คณะกรรมการจ ัดการประชุม Eurasian Media Forum เผยปี หน้าจะจ ัดงานพร้อมก ับมหกรรม Astana
EXPO 2017
อัสตานา, คาซัคสถาน--9 พ.ค.--พีอานิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
การประชุม Eurasian Media Forum (EAMF) ซึง่ จัดขึน
้ เป็ นประจาทุกปี ได ้ปิ ดฉากลงเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
พร ้อมกับมีการประกาศว่า การประชุมครัง้ ต่อไปจะจัดขึน
้ พร ้อมมหกรรมระดับโลกอย่าง Expo 2017 ทีเ่ มืองอัสตานา
ประเทศคาซัคสถาน (Astana EXPO 2017)
รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่
http://www.multivu.com/players/uk/7832951-eurasia-media-forum-astana-expo-2017
ดร.ดาริกา นาซาร์บาเยวา ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม กล่าวว่า
การประชุมครัง้ ต่อไปจะจัดขึน
้ ในพืน
้ ทีส
่ ว่ นหนึง่ ของมหกรรม Expo ภายในเมืองหลวงของคาซัคสถาน
สาหรับการประชุมในปี นซ
ี้ งึ่ เป็ นครัง้ ที่ 13 ได ้เปิ ดเวทีให ้ผู ้แทนกว่า 550
ท่านได ้มาพบปะหารือกันเกีย
่ วกับปั ญหาสาคัญๆในปั จจุบน
ั เป็ นเวลา 3 วันตัง้ แต่วน
ั ที่ 20-22 เมษายน ณ
่ ว่าเป็ นศูนย์กลางของภูมภ
ประเทศทีไ่ ด ้ชือ
ิ าคเอเชียกลาง
ดร.นาซาร์บาเยวาได ้กล่าวสรุปการประชุมว่า การพัฒนาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างยากลาบากในโลกทุกวันนี้
ไม่ได ้เป็ นผลมาจากความขัดแย ้งระหว่างอารยธรรม
แต่เป็ นผลมาจากการทีอ
่ ารยธรรมต่างๆพยายามปรับตัวเข ้าหากัน
"การปรับตัวเข ้าหากันของอารยธรรมทีแ
่ ตกต่างอาจสร ้างความเจ็บปวดและต ้องใช ้เวลานาน
เราอาจต ้องรอไปอีกหลายชัว่ อายุคนกว่าทีอ
่ ารยธรรมต่างๆจะมาบรรจบกัน เข ้าใจซึง่ กันและกัน
และอยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุข" ดร.นาซาร์บาเยวากล่าว
้ 567 คน โดย 248
ในการประชุม EAMF ครัง้ ที่ 13 มีผู ้เข ้าร่วมประชุมทัง้ สิน
้ 48 ท่าน
คนเป็ นตัวแทนจากต่างประเทศ การประชุมดาเนินไปโดยมีผู ้บรรยายทัง้ สิน
่
สลับกับการซักถามจากผู ้ฟั งการบรรยาย และมีตวั แทนสือมวลชนกว่า 185 สานั กเข ้าร่วมการประชุมด ้วย
การประชุมได ้เลือกเอาประเด็นสาคัญๆระดับโลกมาเป็ นหัวข ้อในการอภิปราย เช่น
"เศรษกิจโลกในปั จจุบน
ั และอนาคต วิกฤตโลก และโลกทีป
่ ราศจากน้ ามัน" "ตะวันออกกลาง:
การเปลีย
่ นแปลงระดับภูมภ
ิ าคหรือเกมแห่งผลประโยชน์" "สงครามข ้อมูลแห่งศตวรรษที่ 21:
การต่อสู ้เพือ
่ ชนะใจและความคิด" และอีกมากมาย
่ ดังระดับโลกมากมาย เช่น ฮามิด
เช่นเดียวกับปี ทีผ
่ ่านๆมา เวทีการประชุมนี้สามารถดึงดูดผู ้บรรยายชือ
คาร์ไซ อดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน, แจ็ค สตรอว์ อดีตรัฐมนตรีตา่ งประเทศสหราชอาณาจักร, โอลกา
ื่ ดัง และอีกมากมาย
เคฟาโลจิอานนี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเทีย
่ วกรีซ, ไซม่อน อันโฮลท์ นักสร ้างแบรนด์ชอ
อีกหนึง่ จุดเด่นของการประชุมในปี นี้คอ
ื นอกเหนือจากการประชุมหลักแล ้ว
้ นา
ยังมีเวิรก
์ ช็อปและห ้องเรียนเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารอีกมากมายทีจ
่ ัดโดยผู ้บรรยายชัน
ทีป
่ ระชุม EAMF ริเริม
่ ขึน
้ โดยดร.ดาริกา นาซาร์บาเยวา ในปี 2002
ในฐานะองค์กรทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกับการเมืองและไม่แสวงหาผลกาไร
โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ เปิ ดเวทีแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย
่ วกับปั ญหาและประเด็นสาคัญๆทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อโลกตะวั
นออกและตะวันตก ก่อนจะขยายขอบเขตจนครอบคลุมปั ญหาระดับโลก มิใช่แค่ในยุโรปและเอเชียเท่านัน
้
ส่งผลให ้คาซัคสถานกลายเป็ นเวทีทโี่ ดดเด่นในระดับโลก ซึง่ ดึงดูดบุคคลผู ้ทรงอิทธิพลมารวมตัวกันมากขึน
้ ทุกปี
ทีม
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