
إذا كنت من مستخدمي حاسب »ماك«، 
ثم فوجئت بأنه لم يعد يستجيب، فإنه 
ثمة عدة حلول ميكن أن تلجأ إليها حتى 
تستعيد التحكم في اجلهاز، وكي ال تفقد 

ما تشتغل عليه بشكل مفاجئ. 
ويوضح موقع »ديجيتال ترندس«، 
أن��ه حينما يواجهك ه��ذا اخل��ل��ل، فإن 
أول ما يتعني القيام به، هو البحث عن 
التطبيقات، التي لم تعد تعمل ثم القيام 

بإغالقها على الفور.
ومي��ك��ن إغ����الق ه���ذه التطبيقات 
»املتعثرة« من خالل الضغط على زر 
)Ctrl(، في مرحلة أول��ى، ثم الضغط 
على رمز التطبيق على شاشة حاسب 

»ماك«.
وف��ي طريقة أخ���رى، يتعني عليك 
أن تضغط على هذه األزرار في لوحة 
 ،»Opt+Cmd+Esc« امل��ف��ات��ي��ح
وعندها، ستظهر ن��اف��ذة تتيح ل��ك أن 
تقوم بإغالق التطبيقات، التي أدت إلى 

تلكؤ اجلهاز.
وإذا أردت أن تسلك منحى آخ��ر، 
فبوسعك أن تلجأ إلى ما يسميه اخلبراء 
ب�«إعادة تعيني وحدة التحكم في إدارة 
النظام«، ألن ه��ذا اجل��زء هو املسؤول 
عن كل ما في اجلهاز؛ بدءا من البطارية 

ووصوال إلى لوحة املفاتيح.
ويقول اخلبراء إنه في حال كان جهاز 
»ماك« ال يستجيب فمن الوارد بقوة أن 
يكون ذلك بسبب حاجة هذه الوحدة إلى 

.»Reset« عملة إعادة تعيني أو
ومبا أن ذاك��رة حاسب »م��اك« تضم 
جزأين صغيرين وأساسيني يسميان 
»PRAM« و«NVRAM«، فإنه 
حينما يقع خلٌل في واحد منهما، يرتبك 
جهاز »ماك« ويصبح غير متجاوب مع 
املستخدم. وفي هذه احلالة، عليك بأن 

تقوم بإعادة تعيني اجلزأين.
وجت��ري عملية إع��ادة تعيني هذين 
اجل��زأي��ن من ال��ذاك��رة من خ��الل إغالق 

اجلهاز، ثم إعادة تشغيله بشكل مباشر، 
لكن شريطة أن تضغط مباشرة على 
ه��ذه األزرار مل��دة 20 ثانية بالضبط 

.»Opt+Cmd+P+R«
ورمب��ا ستفاجأ وأن��ت تضغط على 
ه��ذه األزرار، ب��أن اجل��ه��از ق��د أُغ��ل��ق، 
وم��ع ذل��ك، عليك أن ت��واص��ل الضغط 
على األزرار امل��ذك��ورة، طيلة الثواني 

العشرين احملددة.
وإذا أردت من جهاز »ماك« أن يفحص 
نفسه بنفسه ويرشدك إلى مكمن اخللل، 
ف��اجل��دي��ر ب��ك ه��و أن تشغل »وض��ع 
األمان« أو )Safe Mode(؛ ألنه يساعد 
على حتديد املشاكل ويقوم بحلها، فضال 
عن فحص واختبار العمل في كل منصة 
من منصات اجلهاز، وفي نهاية املطاف، 
ستكتشف السبب ال��ذي جعل اجلهاز 

غير متجاوب.
وه��ذا الوضع ليس اخليار الوحيد 
لفحص اخللل في اجلهاز الذي لم يعد 

يستجيب، ب��ل هناك أيضا م��ا يعرف 
 APPLE( باختبار فحص »أب��ل« أو
DIAGNOSTIC TEST(، لكن قبل 
القيام بهذا، عليك بفصل كافة األجهزة 
املرتبطة ب�«ماك«، وال ُتبق سوى لوحة 
املفاتيح وال��ف��أرة »م����اوس«، وكابل 

الكهرباء، وبعد هذا، ُقم بإغالق اجلهاز.
وفي مرحلة موالية، شغل اجلهاز، 
 ،»D« ثم اضغط بشكل متواصل على زر
وبعدئذ، ستظهر لك نافذة تسأل عن 
اللغة التي تفضل استخدامها، وعقب 
ذل��ك، سيبدأ البحث ع��ن اخل��ل��ل، ولن 

تستغرق العملية سوى دقائق قليلة.

وعند انتهاء عملية فحص اجلهاز، 
ستجد أمامك قائمة باملشاكل التي أدت 
إل��ى ع��دم تفاعل اجل��ه��از، كما ستجد 
أمامك قائمة من اخليارات التي ميكن 
اللجوء إليها، ألجل إنهاء حالة »عدم 
االستجابة« التي أزعجك ول��م تدعك 

تعمل بالصورة املطلوبة.
��د ه��ذه اخل��ي��ارات  وف��ي ح��ال ل��م جُتْ
نفعا، فإن آخر حل هو أن تأخذ اجلهاز 
إلى متجر تابع لشركة »أب��ل« أو محل 
مرخص من الشركة، وعندها، ستحصل 
على التشخيص األدق ملا يحصل في 

جهازك من اضطراب.

ح��ط��م��ت ال��ق��ص��ة احل��زي��ن��ة ل��زوج��ني 
أميركيني قلوب الكثيرين، إذ فقدا ابنهما 
بعد ساعات فقط من والدته، إال أن احلقيقة 
كانت بعيدة متاما عن تلك املأساة، إذ اتضح 
أن الزوجني قاما بتلفيق قصة احلمل ووالدة 
الطفل وحتى وفاته، في سبيل جمع املال 

والهدايا. 
وب��دأت القصة بإعالن جيفري وكيسي 
النغ استعدادهما الستقبال مولودهما األول، 
وقد حرصا على إبالغ جميع أفراد عائالتهما 
وأصدقائهما بذلك، بل وأقاما حفال الستقبال 
املولود قبل أيام من ال��والدة، ليحصال على 

هدايا ومبالغ مالية من املقربني منهما.
وأعلن الزوجان والدة الطفل »إستون« 
في الثالث من يوليو، ونشرا صورة له على 
مواقع التواصل االجتماعي، قبل أن يعلنا 
وفاته نتيجة متالزمة الضائقة التنفسية، 
بعد ساعات فقط من الوالدة، حسب ما ذكر 

موقع »نيوزويك«.
وعقب ال��وف��اة املزعومة للطفل، أنشأ 
ال��زوج��ان املقيمان ف��ي والي��ة بنسلفانيا 
األم����ي����رك����ي����ة، ص���ف���ح���ة ع���ل���ى م��وق��ع 
»GoFundMe« جلمع التبرعات للجنازة، 

وقد جمعا مبلغ 550 دوالرا.
إال أن مؤامرة االثنني لم تكتمل، بعد أن 
أبلغ أح��د أصدقائهما الشرطة ب��أن األمر 
هو مجرد عملية احتيال، لتباشر اجلهات 
املسؤولة حتقيقاتها وتكتشف عدم وجود 
أي سجالت تثبت والدة الطفل أو حتى 
وفاته، وأن الصورة التي نشرها الزوجان 

كانت للعبة على هيئة طفل.
ووج��ه��ت ال��س��ل��ط��ات تهما باالحتيال 
والسرقة للزوجني، فيما نشر موقع »غو 
فاند مي« بيانا أكد فيه عدم حتمله ملثل هذه 

التصرفات، وأن املتبرعني الذين تعرضوا 
ل��الح��ت��ي��ال محميون م��ن خ���الل سياسة 
اس��ت��رداد شاملة إذا ح��دث س��وء استخدام 

لألموال، كما في هذه احلالة.

إذا لم يتجاوب جهاز »ماك«.. 
عليك بهذه احللول

تفل القهوة.. هل هو ضار أم مفيد؟

عملية احتيال ماكرة.. يلفقان احلمل 
والوالدة والوفاة جلمع املال

يعتاد البعض على التخلص من تفل القهوة 
بعد شربها، اعتقادا منهم أن��ه ال ف��ائ��دة من 
استخدامه، لكن دراسات طبية تقول غير ذلك. 

وذكر موقع »ويب طب أن »6 فوائد، وصفها 
ب�«غير املتوقعة« لتفل القهوة، وهو ما يركد 
من القهوة أو النب في الركوة أو الفنجان بعد 

حتضيرها.
1 - يقلل من انتفاخ العينني

ميكنك وضع تفل القهوة حتت كل عني قبل 
النوم وعند االستيقاظ للحد من االنتفاخ.

2 - يعالج السيلوليت
ت��ت��وف��ر ع����دة ع���الج���ات ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
السيلوليت، وقد يكون تفل القهوة واحدا منها، 
قم مب��زج تفل القهوة مع امل��اء الدافئ واف��رك 
به املنطقة التي تظهر بها السيلوليت، ملدة 

10دقائق مرتني في األسبوع.
والسيلوليت هو حالٌة يظهر فيها اجللد على 

أنه غائر ومتكتل.
3 - مفيد للشعر

قبل أن تستخدم غسيل الشعر، قم بتدليك 
شعرك بحفنة من التفل وستتمتع بشعر أكثر 

صحة.
4 - تعزيز الدورة الدموية

قم بفرك تفل القهوة حول مناطق مختلفة 
في جسمك لتعزيز الدورة الدموية.

5 - جيد للبشرة
ميكنك فرك بشرتك مبساعدة تفل القهوة من 
الرأس إلى القدم إلزالة كل تلك اخلاليا اجللد 

امليتة.
6 - ميتص الروائح الغذائية

ميكن لتفل ال��ق��ه��وة ام��ت��ص��اص ال��روائ��ح 
الغذائية في الثالجة والفريزر، مبجرد وضعه 
في علبة مفتوحة صغيرة في اجلزء اخللفي 

من الثالجة.

إذا كنت حتتسي فنجانا من 
ال��ش��اي، غير محلى وم��ن دون 
سكر، أثناء قراءة هذا، فأنت تدعم 
كل عضو في جسمك، فالشاي غير 
احمللى غني مبضادات األكسدة، 
ال��ت��ي مت��ن��ع األم�����راض املزمنة 
وتساعد على إصالح اخلاليا في 

اجلسم. 
ويقول الطبيب وجراح العظام 
ف��ي ت��ول��ي��دو ب��والي��ة أوه��اي��و، 
أنتوني كوري إن الشاي »يأتي من 
نبات كاميليا سينينسيس، الذي 
يحتوي على مضادات األكسدة 
امل��ع��روف��ة ب��اس��م »الكاتيكني«، 
واألهم من ذلك »إبيغالوكاتشني 

.»EGCG »غاالتي
وأض������اف ك�����وري أن ه��ذه 
املضادات »تقضي على اجلذور 
احل��رة في اجلسم ، التي ترتبط 
باألمراض عند البشر وتتضمن 
أم���راض ال��س��رط��ان وأل��زه��امي��ر 
وباركنسون وغيرها، وتقلل من 

االلتهابات«.
ويعتقد األط��ب��اء والباحثون 
ب��أن للشاي العديد من الفوائد، 
لعل من أبرزها الفوائد اخلمس 
التالية، وفقا لتقرير نشر على 
م��وق��ع ف��وك��س ن��ي��وز اإلخ��ب��اري 

األميركي.
خفض خطر اإلصابة

ببعض أنواع السرطان
ي��ق��ول باحثون إن م��ض��ادات 
األكسدة واملركبات املوجودة في 
الشاي ترتبط بانخفاض خطر 

اإلصابة ببعض أنواع السرطان.
ووفقا ملديرة الطب النفسي 
وال��ت��غ��ذوي ومن���ط احل��ي��اة في 

مستشفى ماساتشوستس العام 
وكلية الطب بجامعة هارفارد 
أوما نايدو فقد »تبني أن له فوائد 
عديدة على أمراض سرطان اجللد 

والبروستات والرئة والثدي«.
وأض��اف��ت ن��اي��دو أن »أن���واع 
الشاي املختلفة تؤثر على أنواع 
مختلفة من السرطان«، وبالتالي 
ف���إن ش���رب ال��ش��اي ه��و مجرد 
وسيلة بسيطة ملنع اإلص��اب��ة 

بالسرطان.
بشرة صحية أكثر

تشير الدراسات إلى أن شرب 
ال��ش��اي األس���ود بانتظام ميكن 
أن يقلل بشكل كبير م��ن خطر 

اإلصابة بسرطان اجللد.
وتقول نايدو إن طريقة إعداد 
الشاي لها تأثيرات مختلفة على 
صحة اإلنسان، فالشاي األسود 

ال��س��اخ��ن »م��ف��ي��د ف��ي س��رط��ان 
حرشفية اجللد«.

وب��ح��س��ب ال����دراس����ات، ف��إن 
الشاي الساخن له تأثيرات أفضل 

من البدائل املثلجة واملخمرة.
خطر االصابة بالنوع

الثاني من السكري
إل��ى جانب فائدته للبشرة، 
فإن تناول الشاي األسود كل يوم 
ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة 
بالنوع الثاني من مرض السكري 
من خالل املساعدة في السيطرة 
على نسبة السكر في ال��دم بعد 

الوجبات.
ووف���ق���ا ل���دراس���ة ف���ي مجلة 
آسيا واحمليط الهادئ للتغذية 
السريرية، ميكن أن يقلل الشاي 
األس����ود م��ن نسبة ال��س��ك��ر في 
الدم، وبعد تناول األطعمة التي 

حتتوي على السكروز.
أسنان أقوى

ف��ي ح��ني أن ت��ن��اول ال��ش��اي 
طوال اليوم قد يؤدي إلى تلطيخ 
األس��ن��ان أو تلونها قليال، فقد 

تكون الفائدة منه تستحق ذلك.
ووف��ق��ا ل��دراس��ة ن��ش��رت في 
مجلة »علم أمراض الفم والوجه 
والفكني«، فإن الشاي األخضر له 
تأثير مضاد للجراثيم ميكن أن 
يقلل البكتيريا املسببة لتسوس 

األسنان.
وأشارت الدراسة إلى أن تناول 
الشاي األخضر كل يوم ميكن أن 
يقلل حدة التسوس والتجاويف 

في األسنان.
حتسني جودة النوم

إذا ك��ن��ت ت��ع��ان��ي م��ن األرق 

وتتقلب كثيرا في نومك، فحاول 
أن تشرب فنجانا من الشاي قبل 
النوم، إذ وفقا لنايدو فإن الشاي 
الطبي من شرق آسيا »ميكن أن 

يقلل مستوى األرق«.
وبحسب دراس���ة  نشرت في 
دورية »أبحاث الطب التكاملي«، 
ميكن أن يساعد ش��رب الشاي 
على حتسني جودة النوم ونوعية 
احلياة لدى املصابني بأرق خفيف 

إلى متوسط.
وم���ن ب��ني ال��ف��وائ��د األخ���رى 
للشاي أن��ه يعمل على زي��ادة 
تركيز امل��رء، ويساعد أيضا في 

تسريع عملية األيض.
ل��ك��ن ه���ذه ال��ف��وائ��د ال��ع��دي��دة 
للشاي ال تعني أنه ليس له بعض 
املخاطر، ومنها على سبيل املثال 
أنه مينع عملية امتصاص احلديد 
ويزيد مخاطر ح��دوث النزيف، 
وف��ي ح��ال تناول كميات كبيرة 
من الشاي يوميا، فقد يعمل على 
تعطيل االس��ت��ف��ادة م��ن بعض 
األدوي�����ة، خ��ص��وص��ا اخل��اص��ة 

بأمراض القلب وضغط الدم.
وللحصول على أفضل فائدة 
م���ن ال���ش���اي، ي��ن��ص��ح األط��ب��اء 
بتناول م��ا ب��ني فنجانني إل��ى 5 
فناجني م��ن ال��ش��اي يوميا، كما 
ي��ن��ص��ح��ون ب��ت��ن��اول��ه م��ن دون 

محليات صناعية.
وي������ف������ض������ل األط�������ب�������اء 
واالختصاصيون، مثل الطبيب 
ك���وري، أن يتم ت��ن��اول الشاي 
ال��ورق��ي وليس املعد واجلاهز، 
وي��ع��ت��ب��رون ال��ش��اي األخ��ض��ر 
أفضل أنواع الشاي وأكثره فائدة 

للصحة.

5 فوائد رائعة لشرب الشاي »يوميًا«

alwasat.com.kw

واشنطن تستضيف بطولة العالم للـ»بوكيمون«
يتوافد الكبار والصغار على حد سواء هذا األسبوع 
إل��ى العاصمة األميركية، واشنطن، للمشاركة في 

بطولة العالم للعبة بوكيمون. 
وم��ن املتوقع أن يشارك أكثر من 7500 شخص 
من 49 دولة في هذه املسابقة التي تنظم سنويا في 
واشنطن، والتي انطلقت اجلمعة وتستمر حتى األحد 

18أغسطس.

وال��الف��ت أن غالبية احل��اض��ري��ن يبدو أنهم في 
العشرينات من العمر أو أكبر سنا، بحسب وكالة 
»فرانس برس«. وقالت أماندا غانكل التي كانت ترتدي 
مالبس شخصية »بيكاتشو« الصفراء الشهيرة والتي 
أت��ت برفقة شقيقها ال��ت��وأم حل��ض��ور املسابقة من 
بيتسبرغ ممازحة »أن��ا في الرابعة والعشرين من 

العمر لكنني أعرف أنني أبدو صغيرة«.

وم���ن ال��واض��ح مل���اذا ي��ح��ب األوالد شخصيات 
بوكيمون، لكن بالنسبة إلى األشخاص األكبر سنا، 
متثل هذه الشخصيات الصغيرة احلنني والتجدد في 

آن واحد.
وأطلقت سلسلة بوكيمون في اليابان العام 1996، 
لكنها لم تشهد رواجا في الواليات املتحدة حتى أوائل 

األلفية اجلديدة.

7 Monday 19th August 2019 - 13 th year - Issue No.3501االثنني 18 ذو احلجة 1440 ه�/ 19 أغسطس  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3501

ت��زّي��ن ق��ط��ار مدينة ع��ط��ب��رة، شمالي 
ال��س��ودان، لالنطالق م��رة أخ���رى صوب 
اخل��رط��وم، واصطف املواطنون ملوحني 
بعالمات النصر، فيما علت الرايات الوطنية 
والهتافات املدنية، ومن ثم أطلق صافرة 
بدء الرحلة، عشية اجلمعة، ليلحق بركب 
احملتفلني بإعالن الدولة املدنية بساحة 

اخلرطوم في قلب العاصمة. 
هو ذاته القطار الذي ارتبطت به قلوب 
السودانيني قبل األجسام وامتأل حتى فاض 
جوفه وظ��ه��ره ب��ال��ث��وار، ليمنح اعتصام 
ال��ق��ي��ادة العامة ف��ي شهر أب��ري��ل املاضي 

أكسير البقاء والصمود.
ف��ي مدينة ال��دام��ر، ش��م��ال ال��س��ودان، 
توقف القطار ليال للتزود مبزيد من الثوار 
احملتفلني غير أن مقاعد القطار بعرباته 

السبع امتألت عن آخرها.
توقف القطار لساعتني من الزمن، ومن 
ثم عال هتاف »الدامر وعطبرة واح��د وما 

بتفرقنا مقاعد«.
وف���ي ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر وع��ن��د مدينة 
شندي خ��رج مواطنو املدينة الستقبال 
القطار، ورددوا هتافات لطاملا تردد صداها 
باعتصام القيادة العامة للجيش السوداني 
حيث هتفوا »الشاي بي جاي شاي ما عادي 
ومعاهو زالبية كمان«، هنا يكرم أهالي 
شندي القادمني من مدن الشمال، ومن ثم 
ميضي القطار نحو اخلرطوم التي تزينت 
لتدشني الدولة املدنية، وذلك بتوقيع وثائق 

الفترة االنتقالية.
كالغمام مضى القطار مدفوعا برياح 
التغيير كلما م��ّر مبدينة أو قرية، وعلى 
ح��واف والي��ة اخلرطوم بلغ قطار عطبرة 
مدينة اجليلي عند التاسعة م��ن صباح 

السبت. يقول أحد املستقبلني القطار من 
سكان مدينة اجليلي »كنا نود الذهاب لقاعة 
الصداقة وحضور توقيع االتفاق، لكن هذه 
اللحظة تستحق البقاء هنا واستقبال قطار 

عطبرة«.
بجانبه تقف سيدة ثمانينية، تتدثر 
بعلم ال��س��ودان، تتوكأ على عصاة تهش 
بها ضعف السنني و تهتف )منصورين 
بإذن الله(، تتداخل معها أصوات األطفال 
مرددة »حرية سالم وعدالة..مدنية خيار 

الشعب«.
عند مدينة الكدرو تأبى اجلموع إال أن 
توقف مسار القطار، بالترحاب واألناشيد 
والهتافات والضيافة، ويحتشد القطار 

ب��احمل��ت��ف��ل��ني، ومت��ت��ل��ئ أس��ط��ح ع��رب��ات��ه 
ونوافذها ومقاعدها، والقطار يزداد عزما 
كعزم الشعب السوداني الذي ينشد املدنية.

في مدينة شمبات شمال اخلرطوم، خرج 
الشبان والشيب واألط��ف��ال فاحتني أذرع 
املدينة للقادم، ويعلو صوت القطار فوق 

اجلميع منطلقا صوب العاصمة.
وفي محطة جاكسون بوسط اخلرطوم، 
التحم ال��ث��وار القادمون من م��دن الشمال 
باملستقبلني من اخلرطوم، ومن ثم سارت 
مواكب احملتفلني صوب ساحة احلرية لبدء 
االحتفاالت الشعبية بتوقيع وثائق الفترة 
االنتقالية بني املجلس العسكري االنتقالي 

وقوى احلرية والتغيير.

قطار عطبرة يعانق »املدنية« في قلب اخلرطوم

ملشي وركض أسهل.. علماء 
يبتكرون »الشورت اآللي«

يسعى الكثير من األش��خ��اص ملمارسة األنشطة واملشي خالل 
حياتهم اليومية، إال أن الشعور بالتعب قد يقف حائال بينهم وبني 
حتقيق ذلك الهدف، األمر الذي دفع علماء البتكار »شورت« آلي، يسّهل 

املشي أو الركض على مرتديه. 
وي��زن هذا الشورت البيوميكانيكي 5 كيلوغرامات، وهو مزود 
ببطارية حتيط باخلصر، بينما يقع احمل��رك عند مستوى الكليتني 

ويشّغل أسالكا تساعد في املجهود الذي تبذله الساقان.
ويرصد هذا اجلهاز طريقة مشي الشخص، ويتكّيف معها، ويأمل 
مبتكروه في أن قد يصبح استخدامه رائجا في أوس��اط اجليش 
ومجال الطب. ومن شأن هذا السروال القصير أن يساعد شخصا في 
صحة جيدة على حتسني أدائه، أو احلد من تعب اجلندي الذي يتنقل 
بصعوبة بسبب املعدات التي يحملها، بحسب ما أوضح كونر والش، 
 Wyss Institute for Biologically « أحد الباحثني في معهد

Inspired Engineering » التابع جلامعة هارفارد.
وأضاف: »أظن أننا تخطينا مرحلة مهمة بفضل هذا اجلهاز نحو 
أجهزة ق��ادرة على مساعدة الناس في نشاطاتهم اليومية بطرق 

مختلفة«، وفق ما ذكرت وكالة »فرانس برس«.
ويستند هذا االبتكار التكنولوجي القائم على معادلة حسابية على 
3 لواقط استشعار، وفي وسعه معرفة نوع النشاط الذي يقوم به 

مرتديه »في 99 باملئة« من احلاالت ليتكيف معه.
كما أن بطارية الشورت اآللي صاحلة ملسافة 10 كيلومترات، مشيا 

أو ركضا، وسبق أن مت جتريبها في بيئات متعددة.
ويطمح الباحثون إلى توسيع نطاق استعمال هذا الشورت ملساعدة 

األشخاص الذين يعانون من شلل جزئي.


