
	  	  

 
 

- 360 موبايیل مؤتمرفي  متحدثيین جددد عن علنت"جي إإسس إإمم إإيیهھ"  االمتنقلة لالتصاالتت ةاالعالميی االراابطة 	  
االشرقق ااألووسط 	  

 
-360 موبايل" مؤتمر في التسجيل باب دبي في الآن مفتوح" الأوسط الشرق  	  

 
 ااتتمؤتمر سلسلة متحدثيین إإضافيیيین فيعدةة  عن االيیوممت رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" أأعلن :٬، لندنن2015 يیوليیو 28
– 360 موبايیل" ووتجمع قائمة االمتحدثيین  .2015 أأكتوبر 21وو 20خاللل يیومي  ددبي في عقدتس يتاالاالشرقق ااألووسط"  

٬، بما في ذذلك في االمنطقة االحيیويي االمتنقلة التصاالتتاا قطاععاالموسعة كبارر االمسؤووليین االتنفيیذيیيین من مختلف أأنحاء 
قطاعع  مستقبل لمناقشة ٬،االقطاعع ووهھھھيیئاتت ٬،االماليیة االخدماتت ووشركاتت وواالبائعيین٬، ٬،شبكاتت ااالتصاالتت االمتنقلة مشغلي

.أأفريیقيیا ووشمالل ااألووسط االشرقق منطقةااالتصاالتت االمتنقلة في   
 

  :من كالً  في هھھھذاا االحدثثاالجددد  االمتحدثيین من االمؤكدةة االقائمة ووتضم
-أألكاتيیل"٬، االتقني االفريیق ررئيیسوو للشؤوونن االتقنيیة ااإلقليیمي االتنفيیذيي االرئيیس حجاززيي٬، جمالل • لوسنت"   
"إإرريیكسونن"٬، أأفريیقيیا ووشرقق ااألووسط االشرقق في االمبيیعاتت شؤوونن ررئيیس سعديي٬، ططاررقق •  
ااتصاالتت" "مجموعة٬، االتقنيیة للشؤوونن االتنفيیذيي االرئيیس٬، بامطرفف حاتم •  
ااتصاالتت" "مجموعة٬، ةيیاالتجارر شؤووننلل االرئيیس نائب هھھھيیلد٬، جوررجج •  
االشرقق ااألووسط "هھھھوااوويي٬، "االتسويیق مديیر ٬،يینغك يیانن يینل •  
"االصناعيیة ااإلنترنت شبكة ااتحادد٬، "االتنفيیذيي االمديیر سولي٬، رريیتشارردد لدكتورراا •  
"رريیسرتش ماشيینا"٬، االتنفيیذيي وواالرئيیس االمؤسس هھھھاتونن٬، ماتت •  
"ماستركارردد"٬، أأفريیقيیا ووشمالل ااألووسط االشرقق منطقة االحكوميیة٬، االخدماتت ررئيیس االرئيیس٬، محمد قدااددهه٬، نائب •  
"موررفو"االحكوميیة٬،  االهھويیة حلولل قسم ٬،االتنفيیذيي االرئيیس ائبوويیستيیروويین فانن ميیتيیراانن٬، ن جيیسيیكا •  
"ناتشورراالل سكيیورريیتي أأاليینس" االقانونيیة٬، ااالستشارريیة االلجنة ٬، ررئيیسيیندداالماأأووغو  •  
"فيیزاا" ٬،ووأأفريیقيیا ااألووسط وواالشرقق االوسطى أأووررووبااتت٬، منطقة االمنتج لشؤوونن االرئيیس نائب ماكريیا٬، بولل •  

 
ً سابق عنهھاتم ااإلعالنن  االتي االمتحدثيین قائمة ووتشمل من: كالً  ا  
رراابطة "جي  إإددااررةة مجلس ررئيیس وونائب ٬،"ااتصاالتت" لمجموعة االتنفيیذيي االرئيیس جلفارر٬، االكريیم عبد أأحمد •

إإسس إإمم إإيیهھ"  
– االقطاعع في عالمي رراائد فوكس٬، بوبب • " إإمم بي آآيي" شركة وواالترفيیهھ٬، ووااإلعالمم ااالتصاالتت مجالل في 

االعالميیة االتجارريیة للخدماتت  
"كونتروولز باسيیفيیك" لشركة االتنفيیذيي٬، وواالرئيیس االتنفيیذيي ااإلددااررةة مجلس ررئيیس ررااهھھھوالنن٬، دديیليیب •  
إإندوونيیسيیا في وواالتطويیر للبحث "سامسونج" معهھد مديیر بويیديیمانن٬، أألفريید •  
أأناليیتيیكس"شركة "كزااالمم االمديیر االعامم٬،  ززيیبي٬، غي •  
"ززيین" لمجموعة االتنفيیذيي االرئيیس ٬،جنهھايیمريیج سكوتت •  

 
"سيیجتمع قاددةة االقطاعع في مؤتمر  :رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" في االتسويیق لشؤوونن االتنفيیذيي االرئيیس أأووهھھھارراا٬، مايیكل قاللوو
–360 موبايیل’ االمناططق  أأكثر ووووضع خاررططة االطريیق للقطاعع في ووااحدةة من لمشارركة االريیاددةة االفكريیة‘ االشرقق ااألووسط 

ااالتصاالتت االمتنقلة حولل االعالم. ووتشمل مجموعة االمتحدثيین لهھذاا االعامم شخصيیاتت مؤثرةة من جميیع في مجالل اابتكاررااً 

http://www.gsma.com/


	  	  

 االمعلوماتت تباددلللفي ددبي ووسوفف يیجتمع االمتحدثونن سريیع االتوسع في االمنطقة. االمتنقلة  ااالتصاالتت قطاععأأنحاء 
- يیة االرقميیة٬، ووااألمن االرقمي٬، ووإإنترنت ااألشيیاءوواالهھو حولل موضوعاتت مثل االتجاررةة االرقميیة٬،وواالرؤؤىى  ووشرحح كيیف  
".االمنطقة في على حد سوااء وواالناشئة االمتقدمة ااألسوااققتحويیل في ااالتصاالتت االمتنقلة  تساهھھھم  

 
- 360عقد مؤتمر "موبايیل تم ٬، سيیااآلنن عامهھ االثالثوومع ددخولهھ  أأكتوبر  21وو 20على مداارر يیومي االشرقق ااألووسط"  

"جيیتكس"  معرضض االموقع مع وويیتشاررككااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، بدوولة  االتجارريي االعالميفي مركز ددبي  2015
االتسجيیل لحضورر االحدثث متاحح ااآلنن من خاللل ززيیاررةة االراابط االتالي:  .2015

east/-http://www.mobile360series.com/middle  
 

من بعض االجهھاتت االرئيیسيیة في االقطاعع. ووتشمل شركاتت  مجدددااً  رعايیةاالووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن االحدثث قد ااستقطب 
" أأوورريیدوو"وو ؛)االمضيیف االرااعي" (ااتصاالتت" مجموعة منمن االحدثث كال  2015االجواالل االراائدةة االتي تدعم نسخة عامم 

).االفضي االرااعي" (هھھھوااوويي"وو ؛)االذهھھھبي االرااعي" (إإرريیكسونن"وو ؛)االبالتيیني االرااعي(  
 

جيیتكس"" معرضض االشرااكة مع  
- 360"موبايیل سيیتشارركك  يیستقطب وو"جيیتكس" للسنة االثالثة على االتواالي.  معرضض االشرقق ااألووسط" االموقع مع 

االراائدةة في قطاعع تقنيیة االمعلوماتت  االفعاليیاتتأألف من االرؤؤساء االتنفيیذيیيین وويیعتبر ووااحدااً من  25"جيیتكس" أأكثر من 
"موبايیل  ااتتمؤتمر سلسلة االحاضروونن فيووجنوبب آآسيیا. ووسيیتمكن فريیقيیا أأووووااالتصاالتت في منطقة االشرقق ااألووسط 

360- االشرقق ااألووسط" من حضورر "أأسبوعع جيیتكس للتكنولوجيیا".   
 

– 360 موبايیل" مؤتمر مع تفاعل "ااألووسط االشرقق   
للمزيید من االمعلوماتت٬، بما في ذذلك كيیفيیة االحضورر أأوو االعرضض أأوو االتحدثث في االمؤتمر٬، االرجاء ززيیاررةة االموقع 

يیمكنكم متابعة آآخر االتطوررااتت وواالتحديیثاتت حولل . east/-obile360series.com/middlewww.mااإللكترووني االتالي: 
– 360مؤتمر "موبايیل  بوكك"  على "تويیتر" ووعبر "فيیس M360ME#وو GSMA@االشرقق ااألووسط" باستخداامم االوسم   

.awww.facebook.com/gsmعلى االراابط ااإللكترووني االتالي:   
 

- -اانتهھى  
 

"إإيیهھ إإمم إإسس جي" االمتنقلة لالتصاالتت االعالمي ااالتحادد عن لمحة  
 وويیقومم. االعالم أأنحاء جميیع في االمتنقلة لالتصاالتت االمشّغلة االشركاتت مصالح االمتنقلة لالتصاالتت االعالمي ااالتحادد يیمثل
 منظومة في شركة 250 من أأكثر مع االعالم في االمتنقلة ااالتصاالتت شركاتت من 800 يیقارربب ما بجمع ااالتحادد

 وومزوودديي االبرمجيیاتت ووشركاتت االمتنقلة ووااألجهھزةة للهھوااتف االمصنعة االشركاتت تشمل وواالتي ااألووسع االمتنقلة ااالتصاالتت
 ااالتحادد وويیشرفف. صلة ذذااتت صناعيیة قطاعاتت في تعمل االتي االمنظماتت إإلى باإلضافة ااإلنترنت٬، ووشركاتت االمعدااتت
ً  االمتنقلة لالتصاالتت االعالمي " االمتنقلة لالتصاالتت االعالمي االمؤتمر" مثل االقطاعع في رراائدةة فعاليیاتت تنظيیم على أأيیضا

".360 موبايیل" مؤتمرااتت ووسلسلة" شنجهھايي االمتنقلة لالتصاالتت االعالمي االمؤتمر"وو  
 

٬، كما www.gsma.com: للمزيید من االمعلوماتت يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني لالتحادد االعالمي لالتصاالتت االمتنقلة
  GSMA@قلة على "تويیتر" عبر: يیمكن متابعة ااالتحادد االعالمي لالتصاالتت االمتن

 
اا االبيیانن هھھھو االنسخة االرسميیة االمعتمدةة. أأّما االترجمة فقد قِدمْت للمساعدةة فقط٬، وويیجب االرجوعع إإنّن نّص االلغة ااألصليیة لهھذ

لنّص االلغة ااألصليیة االذيي يیمثّل االنسخة االوحيیدةة ذذااتت .االتأثيیر االقانوني    
 

تصالللال  
االمتنقلة لالتصاالتت االعالمي ااالتحادد لصالح  

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.mobile360series.com%2Fmiddle-east%2F&esheet=51147877&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.mobile360series.com%2Fmiddle-east%2F&index=1&md5=b83ba601fe9f296493f9c19bce1037f6
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.mobile360series.com%2Fmiddle-east%2F&esheet=51147877&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.mobile360series.com%2Fmiddle-east%2F&index=2&md5=d3a1e0a666f81765b8626eb993b4903f
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FGSMA&esheet=51147877&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=%40GSMA&index=3&md5=40f1249ece57f2957ddfdc1d5e8dd7f1
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgsma&esheet=51147877&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.facebook.com%2Fgsma&index=4&md5=e54ef984c355c605f58f3a7ea9877443
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.gsma.com&esheet=51147877&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.gsma.com&index=5&md5=37231710329d0abcc7f6ebe43db7bbac
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FGSMA&esheet=51147877&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=%40GSMA&index=6&md5=5e4b82ef7ba7b8acb78ef33307f89cad


	  	  

عباسي أأسد  
4230 861 52 971+ هھھھاتف:  

AAbbasi@webershandwick.comاالبريید ااإللكترووني:   
أأوو  

لراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"االمكتب االصحفي   
pressoffice@gsma.comاالبريید ااإللكترووني:   

 
االمتنقلةااالتحادد االعالمي لالتصاالتت االمصدرر:   

 

 
 

يیمكنكم ااإلططالعع على هھھھذاا االبيیانن االصحفي على شبكة ااإلنترنت عبر االراابط ااإللكترووني االتالي:  
http://www.businesswire.com/news/home/20150723000000/en  
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