
منوذج جلزيرة أرزة لبنان

«جزيرة أرزة لبنان» أحالم على أرض الواقع

 بيروت: تتحضر شركة «نور الدولية» 
التي يترأس مجلس إدارتها د.محمد صالح 
إلطالق مشروع «جزيرة أرزة لبنان» قبالة 
الشاطئ اللبناني، وهي جزيرة اصطناعية 
ذات طابع جتاري ســــياحي استثماري، 
على طريقة مشــــروع «جزيرة النخلة» 
في دبي، وقد أطلقت الشركة فعال موقعا 
خاصا باملشروع على االنترنت، وكذلك 
علــــى موقع «فيس بوك»، باالضافة الى 
االعالنات على عدد من املواقع املتنوعة 

االختصاصات، وفي بعض الصحف.
املشروع اليزال على الورق، وقد قام 
القيمون عليه بزيارات متهيدية الى العديد 
من املسؤولني، السيما وزير السياحة الذي 
شجع ودعم املشروع، والذي أعلن أيضا 
انه مازال يسعى الى احلصول على املوافقة 
من املراجع الرسمية اللبنانية. وكشفت 
مصادر رســــمية معنية، ان املسؤولني 

عن املشروع لم يعينوا مكانه بعد على 
الشاطئ اللبناني، وان الدراسات تتمحور 
حول موقعني: اما قبالة شاطئ الدامور 

أو قبالة شاطئ عمشيت.
ويعتمد اخليار النهائي على دراسات 
اجلدوى االقتصادية لعمق الشاطئ الذي 
سيردم، على اعتبار انه كلما كان الشاطئ 
عميقا، احتاج الى كميات أكبر من الردم. 
(أكد رئيس مجلس ادارة الشركة ان هذا 
املشروع ال يتضمن أي ردميات للبحر، 
موضحا انه جزيرة عائمة على ســــطح 
املياه كحامالت الطائرات ومطار اليابان، 
مشددا على انه اذا كان يشكل أي ضرر 

على البيئة فسيوقفه).
وتضيف املصادر ان الشركة تقدمت من 
وزارة الدفاع ادارة الشؤون اجلغرافية، 
بطلب لتحديد املوقع األنسب لبناء تلك 
األرزة على الشاطئ اللبناني، من املنطقة 

املمتدة بني صور جنوبا والبترون شماال، 
وان امللف قد ســــلم الى وزارة األشغال 
ويتم العمل مع الوزارة ومع املؤسســــة 

العامة لتشجيع االستثمارات.
يذكر ان مساحة اجلزيرة املفترضة 
متتد على مســــاحة ٣ ماليني و٣٠٠ م٢، 
بحســــب ما هو معلن، من دون حتديد 
عمقها في املياه، وتفيد املصادر ان األرزة 
اجلزيرة ستقسم الى قسمني: األول كناية 
عن اجلذع (طبقا لشــــكل األرزة)، حيث 
سيتم بناء الفنادق واملطاعم واألسواق، 
على ان يكون مفتوحا للجميع. الثاني هو 
أغصان وفروع األرزة، حيث سيتم بناء 
الڤيالت واملنازل، على ان يكون الدخول 
اليه مقتصــــرا على املالك، وذلك اضافة 
الى األســــواق التجارية، املستوصفات،  
واملدرسة، واملراكز املتخصصة في استقبال 
محبي النشاطات املائية. أما نقل السياح 

وسكان اجلزيرة فسيؤمن عبر وسائل 
نقل بحرية مخصصة للجزيرة، كما ستتم 
االستفادة من املساحة حتت املاء إلقامة 
أكواريوم وفندق. كما يخطط ملشــــروع 
آخر قد يرافق بناء األرزة وهو كناية عن 
مدينــــة صناعية تؤمن مختلف حاجات 
أبناء اجلزيرة واستمرار احلياة عليها. 
ويفترض ان يتم التســــويق للمشروع 
من باب جذب االستثمارات واللبنانيني 
واملغتربني واملهاجرين والسياح، وانه 
ســــيؤمن ٥٠ ألف فرصة عمل للشباب 
اللبناني في مختلف القطاعات، مع توقع 
ان ينتهي العمل به خالل ٣ سنوات من 
بعد اجناز املعامالت الرسمية. كما يتم 
الترويج للمشــــروع عبــــر القول بأنه 
سيحمل أسماء كبارا من لبنان، وستسمى 
األجنحة في الفنادق بأسماء املعالم األثرية 

اللبنانية.

٩٦ مليون دوالر صادرات لبنان للكويت ٢٠٠٨

١٢٫١٣٧ مليار دوالر عجز الميزان التجاري 
اللبناني خالل العام الماضي

بيروت ـ رشيد سنو
ارتفع عجــــز امليزان التجاري 
اللبنانــــي عام ٢٠٠٨ بشــــكل غير 
مسبوق، اذ وصل الى ١٢٫١٣٧ مليار 
دوالر مرتفعا نحو ٣ مليارات دوالر 
عن عام ٢٠٠٧. وأظهر تقرير لوزارة 
املال ان حجم صادرات لبنان الى 
الكويت عام ٢٠٠٨ بلغ ٩٦ مليون 
دوالر متراجعا عن عام ٢٠٠٧ حيث 
كان ١٠٦ ماليني دوالر، لكنه ارتفع 
عن عام ٢٠٠٦ حيث بلغت ٨٢ مليون 
دوالر، وعن عام ٢٠٠٥ حيث بلغ ٨١ 
مليون دوالر. ولم يستورد لبنان 

من الكويت أي سلعة.
املتحــــدة  الواليــــات  وحلــــت 
االميركية فــــي املرتبة االولى من 
حيث االستيراد اللبناني وبحدود 
١٨٥٠ مليــــون دوالر خــــالل العام 
املاضي، بينما بلغت قيمة صادرات 
لبنان اليها ٤٩ مليون دوالر فقط، 
وحلــــت الصني ثانيــــة من حيث 
االستيراد بحدود ١٣٩١ مليون دوالر 
بينما لم يصدر اليها أي ســــلعة. 
وجاءت فرنسا في املرتبة الثالثة 
من حيث االستيراد بحدود ١٣٣٥ 

مليــــون دوالر، بينما بلغت قيمة 
صادراتها اليها عام ٢٠٠٨ بحدود 

٨٤ مليون دوالر.
أما على صعيد التصدير، فحلت 
االمارات العربية املتحدة في املرتبة 
االولى من صادرات لبنان وبحدود 
٣٤٦ مليون دوالر، بينما بلغت قيمة 
ما استورده لبنان منها بحدود ٣٢٦ 
مليون دوالر. وجاءت سويسرا في 
املرتبة الثانية من حجم التصدير 
اللبناني وبحدود ٣٢٩ مليون دوالر، 
بينما استورد منها ما قيمته ٦١٦ 
مليون دوالر. وحل العراق ثالثا في 
قائمة صادرات لبنان بحدود ٢٢٩ 
مليون دوالر، بينما لم يستورد منه 
اي سلعة. واشار التقرير الى ان 
امليزان التجاري اللبناني عام ٢٠٠٨ 
سجل عجزا بحدود ١٢٫١٣٧ مليار 
دوالر، بينما كان سجل عام ٢٠٠٧ 
عجزا بلــــغ ٩٫١٥٧ مليارات دوالر. 
وقال التقرير ان الشهر االخير من 
العام املاضي سجل عجزا بلغ ٨٨٤ 

مليون دوالر.
وكان عجز امليزان التجاري عام 
٢٠٠٧ بحدود ٨٩٩٩ مليون دوالر، 

بينما سجل عام ٢٠٠٦ عجزا بلغ 
٧١١٦ مليون دوالر بتراجع طفيف 
قــــدره ٣٤٤ مليون دوالر عن عام 
٢٠٠٥ الذي سبقه والذي كان سجل 

عجزا بلغ ٧٤٦٠ مليون دوالر.
وكان امليزان التجاري اللبناني 
سجل عام ٢٠٠٥ عجزا بلغ ٧٤٦٠ 
مليــــون دوالر بتراجع قدره ١٩٠ 

مليون دوالر عن عام ٢٠٠٤.
وسجل عجز امليزان التجاري 
عــــام ٢٠٠٤، ٧٦٥٠ مليون دوالر 
مقارنة مع عجز بلغ ٥٦٤٤ مليون 
دوالر عام ٢٠٠٣، وسجلت الواردات 
اجلمركية العام املاضي بحدود ١٦٧٧ 
مليار ليرة مقابل ١٣١٦ مليار ليرة 
عام ٢٠٠٧. وشــــهد شهر ديسمبر 
املاضــــي واردات جمركية بحدود 
٢١٤ مليار ليرة، وسجلت الواردات 
اجلمركية عام ٢٠٠٧ بحدود ١٣١٦ 

مليار ليرة.
الــــواردات اجلمركية  وكانت 
سجلت في العام ٢٠٠٦، ١١٣٦ مليار 
ليرة بتراجع ١٩٧ مليار ليرة عن 
عام ٢٠٠٥ حيث كانت سجلت ١٣٣٣ 

مليار ليرة.

سوق العمل يحتاج إلى ٨٠ أو ١٠٠ ألف وظيفة حتى العام ٢٠١٤ خالل السنوات الخمس الماضية بمعدل سنوي مركب

الشكرة: االحتفاظ بالموظفين دليل إنساني 
يعكس تكاثف الجهود في مواجهة األزمة

«جلوبل»: نمو مساهمة القطاع العقاري
 في الناتج المحلي بسلطنة عمان بنسبة ١٠٪

ارتفاع مساهمة القطاع العقاري العماني في الناجت احمللي

تراجع في الصادرات اللبنانية إلى الكويت

مســــقط ـ كونا: قال تقرير 
بيت االستثمار العاملي «جلوبل» 
أن مســــاهمة القطاع العقاري 
في الناجت احمللي اإلجمالي في 
سلطنة عمان خالل السنوات 
اخلمس املاضية (٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٨) 
ارتفعت مبعدل سنوي مركب 
نســــبته ١٠٪ متوقعا ان تزداد 
هذه النسبة إلى ٦٫١٪ في العام 
احلالي مقارنة مبستوى ٢٠٠٨ 

والبالغ ٥٫٣٪.
وأكــــد التقريــــر ان القطاع 
العقاري سيحسن من مساهمة 
قطاعــــات أخرى كالســــياحة 
والتصنيع فــــي الناجت احمللي 
اإلجمالي بطريقة غير مباشرة، 
وقــــد اجتهت الســــلطنة وفقا 
الســــلطاني (رقم  للمرســــوم 
٢٠٠٦/١٢) والصادر في ٢٠٠٦ إلى 
توسيع قاعدة امللكية لألجانب 
من غير مواطني دول مجلس 
التعــــاون اخلليجي ومواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
صدر لهم حق امللكية في عام 
مــــع زيادة  ٢٠٠٤. ومتاشــــيا 
مســــاهمة القطاع العقاري في 

ارتفاع معدالت اإلقراض إال ان 
األشــــهر الثالثــــة املتبقية من 
العام شهدت تالشي السيولة 
بسبب األزمة العاملية ودخول 
االقتصادات الكبرى في مرحلة 
ركود. وقال انــــه من العوامل 
التي من املتوقع ان تؤدي إلى 
زيــــادة الطلب خــــالل األعوام 
املقبلة الزيادة في عدد السكان 
اذ ســــتؤدي إلى زيادة الطلب 
والتركيز على القطاع الصناعي 
كجزء من رؤية العام ٢٠٢٠ في 
السلطنة باإلضافة إلى التنبؤ 
بسلطنة عمان كجهة سياحية 

مميزة.
وأوضح ان هناك عوامل قد 
تؤثر على النمو سلبا وهي احلد 
من االئتمان نتيجة األزمة املالية 
العاملية احلالية وتباطؤ خطط 
اإلنفاق احلكومي مع أســــعار 
النفط املتدنية، وتابع التقرير 
ان منو السكان وازدياد تدفق 
العمالة األجنبية الى السلطنة 
الطلب على  ارتفــــاع  الى  أديا 
الوحــــدات الســــكنية منذ عام 

.٢٠٠٥

الناجت احمللي اإلجمالي فقد منا 
االئتمان املوجه لقطاع العقارات 
مبعدل ســــنوي مركب نسبته 
١٥٫٥٪ لفترة السنوات األربع 
املمتدة من العام ٢٠٠٣ الى العام 
٢٠٠٧. وأوضح التقرير انه خالل 
األشهر التسعة األولى من العام 
املاضــــي زاد االئتمان املمنوح 
العقاري في السلطنة  للقطاع 
مبعدل كبير على أساس شهري 

بنســــبة ٩ إلى ١٠١٪ من ٣٧٦٫٣ 
مليون ريال في ٢٠٠٧ إلى ٧٥٩٫٦ 
مليون ريال في سبتمبر ٢٠٠٨ 
وهو ما يدل على زيادة نشاط 

البناء ٢٠٠٨.
وبــــني التقريــــر ان ارتفاع 
االئتمان املمنوح للقطاع العقاري 
ازدهار  بشكل ملحوظ بسبب 
نشاط البناء في األشهر التسعة 
األولى من ٢٠٠٨ على الرغم من 

عبداهللا الشكرة

سارعت العديد من الشركات 
املختلفــــة إلى تأكيد التمســــك 
مبوظفيها خالل املرحلة احلالية 
واملقبلة، وجاءت هذه القرارات 
في الوقت الــــذي انطلقت فيه 
التي  العديد مــــن الشــــائعات 
رافقت األزمــــة املالية العاملية، 
وقيام شركات بتقليص وتسريح 
نســــبة من موظفيها، وإعالن 
أخرى اعتزامها تقليص الكوادر 
العاملة فيها، أو حتديد نسب 
األجور، وهو ما أثار اســــتياء 
كبيرا في األوساط املختلفة كون 
اإلجراء املذكور غير إنساني وال 
ينسجم مع املبادئ احلضارية 
واألخالقية. وفي هذا الصدد قال 
الشيخ عبداهللا بن فهيد الشكرة 
رئيــــس مجلس إدارة شــــركة 
احلنــــو القابضة ال يخفى على 
أحد تأثير الوضع املالي العاملي 
اجلديد في العملية االستثمارية، 
وما رافقه مــــن أضرار كبيرة، 
وبنــــاء على ذلك أعادت الكثير 
من الشركات حساباتها ملواجه 
التقليل من  األزمة ومحاولــــة 
األضرار املختلفة الناجمة عنها 

وهما من اكبر مشــــاريع املدن 
املتكاملة في إمارة الشارقة بدولة 
اإلمــــارات: «وعلى العكس فقد 
زادت األزمة احلالية من متسك 
بعــــض الشــــركات مبوظفيها 
ألنهــــم شــــركاء حقيقيون في 
التي حازتها  النجاحات  حصد 
شــــركاتهم، خاصة أن اجلميع 
في مركــــب واحد، وان الكل له 
دور مســــؤول، وانــــه ال غنى 
للشركات عن موظفيها املدربني 
من ذوي اخلبرة في مساعدتها 
لتجاوز األزمة، والبدء مبرحلة 
جديدة من العمل لتنفيذ سياسة 
الشركات التي تصب في النهاية 
في خدمة التنمية الشاملة في 
الدولة بشكل عام، ومبا يعود 
على الشركات ذاتها من مكاسب 
بشكل خاص». هذا وكان القطاع 
احلكومي من بني أكثر القطاعات 
الداعمة للموظفني، وقد شــــهد 
قطاع العمل زيادات كبيرة زادت 
في بعضها على نســــبة ١٠٠٪ 
في مختلف إمارات الدولة، ولم 
القطاع احلكومي  يشــــهد هذا 
التخلــــي عن أي موظف، وتدل 

هذه السياسة على عمق ومتانة 
العمال،  النظرة نحو مستقبل 
وحاجة القطاع املســــتمرة له. 
وتظهر اإلحصاءات املتخصصة 
في الوظائف احلكومية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة نحو 
٢٦٥ ألــــف وظيفة حاليا، وهي 
نســــبة كبيرة إذا مــــا قورنت 
بالعدد الكلي للسكان في الدولة، 
في حني يقترب عدد الوظائف 
فــــي القطاع اخلــــاص من ٢٫٥ 
مليون وظيفة. وتقدر مصادر 
متخصصة بالشأن العمالي في 
الدولة تســــجيل طلبات عمل 
بنحو ١٤ ألف وظيفة ســــنويا، 
وهو ما يعني حاجة هذه السوق 
إلى نحو ٨٠ أو ١٠٠ ألف وظيفة 
خالل السنوات اخلمس املقبلة، 
يقع استقطابها على القطاع العام 
بنسبة ٨٠٪، في حني تستقطب 
احلكومة النسبة املتبقية ٢٠٪، 
وهو ما يعنــــي ضرورة تقدمي 
املزيد من الدعم للقطاع اخلاص 
مبا ميكنه من اســــتيعاب هذا 
الكم املؤثر في دميومة التنمية 

الشاملة داخل الدولة.

ضمن ســــعيها احلثيث للبقاء 
في السوق وعدم الذوبان، وهذا 
أمر مطلــــوب، لكننا وجدنا أن 
التعامالت أخذت  أنواع  بعض 
بعدا - هســــتيريا- فأطاحت 
النهاية في  مبوظفيها، وكأنها 
حــــني أثبتت شــــركات أخرى 
أن االحتفــــاظ باملوظفني دليل 
إنساني يعكس تكاثف اجلهود 

في مواجهة األزمة».
وأضاف الشكرة الذي تطور 
شركته مشروعي جزر النجوم 
اإلمــــارات الصناعية،  ومدينة 

١٠٦ ماليين دوالر صادرات لبنان للكويت خالل عام ٢٠٠٧

٧٫٦٪ نسبة البطالة لتسجل أعلى مستوى منذ ١٦ عامًا
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قال التقرير األسبوعي للمجموعة الدولية 
للوســـاطة املالية في رصده حلركة أسواق 
املال العامليـــة إن التطورات املتعلقة بخطة 
اإلنقاذ لالقتصاد األميركي طغت على احداث 
األســـبوع حيث تابع الكونغرس األميركي 
مناقشتها وبدا انه بصدد املوافقة عليها بعد 
ان ادخل عليها بعض التعديالت التي خفضت 
حجم اخلطة الى ٧٨٠ مليار دوالر. وجتاهلت 
األسواق األنباء السيئة بعد ان فقد حوالي 
٦٠٠ ألف أميركي وظائفهم في شـــهر يناير 
وارتفع مستوى البطالة الى ٧٫٦٪ وهو أعلى 

مستوى له منذ ١٦ عاما.
وكان الرئيس اوباما قد حذر الكونغرس 
بان عليهم اإلســـراع باملوافقة على اخلطة 
الن االوضـــاع الســـيئة تتفاقـــم يوما بعد 
يـــوم والبطالة تزداد حـــدة وبالتالي يجب 
اإلســـراع ببدء العمل علـــى مكافحتها من 
خالل برامـــج اإلنفاق احلكومي على البنية 
التحتية والتعليم والصحة وزيادة املعونات 
االجتماعية مبا سيوفر ٣٫٥ ماليني وظيفة. 
ويتخوف اجلمهوريون من فشل اخلطة في 
خلق الوظائف الكافية وارتفاع ديون الواليات 
املتحدة الى أرقام فلكية ويقولون ان احلكومة 
أنفقت أكثر من ٧٠٠ مليار دوالر على إنقاذ 
النظام املالي وهي اآلن بصدد إنفاق حوالي 
٨٠٠ مليار دوالر أخرى، وصعدت األســـهم 
األميركية لثاني جلســـة على التوالي يوم 

البنوك وحتفزها على اإلقراض.  ميزانيات 
وأنهى مؤشـــر داو جونز الصناعي ألسهم 
الشركات األميركية الكبرى اجللسة مرتفعا 
٢١٧٫٥ نقطة أي بنسبة ٢٫٧٠٪ إلى ٨٢٨٠٫٥٩ 
نقطة في حني وأغلق مؤشر ناسداك املجمع 
الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 
مرتفعا ٤٥٫٤٧ نقطة أو ٢٫٩٤٪ إلى ١٥٩١٫٧١ 
نقطة. وينهي داو جونز األسبوع على مكاسب 
قدرها ٣٫٥٪ بينما صعد ستاندرد اند بورز 

اجلمعة مدعومة بآمال بأن حزمة حوافز وخطة 
إلنقاذ البنوك ستدعم االقتصاد األميركي املنهك 
حتى بعـــد ان اظهرت بيانات حكومية أكبر 
خسائر شهرية للوظائف لشهر في ٣٤ عاما. 
وقادت أسهم البنوك صعود وول ستريت مع 
تسجيل مؤشر القطاع املصرفي قفزة بلغت 
١٢٪. ويتوقع املســـتثمرون ان خطة إنقاذ 
النظام املالي التي من املقرر ان يعلنها وزير 
اخلزانة تيموثي جيتنر يوم االثنني ستعزز 

٥٫٢٪ وسجل ناسداك قفزة قدرها ٧٫٨٪.
وفي أسواق الصرف العاملية هبط الدوالر 
األميركي والني اليابانـــي أمام اليورو يوم 
اجلمعة بعـــد أن اثارت بيانات متشـــائمة 
للوظائف في أميـــركا آماال بأن الكوجنرس 
سيتحرك بسرعة إلقرار خطة حوافز لتنشيط 
االقتصـــاد وهو ما فتح مرة أخرى شـــهية 
املستثمرين للمخاطرة. وفي أواخر التعامالت 
في سوق نيويورك كان اليورو مرتفعا ١٫٢٪ 
عند ١٫٢٩٤٥ دوالر مسجال أكبر زيادة أسبوعية 
أمام العملة األميركية في ٢٠٠٩. لكنه يظل 
منخفضا حوالي ١٢٪ عن أعلى مســـتوى له 
في ثالثة أشهر البالغ ١٫٤٧ دوالر الذي سجله 
في ديســـمبر املاضي. وارتفع الدوالر ٠٫٩٪ 
الى ٩١٫٩٢ ينا موسعا مكاسبه لألسبوع امام 
العملة اليابانية الي ٢٫٠٢٪ وهي أفضل زيادة 
أســـبوعية منذ نوفمبر. وفي أسواق النفط 
العاملية أنهت أسعار العقود اآلجلة للنفط 
جلســـة تعامالت متقلبة يوم اجلمعة على 
انخفاض مع تصاعد املخاوف بشان الطلب 
على اخلام بعد ان أظهرت بيانات حكومية ان 
االقتصاد األميركي تخلى الشهر املاضي عن 
أكبر عدد من الوظائف في ٣٤ عاما. وأغلق 
اخلام األميركي اخلفيف للعقود تسليم مارس 
منخفضا دوالرا أو ٢٫٤٣٪ إلى ٤٠٫١٧ دوالرا 
للبرميل بعد ان تراوح في نطاق حده األدنى 

٣٨٫٦٠ واألعلى ٤٢٫٦٨ دوالرا.

٦٠٠ الف اميركي فقدوا وظائفهم في شهر يناير املاضي 

االحد
٨  فبراير  ٢٠٠٩   اقتصاد


