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»الإمارات للخدمات ال�صحية« تحتفل 

بعيد التحاد الخم�صين

قائد �صرطة ال�صارقة ي�صهد ختام م�صروع 

التطوير الرقمي للكفاءات في اإك�صبو دبي

دبيـ  وام:

نظمت م�ؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية احتفاال 

بـ« عيد االحتاد اخلم�صني » و�صط اأج�اء وطنية 

للقيادة  وال�الء  واالإنتماء  ال�فاء  ات�صمت مبعاين 

دعائمها  اأر�صى  التي  االحتاد  م�صرية  و  الر�صيدة 

املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب 

اهلل ثراه« واالآباء امل�ؤ�ص�ص�ن.

ح�رض االحتفال الذي - اأقيم مبقر دي�ان امل�ؤ�ص�صة 

ال�رضكال  ي��صف حممد  الدكت�ر  �صعادة   - بدبي 

مدير عام م�ؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية وم 

دراء االإدارات و االأق�صام و م�ظف� امل�ؤ�ص�صة وعدد 

من املراجعني.

كلمته خالل  ال�رضكال يف  ي��صف حممد  تقدم  و 

االإحتفال بالتهاين والتربيكات اإىل �صاحب ال�صم� 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ 

ال�صيخ حممد بن  ال�صم�  »حفظه اهلل« و�صاحب 

را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال�صم�  و�صاحب  اهلل«  دبي »رعاه  ال�زراء حاكم 

ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 

واإخ�انهم  امل�صلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب 

العه�د  واأولياء  االإمارات  حكام  ال�صم�  اأ�صحاب 

ون�ابهم مبنا�صبة عيد االحتاد اخلم�صني .

و اأ�صار اإىل اأن الي�م ال�طني ميثل تاريخا باأكمله 

جتتمع فيه اأ�صمى القيم ال�طنية يف جت�صيد مللحمة 

االحتاد التي اأر�صت مل�رضوع وطني خال�س وجتربة 

ح�صارية بف�صل جه�د م�ؤ�ص�س الدولة املغف�ر له 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« 

اإرادتهم  الذي اجتمعت  امل�ؤ�ص�صني  االآباء  واإخ�انه 

االأ�صا�س املتني لنه�صة  راية واحدة �صكلت  حتت 

دولة االإمارات وم�صريتها التنم�ية.

ت�صمنت احتفاالت امل�ؤ�ص�صة جمم�عة وا�صعة من 

الفعاليات واالأن�صطة ال�طنية والرتاثية من بينها 

تنظيم م�صرية اخلم�صني ال�طنية �صارك فيها قيادات 

امل�ؤ�ص�صة وم�ظف�ها و�صهدت عر�صا لفرقة اخليالة 

اإىل جانب عر�س لفقرة الي�لة الرتاثية.

االأكادميية اجلديدة عر�صا  املدر�صة  و قدم طالب 

فقرات  تنظيم  جانب  اإىل  وطنية  وفقرات  تراثيا 

م��صيقية وامل�صابقات الرتاثية والفعاليات ال�طنية 

املتن�عة.

ال�صحية  واملرافق  امل�صت�صفيات  �صهدت  فيما 

باملنا�صبة  احتفاالت  تنظيم  للم�ؤ�ص�صة  التابعة 

ت�صمنت العديد من الفعاليات الثقافية والرتاثية 

وال�طنية التي حر�صت من خاللها على اإحياء قيم 

ومبادئ االآباء امل�ؤ�ص�صني لدولة االإمارات وتر�صيخ 

املعاين ال�طنية وجت�صيد امل�روث الثقايف ملجتمع 

االإمارات.

دبيـ  وام:

اإدارة تط�ير الكفاءات باأكادميية العل�م  اختتمت 

اإك�صب�  يف  فزعة  جناح  يف  بال�صارقة  ال�رضطية 

للكفاءات،  الرقمي  التط�ير  م�رضوع  دبي   2020

وذلك بح�ص�ر الل�اء �صيف الزري ال�صام�صي قائد 

عام �رضطة ال�صارقة نائب رئي�س جمل�س االأكادميية 

مدير  العثمني  خمي�س  حممد  الدكت�ر  والعميد 

عام االأكادميية، ومدراء االإدارات وعدد من �صباط 

مدير  الفقي  وهيثم  واالأكادميية،  ال�صارقة  �رضطة 

خالل  ال�صام�صي  الل�اء  اأكد  و  تاندم.  �رضكة  عام 

م�رضوع  اأن  الربنامج  اختتام  مبنا�صبة  له  كلمة 

التط�ير الرقمي للكفاءات الذي نظمته االأكادميية 

بالتعاون مع اإدارة امل�ارد الب�رضية ب�رضطة ال�صارقة 

ونفذته �رضكة تاندم العاملية املتخ�ص�صة، و�رضكة 

ياأتي متا�صيا مع ت�جه   ، اال�صبانية  غاميلرييان 

دولة االإمارات العربية املتحدة، والريادة العاملية 

التي حققتها يف جمال التح�ل الرقمي على م�صت�ى 

والعاملية  العربية  وامل�ؤ�رضات  والعامل،  املنطقة 

التي ت�صدرتها يف جماالت عدة، مرتبطة بالتح�ل 

الرقمي، كاحلك�مة الذكية، واالت�صاالت، وال�صحة، 

والتعليم، واالأمن ، واحلل�ل الرقمية وغريها.

امل�صاريع  من  واحدا  يعدّ  امل�رضوع  اإن  واأ�صاف 

الطم�حة التي عملت على تط�ير مهارات 4450 

العامة  القيادة  منت�صبي  من  وم�صاركة  م�صاركا 

والتخ�ص�صات،  الرتب  ال�صارقة وملختلف  ل�رضطة 

وت�صمن العديد من الربامج التط�يرية املبنية على 

�صيناري�هات افرتا�صية، وباأ�صل�ب تفاعلي.

حديقة اأم الإمارات تحتفل باليوم الوطني الخم�صين بمجموعة من الأن�صطة والفعاليات المميزة

تحفيزا لجهود الدبلوما�سية الثقافية وحوار الثقافات

مهرجان اأبوظبي يقدم العر�ض الأوبرالي العالمي الأول »التقاء نهرين« في بلجيكا

Hub71 وجامعة خليفة تعززان فر�ض الطالب 

ال�صتثنائيين لي�صبحوا روؤ�صاء ل�صركاتهم الخا�صة

ق�صر الوطن ي�صتقبل الزوار باأجمل احتفالت اليوم الوطني الخم�صين

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

حماية زمن الت�صغيل بمتابعة كافة العمليات هي الحل الأمثل لحماية الأعمال 

في مواجهة الجرائم ال�صيبرانية

اأبوظبيـ  الوحدة:

اخلم�صني  ال�طني  بالي�م  االحتفاالت  �صمن 

ت�صتقبل  املتحدة،  العربية  االإمارات  لدولة 

هذا  دي�صمرب  زوارها يف 2  االإمارات  اأم  حديقة 

الثقافية  الفعاليات  من  متن�عة  بباقة  العام 

واالأن�صطة الرتفيهية املتن�عة، اإىل جانب اإطالق 

الن�صخة االأوىل من »�ص�ق احلديقة«، الذي يقدم 

للزوار العديد من املنتجات والتجارب العائلية 

املميزة.

وبالتزامن مع احتفاالت الي�م ال�طني، �صيتمكن 

زوار حديقة اأم االإمارات من اال�صتمتاع بفعالية 

»رحلة بني االإجنازات« التي تربز م�صرية التنمية 

ت�صليط  خالل  من  االإمارات  دولة  يف  والبناء 

ال�ص�ء على 50 اإجنازاً حققتها الدولة على مدى 

50 عامًا، ليحظى الزوار بفر�صة اإثراء معرفتهم 

التي �صملت  االإجنازات  وثقافتهم ح�ل م�صرية 

خمتلف مناحي احلياة االجتماعية واالقت�صادية 

وال�صيا�صية وجماالت التنمية ال�صاملة. وباعتبار 

الكبري  االإرث  من  م�صت�حاًة  وجهة  احلديقة 

الذي تركه املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« والذي عرف بحبه 

العميق للطبيعة، وحر�صه ال�صديد على حماية 

البيئة واحلفاظ عليها، �صرتكز فعالية »رحلة 

بني االإجنازات« ب�صكل خا�س على روؤية ال�الد 

امل�ؤ�ص�س وحتديه للطبيعة ال�صحراوية يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة، وحت�يلها اإىل جنة 

خ�رضاء.

وتنطلق يف حديقة اأم االإمارات اأي�صًا فعاليات 

»�ص�ق احلديقة« بالتزامن مع احتفاالت الي�م 

االأن�صطة  من  بالعديد  يتميز  والذي  ال�طني، 

ح�ل  الق�ص�س  رواية  حلقات  مثل  العائلية 

تاريخ وثقافة دولة االإمارات العربية املتحدة، 

والل�حات والت�صاميم الفنية التي تعك�س الرتاث 

املميزة  الطعام  خيارات  جانب  اإىل  االإماراتي، 

وغريها الكثري.

من املقرر اأن تقام فعاليات »�ص�ق احلديقة« 

خالل عطلة نهاية االأ�صب�ع حتى �صهر مار�س 

مليئة  عائلية  جتربة  للزوار  ليقدم  املقبل، 

من  وغريها  واملنتجات  واملاأك�الت  باملرح 

االأن�صطة الرتفيهية. وبالتعاون مع  »�صالل«، 

املنتجات  جمال  يف  املتخ�ص�صة  ال�رضكة 

يف  الزراعية  والتكن�ل�جيا  الطازجة  الغذائية 

اإمارة اأب�ظبي، �صي�فر »�ص�ق احلديقة« الف�اكه 

يعزز  مبا  املحلية  الع�ص�ية  واخل�رضوات 

اإمكانات  ويدعم  املحلية،  املنتجات  تناف�صية 

املزارعني املحليني وي�فر اأ�ص�اقًا م�صتدامة.

وميكن للزوار اأي�صًا اال�صتمتاع بتجربة جمم�عة 

املحلية  واملنتجات  املاأك�الت  من  متن�عة 

ال�صنع بدءاً من منتجات احلرف اليدوية وو�ص�اًل 

بالكبار  اخلا�صة  واالأزياء  املج�هرات  اإىل 

وال�صغار على حد �ص�اء. ويقدم عدد من الفنانني 

وامل�صممني املحليني اأعمالهم وعرو�صهم الفنية 

والرتفيهية املنا�صبة جلميع اأفراد العائلة، اإىل 

جانب �صل�صلة من ح�ص�س اللياقة البدنية التي 

تقام للزوار �صمن فعاليات »�ص�ق احلديقة«.

و قالت ر�صا قبالوي، مدير االت�صال امل�ؤ�ص�صي 

لدى حديقة اأم االإمارات: »نتطلع اإىل ا�صتقبال 

الدولة  باحتفاالت  معهم  واال�صتمتاع  الزوار 

بالي�م ال�طني اخلم�صني بني اأح�صان الطبيعة 

يف حديقة اأم االإمارات، ومع باقة متن�عة من 

التي ت�صلط ال�ص�ء على  االأن�صطة والفعاليات 

اأبرز االإجنازات واملحطات التي �صهدتها م�صرية 

االإمارات احلافلة والناجحة.«

االإمارات  اأم  واأ�صافت قبالوي: »ت�ا�صل حديقة 

جمتمع  اأفراد  لكافة  كملتقى  مكانتها  اإثراء 

من  �صل�صلة  عام  كل  يف  م�صت�صيفة  اأب�ظبي، 

التي  الفريدة  والتجارب  املتن�عة  الفعاليات 

ي�صعدنا  والي�م،  مرافقها.  خمتلف  يف  تقام 

اإطالق الن�صخة االأوىل من ‘�ص�ق احلديقة‘ الذي 

ين�صم اإىل باقة الفعاليات التي تقدمها احلديقة، 

االأعمار  كل  من  الزوار  ا�صتقبال  اإىل  متطلعني 

لال�صتمتاع بالعديد من جتارب الت�ص�ق والرتفيه 

وغريها الكثري.«

مبا�رضاً  بثًا  االإمارات  اأم  حديقة  وت�صهد 

لالحتفاالت الر�صمية للي�م ال�طني التي ُتقام 

يف حّتا على �صا�صة امل�رضح املفت�ح يف متام 

ال�صاعة 5:30 م�صاًء.

وميكن للزوار اال�صتمتاع بالعديد من الفعاليات 

واالأن�صطة االأخرى يف احلديقة مبا يف ذلك جتربة 

الفنية للفنانة رند  باون�س املتنقلة واالأعمال 

عبداجلبار املعرو�صة يف حديقة النباتات وبيت 

الظل، اإ�صافة اإىل م�صاهدة االأفالم يف »�صينما 

يف احلديقة«، واإطعام احلي�انات ورك�ب املهر 

واجلمال يف حظرية احلي�انات.

اأبوظبيـ  الوحدة:

من  ع�رضة  التا�صعة  الدورة  فعاليات  �صمن 

»فكر  �صعار  حتت   ،2022 اأب�ظبي  مهرجان 

بناء  اإجناز-  حرفية   - اإبداع  ريادة  االإمارات: 

ح�صارة«، قدم مهرجان اأب�ظبي 2022 اأم�س االأول 

اجلمعة، العر�س االأوبرايل العاملي االأول »التقاء 

نهرين«، للم�ؤلفني امل��صيقيني العامليني قتيبة 

النعيمي، وج�ديث اأدلر دي اأوليفريا.

�صمن  النهرين«،  »التقاء  عر�س  وياأتي 

بالتعاون  للمهرجان  امل�صرتكة  االإنتاجات 

من  وبدعم  املقد�صة،  امل��صيقى  مهرجان  مع 

املهرجان  خالل  امل��صيقي،  هين�  مهرجان 

الدويل للم��صيقى الروحية بقاعة »اأر�ص�نيك« 

�صيقدم  كما  البلجيكية،  م�ن�س  مدينة  يف 

 ،2022 ماي�   6 يف  الثاين  العر�س  املهرجان 

خالل امل��صم االفتتاحي لقاعة نام�ر للحفالت 

)NAMURCONCERTHALL( يف مدينة 

نام�ر البلجيكية.

م�ؤ�ص�س  اخلمي�س،  اإبراهيم  هدى  �صعادة  وراأت 

امل�ؤ�ص�س  والفن�ن،  للثقافة  اأب�ظبي  جمم�عة 

االإمارات  اأّن  اأب�ظبي،  ملهرجان  الفني  واملدير 

ت�صتهدف يف كل مبادراتها االإقليمية والعاملية 

ال�صالم وبناء ج�ص�ر احل�ار، ويتجلى  �صناعة 

التزام مهرجان اأب�ظبي بهذه الروؤية يف العديد 

من املبادرات العاملية التي ت�صهم يف تر�صيخ 

االآخر  على  واالنفتاح  والت�صامح  ال�صالم  قيم 

�صحايا  »نكرّم  م�صيفة  الثقافات،  وت�ا�صل 

احلرب ونحمل ر�صالة �صالم وت�صامح اإىل العامل 

بعمل اأوبرايل قائم على ن�س ملحمي ُي�ؤّدى ب�صت 

على  ويتغلب  الب�رضية  الروح  يخاطب  لغات، 

احل�اجز اللغ�ية بيننا«.

عقدين  »ط�ال  بالق�ل:  �صعادتها  وختمت 

بني  الت�ا�صل  ج�ص�ر  ملدّ  �صعينا  الزمن،  من 

احل�صارات، والي�م، ي�صاركنا هذا ال�صعي امل�ؤلفان 

امل��صيقيان قتيبة النعيمي وج�ديث اأدلر دي 

اجلذور  ت�صتلهم  م��صيقية  باإيقاعات  اأوليفريا، 

العريقة للتقاليد امل��صيقية ال�رضقية والغربية 

معا«.

ويج�صد العمل االأوبرايل للم�ؤلفني امل��صيقيني 

االأمل  اإىل  ال�صياع  من  رحلة  املبدعني، 

واال�صتقرار، باحلزن على �صحايا احلرب و�ص�اًل 

اإىل حالة تكفري عن الذن�ب ت�صرت�صد بقيم ال�صالم 

والت�صامح واالنفتاح الثقايف على االآخر. وتركز 

الرتاكيب اللحنية والن�س االأوبرايل ط�ال ال�قت، 

على التقارب بني عاملي الغرب وال�رضق االأو�صط 

على امل�صت�يني امل��صيقي واالأدبي.

و8  مطربني   9 االأوبرايل،  العمل  يف  و�صارك 

اإبداع  بهدف  وغربيني،  �رضقيني  م��صيقيني 

م��صيقى ناب�صة باحلياة للح�صارات التاأ�صي�صية 

يف ال�رضق االأو�صط والعامل الغربي، مع االحتفاء 

بني  املزج  خالل  من  امل�صرتكة  بجذورهما 

االأل�ان امل��صيقية للثقافات العربية والغربية؛ 

حيث تت�صابك يف هذا العر�س، االأ�ص�ات للغات 

والالتينية  والعربية  والعربية  )االآرامية  ال�صت 

والفرن�صية واالإجنليزية(.

وبهذه املنا�صبة، قال الباحث وامل�ؤلف امل��صيقي 

عل�م  يف  املتخ�ص�س  -العراقي،  البلجيكي 

النعيمي،  قتيبة  والعربية  الغربية  امل��صيقى 

واالآالت  امل��صيقى  بني  ميزج  امل�رضوع  »اإنَّ 

العربية والغربية، ويعرب عن الت�صامح وال�صيافة 

من خالل ال�صخ�صية الرئي�صية اإبراهيم«، م�صيفا 

»لقد و�صعت كل خربتي يف هذا امل�رضوع الأقدم 

تركيبة م��صيقية م�صن�عة بعناية وتف�صري عايل 

اجل�دة، مب�صاركة اأف�صل امل��صيقيني العامليني«.

الدورة  فعاليات  برنامج  فعاليات  اأن  يذكر، 

التا�صعة ع�رضة من مهرجان اأب�ظبي لعام 2022، 

تنعقد حتت �صعار »فكر االإمارات: ريادة اإبداع- 

حرفية اإجناز- بناء ح�صارة«، برعاية حرم �صم� 

ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة، رئي�س هيئة الهالل االأحمر 

حمدان  بنت  �صم�صة  ال�صيخة  �صم�  االإماراتي، 

بن حممد اآل نهيان، م�صاعد �صم� رئي�س الهيئة 

لل�ص�ؤون الن�صائية، رئي�صة اللجنة العليا ملبادرة 

الرئي�صي  املهرجان  �رضيك  من  وبدعم  عطايا، 

و�رضيك  »مبادلة«،  لال�صتثمار  مبادلة  �رضكة 

.GS Energy الطاقة جي اأ�س اإنرجي

فعالياته  خالل  من  اأب�ظبي  مهرجان  وي�صهم 

الفنية وامل��صيقية يف تر�صيخ مكانة العا�صمة 

من�صًة اإبداعية عاملية، يف اإطار ت�صنيفها »مدينة 

امل��صيقى« من منظمة االأمم املتحدة للرتبية 

تعزيز  ويف  »الي�ن�صك�«،  والثقافة  والعلم 

على خريطة  االأهمية  متنامي  كمركز  م�قعها 

امل��صيقى العاملية، باعتبارها م�طنًا ملنظ�مة 

م��صيقية مرنة وم�صتدامة قائمة على االبتكار. 

وي�صارك يف دورة املهرجان لعام 2022، اأكرث من 

1000 فنان من خمتلف اأنحاء العامل، يقدم�ن 

اأكرث من 300 فعالية واقعية ورقمية، اإىل جانب 

ج�لتني م��صيقيتني عامليتني، و17 عر�صًا الأول 

مرة عامليًا.

دبيـ  وام:

منظ�مة   /  Hub71/ وّقعت 

اأب�ظبي،  يف  العاملية  التكن�ل�جيا 

�رضاكة ا�صرتاتيجية مع جامعة خليفة 

خالل  وذلك  والتكن�ل�جيا  للعل�م 

القّمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع.

ترمي هذه ال�رضاكة اجلديدة اإىل متكني 

مع  العمل  من  واخلريجني  الطالب 

�رضكات التكن�ل�جيا النا�صئة وفتح 

اأب�اب القطاع اخلا�س وريادة االأعمال 

اأمامهم لينطلق�ا يف م�صريتهم املهنية.

الرئي�س  العلماء،  بدر  ال�رضاكة  وّقع 

 Hub71لـ باالإنابة  التنفيذي 

احلمادي،  �صلطان  عارف  والدكت�ر 

جلامعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

�صاأنها  من  التي  و  ال�رضاكة  خليفة 

ريادة  طالب  م�اهب  تط�ير  ت�رضّيع 

االأعمال وطرح التكن�ل�جيات اجلديدة 

يف ال�ص�ق من خالل اإر�صادات اخلرباء 

 Hub71 وت�جيهاتهم وكذلك برامج

التي ترّكز على تعزيز القيمة.

و�صتتيح ال�رضاكة ا�صتخدام ال�رضكات 

للمختربات   Hub71 يف  النا�صئة 

املتط�رة يف جامعة خليفة وتعزيز 

وخريجي  طالب  م�صاركة  فر�س 

التي   Hub71 برامج اجلامعة يف 

تهدف اإىل ت�صهيل ال��ص�ل اإىل �ص�ق 

 Hub71 و�صتتعاون  اأب�ظبي. 

عمل  ور�س  يف  خليفة  وجامعة 

وبرامج لتبادل امل�اهب وفعاليات من 

�صاأنها تنمية معرفة طالب واأ�صاتذة 

ريادة االأعمال مبنظ�مة التكن�ل�جيا 

العاملية يف اأب�ظبي.

و قال بدر العلماء : »تعترب امل�اهب 

املزدهر،  التكن�ل�جي  املركز  اأ�صا�س 

مبنح  بالتايل  ملتزم�ن  ونحن 

اأعمال  كرواد  للنمّ�  فر�صة  الطالب 

هذه  اإّن  ال�ص�ق..  حل�لهم يف  وطرح 

التي  االأهمية  على  دليل  ال�رضاكة 

ال�صابة يف  امل�اهب  لرعاية  ن�ليها 

جمال ريادة االأعمال و التي ميكنها 

امل�صتمرة  التنمية  يف  امل�صاهمة 

القت�صادنا.. فجامعة خليفة م�ؤ�ص�صة 

تعليمية مرم�قة يف اأب�ظبي، وميكننا 

من خالل ريادتها يف جمال البحث 

االإمارة  مكانة  نر�ّصخ  اأن  والتط�ير، 

كاقت�صاد عاملي قائم على املعرفة 

وريادة االأعمال والتميز االأكادميي«.

التكن�ل�جيا  ل�رضكات  �صيك�ن  و 

النا�صئة يف Hub71 دور اأ�صا�صي يف 

جمتمع جامعة خليفة.. فقد ح�صلت 

 2020 عام  خالل  خليفة  جامعة 

وبلغ  اخرتاع  براءة   36 على  وحده 

عدد براءات االخرتاع التي مّت التقدّم 

فيما  مائة..  عليها  احل�ص�ل  بطلب 

براءة   202 خليفة  جامعة  اأ�صدرت 

اخرتاع اعتباراً من ماي� 2021، وما 

زال 270 طلبًا قيد الدر�س، باالإ�صافة 

اإىل 478 ك�صف اخرتاع.

من جهته، قال الدكت�ر عارف �صلطان 

احلمادي: »ي�رضّ جامعة خليفة ت�قيع 

لدعم   Hub71 مع  ال�رضاكة  هذه 

تاأ�صي�س  اإىل  الهادفة  اأب�ظبي  جه�د 

اإّن  النا�صئة..  التكن�ل�جية  �رضكات 

و  باالأبحاث  تعنى  خليفة  جامعة 

يقدم 20 مركزاً بحثيًا متخ�ص�صًا فيها 

ابتكارات تركز على خمتلف التقنيات 

م�ؤهلة  بالتايل  وهي  واحلل�ل 

االأبحاث يف  لت�ص�يق منتجات هذه 

ال�رضاكة  و�صت�صاهم  االإمارات..  دولة 

يف ت�صهيل تعاون ال�رضكاء ما يع�د 

ورواد  الباحثني  على  باملنفعة 

احلري�صني  الطالب  خا�صة  االأعمال، 

التجاري  العامل  ا�صتك�صاف  على 

لتكن�ل�جياتهم املختربية اجلديدة«.

الع�رضون يف  االأبحاث  مراكز  وتق�د 

جامعة خليفة .. البحث واالبتكار يف 

الطاقة  فيها  مبا  املجاالت  من  عدد 

النظيفة واال�صتدامة، والنفط والغاز، 

والروب�تات، والرعاية ال�صحية، وذكاء 

االآالت، وعل�م البيانات، ول�ج�صتيات 

وتكن�ل�جيات  الت�ريد،  �صل�صلة 

الف�صاء، وامل�اد املتقدمة والت�صنيع، 

اإىل  باالإ�صافة  والبيئة،  واملياه 

تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت.

اأبوظبيـ  الوحدة:

دعا ق�رض ال�طن الزوار للم�صاركة 

ال�صن�ية  الذكرى  احتفاالت  يف 

اخلم�صني للدولة التي تت�ج بها 

االإجنازات  من  عامًا  م�صرية 50 

لالنطالق  وت�ؤ�ص�س  التاريخية، 

نح� م�صتقبل اأكرث ازدهاراً، حيث 

ي�صت�صيف الق�رض بهذه املنا�صبة 

الفعاليات  من  جمم�عة 

واالأن�صطة االحتفالية ي�مي 2 و3 

دي�صمرب 2021.

بهذه  ال�طن  ق�رض  و�صيقدم 

املنا�صبة الأول 50 زائراً خ�صمًا 

بقيمة 50% على تذاكر الدخ�ل، 

و�صي�صتمتع الزوار باأجمل عرو�س 

اأب�ظبي  �رضطة  م��صيقى  فرقة 

»�صيمف�نية ال�طن« التي تعزف 

واالأغاين  املعزوفات  اأجمل 

ال�طنية والرتاثية املبا�رضة.

و�صيك�ن الزوار اأي�صًا على م�عد 

مع جتربة ثقافية وح�صارية من 

الق�رض  معامل  ا�صتك�صاف  خالل 

من  به  يزخر  وما  املختلفة، 

وفن�ن  ومقتنيات  معرو�صات 

تعك�س  نادرة  وخمط�طات 

االإرث املعريف والقيم والتقاليد 

العريقة للدولة، وم�صاهدة  روعة 

الت�صاميم الهند�صية واملعمارية 

والتي  الق�رض،  بها  يتميز  التي 

الدولة  واإرث  طبيعة  تعك�س 

وروحها االأ�صيلة. وعند االنتهاء 

اال�صتك�صافية  التجربة  هذه  من 

الزوار  �صي�صتمتع  املميزة، 

التي  وال�ص�ك�ال  باملرطبات 

�صتت�فر للم�صاركني يف احتفاالت 

الي�م ال�طني.

�صتتاألق  امل�صاء،  حل�ل  وعند 

ال�اجهة اخلارجية لق�رض ال�طن 

الذي  وال�ص�ء  ال�ص�ت  بعر�س 

يف  الق�رض  وبهاء  روعة  يربز 

ي�صتعر�س  بديع  فني  م�صهد 

م�صرية التقدم التي ت�صهدها دولة 

عرب  املتحدة  العربية  االإمارات 

ف�ص�ل  ثالثة  من  مرئية  رحلة 

الزوار من تاريخ  ينتقل خاللها 

الدولة وحا�رضها اإىل م�صتقبلها 

امل�رضق.

دبيـ  الوحدة:

مهند�صي  كبري  كيم،  داين  قال 

ح�ل  فري�صيك:  يف  ال�صبكات 

هجمات ب�ا�صطة برجميات طلب 

الفدية من جهات معروفة. وهي 

هجمات ت�صاعدت على مدار العام 

م�اطن  ا�صتغالل  نتيجة  املا�صي 

عن  العمل  منظ�مة  يف  ال�صعف 

بعد. �صهد الن�صف االأول من عام 

2021 ما جمم�عه 2،084 هجمة 

ب�ا�صطة برجميات طلب الفدية يف 

ال�اليات املتحدة، بارتفاع هائل 

ن�صبته 62% مقارنة بعدد الهجمات 

خالل الفرتة نف�صها من عام 2020. 

وتعك�س هذه االأرقام فقط الهجمات 

التحقيقات  مكتب  تلقى  التي 

الفدرالية بالغات ب�صاأنها. كما اأن 

وو�صائل  الفدية  طلب  برجميات 

جناح  مبعدل  حتظى  تطبيقها 

م�صت�ى  النخفا�س  نظًرا  مرتفع 

مقابل  بها  املرتبطة  املخاطر 

انت�صار  ومع  املرتفع.  مردودها 

فقد  امل�صّفرة  بالعمالت  التعامل 

اأ�صبح من ال�صعب تتبع املجرمني 

اأخرى،  جهة  من  ال�صيربانيني. 

اّت�صع نطاق الهجمات االإلكرتونية 

الفدية  طلب  برجميات  ب�ا�صطة 

 19- ك�فيد  انطالق جائحة  منذ 

مليارات  لتبلغ  قيمتها  وارتفعت 

التي  التكاليف  وتقدر  الدوالرات. 

العامل  ح�ل  ال�رضكات  تكّبدتها 

الفدية  طلب  برجميات  نتيجة 

خالل عام 2021 مبا يتجاوز 20 

ملي�ن  دوالر، مبعدل 4.6  مليار 

املطل�بة  الفدية  لقيمة  دوالر 

نتيجة االخرتاق.

ال�اقع اأن ح�ادث االأمن ال�صيرباين 

اأو  املرتبطة باالخرتاقات االأمنية 

احتجاز بيانات ال�رضكات ب�ا�صطة 

برجميات طلب الفدية هي ح�ادث 

تقع منذ �صن�ات عديدة.
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