
 
 
 
 
 

 

 بالغ صحفي
 

"معرض الدار البيضاء للمدن الذكية بإفريقيانجاح جماهيري للدورة الثانية من "  

 

 ءالدار البيضاشركة التنمية المحلية نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 

ة جماعسطات و ءالدار البيضاالبيضاء سطات، وجهة  تظاهرات بشراكة مع والية جهة الدارللتنشيط وال

  ."الدار البيضاء للمدن الذكية بإفريقياالثانية من معرض "الدورة ، ءالدار البيضا

 

ماي بساحة األمم  19إلى  17من  سمارت سيتي كونيكت كازابالنكا :تظاهرتين  حولالحدث  تمحور

 17خصصت للمهنيين والتي نظمت بين  ومعرض الدار البيضاء للمدن الذكيةالمتحدة خصصت للعموم، 

 ماي بفندق حياة ريجنسي. 18و

 

 ت تظاهرة "ــرا. وجمعـــنجاحا باه "اــة بإفريقيـــالدار البيضاء للمدن الذكي"ة ـــوالقت هذه الدورة الثاني

، لونة" أخصائيين من الطراز العالي" المنظمة بتعاون مع "فيرا دو برش الدار البيضاء للمدن الذكيةمعرض 

أتاحت والمدن والجامعات والمجتمع المدني والشركات والمنظمات الوطنية والدولية. بالموازاة مع ذلك، 

بفضل   للجمهور اكتشاف مفهوم المدينة الذكية " سمارت سيتي كونيكت كازابالنكاالمشاركة المكثفة بـ "

 المنظمة مجانا بساحة األمم المتحدة. ألنشطةا

 

فريقيا وبالعالم. وإلى إموقع هذا النجاح الجماهيري المغرب كمرجع بدون منازع في مجال المدن الذكية بتوي

ضور خبراء من القطاعين من تمثيلية مميزة من خالل ح ءالدار البيضاجانب الحواضر العالمية، استفادت 

 العام والخاص.

 

البيضاء التزامها لفائدة  لجميع"، تؤكد الدارالمدينة مشروع اوبالترويج لمدينة ذكية ومستدامة، بشعار "

نموذج المدينة الذكية الذي يشرك جميع البيضاويين ويدعم منظومة المقاوالت الناشئة المحلية لتثمين روحهم 

انعكاسا للروح الجماعية " معرض الدار البيضاء للمدن الذكية بإفريقياوهكذا كان "اإلبداعية والمبتكرة. 

 كازابالنكا" حنا" االستراتيجية الجاذبيةوالطاقة اإليجابية التي تدعو إليها 

 

 

 



 

 

 في أرقاممعرض الدار البيضاء للمدن الذكية بإفريقيا الدورة الثانية لـ 

 قارات كانت ممثلة: 4متدخل من العالم بأسره،  85حوالي  •

 

 برشلونة، باريس، برلين، أمستردام، بوردو، لندن، بروكسيل، كوبنهاغن، ستوكهولمأوروبا: 

 : ليبروفيل، أكرا، نيروبي، وكوكوديأفريقيا

 نيويورك، سانتياغو ، الكبيك، ميدلن، بوغوتا أمريكا:

 دلهي، جاكارتا آسيا:

 من ممثلي الوفود الوطنية والدولية 160أزيد من  •

 صحافي من المغرب ومن الخارج 112 •

مشارك بالمؤتمر، المعرض وب"سمارت سيتي كونيكت  15000في المجموع، أزيد من  •

  !رقم تضاعف بثالث مرات خالل سنةكازابالنكا: 

 

 

 االشركاء وسائل االعالم الذين تعبؤوع، وورللمحتضنين والرعاة وشركاء المش الخالصنتوجه بالشكر 

 إلنجاح الحدث.

 " معرض الدار البيضاء للمدن الذكية بإفريقيا موعدنا السنة القادمة مع الدورة الثالثة من "


