رواد الطاقة الدوليين:
اللجنة التنظيمية بدأت اجتماعاتها مع ّ

تزايد التطلعات إلى مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين
أهم قادة الرأي
•
ُ
تبلور برنامج النسخة الرابعة والعشرين من المؤتمر مع تصاعد الحوار مع ّ
رواد قطاع الطاقة على المشاركة
• بدء التسجيل عبر اإلنترنت للحدث األضخم في العالم مع تزايد إقبال ّ
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 17 ،أكتوبر  :2018مع تبقي أقل من عام على استضافة دولة اإلمارات
العربية المتحدة لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين ،بدأ سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل و ازرة الطاقة
والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ،سلسلة اجتماعات مع قادة الطاقة العالميين تمهيدا النعقاد
المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه هللا ،وذلك في
مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين  9و 12سبتمبر .2019
وخالل أسبوع الطاقة العالمي الذي أقيم في ميالنو ،ناقش قادة الطاقة من جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك
دول ألمانيا والهند وروسيا واليابان ونيجيريا وكندا ،استعداداتهم لحضور مؤتمر الطاقة األكثر تأثي ار في
العالم والذي سيعقد ألول مرة في إحدى الدول األعضاء في منظمة أوبك.
وقد صرح سعادة الدكتور مطر النيادي أمام الحضور بأن البرنامج الرسمي للمؤتمر بلغ مرحلة متقدمة من
اإلعداد بفضل تواصل اللجنة التنظيمية اإلماراتية المبكر مع الجهات الرئيسية المعنية بالحدث.
إلى ذلك ،أطلق كل من يانغهون ديفيد كيم ،رئيس مؤتمر الطاقة العالمي ،وسعادة الشيخ نواف آل خليفة
المدير العام للهيئة االتحادية للكهرباء والماء في مملكة البحرين ورئيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية ،وسعادة الدكتور مطر النيادي ،نظام التسجيل الخاص بالمؤتمر عبر شبكة

االنترنت .كما التقى سعادة الدكتور مطر النيادي مع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي لتأكيد التعاون
الكامل بين اإلمارات العربية المتحدة واللجان الوطنية الروسية التابعة لمؤتمر الطاقة العالمي في دعم سانت
بطرسبرغ التي سوف تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي لعام .2022
هذا وتؤكد اللجنة التنظيمية لموتمر الطاقه العالمي غنى وشمولية مؤتمر الطاقة العالمي ،حيث سيغطي
كافة فئات المصادر والشركات العاملة في مجال الطاقة ،بما فيها المؤسسات المصرفية واالستثمارية والمالية
الرائدة.
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واستنادا إلى هذا التعاون العالمي ،تعمل اللجنة التنظيمية مع مؤتمر الطاقة العالمي اآلن لوضع اللمسات
األخيرة على البرنامج الذي سيركز على موضوع "الطاقة من أجل الرخاء" .وقد تم حتى اآلن تأكيد 44
جلسة سوف تعالج أهم القضايا التي تواجه قطاع الطاقة اليوم وفي المستقبل.
وحول محادثاته مع قادة الطاقة العالميين ،قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس

اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين " :نتطلع إلى حضور صناع القرار األكثر تأثي ار
في مجال الطاقة عالميا إلى أبوظبي ،حيث سيشهدون تجربة عنوانها الترحاب واألمان والحداثة الممزوجة

صناع الرأي
بالتراث الغني .ويسرنا أن نشارك في ميالنو تهيئة الجتماعاتنا القادمة ،حيث سنلتقي مع أهم ُ
ونعمل معا لبناء حوار مثمر في سبتمبر المقبل .وسوف تستمر اللجنة التنظيمية في لقاء رواد الطاقة
العالميين والتعريف بالمؤتمر وما ستقدمه أبو ظبي انطالقا من حرصنا المستمر على إحداث التغيير في
قطاع الطاقة".
وتشمل الجهات الراعية للمؤتمر شركات إماراتية بارزة تمثل كافة مجاالت الطاقة ،ومنها :شركة بترول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،وشركة مبادلة لالستثمار .وسوف يسلط الرعاة
الضوء على إسهاماتهم في تطوير قطاع الطاقة في دولة اإلمارات وخارجها ،وتكيفهم مع مشهد الطاقة

المتغير باستمرار .كما سيتلقون الدعم من الشركات اإلقليمية الرائدة مثل الشركة العربية لالستثمارات
البترولية ،ومؤسسة البترول الكويتية ،وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي .وتشمل الئحة
الشركاء الرئيسيين اآلخرين شركة  IHS Markitاالستشارية التجارية والرابطة النووية العالمية .وسوف
تتمكن دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع تلك الجهات الرائدة من تعزيز مكانتها كمركز حوار دولي

للطاقة في العام  .2019هذا وقد تم فتح باب التسجيل للمندوبين في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين
من خالل الموقع اإللكتروني:

https://www.wec24.org/delegate-registration

انتهى
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For more information about the 24th World Energy Congress, please visit:
https://www.wec24.org/
For press queries, please contact:
Raneem Saleh, Hill+Knowlton Strategies
Raneem.Saleeh@hkstrategies.com | +971 4 553 9543
Reem Al-Ajeel, Hill+Knowlton Strategies
Reem.Alajeel@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 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.
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