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 منتدى «سیسكو كونیكت قطر» ینعقد من جدید بالدوحة

» یلتئم من جدید بالعاصمة القطریة في نوفمبر المقبل لتعریف 2014«سیسكو كونیكت قطر 
قادة األعمال والخبراء التقنیین في قطر برؤیة سیسكو للتقنیة وتحوالتھا الراھنة وآفاقھا 

 المستقبلیة   

 الدوحة، قطر

ر أن ینعقد هذا  قالت الیوم «سیسكو» إنها تعتزم تنظیم منتدى «سیسكو كونیكت قطر» مجددًا حیث من المقرَّ
 ».فندق سانت ریجیس الدوحة في «2014 نوفمبر 18العام یوم الثالثاء 

، متیحًا 2012وانعقد المنتدى ذاته في السابق باسم «سیسكو إكسبو قطر» والتأمت آخر دوراته في عام 
للمشاركین والحاضرین فرصة قلَّ مثیلها للتعارف وتبادل اآلراء واألفكار والتعرُّف عن كثب على سبل تحفیز 

وتعزیز نجاح القطاعین العام والخاص، السیما على صعید اتخاذ قرارات أفضل تدعم اإلنتاجیة ووتیرة 
 االستثمار.

» تحت شعار «إنترنت كل شيء: الغد یبدأ من هنا» 2014 قطر كونیكتوتنطلق أعمال منتدى «سیسكو 
بمشاركة المئات من قادة األعمال وصناع القرار وكبار الخبراء التقنیین في قطر وحشد من عمالء الشركة 

العالمیة إلى جانب خبراء تقنیین وٕاعالمیین وصحفیین، وسیناقش المجتمعون أحدث التوجهات والحلول 
 واالبتكارات التقنیة.

ویقول خبراء «سیسكو» إن حقبة «إنترنت كل شيء» تتمحور حول إقامة صلة شبكیة فیما بین األفراد 
والعملیات والبیانات واألشیاء، وستشهد إمكانات غیر مسبوقة وتجارب ثریة وفرصًا اقتصادیة هائلة إذ تقدِّر 

 .2030 ملیار من األشیاء ستتصل بالشبكة بحلول العام 500المؤسسات االستشاریة العالمیة أن نحو 

» الصادر عن 2014وكانت قطر قد احتلت مؤخرًا مرتبة متقدمة في «التقریر العالمي لتقنیات المعلومات 
اقتصادًا حول 148«المنتدى االقتصادي العالمي» برعایة «سیسكو». فوفقًا للتقریر المذكور الذي یقّیم قدرات 

العالم في تسخیر تقنیات المعلومات واالتصاالت من أجل دعم النمو ورفاهیة الشعوب، احتلت قطر المرتبة 
 ، لتستحوذ على المرتبة األولى عربیاً .(NRI) عالمیًا على «مؤشر الجاهزیة الشبكیة» 23



 

وخالل السنة الماضیة، واصلت قطر ترقیة البنیة التحتیة لتقنیات المعلومات واالتصاالت (حیث تحتل المرتبة 
) للحكومة القطریة 3، بفضل الجهود الدؤوبة والرؤیة الواثقة (المرتبة )18) وكذلك اإلقبال علیها (المرتبة 31

التي جعلت من تقنیات المعلومات واالتصالیة أحد أركان تنویع قاعدة االقتصاد وتعزیز اإلنتاجیة على امتداد 
القطاعات المختلفة. كذلك ُتصنف قطر ضمن أبرز عشرة بلدان عالمیًا من حیث عدد مستخدمي اإلنترنت 

)، األمر الذي 10) وعدد وصالت اإلنترنت (المرتبة 8) وعدد المنازل التي تملك حاسوبًا (المرتبة 9(المرتبة 
 ).8عزز تأثیر كل ما سبق في التنمیة االجتماعیة (المرتبة 

» عدد من كبار المسؤولین التنفیذیین في «سیسكو» 2014 قطر كونیكتوسیتحدَّث خالل منتدى «سیسكو 
من حول العالم، وسیتطرق المتحدثون إلى الدور المؤثر لحقبة «إنترنت كل شيء» في تغییر معالم صناعة 

 تقنیات المعلومات واالتصاالت ناهیك عن إثراء التجربة الیومیة، الفردیة والمؤسسیة على السواء.

ومن بین أبرز عمالء «سیسكو» المرموقین في قطر: مؤسسة قطر، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومركز 
السدرة للطب والبحوث، ومطار الدوحة الدولي الجدید "مطار حمد الدولي"، وأكادیمیة أسبایر. ویتواصل دعم 

 للمباني الذكیة المتصلة شبكیًا Smart+Connected«سیسكو» على أكثر من صعید، مثل التقنیة المتطورة 
 وحلول Connected Energyالتي تسهم في تحقیق رؤیة قطر واستثمارها في المدن الذكیة، وكذلك حلول 

AdvancedMalware Protection.وحلول حمایة مراكز البیانات  

» معرضًا تفاعلیًا بعنوان «عالم الحلول» 2014 قطر كونیكتوسیشاهد الحضور خالل منتدى «سیسكو 
یتضمن عروضًا للمنتجات والتقنیات والحلول الفائقة من «سیسكو» ومنظومة شركائها. وفي المنصات 

المخصَّصة لشركاء «سیسكو» سیقدِّم كبار المهندسین مشورتهم بشأن االرتقاء بأداء البنیة التحتیة الشبكیة 
 المؤسسیة إلى أبعد حدود ممكنة.

» أیضًا عروضًا تقنیة وجلسات منفصلة یقودها خبراء مختصون من 2014 قطر كونیكتوسیشهد «سیسكو 
«سیسكو»، إلى جانب جلسات شركاء «سیسكو» وورش العمل المشتركة لتعریف الحاضرین بالممارسات 

والتحدیات والتطورات والتحوالت األخیرة بما یدعم الشركات التي یمثلونها في التخطیط برؤیة استشرافیة بعیدة 
 األمد.

 ممثلون عن نخبة من الشركات الكبرى والشركات متوسطة الحجم، والمؤسسات المنتدىویشارك في أعمال 
دة بالخدمة، منهم كبار المدیرین والتنفیذیین وصناع القرار ومشرفي  والهیئات الحكومیة، والشركات المزوِّ

ومهندسي الشبكات ممَّن یسهمون في تحدید معالم مستقبل قطر، ویتماشى ذلك مع رؤیة «سیسكو 



 

قطر» بأن یكون منتدى التقنیة واألعمال األبرز الذي یلتئم بحضور كافة المعنیِّین بصناعة تقنیات كونیكت
 المعلومات واالتصاالت من أجل أن تكون هذه الصناعة الحیویة مستدامة في قطر.  

وعن المنتدى المرتقب، قال محمد حمودي، مدیر عام «سیسكو قطر»: "یسرنا في سیسكو قطر أن نستضیف 
 قطر. تقف قطر الیوم، مثل بقیة بلدان العالم، على عتبة حقبة إنترنت كل كونیكتمجددًا منتدى سیسكو 

شيء، وهي الحقبة التي ستشهد بفضل االتصالیة الشبكیة البینیة تغیرات هائلة في كافة مناحي حیاتنا الیومیة 
ستصب في مصلحتنا جمیعًا، بدءًا من البنیة التحتیة االجتماعیة والمواصالت والخدمات العامة، ووصوًال إلى 
الرعایة الصحیة والتعلیم. ونحن واثقون أن جدول أعمال منتدى هذا العام واللقاءات والحوارات التي سیشهدها 
ستمثل منطلقًا لمزید من األفكار الریادیة واالبتكارات التقنیة المواكبة لصناعة تقنیات المعلومات واالتصاالت 

الراهنة والمستقبلیة، ال في قطر فحسب، بل في كافة أرجاء الشرق األوسط". 

لین2014 قطر كونیكتُیشار إلى أن حضور منتدى «سیسكو    فقط. » یقتصر على المدعوین والمسجَّ

 

 
 - انتهى -

 :نبذة عن شركة سیسكو
تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالیة "ناسداك" 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من خالل إثبات NASDAQ: CSCO) تحت الرمز
أن تحقیق اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. لمتابعة أخبار سیسكو، 

  .http://thenetwork.cisco.com الرجاء زیارة 

### 

سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات 
التابعة لها في الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر 

.إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه الوثیقة www.cisco.com/go/trademarks الموقع 
 .هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة أخرى

  
 لالستفسارات اإلعالمیة

 فراس حمزة

 والیس لالستشارات التسویقیة
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