
 

 بيان خاص بوسائل اإلعالم 

  yann.zopf@weforum.org،3618 869 22 (0) 41+لعمل العام، رقم هاتف: المدير المساعد، لف، وبيان ز

 
 في تركيا خاصلالجتماع البدء اعتماد وسائل اإلعالم 

مي حول تحرير الموارد للتنمية اإلقليمية في العالقتصادي جتماع الخاص للمنتدي االاال عقدسين •
 .2014سبتمبر  29-28تركيا في سطنبول، إ
 www.weforummedia.orgإلكترونًيا على: لتسجيل رجاء ا ؛نفتح باب اعتماد وسائل اإلعالم اآلتم  •

 
حضور االجتماع الخاص للمنتدي االقتصادي العالمي عالم لاعتماد وسائل اإل يبدأ اآلن  - 2014 /08/ 7جنيف، سويسرا، 

. سوف يركز هذا 2014سبتمبر  29 -28تركيا في  ،، والذي سوف ينعقد في اسطنبولقليميةموارد التنمية اإل تحريرعن 
طقة وتعزيز لمنالقتصادي في اة للحفاظ علي النمو االقتصادي اإليجابي مع دعم التنوع اعلي جهود المنطق الخاص االجتماع

 في رأس المال البشري.التجارة واالستثمار 

 سياآو ،وشمال إفريقيا ،والشرق األوسط ،الضوء علي أوروبافي إسطنبول اص للمنتدي االقتصادي سوف يسلط االجتماع الخ
عالم سائل اإلووعمال، ورجال األ ،من قادة الحكومات 500 االقتصادي العالميالمنتدي عالقاتهم المتبادلة. سيجمع والوسطى 

صحاب االقتصادي والتنمية البشرية من أجل جميع أ التحالفات التي تهدف لتنشيط النمووالمجتمع المدني لتعزيز المبادرات و
 المصالح.

ر تطويعلى رجال األعمال إمكانية قادة الحكومات ومدى سيتم سؤال المشاركين عن  ،يفي ضوء السياق االقتصادي العالم
 في هذه المنطقة.في االقتصاد المرن قيادة االبتكارت وديم نماذج جديدة في وتق

 مدة:ععلى أربعة أكز النقاش ترسي

  .ما يتعلق بعضويتها في مجموعة العشرينرؤية ومستقبل تركيا، خاصة في  -1
 نحاء المنطقة.أ تحول ديناميات الطاقة في -2
 المادية والرقمية. ،مستقبل البنى التحتية -3
 النماذج الريادية التي تزيد من النمو الشامل. -4

  
 القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسيةوروبا "منتدي االقتصاد العالمي في أيس مدير ورئ ديفيز، صرح نيكوالس 
من ير حوار قائم علي الثقة ي وقت مضي لتيست هناك حاجة ملحة أكثر من أباتولذلك  مرتبطة ببعضها أكثر فأكثر،صبحت أ
 ."ورسياوالشرق األوسط وأ ،االستجابة لتطلعات المواطنين في أوروباجل أ
 
 لكتروني:فضلك قم بالتسجيل علي الموقع اإل ذا رغبت في تغطية الحدث منإ

www.weforummedia.org. 
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لن يستطيع و ،دة بشدةواالعتمادات سوف تكون محد حيث أن 2014 /09/ 10الموعد النهائي لتسجيل وسائل اإلعالم هو 

 ي اعتماد في مكان انعقاد االجتماع.منح أالمنتدي استيعاب أي تسجيالت متأخرة. و لن يتم 
 

 :رجي زيارة موقعنا االلكتروني عليللمزيد من المعلومات حول االجتماع ي
development-regional-resources-unlocking-meeting-http://www.weforum.org/events/special 

 
 مالحظات للمحررين

 
  http://wef.ch/pix :فليكرفضل الصور من المنتدي علي شاهد أ

  http://wef.ch/live :شاهد البث الحي للجلسات علي
  http://wef.ch/youkuأو  http://wef.ch/youtube :يوتويبشاهد جلسات حسب الطلب علي 

  http://wef.ch/facebook :فيسبوككن أحد معجبي المنتدي علي 
 http://wef.ch/livetweetأو   http://wef.ch/twitter :تويترتابع المنتدي علي 

  http://wef.ch/blog :إقرأ مدونة المنتدي علي
  http://wef.ch/scribd :سكريبد علىاقرأ تقارير المنتدي 
  http://wef.ch/iPhone :آيفون تابع االجتماع علي

 http://wef.ch/events: حداث المنتدي القادمةلمتابعة أ
 http://wef.ch/news: خبارية علياشترك في نشرات المنتدي اإل

  https://wef.ch/gplus :جوجل بلسلمتابعة حساب المنتدي علي 
 http://wef.ch/publicappsلتطبيق االعالمي للمنتدي متاح على: ا

 

 
 األكاديمي، والقطاع والسياسة، األعمال، قطاعات تفاعل تمكين عبر العالمي الواقع لتعزيز تسعى مستقلة دولية منظمة العالمي االقتصاد منتدى يعد

 ويقع ،1971 عام في ربحية غير كمنظمة المنتدى تأسس. الصناعية للقطاعات وأجندات قليميةوإ عالمية أجندات لتشكيل القرار وصناع والمفكرين
 .محددة قوميةأو  سياسية مصالحة بأي المنتدى واليرتبط. السويسرية نيفج مدينة في الرئيس مقره

  www.weforum.org: زيارة الرجاء العالمي، قتصاداال منتدى حول المعلومات من للمزيد 
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