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يكيرمألا يجاجزلا  طالبلا  تيبثت   olean

تيبثت متي  .بيكرتلا  ليهستل  ةصوب  سايق 12  قاروأ  يف  مهب  ةصاخلا  ءاسفيسفلا  عيمجت  متي  .ةصوب  ىلإ 24  ءاسفيسفلا  نيب  حوارتت  ماجحأ  يف  ججزمو  مسجلا  لالخ  نم  فزخلا  طالب  نم  لك  عينصتب  ةيكيرمألا  نايلوأ  .طابترالا  فيرعت  تافلمل  انمادختسا  لبقت  كنإف  تنرتنالا ، ىلع  انعقوم  مادختساب  .ينورتكلإلا  كعقوم  ةبرجت  نيسحت  ىلع  طابترالا  فيرعت  تافلم  اندعاست 
فزخلا طالبلا   Olean يأ مزلي  كلذل ال  طالبلا ، فاوح  ىلع  ءاضفلا  يف  جمدملا  نوكي  ام  ابلاغ  اهتاجتنم  نأ  الإ  فزخلا ، نم  اهريغ  لثم  ةيكيرمألا   spacer ةفرجم. عم  نواه  ةفاضملا  سكتاللا  ضيبألا  ةقيقر  مادختسا  .بطرلا  طالبلا  راشنم  ىلع  تيبثتلا  طيحم  بسانتل  طالبلا  عطق  .جذومنلا  ديدحتل  اهعضو  متيس  ثيح  ضرألا  ىلع  طالبلا  تيبثت  ةفاجلا  تيبثتل ، .ةيفاضإ 
رجحلا طالبلا  .تيبثتلا  لبق  ةعاس  ةدمل 24  مئتلت  اهل  حامسلاو  ةقرطمو ، طاطملا  زاف  نم  ةلتك  عم  يواستلاب  طالبلا  ىلع  بلغت   Olean ةدع نم  طالبلا  ذخأت  .اهيف  اهتيبثت  يونت  يتلا  ةقطنملا  ىلع  اهففج  .ىرخألا  رجحلا  طالبلا  لثم  رجحلا  طالبلا  هذه  تيبثت  متي  .مجحلا  يف  ةصوب  ىلإ 16  لصي  يفير  تابيطشتلا  يف  يعيبطلا  رجحلا  طالبلا  نم  طوطخ  ةدع  لمحي  ةيكيرمألا 
رجحلا متخ  .يفير  رجحلا  نم  ةيوتسم  ريغ  فاوح  باعيتسال  ةصوب  ىلإ 1/4  نم 1/8  صجلا  متخ  نم  ىندألا  دحلا  عم  طالبلا  تيبثت  .اهنزو  ببسب  قرغت  نأ  نكمي  رجحلا  طالبلا  نأ  ىتح  اهنأ  نم  دكأتلل  ىوتسم  مادختسا  .يواستلاب  طالبلا  برضو  ةزيكرلا ، ىلع  يقيقح  لهرت  نود  ءاضيب ، نواه  مادختسا  .مهل  نمكت  تنك  نيح  يف  اعم  اهجزمو  ديج ، نول  جيزم  نامضل  قيدانص 

طالب يكيرمألا  كيماريسلا  ةفلغملا  نداعملا  ةينوسكاسلا  نداعملا  .طالبلا  صجلا  مث  ةعاس ، ةدمل 24  نواه  بلصت  دق  ةدحاو  ةرم  حيقلت  ةدادسلا  عم   Olean مادختسا .ةلئام  ديبرك  بقث  راشنم  عم  وأ  بطرلا  طالبلا  راشنم  مهل  عطق  .تايضرألاو  رادجلا  تاقيبطتل  ةبسانمو  كيماريسلا  طالبل  لثامم  تيبثتو  عطق  اهنأ  .ءالطلا  رميلوبلاو  ندعملا  نم  معدب  كيماريسلا  يه 
حطس شدخ  بنجتل  طورخم  ريغ  صج  ةمعانلا و  طاطملا  ميوعت  عم  طالبلا  ةيطغت  .تيبثتلا  ءانثأ  تقو  يأ  يف  لفسأ  ىلإ  ههجو  طالبلا  عضو  وأ  طالبلا  يف  بلغت  .ةديج ال  ةيطغت  نامضل  ةزيكرلا  نم  الدب  تيبثتلا  لبق  طالبلا  لك  نم  يفلخلا  ءزجلا  ىلع  ةفرجم  عم  نواه  رشن  .رادجلا  تاقيبطتل  يوضعلا  نوجعملا  عون 1  وأ  تايضرألا  تآشنمل  نواه  ةقيقر  ليدعت  سكيتاللا 
ةسالس .ةفرجم  ةصوب  لبق 1/4  نم  ةصوب  مادختساب 3/16  نواه  ليدعت  سكيتاللا  نوللا  ءاضيب  ةقيقر  مادختسا  .فجتل  اهل  حامسلاو  لوألا ، ىلع  طالبلا  تيبثت  يونت  تنك  امك  حطسلا  ىلع  لئاسلا  كاركلا  نم  دحلا  ءاشغ  ديدمت  .ةصوب  لقح 4  طالبلاو  قرولا  هجو  ءاسفيسفلا  طالب  كلذ  يف  امب  يجاجزلا ، طالبلا  نم  ةفلتخم  طوطخ  ةعبرأ  يكيرمألا  نايلوأ  لمحي  .طالبلا 
كعقوم ةبرجت  نيسحت  ىلع  طابترالا  فيرعت  تافلم  اندعاست  .جاجزلا  سملتي  نأ  لبق  نع 48 48  لقت  ةدمل ال  ءافشلل  نواهلا  عفادمل  حامسلا  .ساملا  جاجزلا  عطق  ةرفش  عم  اهبيكرت  مت  يتلا  بطرلا  طالبلا  راشنم  ىلع  جاجزلا  عطق  .يواستلاب  نواه  يف  جاجزلا  ىلع  بلغتلل  ةيطاطم  ةقرطمو  زوف  ةلتك  مادختسا  .ناكم  يف  جاجزلا  عضو  لبق  نواه  يف  قشلا  تامالع 

ىلع 3 اريخأ  تعضو  انأ  .طابترالا  فيرعت  تافلمل  انمادختسا  لبقت  كنإف  تنرتنالا ، ىلع  انعقوم  مادختساب  .ينورتكلإلا  x6 لاويرد. تمسر  نحن  عبطلابو  ةفاجلا ، وأ  يقئاقرلا  بشخلا  ماسقأ  ىلع  جاجزلا  طالبلا  تيبثت  ادبأ  بجي  هنأ  ركذي  تدجو  دقل  .تيبثتلا  ءارجإ  ىلع  حيضوتلا  ضعب  ىلا  ةجاح  يف  انأو  طالبلل ، ماظنلا  تعضو  نأ  لبق  نكلو  يدلب ، شالسكبيل  جاجزلا  طالب 
انأو هوأ ،  ةقفصلا ؟ يه  ام  .قالطإلا  ىلع  ةزيكرلا  ركذأ  ىرخأ ال  عقاوم  .ايسيئر  ابيع  نوكيس  تقولا  اذه  يف  تنمسالا  ةحول  بيكرت  اذامل ؟ مكدحأ  فرعي  له  .كلذ  كيلع  يغبني  هنأ ال  ديدحتلا  هجو  ىلع  نولوقي  مهنكل  كلذ ، لعف  نم  كعنمي  ًاببس  ًادبأ  نوطعي  مهنإ ال   DH طالبلا انسفنأ  تيبثتل  ةطخ   ، FWIW. ةصاخلا بـ لزانملا  نيسحتب  ةصاخلا  تابغرلا  مئاوق 
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