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 الشرق  االوسط و شمال افريقيا  حول العالمي االقتصادي لمنتدىا
 

 نالمعتمدي الصحفيين للمراسلين إرشادات
 

  4023مايو  42 -42، األردن، الميتالبحر 
  والصحفيين اركينالمش بين الزمالة أجواء لتعزيز االمكانقدر  وشفافة مفتوحة العالمي االقتصادي المنتدى اجتماعات

 وسائل ممثلي جميع. علمًا بأن أدناه ورةكالمذ باإلرشادات االلتزام منكم نرجو وعليه خاص، حدث المنتدى هذا أن العلم أخذ يرجى
 للمنتدى التابعة األخرى والفعاليات الحدث إلى الدخول تصاريح إللغاء يتعرضون قد اإلرشادات بهذه يلتزمون ال الذين اإلعالم

 .العالمي صادياالقت
 

 
 لهامةا مواقعالو  تسجيلال
 

   4023الشرق  االوسط و شمال  افريقيا  حول العالمي االقتصادي لمنتدىاالجتماع الخاص لموقع 
 مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات            
  605058ص.ب:            
 ، األردن11160عمان           
 225 60 35 5 962+هاتف:           

 333 61 35 5 962+فاكس:           
 

  المعلومات من لمزيد. الفنادق من قريبة مسافة على الميت، البحر منطقة في مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمراتيقع 
 .http://www.dscc.jo زيارة يرجى المكان، عن

 
 المؤتمرات الملك الحسين بن طالل األول من مركزفي الطابق  اإلعالمي المركز يقع 

 
  االقتصادي  للمنتدى اإلعالمي الفريق أعضاء ويديره اإلعالمي، بالقرب من المركز المكتب يقع :الصحفية المعلومات مكتب

 طلباتكم كل بتلبية سيقومون الذين العالمي،
 

 في الطابق  للمركز اإلعالمي الصحفية المجاورة مؤتمراتال قاعة في الصحفية المؤتمرات كافة ستعقد: الصحفية المؤتمرات
 يرجى  .الرئيسية المواقع جميع في ها يوميًا والمتوفرةلالصحفية التي يتم تعدي المؤتمرات قائمة مواعيد مراجعة يرجى األول.

 هاوقائع وتصوير تسجيل يمكن وبالتالي الصحفيين، للمراسلين مسبقاً  مرتبة المؤتمرات هذه أن مالحظة
 
 

http://www.dscc.jo/
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 نالصحفيي واعتماد تسجيل سياسة
 

 يرجى العلم بأنه لن تقبل أي طلبات اعتماد في موقع الحدث.. 3512 مايو 8 الموافق االثنين يوم تم إغالق باب التسجيل  
 يجب وضع الشارات الخاصة  اإلعالم وسائل تسجيل مكتب في الخاصة بالمنتدىاالمنية  شاراتال جميع راصدا يتم سوف

وال يمكن  غير قابله للتحويل لشخص آخر صالحة وسيتلقى كل شخص شارة أمنية. المنتدى  في كل األوقات خاللبالمنتدى 
 استخدام هذه الشارات إال من قبل أصحابها.

  ص.ب الميت، البحر إن هوليداي منتجع في 16.55 إلى 50.55 من 3512 مايو 35 الجمعة يوم التسجيل مكتب يفتح 
 .األردن 16168 الميت البحر ت،المي البحر طريق ،175

 الصلة  ذات األخرى والوثائق المشاركين وكتيب البرنامج، على تحتوي التي الصحفية الملفات ونالمعتمد يونالصحفتلقى يس
 .التسجيل عند

 0:00الساعة  مايو 25 يوم السبتبدءًا من ؤتمرات مسيتم السماح بالدخول إلى مركز ال  
 من أي تصوير أو صور بالتقاط صحفيين مراسلينك المعتمدين اإلعالم وسائل ممثلي من يأ قيام حال في :هامة مالحظة 

 االجتماع هذا لتغطية لهم الممنوحة التصاريح إلغاء سيتم (،اإلرشادات بهذه االلتزام عدم معنى)ب الفيديو على الجلسات
 .العالمي االقتصادي للمنتدى األخرى والفعاليات

 

 

رشادات عامة معلومات  وا 
 إلى قبل القدوم بلدانكم من الزيارة تأشيرة على الحصول بكم نهيب تأخير، ألي وتالفياً  الطوابير في للوقوف تجنباً  - التأشيرة 

 األردن
 بأنفسكم اإلقامة الترتيب إلجراءات منكم نرجو - الفنادق 
 أنيقة عادية مالبس - الرسمي الزي 
 عربي و  –الفورية )إنجليزي  الترجمة وستتوفر لالجتماع، الرسمية اللغة هي يرجى أخذ العلم أن اللغة اإلنجليزية - اللغة

 . (الرئيسية القاعة و 3و البحر الميت  1قاعات الجلسات ) البحر الميت  إنجليزي( في-عربي
 

 لصحفيين ا لمراسلينلالجلسات المفتوحة 
  المنطقة العامة من مركز المؤتمرات 
 والمتلفزة العامة الجلسات 
  الصحفية مؤتمراتال جميع 
 جتماعاال مواعيد قريبا من للصحافة المفتوحة لجلساتا قائمة سوف يتم توفير 

 
 الصحفيين المراسلين أمام المغلقة الجلسات

 الجلسات والجلسات التفاعلية، واستراحات التواصل وجميع االستوديو، وجلسات التطورات، آخر على لإلطالع المخصصة لجلساتا 
 للمراسلين مفتوحة ليست محجوزة للمشاركين فقط. وتعد هذه الجلسات خارج نطاق التغطية وهي جلسات هي ،الطعام موائد على

 .الصحفيين
 

 إلى الصحفيين عدم توجيه األسئلة خالل الجلسات التي يحضرونها، وتأجيل كافة األسئلة المراسلين من يطلب أنه العلم أخذ يرجى
 الصحفية والمقابالت المؤتمرات
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 اإلعالمية في مركز الملك الحسين بن طالل للمؤتمرات يزاتالتجه
 

 ةآلجهاز كمبيوتر محمل مزودة بلوحات مفاتيح باللغة العربية، و  13و اإلعالمي بطابعات، المركز تجهيز سيتم :التجهيزات 
 أجهزة رجى إحضاري. باإلنترنت الالسلكي االتصال إلى إضافة ،اتفاكسمودم لالتصال باإلنترنت، و  وأجهزة ونسخ، تصوير

 .بكم الخاصة المحمول الكمبيوتر
 

 عن المنتدى تصدر أخرى وثائق وأي وتقارير، عامة، ومعلومات صحفية، بيانات اإلعالمي المركز في ستتوفر لوثائق: ا 
 .العالمي االقتصادي

 
 جهة البث المضيفة

 
  الرئيسية مباشرة، مع توفير إشارة التغطية عبر  بتغطية جميع الجلسات العامة ستقوم هيئة اإلذاعة والتلفزيون األردنية

من  3و 1يتم توفير التغطية المشتركة للجلسات العامة الرئيسية والجلسات التي تعقد في قاعتي البحر الميت  و .ليوروفيجن
 " نيابة عن المنتدى االقتصادي العالمي.ةالتلفزيون األردنيهيئة اإلذاعة و قبل مؤسسة البث المضيفة" 

 ستقوم بتوزيع إشارة التغطية المشتركة للجلسات العامة الرئيسية التي يقدمها التلفزيون األردني يوروفيجن نيوزعمليات  دائرة :
إلى مساحات العمل الفردية غير المجهزة، وتوفير نسخ من إشارة التغطية المشتركة لالستخدام في مراكز التحرير المشتركة 

 حي للجلسات عند الطلب عبر شبكات يوروفيجن.ليوروفيجن، أو أنها ستنقل البث ال
  في الطابق األول من مركز المؤتمرات. وستبدأ العمل  هيئة اإلذاعة والتلفزيون األردنية ودائرة عمليات يوروفيجنتقع مراكز

 مايو.   38مايو ولغاية يوم األحد  35اعتبارًا من يوم الجمعة 
  بالنسبة لطواقم  التصوير الراغبة بالتصوير في المنطقة العامة من مركز المؤتمرات، من الضروري أن يتم ةهاممالحظة :

 توفير سيتمو  ساعة على األقل عبر االتصال بالفريق اإلعالمي للمنتدى 35دقيقة قبل  10حجز موعد التصوير لمدة 
 .االجتماع مواعيد االتصال قريبا من معلومات

  منعا باتا العامة الجلسات في التصوير يمنع     
  ،سيتم فرض رسوم الدخول التقني إلى هذه في حين يوفر المنتدى االقتصادي العالمي إشارة التغطية المشتركة بدون رسوم

 الخدمات.
 ،حيث سيتم تحديد حجم التجهيزات المقدمة اعتمادًا على مستوى الطلب يرجى الحجز مسبقًا 
 تم تقديمها بحسب أولوية الحجز من خالل الحجز المسبق.   تتوفر مساحات عمل محدودة سي 

 

 دائرة عمليات يوروفيجن التلفزيونية
 ستقدم دائرة  عمليات يوروفيجن نيوز التسهيالت التالية من المركز اإلعالمي في موقع الحدث:

   العمل على أشرطةBeta SX/SP، DVCPRO  و DVCAM(625 PAL   525 أو NTSC) 
 اج بنظام  عمليات المونتBeta SX/SP للبرامج الحية 
 )مساحات عمل غير مجهزة مع إمكانية الوصول إلى التغطية المشتركة )عدد محدود 
 الربط مع الشبكة العالمية ليوروفيجن 
 توزيع إشارة التغطية إلى مساحات العمل غير المجهزة 
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ع التالي: يمكن حجز خدمات يوروفيجن في هذا الحدث عبر اإلنترنت من خالل الموق 
http://www.eurovision.net/net/book/specialevent.php       

  
 bookings@eurovision.netلتعديل أو إلغاء الحجوزات القائمة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان: 

 
 مزيد من المعلومات واالستفسار حول رسوم التجهيزات والخدمات المذكورة أعاله، يرجى االتصال بـل

 السيد يوسف االلفي
 Elalfy@eurovision.netبريد  الكتروني   
 ا86398250 7 962 +هاتف الخلوي    
 
 
 

 اإلقرار اسةسي
 

 بأنشطته الخاصة التقارير بكل يتعلق فيما بالكامل اسمه ركبذ العالمي االقتصادي المنتدىيطالب 
 

 

 اإللكترونية/المصورة/المذاعة/المقروءة المطبوعات 

سط وشمال حول الشرق االو العالمي االقتصادي االجتماع الخاص للمنتدى خالل مأخوذة صورة أو مقابلة أو مقال أي يذكر أن يجب

افريقيا المقام في البحر الميت اسم المنتدى االقتصادي العالمي. إذا أردتم استحداث وصلة مع الموقع اإللكتروني للمنتدى، يرجى 

  website@weforum.orgاالتصال على: 

 
 التلفزيون 

االجتماع الخاص  أخوذةعرض شعار المنتدى بشكل واضح في أي برنامج أو مقابلة م يجب ذكر اسم المنتدى االقتصادي العالمي أو

إذا كنتم بحاجة إلى شعار المنتدى االقتصادي  حول الشرق االوسط وشمال افريقيا  المقام في البحر الميت. العالمي االقتصادي للمنتدى
 Rim.ElHabibi@weforum.orgالبريد اإللكتروني:   عبر ريم الحبيبيبـومات عامة حوله، يرجى االتصال العالمي أو معل

 
 مواقع التواصل األجتماعي 

 عبر المدونات ألي خبر أو صورة مأخوذة من المنتدى  (WEF)يرجى استخدام االسم المختصر للمنتدى االقتصادي العالمي 
إلدراج تعليقاتهم. كما يمكن الوصول  WEF#وسط. ويمكن لمستخدمي موقع تويتر استخدام الرمز االقتصادي العالمي حول الشرق األ

 13http://wef.ch/menaإلى الموقع اإللكتروني للمنتدى من خالل العنوان المختصر:  
 

 إلعالميا فريقال حول معلومات
 
 للمنتدى الل االجتماع، ستجدون كامل طاقم فريق اإلعالم واالتصال التابعخ مساعدة إلى بحاجة نتمك أو أسئلة أية لديكم انتك إذا

رئيسي من مركز المؤتمرات. ويمكنكم االتصال باألشخاص التالية أسماؤهم فبل االجتماع، عبر البريد ال الطابق في العالمي االقتصادي
 اإللكتروني أو الهاتف: 

 إعالمي، ، مساعد *ريم الحبيبيRim.ElHabibi@weforum.org  8693939 22 41+ هاتف وأ  
  دي داي ، مساعد  اعالمي ، DI.Dai@wefourm.org 8691405 22 41+ أو هاتف 

http://www.eurovision.net/net/book/specialevent.php
http://www.eurovision.net/net/book/specialevent.php
mailto:bookings@eurovision.net
mailto:Elalfy@eurovision.net
mailto:website@weforum.org
mailto:Rim.ElHabibi@weforum.org
http://wef.ch/mena13
mailto:Rim.ElHabibi@weforum.org
mailto:DI.Dai@wefourm.org
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 مساعد اخراج، يان زوف ،  Yann.Zopf@weforum.org 228693618 41+ أو هاتف 
 

 *اللغة االم هي العربية
 

 http://wef.ch/mena13الموقع التالي:  على االجتماع حول إضافية معلومات ستتوفر :هامة مالحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معلومات إضافية

 http://wef.ch/mena13االجتماع:  حول إضافية لمعلومات
 .ch/mena13pixhttp://wef:  عرض صور مختارة 

 http://wef.ch/liveبث حي لجلسات المنتدى: 
 http://wef.ch/mena13insightsعرض الفيديو عند الطلب واآلراء وتحليل الجلسات الرئيسية: 

 http://wef.ch/facebook الفيسبوك: علىأصبح معجبا للمنتدى 
  http://wef.ch/livetweet. عنوان الموقع المختصر: http://wef.ch/twitterمتابعة أخبار المنتدى عبر تويتر: 

 http://wef.ch/blog قراءة المدونة المنتدى: 
 eGoogl   :http://wef.ch/gplus اتبع   المنتدى على +

 http://wef.ch/publicapps :منتدىلل اإلعالمي تطبيقال
  http://wef.ch/newsالتسجيل للحصول على األخبار الصحفية حول المنتدى: 

 

mailto:Yann.Zopf@weforum.org
http://wef.ch/mena11
http://wef.ch/mena13
http://wef.ch/live
http://wef.ch/mena13insights
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/news

