
 تد د   ورمرتجاه  و  ر الحنتكه  عن  حنتكه  عن موضلللوه ما   و  بيك  أهال  حهقة و اليمانسللله لللهم    ه  

ي ني    يان يكون خف تماما ومفيش في ج مم    فحص  و  ش م بتقول  ن فيم ورم   ول ي ني  يم  رتجاه

نم ويق د كده فتره وب دين في   متاب م نال با في مكا تاني غا  يم   ألنقي  ن ظار  م   ورم  تان  و في حتم 

   عيان بيشلللتكي من   ألور مبيشلللتفي في    حدفي قاعده هامم أل بيكون  سلللماا وانويال  هورم مش  رتد د

ااء  بال    كس م هيعالج   حاجم ب د  نت يان   رتد د  هورم   ي حين  و تاخد جد  الزم   شللللللكو   ه  ت

 صللهي وسللاعتاا تت ا   ز  ما تت ا   مفيش مشللكهمبا ورم  ال عالقةويتدورعهي سللبباا ونتاكد  ن ما اا  

با ورم عن    شكو   عالقةو هتميت بياا وطه ت ما اا   وحيبقي كويس  و   و    شكو  دورل عهياا

 اليرجع تاني  الزمطب هي قاعده  ن    ورم  رتجاه   ورممش مامم وطه ت بد يم ال طنشللللللتاا وقهت  ناا

نايمم  خالياطب ا مش قاعده  نما من ضللللمن صللللفال   ورم    بيل  نم با ف ي خبيل ممكن يكمن في صللللوره 

وفي  ممكن يهبد في حتم م لللت بيم كده و ما   فروس ت لللم  يكشلللر عن  نيابم ممكن يتحايي عهي   كيماو 

طب فيم حاجال   ور م م روفم بن بم  رتجاعاا   كبيره  و  هيا كده خهقم ربنا ي ني ز   ور م   مبيض مثال

رم   جر ح يشلليي   و الزم  جر حم  اا و  طب ا في حاجال كتير  و  د   الرتجاهبن مهاا عهشللان نقهي ن للبم 

وحو  يم جزء سللللهي  خا ص قد مم بس هو  بيقي فيم زو خد  خيبوطيم  هورم مش متشللللافم وكمان كي   فدد 

وب دين يجي دور  باقيم من   ورم خاليافاويم   هي في منيقم   ورم عهشللللللان يقهي فرصللللللم  ن يبقي فيم   هم

ي تقرير و ضلللل  ومحدد  ن ن للللجم   هي فاه    هي بيقيع   ورم ويبص عهيم كويس ويكتب  دكتور تحهيي  ال

 ده م ناه  ن في حتم باقيم في    يان ألن  ورم كهم  تشلللللللال ومكانش فيم    حتم من   ورم عند  طر فم 

ده بي كس مد  شللللللر سللللللتم وتوحشللللللم وحاجال تانيم كتير بتبقي  ألن  ورم  خالياودرجم تحور ونشللللللاط 

صلللابم كانت كام غده منا  مصلللابم و اليقو ي كام غده  تشلللا ت و الزممثي   ثد   م صلللوك  كي ورم ب ينم

  هي بيقول مد   2سا بم و  اير  ال  ارمونال كانت موجبم و م تقباللوأل زقين في ب ض و ز   وكانو  ال

في   ورم بتنق للل  حا يا خالياو حيانا بنيهب تحهيي م ين يقو نا كام في   ميم من وال أل توحش   ورم موجود 

بتنق لللللل  وده بيكون  خير  خاليللا% من 90ر ي ني سلللللل   و  تنين بس  حيللان كتير بيكون   ورم مش كبي

عهشان كده تقرير   باوو وجي  ه هيا   هي بتنق  خاليازء صفير  و  من جس  بس  10 بكتيرمن   ورم  نشال

  هي  سلللاسلللا     مهية  كيماو    هي بنديم ب د     الجسلللتلصلللال ما  جد  وعهي ضلللوءه بنحدد خيم بتاه  ال

موجوده في مكان   ورم ومش  خهيةوقاخي تح لللبا  حاجتين     عالجك في   ج للل  بيكون مفيش ورم خال

سرحت في   ج   و بده في مكان وم تنيم   فرصم  ناا تكبر  كيماو  بيهف   ج   كهم  خاليامتشافم  و    

طب  لسللللللتلصللللللاويكمي   جر حم ز  كيي  مكان  ال    مهيةفييار مكان   الشلللللل اع ما أ ديا    الياويدمر 

وكي ما يبي د    وقت كي ما     مهيةرتجاعال بتحصللللللي في  ول سللللللنتين ب د  غهب  ال اه ده  يم وقتجرت ال



سنين باستثناء  نو ه قهيهم  و  م روس  ناا  5بتقي  فايم ما توصي   ي  قي ما يمكن ب د  رتجاه حتما يم  ال

عهشلللان كده ما   و   ن    فدد   ه ابيمي وكه  سلللنم ز  ب ض  ور م  20 بترجع ب د فتر ل كبيره تصلللي   ي

   يان يتبع جدول محدد  همتاب م م روس وم صللللللص  كي ورم عهشللللللان نيمن  ن كي حاجم تمام  و  و فيم 

خهصللت حهقم . توقيت   تدخي بيبقي ما  جد   رتجاه نت امي م اه في  و م مش ب د ما ي مي مشللكهم سللاعتاا

   ناارده  تمني  ناا تكون مفيده


