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أطلقت هيئة الصحة بديب مؤخراً نظام الذكاء االصطناعي للعقود واملشـــرتيات (توريد AI)، وذلك ضمن التحوالت التي تشـــهدها الهيئة نحو توثيـــق خدماتها ومعامالتها بالذكاء االصطناعي، ومواكبة 

للتوجهات العامة يف الدولة واسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي 2031.
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א	�#3  غرافيك: محمد أبوعبيدة

يعمل عىل مدار الساعة وطوال 
أيام األسبوع لتخليص معامالت 

العقود واملشرتيات.
يوفر 40 % من طاقة موظفي 

إدارة العقود واملشرتيات.

يختزل 60 ساعة عمل يف دقة ورسعة عالية.
ساعة واحدة لتخليص 

املعامالت.

قادر عىل إنجاز 4 آالف 
معاملة سنوياً.

يقوم مبتابعة سجالت 
املوردين وإغالق طلبات 

وأوامر الرشاء.

قياس مؤرشات األداء للفرتة 
املستغرقة.

يعمل من خالل برمجيات 
خاصة تؤهله للعمل عىل نظام 

تخطيط املوارد الحكومية 
.(GRP أوراكل)

تعزيز توجه الهيئة نحو التحول للمعامالت 01
الالورقية والذكاء االصطناعي.

االرتقاء مبستوى األداء وخلق بيئة 03تبسيط وترسيع اإلنجاز.02
عمل مبتكرة.
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إنجاز 20 أمر رشاء أساسياً يومياً وهو معدل 
األوامر املســـتلمة لدى اإلدارة يف اليوم من 

أصل 3900 أمر رشاء سنوي.

أوامر  نســـبة  خفـــض 
الرشاء األساسية املتأخرة 

إىل 0 % .

رفع مستوى اإلنجاز 
يف اإلدارة.

تقليل الوقت والجهد 
بنسبة 20 %.

خفض نسبة حدوث 
الخطأ إىل صفر.

التخلص من 
املعامالت الورقية.

القامئني  املوظفـــني  عدد  خفض 
بأوامر الرشاء األساسية من 6 إىل 

موظف آيل واحد.
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الطاقة اإليجابية


��א��א� 	����� א���א� 

:�����. �א	�� א�

א��א	$ א��#"! 
 %���� !& $'�(

�אא��א� א�*"(�

:!,�. �(� א�(�-

 /�0 � �א,� �כ"�
א�345 א��#"! 
 � א�7א�� א�78�6

אא�א�� �א; &�א9 
&! א���4< ��= 

אא	�א�

��C ��0 אאBא0� )#�5אA @?א- א�(�א��א� ���-)א�� א��



07	�� א����

02 

% 60

% 50

01

 �
א�� א���
	� א���א�א� 

�אא��א� א� 
א��א	��� 
 ����א�

 ����א�!
�� אא#�א� א %
�'א� �	א �



'�* א(�)�א 
+ .� אא,+ /
0

 �א
!א�א
0
���א

3 א��א�2 
4
67כ

��2 א�9א8 ��א�
 2�אא	+א; א��:	

 2�'�<�א� א��
 �	 =60 @�#

א��אA א� 
א�!CאB א��'�� 

�א2% 	 D�% +/

א�!�F �כ��א 
 2��# ���א�7
 ���G +7@<א�

	Hא�	2 אא	+א;

 Iאאא J�7+7
 2
��א�!

 �����א�!א#* א�
 KאLMא�

 O6כ3 כ��+, א�
7��כQ א��א�2 

 +R��א�>� 7
%�D אא#�א� 

 +�% S<�9 D�%
 2�אא	+א; א��:	
 2
�א�<	 *���

=50

אכ�� א��א� 
 F%א� א�� U�
�%

 V.+
 D���א�
 Wא���2 א�6#

�א� א��א�2 
 2
@H2 א�
@�א���

�Cא 7א�+ כ��+ 
��Hא�	2 אא	+א; 

�Cא 	� 2�א��:	
«א��+Yא�», 

 D�% א��אא%>.
 Aא��א Z+Y

 
0
א���
]2 א��@�א
�� א 
כ

0
�(��א

U+אא� F%�

2�
:%

غرافيك: حسام الحوراين
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ترتك بعض األمراض الخطرية عند إبالغ الشخص باإلصابة بها أثراً نفسياً كبرياً يف مسار مواجهة املرض والحد من تداعياته، فالضغط النفيس املفرط أو عدم القدرة عىل 

مواجهته قد يؤثر عىل الصحة ويفاقم الحالة، لذا يحرص األطباء عىل بث الطاقة اإليجابية لدى املريض وتحسني حالته النفسية وينصحون بعدم اإلفراط يف القلق 
والتوتر ومواجهة املرض باإلرادة والعزمية، وأال يسمح املريض ملشاعر الخوف أن تسيطر عليه.
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:2�����א��א�2 א� أمراض القلب 

والرشايني وتتمثل يف 
ضغط الدم والذبحة 

الصدرية الحادة

زيادة إفرازات الغدد 
أو نقص إفراز الغدد

 األمراض الجلدية 
كاألكزميا والحكة وداء 

الصدفية
اضطرابات الدورة 

الشهرية وآالم أسفل 
الظهر والتوتر العضيل

 قرحة األمعاء 
والقولون العصبي

 أمراض الجهاز 
التنفيس كضيق 
التنفس والربو

 أمراض الجهاز 
الهضمي والتي تكون 
يف اإلمساك واإلسهال

 أوجاع الرأس 
والصداع النصفي 
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:2����تغيري منط الحياة �א�_^@[ א�
اليومية وكيفية 

التعامل مع الضغوط 
أخذ قسط من الراحة بالحياة

الكافية

عدم أخذ الحياة 
بجدية صارمة، من 

خالل مامرسة 
الرياضة

 التنفس العميق 
والهادئ

 التواصل االجتامعي 
ومصاحبة األصدقاء 

والحديث معهم
االبتعاد عن اإلرساف 

يف رشب املنبهات 
كالشاي والقهوة 
والقيام بالرحالت 

واالستجامم

التجمع مع األهل 
ومشاركتهم حياتهم 

االجتامعية

مامرسة الهوايات 
مثل املطالعة

 مشاهدة التلفاز 
واالستامع إىل 

املوسيقى
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Porphyromonas gingivalis
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rheumatoide Arthritis
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Human Leukocyte Antigen
HLA
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غرافيك: أسيل الخلييل

تظهر أعراض العديد من األمراض عىل وجه املريض، وميكن للطبيب الخبري أن يكتشف بعض األمراض مبجرد النظر إىل وجه املريض الذي يشكل انعكاساً للحالة 
الصحية. موقع «توب 10 هوم رمييديز» الربيطاين بدوره، أورد 10 أعراض التي تظهر عىل وجه املرىض واألمراض التي تدل عليها:
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مؤرش عىل إصابة املريض بالريقان.
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يدل عىل اإلصابة مبرض 
الذئبة الخطري.

�$� א���� 

א�/א.

أحد أعراض متالزمة 
املبيض متعدد 

الكيسات.
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فقر الدم الناتج عن نقص معدن الحديد.

�'01 א��'�&
جفاف الجلد وقلة السوائل 
يف الجسم.
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دليل عىل اإلصابة 
مبقاومة األنسولني.
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التعرض املفرط 
للنيكوتني من دخان 
السجائر.

� א�(7��'11א3 
نقص فيتامني يب 12 ومعدين الحديد والزنك.
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من مؤرشات اإلصابة بأمراض القلب.
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قلة النوم أو مرض العني الدرقي.
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أمنة السويدي
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