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االفتتاحي في المنتدى  يلقي الخطابجون تشيمبرز، رئيس مجلس إدارة سيسكو، 
 بدبي  2015العالمي إلنترنت األشياء 

  
ندوة منفصلة وأربع حاالت نموذجية لمشاريع العمالء،  28كثر من كلمة و أ 13 الدورة الثالثة من المنتدى تقّدم

  ساعة من فرص التواصل 35وأكثر من 
 

: أعلنت اليوم سيسكو أن السيد جون تشيمبرز، رئيس مجلس إدارة 2015نوفمبر  29دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 8و  6اء، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بين سيسكو، سيحضر الدورة الثالثة من المنتدى العالمي إلنترنت األشي

. ويلقي جون تشيمبرز كلمة حول دور إنترنت األشياء في إيجاد عالم جديد من اإلمكانات، وكيف تحتاج 2015ديسمبر 
ة التحتية الدول والمدن والمؤسسات، فيما تدخل حقبة من التحول الرقمي، إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع البني

الوطنية على مستوى ضخم. كما يركز في حديثه على القدرات التي يتمتع بها التحول الرقمي لتحقيق أثر إيجابي ومستدام 
 على كافة جوانب المجتمع.  

 
وباإلضافة إلى خطاب جون تشيمبرز، يعد المنتدى العالمي إلنترنت األشياء ببرنامج حافل بالفعاليات التي تركز بشكل 

التي يتيحها  ي على التحوالت الهائلة التي تكتسب زخمًا في جميع القطاعات، لتساهم في خلق عالم جدد من الفرصأساس
ندوة منفصلة وأربع حاالت نموذجية لمشاريع العمالء، وأكثر من  28كلمة و أكثر من  13إنترنت األشياء. يضم المنتدى 

مشارك من القطاعات الحكومية والشركات  1500ألكثر من ليكون المنصة المثالية  -ساعة من فرص التواصل  35
الخاصة والمؤسسات التعليمية حول العالم، ليتواصلوا ويتعاونوا فيما بينهم ويتبادلوا الخبرات حول أحدث التطورات والتطبيقات 

  الناشئة في استراتيجيات ومشاريع إنترنت األشياء. 
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بادلوا الحديث عن االبتكارات واإلنجازات الفريدة في المجال التقني منذ آخر دورة كما يشّكل المنتدى فرصة لقادة القطاع ليت
للمنتدى، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات الماثلة أمامنا. وبفضل نخبة متميزة من خبراء إنترنت األشياء الذين 

 يستعرضون أحدث التطورات والتطبيقات المتميزة، تغطي مواضيع الجلسات ما يلي: 
 

  دوغ ديفيس، نائب الرئيس األول والمدير العام لمجموعة  -إنترنت األشياء والخمسون عامًا المقبلة من قانون مور
 إنترنت األشياء لدى شركة إنتل. 

  كيث نوسبوش، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  -تقنيات إنترنت األشياء القابلة للقياس تعزز الربط المؤسسي
 . التنفيذي، روكويل أوتوميشن

  األستاذ الدكتور سيغفريد روسورم، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، شركة سيمنز  -شبكة من األنظمة لعالم رقمي 
  الدكتور بريث بانرجي، نائب الرئيس التنفيذي،  -دعم حقبة جديدة من الذكاء العملياتي من خالل إنترنت األشياء

  والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شنايدر إلكتريك.
  ويليام رو، الرئيس التنفيذي لدى جنرال إلكتريك ديجيتال، والرئيس  -اإلنترنت الصناعي وقوة تحول الخدمات

 التنفيذي الرقمي لدى جنرال إلكتريك.  
  الكلمة الرئيسية من مؤتمر ثري إم العالمي إلنترنت األشياء، أشيش كاندبور، نائب الرئيس األول للبحث والتطوير

 ذي للتكنولوجيا، شركة ثري ام. والرئيس التنفي
 

وأخيرًا، تتاح للمشاركين فرصة االّطالع على تطبيقات متعددة لألفكار في دبي ضمن جولة المدينة الذكية، حيث يمكن 
للمشاركين في الجولة االطالع على كيفية اجتماع الخدمات المقدمة في المدينة ضمن بنية تحتية موحدة. أما الجانب األبرز 
في الجولة فسيكون في مركز القيادة والتحكم، والذي يشهد استعراض التكامل األفقي لمعظم التطبيقات العملية في منصة 

لشركاء وتحليل البيانات المتطورة، المدينة الرقمية، مما يساعد في تجميع البيانات من مختلف أنظمة االستشعار والحلول وا
نية وتطبيقات الشركاء. ويمكن للمشاركين تجربة مسار المدينة للتحول المستقبلي، إلى جانب طيف واسع من الخدمات العمرا

 إما في جولة سيرَا على األقدام أو جولة فردية حول مركز دبي التجاري العالمي، او جولة بالحافلة في مدينة دبي للتصميم. 
 

نتل بصفتها راعي النخبة، وكاًل من يتضمن المنتدى العالمي إلنترنت األشياء مشاركة "اتصاالت" بصفتها راعي ًا البتكار، وا 
 سيمنز وجنرال إلكتريك وشنايدر إلكتريك وروكويل أوتوميشن كرعاة ممتازين. 

  
نائب الرئيس لتسويق المنتجات والحلول لدى سيسكو، الراعي التنفيذي للمنتدى في تعليقه على األمر قال انبار السر راب، 

تمثل استضافة المنتدى العالمي إلنترنت األشياء إنجازًا رائعًا لدبي، يرّسخ مكانتها الهامة كأحد العالمي إلنترنت األشياء: "
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أبرز المدن الصاعدة على خارطة إنترنت األشياء. فقد حققت دبي نجاحات باهرة في تسريع كافة جوانب تخطيط وتنفيذ 
ياء كأساس للتحول الرقمي في الدولة والمدن المدن، ونتوقع أن ينعكس ذلك النجاح على تطوير قطاع إنترنت األش

كما ستتاح لنا فرصة استعراض المبادرات التقنية الفريدة، وأتطلع إلى حضور المنتدى وما سيشهده من إعالنات والقطاعات. 
 وخطابات وندوات وجلسات نقاش وتواصل." 

  
 انتهى

 
 الروابط والعناوين: 

  إلنترنت األشياء:   لمزيد من التفاصيل حول المنتدى العالميhttps://www.iotwf.com/ 
    :أخبار الشرق األوسطhttp://newsroom.cisco.com/me  

 
 :ذة عن شركة سيسكونب

 ت والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمزتعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلوما
(NASDAQ: CSCO على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات ،

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

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

 الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع
.www.cisco.com/go/trademarks  .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
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