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 في دبي  2015بدء العد التنازلي النطالق فعاليات المنتدى العالمي إلنترنت األشياء 
 

اجتماع الخبراء والمعنيين ورواد االبتكار في قطاع الدورة الثالثة من المنتدى تحظى برعاية سيسكو وتشهد 
  الشركات والحكومات والقطاع األكاديمي ممن يدعمون تبني إنترنت األشياء حول العالم

 
بدأ العد التنازلي النطالق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي  - 2015نوفمبر  18دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

، والذي يقام برعاية سيسكو. أقل من شهر واحد تفصلنا عن الفعالية التي تشهد حضور أكثر من 2015إلنترنت األشياء 
ين، من جميع أنحاء العالم، إلى دبي لمناقشة مشارك من المسؤولين الحكوميين وقادة األعمال واألكاديميين والباحث 1500

وتبادل أفضل الممارسات حول التحول المدهش الذي بدأ يكتسب زخمًا في كافة القطاعات العالمية، ليخلق عالمًا جديدا من 
 الفرص التي أصبحت ممكنة بفضل إنترنت األشياء. 

 
ديسمبر في مركز دبي التجاري  8 - 6، بين 2015ناير يقام المنتدى العالمي إلنترنت األشياء، والذي ُأعلن عنه في ي

العالمي. يهدف المنتدى، والذي تقوده لجنة توجيهية تضم عددًا من أبرز خبراء القطاع والعاملين في المجال التقني 
لفكر والمسؤولين التنفيذيين والمعلمين، وجميعهم ملتزمون بنشر الوعي وتسريع تبني إنترنت األشياء، إلى جمع قادة ا

والمبتكرين ومطبقي التشريعات في القطاع الحكومي والخاص وقطاع التعليم من مختلف أنحاء الشرق األوسط والعالم، في 
 ، للتعاون والتواصل والشراكة فيما بينهم من أجل بناء منظومة القطاع معًا.نفس الوقت والمكان

 
عد الفعالية بجدول أعمال حافل من الكلمات والجلسات التقنية على مدار أيامها الثالثة، ليكتسب المشاركون رؤية قّيمة حول ت

قيمة وزخم االستراتيجيات العالمية إلنترنت األشياء ومشاريعها، إلى جانب مناقشة وتبادل أفضل الممارسات في كافة الجوانب 



 

 
 

من والتوفر واالتصال، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات والشركات واألفراد على تسريع المرونة وقابلية القياس واأل -
تقام وتحسين تطبيقاتهم إلنترنت األشياء ودعم تحقيق مكاسب كبيرة في مجال الكفاءة والقيمة االقتصادي ونوعية الحياة. 

طاع، وتتمتع اآلن بمكانة مرموقة كأحد الملتقيات الرائدة الفعالية برعاية سيسكو، بالشراكة مع أعضاء اللجنة التوجيهية في الق
 والمبتكرين في المجال، ممن يدعمون تبني إنترنت األشياء في جميع أنحاء العالم. للمعنيين 

 
، تتاح الفرصة للحاضرين ليّطلعوا على مجموعة من التجارب التي ترسخ مفاهيم إنترنت األشياء في دبي، وخالل المنتدى

عرض عدة مشاريع لتطبيقه في القطاع وتحويل المدينة إلى منصة رقمية متطورة، بما في ذلك المزيج الديناميكي والتي تست
دارة النفايات، ستكون محور  بين المدينة الرقمية والحلول المبتكرة في القطاعات. فحلول المدن الذكية، كالمواقف واإلضاءة وا 

ة في مجاالت المواصالت والبيئة والطاقة والسالمة واألمن والخدمات المصرفية النقاش إلى جانب مجموعة من الحلول المبتكر 
وتساهم زيارات مركز القيادة والتحكم في إبراز التكامل الذي تحقق بين معظم المفاهيم إليجاد منصة والطيران والتعليم. 

مكانات تحليل البيانات المتقدمة  المدينة الرقمية، والسماح بتجميع البيانات من مختلف انظمة االستشعار والحلول والشركاء وا 
كما يتمكن الحضور من تجربة مسار "مدينة التحول المستقبلي"، من  وطيف واسع من الخدمات العمرانية وتطبيقات الشركاء.

 . d3خالل جولة خاصة حول مركز دبي المالي العالمي سيرا على األقدام، أو رحلة بالحافلة إلى مدينة دبي للتصميم 
 
شيمبرز، رئيس مجلس أما المتحدثون فهم كوكبة من أبرز الخبراء المرموقين في مجال إنترنت األشياء، من بينهم جون ت 

 اإلدارة التنفيذي لدى سيسكو. 
 

في تعليقه على األمر قال السيد ربيع دبوسي، مدير عام سيسكو اإلمارات: "نتطلع إلى استضافة نخبة من خبراء إنترنت 
نت األشياء من جميع أنحاء العالم في دبي خالل شهر ديسمبر، في فعالية تعد بأن تكون الحدث األبرز في مجال إنتر 

األشياء خالل العام. فدبي، والتي تعتبر بالفعل من أكثر المدن المتقدمة تقنيًا في العالم، تشهد تحواًل سريعًا لتصبح المدينة 
الرقمية األذكى في العالم، تماشيًا مع الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

.  وفيما يتبقى أقل من شهر على انطالق المنتدى العالمي إلنترنت 2013ي، في عام الدولة، رئيس الوزراء وحاكم دب
. فقد اكتسب المنتدى األشياء، فقد سررنا للغاية بالعدد الكبير من المسجلين لحضور الفعالية ومن أبدوا اهتمامهم بالحضور

بأن دبي واحدة من المدن التي تتصدر قيادة ذلك  العالمي إلنترنت األشياء زخمًا هائاًل على الصعيد العالمي، ونحن فخورون
 الزخم، والذي سيكون محط األنظار في الفعالية العالمية." 

 
 انتهى

 
 
 



 

 
 

 الروابط والعناوين: 
    :لمزيد من التفاصيل حول المنتدى العالمي إلنترنت األشياءhttps://www.iotwf.com/ 
  :أخبار سيسكو في الشرق األوسطhttp://newsroom.cisco.com/me  
 
 :ذة عن شركة سيسكونب

 تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز
(NASDAQ: CSCOمساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات  ، على

المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء 
 .  http://thenetwork.cisco.com زيارة

### 
ر سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في سيسكو وشعا

الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 
ن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك إ  www.cisco.com/go/trademarks.الموقع

 .ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
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