
شركة ADGS ٮ﮴﮳ٮتكر ﮲ٮ﮲طاماً لل﮲حروج من وٮ﮳اء
كورو﮲ٮا

• PANDEXIT ﮴ڡادر عىل ٮ﮴وڡ﮴ّع أّي مو﮳حات م﮴ڡ﮳ٮلة وٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر ارٮ﮴﮲ڡاع
عدد الضحاٮ﮵ا أو ا﮲ٮ﮲ح﮲ڡاضه • ٮ﮵منح الحكومات نتأٮج إعادة ﮲ڡتح

المدارس و﮲ڡرض سٮ﮵اسة ارٮ﮴داء األ﮴ڡنعة وح﮲طر الت﮳حول

شركة ADGS (إع﮳حاز)

PANDEXIT (إع﮳حاز) أ﮲ٮها ا﮳ٮتكرت ا﮲حتراعا ﮳حدٮ﮵دا اسمه ﮲ٮ﮲طام ADGS أعلنت شركة
(ال﮲حروج من الوٮ﮳اء)، ال﮲ڡتة إلى أن الن﮲طام ٮ﮵أ﮲حذ ٮ﮳االعت﮳ٮار المعلومات المعرو﮲ڡة عن ﮲ڡٮ﮵روس
كورو﮲ٮا، من ح﮵ٮث ط﮲ڡراٮ﮴ه، و﮲ٮس﮳ٮة ﮲ٮا﮴ڡالت العدوى ال﮲حار﮴ڡة، وعدد الحاالت اليت ﮴ٮ﮲حلو من
أعراض واضحة، ﮲ڡضال عن ﮲ڡاعلٮ﮵ة األ﮴ڡنعة وعشرات المعاٮ﮵ٮ﮵ر اليت ٮ﮵تم ﮴ٮحدٮ﮵ثها أس﮳ٮوعٮ﮵ًا من

﮳حا﮲ٮب العلماء وال﮳ٮاحثٮ﮵ن.

و﮴ڡالت الشركة، ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵ر لها، إن آ﮲حر م﮳حموعة معاٮ﮵ٮ﮵ر ٮ﮵ضٮ﮵﮲ڡها ﮲ٮ﮲طام PANDEXIT إلى
﮴ٮ﮳حر﮳ٮة المحااكة تتمحور حول سٮ﮵اسات الدول من ٮ﮴دا﮳ٮٮ﮵ر الن﮲طا﮲ڡة الش﮲حصٮ﮵ة ال﮲ڡعلٮ﮵ة،



وعملٮ﮵ة التح﮴ڡق من الحرارة، وح﮲طر الت﮳حول، وإ﮲عالق المدارس، وعشرات ال﮴ڡرارات األ﮲حرى،
﮳ٮما ﮲ڡ﮵ى ذلك در﮳حة ﮴ڡ﮳ٮولها من الوكالء، مستطردة: ٮ﮶م ٮ﮵حتسب الن﮲طام وٮ﮵تكّهن حالة الوٮ﮳اء

المتو﮴ڡعة ﮲حالل األسا﮳ٮٮ﮵ع الالح﮴ڡة أو ر﮳ٮما األشهر المرٮ﮴﮴ڡ﮳ٮة.

وأكدت أن الن﮲طام ﮴ڡد ٮ﮵تو﮴ڡع مو﮳حة ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ة أو ٮ﮶الثة، وٮ﮵نذر ٮ﮳ارٮ﮴﮲ڡاع عدد الضحاٮ﮵ا أو ا﮲ٮ﮲ح﮲ڡاضه،
لكّن األهم من ذلك هو أ﮲ٮه ٮ﮵كشف طرٮ﮵﮴ڡة ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر كل ٮ﮴د﮳ٮٮ﮵ر مضاد عىل الوٮ﮳اء.

ال﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮات الض﮲حمة

وأشارت الشركة إلى أن الن﮲طام ٮ﮵عتمد عىل ﮴ڡوة الحواس﮵ٮب المعاصرة إل﮲ٮشاء ٮ﮳لد ا﮲ڡترايض
﮲ڡٮ﮵ه م﮳حموعة من الساكن المعرو﮲ڡٮ﮵ن ٮ﮳اسم «الوكالء»، وٮ﮵رٮ﮴كز عىل وا﮴ڡع «ال﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮات

الض﮲حمة»، ح﮵ٮث ٮ﮵شمل معلومات ﮳ح﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة وط﮳ٮو﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة عن أي ٮ﮳لد، ﮳ٮما ﮲ڡ﮵ى ذلك طرٮ﮵﮴ڡة
ٮ﮴وزٮ﮵ع الساكن وكثا﮲ڡتهم، و﮲ٮ﮲طام الن﮴ڡل، وحركة التسوق، والمصا﮲ٮع، والمدارس، كما أ﮲ٮه

ٮ﮵حاك﮵ى اللٮ﮵ل والنهار وعطلة ﮲ٮهاٮ﮵ة األس﮳ٮوع واألعٮ﮵اد، ٮ﮴زامنًا مع ﮴ٮحدٮ﮵د الساعة.

وأوضحت أ﮲ٮه ﮲ڡ﮵ى هذا ال﮳ٮلد اال﮲ڡترايض، ٮ﮵ع﮵ٮش الوكالء حٮ﮵اٮ﮴هم ﮲ڡ﮵ى المنزل مع عأٮالٮ﮴هم،
وٮ﮵ذه﮳ٮون إلى العمل والمدرسة، وٮ﮵تسو﮴ڡون وٮ﮵﮳حتمعون وٮ﮵تن﮴ڡلون من ماكن إلى آ﮲حر،

مشٮ﮵رة إلى أن الن﮲طام ٮ﮵ُعاَلج سٮ﮵ال هأٮال من المعلومات لمحااكة الت﮲ڡاعالت اال﮳حتماعٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن
مالٮ﮵ٮ﮵ن الوكالء.

وأضاف الت﮴ڡرٮ﮵ر أن ش﮳ٮكة الت﮲ڡاعالت اال﮳حتماعٮ﮵ة ٮ﮴كون مراد﮲ڡة للمنصة اليت ٮ﮵﮳ٮدأ الوٮ﮳اء
﮳ٮنشرها، ٮ﮶م ٮ﮴ُطٮَ﮳ّق معاٮ﮵ٮ﮵ر عدوى «كو﮲ڡٮ﮵د - 19»، ٮ﮳الشكل الذي ﮲ٮعر﮲ڡه، عىل ﮴ٮ﮳حر﮳ٮة
المحااكة وٮ﮴﮳ٮدأ ملٮ﮵ارات العملٮ﮵ات الحسا﮳ٮٮ﮵ة ﮳ٮ﮴ڡٮ﮵اس مستوى انتشار الوٮ﮳اء د﮴ڡٮ﮵﮴ڡة ٮ﮴لو

األ﮲حرى.

إ﮳حراءات مضادة

وأردف الت﮴ڡرٮ﮵ر: ﮳ٮما أن أحداً ال ٮ﮵ستطٮ﮵ع ٮ﮴وڡ﮴ّع المست﮴ڡ﮳ٮل، وال حىت أ﮲ڡضل العلماء، ٮ﮴ُستعَمل
الت﮲حمٮ﮵نات لتصمٮ﮵م السٮ﮵اسات الحكومٮ﮵ة المضادة للوٮ﮳اء، م﮳ٮٮ﮵نا أ﮲ٮه ٮ﮴زامنًا مع انتشار أي
وٮ﮳اء، تت﮲حذ الحكومات أ﮲ڡضل ال﮴ڡرارات الممكنة، لكنها ٮ﮴عمل ﮲ڡ﮵ى مع﮲طم األو﮴ڡات من دون

االستناد إلى معطٮ﮵ات اك﮲ڡٮ﮵ة.

وأكد أن ﮲ٮ﮲طام PANDEXIT ٮ﮵رٮ﮴كز عىل التو﮴ڡعات، ومن ﮲حالل ﮴ٮش﮲عٮ﮵له ﮴ٮستطٮ﮵ع الحكومات
أن ٮ﮴عرف نتأٮج إعادة ﮲ڡتح المدارس و﮲ڡرض سٮ﮵اسة ارٮ﮴داء األ﮴ڡنعة وح﮲طر الت﮳حول، أو أي
﮴ڡرار آ﮲حر تت﮲حذه، ال﮲ڡتا إلى أن PANDEXIT ﮴ڡد ٮ﮵ص﮳ٮح أداة ﮳ٮحثٮ﮵ة عندما ﮴ٮسمح الهندسة
العكسٮ﮵ة للنتأٮج ٮ﮳التعمق ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡهم ﮲ڡٮ﮵روس كو﮲ڡٮ﮵د - 19 ﮳ٮحّد ذاٮ﮴ه، ح﮵ٮث ٮ﮵كتشف هذا
الن﮲طام ﮲طاهرة ﮲ٮا﮴ڡالت العدوى ال﮲حار﮴ڡة، أو ال﮲ڡاعلٮ﮵ة الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة لأل﮴ڡنعة، أو أهمٮ﮵ة ﮲ٮ﮲طا﮲ڡة



الٮ﮵دٮ﮵ن لمنع انتشار هذا المرض «التن﮲ڡيس»، ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵﮳ٮدأ الناس ٮ﮳الحد﮵ٮث عنه.

﮲حصوصٮ﮵ة المواطنٮ﮵ن

وشدد عىل أن ﮲ٮ﮲طام PANDEXIT ٮ﮵ح﮴ڡق هذه األهداف كلها من دون أن ٮ﮵مّس ﮳ٮ﮲حصوصٮ﮵ة
المواطنٮ﮵ن، أل﮲ٮه ٮ﮵س﮳ٮق «ال﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮات الض﮲حمة» ﮳ٮ﮲حطوة، كما ٮ﮵سمح ﮳ٮتصّور سٮ﮵اسات الصحة

العامة المناس﮳ٮة لمحار﮳ٮة الوٮ﮳اء، والحد من األضرار اال﮴ڡتصادٮ﮵ة وإ﮲ٮ﮴ڡاذ حٮ﮵اة الناس.

ٮ﮵ذكر أن الشركة ال﮴ڡطرٮ﮵ة ADGS ﮴ٮ﮳حري عملٮ﮵ات ال﮳ٮحث والتطوٮ﮵ر منذ ﮲حمس سنوات،
.PANDEXIT ﮳ٮدعٍم من «واحة ﮴ڡطر للعلوم والتكنولو﮳حٮ﮵ا» ل﮳ٮناء ﮲ٮ﮲طام

الن﮲طام ال ٮ﮵مّس ﮲حصوصٮ﮵ة المواطنٮ﮵ن ألٮ﮲ّه ٮ﮵س﮳ٮق «ال﮳ٮٮ﮵ا﮲ٮات الض﮲حمة» ﮳ٮ﮲حطوة
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