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إسبانيا تخطط إلغالق جميع المحطات النووية 
بحلول عام 2035

Spain plans to close all nuclear plants by 2035 فرنسا تسعى إلحياء استغالل إمكانات طاقة الرياح 
البحرية  

Big firms weigh in as France looks to revive 
offshore wind

Eleven EU states already met 2020 renewable 
energy target: Eurostat

الهند تقترح تقديم حوافز  تفوق 12 مليار دوالر  
لخفض التلوث

11 دولة ضمن االتحاد األوروبي حققت فعلياً 
أهدف الطاقة المتجددة لعام 2020

India proposes more than $12 billion of 
pollution-reducing incentives

Source: Reutersاملصدر: رويرتز
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 شل  تستحوذ على شركة “سونن” األلمانية لصناعة 
الشمسية  البطاريات 

”       ”

 لوس انجلوس   تستغني عن مصانع الغاز الطبيعي”                      ”
الجديدة لصالح الطاقة المتجددة

Shell buys German solar battery maker Sonnen

Los Angeles abandons new natural gas plants 
in favour of renewables

تسعى إسبانيا إلى إغالق جميع محطاتها النووية 
السبعة بين عامي 2025 و 2035 كجزء من خططها 
لتوليد الطاقة الكهربائية في البالد من مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول عام 2050. وسوف يترتب على 
إصالح نظام الطاقة في إسبانيا توليد 40٪ من الطاقة 

الكهربائية ضمن مصادر الطاقة المتجددة في عام 
2018. في حين قال رئيس الوزراء االسباني بدرو 

سانشيز الشهر الماضي إنه يتوجب استثمار 235 
مليار يورو إلصالح نظام الطاقة بين عامي 2021 و 

.2030

Spain aims to close all seven of its nuclear 
plants between 2025 and 2035 as part of plans 
to generate all the country’s electricity from 
renewable sources by 2050. Overhauling Spain’s 
energy system, which generated 40 percent of 
its mainland electricity from renewable sources 
in 2018, will require investment of 235 billion 
euros between 2021 and 2030, Prime Minister 
Pedro Sanchez said last month. 

استطاعت فرنسا من خالل مناقصة طرحتها مؤخراً خاصة 
باستغالل إمكانات طاقة الرياح البحرية في جذب اهتمام عدد 

كبير من شركات الطاقة العالمية، مما يشير إلى أن صناعة 
طاقة الرياح البحرية الفرنسية قد تنطلق أخيًرا بعد سنوات عدة 

من التعثر. حيث تم اختيار قائمة مختصرة لعشر شركات أو 
اتحادات مختصة لتقديم عروض في موعد أقصاه 15 مارس 
القادم. وقامت بريطانيا وألمانيا فعلياً ببناء 8,200 و 6,400 

ميغاواط من طاقة الرياح البحرية على التوالي، في حين أن فرنسا 
ال تملك توربيناً منفرداً في الماء. وفي بداية هي األولى من نوعها  

تقوم فرنسا حالياً ببيع 600 ميجاواط في مدينة “دونكيرك” 
الشمالية في مناقصة تأمل أن تستغل بعض أفضل إمكانات 

طاقة الرياح البحرية في أوروبا.

French wind power tender has attracted interest 
from a slew of international energy heavyweights, 
signaling that France’s offshore wind industry 
could finally be taking off after years of missteps. 
While Britain and Germany have already built 
8,200 and 6,400 megawatts (MW) of offshore wind 
capacity respectively, France does not have a single 
turbine in the water. Now, France is making a start, 
auctioning a modest 600 MW in the northern 
town of Dunkirk in a tender it hopes will finally 
exploit some of the best offshore wind potential 
in Europe. So far, investors appear to like the 
prospects. Ten interested companies or consortia 
have been shortlisted to submit bids by a March 15 
deadline.

وافقت شركة “رويال داتش شل” على  االستحواذ على 
شركة “سونن - Sonnen” األلمانية لصناعة بطاريات التخزين 
الشمسية الخاصة بالمنازل، في الوقت الذي يوسع فيه قطاع 

النفط والغاز نشاطه في مجال الكهرباء سعياً للحصول على دور 
كبر في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون. وتعتبر  أ

شركة “Sonnen “ رائدة السوق األلمانية لصناعة بطاريات 
التخزين الشمسية للمنازل، والتي توسعت في أعمالها إلى إنتاج 

أنظمة شحن السيارات الكهربائية. إذ تمتلك الشركة 40,000 
بطارية في جميع أنحاء العالم حيث حققت الشركة في عام 

2017 مبيعات بلغت 65 مليون يورو.

أبدت مدينة “لوس أنجلوس” تخليها عن خطة الستبدال ثالث 
محطات طاقة تعمل بالغاز على طول ساحلها بإستخدام 
تكنولوجيا الغاز الطبيعي الجديدة، وستقوم بدالً من ذلك 

باالستثمار في الطاقة المتجددة حيث تسعى إلى االبتعاد عن 
الوقود األحفوري من خالل تحركها الفعلي لالستغناء عن الفحم    

ضمن مزيج الطاقة لديها. وسوف تسعى “لوس أنجلوس” 
للتخلي عن الغاز الطبيعي لتحقيق هدفها المتمثل في الحد من 
انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. حيث سيتم إلغاء وحدات 

الغاز الطبيعي بحلول عام 2029.

Royal Dutch Shell has agreed to buy German 
residential solar battery maker Sonnen, as the 
oil and gas major expands its electricity business 
in its bid for a bigger role in the global transition 
to low-carbon energy. Sonnen, which has 40,000 
battery systems worldwide and in 2017 had sales 
of 65 million euros, is the German market leader 
in home storage batteries and has expanded into 
electric vehicle charging systems.

Los Angeles will abandon a plan to replace three 
aging gas power plants along its coast with newer 
natural gas technology and will instead invest in 
renewable energy as it seeks to move away from 
fossil fuels. Los Angeles, which has already moved 
to eliminate coal from its energy mix, must also 
abandon natural gas if it wants to meet its goal 
of being carbon-neutral by 2050. The natural gas 
units will be phased out by 2029, the city said.

استطاع االتحاد األوروبي إنتاج 17.5 ٪ من إحتياجاته 
من الطاقة ضمن مصادر الطاقة المتجددة في عام 

2017، في حين أن 11 دولة من أعضاء المجموعة الـ 
كثر، جاء  28 حققوا فعلياً هدف 2020 بنسبة 20٪ أو أ
ذلك وفقاً ألحدث البيانات الصادرة عن “يوروستات”. 
وشكلت مصادر الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية 17٪ من 
مزيج الطاقة في االتحاد األوروبي في عام 2016. وُيعتبر 

هدف عام 2020 نقطة االنطالق للوصول إلى هدف 
مزيج الطاقة بنسبة 32٪ في عام 2030.

The European Union produced 17.5% of its 
power needs from renewable sources in 2017, 
while 11 of the bloc’s 28 members had already 
achieved a 2020 goal of 20% or more, the latest 
data released by Eurostat showed. Renewables, 
such as wind, solar and hydro power, accounted 
for 17% of the energy mix in the EU in 2016. 
The 2020 target is a stepping stone to the goal 
of 32 percent in 2030.

تقدمت وزارة الطاقة الهندية إلى لجنة التمويل التابعة 
لها بمقترح حول تقديم حوافز بقيمة 12.4 مليار 
دوالر لتشجيع محطات الكهرباء لتركيب معدات 

لخفض االنبعاثات وتطوير البنية التحتية للسيارات 
الكهربائية )EVs(، وفقا لبيان حكومي. ويهدف الجزء 

األكبر من الحوافز المالية والتي تقدر بحوالي 11.7 
مليار دوالر إلى الحد من إنبعاثات الكبريت الناتجة عن 

محطات الطاقة، بينما خصص الباقي لتطوير البنية 
التحتية لصناعة السيارات الكهربائية في 70 مدينة 

على مدى خمس سنوات تنتهي في عام 2025.

India has proposed incentives worth $12.4 
billion to encourage power plants to install 
equipment to curb emissions and to develop 
infrastructure for electric vehicles (EVs), 
according to a government statement. The bulk 
of the money, $11.7 billion, would be aimed at 
curbing Sulphur emissions from power plants, 
with the rest devoted to development of EV 
infrastructure in 70 cities over five years ending 
2025. The proposal by India’s power ministry 
to its finance commission is in addition to an 
existing proposal that envisages installation 
costs for emission-cutting equipment to be 
passed on to consumers. 
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