جدول األعمال
األربعاء  91إبريل 7192
 0011ص –  1011ص

التسجيل لحضور الملتقى -إفطار للتعارف

 1011ص – 99011ص

الجلسة األولى –الموضوع العام":إلى أين يتجه عصر االبتكارات ؟"
عريفة الحفل 0مريم األمرر -أدنوك
كلمة ترحيبية
معالي المهندس سهرل بن محمدالمزروعي-وزير الطاقة بدولة اإلمارات العربرة المتحدة
كلمة رئيسية
معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ،الرئرس التنفرذ لمجموعة أدنوك ،رئرس المجلس
الوطني لالعالم بدولة اإلمارات العربرة المتحدة
مقابلة مع منظمة (أوبك)
" رسائل أوبك في عصر االبتكارات الرقمية"
سعادة محمد سنوسي باركندو-األمرن العام لمنظمة أوبك
يدير الحوار 0جون دفتريوس-مقدم ومعد برنامج األسواق الناشئة-قناة سي إن إن
جلسة مناقشة موضوع االتصال في قطاع الطاقة (باللغة االنجليزية)
"التحديات والفرص في االتصال المبتكر والمعاصر "
المشاركون بالحلقة النقاشرة0
 الدكتور إبراهرم المهنا-مستشار سابق بوزارة البترول والثروة المعدنرة في المملكة العربرة
السعودية
 برايان لوت-المدير التنفرذ لقطاع االتصال-شركة مبادلة لالستثمارات
 إيلرا بورتمان-نائب الرئرس لالتصال والعالقات الخارجرة-بريتش بترولروم الشرق األوسط
 عمر زعفراني-نائب رئرس مجموعة االتصال-أدنوك
 ريتشارد مابلي-محرر رئرسي لألسواق المالرة والسلع وقطاع الطاقة-رويترز
يدير الحوار 0شون إيفرز-الشريك والمدير-جلف إنتلرجنس

مقابلة خاصة (باللغة العربية)
"مستقبل الصحافة العربية في مجال الطاقة "
 هاشم المحمد-محرر رئرسي-جريدة االتحاد
 ناصر الطربي-مقدم ومنتج رئرسي لألخبار االقتصادية-قناة العربرة نروز
 محمد التونسي-رئرس تحرير صحرفة الرؤية
يدير الحوار 0حامد رعاب ،تلفزيون أبوظبي
 99011ص

استراحة قصيرة

 99071ص –  9011ظ

الجلسة الثانية – ورش عمل حول "مستقبل العمل اإلعالمي"
مضرف الجلسة 0سعادة المهندس أحمد الكعبي-الوكرل المساعد لشؤون النفط والغاز والثروة المعدنرة
بوزارة الطاقة بدولة االمارات العربرة المتحدة ومحافظ دولة اإلمارات لدى أوبك
-1ورشة العمل الشبابية
مشهد االعالم الشبابي :الخطوات الالزمة الستقطاب جيل المستقبل للعمل في اإلعالم البترولي؟
المتحدثون الرئرسرون0
 الدكتور باتريك أولمان وورد -الرئرسي التنفرذ  ،دانة للغاز
 الدكتورة نجاة السعرد -أستاذة بكلرة التواصل وعلوم االعالم بجامعة زايد
 فاطمة الخطرب -مدير قطاع العمالء ،بروزنجفرك جلف لرمتد
 هاشم المحمد -محرر رئرسي ،جريدةاالتحاد
-2ورشة عمل تفاعلية حول قطاع الطاقة والتعليم األكاديمي
"التعاون المشترك-ما هي الخطوات التالية لتكوين نظام يهتم بالطاقة ضمن القطاع التعليمي؟ "
المتحدثون الرئرسرون0
 الدكتورة بهجت الروسف المدير المكلف  -معهد مصدر
 جرمس مكولوم -رئرس شركة كنزل سمرث ،أستاذ الطاقة في جامعة ستراثكاليد جالسكو
باسكتلندا
 يدير الحوار 0دياال صباغ-شريك ،مؤسسة جلف إنتلرجنس

 9011ظ
 90:1ظ  7092 0ظ

استراحة الغداء ومحاضرة رئيسية
"دور البيانات في تعزيز دقة األخبار حول الطاقة"
الدكتور صن جرانشنج-األمرن العام لمنتدى الطاقة العالمي
الجلسة الثالثة – مناقشة تفاعلية (باللغة العربية)
"االستراتيجية الخليجية لإلعالم البترولي"
المشاركون في حلقة النقاش0
 سعادة الدكتور مطر النراد -وكرل وزارة الطاقة بدولة اإلمارات العربرة المتحدة
 سعادة خلرفة بن سعرد العبر _مساعد األمرن العام لمجلس التعاون لدول الخلرج العربرة
للشؤون االقتصادية والتنمرة
 سعادة الشرخ طالل ناصر العذبي الصباح -وكرل وزارة النفط باإلنابة بدولة الكويت
 سعادة عباس علي النقي-األمرن العام لمنظمة الدول العربرة المصدرة للنفط (أوابك)

 7092ظ
 2011م

يدير الجلسة 0علراء حسن الراسي-مديرة إدارة االتصال الحكومي في وزارة الطاقة بدولة اإلمارات
العربرة المتحدة
ختام اليوم األول
حفل العشاء الخاص بالملتقى وتوزيع جوائز قطاع الطاقة "االحتفاء بالتميز"
كلمة ضرف الشرف الخاص للحفل يقدمها سعادة عبدهللا بن حمد العطية
رئرس مجلس أمناء مؤسسة عبدهللا بن حمد العطرة الدولرة للطاقة والتنمرة المستدامة

الخميس  22إبريل 2212
 0011ص –  1011ص

التسجيل واإلفطار

 1011ص –  99011ص الجلسة الرابعة " -مستقبل أسواق الطاقة-رؤية من موقع القيادة"
عريفة الحفل 0مريم األمرر -أدنوك
الكلمة الرئيسية
يقدمها معالي المهندس سهرل بن محمد المزروعي-وزير الطاقة بدولة اإلمارات العربرة المتحدة

اإلعالن عن الفائز بجائزة اإلعالم البترولي في نسختها األولى
مسح واستبيان تفاعلي حول أسواق الطاقة
 إد كروكس -محرر شؤون الصناعة والطاقة االمرركرة في صحرفة الفايننشال تايمز
 نواف الغانم-مدير دائرة االتصال المؤسسي الشركات ،شركة نفط البحرين (بابكو)
 شون إيفرز ،المدير التنفرذ -جلف إنتلرجنس
كلمة رئيسية
يقدمها معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح-وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنرة في المملكة
العربرة السعودية
جلسة النقاش الوزارية (باللغة العربية)
"دور اإلعالم وتوجهات مستقبل أسواق البترول"
المشاركون بالحوار0
 معالي المهندس سهرل بن محمد المزروعي-وزير الطاقة-دولة االمارات العربرة المتحدة
 معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح-وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنرة-المملكة
العربرة السعودية
 معالي السرد عصام عبدالمحسن المرزوق-وزير النفط ووزير الكهرباء والماء -دول الكويت
 معالي الدكتور محمد الرمحي-وزير النفط والغاز-سلطنة عُمان
 معالي الدكتور محمد بن صالح السادة-وزير الطاقة والصناعة-دولة قطر
 معالي الشرخ محمد بن خلرفة بن أحمد آل خلرفة-وزير النفط-مملكة البحرين

 99011ص

يدير الحوار مالك فارس-مقدمة األخبار االقتصادية-سكا نروز عربرة
استراحة قصيرة

 99011ص  97011-ظ

الجلسة الخامسة " :جلسات حوارات الطاولة المستديرة-تبادل المعرفة"
ب  1جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتماعي في قطاع الطاقة
المضرف 0عبدو جادهللا سكا نروز عربرة
ب  2جلسة تدريبية (باللغة العربية)
إعداد قيادات شركات النفط الوطنية للتعامل مع اإلعالم
المضرف و مدير الحوار 0إيمان حسرن-نائب الرئرس التنفرذ -هتالن لإلعالم
ب  3جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
أبجديات تداول الطاقة
المضرف ومدير الحوار 0أندرو بوننحتون-مدير التحريرن قطاع تطوير اسواق النفط االستراترجي-
ستاندرد أند بورز جلوبال بالتس
ب  4جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
إدارة األزمات االتصالية
المضرف ومدير الحوار 0الدكتورة هناء الجر-الشريك في مؤسسة مرريك لالستشارات والتجارة
ب  5جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
آلية ومهارات إعداد استراتيجية فعالة للتواصل الرقمي
المضرف ومدير الحوار 0محمد الصديق-رئرس التواصل الرقمي في مبادلة
ب  6جلسة ورشة عمل (باللغة االنجليزية)
كيف يمكن للدول المنتجة للنفط تكوين ثقافة التوافق المطابقة مع شفافية البيانات في ظروف
التغيرات السريعة في القرن الحادي والعشرين؟
المضرف 0سعادة المهندس أحمد الكعبي-الوكرل المساعد لشؤون النفط والغاز والثروة المعدنرة في
وزارة الطاقة بدولة االمارات العربرة المتحدة ومحافظ االمارات لدى منظمة أوبك

الدكتور أديدابة أودوالجا رئرس إدارة خدمات البرانات بمديرية البحوث في منظمة أوبك
الكابتن سالم الحمود -نائب مدير محطة تحمرل ناقالت النفط-مرناء الفجررة بدولة اإلمارات العربرة
المتحدة
مدير الحوار0شون إيفرز-الشريك والمدير-جلف إنتلرجنس
ب  2ندوة (باللغة العربية)
الشفافية ووسائل االعالم :ما هي أفضل االستراتيجيات؟
المضرف ومدير الحوار 0سلرمان الرعربي ،اخصائي إعالم أول في وزارة النفط والغاز في سلطنة
عُمان
ب  8ندوة (باللغة العربية)
كيف نعزز من الثقافة البترولية في دول الخليج؟
المضرف ومدير الحوار 0الشرخة تماضر خالد األحمد الصباح-مراقب العالقات العامة واإلعالم
البترولي باإلنابة و رئرسة لجنة الثقافة البترولرة في وزارة النفط في دولة الكويت
عبدهللا متعب البسام-مساعد أول منسق إدار بالعالقات العامة بوزارة النفط في دولة الكويتعلراء الراسي-مدير إدارة االتصال الحكومي بوزارة الطاقة في دولة اإلمارات العربرة المتحدةناصر السويد -مدير إدارة االقتصاديات البترولرة بوزارة الطاقة في دولة اإلمارات العربرة المتحدةب  9ندوة (باللغة االنجليزية)
مشهد قطاع صناعة الغاز حتى -2242ما هي الرسائل الهامة التي توجه لقطاع اإلعالم؟
المضرف 0لرنارت لوتن-مجموعة جالوا
يدير الحوار0دياال صباغ -شريك ،مؤسسة جلف إنتلرجنس
 97011ظ

استراحة الغداء و التعارف

 9011ظ –  70:2ظ

الجلسة السادسة – نقاش تفاعلي (باللغة االنجليزية) تستضيفه إينوك
"انتهى عصر وسائل اإلعالم التقليدية -موافق أم غير موافق؟"
المشاركون بالنقاش0
غير موافق:
 إد كروكس-،محرر شؤون الصناعة والطاقة األمرركرة ،الفايننشال تايمز

 10:2 – 70:2عصرا

موافق:
ِ دل هدسون-زمرل وعضو هرئة التدريس أستاذ مشارك لألفالم و اإلعالم الجديد ،جامعة
نرويورك في أبوظبي
 ريم عبداللطرف-رئرس تحرير موقع "أرقام بلس"
يدير النقاش 0جلف انتلرجنس
الجلسة السابعة
د 1جلسة تدريبية (باللغة العربية)
االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتماعي في قطاع البترول
المضرف ومدير الحوار 0عبدو جادهللا ،محرر أخبار شبكات التواصل اإلجتماعي-سكا نروز عربرة
د 2جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
اعداد قيادات شركات النفط الوطنية للتعامل مع اإلعالم
المضرف ومدير الحوار 0أيثن ترينور-المؤسس والرئرس التنفرذ لمؤسسة إ ترينور مرديا
د 3جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
آلية ومهارات إعداد استراتيجية فعالة للتواصل الرقمي
المضرف ومدير الحوار 0محمد الصديق-رئرس التواصل الرقمي في مبادلة
د 4جلسة تدريبية (باللغة االنجليزية)
الدليل اإلعالمي لتغطية أخبار أسواق النفط
المضرف ومدير الحوار 0بول يونج-رئرس قسم مشتقات الطاقة-بورصة دبي للسلع
د 5ندوة (باللغة االنجليزية)
التحوالت الرقمية في قطاع صناعة النفط والغاز-ما هي التوجهات التي ينبغي البحث عنها؟
المضرف ومدير الحوار0مورجن إلدريد-الشريك والمدير -شركة ديجرتال إنرجي

د 6ندوة (باللغة االنجليزية)
مشهد الطاقة ضمن رؤية  2232في المملكة العربية السعودية
المضرف ومدير الحوار0الدكتور إحسان بوحلرقة ،استشار رئرسي في مركز جواثا االستشار
لتطوير األعمال
د 2ندوة (باللغة االنجليزية)
كيف يمكن أن تلبي نمو الطلب األكبر على الطاقة في الهند والصين؟
مع الدكتور صن جرانشنج-االمرن العام لمنتدى الطاقة العالمي
يدير الحوار 0دياال صباغ-شريك في مؤسسة جلف إنتلرجنس
د 8ندوة تفاعلية (باللغة العربية)
االستراتيجية الوطنية للطاقة 2252
المضرف ومدير الحوار 0سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكرل المساعد لشئون الكهرباء وطاقة
المستقبل في وزارة الطاقة-دولة االمارات العربرة المتحدة

 :011 – 10:2عصرا

الكلمة الختامية للملتقى
يقدمها معالي المهندس سهرل بن محمد المزروعي-وزير الطاقة في دولة اإلمارات العربرة المتحدة
البدء بتسليم الدورة الرابعة من ملتقى اإلعالم البترولي الخليجي للدولة المضيفة
يتسلمها معالي الدكتور محمد بن صالح السادة-وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر

