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 "الجغرافيا السياسية في الشرق األوسطالطاقة و"

 
 9142يونيو، /حزيران 41 لجمعةواخميس ال

 بيت المستقبل، بكفيا
 البرنامج

 9132يونيو، / حزيران  31الخميس، 
 بيروت -وسط المدينة  –أوتيل هيلتون  –حفل عشاء 

 الوصول  -         91:11 – 42:91
 تقديم -         99:11 – 91:11

  "بيت المستقبل"رئيس مؤسسة  الرئيس أمين الجمّيلكلمة االفتتاح يلقيها فخامة   -
 ، سفير جمهورية مصر العربية في لبنانالسفير نزيه نجاريكلمة سعادة   - 

، مؤسس ومدير منتدى النزاعات، حول التوقعات الجيوسياسية الدولية السيد الستر كروكالكلمة الرئيسية يلقيها  -
 و تفاعل الطاقةواإلقليمية 

 
  9132يونيو / حزيران  31الجمعة 

 سراي بكفيا -بيت المستقبل 
 

 تسجيلالوصول ال 41:11 – 2:11

 الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي، مقدمة يلقيها  -

 أمين الجميلكلمة اإلفتتاح يلقيها فخامة الرئيس   -

 بيروت -مؤسسة كونراد آديناور ممثل المقيم،المالتي غاير، . د لقيهايمقدمة قصيرة   -

 ، مصرمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجيةمدير  وحيد عبد المجيد،. د مقدمة قصيرة يلقيها  -
 

 أثر خارطة الطاقة الجديدة في الشرق األوسط: الجلسة األولى
 

 انرجي انتليجنس تا،السيد رفيق ال :قالمنس  
 

ستتناول هذه الجلسة التغيير في التوازنات التي تتحكم بالطاقة إضافة إلى التطور الذي طرأ على طرق . لطاقة العالميةمنظور وتطور تحوالت ا
ع طرق التجارة الروسية باتجاه الشرق، إضافة إلى . اإلتجار بها سيتم التركيز على الدور الجديد الذي ستلعبه شمال أميركا في مجال الطاقة وتوس 

 . ول إلى إمدادات الطاقة القادمة من الشرق األوسطالدور الذي سيؤ
 

 
 (سكايب)وزير الكهرياء والماء واالقتصاد السابق في الكويت  ،معالي الشيخ علي الخليفة الصباح -  44:41 – 41:11

 (ابيكورب) الرئيس التنفيذي للشركة العربية لالستثمارات البترولية  أحمد علي عتيقة، الدكتور  -

 في المجلس األطلسي كبير باحثين يد هوبس،فيد الدكتور  -

 البنك الدولي المدير اإلقليمي للشرق األوسط، ا،حالسيد ساروج ج  -

 الرئيس اإلقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا السيد هشام مكاوي،  -

 اإلسكوا  رئيسة قسم الطاقة في السيدة راضية صيداوي،  -
 
 نقاش  

 استراحة قهوة  44:91 – 44:41
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 لمنطقةتأثير إكتشافات الغاز في الشرق األوسط على تجارة الطاقة في ا: الثانيةالجلسة 
 

 المجلس األطلسي فيد هوبس،يدالدكتور : المنسق
 

تأثيرات إكتشافات الغاز في حوض الشرق األوسط على النفط والغاز والعرض والطلب، إضافة إلى االستهالك المحلي والطلب المحتمل بحلول 
 .تطرق هذه الجلسة الى التأثير الناتج على االقتصادات المحليةست. 9111العام 

 هل تصبح مصر محور لسوق الغاز في الشرق األوسط؟
. 

 سوق الطاقة 49:91 – 44:91
 لبنان ،السابقوزير الطاقة والمياه نائب في البرلمان اللبناني و معالي الوزير سيزار أبي خليل، -
 اوكسفورد لدراسات الطاقة، مدير معهد البروفسور بسام فتوح -
 اقتصادي الدكتور وليد خدوري، -
 ، مؤسس ومدير الدراسات اإلستراتيجية األمريكية في بيروتيالدكتور كامل وزن -

 
 تسليم المشروع 49:91 – 49:91

 ومبرجيهالمدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط في شركة شل السيد كريم بدوي، -
 إدارة قطاع البترول، لبنان، مدير هيئة السيد وسام شباط -
 غروب. سأ.ف.رئيس شركة كالسيد حاتم قنديل،  -
 شركة السويدي الكتريك غروب قطاع البترول، ،المبيعات ، مديرمحمد عبد الرحمن ستا المهندس األ -
 
 

 نقاش
 

 
 

 إستراحة غداء 
 

التغيير الذي  المملكة المتحدة، حول أثر م هاوسي تشات، كبير باحثين فالبروفسور بول ستيڨنزالكلمة الرئيسية يلقيها  41:11 – 49:91
 طرأ على خارطة الطاقة في الشرق األوسط

 
 طالتفاعل بين المياه والطاقة والطاقات المتجددة في الشرق األوس :الثالثةالجلسة 

 
برنامج اإلقليمي ألمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة كونراد ، رئيسة الال ديغلمانيداني سيدةال: المنسق

 آديناور
 

لشرق تتأثر المياه في المشرق وفي دول مجلس التعاون الخليجي بالطاقة، وعليه، ستنظر هذه الجلسة في التحديات التي تواجهها االقتصادات في ا
  .ة الالزمة لمواجهة هذه المشاكل، إضافة إلى مناقشة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذا األمراألوسط بسبب شح  المياه والطاق

 ستتناول هذه الجلسة تقنيات وعرض الطاقات المتجددة وحصتها في السوق مستقبال بالمقارنة مع الطاقات األحفورية، مع التركيز على البنية
اؤها لدعم توفر مصادر طاقة نظيفة لتوليد الكهرباء والنقل، واألثر الُمحتمل على مستقبل الطلب على الوقود التحتية التنظيمية والمالية االتي يتم بن

 .األحفوري
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 ، اقتصادي، لبنانجو فضولمقدمة يلقيها السيد    41:91 – 41:41
 

 ندرة المياه والسيناريوهات؛ الطاقات المتجددة 47:11 – 41:91
 ير عام الموارد المائية والكهربائية في لبنان، مدالدكتور فادي قمير - 

 مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، مصر الدكتور أحمد قنديل، -     
 ، استاذ في جامعة أثينا، اليونانولوسكس ايكلالبروفسور م -     
 اإلسكوا  رئيسة قسم الطاقة في السيدة راضية صيداوي، -     

 التنمية النووية الدولية EPRIالمدير التنفيذي السابق  بيار سرسق، - الدكتور جان -   
    

 خالصات   47:91 – 47:11
 انرجي انتليجنس السيد رفيق التا،    -
 المجلس األطلسي  فيد هوبس،يالدكتور د    -

وسط وشمال ، رئيسة البرنامج اإلقليمي ألمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق األال ديغلمانيالسيدة داني -
 إفريقيا لدى مؤسسة كونراد آديناور

 
 :تنسيق

 انرجي انتليجنسالسيدة رنا سماحة،  -
 ، نائب رئيس شركة دلتا أويلالسيد وليد سنو -
 

 
 نقاش   

 استراحة قهوة   47:11 – 47:91
 

 

 اصجلسة مخصصة للتوقعات في الشرق األوسط ولدور مصر الخ: الرابعةالجلسة 
 

 ،لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنانالمسؤولة االقتصادية  رة منى وهبة،الدكتو: المنسقان
 ، نائب رئيس شركة دلتا أويلوليد سنووالسيد  

 
  

 رول والثروة المعدنية، مصر ، وزير البتر طارق المالمعالي الوزي بيان سياسة عامة يلقيه 40:11 – 47:11
 

 ول والثروة المعدنية، مصروزير البتر معالي الوزير طارق المال، - 42:11 –40:11
 سفير جمهورية مصر العربية في لبنان سعادة السفير نزيه نجاري، - 
 جيهومبرالمدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط في شركة شل السيد كريم بدوي، - 
 الرئيس اإلقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا السيد هشام مكاوي، - 
  ، السلطة الوطنية الفلسطينيةرئيس سلطة الطاقةظافر ملحم،  ستا المهندس األ - 

   
 نقاش   
 

 
  بيت المستقبل، سراي بكفيا - كوكتيل   91:11 – 42:11

https://www.facebook.com/Egyptemblebanon/?__tn__=kC-R&eid=ARDn4aDEww0X27QYJHqW8mx8wEnFOXlYLNql02iSf9-Puo4P9TcdQXzlnUtIV6Iyg2a7WCG7qO4aL_vI&hc_ref=ARQdsCs8XEAMbj1QmLYl6fE1uHGPK1b15fQwcG8bNhlfQFOMAegwwjwOK_1tApRDfpg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCAP5pXVCU1hN6s39TOuJByR4zVGH4d7jyMKfnxMTBP0_FQMdoW0VnHvGOHHpEuwgjiPNUFrXU8DNw1UN3ugnouHhmMMuMEov7Ujrin_9fLsB6gZUc372_Kl9w2e0SLQgPG7rDtuLHWp9bd3qJso2CcSzt2aEzBYI_9s5fIMOQcUkkR29qEpKFlrzdumlrmz1OPe8ZbOSr8dgcjUKF9EkpYhRSs3x3F8JGXOr2N9YWRb9K-HpMgrN7J7QvEoastiapKUV_a9j4zdrKNylZ8iAJdA1k33FARKtjz4gAzrGBi8yImWiBiZqv6R3p9lY8RAaGAZOdZspi0HbjGv7FiXjsTYiM6

