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اإلنترنيت النقال.

«إنــوي» جــاهــز لــ5G
بع ــد أن كان أول فاع ــل مغ ــريب يق ــوم بتجرب ــة ناجح ــة لرب ــط باإلنرتني ــت النق ــال بأك ــر م ــن
 ،1Gbt/sانتقــل «إنــوي» إىل الرسعــة القصــوى بفضــل الـــ.5G
إلنجـــاح هـــذا التحـــول التكنولوجـــي املهـــم جـــدا ،عمـــل «إنـــوي» عـــى الرفـــع مـــن
مس ــتوى مجم ــوع بنيات ــه التحتي ــة بش ــكل كب ــر .فبمناس ــبة تدش ــن مرك ــز بيانات ــه الجدي ــد
بـ«تكنوبولي ــس» الرب ــاط (األك ــر باملغ ــرب) ،ح ــرص «إن ــوي» ع ــى عرصن ــة ش ــبكته وتجهيزه ــا
بأحـــدث املنصـــات االفرتاضيـــة مـــن طـــراز .5G

«يتوفر ‘إنوي’ اليوم
على بنية حتتية
عصرية وحديثة
ومرنة ،قادرة على
التأقلم والتكيف
مع كل التطورات
التكنولوجية احلالية
واملستقبلية».

وك ــا ب ــذل الفاع ــل الش ــامل املجه ــود ذات ــه لعرصن ــة ش ــبكته للرادي ــو (الهوائي ــات وآلي ــات
أخـــرى) .فالتجهيـــزات الجديـــدة التـــي تـــم تركيبهـــا يف محطـــات الراديـــو متوافقـــة مـــع
تكنولوجيـــا  5Gالثوريـــة.
ك ــا عم ــل «إن ــوي» ع ــى إع ــادة تنظي ــم هندس ــة ش ــبكته م ــن خ ــال ترسي ــع وتكثي ــف
تجهيزه ــا باأللي ــاف البرصي ــة ،وكذل ــك بالحل ــول التكنولوجي ــة األخ ــرى الخاص ــة بالب ــت والت ــي
له ــا ق ــدرات مالمئ ــة للتدف ــق (امله ــم ج ــدا) النات ــج ع ــن .5G
«إن الـــ 5Gحقيق ــة قامئ ــة الي ــوم ل ــدى ‘إن ــوي’ .حقيق ــة اس ــتبقناها وأعددن ــا له ــا الع ــدة
م ــن خ ــال عرصن ــة وتحدي ــث بنياتن ــا التحتي ــة ،والتعزي ــز املس ــتمر لهندس ــة ش ــبكتنا» تق ــول
ف ــدوى البطي ــوي الع ــرويس ،مدي ــرة التخطي ــط واملش ــاريع ل ــدى «إن ــوي» ،الت ــي تضي ــف أن
«‘إن ــوي’ يتوف ــر الي ــوم ع ــى بني ــة تحتي ــة عرصي ــة وحديث ــة ومرن ــة ،ق ــادرة ع ــى التأقل ــم
والتكي ــف م ــع كل التط ــورات التكنولوجي ــة الحالي ــة واملس ــتقبلية».
«إن ‘إن ــوي’ ه ــو رشيكن ــا االس ــراتيجي يف ش ــال إفريقي ــا .ونح ــن س ــعداء باإلع ــان أن ‘إن ــوي’
ه ــو أول فاع ــل مبنطقتن ــا يوق ــع اتف ــاق رشاك ــة م ــع ‘ه ــواوي’ إلنش ــاء سلس ــلة م ــن املحط ــات
التجريبي ــة لـــ 5Gيف األس ــابيع املقبل ــة» يق ــول إري ــك لي ــو ،نائ ــب رئي ــس مصلح ــة الحل ــول
والتس ــويق الخاص ــة بش ــال إفريقي ــا ل ــدى «ه ــواوي» ،ال ــذي يضي ــف أن «ه ــذه املحط ــات
التجريبي ــة تس ــتفيد م ــن آخ ــر م ــا ج ــادت ب ــه تكنولوجي ــا الـــ 5Gمب ــا فيه ــا الجان ــب الخ ــاص
بالرادي ــو ،الب ــت ،وغريه ــا .إن ــه حق ــا عه ــد جدي ــد للحركي ــة باملغ ــرب وإفريقي ــا».
الن ــرة الحامس ــية ذاته ــا نجده ــا عن ــد العم ــاق الس ــويدي يف مج ــال االتص ــاالت« ،إيركس ــون»،
إذ تقـــول نـــورا وهبـــي ،مديـــرة مصلحـــة الزبائـــن لـــدى «إيركســـون» « :يف إطـــار رشاكتنـــا،
س ــنواصل جهودن ــا لوض ــع أح ــدث تكنولوجي ــات الـــ 5Gره ــن إش ــارة ‘إن ــوي’ ،ع ــى غ ـرار م ــا
يج ــري ع ــى الصعي ــد العامل ــي».
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