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ألمانيا تخطط لوقف استخدام الفحم في المصانع 
تدريجياً حتى عام 2038

Germany to phase out coal by 2038 in move 
away from fossil fuels

هولندا بحاجة إلى تدابير صارمة للوصول إلى أهدافها 
المناخية عام 2020

Dutch need drastic measures to reach 2020 
climate goals

France makes biogas support conditional on 
cutting costs

بيانات وكالة حماية البيئة تظهر فرض غرامات على 
الملوثين عند أدنى مستوي خالل عقدين من الزمن

فرنسا تدعم الغاز الحيوي بشرط بخفض التكاليف

EPA fines for polluters at lowest level in two 
decades, data shows
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 العالمات التجارية الكبيرة ُتعيد النظر في استخدامها
 للعبوات البالستيكية للحد من التلوث

 شركة “فيستاس” الدنماركية تطلق منصة لطاقة
كثر تنوعا رياح أ

Big brands revisit the milkman model to cut 
plastic pollution

Vestas launches more versatile wind power 
platform

قالت لجنة حكومية يوم السبت ان ألمانيا ينبغي 
أن ُتغلق جميع مصانعها التي تعمل بالفحم بحلول 
2038 على األكثر، واقترحت ما ال يقل عن 40 مليار 

يورو، كمساعدات للمناطق التي ستتأثر بخطة اإلغالق 
التدريجي. ويتعين على الحكومة األلمانية و 16 والية 

إقليمية تنفيذ مقترحات خارطة الطريق، التي تم التوصل 
كثر من 20  إليها في وقت مبكر من يوم السبت بعد أ

ساعة من المحادثات. وهي تجسد استراتيجية ألمانيا 
كثر  للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ، التي تشكل أ
من 40٪ من مزيج الطاقة العام الماضي - بفوزها على 

الفحم ألول مرة - متبعًة بذلك قراراً اصدرته في عام 
2011 بوقف الطاقة النووية.

Germany should shut down all of its coal-fired 
power plants by 2038 at the latest, a government-
appointed commission said on Saturday, proposing 
at least 40 billion euros in aid to regions affected 
by the phase-out. The roadmap proposals, a 
hard-won compromise reached early on Saturday 
after more than 20 hours of talks, must now be 
implemented by the German government and 16 
regional states. They embody Germany’s strategy 
to shift to renewables, which made up more 
than 40 percent of the energy mix last year — 
beating coal for the first time — and follow a 2011 
decision to halt nuclear power.

حذرت وكالة التقييم البيئي الهولندية من أن الحكومة 
الهولندية تتخلف كثيرا عن أهدافها المناخية وستحتاج إلى 
اتخاذ إجراءات فورية من أجل تلبية التحسينات المطلوبة 
كسيد الكربون في  قانونياً. وقالت الوكالة ان إنبعاثات ثاني أ
كثر الدول تلوثاً في  عام 2020 في هولندا وهي واحدة من أ

أوروبا التي من المتوقع أن تكون أقل بنسبة 21٪ عنها 
في 1990 على الرغم من صدور أمر من المحكمة بخفضها 

بنسبة 25٪. وتتخذ الحكومة التدابير الالزمة للوصول إلى 
كسيد  هدفها النهائي المتمثل في خفض إنبعاثات ثاني أ

الكربون إلى النصف بحلول عام 2030 وحظرها كلية بحلول 
عام 2050.

The Dutch government is lagging far behind on its 
climate goals and will need to take immediate action 
in order to meet legally required improvements, 
the Dutch Environmental Assessment Agency (PBL) 
warned on Friday. Carbon dioxide (CO2) emissions in 
2020 in the Netherlands, one of the most polluting 
countries in Europe, are expected to be 21 percent 
lower than in 1990, the agency said, despite a 
court order to reduce them by 25 percent. The 
new calculations put the government in a tight 
spot, as it is already struggling to generate support 
for measures needed to reach its ultimate goal of 
halving CO2 emissions by 2030 and banning them 
altogether by 2050.

يخضع كبار تجار السلع وتجار التجزئة، تحت ضغط لخفض 
تدفق الزجاجات البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة 

والتي تتسبب في سد الممرات المائية في العالم، حيث ابدى 
التجار استعدادهم للتعاون مع شركات إعادة التدوير لوضع 

الحلول المناسبة العادة استخدام العبوات. حيث اعلن 
في المنتدى االقتصادي العالمي في “دافوس”، عن إطالق 
برنامج “حلقة” من خالل تزويد المستهليكين عبر خدمة 

التجارة االلكترونية بمنتجات مثل عصير البرتقال والشامبو 
ومسحوق الغسيل معبئة في زجاجات وعلب معدنية ُمعاد 

استخدامها في حين يتم استعادة الفارغ من تلك العبوات 
عبر خدمة شركات الشحن لتنظيفها وإعادة استخدامها.

قدمت شركة “فيستاس” الدنماركية لطاقة الرياح منصة 
جديدة تقول إنها ستمكّن العمالء من إنتاج طاقة أرخص 

من خالل التوربينات المصممة لتناسب ظروف الرياح 
المختلفة ومواقعها. وتعتبر “إن إنفنتوس”، أول منصة لـ 

“فيستاس” الجديدة منذ عام 2011، والتي ستوفر للعمالء 
المزيد من المرونة من منصاتها الحالية. وسيتم بناء 

التوربينات الجديدة من وحدات قياسية تناسب توربينات 
أخرى بدالً من األجزاء التي تناسب منصة واحدة فقط ، مما 

كثر بساطة. يجعل التصنيع، والخدمات، والتحديث أ

Major packaged goods sellers and retailers, under 
pressure to cut the flow of single-use plastic bottles 
and containers clogging the world’s waterways, have 
teamed with recycling and shipping firms on an 
e-commerce service that puts a twist on the old-
fashioned milkman. Called “Loop” and announced 
at the World Economic Forum in Davos, it delivers 
products such as orange juice, shampoo and laundry 
detergent in reusable glass and metal bottles to 
shopper doorsteps and retrieves the empties for 
cleaning and reuse.

Danish wind power company Vestas presented 
a new platform it says will enable customers to 
produce cheaper energy through turbines tailored 
for different wind conditions and locations. 
EnVentus, the first new Vestas platform since 2011, 
will offer customers more flexibility than its existing 
platforms. The new turbines will be built from 
standardized modules that fit other turbines rather 
than from parts that only fit one platform, making 
manufacturing, servicing and upgrading simpler.

أبدت فرنسا استعدادها لتقديم 7 إلى 9 مليارات يورو 
كدعم للغاز الحيوي بشرط خفض تكاليف إنتاجه ألعلى 
مستوى. والغاز الحيوي هو الغاز الناتج عن الميثان من 
النفايات الزراعية والنفايات البيولوجية األخرى ويشكل 

حوالي أربعة أضعاف ما يستهلكه الغاز الطبيعي عبر 
خطوط األنابيب أو ناقالت الغاز الطبيعي المسال من 

دول مثل روسيا أو النرويج أو الجزائر أو قطر. وفي إطار 
الخطة العشرية للطاقة، وضعت الحكومة الفرنسية هدفاً 

الستخدام الغاز الحيوي ليشكل 7-10٪ من استهالك 
الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 وهو أقل بكثير من ٪1 

باليوم.

France is ready to provide 7 to 9 billion euros of 
subsidies for renewable gas but only if the industry 
can substantially lower its costs. Produced from 
methanisation of agricultural and other biological 
waste, biogas still costs about four times more 
than natural gas imported by pipeline or LNG 
tankers from countries like Russia, Norway, Algeria 
or Qatar. Under its draft “PPE” 10-year energy plan, 
the government set a target for biogas to account 
for 7-10% of gas consumption by 2030 from well 
below 1% today, if costs can fall rapidly.

أظهرب بيانات تحليلة لوكالة حماية البيئة األمريكية 
وجود عقوبات مدنية بلغت قيمتها 72 مليون دوالر ضد 
متسببين بأعمال تلوث بيئي في العام الماضي، ويعتبر 
ذلك أدنى مستوى للعقوبات خالل عقدين على األقل. 

ووصف المدافعون عن البيئة مستوى الغرامات بأنه أحد 
أعراض أجندة إدارة ترامب الموالية للوقود األحفوري. 

ورفضت وكالة حماية البيئة هذا التأكيد وقالت إنها 
تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لردع سبل التلوث.

The U.S. Environmental Protection Agency issued 
$72 million in civil penalties to polluters last year, 
the lowest level in at least two decades, according 
to an analysis of agency data. Environmental 
advocates called the level of fines a symptom 
of the Trump administration’s pro-fossil-fuel 
agenda. The EPA rejected that assertion and said 
it was using “all the tools” at its disposal to deter 
pollution.
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