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کویتِ تیي الوللی لٌاری گالستز تصَیز جذیذ
ٍ تِ رٍس ضذُ ای اس ایي ًژاد ارائِ کزد
تصَیز جذیذی اس ضکل لٌاری
گالستز ًوایطگاّی تِ تصَیة
کویتِ لٌاری گالستز اًگلستاى
رسیذ  .در هاُ سپتاهثز ّوشهاى تا
تزگشاری هجوع عوَهی ضَرا کِ در
ضْز لستز اًگلستاى تا حضَر 52
عضَ اس کطَر ایتالیا ٍ هالت تزگشار
گزدیذ  ،در ایي جلسِ تِ طَر
هفصل تز رٍی استاًذاردّای
گالستز تحث ٍ تثادل ًظز صَرت
گزفت  .در پایاى جلسِ  ،کویتِ
تصَیز رٍضي ٍ ٍاضحی اس گالستز
را تِ ثثت رساًذ .
آلای فزد اٍسثَرى هٌطی جلسِ تِ هجلِ ها گفت  :تاعث ضگفتی تَد کِ تزای سال ّای هتوادی عاللِ هٌذاى ایي ًژاد تِ ها گشارش هی دادًذ
کِ پزًذُ ّای تِ ًوایص درآهذُ در ًوایطگاُ ّا تا استاًذاردّای تصَیز ثثت ضذُ ّوخَاًی ًذارد  .تصَیز تاییذ ضذُ اصلی در اٍاسط دِّ
 0251تزسین ضذُ تَد ٍ طی چٌذ سال گذضتِ تغییز ایي استاًذارد ٍ تزسین تصَیز جذیذ تزای آى ّوَارُ در ایي کویتِ هَرد تحث تَدُ است .
دتیز تیي الوللی ها  ،آلای هاریَ سّزا  ،تصَیز جذیذی اس گالستز تزسین کزدًذ ٍ در جلسِ هاُ سپتاهثز تِ کویتِ ارائِ دادًذ  .تصَیز تزسین
ضذُ تَسط ایطاى جشٍ یکی اس چٌذ طزح ارایِ ضذُ تَد کِ در اًتْا تِ اتفاق آرا طزح ایطاى اًتخاب گزدیذ .
ایي تصَیز تٌْا طزح هَرد تاییذ کویتِ رسوی لٌاری گالستز هیثاضذ  .ایطاى ّوچٌیي تَضیح داد  :ایي تصَیز دارای حك کپی رایت هی تاضذ
سیزا در گذضتِ تزخی اس عاللِ هٌذاى الذام تِ تزسین تصَیز هَرد ًظز خَد ًوَدُ اًذ کِ تعضی اس آًْا را کِ تٌذُ دیذُ ام ّیچ ضثاّتی تِ
گالستز ًذاضتٌذ  .ایي تٌْا راّی تَد کِ ها هجثَر تِ اًجام آى ضذین تا اس استاًذارد ایي طزح هحافظت کٌین .

تغییرات تایید شده  :بر اساس گفته آقای فرد اوسبورن به مجله ما  ،تصویر جدید شامل یک سر با کمی گردی
بیشتر و کمی تغییر در شکل بدن از نوک تا پاها نسبت به استاندارد قبل می باشد.

