
 
 
 

DEيس" لالخ ة<نكسلا عــــ9راشملا زربأ ضارعتسال دعتس( "س'فورب"
F ب<كس 

 "DJFظوبأ

 

 اهقالطإ ّمت DEFلاو "ة9راقعلا رادلا" ةكbXل لما`لا_ ةكولمملا ،تاراقعلا ةرادإل س'فورب ةكWX تنلعأ – 2019 لN9بأ DJF، 14ظوبأ

no اهتكراشم نع ،ةركتبم ة9راقع لولح مjدقتل
F يس" ضرعمDEF ظوبأ ب<كسDJF" لpع ءوضلا طلسt ة<نكسلا عــــ9راشملا زربأ.  

 JF}د" ةكWXو "ة9راقعلا رامعإ" ةعومجمو "ة9راقعلا رادلا" لثم ةدئار تاbXwل عــــ9راشم اهتصنم tع "س'فورب" ضرعتسpسو

 .ا���غو ،"ل��ب لات�9روأ " و "ة9راقعلا نوتغنيلإ" و "ة9راقعلا موول_" و "تاراقعلل

امئاد �س�" :س'فورب ةكbXل يذ<فنتلا ريدملا ،تاwرب ��مس لاق ،ة�سانملا ەذهــ�و
�

 no
F )إ ةفاضم ةم<ق ��فوت �إ )س'فورب� 

الملاو نN9مثpسملا
ّ

no ةخسارلا انتا�Jخ لالخ نم ،ءاوس دح tع نN9جأتسملاو ك
F ة�9قلا انتفرعمو تاراقعلا ةرادإ عاطق 

no تاراقعلا قوس� م�حتت DEFلا لماوعلا_
F علا تارامإلا ةلودN�>ةدحتملا ة".  

no ة<س'ئرلا ة9راجتلا تا<لاعفلا م�أ دحأ DJFظوبأ ب<كس DEFيس ضرعم دعj" :تاwرب فاضأو
F ث<ح ،ةقطنملا_ تاراقعلا عاطق 

jعمج wلماعلا ل �o no
F ام_ ،دحاو فقس تحت عاطقلا no

F سملاو ن9روطملا كلذpمثN9خلاو ن�J9راقعلا ءا �o ة<موكحلا تاهجلاو، 

 لولح tع ءوضلا ط<لس(و ،نN9مثpسملل ةركتبملا انتامدخ ضارعتسا لالخ نم انئالمع ةك�ش ز9¦عت ةصرف انل حيpي ام

 ."ة��oمتملا )س'فورب(

no ،ةكbXلا_ يذ<فنتلا ريدملا تاwرب ��مس ةكراشم �إ "س'فورب" تراشأو
F لا ة<جولونكتلا ةروثلا لوح ة9راوح ةسلجDEF ©ا�دهش 

no دتمملا ا�رودو عاطقلا
F ل<سو .عاطقلا عقاو ��يغتªE

F ربwع ءوضلا تاt دجلا ة<نقتلا تاسرامملاjع را�تبالا ��ثأتو ةدt ةداعإ 

 .تاراقعلا عاطق ل<كش(

الولح دمتعت "س'فورب" نأ ركذلا_ ريدجو
ً

 ا�ريدت DEFلا تاراقعلا �إ ةق<قح ةم<ق ةفاضإل تا<نقتلا ثدحأ مدختس(و ةركتبم 

الولح قيبطت tع ةكbXلا لمعتو .ةفاw راقعلا رمع لحارم �Jع
ً

 ءالمعلل ةسوملم ةم<ق ةفاضإل ةروطتم ا<جولونكتو ةركتبم 

 ،تاراقعلل ة9رادإلا تاراشpسالاو ةرادإلاو ،ة9راجتلاو ة<نكسلا تاراقعلل ��جأتلاو عيبلا �o ب لولحلا ەذ� ع�نpت ث<ح ،مهتاراقعو

الملا داحتا_ ةصاخلا لولحلاو
ّ

ا<لاح "س'فورب" ريدتو .ة<هيف�Eلا قفارملاو يداونلا ةراد̄و ك
�

 ا�الوتت ةدحو 13,500 نم ±�°أ 

الملا داحتا ةرادإل ةع_ات ةدحو فلأ 14,000 نم ±�°أو ،تاراقعلا ةرادإ
ّ

no ةرّجؤملاو ةعا�ملا تاراقعلا فالآو ،ك
F ءاحنأ عيمج 

 .ةدحتملا ة<�Nعلا تارامإلا ةلود

no ماقتس DJFظوبأ ب<كس DEFيس تا<لاعف نأ �إ ةراشإلا ردجتو
F ظوبأ زكرمDJF طولاDoF ضراعملل no

F فلا�Eبأ 18 �إ 16 نم ةN9ل 

7B30" no" مقر "س'فورب" ةصنم عقتسو .يراجلا
F 7 ةعاق. 

 

 -½تنا-
 



 
 "س'فورب" نع ةذ�ن
no ةعـــــــساو ة�Jخ_ "س'فورب" عتمتت

F ف اهيدلو قوـــــــسلاN9ـــــــسالا نم قp9راـــــــش �o خلا�Jململا ءا �o _قوـــــــسلا تا�لطتمو ة<ك<مانيدلا ةع<بطلا no
F 

 ةم<ق ةفاــضإل تا<نقتلا ثدحأ مدختــس(و ةركتبم ًالولح "س'فورب" دمتعتو .مومعلا هجو tع ةقطنملاو ةدحتملا ة<�Nعلا تارامإلا ةلود
no اـــ�ريدـــت DEFلا تاراـــقعلا �إ ةـــق<قح

F wتو .راـــقعلا رمع لـــحارم نم ةدـــحاو لـــpب لولحلا ەذـــ� ع�ن �o ةـــ<نكــــــــــــــــسلا تاراـــقعلل ��جأـــتلاو عيبلا 
  .ة<هيف�Eلا قفارملاو يداونلا ةراد¯و كّالملا داحتا_ ةصاخلا لولحلاو ،تاراقعلل ة9رادإلا تاراشpسالاو ةرادإلاو ،ة9راجتلاو
اــ<لاــح "س'فورب" ريدــتو

�
 فالآو ،كّالملا داــحتا ةرادإل ةــع_اــت ةدــحو فلأ 14 نم ±�°أو ،تاراــقعلا ةرادإ اــ�الوتت ةدــحو 13,500 نم ±�°أ 

 .ةرّجؤملاو ةعا�ملا تاراقعلا
 

 
 


