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محمد التفراوتي )الرباط(

والنا�صطون  وال�صحافيون  والباحثون  التلميذ 

البيئيون واملهتمون بالطاقات املتجددة يف املغرب 

)اأبريل(.  ني�صان  �صهر  يف  فريد  زائر  مع  موعد  على  كانوا 

يعمل  قارب  الرباط  يف  رقراق  اأبي  واد  ميناء  يف  ر�صا  فقد 

بحرية  رحلة  يف  للنطلق  متهيـدًا  ال�صم�صيـة،  بالطاقة 

حول العامل.

والتعرف  القـارب  لزيارة  للطلب  تربوي  يوم  وُنظم 

غيـر  ا�صتخدامهـا  واإمكانات  ال�صم�صية  الطاقة  اأهمية  على 

واأو�صح  املناخ.  تغري  من  احلد  يف  وم�صاهمتها  املحـدودة 

اأبي  نهر  �صفتي  تهيئة  لوكالة  العام  املدير  ال�صاقل،  املغاري 

رقراق، اأن هذه املحطة يف رحلة القارب ال�صم�صي »تورانور  رافاييل دوجمان

بلنيت �صولر« كانت منا�صبة للتح�صي�س باأهمية الطاقات 

الطاقة  ح�صة  بزيادة  التزم  املغرب  اأن  خ�صو�صًا  املتجددة، 

بحلول  الطاقوي  مزيجه  من  املئة  يف   42 اإىل  املتجددة 

الطاقة  من  ميغاواط   2000 اإنتاج  ذلك  يف  مبا   ،2020 �صنة 

ال�صم�صية.

ال�صوي�صري  ال�صاب  لدى  فكرة  ملعت   ،2004 ربيع  يف 

اأي�صًا  وهو  بالإلكرتونيات،  املتخ�ص�س  دوجمان  رافاييل 

اجلبال  لت�صلق  ومر�صد  �صراعي  وطيار  اإ�صعاف  متطوع 

العالية ون�صري للطاقة النظيفة.

م�صتوحاة  ا�صتثنائية  مغامرة  عامل  اقتحام  رافاييل  قرر 

 80 يف  العامل  حول  »رحلة  فرين  جول  لرواية  قراءاته  من 

يومًا«، يقوم بها على منت قارب يعمل بالطاقـة ال�صم�صية. 

وهي بدت له رحلة ممكنة  بيئيـًا وتكنولوجيًا، مع اأن اأحـدًا 

حول العالم
يف قارب شمسي



51چهللايونيو 2013

تنظيف الالقطات ال�شم�شيةالقارب ال�شم�شي را�شيًا يف مارينا واد اأبي رقراق يف الرباط

التي متد القارب بالطاقة

�صركاء  عن  البحث  عملية  بداأ  لذا  بها.  القيام  اإىل  يبادر  مل 

وتكوين فريق للعمل وت�صميم القارب.

تتحقق  احللم  معامل  بداأت   2008 )فرباير(  �صباط  يف 

ذي  �صرتوهر  اإميو  الأملاين  الأعمال  رجل  دعم  بف�صل 

الهتمامات البيئية، الذي عمل على حتقيق امل�صروع مع ثلة 

من التقنيني وعلماء الطاقة والفيزياء وم�صممي القوارب. 

وبعد عامني اأ�صبح امل�صروع حقيقة، متمثًل يف قارب فريد 

.Turanor Planet Solar من نوعه يدعى

يزن هذا القارب ال�صم�صي 95 طنًا، ويبلغ طوله 35 مرتًا 

وعر�صه 15 مرتًا وعمقه 23 مرتًا. وهو مزود ب�صحن �صم�صي 

الفوتوفولطية.  لقط م�صاحته 537 مرتًا مربعًا من اخلليا 

وقد ا�صتعمل  21 طنًا من األياف الكربون اخلفيفة الوزن يف 

ت�صميم هيكله.

لت�صغيل  كافية  طاقـة  بتوليد  ال�صم�صية  الألواح  تقوم 

 120 بقوة  حركية  طاقة  تنتج  كهربائية  حمركات  اأربعة 

 20 اإىل  ت�صل  ق�صوى  ب�صرعة  الإبحار  تتيح  كيلوواط، 

مع  راكبًا،   40 لنحو  القارب  ويت�صع  ال�صاعة.  يف  كيلومرتًا 

طاقم من اأربعة اأ�صخا�س. 

يف  الأوىل  رحلته  يف  العامل  حول  ال�صم�صي  القارب  جال 

جنوب  يف  موناكو  ميناء  من  انطلق  اإذ   ،2012 )مايو(  اأيار 

ف�صيدين  فرن�صي�صكو،  �صان  ثم  وميامي،  بكوبا  مرورًا  فرن�صا 

الأو�صرتالية، و�صنغافورة، واأبوظبي، ليعود اإىل موناكو.

ل�صيوتا  من  القارب  انطلق   ،2013 )اأبريل(  ني�صان  ويف 

يف جنوب فرن�صا على البحر املتو�صط، واجتاز م�صيق جبل 

اأيام، ليبا�صر بعدها  طارق، ليتوقف يف الرباط ملـدة اأربعـة 

■ رحلته الثانية العابرة للمحيط الأطل�صي. 

كانت مدينة الرباط املغربية 

املحطة األولى للقارب »تورانور 

بالنيت سوالر« يف رحلته الثانية 

حول العالم بقدرة الطاقة 

الشمسية




