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بسم الله الرحمن الرحيم
وت) (كل نفس ذائقة ا

صدق الله العظيم      
W??????K?????? انــــــتـــــقـــــلـت الى جــــــوار ربـــــهـــــا »—
©¡UOKŽ Â«® g¹uŠ bOý— ÂUBŽ ÂuŠd*«
واقـيـمـت الـفـاحتـة عـلى روحــهـا الـطـاهـرة في
نصـور ابتداء ـسلمـ في ا جمعـية الـشبان ا
. ــدة يـــومــ من يـــوم اجلــمـــعـــة ٢٠٢٠/٢/٧ 
اســكـنــهــا الـلـه فـســيح جــنـاتـه والـهم اهــلــهـا

وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

wŽUMB « ¡U c UÐ b−² *« U½Ë—u  »—U% 5B «
{ بكـ (أ ف ب) - فوجئ رجل سـافر إلى
مديـنة ووهـان التي انتـشر مـنهـا فيروس
ـسـتجـد عنـدمـا طرقـت الشـرطة كـورونا ا
الـصيـنـية بـاب مـنزله في مـديـنة نـاجنـينغ

وطلبت قياس حرارته.
وقـال الــرجل الـذي عــزل نـفـسه فـي مـنـزله
بـناجنـيـنغ في مـقاطـعـة جيـانـغـسو إنه لم

يخبر أحداً بزيارته األخيرة إلى ووهان.
لكن باستـخدام بيانـات السفر من ووهان
تــمــكّــنـت الـســلــطــات مـن حتـديــد هــويــته
وإرســـال عـــنـــاصـــر شـــرطــــة إلى مـــنـــزله
ـاضي بـحـسب تـقـريـر نشـرته األسـبـوع ا

حكومة ناجنينغ في جريدة.
وفي وقت تــسـابق الــسـلـطــات الـصـيــنـيـة
الـزمـن الحـتـواء الــفـيـروس اجلــديـد الـذي
أصاب أكـثر من  34ألف شـخص وتـسبب
بــوفــاة أكـثــر من  700في الـصــ تـلــجـأ
ـعـتادة لـلـعـثور بـكـ حلزمـة أسـالـيبـهـا ا
على أي إصـابات مـحتـملـة ومنـعهـا: تتبّع

البيانات والذكاء االصطناعي.
وطوّرت شـركات تكـنولـوجيا صـينـية عدّة
تـطبـيـقات تـسـاعد الـنـاس على الـتـأكد من
مسألة إن كـانوا استقـلوا ذات الطائرة أو
الــقــطـــار الــذي كـــان عــلـى مــتـــنه مــرضى
إصـابـاتـهم مـؤكـدة بـاالسـتنـاد إلى قـوائم

نشرت على وسائل اإلعالم الرسمية.
ـــقــاطـــعــة غـــوانـــغــدونغ وفي غــوانـــزو 
اجلـنوبـيـة نشـرت الـسلـطـات رجاالً آلـي
ــارّة الــذين ال يــرتـدون أقــنــعـة لــتــوبـيخ ا
ـز" واقــيــة وفق صــحـيــفــة "غــلـوبــال تــا

الرسمية.
وفي بـك ذكـرت جلـنـة حي مـسـؤولة عن
مجمّع شـقق يضم نحو  2400عائلـة إنها
اســـتــخـــدمت بــيـــانــات رحالت الـــطــيــران
والقطارات لتعقّب سجالت السفر األخيرة

التابعة للجميع.
وأفادت جلـنة الـصحة الـوطنـية الـصيـنية
احلـكومـات احملـليـة في بـيان نـشـرته على
اإلنترنت الثالثاء "اسـتخدموا تكـنولوجيا
الــبــيــانــات الــكــبـــيــرة لــتــتــبّع ومــراقــبــة
(احلـــاالت) ذات األهــمـــيــة وتــوقّـع تــطــور

الوباء بشكل فاعل وآني".
ـعـلــومـات بـ ودعت إلى "تــعـزيـز رابـط ا
(...قطـاعـات) األمن العـام والـنقـل وغيـرها
ــشــاركـة من األقــســام" بــيــنــمــا أوصـت 
بــيــانــات رحالت الــقــطــارات والــطــائـرات

واالتصاالت والبيانات الطبية.
وفي وقت تبـحث الـسلـطات الـصـينـية عن
إصــابــات مـحــتـمــلــة كـان الــتــركـيــز عـلى
الـــكـــشف عـن احلـــمى الـــعـــارض األكـــثــر

شيوعاً للمرض.
باني احلكومية وبينما تعتمـد األحياء وا
بشكل أساسي على أجهزة قياس احلرارة
احملـمـولـة تـخـتـبـر هـيـئـات الـنـقل الـعـامة
أنــظـمــة الـكــشف عن احلـمـى عـبــر الـذكـاء
االصـطنـاعي والـكـامـيرات الـتي تـسـتـخدم

األشعة فوق البنفسجية.
وفي بــكــ يــراقب نــظــام طــوّرتـه شــركـة
ـسافرين في "بايـدو" الصيـنيـة العـمالقة ا
محطة كيـنغي للقطارات بـاستخدام أشعّة

فوق بنفسجـية وتكنولوجـيا التعرّف على
الوجـوه التي تـلـتقط بـشكل أوتـوماتـيكي

صورة لوجه كل شخص.
وفي حـال بـلـغت درجـة حـرارة جـسم أحـد
األشخاص  37,3درجات مـئـوية أو أكـثر
يــطــلق الـنــظــام صـافــرة إنـذار تــســتـدعي
عــمــلــيــة فــحص أخــرى من قــبل مــوظــفي

احملطة.
واخلـمــيس أمـر مـوظـفـو مــحـطـة الـقـطـار
الــذين كــانـوا يــحــمـلــون مــكـبــرات صـوت
بــالـــلـــونـــ األحــمـــر واألبـــيض الـــركــاب
الواصـل من مقـاطعـة شانشي الـشمـالية
الــتـــحــرّك بــبطء لــدى مـــرورهم من نــظــام

"بايدو".
وتشـير الـشركـة إلى أن نظـامهـا قادر على
فحص أكثر من مئتي شخص في الدقيقة
أي بــسـرعــة تـفــوق بـشــكل كـبــيـر أجــهـزة
ــســـتــخـــدمــة في الـــكـــشف عن احلـــرارة ا

طارات. ا
وطــــوّرت شــــركــــة "مــــيــــغــــفي" لــــلــــذكــــاء
االصـطنـاعي الـتي أدرجـتـهـا واشـنطن في
تــشــرين األول/أكــتـــوبــر عــلى الئـــحــتــهــا
الــســوداء التّــهــامــهـــا بــانــتــهــاك حــقــوق
اإلنسان منظومة مشابهة تستخدم حاليًا

. في محطة قطارات سريعة في بك
وأفـاد مــتـحـدث بــاسم "مـيـغــفي" في بـيـان
أرسل عـبـر الـبـريـد اإللـكـترونـي أن "وجود
فريـق من نحـو مئـة شـخص يعـمـلون مـعًا

عن بعد من منازلهم لم يكن أمراً سهالً".
وأضافت "عمل جميعهم على مدار الساعة

خالل عطلـة رأس السنة الـقمريـة" مشيرة
إلى أنه كــان عـلى الـفــريق تـطــويـر آلـيـات
الـشركـة "لـلتـمـكن بشـكل فـاعل من الـكشف

عن احلرارة من خالل اجلب فحسب".
وإضافـة إلى الكـشف عن احلـمى سارعت
شـركات الـتكـنولـوجـيا الـصيـنـية لـتطـوير
مجمـوعة واسـعة من اخلدمـات للمـساعدة
في جـــهــــود احـــتـــواء الــــوبـــاء بـــدءاً من
ـواد الـطـبـية حتـضـيـر عـملـيـات إيـصـال ا
ـسيّرة وصوالً إلى حتديد عبر الطائرات ا

مواقع انتشار الفيروس من ووهان.
دينة تخـضع حلجر صحي تام ورغم أن ا
منذ  23كانـون الثاني/يـنايـر إال أن نحو
خــمــســة ماليــ مـســافــر غــادروا ووهـان
خالل مهـرجان رأس الـسنـة القـمرية وفق
ــديــنــة وهـو مــا دفع الــســلــطـات حــاكم ا
للقيام بعملـيات بحث على مستوى البالد

عن كل من زاروا ووهان مؤخراً.
ومع ذلك ال تــزال مـعــظم عـمــلـيــات تـقـفّي
األثر الـتي جتريـهـا السـلطـات احمللـية في
الـصـ بـحــاجـة إلى قـوة بـشـريـة كـبـيـرة
رغم أن الـبـعض يــدخـلـون الـبـيـانـات عـبـر
اإلنـــتـــرنت لـــلـــمــــســـاعـــدة في تـــســـجـــيل
ـعـلـومـات خـصـوصًـا مع عـودة الـسـكـان ا

بعد العطلة.
وفي بكـ حتضّ بـعض األحيـاء السـكان
لء على مـسح رمـز االستـجابـة الـسريـعة 
الـــبــيـــانــات اخلـــاصــة عــلـى غــرار أرقــام
هـــواتــــفـــهـم وعـــنــــاويـــنــــهم في مــــدنـــهم

األصـــــلية.


