  حجم 
المواطنين لزيارة جرش والتمتع بمسارات سياحية  داعيا لتشجيع 
من جرش ومحافظة اربد من خالل االستفادة من برنامج السياحة 
والتمتع  جرش  مهرجان  لزيارة  المدعوم  جنة(  الداخلية)االردن 
بالمحتوى التاريخي والبيئي المذهل والثقافي للعائلة واالفراد حيث 
تؤمن الوزارة من خالل برنامج االردن جنة المواصالت مجانا ذهابا 

وايابا


