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والجلید! النار  أرض 
ما األھداف  ھذه  وتتنوع   ، المتجددة  للطاقة  ما  نوع  من  أھدافا  والشركات  والمناطق  البلدان  من  العدید  تمتلك 

٢٠٥٠ عام  بحلول   ١٠٠ و٪   ٢٠٢٥ عام  بحلول   ٪٢٥ بین 

المتجددة؟ الطاقة  من   ٪١٠٠ تح ّقق)  (أن  لدیھا  یكون  أن  بأكملھا  ألمة  الممكن  من  َھ ْل  إذن 

الوقت٠ بعض  منذ  المتجددة  الطاقة  من  الكھرباء  من  احتیاجاتھا  من   ٪١٠٠ یقارب  ما  تنتج  واحدة  دولة  ھناك 

   

      
      
       
       
          

         
             

        
       
        

        
         

  

أكبر وثاني  العالم  في  األكبر  عشر  الثامنة  الجزیرة  أیسلندا  تعتبر 
َّت ِحدة. ال ُم  ال َم ْم َلكة  العظمى/  بریطانیا  بعد  أوروبا  في  جزیرة 

من في  بما   ، الساحرة  الطبیعیة  بمناظرھا  الجزیرة  تشتھر 
واألنھار الحمم  حقول  و  والشالالت  الساخنة  والینابیع  البراكین 

النار "أرض  اسم  علیھا  أطلق  ھنا  ومن  الضخمة.  الجلیدیة 
والجلید"!

'Game  of  Throne' لسلسلة  تصویر  موقع  فقط  لیست  آیسلندا 
الحراریة الطاقة  مجال  في  رائدة  دولة  إنھا  ؛  العروش'  'صراع 

أیسلندا! نجاح  قصة 

٢٠٢١ دیسمبر   - اإللكترونیة   ES مدونة 

المتجددة الطاقة  ھي  ما 
تجدیدھا یمكن  طاقة  ببساطة  ھي  المتجددة  الطاقة 

الشمسیة والطاقة   ، الجوفیة  الحراریة  الطاقة  بسرعة. 
، الشمسیة)  الطاقة  من  ھائلة  كمیة  األرض  (تستقبل 

كلھا  ، والریاح   ، المائیة)  (الطاقة  المائیة  والطاقة 
وقت أي  في  تنفذ  لن  ألنھا   - المتجددة  الطاقة  من  أشكال 

قریب.

https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%A3%D9%8E%D9%87%D9%92%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%8A
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%85%D9%86
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%B7%D8%A7%D9%82
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%85%D9%86
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%A7%D9%86
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86
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https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D9%85%D9%86%D8%B0
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أیسلندا ھي موطن ألكثر منیعتمد فیھا إنتاج الكھرباء بشكل أساسي على الطاقة المتجددة.حیثاألرضیة
مئتي بركان والعدید من الینابیع الساخنة ، وبالتالي فھي تمتلك مصدًرا وفیًرا للمیاه الجوفیة الساخنة التي

 ا.یسھل الوصول إلیھ 

یتم تحویل ھذه المیاه إلى طاقة لتولید الطاقة وتطبیقات االستخدام المباشر. یتم تسخیر الطاقة المائیة من خالل
األنھار الجلیدیة والشالالت! وفًقا لھیئة الطاقة الوطنیة في أیسلندا ، فإّن  إجمالي إنتاج الطاقة الكھربائیة یأتي

بنسبةاألرضیةالحراریةالطاقةأو٪)٧٥.٥(بنسبةالمائیةالطاقةأي،المتجددةالطاقةمواردمن
)٢٤.٥.(٪

اْسِتْخالص جوھري /  رئیسي
تحتفل أیسلندا بنجاحھا وتنشر معرفتھا وتلھم بلداناََ اُخرى. منذ بدایة العقد الماضي  وھي تعمل بالتعاون مع

بكّلأیسلنداساھمتإفریقیا.شرقفيمماثلةطاقةثورةإطالقعلى)UNEP(للبیئةالمتحدةاألممبرنامج
شيء (بالكثیر) بدءاً بتمویل مشاریع االستكشاف إلى تدریب ُمھندسي الطاقة الحراریة األرضیة المستقبلیّین.

بِامكاننا جمیًعا أن نلعب دوًرا في إلھام اآلخرین ، بُخُطوات تبدأ من المنزل والمدرسة والشركة والبلدیة والبلدة
والمدینة والمقاطعة والبلد. بِامكاننا جمیًعا أن نكون نجوماً مشرقة في سماء كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،

ونلھم بقیة العالم. إنشر المعرفة ، كن أفضل بنسبة واحد بالمئة كل یوم وقم بزیادة الوعي إلحداث فرق!

، PE ، PMP ، CEM توماإیليبقلم
الطاقةعلومفيالعمالءحلولمدیر

٢٠٢١دیسمبرالنشر:تاریخ
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