
اجل��وع م�ش��كلة خطرية تهدد حي��اة املالين من 
الب���ر يف العدي��د م��ن دول العامل، وخ�شو�ش��ا 
الدول الفقرية التي تعي�ش يف اأزمات وم�شكالت 
اأمني��ة واقت�ش��ادية متفاقمة، ي�ش��اف اىل ذلك 
امل�ش��كالت البيئي��ة املتزاي��دة التي اثرت �ش��لبًا 
عل��ى الزراع��ة و�ش��اعدت عل��ى تفاق��م م�ش��كلة 
الت�ش��حر وغريه��ا. حي��ث ك�ش��ف تقري��ر لالمم 
املتح��دة حول االم��ن الغذائي يف الع��امل وكما 
نقلت بع�ش امل�شادر، ان عدد اجلياع يف العامل 
ع��اود االرتفاع بعد تراجع م�ش��تقر ا�ش��تمر اأكرث 
ع�ر �ش��نوات، لي�ش��ل اإىل 815 مليون �ش��خ�ش 
يف 2016 اأي 11% م��ن �ش��كان االر�ش. وتابع 
التقرير ان ارتفاع عدد اال�شخا�ش الذي يعانون 
من اجل��وع ب�38 مليونا العام املا�ش��ي "مرده 
اىل ح��د كب��ري ات�ش��اع رقع��ة النزاع��ات العنيفة 
ع��ن  التقري��ر  املناخية".و�ش��در  وال�ش��دمات 
ث��الث وكاالت تابعة لالمم املتحدة هي منظمة 
االغذي��ة والزراع��ة )ف��او( وال�ش��ندوق ال��دويل 
للتنمي��ة الزراعي��ة )ايف��اد( وبرنام��ج االغذي��ة 
العاملي، وقد ان�شمت اإليها الأول مرة اليوني�شف 
ح��واىل  ويع��اين  العاملي��ة.  ال�ش��حة  ومنظم��ة 
155 ملي��ون طفل دون اخلام�ش��ة من العمر من 
اإعاقة يف النم��و نتيجة اجلوع، فيما 52 مليون 
طف��ل يق��ل وزنهم عن احل��د الطبيعي ن�ش��بة اإىل 
حجمه��م، وف��ق التقرير. وترتكز الن�ش��بة االأعلى 
م��ن االأطفال الذي��ن يعانون من اجلوع اأو �ش��وء 
التغذي��ة يف مناط��ق النزاعات.وعددت وكاالت 
االأمم املتح��دة 520 ملي��ون �ش��خ�ش يعان��ون 
من اجلوع يف اآ�ش��يا، و243 مليونا يف اإفريقيا، 
و42 مليون��ا يف اأم��ريكا الالتيني��ة والكاريبي. 
وبح�ش��ب االأرق��ام، يط��اول اجل��وع 11،7% من 
�ش��كان اآ�شيا، و20% من �ش��كان اإفريقيا، و%66 
من �ش��كان منطقة اأمريكا الالتينية والكاريبي. 
وم��ن اأ�ش��ل 815 ملي��ون �ش��خ�ش يعانون من 
اجلوع يف العامل يف 2016، يعي�ش 489 مليونا 

يف دول ت�شهد نزاعات.التغريات املناخية

 ويف ه��ذا ال�ش��اأن قال��ت اآرثرين ك��وزان مديرة 
برنامج االأغذية العامل��ي التابع لالأمم املتحدة 
اإن الق�ش��اء عل��ى اجل��وع بحل��ول ع��ام 2030 
-وه��و اأح��د االأه��داف الت��ي مت االتف��اق عليها 
عامليا يف �ش��بتمرب اأيلول املا�شي- لن يتحقق 
اإال من خالل ا�شتثمار مزيد من اجلهد واملال يف 
م�ش��اعدة ال�ش��كان على جمابه��ة تداعيات تغري 
املناخ. وقالت كوزان اإن اأحوال الطق�ش القا�شية 
تتفاق��م -م��ع تزاي��د ح��رارة الكوك��ب مب��ا يف 
ذلك زيادة �ش��دة العوا�ش��ف وطول اأمد موجات 
اجلف��اف- وان اآث��ار ه��ذه االأح��وال ذات تاأثري 
اأك��رب عل��ى الفقراء ممن هم اأكرث عر�ش��ة الأ�ش��واأ 
التداعي��ات. واأ�ش��افت ان الع��امل ي��درك كيفي��ة 
حماي��ة هذه املجتمع��ات املت���ررة وان عليه 

تدبري املال لو�شع ال�شيا�شات مو�شع التنفيذ.
وقال��ت "دون ا�ش��تثمارات يف تغ��ري املناخ يف 
جم��ال التكي��ف ... وتغي��ري ردود اأفعالن��ا ل��ن 
نتمكن من الق�ش��اء على اجل��وع نهائيا. اإنه اأمر 
م�ش��تحيل". وقال��ت اإنه على �ش��بيل املثال فان 
موج��ات اجلفاف الت��ي جتتاح �ش��عوب افريقيا 
ومنطق��ة ال�ش��احل جتعلهم اأ�ش��عف يف كل مرة 
ب�ش��ورة متكررة وبات عالج ذلك اأكرث �ش��عوبة 
م�ش��رية اىل ان االأم��ر ي�ش��تغرق ث��الث �ش��نوات 
الك��وارث  م��ن  للمت�رري��ن  امل��ايل  للتع��ايف 
برنام��ج  رويرتز.وي�ش��عى  بح�ش��ب  الطبيعي��ة. 
دوالر  ملي��ون   400 جلم��ع  العامل��ي  االأغذي��ة 
مل���روع لالأمن الغذائي يت�ش��من �رف اموال 
للتاأهب للك��وارث ومواجهتها قبيل وقوعها مع 
االنف��اق على اأن�ش��طة التخفيف م��ن اآثارها بعد 
وقوعها. وتربع��ت الرنويج مبليوين دوالر حتى 
االن ت�شتخدم مل�شاعدة املزارعني يف جواتيماال 
وزميباب��وي للتاأهب لتداعيات ظاه��رة النينيو 
املناخي��ة احلالي��ة. ويق��دم امل���روع متوي��ال 
اي�ش��ا خالل املجاعات والفي�شانات وموجات 
اجلف��اف م��ع توف��ري االم��دادات الغذائي��ة لدعم 

االطفال وزيادة العائد املح�شويل للمزارعني.
�شالح يف احلرب

عل��ى �ش��عيد مت�ش��ل ميك��ن ان تفي���ش بع���ش 

خم��ازن القمح الغربي��ة هذا ال�ش��تاء بينما بات 
اجلوع ي�ش��تخدم اكرث فاكرث �ش��الحا يف احلرب 
من �ش��هول �ش��وريا اىل بع�ش مناط��ق نيجرييا 
حي��ث دم��ر الن�ش��اط الزراعي. ويع��اين اكرث من 
خم�ش��ني ملي��ون �ش��خ�ش يف 17 بل��دا مت�ررا 
م��ن ال�راع��ات التي ط��ال امدها م��ن "انعدام 
خط��ري يف االمن الغذائي"، كم��ا قالت وكالتان 
تابعت��ان لالمم املتح��دة اطلقتا ناقو�ش اخلطر. 
وياأت��ي اليمن و�ش��وريا يف راأ���ش الالئحة التي 
ن�رتها يف اواخ��ر متوز/يوليو منظمة االغذية 

والزراعة )فاو( وبرنامج االغذية العاملي.
واف��ادت الوكالت��ان ان 14 مليون �ش��خ�ش يف 
اليمن ي�ش��كلون اكرث من ن�ش��ف ال�شكان، و8،7 
مالي��ني يف �ش��وريا )37 باملئ��ة من ال�ش��كان( 
"ه��م بحاج��ة ملح��ة اىل الغ��ذاء وتعزيز �ش��بل 
عي�ش��هم" ع��رب م�ش��اعدات يف جم��ال الزراع��ة 
خ�شو�ش��ا. واالم��ر نف�ش��ه ينطبق عل��ى مناطق 
يف نيجرييا ت�شهد اعمال عنف ترتكبها جماعة 
بوك��و ح��رام اال�ش��المية من��ذ 2009. وتق��در 
منظمة اطباء ب��ال حدود عدد الذين يعانون من 
"و�ش��ع �شحي كارثي" يف تلك املنطقة باأكرث 
من 500 الف �ش��خ�ش. وا�شطر االف النازحني 
اجلائعني والذين اقتلعوا من ارا�شيهم لالنتظار 
حت��ى اواخر متوز/يولي��و للح�ش��ول على اوىل 
امل�ش��اعدات الغذائية.وتوق��ع خ��رباء زراعي��ون 
يف وق��ت �ش��ابق، ان تك��ون حما�ش��يل القم��ح 
ا�ش��تثنائية يف العديد من البلدان املنتجة، وهو 
م��ا يدف��ع اىل خف���ش ا�ش��عار امل��واد الزراعية 
االولي��ة يف اال�ش��واق العاملي��ة ويتي��ح لبل��دان 
مثل م�ر، اكرب م�ش��تورد للقمح يف العامل، ملء 
م�ش��تودعاتها با�ش��عار جي��دة. لك��ن يف البلدان 
التي ت�ش��هد حروب��ا، يعترب ا�ش��ترياد القمح احد 
اوجه الكماليات البعيدة املنال.وقال دومينيك 
بورج��ون مدي��ر الط��وارئ يف منظم��ة االغذية 
الزراع��ة يف  ان حماي��ة  روم��ا،  والزراع��ة يف 
البلدان التي ت�ش��هد حروبا، مبا يف ذلك الزراعة 
التقليدي��ة، تلعب دورا م�ش��رييا م��ن اجل ابقاء 
املزارع��ني يف حقولهم وجتنب ان�ش��مامهم اىل 

ف  �ش��فو
املهاجري��ن. 
"من  وا�شاف 
ان  الوا�ش��ح 
تلع��ب  الزراع��ة 
يف  مهم��ا  دورا 
ال�ش��كان  �ش��مود 
�ش��دمة  مواجه��ة  يف 
ل  خ��ال و . " ب حلر ا
ال�ش��يف، تكف��ل نازحون 

ط��ردوا من مناطق �ش��ورية ت�ش��هد اعمال عنف، 
بالقي��ام بج��زء م��ن االعم��ال الزراعي��ة وجمع 
ه��ذه  لك��ن  اخ��رى.  مناط��ق  يف  املحا�ش��يل 
املقاوم��ة ال متن��ع االنهيار املتوا�ش��ل للقطاع 
الزراع��ي يف �ش��وريا الت��ي كانت ت�ش��كل خزانا 
للقم��ح يف ال���رق االو�ش��ط، وحي��ث يعتمد 80 
باملئة من �ش��كان االري��اف على الزراعة. وقال 
بورج��ون "يف �ش��وريا، دم��رت جمي��ع م��زارع 
الدواجن مما يوؤثر على االكرث فقرا، الن الدجاج 
ه��و م�ش��در للح�ش��ول عل��ى الربوتني".وقدرت 
منظمة االغذية والزراع��ة باأقل من 1،9 مليون 
طن حم�ش��ول القمح املتوقع يف �شوريا، مقابل 
اكرث من اربعة مالي��ني طن قبل احلرب. وجتهد 
املنظم��ة الدولي��ة القن��اع ال��دول املانح��ة يف 
اط��ار االمم املتحدة ب��اأن تتكفل بهذه الق�ش��ية 
ل���راء الب��ذور واال�ش��مدة واالدوات للمزارعني 
"نري��د ان نظه��ر  ال�ش��وريني. وق��ال بورج��ون 
تاأث��ري االمن الغذائي على ا�ش��تقرار ال�ش��كان "، 
مع��ربا عن ا�ش��فه الن "الن��داء ال��ذي مت اطالقه 
للح�شول على 86 مليون دوالر" مل يوؤمن حتى 
االن �ش��وى ع�رة باملئة من االموال املطلوبة. 
بح�شب فران�ش بر�ش.ومل يعد باإمكان املزارعني 
ال�ش��وريني احل�ش��ول عل��ى اي من الب��ذور التي 
طوره��ا مهند�ش��ون زراعي��ون حمليون، ب�ش��بب 
لتخزي��ن  ا�ش��رتاتيجي  احل��رب واغ��الق مرك��ز 
الب��ذور يف حلب. ل��ذا كان من ال���روري طلب 
م�ش��اعدة املعهد العاملي الذي يتخذ من الرنوج 
من اجل احل�شول على املادة الزراعية الوراثية 
ال�ش��ورية املخزن��ة لديه، من اجل اع��ادة تكاثر 
النب��ات. وه��ي امل��رة االوىل الت��ي تتاأك��د فيها 
فائ��دة هذا املركز ال��ذي يقع يف منطقة جليدية 

وي�شم مناذج من بذور زراعية عديدة.
مر�ش البوؤ�ش

اىل جانب ذل��ك اختفت مالمح اأنفها و�ش��فتيها 
وج��زء م��ن لثته��ا العلي��ا، فق��د �ش��وه داء اآكل��ة 
الوج��ه )نوما( موردجا ابنة الثالثة ع�ر ربيعا 
ويع��رف هذا املر���ش الناجم عن �ش��وء التغذية 
ب "مر���ش البوؤ�ش" وهو جد منت�ر يف النيجر. 

ن  كا و
�ش��ع  لو ا
اأف�شل حاال 
 ... م��ن قب��ل 
م��ا  كل  ه��ذا 
قالت��ه املراهقة 
الت��ي  الهزيل��ة 
باأ�ش��اويرها  تلعب 
م��ن  ب��ات  والت��ي 
اأن  عليه��ا  ال�ش��عب 
االآخري��ن.  م��ع  تتكل��م 
فقد غ��ري املر�ش حياتها 
وه��و ب��داأ بنزي��ف يف اللثة 
التي التهب��ت فتحول اجلرح 
ثالث��ة  وبع��د  غرغرين��ا.  اإىل 
اأي��ام خ�رت موردج��ا جمالها 

وطفولتها.
 وامل�ش��كلة ه��ي اأن "ه��ذه املر�ش 
يح��دث  فالنخ��ر  التف�ش��ي.  �ري��ع 
يف خ��الل 72 �ش��اعة وعندم��ا ي�ش��ل 
املري�ش م��ع بقعة �ش��وداء على الوجه، 
يك��ون االوان ق��د فات"، عل��ى ما �رحت 
فاتي باداما�ش��ي وهي ممر�شة يف جمعية 
"�ش��انتينيل" ال�ش��وي�رية الت��ي تكافح هذا 
املر���ش املع��روف بنوم��ا اأو داء اآكل��ة الوجه 
او غرغرينا الوجه. ويتكلم علي قداح امل�ش��وؤول 
عن "�ش��انتينيل" يف النيجر عن رائحة املر�ش 
النتنة، موؤك��دا "عندما اآت��ي اإىل املكتب ويكون 

عندنا حالة جديدة اأ�شعر بذلك على الفور".
 وه��ذه الرائحة عينها بات��ت تفوح من موردجا 
الت��ي تعي�ش يف عائلة "فق��رية جدا" يف منطقة 
تاه��وا )الو�ش��ط( يف كوخ من الق���ش من دون ال 
مي��اه وال كهرباء مع والديها ونحو 10 اأ�ش��قاء، 
على ما اأخرب اأبو بكر مو�ش��ى ماتو وهو م�ش��اعد 
اجتماع��ي يف املنظمة غري احلكومية. و�رحت 
املمر�ش��ة فاتي باداما�ش��ي اأن "املر�ش ناجم 
ع��ن �ش��وء التغذي��ة وقل��ة النظافة وه��و مر�ش 
�ش��ك يف  م��ن دون  والبوؤ���ش منت���ر  البوؤ���ش، 
النيجر".  وبح�ش��ب االأمم املتحدة، تعترب النيجر 
اآخ��ر بلد يف الع��امل من حيث التنمي��ة الب�رية. 
وه��ي غارق��ة يف اأزم��ات غذائي��ة م��ع مع��دل 
خ�ش��وبة قيا�ش��ي ي�ش��اوي 7،6 اأطف��ال للم��راأة 
الواحدة. ويودي �ش��وء التغذية بحياة اربعة اإىل 
�ش��تة اآالف طفل يف ال�ش��نة الواح��دة يف النيجر. 
وهو كان يطال يف حزيران/يونيو 2014 نحو 

15 % م��ن االأطف��ال دون اخلام�ش��ة. وتع��د هذه 
الظروف جد موؤاتية لتف�شي داء اآكلةالوجه الذي 
ينت���ر عندما يك��ون النظام املناعي �ش��عيفا. 
وت�ش��جل النيج��ر اأعل��ى ن�ش��ب من ه��ذا املر�ش 
ال��ذي ي�ش��يب كل �ش��نة م��ا ب��ني 140 و 180 
األ��ف �ش��خ�ش يف اأنحاء العامل اأجم��ع، اأغلبيتهم 
من االأطفال، بح�ش��ب معطيات منظمة ال�ش��حة 
العاملية التي تعود اآخر تقاريرها للعام 1998. 
وق��د انت���ر ه��ذا املر���ش يف اأغلبي��ة البل��دان 
االفريقي��ة وبع���ش الدول االأمريكي��ة الالتينية، 
ف�ش��ال عن الو�ش. وقد �ش��جلت اآخر حاالت منه 
يف اأوروب��ا "خ��الل احل��رب العاملي��ة الثاني��ة 
يف مع�ش��كرات االعتق��ال"، على حد ق��ول بونوا 
فارين اأحد االخت�شا�ش��يني يف منظمة ال�شحة 
العاملية. وما من اإح�شاءات متوفرة عن النيجر، 
لك��ن 90 % من االأطفال ميوتون قبل حتى تلقي 
العالج��ات االأولية، ما يعني اأنه ال يتم ت�ش��جيل 
�ش��وى 10 % من احلاالت، بح�شب اإبراهيم حمدو 
من�ش��ق الربنامج الوطني ملكافحة هذا املر�ش. 
وبف�شل "�ش��انتينيل"، �ش��تذهب موردجا قريبا 
اإىل مدين��ة جنيف ال�ش��وي�رية حيث �شتخ�ش��ع 
جلراحة ترميمية الأنفها وفمها. وهي �شتم�ش��ي 
يف �ش��وي�را ما بني �ش��تة اأ�ش��هر و�ش��نة. بح�شب 

فران�ش بر�ش.
م��ن  بيتي��ه  بريجي��ت  الطبيب��ة  و�رح��ت   
م�شت�ش��فيات جنيف اجلامعية "م��ا نقوم به هو 
مبثاب��ة ن�ش��ف معجزة لكنه لي���ش مثاليا بعد". 
وبالرغ��م م��ن جميع التح�ش��ينات الت��ي اأجريت 
عل��ى م��ر ال�ش��نني، ال ي��زال "م��ن ال�ش��عب جدا 
ترمي��م االأن��ف وان�ش��جة الفم وال�ش��فتني بجميع 
اأبعاده��ا"، عل��ى ما اأق��رت اجلراح��ة. ولتفادي 
ه��ذه العملي��ات املكلف��ة ج��دان تعول �ش��لطات 
النيج��ر عل��ى احلم��الت الوقائي��ة وه��ي تق��دم 
لالأمهات �ش��ورا خميفة عن حاالت من املر�ش 
لدفعهن اإىل اأخذ االأطفال اإىل االأطباء فور ظهور 
االأعرا���ش االأوىل. ويبدو اأن هذه اال�ش��رتاتيجية 

توؤتي بثمارها.
 جنوب ال�شودان

 م��ن جان��ب اخ��ر يع��اين اكرث م��ن ثلث �ش��كان 
جن��وب ال�ش��ودان م��ن املجاع��ة يف البل��د الذي 
مزقته احلرب واملعر�ش لتف�شي املجاعة يف كل 
انحائ��ه، وف��ق االمم املتح��دة واحلكومة. ورغم 
االتفاق عل��ى انهاء احلرب االهلية، يحتاج نحو 
خم�ش��ة ماليني م��ن �ش��كان البالد للم�ش��اعدات 
الغذائي��ة للبق��اء على قي��د احلياة. وق��ال وزير 
الزراعة الم اكول يف حتذير ايدته االمم املتحدة 
"ال ميك��ن ا�ش��تبعاد خطر املجاع��ة". واندلعت 
احل��رب االهلي��ة يف جن��وب ال�ش��ودان بنهاي��ة 
2013 لكنه��ا انته��ت بع��ودة ري��اك م�ش��ار اىل 
العا�شمة جوبا يف ني�شان/ابريل وتوليه جمددا 

من�شب نائب الرئي�ش �شلفا كري.
 ومتك��ن عم��ال االغاثة من الو�ش��ول اىل بع�ش 
املناط��ق االك��رث معان��اة من��ذ ذلك احل��ني لكن 
امليلي�ش��يا  جمموع��ات  ب��ني  م�ش��تمر  العن��ف 
املختلف��ة غري املكرتث��ة بكري او م�ش��ار. وقالت 
منظمة االغذية والزراعة )فاو( و�ش��ندوق االمم 
املتح��دة للطفولة وبرنامج االغذية العاملي يف 
بي��ان م�ش��رتك ان "انع��دام االم��ن الغذائ��ي بلغ 
م�ش��تويات غري م�شبوقة هذه ال�ش��نة". وا�شافت 
ه��ذه املنظم��ات ان نح��و 4،8 ماليني �ش��خ�ش 
يف جن��وب ال�ش��ودان اي اك��رث من ثلث ال�ش��كان 
�شيواجهون نق�شا حادا يف الغذاء خالل اال�شهر 

املقبلة يف وقت ي�شتمر خطر كارثة املجاعة.
 وق��ال اك��ول ان واليت��ي الوحدة وبح��ر الغزال 
ت�ش��هدان املعاناة االكرب. وا�شاف ان "الظروف 
يف بع�ش املناطق هناك �شنفت �شمن م�شتوى 
وتعل��ن  اخلام�ش��ة".  "املرحل��ة  او  "الكارث��ة" 
املجاع��ة عندم��ا يواجه 20% من ال�ش��كان مثل 
ه��ذه الظ��روف، وف��ق التعب��ري التقن��ي ل��المم 
املتح��دة. وكان اكول يقراأ تقريرا لالمم املتحدة 

حول االمن الغذائي. بح�شب فران�ش بر�ش.
 وقال م�ش��وؤول "يوني�شيف" يف جنوب ال�شودان 
ماهيمبو مدوي ان "م�شتويات �شوء التغذية بني 
االطفال ال تزال منذرة ب�ش��كل حقيقي". ويكافح 
جن��وب ال�ش��ودان كذلك م��ن اجل وق��ف ارتفاع 
الت�شخم الناجم عن احلرب والف�شاد امل�شت�ري 
و�ش��به انهيار قطاع النفط. وقال مدوي ان اكرث 
م��ن 100 ال��ف طفل عوجل��وا من �ش��وء التغذية 
احل��اد ه��ذه ال�ش��نة بزي��ادة 40% ع��ن 2015 
وبزي��ادة 150% ع��ن 2014. وا�ش��فرت احلرب 
االهلي��ة ع��ن مقت��ل ع���رات االالف وارغم��ت 
مليوين �ش��خ�ش على الهرب من قراهم ومدنهم. 
واتهم��ت كل اط��راف الن��زاع �ش��واء احلكومة او 
اىل  تقات��ل  الت��ي  امليلي�ش��يات  او  املتمردي��ن 
جانبهم��ا بارت��كاب فظاعات وجم��ازر وجتنيد 
وقت��ل االطف��ال واغت�ش��اب الن�ش��اء والتعذي��ب 

والرتحيل الق�ري لتطهري مناطق باكملها.

 
يعد االقت�شاد امل�ري حالة عجيبة ومثرية للغاية، 
فه��و االأك��رث تغ��رياً وحرك��ة يف املنطق��ة العربي��ة، 
والي��كاد مير يوم على امل�ريني م��ن دون مفاجاأة 
على �ش��عيد امل�شتوى العام لال�شعار او على م�شتوى 
ا�ش��عار الفائ��دة، مبا يف ذلك التوت��رات االمنية التي 
تلق��ي بظاللها مبا���رة على حركة هذا االقت�ش��اد، 
والت��ي كان اخرها اخلرق االمن��ي يف واحد من اهم 
املقا�ش��ل ال�ش��ياحية يف م���ر، اال وه��ي الغردقة، 
ال�ش��ياحة امل�ري��ني  م�ش��تثمري  م��ن  ع��دد  ان  اال 
والعامل��ني يف القط��اع ذك��روا اإن حرك��ة ال�ش��ياحة 
م�ش��تقرة يف الب��الد رغ��م احل��ادث ال��ذي ُقتل��ت فيه 
�ش��ائحتان اأملانيتان طعنا واأ�ش��يبت اأربع اأخريات، 

وتع��د الغردقة م��ن اأبرز املنتجع��ات امل�رية وتقع 
عل��ى البح��ر االأحم��ر عل��ى م�ش��افة 400 كيلوم��رت 
تقريبا جنوبي القاهرة، وكانت م�ر تاأمل اأن توؤدي 
ا�شتثمارات يف تعزيز اأمن املطارات وانخفا�ش قيمة 
العملة املحلية اإىل جذب ال�شائحني لزيارة �شواطئها 
ومناطقه��ا االأثرية لتعود ال�ش��ياحة ملعدالت ما قبل 
انتفا�شة 2011، اذ يجاهد قطاع ال�شياحة امل�ري 
الذي يعد ركيزة اأ�شا�شية لالقت�شاد وم�شدرا رئي�شيا 
للعملة ال�شعبة للتعايف عقب انتفا�شة 2011 التي 
ت�ش��ببت القالقل التي اأعقبتها يف نزوح ال�شياح، وما 
اأن بداأ القطاع يف التقاط اأنفا�ش��ه حتى تلقى �ربة 
اأخ��رى يف اأكتوب��ر ت�رين االأول 2015 مع �ش��قوط 
طائرة ركاب رو�شية حتمل 224 �شخ�شا فوق �شيناء 
ج��راء م��ا ُيعتقد اأن��ه تفج��ري بقنبلة، ودف��ع الهجوم 

رو�شيا وبريطانيا لتعليق رحالتهما اإىل املنطقة.
 ووفق��ا للمجل���ش العاملي لل�ش��فر وال�ش��ياحة اأ�ش��هم 
قطاع ال�شياحة بن�شبة 3.2 باملئة من الناجت املحلي 
االإجم��ايل مل���ر و2.9 باملئ��ة من ق��وة العمل يف 
2016. لكن اإجمايل م�ش��اهمة القطاع مبا يف ذلك 
التاأثريات غ��ري املبا�رة على االقت�ش��اد ترتفع اإىل 
7.2 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل، وقد كانت 
وزارة ال�ش��ياحة امل�رية اأعلنت اأن عدد ال�ش��ائحني 
الوافدي��ن اإىل الب��الد يف االأ�ش��هر الثالث��ة االأوىل من 
2017 قفز 51 باملئة مقارنة مع م�شتواه قبل عام 
مما ي�ش��ري اإىل انتعا�ش القطاع م��ن االنكما�ش احلاد 

ال��ذي حل��ق ب��ه من��ذ 2011.
 الت�شخم ال�شنوي يعاود م�شاره ال�شاعد

 اأظه��رت بيان��ات اجله��از املركزي للتعبئ��ة العامة 

واالإح�شاء اأن معدل الت�شخم ال�شنوي يف مدن م�ر 
عاود م�شاره ال�شاعد يف يونيو حزيران لكن بوترية 
اأبط��اأ وارتف��ع اإىل  29.8 باملئة بع��د اأن كان تراجع 
الأول م��رة منذ �ش��تة اأ�ش��هر يف مايو اأي��ار اإىل 29.7 
باملئة، اال ان وترية ت�ش��خم اأ�ش��عار امل�شتهلكني يف 
املدن تراجعت على اأ�ش��ا�ش �ش��هري اإىل 0.8 باملئة 
يف يوني��و حزي��ران م��ن 1.7 باملئة يف ماي��و اأيار، 
وهو نف�ش م�ش��توى اأبريل ني�ش��ان الذي �شهد تراجعا 
م��ن اثن��ني باملئ��ة يف مار���ش اآذار، يف الوقت ذاته 
ورفع البنك املركزي اأ�ش��عار الفائدة االأ�شا�شية 200 
نقطة اأ�ش��ا�ش لي�ش��ل اإجمايل رفع اأ�شعار الفائدة اإىل 
700 نقطة اأ�ش��ا�ش يف اأقل من ت�ش��عة اأ�ش��هر واألف 
نقطة اأ�ش��ا�ش يف نحو عام ون�شف العام، وعزا البنك 
املركزي قرار رفع الفائدة اإىل حماولة ال�شيطرة على 

الت�شخم ال�شنوي والو�شول به اإىل م�شتوى يف حدود 
13 باملئة يف الربع االأخري من 2018. كما قل�شت 
م�ر دعم اأ�ش��عار الوقود اأواخر ال�ش��هر املا�ش��ي ثم 
اأعلن��ت عن زيادات جدي��دة يف اأ�ش��عار الكهرباء يف 
خط��وات م��ن املتوق��ع اأن تدف��ع معدالت الت�ش��خم 
ملزيد من ال�ش��عود خالل �ش��هر بيان��ات يوليو متوز 
التي �ش��يعلن عنها يف اأغ�ش��ط�ش اآب وه��و ما يرتقبه 
املحلل��ون، وكان الت�ش��خم بداأ موجة �ش��عود حادة 
عندم��ا تخلت م���ر يف الثالث م��ن نوفمرب ت�رين 
الثاين املا�شي عن ربط �شعر �رف اجلنيه بالدوالر 
االأمريكي ورفعت حينها اأ�ش��عار الفائدة 300 نقطة 
اأ�شا�ش بجانب زيادة اأ�شعار املحروقات، وقفز معدل 
اأبري��ل  31.5 باملئ��ة يف  اإىل  الت�ش��خم يف امل��دن 
ني�ش��ان مقارنة م��ع نحو 19.4 باملئ��ة يف نوفمرب 

ت�ري��ن الث��اين و13.6 باملئ��ة يف اأكتوب��ر ت�رين 
االأول، واأف��اد املرك��زي امل�ري اإن معدل الت�ش��خم 
ال�ش��نوي االأ�شا�ش��ي ارتف��ع اإىل 31.95 باملئ��ة يف 
يوني��و حزي��ران م��ن 30.57 باملئة يف ماي��و اأيار، 
اليت�ش��من الت�ش��خم االأ�شا�ش��ي �ش��لعا مث��ل الفاكهة 
واخل�راوات ب�ش��بب التقلبات احلادة يف اأ�ش��عارها. 
من جهتها ت�ش��عى حكومة �ريف اإ�ش��ماعيل لتنفيذ 
�شل�ش��لة اإ�ش��الحات اقت�ش��ادية منذ نهاي��ة 2015 
وحت��ى االآن �ش��عيا الإنعا�ش االقت�ش��اد واإعادته اإىل 
م�ش��ار النم��و و�ش��ملت االإ�ش��الحات زي��ادة اأ�ش��عار 
الطاقة والدواء وحترير �ش��عر ال�رف واإقرار قوانني 
جدي��دة لال�ش��تثمار وتعديالت على قان��ون �ريبة 
الدخ��ل واإق��رار قان��ون �ريب��ة القيم��ة امل�ش��افة 

واملوافقة مبدئيا على قانون لالإفال�ش
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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