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حركة األسهم

نمو صادرات اليابان وتقلص الفائض مع أميركا

مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين اليمن 
ودول مجلس التعاون

ارتفاع أسعار الغذاء في الجزائر والتضخم يصل إلى %7 

التشديد على دور الشركات الناشئة 
في األردن 

اإلمارات أول المستفيدين من 
االتفاقات السعودية – األميركية 

ني�س��ان  يف  الياباني��ة  ال�س��ادرات  زادت 
ارتفاعه��ا  ليتوا�س��ل  املا�س��ي،  )اأبري��ل( 
لل�سه��ر اخلام���س عل��ى التوايل، م��ع زيادة 
�س��ادرات اأ�سب��اه املو�س��ات وال�سلب يف 
موؤ���ر على طل��ب خارجي اأك��ر، قد يدعم 
واأف��ادت  م�سط��رداً.  اقت�سادي��ًا  تعافي��ًا 
بيانات وزارة امل��ال اأم�س، باأن ال�سادرات 
»زادت بن�سبة 7.5 يف املئة ال�سهر املا�سي 
مقارنة مب�ستواها قب��ل �سنة، ومبا يقل عن 
متو�س��ط التوقعات بزي��ادة �سنوية 7.8 يف 

املئة«. 
وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع ن�سبته 12 

يف املئة يف اآذار )مار�س( املا�سي 
واأظه��رت البيان��ات »تقل���س الفائ���س يف 
جت��ارة الياب��ان م��ع الوالي��ات املتح��دة، 
وزادت ال�س��ادرات اإىل الوالي��ات املتح��دة 
بن�سبة 2.6 يف املئة يف ني�سان مقارنة مبا 

�سجلته قب��ل �سنة، وارتفع��ت لل�سهر الثالث 
عل��ى الت��وايل ب�سب��ب �سحن��ات ال�سي��ارات 
التج��ارة  الفائ���س يف  لك��ن  ومكوناته��ا. 
م��ع الوالي��ات املتح��دة تدن��ى بن�سبة 4.2 
يف املئ��ة مقارنة مبا حققه قب��ل �سنة، اإىل 

586.7 بليون ين )5.27 بليون دوالر( 
وُيتوقع ا�ستمرار ازدي��اد �سادرات اليابان 
مع اكت�ساب النمو االقت�سادي العاملي قوة 
دف��ع، لكن املخ��اوف من تعه��دات الرئي�س 
االأمريك��ي دونالد ترامب بتبن��ي �سيا�سات 
حماي��ة جتارية، تلق��ي ظالها عل��ى اآفاق 

اليابان املعتمدة على الت�سدير 
لكن هبوط الفائ���س التجاري الياباين مع 
الوالي��ات املتح��دة، رمب��ا يخف��ف ال�سغط 
على طوكيو الأنه يزيد �سعوبة ترير ترامب 
انتق��اده للممار�سات التجاري��ة اليابانية. 
وجله��ة احلج��م زادت ال�س��ادرات 4.1 يف 
املئ��ة يف ني�سان لت�سع��د لل�سهر الثالث يف 

موؤ�ر اآخر اإىل منو الطلب اخلارجي  .

وّقع��ت وزارة الكهرب��اء والطاق��ة اليمني��ة مع 
هيئ��ة الربط الكهربائي ل��دول جمل�س التعاون 
اإم��كان  لدرا�س��ة   ، تفاه��م  مذّك��رة  اخلليج��ي 
الربط الكهربائي ب��ن �سبكة الربط الكهربائي 
اخلليج��ي و�سبك��ة الكهرب��اء اليمني��ة. ووّق��ع 
االتف��اق ممّثًا اجلانب اليمن��ي وزير الكهرباء 
والطاق��ة عب��داهلل االأك��وع، وع��ن هيئ��ة الربط 
اإدارة  جمل���س  رئي���س  اخلليج��ي  الكهربائ��ي 
الهيئ��ة ال�سيخ ن��ّواف ب��ن اإبراهي��م اآل خليفة، 
ووكاء  االإدارة،  جمل���س  اأع�س��اء  بح�س��ور 
الكهرب��اء والطاق��ة يف دول املجل���س. وق��ال 
االأك��وع اإن  توقيع املذّكرة يعّزز الطلب اليمني 
على الطاقة ويوّف��ر حاجات منا�سبة منها يف 
ظ��ل منو الطلب وقدرة ال�سبكات اخلليجية على 

تزويد ال�سبكة اليمنية بحاجاتها من الطاقة 
واأكد وزير الكهرب��اء والطاقة اليمني اأن فوائد 
الرب��ط الكهربائ��ي متتّد ل�سبك��ة كهرباء اليمن 
لتوؤم��ن فر�س��ًا لتب��ادل الطاق��ة الكهربائي��ة 
عل��ى  الق��درة  فق��دان  ومواجه��ة  وجتارته��ا، 
التوليد يف احلاالت الطارئة، وخف�س احتياط 
التولي��د، وحت�س��ن اعتمادي��ة نظ��ام الطاق��ة 

الكهربائية 
واأك��د اآل خليف��ة اأن توقيع املذّك��رة »ياأتي يف 
اإط��ار خط��ط الهيئ��ة لتو�سيع نط��اق خدماتها 
ل��دول اجل��وار، و�س��واًل اإىل �سب��كات الكهرباء 
منظوم��ة  اإن�س��اء  لروؤي��ة  وتنفي��ذاً  العربي��ة، 
اإقليمي��ة وعربية لتج��ارة الطاق��ة لا�ستفادة 
م��ن الفائ�س االإنتاج��ي لل�سب��كات اخلليجية، 
واحل�سول على م�سادر طاقة بديلة ورخي�سة 

من االأقاليم االأخرى«. 

بل��غ ت�سخ��م اأ�سع��ار امل�ستهلك��ن ال�سن��وي يف 
اجلزائ��ر 7 باملائ��ة حتى نهاية اأبري��ل، ارتفاعا 
ارتف��اع  ب�سب��ب  4.8 باملائ��ة قب��ل ع��ام  م��ن 
اأ�سع��ار االأغذية، وفقا ملا ذك��ره الديوان الوطني 

لاإح�سائيات يف اجلزائر. 
زادت  الدواج��ن  اأ�سع��ار  اأن  "روي��رز"  ونقل��ت 
10 باملائ��ة، والفواك��ه 11.4 باملائ��ة، بينما 
باملئ��ة،   6.1 اخل���روات  اأ�سع��ار  انخف�س��ت 

واخلدم��ات 0.1 باملئة، وكان��ت احلكومة، التي 
حت��اول التاأقل��م مع ال�سغ��وط املالي��ة الناجمة 
عن انخفا�س اإي��رادات الطاقة، اأقرت قيودا على 
ال��واردات، ما اأدى اإىل تعطل اإم��دادات، وارتفاع 
اأ�سع��ار بع�س ال�سلع الغذائية، نظ��را لعدم كفاية 
االإنتاج املحلي وبلغ معدل الت�سخم ال�سنوي يف 
اجلزائ��ر 6.4 باملائ��ة يف ع��ام 2016 باأكمله 

ارتفاعا من 4.8 باملئة يف العام ال�سابق
وتتوق��ع احلكوم��ة اأن يبلغ الت�سخ��م 4 باملائة 

يف 2017

اختت��م رئي���س جمل���س ال��وزراء االأردين 
هاين امللق��ي اأعمال »املنتدى االقت�سادي 
و�سم��ال  االأو�س��ط  ال���رق  ح��ول  العامل��ي 
اأفريقي��ا« ال��ذي ُعق��د يف منطق��ة البح��ر امليت 
ب��االأردن حت��ت �سع��ار »متك��ن االأجي��ال نح��و 

امل�ستقبل« 
وق��ال مدير دائ��رة ال���رق االأو�س��ط و�سم��ال اأفريقيا 
يف املنت��دى مريو�ساف دو�سك: »متخ���س عن املنتدى 
من��وذج اقت�س��ادي جدي��د عم��اده الريادي��ة والريادي��ن 
وال���ركات النا�سئ��ة، م��ا يوؤكد م��دى احلاج��ة اإىل متكينهم 
وتوف��ري البيئ��ة املنا�سب��ة لهم وم�ساع��دة هذه ال���ركات على 

النمو واال�ستدامة 
واأك��د دو�سك اأن  نتائج املنتدى �ستنعك�س اإيجابًا على االأردن ودول 
املنطق��ة، وعم��ل املنتدى ل�سن��وات طويل��ة على ت�سهيل احل��وار حول 

التحديات التي تواجه املنطقة واإيجاد حلول �سيا�سية لها 
وق��ال نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء اللبناين وزير ال�سحة غ�سان حا�سباين 
اأن  مناق�س��ات املنتدى كانت مثمرة عل��ى خمتلف امل�ستويات، خ�سو�سًا ما 
يتعل��ق بالقيادي��ن ال�سب��اب ، موؤكداً اأهمي��ة  متكن ال�سب��اب واأن ن�سنع لهم 

�سة موقع  االأم��ل يف امل�ستقب��ل، ونعطيه��م مث��ااًل على النج��اح ، وقال��ت موؤ�سِّ
»�س��وق امل��ال« يف االإم��ارات عنري��ن مو�س��ى اأن »اال�ستثم��ار يف التعلي��م، 
خ�سو�سًا يف �سّن مبكرة، ي�ساهم يف دعم الريادة«، موؤكدة اأن »منطقة ال�رق 
االأو�س��ط بناها الرياديون االأوائل الأكرث م��ن 60 عامًا«. وتابعت اأن »و�سول 
االأ�سواق العربية اإىل مرحلة الن�سج التام يحتاج اإىل اإجراءات تنظيمية ت�سمن 
اإزالة العوائق وت�سهيل عملية التو�سع«، معربة عن اأملها بالو�سول اإىل منطقة 

جمركية عربية وعملة موحدة 
وعر�س��ت الرئي�سة التنفيذي��ة ل� »موؤ�س�سة دارتي« يف �سوري��ة �سناء حوا�سلي 
جتربته��ا يف جم��ال تعلي��م االأطفال يف �سوري��ة، موؤكدة اأهمي��ة نقل اخلرات 
والتج��ارب يف ه��ذا املجال، لتمكن االأطفال من التعب��ري عن اأنف�سهم بكفاءة 
عالي��ة. وقال��ت اأن »موؤ�س�سته��ا عمل��ت عل��ى ت�سخ��ري التكنولوجي��ا لارتقاء 

بالن�سء احلديث من االأطفال وبناء اأدوات �سهلة اال�ستخدام من جانبهم 
واأكدت الرئي�سة التنفيذية يف جمموعة »كي اأم كي« املغربية خديجة اإدري�س 
جنات��ي »اأهمية التاأقلم مع البيئة التكنولوجية ومتكن االأطفال من الو�سول 
اإىل االإنرن��ت، وه��ي تكمن يف الفر�س التي توفرها له��م يف احلياة«، م�سرية 
اإىل اأن  التح��ول االإلك��روين �سيغ��ري حياتن��ا اإىل االأف�س��ل، اإذا م��ا ا�ستثم��رت 

االإنرنت بطريقة �سحيحة 
وق��ال رئي�س »مرك��ز احلكمة للحوار والتعاون« يف الع��راق �سالح احلكيم اأن 
»امل�سارك��ن يف اأعم��ال املنتدى يحمل��ون الهم االإن�ساين، �س��واء كانوا رجال 

دين اأم رجال اأعمال  .

اأك��دت دوائ��ر اقت�سادي��ة اإماراتي��ة اأن دول��ة االإم��ارات �ستك��ون م��ن 
اأوائ��ل الدول امل�ستفيدة م��ن االتفاقات التي وقعته��ا اململكة العربية 
ال�سعودي��ة والواليات املتحدة خال زي��ارة الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترام��ب اىل الريا���س والتي تزيد قيمتها على تريلي��ون ريال �سعودي  
نح��و 350 بلي��ون دوالر(، الفت��ة النظر اىل اأن االإم��ارات هي ال�ريك 
التج��اري االأول لل�سعودي��ة يف املنطق��ة وترتب��ط معه��ا با�ستثمارات 

�سخمة يف البلدين .
 وتوقع��ت م�س��ادر اأن ينعك�س تاأثري ه��ذه االتفاقات عل��ى االقت�ساد 
االإمارات��ي وال���ركات اال�ستثماري��ة االإماراتي��ة تدريج��ًا ب��دءاً م��ن 
الن�س��ف الثاين م��ن العام اجل��اري يف �سوء حت�سن املن��اخ ال�سيا�سي 
واجليو�سراتيج��ي يف املنطق��ة والعاقات واالتفاق��ات اجلديدة التي 
تربط الواليات املتحدة االأمريكية بدول املنطقة، ا�سافة اىل التوقعات 
بتح�س��ن اأ�سعار النف��ط اذا ما اأقرت »اأوب��ك« يف اجتماعها يف 25 من 
ال�سه��ر اجلاري يف فيينا متديد العم��ل باتفاق خف�س االنتاج اىل اآذار 
)مار�س( 2018 ، وكان��ت ال�ركات اال�ستثمارية االإماراتية تعر�ست 
خ��ال الربع االأول من الع��ام احلايل اىل تراجعات يف اأرباحها بن�سبة 
13 يف املئ��ة قيا�س��ًا اليها خال املدة ذاتها من عام 2016 ب�سبب 

انخفا�س اأ�سعار النفط والتطورات اجليو�سيا�سية يف املنطقة .

 تهاوي األسهم المصرية بعد رفع أسعار الفائدة 

يف خطوة مفاجئة، قررت جلنة ال�سيا�سة النقدية يف 
على  الفائدة  اأ�سعار  رفع  امل�ري  املركزي  البنك 
من  اأول  م�ساء  واحدة  ليلة  الأجل  واالإقرا�س  االإيداع 
اأم�س، بواقع 200 نقطة دفعة واحدة لت�سبح 16.75 

و17.75 يف املئة 
وجاء القرار خمالفًا لتوقعات املحللن، والتي كانت 
واالإقرا�س  االإي��داع  على  الفائدة  �سعر  تثبيت  ترجح 

عند م�ستويات 14.75 و15.75 يف املئة 
يت�سق  الفائدة  رفع  اأن  النقدية  ال�سيا�سة  جلنة  وترى 
معدل  النخفا�س  امل�ستهدف  امل�سار  حتقيق  م��ع 
الت�سخم، واأن هدفها تقييد االأو�ساع النقدية الحتواء 

العر�س،  �سدمات  ا�ستبعاد  بعد  ال�سمني  الت�سخم 
الناجمة  وال�سغوط  الت�سخم  بتوقعات  يتاأثر  والذي 
ال�سدمات  اأث��ار  لتحييد  ولي�س  الطلب،  جانب  عن 
م�ستويات  اأن  وع��ّدت   ، العر�س  جانب  عن  الناجمة 
االإجراءات  نتيجة  تعك�س  زالت  ما  ال�سنوية  الت�سخم 
الهيكلية التي اتخذها امل�رف املركزي منذ ت�رين 
الثاين )نوفمر( العام املا�سي، واأن ارتفاع الت�سخم 
�ريبة  وتطبيق  ال�رف  �سعر  بارتفاعات  مدعوم 
وال��زي��ادة  الطاقة  دع��م  وخف�س  امل�سافة  القيمة 

اجلمركية لبع�س ال�سلع
مبعدل  الو�سول  هو  الهدف  اأن  اللجنة  واأ�سافت 
املئة  يف   13 م�ستوى  اإىل  ال�سنوي  العام  الت�سخم 
اأن  اإىل  م�سرية  املقبل،  العام  من  االأخ��ري  الربع  يف 

معدالت  وانخف�ست  حت�سن  االقت�سادي  الن�ساط  اأداء 
يف   3.9 �سّجل  االقت�سادي  النمو  واأن  البطالة، 
احلايل،  املايل  العام  من  الثالث  الربع  خال  املئة 
الثاين  الربعن  يف  املئة  يف  و3.4   3.8 مقابل  يف 

واالأول، على الرغم من تقييد االأو�ساع النقدية 
القيادية  االأ�سهم  اأغلب  اأن  »روي��رز«  وكالة  ونقلت 
املركزي،  البنك  ق��رار  بعد  هوت  م�ر  بور�سة  يف 
املئة  يف   2.4 الرئي�س  امل�ري  امل��وؤ���ر  هبط  اإذ 
و  عز«  »حديد  اأ�سهم  وتكبدت  نقطة.   12668.9 اإىل 
اأوتو« و »امل�رية للمنتجعات  »القلعة« و »جي بي 
االأق�سى  باحلد  خ�سائر  غروب«  »عامر  و  ال�سياحية« 
ال�راء  طلبات  اختفاء  و�سط  املئة،  يف  ع�رة  البالغ 
بليون   12 من  اأك��رث  االأ�سهم  وفقدت  االأ�سهم.  لتلك 

جنيه من قيمتها ال�سوقية ، وعلى مدى �سنة ون�سف 
ال�سنة، مل تراجع بور�سة م�ر بهذا احلجم وال حتى 
يف حزيران )يونيو( عندما رفع البنك املركزي �سعر 
الثاين  ت�رين  يف  وال  اأ�سا�س،  نقطة   100 الفائدة 
 300 الفائدة  ورفع  العملة  �رف  �سعر  حرر  عندما 
�سندوق  لدى  اخل��راء  لبع�س  و�سبق  اأ�سا�س.  نقطة 
النقد اأن اأبدوا »تطلعهم« نحو ا�ستخدام اأ�سعار الفائدة 
معدالت  على  لل�سيطرة  املتاحة  االأدوات  كاإحدى 
وظهر  امل�ري.  االقت�ساد  يف  املتزايدة  الت�سخم 
ذلك حتديداً حن اأ�سار مدير ال�سندوق لل�رق االأو�سط 
الفائدة  اأ�سعار  اإىل  اأزع��ور  جهاد  الو�سطى  واآ�سيا 
الت�سخم  لكبح معدالت  ال�سحيحة«  »االأداة  بو�سفها 
الثاثينية التي �سهدتها م�ر اأخرياً ، وترى املحللة 

االقت�سادية يف �ركة »مبا�ر اإنرنا�سيونال« اإ�راء 
اأن �ساح رفع الفائدة مل يعد جمديًا ملحاربة  اأحمد، 
بل  باالأ�سا�س،  التكاليف  ارتفاع  من  الناجت  الت�سخم 
كلفة  زيادة  ب�سبب  املوازنة  عجز  يف  �سلبًا  يوؤثر  اإنه 
خدمة الدَّين احلكومي. واأو�سحت اأن الت�سخم املرتفع 
هو ظاهرة موؤملة لكنها موقتة وهي نتيجة طبيعية، 

واإن كانت قا�سية، لقرارات ت�رين الثاين 
وبداأت م�ر تنفيذ برنامج اإ�ساح اقت�سادي ت�سمن 
املا�سي،  الثاين  ت�رين  خال  ال�رف  �سعر  حترير 
الطاقة، كما  اإجراء موجة خلف�س دعم  بالتزامن مع 
القيمة امل�سافة. وتعاين م�ر  بداأت تطبيق �ريبة 
ت�سخمًا عنيفًا يف االأ�سعار عقب تراجع قيمة العملة 
دولة  كونها  ظل  يف  الن�سف،  من  باأكرث  املحلية 

ف�سًا  االأ�سا�سية،  ال�سلع  الأغلبية  باالأ�سا�س  م�ستوردة 
للتعبئة  املركزي  اجلهاز  واأكد  البرولية.  املواد  عن 
الت�سخم  معدل  اأن  بيان  يف  واالإح�����س��اء،  العامة 
لي�سجل  ال�رف،  �سعر  حترير  منذ  قفزاته  يوا�سل 
ني�سان  نهاية  �سنوي  اأ�سا�س  على  املئة  يف   32.9
هاين  الكّلي  االقت�ساد  حملل  وقال  الفائت.  )اأبريل( 
ا�ستباقية  خطوة  ُيعّد  الفائدة  رفع  قرار  اأن  جنينة، 
لل�سيطرة على معدالت الت�سخم، قبل اتخاذ اإجراءات 

تر�سيد الدعم املتوقعة يف متوز )يوليو( املقبل.
وتوقع وزير املال عمرو اجلارحي، اأن تبداأ م�ستويات 
الراجع مقارنة باملعدالت احلالية يف  الت�سخم يف 
بعد  )دي�سمر(،  االأول  وكانون  الثاين  ت�رين  �سهري 

مرور دورة �سنة كاملة على حترير �سعر ال�رف 

خسائر الجرائم اإللكترونية 650 بليون دوالر في 2016

مل ي�ستف��ق العامل بعد من الهجمة االإلكرونية االأو�سع التي �ربت اأكرث 
م��ن 300 األ��ف جهاز يف اأكرث من 150 دولة والتي مل ُيعرف م�سدرها 
حتى ال�ساعة. و�سلطت هذه الهجمة التي ا�ستعملت طريقة ت�سفري بيانات 
امل�ستخ��دم مقابل فدية مالي��ة، ال�سوء على الهجم��ات االإلكرونية يف 

العامل وتطورها واخل�سائر التي ميكن اأن تنتج عنها 
وق��ّدر خ��راء اإجم��ايل اخل�سائر الت��ي تكبدها العامل من ج��راء اجلرمية 
االإلكروني��ة يف العام املا�سي بنح��و 650 بليون دوالر، ومن املرجح 
اأن يرتف��ع الرق��م اإىل اأكرث من تريليون دوالر بحلول عام 2020. وجاء 
ذل��ك خال ال��دورة الرابعة ملعر���س وموؤمتر اخلليج الأم��ن املعلومات 
»جي�سيك«، التي انطلقت يف دبي بالتزامن مع معر�س  اإنرنت االأ�سياء 

 2017
ووفق��ًا لدرا�س��ة اأجرتها �رك��ة »غارترن«، من املتوق��ع اأن ي�سل اإنفاق 
حكوم��ات ال�رق االأو�سط و�سمال اأفريقي��ا اإىل نحو 11.6 بليون دوالر 
خ��ال العام احل��ايل، على منتج��ات وخدمات تقني��ة املعلومات منها 
اال�ستثم��ارات يف اخلدم��ات الداخلي��ة والرجمي��ات وخدم��ات تقني��ة 

املعلومات واأنظمة مراكز البيانات والتجهيزات وخدمات االت�ساالت 
وا�ستعر�س املعر�س الذي ي�سارك فيه اأكرث من 100 �ركة عار�سة من 
رواد القط��اع، اأحدث االبتكارات م��ن حلول وخدمات االأمن االإلكروين، 
االإقليمي��ن  وامل�ستثمري��ن  واملوردي��ن  املزودي��ن  اأه��م  وا�ستقط��ب 

والعاملي��ن يف جمال االأمن االإلك��روين، واأهم خراء و�سّناع 
القرار وقادة االأعمال يف هذا القطاع 

وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�ركة »�سري���س انفورم« �سريغي 
اأوجيك��وف، اإن  منطقة ال�رق االأو�سط �سهدت عدداً كبرياً 

م��ن الهجمات االإلكرونية خال الع��ام املا�سي، تلتها 
الكث��ري م��ن التهدي��دات ال�ري��ة، ما دع��ا اإىل احلاجة 

لبناء اإطار اأمني اإلكروين 
االإلكروني��ة  الهجم��ات  اأن  اإىل  اخل��راء  واأ�س��ار 

�ستكت�س��ب طبيع��ة مادي��ة، اإذ اإن 5 يف املئة من 
جرائ��م املعلومات �ستوؤدي اإىل تدمري البيانات 

اأو اإحل��اق ال�رر باملوارد املادي��ة اأو البنية 
التحتية 

واأك��دت النائ��ب االأول للرئي���س يف مركز 
دب��ي التج��اري العامل��ي تريك�س��ي لوه 

االإلك��روين  »االأم��ن  اأن  مريمان��د، 
يعت��ر حم��ط اهتم��ام االقت�س��ادات 

ويف  العامل��ي  ال�سعي��د  عل��ى 
اإىل  م�س��رية  املنطق��ة«،  دول 

دوراً  ي��وؤدي  املعر���س   اأن 
مهم��ًا يف جمع اأه��م مزودي 

القرارات  التقنيات و�سّناع 
لدرا�س��ة  وامل�ستثمري��ن 

التحدي��ات الت��ي تواجه 
االإلك��روين  االأم��ن 

خراتهم  وم�سارك��ة 
كيفي��ة  ح��ول 

م��ع  التعام��ل 
ت  ا ي��د لتهد ا

القائم��ة واملحتمل��ة، اإىل جان��ب رف��ع م�ست��وى اأمنه��م عل��ى ال�سعي��د 
االإلكروين من خال تطويرهم اأعمالهم 

وي�ست�سي��ف »جي�سي��ك«، بدعم من مبادرة »دب��ي الذكية« و�رطة دبي 
و »املرك��ز الوطني لاأمن االإلك��روين« يف اململكة العربي��ة ال�سعودية، 
اأك��رث م��ن 500 �سيف عاملي، اإىل جانب جمموع��ة متميزة من اخلراء 

العاملين يف جمال االأمن 
ويت�سم��ن برنام��ج املعر�س ال��ذي ي�ستمر لثاثة اأي��ام جل�سات يتحدث 
فيه��ا اأك��رث م��ن 75 متحدث رفي��ع امل�ست��وى، منه��م كون��راد برين�س، 
�سف��ري اململك��ة املتح��دة ل�س��وؤون االأم��ن االإلك��روين، والنائ��ب ال�سابق 
ملدي��ر ورئي�س عمليات مكاتب االت�س��االت احلكومية الريطانية، وهو 
املتح��دث الرئي�سي يف الي��وم االأول، والذي األقى كلمة بعنوان »احلماية 

والردع والتطوير – تعزيز املرونة االإلكرونية على امل�ستوى الوطني 
و�سّل��ط برين���س ال�س��وء عل��ى خط��ر الهجم��ات االإلكروني��ة التي متثل 
التهدي��د االأكر القت�ساد اململكة املتحدة واالأمن القومي، وعلى االأ�س�س 
املنهجي��ة للمملكة املتحدة والدرو�س التي اكت�سبتها. وقال اإن »اململكة 
املتح��دة اأيقن��ت يف ال�سن��وات املا�سية اأهمي��ة التعامل م��ع التهديدات 
اجلدي��دة النا�سئ��ة، وو�سع��ت خطط��ًا ملعاجل��ة ه��ذه التهدي��دات العام 
املا�س��ي عر ا�سراتيجي��ة االأمن االإلك��روين الوطنية اجلدي��دة، والتي 
تتمح��ور حول ثاث نقاط هي حماية االإنرنت والف�ساء االإلكروين يف 
اململك��ة املتحدة، وردع جمرم��ي االإنرنت من تهديدن��ا اأو مهاجمتنا، 

وتطوير مهاراتنا وقدراتنا االإلكرونية .
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