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االشعة املقطعية
وخطر االصابة

بالسرطان

نموذج يتوقع
حركة االوبئة بناء عىل

نظرية اجلاذبية 
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أفاد مجموعة من الباحثني بأن
اإلشعة املقطعية التي يجريها
األطباء على جسم اإلنسان قد

تعرضه ملعدالت من اإلشعاع
معادلة لتلك التي انبعثت عن

القنبلة التي ألقيت على مدينة
هيروشيما اليابانية. 

يذكر أن اإلشعة املقطعية
باستخدام الكمبيوتر تعتمد يف

عملها على إشعاعات مؤينة
بهدف التقاط صور للجسم

للكشف عن العديد من األمراض
مبا فيها السرطان. 

لكن مجموعة من العلماء
األمريكيني من جامعة كولومبيا

أوضحوا يف دورية "رادياشن"
)اإلشعاع( أن األشعة املقطعية
قد تكون سببا لإلصابة مبرض
السرطان. وحذر فريق العلماء

األمريكي األصحاء من عدم
اخلضوع جللسات اإلشعة

املقطعية يف إطار عملية الكشف
الدوري على صحتهم التي قد

يقومون بها. 
لكن العلماء األمريكيني أكدوا أن

الفوائد التي يحصل عليها
األشخاص الذين يعانون من

مرض ما من إجراء أشعة
مقطعية على أجسادهم بصفة

مستمرة تأتي يف املقام األول قبل
اخملاطر التي قد تهددهم من
جراء التعرض لإلشعاعات. 

يذكر أن عددا كبيرا من األصحاء
يف الواليات املتحدة يخضعون

بصورة متكررة إلى اإلشعة
املقطعية تصل يف بعض األحيان
إلى مرة كل عام كجزء من عملية
الكشف الدوري على أجسامهم. 

واستعان ديفيد برينر، رئيس
فريق العلماء، وزمالؤه يف

دراستهم عن تأثير األشعة
املقطعية على اجلسم ببيانات

عن حجم اإلشعاع الذي تعرض
له أهالي مدينتي هيروشيما
وجنازاكي بعد إلقاء قنبلتني

ذريتيني عليهما يف نهاية احلرب
العاملية الثانية يف عام .1945 

وقدر العلماء األمريكيون أن
كمية اإلشعاع التي تترسب يف
الرئة واملعدة بعد جلسة أشعة
مقطعية واحدة تعادل معدل

اإلشعاع يف أجسام بعض الناجني
من القنبلتني الذريتني يف

هيروشيما وجنازاكي الذين
تعرضوا ألقل معدالت من

اإلشعاعات أثناء االنفجارين
الذريني. 

ويعد أولئك الناجون األكثر
عرضة لإلصابة باألورام

السرطانية نتيجة لكمية
اإلشعاعات التي ترسبت يف

أجسامهم األمر الذي يعني أن
األشعة املقطعية قد تزيد من

خطورة اإلصابة بالسرطان
بدورها. 

وقدر العلماء أنه إذا خضع
مجموعة من األشخاص

البالغني من العمر 45 عاما
لألشعة املقطعية مرة واحدة فإن

شخصا من كل 1200 قد يصاب
باألورام السرطانية. 

لكن إذا خضع مجموعة من
األشخاص البالغني من العمر

45 عاما لألشعة املقطعية مرة يف
كل عام على مدار 30 عاما فإن

خطر اإلصابة بالسرطان
فسيزيد ليكون شخصا من بني

كل 50 شخصا. 
وأشار برينر إلى أن مخاطرة

اخلضوع لألشعة املقطعية قد
تكون مبررة إذا أجريت على

شخص لديه أعراض السرطان
ألنها تفيد يف اكتشاف الورم

بسرعة ومعاجلته. لكن األمر
يختلف مع األصحاء الذين

يستخدمون األشعة املقطعية
كوسيلة للكشف الدوري، فهنا

تفوق خطورة هذه األشعة
فائدتها. 
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طور باحثون من جامعة
بنسلفانيا األميركية منوذجا

لتوقع اجتاهات انتشار
األوبئة بناء على توقع أمناط

انتقال األفراد بني املدن.
وعلى عكس االعتقاد السائد

بأن األفراد، وكذلك
األمراض، يتحركون أوال إلى
املدن القريبة وبالتالي تكون

هي األكثر عرضة النتشار
الوباء، خلص النموذج

اجلديد إلى أنهم يتجهون
أوال، مبا يحملون من

أمراض، إلى املدن كبيرة
احلجم. 

واعتمد الباحثون يف
نظريتهم تلك على معادالت

نظرية اجلاذبية بني الكواكب،
إضافة إلى نظريات األوبئة
التقليدية وعلم االجتماع

ونظرية النقل.
وفقا لنظرية اجلاذبية،

يتمتع الكوكب األكبر حجما
بجاذبية أعلى.

وباملثل طبقا لفرضية
تصميم النموذج اجلديد،

تكون املدن األكبر حجما أكثر
جاذبية للمسافرين من املدن

القريبة. ومن ثم فإن
احتماالت انتشار األمراض

الوبائية، كمرض سارس مثال،
هي أعلى يف املدن الكبيرة أو

العواصم منها يف املدن
الصغيرة القريبة من املدن
التي ظهر فيها املرض أول

األمر.
والختبار هذه الفرضية، قام

فريق الباحثني بقيادة
الدكتور أوتار بيورنستاد
بدراسة سجالت مرض

حصبة األطفال يف كل من
إجنلترا وويلز، حيث إن هذه

السجالت تكاد تكون كاملة
منذ األربعينيات من القرن

املاضي وحتى اليوم.
كما أنها تتابع أسبوعيا ظهور
وباء احلصبة يف 1000 مدينة

و450 منطقة ريفية منها
إجنلترا وويلز.

وتظهر نتائج الدراسة جناح
النموذج يف توقع الكيفية

التي انتشر بها وباء احلصبة
يف إجنلترا مبستوى عال من

الدقة.
وقد أعلنت النتائج يف مؤمتر

اجلمعية اإليكولوجية
األميركية بوالية أوريغون يوم

5 آب، ونشرت يف عدد هذا
الشهر من مجلة "أميركان

ناتشور أليست".
يف اخلطوة التالية، يزمع

الباحثون التعاون مع مركز
جون فوغارتي الدولي )أحد

فروع املعاهد الوطنية
األميركية للصحة(

لالستفادة من البيانات
املتوافرة للمركز عن انتشار

وباء األنفلونزا عامليا،
الختبار قدرة النموذج

اجلديد على توقع انتشار
ذلك الوباء، كما فعل مع

احلصبة.
وذكر الدكتور بيورنستاد أن

ذلك النموذج "سيساعد إلى
حد كبير يف حتديد ما هي

املدينة التالية التي
سيضربها وباء ما. فلو أن

هناك احتمالني الجتاه
انتشار الوباء إما إلى مدينة

على بعد 50 كلم وعدد
سكانها 100 ألف نسمة، أو

إلى أخرى تبعد نفس املسافة
ولكن عدد سكانها 200 ألف

نسمة، فأغلب الظن، بحسب
منوذج بيورنستاد، أن الوباء

سيصيب الثانية".

أفـــاد أختـصـــاصيـــو النـســـائيــة يف كـليــة
الـطب بجـامعــة روشيـستـر األمـريـكيـة.
أن إنـقــــــــاص الــــــــوزن يـحــــــسّـــن فــــــــرص
اإلبــاضــة وعــدد الـبــويـضــات املـنــطلقــة
عـنــد الــسـيــدات الــسـمـيـنــات املـصــابــات
ـــــــــة وضـعـف مبــــــشــكـالت يف اخلــــصـــــــــوب

املبايض.
وأوضح الـبـــاحـثـــون أن مـتالزم املـبـيـض
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قـــد يـتـــسـبــب اجللـــوس دون حـــركــــة لعـــدة
سـاعـات أمـام الـتلفـزيـون يف إصـابــة أسفل
الظهـر بـآالم حـادة رمبـا يـستغـرق عالجهـا

شهورا أو سنوات. 
هذا مـا توصلـت له دراسة نـشرت يف مـجلة
نــيـــــو ســـــايــنــتــــســت الــتــي أشـــــارت إلـــــى أن
العضالت التي تعمل عادة باستمرار لدعم
أسفل الـظهر قد تـبلى متامـا و"تتوقف عن

العمل" فعليا بفعل ساعات من اخلمول.

كيف تتعامل مع العطل
املفاجئ؟

أمـر طـبيعـى أن يحــدث عطـل أو خطـأ فـني يف
حــــاســــوبـك فـتــــواجهـك مـــشـكالت مــثل عــــدم
القدرة على فتح قوائم بعض البرنامج أو عدم
ظهــــور مــــؤشــــر املــــاوس، أو أن تـكــــون الــصــــورة
اخلاصة بواجهة عرض البرنامج غير مكتملة
وقــــد يــنقـــصهـــــا بعـــض األزرار أو القــــوائـم، يف
معـظـم األحـــوال يكـــون الــسـبـب هـــو عــطل يف
العـرض علـى الـشـاشـة وقــد يكـون الـسـبب هـو
تـثبـيت مكـونـات جـديــدة مثل املـاوس أو املـودم،

ثمـة جهـود ودراسـات عـلميـة جتـري حـاليـا
يف أملــــانـيـــــا إليجــــاد الـعالج األمــثل ملــــرض
طنـني أو ضجـيج األذن، الــذي يعـــاني مـنه

حوالي 31 مليون أملاني.
فقـد قـرر فـريق طـبي أملــاني إجـراء جتـربـة
علــــى دواء جــــديــــد مـــســتخــــرج مـن نـبــــات
الياسمني لـعالج األشخاص الذين يعانون

من طنني األذن املزمن.
رئـــيـــــــس قـــــــســـم طـــب أمــــــــــراض األذان يف
مستـشفى الشاريـتية يف العاصمـة األملانية
بــــرلـني، رايـنــــر فــــان يــــان، أكــــد أن أسـبــــاب
الــضجـيج نـــاجـمـــة يف أغلـب األحـيـــان عـن
خيـبة األمل واإلرهـاق، إضافـة إلى مـشاكل

يقول الطـالب ابن الثمـانية عشـر عاما
آشلـي تـــان الـــذي يـبعـث مبـــا بـني 1300
و1500 رســالــة مـكتــوبـــة عبــر هــاتفه يف
ــــدي الــــشهــــر "هــــذا الـــشـكـل املفـــضل ل

للتواصل". 
يحـــذر االطـبـــاء مـن االفـــراط يف هـــذه
الــرســائـل. ويبــدون قلقـــا من االصــابــة
بــــاالجهـــاد الــتكـــراري "آر إس آي" وهـي
حـالة مـرتبطـة مبن يـشتغلـون بأعـمال
تـتــطلـب االسـتخـــدام املــتكــــرر للـــوحـــة

املفاتيح أو فارة الكمبيوتر. 
يقـــول الـــدكـتـــور لـيـم بـنج هـــاي كـبـيـــر
االستشـاريني يف جـراحة الـيد يف مـركز
مــاونـت إلـيــزابـيـث الـطـبـي "يف كل مــرة
يــضغــط املـــرء فـيهـــا إصـبعـيـه االبهـــام
والـسبـابـة يحـدث بــذلك ضـغطـة علـى
مفـــصل قــــاعــــدة االبهــــام تــــزيــــد علــــى
ضغـطــة االصبـعني بـخمـس إلـى عـشـر

مرات ". 
ومرسل الـرسالـة املكتـوبة علـى الهاتف
احملـمــول يــسـتخـــدم االبهـــام يف العــادة
لـطبـاعـة الـرسـالـة مـتحكمـا يف الهـاتف

باالصبع السبابة. 
ــــى يقــــول لــيــم إن االمــــر "يــتــــوقـف عل
املــستخــدم" يف أنه مع مـرور الــوقت قـد
ـــــد املفــــصل أو يف يحــــدث الـــتهــــاب عــن

االوتار. 
الحظ قسم جراحات اليد واجلراحات
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رســائـــل النقــــال هلـــــا مضـارهــــا الـصحيـــــة 
بتغيير عاداتهم ليست باالمر الهني. 

يقول تـان إن تقليـل الوقت املـنقضي يف
إرسـال الـرسـائل ليـس خيـارا يـبحثه يف
الـوقت احلاضـر. واعترف عـديدون من
أنــداده بــأنـهم يــرسلـــون أكثـــر من ألـفي

رسالة يف الشهر. 
ويوضح تـان "أمرا مريحا. ميكن للمرء
أن يـــرد يف أي وقـت يـــريـــده وهـــذا أســـرع
ــــــدي مــن االتـــصـــــــال)الهـــــــاتفــي(". يــب
االطبـاء الـنفـســانيــون حيـرة إزاء املـيل
ـــــى هـــــذا املــــسلــك. وتقـــــول ـــــواسع إل ال
مـجـــــــدالـــني لـــيـــم مـــن الـعـــــــامـلـــني يف
مـــسـتـــشفــــى اجلــــامعــــة الــــوطـنـيــــة إن
الــــرســــائـل القــصـيــــرة تـتـيـح للـــشـبــــاب
ــــة مــن مــتــــسعـــــا للـــتعــبــيــــر دون رقــــاب
اآلخــرين. وتـضيف مـن املهم بــالنـسبـة
للمــستخــدمني أن يعـرفــوا الغـايــة من
هـــذه الـطـــريقـــة ويـــوازنـــوا بـيـنهـــا وبـني

التفاعالت الشخصية. 
تقـول ليم "حيـنما نـرى شخصـا ونفهم
لغـته اجلــســديــة ونــسـمع نـبــرة صـــوته
ــــــى ــــشـعــــــر بـعــــــاطـفــتـه نـحــــصـل عـل ون
معلـومــات أكثـر ممـا يكـون يف الـرسـالـة

)الهاتفية املكتوبة(". 
يقــول الطـبيـب النفـسـانـي جيـرالــدين
تــان إن هنـاك مـسـافـة بــدنيــة ونفــسيـة
آمنــة يف التــواصل بــالــرســائـل. و"ليـس

على املرء أن يرتبط بالطرف االخر".
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تقول شـارون سي إخـصائـية عالج الـيد
يف مستشفى شاجني العام إن الـ"آر إس
آي" يتجــاوز كثيـرا كــونه خطـرا حـينمـا
يقـوم مـدمنـو الـرسـائل القـصيـرة)علـى
احملمـول( بـأنــشطـة أخـرى مـثل ألعـاب

الكمبيوتر. 
ويف إرشــادات عــامــة مـن أجل ممــارســة
آمنـة لهـذا املـسلك تـوصـي سي بتـجنب
ــــة هــــذه قـــضــــاء وقــت طـــــويل يف كــتــــاب
الرسائل. وتقول "بعد 30 دقيقة استرح
أو بصيغـة أخرى اكـتب بضع رسـائل ثم

استرح". 
الحـــظــت ســي أن اســـتخــــــدم إصـــبعــي
االبهـام يـسـاعـد يف تــوزيع العـبء. كمـا
أنه مـن املـمـكــن أن نقـلل مـن حــــركــــات
االبهـام بـتخفيف سـرعـة الكتـابـة وملس
ـــــــــى ـــــــــرفـق والـلـجـــــــــوء إل املـفـــــــــاتــــيـح ب

االختصارات يف النص. 
وتـضيـف أن اختيـار هـاتـف يتنـاسب مع
حجـم يـــد مـــســتخــــدمه ســيحـــول دون
االضطـرار إلـى فـرد االبهـام لـكي تـصل

إلى مفاتيح احلروف. 
ويــــوجه لـيـم حتــــذيــــرا إلــــى الـــشـبــــاب
املهــــووس بهــــذه الــــرســــائل فــيقــــول إن
وجـود ألم حـاد عنـد قـاعـدة االبهـام قـد
يكــون مــؤشــرا علــى إصــابــة بــالـ "آر إس

آي". 
لكن محاولة إقناع عشاق هذه الرسائل
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عـشــر سنــوات لكـي يتـرك الـ"آر إس آي"
بـصمـته علـى مــستخــدمي الـكمـبيـوتـر
ــــــامه العـــــاديــني. ومـــــازال االمـــــر يف أي
ـــــة ملعــتــــادي إرســــال ــــالــنــــســب ــــى ب االول
ــــى الهــــاتف الــــرســــائـل القــصـيــــرة )عل

احملمول(". 

ـ ـ ـ ـ
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الــــدقــيقــــة يف مـــسـتــــشفــــى اجلــــامعــــة
الـــوطـنـيـــة زيـــادة يف حـــاالت االصـــابـــة
بــــاالجهـــاد الــتكـــراري "آر إس آي" هـــذا
العــام. والحظ لـيم هـذا االجتــاه أيضـا

وهو يتوقع استمراره. 
يقـــول لـيـم "اسـتغـــرق االمـــر أكـثـــر مـن

ـ

مع الذيوع الواسع النطاق لتبادل الرسائل النصية القصيرة على الهاتف احملمول
أطلق مسؤولو الرعاية الصحية حتذيرات إلى املنتظمني يف هذه العادة بأن يقللوا
منها وإال تعرضوا خملاطر. واالطباء هم االكثر قلقا بشأن الصغار الذين أدمنوا كتابة
هذه الرسائل الواحدة تلو االخرى على هواتفهم احملمولة دون اضطرار إلى تفاعل

شخصي مع الطرف االخر.  حتـذيــــــر: 

التلفزيـــون يعــّرض عضـــالت الظهـــر للتلـــف
تـتوقف عن عملها يف تخفيف الثقل". كما
أظهـرت الـدراســة أيضـا أن "إعــادة تنـشـيط
العــــضالت قــــــد تـكــــــون عـــملــيــــــة بـــطــيــئــــــة

وصعبة".
ورغـم الـتــــدريـبــــات الــــريــــاضـيــــة لـم تـــشف
عــضـالت ظهــــر بعــض املـتــطـــوعـني الـــذيـن
خـضعــوا للمــراقبـة علـى مــدى ستـة أشهـر
بعـــد انـتهـــاء جتـــربـــة الـبقـــاء يف الــســـريـــر

ثمانية أسابيع.

وأجــرى فــريق مـن الـبــاحـثـني مـن جــامعــة
كـوينـزالنـد بـأستـراليـا الـدراسـة علـى عـدة
شـبــــان مـتــطــــوعـني مـن الــــذكــــور مـكــث كل

منهم على سريره ملدة ثمانية أسابيع.
وقـالت جولي هايدز عـضو الفريق البحثي
جمللـــة نـيـــو ســـايـنـتــسـت إن اجللـــوس أمـــام

التلفزيون قد يكون له نفس التأثير. 
وتـــابعـت "هـــذه أول دراســـة تــظهـــر أن هـــذه
العــضالت الـتـي حتـمــي العـمــــود الـفقــــري

هـل يعالـج مـرض طنـيـن األذن باليــاسمـيــن؟
أن احلــيـــــوانــــــات تعـــــانــي أيــضـــــا مــن هـــــذه
املــشـكلـــة، ولكـن تـبـني أن الفـئـــران عـنـــدمـــا
تصـاب بضجيـج اإلذن يعتريهـا نوبـة هياج،
ولكن مـن خالل إعطـاء محلـوالت عـشبيـة
مـن نـبــات الـيــاسـمـني للفـئــران، تـبـني أنهــا

حتدث بعض الراحة من الضجيج.
وقـال فـان يـان، ولهـذا ينـوي فـريقه الـطبي
جتـربتـه على اإلنـسان للـتأكـد من نـتيجته

اإليجابية. 
ويذكر أن بعض البحوث الطبية قد أشارت
إلــــى أن مــــرض الــطـنـني سـبـبـه شعـيــــرات
مــوجــودة يف األذن الــوسـطــى، لكـن بحــوثــا

أخرى فنّدت ذلك. 

عائلية، مشددا على أنها ليست وراثية. 
ونصح أولئك الذين يصابون فجأة بطنني
يف األذن بـاخللـود إلـى النــوم، مسـتبعـدا أن
يــــصـــــــاب الـــــــذي يـعـــــــانــي مــن الــــضـجــيـج
بالـصمم، بحـسب ما جـاء يف وكالـة األنباء
اإلمــاراتـيــة. وشــدد فــان يـــان علــى أهـمـيــة
االبتعـاد عن استعـمال جهـاز السـمع، وقال
"إن اجلهـاز يلحق ضـررا كبـيرا عـلى حـاسة
السمع التي يعـاني منها صاحب الطنني."
وأوضح أن الــــذي يعـــانـي مـن هـــذا املـــرض
يـــــــســـمـع جـــيـــــــــدا، إال أنـه ال يـــــــســـتـــــطـــيـع

االستيعاب بشكل تام.
وبيّـن فان يان أن فريقه العلمي توصل إلى

ختفيــف الــوزن يزيــد عــــــدد البويضــــات عنــد السيـدات
املبيض مـتعدد الكـييسـات، ممن أكملن
برنامجا خاصا للتغذية والرياضة ملدة

24 أسبوعا.
أن أوزان النـســاء يف مجمـوعـة احلـميـة
ـــريـــاضــــة نقــصـت بـــشـكل مـلحـــوظ وال
وحتــسـنـت أمنــاط اإلبــاضــة املـنـتـظـمــة
لديهن بحوالي 9 - 16 مـرة مقارنة مع

السيدات الالتي لم ينقصن أوزانهن.

ـ ـ ـ ـ

يزداد تعقيدا يف ظل الزيادة الهائلة يف
معدالت البدانة بني النساء.

ــــة به بـني حـيـث يــصـل معـــدل اإلصـــاب
السمينات إلى نحو 70 يف املائة.

ـــــــاء يف دراســـتـهـــم الـــتـــي ووجـــــــد األطـــب
نشرتها مجلة /اخلصوبة والعقم/.

بعـــــد تقــيــيــم فــــرص احلــمل عــنــــد 38
سيــدة من البـدينـات املصـابـات مبتالزم
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ـــــذي يـــســبــب مـــتعـــــدد الـكــيــيـــســـــات ال
مـشكـالت اخلصـوبــة، ينـتج عن تـضخم
املـبايـض املصحـوب بالـبدانـة ومشكالت
الطـمث والعقم، لذا فـان إنقاص الوزن
قـد يـزيـد فـرص احلمل واإلجنـاب عنـد
الــسـيـــدات الـبـــديـنـــات املـصـــابـــات بهـــذا

املرض.
وأشار اخلبراء إلى أن عالج هذا املرض

ـ ـ ـ ـ ـ

أظهــــرت دراســــة حــــديــثــــة أن
العـيش قــرب محطـات التـزود
بالـوقود رمبـا يزيـد احتماالت
ـــة األطفـــال بــســـرطـــان إصـــاب
الـــــــــــــدم املــعـــــــــــــروف بـــــــــــــاســــم
اللـــوكـيـمـيـــا. ووجـــد العلـمـــاء
الـذين أجروا دراسة عـلى أكثر

ـ ـ ـ ـ
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العيش قرب حمطات الوقود يعرض األطفال لرسطان الدم
وأظهـــرت الـــدراســـة أيــضـــا أن
احتمـاالت اإلصـابـة بسـرطـان
غـيــــر ملفـــاوي حـــاد هـي ســبع
مـــرات بــني األطفـــال الـــذيـن
يعــيــــشـــــون قــــــرب محـــطـــــات
ــــزيــن أو مــــرآب ســيــــارات الــبــن

جتاري.
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ويقـــول الـبـــاحـثـــون إن معـــدل
ــــدى ــــا ل ــــوكــيــمــي انــتـــشـــــار الل
األطفـال هـو أربع حــاالت بني
كـل 100 ألف طفـل، لكـن هـــذا
النوع من السرطان هو األكثر
ـــــدى األطفــــال يف شــيــــوعــــا ل

الدول املتقدمة.
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ـــــطـفـل مـــن 500 رضـــيـع أن ال
الذي يقع منزله قرب محطة
بـــنـــــــــزيـــن أو مـــــــــرآب إلصـالح
الـــسـيـــارات، يـــزيـــد احـتـمـــال
ــــا أربع ـــوكـيـمـي ــــالل إصـــابــته ب
مــرات عـن الــطفل الـــذي يقع

منزله بعيدا.
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جهازك ليقوم بنفس النتيجة. 
يف بعــض احلـــاالت، خـــاصـــة يف حـــالــــة إغالق
اجلهـاز اضطراريـا نتيجة وجـود مشكلـة، يقوم
Temporaryبـوضع ملفات مـؤقتة Windows 
Hard علــى مــشغل األقــراص الــصلـبــة Files 
 Drive هــــذه امللفـــات تــسـبــب غلق الـنـظـــام يف
املــسـتقـبل لــذلـك يفــضل بعــد إعــادة تــشغـيل
اجلهــاز تــشغـيل بــرنـــامج  Scan Disk إلزالــة
Windowsهـذه امللفـات ويقـوم نظـام التـشغيل
عــادة بـتــشغـيل هــذا الـبــرنــامـج تلقــائـيــا عـنــد
تـــشغـيـل الكـمـبـيـــوتــــر بعـــد أي عـملـيــــة إغالق

اضطراري .

حفــظ املـلفــــات املفـتـــوحـــة يف أي تــطـبــيقـــات
أخــري ثـم أغلقهـــا حتــى ال تفقــد املـسـتنــدات
املفتـوحــة أو التعــديالت التـي متت علـيهـا. ثم
اضغط  Ctrl + Alt +Deleteمرة أخري لتغلق

البرنامج الذي يحتوي على املشكلة . 
Ctrl + Alt +لــو استمـر تـوقف الـنظـام اضغط
Ctrlأو انقـــر Shut Down ثـم انقـــر زر Delete 

 Alt + Delete +مرة أخرى.
Windowsهـذا األمـر يـؤدي الـى إعـادة تـشغيل
مــــرة أخــــري، فــــإذا لـم يـنـجح هــــذا اإلجــــراء.
اضغـــط علـــــى مفــتـــــاح  Resetاملـــــوجـــــود فـــــى

بتنفيذها. 
و استمر نظام التشغيل Windowsيف التوقف
Ctrl + Alt + Deleteعـــــن الــعـــــمــل، اضــغــــــــط
فتـظهــر قـــائمــة بجـميـع البــرامـج التـي حتت

التنفيذ، انقر اسم البرنامج املتبوع بعبارة
End Taskثــــــم انــقـــــــــــــــر زرNot Responding 
وبهـــذه الـطـــريقـــة تــسـتـطـيـع غلق الـبـــرنـــامج
املــــســبـــب للــمــــشــكلـــــــة والعــــــودة الــــــى نـــظــــــام

Windows التشغيل
إذا لم حتـصل علــى أي نتـيجــة عنــد الـضغـط
عـلـــــــى مـفـــــــاتــيـح Ctrl + Alt +Deleteحـــــــاول

ـ

وفـى حـاالت أخــري يكـون الـسـبب هـو تـشـغيل
بــرنـــامجـني أو أكـثــر ممــا يــسـبـب تعــارضـــا مع
بعضهــا، لكي تعـالج املــوقف نعمل بـاخلطـوات

التالية:
أول خـــطـــــــوة يجـــب القــيـــــــام بهــــــا هــي إعــــــادة
الــسـيــطـــرة الـــى الـنــظـــام مـن جـــديـــد، حـتـــى
تــستـطـيع حفــظ ملفـــاتك املـفتــوحــة وإغالق
بـرامجهـا، حتـسبــا ألي سبب قـد يـؤثـر علـيهـا،
واتبع اخلـطوات الـتالـية لتتـمكن من الـتعامل

مع Windowsمن جديد : 
انـتظـر عـدة دقـائق حتـى ينـتهي البـرنـامج من
تنـفيــذ كــافــة األوامــر والـعمـليـــات التـي يقــوم
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