بيان

نجاح كبیر ل  STOR-Hمن رشكة آكیوس يف معرض مطارات ديب.

معیار الطاقة الجدید للتنقل األخرض

مبناسبة
معرض مطارات ديب لعام  ،2017قدّ مت آكيوس ،يف
معيار الطاقة الجديد للتنقل األخرض ،والسيام للخدمات املقلب الجناح السويرسي ،تقنيتها الجديدة ،STOR-H
قدّ مة للمسافرين والخدمات اللوجستية يف املوانئ
واملطارات.

مبناسبة معرض مطارات ديب الذي نُظم بني  15و 17أيار/مايو  ،2017قدّ مت
السويرسي تكنولوجيتها الجديدة ،STOR-H
آكيوس يف قلب الجناح
ّ
خرطوشة الهيدروجني املتصلة واملخصصة للحركية والوسائل اللوجستية يف
املطارات.
ومعرض مطارات ديب هو حدث هام يتيح للرشكات التموقع التجاري وتقديم أحدث منتجاتها
الخاصة مبشاريع التحديث واإلنشاءات الجديدة الخاصة باملطارات يف الرشق األوسط.

م
ايكل ليفي ،نائب رئيس آكيوس ،قسم البحث والتط
وهو رئيس هيئة ديب للطريان املدين ،ورئيس مطارات وير ،يعرض لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
ديب ،والرئيس واملدير التنفيذي لرشكة طريان اإلمارات،
جميع فوائد تقنية .STOR-H

هل تعلم؟ ستبلغ قيمة سوق البنى التحتية والتجهيزات الخاصة باملطارات يف الرشق األوسط
 100مليار دوالر أمرييك بحلول سنة  .2020ومن شأن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي
أن تستقبل حوايل  250مليون مسافر بحلول سنة  .2020و ُيتوقع أن يبلغ منو قطاع النقل الجوي
بنسبة  % 5.2سنو ًيا بحلول  ،2020ونقل املسافرين بنسبة  % 5.8سنو ًيا بحلول عام .2025

لكن هذا النمو ستكون له آثار عىل البيئة .يف الواقع ،يرتكز يف مناطق املطارات عدّ ة أنشطة تولّد
انبعاثات مل ّوثة للهواء :وال يقترص ذلك عىل النقل الجوي فحسب ،بل يشمل أيضً ا النقل الربي
وشتى اآلالت واملركبات املستخدمة يف مدارج املطارات ،ومركبات النقل الجامعي.

استقبل
كل من مايكل ليفي ،نائب رئيس آكيوس ،قسم البحث
أفريقيا والرشق األوسط ،يف جناح آكيوس يف املعرض ،سمو ال والتطوير ،و عادل كاوي  ،مندوب آكيوس يف منطقة
مدينة ديب للطريان ،أثناء معرض مطارات ديب لعام  2017ليك شيخ خليفة سهيل الزفني ،املدير التنفيذي ملؤسسة
والذي سيكون أكرب مطار يف العامل مبساحة  140كم مربع .يرشحا له فوائد نظام  STOR-Hملطار ديب الجديد
ّ

آكيوس مجموعة متخصصة يف تطوير تكنولوجيات مبتكرة «خرضاء» و»منخفضة من حيث انبعاثات ثاين
أوكسيد الكربون» خاصة بالنقل والطاقة ،وقدّ مت خالل األيام الثالثة للمعرض آلالف الزوار القادمني من
القارات الخمس التكنولوجيا الجديدة واملبتكرة  STOR-Hالخالية من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون
والقابلة لإلستعامل مع عدة أنواع من املركبات .وتوفر هذه التكنولوجيا أيضا لرشكات إستغالل املطارات
إمكانية ترشيد استخدام نظامها البيئي.
استقبل كل من مايكل ليفي ،نائب رئيس آكيوس ،قسم
البحث والتطوير ،و عادل كاوي ،مندوب آكيوس يف
منطقة أفريقيا والرشق األوسط ،فؤاد بردويل ،رئيس
رشكة بردويل للطريان ،وألبري بردويل ،وهو املدير
املسري لرشكة بردويل للطريان ،ليك يق ّدما لهام البطارية
 ،STOR-Hوهي املفتاح التكنولوجي الجديد لتخزين
الطاقة ،وذلك لتطوير قطاع هيدروجني منخفض الكلفة
وسهل االستخدام.

استقبل كل من مايكل ليفي ،نائب رئيس آكيوس ،قسم البحث والتطوير ،و عادل كاوي ،مندوب آكيوس
يف منطقة أفريقيا والرشق األوسط ،يف جناح آكيوس سعادة سفرية سويرسا مايا تيسايف وآرا فرينيزيان ،وهو
املدير التنفيذي ملجموعة املعارض ريد ،ليك يرشحا لهام الطريقة املبتكرة للبحث والتطوير آلكيوس التي
ع ّززت نجاح ابتكاراتها عىل الصعيد العاملي.

استقبل كل من مايكل ليفي ،نائب رئيس آكيوس ،قسم البحث والتطوير ،و عادل كاوي  ،مندوب آكيوس
يف منطقة أفريقيا والرشق األوسط ،سعادة سفرية سويرسا مايا تيسايف.
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ABOUT AAQIUS
AAQIUS is a Swiss group specialised
in developing breakthrough green
and low-CO2 technologies in
transport and energy. Bolstered
by a commanding track, AAQIUS
builds its growth on a unique
“R&B” or Research & Business
model that weds technical
expertise
in
innovative
projects with the ability to
develop them and ensure
their
financing
and
profitability, to speed up
their time to market and
secure their success.
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