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 في الهند الفساد يلتهم نصف 
طعام ربع جياع العالم

موجة  الهند  في  األخيرة  اآلونة  في  تكثفت   [
لتنفيذ  الفعلية  اإلمكانات  بشأن  القوية  الشكوك 
الغذاء  توفير  إلى  يهدف  جديد  قانون  مشروع 
خالل  من  شخص  ماليين   810 لمجموع  المدعوم 
بفساده  والمعروف  الدولة  إلى  التابع  التوزيع  نظام 
واسع النطاق؛ إذ يضارب التجار بأكثر من 50 في 

الموزعة. المئة من األغذية 
مشروع  لمناقشة  الهندي  البرلمان  يتأهب  واآلن 
تعقد  جلسة  في  الغذائي  لألمن  الوطني  القانون 
أنهم  المعارضة  نواب  وذكر  الغاية،  لهذه  خّصيصا 
انتقادات  وّجهوا  لكنهم  اعتماده.  مسار  يعيقوا  لن 
دوالر  مليار   23 بنحو  وتقدر   - كلفته  بشأن  حاّدة 
سنويًا - التي تهدف، من وجهة نظرها، إلى تحقيق 
التقّدمي  التحالف  »المؤتمر  حزب  قيادة  مساعي 
المتحد« لكسب شعبية رخيصة في عام االنتخابات. 
في هذا الشأن، أفادت تقارير حكومية أن 50 في 
خالل  من  الموزعة  الحبوب  من  األقل،  على  المئة، 
نظام التوزيع العام - المكّون أساسًا من شبكة من 
إما  التجار  يحشره  عادل«–  »سعر  محل  ألف   50
وبأرباح  المفتوحة  السوق  في  نفسها  الحبوب  لبيع 

عالية؛ أو لتصديرها إلى الخارج. 
الحبوب  يبيعون  تّجار  على  القبض  إلقاء  وتم 
بالتواطؤ  الحكوميين،  المشتريات  لوكالء  المدعومة 
التي  األغذية  مؤسسة  في  الفاسدين  المسئولين  مع 

الهند.  الدولة في  تديرها 
هذا، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تصحيح 
طن  مليون   50 نحو  توزيع  خالل  من  الوضع  هذا 
يعيشون  شخص  مليون   360 على  الحبوب  من 
المئة من  الفقر، وبما يعادل نحو 10 في  تحت خط 

األسعار السائدة في األسواق. 
أن  إلى  يشار  الهند،  في  الغذائي  الوضع  وعن 
الخامسة  سن  دون  األطفال  من  المئة  في   43.5
العمالق  هذا  يضع  ما  ال��وزن؛  نقص  من  يعانون 
اآلسيوي في المركز 65 على قائمة 79 دولة شملها 
الدولي  »المعهد  إعداد  من  العالمي«  الجوع  »فهرس 

الغذاء« ومقره واشنطن.  لبحوث سياسات 
من  المئة  في   32.7 يعيش  الدولي،  للبنك  ووفقًا 
أي  الدولي؛  الفقر  خط  تحت  الهند  في  المواطنين 
بينما يعيش 68.7  اليوم،  بأقل من 1.25 دوالر في 
دوالرين  من  أقل  على  البالد  سّكان  من  المئة  في 

اليوم.  في 
»خط  تضع  الهندية  التخطيط«  »لجنة  أن  يذكر 
المستوى  من  بكثير  أدن��ى  مستوى  في  الفقر« 
)نحو خمسة  28.65 روبية  بمجرد  فتقّدره  الدولي، 
اليومي  لالستهالك  كمعّدل  ال��دوالر(  من  سنتات 
سنتات(  )أربعة  روبية  و22.42  المدن،  في  للفرد 

الريفية.  المناطق  في 

رانجيت ديفراج

وكالة إنتر بريس سيرفس

الذهب يتراجع بفعل صعود الدوالر

أوليوكاييف وزيرًا لالقتصاد الروسي
§موسكو - د ب أ

 24( االثنين  أمس  للكرملين  الصحافي  المكتب  أعلن   [
يونيو/ حزيران 2013(، أنه اختير النائب األول لرئيس البنك 

المركزي الروسي ألكسي أوليوكاييف وزيراً لالقتصاد.
أندري  الحالي  االقتصاد  وزير  إن  الصحافي  المكتب  وقال 

اختير  بقليل،  عام  المنصب ألكثر من  الذي شغل  بيلوسوف 
مساعداً للرئيس الروسي فالديمير بوتين.

سيتولى  الروسية،  نوفوستي  ريا  أنباء  لوكالة  ووفقاً 
إيلفيرا  قبل  من  شغلته  الذي  المنصب  مهام  بيلوسوف 

نابيولينا التي تولت رئاسة البنك المركزي أمس.

§سنغافورة - رويترز
في  واحد  من  أكثر  الذهب  تراجع   [
المئة أمس االثنين )24 يونيو/ حزيران 
المئة  في  سبعة  خسر  أن  بعد   ،)2013
بارتفاع  متأثراً  الماضي  األسبوع 
انتهاء  قرب  من  مخاوف  وسط  الدوالر 
االحتياطي  لمجلس  التحفيز  برنامج 

االتحادي )البنك المركزي األميركي(. 

)بتوقيت   0648 الساعة  وبحلول 
غرينتش(، هبط السعر الفوري للذهب 
دوالراً  المئة مسجاًل 1280.55  في   1.3

لألوقية )األونصة(. 
وكان المعدن سجل األسبوع الماضي 
أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر/ أيلول 
في  مستوى  أدنى  من  ليقترب   2011
 1268.89 عند  سنوات  ثالث  نحو 

دوالراً. 

األميركية  الذهب  عقود  وانخفضت 
المئة  في  واحداً  آب  أغسطس/  تسليم 
إلى 1279.70 دوالراً لألوقية. وتراجعت 
في   2.6 الفورية  المعامالت  في  الفضة 

المئة إلى 19.56 دوالراً لألوقية. 
ونزل البالتين 1.9 في المئة ليسجل 
هبط  حين  في  دوالراً   1349.75
 662.47 إلى  المئة  في   1.6 البالديوم 

دوالراً لألوقية.

 »ديلويت«: 20 مليار دوالر سوق 
التأمين التكافلي بحلول العام 2017

االستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش...

أدنى مستوى لمخصصات االستثمار في أسهم األسواق الصاعدة منذ 2008

§المنامة - ديلويت
حجم  أّن  إلى  التقديرات  أحدث  تشير   [
 20 إلى  يصل  قد  التكافلي  التأمين  سوق 

مليار دوالر بحلول العام 2017. 
ديلويت  مركز  استضافة  أثناء  ذلك  جاء 
الشرق  في  اإلسالمّية  التمويل  الستشارات 
األوسط، حلقة نقاش خاصة ضمت عدداً من 
اإلسالمي  والتمويل  الصيرفة  خبراء   كبار 
من  بدعم  والعالم،  األوســط  الشرق  من 
البحرين  في  االقتصادية  التنمية  مجلس 
في   2013 حزيران  يونيو/   12 في  وذلك 

العاصمة )المنامة(.
وقد انضّم إلى خبراء »ديلويت« في النقاش 
عدد من ممثلي الهيئات التشريعية الوطنية 
المصارف  في  التنفيذيين  والمسئولين 
اإلسالمية والمؤسسات  المتخصصة،  بهدف 
مناقشة التحّديات التنظيمية والعملية التي 

العالمي  اإلسالمي  التكافل  سوق  يواجهها 
لتحديد  والتوصيات  التوجيهات  وتقديم 
مع  للتعامل  المحتملة  العمل  استراتيجيات 

هذه التحديات في الشرق األوسط. 
تقرير  صدور  مع  تزامناً  اللقاء  وعقد 
ديلويت الجديد تحت عنوان »سوق التأمين 
نحو  طريق  خطة   - العالمي  التكافلي 
دراسة  يتناول  والذي  الكبرى«،  األسواق 
والعملية  التنظيمية  للتحديات  دقيقة 
التأمين  سوق  على  ستؤثر  التي  الناشئة 
استراتيجيات  يقّيم  أّنه  كما  التكافلي، 
والتطورات  وهيكلياتها  المختلفة  الشركات 
توجهات  الى  باإلضافة  السوق  في  المهمة 
تسليط  تّم  وقد  المنطقة.  وفي  عالمياً  نموه 
الخليجي  التعاون  الضوء على دول مجلس 
في التقرير، والتي تساهم بأكثر من 62 في 
التكافلي  التأمين  حجم  أجمالي  من  المئة 
على الصعيد العالمي، وعلى رأسها المملكة 

أعلى  التي حافظت على  السعودية  العربية 
 17 مقداره  ارتفاعاً إضافياً  إذ حققت  نسبة؛ 
في المئة لتصل إلى 5.7 مليارات دوالر في 
آخر  أفادت  ما  بحسب   2010 العام  خالل 

البيانات.   
عشرة  تحديد  تّم  فقد  التقرير،  وبحسب 
ملحوظ  بشكل  تؤّثر  قد  أساسية  تحديات 
على مستقبل قطاع التأمين التكافلي وقد تّم 
تصنيفها ضمن 5 موضوعات رئيسة وهي: 
يخلص  التنظيمي:  واالمتثال  الحوكمة   -
المواظبة   إلى  الحاجة   موضحاً  التقرير 
التنظيمية،  العمل  إطارات  تطبيق  على  
لتحقيق النمو المطلوب والهيكلة الصحيحة 

للشركات. 
الداخلية:  الرقابة  المخاطر ونظم  إدارة   -
إدارة  مبدأ  على  القائم  العمل  مفهوم  اتخاذ 
المخاطر كأولوية قصوى مرتبطة بسياسة 
التأمين  لشركات  االستراتيجي  التخطيط 

التكافلي. 
العمليات:  وتنسيق  إدارة  في  التمّيز   -
نماذج  وجــود  إلى  الحاجة  تبرز  وهنا 
األسواق  لولوج  العمليات،  إلدارة  جديدة 
أوســع،  بشكل  الجديدة  المتخصصة 
التكنولوجية  التطورات  استغالل  عبر 
أفضل  فاعلية  لتحقيق  منها  واالستفادة 

للكلفة ولإلنتاجية. 
وذلك  اإلنتاج:  واستراتيجية  حوكمة   -
وطرق  اإلنتاج  إدارة  أساليب  تحسين  عبر 
تطويره، والتركيز على األسواق المستهدفة 

وعلى عمليتي المبيع والتوزيع. 
المختصة  البشرية  العناصر  توفير   -
القيادة(:  ومهارات  التقنية  القدرات  )تطوير 
البشري  للعنصر  التطوير  على  التركيز 
برامج  وتطوير  التخصص  عبر  للشركات 
التدريب  على  التركيز  ــادة  وإع القيادة 

بحسب الكفاءة.

§الوسط - المحرر االقتصادي
] ذكر االستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش 
حزيران  يونيو/  لشهر  االستثمار  صناديق  مديري  آلراء 
منطقة  أسهم  إلى  يعودون  أخذوا  المستثمرين  أن   ،2013
األسواق  أسهم  من  انسحابهم  بدء  مع  بالتزامن  اليورو 

الصاعدة واألسهم اليابانية.
الماضي؛ على  الشهر  المستثمرين خالل  ثقة  ازدادت  وقد 
رغم عدم استقرار األسواق وهبوط أسعار األسهم العالمية 
المئة خالل فترة االستبيان. وأعرب 56 في  بنسبة 2.5 في 
آرائهم  استبيان  تم  الذين  العالميين  المستثمرين  من  المئة 
العام  خالل  سيتحسن  العالمي  االقتصاد  بأن  اعتقادهم  عن 
المقبل )2014(، بارتفاع عن 48 في المئة أعربوا عن االعتقاد 

نفسه الشهر الماضي )مايو/ أيار(. 
وارتفعت مخصصات المستثمرين لالستثمار في األسهم؛ 
إذ أكد 48 في المئة من مسئولي تخصيص االستثمارات أنهم 
حوا كفة األسهم في محافظهم االستثمارية، مقارنة مع 41  رجَّ

في المئة منهم في الشهر الماضي.
منطقة  أسهم  في  االستثمار  مخصصات  ارتفعت  وبينما 

االستثمار  مخصصات  تراجعت  األميركية،  واألسهم  اليورو 
منذ  مستوياتها  أدنى  إلى  الصاعدة  األسواق  أسهم  في 

ديسمبر/ كانون األول 2008. 
واعترف 9 في المئة من مسئولي تخصيص االستثمارات 
محافظهم  في  الصاعدة  األسواق  أسهم  حصة  بانخفاض 
االستثمارية عن حصة أسهم األسواق األخرى، في أول قراءة 
سلبية من نوعها منذ العام 2009، مقارنة مع رجحان كفتها 
بنسبة 3 في المئة خالل الشهر الماضي. وأكد المستثمرون 
أن احتمال تعّرض االقتصاد الصيني إلى هبوط قاس يشكل 
أكبر  قلق  ومصدر  اليوم  العالم  يواجها  التي  المخاطر  أكبر 

من الذي تشكله الديون السيادية أو المصرفية األوروبية. 
أن  اإلقليمية  الصناديق  مديري  من  المئة  في   31 وذكر 
المقبلة،   12 الـ  الشهور  خالل  سيضعف  الصيني  االقتصاد 
نفسهالشهر  االعتقاد  عن  أعربوا  المئة  في   8 مع  مقارنة 
العالميين  المستثمرين  من  المئة  في   25 وأشار  الماضي. 
هي  الصاعدة  األسواق  أن  إلى  االستبيان  في  المشاركين 
المنطقة التي يريدون تقليص حيازاتهم من أسهمها أكثر من 
أدنى  في  المقبلة،   12 الـ  الشهور  المناطق خالل  من  غيرها 

قراءة من نوعها على اإلطالق. 
شركات  أسهم  في  االستثمار  مخصصات  انخفضت  كما 
المئة  في   32 أكد  إذ  قياسي؛  مستوى  إلى  األساسية  السلع 
األسهم  تلك  حصة  أن  االستثمارات  تخصيص  مسئولي  من 

في محافظهم االستثمارية أقل من غيرها من أنواع األسهم.
كبير  قال  التطورات،  هذه  على  تعليقه  سياق  وفي 
بنك  شركة  في  العالمية  لألسهم  االستراتيجيين  المحللين 
أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية، مايكل هارتنِت: 
مدخل  أكبر  بالصين  المرتبطة  االستثمارية  األصول  »تمثل 
ويشير  اليوم.  أسواق  التجاه  معاكس  اتجاه  في  لالستثمار 
انخفاض مخصصات االستثمار في أسهم األسواق الصاعدة 
من  التحّوط  في  األسواق  مبالغة  إلى  األساسية،  والسلع 

صدمة صينية«. 
األوروبية  األسهم  استراتيجية  محلل  قال  ناحيته،  من 
العالمية  للبحوث  لينش  ميريل  أميركا  أوف  بنك  في شركة 
جون بيلتون: »يستطيع المستثمرون أن يتطلعوا اآلن إلى 
حدوث درجة من االستقرار في االقتصاد األوروبي؛ إذ بدأت 

االستعدادات لحدوث انتعاش«.

المصدر: من تقرير صندوق النقد الدولي عن اقتصاد الشرق االوسط وآسيا الوسطى

20122011

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0


