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)أ.ف.پ( أوباما يعلن عن خطة اقتصادية جديدة إلصالح البنية التحتية  

أوباما يقترح خطة إلصالح البنية التحتية بقيمة 50 مليار دوالر
ميلووك����ي � رويترز: اقت����رح الرئيس 
األميركي باراك أوباما الذي يكافح العطاء 
دفعة جلهود استحداث وظائف جديدة، اقترح 
خطة مدتها ست سنوات بتكلفة أولية 50 
ملي����ار دوالر إلعادة بن����اء البنية التحتية 
األميركية كما أعد تخفيضات ضريبية جديدة 
للشركات. وقال أوباما خالل جتمع عمالي في 
ميلووكي أمس األول حيث ترددت هتافات 
آالف املؤيدين مع كل سطر من كلماته »سنقوم 
بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا � يكفي 
ذلك للدوران حول العالم ست مرات.. سنقوم 
مبد وصيانة أربعة آالف ميل من س����ككنا 

احلديدية � وهو ما يكفي لالمتداد من الساحل 
الى الساحل«. وعلى الفور تعرضت خطة 
البنية التحتية وهي واحدة من عدة مبادرات 
من املقرر أن يكشف عنها أوباما هذا األسبوع 
النتقادات اجلمهوريني الذين يتوقع محللون 
كثيرون أن ينتزعوا السيطرة على مجلس 
النواب في انتخاب����ات الكوجنرس املقررة 

يوم الثاني من نوفمبر.
وبينما يواجه أعضاء حزبه اجلمهوري 
عقاب الناخبني الذي����ن أرهقهم الركود في 
نوفمب����ر يتعرض أوباما لضغوط من أجل 
بذل املزي����د لتوفير ف����رص عمل وخفض 

نس����بة البطالة املرتفعة عند 9.6%رغم أن 
االقتصاديني يتفقون على أن اخليارات اجليدة 

الباقية أمامه محدودة.
وقال مسؤول في اإلدارة إن أوباما سيقترح 
اليوم أن يسمح ملؤسسات األعمال بشطب 
قيمة كل استثماراتها اجلديدة في املصانع 
واملعدات حتى عام 2011 بهدف خفض الضرائب 
املستحقة عليها. وقال املسؤول إن اخلطة 
ستتضمن خفض ضرائب الشركات مبقدار 
نحو 200 مليار دوالر على مدى عامني. وتأمل 
اإلدارة في تشجيع الشركات القلقة بشأن 
تباطؤ االقتصاد األميركي على املضي قدما 

في خطط االستثمار في املصانع واملعدات 
لالستفادة من االعفاء الضريبي.

كما س����يعلن أوباما اليوم اقتراحا على 
الكوجنرس األميركي بزيادة إعفاء ضريبي 
لبحوث وتطوير الش����ركات ومده بصورة 
دائمة، وسيتكلف هذا 100 مليار دوالر على 

مدى أربع سنوات.
ويتشكك االقتصاديون في أن حتدث أي 
اجراءات يتخذها أوباما اآلن اختالفا سريعا 
في االقتص����اد األميركي البالغ حجمه 13.2 
تريليون دوالر ويشيرون إلى أن االستثمارات 
في البنية التحتية ال حتفز االقتصاد بسرعة 

في العادة. ومبوجب خطة البنية التحتية 
يقترح أوباما:

 � إع����ادة بناء 150 أل����ف ميل )240 ألف 
كيلومتر( من الطرق.

� مد وصيانة أربع����ة آالف ميل )6400 
كيلومتر( من السكك احلديدية.

� جتديد أو إعادة بن����اء 150 ميال )240 
كيلومترا( من م����دارج الطائرات وتطوير 

نظام مراقبة احلركة اجلوية.
� إقامة بنك للبنية التحتية لالستفادة من 
رؤوس أموال القطاع اخلاص والواليات ورأس 

املال احمللي لالستثمار في املشاريع.

بعد إعالن البنوك بتقليلها الديون الحكومية ذات المخاطر

 اليورو يتعرض لضغوط بعد شكوك 
بشأن اختبارات تحمل البنوك

 فرانكف���ورت � د.ب.أ: تعرض اليورو مجددا لضغوط امس 
عقب تقارير إعالمية ألقت بشكوك على اختبارات التحمل األخيرة 

في أوروبا التي استهدفت تقييم قوة البنوك الكبرى.
وتراجعت العملة األوروبية املوحدة 0.7% لتصل إلى 1.2783 
دوالر بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية 
مق���اال جاء فيه أن بعض البنوك األوروبية قللت مما لديها من 

ديون حكومية ذات مخاطر محتملة.

في واحدة من أعلى معدالت االنتحار بالعالم

حاالت االنتحار واالكتئاب كلفت 
اليابان 32 مليار دوالر العام الماضي

طوكيو � أ.ف.پ: كلفت حاالت االكتئاب واالنتحار االقتصاد 
الياباني 32 مليار دوالر العام املاضي، وفقا لدراس���ة حكومية 

نشرت نتائجها أمس.
 فاإلعانات االجتماعية والتكاليف الصحية ملعاجلة املكتئبني، 
وخسارة مداخيل الذين يخضعون للعالج وأولئك الذين أقدموا 
عل���ى االنتحار وغيرها من العوامل وصل���ت كلفتها الى 2.68 
تريليون ين )31.8 مليار دوالر( العام املاضي، حسب ما أعلنت 

احلكومة.
وتتض�من هذه األرق��ام نحو 1.9 تريل���يون ي����ن من املداخي����ل 
ال����تي ك����ان مي����كن ان يج����نيها ال� 26.500 شخص الذين 
تراوحت أعمارهم بني 15 و69 عاما الذين قتلوا أنفسهم في العام 

2009، لو انهم اختاروا العيش والعمل سنة إضافية.
 ويتجاوز معدل االنتحار في اليابان 25 شخصا لكل 100 ألف 
ش���خص، اي نحو ضعفي املعدل العاملي، وفقا ملنظمة الصحة 
العاملية. ويشهد البلد ارتفاعا ملحوظا في نسبة االنتحار منذ 
منتصف تس���عينيات القرن املاضي، وه���ذا مايجعل معدالت 

االنتحارت االعلى في العالم.


