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درونز لمكافحة الحرائق
ــاث إلــــى تــطــويــر  ــحــ تــســعــى بــعــض األبــ
أنظمة ذكية قادرة على مكافحة حرائق 
الـــغـــابـــات والــتــنــبــؤ بــهــا قــبــل حــدوثــهــا 
بــهــدف التخفيف مــن تــداعــيــاتــهــا. وقد 
األمــيــركــيــة عن  الــــدفــــاع  وزارة  كــشــفــت 
االصطناعي  الذكاء  على  يعتمد  نظام 
ويـــتـــيـــح لـــلـــطـــائـــرات املـــســـيـــرة الــتــنــبــؤ 
بــمــســارات الــحــرائــق وتــحــســن عملية 
البحث  مجموعة  وتتطلع  مكافحتها. 
في املناخ والطاقة في شركة غوغل إلى 
االعــتــمــاد عــلــى الــطــائــرات املــســيــرة في 
مــجــال مــكــافــحــة الــحــرائــق ومــراقــبــتــهــا، 
املقدمة  االستثناء  لوثيقة  وفقًا  وذلــك 
حــديــثــًا إلـــى إدارة الــطــيــران االتــحــاديــة 
ووزارة النقل األميركية. وتسعى غوغل 
 HSE-UAV M8A إلــى اخــتــبــار طــائــرة
Pro التي تزن أكثر من 25 كيلوغرام في 
واملــراقــبــة،  الــحــرائــق  مكافحة  عمليات 
إذ قــامــت الــشــركــة بتطوير نــظــام ذكــي 
الحريق  مــكــان  تحديد  للطائرة  يتيح 
املـــنـــاســـب  الــــــوقــــــت  فــــــي  املــــــيــــــاه  ورش 
باستخدام ست رشاشات ممتدة على 
هــيــكــل الـــطـــائـــرة املـــصـــنـــوع مـــن ألــيــاف 

الكربون. ويمكن أن يساهم هذا النوع 
ــاد الـــنـــيـــران  ــمــ مــــن االبــــتــــكــــارات فــــي إخــ
املطافئ  واملحافظة على سالمة رجــال 
الذين يعرضون أنفسهم للخطر بشكل 

كبير مع كل حادث.

شريحة لعالج اإلدمان 
واالكتئاب

يــعــمــل الــبــاحــثــون فـــي املــعــهــد الــكــوري 
ــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــعــ ــلــ املـــــتـــــقـــــدم لــ
دقيقة  شريحة  تطوير  على   )KAIST(
ــــي الـــــدمـــــاغ لــلــتــحــكــم  ــا فـ ــ ــهـ ــ يـــمـــكـــن زرعـ
ــزاج اإلنـــســـان عـــن طــريــق تحفيز  فـــي مــ
الــخــاليــا الــعــصــبــيــة بــواســطــة الــضــوء. 
ونــجــح الــبــاحــثــون فـــي تــطــويــر غــرســة 
الفئران  أدمغة  في  زرعها  يتم  دماغية 
ويــمــكــن تـــزويـــدهـــا بــالــطــاقــة الســلــكــيــا. 
وتــعــتــمــد الــشــريــحــة الــنــانــويــة، املـــزودة 
بتقنية البلوتوث، على الضوء إلرسال 
ــل إلـــــى الـــخـــاليـــا الــعــصــبــيــة فــي  ــائــ رســ
الــــدمــــاغ. ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أنــــه يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي عـــالج 
األمــــــراض الــتــنــكــســيــة الــعــصــبــيــة، مثل 
مــرض بــاركــنــســون واالكــتــئــاب. وخــالل 
في  الباحثون  نجح  األولــيــة،  التجارب 
التحكم في مزاج مجموعة من الفئران 
املحقونة بالكوكاين، وتمكنوا من قمع 
الكوكاين،  يسببها  التي  السلوكيات 
وفي هذا الصدد يقول جونغ هون كيم، 
أستاذ علم وظائف األعضاء واملشرف 
على الدراسة: »نجح فريقنا في تطوير 
شريحة قــادرة على التحكم في سلوك 
مــعــن لــلــحــيــوانــات، مـــن خــــالل تحفيز 
خـــاليـــا عــصــبــيــة مــــحــــددة فــــي الـــدمـــاغ 

بـــواســـطـــة الــــضــــوء، ويـــمـــكـــن االعـــتـــمـــاد 
التقنية لعالج اإلدمـــان عند  على هــذه 
ــــي نـــفـــس املــــجــــال، تــســعــى  الـــبـــشـــر«. وفـ
بــعــض األبـــحـــاث إلـــى تــطــويــر تقنيات 
مـــشـــابـــهـــة، حـــيـــث يــعــمــل بـــاحـــثـــون مــن 
قــســم الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة في 
جامعة أريزونا األميركية على تطوير 
على  يحتوي  ال  إلكترو-ضوئي  جهاز 
بـــطـــاريـــة، ويــتــمــيــز بــحــجــمــه الــصــغــيــر، 
ويمكن استخدامه للتحكم في الخاليا 
العصبية بواسطة الضوء، بهدف عالج 
ستخدم 

ُ
بعض األمراض مثل الشلل. وت

استعادة  مــن  املــريــض  لتمكن  التقنية 
الحركة في حالة إصابته بالشلل، من 
خالل تحفيز خاليا عصبية في منطقة 

محددة من الدماغ.

مزج قدرات الدماغ والذكاء االصطناعي

يـــرى بــاحــثــون فــي شــركــة آبـــل إمكانية 
اســــــتــــــخــــــدام ســــاعــــتــــهــــم فـــــــي مــــراقــــبــــة 
وتــتــبــع حــالــة املــصــابــن بــمــرض الشلل 
ــــي )الــــبــــاركــــنــــســــون(، حــيــث  ــــاشـ ــعـ ــ االرتـ
ــة تــجــريــبــيــة على  ــ قـــامـــوا بـــإجـــراء دراسـ
225 مريضًا ملدة ستة أشهر. وأظهرت 
الساعة قدرتها على تتبع حالة املرضى 
مقياس  باستخدام  حركاتهم  وتحليل 
التسارع والجيروسكوب املدمجن في 

الجهاز.
وركـــزت الــدراســة على االرتــعــاش أثناء 
الـــــــراحـــــــة، وهـــــــي ســــمــــة مــــمــــيــــزة ملــــرض 
الباركنسون، باإلضافة إلى مراقبة خلل 
الحركة، وهي حركة ال يمكن السيطرة 
الباحثون  إراديــة. وتمكن  عليها وغير 
مــن اســتــخــدام الــبــيــانــات لتعديل عالج 
املـــرضـــى وتـــحـــديـــد املـــشـــكـــالت الـــتـــي لم 
ــن طـــرفـــهـــم. كــمــا  يـــتـــم اإلبــــــــالغ عــنــهــا مــ
ساعدتهم الساعة في اكتشاف األوقات 
التي لم يتم فيها تناول الدواء بالشكل 

الصحيح.
وتــشــيــر بـــــراءة اخـــتـــراع إلــــى أن شــركــة 
آبــل تسعى إلــى دمــج أجهزة استشعار 
الذكية  مــن ساعتها  الــقــادم  الجيل  فــي 

لتوفير مراقبة مستمرة لخلل الحركة، 
ــبــــاء على  األمـــــر الـــــذي قـــد يــســاعــد األطــ

مراقبة وعالج مرض الباركنسون.
كما قامت آبل بالتعاون مع كلية الطب 
بــجــامــعــة ســتــانــفــورد، بــإطــالق تطبيق 
يــســتــخــدم  ــذي  ــ الـ  Apple Heart Study
وتحليل  لقياس  الــســاعــة  مستشعرات 
ــلـــب. وفـــــي حـــــال تــســجــيــل  ــقـ نـــبـــضـــات الـ
عدم انتظام نبضات القلب يتم إخطار 
املشاركن في الدراسة من خالل الساعة 

أو الهاتف.

أثــــرت جــائــحــة كـــورونـــا بــشــكــل ســلــبــي عــلــى االقــتــصــاد الــعــاملــي، كــمــا كـــان لــهــا أثــر 
دراماتيكي على البيئة، حيث انتهى األمر بأكثر من 1.5 مليار كمامة في املحيطات 
البالستيكية اإلضافية. ومن  النفايات  العام املاضي، أي ما يعادل 6200 طن من 
املــرجــح أن يستمر األمـــر على هــذا املــنــوال فــي الــعــام الــجــاري. ويطمح الباحثون 
الكمامات  تــدويــر  إعـــادة  إلــى  فــي أستراليا  فــي ملبورن  للتقنية  امللكي  املعهد  فــي 
املستعملة بإدخالها في صناعة مواد تعبيد الطرقات، حيث قاموا بإضافة فتات 
فانتج  املباني،  أنــقــاض  إلــى حطام  واحـــدة،  ملــرة  التي تستخدم  املمزقة  الكمامات 

ا استوفى معايير السالمة األسترالية ملواد تعبيد الطرق.
ً
خليط

ويتطلب تعبيد كيلومتر واحد من الطريق املصنوع بهذه الخلطة ثالثة مالين 
قناع، أي ما يعادل توفير 93 طنًا من النفايات. كما وجد الباحثون أن إضافة مادة 
أقنعة الوجه إلى هذا املزيج ال يمنع فقط النفايات بل يجعل املــادة أكثر صالبة. 
وتتميز املادة الجديدة بقدرتها على مقاومة التأثيرات البيئية واألحماض واملاء، 

وتتمتع بالخصائص الديناميكية املطلوبة لتعبيد الطرقات.
املصنوعة  الخرسانة  مــادة  الفريق  استخدم  للطرق  األساسية  الطبقة  ولتشكيل 
من أنقاض املباني بنسبة 99% وأضافوا لها فتات نفايات الكمامات بنسبة %1، 
الطبقة األساسية، وحل مشكلة تزايد كميات  أن ذلك عزز قوة وتماسك  فوجدوا 
النفايات. وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الجهات واملنظمات البيئية بدأت تدق 
أن  إلــى  البريطانية  التايمز  مجلة  نشرتها  تقارير  أشــارت  الخطر، حيث  ناقوس 
التلوث املرتبط بفيروس كورونا يزيد الوضع البيئي تدهورًا في جزيرة »المو« 
في  نـــادرة  سالحف  متزايد  بشكل  ويــهــدد  الهندي،  املحيط  على  الواقعة  الكينية 
هذه املنطقة. وتشير اإلحصائيات إلى أن كينيا فقدت 80% من مجموع السالحف 
الثالثة األخيرة، خاصة بسبب  العقود  البالد خالل  البحرية املوجودة في عموم 

ابتالعها للكثير من النفايات البالستيكية.

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

ساعة آبل لمراقبة مرضى الشلل الرعاش

مادة للبناء من كمامات الوجه

أحمد ماء العينين

تــســتــمــر الـــجـــهـــود املــــبــــذولــــة مــن 
ــــرف الـــبـــاحـــثـــن والـــعـــلـــمـــاء فــي  طـ
يمكنها  وشــرائــح  أنظمة  تطوير 
مــحــاكــاة دمــــاغ اإلنـــســـان، وعــلــى الـــرغـــم من 
ــاء  ــذكــ ــلــــحــــوظ الــــــــذي يـــشـــهـــده الــ ــقــــدم املــ ــتــ الــ
الـــطـــاقـــة  ــهــــالك  ــتــ اســ أن  إال  االصــــطــــنــــاعــــي، 
ــرز الــتــحــديــات الــتــي تقف  يعتبر مــن بــن أبـ
أمــام تطور هــذا املــجــال، حيث يتميز دمــاغ 
هائلة  كمية  معالجة  على  بقدرته  اإلنــســان 
إلى  الحاجة  البيانات واملعلومات دون  من 
استهالك  أو  معقدة  تبريد  أنظمة  تشغيل 
إذ يستهلك  الـــطـــاقـــة،  مـــن  كــمــيــات ضــخــمــة 
الدماغ كمية طاقة ضئيلة، تمكن مقارنتها 
ــال مــصــبــاح  ــعـ بــكــمــيــة الـــطـــاقـــة الــــالزمــــة إلشـ
الذكاء  أنظمة  تستهلك  حــن  فــي  كهربائي، 

االصطناعي كمية طاقة كبيرة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــســعــى فـــريـــق عــلــمــي 

يلجأ العلماء دومًا 
إلى محاكاة الظواهر 

الطبيعية والحيوية إليجاد 
حلول لما يعترضهم من 

عقبات أثناء بحوثهم

دولــي إلــى املــزج بن قــدرات الدماغ والذكاء 
االصـــطـــنـــاعـــي، مـــن خــــالل تــركــيــب الــخــاليــا 
ــشـــري عـــلـــى رقـــائـــق  ــبـ ــدمـــاغ الـ ــلـ الـــجـــذعـــيـــة لـ
إلــكــتــرونــيــة دقـــيـــقـــة. ويـــأمـــل الـــبـــاحـــثـــون أن 
يساهم هــذا املــشــروع فــي إحـــداث ثـــورة في 
الــحــوســبــة وإنـــتـــاج ذكــــاء اصــطــنــاعــي فائق 

التطور.
ويــعــمــل الــفــريــق الــدولــي بــقــيــادة عــلــمــاء في 
جامعة أستون وجامعة لوبورو ومؤسسات 
فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وإســبــانــيــا 
وسويسرا على تطوير أنظمة ذكية تحاكي 
قدرات دماغ اإلنسان وتتميز بقدرتها على 
اســتــهــالك كــمــيــة ضــئــيــلــة مـــن الــطــاقــة، وفــي 
هــــذا الـــصـــدد يــقــول »ديــفــيــد ســـــاد«، أســتــاذ 
الــريــاضــيــات فــي جــامــعــة أســتــون واملــشــارك 
في الــدراســة: »نعتقد أن هــذا املشروع لديه 
القدرة على كسر القيود الحالية في مجال 
املــعــالــجــة واســتــهــالك الــطــاقــة إلحــــداث نقلة 
وفــي  اآللـــي  التعلم  تكنولوجيا  فــي  نــوعــيــة 

مجال الذكاء االصطناعي«.
وحـــصـــل املــــشــــروع الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســم 
3.5 مالين  قــدره  »Neu-ChiP« على تمويل 
يــورو مــن املفوضية األوروبــيــة، حيث تبدأ 
ــة، الـــتـــي تــســتــغــرق ثــــالث ســـنـــوات،  ــدراســـ الـــ
الجذعية  الخاليا  زراعـــة  العلماء  بمحاولة 
لــلــدمــاغ الــبــشــري عبر رقــاقــات دقــيــقــة، ليتم 
بــعــد ذلـــك تــدريــبــهــا عــلــى تحليل الــبــيــانــات 
وحل مسائل معقدة. ومن املتوقع أن ينتج 
ــرؤى  ــ املــــشــــروع بـــعـــد انـــتـــهـــائـــه عــــــددا مــــن الـ

الدماغ وتطوير  الجديدة حول كيفية عمل 
عالجات تعتمد على الخاليا الجذعية.

ــارة إلــى بعض األبــحــاث التي  وتــجــدر اإلشــ
حيث  مشابهة،  تقنيات  تطوير  على  تعمل 
تـــمـــكـــن بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد 

ــاحـــثـــن مــن  ــــع بـ ــة، بــــالــــتــــعــــاون مـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تطوير  مــن  الوطنية،  »ســانــديــا«  مختبرات 
دمجها  يمكن  اصطناعية  عصبية  شبكات 
ــيــــة وتــســتــطــيــع  ــتــــرونــ ــكــ فـــــي الــــشــــرائــــح اإللــ

تخفيض استهالك الطاقة بشكل ملحوظ.

هشام حدانة

ســجــل عــلــمــاء رقــمــًا قياسيًا عــاملــيــًا جــديــدًا 
الــحــرارة  درجـــات  ذات  املستدامة  للبالزما 
ــل الــــكــــوري  ــاعــ ــفــ ــتــــخــــدام املــ الـــعـــالـــيـــة بــــاســ
 ،)KSTAR( املــتــقــدمــة لــأبــحــاث  تــوكــامــاك 
ــة حــــرارة الــبــالزمــا إلــى  حــيــث وصــلــت درجـ
ما فــوق 100 مليون درجــة مئوية، ودامــت 
 ،KSTAR ملدة 20 ثانية. ويستخدم مفاعل
املـــعـــروف بــاســم »الــشــمــس االصــطــنــاعــيــة« 
لكوريا، مجاالت مغناطيسية قوية لتوليد 
السخونة،  فائقة  البالزما  مــادة  واستقرار 
بهدف جعل طاقة االندماج النووي حقيقة 

واقعة يمكن استغاللها. ومن املعروف أن 
طاقة االندماج النووي تعد مصدر محتمل 
غير محدود للطاقة النظيفة التي يمكن أن 
من  البشرية حاجتها  تأمن  طريقة  تغير 
الطاقة، عند تشغيله على النحو املنشود.

وقبل هذا الوقت، لم يتم اختراق مجال 100 
مليون درجة ألكثر من 10 ثواٍن، مما يشير 
إلى تحسن جوهري عن الجهود السابقة. 
 قبل 

ً
وعلى رغــم أن الطريق ال يــزال طويال

االســتــغــنــاء الــكــلــي عـــن مـــصـــادر الــطــاقــات 
األخــــرى، إذ فــي هــذه املــرحــلــة، تبقى طاقة 

االندماج النووي احتمااًل وليس يقينًا. 
ويقول الفيزيائي النووي »سي-وو يون«، 

مدير مركز أبحاث KSTAR: »إن التقنيات 
املطلوبة إلجراء تفاعالت تدوم في حرارة 
الــبــالزمــا هي  تبلغ 100 مليون درجـــة مــن 
املــفــتــاح لتحقيق طــاقــة االنــدمــاج. ونجاح 
بالزما  على  الــحــفــاظ  فــي   KSTAR مفاعل
عالية الحرارة ملدة 20 ثانية، سيكون نقطة 
التقنيات  تــأمــن  فــي ســبــاق  تــحــول مهمة 
والطويلة،  األداء  عالية  لــبــالزمــا  العملية 
وهــي عنصر حــاســم فــي مفاعل االنــدمــاج 

النووي التجاري في املستقبل«.
تم  الــذي  املفاعل   ،KSTAR مفاعل  ويشبه 
إطـــالقـــه مـــؤخـــرًا فـــي الـــصـــن، حــيــث يــقــوم 

بتسهيل الدمج النووى الذري. 

تسجيل رقم قياسي للبالزما عالية الحرارة

)Getty( خاليا   جدعية   للدماغ   البشري   مزروعة   على   رقاقات   دقيقة

على  شــديــدة  قــيــودًا  يــفــرض  مــا  تبريدها،  أو  تجميدها  إلــى  تحتاج  املصنعة  اللقاحات  معظم 
عمليات التخزين والنقل. وتمثل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا Covid-19 تحديًا حقيقيًا، 
مئوية  درجــة   70- عند  فايزر  لقاح  تخزين  إذ يجب  للقاحات.  القاسية  التخزين  لظروف  نظرًا 
وموديرنا عند -20 درجة مئوية. وإذا كان هذا ال يسبب للبعض الكثير من املشاكل، فهو عقبة 
أمام التطعيم في العديد من البلدان الحارة. لذلك يعمل باحثون منذ عدة سنوات على إمكانية 
تجميد اللقاحات وتجفيفها، ما يسمح بتخزينها لعدة أشهر في درجة حرارة الغرفة. إذ تجعل 
أكثر  على شكل  الحصول  مــن  تجفيفه،  ثــم  املنتج  تجميد  مــن  تتأسس  التي  التجفيف،  عملية 
 Sputnik ثباتًا من املحلول املائي. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، أعلنت روسيا أن لقاح
V الخاص بها سيكون متاحًا قريبًا على شكل مسحوق يضاف إليه املاء عند االستعمال. فعند 
االنتهاء من تطوير التقنية، ستعطي هذا اللقاح ميزة كبيرة، خاصة لتصديره إلى الدول النامية.

إتاحة لقاح كورونا على شكل مسحوق
تقنية التجفيف بالتجميد...
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