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«الإمارات للخدمات ال�صحية» تحتفل
بعيد االتحاد الخم�سين
دبي ـ وام:
نظمت م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية احتفاال
بـ» عيد االحتاد اخلم�سني « و�سط �أجواء وطنية
ات�سمت مبعاين الوفاء والإنتماء والوالء للقيادة
الر�شيدة و م�سرية االحتاد التي �أر�سى دعائمها
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب
اهلل ثراه» والآباء امل�ؤ�س�سون.
ح�رض االحتفال الذي � -أقيم مبقر ديوان امل�ؤ�س�سة
بدبي � -سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�رسكال
مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية وم
دراء الإدارات و الأق�سام و موظفو امل�ؤ�س�سة وعدد
من املراجعني.
و تقدم يو�سف حممد ال�رسكال يف كلمته خالل
الإحتفال بالتهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات و�أولياء العهود
ونوابهم مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني .
و �أ�شار �إىل �أن اليوم الوطني ميثل تاريخا ب�أكمله
جتتمع فيه �أ�سمى القيم الوطنية يف جت�سيد مللحمة
االحتاد التي �أر�ست مل�رشوع وطني خال�ص وجتربة
ح�ضارية بف�ضل جهود م�ؤ�س�س الدولة املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه»
و�إخوانه الآباء امل�ؤ�س�سني الذي اجتمعت �إرادتهم
حتت راية واحدة �شكلت الأ�سا�س املتني لنه�ضة
دولة الإمارات وم�سريتها التنموية.
ت�ضمنت احتفاالت امل�ؤ�س�سة جمموعة وا�سعة من
الفعاليات والأن�شطة الوطنية والرتاثية من بينها
تنظيم م�سرية اخلم�سني الوطنية �شارك فيها قيادات
امل�ؤ�س�سة وموظفوها و�شهدت عر�ضا لفرقة اخليالة
�إىل جانب عر�ض لفقرة اليولة الرتاثية.
و قدم طالب املدر�سة الأكادميية اجلديدة عر�ضا
تراثيا وفقرات وطنية �إىل جانب تنظيم فقرات
مو�سيقية وامل�سابقات الرتاثية والفعاليات الوطنية
املتنوعة.
فيما �شهدت امل�ست�شفيات واملرافق ال�صحية
التابعة للم�ؤ�س�سة تنظيم احتفاالت باملنا�سبة
ت�ضمنت العديد من الفعاليات الثقافية والرتاثية
والوطنية التي حر�صت من خاللها على �إحياء قيم
ومبادئ الآباء امل�ؤ�س�سني لدولة الإمارات وتر�سيخ
املعاين الوطنية وجت�سيد املوروث الثقايف ملجتمع
الإمارات.

قائد �شرطة ال�شارقة ي�شهد ختام م�شروع
التطوير الرقمي للكفاءات في �إك�سبو دبي
دبي ـ وام:
اختتمت �إدارة تطوير الكفاءات ب�أكادميية العلوم
ال�رشطية بال�شارقة يف جناح فزعة يف �إك�سبو
 2020دبي م�رشوع التطوير الرقمي للكفاءات،
وذلك بح�ضور اللواء �سيف الزري ال�شام�سي قائد
عام �رشطة ال�شارقة نائب رئي�س جمل�س الأكادميية
والعميد الدكتور حممد خمي�س العثمني مدير
عام الأكادميية ،ومدراء الإدارات وعدد من �ضباط
�رشطة ال�شارقة والأكادميية ،وهيثم الفقي مدير
عام �رشكة تاندم .و �أكد اللواء ال�شام�سي خالل
كلمة له مبنا�سبة اختتام الربنامج �أن م�رشوع
التطوير الرقمي للكفاءات الذي نظمته الأكادميية
بالتعاون مع �إدارة املوارد الب�رشية ب�رشطة ال�شارقة
ونفذته �رشكة تاندم العاملية املتخ�ص�صة ،و�رشكة
غاميلرييان اال�سبانية  ،ي�أتي متا�شيا مع توجه
دولة الإمارات العربية املتحدة ،والريادة العاملية
التي حققتها يف جمال التحول الرقمي على م�ستوى
املنطقة والعامل ،وامل�ؤ�رشات العربية والعاملية
التي ت�صدرتها يف جماالت عدة ،مرتبطة بالتحول
الرقمي ،كاحلكومة الذكية ،واالت�صاالت ،وال�صحة،
والتعليم ،والأمن  ،واحللول الرقمية وغريها.
و�أ�ضاف �إن امل�رشوع يع ّد واحدا من امل�شاريع
الطموحة التي عملت على تطوير مهارات 4450
م�شاركا وم�شاركة من منت�سبي القيادة العامة
ل�رشطة ال�شارقة وملختلف الرتب والتخ�ص�صات،
وت�ضمن العديد من الربامج التطويرية املبنية على
�سيناريوهات افرتا�ضية ،وب�أ�سلوب تفاعلي.
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حديقة �أم الإمارات تحتفل باليوم الوطني الخم�سين بمجموعة من الأن�شطة والفعاليات المميزة
�أبوظبي ـ الوحدة:

�ضمن االحتفاالت باليوم الوطني اخلم�سني
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ت�ستقبل
حديقة �أم الإمارات زوارها يف  2دي�سمرب هذا
العام بباقة متنوعة من الفعاليات الثقافية
والأن�شطة الرتفيهية املتنوعة� ،إىل جانب �إطالق
الن�سخة الأوىل من «�سوق احلديقة» ،الذي يقدم
للزوار العديد من املنتجات والتجارب العائلية
املميزة.
وبالتزامن مع احتفاالت اليوم الوطني� ،سيتمكن
زوار حديقة �أم الإمارات من اال�ستمتاع بفعالية
«رحلة بني الإجنازات» التي تربز م�سرية التنمية
والبناء يف دولة الإمارات من خالل ت�سليط
ال�ضوء على � 50إجنازاً حققتها الدولة على مدى
 50عام ًا ،ليحظى الزوار بفر�صة �إثراء معرفتهم
وثقافتهم حول م�سرية الإجنازات التي �شملت
خمتلف مناحي احلياة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية وجماالت التنمية ال�شاملة .وباعتبار
احلديقة وجهة م�ستوحا ًة من الإرث الكبري
الذي تركه املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان «طيب اهلل ثراه» والذي عرف بحبه
العميق للطبيعة ،وحر�صه ال�شديد على حماية
البيئة واحلفاظ عليها� ،سرتكز فعالية «رحلة
بني الإجنازات» ب�شكل خا�ص على ر�ؤية الوالد
امل�ؤ�س�س وحتديه للطبيعة ال�صحراوية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وحتويلها �إىل جنة
خ�رضاء.
وتنطلق يف حديقة �أم الإمارات �أي�ض ًا فعاليات
«�سوق احلديقة» بالتزامن مع احتفاالت اليوم
الوطني ،والذي يتميز بالعديد من الأن�شطة
العائلية مثل حلقات رواية الق�ص�ص حول
تاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية املتحدة،
واللوحات والت�صاميم الفنية التي تعك�س الرتاث
الإماراتي� ،إىل جانب خيارات الطعام املميزة
وغريها الكثري.
من املقرر �أن تقام فعاليات «�سوق احلديقة»
خالل عطلة نهاية الأ�سبوع حتى �شهر مار�س
املقبل ،ليقدم للزوار جتربة عائلية مليئة
باملرح وامل�أكوالت واملنتجات وغريها من

تحفيزا لجهود الدبلوما�سية الثقافية وحوار الثقافات

مهرجان �أبوظبي يقدم العر�ض الأوبرالي العالمي الأول «التقاء نهرين» في بلجيكا
�أبوظبي ـ الوحدة:

�ضمن فعاليات الدورة التا�سعة ع�رشة من
مهرجان �أبوظبي  ،2022حتت �شعار «فكر
الإمارات :ريادة �إبداع  -حرفية �إجناز -بناء
ح�ضارة» ،قدم مهرجان �أبوظبي � 2022أم�س الأول
اجلمعة ،العر�ض الأوبرايل العاملي الأول «التقاء
نهرين» ،للم�ؤلفني املو�سيقيني العامليني قتيبة
النعيمي ،وجوديث �أدلر دي �أوليفريا.
وي�أتي عر�ض «التقاء النهرين»� ،ضمن
الإنتاجات امل�شرتكة للمهرجان بالتعاون
مع مهرجان املو�سيقى املقد�سة ،وبدعم من
مهرجان هينو املو�سيقي ،خالل املهرجان
الدويل للمو�سيقى الروحية بقاعة «�أر�سونيك»
يف مدينة مون�س البلجيكية ،كما �سيقدم
املهرجان العر�ض الثاين يف  6مايو ،2022
خالل املو�سم االفتتاحي لقاعة نامور للحفالت
( )NAMURCONCERTHALLيف مدينة
نامورالبلجيكية.
ور�أت �سعادة هدى �إبراهيم اخلمي�س ،م�ؤ�س�س
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،امل�ؤ�س�س
واملدير الفني ملهرجان �أبوظبي� ،أ ّن الإمارات
ت�ستهدف يف كل مبادراتها الإقليمية والعاملية
�صناعة ال�سالم وبناء ج�سور احلوار ،ويتجلى
التزام مهرجان �أبوظبي بهذه الر�ؤية يف العديد
من املبادرات العاملية التي ت�سهم يف تر�سيخ
قيم ال�سالم والت�سامح واالنفتاح على الآخر
وتوا�صل الثقافات ،م�ضيفة «نك ّرم �ضحايا
احلرب ونحمل ر�سالة �سالم وت�سامح �إىل العامل
بعمل �أوبرايل قائم على ن�ص ملحمي ُي�ؤ ّدى ب�ست
لغات ،يخاطب الروح الب�رشية ويتغلب على
احلواجز اللغوية بيننا».

 Hub71وجامعة خليفة تعززان فر�ص الطالب
اال�ستثنائيين لي�صبحوا ر�ؤ�ساء ل�شركاتهم الخا�صة
دبي ـ وام:

وقّعت  / Hub71/منظومة
التكنولوجيا العاملية يف �أبوظبي،
�رشاكة ا�سرتاتيجية مع جامعة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا وذلك خالل
الق ّمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع.
ترمي هذه ال�رشاكة اجلديدة �إىل متكني
الطالب واخلريجني من العمل مع
�رشكات التكنولوجيا النا�شئة وفتح
�أبواب القطاع اخلا�ص وريادة الأعمال
�أمامهم لينطلقوا يف م�سريتهم املهنية.
وقّع ال�رشاكة بدر العلماء ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة لـHub71
والدكتور عارف �سلطان احلمادي،
نائب الرئي�س التنفيذي جلامعة
خليفة ال�رشاكة و التي من �ش�أنها
ت�رسّيع تطوير مواهب طالب ريادة
الأعمال وطرح التكنولوجيات اجلديدة
يف ال�سوق من خالل �إر�شادات اخلرباء
وتوجيهاتهم وكذلك برامج Hub71
التي تركّز على تعزيز القيمة.
و�ستتيح ال�رشاكة ا�ستخدام ال�رشكات
النا�شئة يف  Hub71للمختربات
املتطورة يف جامعة خليفة وتعزيز
فر�ص م�شاركة طالب وخريجي
اجلامعة يف برامج  Hub71التي
تهدف �إىل ت�سهيل الو�صول �إىل �سوق
�أبوظبي .و�ستتعاون Hub71
وجامعة خليفة يف ور�ش عمل
وبرامج لتبادل املواهب وفعاليات من
�ش�أنها تنمية معرفة طالب و�أ�ساتذة
ريادة الأعمال مبنظومة التكنولوجيا
العاملية يف �أبوظبي.
و قال بدر العلماء « :تعترب املواهب
�أ�سا�س املركز التكنولوجي املزدهر،
ونحن ملتزمون بالتايل مبنح
الطالب فر�صة للنم ّو كرواد �أعمال
وطرح حلولهم يف ال�سوق� ..إ ّن هذه
ال�رشاكة دليل على الأهمية التي
نوليها لرعاية املواهب ال�شابة يف
جمال ريادة الأعمال و التي ميكنها
امل�ساهمة يف التنمية امل�ستمرة
القت�صادنا ..فجامعة خليفة م�ؤ�س�سة
تعليمية مرموقة يف �أبوظبي ،وميكننا
من خالل ريادتها يف جمال البحث

الأن�شطة الرتفيهية .وبالتعاون مع «�سالل»،
ال�رشكة املتخ�ص�صة يف جمال املنتجات
الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية يف
�إمارة �أبوظبي� ،سيوفر «�سوق احلديقة» الفواكه
واخل�رضوات الع�ضوية املحلية مبا يعزز
تناف�سية املنتجات املحلية ،ويدعم �إمكانات
املزارعني املحليني ويوفر �أ�سواق ًا م�ستدامة.
وميكن للزوار �أي�ض ًا اال�ستمتاع بتجربة جمموعة
متنوعة من امل�أكوالت واملنتجات املحلية
ال�صنع بدءاً من منتجات احلرف اليدوية وو�صو ًال
�إىل املجوهرات والأزياء اخلا�صة بالكبار
وال�صغار على حد �سواء .ويقدم عدد من الفنانني
وامل�صممني املحليني �أعمالهم وعرو�ضهم الفنية
والرتفيهية املنا�سبة جلميع �أفراد العائلة� ،إىل
جانب �سل�سلة من ح�ص�ص اللياقة البدنية التي

تقام للزوار �ضمن فعاليات «�سوق احلديقة».
و قالت ر�شا قبالوي ،مدير االت�صال امل�ؤ�س�سي
لدى حديقة �أم الإمارات« :نتطلع �إىل ا�ستقبال
الزوار واال�ستمتاع معهم باحتفاالت الدولة
باليوم الوطني اخلم�سني بني �أح�ضان الطبيعة
يف حديقة �أم الإمارات ،ومع باقة متنوعة من
الأن�شطة والفعاليات التي ت�سلط ال�ضوء على
�أبرز الإجنازات واملحطات التي �شهدتها م�سرية
الإمارات احلافلة والناجحة».
و�أ�ضافت قبالوي« :توا�صل حديقة �أم الإمارات
�إثراء مكانتها كملتقى لكافة �أفراد جمتمع
�أبوظبي ،م�ست�ضيفة يف كل عام �سل�سلة من
الفعاليات املتنوعة والتجارب الفريدة التي
تقام يف خمتلف مرافقها .واليوم ،ي�سعدنا
�إطالق الن�سخة الأوىل من ‘�سوق احلديقة‘ الذي

ين�ضم �إىل باقة الفعاليات التي تقدمها احلديقة،
متطلعني �إىل ا�ستقبال الزوار من كل الأعمار
لال�ستمتاع بالعديد من جتارب الت�سوق والرتفيه
وغريها الكثري».
وت�شهد حديقة �أم الإمارات بث ًا مبا�رشاً
لالحتفاالت الر�سمية لليوم الوطني التي تُقام
يف حتّا على �شا�شة امل�رسح املفتوح يف متام
ال�ساعة  5:30م�سا ًء.
وميكن للزوار اال�ستمتاع بالعديد من الفعاليات
والأن�شطة الأخرى يف احلديقة مبا يف ذلك جتربة
باون�س املتنقلة والأعمال الفنية للفنانة رند
عبداجلبار املعرو�ضة يف حديقة النباتات وبيت
الظل� ،إ�ضافة �إىل م�شاهدة الأفالم يف «�سينما
يف احلديقة» ،و�إطعام احليوانات وركوب املهر
واجلمال يف حظرية احليوانات.

نر�سخ مكانة الإمارة
والتطوير� ،أن ّ
كاقت�صاد عاملي قائم على املعرفة
وريادة الأعمال والتميز الأكادميي».
و �سيكون ل�رشكات التكنولوجيا
النا�شئة يف  Hub71دور �أ�سا�سي يف
جمتمع جامعة خليفة ..فقد ح�صلت
جامعة خليفة خالل عام 2020
وحده على  36براءة اخرتاع وبلغ
مت التق ّدم
عدد براءات االخرتاع التي ّ
بطلب احل�صول عليها مائة ..فيما
�أ�صدرت جامعة خليفة  202براءة
اخرتاع اعتباراً من مايو  ،2021وما
زال  270طلب ًا قيد الدر�س ،بالإ�ضافة
�إىل  478ك�شف اخرتاع.
من جهته ،قال الدكتور عارف �سلطان
احلمادي« :ي�رسّ جامعة خليفة توقيع
هذه ال�رشاكة مع  Hub71لدعم
جهود �أبوظبي الهادفة �إىل ت�أ�سي�س
�رشكات التكنولوجية النا�شئة� ..إ ّن
جامعة خليفة تعنى بالأبحاث و

يقدم  20مركزاً بحثي ًا متخ�ص�ص ًا فيها
ابتكارات تركز على خمتلف التقنيات
واحللول وهي بالتايل م�ؤهلة
لت�سويق منتجات هذه الأبحاث يف
دولة الإمارات ..و�ست�ساهم ال�رشاكة
يف ت�سهيل تعاون ال�رشكاء ما يعود
باملنفعة على الباحثني ورواد
الأعمال ،خا�صة الطالب احلري�صني
على ا�ستك�شاف العامل التجاري
لتكنولوجياتهم املختربية اجلديدة».
وتقود مراكز الأبحاث الع�رشون يف
جامعة خليفة  ..البحث واالبتكار يف
عدد من املجاالت مبا فيها الطاقة
النظيفة واال�ستدامة ،والنفط والغاز،
والروبوتات ،والرعاية ال�صحية ،وذكاء
الآالت ،وعلوم البيانات ،ولوج�ستيات
�سل�سلة التوريد ،وتكنولوجيات
الف�ضاء ،واملواد املتقدمة والت�صنيع،
واملياه والبيئة ،بالإ�ضافة �إىل
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

وختمت �سعادتها بالقول« :طوال عقدين
من الزمن� ،سعينا مل ّد ج�سور التوا�صل بني
احل�ضارات ،واليوم ،ي�شاركنا هذا ال�سعي امل�ؤلفان
املو�سيقيان قتيبة النعيمي وجوديث �أدلر دي
�أوليفريا ،ب�إيقاعات مو�سيقية ت�ستلهم اجلذور
العريقة للتقاليد املو�سيقية ال�رشقية والغربية
معا».
ويج�سد العمل الأوبرايل للم�ؤلفني املو�سيقيني
املبدعني ،رحلة من ال�ضياع �إىل الأمل
واال�ستقرار ،باحلزن على �ضحايا احلرب و�صو ًال
�إىل حالة تكفري عن الذنوب ت�سرت�شد بقيم ال�سالم
والت�سامح واالنفتاح الثقايف على الآخر .وتركز
الرتاكيب اللحنية والن�ص الأوبرايل طوال الوقت،

على التقارب بني عاملي الغرب وال�رشق الأو�سط
على امل�ستويني املو�سيقي والأدبي.
و�شارك يف العمل الأوبرايل 9 ،مطربني و8
مو�سيقيني �رشقيني وغربيني ،بهدف �إبداع
مو�سيقى ناب�ضة باحلياة للح�ضارات الت�أ�سي�سية
يف ال�رشق الأو�سط والعامل الغربي ،مع االحتفاء
بجذورهما امل�شرتكة من خالل املزج بني
الألوان املو�سيقية للثقافات العربية والغربية؛
حيث تت�شابك يف هذا العر�ض ،الأ�صوات للغات
ال�ست (الآرامية والعربية والعربية والالتينية
والفرن�سيةوالإجنليزية).
وبهذه املنا�سبة ،قال الباحث وامل�ؤلف املو�سيقي
البلجيكي -العراقي ،املتخ�ص�ص يف علوم

املو�سيقى الغربية والعربية قتيبة النعيمي،
«� َّإن امل�رشوع ميزج بني املو�سيقى والآالت
العربية والغربية ،ويعرب عن الت�سامح وال�ضيافة
من خالل ال�شخ�صية الرئي�سية �إبراهيم» ،م�ضيفا
«لقد و�ضعت كل خربتي يف هذا امل�رشوع لأقدم
تركيبة مو�سيقية م�صنوعة بعناية وتف�سري عايل
اجلودة ،مب�شاركة �أف�ضل املو�سيقيني العامليني».
يذكر� ،أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة
التا�سعة ع�رشة من مهرجان �أبوظبي لعام ،2022
تنعقد حتت �شعار «فكر الإمارات :ريادة �إبداع-
حرفية �إجناز -بناء ح�ضارة» ،برعاية حرم �سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم
يف منطقة الظفرة ،رئي�س هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي� ،سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان
بن حممد �آل نهيان ،م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة
لل�ش�ؤون الن�سائية ،رئي�سة اللجنة العليا ملبادرة
عطايا ،وبدعم من �رشيك املهرجان الرئي�سي
�رشكة مبادلة لال�ستثمار «مبادلة» ،و�رشيك
الطاقة جي �أ�س �إنرجي .GS Energy
وي�سهم مهرجان �أبوظبي من خالل فعالياته
الفنية واملو�سيقية يف تر�سيخ مكانة العا�صمة
من�ص ًة �إبداعية عاملية ،يف �إطار ت�صنيفها «مدينة
املو�سيقى» من منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة «اليون�سكو» ،ويف تعزيز
موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة
املو�سيقى العاملية ،باعتبارها موطن ًا ملنظومة
مو�سيقية مرنة وم�ستدامة قائمة على االبتكار.
وي�شارك يف دورة املهرجان لعام � ،2022أكرث من
 1000فنان من خمتلف �أنحاء العامل ،يقدمون
�أكرث من  300فعالية واقعية ورقمية� ،إىل جانب
جولتني مو�سيقيتني عامليتني ،و 17عر�ض ًا لأول
مرة عاملي ًا.

ق�صر الوطن ي�ستقبل الزوار ب�أجمل احتفاالت اليوم الوطني الخم�سين
�أبوظبي ـ الوحدة:

معرو�ضات ومقتنيات وفنون
وخمطوطات نادرة تعك�س
الإرث املعريف والقيم والتقاليد
العريقة للدولة ،وم�شاهدة روعة
الت�صاميم الهند�سية واملعمارية
التي يتميز بها الق�رص ،والتي
تعك�س طبيعة و�إرث الدولة
وروحها الأ�صيلة .وعند االنتهاء
من هذه التجربة اال�ستك�شافية
املميزة� ،سي�ستمتع الزوار
باملرطبات وال�شوكوال التي
�ستتوفر للم�شاركني يف احتفاالت
اليوم الوطني.
وعند حلول امل�ساء� ،ستت�ألق
الواجهة اخلارجية لق�رص الوطن
بعر�ض ال�صوت وال�ضوء الذي
يربز روعة وبهاء الق�رص يف
م�شهد فني بديع ي�ستعر�ض
م�سرية التقدم التي ت�شهدها دولة
الإمارات العربية املتحدة عرب
رحلة مرئية من ثالثة ف�صول
ينتقل خاللها الزوار من تاريخ
الدولة وحا�رضها �إىل م�ستقبلها
امل�رشق.

دعا ق�رص الوطن الزوار للم�شاركة
يف احتفاالت الذكرى ال�سنوية
اخلم�سني للدولة التي تتوج بها
م�سرية  50عام ًا من الإجنازات
التاريخية ،وت�ؤ�س�س لالنطالق
نحو م�ستقبل �أكرث ازدهاراً ،حيث
ي�ست�ضيف الق�رص بهذه املنا�سبة
جمموعة من الفعاليات
والأن�شطة االحتفالية يومي  2و3
دي�سمرب .2021
و�سيقدم ق�رص الوطن بهذه
املنا�سبة لأول  50زائراً خ�صم ًا
بقيمة  %50على تذاكر الدخول،
و�سي�ستمتع الزوار ب�أجمل عرو�ض
فرقة مو�سيقى �رشطة �أبوظبي
«�سيمفونية الوطن» التي تعزف
�أجمل املعزوفات والأغاين
الوطنية والرتاثية املبا�رشة.
و�سيكون الزوار �أي�ض ًا على موعد
مع جتربة ثقافية وح�ضارية من
خالل ا�ستك�شاف معامل الق�رص
املختلفة ،وما يزخر به من

الوقاية هي الأ�سا�س لدفع خطر برمجيات طلب الفدية

حماية زمن الت�شغيل بمتابعة كافة العمليات هي الحل الأمثل لحماية الأعمال
الوحدة:اجهة الجرائم ال�سيبرانية
في مو
دبي ـ
قال داين كيم ،كبري مهند�سي
ال�شبكات يف فري�سيك :حول
هجمات بوا�سطة برجميات طلب
الفدية من جهات معروفة .وهي
هجمات ت�صاعدت على مدار العام
املا�ضي نتيجة ا�ستغالل مواطن
ال�ضعف يف منظومة العمل عن
بعد� .شهد الن�صف الأول من عام
 2021ما جمموعه  2,084هجمة
بوا�سطة برجميات طلب الفدية يف
الواليات املتحدة ،بارتفاع هائل
ن�سبته  %62مقارنة بعدد الهجمات

خالل الفرتة نف�سها من عام .2020
وتعك�س هذه الأرقام فقط الهجمات
التي تلقى مكتب التحقيقات
الفدرالية بالغات ب�ش�أنها .كما �أن
برجميات طلب الفدية وو�سائل
تطبيقها حتظى مبعدل جناح
مرتفع نظ ًرا النخفا�ض م�ستوى
املخاطر املرتبطة بها مقابل
مردودها املرتفع .ومع انت�شار
التعامل بالعمالت امل�شفّرة فقد
�أ�صبح من ال�صعب تتبع املجرمني
ال�سيربانيني .من جهة �أخرى،
اتّ�سع نطاق الهجمات الإلكرتونية
بوا�سطة برجميات طلب الفدية

منذ انطالق جائحة كوفيد 19-
وارتفعت قيمتها لتبلغ مليارات
الدوالرات .وتقدر التكاليف التي
تك ّبدتها ال�رشكات حول العامل
نتيجة برجميات طلب الفدية
خالل عام  2021مبا يتجاوز 20
مليار دوالر ،مبعدل  4.6مليون
دوالر لقيمة الفدية املطلوبة
نتيجة االخرتاق.
الواقع �أن حوادث الأمن ال�سيرباين
املرتبطة باالخرتاقات الأمنية �أو
احتجاز بيانات ال�رشكات بوا�سطة
برجميات طلب الفدية هي حوادث
تقع منذ �سنوات عديدة.

