NEWS RELEASE

سيسكو تساعد على إحياء التواصل البشري والرقمي
في إكسبو  2020دبي
 تسمية الشركة الرائدة عالمياً للتقنيات "شريك الشبكات الرقمية" إلكسبو  2020دبي
 حلول الشبكات القائمة على المقاصد من سيسكو ّ
تعزز إمكانات التواصل وتقدم البنية التحتية التقنية األكثر
تقدماً في تاريخ إكسبو الدولي
 حلول مبتكرةالالفتات المتصلة تعزز المحتوى الديناميكي والتجارب المتميزة الغامرة لـ  25مليون زيارة
متوقعة للفعالية
سان جوزيه ،كاليفورنيا 12 ،أبريل  – 2018يتعاون إكسبو  2020دبي مع سيسكو ،الشركة الرائدة عالميا ً في مجال
التقنية ،لضمان ترك أثر إيجابي مستدام ألول إكسبو يقام في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ،وتحقيق
التوقعات بأن يكون محفال لإلبداع .تقدم سيسكو أحدث ابتكاراتها التقنية والرقمية التي تسمح باستكشاف اإلمكااات الجديدة
ووسائل التواصل التي تفتح اآلفاق لمستقبل شمولي مستدام.
ينعقد إكسبو  2020دبي بين  20أكتوبر  2020و  10أبريل  ،2021ويتوقع المنظمون استقبال حوالي  25مليون زيارة،
تأتي  70في المئة منها من خارج الدولة.
وسيعمل إكسبو  2020دبي وسيسكو معا ً من أجل تقديم تجربة عالمية رائدة تتصدر التطور التقني لتبرز الدور اإليجابي
لالتصال كقوة تحقق الصالح االجتماعي واالقتصادي تماشياً مع شعار إكسبو  2020الرئيسي "تواصل العقول وصنع
المستقبل".
وبوصفها شريكا ً للشبكات الرقمية في حدث إكسبو الدولي المقبل ،تقدم سيسكو األساس الذكي اآلمن لالتصال من خالل
ابتكاراتها وحلولها للشبكات القائمة على المقاصد ،مما يجعل البنية التقنية التحتية إلكسبو  2020األكثر تقدما ً على امتداد
تاريخ الحدث الدولي الذي يقام منذ  167عاما ً.
في هذا السياق قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد ،رئيس اللجنة العليا إلكسبو  2020دبي ،رئيس هيئة الطيران المدني
في دبي ،الرئيس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات" :باتت دبي واحدة من أذكى المدن وأفضلها اتصاالً على مستوى
العالم ،مع ريادتها في استكشاف التطبيقات والحلول المستقبلية من المركبات دون سائق والذكاء االصطناعي ورجال
الشرطة اآلليين والطباعة ثالثية األبعاد".
"في إكسبو  2020دبي ال اكتفي بالعمل على مشاركة خبرتنا المكتسبة في كل القطاعات وإاما اسعى من خالل شراكتنا
مع سيسكو أيضا ً إلى أن اتواصل مع العقول في كل أاحاء العالم الغتنام الفرص العديدة التي ستكون متاحة من خالل
التعاون والعمل المشترك".
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صممت حلول الشبكات القائمة على المقاصد من سيسكو لتلبية متطلبات الحقبة الرقمية ،وتوفر بنية تحتية يمكنها مواصلة
التعلم والتكيف والحماية لتقدم األساس المثالي لربط التجربة الرقمية المتكاملة التي سيوفرها إكسبو  2020دبي .كما أاها
ستساعد في تمكين الزوار والعارضين والمنظمين من التواصل في أي مكان وعلى أي جهاز بشكل آمن وموثوق وسلس.
كما يستفيد إكسبو  2020دبي من تطبيق واسع النطاق لحلول الالفتات ™ Cisco Visionللمساعدة في تزويد المعلومات
والتجارب في أاحاء المعرض ،وبطريقة ّ
تعزز مشاركة الحاضرين وتوفر لهم تجارب غنية وخاصة .وبفضل آالف
الشاشات المنتشرة في موقع الحدث ،سيكون استخدام الحل التقني المبتكر هو األضخم من اوعه في المنطقة ،ليوفر
الالفتات الديناميكية والمحتوى الرقمي عالي الوضوح ومقاطع الفيديو التي تسمح ألكثر من  200مشارك دولي بعرض
محتواهم وتقديم التجارب التفاعلية المتميزة والتواصل مع الزوار والموظفين بأفضل السبل وأكثرها تأثيراً وأمنا ً.
بدوره قال غاي ديدريك ،مسؤول االبتكار العالمي لدى سيسكو " :اؤمن في سيسكو بالقدرة على تحقيق إاجازات مذهلة
عند ربط الناس واألفكار والبيااات واألشياء معاً .ومن خالل الشراكة مع إكسبو دبي  ،2020فإانا لن اقتصر على
استعراض مستقبل التقنية واإلمكااات المدهشة التي توفرها ،بل اساعد كذلك في رسم مالمح التواصل والترابط والتعاون
فيما بيننا".
وأضاف" :يمثل دعم فعالية عالمية بهذا الحجم مه ّمة ضخمة تتطلب شبكة بقدرات غير مسبوقة ،بحيث يمكنها تلبية
متطلبات التواصل والنطاق الهائل واألمن والمرواة .تعمل ابتكاراتنا التقنية على إتاحة فرص رائعة لإلاسااية ،واحن
سعداء بمساهمتنا في تحقيق األهداف الطموحة التي وضعها إكسبو  2020دبي مما يمثل امتداداً لرؤيتنا الرامية إلى
التغيير اإليجابي في مناحي الحياة والعمل والتعلّم والترفيه".
يشار إلى أن عدداً من مسؤولي إكسبو  2020دبي زاروا مقر شركة سيسكو في سان جوزيه خالل شهر مارس للتعرف
عن كثب على عدد من اماذج استخدام حلول  Cisco Visionواالطالع على دورها في تعزيز التجارب المتميزة التي
يعيشها زوار المعرض .فالتقنية المتطورة تسمح بالتحكم المركزي بكافة اقاط الوسائط المتعددة المرتبطة ،فيما تساعد
 Cisco Visionفي تلبية االحتياجات الفريدة لكل يوم أو فعالية بحسب سمات المجموعة المستهدفة أو الوقت أو األاشطة
المخطط إلقامتها في الفعالية.
وقال شكري عيد ،المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق األوسط" :تمهّد الشبكات الذكية الطريق
إلى المستقبل الرقمي بفضل ما تحققه من قوة وإمكااات تسهّل العمل المشترك .ولهذا فقد عقداا شراكة مع إكسبو 2020
لنحرص على أن تحقق بنيته التحتية هذه المهمة وتساعد في خلق تجارب فريدة للزوار في كل مرحلة من مراحل
زيارتهم".
ومن المرتقب أن يستقبل موقع إكسبو  2020مئات اآلالف من الزوار في أيام الذروة ،لتتحول الفعالية إلى بؤرة حيوية
لتواصل للزوار والعالم أجمع – سوا ًء عبر مشاركة صور المنشآت الملهمة في إكسبو أو المعروضات المتميزة أو
استخدام تطبيق إكسبو للهواتف الذكية للتعرف إلى خريطة الموقع أو التحقق من طول فترات االاتظار أو لطلب الطعام
أو االستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة .وبهذا سيبقى ماليين الناس الذين يزورون الحدث الدولي المرموق على مدى
ستة أشهر متواصلين بشكل مستمر بفضل تقنيات سيسكو.
كما تساعد سيسكو في ضمان أمن االتصال بين مختلف األاظمة ،وهي ضرورة حيوية للمنظمين وألكثر من  200جهة
مشاركة في المعرض منها الدول والشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.
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وتمتلك سيسكو خبرة طويلة في تقديم تجارب رقمية شاملة لألحداث العالمية حيث كاات شري ًكا استراتيجيًا لكل من إكسبو
شااغهاي  2010وإكسبو ميالاو  2015والمزود الرسمي لحلول الشبكات لكل من دورات األلعاب األولمبية والبارالمبية
لندن  2012وريو .2016
وتنضم سيسكو إلى اخبة من األسماء العالمية المرموقة من فئة شريك أول رسمي إلكسبو  2020دبي ،ومنهم طيران
اإلمارات وأكسنتشر ومواائ دبي العالمية وبنك اإلمارات دبي الوطني واتصاالت وايسان وإس اي بي وسيمنز.

ااتهى–عن سيسكو
سيسكو (المدرجة في بورصة ااسداك بالرمز  )CSCOهي الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا والتي تم ِّكن اإلاترات من العمل
منذ عام .1984يساعد موظفواا ومنتجاتنا وشركاؤاا المجتمع في التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم .اكتشف
المزيد عبر الرابط  thenetwork.ciscoوتابعنا على تويتر @.Cisco
نبذة عن إكسبو  2020دبي®
ٌ
إيمان راسخ بأن االبتكار والتقدم هما اتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم األفكار بأساليب خالقة .وسوف
يوجّ ه إكسبو  2020دبي،
يستقطب إكسبو خالل أشهره الستة ابتدا ًء من أكتوبر  ،2020مئات الدول المشاركة وماليين البشر إلى دبي لالحتفاء باإلبداع
البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".







خالل الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق  20أكتوبر  ،2020وحفل ختامه الذي يوافق  10أبريل  ،2021من
المتوقع أن يستقطب إكسبو  2020دبي ماليين الزوار.
سيكون إكسبو  2020دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين ،حيث من المتوقع أن يأتي  %70من
زواره من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.
ّ
اتطلع إلى إقامة حدث عالمي شامل يشارك فيه ما يزيد عن  200مشارك من ضمنهم دول ومنظمات دولية ،وشركات
ومؤسسات تعليمية.
أع ّد إكسبو  2020دبي براامجا ً مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد عن  30ألف متطوع من مختلف األعمار
والجنسيات والثقافات والخلفيات.
سيقام إكسبو على مساحة إجمالية تبلغ  4.38كيلو متر مربع ،من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعرض مساحتها 2
كيلو متر مربع ،في منطقة "دبي الجنوب" المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.
سيكون إكسبو  2020دبي أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

وخالل مسيرتها التنموية االستثنائية على مدى الخمسين سنة الماضية أثبتت دولة اإلمارات العربية المتحدة للعالم كل ما يمكن
تحقيقه من إاجازات إذا ما اجتمعت الرؤية والعزيمة .واسعى في إكسبو  2020دبي إلى ممارسة دوراا في إلهام األجيال القادمة،
لنطلق معا ً شرارة اإلبداع واالبتكارات التي سترسم مالمح مسيرة التقدم البشري خالل الخمسين سنة القادمة.
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