تيداكس بغداد يعمل بموجب ترخيص حصري من مؤسسة تيد العالمية و مقرها الواليات المتحدة االمريكية
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البريد االلكترونيyahay@tedxbaghdad.com :
التلفون0031681159159 :
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تيداكس بغداد
"بداية البداية"
مؤتمر تيداكس بغداد الثاني في  ٢٢تشرين األول ٢١٠٢

 ٢٢تشرين األول  :استمرارً للنجاح غير المسبوق العام الماضي ،تيداكس بغداد يجتذب للمرة الثانية نخبة من المع العقول العراقية والعالمية إلى فندق الرشيد
للمساهمة في ابراز صورة العراق الجديد ،فمن خالل سلسلة من العروض سوف يلهم تيداكس بغداد سرد فصل جديد من فصول القصة العراقية في أعقاب الحروب
ا
مستغال اإلرث الثقافي الغني لبلد عرف بمهد الحضارات.
أهداف تيداكس بغداد هي العمل على وصل المواهب العراقية ببعضها والترويج للمبتكرين العراقيين على صعيد دولي و إعادة بناء سمعة بغداد كمركز ثقافي و
فكري في الشرق األوسط.
تشكل تيداكس بغداد آخذاً في االعتبار هدف مؤتمر تيد الدولي "األفكار التي تستحق االنتشار" فإن برنامج تيداكس غير الربحي مصمم بحيث يمنح الفرص
للمجتمعات والمنظمات واألفراد على خلق حوار يماثل ما يحصل في مؤتمر تيد لكن على مستوى محلي.
يتم التخطيط والتنسيق لحدث تيداكس بشكل مستقل على مستوى المجتمع .هنالك ما يفوق  ٠٠١١حدث تيداكس حول العالم واآلن قد حان دور العراق .
تضم قائمة ضيوف تيداكس بغداد نخبة فعالة من األكاديميين ،المخترعين ،الفنانين ،الموسيقيين ،المصممين ،المخترعين ،العلماء ،المؤرخين ،األطباءوالناشطين
منهم من يسكن الوطن و منهم من هو مغترب وسيحضر خصيصاً ليكون جزءاً من هذا اليوم التاريخي.
بينما يشق العراق طريقه عبر سنوات من الحروب فإن األفكار الجديدة الخالقة تعد أساسية إلعادة بناء البلد وسوف يوفر تيداكس بغداد هذا المسرح لهذه األفكار
وهو يهدف أيضا الى مواصلة الحدث عبر موقعه االلكتروني:
 www.tedxbaghdad.comحيث سوف يتم نشر العروض و األحاديث و المقاالت التي تبدعها أصوات عراقية رائدة وكما سيستضيف الموقع مدونات
مباشرة .

ما هو تيد؟
تيد هو منظمة غير ربحية مكرسة لترويج األفكار التي تستحق االنتشار .بدأ كمؤتمر سنة  1984أجتذب المعنيون من ثالثة مجاالت مختلفة هي المجال التكنولوجي
والمجال الترفيهي ومجال التصميم واليوم قد توسعت رقعة تيد بشكل هائل .يشمل تيد )موقع تيدتوكس ,محادثات تيد( التي تنشر المناقشات عبر االنترنت وهذا الموقع
حائز على جوائز عدة ,وبرنامج الترجمة المفتوحة و البرنامج الملهم المعروف باسم )زمالء تيد( و جائزة تيد السنوية باإلضافة الى المؤتمرين السنويين الذين
ينعقدان في مدينتي لونغ بيتش و بالم سبرنغز في ربيع كل عام و كذلك مؤتمر )تيد كلوبل ,تيد العالمي( الذي يعقد في ادنبره في المملكة المتحدة.

ما هو تيداكس؟
حدث منظم مستقل من منطلق "األفكار التي تستحق االنتشار" فإن تيداكس هو برنامج يتكون من مجموعة من األحداث والنشاطات المنظمة محليا من اجل خلق
تجربة مماثلة لمؤتمر تيد .في فعاليات تيداكس تندمج محادثات تيد و مقاطع الفديو و متحدثون مباشرون من اجل خلق حوار واتصال وثيقين مع الحضور .تحمل
هذه الفعاليات اسم تيداكس حيث اكس يشير الى حدث مستقل .يوفر مؤتمر تيد االرشادات العامة لبرنامج تيداكس لكن هذه الفعاليات منظمة محليا وخاضعة لشروط و
ضوابط.
سجلت سنة  ٢١٠٢انعقاد  ٠٠١١فعالية من فعاليات تيداكس في  ٠٠٠دولة و  ٠٤لغة.
من اجل متابعة اخر اخبار الحدث نرجو زيارة موقعنا الرسمي على االنترنت:
http://www.tedxbaghdad.com
معلومات عن المتحدثين في مؤتمر تيداكس بغداد ٢١٠٢
http://www.tedxbaghdad.com/speakers/arabic
صفحتنا الرسمية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك:
https://www.facebook.com/TEDxBaghdad.Iraq
البوم صور http://www.flickr.com/photos/tedxbaghdad/sets
الفيديو الدعائي http://youtu.be/yU_iD7u6G70
فيديوات المتحدثين في المؤتمر http://www.youtube.com/playlist?list=PL8CC096892EA36082
وكذلك تابعونا على موقع تويتر:
@TEDxBaghdad
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