
تدخل في شراكة مع الرياضي األسطورة  FXTMشركة 

 " ورياضي ريد بولBASEفاليري روزوف العب قفز "

  --/ PRNewswire/ 2016يوليو،  13ليماسول، قبرص، 

" عن عقد شراكة مع فاليري روزوف العب قفز FXTMأعلنت شركة وساطة الفوركس والفائزة بالجوائز العالمية "

الالعب روزوف في سلسلة من القفزات  FXMTريد بول. وبموجب هذه الشراكة، ستدعم " الشهير ورياضي BASEالـ"

(. FXTMbasejump projectالمتميزة أثناء أداء تمارينه في أنحاء العالم من خالل رحلة ممتعة وفريدة ومبهجة باسم ) #

 لم تُشاهَد من قبل على طول الطريق.ومن المتوقع أن هذه المغامرة ستكون تجربة مثيرة ومليئة بالمعالم المميزة التي 

مع الرياضي روزوف، صرحت أولغا ريبالكينا المدير التنفيذي لشركة  FXTMالحديث عن تعاون شركة  راطإ يفو

ForexTime Limited  شركة"FXTM  وفاليري يتشاركان شغفًا متباداًل نحو إعادة صياغة المعايير الموجودة بالفعل. ومن

نسعى إلى توضيح الدعم والمساندة واإلخالص الذي نقدمه لعمالئنا، ونريد لهذه خالل مساندة فاليري في أحدث تطلعاته، 

 الشراكة أن تكون بمثابة اإللهام بالنسبة للمتداولين وأن ترقى بتجاربهم إلى مستويات أعلى."

بة للنجاح، ومن جانبه، صرح فاليري روزوف قائالً "إن الحاجة إلى دفع الحدود إلى مستويات أعلى هي حاجة أصيلة بالنس

هي الشريك المثالي ألحدث  FXTMسواًء في عالم الرياضات الخطرة أو عالم األعمال المالية واالقتصادية، ولهذا السبب تُعد 

يفوق كل التوقعات، كما أن سعيها إلى إيجاد حلول حديثة يتفق مع النهج الخاص بي في رياضة  FXTMمشاريعي. إذ أن التزام 

 سيكون تجربة عظيمة ورائعة" FXTMbasejump projectا في مشروع #. إن العمل معً BASEقفز 

والقفز المظلي الحر. فاليري روزوف هو بطل العالم مرتين في القفز المظلي الحر  BASEويُعد فاليري أسطورة رياضة القفز 

 Shivlingمن  BASEألف قفزة مظلية، وقد أصبح أول رجل يحقق قفزة  11( ويحمل في رصيده أكثر من 2003و  1999)

and Elbrus أعاد صياغة الحدود مرة 2013، وأول من سجل سقوطًا حًرا داخل بركان )موتنوفسكي، روسيا(. وفي عام ،

 متًرا(. 7220من قمة إيفرست ماسيف ) BASEأخرى عندما كسر الرقم القياسي ألداء أعلى قفزة 

دد من القفزات الفريدة التي سجلها في بلدان مختلفة مثل الصين كما أن مسيرة فاليري روزوف رياضي ريد بول حافلة أيًضا بع

. ويتطلع في المستقبل إلى توسيع قائمة 2004وماليزيا وكذلك القفزة األكثر تحديًا على اإلطالق التي قام بها في باكستان في عام 

مثل هونغ كونغ، ونيجيريا، وإندونيسيا، قفزاته عن طريق إضافة المزيد من القفزات التي لم تُشاهد من قبل في أرجاء العالم 

 واإلمارات العربية المتحدة وغيرها.

 http://fxtm.co/29N7vqVمن هذا الرابط:  FXTMbasejump projectيمكنكم مشاهدة القفزة األولى في #

 http://fxtm.co/29sNYIwكما يمكنكم التعرف على المزيد عن هذه الشراكة من هنا: 

تتضمن تجارة الفوركس مخاطر كبيرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة رأسمالك المستثمر. يُرجى مطالعة بيان المخاطر الكاملة من 

FXTM (disclosure-compliance/risk-ttp://www.forextime.com/regulatoryh/.) 

( كما 185/12)ترخيص رقم  CySECالمحدودة هيئة األوراق المالية والبورصة القبرصية  ForexTimeتخضع شركة 

و  IFSC/60/345/TS)ترخيص رقم  IFSCالمحدودة للجنة الدولية للخدمات المالية  FT Globalتخضع شركة 

IFSC/60/345/APM.) 
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