اللجنة المنظمة لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في اإلمارات تختار "هيل آند نولتون
ستراتيجيز" كداعم لالتصاالت الدولية
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا  ،أبو ظبي تستضيف الدورة الرابعة
والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي للمرة األولى في الشرق األوسط

أبو ظبي ،إلامارات العربية املتحدة 24 ،أبريل  :2018أعلنت اللجنة املنظمة للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي عن
اختيار شركة "هيل آند نولتون ستراتيجيز" داعما رئيسا لالتصاالت الاستراتيجية والعالقات العامة الدولية خالل املؤتمر الذي تستضيفه
العاصمة أبو ظبي تحت رعاية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا ،خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر
.2019
ويعتبر مؤتمر الطاقة العالمي الحدث الرئيس ملجلس الطاقة العالمي ،وأكثر الفعاليات تأثيرا في العالم في مجال الطاقة ويعقد كل ثالث
سنوات ،ويغطي املؤتمر كافة املجاالت املتعلقة بصناعة الطاقة ،فضال عن أهميته الاستراتيجية لتمكين املجتمع الحديث والصناعات
املعتمدة على الطاقة.
وسينطلق املؤتمر في دورته الرابعة والعشرين في دولة إلامارات العربية املتحدة تحت عنوان "الطاقة من أجل الازدهار" ،ويجمع عددا من
رؤساء الدول ووزراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم ،وكذلك قادة قطاع الطاقة والخبراء من رجال ألاعمال وألاكاديميين والحكوميين،
جنبا على جنب مع ألافراد واملجتمع املدني ملناقشة تحديات الطاقة العاملية والبحث عن طرق جديدة في التعامل مع الطاقة للوصول إلى
مستقبل مستدام.
وستعمل "هيل آند نولتون ستراتيجيز" مع اللجنة الوطنية املنظمة في أبو ظبي ،فضال عن أمانة مجلس الطاقة العالمي في لندن ،لرفع
الوعي والتفاعل على املستوى الدولي خالل الـشهور الستة عشر املقبلة ،قبل انطالق فعاليات املؤتمر واملقررة خالل الفترة من  9إلى 12
سبتمبر  ،2019في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
ومن جانبه قال سعادة الدكتور مطر النيادي ،وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة املنظمة ملؤتمر الطاقة العالمي" :سيجمع املؤتمر
في دورته الرابعة والعشرين أبرز قادة قطاع الطاقة في أبو ظبي ،في وقت لربما يكون حرجا لصناعة الطاقة ،حيث نبحث عن طرق جديدة
لالبتكار وإدارة تحديات الطاقة التي تتعلق بأمنها وتوفيرها بأسعار مناسبة للجميع وتحقيق الاستدامة البيئية .ويسعدنا أن نرحب بشركة
"هيل آند نولتون ستراتيجي" لدعم الرؤية الحكيمة لقيادة دولة إلامارات العربية املتحدة ،في ترسيخ مكانة إمارة أبو ظبي كمركز رائد في
قطاع الطاقة العالمي ،ومنذ إلاعالن عن فوز أبو ظبي بتنظيم املؤتمر في شهر أكتوبر  2014بدأنا العمل على تحقيق هذه الرؤية من خالل
تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث املرموق ،ومن خالل تعاوننا مع "هيل آند نولتون ستراتيجيز" نتطلع إلى إلاعالن عن التقدم الذي
أحرزناه خالل الشهور املقبلة".
ومن جانبها ،قالت املهندسة فاطمة الفورة الشامس ي ،الوكيل املساعد لقطاع الكهرباء وطاقة املستقبل  -الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة
ملؤتمر الطاقة العالمي" :انطالقا من مشاركتنا في تأسيس منصة ملناقشة تحديات الطاقة العاملية تجتمع فيها الحكومات وشركات الطاقة
وألافراد واملنظمات في جميع أنحاء العالم ،فإننا نستشرف العديد من إلاعالنات الهامة حول جهودنا املبذولة الستضافة هذا الحدث،
ونتطلع إلى دعم "هيل آند نولتون ستراتيجيز" في نشرها والوصول إلى كبار املؤثرين في قطاع الطاقة".
ّ
ومن جانب آخر ،قال بشار القاض ي ،املدير التنفيذي لشركة هيل "آند نولتون ستراتيجيز" الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا وتركيا" :يشكل
مؤتمر الطاقة العالمي الرائد أجندة الطاقة العاملية ،وهو الحدث الوحيد في القطاع الذي يسلط الضوء بشكل أوسع على دور الطاقة في
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دفع عجلة الابتكار والتطرق لقضايا التنمية الاجتماعية ،وإنه ملن دواعي فخرنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية املنظمة في التحضير للمؤتمر
حتى موعد انطالقه عام  ،2019وما يزيد فخرنا بشكل خاص هو قيادة فريق الطاقة لدينا العمل من أبوظبي ،في دولة تسعى بقوة التباع
استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتوفير مستقبل أكثر ازدهارا لشعبها ولألجيال املقبلة".
وستوفر هيل آند نولتون ستراتيجيز من مكاتبها في أبو ظبي ودبي ولندن ،دعما متعدد اللغات لالتصاالت بما في ذلك وسائل إلاعالم وعالقات
أصحاب املصلحة وإدارة منصات شبكات التواصل الاجتماعي والتفاعل الرقمي ،باإلضافة إلى التدريب إلاعالمي وإنشاء املحتوى والتخطيط
للطوارئ التي قد تسبق الحدث .وخالل املؤتمر ،سيدير فريق "هيل آند نولتون ستراتيجيز" املكتب إلاعالمي والنشاط إلاعالمي بما في ذلك
املحتوى الرقمي والاجتماعي واملؤتمرات الصحفية والعالقات إلاعالمية العاملية.
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي بمثابة منصات الحوار العاملية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء ورواد القطاع ملناقشة التطورات الحرجة في
قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها ،كما يسهم في إثراء معرفة املشاركين لفهم قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي.
والجدير بالذكر أن مجلس الطاقة العالمي هو هيئة الطاقة العاملية املعتمدة من قبل ألامم املتحدة التي تضم أكثر من  3000منظمة من
أكثر من  90دولة منها حكومات لشركات خاصة وهيئات حكومية وأكاديمية ومنظمات غير حكومية واملعنيين بالطاقة .وينشر املجلس
استراتيجيات الطاقة العاملية وإلاقليمية والوطنية من خالل استضافة أحداث رفيعة املستوى ونشر دراسات موثوقة والعمل من خالل
شبكة ألاعضاء الواسعة لتسهيل الحوار حول سياسة الطاقة في العالم.
للمزيد من املعلومات عن مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين ،الرجاء زيارة . /https://www.wec24.org
انتهى
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مصطفى الطايش ،هيل آند نولتون ستراتيجيز
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حول مؤتمر الطاقة العالمي
يحظى مؤتمر الطاقة العالمي الذي ُيعقد كل ثالث سنوات بمكانة راسخة كمنتدى عالمي رئيس يجمع القادة والخبراء
لمناقشة الحلول لقضايا الطاقة منذ انطالقته عام  .1924ومع االعتراف بأنه أول تجمع عالمي للطاقة ،فإن قائمة أعضائه

تشمل الحكومات والشركات والمنظمات الخبيرة .وباإلضافة إلى المناقشات ،سيوفر الحدث مجموعة من الفرص للمديرين
التنفيذيين من قطاع الطاقة لعرض تقنياتهم واستكشاف الفرص التجارية .ومع انعقاد المؤتمر األخير في اسطنبول مؤخ اًر
تحت شعار "احتضان الحدود الجديدة" ،تم تنظيم هذا الحدث في  21مدينة رئيسة في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسه.
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حول اللجنة الوطنية اإلماراتية لمجلس الطاقة العالمي
تعتبر اللجنة الوطنية اإلماراتية لمجلس الطاقة العالمي هي الكيان المكلف بتمثيل مصالح المعنيين بالطاقة في دولة

اإلمارات العربية المتحدة مع مجلس الطاقة العالمي ،المنظمة رائدة في مجال الطاقة والمحايدة والتي تتألف من قادة الطاقة
والممارسين من جميع أنحاء العالم.
حول هيل آند نولتون ستراتيجيز
هيل آند نولتون ستراتيجيز هي شركة استشارات دولية في مجال االتصاالت ،حيث تقدم خدماتها للعمالء المحليين
ومتعددي الجنسيات والعالميين ،تمتلك الشركة  87مكتباً منتشرة في  49دولة ،بما في ذلك العمليات التي تغطي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وهي جزء شركة "دبليو بي بي" ،أحد أكبر مجموعات خدمات االتصاالت في العالم.
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