
 
 الحاكمة كاثي هوكول    14/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تعلن عن الفائز في التحدي االبتكاري في مجال الطاقة الذكية بين نيويورك وإسرائيل لتحويل شبكة الطاقة  
  في والية نيويورك إلى شبكة أكثر موثوقية وأمانًا

  
النقل   خطوط لمراقبة االصطناعي الذكاء الستخدام أبيب  تل ومقرها بالجائزة الفائز  مع نيويورك في الطاقة هيئة تتعاون

  لتحسين أمان الشبكة على مستوى الوالية، وتمكين توفير طاقة نظيفة موثوقة
  

  نيويورك ستستخدم التكنولوجيا المبتكرة لتقييم أصول الطاقة رقميًا، ومشاركة التطورات مع صناعة المرافق العالمية
  

  2022انطالق الجولة الثانية من مسابقة تكنولوجيا الطاقة الدولية في عام 
  

  هناالصور متوفرة  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن الفائز في التحدي االبتكاري في مجال الطاقة الذكية بين نيويورك وإسرائيل، وهي  
مليون دوالر وتمكن والية نيويورك من الدخول في شراكة مع شركة إسرائيلية لتطوير تكنولوجيا   جائزة تنافسية تبلغ قيمتها 

للطاقة المبتكرة التي تساعد نيويورك على تطوير برنامج للطاقة النظيفة. أصدرت الحاكمة هوكول هذا اإلعالن نيابة عن  
 Prisma(، وهي أكبر مرفق عام حكومي في الواليات المتحدة، والتي حددت شركة NYPAهيئة الطاقة في نيويورك )

Photonics  ومقرها تل أبيب باعتبارها الفائزة في المسابقة. ُمنحت شركةPrisma   عرًضا لنظام الكشف عن مشكالت
ز التسليم الفعال للطاقة النظيفة  خط النقل في الوقت الفعلي الذي سيساعد في تحسين أمان الشبكة وأمنها وموثوقيتها مع تعزي

التقى الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك ومديرها التنفيذي جاستن إي دريسكول والقنصل العام   على مستوى الوالية.
   اإلسرائيلي أساف زمير في وسط مانهاتن اليوم لالحتفال باإلعالن عن الجائزة.

  
  كال ستفيد  جديدة تقنيات لتطوير معًا - وإسرائيل نيويورك -  العالم في الرائدة الطاقة  اتكنولوجي مراكز  من اثنان اليوم "يجتمع
"تعمل والية نيويورك وإسرائيل معًا من خالل تحدي   قالت الحاكمة هوكول. ،"العالمية المرافق صناعة  وكذلك الطرفين

بمساعدة الشركات   الطاقة الذكية هذا لتطوير حلول من شأنها أن تؤدي إلى أنظمة طاقة مرنة ومتجددة وبأسعار معقولة.
البنية التحتية   اإلسرائيلية الذكية من خالل شراكات مبتكرة مثل هذه، نحن نتابع بسرعة التقنيات التي لديها القدرة على تحسين
  للطاقة لدينا وتطوير شبكة حديثة ومجهزة لتقديم طاقة موثوقة ونظيفة وبأسعار معقولة على مستوى الوالية."

  
"إنه ألمر مثير للغاية أن ترى صداقة قديمة وقوية مثل تلك القائمة   قال أساف زمير، القنصل اإلسرائيلي العام في نيويورك:

بين إسرائيل ونيويورك وتنتج شراكات متطورة تعمل في الواقع على تحديث تلك العالقة وتحقيق نتائج رائعة لسكان  
يمة لتكنولوجيا الطاقة،  نيويورك واإلسرائيليين. هذه الشراكة، تحت قيادة الحاكمة، واستمرار هذه المنافسة السنوية العظ 

  ستبقي نيويورك ودولة إسرائيل تعمالن معًا بينما نقود العالم نحو مستقبل أكثر استدامة."
  

 خطوط على المحتمل  التخريبي النشاط الكتشاف االصطناعي  والذكاء الضوئية األلياف استشعار الرائدة التكنولوجيا ستستخدم
  الجدد  الطاقة مبتكري تدعو 2022 لعام دوالر مليون بقيمة الذكية للطاقة ثانية مسابقة  عن اليوم الحاكمة أعلنت كما النقل.
  بشأن المبتكرة اإلسرائيلية الطاقة تكنولوجيا شركات  مع  المستمر نيويورك تعاون على وشجعت جائزة، على  للحصول للتقدم
  تمول فهي الوالية. من االئتمانية القروض أو ئبالضرا أموال نيويورك في الطاقة هيئة  تستخدم ال اإلبداعية. الطاقة حلول

   الكهرباء.  مبيعات من  كبير جزء من المكتسبة واإليرادات السندات بيع خالل من  - الجائزة هذه ذلك في بما  -  عملياتها
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  2022الفائز بالتحدي لعام 

  
، وهي شركة تقدم حلول المراقبة الذكية للبنية التحتية المادية ومقرها تل أبيب، كفائزة في  Prisma Photonicsتم اختيار 

من خالل مسابقة لتقنيات جديدة متعلقة بالمرافق تم تنظيمها باالشتراك الجمعية اإلسرائيلية للطاقة الذكية  2021التحدي لعام 
(ISEA( وهيئة الطاقة في نيويورك )NYPA.) لطاقة في نيويورك وشركة ستتعاون هيئة اPrisma Photonics   في

 Prisma Photonicsمشروع بحث وتطوير لتعزيز وظائف منصة مراقبة الشبكة الخالية من أجهزة االستشعار من 
والتي تم تثبيتها بالفعل من خالل مشروع تجريبي على أحد خطوط نقل هيئة الطاقة في نيويورك. ستشمل هذه التطورات 

يات الكشف الجديدة القائمة على الذكاء االصطناعي ولوحة معلومات لتقديم إشعار بالحدث في الوقت الفعلي  تكامل خوارزم
   والتكامل مع بيانات تشغيلية أخرى للهيئة.

  
"لقد أدركت سلطة الطاقة فوائد مهمة من   قال جوستين إي دريسكول، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة الطاقة في نيويورك:

عالقاتنا السابقة مع الشركات اإلسرائيلية من خالل متابعة التقنيات الذكية ذات االهتمام المشترك وهذا المشروع األخير  
سيرفعنا إلى مستوى جديد من الكشف للمساعدة في الحفاظ على أنظمة الطاقة لدينا. من خالل هذا التعاون، سنعمل مع  

سرائيل على تطوير أفضل الممارسات في صناعة الطاقة وتقديم فوائد ألنظمة توصيل الطاقة في جميع أنحاء العالم.  إ
ستستخدم التكنولوجيا المدعومة بهذه الشراكة الجديدة الذكاء االصطناعي لتعزيز برنامج استشعار أصول ناقل الحركة  

شكالت التي يحتمل أن تكون باهظة التكلفة ومراقبة تدفق الطاقة وأداء الحالي، والذي أثبت أنه فعال للغاية في تحديد الم
  النظام."

  
  الطاقة هيئة بين الذكية الطاقة تحدي الذكية للطاقة اإلسرائيلية الجمعية مع بالتعاون السلطة أصدرت  ،2020 عام أوائل في
 الطاقة انتقال تدعم والتي  لها  مقًرا ئيلإسرا من تتخذ  التي  الشركات من التشغيل بدء  تقنيات لطلب وإسرائيل نيويورك في

  وتوليد  الطاقة كفاءة في  الخبرة ذات اإلسرائيلية الشركات من  مقترحات على للحصول المسابقة سعت نيويورك.  في النظيفة
  االحتياجات  تلبيةل تجريبية  مشاريع  في   تقنيتها نطاق لتوسيع نيويورك  في  العامة المرافق مع العمل أرادت التي النظيفة الطاقة
  عنه اإلعالن تم الذي الثاني الذكية  الطاقة مجال في  االبتكار  تحدي  سيتخذ  مماثل، صعيد  على  الطاقة. مرافق لعمليات المحددة
  تحقيق في للمساعدة أخرى مبتكرة شركة باختيار  نيويورك في الطاقة لهيئة ستسمح دوالر مليون بقيمة  مسابقة شكل اليوم،
  والمرافق الضرائب دافعي تفيد  وكلها التكاليف،  تحمل على  والقدرة واالستدامة والتخزين الشبكة ثوقيةمو  في  كبير تقدم

  والبيئة.
  

إن تعاون هيئة الطاقة في  قال دورون غوفر، رئيس مركز ابتكار الطاقة الذكية بين هيئة الطاقة في نيويورك وإسرائيل: "
نيويورك وإسرائيل مع الشركات اإلسرائيلية المبتكرة يحقق منفعة متبادلة من خالل تقديم حلول جديدة لالستخدام التجاري في  

من أجل تحقيق تقدم   Prisma Photonicsح التحدي التثبيت التجريبي لحلول شركة مرافق الكهرباء على نطاق واسع. يتي
   كبير في موثوقية الشبكة والمرونة واالستدامة والقدرة على تحمل التكاليف."

  
هيئة الطاقة في نيويورك قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع لوالية نيويورك )قانون /Prisma Photonicsتدعم شراكة 

المناخ(، والذي ينشئ برنامج للتغير المناخي األكثر عدوانية في الواليات المتحدة ويتعهد بالتقدم خطوة نحو تحويل اقتصاد 
رائًدا للنقل في الوالية وكجزء من سلسلة استثماراتها   . بصفتها مطوًرا2050الوالية إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 

اإلستراتيجية، تركز هيئة الطاقة في نيويورك محفظة النقل الخاصة بها على المشاريع التي توازن بين تخطيط النظام  
  والعوائد وأهداف الوالية األوسع لتوليد إمداد للكهرباء يتسم بالمسؤولية بأسعار معقولة ونظيفة وموثوقة.

  
فرصة العمل مع هيئة الطاقة في نيويورك، وهي مرفق كبير   Prisma Photonicsبصفتها المتقدم الفائز، تكسب شركة 

لدعم انتقال الطاقة النظيفة في نيويورك باإلضافة إلى األولويات اإلستراتيجية لهيئة الطاقة في نيويورك. تراقب تقنية الشركة  
وجودة، والكشف عن  ساعة في اليوم باستخدام األلياف الضوئية الم  24أداء شبكة النقل على طول الشبكة على مدار 

التخريب، والتسلق، وضربات األبراج، والخطوط التالفة، وما إلى ذلك، وتوفر البيانات التي يتم تحليلها بحيث يمكن إرسال 
التنبيهات مباشرة إلى مركز عمليات هيئة الطاقة في نيويورك المعني باألمر. سيبدأ المشروع بالقرب من مشروع محطة  

   ة الكهرومائية التابع لهيئة الطاقة في نيويورك في مقاطعة شوهرايي.جيلبوا للطاق-بلينهايم
  



 2020في مشروع تجريبي في ديسمبر   Prisma Photonicsقامت هيئة الطاقة في نيويورك بالفعل بإشراك شركة 
مشروع اكتشاف وإخطار في الوقت الفعلي   Prismaإلظهار قدرات مستشعر الشركة. بناء على نجاحها، اقترحت شركة 

شهًرا يستخدم الذكاء االصطناعي للتعرف على الهجمات على أبراج النقل باستخدام تقنية استشعار األلياف المثبتة   18لمدة 
، التي قدمت اقتراًحا في المسابقة المفتوحة، لتكون أفضل شركة "مالئمة"  Prisma Photonicsسابقًا. تم تحديد شركة 

  شراكة التحدي.ل
  

إنه  "يشرفنا أن يتم اختيارنا كفائزين في التحدي.  :Prisma Photonicsقال د. عيران إنبار، الرئيس التنفيذي لشركة  
تصويت حقيقي بالثقة من هيئة الطاقة في نيويورك ووالية نيويورك، ونحن فخورون بالمشاركة في مبادرة رائدة للمناخ  

  والطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أنظف وأكثر أمانًا."
  

"البعثة االقتصادية اإلسرائيلية متحمسة للغاية لوجود شركة إسرائيلية  قال وزير االقتصاد اإلسرائيلي ألمريكا الشمالية:
هي شركة رائدة في حلول المراقبة  Prisma Photonicsأخرى تتعاون بشكل وثيق مع هيئة الطاقة في نيويورك. شركة  

منصة مراقبة الشبكة الخالية من المستشعرات التي تعمل بالذكاء االصطناعي   الذكية. ما من شك أنه بموجب هذا التعاون مع
وهيئة الطاقة في نيويورك، ستكون واحدة من أكثر الحلول الواعدة في مساحة المرافق. نتطلع إلى مزيد  Prismaمن شركة 

  من التعاون بين هيئة الطاقة في نيويورك ونيويورك والشركات اإلسرائيلية."
  

  2022مسابقة 
  

ينصب تركيز المسابقة على تكنولوجيا الجيل في شهر يناير.  2022التحدي االبتكاري في مجال الطاقة الذكية لعام  سيفتتح
التالي مثل شحن السيارات الكهربائية، والموثوقية مع أنظمة الشبكة الكهربائية، وتخزين الطاقة، وإدارة الطاقة في  
يمكن  المباني/الحرم الجامعي، وتحليالت البيانات، والذكاء االصطناعي، والواقع االفتراضي، وتقنيات مرونة الطلب.

ركات المهتمة معرفة المزيد حول التحدي وتفاصيل التقديم والمواعيد النهائية في يناير لمسابقة التحدي االبتكاري في  للش
سيتم أيًضا عقد ندوة عبر اإلنترنت مع تفاصيل   لهيئة الطاقة في نيويورك. ة اإللكترونيةالصفحمجال الطاقة الذكية على 

   إضافية عن المسابقة في شهر يناير.
  

و  Brenmiller Energyو  mPrestفي شراكات أخرى، تتعاون هيئة الطاقة في نيويورك مع الشركات اإلسرائيلية  
SIGA OT   في مجموعة متنوعة من المجاالت مع التركيز على األمن المادي والسيبراني. ساعدتmPrest المزود ،

وير نظام مراقبة هو األول من نوعه لتحديد المشكالت قبل  الرائد ألنظمة المراقبة والتحكم، هيئة الطاقة في نيويورك في تط
حدوثها في شبكة هيئة الطاقة في نيويورك على مستوى الوالية لمشاريع الطاقة وأصول اإلرسال. قامت شركة التطوير 

رية مع  بالتنسيق مع هيئة الطاقة في نيويورك الختبار استخدام تخزين الطاقة الحرا Brenmiller Energyاإلسرائيلية 
  SIGA OTالحرارة والطاقة المشتركة لزيادة كفاءة طاقة النظام بمجرد تثبيته في حرم جامعة والية نيويورك. توفر 

   مستشعرات وتحليالت مباشرة من المصدر لتحسين الثقة وتعزيز الموثوقية والسالمة واألمن السيبراني للشبكة.
  

  برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك
  انتقال إلى ويدعو الدولة، في  ُجرأة النظيفة والطاقة المناخ مبادرات أكثر  من نيويورك والية في الرائد  المناخ برنامج يُعد 

  تتعافى  بينما للبيئة المراعي األخضر االقتصاد  تعزيز في وتستمر عمل فرص تخلق التي النظيفة الطاقة إلى وعادل منظم
  وحماية المناخ  مجال في القيادة قانون في عليه منصوص هو لما ووفقًا  (.COVID-19)  جائحة من  نيويورك والية

  االنبعاثات  من خال   كهرباء قطاع  بتوفير والمعني المحدد  هدفها  تحقيق  نحو طريقها  في  نيويورك والية تمضي  المجتمع،
  قطاعات جميع  ربونيالك الحياد  وتحقيق ،2030 عام بحلول %70 بنسبة متجددة طاقة توليد  ومنها 2040 عام بحلول

  دوالر مليار  33 من أكثر ذلك في بما  النظيفة، الطاقة لتكثيف المسبوقة غير  نيويورك استثمارات على تعتمد   وهي االقتصاد.
  المباني،  انبعاثات من للحد  دوالر مليار  6.8 و الوالية، أنحاء  جميع في النطاق واسعة المتجددة الطاقة مشاريع  من 102 في
  مليار 1.6 من وأكثر النظيف، النقل لمبادرات دوالر مليار 1 من  وأكثر الشمسية، الطاقة نطاق لتوسيع والرد  مليار 1.8 و

  الطاقة قطاع في  وظيفة 158,000 نحو مجتمعة  االستثمارات هذه دعمت نيويورك. في  األخضر البنك التزامات في دوالر
 والتزام ،2011 منذ  الموزعة الشمسية الطاقة قطاع  في  مائةال في  2,100 بنسبة زيادة أي ،2020 في نيويورك  في النظيفة
  وستخفض  التقدم هذا نيويورك ستستكمل المناخ، قانون وبموجب .2035 بحلول الساحلية الرياح من ميغاواط  9,000 بإنتاج 

  المائة في 53  توجيه ضمان مع  ،2050 عام بحلول 1990 عام  مستويات عن المائة في 85  بنسبة  الدفيئة الغازات انبعاثات
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  التقدم  وتعزيز المحرومة  المجتمعات إلى الموجهة النظيفة الطاقة استثمارات فوائد   من المائة في 40 تحقيق بهدف األقل، على
 حرارية وحدة تريليون 185 بمقدار  الموقع في الطاقة استهالك تقليل في  المتمثل للوالية 2025 لعام الطاقة كفاءة هدف نحو

  النهائي. لالستخدام المتوفرة الطاقة من  بريطانية
  

   (NYPAنبذة عن هيئة الطاقة في نيويورك )
تُعد هيئة الطاقة في نيويورك أكبر مؤسسة حكومية عامة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية في الوالية، حيث تقوم بتشغيل  

في المائة   80ميل. وتتميز أكثر من  1400مرفقًا من مرافق توليد الطاقة ودوائر كهربائية لخطوط النقل يتجاوز طولها   16
ال تستخدم هيئة الطاقة في نيويورك   ي نيويورك بأنها طاقة كهرومائية نظيفة ومتجددة.من منتجات الكهرباء في هيئة الطاقة ف 

أموال الضرائب أو القروض االئتمانية من الوالية. ولكنها تمّول عملياتها من خالل بيع السندات واألرباح التي تحققها بقدر  
وتابعنا   www.nypa.govل بزيارة كبير بفضل المبيعات في قطاع الكهرباء. للمزيد من المعلومات، تفض  

  .ولينكد إنو تمبلر و أنستغرامو فيسبوكو ،NYPAenergy@  تويتر على
  

   (ISEAنبذة عن الجمعية اإلسرائيلية للطاقة الذكية )

تهدف الجمعية اإلسرائيلية للطاقة الذكية إلى وضع إسرائيل على قائمة الدول الرائدة في مجال الطاقة الذكية في تطوير 
الصناعة المحلية المبتكرة واعتماد ونشر حلول الطاقة الذكية. وتهدف الجمعية إلى تسريع تبني الطاقة الذكية والحلول  

دعم نمو صناعة الطاقة الذكية العالمية، وتسهيل التعاون بين الشركات اإلسرائيلية المبتكرة األخرى في إسرائيل والعالم، و
المبتكرة والجهات الفاعلة الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تستفيد الجمعية اإلسرائيلية للطاقة الذكية من أصحاب المصلحة 

، مجتمع ابتكار الطاقة اإلسرائيلي الذي تديره الجمعية اإلسرائيلية للطاقة EnergyComالعالميين والمحليين، بما في ذلك 
الذكية، لبناء المعرفة وخلق فرص عمل ألعضائها في مجال الطاقة الذكية سريع النمو. للمزيد من المعلومات، تفض ل بزيارة  

www.energycom.org.il www.isea.org.il ى وتابعنا علMeetup وFacebook وLinkedIn.  
  

###  
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