
7 واحة الجورنال

واتساب .. القفل 
بالبصمة

تجريد حائز على نوبل من ألقابه وجوائزه بسبب عنصريته

الطب يثبت فوائد الصيام 
الكبرى لمرضى السرطان

كيف تعالج "انسداد األذن" وتنظفها بطريقة صحيحة؟

 "Siri" ينقذ حياة رجل من موت 
محتم! )صور(

تطرح آيفون بثالث كاميرات 
هذا العام

ذك��رت تقاري��ر �سحفية، االثنني، اأن تطبيق التوا�سل الف��وري "وات�ساب" يعمل على 
تطوي��ر ميزة جدي��دة تتيح للم�ستخدمني قفله وفتحه ع��ر ب�سمة االإ�سبع، وذلك يف 

حماولة لتوفري حماية اإ�سافية حل�ساباتهم.
وق��ال موقع "WABetaInfo" التقني، اإن "وات�س��اب" يختر امليزة اجلديدة يف 
الن�سخ��ة التجريبي��ة، واإن االأمر قد ي�ستغرق عدة اأ�سهر قبل اأن يتم االإعالن ر�سميا عن 
اإ�ساف��ة امليزة يف التحديث اجلديد للتطبي��ق. وبعد عطلة عيد امليالد الطويلة، اأر�سل 
تطبيق التوا�سل الفوري حتديثا جديدا على تطبيقه اإىل الرنامج التجريبي اخلا�ص 
مبتج��ر "غوغل بالي"، يف اإطار خطوات الختبار امليزة اجلديدة. ويحتوي التحديث 
اجلدي��د على مي��زة "الت�سدي��ق" اأو authentication"، التي �ستكون متوفرة يف 
البداي��ة يف الهوات��ف الذكي��ة الت��ي تعمل بنظ��ام الت�سغي��ل "اأندرويد"، عل��ى اأن يتم 

."IOS" اإ�سافتها الحقا اإىل الهواتف التي تعمل بنظام

ك�سف��ت بح��وث طبي��ة، اأن ال�سيام ي�ساع��د ب�سكل كبري عل��ى الوقاية 
من اأمرا���ص ال�رسطان اأو العالج منها حني يك��ون االإن�سان م�سابا. 
وبح�س��ب م��ا نق��ل موق��ع "ميدي��كال ني��وز ت��وداي"، ف��اإن ال�سيام 
يح��ارب ال�رسطان من خالل خف�ص مقاوم��ة االأن�سولني وم�ستويات 
االلتهاب يف اجل�سم. واأ�ساف امل�سدر اأن ال�سيام يعمل على حماربة 
م�ساعفات تنجم عن اأمرا�ص مزمنة ت�سيب اجل�سم مثل ال�سمنة وداء 
ال�سكري من النوع الثاين وهما �سببان بارزان من اأ�سباب ال�رسطان. 
وي�ستوج��ب ال�سيام ال�سح��ي عدم تناول اأي �سع��رات حرارية خالل 
ف��رة حم��ددة ت�سل اإىل �ساع��ات اأو االكتف��اء بقدر قليل ج��دا منها. 
وي�سي��ف العلم��اء اأن ال�سيام يجعل خاليا ال�رسط��ان اأكرث ا�ستجابة 
خالل اخل�سوع للعالج الكيماوية، ف�سال عن حماية اخلاليا ال�سليمة 
يف اجل�س��م وتعزي��ز نظام املناعة. ويف �سن��ة 2014، اأجرت املكتبة 
الوطني��ة االأمريكي��ة للطب، جتربة ملعرفة م��ا اإذا كان ال�سيام يعزز 
مقاوم��ة فئران التج��ارب ملر�ص ال�رسطان، وق��ام الباحثون بر�سد 
التغي��ريات الت��ي ح�سل��ت يف اخلالي��ا اجلذعي��ة للحي��وان. ووج��د 
الباحث��ون اأن ال�سي��ام ملدة ت��راوح بني يومني واأربع��ة اأيام �ساعد 
اخلالي��ا اجلذعي��ة لدى الفئران عل��ى مقاومة امل�ساعف��ات الناجمة 
ع��ن العالج الكيماوي لل�رسطان. ف�سال ع��ن ذلك، ا�ستطاعت الفئران 

بتجدي��د التي جرى اإخ�ساعها  تق��وم  اأن  لل�سي��ام، 
ه��ا  يا نح��و خال عل��ى  اجلذعي��ة 

 ، ف�س��ل اأن اأ يعن��ي  وه��ذا 
ال منفع��ة  ال�سي��ام 

الوقاي��ة تقت���رس  عل��ى 
فقط من املر�ص 

الفتاك.

يع��اين البع���ص اأحيان��ا م��ن ال�سع��ور 
ق��د  حال��ة  وه��ي  االأذن،  يف  بان�س��داد 
تكون ب�سيطة ناجمة عن تراكم لل�سمع، 
اأو �سببه��ا اأكر من ذل��ك، وهو ما يحتم 
ع��الج االأم��ر بتنظي��ف االأذن بطريق��ة 

�سحيحة.
ويخ��رج ال�سمع م��ن االأذن لوحده، وقد 
يعي��ق تراكمه ال�سمع اأحيانا، لذا ينبغي 
اإزالت��ه با�ستعمال قطع��ة قما�ص رطبة 
يت��م متريرها عل��ى االأذن م��ن اخلارج 

واجلزء الظاهر من قناة االأذن، وجتنب 
اإدخاله��ا بعم��ق، وف��ق م��ا نق��ل موقع 

"ويب طب".  
با�ستعم��ال  اأي�س��ا  االأطب��اء  وين�س��ح 
قط��رات االأذن امللينة لل�سمع اأو الزيوت 
الطبي��ة، الت��ي تتوف��ر يف ال�سيدلي��ات 

مبوجب و�سفة طبية.
عن��م  ناجم��ا  االأذن  ان�س��داد  كان  واإن 
تراكم امل��اء، فينبغ��ي اال�ستلق��اء على 
اجلانب ال��ذي توجد فيه االأذن املغلقة، 

والبق��اء عل��ى ه��ذه الو�سعي��ة لب�سعة 
دقائ��ق، كم��ا ي�ساعد م�س��غ العلكة يف 

اإخراج املاء اأي�سا.
عن��د  جتنبه��ا  ينبغ��ي  اأم��ور  وهن��اك 
االأدوات  كا�ستعم��ال  االأذن،  تنظي��ف 
احل��ادة والعي��دان القطني��ة، كما يجب 
االمتناع عن القطرات امللينة لل�سمع اإال 
بعد اخل�سوع لفح�ص طبي للتحقق من 

عدم وجود اأي ثقوب يف طبلة االأذن.
اأ�سب��اب  ع��ن  االأذن  ان�س��داد  وينج��م 

مر�سي��ة كالتهاب يف اجلي��وب االأنفية 
واحل�سا�سي��ة والتهاب��ات ت�سيب االأذن 

الو�سطى.
ويتوج��ب على م��ن يعاين ان�س��دادا يف 
االأذن زي��ارة الطبي��ب اإن �سعر بدوار اأو 
اأمل يف االأذن، اأو �سع��ر بفق��دان حلا�س��ة 

ال�سمع.
وم��ن االأعرا�ص املقلق��ة الن�سداد االأذن 
االأذن  وت��ورم  طن��ني  �سم��اع  اأي�س��ا، 

وخروج اإفرازات منها.

اأنق��ذ تطبيق امل�ساعد ال�سوت��ي الأجهزة �رسكة اآبل " Siri"، حي��اة رجل تعر�ص حلادث 
�س��ري خط��ري يف نيف��ادا بالواليات االأمريكية. وذك��ر موق��ع "Apple Insider"، اأن 
امل�ساع��د ال�سوت��ي "Apple Siri"، اأنقذ حي��اة، نيت فيليك�ص، ال��ذي �سقطت �سيارته 
يف حف��رة عميقة، ومل ي�ستطع احلراك داخل ال�سيارة املحطمة حيث �سلت حركته. وكان 
االأمل الوحيد لالأمريكي هو طلب رقم الطوارئ "911" لالإبالغ عن احلادث، وفعل ذلك 
عر تطبيق "Apple Siri" لعدم قدرته على احلركة، اإذ ال يتطلب ذلك اليدين، وميكن 
م��ن خالل ال�سوت فق��ط. وي�سري املوقع االإلكروين اأي�س��ا اإىل اأن امل�ساعد ال�سوتي اأنقذ 
ال�سحي��ة من انخفا���ص درجة حرارة اجل�س��م، الأن احلادث وقع م�س��اء، حيث تنخف�ص 
درج��ات احل��رارة يف اللي��ل اإىل درجة التجمد. ونق��ل فيليك���ص اإىل امل�ست�سفى، حيث مت 
اإنق��اذ حيات��ه، اإىل اأن احل��ادث كان قوي��ا واأدى اإىل اأ���رسار كبرية يف عم��وده الفقري 

والنهايات الع�سبية احلركية، ما جعله يتحرك على كر�سي خا�ص.

ك�س��ف تقري��ر ل�سحيف��ة "وول �سري��ت جورن��ال" اأن �رسك��ة اآب��ل �ستق��دم جه��از اآيفون 
بث��الث كامريات ه��ذا العام، م��زودا ب�سا�س��ات "LCD" ومنخف�ص ال�سع��ر. ومثل معظم 
ال���رسكات امل�سنع��ة للهوات��ف الذكية، ت�سهد اآب��ل تراجعا يف �سوق الهوات��ف الذكية نظرا 
الأن امل�ستهلك��ني يط��ورون اأجهزتهم ب�س��كل اأقل. ولدى �رسكة اآب��ل االآن العديد من مناذج 
الهوات��ف الذكية املزودة بكامريات مزدوج��ة، ولكن، هناك جهات ت�سنيع اأخرى، مبا يف 
ذل��ك "هواوي" و"اإل ج��ي"، متتلك بالفعل اأجه��زة باملعايري نف�سها، حت��ى اأن �سام�سونغ 
اأ�س��درت جه��ازا مبعايري متو�سطة، وهو "غاالك�سي اإي 7" مع كامريا خلفية ثالثية. ومن 
�س��اأن اإ�سافة اآبل لكامريا ثالثة اإىل اأجهزتها املتو�سطة اأن تتيح تقدمي املزيد من امليزات 
للت�سوي��ر الفوتوغرايف.  وبح�سب تقري��ر �سحيفة "وول �سريت جورنال"، فاإن �رسكة اآبل 
قد بداأت بالفعل العمل على هواتف اآيفون اجلديدة التي ينتظر اأن تقدم 3 مناذج منها يف 

�سهر �سبتمر، كما هو معتاد من ال�رسكة يف كل عام.  

آبلجديد تطبيق

يقول املثل ال�سعبي "ل�سانك ح�سانك اإذا �سنته �سانك 
واإذا اأهنته اأهانك" ويقال اأي�سًا “�سالمة االإن�سان يف 
بارز  اأمريكي  ما غاب عن عامل  الل�سان"، وهذا  حفظ 
حمى بعبارات ق�سرية تفوه بها م�سرية علمية طويلة 

"كانت م�رسفة" وحولته من نابغة اإىل عن�رسي.
من  الفخرية  واجل��وائ��ز  االأل��ق��اب  جميع  �سحبت  فقد 
جائزة  على  احلائز  وات�سون  جيم�ص  االأمريكي  العامل 
نوبل لالأعمال الرائدة يف العام 1962 والذي �سارك 
اإدالئ��ه  تكرار  عقب  ال��ن��ووي،  احلم�ص  اكت�ساف  يف 
بت�رسيحات تربط بني م�ستوى الذكاء والعرق وتهني 
من  ذك��اًء  اأق��ل  وتعترهم  ال�سوداء  الب�رسة  اأ�سحاب 

البي�ص.
اجل��دل  اأث���ارت  التي  بت�رسيحاته  وات�سون  واأدىل 

"عظماء  ب��ع��ن��وان  وث��ائ��ق��ي  ب��رن��ام��ج  يف  والغ�سب 
�سيفرة  تفكيك  م��ا���س��رز(:  )اأم��ريك��ي��ان  اأمريكيون 
التلفزيونية   PBS ق��ن��اة  على  ع��ر���ص  وات�سون" 
اإىل  اأدى  ما  وا�سعة  ب�سعبية  حتظى  التي  االأمريكية 

انت�سار ت�رسيحه على نطاق وا�سع.
م�سرية علمية طويلة جيم�ص وات�سون هو عامل وراثة 
الركيب  اكت�ساف  يف  �سارك  جزيئية،  وبيولوجيا 
وهي  االأك�سجني  منقو�ص  النووي  للحم�ص  اجلزيئي 
املادة التي ت�سكل اأ�سا�ص علم الوراثة. وُمنح وات�سون 
جائزة نوبل لالأعمال الرائدة يف علم وظائف االأع�ساء 
ويلكين�ص  موري�ص  مع  منا�سفًة   1962 عام  والطب 
الهام  اكت�سافهم  على  لهم  تقديراً  كريك  وفران�سي�ص 
النووي  احلم�ص  جلزئي  امل��زدوج  اللولبي  للركيب 
يف  علمي  اكت�ساف  "اأهم  اعتر  وال��ذي   1953 عام 

القرن الع�رسين".

اأنه  بيان  يف  هاربور"  �سرينغ  "كولد  خمتر  واأعلن 
قرر جتريد العامل من األقابه الفخرية نتيجة التعليقات 
التي �سدرت عن وات�سون يف برنامج تلفزيوين مت بثه 
اجلزيئي  االأحياء  عامل  �رسح  اإذ  االأخ��رية،  االآونة  يف 
 2 يوم  بث  برنامج  يف  عامًا   90 العمر  من  البالغ 
تظهر  "اجلينات  باأن  اجل��اري  الثاين  كانون  يناير/ 
البي�ص  االأ�سخا�ص  بني  املتو�سط  الذكاء  يف  اختالفًا 

وال�سود يف اختبارات الذكاء". 
اأنه يرف�ص ب�سكل قاطع ما و�سفها  واأو�سح املختر 
عنها  اأف�سح  التي  املتهورة"  ال�سخ�سية  "االآراء  ب� 
على  م�سدداً  والوراثة،  العرق  ب�ساأن مو�سوع  وات�سون 
ال�سجب وال تدعمها  "ت�رسيحات وات�سون ت�ستحق  اأن 
اآراء املختر  العلوم. وال متثل باأي حال من االأحوال 
واملوظفني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وال  اأمنائه  وال 

والطالب".

على  وات�سون  حر�ص  نف�سه  الوقت  يف  اأدان  املختر   
ال�سخ�سية  االأفكار  لترير  العلم  ا�ستخدام  "اإ�ساءة 
املتحيزة" بتكرار مثل هذه الت�رسيحات التي و�سفها 

ب� "املتهورة التي ال تقوم على �سند".
موؤ�س�سة  عن  عبارة  هاربور  �سرينغ  كولد  وخمتر 
خا�سة غري ربحية تتخذ من نيويورك مقراً لها. وتقوم 
اأمرا�ص  جم��االت  يف  ومتخ�س�سة  رائ��دة  باأبحاث 
ال�رسطان وعلم االأع�ساب وعلم االأحياء النباتية وعلم 
عام  املختر  مدير  من�سب  ات�سون  و�سغل  اجلينوم. 
1994، وم�ست�ساراً  له عام  رئي�سًا  اأ�سبح  ثم   ،1968
للمختر بعدها بنحو عقد من الزمن. كما اأطلق ا�سمه 
على مدر�سة داخلية تتبع املختر تكرميًا له ومل�سريته 

العلمية الطويلة ح�سبما اأفادت اأ�سو�سيتد بر�ص.
فلتان ل�سان متكرر اأوقف املختر تعامله مع وات�سون 
عقب   2007 عام  له  امل�ست�سار  من�سب  عن  وعزله 

تعليقات مماثلة للتي قالها يف االآونة االأخرية. اآنذاك، 
ب�ساأن  "ت�سائمه  عن  التاميز  ل�سحيفة  وات�سون  اأعرب 
االجتماعية  �سيا�ساتنا  "كل  قائاًل  اأفريقيا"،  م�ستقبل 
ال�سود(  )االأف��ارق��ة  ذكاءهم  اأن  فر�سية  على  مبنية 
االأمر  اإن  التجارب  بينما تقول جميع  يعادل ذكاءنا. 
يف احلقيقة لي�ص كذلك". واأردف العامل املثري للجدل 
موظفني  مع  للتعامل  ا�سطروا  "الذين  قائاًل  حينها 
خ�سارته  وعقب  �سحيح”،  غري  هذا  اأن  وجدوا  �سود، 
م�سوؤولياته  جميع  من  واإعفائه  املختر  يف  من�سبه 
فاأعيدت  ت�رسيحاته  عن  وات�سون  اعتذر  االإداري���ة، 
هذه  لكن  فخري.  كم�ست�سار  التكرميية  األقابه  اإليه 
املرة اأقدم خمتر كولد �سرينغ هاربور على خطوته 
 " اأنه  االأخرية عقب تكرار تلك الت�رسيحات الفتًا اإىل 
وجهة  اأن  تبني  اأن  بعد  االألقاب  تلك  من  االآن  يجرده 

نظره مل تتغري" خالل الرنامج التلفزيوين ال�سهري.

بغداد – جورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رسيح باحلاجة اإىل 1 �سوت الرعد 

2 عك���ص حلو o جوهر )ال�س��يء( o ما يعطيه اأقارب 
العرو�ص لها يوم زواجها

3 من طيور الن�سف اجلنوبي للكرة االأر�سية وال يطري 
ولكنه �سباح ماهر

4 ي�سبح ن�سيطا
o �سوت  5 مقدمة راأ�ص احليوان حيث يو�سع الزمام 

الع�سافري
o للنداء o �سوت النحل )معكو�سة(  6 قط 

o كثري ال�سر. 7 �سوت احلمام )معكو�سة( 
o ن�سف �سبغة. اأنكر االأ�سوات  o يقال عنه  8 هرب 

9 �سن الفيل
o �سوت الذئب 10 �سوت البالبل 

1 �س��وت النعام��ة o لي�ص ل��ه قيمة عند 
الغري

o �سوت املاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ص خري 3 �سجاجيد 

4 ح�س��ى كب��رية مل�ساء o �س��وت الفيل 
)معكو�سة(.

5 يجل���ص اجلم��ل على االأر���ص من حالة 
الوقوف

6 �س��ع مق��دارا زائ��دا o مر���ص و�سعف 
)معكو�سة(.

o �سياح الديك. 7 �سوت ال�سفادع 
 o س��وت الظبي� o )8 �سن��ور )معكو�س��ة

ف�ساء
9 للتمن��ي o اللعب املتميز بحركة دائبة 

للطفل وال يخلو من التخريب.
o �سوت اجلمل 10 �سون البط 

مهني��ًا: يح��اول بع���ص املقرب��ني الوق��وف �س��د خطط��ك املهني��ة 
واأعمالك اال�ستثمارية، ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك من اأمور 

يخرب ق�سدهم ويرد كيدهم 
عاطفي��ًا: يتحك��م العق��ل يف ت�رسفات��ك العاطفي��ة بداًل م��ن القلب، 

وت�سبح اأكرث عقالنية يف �سلوكك العاطفي مع احلبيب 

مهني��ًا: ال ينق�س��ك اأي �س��يء م��ن املقّوم��ات الإح��داث 
تغي��ريات جذري��ة ومفي��دة يف جمال��ك، ويحالف��ك احلظ 

لتخطي العقبات والتو�سل اىل املرجتى 
عاطفي��ًا: تهتم ب�ساأن عاطفي طارئ وتوليه اأهمية كرى 
وي�ستح��وذ على كامل تفكريك، ما يفق��دك ال�سيطرة على 

االأمور يف املجاالت االأخرى 

مهني��ًا: يخ��ف ال�سغط، وق��د تعي���ص خماوف ال 
اأ�سا���ص له��ا ورمب��ا تختل��ق لنف�س��ك ازم��ة ل�سدة 

توترك 
عاطفيًا: تبداأ تطوراً جديداً يف عالقتك الرومن�سية 
اأو تتعرف اإىل حبيب حمتم��ل يبدل حياتك راأ�سًا 
على عقب ويحولك اإىل �سخ�ص اآخر 

مهني��ًا: تبدو ات�ساالتك ناجحة جداً وتتخ��ذ بعداً جديداً، 
م��ا ي�سعرك بالقوة، وتطلق م�رسوع��ًا اأو حتتفل بجديد اأو 

تلتقي من يهمك اأمرهم 
ويط��رح  �سحق��ك  يح��اول  ب�رسي��ك  ت�سط��دم  عاطفي��ًا: 
التحديات، وجتد نف�سك و�سط اأزمة طارئة، لكنك بحنكتك 

تتخل�ص منها كما ال�سعرة من العجني 

مهنيًا: ال تعرف ما الذي �سيحدث بعد امل�رسوع االأخري، 
عل��ى االأرجع �ستب��داأ مب���رسوع جديد تثبت في��ه نف�سك 

اأكرث، فقط حافظ على العمل اجلاد 
عاطفي��ًا: احلياة ال تبدو جي��دة جداً حالي��ًا، ت�سعر اأنها 
خالي��ة من االأل��وان، ال حتاول اإنكار ه��ذا اأمام �رسيكك 

فهو يريد م�سلحتك 

مهنيًا: حد�سك ممتاز ويدّلك على الطريق الواجب �سلوكها تفاديًا 
لبع���ص االأخطاء وق�رس النظر، وحتا�سي ما ين�سبه لك االآخرون 

من فخاخ 
عاطفي��ًا: لديك الكثري من املزايا الت��ي جتعلك مميزاً يف جمالك 
العاطف��ي، ح��اول اأن ت�ستغل ذلك اإىل اأق�سى احل��دود ولن تكون 

اإال رابحًا 
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 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تخو���ص الي��وم نقا�س��ًا مهمًا ح��ول �سفقة تخ��رج منها 
ناجح��ًا ومنت�رساً، لك��ّن ظروفًا خارجية طارئ��ة توؤثر يف اأدائك 

اليوم 
عاطفي��ًا: غيوم ب�سيطة وغ��ري موؤثرة يف العالقة بال�رسيك، لكنها 

تدفعك اىل التفكري بايجابية اأكر يف امل�ستقبل 

مهني��ًا: انتظ��ر هذا الي��وم ج��واً نف�سيًا مريح��ًا جداً 
ي�ساع��دك عل��ى تنفيذ م��ا يطلب منك بنج��اح كبري 

يبهر اجلميع 
عاطفي��ًا: تفهم��ك لو�س��ع ال�رسيك ه��ذا اليوم يرك 
انطباع��ًا جيداً لديه وح�س��ًا بامل�سوؤولية جتاهك يف 

حال مواجهتك اأمراً ما 

مهني��ًا: تراج��ع احلظ��وظ وت�سطر اإىل اأن تتكي��ف مع ظروف 
جدي��دة، انتبه لتطورات يف حيات��ك املهنية تتطلب الكثري من 

احلر�ص 
عاطفي��ًا: تبادل االآراء مع ال�رسيك يرك ارتياحًا لديكما، وهذا 
م��ا مينحكما راحة فكرية مهم��ة تنعك�ص اإيجابًا على م�ستقبل 

العالقة، فهنيئًا لكما 

مهني��ًا: ي��وم جّي��د حت�سد خالله جه��ودك املهني��ة االأموال 
واالأرب��اح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا ال�سعيد حمليًا 

وخارجيًا 
عاطفي��ًا: تت�سل��ح بال�رساح��ة وبالثق��ة وب��االإرادة الطيب��ة 
لتقري��ب وجهات النظر بينك وبني ال�رسيك، وتنجح يف ذلك 

وت�ستعيد مكانتك لديه 

مهني��ًا: تنطل��ق واثًق��ا بنف�س��ك لر�س��م طريق��ك بحّرّي��ة 
وحتدي��د اأهدافك مدعومًا من الظ��روف لل�سري باأعمالك 

نحو الوجهة التي حتلم بها 
عاطفي��ًا: تتح�ّس��ن عالقت��ك بال�رسي��ك وت�سّحح بع�ص 

االأو�ساع العالقة، وتنجز معه ما مل يكن ممكنًا 

مهني��ًا: اإبق ح��ذراً وافتح قلبك وذهن��ك للجديد ال تورط 
نف�سك يف ماآزق وجتنب ال�رساعات واملواقف املحرجة 
عاطفي��ًا: ت�سع��ى ب�ست��ى الو�سائ��ل لط��ّي �سفح��ة م��ن 
املا�س��ي بعد اختبار جتارب قا�سية مع ال�رسيك عانيت 

منها االأمرين وال ترغب يف اأن تتجدد 
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