
تقاريرالثالثاء  3  اغسطس  2010   20

العاهل المغربي: موقع المغرب الجيواستراتيجي يؤهله
ليكون جسراً للتواصل الثقافي والتعاون في مجال الطاقة الريحية

في بداية حفل افتتاح موسم اصيلة الثقافي الدولي في 
دورته الـ 32 الذي أقيم في مكتبة األمير بندر بن سلطان 
وجه جاللة امللك محمد السادس رسالة الى املشاركني في 
الندوة االفتتاحية »الطاقات املتجددة وثبة على طريق 
التنمية البشرية« أكد فيها إشادته مبؤسسة منتدى أصيلة 
وأمينها العام وزير اخلارجية السابق محمد بن عيسى 
وجهوده التي ما فتئ يبذلها جلعل هذا املوســـم الدولي 
ملتقى ثقافيا مشعا للحوار والنقاش وتبادل الرأي في 

اهم االشكاالت والقضايا العاملية الراهنة.
وملا كانت قضايا البيئة تشغل بلدان العالم ولم تعد 
نظرية مجردة فإن الرسالة امللكية نوهت باختيار الندوة 
ملوضوع الطاقات املتجددة وثبـــة على طريق التنمية 

البشرية واهميته بفعل التدهور 
املتســـارع لألنظمـــة البيئية 
واختالل توازنها واالستغالل 

املفرط للثروات الطبيعية.

رسالة ملكية

كما تطرقت الرسالة الى انه 
استشعارا من املغرب جلسامة 
هذه التحديات فإنه يحرص على 
التوفيق بني متطلبات التنمية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
واحملافظة على البيئة ومواجهة 
التغيرات املناخية مؤكدة على 
الدور الهام للطاقات املتجددة 
والنظيفة في النهوض بالتنمية 
البشرية واملستدامة وذلك ضمن 
اســـتراتيجية تنموية جديدة 
بإطالق مبادرة وطنية طموحة 
للتنمية البشرية ومشروع رائد 

عامليا للطاقة الشمسية.

الطاقة الريحية

وأشارت الرسالة الى اطالق 
مشروع كبير للطاقة الريحية 
من خالل إنشاء عدة محطات 
في املناطق الشمالية للمملكة 
كأكبر محطة مـــن نوعها في 

أفريقيا.
كما تضمنت الرسالة امللكية 
أن هذه احملطات التي تشتغل 
بالطاقات املتجددة ستمثل %42 
من مجموع القدرة الكهربائية 
في املغرب في افق 2020 مشيرة 
الى ان املغـــرب بحكم موقعه 
اجلغرافي واجليوستراتيجي 
املتميز مؤهـــل ليكون ملتقى 
وجسرا للتواصل الطاقي جنوب 
ـ جنوب وشمالـ  جنوب، وعمال 
منوذجيا مبرجعيته وجتربته 

مفتوحا أمام الدول الشقيقة.

قضايا بيئية

وأضافت الرسالة ان القضايا 
البيئية تكتسي طابعا كونيا 
وتتطلـــب حلـــوال جماعيـــة 
وإجابات شمولية، حيث اصبح 
لزامـــا على املجتمـــع الدولي 
التحرك الفوري من أجل بلورة 
اتفاق بيئي جديد لن يكون عادال 
البلدان  اال بتحمـــل  ومنصفا 
البيئية  املتقدمة مسؤوليتها 
التاريخيـــة من خـــالل اتخاذ 
خطـــوات جريئة وفق جدول 

زمني دقيق لتخفيض االنبعاثات املســـببة لالحتباس 
احلراري، مبرزة تطلع الشـــعوب إلى أن تشكل اتفاقية 
كوبنهاغن رغم نقائصها أرضية مناسبة التفاق شامل وملزم 

يتم اعتماده في قمة كانكون نهاية العام احلالي.

مشاركة اإلمارات

مشاركة اإلمارات العربية املتحدة التي كانت ضيف 
شرف منتدى اصيلة الثقافي الدولي الـ 32 لهذا املوسم 
توجت بكلمة رئيس األمارات صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان والتـــي القاها بالنيابة وزير 
الثقافة والشباب في دولة اإلمارات عبدالرحمن العويس 
ثمن فيها مبادرات امللك محمد الســـادس املتواصلة في 

تكريس لغة احلوار واعالء قيم التســـامح التي يشكل 
مهرجان أصيلة الثقافي احدى اهم دالالتها.

كما نـــوه بجهود االمني العـــام للمهرجان محمد بن 
عيسى في جعل املهرجان من ابرز وسائل التعريف بقيم 

احلضارة العربية االسالمية االصيلة.

التواصل الثقافي

واضاف ان اختيار دولة االمـــارات العربية املتحدة 
كضيف شرف للمهرجان والتركيز على الطاقة املتجددة 
كموضوع لهذا املهرجان يأتي تأكيدا على الدور الذي يلعبه 
مهرجان اصيلة كجسر من جسور التواصل الثقافي بني 
الشرق والغرب والشمال واجلنوب، مشيرا الى ان ذلك 
يجسد أهمية الثقافة كمظلة 
تســـتوعب مفردات العصر 
الذي  بالقـــدر  ومتغيراتـــه 
تعمل فيه على حماية التراث 

واحيائه والدفاع عنه.

مشاركة كويتية

الكويت في  أما مشاركة 
حفل االفتتاح فجاءت عبر 
كلمة لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد القتها 
بالنيابة املستشارة في ديوان 
سموه د.رشا الصباح التي 
الكويـــت تؤمن  أن  اكـــدت 
مبد جســـور التعـــاون بني 

الشعوب.
الكويت لم  واضافت ان 
تتوان على مر تاريخها في 
املشاركة في كل ما من شأنه 
العالقات  توطيد وتفعيـــل 
الكويتية املغربية مشـــيرة 
الى ان التعاون بني البلدين 
الشـــقيقني يعكـــس رؤية 
اســـتراتيجية استقرت في 
قلوب ابناء الكويت وان كل 
ازدهار للمغرب هو ازدهار 

للكويت.
وذكـــرت ان مشـــاركة 
الكويت في مهرجان اصيلة 
الدولـــي تأتـــي تأكيدا على 
حرص القيادة السياســـية 
الكويتية على أهمية التواجد 
الكويتي في احملافل العربية 
والعامليـــة التـــي ننقل من 
خاللهـــا ثقافتنا والتعريف 

بحضارتنا وبيئتنا.
وكانت مشاركة اسبانيا 
ممثلة فـــي وزير اخلارجية 
انخيـــل موراتينوس  ميغل 
التي  الذي اوضـــح اجلهود 
تبذلها املجموعة االوروبية في 
موضوع الطاقة البديلة، مؤكدا 
على أهمية التعاون بني شعوب 
ضفتي »املتوسط« للبحث عن 
مصادر لطاقة نظيفة، الفتا الى 
قمة مقبلة تعقد بني االحتاد 
االوروبي واملغرب، مشـــيرا 
الى اجتماعات بني املجموعة 
االوروبية والرئيس االميركي 
باراك اوباما للبحث في كيفية 
التقليـــل مـــن االعتماد على 
الطاقـــة االحفورية واالفادة 

من املصادر األخرى.

أصيلة افتتحت موسمها الثقافي الـ 32 بالتركيز على قضايا البيئة والطاقة المتجددة

ناص�ر المحمد: الكوي�ت تؤمن بمد جس�ور 
التع�اون بي�ن الش�عوب وحريصة عل�ى التواجد 
عربيًا ودوليًا للتعري�ف بثقافتها وحضارتها وبيئتها

خليف�ة بن زاي�د: اختي�ار اإلم�ارات العربية 
أهمي�ة  يب�رز  أصيل�ة  مهرج�ان  ش�رف  ضي�ف 
عنه والدف�اع  الت�راث  لحماية  كمظل�ة  الثقاف�ة 

المدينة البيضاء..

ملتقى الثقافات
أصيلة - بشرى الزين

أصيلة من هي.. أصيلة بتاريخها وبسكانها ومبدعيها وفنانيها، ومثقفيها وضيوفها.
املدينة البيضاء تفتح أبواب بيوتاتها املطلية بزرقة تضاهي صفاء سماء ليلها الساحر، هي احلاضرة احلاملة املستلقية أحياؤها على 
شاطئ »األطلسي« تضرب بقدميها في مياه بحرها املتهادية لتذكر زائرها بأن التاريخ عبر البحر وحطت نوارسه في أصيلة وتخاطب ضيفها 
بأحلان العصر دون الرحيل عن أعماق املكان وتس�تعيد معه حكايات األمس بأن أصيلة ليست جارة البحر فقط، بل محج للسياسيني 

واملفكرين واملثقفني والفنانني في منتدى الثقافات وملتقى احلضارات في مهرجانها السنوي الذي جتاوز عمر نشأته ثالثة عقود.
والعارف مبوس�م »أصيلة الثقافي« ال يكاد يذكره حتى يسبقه اس�م »أصيلة« التي منحها اشعاعا ثقافيا وسياحيا ذائعا وجعلها منارة 

للحوار الذي كّرس حقيقة ان الثقافة رافعة قوية لتداول القضايا العاملية امللحة وال تقل شأنا عن العامل املادي احملض.
هكذا تلتقي جسور التس�امح واحلوار فوق بحر أصيلة التي تقع على مشارف املتوسط واملطلة على احمليط األطلسي وقريبا من 
مضي�ق جبل طارق وهي معبر يذكر زائره�ا بزمان »الوصل باألندلس« وبأن املغرب األقصى كان والي�زال قلعة للتواصل مع العالم بعقل 
»متوسطي متسامح« وبأن أصيلة ميدان ينادي بكل اللغات كل سياسي ومثقف وفنان من وراء »األطلسي« و»املتوسط« و»اخلليج« للمشاركة 

واكتشاف مهرجانها السنوي الذي اصبح رمزا لتمازج ثقافي عاملي.

أصيلة
1من 4

وزير الثقافة اإلماراتي عبدالرحمن العويس وأمني عام مؤسسة مهرجان اصيلة محمد بن عيسى في جولة برواق 
اإلمارات في مكتبة األمير بندر بن سلطان

الشيخة د.رشا الصباح مع عدد
من المشاركين في افتتاح المهرجان

ضيف الشرف.. اإلمارات
قدمت اإلمارات العربية املتحدة احملتفى بها 
كضيف شرف املهرجان برنامجا ثقافيا وفنيا 
شــــمل إقامة معرض للكتاب واخلط العربي، 
إضافة إلى إقامة أمســــيات موسيقية وغنائية 
من الفلكلور اإلماراتي، إضافة الى مشــــاركات 
علمية متثلت في ندوة عن »املدينة اخلضراء« 
والطاقة املتجددة انطالقا من التقدير الذي يوليه 
املهرجان لدولة اإلمارات العربية املتحدة على ما 

تقوم به من جهود لتطوير مصادر طاقة نظيفة 
واقتصادية وصديقة للبيئة. كما كان املهرجان 
فرصة للتعريف بتــــراث اإلمارات في مجاالت 
الثقافة والشعر والفن واملوسيقى، إضافة الى 
اطــــالق جوائز ثقافية مادية رمزية متثلت في 
جائزتي الشيخ الراحل زايد آل نهيان للكتاب 
والبردة وكذلك مسابقتا أمير الشعراء وشاعر 

املليون ومشروع كلمة للترجمة.


