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 لشبكة الرياضية متاحة في أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقياالخاصة با الفيديومنصة 
 أحدث"بي إن سبورتس" دعم تقديم ت "سيسكو""فيديوسكيب" من 

 بلدا   20في البرامج  
 

العالمية للقنوات  "بي إن سبورتس"أعلنت "سيسكو" أن شبكة  – 2015يناير  21 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،
" الخاصة بالخدمات التلفزيونية لتحسين مستوى الخدمات المرئية سكيب فيديوالرياضية المدفوعة اختارت منصة "

التي تقدمها الشبكة في عشرين بلدًا بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتقّدم "سيسكو" إلى "بي إن سبورتس" 
، إلى جانب خدمات مكاملة النظم، كي تتمكن من دعم التوّسع المتمثل بماليين االشتراكات واًل برمجية وأجهزةحل

 الجديدة في منطقة الشرق األوسط.
 

، لتصبح أبرز شبكة قنوات تلفزيونية تقّدم المحتوى الرياضي 2014وكانت "بي إن سبورتس" قد انطلقت في يناير 
ة وتديرها صملكها بالمحاصتهي شبكة و  من بينها أمريكا الشمالية والشرق األوسط، ،في مناطق شاسعة من العالم

 .الشركة القطرية لالستثمارات الرياضية
 
 ،نظام النفاذ المشروط "فيديو غارد"على عدد من تقنيات "سيسكو" وأنظمتها، مثل منصة "فيديوسكيب" تنطوي و 
لمنح المشتركين  ،مألوفة واجهة مستخدمإلى جانب ديو الرقمي، برمجيات "ميديا هاي واي" الوسيطة، ومسجل الفيو 

وتقّدم الشبكة للمشتركين في خدماتها عددًا من أجهزة االستقبال  في قنوات "بي إن سبورتس" تجربة مشاهدة متميزة.
تتراوح من عدة صانعين، جميعها تأتي مزّودة ببرمجيات سيسكو وحلولها األمنية، التي  HDبنظام الوضوح العالي 

وحدة تحكم عن بعد بسيطة وجهاز تسجيل فيديو رقمي متوسط، وبوابة وسائط عالية التقنية عاملة ببرمجيات بين 
 سيسكو الوسيطة عبر واجهة استخدام متقدمة.

 
ة "بي إن سبورتس"، إن المشاهدين يتوقون إلى االستمتاع وقال يوسف محمد العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لشبك

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  المتسم بالترابطفي ظّل التطور السريع لنمط الحياة  جديدة فيديوبتجربة 
عبر على المنافسة  ينقادر  ظلّ في أن نلمساعدتنا "جاء في وقت مناسب مع سيسكو العمل المشترك أن مشيرًا إلى 

لمنصة "فيديوسكيب" من يمكن العبيدلي: "وأضاف  ".من أي وقت مضىسرعة أكبر تقديم خدمات جديدة ومثيرة ب
اختصار زمن االبتكار و الحائلة دون الحواجز  تقليل من شأنهيتسم بالمرونة واألمن  اً مفتوحأن تتيح نظامًا سيسكو 

http://www.cico.com/go/videoscape
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ونّوه العبيدلي  ."ول أعمالناأولى على جدأولوية الممتاز يحتّل فيه أمن المحتوى ، وذلك في وقت السوقالوصول إلى 

، التي بدأت الراقيةتوزيع مزيد من أجهزة االستقبال الحديثة  العامبي إن سبورتس" ستواصل طيلة هذا إلى أن "
 .طرحها في مارس من العام الماضي

 
ابل لدى سيسكو أوروبا و لقطاع اإلعالم والفيديو المنقول عبر الكنائب الرئيس  بادرينس، ڤشّدد إيمن جانبه، 

فريقيا وروسيا،  على أهمية أمن البرامج الرياضية القّيمة وحمايتها لدى شبكة "بي إن سبورتس"، والشرق األوسط وا 
مشيرًا إلى أن لجوء شبكة القنوات الرياضية إلى منصة "فيديوسكيب" يسمح لها بوضع أساس آمن ومرن إلطالق 

خدمات "بي إن  تجربة فيديو اجتماعية ذات طابع شخصي تتسم بالتزامن، وهي التجربة التي قال إن المشتركين في
 سبورتس" في الشرق األوسط وشمال إفريقيا "يريدونها ويترقبون االستمتاع بها".

 
أخبار "سيسكو" الخاصة بمنطقة ، وعلى مزيد من "فيديوسكيب" من "سيسكو"يمكن االطالع على معلومات أوفى عن 

 .الشرق األوسط

 لمزيد من المعلومات
 بمنطقة الشرق األوسط «سيسكو»أخبار 

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 

 «سيسكو»معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 

 

 -انتهى-
 

 beIN SPORTS حول

 24هي شبكة قنوات رياضية عالمية رائدة تبث برامجها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) بي إن سبورتس
ندونيسيا، والفلبين، وه  ونغ كونغ وتايوان.دولة(، وفرنسا، والواليات المتحدة األمريكية، وكندا، وا 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا:  بي إن سبورتس
نها بطولة كأس العالم أهم الدوريات واألحداث الرياضية المتنوعة في العالم، م beIN SPORTSتبث شبكة قنوات 

اني والدوري ، وعدد من أبرز الدوريات األوروبية لكرة القدم، كالدوري اإلنكليزي الممتاز، والدوري اإلسبلكرة القدم
باإلضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس األمم األفريقية. وتشمل والدوري األلماني اإليطالي، والدوري الفرنسي، 
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قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها الشبكة، بطوالت التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا 

وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات الدرجات  NBAاألمريكية  المفتوحة، ودوري رابطة محترفي كرة السلة
، (2015)قطر  الهوائية وأهمها طواف فرنسا، وعدد من أهم بطوالت الركبي في العالم، والعديد من مسابقات كرة اليد

 وألعاب القوى وغيرها من الرياضات.
الموقع  جى زيارةوبرامجها ير  beIN SPORTSلمعرفة المزيد حول شبكة قنوات 

  www.beinsports.net اإللكتروني
 التواصل مع المكتب اإلعالمي للشبكة لمزيد من المعلومات يرجى 

 حنان المهندي
 بي إن سبورتس

+974 4475 7419 
hannadih@beinsports.netalmu 

 

 :نبذة عن شركة سيسكو
تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق NASDAQ: CSCO) الرمز
مذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة اإلنجازات ال

http://thenetwork.cisco.com  . 
### 

ة لها سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابع
 في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع 

www.cisco.com/go/trademarks إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك.
 .دام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرىألصحابها. إن استخ

 
 لالستفسارات اإلعالمية

 فراس حمزة
 واليس لالستشارات التسويقية

 1950 390 4 971+هاتف: 
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