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 بنسخته الخامسةيعلن عن إقامة فعاليات منتدى العراق للطاقة  العراق للطاقة معهد

  القّطاع الخاص ستثماراتامن اجل تعزيز التعاون اإلقليمي ودعم 

 

انطالقا ًمن استراتيجيته في مواكبة التطورات الحاصلة في : ٢٠١٩تموز )يوليو(//٢٥ – العراق بغداد،

منتدى العراق للطاقة  فعّالياتمعهد العراق للطاقة عن إقامة  السابقة، اعلن   دياتللمنتاً الطاقة وامتداداسواق 

من  ١٧إلى  ١٤، حيث ستنعقد أعماله بين الفترة الُممتدة من بالتعاون مع الحكومة العراقيةو الخامسة بنسخته  

ت بحضور كوكبة من شخصياو ،بغداد العاصمة على أرض فندق الرشيد في، ٢٠١٩ )سبتمبر( شهر أيلول

 وخبراء في اإلقتصاد.، ومستثمرين ،ودبلوماسيين ،حكومية رفيعة المستوى

 

"، التعاون في مجال الطاقة من أجل السالم واالزدهار في الشرق األوسطهذا العام تحت شعار "المنتدى ينعقد 

يتسم برنامجه بخصوصية تختلف عما قبله مع تقوية العراق لعالقاته مع جواره وتسنمه دوراً محورياً حيث 

ً واقتصادياً، حيث  المشاركون استراتيجية امن الطاقة اقليمياً  سيناقشمن خالل مركزه الصاعد دبلوماسيا

وعالمياً. كما ستتباحث مجموعة مختصة من صناع السياسة والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة 

والمستثمرين والخبراء والدبلوماسيين وقياديي الشركات العالمية فرص قطاع الطاقة والمشتركات االقتصادية 

 : المنتدىوفيما يلي بعض محاور  في المنطقة.

 

 عراق بعد االنتصار على داعش وتأثيره اإلقليميمرحلة إعادة االعمار وتعافي ال •

 تكيّف صناعة الطاقة مع متغيّرات السوق العالمي ودور منظمة أوبك •

 قدرة قطاع الطاقة على تحفيز االقتصاد وتنويع مصادر الدخل •

 تمكين المرأة في مجال قطاع الطاقة وضمان مساهمتها في بناء االقتصاد. •

 

لمن دواعي سروري أن  هو "إندمحمد باركن الدكتوروبك أ، قال األمين العام لمنظمة ؤكداً حضوره للمنتدىم

العراق  نهضةوخاصة بالنظر لكضيف شرف إلى منتدى العراق للطاقة، مرة اخرى عوة الحضور دألبّي 

ن أوبك وخارجها" م بتروليةدولة  ٢٤بين ‘ اعالن التعاون’ودوره المحوري في  للنفط في العالمكمنتج رئيس 

 ً وبك، حيث أله أهمية بالغة في نفوس أعضاء منظمة )سبتمر( أيلول  ١٤ في نتدىانعقاد الم "إن تاريخ ُمضيفا

ريخ المنظمة أللتذكير بت فرصة يوبالتالي فه، ١٩٦٠عام  في بغدادالمنظمة أعلن في هذا التاريخ عن تأسيس 

 ".العام المقبل الستين ذكراهابفي بغداد  حتفاالت أوبكإل تحضيراً  منصةهو وأهمية التعاون بين المنتجين و
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 وأعضاء من الحكومة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دولةسيحضره  العراق للطاقة منتدى نيُذكر أ

 .والعالمي قليمياإلو المحلي على المستوىمن مؤسسات عدة باإلضافة إلى نخبة من المتحدثين 

 

 -انتهى-
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  نبذة عن معهد العراق للطاقة

إدارة البحوث المستقلة في . وتتمحور مهامه ٢٠٠٨منظمة غير ربحية مستقلة وخاصة تأسس في عام هو معهد العراق للطاقة 

عمل المعهد كجهة حيث  والقرار صنّاع السياسة رصينة من اجل عملية توصيات ز علىتكرميز بمعايير عالية الجودة، وتتتالتي 

 في لندن وبغداد. المعهد مقرقع وي ٢٠٠٩ذ عام للجنة النفط والطاقة النيابية مناستشارية 

 

 www.iraqenergy.orgقم بزيارة:  ،لمزيد من التفاصيلل

 

 لمعلومات أكثر، يرجى االتصال على:

 

 admin@iraqenergy.org البريد االلكتروني:

 ٠٠٩٦٤٧٧١١١١٩٤٨٨العراق(: رقم الهاتف )

 ٠٠٤٤٧٥٦٦٢٢٧٢١٠(: )بريطانيارقم الهاتف 

 

  ذة عن منتدى العراق للطاقةبن

 فرصفتح الصناعية ومناقشة التحديات و طاعاتالقى العراق للطاقة فرصة للتواصل مع تدس منسّ منذ انطالقته األولى، أ

 قّطاع الطاقة في العراق ضمن بيئة تفاعلية ونقاشية. جديدة في

 

على سبيل المثال ال الحصر:  ،نخبة من الشخصيات المرموقة والمدراء التنفيذيينفي األعوام السابقة المنتدى  من ضيوف كان

برهم الدكتور محمد باركينو ورئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي وفخامة الرئيس الدكتور لمنظمة أوبك االمين العام 

 عيبي.اللر اجبّ  السابقالدكتور لؤي الخطيب ووزير النفط  الكهرباءووزير صالح ونائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان 

 

 www.iraqenergy.org/ief2019لمعلومات أكثر، يرجى زيارة الموقع: 

 

 

http://www.iraqenergy.org/
mailto:admin@iraqenergy.org
http://www.iraqenergy.org/ief2019

