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 أكتوبر الحالي 20في  3102عالميين لتغطية فعاليات قمة مجالس األجندة العالمية الصحفيين واإل تسجيلباب إغالق 
 

 

تغطية وقائع ل ييناإلعالمالصحفيين و عتماد باب التسجيل ال المنتدى االقتصادي العالمي إفتتح – 3102 أكتوبر 32، سويسرا، جنيف
مرسى  على حلبة ستقام أكتوبر.علمًا بأن القمة 64ولمدة أقصاها  ي أغسطس من هذا العالم،ف لمجالس األجندة العالميةالقمة الخامسة 

 .2046نوفمبر  20-49من الفترة  خالل ،العربية المتحدة اإلماراتدولة ، أبوظبيفي  ياس
 

خبير مختص من  300ر من أكث هذا العامملتقى عالمي لتبادل الرؤى واألفكار وتستقطب  أكبر مجالس األجندة العالمية قمة وُتعد
 .الملحةالعالمية  القضايا الرؤى الشاملة والتوصيات بشأنتقديم ل مجالس األجندة العالمية شبكة

 
من األوساط  الخبراءمجلسًا يضم نخبة من أبرز  90من القمة تجمعًا فريدًا من نوعه لشبكة مجالس األجندة العالمية المؤلفة  وتعتبر

التي تشكل  األكاديمية وقطاع األعمال والحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية بهدف تطوير المعرفة وبحث أهم القضايا
 .المية واالقليمية والصناعيةاألجندات الع

 
في  www.weforummedia.org االلكتروني الموقععبر  االعتماد طلبب متقداليرجى  القمة، أحداث تغطية كنت ترغب في إذا

في  م إصدار أية تصاريح صحفيةلن يتأنه و كما  ا التاريخهذ بعد تردطلبات أي يتم قبول  إذ أنه ال ،أكتوبر 20 الخميسموعد أقصاه 
 .االقتصادي العالمي المنتدى مسبقين من قبل لموافقة وتصديق جميع الطلبات تخضعحيث القمة،  انعقاد مقر
 

 :الدخول باستخداميمكنك   www.weforummedia.orgمسبق على حساب ئك إنشا في حال
 لكتروني الخاص بكاإل عنوان البريد: اسم المستخدم

 الخاصة بك كلمة السر كلمة السر:
 
 .مسبقاً  الذي قدمته اإللكتروني ى عنوان البريدإليك علرسالها بإمكانك طلب إ، السركلمة ل نسيانك في حالو 

 
 :يرجى، ذا الموقعه علىأما في حال لم يكن لديك حساب مسبق 

  www.weforummedia.org لكترونيالموقع اإل زيارة. 4
 :على وجودةإرشادات التسجيل الم عن طريق اتباع إنشاء حساب. 2
dfhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_ME_ExternalStaffRegistration_Guide.p  
 (المطلوبة بياناتالو  JPEGورة ص ك ملزم بتوفيرعلمًا بأن) الحقول المطلوبة جميعاستكمال . 6
 عليهللموافقة الطلب  تقديميرجى  جميع البيانات،استكمال بمجرد . 1
 

 2046وفمبر ن 20-49لفترة من في ا ،دولة اإلمارات العربية المتحدةب تنعقد قمة مجالس األجندة العالمية في أبوظبي 
  الموقع  من خاللالكترونيًا  عتماداإليمكن تقديم طلبwww.weforummedia.org  أكتوبر 64في موعد أقصاه 
 الموقع يرجى زيارة  ،المعلومات عن القمة مزيد منلagenda-global-http://www.weforum.org/events/summit  
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 مالحظات للمحررين
 agenda-global-http://www.weforum.org/events/summit اإللكتروني الموقع يرجى زيارة ،مزيد من المعلوماتل

 http://wef.ch/pixفليكر موقع على  أفضل الصورشاهد 

 acebookhttp://wef.ch/f الفيسبوكأخبار المنتدى على صفحة  تابع

 ( WEF#وسم )هاشتاغ( )  http://wef.ch/livetweet و   http://wef.ch/twitterعلى  تويترأخبار المنتدى على موقع  تابع
 tp://wef.ch/bloghtعلى  دونة المنتدىماقرأ 

 http://wef.ch/gplusعلى جوجل+  المنتدىتابع أخبار 

  http://wef.ch/publicapps متاح علىبالمنتدى  الخاص التطبيق اإلعالمي

 
  صياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية.إشراك قادة الفكر لتقلة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل المنتدى االقتصادي العالمي هو منظمة دولية مس

 
 سويسرا مقراً له، وهو منظمة غير ربحية وغير منحازة ألي جهة وال ترتبط بأي مصالح سياسية أو قومية أو حزبية في ويتخذ من جنيف  1791تأسس المنتدى عام 

).http://www.weforum.org( 
 

 

  في حال عدم الرغبة باستالم نشرات جديدة من المنتدى االقتصادي العالمي، يرجى الضغط هنا
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