لتسليط الضوء على جهود أبو ظبي لمواكبة متغيرات قطاع الطاقة وبما يتماشى مع رؤية 2030

دائرة الطاقة في أبو ظبي تنضم إلى قائمة رعاة االستضافة لمؤتمر الطاقة
العالمي الرابع والعشرين
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 26 ،سبتمبر  : 2018أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع

والعشرين عن انضمام دائرة الطاقة في أبو ظبي إلى قائمة رعاة استضافة المؤتمر والذي تستضيفه العاصمة
اإلماراتية أبو ظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن ازيد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه هللا ،وذلك في

مركز أبو ظبي الوطني للمعارض خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر .2019

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر الطاقة العالمي أبو ظبي  2019التجمع األكبر المعني بالطاقة وأكثرها تأثي ار في
العالم ،حيث يستمد مكانته المميزة من خالل تناوله جميع أطياف الطاقة ،واستقطابه ألبرز الالعبين الفاعلين في

مجال الطاقة في العالم ،لمناقشة التطورات الحرجة في قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها ،فضال عن إثراء
المناقشات لفهم قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي لضمان خلق مستقبل مستدام.
وتنسجم أهداف المؤتمر مع توجهات ورؤية دائرة الطاقة في أبو ظبي ،والرامية إلى تحقيق استدامة االقتصادية
والبيئية واالجتماعية في إمارة أبو ظبي ،عبر خلق مبادرات استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وضمان تأمينها ،وبما

يتماشى مع رؤية أبو ظبي  ،2030وبما يبرهن في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز عالمي

للمناقشات المتعلقة بالطاقة ،وسيوفر مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون المنصة المثالية لتسليط الضوء على
منجزات دائرة الطاقة في أبو ظبي وجهودها المبذولة في خلق مستقبل مستدام في اإلمارة.

وبانضمامها إلى قائمة رعاة االستضافة للمؤتمر ،شركة "مبادلة" ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية وشركة أدنوك
وهيئة كهرباء ومياه دبي ،ستستهم دائرة الطاقة في أبو ظبي في إثراء المناقشات حول جهودها لمواكبة التطورات
المتواصلة في قطاع الطاقة ،ورؤيتها لخلق مستقبل آمن ومستدام للطاقة ،كما ستسهم في إبراز أهمية استراتيجية

اإلمارات للطاقة  2050ودورها في ضمان تحقيق توازن بين االحتياجات االقتصادية واألهداف البيئية.

من جانبه ،قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي
الرابع والعشرين " :يؤكد انضمام دائرة الطاقة في أبو ظبي إلى رعاة استضافة المؤتمر على تضافر جهود الجهات
الوطنية الفاعلة في مجال الطاقة في دعم هذا الحدث ا لهام وبما يتماشى مع أهدافه الرامية إلى خلق منصة دائمة
للتأثير ،وانطالقا من اإلنجازات التي حققتها الدائرة ،سنتمكن من دعم طموحنا في استعراض جهود دولة اإلمارات
في تحفيز االبتكار واستشراف المستقبل ،وإبراز دورها المتزايد في مواجهة التحديات التي تواجه مستقبل قطاع
الطاقة ،فضال عن ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز لصناعة الطاقة العالمية ،وباإلضافة إلى ذلك ،سنتمكن من خالل

دعم شركاء المؤتمر من مواكبة التغيرات المتنامية في قطاع الطاقة والبحث عن حلول ونتائج ملموسة تحقق هدف
المؤتمر في خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع".
من جانبه ،قال سعادة محمد بن جرش الفالسي ،وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي" :تلتزم دائرة الطاقة بضمان
مستقبل مشرق ومزدهر إلمارة أبو ظبي ودولة اإلمارات بشكل أوسع ،على أساس التوقعات الدقيقة لمطالب الطاقة
الحيوية وتحقيقها بفعالية ،وبما يسهم في خلق مشهد مستدام للطاقة للجميع ،ونحن فخورون بتعزيز دورنا كصانع
للسياسات من خالل التعاون مع الالعبين الفاعلين المحليين واإلقليميين والدوليين في مجال الطاقة للعمل على
ضمان ازدهار وأمن الطاقة في المستقبل ،كما يسعدنا أن نكون جزءا من مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين،
وسوف نسعى من خالل حضورنا لمشاركة خبراتنا ومعارفنا في وضع استراتيجيات فعالة ضمن قطاع الطاقة
اإلقليمي للمعنيين الرئيسيين".
ومنذ اإلعالن عن استضافة أبو ظبي للمؤتمر ،عملت اللجنة التنظيمية على توظيف كامل طاقاتها لتكون الدورة
الرابعة والعشرين للمؤتمر األكثر فعالية وتنوعا على اإلطالق ،وفي سبيل ذلك كشفت النقاب عن شراكات استراتيجية
مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة ،تبرهن في مجملها على رغبتها
في توفير محيط ذو تأثير كبير يمتد أثره لما بعد المؤتمر ،وتضم قائمة رعاة االستضافة شركات إماراتية بارزة تمثل
طيف الطاقة الكامل ،مثل شركة مبادلة لالستثمار ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية
(أدنوك) وهيئة كهرباء ومياه دبي ،ودائرة الطاقة في أبو ظبي ،إلى جاني الهيئة االتحادية للكهرباء والماء كراع
شريك لالستضافة ،باإلضافة إلى الشركات والمؤسسات الرائدة إقليميا وعالميا ،بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية،
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ،ووكالة الطاقة األلمانية.
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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 the UAE Organising Committee for the 24th World Energy Congress
The Organising Committee acts as the focal point between the World Energy Council and the 24th
World Energy Congress. It is chaired by His Excellency Dr. Matar Hamed Al Neyadi, and the CEO is
Her Excellency Fatima Mohammed Al-Foura Al Shamsi.

