بيان صحفي:
املناخ ،معرض : 360
توعية الرأي العام من تأثير ظاهرة االحتباس احلراري

الثالثاء  11أكتوبر  – 2016على هامش مؤمتر املناخ العاملي كوب  ،22الذي سيعنقد من  7إلى  18نونبر 2016مبراكش ،ستنظم شركة "الدار البيضاء
للتنشيط و التظاهرات" والسفارة الفرنسية باملغرب معرضا استعداديا و توضيحيا ،وذلك مبحطة السكك احلديدية الدار البيضاء امليناء حتت عنوان " :املناخ،
معرض  ”360من  17أكتوبر إلى  30نوفمبر . 2016
يهدف هذا املعرض إلى متكني اجلمهور من االطالع على أحدث املعطيات العلمية املتعلقة باألحوال املناخية وكذلك الرفع من مستوى الوعي حول تأثير ظاهرة
االحتباس احلراري على كوكب األرض.
مصور الفيديو امللتزم كادير فان لوهيزن و ألول مرة بالعالم سيقوم بعرض  14صورة بحجم هائل ) 380سم *  570سم( الذي سيجذب انتباه الزوار لتأثير ارتفاع
مياه البحر.
هذه الصور هي نتيجة لرحلة كبيرة في جميع أنحاء العالم قام بها املصور مرورا بالبحار واحمليطات في إطار مهمة بإسم "أين نذهب؟ " بطلب من برنامج األمم
املتحدة للبيئة للقاء السكان املتضررين من ارتفاع منسوب املياه على سطح كوكب األرض )جزرفيدجي  ،بنغالديش ،سيشيل(......
وسيقدم منظمو املعرض  22مقابلة مصورة مع كبار خبراء التغير املناخي ضمنهم خبير مغربي و من بني األسماء
* نيكوال هولو  :املبعوث اخلاص لرئيس اجلمهورية الفرنسية حلماية كوكب األرض ،وهو نفسه رئيس مؤسسة نيكوال هولو للطبيعة واإلنسان
* برونو التور :عالم االجتماع وفيلسوف العلوم ،أستاذ العلوم السياسية ،منظم اختبار ملؤمتركوب  22مع طالب العلوم السياسية )بعد كوبنهاغن وقبل باريس(.
ستكون املقابالت في متناول اجلميع لتمكينهم من فهم أمثل لقضايا تغير املناخ و العمل على التحليل النقدي لتأثيرها على كوكب األرض.
جتمع للجميع و يهم اجلميع
.املوعد من  17أكتوبر إلى  30نوفمبر  2016في فضاء محطة القطار الدار البيضاء امليناء.

عن الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات :
على هامش استراتيجية تطوير مدينة الدار البيضاء ،مت إنشاء شركات التنمية احمللية لتحديد خطوط العمل االستراتيجية ودعم املدينة في توسعها الديناميكي.
الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات ) (CEAهي شركة التنمية احمللية املكلفة بتعزيز األنشطة الثقافية و الرياضية بالدار البيضاء ،على الصعيدين الوطني والدولي.
الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات هي شركة مساهمة خاضعة للقانون اخلاص و ذات رساميل عمومية ،برأس مال قدره  14مليون درهم ،موزع على النحو التالي ٪50 :جمللس جهة الدار
البيضاء سطات ٪43 ،جلماعة الدار البيضاء ،و  ٪7لعمالة الدار البيضاء.

