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{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
غـنيـة األمريـكيـة بيلي حصـلت ا
إيــلـيش عــلى نــصــيب األسـد في
حــــفل تــــوزيع جــــوائــــز غـــرامي
وسيقية األحـد بعد فوزها بكل ا
اجلـوائــز األربـعـة الــكـبـرى وهي
أفـــضل ألــبـــوم وأفــضل أغـــنــيــة
وأفــضـل تــســجــيـل خالل الــعــام
وأفــضل فـنــانــة صـاعــدة.وفـازت
إيلـيش بجـائـزة أغنـية الـعام عن
باد أغـنـيــتـهـا ”شـخص سيء) “
جـاي) كـمـا حـصـلت عـلى جـائزة
أفـضل تـســجـيل خالل الـعـام عن
نفس األغنية.كما حصلت إيليش
( 18عــامــا) أيـضــا عــلى جــائـزة
ألبوم العـام عن ألبومها ”عندما
ننـام جمـيعـا أين نذهب?) “هون
وي أل فول سـلـيب هـوير دو وي

جو?).
وبدأ حـفل توزيع جـوائز جرامي
بـإهداء احلـفل لـنـجم كرة الـسـلة
كـوبي بـرايـانت الـذي لـقي حـتفه
في حــادث طــائــرة هــلــيــكــوبــتــر
خـــارج لــوس أجنـــلـــوس األحــد.
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منح مـهرجـان أبوظـبي جائزته
صري مثل ا لعام 2020 إلى ا
يـــحــــيى الــــفــــخـــرانـي والـــذي
تسلـمها في احـتفال كـبير بدار
ـــصـــريــة امس االول األوبــرا ا

األحد.
ــهـــرجـــان الــذي ويـــعـــد هـــذا ا
تــــــــأسـس في 2004 أضـــــــــخم
مهرجـان فني وثقـافي باخلليج
ويـسـلم جـائـزته بـشـكل سـنوي
(ألصــــــحــــــاب الـــــــعــــــطــــــاءات
االسـتـثـنائـيـة علـى مر حـيـاتهم

في مجال الفنون والثقافة).
وقـــالت مــؤســـســة مــجـــمــوعــة
أبــوظــبي لــلــثــقــافــة والــفــنـون
ديرة الفنية للمهرجان هدى وا

اخلميس كـانو في حفل تـسليم
اجلــائــزة (نــكــرم الــيــوم وبــكل
امـــتــنــان يـــحــيى الـــفــخــراني
ـهــنـة الــطـبــيب الـذي اخــتــار ا
األصعب واألقـسى مهـنة الفن
اخـــتــارهـــا مــؤمـــنــا بـــأن الــفن
والثـقافـة والعـلم والتـنوير هي
الــركـائــز األســاسـيــة لــنـهــضـة
اإلنـــســانـــيــة بـل إنــهـــا نــبض

وجودنا).
وأضــــافت (يـــأخـــذنــــا يـــحـــيى
ـوهبـة استـثنـائية الفـخراني 
إلـى عــالم آخــر عــالم تــتالشى
مــعه جــمــيع الــفــروقـات عــالم
يـتــشــارك نــاسه عـلـى اخـتالف
شاعر واألحاسيس أفكارهم ا
يـضـحـكـنـا ويـبـكيـنـا مـعـا وفي
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كــعـادتــهــا في لــفت االنــظـار الى
مـاهــو خـارج الـسـيــاق الـغـنـائي
اشعلت الفنـانة اإلماراتية أحالم
حـفـلـهـا بـخـتـام مـوسم الـرياض
حــيث  تــخـصــيص لــيــلـة لــهـا

حتمل اسم (ليلة فنانة العرب).
الــفــنـانــة اإلمــاراتـيــة تــألـقت في
احلفل الـذي اسـتمـر قـرابة الـ 5
سـاعات بـ 5 إطاللت مـخـتـلـفـة
حـــــيـث كـــــانت اإلطـاللـــــة األولى
بــفــسـتــان أســود شـديــد األنــاقـة
مــزين بـريـش أسـود مـن اخلـلف
مع قـفـازات حتــمل رسـمـة الـعـ

الزرقا إلبعاد احلسد.
أمـــا اإلطاللــة الـــثــانــيـــة فــكــانت
عبـارة عن فـسـتـان ذهبي المع له
أكـمــام طـويــلـة وكــانت اإلطاللـة
الـثـالـثـة بـفـسـتـان بـلـون الـكافـيه
ــا مـنــحـهــا إطاللـة فــوقه كـاب 
مـلكـيـة. وكانـت اإلطاللة الـرابـعة
لـلـفـنــانـة اإلمـاراتـيـة في فـسـتـان
أبــــيـض أنــــيق ووضــــعت تــــاج
ضـــخم بـــالـــلـــون األبـــيض عـــلى
رأســهــا أمـــا اإلطاللــة األخــيــرة
ــيــز. فــكــانت فــســتــان أصــفــر 
وتـــــزيـــــنت أحـالم خالل احلـــــفل
ــيــزة من تــاجــر ــجــوهــرات 
اس الـلـبنـاني سامـر حـليـمة األ
والـتي بـلـغت قـيـمـتـها 7 مـلـيون
دوالر وكـــانت عـــبــارة عن عـــقــد
وأقـراط صـمـمـت خـصـيـصـاً لـهـا
ــــاس األصــــفـــر مـن أحـــجــــار األ
والزمـرد األخضـر وهو مـا جعل
إطاللة أحالم تعتبر أغلى إطاللة

لنجمة عربية حتى اآلن.
وكانت الـفنـانة اإلمـاراتية أحالم
قــــد نـــــشــــرت مـن قــــبـل صــــورة
لـبـوسـتـر احلـفل عـلى حـسـابـها
اخلاص على مـوقع (انسـتجرام)
وعلقت قـائلـة: (تكلـيف وتشريف
ان تكون لي ليله منفرده وحتمل
اسمي #احالم وفي خـتـام موسم
الـــريــــاض). وأضـــافت: (شـــكـــراً
ستشار تركي ال الشيخ معالي ا
ـسيرة على تقـديرك الكـبير لي و
اسـتـمـرت خـمـسه وعـشـرين عـام
تـوجت بـ #لـيـلـة_فـنـانـة_الـعرب
ـا انـتـظـركـم جـمـهـوري الـذي طـا
دعـمتـوني في مـسـيـرتي ولوالكم
ـــا كـــنت #احالم #بـــنت_زايــد).

الوقت عينه يـأخذنا إلى سحر
الـدرامـا التي نـعـيش قصـصـها
الــــرائــــعــــة في الــــســــيــــنــــمــــا

سرح). والتلفزيون وا
وقـــال الــفـــخــراني (74 عــامــا)
عقب تسلـمه اجلائزة (آثرت أال
ناسبة أعد كلمة رسمية لهذه ا
وقـررت أن ألـقي كــلـمـة عــفـويـة
مـن الــقـــلب تــمـــامــا مـــثل هــذه
اجلـائزة الـتي تعـبر عن احملـبة

النابعة من القلب).
وأضــــــاف (هـــــــذه اجلــــــائــــــزة
أسـعـدتنـي جدا بـاخـتالفـها عن
كل اجلــــوائـــز أوال ألنــــهـــا من
أبوظبي وعـندما تـذكر أبوظبي
يتداعى على الفور اسم الشيخ
زايـد الـذي له مـحبـة كـبـيرة في
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ـــصـــريـــ والـــعـــرب قـــلـــوب ا
جـــمـــيـــعـــا وثــــانـــيـــا ألني في
الــبـدايـة اعــتـذرت عن اجلـائـزة
سـرح حاليا وعدم الرتباطي با
اســــتـــطــــاعــــتي الــــســـفــــر إلى
ــفــاجـأة أن اإلمـارات فــكــانت ا
الـقائـم عـلى اجلـائزة رحـبوا
بـالقـدوم إلى مصـر وتـسلـيمـها

لي هنا).
وتـقـام الـدورة السـابـعـة عـشرة
من مـهــرجـان أبـوظـبي في آذار
ونــيـــــسـان ويـشـمل الـبـرنـامج
46 فــعـــالـــيــة في 15 مـــوقـــعــا
ـشـاركة بـأنـحاء اإلمــــــــارات 
ـيـا أكـثـر من 380 فــنـــــانـا عــا
و19 مـؤلـفـا مـوسـيـقـيـا من 66

دولة.
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فـاز عـالج رائـد لــلــســرطـان من
إنــتـاج شـركـة نــوفـارتس بـدعم
جلـــنــة اســتــشـــاريــة احتــاديــة
ـهد ـا  تـحـدة  بـالـواليـات ا
وافقة على أول الطريق نحـو ا
عـالج جــــيـــــني فـي الــــواليــــات
ــتـــحـــدة. ودعــمـت الــلـــجـــنــة ا
الـــــتـــــابــــعـــــة إلدارة األغـــــذيــــة
والــعـقــاقـيــر األمــريـكــيـة عــقـار
(تـسـاجــنـلـكـوســيل) بـاإلجـمـاع
ـوافقـة علـيه لعالج وأوصت با
مــــــــرضـى ســــــــرطــــــــان الـــــــدم
(ابـيــضـاض الــدم الـلــيـمــفـاوي
احلاد) وهو األكثـر شيوعاً ب

األطفال. 
ـتـوقع أن تـصـدر اإلدارة ومن ا
قرارهـا بشأن الـعقار في نـهاية
سـبـتمـبـر. واإلدارة غـير مـلـزمة
بـاتبـاع توصـيات مـستـشاريـها
لــكــنــهــا تــنــفــذهــا فـي الــعـادة.
وســيـــكـــون لــلـــمــوافـــقـــة عــلى
(تساجنـلكوسيل) نـتائج كبيرة
ــنـتــجـة لــيس فـقـط لـلــشـركــة ا
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نزول الطلبة في العـراق إلى ميدان االحتجاجات بثقل
كـبير سـيكون بـداية التـصعـيد الذي ال رجـعة فيه إلى
نقـاط ابتدائيـة سابقـة. واحلركة الطالبـية العـفوية التي
تـتـدفق إلى الـسـاحــات في بـغـداد وجـنـوب الـبالد هي
نوع من الردود عـلى أي تيار سياسـي يدعي احتكاره

للشارع.
لــقــد حتــولت حــركـة االحــتــجــاج إلى ثــقــافــة تـتــرسخ
بـالــسـاعـات في عـقــول الـعـراقـيــ وصـدورهم  وتـلك
الـقـضــيـة األكـبــر الـتي ال تــسـتـيــطع أن حتـتـويــهـا أيـة
إجـراءات سـلـطــويـة أمـنـيـة أو حــكـومـيـة عـنــد تـشـكـيل

حكومة جديدة . 
كما انّ الفساد كان جزءً من ثـقافة التكوين السلطوي
والـســيـاسي  فــإنّ االحـتــجـاج  هــو ثـقــافـة لــهـا رؤى
مــســتــنــبـطــة مـن األدنى صــعــوداً إلى أعــلى  ثــقــافـة
يـفـهـمـهـا اجلـمـيع ويـضـيـفـون إلـيـهـا كل يـوم جـديـداً 
بـالــرغم من انـهـا تــرفل بـدمـاء مـئــات الـشـهـداء وآالف
اجلـرحى ومحـاطة بـأبواق الـسلـطات اخملـتلـفة الـكاذبة

زيفة . وا
التصعيد الطالبي غير قابل للتقن  ولو كان للسلطة
قـدرة علـى قراءة تـاريخ احلركـة الوطـنـية مـنذ تـأسيس
الـدولة الـعـراقيـة احلديـثة لـوجدت انّ الـطلـبة دائـماً هم
رأس االنـتفـاضات الـشعبـية ومـا يتـرتب على ذلك من
حتريك النـسيج االجتمـاعي كله في اجتاه التـعبير عن
إرادة الرفض لـلـظـلم وتعـضـيد مـسـيـرة التـحـدي التي
ا نطقـة اخلضراء معزولة عن فـهمها تماماً ر تبدو ا
حتت تطمـينات خارجيـة وهذا خطأ استـراتيجي أكبر
من األخطاء اليومية  ألنّ تـاريخ الضمانات اخلارجية
عــلى الـدوام مــطــبــوع بـوصــمــة نـكـث الـوعــود وتــقـلّب

صالح . ا
ــيــــــــــدان الــذي يـشــغــله الــطــلــبــة احملــتـجــون من ا
الصعب اختـراقه باأللعاب الـسياسية الـبهلوانية  ألنّ
الـطــلــبــة هم الـنــمــــــــوذج األمــثل واألصـلـح لـتــطــبـيق
ــرفـوع في الـشــوارع بـشـأن اإلقــفـال عـلى الـشــعـار ا

القضية.
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ـتـظـاهـرين اجلـرحى رضـوض أكـثـر من سـبعِ سـاعـاتٍ انــقـضتْ عـلى إسـعـافي ا
ـا اخــتـنـاق كــسـور فـسخ فــقـدان أحـد األعــضـاء مـثل الــعـ والـيــد والـسـاق 
شـفى كأنّـي في ساحـة حرب اربـكتـني فـتاة حـامل دخلتْ استـوجبَ نقـلـهم إلى ا

مختنقةً إلى اخليمة تبكي وتصيح:
- ابني سيموت في بطني.

سـرعـان ما اسـتـعدُت ربـاطـة جأشي ألضع كـمـامة األوكـسـج عـلى وجـههـا حتى
تظاهرين استـكانتْ وتوقَّفتْ عن النـحيب. لم تمض سوى دقائق حـتى وصلَ أحد ا

بريعان الصبا وجرحٍ ينزفُ بنافورة دم من رأسهِ استغاثَ بي:
- دكتورة ال أريد أنْ أموت أنا الوحيد ألمي.

أوجـعـتـني كـلـمـاتـه اجلـريـحـة وحـمـدتُ الـله كـثــيـراً ألني جنـحتُ بـإيـقـاف نـزفِ دمهِ
البـريء الذي خـضَّبَ معـطفي األبـيض عـرفتُ منهُ أنَّ أحـد أفراد مـكافـحة الـشغب
رور إلى اجلهة األخـرى وبينما كان يعـبر باغتهُ بطلقةٍ استـدرجهُ وأعطاهُ األمان با
; كمائن اجلبناء ال تُعد وال حتصى في ساحة التظاهرات ورائحة دم مطـاطيَّةٍ لئيمةٍ
تـظاهـرين اجلرحى تـمأل خيـاشيـمي وما لـفظـوهُ من قيء نتـيجـة االختـناق مازال ا
على أرض اخلـيمة لـكنَّ نفسي لم جتـزع أو تشعـر بالغـثيان كنتُ أخـيطُ جراحهم
ـسعـفات وأعالج حـروق أجـسادهم بـيـدٍ حانـيـةٍ وال ترجتف حـتى أني هـرعتُ مع ا
ـتـظاهـرين اجلـرحى عـنـدما عـجـزتْ عـربات إلى بـدايـة جسـر اجلـمـهـورية إلنـقـاذ ا
صـاب كـنتُ أسـمعُ صفـير الـرصـاص فيـخفق الـتُـكتك عن نـقلـهم بـسبب كـثـرة ا
عاجلـة متظاهـر ينتـظرُ شهقـة أوكسجـ تدخل إلى شعاب قلبي بـرهةً ثم انشـغل 
رئـتـيه اخملتـنـقة تـأمَّلتُ مـعـطفي األبـيض الـذي رسمتْ عـلـيه دماء الـضـحايـا أجمل
لوحةٍ تـنطقُ بشجـاعة هؤالء الفـتيان وح هاتـفتُ أقربائي لكي يـجلبوا لي صِداراً

جديداً فوجئتُ بتوترهم وإجابتهم الغاضبة:
.. - سنأتي حتى نأخذكِ

- ال..
- أنتِ مجنونة.

- ال أريد معطفاً جديداً ولنْ أغادر ساحة التحرير.
تـظاهـرين وهل هنـاكَ وسام أرفع ـعطـف الذي خُـضِّبَ بدمـاء ا أجل سأظلَّ بـهذا ا
ـوشَّح بدمائـهم البـاسلـة حتى آخر رمق ـعطف الـبهي ا من هذا?  سـأحتـفظ بهذا ا
; إالَّ حـ بـدأتْ من حـيـاتـي. هـكـذا انـقـضت الــسـاعـات ولـذا لم أشـعــر كـيف مـرَّتْ
عـصـافـيـر بطـني تـزقـزقُ من اجلـوع لـكنَّ اخلـجل احـتـواني بـطـلب شـطـيـرة طـعام
ـسـعـفـات كُنَّ مـثـلي جـائـعـات; تـركتُ اخلـيـمـة بـحـثـاً عن مـطـعم قـريب فـزمـيالتي ا
وجدتُ الشـمس واجمةً وهي تنصهر بتـؤدةٍ عند الضفة البعـيدة من نهر دجلة كما
خـالبٍ مـتـوحـشـةٍ إلى مـخادع لـو أنَّ شـمس بـغـداد احلنـون تُـنـهبُ أمـام أنـظـاري 
سموم يتصـاعد بكثافة على نطـقة اخلضراء; فانكمش قـلبي بينما كان الـدخان ا ا
كان ب شـهقة وأخرى جسـر اجلمهوريـة وصوت لعلـعة الرصـاص يطغي علـى ا
لم أكن أعــرف إلى أين أمـضي? ولــذا جلـأتُ إلى سـائـق عـربـة تُــكـتك بـعــمـر الـوَرْد
وسـألـتهُ عن مـطـعمٍ يـبيعُ الـوجـبـات الـسـريعـة كـأنَّهُ تـبـسَّم بـوجـهي; إذْ لم أر سوى
أسـنـانه تلـمعُ في جـوف فـمه وعـيـنيه الـوامـضـت نـتـيـجـة الظالم الـذي غـزا سـماء

دهونة بسخام الدخان هتفَ فرحاً: الباب الشرقي وسحنة وجهه ا
- أركبي دكتورة..

أعـتـرفُ أني تـردَّدتُ في الـصـعـود مـعهُ لـيس تـوجِّـسـاً من هـيـئـتهِ احلـبـشـيَّـة! إنَّـمـا
خشـيةً من ضـرر وخيم قـد يباغـتني خـارج أسوار سـاحة الـتحـرير من قـبل جهات

مريبة ومجهولة بعد سماعي الختطاف أحد الناشط سألتهُ بخجلٍ:
- هل بوسعكَ أنْ جتلب لي شطيرة فالفل?

. طعم كلَّهُ - بل أجلبُ لكِ ا
قفزتْ مـن فمي ضحكـة صادحة لم أتوقَّـعها وح فـتحُت حقـيبتي ألعطـيهِ النقود

صرخَ مهتاجاً:
- ماذا تفعل يا دكتورة?

- أعطيكَ ثمن شطيرت واحدة لكَ واألخرى لي.
بـرقتْ عـيـناهُ بـضـوءٍ أخَّـاذٍ كـأنَّ دمـعـاً بـريـئـاً احتـشـدَ فـيـهـمـا عـلى حـ غـرَّة وقال

بحزم:
- أينَ أجدكِ يا دكتورة?

ضي سعفات. وأشرتُ بيدي نحـوها شغَّلَ عربة التُكتك وقبل أنْ  - في خيـمة ا
: - خُذْ النقود أزعل عليك والله. رجوتهُ قائلةً

نـظـر نـحــوي بـثـبـاتٍ وقـالَ بـحـرقـةٍ: - شــهـامـتي ال تـسـمح لي
بذلك.

وانـطـلقَ سـريـعـاً بـعربـة الـتُـكـتك وتـركـني مـنـذهـلـةً بـعـبارتهِ
ؤثِّـرة التي صعـقتـني حتى امتأل صـدري بحبـور عجيب ا

كأنَّ نشيد موطني أخذَ يصدح في أعماقي.
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قال عمـيد معهد الـقلب السابق
ـــصـــري الـــدكــــتـــور جـــمـــال ا
شـــعــبـــان إن الــفـــنــان خـــالــد
الـنبـوي أصيب بـجلـطة قـلبـية
في شـــريـــان الــتـــاج اخلـــلــفي
ـــارســـتـه تـــمـــارين بـــســـبـب 
ريــاضـــيــة عـــنــيـــفــة في قـــاعــة

وفي وقت سابق نـشرت زوجة
ـصري عـبر صـفحـتها الفـنان ا
عـلى (فـيـسـبـوك) قـائـلـة: (خـالد
تــــــــعــــــــبــــــــان أوي ونـــــــــــــــقل
للـمستشـفى أرجوكـوا تدعولو)
دون الــكـشـف عن أي تـفــاصـيل
عـن األزمـــة الـــصـــحــــيـــة الـــتي

تعرض لها.

الـعنـيفة أو الـعمـل بجـهد شاق
ن هم فــوق اخلـمـسـ قـائال:
ــارســة الــريــاضــة (يــنــبـــغي 
بــــعــــقـــالنــــيــــة حــــسب عــــمـــر
الــشــخص ولــيــاقــته الــبــدنــيـة
ـعـدالت الـقلب واحلـد األقـصى 
الــتـي يـــتم قـــيــاســـهـــا بــشـــكل

دوري).

الــريــاضـــة. وأضــاف شــعــبــان
خالل مـــداخـــلــــة تـــلـــفـــزيـــة أن
الـنبـوي أجرى عـملـية جـراحية
لـتـركـيب دعامـة طـبـية مـعـقـبا:
(جنـحـنـا إنـنـا ننـقـذه بـسـرعة

.( ألنه فوق سن اخلمس
 وحــذر عــمــيــد مــعــهــد الــقــلب
ارسـة الـريـاضة الـسـابق من 
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كــشـفـت بـريــطــانــيــا األحـد عن
عـمـلـة معـدنـية جـديـدة قـيمـتـها
50 بـنـســا صـنـعت خــصـيـصـا
ناسبة االنفصال عن االحتاد
األوروبي حتمل عبارة (السالم
والـــرخـــاء والـــصـــداقـــة مع كل
وافق ) وتاريخ اخلـروج ا األ
31 كـــــانــــون الـــــثــــاني 2020.
وذكـــرت احلــكـــومــة (أن نـــحــو
ثالثـة ماليــ قـطــعـة مـعــدنـيـة
ـصـارف ومـكاتب سـتوزع من ا
ـتــاجـر اعـتـبـارا من الـبـريـد وا
يــوم اجلـــمــعــة عـــلى أن تــوزع
ســبـعـة ماليــ أخـرى في وقت
الحق من الـــعــام). وقـــال وزيــر
ــالــيــة ســاجــد جــاويــد خالل ا
عـــــرض الـــــدفـــــعـــــة األولى من
الــــعـــــمالت (االنـــــفــــصـــــال عن
االحتـاد األوروبي عالمـة فـارقة
في تاريخنا وهذه العملة تؤذن
بــبـدايـة هـذا الـفـصل اجلـديـد).
وبــعــد أكـثــر من ثالث ســنـوات
مـن اجلــــدل احملــــتــــدم بــــشـــأن
طـــريــقـــة ومــوعــد االنـــفــصــال
ستنسحب بريطانيا من التكتل
في الـــســاعــة 2300 بـــتــوقــيت

غرينتش يوم اجلمعة.
الى ذلك  تـشـيـر دراسـة أجريت
في إنكـلترا إلى (أن كـبار السن
ـعارض الـذين يـتـرددون عـلى ا
ـتـاحف ويـحـضرون الـفـنـيـة وا
سرحـية واحلفالت العـروض ا
ـوسـيقـيـة قد يـعـيشـون أطول ا
من أولــئـك الــذين ال يـــفــعــلــون
ذلـك). وحــــتى بــــعــــد حــــســـاب
مـجـموعـة واسـعـة من الـعوامل
الصحية واالجتماعية األخرى
وجـد بـاحـثـون من كــلـيـة لـنـدن
اجلـــامـــعـــيـــة (أن األشـــخـــاص
الــذيـن تـزيــد أعــمــارهم عن 50
عـامـا ويــقـبـلـون عـلـى مـتـابـعـة
األنــشــطــة الــفــنــيــة كـانــوا أقل
عـرضـة لـلـوفـاة بـنـسـبة 31 في
ـئـة خالل مـتـابــعـة اسـتـمـرت ا
14 عــامــا مـــقــارنــة بــأقــرانــهم
الـذين ال يعـطـون أهمـيـة كبـيرة

للفنون).
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ولـكن لـشـركـات تـطـور عالجات
مـشــابـهـة ومــنـهـا كــايت فـارمـا
وجـونو ثـيرابـيـوتكس. وتـطور
هـذه الـشـركـات عالجـات تـقوي
ــــــنـــــاعي خـاليـــــا اجلــــــهـــــاز ا
ـسـاعــدته عـلى الـتــعـرف عـلى
اخلـاليـــــا الــــــســــــرطــــــانــــــيـــــة

ومهاجمتها.
ويتوقع أن تـصل تكلـفة العالج
الــذي يـــعــطى لــلـــمــريض مــرة

واحــــــــــدة إلى  500ألف دوالر
ــــــتـــــــوقع أن يـــــــجــــــلب ومـن ا
ـنـتــجـة مــلـيـارات لـلــشـركــات ا

الدوالرات. 
وجنـــاح (تــســاجــنـــلــكــوســيل)
ســـيـــســـاهم أيـــضـــاً في تـــقــدم
تقنيات مكافحة السرطان التي
يحـاول العلـماء حتسـينهـا منذ
جال العالج عقود وسيصعد 

باخلاليا.


