"إرنست ويونغ" الراعي البالتيني والشريك في االبتكار لمؤتمر الطاقة
العالمي الرابع والعشرين
اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي 16 ،يوليو  :2019أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين

عن تعيين شركة "إرنست ويونغ" ) (EYراعيا بالتينيا وشريكا في االبتكار للمؤتمر الذي ينعقد في أبوظبي تحت رعاية صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" ،خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر  2019بمركز أبوظبي
الوطني للمعارض.
وتطرح "إرنست ويونغ" بصفتها الراعي البالتيني والشريك الرسمي لالبتكار خالل المؤتمر ،مجموعة من الحلول الهامة لقضايا
الطاقة حيث تستعرض عددا من المشاريع والمبادرات المبتكرة ،وتقدم حلول واقعية وملموسة للمعوقات التي تواجه القطاع،

وبذلك تساعد المندوبين المشاركين على معرفة توجهات السوق المستقبلية وتحديد فرص االستثمار وتطبيق األفكار والمقترحات
اإلبداعية واعتماد أفضل الدراسات والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة في كافة عملياتها وخدماتها.

لطالما كانت شركة "إرنست ويونغ" من الداعمين لمجلس الطاقة العالمي ،ومن أبرز األعضاء الرئيسيين ضمن الشبكة العالمية
التابعة للمجلس .وفي  ،2012أضحت "إرنست ويونغ" شريكا عالميا تبعا النضمامها إلى مجموعة من المنظمات الرائدة التي

تتعاون مع المجلس بشكل وثيق في سبيل إنجاز المهمة الملقاة على عاتقها والتي تتمثل بالتشجيع على التزود بالطاقة
المستدامة واستخدامها لتحقيق الفائدة للجميع على أوسع نطاق .وفي هذا العام أضحت "إرنست ويونغ" شريك االبتكار ،لتعزز
بذلك دعمها للمؤتمر.
ورحب سعادة الدكتور مطر النيادي ،رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بمشاركة "إرنست ويونغ"
لتكون ضمن الجهات الراعية للمؤتمر وصرح بقوله" :رسخت إرنست ويونغ مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة ،بفضل

تواجد نخبة من األكاديميين والمتخصصين والمهنيين ضمن كوادرهم المميزة في هذه الصناعة .لذا ال شك أن حضورهم معنا
ضمن حلقات المؤتمر سيمنح اآلالف من المندوبين والمهنيين المشاركين فرصة مثالية توضح سبل مواجهة التحديات
المستقبلية للطاقة وكيفية التعامل معها بحرفية عالية".

وقال بينويت الكالو ،رئيس الطاقة الدولية في "إرنست ويونغ"" :يغمرنا السرور في "إرنست ويونغ" لمشاركتها في رعاية مؤتمر
الطاقة العالمي الرابع والعشرين ،والتعاون مع المجلس في سبيل تعزيز االبتكارات وتقديم الدعم الالزم لها .وباعتبار أن نظام

الطاقة سيكون في المستقبل على اختالف هائل عما هو عليه اليوم ،فمن الضروري أن تعتمد صناعة الطاقة على االبتكار
واكتشاف التقنيات الجديدة .ونحن هنا نهدف لتبادل األفكار والحلول ،حتى تتمكن شركات الطاقة والحكومات حول العالم من
تحقيق أقصى قدر من الفائدة في عالم قائم على أشكال جديدة من الطاقة".

سيشارك في الجلسات الحوارية التي يستضيفها مؤتمر الطاقة العالمي الرابع و العشرون نخبة من كبار المسؤولين لدى شركة
"إرنست ويونغ" ومن بينهم بينويت الكالو رئيس الطاقة الدولية ،وآندي بروغان الرئيس الدولي لقطاع النفط والغاز ،وسيرج

كول المستشار الدولي .وتتضمن حلقات النقاش جلسة عن "إعادة تشكيل مستقبل التنقل" ،وجلسة أخرى عن "دور الغاز في
انتقال الطاقة العالمي" ،وجلسة تحت عنوان "قيادة االبتكار :دور الحكومات في مستقبل الطاقة" وجلسة "عمالقة سريعون:
زيادة نهج ريادة األعمال"
وبموجب عقد رعاية مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين ،تستضيف شركة "إرنست ويونغ" جناحا خاصا في المعرض
المصاحب للمؤتمر ليقدم منصة حوارية بناءة حول قيادة الفكر ،تجمع كبار المسؤولين والخبراء المشاركين في الحدث،

لتستعرض أبرز الحلول المصممة لتمكين شركات الطاقة من تحقيق النجاح في عالم الطاقة الجديدة.
يمكنكم االطالع على قائمة المتحدثين الرسميين للمؤتمر من خالل زيارة الموقع الرسمي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع

والعشرونhttps://www.wec24.org/speakers :

انتهى-يمكنكم االطالع على الفيديو الترويجي الجديد واستخدامه على مواقع التواصل االجتماعي عبر الرابط:
https://bit.ly/2JuT6Q8
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 ار تحت شعار "احتضان الحدود الجديدة" ،تم تنظيم هذا الحدث في  21مدينة رئيسة في جميع أنحاء العالم منذ
تأسيسه.
للمقابالت الصحفية والمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع فريق العالقات العامة:
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