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 »طيران اإلمارات« تعينّ بنوكًا 
لترتيب بيع سندات مقومة بالدوالر

»بي بي« تتوصل لتسوية في حادث 
تسرب النفط في خليج املكسيك

.. و»شل« توافق على أول مشروع 
عائم إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 

بالعالم في أستراليا

شركة نفط هندية تشتري
 من الكويت لتنويع مصادر خاماتها

النفط الكويتي يرتفع ليصل
 إلى 105.40 دوالرات للبرميل

عمان تصدر شهادات إيداع 
بقيمة 40 مليون ريال عماني

قطر وقبرص تضعان اللمسات 
النهائية على مشروع ترفيهي

رئيس الوزراء اإلسباني يؤكد 
أن بالده لن تتخذ مزيدًا من 

السياسات التقشفية

أكد متحدث رسمي باسم »طيران االمارات« نية الشركة 
القيام بجولة استطالعية في مؤسسات مالية لتقييم امكانية 
اصدار س���ندات، اذا ما وجدت أن ظروف السوق واالسعار 
املتاحة مناس���بة. وقد قامت بتعيني مديري اصدار مشترك 
لهذه املهمة، وأفادت »بلومبيرغ« أن »طيران االمارت« تنوي 
بيع سندات مقومة بالدوالرات بعد اجتماع ملستثمري الدخل 

الثابت في آسيا والشرق االوسط وأوروبا.
وقامت »االمارات« بتعيني دويتشه بنك وبنك االمارات دبي 
الوطني و»اتش اس بي س���ي« ومورغان ستانلي كمديرين 
رئيس���ني للبيع. وذكرت الوكالة أن اجتماعات املستثمرين 
ستبدأ في هونغ كونغ في 23 مايو، وتنتهي في زيوريخ في 
30 مايو.وستعقد االجتماعات أيضا في سنغافورة وأبوظبي 

ودبي ولندن وجنيڤ.
وذكرت تقارير اخبارية أن مسؤولني أملان رفضوا طلب 
شركة »طيران االمارات« السماح لها بالطيران الى مطارات 
جديدة في البالد. وذكرت صحيفة »هاندلس���بالت« امس أن 
شخصيات قيادية من »طيران االمارات« أجرت مباحثات مع 
مسؤولني أملان حول شؤون املطارات في وزارة النقل االملانية 
اختتمت بعدم موافقة اجلانب االملاني على متكني الش���ركة 
من الطيران الى مطارات جديدة غير التي تستخدمها حاليا 
بالبالد. تسعى طيران االمارات، التي تعد منافسا قويا لشركة 
الطيران االملانية )لوفتهانزا(، منذ فترة الى احلصول على 

حقوق بالهبوط في مطارات جديدة في أملانيا.
حت���اول طيران االمارات احلصول على حق الطيران الى 
مطارات شتوجتارت وبرلني براندبورج اجلديد لتضيف ذلك 
الى خدماتها التي تقدمها حاليا بالطيران الى دوس���لدورف 
وميونيخ وفرانكفورت وهامب���ورغ. تهتم طيران االمارات 
بشدة بالسوق االملانية، انطالقا من رغبتها في كسب زبائن 

في دول أخرى خارج السوق احمللي.

 لندن � د.ب.أ: قالت شركة بريتش بتروليم )بي بي( البريطانية 
العمالقة للنفط امس إن أحد ش����ركائها الصغار في مش����روع 
»ديبووت����ر هوريزون« املعطل في خليج املكس����يك وافق على 
دف����ع 1.1 مليار دوالر لتغطية مطالبات التعويض عن تس����رب 
النفط في عام 2010. ومتتلك ش����ركة »مويكس أوفشور« وهي 
وحدة أميركية تابعة لشركة »ميتسوي« اليابانية للتنقيب عن 
النفط حصة نسبتها 10% في بئر »ماكوندو« التي انفجرت في 
حادث في أبريل من العام املاضي وأس����فر احلادث عن مقتل 11 
عامال وتسبب في تسرب ماليني الغالونات من النفط في خليج 

املكسيك وأحلق أضرارا بيئية جسيمة.
وقالت »بي بي«، التي شددت على أنها ليست املسؤولة بشكل 
منفرد عن التسرب النفطي إن »مويكس« كانت أولى شركائها في 

دفع مبالغ لتغطية مطالبات تعويض ناشئة عن احلادث.
وقال املدير التنفيذي بوب بودلي إن »مويكس هي أول شركة 
تنضم إلى »بي بي« في املس����اعدة على الوفاء مبس����ؤولياتنا 

املشتركة في اخلليج«.
ودعت الشركة الشركاء اآلخرين من بينهم شركات تشغيل 
احلفار »ترانزأوشان« و»هالبيرتون« و»أناداركو« للقيام بنفس 
األمر إذ قال بودلي إننا »ندعو كل األطراف األخرى املشتركة في 

بئر ماكوندو أن تقتفي أثر مويكس ووحدات ميتسوي«.
وسيتم فورا ضخ األموال التي مت احلصول عليها من »مويكس« 
في صندوق قيمته 20 مليار دوالر كانت أنشأته للوفاء مبطالبات 
التعويض املرتبطة بالتسرب النفطي، لكن املبلغ الذي حصلت 
عليه من »مويكس« هو فقط نصف قيمة املبلغ الذي طلبته »بي 
بي«. وخصصت الشركة البريطانية حتى اآلن 41 مليار دوالر 
للحادث وتبعاته، باستثناء أضرار عقابية محتملة في املستقبل 
وغرامات، ومت طمر بئر »ماكوندو« التي يبلغ طولها حوالي امليل 

حتت منصة النفط في سبتمبر من العام نفسه.

 بيرث � رويترز: وافقت شركة رويال داتش شل النفطية 
العمالقة امس على مش���روع للغاز الطبيعي املسال بقيمة 

تزيد على عشرة مليارات دوالر في استراليا.
ومن املتوقع أن يكون هذا أول مشروع عائم النتاج الغاز 
الطبيعي املس���ال في العالم ويهدف لتلبية االرتفاع الكبير 
في الطلب اآلس���يوي. وسيكون مشروع بريلود الذي تبلغ 
طاقته االنتاجية 3.6 ماليني طن سنويا والذي تتوقع شل أن 
يبدأ العمل في عام 2017 تقريبا أكبر مشروع عائم في العالم 

مبساحة تزيد على مساحة أربعة مالعب لكرة القدم.
وقال تون���ي ريجان احمللل لدى تري زي���ن كابيتال في 
س���نغافورة »سيكون عالمة على الثقة في فكرة مشروعات 
الغاز الطبيعي املسال العائمة«. وتعتمد اسالة الغاز البحري 

حتى اآلن على ضخ الغاز الى محطات على اليابسة.
وقال مالكولم برينديد املدير التنفيذي ملشروعات املنبع 
الدولية في ش���ل إن الغاز الطبيعي املسال العائم »سيغير 
قواعد اللعبة« في هذا القطاع وعبر عن أمله في املوافقة على 
املزيد من هذه املش���روعات قبل أن يبدأ العمل في مشروع 
بريلود. وقالت ش���ل إن اجمالي قيمة استثماراتها في قطاع 
املنبع في استراليا سيبلغ قرابة 30 مليار دوالر في غضون 
اخلمس س���نوات املقبلة لكنها رفض���ت تقدمي تفاصيل عن 

تكلفة مشروع بريلود. 

نيودلهي � رويترز: قال املدير املالي لشركة ماجنالور الهندية 
للتكرير والبتروكيماويات فيشنو أجراوال امس إن الشركة تنوع 
مصادر خاماتها هذا العام من خالل الش����راء من الكويت للمرة 
األولى. واضاف لرويترز إن ماجنالور للتكرير والبتروكيماويات 
� وهي وحدة لشركة أو.ان.جي.سي للتنقيب اململوكة للدولة- 
تس����عى لش����راء مليون طن أو 20 ألف برميل يوميا من النفط 
اخلام من الكويت خالل الس����نة املالية احلالية التي تنتهي في 
مارس 2012 وستتس����لم الش����حنة األولى هذا الشهر. وأضاف: 
»تنوع الشركة مصادر خاماتها وترفع طاقة مصفاتها لذا حتتاج 
إلى كميات اضافية لذا مت ش����حن أول شحنة نفط من الكويت 
وتسعى لشراء شحنة كل شهر«.  وتعتزم الشركة -التي تسعى 
إلى زيادة طاقة مصنعها في ماجنالور بنحو27% إلى 300 ألف 
برميل يوميا- شراء نحو مليون طن من السعودية و1.5 مليون 

طن من شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(.
وقال العضو املنتدب للش����ركة يو.كيه.باسو »الكويت عقد 

جديد، اما الباقون فعقود مت جتديدها مع بعض التغيير«.
وأضاف ان الشحنات من ايران -وهي أكبر مورد للشركة- 
تستمر مبعدل7.5 مليون طن سنويا بالرغم من املناقشات حول 
املدفوعات التي تأثرت سلبا بقرار البنك املركزي الهندي وقف 

استخدام آلية مقاصة.

كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل 
النفط الكويتي ارتفع اليوم 53 س����نتا في تداوالت امس االول 
اخلمي����س ليبلغ مس����توى 105.40 دوالرات للبرميل مقارنة ب� 

104.87 دوالرات للبرميل في تداوالت يوم األربعاء املاضي.
وساهم تقرير وكالة الطاقة األميركي الذي صدر أمس األول 
في دفع أسعار النفط الى االرتفاع بعد ان ظهر � خالفا للتوقعات � 
انخفاض في حجم املخزون من النفط اخلام في األسبوع السابق 
في الواليات املتحدة األميركية بنحو 15 ألف برميل ليصل إجمالي 
املخزون الى 370.3 مليون برميل في وقت أشارت فيه التوقعات 

الى ارتفاع في هذا املخزون بنحو 1.7 مليون برميل.

مسقط � كونا: أعلن البنك املركزي العماني امس انه اصدر 
ش����هادات ايداع بقيمة 40 مليون ريال عماني. وذكرت النشرة 
الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 
0.04% فيما بلغ أعلى س����عر مقبول 0.04%. وأشار الى ان مدة 
تلك الش����هادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في 
اخلامس عشر من شهر يونيو املقبل. وأوضح ان سعر الفائدة 
على عمليات إعادة الشراء ستكون للفترة من الثامن عشر من 

شهر مايو اجلاري وحتى الرابع والعشرين هو %2.

نيقوس���يا � رويترز: قال مسؤولون قبارصة اجلمعة 
إن قبرص وقطر وضعتا اللمس���ات النهائية على صفقة 
تستثمر مبوجبها قطر في مجمع ترفيهي بقبرص، وقال 
ستيفانوس ستيفانو املتحدث باسم احلكومة للصحافيني 
»ان���ه اتفاق نتوقع ان يفتح آفاقا جديدة لالس���تثمار في 
قبرص«. وأضاف أن فريقا مشتركا من اجلانبني سيتولى 

إدارة املشروع.
وكانت شركة ديار العقارية القطرية واحلكومة القبرصية 
اتفقت���ا العام املاضي على بناء فندق ومجمع س���كني في 
نيقوسيا، وذكر مس���ؤولون قطريون في ذلك الوقت أن 

القيمة األولية لالستثمار ستتجاوز 150 مليون دوالر.

مدريد � كونا: أكد رئيس الوزراء االس����باني خوسيه لويس 
ثاباتيرو ان حكومته لن تتخذ مزيدا من السياس����ات التقشفية 
او االصالح����ات االقتصادية بعد االنتخابات االقليمية واحمللية 
املقبلة. وقال ثاباتيرو في تصريح صحافي امس ان بالده ليست 
بحاجة إلى اتخاذ مزيد من االصالحات االقتصادية، مشيرا الى 
ان وتيرة خفض العجز في االقتصاد الوطني تسير في املسار 
الصحيح الذي رس����مته احلكومة لها وذلك وفق خطة التقشف 
التي تنتهجها البالد لتجاوز آثار األزمة املالية التي هزت البالد 
عام 2008. واضاف ان االصالح����ات واالجراءات املختلفة التي 
اتخذته����ا احلكومة منذ مايو الع����ام املاضي بدأت تؤتي ثمارها 
معتبرا ان تلك االجراءات كافية وانه ليست هناك ضرورة الجراء 

املزيد من التخفيضات.

»طيران اإلمارات« تنوي بيع سندات مقومة بالدوالر

نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها جتاه مشروع نووي مشترك

ارتفاع أسعاره وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية األميركية امليسرة

»سيمنس« تدفع 928 مليون دوالر لـ »أريفا« الفرنسية 
بسبب اإلخالل بشروط مشروع مشترك

ارتفاع إنتاج الصي من الذهب إلى 73.4 طنًا 
في الربع األول وتتجاوز الهند كأكبر سوق في العالم

يورو في ربعها املالي الثاني من 
عام 2011 والت���ي تعود إلى تلك 
الصفقة. يشار إلى التعويض التي 
أصبحت »سيمنس« ملزمة بدفعه 
الربع  أرباح  س���يتم حجزه من 

الثالث من العام املالي احلالي.

تراجع ال���دوالر بع���د أن أثارت 
بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة 
هذا األسبوع احتماالت أن يبقي 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( على سياساته 

النقدية امليسرة لبعض الوقت.
وانخف���ض املع���دن النفيس 
نح���و 5% منذ أن صعد إلى أعلى 
مستوى له على االطالق قرب 1575 
دوالرا لألوقية في مستهل مايو 
لكن التوقعات بأن يبقي مجلس 
االحتياطي على سياسته النقدية 
امليسرة لوقت أطول قد تزيد من 

جاذبية الذهب كمالذ آمن.
وبلغ سعر الذهب في السوق 
الفورية 1500.49 دوالر لألوقية 
مقابل 1491.60 في ختام تعامالت 

بورصة نيويورك أمس االول.

»أريفا« بدف���ع 1.62 مليار يورو 
)حوال���ي 2.32 ملي���ار دوالر( 
للشركة األملانية مقابل حصتها 
السابق،  في مشروعها املشترك 
كي تبلغ أرباح ما بعد الضرائب 
لشركة »س���يمنس« 1.52 مليار 

تزامنا مع تقدمي متاجر املجوهرات 
والبنوك سبائك الذهب وعمالته 
في شكل اس���تثماري كي تواكب 

هذه الطفرة.
هذا وقد أشار املجلس العاملي 
للذهب الذي قام بإعادة النظر في 
توقعاته اخلاصة بالصني إلى أن 
الطلب على املع���دن األصفر بها 
ارتف���ع مبعدل س���نوي بلغ %14 
منذ حترير التج���ارة في الذهب 

عام 2001.
كما أشار إلى أن الطلب السنوي 
على تصنيع املجوهرات في البلد 
اآلسيوي األسرع منوا ارتفع %64، 
بينما ارتفع لالستثمار والصناعة 

بنسبة 27% و6% على التوالي.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار 
الذهب في أوروبا امس بدعم من 

طالب���ت هيئ���ة التحكيم في 
غرفة التجارة الدولية مجموعة 
»س���يمنس« األملانية بدفع 648 
مليون يورو )حوالي 928 مليون 
دوالر( باإلضاف���ة إل���ى الفوائد 
لصالح شركة »اريفا« الفرنسية 
نتيجة لع���دم الوفاء بالتزاماتها 
جتاه مش���روع نووي مشترك 
مع األخيرة. وكانت »سيمنس« 
قد أعلنت ف���ي يناير عام 2009 
إنهاء االتفاق اخلاص مبش���روع 
أملاني � فرنس���ي مشترك وبيع 
كام���ل حصتها البالغة 34% منه 
إلى مساهمي »اريفا« مقابل 1.62 
مليار يورو مت حتديدها مبعرفة 
خبراء وافقت عليهم الشركتان، 
حيث صرحت الشركة األملانية 
بأن »اريفا« التي متتلك 66% من 
املشروع ستقوم بشراء حصتها 
خالل مدة تصل إلى ثالث سنوات. 
وقد بدأت إجراءات التحكيم الدولي 
بني الشركتني في أبريل عام 2009 
عقب توقيع »سيمنس« مذكرة 
تفاهم مع الروسية للطاقة الذرية 
»روساتوم« من أجل إقامة مشروع 

مشترك.
وفي مارس ع���ام 2011 قامت 

الصناع���ة  وزارة  قال���ت 
وتكنولوجيا املعلومات الصينية 
ام���س ان انتاج البالد من الذهب 
خالل الشهور الثالثة األولى من 
العام بلغ 73.412 طنا أي بزيادة 
4.63% ع���ن نفس الفترة املقابلة 

من عام 2010.
وأش���ار بيان الوزارة إلى أنه 
مت احلصول عل���ى 60.262 طنا 
من إنتاج املناجم بزيادة نسبتها 
15%، ف���ي حني أت���ت 13.15 طنا 
أخرى من عمليات صهر املعادن 
األساسية بارتفاع 2.21% عن العام 

السابق.
وتعد الصني أكبر منتج عاملي 
للذهب، حيث قامت برفع اإلنتاج 
عاما بعد عام بداية من 2004، في 
الوقت الذي أنتجت فيه 340.880 
طنا متري���ا العام املاضي بزيادة 

نسبتها 8.6% عن عام 2009.
 وأف���ادت بيان���ات املجل���س 
العامل���ي للذهب الص���ادرة امس 
االول عن مضاعفة الصينيني من 
مشترياتهم للمعدن النفيس خالل 
الربع األول إلى 4.1 مليارات دوالر 
الهند التي تعد  متجاوزين بذلك 
سوق االستثمار األكبر عامليا في 

الذهب.
الطل���ب الصيني على  وكان 
االستثمار في الذهب قد بلغ 90.9 
طنا متريا خالل الشهور الثالثة 
األولى من العام متقدما بذلك على 
الطلب الهندي الذي بلغ 85.6 طنا 
متريا، وقد ش���هدت تلك الفترة 
ايضا شراء الصينيني 40.7 طنا 

كاستثمار.
وتزامن ذلك مع ارتفاع تدفق 
االس���تثمارات جتاه الذهب %179 
خالل الربع إلى 4.1 مليارات دوالر 

احد مصانع شركة أريفا الفرنسية من الداخل

الذهب يصعد ألسعار مرتفعة بدعم من تراجع الدول

طرح مشروع الربط الكهربائي بي السعودية ومصر 

الغرف اإلسالمية للتجارة والصناعة
 تناقش سبل تعزيز فرص االستثمار البيني

دبي � العربية.نت: قررت وزارة 
الكهرباء والطاقة املصرية طرح 
مناقصة مشروع الربط الكهربائي 
مع اململكة العربية السعودية خالل 
أسبوعني، لتبدأ الشركات العاملية 
في تقدمي عروضها املالية والفنية 

واملنافسة للفوز بها.
وتختار شركة »إس إس الفالي« 
الكندي����ة استش����اري املش����روع 

املناقصات  بالتعاون مع جلن����ة 
الفنية بالشركة القابضة لكهرباء 
مصر وجلنة من اجلانب السعودي، 
أفضل الع����روض املالية والفنية 

املتقدمة.
ونقلت صحيف����ة »الرياض« 
الس����عودية عن مص����در مصري 
مسؤول قوله إن املشروع يستهدف 
تبادل الطاقة بني البلدين على خط 

الربط بينهما خالل فترات الذروة 
بطاقة تقدر بحوالي 3 آالف ميغاوات 
خالل فصل الصيف، لالستفادة من 
اختالف األحم����ال بينهما وتبادل 
فائض القدرة املتاحة بني البلدين 

على أسس جتارية.
الكهرباء والطاقة  وكان وزير 
املصري حسن يونس أكد في وقت 
سابق أنه مت االتفاق على أن يتم 

التنسيق بني الشركتني السعودية 
واملصرية القابضة لكهرباء مصر 
حول مسؤولية الشركتني على خط 
الربط لتتولى كل شركة مسؤولية 
متويل وامتالك وتشغيل وصيانة 
معدات الربط داخل أراضيها حتى 
الس����احل البحري بخليج العقبة 
مبا في ذلك املع����دات والكيبالت 

األرضية.

عم����ان � كون����ا: ب����دأت امس 
اجتماع����ات اجلمعي����ة العمومية 
للغ����رف اإلس����المية للتج����ارة 
والصناعة ال����� 12 ملجلس إدارتها 
للبحث عن س����بل تعزيز فرص 
البينية بني  االستثمار والتجارة 

الدول األعضاء.
وميثل الكويت في االجتماعات 
نائب أمني الصندوق الفخري لغرفة 
جت����ارة وصناع����ة الكويت وليد 
إدارة الصناعة  الدبوس ومدي����ر 
والعمل في الغرفة محمود حمزة 
إلى جانب ممثلي 30 دولة إسالمية 
من بينها ليبي����ا ممثلة باملجلس 

الدبوس  الوطني االنتقالي. وأكد 
في تصريح ل� »كونا« ان مشاركة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت في 
االجتماعات تهدف الى استكشاف 
فرص االستثمار في الدول املشاركة 
لعرضها على املستثمرين الكويتيني 

الحتساب اجلدوى.
وأك����د أهمي����ة املش����اركة في 
االجتماعات للبحث عن االستثمارات 
البينية بني الدول اإلسالمية خاصة 
في ظ����ل االندم����اج احلاصل في 

األسواق حاليا.
وأش����ار الى انه سيمثل غرفة 
جتارة وصناعة الكويت في )مؤمتر 

االستثمار في الدول اإلسالمية( الذي 
يعقد غ����دا على هامش اجتماعات 
الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 
التي يستضيفها األردن. وأوضح 
الدبوس ان املؤمتر يهدف الى فتح 
آفاق جديدة للتعاون االقتصادي 
التجاري واالستثماري  والتبادل 

بني الدول اإلسالمية.
وكان من����دوب رئيس الوزراء 
األردني وزير املالية محمد ابوحمور 
قد أكد في االفتتاح ضرورة تكاتف 
اجلهود لبلورة سياسيات مشتركة 
من شأنها تسهيل حركة التجارة 
وانتقال الرساميل بني هذه الدول. 

وقال ان التجارة البينية اإلسالمية 
تشكل 12% من إجمالي حجم التجارة 
ال����دول نتيجة  اخلارجي����ة لهذه 
مجموعة عوام����ل يجب على هذه 
الدول مواجهتها عبر املش����اريع 
املشتركة والتحالفات بني أصحاب 

األعمال في هذه الدول.
من جانبه، قال رئيس الغرفة 
اإلس����المية للتج����ارة والصناعة 
صالح عبداهلل كامل ان الظروف 
االستثنائية التي تعيشها املنطقة 
تستدعي تكثيف اجلهود مبا يحمي 
األوطان وسمعة رجال األعمال في 

الدول اإلسالمية.

مسؤول: دبي ستخفض اإلنفاق 
بي 20 و25% حتى 2013

رويترز: قال عضو في اللجنة العليا للسياسات املالية في 
دبي في تصريحات صحافية أمس إن اإلمارة التي تعاني أزمة 
ديون ضخمة تعتزم خفض اإلنفاق احلكومي بني 20 و25% حتى 

عام 2013 لسد فجوة التمويل.
وقال أحمد حمي����د الطاير لصحيفة جلف نيوز ان اخلطوة 
الت����ي تهدف الى توفير نحو 3.5 ملي����ارات درهم )953 مليون 

دوالر( مبثابة »اجراء احترازي«.
وفي وقت سابق من العام وافق حاكم دبي على ميزانية احلكومة 

لعام 2011 بعجز يصل الى 3.77 مليارات درهم تقريبا.
وقال الطاير »لسد فجوة التمويل يجب خفض انفاق املؤسسات 

احلكومية مبا بني 20 و25% حتى عام 2013«.
وعلى دبي نحو 30 مليار دوالر من الديون التي يستحق أجلها 

خالل العامني املقبلني بينها 12 مليارا تستحق هذا العام.
ويحني أجل استحقاق أكبر دين وقدره أربعة مليارات دوالر 

ملؤسسة دبي لالستثمار في نوفمبر.
وميثل العجز في 2011 نحو 1.1% من الناجت احمللي االجمالي في 

2008 وهو آخر عام تتوافر بيانات اقتصادية كاملة بشأنه.
وأضاف الطاير جللف نيوز »العجز في ميزانية 2011 ليس 
مبعثا لقلق كبير بعد وبالتأكيد سنبحث عن بدائل )لإليرادات( 

خالل العام«.
ويتوقع محللون أن تغطي دبي العجز بإصدار سندات بالرغم 

من التوقعات السلبية بشأن الديون.
وأجبر انفجار فقاعة العقارات دبي على التعامل مع ديونها 
املتراكمة التي تق����در بنحو 115 مليار دوالر أو 123% من الناجت 
احمللي اإلجمالي واتخاذ إجراءات تقشفية خالل العام املاضي.

وقال الطاير ان خفض اإلنفاق خالل السنوات القليلة املقبلة 
ال يعني أن املؤسس����ات احلكومية س����تزيد الرسوم أو رسوم 

اخلدمات بهدف زيادة اإليرادات.


