مهرجان الشمس المغربي
ورززات  -من  61إلى  61أكتوبر 5162
" الذهب في السماء "

بالغ صحفي
الدار البيضاء  92شتنبر 9102
يعود الحدث الدولي مهرجان الشمس المغربي ،الذي يحتفل بالشمس وبالتنمية
المستدامة للمناطق الصحراوية ،ليؤكد مرة أخرى انخراطه ويعلن عن انعقاد دورته
الثانية ،من  01إلى  01أكتوبر  9102بورززات.
الشمس ثروتنا...
بحلول نهاية العام ،سينطلق العمل بالشطر األول من المركز الشمسي "نور"
بورزازات ،المشروع الصناعي ذا البعد العالمي .وفي هذا السياق ،ارتأى مهرجان
الشمس المغربي إقامة قريته الشمسية للسنة الثانية على التوالي ،في نواحي
ورززات احتفاال بالكوكب الكبير ،وفي جعبته برنامج احتفالي يمزج بين اكتشاف
آليات شمسية ،وتنظيم ندوات من مستوى دولي ،وأنشطة وألعاب تربوي ترفيهية
لألطفال ،وورشات لصنع المصابيح الشمسية ،وأخرى للطبخ بالطاقة الشمسية،
إلى جانب سهرات موسيقية استثنائية ومجموعة من األنشطة األخرى التي تجوب
شوارع ورزازات.
هذا المهرجان ،المفتوح للعموم بالمجان ،سيشكل فرح وحلم الصغار والكبار لمدة
يومين من نهاية أسبوع ،كل هذا ليؤيد فكرة واحدة وهي أن "الذهب يوجد في
السماء".

اكتشاف واندهاش...
سيقدم مهرجان الشمس المغربي فضاء جذب يحتفل بالشمس ،حيث كل واحد يمكنه
اكتشاف وتجربة الطاقات المتجددة بشكل تربوي وتفاعلي .بحيث سيكون الحلم
والدهشة في قلب البرمجة لهذا الحدث .وهكذا سيكون الحاضرون على موعد أيضا
مع عروض أفالم ،وحفالت في الشارع وورشات موسيقية فنية ،طيلة نهاية
األسبوع ،ليوقع المهرجان أكبر نشاط في برنامجه بحفل موسيقي دولي كبير مساء
السبت  01أكتوبر .9102

مهرجان مفتوح للجميع
من المنتظر أن يستقطب مهرجان الشمس المغربي أزيد من  1111زائر ما بين 01
إلى  01أكتوبر ،ذلك أن كل الحفالت واألنشطة المبرمجة ستكون بالمجان
ومفتوحة في وجه عموم الناس المعنيين باكتشاف مؤهالت الشمس ،كمصدر ال
ينبض لإللهام والطاقة.

نجاح وإشعاع الدورة األولى
للتذكير ،فقد انعقدت الدورة األولى من مهرجان الشمس المغربي خالل شهر أكتوبر
 9102بورزازات ،بدعم كبير من وزارة البيئة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية،
وعرفت حضور حكيمة الحيطي وزيرة البيئة ،وعدة شخصيات مغربية ودولية من
عالم الطاقة والتنمية المستدامة ،مثل مصطفى الباكوري (رئيس الوكالة المغربية
للطاقة الشمسية) ،وسعيد مولين (المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات
المتجددة) ،ورفائيل دومجان (استكشافي اقتصادي في مجال الطاقة) ،وألبير بوش
(قائد أول سيارة كهربائية شاركت في رالي داكار)...
واستطاع المهرجان األول جلب أزيد من  2111زائر أشادوا باللحظات الممتعة
التي قضوها خالل الحفل الموسيقي الذي أحياه  21موسيقيا ألوركسترا أوبرا

باريس وآخرون من فرنسا ،في الهواء الطلق ،يتوجهم نشيد للحب من غناء الثنائي
أوم والسوبرانو الجزائرية أمل إبراهيم جلول.

شركاء متميزون
إلى جانب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ،الشريك االستراتيجي للحدث ،يوجد
عدة شركاء رئيسيين يدعمون المهرجان وهم :الوزارة المكلفة بالبيئة ،و أكسيونا،
و أكوا باور ،والمكتب الوطني المغربي للسياحة ،وإقليم ومدينة ورزازات،
والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة ،والمكتب الوطني للماء والكهرباء،
والمكتب الوطني للمطارات ،وشركة االستثمارات الطاقية ،و رونو...

المنظمون
إن مهرجان الشمس المغربي حدث مميز ،وضع تصوره وشارك في تنظيمه باتريك
بوير ،مؤسس ومنظم مارطون الرمال ،ومهدي علوي مدغري ،مؤسس ومنظم
منتدى البحر.
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