جمعت أبرز المعنيين وقادة المستقبل من منطقة الخليج

أبو ظبي تستضيف أول ورشة عمل لمناقشة سيناريوهات مستقبل الطاقة
في المنطقة قبل انطالق مؤتمر الطاقة العالمي 2019
• الورشة تستهدف مناقشة تحديات الطاقة الرئيسة التي تواجه دول الخليج والشرق األوسط
المحتملة حتى عام 2040
• سيناريوهات تناقش ُسُبل التغيير والتحديات ُ
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 7 ،نوفمبر  :2018استضافت العاصمة اإلمارتية أبوظبي على مدار ثالثة

أيام ،أول ورشة عمل حول مستقبل الطاقة ،بحضور أبرز صناع الرأي ورواد الطاقة من المنطقة ،حيث ناقشوا
سيناريوهات مستقبل الطاقة التي ستعرض خالل مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين العام المقبل ،والذي تستضيفه
العاصمة اإلماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه هللا ،في

مركز أبوظبي الوطني للمعارض خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر .2019
وركزت ورشة العمل على ثالثة سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدث في سوق الطاقة العالمي واإلقليمي ،حيث
ناقش المشاركون كل سيناريو على حدة قبل تقديم النتائج والتطورات المحتملة حتى عام  ،2040وسيعمل مجلس

الطاقة العالمي على مخرجات هذه المناقشات لتطوير حلولا مفصلة قبل عرضها على رواد قطاع الطاقة في العالم

خالل اجتماعهم في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبوظبي العام المقبل.

شارك في الورشة ممثلين من برنامج مجلس الطاقة العالمي "القادة الشباب لطاقة المستقبل" ،والذي يعتبر بمثابة

مجتمع استثئائي للشباب المحترفين الذين يجمع بينهم اهتمامهم باللتزام بتشكيل مستقبل الطاقة العالمي ،حيث كلفوا
خالل الفعالية بالبحث في تحديات الطاقة الوطنية واإلقليمية لتحديد المشاكل الرئيسية الحالية ومناقشة الفرص

المستقبلية لسوق الطاقة.

ومن جهتها قالت سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل
والرئيس التنفيذي للجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين" :أضفت نقاشات القادة الشباب قيمة

إضافية على ورشة العمل ،وقدمت مسارات وأفكار جديدة للنقاشات ستشكل أساس قوي لسيناريوهات أكثر تفصيالا

سيتم طرحها على رواد القطاع وصناع القرار خالل مؤتمر الطاقة العالمي العام المقبل في أبوظبي ،ولدينا إيمان

راسخ بأن هذه المخرجات ستسهم في رسم مالمح مستقبل أفضل ومزدهر لصناعة الطاقة في العالم ،وتحقيق أهداف

المؤتمر".

وتواصل اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين استعدادتها للمؤتمر المزمع انعقاده بعد أقل من
عام ،والذي يحظي بدعم ورعاية شركات إماراتية بارزة تمثل كافة أطياف الطاقة ،مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية

(أدنوك) ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،وشركة مبادلة لالستثمار ،حيث سيبرزون إسهاماتهم في تطوير قطاع

الطاقة في دولة اإلمارات وخارجها ،ومواكبة مشهد الطاقة المتغير باستمرار ،كما يحظى المؤتمر بدعم العديد من
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 وهيئة الربط، ومؤسسة البترول الكويتية،الشركات اإلقليمية الرائدة مثل الشركة العربية لالستثمارات البترولية

" فضالا عن الشركاء الرئيسين العالميين مثل شركة "آي إتش إس ماركت،الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
 والذين سيدعمون برعايتهم هدف دولة اإلمارات بتعزيز مكانتها كمركز عالمي لنقاشات،والرابطة النووية العالمية
.الطاقة

 لمزيد من.الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التسجيل في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين للمندوبين اآلن
https://www.wec24.org/delegate-registration : يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،المعلومات
انتهى
For more information about the 24th World Energy Congress, and to register, 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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