"الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط"
الخميس والجمعة  41حزيران/يونيو9142 ،
بيت المستقبل ،بكفيا
البرنامج
الخميس 31 ،حزيران  /يونيو9132 ،
حفل عشاء – أوتيل هيلتون – وسط المدينة  -بيروت
91:11 – 42:91
99:11 – 91:11
-

 الوصول تقديمكلمة االفتتاح يلقيها فخامة الرئيس أمين الجم ّيل رئيس مؤسسة "بيت المستقبل"
 كلمة سعادة السفير نزيه نجاري ،سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الكلمة الرئيسية يلقيها السيد الستر كروك ،مؤسس ومدير منتدى النزاعات ،حول التوقعات الجيوسياسية الدوليةواإلقليمية و تفاعل الطاقة
الجمعة  31حزيران  /يونيو 9132
بيت المستقبل  -سراي بكفيا

41:11 – 2:11

الوصول التسجيل
 مقدمة يلقيها رؤوف أبو زكي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد واألعمال كلمة اإلفتتاح يلقيها فخامة الرئيس أمين الجميل مقدمة قصيرة يلقيها د .مالتي غاير ،الممثل المقيم ،مؤسسة كونراد آديناور -بيروت مقدمة قصيرة يلقيها د .وحيد عبد المجيد ،مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مصرالجلسة األولى :أثر خارطة الطاقة الجديدة في الشرق األوسط
المنسق :السيد رفيق التا ،انرجي انتليجنس

منظور وتطور تحوالت الطاقة العالمية .ستتناول هذه الجلسة التغيير في التوازنات التي تتحكم بالطاقة إضافة إلى التطور الذي طرأ على طرق
اإلتجار بها .سيتم التركيز على الدور الجديد الذي ستلعبه شمال أميركا في مجال الطاقة وتوسع طرق التجارة الروسية باتجاه الشرق ،إضافة إلى
الدور الذي سيؤول إلى إمدادات الطاقة القادمة من الشرق األوسط.
44:41 – 41:11

44:91 – 44:41

 معالي الشيخ علي الخليفة الصباح ،وزير الكهرياء والماء واالقتصاد السابق في الكويت (سكايب) الدكتور أحمد علي عتيقة ،الرئيس التنفيذي للشركة العربية لالستثمارات البترولية ( ابيكورب) الدكتور ديفيد هوبس ،كبير باحثين في المجلس األطلسي السيد ساروج جحا ،المدير اإلقليمي للشرق األوسط ،البنك الدولي السيد هشام مكاوي ،الرئيس اإلقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا السيدة راضية صيداوي ،رئيسة قسم الطاقة في اإلسكوانقاش
استراحة قهوة

Sponsors

الجلسة الثانية :تأثير إكتشافات الغاز في الشرق األوسط على تجارة الطاقة في المنطقة
المنسق :الدكتور ديفيد هوبس ،المجلس األطلسي
تأثيرات إكتشافات الغاز في حوض الشرق األوسط على النفط والغاز والعرض والطلب ،إضافة إلى االستهالك المحلي والطلب المحتمل بحلول
العام  .9111ستتطرق هذه الجلسة الى التأثير الناتج على االقتصادات المحلية.
هل تصبح مصر محور لسوق الغاز في الشرق األوسط؟
.
49:91 – 44:91

49:91 – 49:91

سوق الطاقة
 معالي الوزير سيزار أبي خليل ،نائب في البرلمان اللبناني ووزير الطاقة والمياه السابق ،لبنان البروفسور بسام فتوح ،مدير معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة الدكتور وليد خدوري ،اقتصادي الدكتور كامل وزني ،مؤسس ومدير الدراسات اإلستراتيجية األمريكية في بيروتتسليم المشروع
 السيد كريم بدوي ،المدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط في شركة شلومبرجيه السيد وسام شباط ،مدير هيئة إدارة قطاع البترول ،لبنان السيد حاتم قنديل ،رئيس شركة ك.ف.أس .غروب المهندس األستا محمد عبد الرحمن ،مدير المبيعات ،قطاع البترول ،شركة السويدي الكتريك غروبنقاش

إستراحة غداء
41:11 – 49:91

الكلمة الرئيسية يلقيها البروفسور بول ستيڨنز ،كبير باحثين في تشاتم هاوس المملكة المتحدة ،حول أثر التغيير الذي
طرأ على خارطة الطاقة في الشرق األوسط
الجلسة الثالثة :التفاعل بين المياه والطاقة والطاقات المتجددة في الشرق األوسط

المنسق :السيدة دانييال ديغلمان ،رئيسة البرنامج اإلقليمي ألمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة كونراد
آديناور
تتأثر المياه في المشرق وفي دول مجلس التعاون الخليجي بالطاقة ،وعليه ،ستنظر هذه الجلسة في التحديات التي تواجهها االقتصادات في الشرق
األوسط بسبب شح المياه والطاقة الالزمة لمواجهة هذه المشاكل ،إضافة إلى مناقشة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذا األمر.
ستتناول هذه الجلسة تقنيات وعرض الطاقات المتجددة وحصتها في السوق مستقبال بالمقارنة مع الطاقات األحفورية ،مع التركيز على البنية
التحتية التنظيمية والمالية االتي يتم بناؤها لدعم توفر مصادر طاقة نظيفة لتوليد الكهرباء والنقل ،واألثر المُحتمل على مستقبل الطلب على الوقود
األحفوري.
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41:91 – 41:41

مقدمة يلقيها السيد جو فضول ،اقتصادي ،لبنان

47:11 – 41:91

الطاقات المتجددة؛ ندرة المياه والسيناريوهات
 الدكتور فادي قمير ،مدير عام الموارد المائية والكهربائية في لبنان الدكتور أحمد قنديل ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مصر البروفسور مايكل سكولوس ،استاذ في جامعة أثينا ،اليونان السيدة راضية صيداوي ،رئيسة قسم الطاقة في اإلسكوا -الدكتور جان  -بيار سرسق ،المدير التنفيذي السابق  EPRIالتنمية النووية الدولية

47:91 – 47:11
-

خالصات
السيد رفيق التا ،انرجي انتليجنس
الدكتور ديفيد هوبس ،المجلس األطلسي
 السيدة دانييال ديغلمان ،رئيسة البرنامج اإلقليمي ألمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق األوسط وشمالإفريقيا لدى مؤسسة كونراد آديناور
تنسيق:
 السيدة رنا سماحة ،انرجي انتليجنس -السيد وليد سنو ،نائب رئيس شركة دلتا أويل

47:11 – 47:91

نقاش
استراحة قهوة

الجلسة الرابعة :جلسة مخصصة للتوقعات في الشرق األوسط ولدور مصر الخاص
المنسقان :الدكتورة منى وهبة ،المسؤولة االقتصادية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان،
والسيد وليد سنو ،نائب رئيس شركة دلتا أويل
40:11 – 47:11
42:11 –40:11

بيان سياسة عامة يلقيه معالي الوزير طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية ،مصر
 معالي الوزير طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية ،مصر سعادة السفير نزيه نجاري ،سفير جمهورية مصر العربية في لبنان السيد كريم بدوي ،المدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط في شركة شلومبرجيه السيد هشام مكاوي ،الرئيس اإلقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا المهندس األستا ظافر ملحم ،رئيس سلطة الطاقة ،السلطة الوطنية الفلسطينيةنقاش

91:11 – 42:11

كوكتيل  -بيت المستقبل ،سراي بكفيا
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