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  ! املناخ على �ريس اتفاق من األمريكية املتحدة الوال�ت خبروج أكياس تندد

  

ترامب ارتكب خطأ سياسيا واقتصاد� واجتماعيا خطريا إزاء شعبه وإزاء شعوب الكوكب بعدما قرر  لددو�تعترب الشركة آكيوس أّن الرئيس األمريكي 

ألنه ال يوجد كوكب  'ب'االنسحاب من اتفاق �ريس للمناخ. وتشاطر آكيوس رأي الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون الذي اعترب أنّه "ال توجد خطًة 

  غري قابل للمفاوضة من جديد". " وتعترب على غراره أن "اتفاق �ريس'ب'

  

)، ويف املؤمتر 21آكيوس، عن طريق مسامهتها يف املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (كوب  طالبوت

 15و 14يف م " املنظّ  قمة "حزام واحد، طريق واحد)، ويف22الثاين والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (كوب 

املناخ عن طريق إعادة حشد  احرتارتويل ر�دة هذا الكفاح ضد ب للمناخ اتفاق �ريسليت وقعت على يف بكني، هذه الدول الثالث ا أ�ر/مايو املنصرمني

  املوّقعة التفاق �ريس يف إطار األمم املتحدة. 194الدول الـ

  

نبتعد عن األهداف املتمثلة يف عدم ارتفاع فيه في الوقت الذي حتولت فيه مجيع املؤشرات إىل األمحر، ويف الوقت الذي أصبحنا فوبشأن احرتار املناخ، 

وجيات املبدعة تعلن آكيوس أ�ا ستواصل اسرتاتيجيتها اهلجومية يف جمال الطاقات املتجّددة، وال سيما التكنولبدرجتني مئويتني،  الكوكب حرارة

   اليت تتيح إطالق قطاع اهليدروجني عن قريب.

  

 والوال�ت األمريكية اليت، على بوصفها شركة مبدعة، عن تضامنها مع الباحثني والعلماء واملهندسني والشركات واملنظمات البيئية واملدن آكيوس، وتعّرب 

  غرار كاليفورنيا، تسعى إىل احرتام اتفاق �ريس.

  إىل مضاعفة املبادالت ومواصلة احلوار املسؤول والبناء بشأن مستقبل الكوكب. وتدعوهم آكيوس

  

  جهات االتصال لإلعالم

  +g.imberteche@aaqius.com/  23 80 09 83 6 33 / جيزيال إميربتيش

  

  بشأن آكيوس

انبعا�ت �ين أكسيد الكربون" ُتستخدم يف النقل  من حيثتكنولوجيات مبدعة "خضراء" و"منخفضة آكيوس شركة سويسرية خمتصة يف تطوير 

واألعمال، يوفق بني اخلربة التقنية  العلمي والطاقة. بفضل سجٍل حافل �لنجاحات، يقوم منو آكيوس على منوذج أعمال فريد "آر أند يب"، أْي البحث

 ، وذلك لتسريع وترية نفاذها إىل األسواق وضمان جناحها.يف املشاريع املبتكرة والقدرة على تطوير هذه املشاريع وضمان متويلها ورحبيتها
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  إىل البيان الصحفي الرابط اإللكرتوين

http://www.aaqius.com/site/wp-content/uploads/2017/06/Dossier_de_Presse_PRINT_Arabe.pdf 
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	تندد أكياس بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس على المناخ !

