
 

 
يأسر قلوب وعقول جماهير اإلمارات من خالل مجموعة من المتحدثين  TEDxWWFمؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم 

 المؤثرين
 

 الذي شاركوا أفكارهم في مجال االستدامة والطاقة المتجددة  بعضًا من أهم المتحدثيناستقطبت العاصمة 
 
 

والصندوق  EWSاستضافت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية : 2102مايو،  22دولة اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 
في  TEDxWWF، مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم 2102مايو  22أمس الموافق  WWFالعالمي لصون الطبيعة 

متحدثًا من مختلف أرجاء العالم ليشاركوا أفكارهم وابتكاراتهم  00أبوظبي، تحت شعار"الحياة على كوكب واحد"، والذي شهد
( العالمية المكرسة لـ"أفكار التي تستحقق TEDوحلولهم في مجال االستدامة والمحافظة البيئية. وبناًء على مؤتمرات تيد )

غير ربحي مخصص لتبادل األفكار المبتكرة  هو حدث TEDxWWFا والترفيه والتصميم االنتشار"، مؤتمر التكنولوجي
  والمستدامة مع المجتمع الدولي والعالمي. 

 
شخصًا، وعلى الرغم من أن هذه هي  281،  في فندق سوفيتل في أبوظبي، وحضره ما يزيد عن TEDxWWFُأقيم مؤتمر 

الموضوع  TEDxWWF#نجاحها. بل وقد أصبح موضوع  أثبتتالمرة األولى التي تُقام بها هذه الفعالية في المنطقة، إال أنها 
ته على ترويج الحوار والتغيير اإليجابي في المجتمعات، مبرهنًا على قدر  األكثر تداواًل على منصات تويتر في دولة اإلمارات،

حيث تنوعت المحادثات بين اختراع القرميد الحيوي، والفنون البصرية، واالبتكار، ومحاكاة الطبيعة، والطاقة الشمسية، وصواًل 
       إلى الحمالت البيئية العالمية، والتعليم والرياضة.

 
)المكتب  WWFالصندوق العالمي لصون الطبيعة لتنفيذي لقسم االتصاالت والتسويق في قال سودهانشو سارونواال، المدير ا

عظيمة. لقد حظينا بمتحدثين رائعين  تجربة في أبوظبي TEDxWW"لقد كان مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم الدولي(: 
 ف في مواجهة التغيرات التي يواجهها عالمنا."  أطغى على الحدث شعورًا بوحدة الص وجمهور شغوف

وعن ذلك يستطرد سارونواال قائاًل: "نحن ال نعتقد بأن المستقبل المستدام هو مطمح بعيد المنال، ونأمل بأن تستمر مؤتمرات 
TEDxWWF في حياتنا  في إشعال شرارة الحوار ما بين الجميع حول طرٍق تسعى بشكل متزايد تجاه تحقيق الحلول المستدامة

 اليومية."
 

 وقد تم بث الحدث بشكل مباشر على االنترنت، مما أتاح الفرصة ألشخاٍص آخرين حول العالم لمتابعته دقيقة بدقيقة. 
 



 

هذا : "نحن فخورون باستضافة  WWF –EWSوعلقت ايدا تيليش، المدير العام باإلنابة لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية 
أننا على ثقة بأن األفكار المختلفة التي تم تقديمها على المسرح خلقت تجربة كان من شأنها تثقيف  في أبوظبي، كما الحدث

لهام وتمكين جميع من شاهد و حضر الحدث."   وا 
 

وأضافت السيدة تيليش: "تعد دولة اإلمارات موقعًا مثاليًا لتبني هذه المحادثات وخاصًة أن الدولة تستضيف مؤتمرات االستدامة 
العالمية على نحو متزايد، األمر الذي سيجعل من المجتمع اإلماراتي بالنتيجة شريكًا في الرحلة العالمية تجاه بناء مستقبٍل 

 مستدام لكوكبنا." 
مت حديثها قائلة: "أود التقدم بالشكر للمجتمع المحلي والدولي، كما أتقدم بالشكر أيضًا إلى متحدثينا الذين ساهموا في واختت

لهام اآلخرين نحو إيجاد المزيد من الحلول المستدامة في حياتنا اليومية."  إنجاح هذه الفعالية وا 
 

المرأة العربية واإلماراتية األولى التي أتمت رحلة استكشافية غير  وتضمنت كوكبة المتحدثين المتألقين: إلهام القاسمي، وهي
ُمعانة إلى القطب الشمالي، آندي ريدلي، وهو المؤسس المشارك في حركة ساعة األرض، وأندرياس كيلر وهو المؤسس 

صدر، وجنجر دوسييه  وأستاذ في معهد م ""مركز االبتكار وريادة األعمال المشارك في مشروع آيشاك، وبروس فيرغسون مدير
كريغ، مخترعة القرميد الحيوي، ولوسي أورتا وهي فنانة بريطانية بصرية معاصرة، وماجد القاسمي وهو أحد أشهر النشطاء 

البيئيين اإلماراتيين القادرين على توصيل أصواتهم، وسارة السيد وهي محترفة معتمدة في مجال محاكاة الطبيعة وعالمة أحياء، 
  (.UEFA، أحد كبار مستشاري رئيس االتحاد األوربي لكرة القدم )ردغاياوويليام 

 
ال تزال أمامك الفرصة لمتابعته الشهر القادم على الموقع   TEDxWWFإذا فاتك مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم 

حيث سيتم إضافة الفيديو والمحادثات على الموقع. مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم  www.tedxwwf.comاإللكتروني 
TEDxWWF ( كان باستضافة الصندوق العالمي لصون الطبيعةWWF  ) وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية، وتم تنظيمه بدعٍم

(، وفندق ADMAFومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ) ،للطيران (، واالتحادIRENAكريٍم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )
 ولورا بين.  وموقع فعاليات أبوظبي،، (Farnekسوفيتل، وفارنيك )

 
 

http://www.tedxwwf.com/

