
      
 

ن صحفيبيا  
 

 
  مؤتمر نتوركرز في منطقة الشرق األوسط أول سيسكو تعقد فعاليات 

 
تنظم  ،صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين رعاية تحت

ت المعتمد  لتزويد عمالئها وشركائها في منطقة سيسكو ملتقى الشبكا

أوربا والشرق األوسط وإفريقيا  بمعلومات هامة حول تكنولوجيا سيسكو 

  المبتكرة 
 

 
عن تفاصيل أمس كشفت سيسكو : 2009ديسمبر  8الخليج،  البحرين،

الذي سيعقد في مملكة  "2010سيسكو نتوركرز البحرين "مؤتمر 

هي المرة األولى و. 2010مارس  31ولغاية  28البحرين في الفترة من 

في هذا الملتقى المعتمد مثل  التي تستضيف بها منطقة الشرق األوسط

الذي تنظمه بالتعاون  "نتوركرز البحرين"ويمثل مؤتمر . مجال الشبكات

ع حكومة مملكة البحرين وبدعم من صاحب السمو الشيخ سلمان بن م

حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة 

سيسكو في مجال تعزيز التزامها ومواصلة استثمارها في منطقة الشرق 

  . األوسط

  

إن حكومة البحرين : "يفة وزير شئون مجلس الوزراء، قائالوخالل المؤتمر الصحفي، صرح معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خل

عديد من الجوانب ال، إذ يعد هذا الحدث الرائد مبادرة أخرى لها العالمية تفتخر وتتشرف بأن تحظى بهذه االستضافة من قبل سيسكو

ما يحقق طموحات القيادة الرشيدة ب  لها وترجمة للمبادئ األساسية 2030اإلقتصادية في تحقيق أهداف رؤية البحرين  التي تساهم

في ازدهار بالدنا، من خالل عقد شراكات دولية من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة العجلة االقتصادية، إلى جانب العمل على إنشاء 

  ".بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البنية االستثمارية للبحرين وتربطها باالقتصاد العالمي

  

خر، تحدث السيد دنكن ميتشل النائب األول لرئيس األسواق الناشئة لمنطقة الشرق األوسط بشركة سيسكو والراعي من جانب آ

تدعم الدولة  حيث قطاع االتصاالت تتمتع مملكة البحرين ببيئة تنظيمية متطورة في"" :التنفيذي لمؤتمر شركاء سيسكو، قائالً

الذي تشهده معدالت نمو الناتج النمو المضطرد ات اإلنتاجية، هذا باإلضافة إلى دعم لتسخير قوة الشبكات وتعزيز مستويمواطنيها و

ومن شأن هذه االستراتيجية أن تعزز المكانة التنافسية للبحرين . المحلي اإلجمالي وما ينتج عنها من ارتفاع في مستويات المعيشة

وقد وجدت سيسكو في مملكة البحرين موقعاً متميزاً إلطالق . ةوأن تساهم في رفع مستوى تطور المواهب المحلي على خريطة العالم

طارق غول المدير العام : من اليسار الى اليمين
دنكن ميتشل النائب  للخليج العربي بشرآة سيسكو، 

الشرق األول لرئيس األسواق الناشئة لمنطقة 

معالي الشيخ أحمد بن  ، األوسط بشركة سيسكو

 عطية اهللا آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء

السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي  لمملكة البحرين، 
  لمملكة البحرينلهيئة الحكومة اإللكترونية 
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نحن و . أعمالها، حيث افتتحت مركزها الخاص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمنطقة الخليج في العاصمة البحرينية المنامة

أول مؤتمر سيسكو نتوركرز يقام فخورون في سيسكو بتعاوننا مع البحرين، كما يشرفنا أن نحظى بموافقة الحكومة على استضافة 

 ". في هذه الدولة الرائدة في منطقة الشرق األوسط، حيث يمثل فعالية رائدة لخبراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  
 
 

 :المعلومات الرئيسية

لمعلومات نتوركرز بأنها توفر منصة التقاء فريدة وهامة تزود خبراء تكنولوجيا االتصاالت واسيسكو  تتميز مؤتمرات •

قاء الخبراء، هذا باإلضافة إلى منحهم رؤية حول التوجهات الحالية والمستقبلية في تلإلبعروض تقنية متعمقة وفرصة 

فرصة مثالية للتثقيف والتعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم كما تعتبر هذه الفعالية . مجاالت اختصاصهم

 ".المعرفة قوة"مؤتمر سيسكو نتوركرز لهذا العام شعاراً موحداً حول العالم هو  ويحمل. في تعزيز نمو أعمال الشركات

فعاليات من هذا النوع تتوزع في أنحاء العالم،  10سيسكو نتوركرز البحرين إلى مجموعة مختارة تضم تنضم فعالية  •

ومن المقرر . رجنتين وأسترالياوتضم مؤتمرات مشابهة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وبرشلونة والمكسيك واأل

وتستقطب ما  1التي تستضيف جائزة طيران الخليج الكبرى لسباقات فورموال  أن يعقد المؤتمر في حلبة البحرين الدولية

 . شخص من أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا 1800يفوق 

فبفضل كونها مركزاً مالياً قوياً في . ة الخليجتمثل مملكة البحرين موقعاً استراتيجياً بالنسبة لشركة سيسكو في منطق •

المنطقة، وتمتعها بخطوط مواصالت متميزة وإطار تنظيمي متطور وثقافة غنية، تعتبر المملكة الوجهة المثالية الستضافة 

افتتحت مؤخراً  حيث شركة سيسكو بعالقة تعاون متينة مع الحكومة البحرينية تفخر باإلضافة إلى ذلك. مؤتمر نتوركرز

من جهة أخرى، تعتبر البحرين مركزاً لخدمات سيسكو في . أحدث فروعها في الشرق األوسط في مرفأ البحرين المالي

الذي يدعم توصيل التكنولوجيا ت تضن المملكة مركز بيانات اإلنترنحيث تح مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 . Cisco TelePresenceمن ضمنها تكنولوجيا سيسكو للتواجد عن بعد  المتعددة إلى مكاتب عديدة في المنطقة،

خمس فعاليات فريدة تنعقد بشكل متزامن، وهي مصممة بما يالئم  2010تضم فعالية سيسكو نتوركرز البحرين  •

 :االحتياجات التقنية المختلفة للحضور، وتضم ما يلي

o زائر، وسيتناول االبتكارات التكنولوجية  1800ب نحو مؤتمر نتوركرز التقني الرئيسي، والذي يتوقع أن يستقط

 .التي تشمل حلول وهيكليات تكنولوجيا سيسكو

o لمدراء المعلوماتية وتنفيذيي تكنولوجيا المعلومات تستهدف هذه الفئة من القطاع ندوة. 

o  مؤتمرIT Insight  طاعمن مدراء تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار في الق 150الذي سيحضره نحو. 

o  من أبرز وسائل اإلعالم ومحللي القطاع 40فعالية متخصصة لإلعالم والمحللين سيحضرها نحو. 
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o  حفل توزيع جوائز االبتكار، والذي يكرم اإلنجازات البارزة التي تتميز باالبتكار في مجاالت األعمال

 . والتكنولوجيا

 :تاليةجلسة في المجاالت ال 200أكثر من  يقدم مؤتمر نتوركرز البحرين •

o 168  مجاالت تكنولوجية 8جلسة نقاش موزعة على 

o 17 ندوة تقنية 

o 24 دراسة في مجال العمالء 

o  تجارب عملية ومنح شهادات اعتماد المسار المهني من سيسكو 

o  برنامج فعال إللقاء الخطابات يتضمن تجربة فريدة بتقنية التواجد عن بعدTelePresence  ،بالتصوير المجسم

 . حدثين من كبار تنفيذيي سيسكو وكبار المسؤولين الحكوميينوتضم مجموعة مت

o  معرض"World of Solutions"  شريكاً استراتيجياً، يستعرضون  45تشارك فيه سيسكو إلى جانب أكثر من

 . من خالله أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة

 : ليةوسيستفيد المشاركون في مؤتمر نتوركرز البحرين أيضاً من المزايا التا •

o  على تذاكر الطيران على متن طيران الخليج، وخصومات % 50خصم  –خصومات على تذاكر السفر واإلقامة

 على أسعار الفنادق لجميع المشاركين

o إعفاء من رسوم تأشيرة الدخول وتخصيص بوابات لتسريع المرور عبر الجمارك 

o ثقافة واإلعالم في البحرينحزمة ترفيهية مطورة تتضمن حضور أمسية خاصة تستضيفها وزارة ال . 
 

 
 :الروابط الرئيسية

 
 :لمزيد من المعلومات حول سيسكو نتوركرز •

 http://www.cisco.com/web/learning/le21/le34/learning_networkers_home.html 
 :وكيفية التسجيل 2010د من المعلومات حول سيسكو نتوركرز البحرين لمزي •

 networkers/bahrain/index.html-http://www.cisco.com/web/emergingmarkets/cisco 
 
 

  http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html :ول سيسكوللمعلومات اإلخبارية ح
 
  

 
  حول سيسكو
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من أكبر الشركات العالمية في  (NASDAQ: CSCO)تحت الرمز " ناسداك"، المدرجة في بورصـة األوراق المالية "سيسكو"تعد 

لمزيد من المعلومات  .على تغيير مفهوم التواصل واالتصال والمشاركة بين األفراد والمجتمعاتقطاع حلول الشبكات والتي تعمل 

: لمتابعة أخبار سيسكو يرجى زيارة الموقع. http://www.cisco.com حول سيسكو يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

http://newsroom.cisco.com .  
  

  

  

  

  
 

 لالتصال

 عالقات المستثمرين المحللين اإلعالم والصحافة

  بشرى بلعربي

  ميماك أوغلفي وماتر
043050317  

Bouchra.belarabi@ogilvy.com 
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 sharobin@cisco.com 
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