خبر صحفي
بمشاركة  16شركة رائدة في مجال الكابالت حول العالم
المصرية لالتصاالت تشارك في إنشاء الكابل البحري الجديد  AAE-1عالي السعة
النواوي  :الكابل الجديد خط دفاعي يوفر المزيد من الحماية والتنوع لنظم الكوابل
البحرية  ..ويعزز وضع مصر على خارطة االتصاالت العالمية

القاهرة في  82يناير 8102

أعلنت الشركة المصرية لالتصاالت عن مشاركتها في إنشاء الكابل البحري الجديد
 AAE-1ذو السعة العالية بمشاركة  61شركة من أبرز شركات الكابالت البحرية حول العالم،
وذلك بهدف مواكبة الزيادة المضطربة في حركة البيانات التي يشهدها العالم اآلن ،صرح
بذلك المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ،مشيرا إلى
أن الكابل الجديد ( أسيا،أوربا،إفريقيا  )AAE-1( ) 6سيوفر عند بدء تشغيله خطًا دفاعيا يوفر
مزيد من الحماية والتنوع لنظام الكوابل الحالية ذات السعات العالية.
ويمتد الكابل البحري  AAE-1على نحو  25000كيلو متر من الجنوب الشرقي ألسيا إلى
أوروبا عبر جمهورية مصر العربية ،حيث سيمثل حلقة الربط بين كالً العديد من الدول
منها " هونج كونج ،فيتنام ،كمبوديا ،ماليزيا ،سنغافورة ،تايالند ،الهند ،باكستان،
سلطنة عمان ،اإلمارات العربية المتحدة ،قطر ،اليمن ،جيبوتي ،المملكة العربية
السعودية ،جمهورية مصر العربية ،اليونان ،إيطاليا وفرنسا " ،ومن المتوقع أن يتم
االنتهاء من إنشاء هذا الكابل بحلول عام .6161
ويعتمد الكابل البحري  AAE-1على تكنولوجيا الــ  100 Gبسعة  01تيرا بايت وأقل زمن
وصول ،كما يعتبر هذا الكابل هو أكبر الكوابل التي تم إطالقها حتى األن ،كما إنه سيوفر
للشركة المصرية لالتصاالت نموًا هائالً في أعمال الكوابل وإيرادات تفوق  011مليون جنيه
مصري عند بدءتقديم الخدمة والتي ستقدم بدورها خدمات متنوعة قوية وموثوق في
جودتها لــ  AAE-1عبر األراضي المصرية.
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خبر صحفي
وقال النواوي "إن اشتراك الشركة المصرية لالتصاالت في بناء هذا الكابل عالي السعة ما
هو إال شهادة أخرى تتوج سعيها الدائم نحو االبتكار والريادة في مجال تكنولوجيا
الكوابل البحرية والشبكات ،وإننا نسعى إلى االستفادة الكاملة من موقع مصر الجغرافي
الفريد والذي يمثل الممر والبوابة بين قارات العالم القديم أسيا ،إفريقيا وأروبا  ،ونحن
متطلعين إلى العمل مع أقراننا من الشركات العالمية في بناء الكابل  "AAE1وأضاف " لقد
قدمت الشركة المصرية لالتصاالت ألكثر من مائة عام لعمالئها الدوليين أكثر المسارات
أمانًا ومرونة واألجدر في االعتماد عليها لربط شبكاتهم شرقًا وغربًا ،وبإطالق الكابل AAE-1
ستؤكد الشركة المصرية لالتصاالت على استمرارية دورها المحوري في صناعة الكابالت
البحرية عبر شبكتها األرضية المتنوعة في جميع أنحاء مصر"

تم توقيع اتفاقية اإلنشاء والصيانة واإلعالن الرسمي عن بدء اإلنشاء للكابل البحري AAE-1
أمس االثنين  62يناير  6160في هونج كونج ،وتتضمن قائمة السبعة عشر األبرز في العالم
من موردي الخدمة المشتركين في إنشاء الكابل " China Unicom, Chuan Wei, Djibouti
Telecom, Etisalat, Mobily, Omantel, OTEGLOBE, Ooredoo, PCCW Global, Pakistan
 Telecommunication Company Limited (PTCL), Telecom Egypt, TOT, Viettelوشركات أخرى.

- END -
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