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29th MARCH 30th MARCH
10:00 - 10:05 MC Welcome 10:00 - 11:00 Speakers: Rohn Malhotra, Heba Q. Al Masri, Fahad Jomaa 

and Amr Soliman
Sports Events in a Connected Society - How sports events 
seize digital transformation

10:05 - 10:10 Ministry of Communications and Information 
Technology speech

11:00 - 12:00 Speakers: Mohamad Nawar Al-Awa, Kunal Khemnar,  
Fadi Nasser and Norma Fuentes
Moderator: Sara A. Al-Emadi
City as a Platform - Urban infrastructures:  
digitalization and innovation for enhancing Smart Cities

10:10 - 10:15 Nasser Al Kawari 
CEO of Msheireb Properties

12:00 - 12:30 Speakers: Simon Hunter and Abdulrahman Ibrahim
Moderator: Hazem Galal
Smart cities in action: making urban innovation real

10:15 - 10:20 Ricard Zapatero Camps
CEO of Fira Barcelona International

12:30 - 13:30 Lunch Break

10:20 - 10:25 Francis X. Suarez
Mayor of Miami & Smart City Expo USA host

13:30 - 14:30 Speakers: Abdelaziz Bouras, Mashael Ali Al-Hammadi, 
Mohammed Sarrif, Mariam Khal and Sergio Carvalho
Moderator: Rawaa Auge
Reshaping Digital Public Services - Unleashing the 
potential of disruptive technologies in urban management

10:25 - 10:30 Hardie Davis Jr.
Mayor of Augusta

14:30 - 14:45 Khalifa Al Haroon
Inspirational talk

10:30 - 10:40 Fahad Badar
Mountaineer and adventurer Speaker

14:45 - 15:30 Speakers: Gina Aspelin Hedbring, Nagwa Lachine and 
Ahmed Al Korbi
Moderator: Esmat Zaidan
Sustainable Cities - Smart solutions for urban sustainability

10:45 - 12:00 VVIP Exhibition tour 15:30 - 16:00 Speaker: Peter Hirshberg
Keynote Session - Built with Biology, The Resilient Frontier

12:00 - 13:00 Lunch Break 16:00 - 16:45 Speakers: Jeff Merritt, Faisal Al-Kuwari, Ahmad Al-Asam 
and Eddy Busaidy
Moderator: Mahmood Abdellatif Khalil
City as a Platform - A world of data: start-up solutions 
making use of urban data

13:00 - 13:30 Jonas Kjellberg
Keynote Session - Business creation: 
lessons from the ground up

16:50 – 17:00 Ricard Zapatero Camps closing speech
CEO of Fira Barcelona International

13:30 - 14:00 Speaker: Cris Alessi 
Moderator: Hassan Iftikhar
Digital Acceleration – Driving forward smart 
cities and social sustainability

17:00 – 17:30 Sponsors Memento Distribution

14:00 - 14:45 Speakers: Jeremy Goldberg, Amy Hochadel, 
Juliet Ibrahim, Hayfa Al Abdallah and  
Safder Nazir
Moderator: Dareen Abughaida
Reshaping Digital Public Services - A decade of 
digital transformation in one year

17:30 – 17:35 MC closing remarks

14:45 - 15:45 Speakers: Burcu Özdemir,  
Alastair Thompson-Carse, Sanjay Chawla,  
Hani Khalaf and Lucinda Hartley
City as a Platform - The new science of cities: 
public services, data analytics and  
urban platforms

17:45 - 18:45 Solution Talk - Expo Area

15:45 - 16:45 Speaker: Soubhi Chebib, Martin Russ, Ayman 
Smadi and Nasser Khalid D H Al-Sharshani
Moderator: Hamid Menouar
Sustainable Cities - Envisioning a future of 
sustainable and connected mobility in cities

16:45 - 17:30 Speakers: Jeroen Carl Maria Nijland, Luis Gomez 
and Sunil Dubey
Moderator: Alexis Antoniades
Global Economy and Digital Readiness - Cities as 
emerging powers in a global world

17:45 - 18:45 Solution Talks - Expo Area
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30 مارس29 مارس
 المتحدثون : رون مالهوترا، هبة المصري، فهد جمعة، 10:00 - 11:00كلمة افتتاحية لمقّدم الحفل10:00 - 10:05

عمرو سليمان
األحداث الرياضية في مجتمع متصل - كيف تستحوذ األحداث الرياضية 

على التحول الرقمي؟
 المتحدثون: محمد نوار العوا، كونال خمنار، فادي ناصر، 11:00 - 12:00كلمة سعادة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات10:05 - 10:10

نورما فيونتس
مدير الجلسة: سارة العمادي

المدينة كمنصة - البنى التحتية العمرانية: الرقمنة واالبتكار من أجل 
تطوير المدن الذكية

المهندس/ ناصر الكواري 10:10 - 10:15
الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية

المتحدثون: سيمون هانتر، عبد الرحمن إبراهيم12:00 - 12:30
مدير الجلسة: حازم جالل

حين تؤدي المدن الذكية مهمتها: تحويل االبتكار العمراني إلى واقع ملموس
السّيد/ ريكارد زباتيرو كامبس 10:15 - 10:20

الرئيس التنفيذي لشركة فيرا دي برشلونة إنترناشيونال
استراحة الغداء12:30 - 13:30

السّيد/ فرانسيس سواريز 10:20 - 10:25
عمدة مدينة ميامي ومستضيف إكسبو المدن الذكية في 

الواليات المتحدة األمريكية

 المتحدثون: عبد العزيز بوراس، مشاعل علي الحمادي، 13:30 - 14:30
محمد صريف، مريم خال، سيرجيو كارفالو

مدير الجلسة: روعة أوجيه
إعادة صياغة الخدمات العامة الرقمية - إطالق العنان إلمكانيات 

التقنيات المتطورة في اإلدارة الحضرية
السّيد/ هاردي ديفيس جونيور 10:25 - 10:30

عمدة مدينة أوغستا
خليفة الهارون14:30 - 14:45

متحدث تحفيزي
السّيد/ فهد بادار10:30 - 10:40

المغامر القطري الشغوف بتسلق قمم الجبال
المتحدثون: جينا أسبلين هيدبرينج، نجوى الشين، أحمد الكربي14:45 - 15:30

مدير الجلسة: عصمت زيدان
المدن المستدامة - حلول ذكية لالستدامة الحضرية

المتحدث: بيتر هيرشبرغ15:30 - 16:00جولة كبار الزوار10:45 - 12:00
جلسة رئيسية - ُبنيت بعلم األحياء، الحدود المرنة

 المتحدثون: جيف ميريت، فيصل الكواري، أحمد األصم، 16:00 - 16:45استراحة الغداء12:00 - 13:00
إدي بوسعيدي

مدير الجلسة: محمود عبد اللطيف خليل
المدينة كمنصة - عالم البيانات: حلول بدء التشغيل التي تستخدم 

البيانات الحضرية
جوناس كيلبيرج13:00 - 13:30

متحدث رئيسي - تأسيس األعمال التجارية: دراسة شاملة
الكلمة الختامية للسّيد/ ريكارد زباتيرو16:50 – 17:00

الرئيس التنفيذي لشركة فيرا دي برشلونة إنترناشيونال
المتحدث: كريس اليسي13:30 - 14:00

مدير الجلسة: حسن افتخار
تسريع وتيرة التحّول الرقمي - تعزيز المدن واالستدامة 

االجتماعية

تكريم الرعاة17:00 – 17:30

المتحدثون: جيريمي غولدبرغ، ايمي هوشادل، 14:00 - 14:45
جولييت إبراهيم، هيفاء العبد هللا، سفدر نذير

مدير الجلسة: دارين أبو غيدا
إعادة صياغة الخدمات العامة الرقمية - بلوغ خبرات ِعقد 

من التحّول الرقمي في عام واحد

الكلمة الختامية لمقّدم الحفل17:30 – 17:35

المتحدثون: بوركو أوزدمير، أليستر طومسون- 14:45 - 15:45
كارس، سنجاي شوال، هاني خلف، لوسيندا هارتلي
المدينة كمنصة - المفهوم الحديث لعلم إنشاء المدن: 

الخدمات العامة وتحليالت البيانات والمنصات الحضرية

حوارات مفتوحة عن الحلول في المعرض17:35 - 18:45

المتحدثون: صبحي شبيب، مارتن روس، أيمن 15:45 - 16:45
الصمادي، ناصر خالد الشرشني

مدير الجلسة: حميد منور
المدن المستدامة - تصّور مستقبل التنقل المستدام 

والمتصل في المدن
المتحدثون: جيروين كارل ماريا نيجالند، لويس 16:45 - 17:30

جوميز، سونيل دوبي
مدير الجلسة: الكسيس أنطونيادس

االقتصاد العالمي والجهوزية الرقمية - المدن كقوى 
ناشئة في عالم بال حدود

حوارات مفتوحة عن الحلول في المعرض17:45 - 18:45

برنامج المؤتمر


