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 االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا – 360في سلسلة مؤتمرااتت موبايیل جددد رراابطة جي إإسس إإمم إإيیهھ تعلن عن متحدثيین 
 

ركز على قطاعع االجواالل االضوء على تأثيیر االتقنيیاتت االجديیدةة مثل االذكاء ااالصطناعي٬، وواالتعامالتت سيیسّلط االحدثث االذيي يی
 جي" على االمنطقة 5االخامس "االرقميیة "بلوكك تشايین" وواالجيیل 

 
لذيین ااررفيیعي االمستوىى ااإلضافيیيین االمتحدثيین أأعلنت رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" االيیومم عن عددد من ): بزنيیس وواايیر( –لندنن

نوفمبر  27وو 26االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا"٬، االذيي سيینعقد في ددبي يیومي  – 360في مؤتمر "موبايیل سيیشارركونن 
نسختهھ االساددسة هھھھذاا االعامم٬، االقضايیا االرئيیسيیة في االقطاعع في يیركز على قطاعع االجواالل٬، االذيي . ووسيیتناوولل هھھھذاا االحدثث 2018

لجيیل ليیة مثل االذكاء ااالصطناعي وواالتعامالتت االرقميیة وواااالتي توااجهھ االمنطقة٬، مع االتركيیز بشكل خاصص على االتقنيیاتت االتحويی
 جي". 5" االخامس

 
: يیهھ"إإجونن جيیوستي٬، االرئيیس االتنفيیذيي للشؤوونن االتنظيیميیة في رراابطة "جي إإسس إإمم ووفي سيیاقق تعليیقهھ على ااألمر٬، قالل 
 ددوولل في وااللاالمشغلة للجحيیث تضع االشركاتت  االمتنوعة االمنطقة هھھھذهه أأنحاء جميیع في"يیتمتع قطاعع االجواالل بتأثيیر تحويیلي 

 ققااإلططال عمليیاتتفيیما يیتعلق ب للمستقبل ووتخطط جي" 5مجالل االجيیل االخامس " فيريیاددةة لل ااألسس االخليیجي االتعاوونن مجلس
 االمتحدثيین من رراائعة مجموعة تشارركك. االذكيیة لهھوااتفل ااً متزاايید ااً ااعتمادد االمنطقة في االناشئة ااألسوااقق تشهھد بيینما االتجارريیة٬،
 - االمنطقة جهھتواا االتي االرئيیسيیة وواالتحديیاتت االقضايیا لتوضيیح ااستعداادد علىهھھھم وو االعامم٬، هھھھذااثث االذيي نقيیمهھ في االحد االخبرااء
ً  نتطلع ووإإننا   ".االمثيیر وواالمحفّز للتفكيیر عرضضإإلى اال قدما

 
 ووتضّم قائمة االمتحدثيین االجددد االذيین تّمت إإضافتهھم إإلى جدوولل ااألعمالل ااألسماء االتاليیة:

 
 ااإلددااررةة لـ"أأرراابب أأددفايیزررزز جرووبب"حكم كنفاني٬، ررئيیس مجلس  •
 عال ددوودديین٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة "بيیت أأووااسيیس" •
 ساندرراا دديي ززوويیسا٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشؤوونن االمستهھلكيین في "دديیالوجج سريیالنكا" •
 سليیم االبلوشي٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشؤوونن االبنى االتحتيیة في "ددوو" •
 ي االشرقق ألووسط في شركة "إإرريیكسونن"شفيیق ططراابلسي٬، نائب االرئيیس ااإلقليیمي٬، مديیر االشبكاتت ف •
االشامسي٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشؤوونن ااالسترااتيیجيیة االمؤسسيیة وواالحوكمة للمجموعة في شركة  خليیفة حسن •

 "ااتصاالتت"
 االدكتورر محمد مدكورر٬، نائب االرئيیس للتسويیق وواالحلولل االمتعلقة بالشبكاتت االعالميیة االالسلكيیة في شركة "هھھھوااوويي"   •
 نائب االرئيیس/مديیر منطقة االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا في شركة "إإتش تي سي"ررااميیت هھھھارريیسيینجهھاني٬،  •
 مديیر االتسويیق بيین االمؤسساتت لدىى "آآيي إإنن ددبليیو آآيي" -ووسيیم االعرووصي •
 بشارر عرفهھ٬، االمديیر ااإلدداارريي في منطقة االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا لدىى "آآيیرسس جارردد" •
 ركارردد"إإلسيین يیانيیك٬، نائب االرئيیس االتنفيیذيي لتطويیر ااألسوااقق في "ماست •
 االدكتورر عاططف حلمي٬، االمستشارر ااألوولل٬، مجلس إإددااررةة شركة "أأوورراانج" في االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا •



 ماددهھھھو ددوواا٬، نائب االرئيیس لدىى "رريیاليینس جيیو" •
 االدكتورر حمودد محمد االقصيیر٬، نائب االرئيیس لقطاعع االحوكمة وواالشؤوونن االتنظيیميیة لدىى "إإسس تي سي" •

 
 مة االمتحدثيین االُمعلن عنهھم سابقاً االتي تشمل: ووتنضّم ااألسماء االمذكوررةة أأعالهه إإلى قائ

 
 حاتم ددوويیداارر٬، االرئيیس االتنفيیذيي للعمليیاتت االدووليیة في شركة "ااتصاالتت" •
 "االجزاائر لالتصاالتتفي مؤسسة "االتسويیق  االرئيیسة االتنفيیذيیة لشؤووننبن ززيین٬، إإيیمانن  •
سي بي "لشركاتت ااالتصاالتت (يین ااالدكتورر ليینغ لو٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة ااتحادد مجموعة ددررااسة تقنيیة االبلوكك تش •

 )إإسس جي"
 "ددوو"عثمانن سلطانن٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة  •
 االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا " في منطقةإإرريیكسونن"شركة  ةرراافيیة إإبرااهھھھيیم٬، ررئيیس •
لرعايیة جنراالل إإلكتريیك ل" في شركةاالتسويیق ألسوااقق االنمو االشرقيیة  االرئيیس االتنفيیذيي لشؤووننمحي االراافعي٬،  •

 "االصحيیة
 يیهھ"إإمالل إإفريیقيیا في رراابطة "جي إإسس إإمم ررئيیس منطقة االشرقق ااألووسط ووشجواادد عباسي٬،  •
 يیهھ"إإجونن جيیوستي٬، االرئيیس االتنفيیذيي للشؤوونن االتنظيیميیة في رراابطة "جي إإسس إإمم  •
االشرقق  يین" فياتكنولوجيیا االمعلوماتت لدىى "آآيي بي إإمم لخدماتت االبلوكك تششؤوونن أأنتوني بتلر٬، االمديیر ووررئيیس  •

 أأفريیقيیاووااألووسط 
في  "ايیكرووسوفتم"االتسويیق لدىى  وواالرئيیس االتنفيیذيي لشؤوونناالعمليیاتت  االرئيیس االتنفيیذيي لشؤووننيیمي غالفيیس٬، اج •

 االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیامنطقة 
 "أأوورراانج تونس"ريي مايیي٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة يیتيی •
 جنوبب آآسيیا وواالشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا لدىى "رريیبل"منطقة نافيین غوبتا٬، االمديیر ااإلدداارريي ل •
 نائب االرئيیس لألعمالل االعالميیة لدىى "سوفت بنك" دداايیتشي نوززااكي٬، •
 "إإسس تي سي" ناصر بن سليیمانن االناصر٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة ااالتصاالتت االسعودديیة •
 أأحمد االبحيیريي٬، االرئيیس االتنفيیذيي للشركة االمصريیة لالتصاالتت •
 "ركسلت"ررتوبوزز٬، نائب االرئيیس االتنفيیذيي للحلولل وواالخدماتت االرقميیة لدىى إإيیشامم اا •
 "ززيین"لعمليیاتت في مجموعة شؤوونن ااجيیجنهھايیمر٬، االرئيیس االتنفيیذيي لسكوتت  •

 
من ضاالجديید ٬، االذيي سيیقامم على مدىى يیوميین في االموقع االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا" – 360مؤتمر "موبايیل ووسيیجمع 

جميیع أأنحاء االمنطقة لمناقشة االتطوررااتت االرئيیسيیة في قطاعع ررفيیعي االمستوىى من  ٬، ممثليینفندقق وويیستن ميینا االسيیاحي
ميیة٬، وواالهھويیة االرق٬، االمخاططر االسيیبراانيیةاالجواالل ووتأثيیرهھھھا على االشركاتت وواالموااططنيین في االمنطقة. ووستشمل االموااضيیع 

البتكارر اا ٬، باإلضافة إإلى تركيیز معمق على االسيیاساتت وواالمنهھجيیاتت االتنظيیميیة االالززمة لتحفيیز االمزيید منووإإنترنت ااألشيیاء
 جي". 5في عضر االجيیل االخامس "

 
 االرعاةة االجددد

 
إإنضم عددد من االرعاةة االجددد في االقطاعع مؤخرااً لدعم االحدثث٬، بما في ذذلك االشركة االمصريیة لالتصاالتت االتي اانضّمت 
بصفة االشريیك االجواالل٬، إإلى جانب "ماستركارردد" االتي اانضمت بصفة "االجهھة االرااعيیة للقطاعع"٬، وو"آآيیرسس جارردد" بصفة 

يیة االدااعمة". وويینضّم هھھھؤالء إإلى قائمة االرعاةة االذيي تّم " االجهھة االرااعيیة للعرضض" وو"نوفيیشن سيیتي" بصفة "االجهھة االرااع
ً وواالتي تشمل "ااتصاالتت" (االرااعي االمضيیف)٬، وو"هھھھوااوويي" (االرااعي االرئيیسي) ووكّل من  ااإلعالنن عن أأسمائهھم سابقا

 "إإرريیكسونن"٬، وو"فيیس بوكك" وو"إإنتل ساتت" وو"ماتريیكس سوفتويیر" ("ماتريیكس للبرمجيیاتت")(االرعاةة االدااعميین). 
 



: االشرقق ااألووسط" بما في ذذلك فرصص االرعايیة٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع االتالي - 360االمعلوماتت حولل "موبايیل وولمزيید من 
www.mobile360series.com/mena/ . االشرقق ااألووسط – 360تابعواا االتطوررااتت وواالتحديیثاتت حولل "موبايیل "

(#M360MENA) على "تويیتر" عبر @GSMAEVENTS  "عبر أأوو على "فيیس بوكك
bile360Serieswww.facebook.com/Mo 360‐-" عبر وو"ليینكد إإنن-‐mobile-‐www.linkedin.com/company/gsma

series :ووبإمكانكم تحميیل تطبيیق االفعاليیة للحصولل على االمزيید من االمعلوماتت عبر االراابط ااإللكترووني االتالي .
www.mobile360series.com/app/. 

 
 -اانتهھى-

 
  إإسس إإمم إإيیهھ"لمحة عن "رراابطة جي 

 
تمثل رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" مصالح االشركاتت االمشّغلة لالتصاالتت االجواالة في جميیع أأنحاء االعالم. ووتقومم االراابطة بجمع 

شركة في منظومة ااالتصاالتت االجواالة ااألووسع  350 أأكثر منمن شركاتت ااالتصاالتت االجواالة في االعالم مع  750أأكثر من 
ااتف ووااألجهھزةة االجواالة ووشركاتت االبرمجيیاتت وومزوودديي االمعدااتت ووشركاتت ااإلنترنت٬، وواالتي تشمل االشركاتت االمصنعة للهھو

االمؤتمر " االراابطة أأيیضاً على تنظيیم فعاليیاتت تنظمباإلضافة إإلى االمنظماتت االتي تعمل في قطاعاتت صناعيیة ذذااتت صلة. كما 
ً في برشلونة وولوسس أأنجلوسس راائدةة في االقطاعع اال االعالمي للجواالل" لة ووشنغهھايي٬، باإلضافة إإلى سلسوواالتي تعقد سنويیا

 ".360"موبايیل  ااإلقليیميیة مؤتمرااتتاال
 

كما يیمكن متابعة . www.gsma.com: "لراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھللمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني 
 .GSMA@: رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على "تويیتر" عبر

 
عبر االراابط ) businesswire.comع "بزنيیس وواايیر" (لبيیانن االصحفي على موقليیمكنكم ااالططالعع على االنسخة ااألصليیة 

	/https://www.businesswire.com/news/home/20181114005643/en: االتالي ااإللكترووني  
	  

إإنن نص االلغة ااألصليیة لهھذاا االبيیانن هھھھو االنسخة االرسميیة االمعتمدةة. أأما االترجمة فقد قدمت للمساعدةة فقط٬، وويیجب االرجوعع 
 .االذيي يیمثل االنسخة االوحيیدةة ذذااتت االتأثيیر االقانونيلنص االلغة ااألصليیة 

	  
 لالتصالل

 ااالتصاالتت ااإلعالميیة:
  أأسد عباسي

 +971538614230هھھھاتف: 
 AAbbasi@webershandwick.com االبريید ااإللكترووني:

 أأوو
 "جي إإسس إإمم إإيیهھ"لراابطة االمكتب االصحفي 

mobile360pressoffice@gsma.com	  
 

  "جي إإسس إإمم إإيیهھ"رراابطة االمصدرر: 
 

 
 

 االراابط ااإللكترووني االتالي:ااالنترنت عبر يیمكنكم ااالططالعع على هھھھذاا االبيیانن االصحفي على 
http://www.businesswire.com/news/home/20181114005643/en 

 



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
 
	  


