
 

Fórum de Mídia da Eurásia se reunirá novamente na capital do 
Cazaquistão 

ASTANA, Cazaquistão, março de 2013 /PRNewswire/ -- A 11a conferência do 
Fórum de Mídia da Eurásia (EAMF- Eurasian Media Forum) será realizada em 
Astana em 25 e 26 de abril de 2013. 

Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, clique em: 
http://www.multivu.com/mnr/58721-eurasian-media-forum-meet-in-kazakhstan 

Esta será a segunda reunião do Fórum na capital do Cazaquistão. O Fórum se 
reuniu aqui pela primeira vez no último outubro, depois de uma década de 
conferências anuais em Almaty, o centro comercial do país. 

Dariga Nazarbayeva, fundadora do Fórum e presidente do conselho do Comitê 
Organizador, receberá os antigos e os novos delegados – analistas políticos, 
economistas e especialistas da mídia – para dois dias de debates sobre as 
questões mais urgentes que afetam as relações entre o Oriente e o Ocidente. 

O programa deste ano irá novamente apresentar uma combinação estimulante 
de tópicos internacionais e regionais. Em especial, o programa deverá incluir 
sessões sobre tolerância religiosa, segurança econômica e alimentar na região 
e em todo o mundo, a economia verde, a crise econômica nos países 
ocidentais e o panorama para integração adicional na CEI (Comunidade dos 
Estados Independentes). 

"Esperamos que as discussões no Fórum façam uma nova contribuição para a 
definição da resposta intelectual global para os desafios do século XXI", 
declarou a Dra. Nazarbayeva. 

O Fórum foi lançado em 2002, na sequência dos ataques em Manhattan e 
Washington. Seu objetivo foi melhorar o entendimento do público de problemas 
complexos, com a ajuda da mídia. Ao longo dos anos o Fórum adquiriu uma 
distinta reputação, especialmente na comunidade da mídia internacional, como 
uma plataforma especial para o diálogo entre o Oriente e o Ocidente. 

A equipe organizadora continua convicta de que está ajudando a atender uma 
necessidade verdadeira que facilitará os esforços conjuntos adicionais, 
orientando jornalistas, especialistas e figuras públicas a resolverem questões 
geopolíticas cruciais. 

A lista completa dos palestrantes será anunciada em data mais próxima do 
evento. Participantes proeminentes nas sessões anteriores incluem o ex-
Presidente iraniano Mohammad Khatami, o ex-Primeiro Ministro russo Yevgeny 
Primakov, o ex-Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos Zbigniew 



Brzezinski e o ex-General do Comando Supremo Aliado da Europa Wesley K. 
Clark. 

Inscrições para a 11a conferência do Fórum de Mídia da Eurásia e informações 
mais detalhadas estão disponíveis em nosso Web Sitehttp://www.eamedia.org 
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