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ي 
 
ي مرص وأحد أكبر مشغلي الكابالت البحرية ف

 
وقعت المرصية لالتصاالت، أول مشغل اتصاالت متكامل ف

كة آكوا كومزال أحد مقدمي خدمات الربط الدولي للكابالت البحرية،   "Aqua Comms "منطقة، وشر
ي مرص (١ EMIC)-١ East India Connect -Europe Middleاتفاقية إنزال وعبور للكابل البحري

 
 .ف

 
دام كابالت باستخ ١ EMIC-وبموجب هذه االتفاقية توفر المرصية لالتصاالت مساًرا أرضًيا وبحرًيا لنظام 

ق إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويربط الكابل الجديد بي   القارات الثالث من خالل هذا  األلياف الضوئية عبر شر
نت ألكبر من  ايد عل خدمات  ٣المسار ويوفر خدمات اإلنبر مليارات شخص، حيث يستوعب الطلب المبر 

ي ال
 
ي تعد من أكبر المناطق نموا ف

ي تلك المنطقة التر
 
ي استخدام تلك الخدمات. ويتماشر البيانات ف

 
عالم ف

كة كة المالكة آلكوا كومز( لتحسي   خدمات  (٩ Dالنظام البحري الجديد مع األهداف المستدامة لشر الشر
 .االتصال حول العالم وسد الفجوة الرقمية

 
ي كل من رأس غارب عل البحر األحمر وبورسعيد عل 

 
وسيتم إنزال الكابل البحري عبر محطات اإلنزال ف

البحر المتوسط. وتتصل نقطتا اإلنزال عبر مسارين أرضيي   مختلفي   بواسطة أحدث تقنيات األلياف 
ي السويس وبورسعيد 

. عالوة عل ذلك، الضوئية وتمر المسارات الجديدة بمحاذاة قناة السويس بي   مدينتر

ي رأس غارب   "Red Sea Festoon"يضاف مسار بحري ثالث جديد للعبور وهو
حيث يربط محطتر

والسويس، مع امكانية إضافة مسار "طريق المرشدين" الذي يربط بورسعيد والسويس عبر المسارات 
 .ات العبوراألرضية عل ضفة قناة السويس ما يوفر مستوى جديد من المرونة والتنوع لحلول خدم

 
  

ا
كة المرصية لالتصاالت قائل  :وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشر

 
كة أكوا كومز. لقد نجحنا عبر السنوات " سعداء بتقديم خدمات الربط للكابل البحري الجديد الخاص بشر

ي 
 
ي تطوير البنية التحتية الدولية وزيادة التنوع الجغراف

 
الستثماراتنا من أجل مواكبة الطلب العالمي الماضية ف

ي أن الكابل الجديد سيقدم إضافة قيمة ألنظمة الكابالت البحرية 
 
نت. وكلنا ثقة ف ايد عل خدمات اإلنبر المبر 

ي تعبر مرص
 ."التر
 
كة أكوا كومز    :وقد ذكر نايجل بايليف، الرئيس التنفيذي لشر
 
فنا بالعمل مع المرصية لالتصاالت لتوف" ٌ   .EMIC١-ب  أحدث الحلول المبتكرة والمتطورة للكابل البحريشر

مان 
ُ
ي أوروبا عبر جنوة ومارسيليا وبرشلونة بكل من صاللة وع

 
بط هذا النظام الجديد المحاور الرئيسية ف سب 

ايد عل خدمات البيانات عن طريق توفب   ومومباي بالهند حيث يخدم هذه األسواق ذات الطلب المبر 
 ".تصالأفضل خدمات اال 


