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ينطلق معرض ومؤتمر القاهرة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات " "Cairo ICT 2017في دورته الحادية
والعشرين ،يوم  26من نوفمبر المقبل ،بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
يستقبل المعرض والمؤتمر ،على مدى أربعة أيام ،زوارًا من مصر والعالم العربي والقارة اإلفريقية ،للقاء
أكثر من  400شركة عالمية ومحلية في قطاعات التكنولوجية المختلفة سواء االتصاالت أو تكنولوجيا
المعلومات والشبكات واألقمار الصناعية أو تقنيات المدفوعات المالية أو الدفاع واألمن والسالمة العام،
باإلضافة إلى بناء المدن والمجتمعات الذكية.
كذلك يشارك أكثر من  500خبير ورئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات ،في مؤتمر، Cairo ICT 2017
الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجاالته المتعددة ،وذلك في ثالثة مسارات متوازية وحيوية ،باإلضافة
إلى ما تقدمه الشركات المشاركة من ورش عمل وعروض تقديمية للمنتجات والحلول.
ويقدم وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي ،دع ً
ما كبيرًا لكل من المعرض
والمؤتمر ،بمشاركته في معظم الفعاليات ،ولقاء الخبراء والمسئولين من أنحاء العالم الذين يقوموا
بزيارة المعرض والمؤتمر ،من منطلق حرصه على تطوير العالقات المصرية مع العالم وبناء جسور الثقة
مع األشقاء العرب واألفارقة ،وكذلك يشارك المهندس ياسر القاضي في الكثير من جلسات الحوار
العامة أمام جمهور عريض من المختصين والمهتمين بالتكنولوجيات المتعددة.
وقال أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز المنظمة للمعرض والمؤتمر :إن شعار  Cairo ICT 2017في
دورته القادمة "خارج التوقعات" وهو ما ينطبق على التقنيات والحلول المتطورة التي ال يمكن للزائر أن
يتوقعها اليوم ،حيث أن سرعة التطور الفائقة في هذا المجال أخرجته من مجال التوقعات.
وتجدر اإلشارة ألن فكرة "خارج التوقعات" تنطبق على المزيج المقدم في شعار  Cairo ICT 2017في
دورته القادمة من خالل فعاليات مثل ” “PAFIXوهو المؤتمر والمعرض الرابع للمدفوعات الرقمية و ”“DSS
– ”Communities
– المعرض والمؤتمر الثالث ألنظمة الدفاع واألمن والسالمة العامة و “Smart
المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للمدن والمجتمعات الذكية باإلضافة الى االبتكار المتمثل في الملتقى
الثاني البتكارات المستقبل من خالل ” “Innovation Arenaالذي يلتقي فيه أصحاب األفكار والمطورين
مع أصحاب رؤوس األموال الممولة لبعض المشروعات.
يأتي انطالق خدمة الهاتف المحمول من خالل المصرية لالتصاالت باستخدام تقنيات الجيل الرابع في
خدمة ما زال اسمها خارج التوقعات كواحد من أهم أحداث  Cairo ICT 2017في الوقت الذي يعلن فيه
منافسوها الثالثة اتصاالت وأورانج وفودافون التحدي بعرض آخر ما وصلت اليه تقنياتهم وشبكاتهم
وتطبيقاتهم أي ً
ضا باستخدام تقنيات الجيل الرابع.

