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كسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة في  إنبعاثات ثاني أ
2019 كانت ُمستقرة

Global CO2 emissions from power generation 
flatten out: IEA

كبر  محطات توليد الطاقة في االتحاد األوروبي ُتظهر أ
إنخفاضاً لإلنبعاثات منذ عام 1990

EU power plant emissions show sharpest fall 
since 1990

Germany’s EWE to test supplying hydrogen for 
transport, industry

Britain to ban new petrol and diesel cars from 
2035

بريطانيا تحُظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل 
بالبنزين والديزيل في عام 2035

شركة »EWE« االلمانية ُتخطط إلختبار الهيدروجين 
كوقود للنقل والصناعة

Source: Reutersاملصدر: رويرتز

We Supportنـحـن نـــدعم

بنك اإلستثمار األوروبي يقترض 50 مليار يورو  في 2020 
لدعم المشروعات الخضراء 

»شل« تبني محطة للطاقة الشمسية بأستراليا

EIB to borrow some 50 billion euros in 2020, 
invest one third in green projects

Shell to build its first solar farm in Australia

كسيد  أ ثاني  إنبعاثات  إن  مؤخراً،  الدولية  الطاقة  وكالة  قالت 
بعد   2019 عام  ُمستقرة  كانت  الطاقة،  بتوليد  المرتبطة  الكربون 
ُمضي عامين من االرتفاع، بفضل تطوير مصادر الطاقة المتجددة، 
أن  الوكالة  بيانات  وأظهرت  الحديثة.  االقتصادات  في  خصوصاً 
كسيد الكربون بلغت 33 جيجا طن في 2019، وهو  إنبعاثات ثاني أ
مستوى مماثل لذلك الُمسجل في العام السابق. وانخفض توليد 
الطاقة من محطات الفحم بنسبة 15٪ تقريًبا في العام الماضي. كما 
عددت الوكالة أن من أسباب هذا االستقرار “تطوير مصادر الطاقة 
واإلنتقال  الشمسية(  والطاقة  الرياح،  طاقة  سيما  )وال  المتجددة 
النووية  التقنية  على  كبر  أ وإعتماد  الطبيعي  الغاز  إلى  الفحم  من 
إنبعاثات  أن  إلى  الوكالة  وأشارت  الدول.  تلك  في   الطاقة”  إلنتاج 
العالمية تراجعت إلى مستويات لم  قطاع الطاقة في االقتصادات 
ُتسجل منذ نهاية الثمانينيات عندما كان الطلب على الكهرباء أقل 

بالثلث عما هو عليه اليوم.

Global carbon dioxide emissions from power production 
flattened last year to 33 gigatonnes after two years of 
increase, even though the world economy expanded, 
the International Energy Agency (IEA) said recently. The 
growth of renewable energy and fuel switching from 
coal to natural gas led to lower emissions from advanced 
economies. The fall in CO2 emissions in advanced 
economies offset growth elsewhere. Emissions from the 
power industry in advanced economies fell to levels last 
seen in the late 1980s, when electricity demand was one 
third lower than today, the IEA said. Power generation 
from coal plants fell by almost 15٪ last year due to the 
growth of renewable energy, fuel switching to gas, a rise 
in nuclear power and weaker electricity demand.

الناتجة  الحراري  االحتباس  غازات  إنبعاثات  أن  دراسة  كشفت 
 ٪12 بنسبة  إنخفضت  األوروبي  اإلتحاد  في  الكهرباء  قطاع  عن 
بسبب   ،1990 عام  منذ  إنخفاض  كبر  أ وهو  الماضي،  العام 
 إنخفاض توليد الكهرباء من الفحم. وقال معهد السياسة االلماني 
“Energiewende” ومركز أبحاث المناخ “Sandbag“ في تقرير لهم 
في  مليون طن   120 بمقدار  إنخفضت  اإلنبعاثات  إن  ُمؤخراً  صدر 
عام 2019، وُيعزى ذلك إلى حد كبير إلى اإلنخفاض الحاد في توليد 
الكهرباء من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم الحجري، 
األوروبي.  االتحاد  أنحاء  جميع  في   ٪24 بنسبة  إنخفضت  والتي 
وارتفعت حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 34.6٪ في 

االتحاد األوروبي، بزيادة 1.8٪ عن عام 2018.

Greenhouse gas emissions from the European Union’s 
electricity sector fell 12٪ last year, the sharpest 
drop since at least 1990, due to reduced coal-fired 
generation, a study has found. Emissions fell by 120 
million tonnes in 2019, largely due to a sharp decrease 
in generation from hard coal and lignite-fired power 
plants which fell by 24% across the EU, German policy 
institute Agora Energiewende and climate think-tank 
Sandbag said in a report released recently. At the same 
time, the price of renewable energy continues to fall 
and carbon permit prices should remain quite high. 
The share of renewable energy in electricity generation 
rose to 34.6٪ in the EU, up 1.8% points from 2018.

من المحتمل أن يقترض “بنك االستثمار األوروبي- EIB” حوالي 50 
مليار يورو من المستثمرين الدوليين في 2020، وهو نفس المبلغ 
تقريباً في 2019. وأوضح رئيس البنك  أن نسبة قياسية بلغت ٪31 
من إستثمارات البنك في العام 2019 ذهبت إلى مشروعات العمل 
المناخي، وهو ما أدى إلى تغيير في أسواق الطاقة في أوروبا، وأيضاً 
إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، ويطمح البنك في أن ترتفع نسبة 
 ”EIB“ االستثمارات إلى 50٪ بحلول عام 2025. ووافقت مجموعة
كثر األهداف المناخية ُطموًحا ألي بنك تنموي  في عام 2019 على أ
في  رئيسياً  العالم مما شكل عامالً  األطراف على مستوى  ُمتعدد 
اإلستثمار  من  يورو  تريليون  لتوليد  األوروبي  اإلتحاد  أموال  زيادة 
القادمة لتمويل هدف اإلتحاد األوروبي  على مدار السنوات العشر 
كسيد  أ ثاني  بإنبعاثات  يتعلق  ُمحايًدا فيما  أن يصبح  الُمتمثل في 

الكربون بحلول عام 2050.  

أعلنت شركة “شل” الهولندية للنفط عزمها لبناء أول محطة كبيرة 
للطاقة الشمسية في أستراليا في إطار مساعيها للتوّسع في مجال 
توليد الطاقة النظيفة. ومن المتوقع استكمال المحطة التي  تصل 
“واندوان”  مدينة  في  الواقعة  ميجاوات   120 إلى  اإلنتاجية  طاقتها 
شركة  وأضافت   .2021 العام  مطلع  بأستراليا  كوينزالند  بوالية 
الطاقة  ُتوفر  سوف  الجديدة  الشمسية  الطاقة  محطة  أن  “شل” 
بشكل غير مباشر لمنشأة “كيو.جي.سي” لتصدير الغاز الطبيعي 
المسال والتابعة للشركة. وتأتي هذه الخطوة بعد إستحواذ شركة 
للطاقة،   ”ERM“ شركة  لشراء  صفقة  على  الماضي  العام  “شل” 
وهي شركة لتوفير الكهرباء بأستراليا، وكذلك شراء حصة في شركة 
“ESCO Pacific” لتطوير الطاقة الشمسية األسترالية. وقالت إنها 
بما  لديها  الطاقة  إستراتيجية  على  السنوي  اإلنفاق  لزيادة  تخطط 

يتراوح بين ملياري دوالر وثالثة مليارات دوالر بحلول عام 2025.

The European Investment Bank is likely to borrow 
some 50 billion euros on the market in 2020, roughly 
the same as in 2019, and increase its financing of 
projects to fight climate change above the 31% share 
of 2019, the bank’s president said recently. The EIB, 
the world’s largest multilateral investment bank, is key 
in leveraging EU funds to generate 1 trillion euros of 
investment over the next 10 years to finance the EU 
goal of becoming neutral in terms of CO2 emissions by 
2050. EIB head Werner Hoyer told a news conference 
that out of 72.2 billion euros the EIB invested last year, 
almost one third was to prevent climate change. The 
bank wants that ratio to rise to 50% by 2025.

Oil and gas major Royal Dutch Shell said recently it plans 
to build its first utility-scale solar farm in Australia, part 
of a global push into the power business and cleaner 
energy. The 120 megawatt (MW) solar farm at Wandoan 
in the state of Queensland is expected to be completed 
in early 2021. Shell will be the anchor customer for 
power from the project, partly for its nearby QGC coal-
seam gas operation that feeds its QCLNG plant on Curtis 
Island. The move follows Shell’s acquisition last year of 
Australian industrial electricity retailer ERM Power and 
a stake in Australian solar developer ESCO Pacific. It 
has said it plans to boost annual spending on its power 
strategy to between $2 billion and $3 billion by 2025.

الصيف  الرائدة هذا  للمشروعات  األلمانية   ”EWE“ ُتخطط شركة 
لتزويد بعضاً من مركبات النقل بوقود الهيدروجين لتلبية الطلب 
إضافة مجال جديد من  وربما  نظافة،  األكثر  الوقود  المتزايد على 
األعمال بحلول منتصف العقد. وقالت الشركة ُمؤخراً إن خططها 
تتضمن في البداية توفير ما يكفي من الوقود لـ 100 سيارة ركاب 
و 100 شاحنة و 15 حافلة. وفازت “EWE” بمبلغ 20 مليون يورو 
من تمويل وزارة النقل األلمانية في ديسمبر الماضي وستستثمر 

حوالي 70 مليون يورو باالشتراك مع حوالي 90 شريكًا. 

German utility EWE is planning pilot projects from this 
summer to supply hydrogen to meet growing demand 
for cleaner fuels and potentially add a new area of 
business by the middle of the decade. The company, 
said recently its plans initially involved enough fuel for 
100 passenger cars, 100 trucks and 15 buses. EWE won 
20 million euros of federal transport ministry funding 
in December and will invest around 70 million euros 
jointly with some 90 partners. 

تعمل  التي  الجديدة  السيارات  بيع  ستحُظر  إنها  بريطانيا،  قالت 
قبل خمس سنوات  أي  عام 2035،  إبتداء من  والديزل  بالبنزين 
تلوث  من  للحد  محاولة  وفي  له.  الُمخطط  الزمني  البرنامج  من 
كثر من قرن من اإلعتماد على محرك  الهواء الذي قد ُيبشر بنهاية أ
االحتراق الداخلي. وُتعتبر خطوة بريطانيا بمثابة إنتصار للسيارات 
الكهربائية التي إذا تم نسخها عالمًيا يمكن أن تضرب ثروة منتجي 
النفط، فضاًل عن تحويل صناعة السيارات، أحد أيقونات رأسمالية 
القرن العشرين. وأعلنت الدول في جميع أنحاء العالم عن خطط 
إنبعاثات شركة  فضيحة  أعقاب  في  الديزل  على سيارات  للقضاء 
صرامة  كثر  أ قواعد  األوروبي  اإلتحاد  قدم  كما  واجن”.  “فولكس 
العام  البريطانية  الحكومة  وقالت  الكربون.  كسيد  أ ثاني  للحد من 
إنها ستقدم 2.5 مليون جنيه إسترليني لتمويل تركيب  الماضي 
في  الكهربائية  للسيارات  جديدة  شحن  محطة   1000 من  كثر   أ

الشوارع السكنية.

Britain will ban the sale of new petrol and diesel cars 
from 2035, five years earlier than planned, in an attempt 
to reduce air pollution that could herald the end of over 
a century of reliance on the internal combustion engine. 
The step amounts to a victory for electric cars that if 
copied globally could hit the wealth of oil producers, 
as well as transform the car industry and one of the 
icons of 20th Century capitalism: the automobile itself. 
Countries and cities around the world have announced 
plans to crack down on diesel vehicles following the 2015 
Volkswagen emissions scandal and the EU is introducing 
tougher carbon dioxide rules. The government said last 
year it was providing an extra 2.5 million pounds ($3.25 
million) to fund the installation of more than 1,000 new 
charge points for electric vehicles on residential streets.
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