مؤسسة البترول الكويتية أول راعي إقليمي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 3 ،يوليو :2018أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين اليوم،
عن انضمام مؤسسة البترول الكويتية إلى قائمة رعاة الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر كراع فضي ،وبموجب هذه الرعاية تكون
المؤسسة أول راع خليجي من خارج دولة اإلمارات للمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة اإلماراتية أبو ظبي ،تحت رعاية صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه اهلل ،وذلك في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض خالل الفترة من
 9إلى  12سبتمبر .2019
وتعمل مؤسسة البترول الكويتية في نشاطات متعددة منها اكتشاف مستودعات جديدة للهيدروكربونات وتوفير الوقود النظيف
واآلمن للسيارات والطائرات والسفن واآلالت الزراعية ومحطات الطاقة .كما توفر المؤسسة العديد من المنتجات البتروكيماوية
األساسية الضرورية في الصناعات التحويلية الرئيسة في العصر الحديث.
وقال الدكتور مطر النيادي ،وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين:
" تعد مؤسسة البترول الكويتية أحد أكبر شركات النفط والغاز الرئيسة في العالم ،وتحظى مسيرتها بسجل يزخر بالنجاحات
واإلنجازات ،ونفخر بانضمامها كأول مؤسسة خليجية ضمن رعاة المؤتمر ،وفيما تعد المؤسسة رائدةً في إمدادات الطاقة
اآلمنة والنظيفة للسوق العالمية ،فإن رعايتها ستسم بال شك في إثراء فعاليات المؤتمر انطالقاً من معرفتها العميقة بالقطاع،

فضالً عن مشاركة رؤيتها لالتجاهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز ،كما تشكل هذه الرعاية دليالً بار اًز على طموحنا في
استقطاب أكبر الشركات الرائدة والمستثمرين وخبراء الصناعة إلى أبو ظبي العام المقبل ،ونأمل أن تشكل مشاركتهم حاف اًز
للشركات اإلقليمية األخرى لالنضمام والمشاركة في رسم مستقبل الطاقة".
ومن جانبه قال نزار العدساني ،نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية" :تمثل رعايتنا لمؤتمر الطاقة
صّناع القرار من جميع أنحاء العالم ،والذي
العالمي مصدر فخر لنا ،لنش ّكل جزءاً من هذا الحدث الهام والذي يستقطب أهم ُ
سيسهم بال شك في ترسيخ مكانة دولة اإلمارات وأبو ظبي كمركز عالمي لمستقبل قطاع الطاقة ،ويسعدنا مشاركة أفكارنا

المتغير واالنضمام إلى أهم الالعبين المؤثرين لمناقشة التحديات المستقبلية والطرق األمثل لتحويلها
ورؤبتنا حول مشهد الطاقة
ّ
إلى فرص ّقيمة لالستثمار في حلول مستدامة تضمن أمن الطاقة للجميع ،وفي إطار التزامنا بمبادئ المؤتمر بشكل عام فإننا
نسعى من خالل مشاركتنا إلى تحقيق قيمة إضافية واالستفادة من اجتماع كل هذه األطراف العالمية الفاعلة في القطاع،

وترسيخ مكانتنا على خريطة الطاقة العالمية".
تجمع للطاقة في العالم واألكثر تأثي اًر ،وتعتبر هذه
ّ
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثالث سنوات ،أكبر وأعرق ّ
الدورة هي األولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق األوسط ،فيما ستكون دولة اإلمارات أول دولة
في منظمة "أوبك" وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى  94عاماً.
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ويعد مؤتمر الطاقة العالمي بمثابة منصة الحوار العالمية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر إلى
 لمناقشة التطورات الحرجة في قطاع الطاقة،جانب المواطنين المهتمين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم
. كما يسهم في إثراء معرفة المشاركين لفهم قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي،والتحديات التي يواجهها

 من النفط والغاز إلى الطاقة،يستمد مكانته المميزة خالفاً لمؤتمرات الطاقة األخرى من خالل تناول جميع مجاالت الطاقة
ّ و
. ليشكل بذلك منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال صناعة الطاقة،المتجددة والنووية
انتهى

For more information about the 24th World Energy Congress, please visit:
https://www.wec24.org/

For press queries, please contact:
Mustapha Al Tayech, Hill+Knowlton Strategies
mustapha.altayech@hkstrategies.com | +971 4 553 9543

About the World Energy Congress
The World Energy Congress is the world’s largest and most influential energy event covering all aspects
of the energy agenda. Running since 1924, the triennial World Energy Congress enables dialogue
among Ministers, CEOs and industry experts on important developments in the energy sector. As the
world’s premier energy gathering, the Congress offers a unique opportunity for participants to better
understand energy issues and solutions from a global perspective. Over the 90-year history of the World
Energy Council the Congress has been key to the value of the organisation. The Congress has been
staged in over 20 cities across the world.

About Kuwait Petroleum Corporation
KPC is one of the worlds most respected, trusted and reliable suppliers of energy. It has a long and
proud history. Kuwait Petroleum Corporation (KPC) was formed in January 1980. The activities of KPC
are focused on petroleum exploration, production, petrochemicals, refining, marketing, and
transportation. We at KPC strive to manage and operate these integrated activities worldwide in the
most efficient and professional manner, in addition to growing shareholder value whilst ensuring the
optimum exploitation of Kuwait’s hydrocarbon resources. We firmly believe that our role transcends
managing and developing the oil industry. Spurred by our social responsibility, we avidly take part in
social activities, support worthy causes, take initiatives to enhance our HSE performance, hone the
skills and talents of our staff, and improve the quality of life wherever we operates our business.
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