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ـواطن العـراقي أنّ بالده تسـعى للـوساطـة ب ح يـسمع ا
تحدة يذهب خـياله الى نقاط  بعيدة ربّما ايران والواليات ا
لم يـكـن قـادراً عــلى ان يـصــلــهـا لــوال كـونه عــراقــيـاً امــتـهن
اخليال وأدمن اآلمال الصالح الوضع واحلال. الوسطاء هم
درجة أعلى من سـعاة البـريد وناقـلي الرسائل من دون رأي.
ـتـلك عـنـصـر غـلـبـة في أيـة نـاحـية والـوسـيط هـنـا ال بـدّ أن 
ـتخـاصمـ الغرائه به أو تـخويفه أو يفتـقدهـا أي طرف من ا
الضغط عـليه وهـذا ال يتوافـر في بالدنا في الـوقت احلاضر

أو الوقت الغائب.
واطن العراقي واسع اخلـيال بات عاجـزاً عن تخيّل كيف وا
كن أن تـؤثـر بالده على ايـران الـتي يسـمع أنّـها داخـلة في
وجوده وكـيـانه وتركـيـبه طوالً أو عـلى أمـريكـا الـتي يرى انّـها

. داخلة في أرضه وسمائه وطموحاته عرضاً
هل تنـفع النـصيـحة مـثالً? ومَن يسـتطـيع أن ينـصح ايران أو

تحدة?  الواليات ا
ؤثرة فـلماذا لم ـستوى مـن النصـائح ا ـتلك هذا ا واذا كنّا 
كن نتـكرّم أو نـتـصدّق بـها عـلى شـعبـنا وبالدنـا إلطـفاء مـا 
اطــفــاؤه مـن أزمــات ال تــزال تــشـــتــعل حتت الـــرمــاد ونــوهم

أنفسنا أنّها انطفأت.
ــواطن الــعــادي أن يـتــخــيّل كــيف تــقـدر كـمــا ال يــســتـطــيع ا

الوساطة العراقية أن تقدم بديالً لهذا الصراع? 
هل يتـخيّل مـثالً انّ الـرئيس األمـريـكي ترامب الـذي قال في
مـسؤولـ عـراقـيـ قـابـلـوه قـبل سـنـتـ ما لـم يقـله مـالك في
ـسـتشـاريه وبـولـتون بـيـنهم اخلمـر سـوف يـأتي اآلن ويقـول 
ــدد من بـغـداد حلل عـلى نـحــو خـاص: تـعــالـوا لـقــد جـاءنـا ا

االزمة مع طهران?
أو أنّ القيادة االيرانـية تنتـظر من بغداد كالمـاً لم تسمعه من

قبل من الدول االخرى? 
كيف إنّ الـعراق واطن الـبـسيط ال يـريـد أن يشـرح له أحـد ا
سيـتـأثر من مـشـكلـة تخـص االيرانـي مـع شيـطانـهم األكـبر.
وهو كان يرى الى وقت ليس بـعيداً نفس الشـيطان يحكم في
نـطـقـة اخلضـراء ويـنـصب مجـالس حـكم وادارات وقـيادات ا

بكل حنان ورأفة وسط احلفاوات والدعوات?
األطباء الـنفـسيون لـيس بأيـديهم أن يفـعلـوا شيئـاً اآلن وبعد
فـوات األوان ســوى نـصــيـحــة الـعــراقي أن ال يـفــكـر كــثـيـراً
ـزيـد مـنـها بـالـتـناقـضـات الـتي يـعـيـشـهـا الـيـوم وسـيـعـيش ا
الحقاً حتى ال يصاب بانفصام ما تبقى له من الشخصية. 

ـكان مـكـتب رئـيس الـتحـريـر في جـريدة مشـهـد داخـلي; ا
البسٍ زيتونيةٍ خلف الوقت عصراً يظهر رئيس الـتحرير 
مكتبه; وهو يتحدث إلى أحد احملررين بحرص هناك لوحة

كتب تشير إلى منصبه.. صغيرة على ا
رئيس الـتـحـرير: صـورة الـسيـد الـرئـيس تُنـشـر عـلى كامل

الصفحة األوَّلى; هاي توجيهات ديوان الرئاسة.
احملرر: أستاذ نـنشر بس صـورة السيد الـرئيس; لو وياهه

ما نشيت?
رئيس التحريـر: طبعاً مع مـا نشيت عريض; ويـكون تعبوي

عركة.  يناسب حجم ا
احملرر: راح اقترح حلضرتك عدة عناوين رنَّانة; وحضرتك

تختار العنوان اللي يعجبك. 
ـهم يـعـجب الـسـيـد الـرئـيس; بـارك الـله رئـيس الـتـحـريـر: ا

بيك..
يـنـصـرف احملــرر وقـبل خـروجه مـن الـغـرفـة; يــصـيح عـلـيه

رئيس التحرير
رئيس التحرير: حلظة قبل ما تروح

احملرر: نعم أستاذ 
رئـيس الـتــحـريـر: ديـوان الــرئـاسـة مـرَّات يــرسل الـعـنـاوين
جاهـزة من الـقـصر; الزم نـنـتـظر ?قبل طـبع اجلـريـدة; حتّه

وقف محرج. من نصير 
احملرر: حاضر أستاذ

رئيس التحرير: هسه تكدر إتروح..
ينـصرف احملـرر; وتسـلط الكـاميـرا على شـاشة تـلفـاز يبثُّ
أنشودةً وطـنيةً; “الله يخـلي الريَّس “رئيس الـتحـرير يـنظر
.. إلى الشاشة متذمَّراً ويهزُّ رأسهُ ويقول في سرّهِ متهكماً
رئيس التـحرير: شـنو اللي راح نـقبضه من هـاي احلرب يا

سيدي الرئيس.. قطع.
ـكان: منزل الفتى احلنطي; مشهد داخلي; الوقت غروب; ا
وتظهر البساطـة على أثاثه تسلط الكـاميرا على رجل كبير
ـاء بـواسـطـة الـسن هـو والـد الـفـتى احلـنـطي نـراه يـضع ا
إبـريق صـغــيـر إلى كـوز بــلـبل داخل الــقـفص بـيــنـمـا نـرى
والـدة الفـتى احلـنـطي وقـد انـتـهت من صالتـهـا تـوَّاً; لـتـكلِّم

األب بحزن..
األم: هذا ابـنك راح يخـبلـني بس دخل للـبيت; نـزع هدومه

العسكريه وراح لبغداد.. 
األب: حِجيَّـه خلي يـبدّل جو; والـله حقَّه; إذا كـل تالث يوم
من الضـيم باجلـبـهه; يجي سـبع تـيَّام وشـلون تالثـ يوم;

كله قصف وخوف وعذاب; خلّي يشوف الدنيه
األم: حـتَّه مـا شـبـعت مـنَّـه شـوف; راح يـخـبـله هـذا الـشـعـر

اللي يكتبه
األب: الله يوفقه حجيَّه ويحفظه من كل مكروه.

األم: تـوسّــلت بي يـبــقه يـوم واحــد بـالــبـيت; وبــعـدين يـروح
البغداد..

األب: إي; وشكلّج?
األم: كــلي راح أنـــشــر قـــصــايـــدي بــاجلـــريــدة; الزم أروح
َّه إلــبــغـــداد; وبــاســني مـن راسي وهــو يــضـــحك; وكــلي 

اجلبهه ما كتلت ابنج; قابل تكتله بغداد. 
األب: بلكي صدك يصير شاعر..

األم: عشتو; آني أريد الله يهديه حتَّه أشوفله بنت احلالل.
األب: تبق متخلّفه; تعرف شنو يعني شاعر?

ـرمــرني; خـلي األم: من وره شـعــره راح يـنـشــلع كـلــبي و
أكوم أشجر التنَّور..

األب: كـومي شــجـري الـتــنَّـور وعـيــفي الـشــعـر لـهــله; والـله
حجيَّه مشتهي خبز عروك تبتسم األم.. قطع.

كـان حانة شـريف وحدّاد; الكـاميرا تدور مشهـد داخلي; ا
على مائـدة تضمًّ جان دمُّـو والفتى
احلنطي; الوقت مسـاء; يظهر جان
مستغرقاً بقراءة أوراق ب يديه..
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قال اجمللس األعلى لتنظيم
اإلعالم في مصر أمس إنه
تلقى عددا من الشكاوى ضد
برنامج تلفزيوني تبثه إحدى
صرية القنوات اخلاصة ا

اشتمل على إساءات لألفارقة.
وذكرت وسائل إعالم مصرية أن

اجمللس تلقى العديد من
الشكاوى ضد برنامج شيخ

ذيعة بسمة احلارة الذي تقدمه ا
وهبة على قناة (القاهرة

والناس) اخلاصة.
وأوضحت أن الشكاوى تركزت
على احللقة التي استضافت
صري وحملت الفنان ماجد ا

إساءات لألفارقة.
وقال مصدر مسؤول باجمللس
قرر أن حتقق جلنتا إنه من ا
الرصد والشكاوى في هذه
اخملالفات على أن يصدر
اجمللس قراره بخصوصها

األحد.
صرية ونقلت صحيفة (الوطن) ا
عن مصدر في اجمللس قوله إن

اجمللس سيناقش توصيت
نتظر بخصوص العقوبة ا
توقيعها على برنامج (شيخ

احلارة).
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ـتـعـلـقـة بـتـجـديد فـاوضـات ا ا
عـقد رعـايتـهـا مع نايـكي والذي

انتهى في ختام .2017
وأشارت فيليكس الى أن نايكي
عـــرضـت عـــلـــيــــهـــا عــــقـــدا أقل
ـئــة من قـيــمـته بـســبـعــ في ا
الـسـابـقـة (إذا اعـتـقـدوا أن هذه

قيمتي اآلن أنا أتقبل ذلك). 
وعندمـا طالبت بضـمانات لعدم
ـها اذا حـققت ارقـاما أقل تغـر
من مستـوياتها االعـتيادية (في
األشــهــر احملـــيــطــة بــالــوالدة)

اعترضت نايكي.
وأشـارت فيـليـكس الـباحـثة عن
ـبــيـة خــامـسـة في مـشــاركـة أو
ـظــفـرة وذلك في مـســيـرتــهــا ا
دورة األلعـاب الصيـفية طـوكيو
2020 الى أن الـتجـربـة سـلطت
الــضــوء عـــلى كــيــفــيــة تــعــامل
شــــركـــات الــــتـــجــــهــــيـــزات مع

الرياضيات.

الـبــالـغـة  33عـامــا بـعـد مـزاعم
ـواطــنـتـيــهـا ألـيــسـيـا ـاثــلـة 
مــونــتــانــو وكــارا غـوتــشــر في
حتقـيقـات للصـحيـفة األميـركية
ـــاضـي. وكـــتــــبت األســــبــــوع ا
الــعـداءة األربـعـاء أن مـونـتـانـو
وغوتشر (أخبرتا قصصا ندرك
صــحـتــهــا نــحن الـريــاضــيـات
لـكـنـنـا نخـشى لـلـغـايـة احلديث
عـنـهـا عـلـنـا: اذا أردنـا االجناب
نــخــاطــر بــتــخــفــيض عــائــدات

رعاتنا خالل احلمل وبعده).
تـابــعت (هــذا أحـد االمــثــلـة في
صنـاعـة الريـاضة حـيث ال تزال
ـصلـحة الـقواعـد تصـنع غالـبا 

الرجال ومن قبلهم).
وقـالـت فـيـلـيـكس الـتي وضـعت
مــــــــــولــــــــــودة فـي كــــــــــانـــــــــون
ــاضي إنــهــا األول/ديــســمــر ا
قــررت تــأســيس عــائــلــة الــعـام
ــاضـي بــرغم قــلـــقــهــا بــشــأن ا

من عــــائــــدات الــــريــــاضــــيــــات
احلــــوامل من الــــعـــقــــود الـــتي
تربـطهن بـالشـركة والـتي عادة
ما كـانت تـطـبـقـها لـفـتـرة تـمـتد

 12شهرا.
ويـــــأتـي ذلك بــــــعـــــد أيــــــام من
انـضـمـام جنـمــة ألـعـاب الـقـوى
األميركية أليسون فيليكس إلى
مــجـــمــوعــة مـــنــتــقـــدي شــركــة
ــعـاقـبـة (نـايـكي) واتــهـامـهـا 
الـريــاضــيـات الــلــواتي يــوقـفن
مسيرتهن موقتا بداعي احلمل.
وكـــتــبـت فــيــلـــيــكـس الــعــداءة
ـــتــــوجــــة بـــست الــــوحـــيــــدة ا
ـبـيـة في صـحـيـفة ذهـبـيـات أو
ــز) أن شــركــة (نــيــويــورك تــا
نــايـكي عـرضت تــخـفـيض عـقـد
رعــايــتــهـا بــشــكـل كــبــيــر مــنـذ
ــضــمـار خالل ابـتــعــادهـا عن ا

حملها في .2018
وحتــدثت جنـمــة سـبـاق  200م

{ نـــــيـــــويـــــورك)  –أ ف ب) –
أبدت شـركة (نايـكي) األميـركية
الـــعــــمالقــــة لـــلــــتــــجـــهــــيـــزات
الـريـاضــيـة عـزمــهـا عـلى وقف
خفض عائدات العقود الرعائية
الـتي تربـطهـا بالـرياضـيات في
حال حمـلهن بحـسب ما أفادت
صـحـيـفـة أمــيـركـيـة بـعـد جـدل

سألة مؤخرا. كبير أثارته ا
ـز) عن ونـقــلت (نـيــويـورك تــا
تحـدثة باسم الشـركة ساندرا ا
كوريون–جون قولها في رسالة
بالبريـد االلكتروني أرسلت الى
الـصـحـيـفـة (أقـريـنـا بـأن شـركة
ــكـنـهـا الـقــيـام بـأكـثـر نـايـكي 
ـا تــقــوم به حــالـيــا) وثــمـة )
فرصة كبـيرة لصنـاعة الرياضة
مـجـتـمـعة بـتـطـويـر دعم أفضل

للرياضيات).
وبـحــسب الـصــحـيــفـة تــعـتـزم
نايكي التوقف عن اقتطاع جزء
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ـفـصل الــرثـيـاني ان الـتـهــاب ا
يـــؤثــــر عـــلى الــــنـــاس بـــطـــرق
مـخـتـلـفة وهـو يـصـيـب احـيـانا
مــفــصـال او اكـثــر وفـي حـاالت
ــــرض فـــاعال اخــــرى يـــكــــون ا
وواسـع االنـــتـــشـــار ويـــظـــهـــر
ــئــة من الــنـاس حـوالي  30بــا
فصل الذين اصيبوا بالتهاب ا
الـرثـيـاني اسـتـعدادا لـلـمـعـاناة
في اقل من بضع ساعات ولكن
ـئــة مـنـهم يــظل حـوالي  65بــا
يــعــاني من االم في مــفـاصــلـهم
ومن تــــورم  ونــــوبــــات حتـــدث
ـئة فـجـأة بـيـنـمـا يـبقى    5بـا
مــــنــــهـم  شــــديــــدي االصــــابــــة

وعاجزين جسديا.
ــفــصل بــالــرغم مـن الــتــهــاب ا
ــكن ان يـؤثـر عـلى الــرثـيـاني 
اي شـــخص في اي عـــمــر فــإنّ
مــعــانـاة الــنــســــــــــــاء من ذلك
هي ثـالثـــــة مـــــرات اكـــــثـــــر من

الرجال. 

واليـــعـــلـم احـــد اســــبـــاب هـــذا
رض مع ان الـدراسات توحي ا
امــكـانــيــة وجــود عــدت عـوامل
ــكن ان يــكــون خــمج لــذلك. و
فـيروسي او بـكـتيـري احـد هذه

االسباب.
وقـــد يــــكــــون الــــســـبـب االخـــر
وراثـيـا بـالـرغم من انك التـقـدر
رض فإن شـيئا مافي ان ترث ا
اجلينات قد يجعلك اكثر قابلية

 لتقاطه.
ــســتــقــبل : ان الــعــلــمـاء االن ا
يـعـمــلـون عـلى جــيل جـديـد من
االدويــــــــــة يــــــــــدعـى االدويـــــــــة
The biologicsاالحــــيـــائــــيـــة
الـتي تــهــدف الى مـعــرفـة الــيـة
الــســبل الــتي تــســبب امــراض
الـــرومــاتـــيــزم ان بـــعض هــذه
االدويــة هـو قـيــد الـدراسـة قـبل
سنـوات لكن اهـتمـام البـاحث
يـكـمن حـول امـكــانـيـة مـعـاجلـة
العـديد من امـراض الرومـاتيزم

الــشـائــعــة وبـخــاصــة الـتــهـاب
فصل  الرثياني.  ا

ـطــلــوب هــو بـذل ومع ذلك فــا
جهـد بعـد اكثر. وقـد تمـر سن
قــبـل ان تـــصــبـح هــذه ا?دويــة
مـــتــــوفـــرة عـــلى نـــطـــاق واسع
ـسـتـقـبل لـتـعـطي امال جــديـدا 
فاصل. رض التهاب ا افضل 

ـــفــصل... حـــقـــائق الـــتــهـــاب ا
يــوجــداكــثـر من 200 نـوع  من
االمـــراض الـــرومـــاتــــيـــزمـــيـــة
ويعانـي واحد من كل الف طفل
فاصل الشبابي.  من التهاب ا
يــــنــــجـــــو فــــقط واحـــــد من كل
خــمــســ شــخــصــا من بــعض

رض.. انواع هذا ا
يـصــاب اكـثــر من سـتــة ماليـ
ـتــحـدة ــمـلــكــة ا شــخص في ا
ـــفــاصل بـــامــراض الـــتـــهــاب ا
فاصل والروماتيزم... التهاب ا
هو احـد اهم اسباب الـعجز في

تحدة. ملكة ا ا
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مــلـيــون صــفـحــة وهــمـيــة تـروج
ألعـمــال غـيـر قــانـونـيــة مـثل بـيع
اخملدرات وجتارة األسـلحة. وفي
تـقريـر نـشـرته شـركة (فـيـسـبوك)
وهـو اإلصـدار الـثـالث من تـقـرير
عايير فرض Community 

الــقــانــون ذكــرت اجلــهـود الــتي
تـقـوم بـهـا الـشـركـة حملـاربـة هذه
الـظاهـرة والـكمـيـات الكـبـيرة من
احلـســابـات الـوهـمــيـة الـتي يـتم

إنشاؤها.
ـديـر الــتـنــفـيـذي لــشـركـة وقــال ا
فــيــســبــوك مــارك زوكــربــيـرغ إن
الشركة زادت إنفاقها بشكل كبير
ـراقـبـة مـنـتـجـاتـهـا (الـصـفـحات
وقع). التي يتم تأسيسها على ا

اجــتــمـاعــيــة في الــعــالم. وأكـدت
الــشــركــة أنـــهــا ســتـــقــوم بــهــذه
اخلــطــوة كل  3أشــهــر ومن اآلن
وصــــاعـــداً لـــكل من فـــيـــســـبـــوك
وانستـغرام. وكشـفت الشركة أنه
في الربع األخير من العام 2018
قــامت بــإلــغــاء أكــثــر مـن مــلــيـار
حساب مزيف ونحو  583مليون
حساب  حذفها في الربع األول
ــاضي مــشــيـرة إلى من الــعـام ا
أنه تــمت إزالـة هــذه احلـســابـات
الــوهــمــيــة بــعـد دقــائق عــدة من
إنشـائـهـا; أي قبل أن يـراهـا أحد
ويبـلغ الـشركـة عـنهـا. وأكدت أنه
في الـربع األول من الـسـنـة قامت
الــشــركـــة بــحــذف أكــثــر من 1.5
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أعـلــنت شـركــة (فـيـســبـوك) أنـهـا
قامت بـحذف  2.2ملـيـار حـساب
وهـــمـي خالل األشـــهـــر الـــثالثـــة
األولى من الــعــام  .2019ويـبــلغ
وقع ستخدمـ النشط  عدد ا
(فـيــسـبـوك) شـهــريًـا نـحـو 2.38
مـــلــيــار مـــســتــخـــدم. هــذا الــرقم
الــــقـــيـــاسي يــــوضح مـــحـــاوالت
الشركة إلبقاء منصتها خالية من
زيفة واألنشطة غير احلسابات ا
القانونـية التي يتم تـنفيذها من
خالل هذه الـصـفحـات ومحـاولة
ـساس ـسـتـخدمـ الـسـيـئـ ا ا
بــــســـمــــعــــة الــــدور احلــــقـــيــــقي
واألســـــاسي ألكـــــبـــــر شـــــبـــــكـــــة
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ــرور  65عـــامــا عــلى احــتــفـى مــحــرك الـــبــحث غـــوغل 
ـعـروف أيـضـا باسـم مركب اكـتـشـاف مركب الـشـمس وا
لك ة وستوات حكم ا خوفو الـذي يعود إلى مصر القـد
ـاضي في ـكـتـشف في خــمـسـيـنــات الـقـرن ا خـوفــو  وا
صـري كمال منطـقة أهـرام اجليزة عـلى يد عـالم اآلثار ا

الخ. ا
الخ في سنة 1954في صري كـمال ا واكتـشف األثري ا
منطـقة تقع جنوب قاعدة الهرم األكبر حفرت عُثر بداخل
إحــداهـا عـلـى الـعـديــد من أجـزاء مــركب خـشــبي عـمالق
ـركب موجوداً في حفرة مصـنوع من خشب األرز كان ا
مفكك األجـزاء بالغ الضخامة ولم يعـثر على دليل يشير
إلى كيفـية التركيب وإعادة البناء إلى األصل واستطاعت
ركب وإعادة صـرية في ذلك الوقت تـرميم ا هيـئة اآلثار ا
بــنــائـه ووجــدت األجــزاء اخلـــشــبـــيــة لــلـــمــركب مـــرتــبــة
وموضوعة بعناية وحرص في  13طبقة حتتوي على 651
جـزءا وتتكون هذه األجزاء من  1224قطـعة خشبـية منها
كــتل ضـخـمــة يـصل طــول الـواحـدة مــنـهـا إلى  23مـتـرا
ومنها أجزاء صغيرة يصل طولها إلى  10سنتيمترات.
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قالت مـواقع اخبـارية دولـية إن
شركـة (نوفارتس) الـسويـسرية
حـصـلت عـلى موافـقـة الـواليات
ــتــحــدة عــلى عالج ابــتــكــرته ا
ـــرض وراثـي فـــتـــاك يـــصـــيب
الـــرضع لــكن الـالفت في األمــر

رتفع للغاية. هو ثمنه ا
ـــــواقع أن ثـــــمن وأوضـــــحـت ا
عالج مرض (ضـمور الـعضالت
الشوكي عنـد الرضع) يبلغ 2.1
مليون دوالر األمـر الذي بجعل
من الــعــســيــر عــلى الــكــثـيــرين
احلـصــول عـلــيه. ويـشــمل هـذا
ـــبــلغ الـــضـــخم فــقـط الــعالج ا
ـرة واحدة ال ـقدم لـلـمرضى ( ا
غـــيــر). ودافـــعت الـــشـــركــة عن
الــرقم الــبــاهظ لــلــغــايــة وقـال
ــرة مـــســؤولـــوهــا إن الـــعالج 
واحــدة أفـــضل مـن الــعـالجــات
طويلة األمد التي يشيرون إلى
أنــهــا تــكـــلف مــئــات اآلالف من

الدوالرات سنويا.
وكـانت الـشـركـة حـاولت عـرض
الــــــــــدواء الـــــــــذي ســــــــــمــــــــــته
اضي (زوجلينـزما) في أبريل ا
لــــــقـــــاء  5مـاليـــ دوالر لـــكن

تـقـيـيـمـا مـسـتقـال رأى أن الرقم
ـا أجـبـر مـبـالغ فـيه لــلـغـايـة 
(نـوفـارتس) عـلى عـرض الدواء

بسعر أقل.
ــرض الــوراثي ويــجــعل هــذا ا
الـطـفل غـيـر قـادر عـلى الـتـحـكم
فـي عـضالته فــيـواجه نـتــيـجـة
ذلـك مــــــشــــــكـالت في الـــــــبــــــلع
والـتــنــفس وال يـســتــطـيع رفع
رأســه وال اجلــــــــــــــلـــــــــــــوس إال
ساعـدة اآلخرين وفي حاالت
أكـثــر شـدة قـد يـؤدي األمـر إلى

وت. الشلل وا
ـرض رضــيـعـا ويــصـيب هــذا ا

من ب كل  10آالف مولود.
ولــفــتت الــوكــالــة إلى أن إدارة
الـــغـــذاء والـــدواء األمـــيـــركـــيــة
وافــقت عـلى اسـتــعـمـال الـدواء
اجلــديـــد لألطـــفــال الـــذين تــقل
ن فـيهم أعمـارهم عن عـام 
أولـئك الـذين لـم تـظـهـر عــلـيـهم
ــرض بــعــد والــذين عالمــات ا

يعانون من أشد أنواعه فتكا.
وتــــوقع مــــحــــلـــلــــون في (وول
ستريت) أن تـبلغ قيمـة مبيعات
الـدواء اجلــديـد نــحـو مــلـيـاري
دوالر بـــــحـــــلـــــول عـــــام .2022
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