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 الخالصة

إلنختل  س تةملأ سي تةا ال ايونةتو   (PLAL) االسخئصتل  اتللزة ا اليي تي فتي ال تل لفي هذا العمل، تم استخداا  تنيةت  

. تمة أ الدتوا  اليصتري  والخريةيةت  لزم تةملأ اليلنويت  اخ زةتل )D.W(.في الملء المنطر   )2ZrO (الغروي  اليلنوي 

 ر لألشتع  ت تا ال متراءوالخ زل الطةفي لخ ويالأ فتواي (XRD) وحةود االشع  ال ةية  (UV-Vis) الطةف ال و ي

(FT-IR)   وت زةل الممهر االلكخروني الملسح اليلعث لزممل(FE-SEM) تم دااس  الدصتل   اليصتري  لزم تةملأ .

( وقا سظهرأ سمةع العةيتلأ الغرويت  واوو واستع  اطتو  المتوسي اليتلل  Vis-UV( عن طريق ت زةل )2ZrOاليلنوي  )

(289 nm) لنوي  اليلتم  اواستط  تنيةت  االسخئصتل  اتللزة ا اليي تي فتي ال تل ل. حتادأ لم ةملأ سي ةا ال ايونةو  الي

اليلنويت  فتي المتلء المنطتر. يكلتف الخ زةتل الهةكزتي اواستط   )2ZrO (الممموعلأ الوظةفة  لم ةملأ )IR-FT (دااس 

( 2ZrO-t) ( وااتتلعي ال وايتتل2ZrO-m( عتتن تكتتوين  زتتةر لتتن لتترحزخةن سحتتلد  المةتتل )XRDحةتتود اعشتتع  ال تتةية  )

لم ةملأ سي ةا ال ايونةو  اليلنو  الخي تيخمهل تنيةت  االسخئصتل  اتللزة ا اليي تي فتي المتلء المنطتر. الخ نتق لتن الييةت  

(. تتم FE-SEMاليلنوي  لزمواد الميخم  الخي تم تأيةتاهل لتن  تال  ت زةتل الممهتر اإللكخرونتي لم تح االنيعتلن المةتااني )

ل سي تتةا ال ايونةتتتو  الم  تترو اخنيةتت  االسخزتتتلن اتتللزة ا اليي تتي فتتتي المتتلء المنطتتتر ا خيتتلا الخوافتتق ال ةتتتو  لم للةتت

 (Staphylococcus aureus)والستتخداا  ثالثتت  سنتتواف لدخزفتت  لتتن اليكخةريتتل والختتي تلتتمل اليكخةريتتل لوسيتت  المتترا  

 تتةملأ سي تتةا ( حةتتث سظهتترأ اليختتل   س  س(E.coli ( و(Pseudomonas aeruginosaواليكخةريتتل ستتللي  المتترا  

 ال ايونةو  اليلنوي  لهل توافق حةو  ا يب عا  ظهوا س  سمة  عزى اليكخةريل المدخيرو.

 

الم ةملأ سوي تةا ال ايونةتو  اليلنويت ، االسخئصتل  اتللزة ا اليي تي، الخوافتق ال ةتو ، الم تةملأ  : مفتاحيةالكلمات ال

 اليلنوي .

 

 

 

Study of Vital Activity, Some Optical and Sythetic Properties of Nano-Zirconium 

Oxide Solutions Prepared by Pulse Laser Ablation 
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Abstract 

 In this work, the technique of pulsed laser ablation in liquid (PLAL) was used to 

synthesize Zirconium oxide (ZrO2) colloidal Nanoparticles in Distilled Water (D.W.). The 

optical properties and The morphology of the Nanoparticles were characterized by (UV-

Vis) spectrophotometer, X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 

(FT-IR) and field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) analysis. study have 

been the optical properties of the (ZrO2) Nanoparticles by (UV-Vis) analysis all colloidal 

samples have shown broad peak at wavelength of 289 nm for  Zirconium oxide 

Nanoparticles produced by technology pulsed laser ablation in liquid. The structural 

analysis by X-ray diffraction (XRD) reveals the formation of mixture of monoclinic (m-

ZrO2) and tetragonal (t-ZrO2) phases of nano crystalline Zirconium oxide Nanoparticles 

produced by technology pulsed laser ablation in Distilled Water. The Fourier transform 

infrared spectroscopy (FT-IR) study determined the functional groups of (ZrO2) 

Nanoparticles in Distilled Water. verified the nanostructure of produced materials  

confirmed by field emission scanning electron microscope (FE-SEM) analysis. 
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Biocompatibility tested For zirconium oxide solutions prepared with pulse laser ablation 

technology in distilled water and using three different types from bacteria which includes 

gram-positive (Staphylococcus aureus) bacteria And gram-negative (Pseudomonas 

aeruginosa) and (E.coli) bacteria as the results showed that zirconium oxide nanoparticles 

it has biocompatibility Due to the absence of any toxicity to the tested bacteria. 

 

Keywords: Zirconium oxide Nanoparticles, Pulsed Laser Ablation, biocompatibility, 

Nanoparticles. 

 

 

 المقدمة

فتي لنالت  الممتلالأ  (Nanotechnology)سصي ا تنيةت  اليتلنو 

اعيزتتر اثتتلاو واهخمتتل  لعزتتم الفة يتتلء والعزتتو  اع تتر  الختتي  ةتترأ 

اتمتتلا الخكيولوسةتت  فتتي العايتتا لتتن الخطيةنتتلأ. ويمكتتن تعريتتف تنيةتت  

اليلنو اأنهل عمزة  الخ كم والخالعب اأحمتل  س تةملأ المتلدو قتااتهل 

نو  عزى انخل  لتواد واأ سحمتل  صتغةرو. ا  المتواد فتي نطتلق اليتل

تعطي لمة اأ و صل   يةمةل ةت   وفة يل ةت  فريتاو ولهتذا فنتا تتم 

اسخغال  تنية  اليتلنو فتي تصتيةع لتواد سايتاو وسنأمت  وسسهت و واأ 

 صل   لمة و عن طريق التخ كم التكل وحمتم المتواد فتي نطتلق 

. هيللتتتتتتتا طرينختتتتتتتل  إلنختتتتتتتل  المتتتتتتتواد اليلنويتتتتتتت  [1,2]اليتتتتتتتلنو

(Nanomaterials) لى لن اععزى الى اعسفل تلمل الطرين  اعو

(Top-Bottom)  والطرينتتتت  الزلنةتتتت  لتتتتن اعستتتتفل التتتتى اععزتتتتى

(Bottom-Top) [3,4] او ا  الطرين  اعولتى وهتي لتن اععزتى .

الى اعسفل تنو  اخنزة  حمم المواد الى اليطتلق اليتلنو  الستخداا  

 Pulsed)طرق لدخزف  وليهل طرين  االسخئصل  اتللزة ا اليي تي 

Laser Ablation)  وطرينتت  الط تتن (Milling Method) 

اةيمتتل الطرينتت  الزلنةتت  لتتن  (Etching Method)وطرينتت  ال فتتر 

اعسفل الى اععزى تعمل عزى تممةتع وترتةتب التذااأ والم تةملأ 

إلنللء هةليل ولتن سهتم طترق سنخلسهتل هتي طرينت  ال تل ل الهاللتي 

(Sol-gel)  وطرينتت  الخرستتتةب اليدتتلا الكةمةتتتل ي(Chemical 

Vapor Deposition) [5,6]. 

تنيةتت   (PLAL)سصتتيح االسخئصتتل  اتتللزة ا اليي تتي فتتي ال تتل ل 

لتتن   (Nanoparticles)لخ ايتتاو اعهمةتت  إلنختتل  س تتةملأ نلنويتت  

المعلد  واعيلسةا و ةرهل. وتعا لن الطترق اعيزتر شتةوعل إلنختل  

لتتواد نلنويتت  وولتتا عتتن طريتتق اسخئصتتل  س يئتتلأ لتتن ستتطح لتتلدو 

. ا  االسخئصتتل  اتتتللزة ا [7,8]الستتخداا  الزةتتت ا اليي تتي  الهتتا 

اليي ي في ال ل ل يمخزا العايا لن الم ايل لنلان  اللطرق الخنزةايت  

اع تتر  ولتتن ل ايلهتتل قتتااتهل عزتتى التتخ كم فتتي حمتتم الم تتةملأ 

اليلنويتت  الميخمتت  عتتن طريتتق ت  تتةن ظتترو  الخ  تتةر لزتتل وقتتا 

. ا  يزمتت  [9]وسي لزةتت ا االسخئصتتل  و طلقتت  الزةتت ا والطتتو  المتت

االسخئصتتل  تعيتتي اإل التت  وت تتان نخةمتت  لخفلعتتل  شتتعلف  الزةتت ا 

. عيا ت تزةر شتعلف الزةت ا عزتى المتلدو [6]اليي ي لع للدو الها  

يتتخم سنختتل  س تتةملأ نلنويتت  عللنتت  فتتي ال تتل ل حةتتث ا   لةتت  تولةتتا 

الم ةملأ اليلنوي  اطرين  االسخئصل  اتللزة ا اليي تي تمتر اتزالن 

 :  [10]لراحل سسلسة  

تولةا اليال لل الخي تيتخ  عتن طريتق الخ تدةن اللتايا اواستط   .1

 سشع  الزة ا ال لقط  عزى الها .

توستتع اليال لتتل التتكل فنلعتت  ولتتن ثتتم حصتتو  انفمتتلا لهتتذا  .2

 الفنلع  ا يب الخصلصهل فوتونلأ لخعلقي .

نخةمتت  لهتتذا االنفمتتلا تخيتتلثر الم تتةملأ ويتتخم تيريتتاهل اواستتط   .3

ال تتتل ل الم تتتخدا  واتتتذلا تخولتتتا الم تتتةملأ اليلنويتتت   الوستتتر

 العللن  في الوسر ال ل ل. 

 ااةض الزتو  ل  وقوهو عيلاو عن  )2ZrO( اوي ةا ال ايونةو 

سو االعةت   )2ZrO-m(لخعاد اعطواا يمكن ا  يكو  سحلدي  المةل 

. اوي تتتتتتتتتتةا ]2ZrO-c( ]11(سو لكعتتتتتتتتتتب  )2ZrO-t(ال وايتتتتتتتتتتل 

لهل يعا لن المواد الخي تكو   حةثادوا  لهم  يخمة  ال ايونةو  

انصهلا  وداسلألوصزة  سيونة  سةاو و  ليدف   حرااي لوصزة 

ويكتو  وا ثيتلأ  تا االشتتع   ويمخزتا لعللتل انك تلاعللة ،لرتفعت  

. يعا اوي ةا ال ايونةتو  لتن المتواد ال ةويت  [12,13,14]المخأيي  

لنةكةت  ليلستي  لزممتل  الواعاو لمل تمخزكه لن  توا  يةمةل ةت  ولةك

الطيي، فهي تعا لعتانل انخنللةتل وواأ لنلولت  عللةت  لزخ يتل، وتكتو  

 .[15,16]واأ ل خو  طيي اةولوسي 

 

   الجزء العملي 

يتتتخم ت  تتتةر الم للةتتتل الغرويتتت  لم تتتةملأ  اوي تتتةا ال ايونةتتتو  

اليلنويتت  الستتخداا  طرينتت  االسخئصتتل  اتتللزة ا اليي تتي فتتي ال تتل ل 

يو تح الرستم الخدطةطتي لالسخئصتل  لزةت ا اليي تي  (1)واللكل 

تيأةف ها  سوي تةا ال ايونةتو  قيتل اتاء الخمرات ،  تم في ال ل ل.

حةتث تتتم   تتزهل سوال اللمتتلء المنطتتر وو تتعهل فتتي سهتتل  الموستتلأ 

، ولتتتن ثتتتم   تتتزهل الإليزتتتلنو  (min 5)الفتتتوق الصتتتوتة  لمتتتاو 
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ستلأ الفتوق واعسةخو  عزى الخوالي وو عهل اي تل فتي سهتل  المو

او تتتتم الصتتتوتة  واعتتتاهل تتتتم   تتتزهل فتتتي المتتتلء المنطتتتر وتمفةفهتتتل . 

 (%99.9)اسخداا  قر  لن اوي ةا ال ايونةو  واأ ننلوو عللة  

حةث تم  و ع الهتا   فتي سستفل اإلنتلء ال ستلسي ولغمتوا اللمتلء 

عمزةتتت   ويتتتل  حمتتتم المتتتلء فتتتي  (Distilled Water)المنطتتتر 

 (Nd:YAG)عمتتل استتخدا  لةتت ا فتتي هتتذا ال.  (mL 5)الخ  تتةر 

اعتاد ني تلأ  ح رأ سمةع العةيلأو (nm 1064)اطو  لوسي 

واطلقت  لةت ا ثلاخت   ني ت  (1750 ,1500 ,1250)لةت ا لدخزفت  

(500 mJ)   واخردد(1 Hz)  وتتم ال صتو  عزتى ل للةتل  رويت .

لزون   ت خو  عزى س ةملأ  نلنويت  لتن اوي تةا ال ايونةتو  الختي 

 تم اسخئصلله.

 

 

 ستئصال بالليزر النبضي في السائلرسم تخطيطي لطريقة االيبين  (1):الشكل 

 

 اختبار الفعالية التثبيطية

 will-diffusionاتيعا طرين  االنخللا اواسط  ال فر  

method technique)  لاااست  تتأثةر الم للةتل الغرويت  اليلنويت )

لتتن اوي تتةا ال ايونةتتو  الم  تترو اطرينتت  االسخئصتتل  اتتللزة ا 

اليي ي في ال ل ل. تم ت  ةر اعوستلط ال اعةت  الستخداا  االيتلا 

وتتم نلتر العتللق التذ   (Mueller Hinton Agar)لتولر هيختو  

ل تتطح ولتتن ثتتم عمتتل حفتتر عزتتى اي ختتو  عزتتى اليكخةريتتل المدخيتترو 

  (µl 100)ال اعي وو عا الم للةل اليلنوي  الم  ترو  اخريةت  

ولماو  (Cº 37)وو عا اعاهل اإلطيلق في حل ي  اااس  حرااو 

 ن سلع  .سااع وعلري

 

 النتائج والمناقشة

تتتم تطيةتتق تنيةتت  االسخئصتتل  اتتللزة ا اليي تتي فتتي ال تتل ل إلنختتل  

 المتلء المنطتر.س يئلأ لخيلهة  الصغر لتن سي تةا ال ايونةتو  فتي 

. الخ زةتتتل UV-Visوتتتتم ف تتت  الدصتتتل   اليصتتتري  الستتتخداا  

تما دااس  اية  وشكل الم يئلأ الخي تم ال صو  عزةهتل و .الطةفي

 و XRDو  FT-IR اخنيةتتت  االسخزتتتلن اتتتللزة ا اليي تتتي الستتتخداا 

FE-SEM  

 

 (UV-Vis)فوق بنفسجية  -مطيافية االشعة المرئية.  1

سطةتتتتتل  الخصتتتتتل  عوي تتتتتةا ال ايونةتتتتتو  الغرويتتتتت  

(. يمكتتن لالحأتت  قمتتم وا تت   لممةتتع 2المو تت   فتتي اللتتكل )

والتذ  يرستع التى  (nm 289)العةيلأ عيتا الطتو  المتوسي اليتلل  

االنخنتتتل  االلكخرونتتتلأ لتتتن ح لتتت  الخكتتتلفص التتتى ح لتتت  الخوصتتتةل. 

سظهتترأ نختتل   طةتتف االلخصتتل  لم تتةملأ سوي تتةا ال ايونةتتو  

العللنتتت  فتتتي ال تتتل ل سنتتته لتتتع  يتتتلدو عتتتاد ني تتتلأ الزةتتت ا تتتت داد 

االلخصلصتتتة  حةتتتث يتتتخم ال صتتتو  عزتتتى سقتتتل الخصتتتل  لزعةيتتت  

ني ت  ويتخم ال صتو  عزتى  (1250)الم  رو اـعاد ني لأ لة ا 

 (1750سعزتتى الخصتتل  لزعةيتت  الم  تترو اتتـعاد ني تتلأ لةتت ا )

 ني  .



 

 
20 

 

 ........ دراسة النشاط –هاله و جاسم و عمار    مجلة كلية الكوت الجامعة

 

  24 -17 ،  2022حزيران   ،  1  ، العدد 7المجلد  
 

 

 

 بطريقة االستئصال بالليزر النبضيطيف االمتصاص للمحاليل اوكسيد الزركونيوم المحضر يبين  (2)الشكل 

 

 لألشعة تحت الحمراءتحليل تحويالت فورير .   2

ت ويالأ فتواير لألشتع  ت تا ال متراء  ( يو ح سطةل 3اللكل )

(FT-IR) الختتتي تتتتم سسريتتتا لزخأيتتتا وستتتود الم  تتترو  لعةيتتتلأ

لمموعتتلأ وظةفةتت  والطيةعتت  الم يئةتت  لمتتلدو اوي تتةا ال ايونةتتو  

الم  ترو اطرينت  االسخئصتل  اتتللزة ا اليي تي فتي المتلء المنطتتر. 

-400)اللكل وسود قمم الخصل  لل اةن يمكن لالحأ  لن  ال  

)1-cm 700  والخي تعود الى اهخ ا   صرو)O-Zr(  الخأيتا ولن ثم

لتتن تكتتوين الم تتةملأ اليلنويتت  لتتن اوي تتةا ال ايونةتتو  فتتي سمةتتع 

 )cm 1750-1300-1(العةيلأ. تأهر اي ل قمم الخصل  لتل اتةن 

اليلتم  لتن  )O-H(الخي تعود الى  صرو  )cm 3600-3000-1(و 

 .[11] س يئلأ الملء المنطر

 

 

 يبين تحويالت فورير لألشعة تحت الحمراء لعينات المحضرة بطريقة االستئصال بالليزر النبضي. (3):الشكل 

 

 المجهر االلكتروني الماسح الباعث للمجال .   3

ل  تترو  عةيتت ل لمعرفتت  ت تتلايس ال تتطح نةتتل هتتذا ال سستتراءتتتم 

واعتتاد  اطرينتت  االسخئصتتل  اتتللزة ا اليي تتي فتتي المتتلء المنطتتر

 يو تح  (4)واللتكل  (mJ 500)ني   واطلقت   (1500)ني لأ 

 الممهتتر االلكخرونتتي الملستتح اليلعتتث لزممتتل  صتتوا نختتل   قةتتل 

(FE-SEM)  الم ء(a)   1)يو ح صواو ل طح العةيت  امنةتل 

µm)  واخكيةر(15K x)  والم ء(b)   يو ح صواو ل طح العةيت

يو تتتح  (c)والمتتت ء  (30K x)واخكيةتتتر  (nm 200)امنةتتتل  

 (image J)الخو يتع ال ممتتي التتذ  تتم ح تتلاه لتتن  تال  ارنتتلل  

يو ح لعا   (d)والم ء  (Origin 8.9)واسمه اواسط  ارنلل  

لخوستتتر قطتتتر الم تتتةملأ. نالحتتتت تكتتتو  س تتتةملأ يرويتتت   ةتتتر 

لخملن   لع وستود اعتض الخممعتلأ والخكتخالأ لم تةملأ اوي تةا 

 ال ايونةو  اليلنوي .
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:  صورة المجهر االلكتروني الماسح الباعث للمجال لعينة محضرة بطريقة االستئصال بالليزر النبضي في السائل  بعدد نبضات (4)الشكل 

 نبضة (1500)

 

 حيود االشعة السينية .  4

لم تةملأ اوي تةا  (XRD)ت زةتل حةتود االشتع  ال تةية   اسراءتم 

رينتت  االسخئصتتل  اتتللزة ا اليي تتي فتتي ال ايونةتتو  الم  تترو اط

  (mJ 500)ني ت  واطلقت   (1500)واعتاد ني تلأ  المتلء المنطتر

لاااستت  الخريةتتب اليزتتوا  لهتتذا المتتلدو . ا  قمتتم ال ةتتود وال وايتتل 

يمتل تعكس لعزوللأ حو  ازواو لعةيت  لزتل اصتم  سصتلاعيل تمللتل 

ويمكتتن لالحأتت  ا  سعزتتى قمتت  حةتتود واعف تتل . (5)اللتتكل  فتتي

والختي لهتل الم تخو   (º 28.30)ال ايونةو  عيتا ال اويت   عوي ةا

لع اليطلق  الاولةت  النةلستة  وهذا اليخل    تخوافق  .(111-)اليزوا  

 .(1165-24)المرقم  

 

 نبضة (1500)يبين حيود االشعة السينية لمحلول اوكسيد الزركونيوم المحضر بتقنية االستئصال بالليزر النبضي وبعدد نبضات  :(5)الشكل 
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 اختبار سمية محاليل اوكسيد الزركونيوم.  5

تتتتم ا خيتتتلا فعللةتتت  لتتتلدو اوي تتتةا ال ايونةتتتو  اليلنويتتت  

اتتللزة ا اليي تتي فتتي المتتلء المنطتتر الم  تترو اطرينتت  االسخئصتتل  

  تتا يتتل لتتن اليكخةريتتل الموسيتت  لصتتيغ  يتترا   وتلتتمل اكخةريتتل

(Staphylococcus aureus)   واليكخةريتتل ال تتللي  لصتتيغ  يتترا

 ( و(Pseudomonas aeruginosa يل لن اكخةريل   الخي تلمل

E.coli) او سظهتترأ اليختتل   اعتتا  وستتود ا  تزيتتةر ع  نتتوف لتتن .)

ل المدخيتتترو وهتتتذا يتتتا  عزتتتى عتتتا  حصتتتو  ت تتتمم  زتتتو  اليكخةريتتت

لتلدو اوي تةا ال ايونةتو  الم  ترو لهتل  س لذلا ن تخيخ   ،لزيكخةريل

اللتكل . [17,18]وهذا يخفق لع الاااسلأ المدخيريت  توافق حةو  

اال خيتتلا ستتمة  ل للةتتل اوي تتةا ال ايونةتتو   صتتواو يو تتح (6)

 عنواف اليكخةريل المدخيرو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pseudomonas)ضد بكتيريا  (a)ر اختبار سمية محاليل اوكسيد الزركونيوم المحضرة بطريقة االستئصال بالليزر النبضي صو :(6)الشكل 

aeruginosa) (b) ضد بكتيريا (E. coli) (c) ضد بكتيريا (Staphylococcus aureus) 

 

 االستنتاجات

تتتتم ت  تتتةر الم للةتتتل الغرويتتت  اليلنويتتت  لتتتن اوي تتتةا ال ايونةتتتو  

السخداا  طرين  االسخئصل  اللزة ا اليي ي في ال ل ل حةث القتا 

عخيلاهل طرين   ةر لكزفت  و ليت  هذا الطرين  الكزةر لن االهخمل  ال

تيخ  لتواد  ةتر لزوثت . يمكتن استخداا  الم تةملأ اليلنويت  اللعايتا و

لن الخطيةنلأ لمل لهل لن  وا  فة يل ةت  و توا  اصتري  سةتاو. 

تم دااس  الدوا  اليصتري  لم للةتل اوي تةا ال ايونةتو  اليلنويت  

فوق الييف مة  وتم ال صو  عزى  -اواسط  لطةلفة  االشع  المر ة 

ولممةتع العةيتلأ  (nm 289)ال تط ي عيتا قمم الرنةن اليال لتو  

الم  تتترو وا  شتتتاو الخصلصتتتةخهل تتتت داد ا يتتتلدو عتتتاد اليي تتتلأ 

الزةتت ا. تتتم دااستت  الدصتتل   الخريةيةتت  الستتخداا  حةتتود االشتتع  

ال تتةية  التتذ  سيتتا الييةتت  اليزوايتت  لمتتلدو اوي تتةا ال ايونةتتو  ووستتا 

-)الختتي تمخزتتا ل تتخو  ازتتوا   (º 28.30)سعزتتى قمتت  حةتتود عيتتا 

. وتما دااس  ت لايس ال طح الم ةملأ اليلنوي  عوي تةا (111

ال ايونةتو  الستتخداا  الممهتتر االلكخرونتتي الملستتح اليلعتتث لزممتتل  

حةث تيةن لن  الله تكو  س ةملأ يروي   ةتر ليخأمت  فتي المتلء 

-11.8)وا  لخوسر سقطلا هتذا الم تةملأ يختراوا لتلاةن  ،المنطر

189 nm) اهتل وا  لعتا  لخوستر سقطل(55.33 nm) تتم ا خيتلا .
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 س الخوافتتق ال ةتتو  لم للةتتل اوي تتةا ال ايونةتتو  اليلنويتت  او سثيختتا 

هذا الم ةملأ لهل توافق حةو  عنهل لم تأهر ا  ت مم عزى سنتواف 

وا  الم تتةملأ اليلنويتت  عوي تتةا ال ايونةتتو   ،اليكخةريتتل المدخيتترو

لتتن توافتتق وستتاأ طرينهتتل فتتي الخطيةنتتلأ اليةولوسةتت  لمتتل تمخزكتته 

 حةو . 
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