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ة  عان مذكرة تفاهم لدراسة سبل تط��ر مس�ي

ّ
ال توق س�سكو وم�ي

ي  ي أبوظي�
 التحول الرق�ي لج��رة �اس ��

 
، اإلمارات  ي �ت��ر  7 –الع���ة المتحدة دي� ال، 2017أ : أعلنت س�سكو اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع م�ي

، وذلك بهدف استكشاف الفرص  ي ي أبوظي�
كة المتخصصة بتصم�م الوجهات �� ي تعزّ ال�� الالي�  ز عروض م�ي

ي ج��رة �اس.  وخدماتها 
فيه�ة �� ي مختلف مشار�عها ووجهاتها ال��

 الرقم�ة ��
 

، باالستفادة من المجموعة الواسعة من  � � الطرفني وتعمل مذكرة التفاهم ع� وضع إطار عمل للتعاون عن كثب بني
ال من أجل ابتكار  ة ف��دة. تحدد االتفاق�ورائدة وجهات  منتجات وحلول س�سكو التقن�ة المتطورة لدعم رؤ�ة م�ي

ال تمیز و�براز  تعزیزأوجه التعاون المحتملة بهدف  ر استخدام التقن�ات الذك�ة واالبتكا خالل منوجهات م�ي
نت األش�اء.  ي مجال إن��

 وأفضل الممارسات ��
 

 بثقافتنا میرال في نفخر: "المیر لشركة التنفیذي الرئیس الزعابي، عبدهللا محمد المھندس قال األمر على تعلیقھ في
 تالتقنیا أحدث بنيت یعدّ. لعمالئنا المستوى عالمیة وتجارب منتجات من نقدمھ ما تُثري والتي االبتكار، على المرتكزة
 والترفیھ لعملوا لإلقامة مرموقة عالمیة كوجھة یاس جزیرة مكانة ترسیخ إلى الرامیة استراتیجیتنا جوھر المتطورة

 مسیرة عبر قھاتحقی یمكن التي الملموسة النتائج وتحدید دراسة إمكانیة سیسكو مع شراكتنا لنا تتیحس. واالستثمار
 لتعزیز للعمالء ةمدھش شمولیة تجربة خلق من وتمكننا الترفیھیة ومدننا وجھاتنا جاذبیة تعّزز والتي الرقمي، التحول
 ."  زیاراتھم تكرار ضمانو والئھم

 
البدورە قال الس�د شكري ع� ق األوسط: "تتما�� رؤ�ة م�ي ق�ة لدى س�سكو ال��  د، المدير التنف�ذي للمنطقة ال��

ام س�سكو  � �مة كل ما هو غ�ي متصل بطرق تحقق ق  بربطالرام�ة إ� توح�د الناس واألما�ن ع�� تجارب غامرة مع ال��
ال لوضع إطار التحول الوشركائنا لعمالئناهائلة  ي جع. �سعدنا العمل بالتعاون مع م�ي

ل ز�ارة رق�ي الذي س�ساهم ��
 ج��رة �اس تج��ة تفاعل�ة ال تن�."  

 
ي ستعمل و�موجب مذكرة التفاهم، 

ي تج��ة الزوار �� ي ت��  الستكشاف الحلول الرقم�ة الي�
�
ال وس�سكو معا م�ي

ال، ف�ما تدعم تط�� ي تديرها م�ي  إل�جاد سبل تع��ز الوجهات الي�
�
كتان معا والء  ر خدمات رقم�ة جد�دة. وتتعاون ال��

� المحتوى الرق�ي بما يتما�� مع وتمكین العمالء، ع��   ومتانة مع الزوار وتحسني
�
ترسيخ عالقات أ��� عمقا

 اهتماماتهم. 
  

 - انت� -
 

 "میرال" عن نبذة
 الشركة ھي" میرال"و. ومثیرة وغامرة فریدة تجارب یرتوف خالل من أبوظبي في الوجھات تطویر على" میرال" تعمل

 ومطاعم وفنادق وعقاریة، وریاضیة ترفیھیة متنوعة وجھات الشركة أصول وتشمل یاس، جزیرة وإدارة تطویر عن المسؤولة
 ویاس للجولف" لینكس یاس" وملعب" ووتروورلد یاس"و" أبوظبي فیراري عالم" یاس جزیرة تحتضن والیوم. وغیرھا ومتاجر

 زیارة یرجى المعلومات، من لمزید". فایسروي یاس" الشھیر الفندق تشمل فنادق وسبعة یاس ومرسى یاس مرسى وحلبة مول
 www.miral.ae . 

http://www.miral.ae/
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 عن س�سكو 
نت من  ن اإلن��

�
ي تمك

ي مجال التكنولوج�ا والي�
ي بورصـة 1984العمل منذ عام س�سكو �ي الرائد العال�ي ��

كة مدرجة �� . ال��
ي التواصل اآلمن واغتنام CSCO( األوراق المال�ة "ناسداك" تحت الرمز

كاؤنا المجتمع �� ). �ساعد موظفونا ومنتجاتنا و��
 .  Ciscoوتابعنا ع� ت���� @ newsroom.cisco.comالفرص الرقم�ة المستقبل�ة اليوم. ا�تشف الم��د ع�� الرابط 

 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیّة، الرجاء التواصل مع:
 

 نیرماال دي سوزا 
 أوك كونسلتینغ للعالقات العامة

 00971507343840ھاتف: 
 iznimi@oakconsulting.b  :البرید االلكتروني

 
 
 

 الرا منیمنة
 میماك أوجلفي للعالقات العامة

  0097143050319ھاتف: 
 @lara.mneimnehogilvy.com :البرید االلكتروني
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