
 

 

 

 

 TEDxWWFتتجه أهم العقول االبتكارية على مستوى العالم إلى أبوظبي لحضور مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم 
 WWFالصندوق العالمي لصون الطبيعة  الذي يقيمهاألول في المنطقة 

المجتمعي المرموق الفرصة الكتشاف حلول جديدة موجهة نحو األفكار المستدامة تحت شعار "الحياة على يوفر هذا الحدث 
 كوكب واحد"

 

مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم  تستضيف ابوظبي مؤتمر :3102 أبريل 9، دولة اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي
TEDxWWF  الصندوق العالمي لصون الطبيعة والذي ينظمه  3102ذي الشهرة العالمية في شهر مايو WWF  تحت

مستند إلى مؤتمرات العالمية المكرسة  TEDxWWFالتكنولوجيا والترفيه والتصميم  شعار "الحياة على كوكب واحد". إن مؤتمر
 العالمي. لـ "أفكار تستحق االنتشار"، هو حدث غير ربحي يسمح بتبادل األفكار المبتكرة والمستدامة للمجتمع

وهو الثالث من سلسلة فعاليات عالمية ينظمها الصندوق العالمي  TEDxWWFيأتي مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم 
في جنيف، والثاني عام  3100إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد المؤتمر األول الذي عقد عام   WWFلصون الطبيعة

 في سنغافورة. 3103

الجهة المنظمة لهذه الفعالية،  EWS-WWFجمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة  
قد أقرت ستة متحدثين سيغطون مجموعة من المواضيع بدءًا من االبتكار، والطاقة المتجددة، وصواًل إلى االستدامة والفن. 

: ساعة ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك إلحدى الحركات األكبر في العالم"ندي ريدلي"آتتضمن التشكيلة الممتازة و 
 حياء الفقيرةأهم التطورات الحديثة في استخدام المصادر المتجددة في األ أحدكانت الدافع وراء  " التيأندرياس كيلر، و"االرض

 لتوفير حلول لمشكلة نقص الطاقة.
 
 



 

-EWS الطبيعة لصون العالمي الصندوق مع بالتعاون الفطرية للحياة اإلمارات لجمعية باإلنابة العام المديريدا تيليش، اتقول و 
WWF:  إن مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم"FWWxEET  حدث هام يجمع ما بين الخبراء المحليين والعالميين ذوي

 أسلوب حياة.المستدامة باعتبارها المعيشة  بدعماالختصاصات المتعددة، والملتزمين 
 

ن المتحدثين الملهمين من إيصال األفكار الثاقبة ذات الصلة والتي تستحق االنتشار، وتشجع البرنامج سيمك   اإننا نؤمن بأن هذ
لىاألفراد على النظر في كيفية وصول االستدامة إلى كل جزء من حياتنا   العالم الذي نعيش فيه." وا 

 
، مخترعة القرميد الحيوي الذي أحدث ثورة في غ"جنجر دوسير كري"من:  الحدث كلتحدثين اآلخرين في هذا تضم قائمة الم

البيئية من خالل الفن، و ، الفنانة البصرية المعاصرة التي تعالج القضايا االجتماعية "لوسي أورتاو"مجال صناعة مواد البناء، 
 الهواء الطلق متخصصة في بيئةالسيد، معلمة  وهو ناشط بيئي معروف، وسارة، اسمي، الطبيب البيطري اإلماراتيالق وماجد

 عتمدة في مجال محاكاة الطبيعة.حترفة م  مو 
 
إيجاد حلول لقضايا االستدامة التي يواجهها كوكبنا أن يمأل طلب ب اهتمام"إننا نشجع أي شخص لديه  ،تيليش السيدةتضيف و 
سيتم عرض جميع المناقشات في منازلهم، فسوف  لالستماع للمتحدثين دون عناء حضور، أو أن يدعو مجموعة أصدقائهال

 "عبر اإلنترنت في نفس اليوم.
 

يتوفر و . 3102مايو  30في سوفيتل، أبوظبي يوم الثالثاء في  FWWxEET  التكنولوجيا والترفيه والتصميممؤتمر  سيعقد 
 عدد محدود من التذاكر وعلى الراغبين ملء طلب عبر اإلنترنت حيث سيتم إصدار استمارة التسجيل بعد ذلك. 

 www.tedxwwf.com  
 

رجى التسجيل هنا ، ي  مايو 30يوم  FWWxEET التكنولوجيا والترفيه والتصميممؤتمر لمتابعة البث الحي ل
eee.fwwxeet.www. 

 
مجموعة بدعم سخي من طيران االتحاد، وسوفيتل، و  في أبوظبي FWWxEET التكنولوجيا والترفيه والتصميممؤتمر  يتم تنظيم

 .(ADMAFأبوظبي للثقافة والفنون )
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