مادختسالا تامولعم
رابكلل  SANOHRA flyنذألا ةدادس
تاونقلا يوذ رابكللو ةنس نس نم ةيادب لافطألل  SANOHRA flyنذألا ةدادس
.ةريغصلا ةيعمسلا
،ءاوهلا طغض يف ةعيرسلا تاريغتلا نم نذألا يمحت  SANOHRA flyنذألا ةدادس
.ناريطلا دنع ثدحت يتلا لثم

؟ناريطلا دنع نذألا مالآ ثدحت فيك

.ىطسولا نذألا دجوت ،ءاوهلا لوخدل ةعناملا نذألا ةلبط فلخ ً.ادج ةساسح ةساح نذألا
ضفخني عالقإلا ةلحرم يفو .ةيعمسلا ةانقلا لالخ نم ىطسولا نذألا ةيوهت متيو
ةلكشم يأ ءاوهلا طغض طوبه ببسي ال ةداعلا يفو .ةعرسب ةنيباكلا ءاوه طغض
يبسنلا طغضلا عنمل رطضت ال ةيعمسلا ةانقلا نأل ارظن ،نذألل ةبسنلاب
.ةيبلس ةروصب الإ ىطسولا نذألا يف عفترملا
حطس ىوتسم ىلع ةليلق قئاقد لالخ يف ءاوهلا طغض عفتري طوبهلا دنع
ةيرورضلا ةلاعفلا ةحتفلا جاتنإ ةيعمسلا ةانقلا عطتست مل اذإ نآلاو .ضرألا
،ىطسولا نذألا يف ديدش يبسن ضفخنم طغض أشني ،ةيفاكلا ةعرسلاب
نكميو ،نذألا يف مالآ ىلإ كلذ يدؤي .نذألا ةلبط يف فيوجت لمع يف ببستيو
 SANOHRAنذألا ةيامح لالخ نم .نانسألاو هجولا يف مالآ لكش يف اضيأ رهظي نأ
تارييغت ؤطابت ىلع لمعلا متي  Air Pressure Controlىمسي امب ةدوزملا fly
ةلاح يف اضيأ نذألا معد ىلع  SANOHRA flyلمعتو .نذألا ةلبط مامأ طغضلا
طغضلا فورظ عم ملأ نودب اهتمئاومو ،ةيعمسلا ةانقلل ةدودحملا ةيفيظولا ةردقلا
.ةدشب ةريغتملا

 SANOHRA flyمادختسا

نذألا ةفدص نم يولعلا ءزجلا عفرب مقو سأرلا ىلع نيديلا ىدحإ عضوب مق
كسمأ .عمسلا ىرجم عيسوت متي كلذبو .سأرلا نم ىرخألا ةهجلا ىلع ةدوجوملا
مقو ىرخألا ديلاب ةبابسلاو ماهبإلا يعبصأ نيب دومعلا نم SANOHRA fly
ءيشلا لعفاو .يعمسلا ىرجم يف ميشايخلا عم ةفيفخ ةيرئاد ةكرحب اهلاخدإب
.ىرخألا نذألا عم هسفن
اهمدختست ال .رابكلا داشرإ تحت الإ نذألا ةيامح لامعتساب لافطألل حمسي ال
.نذألا يف باهتلا دوجو ةلاح يف

 SANOHRA flyمادختسا يغبني ىتم

هيلع يغبني ،عالقإلا دنع نذألا مالآ صوصخب تالكشم هيدل نم :عالقإلا دنع
 SANOHRA flyعلخ نكميو .ةرئاطلا عفترت نأ لبق  SANOHRA fly،مادختسا
امدنع ،ةداعلا يف ةتباث نوكت ءاوهلا طغض فورظ نأل ،ىرخأ ةرم ةقيقد  30دعب
نم لقأ ةريصقلا تافاسملا يفو .ناريطلا عافترا ىلإ تلصو دق ةرئاطلا نوكت
.لماكلاب ةلحرلا ءانثأ  SANOHRA flyعضوب حصني نيتعاس

لبق ريدقت ىصقأ ىلع ـ حورشم وه امك ـ  SANOHRA flyعضوب مق :طوبهلا دنع
معدب حصنيو .طوبهلا نع رايطلا نلعي ىتح رظتنت ال .طوبهلا نم ةقيقد 40
.بؤاثتلا وأ قيرلا علب وأ غضملا لالخ نم يفاضإ لكشب ةيعمسلا ةانقلا ةفيظو
لوزنلا دعب الإ اددجم  SANOHRA flyعلخ متي ال امدنع يلاثم لكشب نذألا معد متي
.راطملا ضرأ ىلإ
ىلع اضيأ لمعت لاحلا ةعيبطب  SANOHRA flyنأ ةاعارم ىلع صرحا كلضف نم
.ءاضوضلا ضيفخت

 SANOHRA flyعلخ

عزنب مقت ال .بيكرتلا نع ثدح امك اليلق نذألا ةفدص كيرحتب مق علخلا لبق
.ةفيفخو ةئيطب ةيرئاد ةكرحب امنإو ةوقب نذإلا ةيامح
ةداملا نإ ثيح .فيظنت ةدامب وأ ءاملاب  SANOHRA flyفيظنتب حمسي ال
ءاوهلا يف ةدوجوملا خاسوألا اضيأ  APC.دست نأ نكمي ءاملا يف ةدوجوملا
دعب  SANOHRA flyنيزختب مق .كلذ ىلإ يدؤت نأ نكمي نذألا محشو
 SANOHRA flyمدختست ال ىصقأ دحب .ةيلاثملا ةفيظولا نامضل ،مادختسالا
.ةدوعو باهذ تالحر ثالث نم رثكأ
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