شركة مدى رفعت سعة شبكتها لتواكب خدمات ال LTE
أحمد االبراهيم  " :مدى لالتصاالت " تستعد لنقلة نوعية
في خططها التشغيلية والتجارية في العام 4102
 مدى رفعت سعة شبكتها إلى اكثر من  41جيجا لتلبية الطلب المتزايد على االنترنتالشركة أبرمت اتفاقيات دولية لربط شبكتها المحلية وعززت بنيتها التحتية ()MPLS مد كيبل بحري وآخر بري لتزويد مشتركيها بحماية مزدوجة ومسارات آمنة تقديم خدمات اال نترنت االسكية بسرعة االلياف الضوئيةالتاريخ –  01ديسمبر 4102
كشفت شركة مدى لالتصاالت عن سلسلة من المشاريع التطويرية التي أجرتها مؤخراً على البنية التحتية لشبكتها الالسلكية  ،والتي
قامت بها تنفيذاً إلستراتيجيتها التشغيلية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد في نقل البيانات من قبل عمالئها من المؤسسات والشركات
واألفراد.
وذكرت الشركة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس أنها تستعد لنقلة نوعية جديدة على شبكتها بإطالق خدمات الـحديثة و
التكنولوجيا الحديثة في السوق ،حيث كشف مدير عام الشركة أحمد االبراهيم أن شركة مدى تستعد إلطالق خدمات مظاهية لخدمات
LTE
وقال االبراهيم خالل حديثه في فعاليات المؤتمر الصحفي "أن العمل جاري و تم االنتهاء من مرحلة االولى لتوسعة الشبكة الحالية
وتعزيز الكثافة لمواكبة خدمات الحديثة حيث اصبحت منافس رئيسي لهذا النوع من الخدمات .هذا باالضافة إلى تحديث البنية التحتية
للشبكة وتجهيزها لتقديم خدمات متطورة خالل عام  . 4102و ذلك بناء على جاهزية االجهزة العالمية الخاصة بالشبكات و االجهزة
االطرفية لهذا النوع من الخدمات".
وأوضح قائال " أجرينا مؤخراً مشاريع توسعة وعمليات تطوير على شبكتنا الخاصة للشركات والشبكة الخاصة لألفراد  ،لتقديم
خدمات أسرع وأفضل بسرعات عالية وفق المعايير العالمية  ،حيث تمت مضاعفة السعة االستيعابية بشكل كبير للشبكة مقارنة بما
كانت عليه و هذا ليتسنى لتقديم خدمة تحميل بال حدود و خدمة ال  ISDNالهاتفية للمكالمات المحلية غير محدودة.

وأفاد االبراهيم بقوله " مع الطلب المتزايد في مجاالت نقل البيانات والطفرة األخيرة مع استخدام االنترنت الالسلكي رفعنا سعة
الشبكة للشركات والمؤسسات إلى أكثر من  41جيجا بعد ما كانت واحد جيجا  ،حيث ستمنحنا هذه الخطوة فرصة كبيرة في خدماتنا
التجارية والتسويقية في تزويد المشتركين بسعات عاليا متنوعة تضاهي الخدمات و السرعات االلياف الضوئية والتي تتعدى 011
ميغا وهذا من خالل الشبكة االسلكية التابعة لمدى والمنتشرة في جميع انحاء البلد و يمكن الحصول عليها خالل ساعات فقط ".
وإذ أكد االبراهيم أن شركة مدى لالتصاالت من الشركات التي لها بصمة واضحة في تطوير شبكات االتصاالت الالسلكية في
الكويت وذلك بالتعاون مع شركائها من الشركات العالمية  ،فقد بين في ذات الوقت أن " مدى " لديها خطة طموحة في التحول إلى
شركة ذات كيان اقتصادي كبير في هذا القطاع على مستوى أسواق منطقة الشرق األوسط .
وأشار إلى أن الشركة أخذت خطـوة كـبيرة في تطبيق إستـراتيـجيتها التـوسعـية من ناحية تعزيز مساعيها في عمليات الربط الدولي ،
وذلك بعد االتفاقيات األخيرة التي أبرمتها مع مجموعة من الشركات العالمية  ،لربط شبكتها المحلية مع شبكاتها  ،واصفا ً هذه الخطوة
بأنها مهمة للغاية لقاعدة عمالئها من المصارف والمؤسسات المالية والشركات اإلقليمية والدولية  ،والتي ستوفر لها شبكة "مدى"
عمليات الربط الدولي مع بقية فروعها في كافة مناطق العالم.
وبين االبراهيم أنه في الوقت الذي تقوم فيه شركة مدى لالتصاالت بدعم نمو قاعدة مشتركيها وتنويع خدماتها باإلضافة إلي تقديم
األفضل في مجال خـدمـات االتصاالت والتي تراعي فيها كيفية التأقلم مع الظروف والتحديات الطارئة علي السوقين المحلي والعالمي
 ،فإن الشركة أبرمت عقود لمد كيبل بحري وآخر بري بسعات عالية .
وأضاف قائالً " نجحت الشركة في ربط شبكة األلياف الضوئية التابعة لها على أكثر من محور عن طريق وزارة المواصالت ،
بهدف تقديم حماية مزدوجة لقاعدة مشتركيها  ،بحيث تغطي شبكتها عن طريق الربط المزدوج لأللياف الضوئية لمواجهة أي قطع أو
أعطال طارئة  ،وهو ما يوفر حماية معلوماتية ومسار آمن للعديد من المصارف والمؤسسات ".
وعلى جانب آخر أوضح االبراهيم أن الشركة تستهدف في عملياتها التجارية الجانب االجتماعي أيضا ً  ،حيث تولي أهمية خاصة
للجانب التعليمي اإللكتروني  ،مبينا ً أن الشركة ومن خالل عمليات الربط الدولي فإنها تمنح الجامعات والمؤسسات التعليمية في
الكويت فرصة للربط مع مختلف الجامعات في العالم.
وعلى جانب آخر كشف االبراهيم أن شركة مدى حرصت منذ البدء في عملياتها التشغيلية على أن تقدم أفضل الخدمات وبأحدث تقنية
في مجاالت الخدمات الالسلكية  ،مبينا ً أن الشركة تقدم مجموعة من خدمات االتصاالت على شبكتها خصوصا ً وأن الشركة لديها حق
الربط بين المنافذ الدولية عبر األلياف الضوئية.
وأفاد بقوله " لدينا خطط طموحة في صناعة االتصاالت الالسلكية  ،وسنعتمد في تنفيذ هذه األهداف على الخبرة العريضة التي
اكتسبتها الشركة في مجاالت تطوير وتحديث وتوسعة شبكات االتصاالت الالسلكية  ،فالشركة تقوم باستمرار بإنجاز العديد من
الدراسات المتطورة في مجاالت صناعة االتصاالت الالسلكية  ،وذلك بالتعاون مع شركات عالمية عديدة  ،واستطاعت من خاللها
مواكبة التطور السريع في مجال االتصاالت المعلوماتية ".
الجدير بالذكر أن شركة مدى لالتصاالت شركة رائدة في تقديم خدمات االتصاالت الالسلكية على مدى أكثر من  40عاما ً  ،وهي
مملوكة جزئيا لشركة زين التي تعد أضخم شركة لالتصاالت المتنقلة على مستوى الشرق األوسط .

 -إنتهى -

