خبر صحافي للنشر
 81مايو 4182

تعرض حلول االستفادة من الفرص في سوق "اإلنترن

لكل شيء" العالمية البالغة  81تريليون دوالر

"سيسكو" تشارك في "كيتكوم  "4102راعياً ذهبياً
الدوحة ،قطر
أعلن

اليوم شركة "سيسكو" أنها ستشارك في "مؤتمر ومعرض قطر الثالث لتكنولوجيا المعلوما

واالتصاال "

(كيتكوم  ،)4182راعياً ذهبياً للحدث .وتعتزم "سيسكو" تسليط الضوء خالل مشاركتها في الحدث ،الذي سيقام بين

 42و 41مايو الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتم ار  ،على اإلمكانيا
بـ"إنترن

كل شيء"ُ ،بغية تحسين مستويا

والفرص التي يتيحها ما با

العمل والمعيشة.
وتكنولوجيا المعلوما

ويشتمل الحدث المرتقب ،الذي تُنظمه و ازرة االتصاال
معرض ومؤتمر وفعالية للجوائز ،ومن شأنه أن يكون داعماً قوياً لقطاع تقنية المعلوما

في قطر ،التي تلعب دو اًر ريادياً في إمكانيا

ُيعرف

برعاية و ازرة الداخلية في قطر ،على
سريع النمو

واالتصاال

الربط العالمية ،إذ تحتل المرتبة األولى عربياً والثالثة والعشرين على

مستوى العالم في مؤشر الجاهزية الشبكية  4182الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،بفضل النفاذ شبه

العالمي الواسع إلى اإلنترن

عريضة النطاق .ومن المقرر أن تستضيف الدوحة في ديسمبر المقبل فعاليا

"تيليكوم العالمي لالتحاد الدولي لالتصاال

 ،"4182أحد أكبر الفعاليا

داللة على رفعة المكانة التي تتمتع بها قطر في قطاع االتصاال

الدولية في قطاع االتصاال

بالعالم ،في

العالمي.

وتشارك "سيسكو" في "كيتكوم  "4182بمنصة عرض مصممة وفق أحدث التقنيا  ،عارضة منتجا
المرتبطة بمفهوم "اإلنترن

مبتكرة في شتّى المجاال
بها والبيانا التي تتولّد من حولهم واألشياء التي تحيط بهم في حياتهم .ويقود مفهوم "اإلنترن
عالمية ذا

إمكانيا

لكل شيء" ،التي تربط ما بين البشر والعمليا

قدر أن حجمها سيبلغ خالل السنوا
هائلة ،وُي ّ

مؤتمر

وخدما

التي يقومون

لكل شيء" سوقاً

العشر المقبلة  81تريليون دوالر.

Page 2 of 3

وأشار محمد حمودي ،المدير العام لشركة "سيسكو قطر" ،بمناسبة اإلعالن عن رعاية سيسكو لمؤتمر ومعرض
هيأة لالرتقاء سريعاً بمستوى الحياة في قطر ،بفضل ما قال إنها
"كيتكوم  ،"4182إلى أن "اإلنترن لكل شيء" ُم ّ
بنية تحتية سريعة التطور ،وفعاليا رياضية عالمية مستندة إلى أرفع التقنيا  ،ومشاريع عمالقة ،ومباد ار لمدن
ذكية.
القطرية إيجاد موظفي تقنية معلوما

موهوبين وتدريبهم ،كي تتم ّكن من

يتعين على الشركا
وأضاف حموديّ " :
مهنيين
جني فوائد "اإلنترن لكل شيء" ،ال سيما وأن قطر تستضيف قاعدة تعليمية راسخة لدعم الجيل التالي من ال ّ
العاملين في مجال تقنية المعلوما من ذوي المها ار العالية ،وهو الجيل الذي سيكون أحد المحركا الدافعة
الزدهار البالد وترابطها التقني في المستقبل".
وتُغطّي الحلول الكثيرة التي ستعرضها "سيسكو" في "كيتكوم" مجاال
والتشبيك المعرف برمجياً والتعاون والقد ار التنقلية واالتصاال

تقنية واسعة ،تشمل األمن ومراكز البيانا

المتنقلة .ويشارك في المعرض على منصة "سيسكو"

اآللية" ،إحدى أبرز الشركا

رقم  C14ك ّل من شركة "الخليج للحاسبا
بالتينياً لـ"سيسكو" ،وشركة "آي  2سولوشنز" التابعة لمجموعة "ميديز" ،والتي تعد إحدى الشركا
تقديم المنتجا

والخدما

المقدمة للحلول التقنية في المنطقة ،راعياً

التقنية في قطر ،راعياً ذهبياً لـ"سيسكو".

ومن المقرر أن يلتقي حمودي يوم  42مايو ممثلين عن وسائل اإلعالم على هام
"سيسكو" المتسعة في قطر ،وكيف يمكن للشركا

وقع

المحلية االستفادة من "إنترن

حديثاً مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" لالتصاال

السحابية والخدما

المدارة لدى الشركة.
ُ

الرائدة في مجال

الحدث .وسيتناول اللقاء أعمال

كل شيء" .وكان

"سيسكو" قد

ُبغية تطوير مبادرة "المدينة الذكية" وتقنيا

طى ثابتة على طريق إنجاز الخطة الوطنية لالتصاال
ُيشار إلى أن قطر ّ
تتقدم سريعاً ُ
وبخ ً
 ،4182التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد المعرفي بما ينسجم ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية .4101

الحوسبة

وتقنية المعلوما

نبذة عن شركة سيسكو:

 -انتهى -
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تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلوما

الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركا
اإلنجا از

والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تح

في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبا

أن تحقيق

المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل .لمتابعة أخبار سيسكو ،الرجاء زيارة

. http://thenetwork.cisco.com
سيسكو وشعار سيسكو هي عالما

في الواليا

تجارية أو عالما

###

تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركا

المت حدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالما

.www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالما

سيسكو التجارية عبر الموقع

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 لالستشا ار التسويقية

هاتف+971 4 390 1950 :

cisco@wallis-mc.com

التابعة لها

