أول معرض افتراضي ثاليث
األبعاد محايد للكربون
يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا
النشرة اإلخبارية ،اإلصدار رقم 2

هيئة كهرباء ومياه دبي تبرز ابتكارات موظفيها عبر منصة
المبتكرين في “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية” 2020

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي عبر منصة المبتكرين في

ثوان مكان حدوث التسريب في أنابيب المياه ،مما يتيح
وخالل
ٍ
إصالح التسريب بسرعة قياسية وتخفيض الفاقد .كذلك تضم

الشمسية ،ابتكارات عدد من موظفيها المتميزين ،ممن ابتكروا

تخطي مسافة التباعد االجتماعي أثناء العمل في الموقع ذاته مما

الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة
والبيئة (ويتيكس) والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة

أنظمة وبرامج ذكية تسهم في تعزيز االستدامة واإلنتاجية والصحة
والسالمة ،اعتمادا ً على أحدث التقنيات اإلحاللية وتقنيات الثورة
الصناعية الرابعة.

وتنظم الهيئة “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية”  2020عبر منصة

افتراضية ثالثية األبعاد على اإلنترنت ،بتوجيهات كريمة من سيدي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا ،وتحت رعاية
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،نائب حاكم دبي وزير
المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتشتمل منصة المبتكرين على جملة من االبتكارات الذكية ومنها

نظام “المراقبة والتحكم اآللي في مواقع اإلنشاءات” الذي يرصد

حاالت التأخير في إنجاز المشاريع ويرسل إشعارات يومية إلى

أصحاب القرار ،كما يتيح تحديد أسباب التأخير بدقة .ويمتاز النظام

بسهولة استخدامه وكفاءته العالية ،مما يسهم في زيادة اإلنتاجية

وتوفير الوقت بنسبة  %9وتخفيض التكاليف بنسبة .3%
وتستعرض المنصة أيضا ً نظام “أنابيب مرزاب” الذي يحدد بدقة

المنصة مشروع الخوذة الذكية التي تعمل على تنبيه العمال عند

يسهم في المحافظة على سالمتهم وسالمة كافة أفراد المجتمع؛
إلى جانب نظام “رصد اآلراء” الذي يتيح تحليل آراء المعنيين

وتقديم بيانات مفصلة تساعد أصحاب القرار على تحسين
كفاءة الخدمات.

ويتيح “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية” للهيئة وآلالف الشركات
العارضة والمؤسسات الحكومية والخاصة إبراز إنجازاتها
المبتكرة التي تعرض للمرة األولى أمام عشرات اآلالف من الزوار
والمستثمرين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة

والمياه والطاقة المتجددة والبيئة واالستدامة ،مما يعزز التنمية
المستدامة ،ومكانة دبي كقطب عالمي لالقتصاد األخضر ومركز

لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء .وتعزز
ابتكارات موظفي الهيئة مكانتها الريادية بوصفها من أبرز الداعمين

لمسيرة االبتكار في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب منصة المبتكرين ،يمكن للمهتمين زيارة منصات الهيئة

األخرى :المنصة الرئيسية ،منصة األسبوع األخضر ،منصة تطوير
األعمال والتميز ،ومنصة إدارة عالقات الموردين.
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منصة األسبوع األخضر في “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية”
 2020تستعرض مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الترشيدية

تقيم هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات واألنشطة

الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة ،بات المعرض

والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة
(ويتيكس) والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية.

ومنصة عالمية تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والمشترين

عبر منصة “األسبوع األخضر” االفتراضية خالل الدورة الثانية

وأشار معالي سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب الرئيس
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ،ومؤسس ورئيس معرض

“ويتيكس” ومعرض “دبي للطاقة الشمسية” ،إلى أن المعرض
يعد فرصة الستعراض إنجازات الهيئة أمام العالم في مجال
الترشيد ،إضافة إلى تجديد التزامها بتحقيق التوازن بين التنمية
والبيئة .كما تهدف الهيئة من خالل المعرض إلى رفع مستوى

الوعي حول أهمية ترشيد الطاقة ورفع كفاءتها ودعم استدامتها.
وقد حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين
عامي  2009و 2019وفرا ً ترا كميا ً ضمن الفئات المستهدفة بلغ
 2.2تيراوات ساعة من الكهرباء و 7.8مليار جالون من المياه ،بما

يعادل توفير مليار و 300مليون درهم ،وتقليل مليون و 136ألف
طن من االنبعاثات الكربونية.

وأضاف معالي الطاير“ :بوصفه أحد أ كبر وأهم المعارض العالمية

جسر تواصل بين الخبراء والمختصين والشركات والجمهور،
والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

كذلك يتيح المعرض

للزوار المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل

المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط

والغاز وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة،
والشبكات”.

وتضم منصة “األسبوع األخضر” عددا ً من األركان المتنوعة
منها ركن “اليوم العالمي للطاقة “ الذي يشتمل على باقة من
األنشطة التوعوية الهادفة مثل :التعهد األخضر الذي يهدف إلى

تعزيز إشراك الجمهور في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع

األفراد على االلتزام بالحفاظ على حق األجيال القادمة في العيش
في بيئة نظيفة وصحية وآمنة ،وسيتم إجراء سحب لتوزيع ثالث

جوائز ق ّيمة على المشاركين في التعهد؛ ويقدم ركن “الحياة
الذكية” نصائح وإرشادات حول كيفية االستفادة من مبادرة
“الحياة الذكية” التخاذ قرارات ذكية تسهم في ترشيد االستهالك
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والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ ويبرز ركن “وفورات الترشيد”

المياه الجوفية” طرق إنشاء وتطوير نظام للمياه متنقل متكامل

السنوات؛ كذلك يستعرض ركن “جائزة الترشيد” خطوات التقدم

وتستعرض المنصة أيضا ً خمسة مشاريع طالبية مبتكرة؛ ومنها

الوفورات التي حققتها برامج ومبادرات الهيئة الترشيدية عبر

للجائزة عبر اإلنترنت وسبل تعزيز فرص الفوز بها؛ ويعرف ركن
“نور وحياة” الجمهور ال سيما النشء الجديد على سلسلة أفالم

الرسوم المتحركة “مغامرات نور وحياة” – شخصيتي الهيئة

الكرتونيتان اللتان تمثالن الكهرباء والمياه وتبث حلقاته عبر
موقع يوتيوب ( )DEWAOfficialوموقع الهيئة اإللكتروني؛ بهدف
غرس سلوكيات الترشيد في نفوس األجيال القادمة .ويسلط

ركن “قصة نجاح” الضوء على أهم إنجازات الهيئة في مجال
الترشيد واالستدامة ،فيما يستعرض ركن “ حقن واسترجاع

ومستدام وعالي الكفاءة.

مشروع قدمته جامعة زايد يهدف إلى تصميم وتطبيق آلية
اقتصادية لمعالجة المخلفات في الموقع؛ كما قدمت ثانوية

التكنولوجيا التطبيقية مشروع أضواء ضباب شمسية؛ فيما
تشارك الجامعة األمريكية في دبي في مشروع مبتكر لتحويل
المعثورات إلى قطع فنية .وتشتمل المنصة كذلك على عدة
مشاريع مبتكرة قدمها طالب أ كاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي
ومنها مشروع شاحن آلي يمكن التحكم به من أربعة مصادر؛

ومشروع روبوت ذكي شمسي.

 35ندوة وجلسة نقاشية خالل اليوم الثاني من النسخة
االفتراضية ثالثية األبعاد من معرض “ويتيكس ودبي للطاقة
الشمسية ”2020
تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي  102ندوة متخصصة وجلسة

يتم تنظيم الندوات في  5قاعات عبر منصات افتراضية ثالثية

تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والدورة الخامسة
من معرض دبي للطاقة الشمسية .ويشارك في الندوات

إدارة عالقات الموردين ،إضافة إلى القاعة الرئيسية .ويمكن

نقاشية على هامش الدورة الثانية والعشرين من معرض

والجلسات النقاشية خبراء ومتخصصون من كبرى الشركات

العالمية يناقشون آخر التطورات وأحدث التقنيات في قطاعات
المياه والطاقة واالستدامة واالبتكار.

األبعاد :قاعة الطاقة ،وقاعة االبتكار ،وقاعة االستدامة ،وقاعة

لزوار المعرض المشاركة في الندوات وطرح األسئلة من خالل
المنصة االفتراضية عبر الموقع اإللكتروني ()www.wetex.ae

أو التطبيق الذكي (.)WETEX
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كراع
”إمباور” تشارك
ٍ
استراتيجي لمعرض
ويتيكس ودبي للطاقة

الشمسية 2020

أحمد بن شعفار

الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي (إمباور)

أعلنت مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي «إمباور» ،أ كبر

مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ،عن رعايتها االستراتيجية
للنسخة الـ  22من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020

ومشاركتها في فعالياته االفتراضية وثالثية األبعاد والتي تنظمها
هيئة كهرباء ومياه دبي .ويستعرض المشاركون من  52دولة خالل
المعرض أحدث االبتكارات والتقنيات ،هذا غير تبادل المشاركين
لألفكار والخبرات وبلوغ مستويات جديدة من التكامل والشرا كات
بين قطاعات الطاقة ،واالستفادة من فرص التعاون بين القطاعات
التجارية والفنية.

وقال أحمد بن شعفار ،الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»“ :إن رعايتنا
للمعرض تعكس عمق التزامنا تجاه الفعاليات التي تستهدف

إحداث فارق مهم في تعزيز التنمية المستدامة في دولة اإلمارات

العربية المتحدة ،وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لالقتصاد
األخضر”.

وأوضح بن شعفار أن «إمباور» تستثمر فرصة مشاركتها في هذه

النسخة االستثنائية من معرض “ويتيكس” إلطالع العالم على

أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطورها وتطبقها

المؤسسة في مجاالت توفير الطاقة والمياه لتحقيق أعلى درجات
االستدامة.

وأ كد بن شعفار على أن المؤسسة ستشارك في عدد من

االجتماعات مع الموردين وأصحاب القرار المهتمين في مجال

التبريد لعقد الصفقات وبناء الشرا كات ،والتعرف إلى احتياجات
السوق ،ال سيما في ظل التوسع الكبير في االعتماد على تقنيات
الطاقة المتجددة في دولة اإلمارات والمنطقة بشكل عام.
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مواصالت اإلمارات تعلن عن مشاركتها في أول معرض
افتراضي محايد للكربون في الشرق األوسط
أعلنــت مواصــات اإلمــارات عــن مشــاركتها ـفـي معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة “ويتيكــس” ود ـبـي للطاقــة الشمســية
 .2020وأشــار عــارف البلوشــي مديــر إدارة التســويق بمواصــات اإلمــارات ،إ ـلـى حــرص الشــركة ع ـلـى المشــاركة ـفـي أول معــرض
افتراضــي ـفـي المنطقــة ،باعتبــاره أحــد أهــم المعــارض العالميــة المتخصصــة ـفـي البيئــة والميــاه والطاقــة واالبتــكار ،ومنصــة مميــزة
للتعريف بالجهود التي تبذلها مواصالت اإلمارات في مجال االستدامة ،مؤكدا ً على أن “ويتكس” أحد أ كبر المعارض المتخصصة
ـفـي مجــال تبنــي المشــاريع الخضــراء.
وصــرح البلوشــي بــأن مواصــات اإلمــارات ستســتعرض خــال مشــاركتها ـفـي المعــرض االفتراضــي عــددا ً مــن الخدمــات التــي مــن
شــأنها تعزيــز الممارســات الخضــراء ،والتــي تط ّبــق ـفـي الوقــت نفســه أفضــل المواصفــات والمعاييــر العالميــة ـفـي مجــال االســتدامة
والحفــاظ ع ـلـى البيئــة ،ومــن أهــم تلــك الخدمــات :خدمــة تحويــل المركبــات للعمــل بالغــاز الطبيعــي ،وخدمــة الغســيل الجــاف،
وخدمــة تجديــد اإلطــارات وغيرهــا مــن الخدمــات التــي نجحــت الشــركة مــن خاللهــا ـفـي الدمــج بيــن األهــداف االســتثمارية واألهــداف
البيئيــة واالقتصاديــة.
وأوضــح مديــر إدارة التســويق بــأن المعــرض ســيفتح مجــاالت للتعــاون بيــن عــدد مــن القطاعــات التجاريــة والفنيــة ،فضـا ً عــن تعزيــز
تبــادل األفــكار والخبــرات واســتعراض أحــدث االبتــكارات والتقنيــات ـفـي العديــد مــن المجــاالت ذات العالقــة ،كمــا يعــد فرصــة حقيقيــة
لتطو يــر الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــال تبــادل الخبــرات واالطــاع ع ـلـى أفضــل الممارســات ،ويمثــل منصــة مثاليــة
لمناقشــة ســبل بنــاء مســتقبل مســتدام يحقــق رؤيــة مواصــات اإلمــارات الواعــدة ـفـي التميــز والريــادة ـفـي المواصــات والخدمــات
المســتدامة.
ونــوه إ ـلـى أن مشــاركة مواصــات اإلمــارات ـفـي المعــرض ســتكون بمســاحة افتراضيــة قدرهــا  18متــر مر بــع ،وســيعزز جنــاح الشــركة
االفتراضــي الجهــود التــي تبذلهــا باعتبارهــا أحــد أ كبــر الشــركات الرائــدة ـفـي قطــاع النقــل والمواصــات ،كمــا أعــرب عــن عمــق عالقــات
الشــرا كة االســتراتيجية التــي تر بــط مواصــات اإلمــارات مــع هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي حيــث دأبــت الشــركة ع ـلـى المشــاركة ـفـي
الــدورات الســابقة للمعــرض وتقديــم رعايتهــا الذهبيــة للنســخ الســابقة.

اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪاﻣـ ــﺔ

اﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر

“ويتيكس” ومعرض دبي
للطاقة الشمسية 2020
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