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البدانة تكلف الخزانة األميركية أكثر من 200 مليار دوالر سنويًا
واشنطنـ  أ.ف.پ: تصل كلفة البدانة التي تتحملها اخلزانة 
األميركية سنويا إلى 215 مليار دوالر وما فوق، سواء كان 
ذلك يتعلق بالكلفة املباشــــرة كاملصاريف الطبية أو بتلك 
غير املباشرة املرتبطة بانخفاض اإلنتاجية، بحسب دراسة 
جديدة.وبحسب ما خلصت إليه دراسة مركز »بروكينغز 
إنستتوشن« في واشــــنطن، فإن الكلفة الطبية املرتبطة 
ببدانة البالغني تتخطى سنويا قيمة الكلفة املسجلة لدى 
الراشدين األصحاء بـ 146 مليار دوالر. وفيما يتعلق باألطفال 
الذيــــن يعانون من البدانة، فإن الكلفة اإلضافية تصل إلى 

14.3 مليار دوالر.
وفــــي دراســــتهم التي أتــــت حتت عنــــوان »األمراض 
االستقالبية والبدانة: أهداف وعالجات« والتي نشرت في 
مجلــــة »ديابيتيس«، وجد الباحثــــون أن »الكلفة الطبية 
ارتفعت بشكل كبير خالل العقد األخير وهي قد تستمر في 
االرتفاع بشــــكل أكبر مع تزايد نسبة البدناء بني البالغني 

واألطفال في الواليات املتحدة«.
ويؤكــــد الباحثون أنــــه إلى جانب هــــذه النفقات التي 
ترتبط مباشــــرة بها، تخلف البدانة تكاليف أخرى تتمثل 
في اخلســــائر على صعيد اإلنتاجية والتغيب عن العمل 
واإلعاقة، باإلضافة إلى الوفيات املبكرة التي تســــجل لدى 

هؤالء الذين يعانون منها.
 ويوضح اخلبيران روس هاموند وروث ليفاين من وحدة 
الدراســــات االقتصادية في مركز »بروكينغز« أن »الكلفة 
اإلجمالية فيما يتعلق باإلنتاجية هي على األرجح كبيرة 
جدا، قد تصل إلى 66 مليار دوالر )من اخلســــائر( سنويا 
في الواليات املتحدة«.كذلــــك قد تتأثر كلفة النقل، نتيجة 

الرتفاع وزن الركاب الذين يعتمدون الطيران مثال.
ويشدد الباحثون على أن »زيادة الكتلة اجلسمية عند 
األميركيني تعني استهالكا اكبر للوقود وكذلك مركبات أكبر 
لنقل األشخاص الذين يقصدون مراكز عملهم أو يتنقلون 
بداعي السفر«. ويضيفون أن »ذلك يؤدي إلى كلفة مباشرة 
)على شكل اســــتهالك متزايد للوقود( وإلى كلفة محتملة 
غير مباشرة تأتي على شــــكل انبعاثات إضافية للغازات 

الدفيئة«.

أميركية  أكدت دراســــة 
الفعلية لعلبة  الكلفــــة  ان 
السجائر في الواليات املتحدة 
تصل الى 18 دوالرا. وأشارت 
الدراسة التي اعدتها منظمة 
»اميركان النغ اسوشايشن« 
إلى ان هــــذا الرقم يتضمن 
البالغ  ثمن علبة السجائر 
5.5 دوالرات إضافــــة إلــــى 
التــــي يتحملهــــا  الكلفــــة 
املجتمع األميركي بســــبب 
التدخني. وجاء في الدراسة 
»ان التدخني يكلف اقتصاد 
الواليــــات املتحدة اكثر من 
301 مليار دوالر )...( مبا في 
ذلك اخلسائر في اإلنتاجية 
التي تصل الى 67.5 مليار 
دوالر، واخلسائر الناجتة عن 
الوفيات املبكرة التي تصل 
الى 117 مليار دوالر، واإلنفاق 
الصحي املتصل بالتدخني 
واملقدر بـ 116 مليار دوالر«. 
فاذا اضيفت هذه التكاليف، 
تزيد كلفة علبة السجائر على 
18 دوالرا. وبحسب املنظمة 
فــــان التدخني يودي بحياة 
393 ألف شــــخص سنويا، 
و70% من املدخنني يؤكدون 

رغبتهم في االقالع عنه.

.. والتدخين يكلف اقتصادها أكثر من 301 مليار دوالر

كلفة البالغين تتجاوز 146 مليار دوالر

صندوق النقد الدولي يتوقع مشاكل
في ميزانية اليونان بالنصف الثاني من 2010

ميركل: ألمانيا مجدداً على وتيرة النمو االقتصادي

1.6% تراجع في مستويات التضخم 
بمنطقة اليورو خالل أغسطس

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: أعلن صندوق النقد الدولي 
في تقرير حول اليونان نشــــر أمس األول أن بعض 
العناصر اإلشــــكالية في النصف الثاني من العام قد 
تعقد سياسة تقليص العجز في امليزانية بعد النجاح 

الذي حتقق مؤخرا.
وجاء في التقرير الذي يعود الى 26 أغســــطس 
املاضي حول تقدم البرنامج االقتصادي بعد حصول 
اليونان على قرض بقيمــــة حوالي 30 مليار يورو، 
ان »مخاطــــر ترزح على آفاق العائدات ألن االقتصاد 
ســــينكمش وان مصاريف الهيئــــات احمللية لم تتم 

السيطرة عليها كليا من قبل احلكومة«.
وأضاف »باإلضافة الى ذلك، هناك بعض االقتطاعات 
من امليزانية لناحية املصاريف يجب ان تظهر نتائجها 
بسبب التركيز على دفع الفوائد وارتفاع املصاريف 

العسكرية في النصف الثاني من العام«.
وكشف ايضا عن املبالغ التي ستغطي نهاية العام 

مصاريف قطاع االستشفاء. وأوضح البيان ان »أمورا 
ليست ظاهرة حاليا في امليزانية مثل الضمانات العامة 
للديون، ســــتصل إلى 1.5 مليار يورو مع صعوبات 
ستواجهها املؤسســــات العامة لناحية إعادة متويل 

الديون التي ستستحق«.
 مــــن جانبه، قال وزير املاليــــة اليوناني جورج 
باباكونستانتينو امس إن اليونان تتطلع للعودة إلى 
أسواق الســــندات العاملية في مرحلة ما العام املقبل 
وإن لديها خططا لترويج السندات لليونانيني املقيمني 
باخلــــارج. وقال باباكونســــتانتينو خلدمة رويترز 
انسايدر »نتحدث في الوقت احلالي ونخطط ملا يسمى 
»سندات الشتات« الستغالل األموال اليونانية باخلارج 

ونشعر بأننا سنحقق جناحا كبيرا«.
وكان الوزيــــر يتحــــدث من لنــــدن حيث يحضر 
اجتماعات مع مستثمرين إلقناعهم بالتزام اليونان 

بتحقيق اهداف خفض الديون.

برلينـ  د.ب.أ: عقب مرور عامين على األزمة المالية 
واالقتصادية العالمية ذكرت المستشــــارة األلمانية 
انجيال ميركل أن ألمانيا أصبحت مجددا على وتيرة 
النمو االقتصادي. وقالت ميركل امس خالل المناقشة 
العامة في البرلمان األلماني )بوندستاج( حول موازنة 
عام 2011 إنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال خالل 
العامين الماضيين، وأضافت: »لدينا سبب للتفاؤل. لقد 
أظهرنا ما بداخلنا« في الوقت نفسه، أكدت المستشارة 
أنه ال زال هناك شوط كبير من العمل لتأمين نهضة 
اقتصادية مستدامة على مستوى العالم، موضحة أن 
من بين تلك التحديات الهرم العمري المتغير للمجتمع 

والمنافسة العالمية وحماية المناخ.
كما أكدت ميركل أن بالدها ستواصل الجهود في 

تطبيق ضرائب على المعامالت المالية الدولية.
ومن ناحية أخرى ذكرت ميركل أن من أهم اإلنجازات 
االقتصادية التي حققتها ألمانيا خالل العامين الماضيين 
هو اســــتقرار سوق العمل، مشــــيرة إلى أن البطالة 

انخفضت مجددا إلى معدل ما قبل األزمة.
وقالت ميركل إن معدالت البطالة كانت تبلغ قبل 
خمسة أعوام نحو 5 ماليين عاطل، بينما تبلغ اليوم 
نحو ثالثــــة ماليين وربما أقل، وأضافت: »هذا أيضا 

نجاح لالئتالف المسيحيالليبرالي«.

أثينا تعتزم طرح سندات لليونانيين المغتربين صندوق بـ 30 مليار دوالر لمساعدة الشركات األميركية الصغيرة
واشنطنـ  شينخوا: رحب الرئيس االميركى باراك 
اوباما أمس األول بإنهاء مجلس الشيوخ مناقشات تزيل 
العراقيل امام قانون ينص على إنشاء صندوق متويل 
بقيمة 30 مليار دوالر ملســـاعدة الشركات األميركية 

الصغيرة للتغلب على أزمة القروض.
وقال اوباما في بيان ان تصويت 37 عضوا من 61 
عضوا على إنهاء املناقشات اليوم جعل احلزبني يقتربان 
من خطوة احلســـم نحو القانون، الذي »ســـيخفض 
الضرائب ويساعد على توفير القروض للماليني من 
أصحاب املؤسســـات الصغيرة الذين يوفرون معظم 
الوظائف اجلديدة« في الواليات املتحدة. وحث الرئيس 
األميركـــي جميع أعضاء مجلس الشـــيوخ على دعم 

التصويت النهائي في اقرب وقت ممكن.
واتخذ مجلس الشيوخ خطوة حيوية نحو مساعدة 
الشركات الصغيرة »مبا حتتاجه من دعم الزم للتوسع 
وتأجير العمال في حيـــز مجتمعاتها احمللية«. وفقا 
ملا ذكر وزيـــر اخلزانة االميركي تيموثي غايتز أمس 

األول.
ويعد القانون جزءا من املبادرات املســـتهدفة التي 
وضعتها اإلدارة في األسابيع األخيرة لدعم االقتصاد 

باراك اوباما متحدثا امس عن مساعدات للشركات الصغيرةاألميركي وتسريع خلق الوظائف.

قال مكتب اإلحصاءات 
األوروبية »يوروستات« 
امس ان معـــدل التضخم 
فـــي أســـعار  الســـنوي 
املســـتهلكني تراجـــع إلى 
1.6% خـــالل أغســـطس 
مقابـــل 1.7% خالل يوليو 
، أما على أســـاس شهري 
فإن معدل التضخم ارتفع 
بنسبة 0.2% بعد تراجعها 
بنسبة 0.3% خالل يوليو. 
وقد أشارت »يوروستات« 
إلـــى أن معـــدل التضخم 
األساســـي »اجلوهـــري« 
الذي يستبعد  الســـنوي 
املواد الغذائية والطاقة قد 
بقي عند مستوى 1% دون 
تغيير من الشهر السابق. 
اليورو لم يتأثر  يذكر أن 
كثيرا بهذه البيانات حيث 
ظـــل دون مســـتوى 1.30 
الذي جتاوزه صعودا خالل 
تعامالت األمس أمام الدوالر 
إلـــى 1.2975 حيـــث يظل 
التضخم دون مســـتهدف 
البنـــك املركزي األوروبي 

عند %2.

اليابان تتدخل لوقف صعود الين للمرة األولى في 6 سنوات

 كودرين: روسيا تتطلع لبيع أصول في 5 سنوات
بقيمة 50 مليار دوالر

روســـيا ـ رويترز: قال وزير املالية الروسي اليكسي 
كودرين امس ان روســـيا تنوي جمع 50 مليار دوالر من 
اخلصخصة في السنوات اخلمس القادمة وان احلكومة 
سترفض أي اعتراضات من مديري الشركات بشأن بيع 
شركاتهم. وقال كودرين أمام قمة رويترز لالستثمار في 
روسيا »ســـيكون لدينا برنامج خصخصة لنحو خمس 
سنوات بحوالي عشرة مليارات دوالر سنويا«، وميثل هذا 
زيادة عن خطة أعلنت سابقا جلمع نحو 29 مليار دوالر 

من بيع أصول خالل أكثر من ثالث سنوات.
وقال كودرين ان هناك شـــركات جديدة أضيفت الى 
القائمة لكنه رفض ذكرها. وأضاف: »اخلطة التي قدمناها 
بوجه عام هي خلمس سنوات تبدأ من 2011 وال يعني هذا 

أنه ال ميكننا البدء هذا العام اذا كنا مستعدين«.
وتابع: »اآلن أصبح الوضع بوجه عام مواتيا للبيع، 
لكن التقلب سيكون مرتفعا اآلن في األسواق العاملية مبا 
في ذلك ما يتعلق باألصول الروسية. لذا اذا حدث تراجع 

ضئيل فسنمضي قدما في اخلطط، واذا حدث تراجع كبير 
يتجاوز 20% فسنفكر«. وقلل كودرين من أهمية اعتراضات 
بعض مديري الشركات املستهدفة مثل نيكوالي توكاريف 

رئيس ترانسنفت التي تسيطر عليها الدولة.
وقال كودرين »األمر الرئيسي هو أن احلكومة تريد القيام 
بذلك. وتابع: »هؤالء املسؤولون ليسوا أصحاب القرار بل 
احلكومة، احلكومة اتخذت القرار في هذه املسألة، ال أعتقد 

أن آراء املديرين األفراد ستغير مواقف احلكومة«.

ال تهدف إال لكســــب الوقت في 
مساعي طوكيو لكبح الصعود 
املستمر للني. وساعدت اخلطوة 
أيضا على دفع اليورو والدوالر 
االسترالي واجلنيه االسترليني 
للصعود 2% أمام العملة اليابانية 
خــــالل امس رغم أنه لم يتضح 
إن كانت اليابان قد اشترت أي 

عمالت أخرى غير الدوالر.
وقال وزيــــر املالية الياباني 
يوشــــيهيكو نــــودا إن اليابان 
تدخلــــت في ســــوق العملة إذ 
انه ال ميكنها غض الطرف عن 
تأثير صعود الني على االقتصاد 
مضيفا أن بالده ستواصل أخذ 
اجراءات وأنها تتصرف بشكل 
منفرد. وصعد الدوالر 2.4% إلى 
اليورو  ارتفع  85.05 ينا بينما 
إلــــى 110.34 ينات. وقال   %2.2
متعاملون إن اليابان رمبا تريد 
رفع الدوالر إلــــى نحو 85 ينا. 
وقفز الدوالر االسترالي إلى أعلى 
مستوياته في حوالي ثالثة أشهر 

عند 79.72 ينا.

امتنع مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( عن اإلدالء 
بتعقيب فوري على تأكيد احلكومة 
انها تدخلت في أسواق  اليابانية 
الصرف األجنبي. وقال متعاملون 
ان اخلطوات التي اتخذتها اليابان 

الدول الصناعية السبع الكبرى لن 
يكون مؤثــــرا جدا. وقالت اليابان 
انها تسعى الى تفاهم مع السلطات 
األميركية واألوروبية بعد ان تدخلت 

في سوق الصرف.
أمناء مجلس  وأوضح كبيــــر 

الــــوزراء يوشــــيتو ســــنجوكو 
أن بــــالده تبذل جهــــودا لالقناع 
الواليات  مــــن  التفاهم  ولطلــــب 
املتحدة وأوروبــــا، مضيفا أنه ال 
ميكنه تأكيد هل تدخلت اليابان في 
السوق مبفردها. وفي واشنطن، 

طوكيــــو ـ رويتــــرز: تدخلت 
اليابان في ســــوق العمالت للمرة 
األولى خالل ست سنوات مشترية 
للدوالر لوقف صعود الني الذي يهدد 

انتعاشا اقتصاديا هشا.
املالية يوشيهيكو  وأكد وزير 
نودا التدخل في ســــوق الصرف 
األجنبي، مضيفا أن بالده ال ميكنها 
غض الطرف عن تأثير صعود الني 
على االقتصاد، كما أنها ستواصل 
أخذ إجراءات وتتصرف بشــــكل 
منفرد. وقــــال متعاملون إن بنك 
اليابان املركزي اشترى الدوالرات 
بسعر يبلغ حوالي 83 ينا. وصعد 
الدوالر بشــــكل حاد مقابل العملة 
اليابانية بعــــد ان هبط في وقت 
سابق من صباح امس إلى مستوى 

منخفض جديد في 15 عاما.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء 
اليابانــــي ناوتــــو كان دفــــع الني 
لالنخفاض، لكنها أحجمت حتى 
اليوم عن التدخل في السوق مع 
قلقها فيما يبدو من أن التصرف 
مبعزل عن شركائها في مجموعة 

أكدت تصرفها في سوق العمالت بشكل منفرد


