
 
 

                                                                   
                                                                                                                                                                          

                                                          
ن مرص واليونانن: العنوا ن المرصية لالتصاالت و"جريد تليكوم" لبناء كابل بحري يربط بي   تعاون بي 

 موقع المرصية لالتصاالت  : المصدر 
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ي مرص وأحد أكبر مشغلي الكابالت 

ن
كة المرصية لالتصاالت، أول مشغل اتصاالت متكامل ف أعلنت الشر

ي المنطقة، عن
ن
كة جريد تليكوم البحرية ف ي GRID Telecomتعاونها مع شر

، التابعة للمشغل اليونانن
( لربط مرص واليونان بكابل بحري جديد يتبع أحد أنظمة الكابالت البحرية IPTOالمستقل لنقل الكهرباء )

كة المرصية لالتصاالت بالقاهرة، كل من  الممتدة عبر البحر االبيض المتوسط. وقع االتفاقية بمقر الشر
كة المرصية لالتصاالت ومانوس مانوساكيس ا لمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشر

كة  كة جريد تليكوم.  IPTOرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشر يس، مدير شر  وجورجيوس بسب 
 

ن قارات إفريقيا ويوفر الربط البحري الجديد المزيد من السعات الستيعاب حركة مرور البيانات المتنامي ة بي 
وآسيا وأوروبا عبر ممر اتصاالت جديد يتمتع بموثوقية عالية ويعد من أقرص الطرق لعبور منطقة حوض 

 إىل منطقة البلقان ووجهات أخرى مهمة مثل جنوة ومرسيليا عبر المسارات 
ً
البحر األبيض المتوسط وصوال

كة ال اتيجية الشر مرصية لالتصاالت نحو تعزيز بنيتها التحتية من األرضية والبحرية بما يتماشر مع اسبر
 خالل إضافة المزيد من نقاط الوصول عل ساحل البحر المتوسط. 

 
ي 
اير الماضن ي التاسع من فبر

ن
ي أثينا ف

ن
اتيجية ف ن مذكرة تفاهم اسبر كتي  ي أعقاب توقيع الشر

ن
ي هذا التعاون ف

 يأنر
ن اليونان ومرص اعتمادا عل البنية التحتية  تمهد الطريق نحو استكشاف خيارات الربط المختلفة بي 

 باستخدام أحدث تقنيات األلياف 
ً
 ومستقبال

ً
ن مع دول الجوار حاليا كتي  ة وقدرات الربط الدوىلي للشر ن المتمب 

 الضوئية. 
 

:  وقد علق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
ً
كة المرصية لالتصاالت، قائال  لشر

 
ي انظمة 

ن
"تعمل المرصية لالتصاالت بشكل مستمر عل تطوير شبكتها الدولية من خالل االستثمار ف

 وحول العالم. يؤدي 
ً
ايد عل خدمات االتصاالت إقليميا ن الكابالت البحرية الجديدة لمواكبة الطلب المبر

 ب بنيتنا التحتية الدولية المزيد من المرونة واالنتشار."التعاون الجديد مع جريد تيليكوم إىل إكسا

كة   : IPTOورصح السيد مانوس مانوساكيس رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشر

ق البحر األبيض المتوسط العديد من أوجه التعاون المستمر نحو ترسيخ مكانة  تشهد منطقة جنوب شر
ن جريد تليكوم التابعة ل  تلك البقعة كمحور حيوي لحركة البيانات وا  IPTOلطاقة. سعداء بهذا التعاون بي 

ي 
ن
ي مرص وأحد أكبر مشغلي الكابالت البحرية ف

ن
كة المرصية لالتصاالت، أول مشغل اتصاالت متكامل ف والشر

ي لجزيرة كريت كنقطة وصول  اتيجر المنطقة، حيث يعمل الربط البحري الجديد عل تعزيز الدور االسبر
 ربط القارات الثالث."مفتوحة محايدة ت


