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ٔعهٗ انشغى .  نٕصم انًعبدٌ َغجٛبَا ْٙ رقُٛخ عذٚذح (FSW) إٌ انهؾبو ثٕاعطخ انزقهٛت االؽزكبكٗ

يٍ أٌ اعزخذايّ كبٌ يقصٕساً  عهٗ عجبئك األنٕيُٕٛو ،فقذ ايزذد ْزِ انزقُٛخ نزشًم ٔصم يغًٕعخ 

 .يزُٕعخ يٍ انًٕاد ثًب فٛٓب انصهت ٔانجٕنًٛشاد

انٓذف انشئٛغٙ يٍ ْزا انجؾش ْٕ دساعخ انخصبئص انًغٓشٚخ ٔانًٛكبَٛكٛخ النٕاػ يٍ عجبئك 

انًهؾٕيخ ثٕاعطخ انزقهٛت االؽزكبكٗ عُذ عشعبد دٔساَّٛ  A319 ٔA413 انهٕيُٕٛو غٛش انًزبيضهّ

 .ٔ نؾبو يخزهفخ

انذقٛقخ /  دٔسح 1000 ٔ 800، 630ٔقذ رى نؾبو االنٕاػ عُذ صالس عشعبد دٔساَٛخ يخزهفخ كبالرٗ 

فٙ عًٛع انزغبسة، رى رضجٛذ كالً يٍ . دقٛقخ/  يى 63  ٔ 40 ،20ٔصالس عشعبد نؾبو يخزهفخ كبالرٗ 

 . ٔانضغط  دسعبد3صأٚخ يٛم انعذِ عُذ 

 1000ٔنقذ اظٓشد َزبئظ كال يٍ انفؾص ثبنعٍٛ انًغشدح ٔ ثبألشعخ انغُٛٛخ أَّ عُذ عشعّ دٔساَٛخ 

 يى فٙ 1 نٕؽع ٔعٕد عٛت عهٗ شكم َفق صغٛش ثعشض  دقٛقخ/  يى 63انذقٛقخ ٔعشعخ نؾبو / دٔسح

أٔ صٚبدح انغشعخ انذٔساَٛخ نهعذح ٚؤدٖ / أٚضب،ٔعذ أٌ  رقهٛم عشعخ انهؾبو ٔ. انغضء األٔل يٍ انهؾبو

 .َزبط عطؼ نؾبو رٔ عٕدح عٛئخاٍ انٗ 

ٔقذ اظٓشد انُزبئظ اٌ انجُٛخ انًغٓشٚخ فٙ يُطقخ انهؾبو رؾزٕ٘ عهٗ ؽجٛجبد صغٛشح رى اعبدح   

ثبالضبفخ انٗ  رٕصٚع . ثهٕسرٓب ٔانزخهص يٍ انجُٛخ انشغٛشّٚ انًٕعٕدِ فٗ انغجٛكزٍٛ االعبعٛزٍٛ

ٔقذ ٔعذ أٌ ؽغى انؾجٛجبد فٙ قبع .  فٙ انًُطقخ انًهؾٕيخيزغبَظؽجٛجبد انغٛهكٌٕ انٕٛركزٛخ ثشكم 

عذ .يُطقخ انهؾبو أصغش يٍ رهك انؾجٛجبد فٙ أعهٗ أٔ ٔعط انًُطقخ انًهؾٕيخ ُٔ أٌ يزٕعط ؽغى  كًب 

صٚبدح انغشعّ انذٔساَٛخ . أٔ عشعخ انؾبو/ ؽجٛجبد انغٛهكٌٕ ٚضٚذ يع صٚبدح انغشعّ انذٔساَٛخ نهعذِ ٔ

أٔ عشعخ انؾبو ٚشفع دسعخ انؾشاسح انًزٕنذح أصُبء عًهٛخ انهؾى انزقهٛجٗ االؽزكبكٗ يًب ٚؤصش / نهعذِ ٔ

 .عهٗ ؽغى ؽجٛجبد انغٛهكٌٕ

، فٙ ؽٍٛ آَب رغبٔ٘ رقشٚجب A413  ٔعذ أٌ صالثخ انًُطقخ انًهؾٕيخ أعهٗ يٍ صالثخ انغجٛكخ

ٔيع رنك، فئٌ صالثخ يُطقخ انهؾبو أكضش رغبَغب يٍ صالثخ انغجٛكزٍٛ  A319 صالثخ انغجٛكخ

ٔقذ ٔعذ أٌ صالثخ انًُطقخ انًهؾٕيخ رًٛم إنٗ انزُبقص يع صٚبدح انغشعخ انذٔساَٛخ  .االعبعٛزٍٛ

  .أٔ عشعخ انؾبو/ نهعذح ٔ 


