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 أهداف "دبي الذكية"و  تماشىبما يحلولها الحياة اليومية  ُتحّسنُتظهر من خالل "إنترنت كل شيء" كيف 
 الذكيةرؤيتها بشأن المدن المستقبلية " 4102في "جيتكس "سيسكو" تعرض 

 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

الذكية  المجتمعاتالمتعلقة بتقنيات  ،سوف تعرض حلولها عالمية المستوى أعلنت اليوم شركة "سيسكو" أنها
انعقاده في أكتوبر المقبل، وذلك بما يتماشى "، المزمع 4102والمتصلة، خالل حدث "أسبوع جيتكس للتقنية 

كتوم، نائب واألهداف التي حددتها مبادرة "دبي المدنية الذكية"، التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل م
 رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أطلقها العام الماضي.

 
ومن المقرر أن تعرض "سيسكو" حلولها بشأن مواضيع متخصصة هي المجتمعات الذكية والمتصلة، والحكومات 

كّل شيء". كما السياحة والضيافة والتجزئة الذكية، وذلك تحت مظلة شاملة ترفع شعار "إنترنت قطاعات و  ،الذكية
ُبغية ، االفتراضيةمن الهجمات وتأمينها تتيحها "إنترنت كل شيء"  التي كيفية حماية الفرصستعرض الشركة 

منطقة مخصصة لشركائها يضّم جناح الشركة في المعرض العالمي سوف و . ااتهيأقصى إمكانتحقيق تمكينها من 
 االستراتيجيين.

 
أسبوع جيتكس في تعليق له على المشاركة المرتقبة في " ،اإلماراتب "سيسكوـ"المدير العام ل ربيع دبوسي،وقال 
قف ت"ال  ةمتصلالالمجتمعات الذكية و على  زتركيالمع ، جيتكسالمشاركة بفعاليات إلى  ة شركتهعودإن  "،للتقنية
 .بأسرها"منطقة الشرق األوسط دولة اإلمارات و  أيضا  شمل تل متدت اه، ولكن"الذكية"دبي رؤية ب ناالتزام إظهارعند 

 
ن أالتي يمكن  من خالل "إنترنت كل شيء"، على الصعيد العالمي، ،المدن الذكيةُيشار إلى أنه يجري تطوير 

دولة بلقطاعين العام والخاص السكان في ان منافع اإليرادات وتحسّ وتزيد ن اإلنتاجية تخفض التكاليف وتحسّ 
القيمة على مستوى تريليون دوالر من  01"إنترنت كل شيء" قيمة ما قدر تخلق أن  "سيسكو"اإلمارات. وتتوقع 



تريليون دوالر من  0.1قيمة تبلغ يمكن للمدن وحدها تحقيق  ، فيماتريليون دوالر في القطاع العام 2.4 منهاالعالم، 
 لنفايات.لالذكية دارة اإلو  لسياراتل مواقف الذكيةالالمياه و للغاز و الذكية المراقبة خالل مبادرات مثل المباني الذكية و 

 
تقديم الساعية إلى ، تأثير عميق على دولة اإلماراتوانتهى دبوسي إلى القول: "سيكون لمفهوم "إنترنت كل شيء" 

اإلمارات إذ ستصبح  "،4141الدولي كسبو استضافة فعاليات عالمية مثل "إو  "دبي المدينة الذكية"مبادرات مثل 
الواسعة التي اكتسبناها من العمل في كثير من خالل االستفادة من خبرتنا  ،شرق األوسط قادرةالوغيرها من دول 

رساء معايير جديدة على تحسين في العالم، البارزة المدن الذكية مشاريع من  الحياة اليومية للمواطنين والشركات، وا 
 ".في السوق العالمية

 
نتائج بحث جديد يتناول السلوكيات عن  "جيتكس"النقاب خالل معرض ومن المنتظر أن تكشف "سيسكو" 

المختصة  "سيسكوالتي تقدمها ِفرق "أحدث الحلول مستعرضة ، اإلماراتبدولة في أماكن العمل والتوجهات األمنية 
بهذا المجال. جدير بالذكر أن جناح الشركة في المعرض سيكون في قاعة زعبيل ضمن قسم "جلف كومس" وتحت 

 .Z-B40الرقم 
 

 -انتهى-
 

 لمزيد من المعلومات
 بمنطقة الشرق األوسط «سيسكو»أخبار 

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 

 «سيسكو»معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 

 

 :نبذة عن شركة سيسكو
تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميا  في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق NASDAQ: CSCO) الرمز
اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء 

 .  http://thenetwork.cisco.comزيارة 
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وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها سيسكو 
 في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع 

kswww.cisco.com/go/trademar إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك.
 .ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى

 
 لالستفسارات اإلعالمية

 فراس حمزة
 واليس لالستشارات التسويقية

 1950 390 4 971+هاتف: 
mc.com-cisco@wallis 
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