
كور لتيل ءانيم

.ةيملاعلا ةراجتلا لوح روحمتملا



 ةيغب 1959 ماع يف (LRPA) كور لتيل ءانيم ةئيه تسسأت
 يتلا طئاسولا ددعتملا لقنلا تامدخ ميدقتو ءانيملا ىلع فارشإلا
 جيلخ يف ةقيمعلا هايملا ئناومو ةيكيرمألا قاوسألا نيب طبرت
.كيسكملا

 دعُب ىلع كور لتيل ةنيدم عقت
 ةنيدملا طسو قرش لايمأ ةعبس يلاوح
 ىلعو ،ساسنكرأ رهن فافض لوط ىلع
 ليب راطم نم دحاو ليم نم لقأ دعُب
 عقت امك .ينطولا نوتنيلك يراليهو
 ةيالول يفارغجلا زكرملا يف ةنيدملا
 اهزكرمو ةيالولا ةمصاع يهو ،ساسنكرأ
.يراجتلا

 نحشلاو يئاملا لقنلا :ءانيملا يف لقنلا لئاسو عيمج ىقالتت
 نحش لولح رفوي امم ،تابكرملاب نحشلاو ةيديدحلا ككسلاب
.طئاسولا ةددعتمو ةحيرم

 لخاد طشنت ةكرش 40 نم رثكأ ةمث
 غلبت يذلا يعانصلا ءانيملا عمجم
 ىرخأ ةحاسم ةمثو ،نادف 4000 هتحاسم
 ةحاسملا ىلإ اهتفاضإ نكمي ةعساو
.ةيسيئرلا

 يف ةحالملا ماظن نم اًءزج ءانيملا دعُي
 يذلا ،ساسنكرأ ريك ناليلكم رهن

 يف يبيسيسملا رهن نم دتمي يذلاو ،اًليم 448 هلوط غلبي
.اسلوت قرش اًليم 15 ىتح يبرغلا لامشلا

 ةراجتلا ةقطنم لالخ نم ةيملاعلا قاوسألل هتامدخ ءانيملا مدقي
.14 مقر ةيجراخلا

 نيدروملاو ءالمعلا نم ملاع 
.كور لتيل ءانيم نم بيرق



.ةيملاعلا ةراجتلا لوح روحمتملا
 يتطحم ءانيملا دودح لخاد "كنا زيسفريس كتسيجول" ةكرش ريدت
.ةدكارلا هايملا أفرمو رهنلا ةطحم كلذ يف امب ،ةلماك تامدخ
تارايسلاو تانحاشلاب لقنلا
 لقن ةكرش 2000 نم رثكأ دجوي
 رقم عقيو .ساسنكرأ يف تانحاشلاب
 لقنلا لاجم يف ةدئارلا تاكرشلا ضعب
 .انه ةصاخلا ليطاسألاو تانحاشلاب
 تناه .J. B ةكرش تاكرشلا هذه لمشتو
 ،ميتسيس تيارف ABF و ،تروبسنارت
 لاوو ،كارت USA و ،تروبسنارت .P.A.M و
.تروبسنارت كيرفامو ،زدوف نوسيتو ،زروتس ترام
 نم لصاولا) I-40 قيرط ىلإ تالصاوم ءانيملا نم ةبرقم ىلع دجوت
 يسيئر قيرط لوطأ ثلاث ،(اينروفيلاك ىلإ ةيلامشلا انيلوراك
 نم لصاولا يسيئرلا قيرطلا ،I-30 قيرطو ،برغلاو قرشلا نيب عيرس
.يبرغلا بونجلا ىلإ كور لتيل
ةيديدحلا ككسلا ةمدخ
 ءانيم ةئيهل عباتلا ةيديدحلا ةكسلا طخل اًزكرم ءانيملا ربتعي
 ةيديدح ةكس طخك لمعي يذلاو ،اًليم 20 هلوط غلابلاو ،كور لتيل
 راوجلابو .اًيونس ةرايس 10000 نم رثكأ لقني يذلاو ،ليدبتلل
 نوينوي" يتكرشل ةعباتلا ةيديدحلا ككسلا طوطخ لمعت
."BNSF"و "كيفيساب

 امك .ءانيملا لخاد قئارح ءافطإ ةطحمب كور لتيل ةنيدم ظفتحت
 عطقل نارجتمو نالمعت زاغلل تامدخلا ناتلماك ناتطحم دجوت
.رايغلا

.ةقاطلل رفوم يئاملا لقنلا
 حضتي ،هايملاو تانحاشلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةنراقم دنع
 ةءافك قرطلا رثكأ اًليلق ةسطاغلا يئاملا لقنلا لئاسو نأ انل
 ددع نأ امك .ةبئاسلا ماخلا داوملا لقنل ةقاطلا مادختسا يف
 لدت دحاو نط لمحل دوقولا نم نولاجب اهعطق نكمي يتلا لايمألا
 ،514-ةيلخادلا ةجرابلا :ةيداصتقا ةءافك وذ يئاملا لقنلا نأ ىلع
 ةزيم اًضيأ لقنلا مجح ربتعيو .59-ةنحاشلا ،202-ةيديدحلا ةكسلا
 ام يأ - عئاضبلا نم نط 1500 ةجرابلا لمحت ذإ :يئاملا لقنلل
 لقنلا نأل اًرظنو .راطق ةبرع 15 وأ ةروطقم فصن 60 ىلإ لصي
 ءاوهلا ثولت نإف ،تابكرملا نم لقأ اًددع بلطتي يئاملا
.لقأ نوكي ءاضوضلاو
 يئاملا لقنلا ةنراقمبو .ةياغلل نمآ هنأب يئاملا لقنلا زيمتيو
 يئاملا لقنلا نأ دجن ،ةيديدحلا ككسلا وأ تانحاشلاب لقنلاب
 ةكرح عم لقأ تاعطاقتو لقأ يرضح ضرعت ىلع اًمومع يوطني
 ةيامح جودزملا لكيهلا تاذ جراوبلا مادختسا رفويو .ىرخألا رورملا
.ةرطخلا لئاوسلا برست دض ةيوق

 طئاسولا ددعتم لقن زكرم
 ىلع ةردقلا مئاد كلعجي
.ةسفانملا



 ءانيم ةئيهل عباتلا يعانصلا عمجملا ربتعي
 4500 نم رثكأ مضي عونتم لامعأ عمتجم كور لتيل
 عّنصملا هجاتحي ام لك ىلع يوتحي هنأ امك .ةفيظو
 لتيل ءانيم ةطحم هتآشنم مهأ نمو .حاجنلا قيقحتل
 صصخملا يسيئرلا عقوملا ربتعت يتلا كور

.لامعألل يلبقتسملا عسوتلاو ةيلاحلا لامعألل
 مدقت ،ةعسوتملا لامعألا تاجايتحا ةيبلتو ةديدج تاعانص بذجلو
 ليومت كلذ يف امب ،ةيسفانتو ةباذج زفاوح مزح ةيلحملا تاموكحلا
 نامتئالا جمارب نم ةعونتم ةعومجمو ةيعانصلا تاداريإلا تادنس
 ءانيملا نوناق وفعي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ىرخألا يبيرضلا مصخلاو
 ماخلا داوملا ىلع ةضورفملا نوزخملا ةبيرض نم ساسنكرأب رحلا
 ةصصخملا عنصلا ةماتلا علسلاو اهعينصت يرجي يتلا علسلاو
.ةيالولا جراخ نحشلل
 تعنص ساسنكرأ .ةوطخلا هذه ذاختال ناح دق تقولا نوكي امبر
 1468-490 (501) مقر ىلع كور لتيل ءانيم ةئيهب لصتا .تنحشو
.ةمئاقلا لكايهلاو ةروطملا ريغ ةحاتملا يضارألا لوح ديزملا ةفرعمل

 و تعنص ساسنكرأ
.تنحش

 ماظن نم اًءزج كور لتيل ءانيم دعُي
 ريك ناليلكم رهن يف ةحالملا
 448 هلوط غلبي يذلا ،ساسنكرأ
 ،1971 ماع يف لمتكا يذلاو ،اًليم
 رهن نم دتمي يذلاو
 لامشلا يف يبيسيسملا
 قرش اًليم 15 ىتح يبرغلا
.اموهالكوأ ،اسلوت

.ةيملاعلا ةراجتلا لوح روحمتملا

 يرحب فيصر عم "رتووكالس" ءانيم
مدق 170 ضرعب



10600 Industrial Harbor Drive

Little Rock, AR  72206

Office: (501) 490-1468

Fax: (501) 490-1800

PortofLittleRock.com

 اهنأب ساسنكرأ ةيالو فرعُت
 ببسل "ةيعيبطلا ةيالولا"
 دراوم اهب دجوي ذإ .هيجو
 امك .اهيلع دسحُت ةيهيفرت
 نم ساسنكرأ طسو ديفتسي
 ةعونتم ةيداصتقا ةدعاق
 ةيلوألا تاعانصلا لوح رودت
 ايجولونكتو ،ناريطلاو ،مدقتملا عينصتلاو ،ةعارزلا :ةيلاتلا
 ،ةيركسعلا تاعانصلاو ،ةيحصلا/ةيبطلا ةياعرلاو ،تامولعملا
.ةيحبرلا ريغ تاعانصلاو
 .اهمجحب قوسل اهل ليثم ال قفارمب كور لتيل ةنيدم عتمتت
 سنانياف لانوسريب رجنيلبيك ةلجم تفنص ،2013 ماع يفف
 يف شيعلل نكامأ 10 لضفأ نمض 1 مقر اهنأ ىلع كور لتيل ةنيدم
 يناث يفو ةدحتملا تايالولا طسو يف ةنيدملا عقت امك .اكيرمأ
 اهتردقو اهناكس نم 40% دجاوتيو ،ةلودلا يف اًومن قطانملا عرسأ
.اًليم 550 اهرطق فصن ةرئاد لخاد ةيئارشلا
 ةلماع ةوق عم ،لمعلل دادعتسا ىلع ةيرضحلا كور لتيل ةنيدم نإ
 نم رثكأ غلابلا ناكسلا ددع يلامجإ نم صخش 475000 نع ديزت
 طسو ةقطنم يف يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم 20 دجويو .ةمسن نويلم
.ساسنكرأ
 ،هتايلمع يف ةقاطلا ريفوت ىلإ اًدهاج كور لتيل ءانيم لواحي
 نيرجأتسملا عيمج نيب ةمادتسالا تاسرامم زيزعت ىلإ ىعسيو
 ةئيهل عباتلا ساسنكرأ رهن دراوم زكرم لصح دقو .يضارألا كالمو
 نم يضف LEED فينصت ىلع اًثيدح ممصملاو كور لتيل ءانيم
.ءارضخلا ةينبألل يكيرمألا سلجملا

.اًنطو هوعدن ناكم

LRPA دراوم زكرم .


