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إجراء انتخابات اعضاء اهليئة االدارية جلمعية املستقبل لبحوث الطاقة 
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العراق يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع شيف�ون.. وصفقة ناقليت نفط مع شركة ن�ويجية

إجراءات أوبك

العراق يحذر من انهيار أسعار النفط في حالة ضخ كميات إضافية

الطلب على النفط

االحتياطـــــــــــــي 
االستراتيجي

موقف العراق

شــــــهد العراق أول تدفق للخام عام 
١٩٢٧

النفط العراقي.. تسلسل زمني ألبرز مراحل القطاع
أول تدفق للخام

ثانـــــي أكبـــــر منتج 
للنفط
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ناقوس خطر.. أین یقف العالم فی مواجهۀ تغیّر المناخ؟ناقوس خطر.. أین یقف العالم فی مواجهۀ تغیّر المناخ؟ناقوس خطر.. أین یقف العالم فی مواجهۀ تغیّر المناخ؟
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مبيعات السيارات الكهربائية قد تقفز ١١٨٪ خالل ٢٠٢١مبيعات السيارات الكهربائية قد تقفز ١١٨٪ خالل ٢٠٢١مبيعات السيارات الكهربائية قد تقفز ١١٨٪ خالل ٢٠٢١

كيا تكشف عن سيارة نريو الكهربائية اجلديدة الصديقة للبيئة كيا تكشف عن سيارة نريو الكهربائية اجلديدة الصديقة للبيئة كيا تكشف عن سيارة نريو الكهربائية اجلديدة الصديقة للبيئة 
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املركبات الكهربائية قد تكتب نهاية سيارات البنزين  املركبات الكهربائية قد تكتب نهاية سيارات البنزين  املركبات الكهربائية قد تكتب نهاية سيارات البنزين  

ً
أزمة الطاقة يف بريطانيا.. احلكومة تلجأ إىل خطوة مل حتدث منذ ١٣ عاما
ً
أزمة الطاقة يف بريطانيا.. احلكومة تلجأ إىل خطوة مل حتدث منذ ١٣ عاما
ً
أزمة الطاقة يف بريطانيا.. احلكومة تلجأ إىل خطوة مل حتدث منذ ١٣ عاما

هل ميكن استخدام الطاقة الشمسية للحد من استنزاف املياه اجلوفية ومضاعفة انتاج احملاصيل الزراعية؟ هل ميكن استخدام الطاقة الشمسية للحد من استنزاف املياه اجلوفية ومضاعفة انتاج احملاصيل الزراعية؟ هل ميكن استخدام الطاقة الشمسية للحد من استنزاف املياه اجلوفية ومضاعفة انتاج احملاصيل الزراعية؟ 
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أملانيا تضاعف حصة الطاقة املتجددة يف قطاع النقل حبلول ٢٠٣٠



أنظمة تخزين الطاقة طويلة األمد

ً
مطالب دولية باالستثمار يف الطاقة الكهرومائية بدال من بطاريات التخزين التقليدية وحتذيرات من العودة الستخدام الوقود األحفوري

أهمية البطاريات المائية

توصيات المنتدى
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