
 
 di.dai@weforum.orgبريد إلكتروني:  1405 869 22(0) 41+دي داي، استشاري أول إعالم، هاتف: 

 
 أكتوبر الحالي 15في  2014إغالق باب تسجيل الصحفيين واإلعالميين لتغطية فعاليات قمة مجالس األجندة العالمية  

 
 .أكتوبر 01في  4102قمة مجالس األجندة العالمية  فعالياتإغالق باب تسجيل الصحفيين واإلعالميين لتغطية  :4102أكتوبر  01جنيف، سويسرا، 

 
 الشاملة الرؤى لتقديم العالمية األجندة مجالس شبكة من مختص خبير 011 من أكثر العام هذا وتستقطب واألفكار الرؤى لتبادل عالمي ملتقى أكبر العالمية األجندة مجالس قمة وُتعد

 .الملحة العالمية القضايا بشأن والتوصيات
 

 المدني والمجتمع والحكومة األعمال وقطاع األوساط األكاديمية منالخبراء  أبرز من نخبة يضم مجلسا   01 من المؤلفة العالمية األجندة مجالس لشبكة نوعه من فريدا   تجمعا   القمة وتعتبر
 .والصناعية واالقليمية العالمية تشكل األجندات التي القضايا أهم وبحث المعرفة تطوير بهدف الدولية والمؤسسات

 
 أي قبول يتم ال أنه إذ أكتوبر، 01األربعاء  أقصاه في موعد www.weforummedia.org االلكتروني الموقع عبر االعتماد بطلب التقدم يرجى القمة، أحداث تغطية في ترغب كنت إذا

 .العالمي االقتصادي المنتدى قبل من مسبقين وتصديق لموافقة الطلبات جميع تخضع حيث القمة، انعقاد في مقر صحفية تصاريح أية إصدار يتم لن أونه كما التاريخ هذا بعد ترد طلبات
 

 :باستخدام الدخول يمكنك www.weforummedia.org كنت مسجال  في السابق على حال في
 بك الخاص اإللكتروني البريد عنوان :المستخدم اسم

 بك الخاصة السر كلمة :السر كلمة
 

 :يرجى الموقع، هذا على مسبق حساب لديك يكن لم حال في أما
 www.weforummedia.orgاإللكتروني  الموقع زيارة .0
 Registration Guidelines :على الموجودة التسجيل إرشادات اتباع طريق عن حساب إنشاء .4
 )المطلوبة أو البيانات JPEG صورة بتوفير ملزم بأنك )علما   المطلوبة الحقول جميع استكمال .3
 عليه للموافقة الطلب تقديم يرجى البيانات، جميع استكمال بمجرد .2

 للمحررين مالحظات
  http://wef.ch/gac14اإللكتروني:  الموقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد -
 http://wef.ch/pixفليكر:  موقع على الصور أفضل شاهد -
  http://wef.ch/facebookفيسبوك الخاصة بالمنتدى:  انضم إلى صفحة -
 (WEF#الوسم ) http://wef.ch/livetweetو    http://wef.ch/twitterعلى تويتر موقع على المنتدى أخبار تابع -
 http://wef.ch/blogعلى  المنتدى مدونةاقرأ  -
 http://wef.ch/gplus +جوجل على المنتدى أخبار تابع -
 http://wef.ch/publicappsعلى  متاح بالمنتدى الخاص اإلعالمي التطبيق -

 
مع واألعمال والسياسة والبحث األكاديمي على يعد المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تعمل في إطار التزامها تجاه تحسين أوضاع العالم، وذلك من خالل تشجيع رواد المجت

 المساهمة في بلورة الخطط الصناعية واإلقليمية والعالمية.
حزبية  أو قومية أو سياسية مصالح بأي ترتبط وال جهة ألي منحازة وغير ربحية غير منظمة وهو له، مقرا   سويسرا في جنيف من ويتخذ 0090 عام المنتدى تأسس

)www.weforum.org( 
 

 

 4102نوفمبر  00إلى  0 من الفترة في المتحدة، العربيةاإلمارات  بدولةدبي  في العالمية األجندة مجالس قمة تنعقد 
 الموقع خالل من لكترونيا  اإلعتماد إ طلب تقديم يمكن www.weforummedia.org برأكتو  01 أقصاه موعد في 
 الموقع زيارة يرجى القمة، عن المعلومات من لمزيد http://wef.ch/gac14   
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