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وزير السياحة اللبناني لـ«راهنلا»:
نتوقع نموًا بنسبة  % 20خالل عام 2010
بيروت -نعيم محمد

تطبيق الشفافية بكل جدية ملالحقة
التالعب باألسعار
خط ساخن لتلقي شكاوى السياح

{

الزائرون العرب واألجانب في ارتفاع مستمر

كشف وزير السياحة اللبناني فادي عبود أن العام  2010سيكون األفضل سياحيًا بالنسبة للبنان،
وهناك عدة مفاجآت سياحية ،واملهرجانات السياحية ستكون مميزة جدًا ،اضافة الى معالجة كل
األمور التي تهم راحة السائح ،داعيًا الشعب الكويتي ،الذي يحتل املرتبة األولى في لبنان سياحيًا
واستثماريًا ،الى أن يكون معنا في موسم الصيف املقبل .وقال عبود في حديث خاص لـ«النهار»:
خالل العام  ،2010صنفت مجلة «لوس أنجليس تايمز» البريطانية لبنان كأفضل البلدان السياحية
في العالم أو  ،one of the best destination in the worldوالعاصمة بيروت آمنة أكثر من نيويورك
وباريس ولندن ،ووضعنا األمني هو األفضل في املنطقة .وأشار عبود الى أن عدد السياح ،العرب
واألجانب ،سيزداد في العام الحالي  20في املئة عن العام املاضي ،وبالنسبة الى املردود االقتصادي،
الــذي وصل عام  2009الى  7,2باليني دوالر ،فانه سيزداد أيضًا بنسبة تتجاوز الـ  20في املئة،
والحجوزات الفندقية للصيف املقبل «منقطعة النظير» ،مضيفًا أن االستثمارات السياحية في لبنان
ارتفعت خالل العام  2009بنسبة  60في املئة عن العام  ،2008ويمكن أن نسجل حاليًا زيادة تصل
ً
الى  40في املئة ،وهذا رقم ال يوجد له مثيل في العالم .وفيما يلي نص الحوار كامال:

فادي عبود

الشعب الكويتي يأتي في املرتبة األولى سياحيًا واستثماريًا
● ما تقييمك للوضع السياحي في لبنان في هذه الفترة بالذات؟
■ ال��وض��ع ال�س�ي��اح��ي ج�ي��د ج� �دًا ،وخ ��ال األش �ه��ر ال�ث��اث��ة
املاضية ،ارتفع ع��دد السياح  22في املئة عن العام ،2009
لذلك نتوقع موسمًا سياحيًا واعدًا في لبنان.
● وضعت خطة سياحية عنوانها « نحو خطة سياحية متطورة
ومستدامة ،مسؤولية وتنافسية» .هل لك أن تحدثنا عنها؟
■ ن�ح��ن ن�س�ع��ى ل�ت�ح��وي��ل ال �ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ي ال ��ى صناعة
سياحية بمعنى السياحة املستدامة أي  365ي��وم��ًا وفي
جميع املناطق اللبنانية ،وه��ذا امل��وض��وع يتطلب انشاء
م�ج�ل��س ل�ل�ت��روي��ج ل�ل�س�ي��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وه ��و م��ا نعتبره
أس��اس�ي��ا ليتسنى ل�ل�ب�ن��ان امل �ش��ارك��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل �ع��ارض
السياحية العاملية ،وهو بدوره أيضًا يتطلب ادخال القطاع
الخاص الى وزارة السياحة .الخطة ال تقتصر على وزارة
السياحة فقط ،وأن��ا أح��اول خ��رق ال��روت��ن االداري للقيام
بعملنا على أكمل وج��ه .ال ش��يء مستحيا ،وال معارضة
أو مواالة في السياحة ،وال اصطفافات بل الجميع بنفس
االتجاه لتأمن قطاع سياحي لبناني ممتاز ،ويستطيع
تأمن خدمة يتوقعها السائح القادم الى بلدنا.
● تحدثت في خطتك عن تفعيل الدور الرقابي للوزارة .ماذا ستفعل
فــي هــذا املـجــال ،خاصة أن بعض السياح يشكون باستمرار من
التالعب في األسعار؟
■ لبنان اقتصاده ح��ر ،وأس�ع��اره أفضل من أسعار ال��دول
امل �ج��اورة ،وامل�ق��ارن��ة هنا تكون م��ع ال��دول األوروب �ي��ة نظرًا
ً
ال��ى الخدمة املميزة التي تقدمها املطاعم اللبنانية مثا.

أما عمليات الغش وعدم الشفافية والوضوح في األسعار،
فهذه األمور سيتم قمعها ،وكل أصحاب الفنادق واملطاعم
وامل��ؤس�س��ات السياحية يتعاونون معنا وبكل ج��دي��ة .أي
سائح يتعرض ألي غش في األسعار ،خاصة في املطاعم
مثل تقديم أنواع من الفاكهة لم يطلبها أو فرض minimum
 ،chargeسيتم التعامل مع املوضوع بكل جدية ،وقد طلبنا
م��ن وزارة ال�ع��دل التعاون معنا ،وأن «تضاعف العقوبة»
ع�ش��رة أض �ع��اف ،وأت�م�ن��ى ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ع��دم ال�ل�ج��وء ال��ى
الغش أو عدم الشفافية في التعاطي مع أي سائح ،وهناك
خط ساخن لتلقي الشكاوى هو .1735
● هل صحيح أن السياحة في لبنان باتت تشكل املحرك األساسي
لالقتصاد الوطني؟
■ السياحة في لبنان باتت تشكل  25في املئة من الدخل
القومي.
● وماذا يعني قولك انك ستعمل على نقل أو تحويل السياحة في
لبنان الى سياحة منتجة؟
■ السياحة املنتجة هي السياحة املستدامة أي full package
 tour organizerوبكام آخر ،ال نريد من السائح أن يأتي في
آخر لحظة الى لبنان بل التفكير بتمضية أسبوع كامل في
بلدنا ،وهو يشمل كل الخدمات ،وهو ما يشكل أيضًا  3في
املئة من حجم سياحتنا .لبنان أقل بلد في العالم من حيث
السياحة املنظمة  ،package tourوبالتالي علينا تنمية هذا
املوضوع ألنه يشكل الباب الرئيس لسياحة املناطق.
● وهل صحيح أيضًا أن العام  2009كان األفضل لقطاع السياحة

في لبنان منذ «الحرب األهلية»؟ وماذا عن املردود االقتصادي؟
■ ال�ع��ام  2009ك��ان األف�ض��ل سياحيًا منذ ال�ت��اري��خ وليس
منذ ال�ح��رب األه�ل�ي��ة ،ولبنان البلد األول ف��ي العالم ال��ذي
استطاع أن يرفع عدد السياح حوالي  39في املئة ،خاصة
أن أغلبية دول العالم قد عانت من نقص في هذا املوضوع.
أما بالنسبة الى املردود االقتصادي للعام  ،2009فقد وصل
الى  7,2باين دوالر.
● الصحف واملجالت العاملية صنفت لبنان كأفضل وجهة سياحية
للعام  .2009هل هذا التصنيف سيستمر للعام 2010؟
■ خال العام  ،2010صنفت مجلة «لوس أنجليس تايمز»
البريطانية لبنان كأفضل البلدان السياحية في العالم أو
 .one of the best destination in the worldعلينا املحافظة
على ه��ذا امل�س�ت��وى ،وم��ن هنا ات�خ��ذن��ا اج� ��راءات سياحية
ع��دة ،خاصة بالنسبة ال��ى املاهي الليلية التي ال تحترم
ال �ق��وان��ن ،ون�ع�م��ل ج��اه��دي��ن ل�ي�ب�ق��ى ل�ب�ن��ان ف��ي ال�ط�ل�ي�ع��ة،
خ��اص��ة أن السائح ال ي��زور فقط لبنان ب��ل اللبنانيون أو
الشعب املميز الذي لديه طريقة خاصة للتعاطي مع الزوار،
وهو ما يميزنا.
● وماذا بالنسبة الى عدد السياح املتوقع خالل العام 2010؟
■ ع��دد ال �س �ي��اح ،ال �ع��رب واألج ��ان ��ب ،س �ي��زداد  20ف��ي املئة
ع��ن ال �ع��ام  .2009أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى امل � ��ردود االق �ت �ص��ادي،
فانه سيرتفع أو س�ي��زداد أيضًا  20ف��ي املئة والحجوزات
الفندقية للصيف املقبل «منقطعة النظير».
● هل لك أن تحدثنا عن االستثمار في القطاع السياحي اللبناني؟

وأين تركزت هذه االستثمارات؟
■ ل�ق��د ارت�ف�ع��ت االس�ت�ث�م��ارات السياحية ف��ي ل�ب�ن��ان خ��ال
العام  60 ،2009في املئة عن العام  ،2008ويمكن أن نسجل
ح��ال �ي��ًا (ال� �ع ��ام  )2010زي � ��ادة ت �ص��ل ال ��ى  40ف ��ي امل �ئ��ة عن
ال�ع��ام  ،2009وه��ذا رق��م ال ي��وج��د مثيل ل��ه ف��ي ال�ع��ال��م كله،
ولبنان يشهد مجموعات استثمارية خليجية وغيرها،
وه��ي ك�ب�ي��رة ج �دًا م�ث��ل االس �ت �ث �م��ارات ف��ي م�ن��اط��ق ال�ت��زل��ج،
ومجموعات م��ن الفنادق ف��ي العاصمة ب�ي��روت تصل الى
أكثر من ألفي غرفة ،وهو ما يعتبر شيئًا مشجعًا.
● هل وضعت خطة لجهة التسهيالت السياحية ،خاصة أن موسم
الصيف أصبح على األبواب؟
■ بالطبع ،ف��ي م��وض��وع السياحة ال�ب��ري��ة ،ن�ح��اول اعطاء
خ��دم��ة أف�ض��ل ،خ��اص��ة على ال �ح��دود اللبنانية -ال�س��وري��ة،
وكذلك األم��ر بالنسبة للسياحة البحرية ،ومخططي هو
اق��ام��ة محطة اس�ت�ق�ب��ال رك ��اب ف��ي م��رف��أ ب �ي��روت ،وب��أس��رع
وقت ممكن.
● ال ـكــوي ـت ـي ـيــون ي ــأت ــون ف ــي املــرت ـبــة األولـ ـ ــى ل ـج ـهــة عـ ــدد ال ـس ـيــاح
واالستثمار .ما تقييمك لهذا االمر؟
■ أستطيع أن أؤكد بأن الشعب الكويتي يأتي في املرتبة
األول��ى سياحيًا واستثماريًا ،ونحن ال نعتبرهم سياحا
أو أج��ان��ب ب��ل ل�ب�ن��ان�ي��ون ،وق �س��م ك�ب�ي��ر م�ن�ه��م ي� ��درس في
جامعاتنا ،ومحبتنا لهم معروفة.
● تحدثت أيضًا عن خطط واتفاقيات لجذب السياح األجانب أكثر
الى لبنان؟

■ س�ن�ك��ون م��وج��ودي��ن وب�ك�ث��اف��ة ف��ي روس �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
وأملانيا .وعلى الشركات الخاصة اللبنانية اقامة عاقات
ع��ام��ة م ��ع ه� ��ذه ال �ب �ل��دان ال �ث ��اث��ة .ت��واج��دن��ا ف ��ي امل �ع��رض
ال��روس��ي واألمل��ان��ي ،وس�ن�ت��واج��د ف��ي امل �ع��رض البريطاني
خال شهر أكتوبر املقبل ،وشركاتنا ستتابع صورة ودور
لبنان في الخارج .هناك  15مليون شخص في العالم من
أص��ل لبناني ،واذا استطعنا ج��ذب  1ف��ي امل�ئ��ة م��ن ه��ؤالء
سنويًا الى لبنان فهذا ٌ
أمر جيد.
● ما تأثير الوضع السياسي اللبناني على السياحة بشكل عام؟
■ ال تأثير له قطعًا ،وبيروت حاليًا آمنة أكثر من نيويورك
وب ��اري ��س ول � �ن� ��دن ...وب��ال �ت��ال��ي ف� ��ان وض �ع �ن��ا األم� �ن ��ي هو
األفضل ،وفي ما يتعلق بالحروب الخارجية ضد لبنان،
ّ
فان الجميع «ج��رب خط ُه» ،ووص��ل الى قناعة مفادها أنه
«يضيع وقته» ،والحرب االسرائيلية ضد لبنان عام 2006
لم تؤت ثمارها بل العكس .نحن نعمل وكأن كل شيء على
ما يرام ،وهو صحيح.
● أمام كل ما تقدم ،هل هناك مفاجآت سياحية للعام 2010؟
■ العام  2010سيكون األفضل سياحيًا بالنسبة للبنان،
وه�ن��اك م�ف��اج��آت سياحية ع��دة ،وامل�ه��رج��ان��ات السياحية
ستكون جدًا مميزة أيضًا ،اضافة الى معالجة كل األمور
ال �ت��ي ت�ه��م راح ��ة ال �س��ائ��ح ،وال �ش��رط��ة ال�س�ي��اح�ي��ة س �ي��زداد
عناصرها ّ بحوالي  300عنصر وقبل الصيف ،وبالتالي
ن�ح��ن ن�ح��ض��ر ان�ف�س�ن��ا مل��وس��م واع ��د وم �م� ّ�ي��ز ج� �دًا ،وأدع ��و
األخوة الكويتين الن يكونوا معنا في موسم الصيف.

تؤمن  50ألف فرصة عمل وستعزز االنتعاش االقتصادي

مشروع «جزيرة أرزة لبنان» فكرة طموحة بكلفة  10باليني دوالر
جزيرة «أرزة لبنان» ،مشروع جزيرة اصطناعية
ف ��ي ال �ب �ح��ر ع �ل��ى ش �ك��ل رم � ��ز ل �ب �ن��ان ال��وط �ن��ي،
جزيرة تشبه ال��ى حد بعيد حامات الطائرات
وامل� �ط ��ارات ال�ع��ائ�م��ة (م �ط��اري ال �ي��اب��ان وه��ون��غ
ك��ون��غ) وم�ن�ص��ات ال�ن�ف��ط ،ج��زي��رة س��وف تشكل
أكبر شجرة اصطناعية عرفها التاريخ.
انها فكرة مشروع اطلقتها شركة «نور الدولية
ال �ق��اب �ض��ة» وم �ق��ره��ا ب� �ي ��روت ف ��ي اوائ� � ��ل ال �ع��ام
املاضي لتشكل قفزة نوعية في سياق التطور
ال ��ذي ت�ش�ه��ده ال �س��وق ال�ع�ق��اري��ة ف��ي ل�ب�ن��ان رغ��م
األزمة االقتصادية واملالية التي يمر بها العالم
منذ العام املاضي.
الفكرة خاقة واملشروع جبار لكن البدء باعمال
التنفيذ ما زال معلقا حتى اشعار آخر بانتظار
م��واف �ق��ة امل��راج��ع ال��رس�م�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .ف�م��ا هو
ال �ه��دف م��ن ال �ف �ك��رة ؟ وك �ي��ف ي�م�ك��ن ان ي�س��اه��م
تنفيذها في انعاش االقتصاد اللبناني ؟ وما
هي العوائق التي تحول دون املباشرة بالعمل؟
اسئلة حملتها «النهار» الى املختصن لتجيب
م��ن خ��ال �ه��ا ع �ل��ى ت� �س ��اؤالت ك �ث �ي��رة ت �ط��رح في
االوساط اللبنانية.
مبتكر الفكرة ورئيس مجلس إدارة «شركة نور
ال��دول �ي��ة ال�ق��اب�ض��ة» د .محمد ص��ال��ح اع�ت�ب��ر ان
ه��ذا امل �ش��روع ال�ع�م��اق م��ن ش��أن��ه تعزيز مكانة
لبنان كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على
املستوى ال��دول��ي ،فضا ع��ن املساهمة الفعالة

محمد صالح

{

بيروت « -النهار»

ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة وف� ��ي ت�ط��وي��ر
وتحريك عجلة االقتصاد اللبناني.
وق��ال صالح ل� «النهار» :كلفة امل�ش��روع تتراوح
بن ال�  8وال�  10باين دوالر وهذه الكلفة تشمل
ال��ردم والبنية التحتية وك��ل االج��راءات الازمة
ل�ل�ن�ه��وض ب��امل �ش��روع ح �ت��ى ان� �ج ��ازه ب��ال�ك��ام��ل،
وفارق ال�  2بليون يعود الى كون طبيعة األرض
تحتم التعامل مع بعض األعماق كما ان نوعية
ال �ت��رب��ة وامل ��وق ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ي� �ح ��ددان آل �ي��ة ال�ن�ق��ل
واملواصات.
واوض � ��ح ب��امل �ق��اب��ل ان� ��ه م ��ن امل �ت��وق��ع ان ت�ف��وق
ايرادات املشروع ال�  20بليون دوالر الفتا الى ان
امل�ش��روع يخضع للدرس وان��ه ولغاية اليوم لم
يتم تحديد التاريخ ال��ذي ستوافق فيه الدولة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ف �ك��رة او س �ت��رف �ض �ه��ا ن �ظ��را
لوجود اول��وي��ات سياسية ل��دى ال��دول��ة اه��م من
مشروع ارزة لبنان.
واعتبر صالح ان لبنان يستأهل ه��ذا املشروع
ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي س�ي��ؤم��ن ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة في
ل �ب �ن��ان م ��ن خ� ��ال ت ��وف� �ي ��ر 50ال� ��ف ف ��رص ��ة ع�م��ل
ل �ل �ش �ب��اب ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات،
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ت �ح��ري��ك ال �ص �ن ��اع ��ات امل�ح�ل�ي��ة
والقيمة املضافة التي ستوفرها عودة املغتربن
لإلقامة في املشروع ،وان هذا الرقم ليس كبيرا
م��ن منطلق «ان التطوير العقاري ألي مشروع
سيفتح امل�ج��ال تلقائيا لعمل  92منشأة ب��دءا
م ��ن دراس� � ��ات ال� �ج ��دوى االق �ت �ص��ادي��ة واب �ح��اث
التسويق والتصاميم الهندسية وادارة املشروع
وامل �ق��اول��ن وامل �ش �غ �ل��ن» ،م��ؤك��دا ان ��ه رغ ��م ع��دم
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ة ال��رس�م�ي��ة ب �ع��د ،إال أن
املشروع جذب العديد من االستثمارات.
وكشف انه «تم توقيع اول عقد لضخ استثمارات
ب�ن�ح��و ب�ل�ي��ون��ي دوالر م��ن ق�ب��ل ش��رك��ة اخ��اص
القابضة التركية التي تقود تحالفا تركيا ل� 5
شركات كبيرة وهي ستدخل املشروع عند نيل
ال �ت��رخ �ي��ص» ،ع ��دا ع��ن أن ش��رك��ات إس�ت�ث�م��اري��ة
ع��دة أب ��دت اهتمامها لإلستثمار ف��ي امل�ش��روع
م��ن ب�ي�ن�ه��ا م�ج�م��وع��ة «ال�ب�ه�ب�ه��ان��ي ال�ك��وي�ت�ي��ة»
وم� �ج� �ل ��س األع � � �م � ��ال ال � �س � �ع� ��ودي  -ال �ل �ب �ن��ان��ي
وم �ج �م��وع��ة «ال� �ح� �ك� �ي ��ر» ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ي��اح �ي��ة
السعودية وشركات بحرينية وقطرية ،كما ان
مفاوضات حثيثة تجري مع عدد من الشركات
ل�ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات اإلس �ت �ش��اري��ة وم�ن�ه��ا B. A
األميركية املتخصصة باملشاريع املائية على
مستوى العالم.
وت� �س ��اءل ص��ال��ح ع ��ن ال �س �ب��ب ال � ��ذي ي �م �ن��ع من
االس �ت �ف ��ادة م ��ن ه ��ذا امل� �ش ��روع م �ش ��ددا ع �ل��ى ان
ش��رك��ة ن ��ور ال��دول �ي��ة ال �ق��اب �ض��ة ع �ل��ى ق ��در ك��اف
م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ل�ل�ن�ه��وض ب��ه وان ال �ع��دي��د من
اللبنانين املقيمن واملغتربن يستطيعون ملء
هذا املشروع وان آالف املغتربن ينتظرون البدء
بالعمل كي يستثمروا فيه.
ودعا صالح الدولة اللبنانية الى اعطاء هؤالء

ف��رص��ة االس�ت�ث�م��ار وال�ع�م��ل ف��ي ب�ل��ده��م ،م��ؤك��دا
ان ال �ح��ل امل��ائ��م للبيئة م��وج��ود وان ��ه اح��رص
م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ال�ب�ي �ئ �ي��ة ع �ل��ى س��ام��ة ل �ب �ن��ان،
ومتمنيا ع�ل��ى ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة والجمعيات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة اع � �ط ��اءه ال �ف��رص��ة م ��ن خ� ��ال ت�ح��دي��د
امل��وق��ع امل�ن��اس��ب إلق��ام��ة امل �ش��روع ك��ي ي �ق��دم في
غضون ثاثة اشهر تقريرا بيئيا كاما صادرا
عن شركة بيئية عاملية مشهود لها بكفاءتها
العاملية من األمم املتحدة.
واوض� � ��ح ان اق ��ام ��ة ه� ��ذا امل� �ش ��روع ال ي �ع �ن��ي ان
ال �ش��رك��ة س�ت�س�ت�م�ل��ك األرض او ال �ب �ق �ع��ة ال �ت��ي
سيقام عليها بل ان امل�ش��روع سيشغل وبشكل
مؤقت اماكا عمومية تابعة للدولة اللبنانية،
مشيرا ال��ى ان هناك مرسوما ف��ي لبنان يجيز
ألي مواطن لبناني ان يتقدم بملف ردم بمعنى
ان االرض ستبقى ملكا للدولة.
وع��ن ال�ف��ائ��دة ال�ت��ي ت�ع��ود للدولة اللبنانية من
ه ��ذا امل �ش��روع اك ��د ص��ال��ح ان ن�س�ب��ة ال��دول��ة من
ارب��اح املشروع تصل الى ح��دود ال�  50في املئة،
وان موافقة الدولة اللبنانية على الفكرة تعني
انها قد تملكت  10باين دوالر دون ان تساهم
في التمويل او باألرض او في البنى التحتية.
وت�م�ن��ى ان ي�ع�ط��ى م �ش��روع ارزة ل�ب�ن��ان اهمية
مضاعفة ألن��ه م�ش��روع لكل لبنان وه��و يحمل
اسم وشكل األرزة التي هي رمز هذا البلد ،داعيا
ال��دول��ة للعمل ع�ل��ى اح �ت��واء جميع األش�خ��اص
املهتمن ب�ه��ذا امل �ش��روع وم �ش��ددا ع�ل��ى الجدية
التي ترافقت مع طرح الفكرة والجهوزية التامة
ل �ل �ب��دء ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ ه�ن��دس�ي��ا وب�ي�ئ�ي��ا وت�م��وي�ل�ي��ا
وتسويقيا والى ما هنالك من امور اخرى.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،اوض �ح��ت امل �س �ت �ش��ارة ف��ي ش��رك��ة
«نور الدولية القابضة» ليليان حداد ان مشروع
«ج� ��زي� ��رة ارزة ل� �ب� �ن ��ان» ه� ��و ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ف �ك��رة
اطلقها رئيس مجلس اإلدارة د .محمد صالح
بهدف استقطاب اكبر عدد ممكن من املغتربن
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ن ،وان ه ��ذا امل� �ش ��روع ه ��و واح� ��د من
عدة مشاريع خاقة وجبارة،الفتة الى ان فكرة
املشروع ضخمة جدا وتطبيقها ليس سها في
الواقع ألنه يحتاج الى الكثير من الوقت ،مؤكدة
ان املشروع مازال مجرد فكرة بانتظار الحصول
على موافقة الدولة اللبنانية.
واشارت حداد الى ان االرزة العائمة سوف تمتد
مبدئيا على مساحة  2.5كلم في البحر ،الفتة الى
ان ه��ذه املساحة ما زال��ت قيد ال��درس وبالتالي
فهي عرضة للتغير بعد الحصول على موافقة
ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة واس �ت �ش��ارة ال �ش��رك��ات ال�ت��ي
ستهتم باعمال املسح على الشاطئ اللبناني
م ��ن اج ��ل ت �ح��دي��د امل �ن �ط �ق��ة األم �ث ��ل ج�ي��ول��وج�ي��ا
إلقامة املشروع.
وباملقابل شددت على ان املشروع م��ازال مجرد
ف� �ك ��رة وب��ال �ت��ال��ي «ال ي �م �ك �ن �ن��ا ان ن �ع��د ال �ن��اس
ب��أش �ي��اء وه �م �ي��ة ق �ب��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة
ال��دول��ة اللبنانية» ،مشيرة ال��ى ان م��وق��ع اقامة

مشروع جزيرة أرزة لبنان

املشروع لم يتقرر بعد وان هناك عدة اماكن مثل
الدامور والضبية وحاالت ،يمكن ان يقام عليها،
وم ��ؤك ��دة ان ال ��دراس ��ات امل�ب��دئ�ي��ة ال �ت��ي ان�ج��زت
تؤكد «اننا مستعدون التخاذ كل التدابير التي
من شأنها التخفيف من ضرر البيئة اي ان كل
االج� ��راءات ال�ت��ي سنتبعها ف��ي تنفيذ امل�ش��روع
ستكون صديقة للبيئة».
وقالت ان هذا املشروع سينفذ على مراحل في
ح��ال ت�م��ت امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ف�ك��رة وان ال�ع�م��ل قد
يستغرق ث��اث او ارب��ع سنوات او اكثر بعد ان
يتم فحص األرض وتحديد املنطقة املناسبة،
م� ��ؤك� ��دة أن ش� ��رك� ��ات إس �ت �ث �م ��اري ��ة ع � ��دة أب� ��دت
إهتمامها لإلستثمار في املشروع.
وم � ��ن امل � �ع� ��روف ان ل � ��دى ش ��رك ��ة ن � ��ور ال��دول �ي��ة
ال �ق��اب �ض��ة ت �ح��ال �ف��ات م ��ع ش ��رك ��ات ع��امل �ي��ة ل�ه��ا
األف�ض�ل�ي��ة ف��ي ت�ق��دي��م ال �ع��روض واالس �ت �ش��ارات
مل�ش��روع ارزة لبنان وم��ن ه��ذه ال�ش��رك��ات شركة

 B.Aاألم�ي��رك�ي��ة املتخصصة ب��امل�ش��اري��ع املائية
ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م وش� ��رك� ��ة ب��ان��اس��ون �ي��ك
وشركة هاواوي الصينية العاملية وشركة هومز
إكسبرس البريطانية املتخصصة في التسويق
ال�ع�ق��اري وش��رك��ة نيفي غ ��روب انترناشيونال
املتخصصة في مجال مكافحة التلوث البيئي.
وت �ظ �ه��ر امل �خ �ط �ط��ات وال� � ��دراس� � ��ات ان «األرزة
ال �ج��زي��رة» س�ت�ق�س��م إل ��ى ق�س�م��ن :ال�ق�س��م األول
كناية عن «ال�ج��ذع» (طبقا لشكل األرزة) ،حيث
سيتم ب�ن��اء ال�ف�ي��ات وامل�ط��اع��م واألس� ��واق ،على
أن ي�ك��ون مفتوحا للجميع .أم��ا ال�ق�س��م الثاني
ف�ه��و «أغ �ص ��ان» و«ف � ��روع» األرزة ،ح�ي��ث سيتم
ب�ن��اء ال�ف�ي��ات وامل �ن��ازل ،على أن ي�ك��ون ال��دخ��ول
إليه مقتصرا على امل��ال�ك��ن ،كما ستتم االف��ادة
من املساحة تحت امل��اء إلقامة أك��واري��وم ضخم
ل��أس�م��اك .فضا ع��ن ذل��ك م��ن امل��رج��ح ان يضم
امل � �ش� ��روع  10ف� �ن ��ادق وم� ��رك� ��زا ت �ج ��اري ��ا ك�ب�ي��را

ملبان متعددة
ومنطقة مطاعم ،و 30قطعة أرض
ٍ
االس �ت �خ��دام��ات :سكني وت �ج��اري ،و 156قطعة
أرض مل�ب��ان سكنية ،و 205ف�ي��ات ب�ح��ري��ة و34
ف�ي��ا ت�ط��ل ع�ل��ى ملعب ال�غ��ول��ف و 34ف�ي��ا تطل
على الحديقة ،و 3قطع ارض اه��داء للرئاسات
ال �ث��اث (رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ،م�ج�ل��س ال �ن��واب،
ال� �ح� �ك ��وم ��ة) ،وم� �ق ��ر ض �ي��اف��ة ل� � ��زوار ال ��رئ ��اس ��ات
الثاث ،وحديقة باربكيو ،وشواطئ رملية ،و17
جسرا داخليا ،ومدينة العاب ،ومدينة رياضية،
وملعبا ون��ادي��ا للغولف ،واك��واري��وم ،وحديقة
مائية ،ومدينة ال�ع��اب مائية ،وم��رف��أ لليخوت،
ومتحفا لاشياء االثرية.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�خ��دم��ات ف ��إن امل �ش��روع سيضم
محطة كهرباء ،ومحطة لتكرير امل�ي��اه ،ومبنى
للجمارك ،ومركزا للبريد ،ومبنى للدفاع املدني،
وع �ي��ادات ط�ب�ي��ة ،وكنيسة وج��ام�ع��ا ،وم��درس��ة،
وحضانة.
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