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  ضافة احللقات يف حتسني خواص القارنات املرنةضافة احللقات يف حتسني خواص القارنات املرنةإإتأثري تأثري   ىىدراسة حول مددراسة حول مد

SSttuuddyy  oonn  EExxtteenntt  TThhee  eeffffeecctt  ooff  AAdddd  rriinnggss  iinn  iimmpprroovviinngg  tthhee  

pprrooppeerrttiieess  ooff  fflleexxiibbllee  ccoouupplliinnggss 

 

 : امللخص

هلّ اضتددأًا  ككازُُ، ًعدًُُ يتٍ اضتدداَ ًىاضري غري احلاالت يف بعض

فكداْ اضتداًُ ًكطع املاضىزَ وذهم عِد حتًٌؤا بعصَ اُعطاف هًظ ذلدود بطبب 

 هًٔاإاملكطع ُكرتح اهكازُُ املىضحُ واملطاف  وصيادَ اهعصَ املِكىي واضتداًُف ،باهلبري

آهُ  ِعدَ جتازب يف املعٌى عو يِاجسأاهكازُُ  هوتأكد ًّ كفاَْو ،ًعدًُُ حوكات

 قازُُ أُبىبًُ ًعحوكات داخوًُ وقازُُ بدوْ  ِ ُىعني ًّ اهكازُات،جتازب االهتىاْ عو

 حوكات داخوًُ .

يف دلٌىعُ يكوى ًّ  ٔاضاضًُ وجتٌعحتسن هوحوكات ًّ وضعًتٔا األ هلّ حدوث

قطعُ ًسُُ )اهعكدَ املسُُ( داخى جتىيف  تفًضأووحد ًّ ٓرا اهعًب ف ،اهكازُُخىاص 

 .احلسَت يف اًاكِٔا وتىقف حسكتٔا املاضىزَ هلٌ تكىَ حبحص احلوكا

: ثبات اضتداًُ ًكطع ىلإ ّدأضافُ احلوكات إْ أ ىلإشازت اهِتآخ املطتدوصُ أ

اهرٍ ضىف ميلِِا األًس  (،ًس2َ) اهطعف ىلإا تكسيًب االهتىآًُصالبُ اه شيادَاملاضىزَ، 

 .ًّ ُكى عصَ اُعطاف كبري باضتدداَ ٓره اهكازُُ

اي احلوكات يف جتىيف دخإألجى عدَ حدوث فكداْ اضتداًُ املكطع هوكطعُ جيب 

اهصُربكات يف وضع و ،شلى ٓره اهكطع ِاملاضىزَ ًع بعض اهتداخى هوٌحافظُ عو

اهصُربن  ِضايف عوجتىيف املاضىزَ ًع بعض اخلوىص هلٌ ال تطٌح باهتحًٌى اإل

 اهكازُُ. إْ عٌدَ جساْ تشىه املاضىزَ املسُُ عِد تعىيض اخلطأ يف وضعًُ ذلاوز األ

ومتتوم قدزَ تعىيض كبريَ ًّ خالي  ،اهتصًِع  واهصًاُُ ُبىبًُ بطًطُ يفاأل

، ضطىاًُُ املسُُ واهعكدَ املسُُ خاصًُ االًتجاي اهعاهٌ هوٌسوُُاًتالن اهكطعُ األ

 . عٌدَاأل ِكٌا مت حتديد طسيكُ جتًٌع وتسكًب اهعكدَ املسُُ واهكازُُ عو
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 ABSTRACT 

In some cases, is used as Coupling from non-metallic pipes, 

But their use is limited because of the loss of the sustainability 

section of pipe and so when loaded Torsion Moment  IS not 

significant ,To increase the transferred Moment and 

sustainability section we suggest coupling described Which has 

been added to them Metal rings .                                                                                              

To make sure of the efficiency of coupling was carried out 

several experiments in the laboratory on the torsion machine  for 

Coupling without rings andpipe Coupling  with an internal rings.  
                                                                

Findings indicated that the addition of the rings led to the:  

the stability of the sustainability section, increase the torsional 

stiffness to almost 2 times, which will enable us to transfer large 

Torsion Moment  using these coupling .  

In order the lack of loss of sustainability section of the piece 

must enter a rings  in the cavity of the pipe with some overlap 

To keep form of these pieces, and the springs are placed in the 

cavity of the pipe with some clearance , in order not to allow for 

the extra load on the spring as a result of elastic deformation of 

the pipe When you compensated error in position axes shafts. 

The pipe coupling Simple  in manufacturing and maintenance 

and has a great capacity of compensation Through Owning a 

elastic cylindrical piece and flexible node property Compliance 

with for high flexibility , Have been determined method 

Compilation of and installation of the flexible node and coupling 

on the shafts.                                                                                      
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 : املكدًُ-1

 ؼذ اىوىاٍو اذلاٍح يف حتذَذأهَذج احملشك أىشتؾ  ميصو اخرُاس اىقاسّح ادلغرخذٍح

 [.1.]ميها وتاىرايل اِىح ش احملشكصَادج هَ ،ادلراّح ٍاُ،األ ،األداء

تواد ادلخريفح اىيت ذغرخذً يف رلاه واأل ّىامىيقاسّاخ راخ األ ٍوشوفح شناه مصريجأ ْٕاك

اس اىقاسّح راخ ُٕزا اىرْىم ال حياىفْا احلق دائَا يف اخر نٍىنِ ، مثري ىْقو هضً االىرىاء

طغريج حملشماخ  توادأراخ ح ّاخرُاس قاس اخظىطً ،حادلْاعث تواداألاخلظائض ادلـيىتح و

ال ذرْاعة ٍن  اىنرُثاخ ا قُاعاخ اىقاسّح ادلىظىدج يفؼُاًّأو، راخ اىقذسج ادلْخفؼح اىـاقح

 ييب سغثح ادلظٌَ .ذظضاء ادلشتىؿح وال قُاعاخ األ

ٍصو آىح غغُو  ح،مقاسّ يف توغ احلاالخ َرٌ اعرخذاً ٍىاعري غري ٍوذُّح )اخلشؿىً (

فُها هَىد احملشك اىنهشتائٍ تادلؼخح اىـاسدج ادلشمضَح هِ  َشذثؾ يتصظاض اىغُاسج واى

 وادلاعىسج ٍغـاج هيٍ اىوَىد ٍن توغ ،ؿشَق ٍاعىسج ٍظْىهح ٍِ ٍادج تىيل أشُيني

 ادلشتىؿح . األهَذجً ّثىتح ٍشّح ٍصثرح هيأادلثغـح ٍِ  اىقاسّح ذرنىُ هبزا اىشنو ،اىرذاخو
 

 : ٓدف اهعٌى-2

اعرذاٍح ٍقـن   ًّح وصَادج اىوضً ادلْقىه هِ ؿشَق احملافلح هيحتغني خظائض اىقاس   

ظشاء هذج ئادلاعىسج ادلشّح تاعرخذاً ؼيقاخ ٍوذُّح وٍِ مث اىرأمذ ٍِ مفاءج اىقاسّح ت

ىيقاسّح تذوُ ؼيقاخ داخيُح وىيقاسّح األّثىتُح ٍن  آىح اخرثاس االىرىاء ًجتاسب يف ادلوَو هي

 ؼيقاخ داخيُح .

حتشك احليقاخ ٍِ وػوُرها االعاعُح وجتَوها يف رلَىهح ورىل يف ؼاىح  احلذ ٍِ هُة   

و هْذ هذً اىرىافق اىفشاغٍ ىىػوُح أمحاه اىذَْاٍُنُح اىنثريج اىوَو حتد كشوف األ

هِ ؿشَق إػافح قـوح  رقيُو ٍِ خىاص اىقاسّحاى ىلإدٌ ؤهَذج ادلشتىؿح شلا َزلاوس األ

 ٍامْها.أاعىسج ىنٍ ذقىً حبعض احليقاخ يف ٍشّح )اىوقذج ادلشّح( داخو جتىَف ادل

اىششوؽ اىالصٍح ىيقـوح ىؼَاُ وغريٕا ٍِ حتذَذ ؿشَقح جتَُن اىوقذج ادلشّح واىضّربك    

 .ىوضً ادلْقىهامرب قذس ٍِ أ

 : ُ واملعٌوًُ واألدوات املطتددًُاهطسق اهبحجً-3

)هذً شاتد  قـن ادلاعىسجٍ زلذود تغثة فقذاُ اعرذاٍح حمقاسّ ادلشّح اعرخذاً ادلاعىسج   

 ًهي ششؤَ ىُظ تاىنثري واىزٌ توضً اّوـاف ؿىه ادلاعىسج ورىل هْذ حتَُيها ًهي ادلقـن(

 ىضَادج اىوضً ادلْقىه واعرذاٍح ادلقـن ،اىقاسّح ذذٕىس مثري خلظائض ىلإدٌ ؤوَ اىقاسّح

 .1 ّقرشغ اىقاسّح ادلىػؽح يف اىشنو
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 ،)مَصاه خشؿىً ٍـاؿٍ( 3عـىاُّح ٍشّحأٍِ قـوح وذرنىُ  1،2 األهَذج اىقاسّح ذشتؾ   

 ذىػن يف جتىَف 4احليقاخ هَذج.األ ًهي 3 وهْاطش ىرصثُد اىقـوح ادلشّح 4ؼيقاخ ٍوذُّح 

ٍِ ٍغافاخ ٍرغاوَح  ًهي ٍن ذذاخو ىُظ تاىنثري وحبُس ذنىُ احليقاخ 3اىقـوح ادلشّح 

  ,(D, d) قـاساف األّظأ ًاحليقاخ َورَذ هي توادأهذد و، (1)شنو  ثوغاىتوؼها 

 ًهي 3 عـىاُّح ادلشّحهَذج ادلشتىؿح، هْاطش ذصثُد اىقـوح األؿشاف األأتني  Lادلغافح 

 شناه سلريفح.أُ ذنىُ راخ أهَذج مينْها األ

 اهكازُُ املسُُ  (.1شلى )

 ؼضاً ٍشثل  -6 ؛ ٍغَاس  -5 ؛ؼيقاخ  -4؛  ادلاعىسج ادلشّح -3 ؛أهَذج  – 1،2

ىيقاسّح  آىح اخرثاس االىرىاء ًهي ظشاء هذج جتاسب يف ادلوَوإىقاسّح مت ىيرأمذ ٍِ مفاءج ا

 .1تذوُ ؼيقاخ داخيُح وىيقاسّح األّثىتُح ٍن ؼيقاخ داخيُح شنو 

 االمسُح األتواد ،قَاػ ٍقىي راخ 3ذرنىُ ٍِ خشؿىً ٍـاؿٍ  ّىهُح اىقاسّح ادلغرخذٍح

 L= 46 mm   هَذجادلغافح تني أوظٔ األ

 d= 12 mm                 اىقـش اىذاخيٍ

 D= 20 mm               اىقـش اخلاسظٍ

 ؼيقح ٍِ اىْؽاط األطفشهشع موٍّ 11 إدساض هذدومت وػن  داخو جتىَف ادلاعىسج

ؼُس   mm 12,8 و اىقـش اخلاسظٍ ىيؽيقاخ ماُ  mm 1ومسل ظذساهنا  mm 4ٍْها

 mm 0,4. ماُ اىرذاخو

)يف  6 وٍشثل احلضاً 5 دتىعٍ ىاعـح ٍغَاسهَذج تؿشاف األأ ًٍصثد هي 3 اخلشؿىً

 . (ٔاىشنو ادلغاٍري واىظاٍىىح غري واػؽح هيُ
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حتَُو اىقاسّح توضً  ىلإ يدأاىضاوَح ادلـيىتح شلا  ىلإ 2اىوَىد  مت يلُّ ىحهعيح اِ ترذوَش

 قُاط قَُرٔ تىاعـح ظهاص قُاط اىقىٌ . ظشياىرىاء 

 1,0     حبُس ماّد وؼذج اىرقغٌُ ٍغاوَح ىح اىرعاسب ٍقغٌٍِؤشش ظهاص قُاط اىضاوَح 

مجُن اىقُاعاخ مت و ،N·м0,2ماّد  وؼذج ذقغٌُ  ٍؤشش ظهاص قُاط اىقىٌو ،دسظح

 .فؽغة خزٕا يف ؼاىح حتَُو اىقاسّحأ

دسظح  10 مبقذاس هَيُاخ حتَُو ٍن صَادج اخلـىج6 ظشاءإىيقاسّح تذوُ ؼيقاخ مت    

 10 اخلـىج ّفغها يلذ ٍن هَيُاخ حتَُو7 ظشاءإ ىيقاسّح ٍن ؼيقاخ متو ،ىيرعشتح اىراىُح

 ؼظاء اىشَاػٍ .تـشَقح اإل رٌ ٍواجلرهافهيُها  ْاّرائط اىرعاسب اىيت ؼظيأٍا  ،دسظح

تضاوَح  Tوَىػػ هالقح هضً االّوـاف  اىيقاسّرني ٍوً َثني ّرائط االخرثاساخ 2اىشنو 

 ٌ ّقـحأىيقاسّح يف  االىرىائُحجياد اىظالتح إادلْؽُْاخ مينِ  ، ٍِ خاله ٕزФٓ االّوـاف

             -ؼغة اىوالقح :

C=dT ∕ dФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . Фبصاويُ االُعطاف  Tعالقُ عصَ االُعطاف   (.2شلى )

    

 0قـام اىرشىٓ ٍِ  ًُ طالتح اىقاسّح تذوُ ؼيقاخ شاترح هيأ 2حتيُو ٍْؽُْاخ اىشنو أكهش 

يف ٕزٓ احلاىح مينِ إجياد اىظالتح ملو دسظح ؼُس إُ ادلْؽين ذقشَثًا خـٍ، و 40 ىلإ

قـام  ًهي ،(с = 9,41 N·m /rad اىضاوَح تني ادلغرقٌُ ادلائو واحملىس اىغُين وماّد )

ٕزا ٍشذثؾ ٍن تذاَح فقذاُ و ،دسظح ذنىُ اىوالقح غري خـُح 60 ىلإ 40اىرشىٓ ٍِ 

 .)خشؿىً( 3اعرذاٍح ٍقـن اىقـوح ادلشّح 
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اخلـُح يف رلاه  ىلإاحليقاخ ؼُس ذنىُ اىظالتح  قشَثح ّفظ اىوالقح ىيقاسّح راخ    

 N·m (С = 16,25) ، هْذ رىل طالتح اىقاسّح ٍغاوَحدسظح 70  ىلإ 0اىرشىٓ مئ ٍِ 

/rad. 

أدخ إىل   3يف ادلاعىسج ادلشّح  4ُ وػن احليقاخ ادلوذُّحأمبقاسّح ّرائط اىرعاسب َالؼق    

( األٍش اىزٌ عىف مينْْا ٍِ ّقو هضً )اىؼوف ٍشج 2 ىلإا طالتح االّوـاف ذقشَثً صَادج

ُ أمزىل اىوشػُح مينِ اّوـاف مثري تاعرخذاً ٕزٓ اىقاسّح، طالتح اىقاسّح االىرىائُح و

 ذرفاوخ هْذ ذغُري هذد احليقاخ.

مينِ  اَؼًأو ،هَذج ادلشتىؿحاأل ًّثىتُح تغُـح يف اىرظُْن واىظُاّح هياأل اىقاسّحإُ    

محاه ىنِ يف ؼاىح اىوَو حتد كشوف األ ،االّوـاف اىظغريج اعرخذاٍها ىْقو هضوً

هَذج ىىػوُح زلاوس األ هْذ هذً اىرـاتق اىفشاغٍ )اىرىافق( وأاىذَْاٍُنُح اىنثريج 

وذرعَن احليقاخ يف  عاعُحاأل ادلشتىؿح يف ٕزٓ احلاىح حيذز حتشك ىيؽيقاخ ٍِ وػوُرها

وٕزا َقيو ٍِ خىاص اىقاسّح،  )فشاغاخ( زلىسٌ َىظذ تُْهٌ خيىص حبُس ال رلَىهح

ٍامْها أ)اىوقذج ادلشّح( ذقىً حبعض احليقاخ يف  ىيؽذ ٍِ ٕزا اىوُة مت إػافح قـوح ٍشّح

  [2].3وذىقف ؼشمرها احلشج . اىشنو 

طغريج ومينِ اعرخذاٍها ىْقو هضً االّوـاف راخ ا توادًأمتريل  3اىقاسّح يف اىشنو    

راخ  )شلنِ ذنىُ ٍـاؿُح( 3 قـوح ٍاعىسج ٍشّح اىقاسّح ذرنىُ ٍِ ،اىقٌُ ادلْخفؼح

، اىوقذج ادلشّح وتاإلػافح إىل هْاطش ذصثُد ٕزٓ اىقـن هيٍ االهَذج،  Bجتىَف زلىسٌ

هَذج و اجلضء األ ًقغاً : ؿشفني ىرصثُرها هيأشالز  ىلإادلاعىسج تـىه زلىسٕا ٍقغَح 

 . Bوعؾ ٍىػىم تذاخئ اىوقذج ادلشّح يف اىرعىَف األ

وقذ مت اخرُاس قـوح  اىوَىد ًاعرخذاً هْاطش ذصثُد سلريفح ىرصثُد اىقـوح هي مينِ   

 5ٍغَاسَِ سقٌ  ىلإقو األ ًوتاإلػافح هي 4( سقٌ  ) ٍرُْح قاتيح ىيفل  وذرنىُ ٍِ قىعني

 . 6 وطىاٍُو سقٌ

ىزىل ىْقو اىوضوً اىنثريج جية  ُ هضً االّوـاف َرٌ ّقيح تىاعـح قىٌ االؼرناكأمبا 

مرب ٍغاؼح ىالؼرناك هِ أٍني أقىاط وذاؼح االؼرناك هِ ؿشَق صَادج هشع األصَادج ٍغ

 ؿشَق صَادج هذد ادلغاٍري واىظىاٍُو اىشاتـح ىألقىاط .
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 اهكازُُ ًع اهعكدَ املسُُ . (.3شلى )

 

، 11 ٍغَاس 10، 5 ؛ شنو قىط ) ( ًقـوح ذصثُد هي 4 ؛ادلاعىسج ادلشّح  3 ؛ أهَذج 2،  1

 اىشّذَيح اىنشوَح  12؛   اىغـاء 9 ؛ صّربك 8؛  اخ ؼذَذَحؼيق 7 ؛ طاٍىىح 6
    

ٍن توغ اىردذاخو رىدل    3ؼيقاخ فىالرَح مت إدساظها يف ادلاعىسج 7 اىوقذج ادلشّح ٍِذرنىُ 

 .ادلقـن هْذ ّقو هضوً االّوـافٍني اعرذاٍح أىرؽغني اعرقشاس األقغاً ،ىر

ُدس َىػدن صّدربك تدني مدو ؼيقدرني       ٍنىُ ٍِ هدذج قـدن حب  دائشٌ سقُق اجلذساُ، 8اىضّربك 

 دلْن احلشمح احلشج ىيؽيقاخ، أو تاإلٍناُ طْن اىضّربك ٍِ قـوح واؼذج .

 .جتىَف مشوٌ ىىػن اىشّذَيح تذاخيحَرنىُ ٍِ ظضئني ٍىظىد هيً ؿشفُهَا 10اىغـاء

هَددذج َددرٌ تاىشددنو  األ ًجتَُددن اىوقددذج ادلشّددح واىضّددربك وذشمُددة اىقـوددح ادلشّددح اىقاسّددح هيدد     

 -:يتاِ

 م .جتًٌع اهعكدَ املسُُ واهصُب (1

  10ادلغَاس  هيٍ 12وػن اىشّذَيح اىنشوَح . 

 فقٍ ىيَغَاس ٍِ األهيً حبُس ذذخو اىغـػ األ ًهي 9وه ٍِ اىغـاء اجلضء األ وػن

 ٍىظىد يف اىغـاء.  اىشّذَيح اىنشوَح يف جتىَف مشوٌ

 وػن احليقح هيٍ اىغـاء . 

 وىلاحليقح األ ًوػن اىضّربك اىذائشٌ هي.  

 تْفظ اىـشَقح َرٌ جتَُن تاقٍ احليقاخ ٍن اىضّربماخ . 
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 10عِ ادلغَاس  ًمث هي 12اىشّذَيح اىنشوَح  ٍن خش ٍِ اىغـاءا وػن اجلضء اِخريًأ 

 . 11 ّشتؾ اىظاٍىىح

واىزٌ ٕى  االسذفام ادلـيىب ويل ىيوقذج ادلشّح ؼىتأهْذ دوساُ اىظاٍىىح حيذز اّؼغاؽ 

ُ َأخز توني االهرثاس اّؼغاؽ أجية  االسذفام، إُ ذج ادلشتىؿحهَؿشاف األأقو ٍغافح تني أ

 اىضّربك.

و جتَُن اىوقذج ُغهروٍٕ سلظظح ى 7ؿشاف احليقاخ أاىغـاء )اىقفو( ذغـٍ ح قـو

 . قـوح واؼذج رلرَوح ها طفح وشنوئهـاإادلشّح و

 

 تسكًب اهكطعُ املسُُ و اهكازُُ عوٌ االعٌدَ. (2

  ؼاؿرها تاىقىعني وٍِ مث إهَذج وَرٌ ؼذ األأ ًيه ؿشاف اىقـوح ادلشّحأؼذ أوػن

 . 6وشذ اىظاٍىىح  5ذشمُة ادلغَاس

 حبُس ذذخو احليقاخ يف اىرعىَف دخاه اىوقذج ادلشّح يف جتىَف ادلاعىسج ادلشّحإ B  ٍن

 9 عـىاُّح ادلشّح واىضّربكشنو اىقـوح األ ًتوغ اىرذاخو يف اىقُاط ىيَؽافلح هي

اىضّربك ظشاء ذشىٓ  ًػايف هيال َغَػ تاىرؽَُو اإلىنٍ  ميريل توغ اخليىص اىزٌ

 هَذج .ادلاعىسج ادلشّح هْذ ذوىَغ اخلـأ يف وػوُح زلاوس األ

 يف اىرعىَف 2دخاه اىوَىد إ  Bىرصثد اىقـح  1عثق ىيَؽىس  ٍن توغ اىرذاخو وّنشس ٍا

 . 2ادلشّح هيٍ احملىس 

ٍِ اىقـوح  ىوايل ىيَشوّح ىنوٍّهَذج َرٌ ذوىَؼها تىاعـح االٍرصاه اهذً ذىافق زلاوس األ

 . عـىاُّح ادلشّح واىوقذج ادلشّحاأل

َرٌ  و االؼرناكوهَذج ، تفؼذ األأدٌ إىل حتشَل ؤاىقاسّح ذوَو ماىرايل: ذشغُو احملشك َ

اىقـوح االعـىاُّح ادلشّح وٍْها تفؼو االؼرناك إىل اىوَىد  ىلإ ّقو اىذوساُ وهضً االىرىاء

 االخش.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 التطبيقيـةوم ـس للعلـدلـلة األنـهج     17

  د.ثابت ههدي الغابري ، د.عبد الجبار العناىد.ثابت ههدي الغابري ، د.عبد الجبار العناى                                                                                حتسني خواص القارنات املرنةحتسني خواص القارنات املرنةضافة احللقات يف ضافة احللقات يف إإتأثري تأثري   ىىدراسة حول مذدراسة حول مذ

 م1024 يونيو (  8الوجلد )  ثانيالعدد ال

 : خِتآاه -4

  عـىاُّح ادلشّح واىوقذج اٍرالك اىقـوح األتغثة اىقاسّح ىذَها قذسج ذوىَغ مثريج

 . خلاطُح االٍرصاه اىوايل ىيَشوّح ادلشّح

 وعؾ ىيَاعىسج ادلشّح وىنِ ٕزا قذ ىضَادج قذسج اىروىَغ جية صَادج ؿىه اجلضء األ

 .غثة تفقذاُ اعرذاٍح ٍقـن اىقـوح رَ

  خاه احليقاخ يف جتىَف ادلاعىسج ٍن توغ اىرذاخو دإألظو هذً ؼذوز فقذاُ جية

 .شنو ٕزٓ اىقـن  ًىيَؽافلح هي

 شنو ٕزٓ اىقـن واىضّربك  ًاىرذاخو ألظو احلفاف هي. 

 ًاىضّربماخ ٍىػىهاخ يف جتىَف ادلاعىسج  ادلشّح ٍن توغ اخليىص ىيَؽافلح هي 

غري ادلرـاتقح ّرَنِ ٍِ ستؾ االهَذج  خاطُح االٍرصاه اىوايل وهذً اخنفاػها وؼىت

 . زلاوسٕا

   زلىس ادلاعىسج ادلشّح شلنِ َنىُ نىُ ؼيقاخ اىوقذج ادلشّح ٍْؼغـاخ ألذُ أجية ُ

 . هَذجٍِ هذً ذـاتق زلاوس األ أزلذب ظشاء وظىد خـ

 مينِ ذصثُد ادلاعىسج اىقاسّاخ ذثغؾ هَيُح جتَُن هْاطش احملشك اىزٌ َرؼَْها أل ّٔ

 .ؿىه زلىسٕا  ًاخ مثري هيهَذج يف رلاه قُاعادلشّح هيٍ األ

   ِجياد  رلاالخ واعوح العرخذاً ٕزٓ اىقاسّحإىألعثاب اىغاتقح  مين . 
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