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تشيلسي يعرض على نجمه عقدا جديدا
ــدا، خــال  ــدا جدي ــى نجمــه عق ــأن تشيلســي ســيعرض عل ــاء، ب ــة أمــس الثاث ــر صحفي ــادت تقاري أف

ــة. ــرة المقبل الفت
ووفًقــا لمــا ذكرتــه صحيفــة »تايمــز«، يــرى مســؤولو تشيلســي أن الاعــب البرازيلــي تياجــو ســيلفا، هــو 
المخضــرم المثالــي لتوجيــه المواهــب الشــابة الجديــدة فــي النــادي، ولذلــك ســيعرض عليــه البلــوز البقــاء 

لمــا بعــد عيــد ميــاده 39.
وكان ســيلفا )38 عامًــا(، مصــدر إلهــام 
تشيلســي منــذ انضمامــه للفريــق مــن 

ــام 2020. ــي الع ــان ف باريــس ســان جيرم
الماضــي،  العــام  وصولــه  ومنــذ 
ركــز المالــك تــود بويلــي علــى تجنيــد 
فــي  بمــا  الشــابة،  المواهــب  أفضــل 
ذلــك المدافعيــن ويســلي فوفانــا )22 
عامًــا(، وبينــوا بادياشــيل )21 عامًــا(.

إعجــاب  أيضًــا  ســيلفا  وأثــار 
مدربــه الحالــي جراهــام بوتــر مــن »ســلوكه وقدراتــه«، وفقــا لمــا ذكرتــه الصحيفــة ذاتهــا، التــي أضافــت أن 

ســيلفا وزوجتــه اســتقرا فــي لنــدن وســعداء بالبقــاء.
وبعــد مشــاركته مــع البرازيــل فــي كأس العالــم، ظــل ســيلفا محتفظــا بلياقتــه، علمــا بأنــه شــارك فــي 30 

مبــاراة مــع النــادي والمنتخــب حتــى اآلن هــذا الموســم.
وتابعــت الصحيفــة، أن ســيلفا يريــد اللعــب علــى أعلــى مســتوى بعــد عيــد ميــاده األربعيــن، وهــو الــذي 
خــاض 105 مباريــات مــع »البلــوز« منــذ انضمامــه قبــل موســمين ونصــف، وفــاز معــه بــدوري أبطــال أوروبــا 

وكأس الســوبر األوروبــي وكأس العالــم لألنديــة.

سر فشل انتقال جريزمان إلى مانشستر يونايتد
كشــف تقريــر إســباني، أمــس الثاثــاء، عــن ســبب فشــل انتقــال الفرنســي أنطــوان جريزمــان، نجــم 

أتلتيكــو مدريــد، إلــى صفــوف مانشســتر يونايتــد.
ــا لشــبكة »ســكاي ســبورتس«، فــإن جريزمــان ارتبــط باالنتقــال إلــى الشــياطين الحمــر فــي صيــف  ووفق
2022، وكان ضمــن القائمــة المختصــرة 
ــة المــدرب  لدعــم الهجــوم فــي كتيب

إريــك تيــن هــاج.
إلــى  البريطانيــة  الشــبكة  وأشــارت 
أن مانشســتر يونايتــد تواصــل أيضــا مــع 
ممثلــي جريزمان، قبــل الســفر إلــى مدريــد 
إلتمــام صفقــة كاســيميرو مــن ريــال مدريــد.

وأوضحــت أن مســتقبل جريزمــان كان 
غيــر واضــح فــي ذلــك الوقــت، رغــم تفعيــل 

أتلتيكــو لتمديــد اإلعــارة لمــدة 12 شــهرا.
وكشــفت الشــبكة البريطانيــة أن جريزمــان هــو مــن رفــض عــرض مانشســتر يونايتــد فــي ذلــك الوقــت، 

وفضــل االســتمرار مــع أتلتيكــو مدريــد معارا.
الميركاتــو  فــي  يونايتــد  مانشســتر  رادار  علــى  ليــس  أن جريزمــان  وذكرت »ســكاي ســبورتس« 
الشــتوي، ألنــه مــا زال ســعيدا فــي أتلتيكــو ويرغــب فــي البقــاء هنــاك عقــب شــراء عقــده مــن برشــلونة.

صفعة قوية لبرشلونة في الميركاتو الشتوي
ــو  ــدة فــي الميركات ــات جدي ــرام صفق ــة مــن رابطــة الليجــا بشــأن إب ــادي برشــلونة صفعــة قوي تلقــى ن

الشــتوي الجــاري.
ووفقــا لصحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” اإلســبانية، فــإن مســؤولي برشــلونة ظنــوا أن النــادي لديــه القــدرة علــى 
إبــرام صفقــات جديــدة فــي الشــتاء، عقــب اعتــزال جيــرارد بيكيــه، وانتقــال ممفيــس ديبــاي إلــى أتلتيكــو مدريــد.

ــم الهامــش المســموح بالتحــرك مــن  ــم يكــن يعل ــى أن برشــلونة ل ــة اإلســبانية إل وأشــارت الصحيف
ــي النظيــف. ــا لقانــون اللعــب المال ــه، وفق خال

وقالــت المصــادر إن برشــلونة استفســر فــي رابطــة الليجــا عــن هامــش األمــوال المســموحة للصفقــات الجديــدة، 
وجــاء الــرد بأنــه 3.5 مليــون يــورو فقــط.

وأضافــت أنــه فــي نهايــة األســبوع 
الماضــي، تلقــى برشــلونة أنبــاء أخــرى، 
بــأن النــادي ليــس لــدي أي هامــش 

إلبــرام صفقــات جديــدة.
برشــلونة  إدارة  أن  وذكــرت 
تــرى أن مــن الصعــب للغايــة ضــم 
صفقــات جديــدة فــي األيــام األخيــرة 
مــن الميركاتــو الشــتوي، ويجــب 

أوال بيــع بعــض الاعبيــن.
وكشــفت »موندو ديبورتيفــو« أن العاقــة المتوتــرة بيــن برشــلونة ورابطــة الليجــا ال تســاعد علــى 
حــل األزمــة، خاصــة أن الرابطــة عنيــدة فــي منــح تفســيرات حــول الهامــش االقتصــادي الخــاص ببرشــلونة.

صفقة التينية في أجندة أتلتيكو مدريد
يــدرس أتلتيكــو مدريــد، الحصــول علــى خدمــات ديفيــر ماتشــادو الظهيــر األيســر لنــادي النــس، بعــد 

نجــاح تجربــة التعاقــد مــع رينالــدو مــن الــدوري الفرنســي.
ويقدم الاعب الكولومبي ديفير ماتشادو، البالغ من العمر 29 عاما، مستويات رائعة مع النس هذا الموسم.

وذكــرت صحيفــة “آس” أن أتلتيكــو يــدرس ضــم ماتشــادو، رغــم أنــه لــم يتقــدم رســميا بعــرض 
للحصــول علــى الاعــب، الــذي ينتهــي عقــده مــع النــس فــي صيــف 2024.

ــن  ــادو م ــة وأن ماتش ــوس، خاص ــي بانك ــة للروخ ــة قوي ــا، إضاف ــال إتمامه ــة ح ــذه الصفق ــتكون ه وس
ــدوري الفرنســي.  ــي ال ــرة ف ــه مــن أفضــل األظه ــا أن ــي النــس، كم العناصــر األساســية ف

ويتألــق ماتشــادو فــي مركــز الظهيــر األيســر ويتقــن أيضًــا األدوار الهجوميــة، وجــذب أنظــار أنديــة أخــرى 
مثــل ريــال سوســييداد نظــرًا الحتماليــة رحيــل دييجــو ريكــو.

من جانبه، ال يريد النس، التفريط في جهود الاعب بسبب األداء الكبير الذي يقدمه هذا الموسم مع الفريق.

لوس أنجلوس ليكرز يضم الياباني هاتشيمورا
تعاقــد لــوس أنجلــوس ليكــرز مــع اليابانــي روي هاتشــيمورا، فــي صفقــة تبــادل، مــع واشــنطن ويــزاردز، 

تشــمل كندريــك نــان والعديــد مــن خيــارات درافــت، فــي دوري الســلة األمريكــي للمحترفيــن.
وشــارك هاتشــيمورا فــي 30 مبــاراة مــع واشــنطن ويــزاردز هــذا الموســم محققــا معــدل 13 نقطــة و4.3 

متابعــات و1.2 تمريــرة حاســمة فــي المبــاراة الواحــدة.
وقال مدير عام ليكرز روب بيلينكا في بيان »متحمسون للترحيب بروي وعائلته في لوس أنجلوس ليكرز”.

ــاح، هــذه فرصــة مــن خــال  ــز الجن ــي التشــكيلة ومرك ــة للعمــق ف ــد إضاف ــع »روي هاتشــيمورا يع وتاب
ــة”. ــارات رائع ــع بمه اكتســاب العــب يتمت

واختيــر صاحــب 24 عامــا، فــي المركــز التاســع فــي »درافــت« الــدوري عــام 2019 وحقــق خــال 4 مواســم، 
معــدالت 13 نقطــة و5.1 متابعــات و1.4 تمريــرة حاســمة.

ويأتــي وصولــه الــى كاليفورنيــا تزامنــا مــع معانــاة ليكــرز الــذي يكافــح لحجــز أحــد المراكــز المؤهلــة لخــوض 
ملحــق األدوار اإلقصائيــة »بــاي أوف«، إذ يحتــل بطــل 2020، المركــز 12 فــي الغربيــة بســجل ســلبي 25-22.

انسحاب مصارع يمني من مواجهة صهيوني 
ببطولة فرنسا

انســحب العــب المنتخــب اليمنــي للمصارعــة إبراهيــم الشــبامي مــن بطولــة الجائــزة الكبــرى للعبــة التــي 
تجــري منافســاتها فــي فرنســا.

وجــاء انســحاب ممثــل اليمــن 
 ٦1 وزن  الحــرة  المصارعــة  فــي 
القرعــة  وضعتــه  أن  بعــد  كغــم، 
الكيــان  العــب  مواجهــة  فــي 
إثــر  دانيــل بوبــوف،  الصهيونــي 
ــوزا فــي أول مواجهــات  تحقيقــه ف
العــب  حســاب  علــى  البطولــة 

أولويــات. أركان  فرنســا 
ولفــت مــدرب العــب المنتخب 

اليمنــي محمــد الصهبانــي إلــى أن التعويــض ســيكون فــي بطــوالت قادمــة، فــي ظــل مــا يمتلكــه الاعــب 
اليمنــي مــن قــدرات تؤهلــه للمنافســة فــي مختلــف البطــوالت.

آرسنال يستغل أزمة يوفنتوس إلرضاء أرتيتا
ــوة  ــى ق ــاظ عل ــو الشــتوي الجــاري، للحف ــد، خــال الميركات ــع العــب جدي ــد م يســعى آرســنال للتعاق

الفريــق ومواصلــة االحتفــاظ بصــدارة الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز.
ــي،  ــع األمريكي ويســتون ماكين ــد م ــم بالتعاق ــة، إن آرســنال مهت ــة “ذا صــن” البريطاني ــت صحيف وقال

ــون الثانــي الجــاري. العــب وســط يوفنتــوس، فــي شــهر يناير/كان
وخاض الدولي األمريكي 15 مباراة في الدوري اإليطالي هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا.

وأشــارت الصحيفــة اإليطاليــة 
إلى أن آرســنال يســعى الســتغال 
مــع  ليوفنتــوس  الحاليــة  األزمــة 
القضــاء اإليطالــي، والتــي تعــرض 
مــن  نقطــة   15 لخصــم  بســببها 
ــال  ــي باالنتق ــع ماكين ــده، ويقن رصي

إلــى الــدوري اإلنجليــزي.
يوفنتــوس  إدارة  أن  وأوضحــت 
حصــل  إذا  ماكينــي،  برحيــل  ستســمح 
علــى عــرض يبلــغ 18 مليــون إســترليني.

وكشــفت أن ميكيــل أرتيتــا، مــدرب آرســنال، طالــب اإلدارة بضــم العــب جديــد فــي خــط الوســط، 
ــرز الحاليــة. ــكيلة الجان إلضافــة عمــق إلــى تش

اجتماع يويفا يثير قلق يوفنتوس
ــي  ــاء، ف ــة، غــدًا األربع ــة التنفيذي ــد اجتمــاع للجن ــا«، لعق يســتعد االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم »يويف

ــون السويســرية. ــة ني مدين
ــد  ــوس، بع ــة يوفنت ــع أزم ــل م ــد تتعام ــة ق ــإن اللجن ــة، ف ــو ســبورت« اإليطالي ــة »توت وبحســب صحيف

النــادي  علــى  الموقعــة  العقوبــات 
مــن قبــل المحكمــة الفيدراليــة.

وكان اليوفــي قــد تلقــى عقوبــة 
مــن  نقطــة   15 بخصــم  كبيــرة 
رصيــده بمســابقة الــدوري، بجانــب 
إيقــاف بعــض مســؤوليه الســابقين 
قضايــا  إثــر  علــى  والحالييــن، 
»المكاســب الرأســمالية المــزورة”.

اجتمــاع  رغــم  أنــه  وأضافــت 
إال أن  لليويفــا،  التنفيذيــة  اللجنــة 

االتجــاه حاليــا هــو عــدم اتخــاذ قــرار، إال بعــد إعــان النتائــج النهائيــة مــن قبــل اللجنــة األولمبيــة اإليطاليــة، 
والتــي مــن المتوقــع صدورهــا فــي شــهر مــارس/ آذار المقبــل.

يشــار إلــى أن تقاريــر صحفيــة عديــدة، قالــت فــي األيــام القليلــة الماضيــة، إن اليويفــا قــد يعاقــب يوفنتــوس بحرمانــه 
مــن المشــاركة بــكل المســابقات األوروبيــة، بســبب االتهامــات والعقوبــات الموقعــة علــى النــادي.

سفيان أمرابط تحت قصف االنتقادات في إيطاليا
ــع  ــه بتراجــع المســتوى م ــي تتهم ــادات الت ــن االنتق ــد م ــط، العدي ــى العــب الوســط ســفيان أمراب تلق

ــال قطــر. ــي موندي ــرب ف ــع المغ ــه م ــا، رغــم تألق فيورنتين
وخسر نادي فيورنتينا في آخر مباراتين بالدوري اإليطالي أمام تورينو وروما.

ومنحــت صحيفــة “الجازيتــا ديلــو ســبورت”، 
فــي تقييماتهــا لاعبيــن  أمرابــط، 4.5 درجــات 

المشــاركين فــي لقاء فيورنتينــا وتورينــو.
وكتبــت الصحيفــة فــي تعليقهــا: »ال يمكــن 
مقارنــة أمرابــط بنفــس مســتواه فــي كأس العالــم، 
ولــم يســتمر حتــى نهايــة اللقــاء، وقــام المــدرب 

فينشــينزو إيتاليانــو بتبديلــه فــي الدقيقــة 54”.
النــادي، روكــو كوميســو،  وكان مالــك 
قــد رفــض االســتغناء عــن خدمــات أمرابــط 

ــة. ــرق األوروبي ــن الف ــد م ــح محــط أنظــار العدي ــا أصب ــال، بعدم ــي الموندي ــه ف ــد تألق بع
وال يــزال دييجــو ســيميوني مــدرب أتلتيكــو مدريــد، يطلــب ضــم الاعــب المغربــي، وكذلــك ليفربــول 

بقيــادة المديــر الفنــي يورجــن كلــوب.
ــا  ــف 2023، حينم ــي صي ــه ف ــتغناء عن ــا لاس ــأ فيورنتين ــد يلج ــب، ق ــع أداء الاع ــتمرار تراج ــال اس ــن ح لك
يتبقــى موســم علــى نهايــة عقــده مــع الفيــوال، خاصــة بعــد ارتفــاع قيمتــه الســوقية مــن 10 إلــى 25 مليــون يــورو. 
ــم  ــورد، ث ــى فين ــل إل ــه انتق ــدي، ومن ــد اســتهل مشــواره فــي صفــوف أوتريخــت الهولن ــط ق وكان أمراب

ــا. ــارًا فــي هيــاس فيرون ــروج، ولعــب مع ــوب ب كل

مينديز بعد طلب رونالدو: أنت مجنون
كشــف تقريــر صحفــي، أمــس الثاثــاء، عــن كواليــس جديــدة عقــب فســخ عقــد كريســتيانو رونالــدو مــع 

مانشســتر يونايتــد قبــل نهائيــات كأس العالــم 2022.
ــة تلفزيونيــة هاجــم خالهــا إدارة  ودخــل رونالــدو فــي أزمــة مــع الشــياطين الحمــر، عقــب إجــراء مقابل

ــادي والجهازيــن الفنــي الحالــي والســابق. الن
ووفقــا لصحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو”، فــإن رونالــدو قــال لوكيــل أعمالــه الســابق خورخــي مينديــز عقــب 

فســخ العقــد مــع يونايتــد »إمــا أن تحصــل علــى عــرض مــن بايــرن ميونــخ أو تشيلســي أو ننفصــل”.
ورد خورخي مينديز على طلب كريستيانو رونالدو، قائا »أنت مجنون”.

يذكــر أن مينديــز فشــل فــي نقــل رونالــدو ألي فريــق يشــارك فــي دوري أبطــال أوروبــا هــذا الموســم، 
وزعمــت العديــد مــن التقاريــر، بــأن الطرفيــن انفصــا عــن العمــل معــا.

وانتقــل رونالــدو الشــهر الماضــي إلــى صفــوف النصــر الســعودي، عبــر صفقــة مجانيــة، وتزعــم العديــد 
مــن التقاريــر بأنــه يحصــل علــى راتــب ســنوي يصــل إلــى 200 مليــون يــورو.

تمهلوا... متى نتناول المضادات الحيوية؟
يقــول طبيــب ألمانــي إن المضــادات الحيويــة ال تســاعد إال فــي االلتهابــات التــي تســببها البكتيريا، 

ولهــذا ال ينبغــي تناولهــا إال علــى النحــو الــذي يحــدده الطبيــب.
يســارع بعــض النــاس عنــد اإلصابــة بنزلــة بــرد، إلــى تنــاول مضــادات حيويــة، ظنّــًا منــه أنهــا فعالــة 

ضــد الفيروســات، لكــن الحقيقــة العلميــة تقــول غيــر ذلــك.
المضــادات الحيويــة غيــر فعّالــة ضــد نــزالت البــرد، وال يمكنهــا فعــل أي شــيء ضــد الفيروســات، 
ــط ضــد  ــة فق ــا فعّال ــل إنه ــدة المــرض، ب ــر م ــرد أو تقصي ــراض الب ــف أع ــا ال تســتطيع تخفي ــا أنه كم

ــي. ــع “HNO” األلمان ــا، بحســب موق البكتيري
ويقــول الطبيــب ميشــائيل إ. ديــغ، اختصاصــي األذن واألنــف والحنجــرة والمتحــدث باســم االتحــاد 
األلمانــي ألطبــاء األذن واألنــف والحنجــرة، إن »المضــادات الحيويــة ال تســاعد إال فــي االلتهابــات 

البكتيريــا.  تســببها  التــي 
إال  تناولهــا  ينبغــي  ولهــذا ال 
يحــدده  الــذي  النحــو  علــى 
الطبيــب وفــي حالــة االلتهــاب 
األنفيــة  للجيــوب  البكتيــري 
لكنهــا  الوســطى.  األذن  أو 
ال تجــدي نفعــًا ضــد نــزالت 
البــرد أو األنفلونــزا العاديــة”.
عــدوى  حــدوث  حالــة  فــي 
األحيــان  بعــض  فــي  بكتيريــة 

نتيجــة نــزالت البــرد، يضعــف الفيــروس جهــاز المناعــة، ويصبــح مــن الســهل انتشــار البكتيريــا المســببة لألمــراض.
في مثل هذه الحالة، يُنصح بإعطاء مضاد حيوي من أجل منع تطور مسار العدوى الحاد.

ــا أكثــر مقاومــة للمضــادات الحيويــة، ينبغــي تنــاول  ويضيــف الطبيــب: »حتــى ال تصبــح البكتيري
المضــادات الحيويــة بالجرعــة الموصــى بهــا طــوال المــدة التــي يحددهــا الطبيــب”.

وتابــع قائــًا: »إذا تــم إيقــاف المضــادات الحيويــة فــي وقــتٍ مبكــر، يمكــن أن تتكاثــر البكتيريــا مــرة 
أخــرى وتقــل اســتجابة الــدواء، عندئــذٍ قــد تحــدث مضاعفــات مثــل االلتهــاب الرئــوي”.

ما عالقة االكتئاب بالجينات؟
ــة  ــات ذات صل ــة وجين ــات بروتيني ــدة جزيئ ــن ع ــة م ــة متكون ــون روس يكتشــفون مجموع باحث

ــاب الســريري. بتطــور االكتئ
عثــر الباحثــون الــروس عــن مجموعــة متكونــة مــن عــدة جزيئــات بروتينيــة وجينــات ذات صلــة 

بتطــور االكتئــاب الســريري لــدى البشــر، وكذلــك لــدى الجــرذان وأســماك الــزرد.
وقالــت الخدمــة الصحفيــة فــي معهــد موســكو لفيزيــاء التقنيــات إن هــذا االكتشــاف سيســاعد فــي 

تســريع دراســة آليــات تطــور االضطرابــات العاطفيــة.
ونقلــت الخدمــة الصحفيــة عــن إيلينــا بيترســن، وهــي رئيســة مختبــر فــي المعهــد، قولهــا:« لقــد تمّكنــا 
مــن تحديــد العديــد مــن بروتينــات الدمــاغ الرئيســية مثــل GRIA1 و DLG1 و CDH1  و THRB و 
و   NGEF و   PLCG2
المرتبطــة   FEZF2 و   IKZF1
تســتهدفها  وقــد  باالكتئــاب. 
أدويتنــا الواعــدة. وباإلضافــة إلــى 
مــن  مجموعــة  حددنــا  ذلــك، 
الجينــات المرتبطــة بهــا يمكــن 
اســتخدامها للمزيــد مــن دراســة 

األمــراض. مســببات 
الــواردة  لإلحصــاءات  ووفقــًا 
مــن منظمــة الصحــة العالميــة، 
يعانــي اآلن أكثــر مــن 2٦0 مليــون شــخص فــي العالــم مــن االكتئــاب الســريري. ويــودي االكتئــاب كل عــام، بحيــاة 
حوالــي 800 ألــف شــخص، والمراهقــون مُعرّضــون بشــكل خــاص لإلصابــة بــه، وكذلــك الفتيــان والفتيــات الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 29 عامــا. ويصعــب مكافحــة االكتئــاب بســبب أن علمــاء الفســيولوجيا العصبيــة ال 

ــه. ــن ب ــخاص المصابي ــق لألش ــدد الدقي ــد الع ــم تحدي ــرض وال يمكنه ــذا الم ــة ه ــا طبيع ــون تمام يدرك
وال يعانــي البشــر فقــط مــن أشــكال مختلفــة مــن التوتــر واالكتئاب فحســب، بل وجميــع الحيوانات 
الفقاريــة عمليــا، بــدءا مــن األســماك وانتهــاء بالرئيســيات العليــا. واهتمــت بيترســن وزماؤهــا بمــا إذا 
كانــت هنــاك بروتينــات وآليــات وراثيــة مشــتركة خاصــة بتطــور مثــل هــذه االضطرابــات العاطفيــة  لــدى 

البشــر والكائنــات الحيــة الفقاريــة األخرى.
وســاعدتهم الحســابات التــي أجراهــا الباحثــون علــى تحديــد ثمانــي ساســل بروتينيــة وأكثــر 
ــة  ــات الثاث ــواع الفقاري ــع أن ــدى جمي ــاب ل ــرت فــي تطــور االكتئ ــا أث ــات مرتبطــة به مــن عشــرة جين
المدروســة. وشــملت هــذه البروتينــات GRIA1 و DLG1 و CDH1 و THRB و PLCG2 و NGEF و 
IKZF1 و FEZF2 ومناطــق الحمــض النــووي ذات الصلــة التــي تحتــوي علــى تعليمــات خاصــة بإنتــاج 

هــذه الجزيئــات أو ضبــط إنتاجهــا بطريقــة أو بأخــرى.
تلعــب كل هــذه البروتينــات وأقســام الحمــض النــووي، كمــا الحــظ العلمــاء، دورا مهمــا فــي تكويــن 
روابــط جديــدة بيــن الخايــا العصبيــة، ونمــو النهايــات العصبيــة، ونقــل اإلشــارات الكيميائيــة المختلفــة 
فيمــا بينهــا، وكذلــك فــي نقــل الجزيئــات المختلفــة داخــل الخايــا العصبيــة. وقــد ارتبطــت االضطرابات 

فــي عمــل البعــض منهــا  فــي الماضــي بتطــور أمــراض الدمــاغ.
ويأمــل العلمــاء، بــأن تســمح الدراســة الاحقــة لهــذه البروتينــات وساســل الجينــات المرتبطــة 
بهــا بفهــم كيفيــة تطــور االكتئــاب علــى مســتوى الخايــا العصبيــة الفرديــة فــي الدمــاغ. وستســاعد 
تلــك المعلومــات، بدورهــا، علــى فهــم مــا هــي البروتينــات والجينــات التــي يجــب التأثيــر عليهــا لقمــع 

االضطرابــات العاطفيــة وإعــادة اإلنســان إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

هل يؤثر الطقس على الحالة الصحية لإلنسان؟ 
ــوء  ــون س ــن يربط ــائية، أن الكثيري ــراض النس ــاء واألم ــدد الصم ــة الغ ــا، أخصائي ــا فافيلوف ــورة ماري ــت الدكت أعلن
حالتهــم الصحيــة بتغيــر الطقــس المفاجــئ. ولكــن هــل هــذا صحيــح؟ وتشــير األخصائيــة إلــى أن الســبب فــي الواقــع 

ليــس تغيــر الطقــس، بــل خلــل فــي عمــل أجهــزة الجســم. 
درجــة  بتقلبــات  يتأثــر  الشــخص  كان  إذا  فمثــا 
الوقــت قــد حــان لاهتمــام  الحــرارة، فهــذا يعنــي أن 
باألوعيــة الدمويــة، ألن الجســم يحــاول التكيــف مــع تغير 
الطقــس. وتقــول: »ال يتحمــل الجســم عــدم االســتقرار 
إي إذا تغيــر شــيء مــا فــي الخــارج، فعليــه أن يعــدل عملــه 
بطريقــة مــا تمكنــه مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة والحفاظ 
علــى توازنــه الداخلــي والمنظومــة الرئيســية التــي تقــوم 
بذلــك هــي القلــب واألوعيــة الدمويــة«. وتضيــف، يوجــد 
ــذه  ــة وه ــمى البطان ــاء يس ــة غش ــة الدموي ــل األوعي داخ

اعتمــادا علــى حالــة الجســم، تفــرز مــواد نشــطة بيولوجيــا وهرمونــات، مــن أجــل ضمــان تكيفــه مــع التغيــرات. 
وتقــول: »ال يمكــن أن تبقــى البطانــة الداخليــة لألوعيــة الدمويــة غيــر كاملــة، لذلك يجب اســتبدال 
الخايــا التــي تمــوت فــورا ألنــه إذا كانــت البطانــة غيــر كاملــة، لــن يكــون لهــا رد فعــل مناســب لبعــض 
المواقــف العصيبــة، مثــل التغييــر فــي الظــروف الجويــة أو الضغــط«. وهــذا يعنــي أن الشــعور بســوء 

الحالــة الصحيــة عنــد تقلــب الطقــس، يشــير إلــى أن خايــا البطانــة لــم يتــم تحديثهــا. 
وتقــول فافيلوفــا: »ال يمكننــا رؤيــة ذلــك مــن خــال النظــر إلــى داخــل الوعــاء الدمــوي ولكننــا نشــعر 

بهــا مــن خــال كيفيــة تحملنــا لتغيــرات الطقــس”.
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