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حدثَ االخـتالف بشـأن الكـتلـة الكـبرى قـبل عشـر سنوات
في العـراق ولم يـجد حالً ذلك انّ الـنـصوص الـدستـورية
مــطـاطــيـة رخــوة قـابــلـة لــلـتــشـكــيل الـهــوائي في ســابـقـة

التعرفها دولة في العالم كان لها دستور أو لم يكن.
ـعـضــلـة في الـعـراق سـيــاسـيـة تـشـبـه الى حـد الـتـطـابق ا
ثل القائل (تريد أرنباً خذ أرنباً تريد غزاالً احلرفي مع ا
خــذ أرنــبــاً) وهـي مــعــضــلــة لــيــست دســتــوريــة ذلك انّ
الدستور برغم نـواقصه ومواطن الغـموض فيه قادر على
السـير بـالوضـع الى مسـافة مـقبـولة بـدل أن تكـون االمور
سـائـبة حـتى الـنـهـايـة لكن بـرغم ذلك لـم يعـر أحـد أهـمـية

للدستور.
مشكـلة الـكتلـة الكبـرى ستبـقى فخّـاً مستـداماً يجـد دائماً
مَن يـرعي وجــوده وبـقـاءه ,ألنّ اجلـمـيع بــحـاجـة الى هـذه
ــؤجل وهـنـا أيــضـاً وضع شـاذ ـعــضـلـة لالســتـخـدام ا ا
ــواد الــدســتــوريـة ومــقــلــوب إذْ في كل الــعــالـم تـوضـع ا
فـتـاحيـة حلل مـعضـالت محـتـملـة مـقبـلة ,إالّ في العراق ا
ـعضلـة في مكان أمـ بعيـداً عن التداول يتم االحتـفاظ با
ـلحـة لهـا لـلتـحكم في اسـتـخدامـها في انتـظـار احلاجـة ا

. بوصفها حالً
ـعـضـلة سـيـتم جتـاوز قـضـيـة الـكـتـلـة الـكـبـرى ألنّ هـذه ا
تــتـوافـر عــلى احلل داخــلـهــا وهـو احلل الــنـاجـع حلـاجـة

الكتل واالحزاب. 
األزمة سوف تنتـقل الى الشارع على نحـو أقوى وبسرعة
ـسـار الـســيـاسي في اخـتـيـار ملء الـشـاغـر كـبـيـرة ألنّ ا
اليـ في الــبـلــد إذ اليـعي أحـد من يـفــتـرق عن حـركــة ا
الــطــبــقــة الــســيــاســيـة خــطــورة مــا يــجــري ربّــمــا بـفــعل
الضمانات االقليمية والدولية التي يثقون بها وهذا أيضاً
من نتاج القصور الـشديد في عقولـهم السياسية ذلك انّ
الصـورة الـتي يـرونهـا من وقـوف دولي مـعهـم هي الطـبـقة
االولى في صـورة تـراكـبــيـة أشـد تـعـقـيـداً من أن تـدركـهـا
ـنــاصب ــصــمــمـة عــلى مــســارات فــســاد ا مــخــيالتــهم ا

والوالءات اخلارجية.
لـذلك يــبـدو انّ االحــداث الـعـاصــفـة في الــعـراق اجلـريح

برغم مئات القتلى وآالف اجلرحى لم تبدأ بعد.

إلى ستار كاووش
1 السمكة قبل أنْ تموت
تُهدي قلبها إلى النهر.

2 في احلرب
الشهيد الذي يصل إلى

بيته
أكثر من محظوظ.
3 أنا سائق دبابة

أمضيت في احلرب تسع
سنوات

لم أطلق رصاصة واحدة
لكن كل رصاص احلرب

كأنه اآلن
يربض في صدري.

4 اجلـــنــدي الـــذي انــتـــحــر
أمامي

وت لم يكنْ خائفاً من ا
إنَّما من جلان اإلعدام.

5 أشعر بالذنب
ألنَّ دبابتي

كانت حتمل مدفعاً.
6 في جبهة احلرب

كنت أرى مئات اآلالف من
اجلنود

اذا أنا وأسأل نفسي 
بينهم?

7 أنتم ال تعرفونَ
ماهو أسى الشاعر
عندما يحمل بندقية

رغماً عنهُ?
8 18 عاماً في أستراليا

.. وما زلتُ
أشعر كأني في ملجأ

من جبهة احلرب.
9 حتى أزيز الذبابة

يذكّرني بصفير الرصاص
فكيف أنسى احلرب?
10 لستُ سويَّاً أنا

ألنَّ القصف مازال يضجُّ
برأسي.

11 ح يشتدُّ القصف
تتمنى لو تموت بشظية

قبلَ أنْ ال يتشظَّى جسدك
في العراء.

12 اجلـنــود الـذين شــهـدوا
وت ا

حتى لو وضعتهم في
اجلنَّة

لن يسعدوا
ألنَّ أرواحهم
أدمنت الهلع.

13 في جبهة احلرب
كنتُ ال أفكِّرُ إالّ بقتلِ

نفسي
هجر وهنا في ا

صرت أبحث عن بندقية
حتى أقتل غربتي.
وسيقى 14 ا
أكثر شعراً
من الشعر.

15 من هول جمالها
ظننتُ أنَّها هاربة من

حضن الله
القصيدة.

16 في وطني
صار حبل الكذب طويالً

جداً
وحبل الصدق قصيراً

جداً.
17

كلّما أشرب
أصبحُ حكيماً.

18
في اجلنَّة

اجلنود الشهداء
يسمعون حتى تغريد

العنادل
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{ بــــاريـس - وكــــاالت - ذكـــرت
وسائل إعالم فرنسية امس االول
األحـــــــد (أن مــــــصــــــمـم األزيــــــاء
انويل أوجنارو توفي الفرنسي إ
عـن عـمــر نـاهـز  86 عــامـا).وكـان
أوجنـــــارو قـــــد تــــدرب عـــــلـى يــــد
ــصــمم األســبــاني كــريــسـتــوبل ا
بـاالنـسـيـاجـا قـبل أن يـصـبح أحد
أعـمـدة عـالم األزياء بـبـاريس على
مــدى أربـعــة عــقـود.وقــالت أُسـرة
أوجنـارو الذي انـسحب من عالم
تـصميم األزيـاء الراقية في 2004 
لــوكــالــة األنــبــاء الــفــرنــســيــة (أن
صحته كانت معتلة خالل العام
).  ولـــد أوجنـــارو في ـــاضـــيـــ ا
جـنـوب فـرنـسـا عام  1933 ألبـوين
إيـطاليـ ثم انتقل إلى باريس في
ـاضي حيث خـمـسيـنيـات الـقرن ا
تــعـــلم تــصــمــيـم األزيــاء عــلى يــد
بـــاالنـــســيـــاجـــا.وأطـــلق أوجنــارو
عالمــته الــتـجــاريـة اخلــاصـة عـام
 1965 وبـــعـــد عــامـــ نـــقل مـــقــر

الـشـركة إلى شـارع مـونتـ قلب
صــنــاعــة األزيــاء في الــعــاصــمــة
ـصمـم الـفرنـسيـة.وكغـيره من ا
ــــــعت عـالمــــــته اآلخــــــريـن تــــــوسّ
الـــتـــجـــاريـــة لـــتـــشــمـل الـــعـــطــور
واالكـسـسـوارات قـبل أن يـتـخلى
عـن الــعــمل فـي الــعــقــد األول من
األلـفـية اجلـديـدة.ومنـذ ذلك احل
أشـــــرف عــــلى عـالمــــة أوجنــــارو
ـديـرين الــتـجـاريــة سـلــسـلـة مـن ا
ـصمم بينـهم جنمة هوليوود وا
الــشـهــيـرة لـيــنـزي لــوهـان لــفـتـرة

فــــي 2009 .
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!! قصفاً
19 اجلندي

عركة يخوض ا
حتى في قبره.

20 عـــــنـــــدمـــــا دخـــــلت إلى
احلرب

كانت هناك تعويذة;
حفظتي وضعتها أمي 

حافظتُ عليها
حتى وصولي إلى أستراليا
ذات يوم اكتشفت أنَّها غير

موجودة في محفظتي
من يومها ضاعت حياتي.

21 احلب
هو أنْ تعشقْ

ما ال يالمسهُ حتى
جسدك.

22 أنا أحبكِ
والبرهان ضياعي.

23 مَنْ تَتشَبَّه بالوردة
زيفاً

سييخنقهُ عطرها.
عركة الفظيعة 24 في تلك ا

رأيتُ جنديَّا
قطوعة يضرب بذراعه ا

على رأسه
ويبكي بحرقة

كان بيتهُ في الفاو.
25 كــلّـــمــا فـــكّــر الـــشــاعــر

باالنتحار
أغرتهُ القصيدة
أنْ يؤجَّل ذلك.
26 في مهجري
صحيح أنّي
مع عائلة
لكن أعيشُ

كوطن محتل!
27 األنبياء
يبدأ عشقهم
احلقيقي

. بعد اخلمس
28 لقد أيقنتُ

إنِّي وقعت بشباكها
ولذا تركت جنوني

وأوجاعي
على الغارب.

29 أربعون سنة
في وطني
كنت أبكي

وعشر سنوات
هجر في ا

أُجفِّفُ بالدمع
ومازال ينهمر.

30 ابتسامة اإلنسان
أكثرُ دقّة

من بصمة األصابع .
31 من كثـرة ما كـان يذرف

الدمع
كان يخمد حرائق اجلبهة

بعبراته.
32 مشتعل
على الدوام

ألنَّهُ
ال يتنفَّسُ سوى الشعر

33 يـــااااااااااااااااااااااااا
.. الله

بحق مالئكتك
وبحارك

ردَّ لسماء وطني
زرقتها.

34 الشاعر احلقيقي
حنون

مثل قبيلة من األمهات.
بدع 35 تواضع ا

. زيف يحرج ا
36 أصبح الغرقى

شعراء
عندما وصلتهم أُوفيليا
وزهورها أضحتْ معابد

مضيئة
في قاع النهر.

ـــــتــــحــــدة  20مــــريـــــضــــاً في ا
مـســتـشـفـى إيـلــيـنغ غــرب لـنـدن
وفي عــيـادة مـاريـلــيـبـون حـيث
وجـــــدت أن  3من كل  5بـــــدأوا
يتحـسنون من األعراض بـنسبة
ــــئـــــة وأكــــثـــــر خالل 8  50بـــــا
أســابـيع.  وقــال جـريج بــيـتـارد
الـبـالغ من الـعـمـر  47عـامًا: في
غضـون أيـام من بـدء العالج في
ـاضي بـدأت الـبـقع أغـسـطس ا

احلمراء على جلده بالزوال.
وتنتج الصدفية بسبب خلل في
ـــنـــاعي حـــيث تـــتم اجلـــهـــاز ا
مـهـاجـمـة اخلاليـا الـسـلـيمـة عن
طــريق اخلــطـأ ونـتــيـجــة لـذلك
فــإن اخلاليــا غــيــر الــنــاضــجــة
تتحـرك بسرعـة كبيـرة جدًا على
ســطح اجلــلـــد وتــشــكل بــقــعًــا
مــعـروفــة بـاسم لــويـحــات الـتي
ة. كن أن تصبح ملتهبة ومؤ

هالم حـمض الـصـفـصـاف إلزالة
اجلـلد اجلـاف وكر الـتـرطيب
ــا في ذلك اخلــزامي والــزيت 

وزيت إكليل اجلبل.
ـملـكة وشمـلت أول جتـربة في ا

إبـــطــاء إنـــتــاج خـاليــا اجلـــلــد
ـكن أن جتـعل اجلـلـد ولـكـنــهـا 

رقيقًا مع مرور الوقت.
ويـــســتـــخـــدم الـــعالج اجلـــديــد
مـرتـ يـومـيـاً وهـو يـتكـون من

غــــضـــــون أســــابــــيع دون آثــــار
جــانــبـــيــة بــخـالف الــعالجــات
الــســابــقــة الــتي تــعــتــمــد عــلى
(الــســتـيــرويــد) الــتي تــقــلل من
االلتهاب واحلكـة وتساعد على

والــعالج اجلــديــد الــذي يــحـمل
اسم (ســـــوراتـــــيــــنـــــكس) وفق
صــــــحــــــيـــــفــــــة (ديــــــلي مــــــيل)
ـكن أن يـقلل من الـبـريطـانـيـة 
إحــمــرار وتــطـــهــيــر اجلــلــد في

تــتـــعــرض حــيــاتــهـم لــلــخــطــر.
ـــعـــروف أن أمــراض الـــقــلب وا
تنـتج غـالبًـا عن تقـدم العـمر أو
ــرتـــفع بـــســبـب ضـــغط الـــدم ا
ولــــكــــنــــهـــــا تــــصــــيب أيــــضــــاً
األشــخــاص األقل من  20عــامًــا
بــســبب اضــطـراب في أنــســجـة
الــقــلب إذ يــنــقــسم الــقــلب إلى
قــســمــ ولــكل قــسم غــرفــتــان
يـتــجـمع الــدم فـيــهـمــا الـغــرفـة
الـسـفـلى بهـا الـبـطيـنـان األيـسر
ن والـعـلـيـا بـهـا األذيـنـان واأل
ن ويـقع الـصـمام األيـسـر واأل
الــتــاجي بــ الــبــطــ األيــسـر

واألذين األيسر.
فـــــيـــــمـــــا تــــوصـل بـــــاحـــــثــــون
بــريــطـانــيــون إلى عالج جــديـد
ـــرض الــــصـــدفـــيـــة اجلـــلـــدي
بــإمــكــانه تــقــلـيـل أعـراضه دون

وجود أي آثار جانبية.
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اكتشف األطباء جراحة مجهرية
بسيـطة من خالل الـثدي والتي
ــكن أن حتل مــحـل عــمــلــيــات
ـفتـوح لـلـمـرضى الذين الـقـلب ا
هم بـحــاجـة لــتـغـيــيـر الــصـمـام

التاجي بالقلب.
وبـحـسب صـحـيـفـة (ديلـي ميل)
الــبـريــطــانــيــة فــإن اجلــراحـ
البريطاني جنحوا في جراحة
اســـتــبـــدال صـــمـــام الــقـــلب عن
طـــريق شـق دقـــيق قـي حـــلـــمـــة
ـرضى كـسر الـثـدي مـا يـجـنب ا
عــظـــمــة الــصـــدر وإحــداث شق

كبير للوصول إلى القلب.
وأكــد األطـبـاء أن هـذه الــتـقـنـيـة
ـكن أن تـوفـر خـيـارًا اجلـديـدة 
لألشــخـاص الــذين يـعــانـون من
ـــكـــنـــهم أمـــراض خـــطـــيـــرة و
إصالح الصمـام التاجي قبل أن
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 نيويورك - الزمان 
أصـدرت شركـة (تـويـتـر) حتـذيرا
ـــســـتـــخـــدمي هـــواتف مـــهـــمـــا 
أنـدرويـد بـعـد أن اكـتـشـفت ثـغرة
أمــنــيــة في تــطــبــيــقــهــا لــنــظــام
الـتــشـغــيل أنـدرويـد قــد يـعـرض
باشـرة للـمستـخدم الرسـائل ا
وقع لـلخطر بحيث ومعلومات ا
يـجب عــلى مـسـتـخــدمي تـطـبـيق
تويتر على أنـدرويد فقط حتديثه

بشكل فوري.
وأرســـــلـت الـــــشـــــركــــــة رســـــائل
ستـخدمي تطـبيقـها تؤكـد فيها
أنـه حــدثت تــطــبـــيــقــهــا لــنــظــام
أنــدرويــد من أجل إصالح ثــغــرة
أمــنــيــة قـد تــســمح لــشــخص مـا
علـومات غيـر العامة شاهـدة ا
ـســتـخـدم ــتـعـلــقـة بـحــسـاب ا ا
فـــــضالً عـن الـــــتـــــحـــــكم فـي ذلك
إلرســــال تـــــغــــريـــــدات ورســــائل

مباشرة. ويجب عـلى مستخدمي
أنـدرويــد حتـديث تــطـبـيــقـهم في
ـــــكن حلـــــمــــايــــة أســــرع وقت 
حسـابـاتهـم وفي حال لم يـتـمكن
سـتخـدم من حتديث الـتطـبيق ا
فـيــجب عـلـيـه اسـتـخــدام نـسـخـة
الــــويب  twitter.comريــــثــــمــــا

يتمكن من حتديث التطبيق.
وأوضحت الشـركة إن االسـتفادة
من اخلــطـأ يــحـتــاج إلى عـمــلـيـة
معقـدة إلدخال تعلـيمات بـرمجية
ضــــارة في مـــنـــاطـق الـــتـــخـــزين
ــقــيـدة لــتــطــبـيق تــويــتــر عـلى ا
أندرويد كمـا قد يكـون اخلطأ قد
ســمح أيـضًـا لــلـجــهـات الـفــاعـلـة
اخلبيثة بالوصول إلى معلومات
مـــوقع شـــخص مــا وتـــغـــريــداته

احملمية.
وأكدت الشـركة أنهـا ال تملك أدلة
عــلى مــا إذا كــانـت خــدمــة جــهـة

خارجية قد اسـتفادت من اخلطأ
ومع ذلك فإنـهـا تشـير إلى أنه ال
كـنهـا أن تـكون مـتأكـدة تمـامًا
لذا فإنها تتوخى احلذر الشديد.
وتتواصل الشركة مع األشخاص
ـكن أن يـتـعـرضـوا لـهذه الـذين 
الثغـرة األمنيـة بشكل مـباشر من
خـالل تــطــبــيق تـــويــتــر أو عــبــر
الـبـريـد اإللـكـتـروني مع إرسـالـها
تـعــلـيـمـات حـول كـيــفـيـة حـمـايـة

احلسابات.
ـستـخـدم على وفي حال حـصل ا
رسـالة من الـشـركة فـيـجب عـليه
اتـبــاع اإلرشـادات الـتي تــوفـرهـا
ـــكـن وتـــقـــول في أقــــرب وقت 
تــويــتــر: إن بــإمــكــانك االتــصــال
ـكتب حـمـايـة الـبيـانـات الـتابع
لــهــا لــلــحــصــول عـلـى مـزيــد من
علومات حول أمان حسابك إذا ا

كنت مهتمًا بذلك.
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كــــسب طــــفـل يــــبــــلغ من الــــعــــمــــر 8
ســنــوات  26 مــلــيــون دوالر فـي عـام
واحـد من قـنـاته لـعـروض فـيـديـوهـاته
عــلـى مـوقـع (يــوتـيــوب) مــا جــعــله في
صـــدارة قــــائـــمـــة مـــجــــلـــة (فـــوربس)
وقع حسـبما ذكرت سـتخدمي هـذا ا
وسـائل إعالم فرنـسـية.  ويـتابع 22.9
مـلــيـون مـشــتـرك قــنـاة (راين وورلـد)
التي أطـلقـها والـدا الطـفل راين جوان
عــام  2015 عـــنـــدمـــا لم يـــكن عـــمــره
يـتــجـاوز  3 ســنــوات. وحـقــقت بـعض
فــيـــديـــوهــات رايـن عــددا كـــبـــيــرا من
ـشـاهـدات وتخـطت مـلـيار مـشـاهدة ا
وفي اجملـــمــــوع اقـــتـــربت قــــنـــاته من
تــسـجــيل  35مــلــيــار مــشــاهــدة مــنــذ
إنـــشـــائـــهـــا حــسـب بـــيــانـــات مـــوقع
ــتـخــصص. وحـلت (ســوشل باليـد) ا
رتـبة الثانية لهـذا التصنيف قناة في ا
(ديود بـيرفـكت) العـائدة جملـموعة من
األشـخاص الذين برزوا في أمور كان
الـنـجــاح فـيـهــا قـلـيل االحــتـمـال. وفي
ــركــز الــثـالـث حــلّت قــنــاة الــطــفــلـة ا
الــروســيـة أنــاســتــازيـا رادزنــســكــايـا
الـبالغة مـن العمر  5 سـنوات بعائدات

بلغت  18مليون دوالر.
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كشفت شركة  dreemاألمريكية
عن مـنــتج جـديــد يـعــتـبــر ثـورة
تـقـنـيــة سـيـكـون لــهـا تـأثـيـرات
كبـيرة عـلى حتسـ قدرة الـنوم
وإزالـة األرق ومـكـافـحـة الـسـهـر
لــدى الــبــشــر وهــو عــبــارة عن
كنه جهاز تقني قابل لالرتداء 
ـــهــام الـــقــيـــام بــالـــعـــديــد من ا

احليوية.
وقــالت الـشـركــة عـبـر مــوقـعـهـا
اإللــكــتـــروني: إنــنــا فـي مــهــمــة
صـعـبـة لـقـهـر الـنـوم وإن طـوق
الــنــوم خــاصــتــهــا يــجــمع بــ
األســـالـــيـب األكـــثـــر فــــعـــالـــيـــة

لتحس نومك كل ليلة.
وأضــافت: الــنــوم بــشـكـل جــيـد
لــــيـس تــــرفًــــا بـل إنه ضــــرورة
ـوجودة غير مطلـقة واحللول ا
مرضية ودفعتنا إلى التضحية
بـنـومنـا لـفـترة طـويـلـة جدًا ألن
فـهـم وحتـسـ الــنـوم واحـد من
أهـم الـتـعـهـدات الـتــكـنـولـوجـيـة
والــعـلــمــيــة واالجـتــمــاعــيـة في

عصرنا.
وأكــدت أن الــنـوم آلــيــة مـعــقـدة
وتسـتـحق حلًـا شامـلًا وبـفضل
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كــشف الــبــاحــثــون عن أن قــلــة
الــعـضالت وزيــادة الـدهـون في
اجلـــسم قـــد تـــؤثـــر عــلـى مــدى
مـرونـة تفـكيـرنـا مع تقـدمـنا في
الـسن مـوضـحـة أن الـتـغـيـرات
ـنـاعي في أجــزاء من اجلـهــاز ا

قد تكون مسؤولة عن ذلك.
وأشـــــــارت الــــــدراســـــــة إلى أن
النـتـائج قد تـؤدي إلى عالجات
جديدة تسـاعد في احلفاظ على
ـرونـة العـقـليـة لـدى البـالـغ ا
ن ـــتـــقـــدمـــ في الـــعـــمـــر  ا
اط يـعـانـون من الـسـمـنـة أو أ
ــســتــقــرة أو فــقــدان احلــيــاة ا
الــعـضالت الــتي حتـدث بــشـكل

طبيعي مع تقدم العمر.
وفــــحـــصت الــــدراســـة - الـــتي
قــادهــا أســتـاذ مــســاعــد عــلـوم
األغــذيـة والــتــغـذيــة الــبـشــريـة
أوريـل ويـلــيت في كــلـيــة الـطب
جامعة نيويورك - بيانات أكثر
من  4,000مـــشــارك في الــبــنك
البـريطـاني في منـتصف الـعمر
إلى كـــبـــار الـــسن مـن الـــرجــال
والـــــنــــــســـــاء حـــــيـث فـــــحص
بـاشرة الـباحـثون الـقـياسـات ا
لــكــتـــلــة الــعــضالت الـــهــزيــلــة
والـدهــون في الـبـطن والـدهـون
حتـت اجلــــلـــــد وكــــيـف كــــانت
مـرتـبـطـة بــالـتـغـيـرات في ذكـاء
الـــــســـــوائـل عـــــلـى مـــــدى ست

سنوات.
وتـــوصـل الـــبـــاحـــثـــون إلى أن

مــعـظم األشــخـاص في مــرحـلـة
األربـعـيـنات واخلـمـسـيـنات من
الـعـمـر والـذين لــديـهم كـمـيـات
كـبـيـرة من الـدهـون فـي مـنـطـقة
البـطن لديـهم ذكاء ضـعيف في
الــــســــوائل مـع تــــقــــدمــــهم في
السن.. وعلى النقيض من ذلك
يـــبــــدو أن كـــتـــلــــة الـــعـــضالت
الـكـبـيـرة عـامل وقـائي .. بـقـيت
هـذه الــعالقــات كــمـا هـي حـتى
بــعــد مــراعــاة الــعــمــر الـزمــني
ومــسـتــوى الــتــعـلــيم واحلــالـة

االجتماعية واالقتصادية.
وقـال ويـلـيت: (يـبـدو أن الـعـمـر
الزمني لـيس عامالً في تناقص

رور الوقت). ذكاء السوائل 
وأضــــاف (يــــبــــدو أنه عــــصــــر
بـيولـوجي وهـو مقـدار الـدهون
والـعـضالت). بـشـكل عـام يـبدأ
األشخاص في اكتساب الدهون
وفــقــدان الـــعــضالت الــهــزيــلــة
جرد بلوغهم منتصف العمر
وهو اجتاه مستـمر مع تقدمهم
في الـسن .. لـلـتـغـلب عـلى هذا
يــــصــــبح تــــنـــفــــيــــذ إجـــراءات
الـتـمـارين الـريـاضـيـة لـلـحـفـاظ
عـلى الـعـضالت الــهـزيـلـة أكـثـر

أهمية.
وشـــدد الـــبــــاحـــثــــون عـــلى أن
الـتـمــريـنـات خـاصــة الـتـدريب
ـــقــاومــة أمــر ضــروري عــلى ا
لـلــنـسـاء في مــنـتـصف الــعـمـر
الالئي عــادة مـا يــكــون لــديـهن

كتلة عضلية أقل من الرجال.
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ـتلـكـها ـيـزات الكـبـيرة الـتي  ا
اجلـهـاز يـعـالج در مـجـمـوعـة
من مـشــكالت الــنــوم لـتــحــسـ

سائي ومراحل نومك. مزاجك ا
dreem 4 ويـــــــوفــــــر جــــــهــــــاز
مستويات من األوامـر الصوتية
التـي تتـعامل مـع مراحل الـنوم

بـعـضـهـا مـسـتـوحى من الـتـأمل
ـــعــرفي واآلخـــر من الـــتــدريب ا
واالرجتـــاع الــبــيــولــوجي هــذا
وساهم اجلـهاز بحـسب صنّاعه
ـئـة من في اسـتـعـادة من  30بـا

هدر. وقت النوم ا
ــنـتج وأوضــحت الــشــركــة أن ا

ـنــاعي ويـعـيـد يــعـزز اجلـهـاز ا
شـحن الـطـاقـة ويـدعم الـذاكـرة
ويـسـتخـدم الـتـحفـيـز الـصوتي
وهـي تـــقـــنـــيـــة أثــــبت عـــلـــمـــاء
األعصـاب فاعلـيتهـا في حتس
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