
لإللكترونيات  سامسونغ  شركة  تدخل 
التكنولوجيا  في  عامليا  الرائدة  احملدودة، 
القائم  نهجها  في  جديدة  مرحلة  الرقمية، 
للنهوض  املبتكرة  املنتجات  تطوير  على 
املجتمع.  في  املقاولة  ومساهمة  بالثقافة 
طورت  أنها  لها  بيان  في  الشركة  وأفادت 

 ،2017 للضحك  مراكش  مهرجان  مبناسبة 
الذي سيعقد بني 28 يونيو و2 يوليوز في 
مبتكرة،  جديدة  تشكيلة  السابعة،  دورته 
منها تطبيق خاص باحلدث، الذي سيسهل 
حياة املغاربة مع أجندة ومواعيد العروض، 
واملسارات ومجموعة من النصائح العملية 

من أجل اكتشاف كنوز املدينة احلمراء بني 
عرضني.

مفاجأة تكنولوجية أخرى: 
في  لالنتظار  تفاديا  الشركة،  وتقترح 
ألعابا  البديع، ستنظم  طوابير مملة بقصر 
بالنسبة  إمكانية،  مع  املكان  بعني  رقمية 

هواتف   4 بـ  الفوز  الصبورين،  لألشخاص 
ذكية سامسونغ غاالكسي S8. هذه التجربة 
األشخاص  مؤهالت  مدى  ستبرز  املبتكرة 
عن  بينهم  فيما  واملتصلني  املجتمعني 
ولإلسهام  والتكنولوجيا.  الضحك  طريق 
في دمقرطة ولوج املغاربة للثقافة، ستقترح 

للفوز  تذاكر  كذلك  إلكترونيكس  سامسونغ 
الشبكات  على  النت،  على  اللعب  خالل  من 
االجتماعية، وكذا الفقرات التنشيطية داخل 
سامسونغ  وألن  للعالمة.  التجارية  احملالت 
إلكترونيكس أدركت أهمية رعاية عالقة وثيقة 
مع جمهورها، ستكون العالمة حاضرة طيلة 

أيام املهرجان من خالل سفرائها، وحفالتها 
الضوء  ستسلط  مبتكرة  وفيديوهات   VIP
بشراكة مع مهرجان الضحك على الكوميديني 
املعروفني الذين سيعتمدون على سامسونغ 
 S8+ غاالكسي  وسامسونغ   S8 غاالكسي 

للعب وإخراج السكيتشات املرجتلة.

أطلقت العربية للطيران املغرب، رائدة النقل 
اجلوي منخفض التكلفة، حملة استثنائية 
للترويج ملركز عملياتها اجلديد في أكادير، 
السادس ضمن مراكز الشركة، وتقترح على 

زبنائها الذين سيسافرون عبر الرحلتني 
األوليتني نحو إحدى الوجهات السبع 

املقترحة من مدينة اجلنوب، أسعارا تنافسية 
تبدأ من 300 درهم لرحلة الذهاب.

وبداية من فاحت أكتوبر املقبل، ستشرع 
العربية للطيران املغرب في ربط أكادير بسبعة 

مطارات دولية مبعدل رحلتني أسبوعيا 
مليونيخ، وكولون، وكوبنهاغ، ودوبالن، 

ومانشستر، وستوكهولهم، وتولوز. وهذا 
املركز اجلديد الذي مت فتحه بالتعاون مع 
املكتب الوطني املغربي للسياحة، سيمكن 

من االستجابة ملتطلبات الركاب واملساهمة 
في تطوير قطاع السياحة باملغرب، من خالل 

تنويع الوجهات من أجل جذب واستقطاب 
املزيد من السياح القادمني من أوروبا.

ومع أكادير، فإن العربية للطيران املغرب 
توسع شبكة وجهاتها، حيث أصبحت رحالتها 

نحو 31 وجهة أوروبية تنطلق من ست مدن 
من اململكة، ويتعلق األمر بالدارالبيضاء، 

وطنجة، وفاس، والناظور، ومراكش وأكادير.
يذكر أن العربية للطيران املغرب عضو في 

مجموعة العربية للطيران. يوجد مقرها في 
مطار محمد اخلامس الدولي بالدار البيضاء، 

وتعد العربية للطيران املغرب شركة رائدة 
 )LCC( في مجال الرحالت املنخفضة التكلفة

باملغرب. ومت إطالق شركة طيران هذه في 
أبريل 2009، وتركز على توفير الراحة 

واملوثوقية والقيمة مقابل الثمن.

العربية للطيران املغرب 
تطلق رحالتها من أكادير

05اقتصاد

تعزيز المبادرات بين 
القطاعين العام 
والخاص من قبل 
القطاع الخاص 
لتسهيل تدفق 
االستثمارات
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التجارة  غرف  جمعية  وقعت 
املتوسط  األبيض  للبحر  والصناعة 
اتفاقية  املتوسط  أجل  من  واالحتاد 
شراكة لتعزيز موقع االحتاد من أجل 
املتوسط، كشريك استراتيجي لألسبوع 
االقتصاديني  للقادة  املتوسطي 
جمعية  رئيس  نائب  وقام  ببرشلونة. 
غرف التجارة والصناعة للبحر األبيض 
املتوسط، ميكيل فالس، واألمني العامة 
الله  فتح  املتوسط،  أجل  من  لالحتاد 
في  اتفاقية  بتوقيع  السجلماسي، 
حضور سفيرة إسبانيا املكلفة بشؤون 
اإلسباني  واملسؤول  املتوسط  منطقة 
الرفيع لدى االحتاد من أجل املتوسط 
ميالجروس هيرناندو، وأيًضا العديد 
االستشاري  املجلس  من  األعضاء  من 
غرفة التجارة والصناعة  لـميداويك – 

للبحر األبيض املتوسط ببرشلونة.
غرف  جمعية  أن  الطرفان  وأفاد 
األبيض  للبحر  والصناعة  التجارة 
املتوسط،  أجل  من  املتوسط واالحتاد 
اللذين يقع مقر كل منهما ببرشلونة، 
اضطلعت مببادرات ومشروعات كبرى 
في السنوات القليلة املاضية للمساهمة 
باملنطقة،  االقتصادي  التجديد  في 
وتعزيز املبادرات بني القطاعني العام 
اخلاص  القطاع  قبل  من  واخلاص 
وزيادة  االستثمارات،  تدفق  لتسهيل 
في  األرومتوسطية  املنطقة  جاذبية 
عامة.  بصورة  االستثمارات  جذب 
وبشكل مختصر، فإنهما لديهما تاريخ 
قوي من التعاون االستراتيجي إلحداث 
تقدم نحو التكامل واالستقرار والنمو 

اإلقليمي االجتماعي واالقتصادي.  
للقادة  املتوسطي  األسبوع 
في  ببرشلونة  االقتصاديني)ميداويك( 
نونبر املقبل هو دليل على هذا التعاون 

الوثيق، والذي، بعد عشر سنوات من 
السنوية  للمقارنة  كمنصة  إطالقه 
وامتداده  املتوسط  في  لالقتصاد 
مثل  حتديات  إلى  سيتطرق  العاملي، 
التقليدية  الصناعات  تشكيل  إعادة 
وجذب  االقتصادي،  النشاط  وتنويع 
االستثمار األجنبي الرئيسي، وتكثيف 
التعاون بني جميع دول املنطقة. ومن 
سيدات  من   2000 يلتئم  أن  املنتظر 
خالل  املنطقة  من  األعمال  ورجال 
الذي تستضيفه  هذا احلدث السنوي 

برشلونة. 
بني  االحتاد  بأهمية  املنظمتان  تقر 
املؤسسات التي تعمل سوًيا من أجل 
التكامل  ما يخص  في  التقدم  حتقيق 

االقتصادي ملنطقة املتوسط.

لتعزيز  العمل سويا  نواصل  "نحن 
بني  السوسيو-اقتصادي  التعاون 
من  الرغم  على  املتوسط،  ضفتي 
طول  نواجهها  التي  الصعوبات 
الطريق. معا، نحقق أكثر"، يقول نائب 
رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة 
للبحر األبيض املتوسط، ميكيل فالس.
االتفاقية  هذه  بتوقيع  قمنا  "لقد   
اإلقليمي  البعد  تعزيز  بغرض 
والتعاون املتبادل بشكل يدعم التنمية 
فرص  وخلق  االقتصادية  االجتماعية 
ذلك  الشباب،  أجل  من  العمل، السيما 
لالستقرار  الرئيسي  املال  رأس  ألنهم 
ما  حسب  ومستقبلها"،  املنطقة  في 
من  لالحتاد  العام  األمني  إليه  أشار 

أجل املتوسط، فتح الله السجلماسي.

امليداويك  األسبوع،  امتداد  على 
متوسطية  روًحا  تروج  برشلونة 
من  مجموعة  وتستعرض  قوية 
القطاعات واملنتديات ذات املوضوعات 
أفكارها ومقترحاتها  تهدف  اخلاصة. 
التكامل  عملية  تقوية  إلى  املبتكرة 
مسبق  مطلب  وهو  األورومتوسطية، 
أساسي للتشجيع على النمو الشامل 
األفكار  بعض  وتشمل  املنطقة.  في 
األعمال،  لرواد  داعمة  برامج  املبدئية 
جتاه  والتزاًما  والشباب،  والسيدات، 
القطاعات الناشئة واالقتصاد اجلديد. 
  يشار إلى أن األسبوع املتوسطي 
)ميداويك(  االقتصاديني  للقادة 
الغرفة  من  بدعم  يعقد  ببرشلونة 

التجارية اإلسبانية.

أسبوع »ميداويك« برشلونة 2017: 
من أجل توحيد اجلهود للدفع بالتنمية االقتصادية في منطقة املتوسط 

كشفت "فورد" أنه بحلول عام 2022، من املتوقع أن تشتمل 
نحو 90 في املائة من السيارات على إمكانيات التعرف على 
املستقبل  لسيارات  اجلديدة  امليزة  تكون  وقد  الصوت.  نبرة 
قدرتها على التقاط التغيرات البسيطة في تعبيرات وجوهنا 
والتحوالت التي تطرأ على نبرة الصوت، ما سيسهل جتربة 

القيادة للسائقني.
املزّودة  املتقدمة  لألنظمة  ميكن  أنه  بيان  في  وأضافت 
بامليكروفونات احلساسة والكاميرات الداخلية، أن تعرف من 
خالل مالمح ونبرة الصوت نوع األغنية التي ترغب بسماعها 
عندما تكون متعبًا أو في مزاج غير جيد، كما قد ميكنها أن 
تعرف األوقات التي تفضل فيها التمتع بلحظات من السكون 
والهدوء، أو حتى قد ميكن لإلضاءة الداخلية أن تضبط درجتها 
هذا  وفي  السائق.  مزاج  تبدالت  مع  تتالءم  كي  أوتوماتيكيًا 

الصدد، تقول فاطمة فيتال، مديرة التسويق لقسم السيارات 
في شركة "نينيانس كومينيكاسيون"، التي ساهمت في تطوير 
نظام االتصال الداخلي SYNC املنشط صوتيا من فورد "نعمل 
أن  والتي ميكنها  بك،  تشعر  التي  السيارة  تطوير  على  اآلن 
ترسم البسمة على وجهك، وتقدم لك النصيحة حني حتتاجها، 
وتذكرك بأعياد امليالد وكذلك أن ترافقك أثناء القيادة ملسافات 
طويلة". ومن املتوقع أن تتوفر مزايا التحكم الصوتي اعتمادًا 
على األنظمة السحابية في 75 في املائة من السيارات اجلديدة 
السيارات  أنظمة  تتطور  أن  املنتظر  ومن   ،2022 عام  بحلول 
في املستقبل لتتحول إلى أنظمة مساعدة شخصية قادرة على 
جدولة املواعيد وطلب الوجبات السريعة حني يكون السائقون 

عالقني في الزحمة.
"فورد"، حاليًا، مشروع دراسة بحثية بالتعاون مع  وجتري 
جامعة آشن األملانية، الستخدام عدد من امليكروفونات لتحسني 
والتشويش  الضوضاء  تأثير  من  واحلّد  الكالم  معاجلة 

اخلارجي احملتمل.
وخالل العامني املقبلني، قد تتوجه أنظمة التحكم الصوتي 
بعدد من االقتراحات مثل "هل ترغب بطلب باقة من الورد ألمك 
ولكن  ازدحامًا  أقل  طريق  اختيار  ميكنني  هل  األم؟  عيد  في 
أبعد قلياًل عن املنزل؟ بقي القليل من الشوكوالتة املفضلة لديك 
الشوكوالتة، هل ترغب  النوع من  يقدم هذا  املفضل  ومتجرك 

بالتوقف وشراء البعض منها؟".
العني  بحركة  والتحكم  املستقبلية  اإلمياءات  تتيح  قد  كما 
حتريك  عبر  الهاتفية  املكاملات  على  للرد  السائق  أمام  مجااًل 
وتشغيل  أخرى،  بإشارة  الصوت  مستوى  تعديل  أو  الرأس، 
نظام املالحة بحركة عني سريعة، الستهداف الوجهة املطلوبة 
على اخلريطة. تقول دومينيك وات، محاضرة أولى في قسم 
من  العديد  "يحب  ويورك  جامعة  اللغويات،  وعلوم  اللغة 
ومع  خاصة،  عالقة  بها  تربطهم  إذ  سياراتهم،  األشخاص 
السيارة،  في  والتكّيف  التعلم  على  القادرة  اجلديدة  األنظمة 
بإمكاننا أن نتوقع نشوء عالقة قوية بالفعل! وقريبًا ستصبح 
السيارة مساعدنا الشخصي، ورفيقنا في السفر، واألذن التي 
تصغي إلينا، وسنتمكن من مناقشة كل شيء معها، وسؤالها 
عن كل ما يخطر في بالنا، حتى نصل إلى النقطة التي قد ينسى 

عندها كثيرون أنهم يتحدثون مع آلة".
مزايا   **SYNC 3 الذكي  واملعلومات  الترفيه  نظام  ويوفر 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  للزبائن  فريدة 
مثل قدرة املستخدم على التحكم بالوسائط اإلعالمية ودرجة 
خالل  من  بالهاتف،  املتصلة  البلوتوث  تقنية  عبر  احلرارة، 
إعطاء األوامر الصوتية. وتعّد خيارات اللغة املتوفرة في نظام 
الترفيه واملعلومات الذكي  SYNC 3 مهمة للغاية للعمالء في 
على  األولى  للمرة  العربية  اللغة  على  تشتمل  حيث  املنطقة، 
لتحديث  أيضًا  العمالء  أمام  الفرصة  ستتوفر  فيما  اإلطالق، 
وملدة خمس سنوات  العام،  في  مجانًا  واحدة  مرة  خرائطهم 

وهم يجلسون مرتاحني في منازلهم. 
املبتكر  واالتصال  للترفيه   SYNC في  املالحة  نظام  ويضم 
من "فورد"، أكثر من 3.5 ماليني "نقطة اهتمام"، وما يزيد عن 
3.5 ماليني كيلومتر من خرائط الطرق، في جميع أنحاء منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

"شهادة  ديبلومات  تسليم  حفل  نظم 
العالي  باملعهد  التدبير"،  في  التخصص 

للتجارة وإدارة املقاوالت بالدارالبيضاء.
القطب  مدير  بامي،  عادل  من  كل  وسلم 
األكادميي، وأمال العريبي، املديرة املساعدة 
واالستشاري  التنفيذي  التكوين  لقطب 
الـ   b2s ملسيري  الشهادات  للمؤسسة، 
17، الذين يشكلون الدفعة األولى. وبهذه 
املناسبة، أشاد محمد أنيس، مدير املوارد 
 b2s وحدات  ومدراء   ،  b2s لـ  البشرية 
املغرب أمني متري، وتييري أنكانا، ورجاء 
بوغا، باملسار النموذجي للحاصلني على 

هذه الشهادات.
 b2s بـ  البشرية  املوارد  مدير  وصرح 
أيضا  تشكل  مناسبة  "إنها  قائال  املغرب 
يندرج  املبادرة،  هدف  بأن  للتذكير  فرصة 
في إطار استراتيجية ضمان وفاء وتعزيز 
ثالثة  إلى  ترمي  وهي  إدارتنا.  كفاءات 

أهداف: تطوير، والتزام وتثمني إلطارنا".
إحراز  خاللها  يتم  التي  الدورة،  هذه 
العالي  املعهد  قبل  من  واملدعمة  ديبلوم، 
على  تشتمل  املقاوالت،  وإدارة  للتجارة 
بلغت  التكوينية  الوحدات  من  مجموعة 
144 ساعة، واستفاد املشاركون من نظرة 
شاملة عن التدبير وريادة املقاوالت. ومن 
تطمح  احلصرية،  الشراكة  هذه  خالل 
املقاولة إلى تعزيز دورها كمطور للمواهب 
الطابع  إضفاء  في  أكبر  بقوة  واملساهمة 
في  الزبون  مع  العالقة  مهنة  على  املهني 

املغرب.

مراكز  في  الرائدة   b2s شركة  وتراهن 
بفرنسا،  الزبناء  مع  والعالقة  النداء 
التعليم  غنى  على  ومدغشقر،  واملغرب 

احمللي وتطوير كفاءات مسيريها.
تأسست   "b2s" مجموعة  أن  إلى  يشار 
تواكب  بحيث  فرنسا،  في   1996 سنة 
املقاوالت في تطوير وتدبير عالقاتها عن 
بعد مع زبنائها. وتوظف املجموعة 5000 

أجير وتضم اليوم 10 وحدات إنتاج.
من بني زبناء مجموعة "b2s"، هناك على 
سبيل املثال ال احلصر "أكسا"، و"أوديانس"، 
و"أفيفا"، و"بي-إن سبورت"، و"بي-إن-بي 
باريبا"، و"CCE"، و"كوميتيتر"، و"دايريكت 
 ،"LCL"إنيرجي"، و"الفرنسية لأللعاب"، و
واإلدارية   القانونية  املعلومة  وإدارة 
بوتيك"،  و"إم6  "ومازدا"،   ،"DILA"
و"نيسبريسو"، و"نيسان-رونو"، و"أوراجن 
و"بورش"،  و"أوتيز"،  تيليكوم"،  فرانس 
و"سافيليس"،  و"ريونيكا"،  ميدمي"،  و"ريد 

و"سيكيريتاس"، "فولسفاغن فرانس".
وإدارة  للتجارة  العالي  املعهد  أما 
ويعتبر   ،1971 سنة  فتأسس  املقاوالت، 
املؤسسة العمومية األولى للتعليم العالي 
مدرسة  فهي  باملغرب.  التسيير  في مجال 
مغربية متخصصة في التجارة والتسيير 
الصناعة  وزارة  وصاية  حتت  تعمل 
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي. 

وإدارة  للتجارة  العالي  املعهد  ويوجد 
الدارالبيضاء،  مناطق:  بثالث  املقاوالت 
إدارة  في  ماستر  وغينيا، ومينح  الرباط، 
متخصصة  ماستر  وشهادات  األعمال، 

وشهادات أخرى.

b2s تنظم حفل توزيع الشهادات باملعهد العالي إدخال نظام التعرف على الصوت في معظم السيارات اجلديدة كليا بحلول عام 2022 
للتجارة وإدارة املقاوالت بالدارالبيضاء

أجناد، خالل   بلغ عدد املسافرين الذين استعملوا مطار وجدة – 
اخلمسة أشهر األولى من سنة 2017، ما مجموعه 201 ألف و893 
مسافرا، مقابل 175 ألفا و775 مسافرا، خالل الفترة ذاتها من سنة 

2016، ما ميثل ارتفاعا بنسبة 14،86 في املائة.
وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فإن املسافرين الذين 
عبروا مطار وجدة-أجناد، خالل الفترة ما بني يناير وماي 2017، 
توزعوا على 99 ألفا و137 وافدا و102 ألف و756 مغادرا، مقابل 
86 ألفا و984 وافدا و88 ألفا و791 مغادرا خالل الفترة نفسها من 

سنة 2016.

ارتفاع عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد بحوالي 15 في المائة 
مسافرون

 أطلقت مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية، 
أمس  أول  واملالية،  االقتصاد  لوزارة  التابعة 
األربعاء، عملية توظيف مالي لفائض اخلزينة 

همت مبلغا قدره 3،7 ماليير درهم.
على  نشرته  بالغ  في  املديرية،  وأوضحت 
يتعلق  األمر  أن  للوزارة،  اإللكتروني  املوقع 
يوم  ملدة  الشراء  إعادة  مع  توظيف  بعملية 
واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 3،26 في 

املائة.

توظيف مالي لمبلغ 3,7 ماليير درهم من فائض الخزينة 
عقدت اجلمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة واخلدمات جلهة 
أمس   ،2017 سنة  برسم  الثانية،  العادية  دورتها  آسفي  مراكش 

اخلميس بآسفي.
مشروع  على  للمصادقة  اجلمع  هذا  أعمال  جدول  وسيخصص 
محضر الدورة السابقة للجمعية العامة، وعرض تقرير حول أنشطة 
الغرفة ما بني الدورتني، واملصادقة على مشروع اتفاقية إطار بني 
املوافقة  وكذا  آسفي،  مراكش  بجهة  الترابية  واجلماعات  الغرفة 
ما  حسب  األقاليم  بباقي  للغرفة  مقرات  إحداث  على  واملصادقة 

تستدعيه املصلحة.

الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات تعقد دورتها العادية
مصادقة سيولة

المصطفى بنجويدة

م. بنجويدة

إلهام أبو العز

الصحراء املغربية     اجلمعة 30 يونيو   2017

إلهام أ. ع.


