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افتتاح المرحلة األولى من مطار »آل مكتوم الدولي«
دبيـ  أ.ف.پ: قال حاكم دبي ونائب رئيس 
اإلمارات ورئيس وزرائها الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم خالل زيارته مطار »آل مكتوم 
الدولي« عقب افتتاح املرحلة االولى منه ان 
»دبي وعدت ووفت بوعدها«، بالرغم من تأخر 

موعد االفتتاح حوالي 18 شهرا.
واملطار اجلديد سيكون االكبر في العالم 
عند انتهاء جميــــع مراحله في تاريخ غير 
محدد، اذ يتوقع ان تصل قدرته االستيعابية 
الى 160 مليون راكــــب و12 مليون طن من 
الشــــحن، فيما قدرة مطار اتالنتا االميركي 
االكبر في العالم حاليا تصل الى 90 مليون 
مسافر سنويا. وقال الشيخ محمد للصحافيني 
»هذه منطقة... حرة، هذا ليس مطارا فقط 
هــــذه مدينة املطار وهــــي بالقرب من جبل 
علي«، في اشارة الى املنطقة احلرة الضخمة 
احمليطة مبيناء جبل علي جنوب ســــواحل 
امارة دبي، والتي تعد من ابرز مراكز اعادة 
التصدير في العالــــم. وانطلقت في املطار 
اجلديد عمليات الشحن فيما يتوقع ان يبدأ 

في استقبال الركاب في مارس املقبل.

ومطار آل مكتوم هو اجلزء الرئيسي من 
مدينة »دبي وورلد ســــنترال« التي تشمل 
مجمعات للشحن والنقل والسكن، وسيقطنها 
ويعمل فيها حوالي مليون شخص بحسب 
مخططات املشروع الذي تبلغ كلفته 32 مليار 
دوالر وتصل القدرة االستيعابية للمرحلة 
االولى من املطار الى 5 ماليني راكب سنويا 

الى جانب 250 الف طن من الشحن.
وطلبت 13 شركة شحن حتى اآلن اطالق 
عملياتها من املطار الذي يبعد عن مطار دبي 

الدولي حوالي 40 كيلومترا.
ومطار دبي الدولي هو اصال اكبر مطار 
في املنطقة وقد استقبل 42 مليون مسافر 
في 2009 فيمــــا يتوقع ان يرتفع هذا الرقم 
الى 46 مليون مســــافر في 2010 والى 100 
مليون مسافر في 2020. ويعكس االزدياد 
املضطرد في اعداد الركاب خصوصا النمو 
السريع لشركة طيران االمارات التي متلكها 
االمارة ومتلك حوالي 150 طائرة، مع طلبيات 
لشراء حوالي 175 طائرة جديدة تقدر قيمتها 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متفقدا احدى طائرات »االماراتية« خالل افتتاح املرحلة االولى من املطاربـ 59 مليار دوالر.

»المركزي األوروبي« يضخ 111.2 مليار يورو
لمساعدة المصارف على تسديد ديونها

ليبيا لبناء سفينة سياحية عمالقة

فرانكفورت ـ أ.ف.پ: منـــح البنك املركزي 
االوروبي املصــــارف نحـو 111.2 مـليـار يـورو 
عـبـر عـمـلية متويل خاصة ملســـاعدتها على 
تســــديد قرض قـياسي تـعـاقـدت لـلـحـصول 
عليه منه قبل عام. وفي االجمال، طلب 78 مصرفا 
احلصول على ســـيولة مبعدل فائدة متدن لم 
يحصل تاريخيا، وهو 1%، بحســـب التفاصيل 

التي نشرتها املؤسســـة املالية االوروبية في 
فرانكفورت )غرب املانيا(.

وقبل عام، اقترضت املصارف الناشطة في 
منطقة اليورو اكثر مـــن 442 مليار يورو من 
البنك املركزي االوروبي مبعـــدل فائدة ثابتة 
 من 1%، وهو معدل قياسي في تاريخ املؤسسة

النقدية االوروبية في عملية واحدة.

طرابلسـ  أ.ف.پ: وقعت شركة »أحواض بناء 
الســـفن اس تي اكس فرنسا« والشركة الوطنية 
الليبية العامة للنقل البحري )الربان( امس األول 
في طرابلس عقدا لبناء ســـفينة سياحية ليبية 

عمالقة في منطقة سان نازير )غرب فرنسا(.

ووقـــع العقد بحضور وزير الدولة لشـــؤون 
املواصالت بفرنســـا دومينيك بوسيرو وهنيبال 
جنل الزعيم الليبي معمر القذافي، املســـؤول عن 
الشـــركة الليبية. ويؤكد االتفاق رسالة النوايا 

املوقعة بني البلدين مطلع شهر يونيو.


