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UTTAN ÚR HEIMI

Staturin skal hava meiri burtur
úr oljuni
Danska stjórnin vil
nú hava A.P.MøllerMærsk at rinda meiri
fyri oljurættindini í
Norðsjónum.
DANMARK
Árni Joensen
Borgarliga stjórnin í Danmark leggur nú trýst á
risastóru
fyritøkuna
A.P.Møller-Mærsk fyri at
fáa hana at rinda ríkiskassanum størri part av
vinninginum av oljuframleiðsluni í danska partinum

av Norðsjónum.
Galdandi sáttmáli millum
statin og A.P.Møller er
galdandi í tíggju ár afturat,
men Bendt Bendtsen,
vinnumálaráðharri, sigur,
at stjórnin vil hava meiri
burtur úr sáttmálanum.
Leiðslan í A.P.MøllerMærsk hevur sagt, at verður avgjaldið til statin hækkað, kann roknast við, at
áhugin fyri at leita eftir
nýggjum olju- og gassleiðum og at gera nýggjar íløgur í vinnuna verður tilsvarandi minni. Harafturat hevur leiðslan sagt, at hægri
avgjald fer at avmarka
áhugan hjá felagnum og

øðrum feløgum at bjóða
upp á tey donsku rættindini, tá verandi sáttmáli fer
úr gildi. Men hetta tykist
ikki ávirka ráðharran.
A.P.Møller-Mærsk eigur
39 prosent í Dansk Undergrunds Consortium, sum
seinastu 41 árini hevur havt
rættindini til at vinna olju
og gass í danska partinum
av Norðsjónum, og hildið
verður, at avlopið hesi árini
hevur verið slakar 61
milliardir krónur. Serliga
tey seinastu árini er avlopið
vaksið nógv.
Í februar kravdi ein
meiriluti í Fólkatinginum,
at stjórnin skal kanna, um

tað ber til at útvega ríkiskassanum størri part av
olju- og gassvinninginum.
Teir báðir stjórnarflokkarnir vóru ímóti avgerðini,
men noyddust at gera eftir
kravinum frá meirilutanum.
Vinstravongurin í Fólkatinginum sigur, at ríkiskassin skal hava millum
tríggjar og tíggju milliardir
krónur um árið aftur fyri
oljurættindini, og Framburðsflokkurin, sum annars
er stuðulsflokkur hjá
stjórnini, hevur kravt, at
avgjaldið til ríkiskassan
skal hækka munandi.

Skulu skjóta eftir
flóttafólkum
Italski ráðharrin í nýskipanarmálum, Umberto Bossi,
mælir nú landsins sjóverju til at skjóta við skørpum
eftir skipum og bátum, sum koma til Italia við flóttafólkum, sum ætla sær í land uttan at hava neyðug loyvi.
Við blaðið Corriere della Sera sigur ráðharrin, at
sjóverjan eigur at skjóta tvey ella trý ávaringarskot
fyrst, men er tað ikki nóg mikið til at fáa skip ella bátar
til at venda, eiga sjóverjuskipini at nýta kanónirnar.
Gera vit ikki tað, sleppa vit ongantíð av við trupulleikan við teimum ólógligu flóttafólkunum, sigur Umberto Bossi við blaðið.
Italskir andstøðupolitikarar og onnur finnast hvassliga
at ráðharranum. Tey spyrja millum annað, um ráðharrin
er til reiðar at biðja sjóverjuna skjóta eftir kvinnum og
børnum. Men tað tykist ikki ávirka Umberto Bossi. Við
Corriere della Sera sigur hann, at tey ólógligu
flóttafólkini mugu rekast burtur, sama hvørji tey eru.

Flyta fólk úr Sibiria
Tað var tann tíð, tá túsundtals russar vórðu noyddir at
flyta eystur til Sibiria, men nú ætla myndugleikarnir í
Moskva at gera tað øvugta.
Russland hevur havt stóran búskaparligan vøkstur
tey seinastu árini, men tey, sum búgva í teimum fjarskotnu bygdunum og býunum har eysturi í Sibiria, hava
fingið lítið burtur úr framburðinum. Har eru nógv
tvørturímóti endað í fátækradømi. Hendan trupulleikan
ætla myndugleikarnir í Moskva at loysa, og teir hava tí
gjørt av at flyta millum 200.000 og 600.000 fólk úr Sibiria til leiðir í Mið- og Suðurrusslandi. Myndugleikarnir hava gjørt greitt, at fólk verða ikki flutt, vilja tey
ikki flyta.
Russiska stjórnin hevur sett einar 200 milliónir krónur av til ætlanina, og harafturat hevur Heimsbankin
játtað Russlandi 300 milliónir krónur í stuðuli til teirra,
sum velja at flyta úr Sibiria.

SARS ger minni um seg

Stór bílegging
Arabiska flogfelagið Emirates, sum hevur høvuðsstøð í
Dubai, hevur bílagt flogfør fyri heilar 120 milliardir
krónur frá evropeisku verksmiðjuni Airbus og amerikansku Boeing.
Emirates skal hava 41 flogfør frá Airbus og 26 frá
Boeing, og bíleggingin sigst vera ein tann størsta
nakrantíð í flogsøguni. 21 av Airbus-flogførunum eru
av einum nýggjum slagi, sum fer at taka 555 ferðafólk,
og sum ætlandi verður sett í flúgving um trý ár. Tað
verður heimsins størsta ferðamannaflogfar.
Emirates ætlar, at øll tey 67 flogførini skulu setast í
flúgving innan 2010, og tá fer felagið at hava 125 flogfør. Felagið væntar at flyta 30 milliónir ferðafólk í
2010 og ætlar at fara undir fleiri nýggjar rutur.

80 ára gomul og við barn
Læknar á einum kinesiskum sjúkrahúsi fegnast um, at tann seinasti SARS-sjúklingurin er útskrivaður
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Heimsheilsustovnuri
n WHO hevur tikið
fleiri av ávaringunum
ímóti SARS aftur.
SARS
Árni Joensen

Í gjár kunngjørdi WHO, at
ferðafólk, sum ætla sær til
Taiwan, nýtast ikki longur
at stúra fyri herviligu
lungnasjúkuni SARS, tí
smittuvandin har er sera
lítil. Fyrradagin kunngjørdi
stovnurin, at nú kunnu fólk
aftur ekkaleys ferðast til

allar landspartar í Kina við
undantak av sjálvum høvuðsstaðnum Beijing.
WHO sigur, at smittuvandin er hasaður av í øllum teimum londunum, sum
SARS er staðfest í. Fólk,
sum fingu sjúkuna, eru
vorðin frísk, og tað er langt

ímillum, at tað frættist um
nýggjar tilburðir.
Heimsheilsustovnurin
sigur eisini, at eftirlitið við
sjúkuni er bøtt munandi
seinastu tíðina.

Tann 80 ára gamla pakistanska kvinnan Kurshid Bibi
varð í skundi flutt á sjúkrahús nú ein dagin, tí hon
hevði fingið so ilt í búkin. Men á sjúkrahúsainum staðfestu læknarnir, at hon var við barn, skrivar tíðindastovan Anarova.
Læknin Fatima Surraiy, sum eisini er talskvinna hjá
Multan-sjúkrahúsinum, sigur við Anarova, at tann 80
ára gamla varð bæði ovfarin og illa við, tá hon fekk
boðini frá læknunum. Eitt var, at boðini komu óvart á
hana, men uppaftur verri var, at hon visti ikki, hvussu
hon skuldi greiða børnunum og ommubørnunum frá,
hvussu vorðið var, sigur læknin.
Kurshid Bibi og 85 ára gamli maður hennara, Ahmen
Din, giftust í 1950. Árið eftir fingu tey tað fyrsta
barnið, so her er langt ímillum tað elsta og tað yngsta.

