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شريحة لعالج التهاب 
المفاصل

كونيتيكت  جامعة  في  باحثون  يعمل 
األميركية على تطوير شريحة تساعد 
ــغــــضــــروف لـــدى  ــكـــويـــن الــ فــــي إعــــــــادة تـ
املــصــابــن بــالــتــهــاب املـــفـــاصـــل. ونــجــح 
ــادة تــكــويــن غــضــروف  ــ الــعــلــمــاء فـــي إعــ
في ركبة أرنــب خالل التجارب األولية، 
ــاء املـــفـــاصـــل  ــفـ ــا يـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لـــشـ ــ مـ
لــــلــــمــــصــــابــــن بـــــهـــــذا املــــــــــــرض. وتــــقــــوم 
ــعـــدى ســمــكــهــا  ــتـ ــتــــي ال يـ ــة الــ ــريـــحـ الـــشـ
تيارات  بتوليد  تقريبًا  مليمتر  نصف 
ــنــــدمــــا تــشــعــر  ــيــــرة عــ كـــهـــربـــائـــيـــة صــــغــ
شرت 

ُ
بالضغط. ووفقًا للدراسة، التي ن

 Science ــة فــي الــعــدد الجديد مــن دوريـ
أن  يــمــكــن   ،Translational Medicine
ــة املـــفـــصـــل املــنــتــظــمــة إلـــى  ــركـ تــــــؤدي حـ
قيام الشريحة بتوليد مجال كهربائي 
ــبــــة مــــريــــض الـــتـــهـــاب املـــفـــاصـــل  فــــي ركــ
النمو حولها  على  الخاليا  يحفز  مما 
ــد ثــان  ــ وتــكــويــن غـــضـــروف جـــديـــد. وأكـ
نغوين، مهندس بيولوجي في جامعة 
كونيتيكت ومــشــارك فــي الــدراســة، إنه 
اتخاذ خطوة نحو  الحذر في  يتوخى 
إلى  البشر، مشيرًا  الــتــجــارب على  بــدء 
أن الــــدراســــة، الــتــي أجـــريـــت عــلــى أرنـــب 
ــة، لكننا  ــعـ ــارب، حــقــقــت نــتــائــج رائـ تـــجـ
بــحــاجــة إلــــى اخــتــبــارهــا عــلــى حــيــوان 
بحجم ووزن أقــرب إلــى اإلنــســان. ومن 
املــتــوقــع أن تــســاهــم هـــذه الــتــقــنــيــة، في 
حالة تجاوزها التجارب السريرية، في 
الذي  التخفيف من معاناة األشخاص 
العظمي،  املفاصل  التهاب  من  يعانون 
وهــو الــنــوع األكــثــر شيوعًا مــن التهاب 

املفاصل.

الــصــيــن تــطــور أكــبــر روبـــوت 
رباعي األرجل في العالم

ــي تـــطـــويـــر روبـــــوت  نــجــحــت الـــصـــن فــ
ربــــاعــــي األرجـــــــل يــتــمــيــز بـــقـــدرتـــه على 
حــمــل األثـــقـــال الــتــي يــصــل وزنـــهـــا إلــى 
160 كــيــلــوغــرامــًا. كــمــا يــمــكــنــه الــركــض 
في  كيلومترات   10 إلـــى  تصل  بسرعة 
الساعة. ومن املتوقع أن يعمل الروبوت 
اللوجستي  التسليم  مهام  في  الجديد 
التي  املعقدة  البيئات  في  واالستطالع 
تكون صعبة للغاية بالنسبة للجنود، 
بما في ذلك املناطق الحدودية النائية 
ومـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال شــــديــــدة الـــخـــطـــورة. 
ويأتي هذا الروبوت على شكل ثور آلي 
ضخم مجهز بأجهزة استشعار تتيح 
لــه الــتــعــرف عــلــى الــتــضــاريــس والبيئة 
املحيطة به. وقد أظهر، خالل التجارب 
ــة، قــــدرة قــويــة عــلــى الــتــكــيــف في  ــيـ األولـ
مختلف أنواع التضاريس، بما في ذلك 
الــســاللــم والــخــنــادق واملـــنـــحـــدرات. كما 
استطاع التنقل في األراضــي العشبية 
والــــصــــحــــاري والـــجـــلـــيـــد، مـــمـــا يــجــعــلــه 
مثاليًا لتوصيل اإلمدادات مثل الذخائر 
والطعام عبر بيئات شديدة الخطورة 
الصن  تلفزيون  الــبــشــر. وحــســب  على 
املركزي )CCTV( سينضم الروبوت إلى 
للمشاركة  الصيني  الجيش  جنود من 
في مهام لوجستية واستطالعية عبر 
بــيــئــات قــاســيــة. كــمــا يــمــشــي الـــروبـــوت 
ــه مظهر  الــصــيــنــي عــلــى أربــــع أرجــــل ولـ

يشبه حيوان القطاس بري.
ويــعــتــبــر هـــــذا الـــــروبـــــوت أكـــبـــر وأثـــقـــل 
ــي الـــعـــالـــم،  ــاعــــي األرجــــــــل فــ روبــــــــوت ربــ
ويبلغ ارتفاعه حوالي نصف متوسط 

طول الرجل البالغ.

خطوة حاسمة نحو البطاريات الكمومية

يــعــمــل الــبــاحــثــون مـــن كــلــيــة مــاكــورمــيــك 
للهندسة في نورث وسترن على تطوير 
قناع  أي  تحويل  يمكنه  ذكــي  مستشعر 
لــلــوجــه إلـــى جــهــاز مــراقــبــة صــحــي قــادر 
عـــلـــى قــــيــــاس مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــالمـــات 
الحيوية للمستخدم في الوقت الحقيقي. 
القناع  عــلــى  ــســتــشــعــر 

ُ
امل تثبيت  ويــمــكــن 

بــاســتــخــدام مــغــنــاطــيــس صــغــيــر، ليقوم 
بقياس معدل تنفس املستخدم، ومعدل 
ــدة ارتـــــــداء الــقــنــاع.  ــ ــات الـــقـــلـــب، ومـ ــربـ ضـ
بعدها يتم إرســال جميع هذه البيانات 
السلكيًا إلى تطبيق على الهاتف الذكي، 
فــي حالة  ــســتــخــدم 

ُ
امل تنبيه  يمكنه  كــمــا 

وجود أي خطر صحي.
ويحتوي الجهاز املستشعر على بطارية 
باستمرار  شحنها  إعـــادة  تتم  صغيرة، 
عن طريق قوة تنفس املستخدم. كما أنه 
املنبعثة من  الـــحـــرارة  مــن  يــأخــذ شحنة 

مرتديه.
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــا هــــيــــســــتــــر، أسـ ــ ــيـ ــ ــــوشـ وحـــــــــــرص يـ
التصميم في كلية ماكورميك للهندسة 
فــي نــورث وســتــرن واملــشــرف الــعــام على 
ــة، عــلــى إنـــشـــاء قــنــاع وجـــه ذكــي  الــــدراســ
يــســتــهــدف املــتــخــصــصــن فــــي الـــرعـــايـــة 

دون  أليــام  استخدامه  ويمكن  الصحية، 
الــبــاحــثــون بــزيــادة طاقة  شحنه. إذ قــام 
الـــبـــطـــاريـــة مـــن خــــالل جــمــع الـــطـــاقـــة من 
ــــالل الــجــمــع  ــــن خـ مــــصــــادر مــخــتــلــفــة. ومـ
ــــول مــــعــــدل ضـــربـــات  ــلـــومـــات حــ بــــن مـــعـ
التنفس، يمكن للجهاز  القلب ومعدالت 
الــكــشــف عــن مــســتــوى إجــهــاد الشخص، 
وإرسال تنبيه يطلب منه أخذ قسط من 

الراحة بعدها.

تــســعــى الــــدول األوروبـــيـــة إلـــى تــطــويــر حــواســيــب كــمــيــة تــضــاهــي قــــدرة الــحــواســيــب 
التقليدية، حيث يتميز الحاسوب الكمومي بقدرته على تحليل ومعالجة البيانات 
عقدة وتسريع 

ُ
بسرعة عالية، وهو األمر الذي يتيح للباحثن حل املسائل الرياضية امل

وتيرة األبحاث العلمية في مجاالت عديدة. وتطمح فرنسا وأملانيا إلى أن يكون لهما 
املــجــال، إذ أعلنت باريس السنة املاضية عن استثمار 1.8 مليار  دور رائــد في هــذا 
يورو على مدى خمس سنوات، بينما خصصت برلن ملياري دوالر لبناء كمبيوتر 

كمومي بحلول عام 2025.
 )JSC( الفائقة وفي إنجاز جديد، يعمل الباحثون في مركز »يوليش« للحوسبة 
تطوير شركة  من  كيوبت،   5000 بسعة  كمومي  اختبار حاسوب  على  أملانيا  في 
الحاسوب،  ولتشغيل  الكمومية.  الحوسبة  مجال  فــي  الــرائــدة  الكندية   D-Wave
امتصاص  على  تعمل  قاعدة خاصة  على  يحتوي  مبنى  بتشييد  الباحثون  قــام 
االهتزازات، إذ يتأثر هذا النوع من الحواسيب سلبًا باالهتزازات الخارجية، كما 
يحتوي املبنى على نظام تبريد يصل إلى 273 درجة مئوية تحت الصفر. وتتميز 
حواسيب الكم باعتمادها على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره في طريقة معالجة 
البيانات، مما يتيح معالجة البيانات بشكل أسرع. كما يمكن االعتماد على هذا 
الــنــوع مــن الــحــواســيــب فــي عمليات املــحــاكــاة فــي مجالي الكيمياء وعــلــوم املــواد 
الصلبة، وفي مجاالت أخرى مثل الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة. وحسب وزيرة 
البحوث الفيدرالية األملانية بيتينا ستارك واتزينغر، ستساهم حواسيب الكم في 
إحــداث طفرة في مجال األبحاث، وتطوير مجال الطاقة وتحسن استراتيجيات 
االستثمار في السوق املالية. كما ستوفر إمكانية تصميم أدوية أكثر فعالية، ويعد 
هذا أول حاسوب كمومي فائق السرعة يتم تشغيله خارج أميركا الشمالية. وال 
تزال تكنولوجيا الكم في مرحلة تجريبية إلى حد كبير في الوقت الراهن، ويمكن 
مّكن ذات يوم من حل مشكالت معقدة جدًا بالنسبة ألجهزة الكمبيوتر الحالية 

ُ
أن ت

الكم،  أملانيا منذ فترة باالستثمار في مجال حواسيب  في وقــت قياسي. وبــدأت 
نت املستشارة األملانية أنغيال ميركل، السنة املاضية، أول كمبيوتر كمي 

ّ
حيث دش

تم تركيبه في أملانيا من طرف شركة »آي بي إم« األميركية.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

قناع ذكي يقيس العالمات الحيوية

ألمانيا تختبر حاسوبًا كموميًا

هشام حدانة

ــة جميع  ــ يـــحـــاول بــاحــثــون دراسـ
ــة، مــن  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــن الـ ــزيـ ــتـــخـ الــــســــبــــل لـ
بطاريات الليثيوم أيون املعروفة 
ــا يــســمــى  وإلـــكـــتـــرولـــيـــتـــهـــا الـــســـائـــلـــة إلـــــى مــ
بالبطاريات »الصلبة بالكامل«. وألن العالم 
يــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة لــلــطــاقــة، أصــبــحــت 
قضية تخزين الطاقة بشكل عام والكهرباء 

بشكل خاص، أكثر أهمية.
شغل 

ُ
ومــن املــعــروف أن الــبــطــاريــات الــتــي ت

الكهربائية  الــســيــارات  أو  الذكية  الهواتف 
الكهروكيمياء،  مــبــادئ  أســـاس  على  تــقــوم 
وهي من مبادئ الفيزياء الكالسيكية. غير 
أنــه منذ بضع ســنــوات وحــتــى اآلن، توجه 
الـــبـــاحـــثـــون نـــحـــو الــتــفــكــيــر فــــي اســـتـــخـــدام 
نظريات ميكانيكا الكم لتصميم بطاريات 
نـــوع جــديــد، والــتــي يطلق عليها اســم  مــن 
»بـــطـــاريـــات الـــكـــمـــومـــيـــة«. وهــــي بــطــاريــات 
ــا  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــم اســ ــتــ ــيــ ــم الــــــنــــــانــــــو، ســ بــــحــــجــ
ــة. ــويــ ــانــ ــنــ الــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  فـــــي  مـــــــرة  ألول 

السلوك الخاص للمادة 
على المستوى دون 

الذري أو الكمومي قد 
يحدث ثورة في تخزين 

الطاقة والبطاريات

ــاحـــثـــون مــن  ووفــــــق هـــــذا الــــتــــوجــــه، أعـــلـــن بـ
جــامــعــة أديــــاليــــد )أســـتـــرالـــيـــا( أنـــهـــم قــامــوا 
بخطوة حاسمة في هذا املجال. كما نجحوا 
في إثبات مفهوم االمتصاص الفائق، وهو 

األساس النظري للبطاريات الكمومية.
الــنــظــريــة، أواًل، يـــوجـــد في  وملـــحـــاولـــة فــهــم 
ــكـــم ظــــاهــــرة غـــريـــبـــة يــســمــيــهــا  مــيــكــانــيــكــا الـ
ظاهرة  وهي  الكمي.  التشابك  الفيزيائيون 
ــم يــكــونــا  ــ ــو لـ ــ تـــســـمـــح لـــُجـــســـيـــمـــن، حـــتـــى لـ
ــام تــعــتــمــد  مــرتــبــطــن مــــاديــــًا، بــتــكــويــن نـــظـ
الــبــعــض. ونــظــريــًا،  حـــاالتـــه عــلــى بعضهما 
يعمل التشابك أيضًا مع أكثر من ُجسيمن. 
ويمكن أن تصبح هذه الجسيمات متشابكة 
لــلــغــايــة بــحــيــث يــنــتــهــي بــهــا األمــــر بالعمل 
الكمية،  التأثيرات  وتوليد  جماعي  بشكل 

مثل االمتصاص.
ويـــتـــحـــدث الــفــيــزيــائــيــون عـــن االمــتــصــاص 
الفائق عندما تتداخل التحوالت بن حاالت 
ــــو مــــا يــحــدث  الـــجـــزيـــئـــات بــشــكــل بــــنــــاء. وهـ
أيضًا بشكل كالسيكي أكثر عندما تتجمع 
املوجات - ســواء كانت ضوئية أو صوتية، 
أو  وبــالــتــالــي تتضخم   - املــثــال  على سبيل 
تقل. وفي حالتنا، تسمح الظاهرة بطريقة 
ما للجزيئات املتشابكة بامتصاص الضوء 
مــعــًا بــكــفــاءة أكــبــر مــمــا لــو كــانــت بمفردها. 
بــمــعــنــى آخــــــر، كــلــمــا تـــوســـعـــت الـــبـــطـــاريـــة، 
الفيزيائيون  ويــأمــل  شحنها.  سرعة  زادت 
بالتفكير  التجريبي  التأكيد  أن يسهل هذا 
للتطبيقات  كمومية  بــطــاريــات  تطوير  فــي 
ــا تــحــقــيــق وعـــــــود شــحــن  ــهـ ــنـ الـــيـــومـــيـــة. ومـ

الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــســرعــة عــالــيــة. أو 
فــــي تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة تـــخـــزيـــن ذات فــاعــلــيــة 
جيدة للكهرباء املنتجة بكميات كبيرة من 
مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة املــتــغــيــرة. ورغــم 
االخـــتـــراق الكبير كــمــا ذكـــر الــبــاحــثــون، فــإن 

اإلنــجــاز الــذي تحقق في جامعة أديــاليــد ال 
يشكل، حتى اآلن، أكثر من إثبات للمفهوم. 
وسيتعن عليهم اتخاذ خطوة أخرى لبناء 
ــي ثــم الــبــطــاريــة الــتــي يمكن  الــنــمــوذج األولــ

للجميع استخدامها.

أحمد ماء العينين

األملــــــانــــــيــــــة   BioNTech شـــــــركـــــــة  ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
شركة  مع  بالتعاون  الحيوية  للتكنولوجيا 
ومــقــّرهــا  االصــطــنــاعــي،  لــلــذكــاء   InstaDeep
تقنيات  يستخدم  نــظــام  تطوير  على  لــنــدن، 
املتحّورات  اكتشاف  في  االصطناعي  الذكاء 

الجديدة املحتملة لفيروس كورونا.
وحسب ورقة بحثية نشرتها الشركتان على 
النظام  األكاديمي، تمكن   bioRxiv.org موقع 
مـــن اكــتــشــاف 12 مـــن أصـــل 13 مــتــحــورًا من 
مــتــحــورات فــيــروس كــورونــا الــتــي صنفتها 
منظمة الصحة العاملية حتى اآلن على أنها 
خــطــيــرة. وتــوصــل الــنــظــام إلــى هــذه النتائج 

ــوصــل 
َ
بــمــتــوســط زمــنــي قـــدره شــهــران قــبــل ت

املنظمة لنفس النتائج. وفي هذا السياق قال 
أوغـــور شــاهــن، الشريك املــؤســس والرئيس 
ابتكرت  الــتــي   BioNTech لشركة  التنفيذي 
املــرســال  الــريــبــوزي  الــنــووي  تقنية الحمض 
لــقــاح  فـــي  ــســتــخــدمــة 

ُ
امل  )messenger RNA(

فايزر: »سيساعدنا هذا النوع من األنظمة في 
اتخاذ قــرارات استباقية، عبر الكشف املبّكر 
عن املتحّورات املحتملة عالية الخطورة، من 
أجـــل تنبيه الــبــاحــثــن ومــطــوري الــلــقــاحــات، 

والسلطات قبل انتشار الفيروس«. 
ببنية  التنبؤ  على  بقدرته  النظام  ويتميز 
تــســلــســل  مــــن  مــــا  ملـــتـــحـــّور   spike بــــروتــــن 
الــحــمــض الـــنـــووي. كــمــا يعمل عــلــى فحص 

مدى تشابه تسلسل الحمض النووي لهذا 
البروتن مع بروتينات spike من فيروسات 

تاجية أخرى معروفة. 
وخــــالل االخـــتـــبـــارات األولـــيـــة حـــدد النظام 
يكون  أن  يحتمل  أومــيــكــرون  املــتــحــّور  أن 
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــعــمــل شــركــة  خـــطـــيـــرًا. مــ
ــرة عـــلـــى تــطــويــر  ــتـ مـــايـــكـــروســـوفـــت مـــنـــذ فـ
األوبــئــة  بانتشار  التنبؤ  على  قــــادرة  أداة 
واألمــراض املعدية، من خالل تتبع انتشار 
ــات والـــحـــيـــوانـــات  ــيــــروســ ــفــ الـــجـــراثـــيـــم والــ
أماكن مختلفة من  لــأمــراض في  الحاملة 
العالم باستخدام حساسات وخوارزميات 
ــك بـــهـــدف الــتــنــبــؤ بتفشي  ــ ــطـــورة، وذلــ ــتـ مـ

األوبئة قبل خروجها عن السيطرة.

نظام ذكي للكشف عن متحّورات كورونا

)Getty( إثبات مفهوم االمتصاص الفائق يفتح آفاقًا لتصنيع البطارية الكمومية

نجح علماء من جامعة ميشيغان في إنشاء نوع جديد من ألياف مادة كيفالر املعاد تدويرها 
والتي يمكن أن تساعد في تطوير بطاريات الليثيوم والكبريت. ويتوقع من هذه البطاريات 

تقديم كفاءة أكبر بخمس مرات من النماذج املستخدمة حاليًا في صناعة السيارات.
وقد أتاحت األلياف الجديدة إمكانية تطوير بطارية ليثيوم-كبريت قادرة على العمل ألكثر من 
ألف دورة شحن، من دون فقدان ألدائها. وتشبه ألياف الكيفالر املعاد تدويرها تلك املستخدمة 
في السترات الواقية من الرصاص. ولعدة سنوات، كانت بطاريات الليثيوم-كبريت مرشحة 
ألن تعمل كبدائل لنماذج الليثيوم أيــون، ولظروف تقنية لم تنتشر في األســواق. وقد يغير 
هذا التقدم الجديد قواعد اللعبة، بتوفيره بطارية ذات عمر تشغيلي لم يتحقق من قبل. كما 
أن هذه األلياف مقاومة أيضًا لدرجات الحرارة القصوى مما يزيد األمان. وتعادل 1000 دورة 

إعادة شحن ما يقارب عشر سنوات من االستخدام.

طفرة في صناعة بطارية الليثيوم ـ كبريت
عمر تشغيلي يصل لعشر سنوات
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