
ـاضي هـنـاك الـكـثـيـر من فـعـلـنـا في ا
الـوسـائل لـلـتـغـلب عـلى النـقص ومن
بينها استخدام ناقالت دول أخرى.“
ــتــخــصـــصــ في الــشــؤون ووفــقـــا 
ـالحـيــة فـإن األســالـيب الــتي كـانت ا
تُــســتــخــدم لــتــجــنب الــعــقــوبــات في
ـاضي كـان من بـينـهـا تغـيـير أسـماء ا
الـــنـــاقالت وإغالق أنـــظــمـــة حتـــديــد
الــــهـــويــــة الـــتــــلـــقــــائي (إيه.آي.إس)
ــوقع وتــنــفـيــذ عــمــلــيـات وتــرددات ا

لتحويل النفط من ناقلة إلى أخرى.
وحــذرت إسـرائـيل هـذا الـشـهـر من أن
قـواتـهـا الـبـحـريـة قـد تـتـخـذ إجراءات
ضــد إيــران الــتي قـالـت إنـهــا تــهـرب
الـنفط مـن خالل اللـجوء إلى إجراءات
سـرية مشابهة لتـلك التي استخدمتها

اضية. خالل جولة العقوبات ا
ــرة ومـــنـــذ فــرض الـــعـــقـــوبــات فـي ا
ــاضــيــة صـار تــتــبع الــســفن أكــثـر ا
تــعـقــيـدا وتــوافـرا. كــمـا أن واشــنـطن
زيـد من الـشبـكات شـنت حـملـة عـلى ا
ا زاد مخاطر التعامل مع اإليـرانية 

ا قاله مصرفيون. إيران وفقا 
WO Ëœ Èu

وتـوصلت إيـران إلى اتفـاق مع القوى
الـــــدولـــــيــــة فـي عــــام  2015بـــــشــــأن
بـرنـامجـهـا النـووي وهـو ما أدى إلى
رفـع الـعــقــوبــات في عـام  .2016لــكن
تـرامب انـسـحب من االتـفـاق في مـايو
ــاضي وأعــاد فـرض أيــار من الــعـام ا
قــيـود أمـريــكـيـة في نــوفـمـبــر تـشـرين
الـثـاني. وقـال فـارزي الـذي يـتـخذ من
تعامل بريطانيا مقرا ”الـكثير من ا
في الـنـفط قـلـقـون جدا بـشـأن الـذهاب
إلـى إيـــران بـــســــبب تـــرامـب. وحـــتى
ـا الــصـيـنــيـون يــحـاولـون االلــتـزام 
يـريـده األمـريـكـيون.“وقـال مـسـؤولون
مـالحـــيــــون إن جتــــدد الــــعــــقــــوبـــات
األمــريـكـيـة كـان مـن شـأنه أيـضـا عـدم
تــــمــــكن إيــــران مـن احلـــصــــول عــــلى
خـدمــات تـرخـيص مـهـمـة من شـركـات
أجـنـبـيـة لـضـمـان اسـتـمـرار صالحـيـة
ســفــنــهــا لإلبــحــار.وتُــظــهـر ســجالت
الـشحن أن  16مـن النـاقالت اإليرانـية
عـلى األقل يـزيد عـمرهـا على  19عـاما
وأن ثـالثـــــا من هـــــذه الـــــنـــــاقالت في
اخلـــدمـــة مـــنـــذ عـــام 1996. وغـــرقت
الــنـاقــلـة اإليــرانـيــة سـانـتــشي قــبـالـة
الــسـواحل الــصـيــنـيــة في عـام 2018
بـعـد االصطـدام بـنـاقلـة أخـرى بيـنـما
جـرى تـخـريد خـمس نـاقالت من ثـمان
اشـترتهم إيران عبر الشبكة اليونانية
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في أسـطول إيران غيرت عـلمها ورفعت
علم إيران هذا العام.

وقــال مـــتــحــدث بــاسم وزارة اخلــزانــة
األمـــريـــكـــيـــة ”نـــنـــوي تـــطـــبـــيـق هــذه
الـعـقـوبـات بـالـكـامل ونـشـجـع الـتـعاون
وااللــــتـــــزام من جــــانـب حــــلــــفــــائــــنــــا
وشــركـائـنـا.“ويــقـول خـبـراء مالحـة إن
رفع إيـران لعـلمهـا على النـاقالت يخلق
مــــشـــاكـل لـــطــــهــــران حـــتـى إن كـــانت
ـزيــد من الـنـاقالت تــسـتـطـيع تــوفـيـر ا
ــعــتــمـديـن لـلــنــفط.وإلى ــشــتــرين ا وا
جـانب الصـ والهـند والـيابـان أعطت
واشــنـــطن الــضــوء األخــضــر لــكــوريــا
اجلـنـوبـيـة وتـايـوان وتركـيـا وإيـطـالـيا
والـيـونـان لالسـتـمـرار في شـراء الـنـفط
اإليــراني عــلى الــرغم مـن أنه من غــيـر
الـواضح مـا إذا كان سـيـتم جتديـد هذه
االسـتـثنـاءات عنـدمـا ينـتـهي أجلـها في
مـــايـــو أيـــار.ومـن شـــأن الـــتـــعـــامل مع
تـسـجـيل الـعـلم اإليـرانـي إثـارة قـضـايا
قـابلة حيث بـشأن االمتـثال لألطراف ا
إن هـناك مـخاطـرة بأن تـلك األطراف قد
تـــضــطـــر لــلــتـــعــامل مـع أشــخــاص أو
كـيـانـات مـدرجـة عـلى قوائـم سوداء في
ـا ذكره إطـار عـقـوبات أمـريـكـية وفـقـا 
خـبــراء مالحـة.وقـالت مـصـادر مالحـيـة
ـشتـرين إنـه في ظل رغـبـة الـقلـيل مـن ا
اآلن في حتـمل جميع اخملاطر التجارية
ـنطوي عـليها بـيع النفط يـتع على ا
ا إيـران أيضا تغـطية نقل الـشحنات 
فـي ذلك تــوفـــيــر الـــتــأمـــ في مـــعــظم
احلـاالت.  وقـال مـايك سـولـتـهـاوس من
إنــتــرنــاشـيــونــال جــروب الــتي تــمـثل
الــشــركـات الــتي تــؤمن عــلى نــحـو 90
ي إن ئـة من الشحن الـتجـاري العا بـا
ـستـبعد شـركات الـتأمـ الغربـية من ا
جـــدا أن تــنـــفــذ أنـــشـــطــة مع شـــركــات
الـشـحن اإليـرانـيـة. وقـال سـولـتـهاوس
ــعــنــيــة رئــيـس الــلــجــنـــة الــفــرعــيـــة ا
بـالعقوبـات لدى إنترنـاشيونال جروب

شكلة األكبر لشركات التأم هذه” ا
األيـام تـتـمثل في إيـجـاد بـنك يرغب في
تمرير مدفوعات لسلع أو خدمات يكون
ـستـفيـد منـها مـستـهدفـا من الواليات ا
ـتــحـدة... الـبـنـوك لن تـشـارك حـيـنـمـا ا

تذكر كلمة إيران
مسؤولية عائمة 

وقـلل مـسـؤول إيـراني كبـيـر من أهـمـية
الــتـهـديــدات الـتي تـواجــهـهـا صـادرات
بالده الـــنــفــطــيــة جــراء الــضــغط عــلى
ـسـؤول ”كــثـيـر من أســطـولــهـا.وقــال ا
الـدول سعيـدة للتعـامل مع إيران... كما

وقــال مــهــدي فــارزي وهــو مــســتــشــار
مـستـقل بقطـاع النفط عـمل من قبل لدى
شركة النفط الوطنية اإليرانية ”في أي
قـطاع من الـقطـاعات سـتضع الـشركات
في حــســبــانــهــا مــســألــة االنــعــزال عن
ـالي األمـريـكي عـنـدمـا تـتـخـذ الـنــظـام ا
قـرارا بـشـأن التـعـامل جتـاريـا مع إيران

من عدمه.“
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قـال مسـؤول إيراني إن بـنمـا قررت عدم
رفع عـلمهـا على النـاقالت اإليرانـية بعد
إعـادة فرض العـقوبات. وتـظهر بـيانات
الــشـحـن الـبــحـري أن جــمـيع الــنـاقالت

اإليرانية تقريبا مسجلة لدى بنما.
ويـتع على جميع الـسفن التجارية أن
تــكــون مـــســجــلــة وأن تــرفع عــلم دولــة
مــحــددة ألسـبــاب من بــيــنـهــا االلــتـزام
بـقوانـ السالمـة والبـيئـة.وقال مـصدر
في مـكتب التـسجيل في بنـما إن اإللغاء

ناقلة مسجلة في 60يؤثر على نحو ”
ــالــكــ مـن إيـران بــنــمــا عــلى صــلــة 
ـــصــــدر في وســــوريـــا .“ولـم يـــخـض ا

تفاصيل.
وجـرى رفع الـعلم اإليـراني بـدال من علم
بـنما على ناقلت أخري على األقل لم
تـــكــونــا مـن قــبل تـــعــتــبـــران جــزءا من
األسـطـول اإليـراني.ولم يتـسن االتـصال
ـالكي النـاقلت الـلت كـانتا من قبل
مــســجــلــتــ في اجلــزر الــعــذارء. وفي
اجملـمل فـإن أكـثر من  20 نـاقـلـة أخرى
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تنطلق في اواسط الشـهر الرابع انتـخابات االحتاد العـام لألدباء والكتاب
العـراقي كـمـا جـرت الـعـادة في كل انـتخـابـات يـسـعى االحتـاد الى اجراء
قراطية تـعتمد حرية االختيار والشفافية في هذه االنتخابات كممارسة د
ـقراطـي الـذي اخـتطـه وقـد اكـد االحتاد عـبـر كل اجـرائـهـا و بـالـنهـج الـد
ادبياته ضرورة االحتكام الى التغـيير عن طريق االنتخابات وفسح اجملال
ـنافسة الـشريفة انـا منه في خلق اجواء ا لكل االدباء لعـملية الـترشيح ا
قبـلة والتي تـتطلب رحـلة ا واختيـار االكفأ واألحـسن لقيـادة االحتاد في ا
ـثـقـف واألديب في حتـقـيق جـهـدا غــيـر عـادي لـتــحـقـيق مــا يـصـبـو الــيه ا
ثقف واألديب طموحـاته ومطالـبه الشرعـية في الـرعاية واالهـتمام وجـعل ا
هو قطب الرحى في كل عملية تـغيير او عملية بنـاء وتطوير جوانب حياتنا
اخملتـلفـة الـسيـاسيـة واالجتـمـاعيـة والثـقافـيـة وقد حـقق االحتاد في دورته
كن اضـيـة الكـثـير من االجنـازات لـعل اهمـهـا انه لم يـكن رقمـا سـهال  ا
جتاوزه وان صـوته يصل الى كل ذوي الـشـأن وأولي االمر كـما ال نـنسى
مبـادرة االحتـاد بطـبع نـتـاج اعضـائه من مـخـتلـف االصدارات كـاجملـاميع
القـصـصـية وكـتب الـنـقـد والدراسـات والـبـحوث وأيـضـا الـترجـمـة االدبـية
ـسـتـمر فـي فعـالـيـاته في الـشـعـر والـسرد والـرواية اضـافـة الى نـشـاطه ا
والفـلـسفـة في وقت عـجزت فـيه احلـكومـة ووزارة الـثقـافة عـن حتقـيق هذا
ـؤتمرات العربـية للروايـة والشعر وضيف وضوع كما اقـام العديد من ا ا
مؤتـمـر االدبـاء العـرب في بـغـداد وكـان التـوجه هـو ضـرورة الـتواصل مع
ـا احملـيط الـعـربي وخـلق صالت تـعــاون مع الـدول الـعـربـيـة ومـثـقـفـيـهـا 
ـبـدئـيـة جتـاه هذه انـعـكس ايـجـابـا عـلى سـمـعـة االحتـاد ودوره ومـواقـفه ا
القضايا في كـسر احلواجز واالنطالق نـحو عالقات ثقافـية اكثر ازدهارا
ركزي هو ان يكون وتعاونا في مخـتلف اجملاالت وما اريده من اجملـلس ا
في موقف احلـدث وان يـتفـاعل مع اعـضائه والـنـظر الى مـطـالبـاتـهم فيـما
يـتعـلق بـضـرورة االهـتـمام بـأدبـاء احملـافـظـات ورعايـتـهم وتـكـون حـقـوقهم
ـركـز كـذلـك هـنـاك كـثـيـر من الـلـغط حـول مـا مـوازيـة حلـقـوق االدبـاء في ا
يـجـري من (تـهـمـيش) لـبـعض االدبـاء حـسب ادعـائـهم ومـحـاولـة ان يـكون
االحتــاد االب احلــاني لــكل االدبـــاء ومن جــمــيع االجتــاهــات وهــو احتــاد
وكلمـته دالة علـيه وهو يجـمع كل االنتمـاءات االدبية والـسياسـية وال توجد
نـظرة نـقـابـيـة ضيـقـة في عـمـله اتـمنى ردم تـلك الـثـغـرات الـتي ينـفـذ مـنـها
البعض ويـحاول ان يـسيء لالحتاد وهـيكله االداري والـتنـظيـمي وأنا كلي
ثـقـة ان احتـاد االدبـاء ال يألـوا جـهـدا مـن اجل جـمع كـلـمـة االدبـاء بـاجتاه
ـا فـيه مـصــلـحـة اجلــمـيع دون اتـهــامـات وتـخـوين االبـداع اوال وأخـيــرا و
يـطـلـقـهـا الـبـعض دون مـسـوغ او اعـتـبـار ألجل مـحـاولـة اخـتـراق االحتـاد
سيـاسـيا وهـو الـذي استـقل بـكل قراراته اجلـامـعة والـشـاملـة لـكل االدباء

نعم نـريـد مـجـلسـاً مـركـزياً يـخـدم تـطـلعـات جـمـيع االدباء
وحتــقــيق طــمــوحــاتــهـم من اجل مــزيــد من االبــداع
وإنــعـاش احلــركــة االدبــيــة والــثـقــافــيــة في بــلــدنـا
احلبـيب ولتـكـون الثـقافـة هي العـنـصر الـفاعل في
اجملتمع في وقت اصبح السياسيـون حالة متعطلة

وفائضة بل ومعرقلة لكل ما يريده العراقيون.
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قـــالت مــصـــادر غــربـــيــة وإيـــرانــيــة إن
اخلــيــارات تــضــيق أمــام إيــران فــيــمــا
ـتـهالك من يـتـعـلق بإحالل أسـطـولـها ا
الــنــاقالت واحملــافــظـة عــلى اســتــمـرار
تـــــدفق الـــــصـــــادرات بـــــســــبـب جتــــدد
الـــعــقــوبــات األمـــريــكــيــة الـــتي جتــعل
الـبائع احملتملـ وشركات التسجيل
في حـالة حـذر من تنـفيذ أنـشطـة أعمال

مع اجلمهورية اإلسالمية.
الـعلم اإليراني بـجوار غاز يـحترق على
مــنـصـة إلنــتـاج الــنـفط في حــقـول نـفط
ســـــــوروش فـي صــــــورة مـن أرشـــــــيف

رويترز.
ومـنذ أن أعاد الرئـيس األمريكي دونالد
تــرامب فــرض عــقــوبــات فـي نــوفــمــبـر
تــشــريـن الــثــاني تــوقــفت مــبــاحــثــات
اسـتكشافـية مع كوريا اجلنـوبية لشراء
مـــا يــصل إلـى عــشـــر نــاقالت عـــمالقــة
جـديدة فضال عن أن بنـما شطبت ما ال
يـــــقل عن  21نـــــاقــــلــــة إيــــرانـــــيــــة من
سـجالتـها وهـو مـا اضطـر طـهران إلى

رفع علمها على الناقالت.
وفـرضت واشنـطن قيـودا على قـطاعات
ــوانئ والـطـاقــة والـشـحـن اإليـرانـيـة ا
لـكنـها مـنحت اسـتثـناءات مـؤقتـة ألكثر
ثــمــانـيــة زبــائن من زبــائن إيـران ومن
بـيـنـهم الـصـ والـهـنـد والـيـابـان لـكي

يتمكنوا من شراء اخلام اإليراني.
ونـظـرا ألن صادرات الـنفط تـشكل نـحو

ــرشح لــلــوظــيــفــة فــرصــة خلـوض ــنح ا
مـقابلة بعيدا عن أي حتـيزات غير مقصودة
ـوظـفـون ـديـرون أو ا عـادة مــا يـقع فـيـهـا ا
ــوظـفـ في حـ أثــنـاء عـمـلـيــة اخـتـيـار ا
ـقابلـة "أقرب لـكونهـا مقـابلة تـكون جتـربة ا
مع بـشـر". وقـالـت إيـلـ أوبـيـرغ مـارتـنزون
رئـيـسـة قسم االبـتـكار فـي مكـتب شـركة "تي
إن جي" لــلـتـوظـيف بـوسط اسـتـوكـهـولم إن
"من الــنــمـوذجـي أن تـســتـغــرق ســبع ثـوان
لــتـكـوين انـطـبــاع أولي عن الـشـخص الـذي
ــوظف الـــتــعـــيــ أن ــكـن  أمـــامك كــمـــا 
يـستغـرق ما يتـراوح ب خمس دقائق و15
دقـيـقـة ليـتـخـذ قـراره" لذا فـهم يـسـعون ألن
يـتفـوقوا عـلى ذلك.ومن بـ التـحيـزات غير
ــقـصـودة إصـدار أحـكـام افــتـراضـيـة عـلى ا
كفاءة من أمامك بناء على أمور منها جنسه
أو عـرقه أو صوته أو مستواه الـتعليمي أو
مــظــهــره أو حــتى مـن انـطــبــاع تــكــوّن من
ــقـابـلـة أو مــحـادثـة غـيــر رسـمـيــة سـبـقت ا
تــلــتـهــا.وأضـافـت مـارتــنـزون:
ـثـال لو سـألتك "عـلى سـبيل ا
قابـلة عما إذا كنت في بـداية ا
حتب لــعـبـة أفـضـلـهـا أنـا مـثل
الـــــــــغـــــــــولـف ورددت عـــــــــلي
بـاإليـجـاب فـعـنـدهـا قـد أعـتـبـر
ذلك بـطريقـة ما نقـطة إيجـابية

قابلة." في ا
وعـــلى الـــعـــكس من ذلـك فــإن
"تــــيـــنـــغـــاي" ال تــــنـــخـــرط في
مـحادثات سابقة للمقابلة كما
أنـهــا تـطـرح جـمـيع أسـئـلـتـهـا
بـطريقة واحدة وبـنفس النبرة
والــتــرتــيب ويــعــتــقــد أن ذلك
ـــقـــابـــلـــة أكـــثــر يـــجـــعل من ا

إنصافا وموضوعية.
وبــــعــــد ذلـك حتــــصل جــــهــــة
ـديـر على نص الـتـوظـيف أو ا

مـكتوب لكل مقابلة ومن خالله- وبناء على
ـرشح فـقط- يجري اخـتيار من إجـابات ا
ـرحلـة التـالية في سـيمـنح الفـرصة لـبلوغ ا
.وتـرى بــيــتـرا ــوظــفــ عــمــلـيــة اخــتــيـار ا
إلـيسـون وهي موظفـة خمسـينيـة تعمل في
الـتوظيف في مجال الرعـاية الطبية أنه في
حـال وجود عملية توظيف كبيرة أمامك بها
ــرشـحــ لـلــوظـيــفـة فـإن عــدد كـبــيـر من ا
وجــــود روبــــوت آلي من دون مــــشــــاعـــر أو
تـعـابـير يـعـتبـر أمـرا جـيدا لـلـغايـة.وتـشارك
إلــيـسـون في جــزء من هـذه الــتـجـارب مـرة
كـموظـفة تعـي تعـمل على حتلـيل نصوص
ـرشـحـ للـوظـيـفـة وأخرى ـقـابالت مع ا ا
كـشـخص يـخضع لـلـمقـابـلـة بنـفـسه. وقالت
إلـيسون: "كـنت متشكـكة قبل إجراء تـينغاي
ـقـابـلة ـقـابـلـة مـعي لـكـنـني خـرجت مـن ا ا
بـصدمة كـبيرة. فـفي البدايـة تملـكني شعور
عــــارم بـــأنـــهـــا جــــهـــاز روبـــوت إال أن ذلك
الشعور تالشى تماما مع مرور الوقت أثناء
ــقــابــلــة ونــســيت أنــهــا روبــوت ولـيــست ا

بشرا."
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إال أن الـروبـوتـات جتري بـرمـجتـهـا من قبل
الـبـشر وتـعمل عـلى حتـليل الـبـيانـات التي
يــجــمــعــهــا الــبــشــر كــمـا أنــهــا تــتــعــلم من
ـكن أن تـنـتـقل إلـيـهم تـلك سـلـوكــهم فـهل 

التحيزات البشرية ?
تــقـول شـركــة "فـورهــات روبـوتـيــكس" إنـهـا
تـســعى لـلـتـخـلص من ذلك بـإجـراء عـدد من
ـقابالت الـتجريـبيـة التي تعـتمـد على عدد ا
. وبـحـسب ـتــطـوعــ كــبـيــر ومـتـنــوع من ا
غـابـريـيل سـكـانـتـزيـه فـإن هـذه الـروبـوتات
"ســتــكـتــسب مــهــارتــهـا من عــدد كــبــيـر من
اخـتصـاصيي الـتوظـيف ولن يـكون أمـامها

سلوك مع لشخص ما بعينه".
وبـعد أشـهر من التـجارب ستـبدأ "تيـنغاي"
قابالت بشكل حـقيقي مع مرشح إجـراء ا

في أواخـر مايو/أيار. ويعمل مختصون في
عـملية التوظيف ومـطورون للروبوتات على
اخلــروج بــنـســخــة مــنـهــا تــتــحـدث الــلــغـة
اإلجنـلـيزيـة وينـتظـر أن يجـري طرحـها في

أوائل عام 2020.
ـــطــورون بـــذلك إلى أن تـــصــبح ويـــهــدف ا
ا فيه الكفاية لتتمكن من تينغاي متطورة 
اتــخـاذ الــقـرار بــنـفــسـهــا حـول مــا إذا كـان
بـإمكان مرشح ما أن يـتقدم للخـطوة التالية
في عـمليـة التوظـيف بدال من االعتـماد على

قابالت. البشر للنظر في نصوص ا
Image caption تـــوصل إحــصـــاء حــديث
ـــئـــة من الـــبـــاحـــثـــ عن إلى أن  73 فـي ا
الــوظـــائف في الــســـويــد يــعــتـــقــدون أنــهم
تعرضوا للتمييز في ترشيحهم للوظائف
وتــولي الـسـويـد مـسـاحــة خـاصـة لـتـجـارب
الـــتـــوظــــيف من خـالل تـــقـــنـــيـــات الـــذكـــاء
االصـــطـــنــاعـي خـــاصــة وأن هـــذه الـــدولــة
الصغيرة تشهد نقاشا محتدما حول مسألة
الــتـنـوع الــعـرقي في سـوق الــعـمل نــتـيـجـة
الـرقـم الـقـيـاسي في مـعـدالت الـهـجـرة خالل
ــاضـيــة.وتـنــتــشـر الــبــطـالــة بـ األعــوام ا
الـسكان األصلي في السويد بنسبة تقارب
ـئـة لـكن ذلك الـرقم يـرتـفع بـ أربـعــة في ا
ـواطن الذين ولدوا خـارج البالد ليقترب ا
ـئــة.وطــبــقــا إلحــصــاء حــديث من 15 فـي ا
أجــرته شـركــة "تي ان جي" يـعــتـقـد 73 في
ـئة من الباحثـ عن الوظائف في السويد ا
أنــهم تـعــرضـوا لــلـتــمـيــيـز في تــرشـيــحـهم
لـلـوظـائف بـناء عـلى عـوامل مـنـهـا اجلنس
ـــيــول اجلـــنــســـيــة والـــعــرق والـــسن وا
ـــظــهــر والـــوزن واحلــالــة الـــصــحــيــة وا
واإلعـاقة.لذا يرى بعضهم أن روبوتات مثل
كن أن تعتبر خطوة أولى رائعة "تينغاي" 
في عــمــلـيــة الـتــوظـيـف; ألنـهــا ال حتـمل أي
ـاط لـلــتـفـكـيـر إزاء لـهـجـتك أو لـكـنـتك أو أ

البلد الذي جئت منه.

ـــئــة مـن إيــرادات إيـــران فــإن 70 بـــا
احلــفـاظ عــلى عـدد كـاف مـن الـنـاقالت
لـتخزين اخلام ونقـله أمر بالغ األهمية

لطهران.
لـــكن بـــائــعـي الــنـــاقالت احملـــتــمـــلــ
يــــتـــوخــــون احلــــذر في ظل اجلــــولـــة
اجلــديــدة من الـعــقــوبـات بــعـد إدراج
شــبـكـة يـونـانـيــة عـلى قـائـمـة سـوداء.
وكانت تلك الشبكة ساعدت إيران على
شــــراء نـــاقالت فـي ظل قـــيــــود كـــانت

مفروضة في السابق.
وقـال مصدر مالحي ”إيـران تبحث عن
ـرة سـيــكـون هـذا نــاقالت لـكن هــذه ا
أصــعب. فــهـنــاك تـدقــيق أكـبــر كـثــيـرا

واألمر سيحتاج وقتا أطول.
وتـتـجـنب شـركـات الـتـأمـ األوروبـية
الــنـاقالت اإليــرانـيـة فـي الـوقت الـذي
تـزداد فــيه تـعـقـيـدات مـحـاوالت إيـران
ــــشــــتـــرين لــــتـــصــــديـــر اخلــــام إلى ا
ـتحـدة بفعل ـعتـمدين من الـواليات ا ا
اضـطرارهـا لرفع علـمها عـلى الناقالت

بدال من علم دولة أخرى مثل بنما.
وإذا واجـــهـت إيـــران صـــعـــوبـــات في
تـصـديـر نـفـطـهـا فـقـد يـكـون لذلـك أثر
كـــبــيــر. وإلـى جــانب أهـــمــيــة الـــنــفط
ـيزانـيتهـا تشيـر تقديـرات إلى إنتاج
إيـــراني بــنــحــو  2.8مـــلــيــون بــرمــيل
يـوميا وهـو ما يعـادل أكثر من تـسعة
ــئــة من إنــتــاج مـنــظــمــة الــبــلـدان بــا

صدرة للبترول (أوبك). ا

ـر الـعـراق بأيـام عـصـيـبـة  يـحـتاج فـيـهـا  الى رجـال فـكّـر مـتفـتح وأفق
رحب ورؤية ثاقبة كي يتمكنوا من عبور  تلك االزمات بأقل اخلسائر !!!
ـمـكن ان نـقـول ان الـعـراق خارج دائـرة االسـتـهـداف الـغربي فـمن غـير ا
وبـكل تـأكـيـد  لـيس احلـكـام الـسـبب كـمـا يَـدَّعي الـغـرب والـتـهم جـاهزة ;
تـلك اسلحـة دمار شامل ويُـشكل خطراً فتارة نـظام صدام دكتـاتوري و
قراطي اجلديـد بتعدد مـسؤولية نطـقة .. وتارة اخـرى النظام الـد على ا
تابعون للـجارة إيران  وسياسـتهم خاطئة جتـاه عدم التزامهم بـالعقوبات
ـفـروضة عـلى ايـران امـريـكـيـاً .. وفي احلـالتـ األولى والـثـانـيـة الـعمل ا
مسـتمـر على اسـقاط البـلد ورمـزياته وعـقاب شـعبهُ بـشكل جـماعي  فلم
تكد تـنتهي احلـرب ضد إيران والـتي نشبت بـأرادة غربيـة دخلنـا الكويت
بـظـروف غـامـضـة التـخـلـو من بـصـمـة امـريـكـيـة  ولـتـجتـمـع امريـكـا وكل

حلفائها لقتل العراقي .
ـسـتـهـدف  الـنـظــام وال شـخص صـدام بل االسـتـهـداف نـعم .. لم يـكـن ا
تلك اسلحة للعراق والتي على أثرهـا قررت امريكا ان النظـام العراقي 
دمـار شـامـل ويـتـوجب اسـقـاطه   وقــد اشـهـرت امـريـكــا كل اسـلـحـتـهـا
دمـرة اعالميا" وأقـتصـاديا" وصوالً الى الـقتل اجلـماعي الـتي لم تفرق ا
ـوت مـوزعـاً بـعـدالـة  وحـتى الـعـمـلـيـة ـكـونـات والـقـومـيـات فـكـان ا بـ ا
ـشــوهــة  فـكـل مـا حــاول مــسـؤول عــراقي الــتـمــلص من الــســيـاســيــة  ا
ـا يُعيد الفروضـات االمريكـية والعـمل لصالح الـعراق والنـهوض بالـبلد 
نطقة حـتى حدثت اضطرابات كبيرة حالت دون ذلك  ولن له هيبته في ا
احتـدث عن تـنـظـيم الـقـاعدة والـتـفـجـيـرات الـتي حـصـدت ارواح عـشرات
االالف من الـعــراقـيـ ومـاتالهـا مـن اقـتـتـال طـائـفـي اودى بـحـيـاة خـيـرة
شبـاب الـبلـد االبـرياء وزرع احلـقـد والبـغـضاء في نـفـوس النـاس وصوالً
تـجددة .. ويستـمر في ظل التأمر االنـقسام العراقي الى نسخة داعش ا
و الضعف والوهن الذي اصـاب ساسة العراق  والـذي أثر على اجملتمع
لل ولم يـعد يتعامل مع سلباً  فالـشعب احلي النابض اصـابهُ الركود وا
كل مايـحدث بـحيـوية  لـذلك نحن بـحاجـة الى اخلـيمـة الثـالثـة ; فاخلـيمة
األولى كانـت خيـمة صـفوان وكـثـرة اوصاف  ومـا كتـبوا عـنـها فـبعـضهم
قال انها خيـمة الذل والهوان والـتنازل عن احلقوق  ومـنهم من قال انها
نـكـسـر   واخرون أدعى انـهـا خـيمـة اجلـرأة واحلـفاظ خـيمـة اخلـاسـر ا
عـلـى مـاتـبــقى من حـيــاة الن االعـداء ارادوهـا حــرب ابـادة ضــد الـشـعب
العـراقي  مع ذلك فأن نـتائج تـلك اخليـمة رغم سـلبيـاتهـا اعطـتنـا فرصة
اعادة ترتـيب االوراق والنـهوض من جديـد في حيـاة جُلُهـا الكـفاف لكـننا
الزلــنـا احــيـاء !!! ومع كـل مـا حــصل ال اريـد  اعــطــاء رأي خـاص بــتـلك

اخليمة سوى القول أنها حافظت على ما تبقى .
أمـا اخلـيـمــة الـثـانـيـة فـهي اخلـيـمـة الـصــحـراويـة الـتي جـلس بـهـا رئـيس
ــهــدي ونـــظــيــرهُ االردني ألتــمـــام عــقــد اتــفــاق الــوزراء الــعــراقي عـــبــدا
اقـتـصـادي- أمـني بـ الـبـلـدين مـازلـنـا نـنـتـظـر نـتـائـجه بـعـد ح ونـقـيم

إيجابياته ?
ما نحتاجه الـيوم " خيمة عـراقية خالصـة "  ال خاسر فيهـا وال منتصر 
والخيـمة لعـقد اتـفاق امـني او اقتـصادي  خيـمة ال فـيهـا طرف عربي او
ـيثـاق وعهد غربي ..  بل خـيمـة تسـامح وحوار وتـنازل بـعضـنا لـبعض 
ة الـدسـتـور من خالل الـتـصـويت عـلى بـنـود ونـتـائـج االتـفاق يـأخـذ حـجـيـَّ
ــانــيـاً وشــعــبـيــاً  ولــنــطـوي صــفــحــة اخلالفـات وخــنــادق الــطـوائف بــر
والـقــومـيــات ونـعـود لــنـتـفـق من اجل الـعــــراق وال شيء يـعـلــو عـلى اسم

العراق !!! 
إال يستحق العراق ان يتنازل احدنا لألخر  إم ال تستحق الدماء الزكية
الـتي ضـحت من اجل الـعـراق ان نـتـفق ألجـلـهـا ونـصـنع مـسـتـقـبالً أمـناً
الوالدهم وعـوائـلـهم   اال تـسـتـحق جتـربـة فـشل سـيـاسي دامـت خـمـسة
سار بأخالق الفـرسان ونؤنُبها  فكل عشر عام ان نراجعهـا ونصحح ا
ـرات امام انفسنا ونأنبها واحد من االسباب يستحق ان نقف عشرات ا
ا يضمن حقوق شعبنا وكرامة وعزة على ما حصل  ونُعيد حساباتنا 

بلدنا ...
نعم لـلخيـمة اجلـامعة من اجل الـعراق وهي دعـوة مفتـوحة لـكل اصحاب

الــضــمــائــر احلــيــة والــنــفس الــوطــني اخلــالص الن
يــتـبــنـوهــا ويـعــمـلــوا من اجل تــنـفــيـذهــا واخلـروج
باالتفاق الـعراقي الذي سـيكون الرد الـكفيل جتاه
كل من تــسـول نــفـسه من الــدول الـعــبث بــالـعـراق

وشعبه وموارده امنياً واقتصادياً وسياسياً.

تخصصة في تكنولوجيا الذكاء االصطناعي UOłu∫  هي جهاز روبوت طورته شركة "فورهات روبوتيكس" ا uMJð
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كشفـت دراسة طبـية عن فـوائد لـعقار
جديـد يـسمـى حمض الـبـيمـبـيدويك
قـــد يـــســـاهم في احلـــد مـن خـــطــورة
الــكـــولــيــســتـــرول الــضــار وأمــراض
انـسداد األوعـيـة الـدمـويـة والـنـوبات

القلبية.
وبحسب الدراسـة فإن العـقار اجلديد
يقـلل من نسـبة الـكولـيسـترول في دم
األشــــخــــاص الــــذيـن يــــعــــانــــون من
استمـرار ارتفاعه رغم تـناولهم أدوية

. أخرى مثل الستات
ويـــشــيـــر الـــعـــلــمـــاء إلى أن الـــعالج
اجلــديــد قــد يـكــون بــديال لــعــقــاقــيـر
السـتـات خـاصة لـألشخـاص الذين
يـعــانـون مـن األثـار اجلــانـبــيـة لــهـذه

العقاقير.
ونُشـر البـحث في مجـلة نـيو إنـغالند

الطبية.
ويـقــول الـبــاحـثـون إنــهم طـلــبـوا من
هــيـــئــات الــرقـــابــة عـــلى األدويــة في
تحدة االهتمام بريطانيا والواليات ا
ـوافقـة عـلى تداول أقـراض حمض با

البيمبيدويك.
تــتــســبب أمــراض الــقــلب واألوعــيــة
الــدمــويــة في قــتل حــوالي 150 ألف
شخص في بريطانيا وحدها كل عام.
ويـعــد الــكـولــيـســتــرول الـســيئ أحـد

األسـبـاب الـرئـيـسـيـة ألمـراض الـقـلب
ألنه يتسـبب في ترسبـات في األوعية
الدموية وضـيقها وبالـتالي يكون من

السهل انسدادها.
كن أن يـكون هـذا االنسـداد قاتال و
فــهــو يــؤدي إلى عــدم قــدرة األوعــيـة
عـــلى نـــقـل األكـــســـجـــ إلى الـــقـــلب
ا يتسبب في نوبات قلبية والدماغ 

أو سكتات دماغية.
ولـلمـسـاعـدة في عـدم الـتـعـرض لـهذا
اخلـــــــطـــــــر واحلـــــــد من نـــــــســـــــبــــــة
ـكن تــقـلـيل تـنـاول الـكـولـيــسـتـرول 
شـبعة واتبـاع نظام غذائي الدهون ا
ارسة الـتمارين الـرياضية صحي و

بانتظام.
ـا ال يـكون نـافـعا لكن هـذا الـنـظام ر

للجميع.
فهنـاك من تتـسبب الـعوامل الـوراثية
لـــــديــــهـم في زيـــــادة مـــــســــتـــــويــــات
الـكــولـيــســتـرول الــضـار وال يــرتـبط
األمـر بــنـمط احلــيـاة والـطــعـام الـذي

يتناوله.
اليــ في جــمـيع أنــحـاء ويـحــصل ا
الـعـالم عـلى أدويـة سـتـاتـ خلـفض
نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
لـكن هــنـاك جــدال كـبــيـرا حــول اآلثـار
اجلانـبيـة التي  اإلبالغ عـنهـا لهذه
األدويـة فـضال عن عـدد مـرات وصف

هـذه األدويـة لــلـمـرضى والــتي تـكـون
مبالغ فيها أحيانا.
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الــدواء اجلــديــد يــعــمل عــلى إيــقــاف
إنـــز رئـــيـــسـي في اجلـــسم يـــقـــوم

بإنتاج الكوليسترول.
يــقــول الــبــروفـــيــســور ســيــر نــيــلش
ســــامــــانـي من مــــؤســــســــة الــــقــــلب
الـبــريـطـانــيـة اخلـيــريـة: "بــشـكل عـام
تؤدي أدوية السـتات دورا رائعا في
خـفض الـكــولـيـســتـرول. ومع هـذا قـد
يكون الدواء اجلديـد مفيدا ألشخاص
كـنهم اسـتخـدامهـا أو يحـتاجون ال 
إلـى أدويـــــــة أخـــــــرى لـــــــلـــــــوصــــــول
ـــســـتــوى بـــالـــكـــولــيـــســـتـــرول إلى ا

الصحيح".
وأضـــاف: "يــــشـــيــــر الـــبــــحث إلى أن
كـنه احلد من حمض الـبيـمبيـدويك 
مخـاطر الـنـوبات الـقلـبـية والـسكـتات

الدماغية دون آثار جانبية كبيرة."
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شـــمـــلـت الـــدراســـة أكـــثـــر من 1000
شـــخص يـــعـــانـــون أمـــراض الـــقـــلب
واألوعــــــيـــــة الـــــدمــــــويـــــة أو زيـــــادة
الــكـــولــيـــســتـــرول الــوراثـي والــذين
يـــــــتــــــنـــــــاولــــــون أدويــــــة خـــــــفـــض
الـكــولـيــسـتــرول الـســتـاتــ بـصـورة
أسـاســيـة. مــنح هـؤالء األشــخـاص

أقراص حـمض الـبـيمـبـيدويك يـومـيا
ـــدة عــــام بـــاإلضـــافــــة إلى األدويـــة

عتادة. ا
كـمــا  إعـطـاء 700 شـخص آخـرين
دواء وهــمي أو عالج بــديل بــجــانب

عتادة. األدوية ا
وبـعـد ثالثـة أشـهـر الحظ الـبـاحـثون
انخفاض نسبة الـكوليسترول الضار
ائـة لـدى اجملمـوعة حوالي 17 في ا
الـــــتـي تـــــنـــــاولـت أقـــــراص حـــــمض
البيمبيدويك مقارنة باجملموعة التي
تناولت الدواء الوهمي مع العالجات

األخرى.
ويعـلق البـروفـيسـور كوزيك راي من
جـامـعــة إمـبـريــال كـولـيــدج في لـنـدن
كن أن يـكون حمض على النـتائج: "
الــبــيــمــبـــيــدويك إضــافــة أخــرى إلى
تــــــــرســــــــانــــــــة عـالجــــــــات خــــــــفض

توفرة للمرضى". الكوليسترول ا
وقـال: "لديـنـا فـئـة جـديـدة من األدوية
ن يـتناولون كن وصفهـا للمرضى 
السـتـات وقـد تـسـاعدهم في تـقـليل
مـستـويـات الـكـوليـسـتـرول وبـالـتالي
تقلل خطر اإلصـابة بالنوبـات القلبية

والسكتات الدماغية."
هل هناك آثار جانبية?

كل دواء لـه آثــــار جــــانــــبـــــيــــة لــــذلك
ــــريض ســــيـــــتــــوقـف األمــــر عــــلـى ا

والطـبـيب لـتقـيـيم الـفوائـد واخملـاطر
الفردية.

يــقــول الــبــاحــثــون إن نــســبــة اآلثـار
اجلــانـــبــيـــة كــانت مـــتــشــابـــهــة بــ
اجملـــمــوعـــة الـــتي تـــنـــاولت أقــراص
حمض البيمبيدويك واجملموعة التي

لم تتناولها.
وكــان أحـــد اآلثــار اجلـــانــبــيـــة الــتي
ظــهـــرت عــلى من تـــنــاولــوا الـــعــقــار

اجلديد أعراض اإلصابة بالنقرس.
وامـتـنع أشـخــاص عن تـنـاول الـدواء
اجلديد بـسبب آثـاره اجلانبـية وكان
عـــددهم أكـــبــر مـن اجملــمـــوعـــة الــتي

تناولت احلبوب الوهمية.
وعـلى الـعــكس من الـسـتــاتـ يـقـول
الـبـاحـثـون إنه يـعـمل في الـكـبـد فـقط

كنه الوصول إلى العضالت. وال 
لذلك يتـوقع بعض العـلماء أن الـعقار
اجلـديـد لن يـتـسـبب في بـعض اآلثـار
اجلـــانـــبــيـــة الـــتي تـــظــهـــر عـــلى من

. يتناولون الستات
لكن البعض اآلخر غير متأكد وهناك
حاجـة إلى مـزيد من األبـحـاث للـتـأكد
من صـحــة هـذا وحتــديـد األشــخـاص
ــكـن أن يــســـاعـــدهم الــدواء الـــذين 

اجلديد.
هل ســيــقــلل من الــنــوبـات الــقــلــبــيـة

والسكتات الدماغية?

تـشـيـر الـدراسـات الـتي أجـريت حـتى
اآلن وكانت الدراسة األخيرة أكبرها
كن أن إلى أن حمض الـبيـمبيـدويك 
يخـفض نسبـة الكـوليـستـرول الضار
طلوب عروف الـوقت ا لكن من غيـر ا
لهـذا أو إذا كان سـيـساعـد في تقـليل
عــدد األزمـات الــقــلــبــيـة والــســكــتـات

الدماغية.
ووصفت البروفيسورة ج أرميتاج
بجـامـعة أكـسـفورد الـنتـائج األخـيرة

بأنها "واعدة".
وأضـافت جـ أرمــيـتـاج: "الـدراسـات
ـكن أن تـخـبـرنـا إذا مـا اجلـيـنـيـة ال 
كـان الــدواء سـيـكــون آمـنـا جملــمـوعـة

كبيرة من الناس."

وسـوف تـظــهــــــــر صـورة أوضـــــــح
عن مـدى سالمـة وفــعــــــــالـيـة الـدواء
ـجــرد االنـتـهــاء من جتـربـة طــويـلـة
األمـد تـبــــــــحث في عـــــــدد األزمـات
الـقلـبـيـة والـســــــــكتـات الـدمـاغـيــــــة
الـــتي حتـــدث أثـــنـــاء تـــنـــاول الــدواء

اجلديد.
وســــتــــقــــوم إدارة الــــغــــذاء والـــدواء
ـسـؤولـة عن األمـريـكـيـة الـسـلـطـات ا
تـنــظـيم تــداول األدويـة بـفــحص هـذه
جـرد توفرهـا في غضون البيـانات 

بضع سنوات.

ــتــخــصــصـة في "فــورهــات روبــوتـيــكس" ا
تـــكــــنـــولــــوجـــيـــا الــــذكـــاء االصـــطــــنـــاعي
والــــروبـــــوتــــات اخملــــصـــــصــــة لألغــــراض
االجـتــمـاعـيـة ولـيـدة مــشـروع بـحـثي نـفـذه
ـلـكي لـلتـكـنولـوجـيا مـعـهد "كـيه تي اتش" ا

بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
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وعــمـــلت الــشــركــة خـالل الــســنــوات األربع
ـاضـية عـلى بـناء روبـوت حاسـوبي يـشبه ا
ـكنه تقـليد الطـريقة الـتي نتحدث الـبشر و
بــهــا والـتــعــبـيــرات الــدقـيــقــة لـوجــوهــنـا.
وبــحـــسب غــابـــريــيل ســكـــانــتــزيـه كــبــيــر
الـبـاحثـ فإن الـفـكرة تـتمـثل في أنه "يـقلل
شـعورك بالغـرابة أو اخلوف بكثـير مقارنة

بالروبوتات التقليدية".
ومــنـــذ أكــتــوبــر/تــشــرين األول عــام 2018
تـتعاون هذه الشركـة الناشئة مع شركة "تي
إن جـي" وهي واحــدة مـن كــبـــرى شــركــات
الـتـوظـيف في الـسويـد ويـهـدفـون بذلك ألن
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جتــري جـــهــات تــوظــيف في الــســويــد اآلن
جتــارب عـلى أول جـهــاز روبـوت في الـعـالم
صـمـم إلجـراء مـقـابالت الـتـوظـيف بـطـريـقـة
ـكن له أن يـخــرج بـنـتـائج مــنـصـفـة. فــهل 

أفضل من البشر?
ويُـــطــلق عـــلى هـــذا الــروبـــوت األنــثى اسم
"تــيـنـغـاي" ويـبـلغ طـوله 41 ســنـتــــيـمـتـرا

ويزن 35 كيلوغراما.
وحـ توضع "تـينغـاي" على الـطاولة فـإنها
تـكـون في مـسـتـوى الـعـيـنـ مـبـاشـرة أمـام
رشح لـلـوظيـفـة والذي يـخضع الـشـخص ا

للمقابلة من جانب "تينغاي".
قابلة يسـتدير وجهها األصفر ومع بـداية ا
ـتـوهج قلـيال وتـطرف بـعـينـيـها وتـبـتسم ا
ابـتسامة خفيفـة قبل أن توجه أول أسئلتها
إلـى من أمـامـهــا: "هل سـبق لـك أن خـضـعت

قابلة مع جهاز روبوت?"
وكـانت فـكرة تـيـنغـاي التي طـورتـها شـركة

»½ÃU²∫ العلم اإليراني بجوار غاز يحترق على منصة إلنتاج النفط في حقول سوروش 

في إطـار الـعـقـوبـات السـابـقـة وهـو ما
ـزيد من النـاقالت لتغـطية زاد احلـاجة 

العجز.
ـمـثـل األمـريـكي ووصـف بـريـان هــوك ا
اخلـاص إليران قطاع الناقالت اإليراني
بـأنه ”مـسـؤولـيـة عـائـمـة “فـي نـوفـمـبر

تشرين الثاني.
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وقـال مسؤول إيـراني ثان إن مبـاحثات
مع كــوريـا اجلـنـوبــيـة بـشـأن إمــكـانـيـة
طلب ما يصل إلى عشر ناقالت عمالقة
تـستـطيع الـواحدة منـها حـمل ما يصل
إلى مـلـيوني بـرمـيل من الـنفط تـأخرت
بـسـبب الـعـقـوبـات األمـريـكـية. ولـم يتم

باحثات من قبل. اإلفصاح عن هذه ا
ولم يــعـلق مـسـؤول من حـكـومـة كـوريـا

وضوع. اجلنوبية على ا
وبــعـد رفع الـعـقـوبــات الـغـربـيـة بـدأت
إيـران أيضا مباحثات مع دايو الكورية
اجلــنـوبـيــة لـبــنـاء الـســفن والـهــنـدسـة
البحرية بشأن تأسيس مشروع مشترك

إلنشاء حوض لبناء السفن في إيران.
وقــال مـتـحـدث بـاسـم دايـو إن الـشـركـة
وقــعت اتــفــاقــا مــبــدئــيــا مع إيــران في
ديـسـمـبـر كـانون األول  2016لـلـتـعاون
بـشـأن تطـوير احلـوض. لكـنه أشار إلى
. أنـه لم يـتــحـقق تــقـدم مـنــذ ذلك احلـ
وقــــــال مـــــســــــؤول إيــــــراني ثــــــالث إن

باحثات ما زالت جارية. ا
ـصادر في قطـاع الشحن ووفـقا ألحد ا
ـزيـد من الـسفن فـإن إيـران تـبحث عن ا
في فـيتـنام. وقـال مصـدران إنهـا تبحث
أيـضا عن وسيط في السوق اليونانية
راكز الـرئيسيـة لصفـقات السفن أحـد ا
ستعملة.وردا على سؤال حول جهود ا
إيــران لـــتــوفــيــر نـــاقالت قــال مــصــدر
إيــراني ثــالـث إنـهـم يــبــحـثــون جــمــيع

اخليارات.
ولم يــرد مـسـؤولـون فـيــتـنـامـيـون عـلى

طلبات للتعقيب.
ولـدى إيـران أكـثر من 50 نـاقـلـة لكـنـها
بــحــاجــة لــهـــا لــنــقل الــنــفط وتــخــزين
ــبــاعــة في مـيــاهــهـا الــكــمـيــات غــيـر ا
اإلقــلـــيــمــيـــة بــالــنـــظــر إلى طـــاقــتــهــا

التخزينية احملدودة على األرض.
وتــظـهـر بــيـانــات تـسـتــنـد إلى أنــظـمـة
حتـــديـــد الــــهـــويـــة الـــتـــلــــقـــائي الـــتي
تــســتـخــدمــهـا مــنــصـة مــارين تــرافـيك
لـلمـعلـومات لـتتـبع السفن أن  12نـاقلة
إيـرانـيـة أو مـا يـعـادل أكـثـر من خُـمس
أســطـولـهـا كـانت تــسـتـخـدم كـوحـدات

تخزين عائمة في مارس آذار.


