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غارفلا
نوناقلا

!يرشبلا سنجلا ءاقبلل ءاضفلا نوناق ىلإ ةجاح كانه
تاظفاحم  7اهذفنت يتلاو ةدروملا دعاوق رامعتسالا ةجاحلاو ءاضفلا فاشكتسا
 (S-XC) .ءاضفلا فاشكتسا ةمكحم نولمعي نيذلا

)ةمكحملا ءاضفلا فاشكتسا ( S> XC
.ةماقا بجي ) (S> XCءاضفلا فاشكتسا ةمكحم
.رامعتسالا نوناقلاو ءاضفلا فاشكتسا كسمتلا

!!! تاظفاحملا عيمجل ةمزلم  XCماكحأ >S
ةيبلغأبو يرسلا عارتقالاب يتأي مكحلا ) .ةظفاحم لك نم  (1ةاضق  7اهيدل ةمكحملا هذه
 4.ةيبلغألا نم ىندألا دحلا .تاوصألا
ةيبلت ) (2يجراخلا ءاضفلا نيناوق .ضرألا رمقلاو ضرألا ءاضفلل ةيبلت ) (1يلخادلا ءاضفلا نيناوق
 S> XC.لبق نم ذفنتو رادتو ،ءاضفلا نيناوق مكحتس .ةيناطيتسالاو فاشكتسالا بكوكل

لك .ةينعملا تاهجلاو سانلا لكل ةمزلم ماكحألاو ،تاهاجتالا يأ
مايقلا مدع ةعطاقم يأ .تاظفاحملل ةمزلم ماكحألاو ،تاهاجتالا
.ىرخألا تاظفاحملا لبق نم مهتبساحمو كلذب
نيذلا صاخشألا .هيلع بقاعيو ءاضفلا فاشكتسا نوناقلا قرخي ةظفاحملا ناك اذا
طعيو ةرداصمو ةميرجلا يف ةمدختسملا تادعملا .ةمكاحم ىلع لوصحلا اوكراش
) .ةفصانم( ةقداص تاظفاحملل

)يلخادلا غارفلا (  1نيناوقلا S> X
ةمكحم اهتضرف يتلاو تديأ يتلا )نيناوقلا( دعاوق جاتحت رامعتسالاو ءاضفلا فاشكتسا
يلخادلا ءاضفلا نيناوق  (S> XC) .ءاضفلا فاشكتسا

.ضرألا رمقلاو ضرألا ءاضفلل ةيبلت )(1
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نوناقب رجحلا SX
نم دوعي ءيش لك لزعو !ضرألا ىلإ ءيش يأ ققحتت نأ نكمي ال
صاخشألا ) .يب سكإ (S-ءاضفلا فاشكتسا ذفنم ىلع ءاضفلا
 R7ةسنآلا ،اهيلع لوصحلا نوناقلا اذه رسك اوكراش نيذلا

نوناقب 'SX Satellites
تاظفاحملا نم ةيعانصلا رامقألا !ةيصوصخلا يف قحلا اهل ةعطاقم لك
ءاضفلا يف ةيبنجألا ةيعانصلا رامقألا .ةيصوصخلا هذه وزغت ىرخألا
.اهريمدت نكميو كيكفت ترداصو تاظفاحملا يف يلخادلا

نوناقب رمقلا ضرألا SX
نيذلا صاخشألا .شيجلاو رامعتسا ،نيدعتلل دودح رمقلا ضرألل
،اهيلع لوصحلا نوناقلا اذه رسك اوكراش
نوناقلا اذه رسك يف ةكراشملا )ةروصلا( ةظفاحملا  / R7ةسنآلا
تادعملا عيمج ترداصو .اماع  70ةدمل فاقيإ' ع  "SEاهل نوكي
تاظفاحملا نيب ةفصانم مسقتو نوناقلا اذه رسك ةمدختسملا
.ةقداص

)يجراخلا ءاضفلا (  2نيناوقلا S> X
ةمكحم اهتضرف يتلاو تديأ يتلا )نيناوقلا( دعاوق جاتحت رامعتسالاو ءاضفلا فاشكتسا
يجراخلا ءاضفلا نيناوق  ( S> XC) .ءاضفلا فاشكتسا
.ةيناطيتسالاو فاشكتسالا بكوكل ةيبلت )(2

نوناقب فاشكتسا SX
بهذي رمق وأ بكوك نم )فاشكتسالا ةبلاطملا عراش  XC ( 1عراش 1
لوخي  XCعراش . 1ةمئاد ةيرشب ةدعاق ينبي نأ ةظفاحم ىلإ
عراش . 1بكوكل 1/7ل
هذه نم  1راتخي ،ةيواستم تاحاسم  7ىلإ ةيضرألا ةركلا مسقي يعدملا
 7THبلاطملا  ...ةيقبتملا  6قطانملا نم  2ND 1يعدملا راتخي .قطانملا
.تالاجملا رييغت نكمي ال ،تطقتلا ةدحاو ةرم .ةيضاملا ةقطنم ىلع لصحي
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دقفي بنذم ةظفاحم : Aةيمازلإ ةلمجلا  XC 1ST.نوناقلا رسك يه قطانم رييغت
.تاونس  70ةدمل رمقلا وأ بكوكلا اذه فاشكتسا نكمي الو ةقطنم يأ يف قحلا
نيب ةفصانم مسقتو يمارجإلا طاشنلا اذهل ةمدختسملا تادعملا عيمج ترداصو
.ةقداص تاظفاحملا
 R7ةسنآلا ،ةميرجلا هذه ىلع لوصحلا باكتراب نيطروتملا صاخشألا

نوناقب رمقلا بكاوكلا SX
عراش  1نأ ةظفاحم ىلإ يمتني رمقلا بكاوكلا A
تاظفاحملا عم اهمساقت متي مل .كلذ ىلع ةلوهأم ةدعاق ينبي
لاثملا ليبس ىلع( رايط نودب حبصي رمقلا ةدعاق امدنع !ىرخألا
.رمقلا يعدتو يف لقن دق ىرخأ ةظفاحم يأ )لامهإلا ببسب

رمقلا فاشكتسا يف قحلا دقفي بنذم ةظفاحم يف بكاوكلا رمقلا نوناقلا قرخ
مسقتو يمارجإلا طاشنلا اذهل ةمدختسملا تادعملا عيمج ترداصو .تاونس  70ةدمل
.ةقداص تاظفاحملا نيب ةفصانم
 R7ةسنآلا :قرخ يف سانلا

:نيناوق عم ةقفاوتملا يف يجراخلاو يلخادلا ءاضفلا SX
بكوك رامقأ نم اهريغ ىلع قبطني ال )يلخادلا غارفلا ( نوناقب رمقلا ضرألا SX
! )يجراخلا ءاضفلا( ترمعتسا

:ةقفاوتم نيناوقلا ءاضفلا يجراخلاو يلخادلا SX
ءاضفلا( ترمعتسا بكوك لك ىلع اهقيبطت متي )يلخادلا غارفلا (  SXيحصلا رجحلا نوناق
! )يجراخلا

ءاضفلا( ترمعتسا بكوك لك ىلع اهقيبطت متي )يلخادلا غارفلا ( نوناقب 'SX Satellites
عضوو ءانب ةظفاحم لك .ءاضفلا فاشكتسا يتأي رامعتسالا ءاضفلا لبق ! )يجراخلا
.ةروصلا ' ع  SXنع بيقنتلا لك أدبي ) . .ع " (SXفاشكتسال ءاضفلا ءانيم" يف رادملا يف

لقتنا  (1يداملا نوكلا مداخ حبصتل ةراتخملا ةيرشبلاو ناوكألا قلخ 1GOD
فاشكتسال نوناقلا و ضرعلا هيجوتلا ءايصوألا مداخ نوكلا  2) .ناميإلا
.ءاضفلا
.ةياهنلا
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