
 ا  هو حصللللحهقم مكنتش متخيل  ني ممكن  وصلللل  ه د  ان  نم بيك  أهال50   حهقة و اليمانسللله لللهم    ه  

 فحبيت  شلل حم في يهماب ب للي م   كيماوب    الج  نهاران بناء  عهي  سللههم يتي ن  وب بتليهي عن    حهقة

ييماوب ي ني  عالج ب حاجم بتخش   ل لللللل  وهيا مش و  ء  و ميم فهي    كيماوب    الج يم  هو  ألول

 ما  يتشللللل ت .  ألور موب بتاع   كيما    الجييماوب مش بس  عالجاو    ضللللل    ييماوب عالجسلللللب ين  ال

 دو   اويم  يها عمهو   اويم سلللللللامم جع  دضلللللللت عهي    يان و  ورم م  ب  وحاو و     هماء يال  ألور م

  العضللللللاءعهي   حاجاب   هي بتميز   كيماوب وت  دم عن   الاوية حنا نحاول ن يز  الوب عين    هماء دا و  

بتاعت   كيماوب    خاليا يت  من  ب حاجم وبكعن نقضللي عهيه قا و  ياث  في   ورم     الجوبا تا ي     للهيمة

وبا   ل  وهب  اويم   كيماوب بتشت ل عهي    خاليابتنق   ب  عم يبقي  حنا ن مل  اويم تشت ل عهي  نق ام 

ب   ش   بتنق   بصيال خاليان   هي بتنق   ب  عم وتاث  فيهاعهشان يعن   كيماوب بيود    ش   ال   خاليا

  شاء   مخاطي  هلهاز  هضمي بتنق   ب  عم وبياث  عهي مكوناب  خاليان ب  عم ويمان بي مل ت جي  ال

  تنين  و طب  يم   كيماوب بيتاخع بم عل ي ني يل  سلللبوع  و  نخاع بتنق للل  ب للل عم  خاليان ب ضلللم   عم ال

منه   60مثللل  خهيللة 100حنتخيللل  ن ورم فيللم    ورم مش يههللا بتنق لللللل  في ن س   ودلت خاليلان ال تهتللم

 ما  اب    كمياوب ا  الجمتحوريين مش حيموتو  ب 20خامهين  و يامنين مش بينق للللمو  و 20بينق للللمو  و

  هي نايمين  20 إالو  بادي  10منه  حب ضل  50اول دول موب  60 ث  في جزء من  ل ج عم   كيماوب حي

 اا   كيماوب   هي جاب    شلللل ن اول ممكن  ما يلي مي   متحورين بس يعن   ورم خس   نص تق يبا 20و ل

  متحورين زب ماهما ي وح   كيماوب  20منه  حيصلللللحو  وينق لللللمو  و ل 15  هي نايمين  20و ل 30يبق  

 هي بتنق لللل  و  ي    خاليا ح للللاسللللم عهي  خ    كيماوب حيحصللللل   تي يل     خاليامن  50ب ضللللم مموب 

شويم يامنين وعامهين ن  ه  ميتين وشويم  ساسا  يا  خالوي ضل نوعين من  ح اسم  هكيماوب حتموب  

و  ورم حلمم دل خا ص و صللللبر مت يز في حتم صلللل ي هن وح معين   ورم  م بين مناعم من   كيماوب ان

 ضللل ن للبم يو   هي باديم يقضللي ب ضللم عهي جزء يبي  منه    خاليا شلل اعي م يز عهي  عالج  صلل ي  ان 

  هي  إال   خاليا شللللل اعي  و ييماوب تقهيعب مايموتش  عالجن  ب م ال متحورن و  نايم   خالياصللللل ي ن من 

ودا و  طب ما  حنا نشللو   طب ن مل  ه   يم    هماء فك و  بتنق لل  بس و  هي سللايتم ويامنم ما يق بهها 

م مش موجوان باسللهحتنا وتكون يا سللال اب تميزها وتبقي هع  ننشللن عهيم   خالياحاجم مميزن تكون عهي 

بتنق للل   و مبتنق لللمش بس شلللايهم  خاليا  موجم   هي بيعم      الج  لللهيمم ومن هنا جت فك ن   يا  خالفي 

شللاران يعن  خالياب ع  نتهاء ان يهم  حيانا ب ضللم بيت ضللل شللويم  عهي ظه ها   هع  ان   هي بيتنشللن عهيم

بعن ويامنم ضللللل ال  مخته م وت   العضللللاءاب بت للللتخبي في    خالياهو ل ونلحت  نها ت عب من يل ه ن  ال

بيقضللللللي عهيها و ن مقعر  بتتحين     صللللللم    مناعةعهشللللللان محع  يهح ها اب جزء يبي  منها جهاز 



بلعول     الجب ع  نتهاء   ألور مشللل م وان    لللبب في  ننا بت مل متاب م  كل وتبتعب تكب  تاني وتبان في  ال

ل مشكهم ونت امل م اها نشيهها ج  حيا  و نعيها اب دبل ما ت م   خاليانكتشف  فايعن   متاب م  ننا صارم جع 

وعهشللان يعن يل ما بي عب   ودت يل ما بنعب ف صللم  شلل اعييماوب تاني يقضللي عهيها  و نح دها باال عالج

 نم يخهصللللللنا منها و حتمال  نها تكب  ببيقل ويضلللللل ف يل ما   ودت بيم خهصللللللت حهقم    مناعة يب   لهاز 

 تك   نهاران  تمني  نها تكون علب

 


