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 مرفأ بيروت يواصل نتائجه اإليجابية ويطمق محطة حاويات لالستهالك المحمي
 4102وزخور يتخّوف من عد عكسي إذا استمرت التفجيرات واألحداث في 

اسزًش يشفأ ثٛشٔد فٙ رحمٛك أسلبو لٛبسٛخ جذٚذح ػهٗ أكضش يٍ يسزٕٖ، ٔنؼم أثشصْب  3102يغ الزشاة َٓبٚخ انؼبو 

رجبٔص ػذد انحبٔٚبد حزٗ رششٍٚ انضبَٙ انًبظٙ انًهٌٕٛ حبٔٚخ، إال أٌ سئٛس غشفخ انًالحخ انذٔنٛخ فٙ ثٛشٔد إٚهٙ 

.3102بل اسزًش انزأصو انسٛبسٙ ٔانزفجٛشاد ٔاألحذاس األيُٛخ فٙ انؼبو صخٕس رخٕف يٍ أٌ ٚجذأ انؼذ انؼكسٙ نٓزا انًُٕ فٙ ح  

 02ٔ 02ٔكشف صخٕس أٌ إغالق انًشفأ ٔسشخ رٕسؼخ يحطخ انحبٔٚبد نجٓخ انجُٕة، أ٘ ػهٗ انحٕض انشاثغ )األسصفخ 

ثشسى االسزٓالن  ( انز٘ سٛزى سديّ إلَشبء يحطخ حبٔٚبد ًَٕرجٛخ جذٚذح رخصص السزمجبل سفٍ انحبٔٚبد ٔثبنجعبئغ01ٔ

 انًحهٙ.

 األسلبو

فٙ  6،99ٔأظٓشد األسلبو انصبدسح ػٍ انًشفأ، اسرفبع ػذد انجٕاخش انزٙ سسذ داخم انًشفأ فٙ رششٍٚ انضبَٙ انًبظٙ ثُسجخ 

انف  952فٙ انًئخ انٗ  5،1، ٔاسرفغ انشحٍ انؼبو ثُسجخ 3103ثبخشح فٙ رششٍٚ انضبَٙ  079ثبخشح يمبسَخ يغ  062انًئخ انٗ 

.3103انف غٍ فٙ رششٍٚ انضبَٙ  921ٍ يمبثم غ  

سٛبسح، فٙ حٍٛ نى  779آالف ٔ 7سٛبسح يمبثم  927آالف ٔ 7فٙ انًئخ انٗ  0،99ٔثبنُسجخ نهسٛبساد فمذ اَخفط ػذدْب ثُسجخ 

.3103يسبفشاً فٙ ْزا انشٓش، يمبثم ػذو ػجٕس أ٘ يسبفش فٙ رششٍٚ انضبَٙ  356ٚسجم ػجٕس   

حبٔٚخ سجهٓب انًشفأ فٙ  105أنفبً ٔ 72حبٔٚخ يمبثم  925أنفبً ٔ 57فٙ انًئخ انٗ  06،33ذدْب ثُسجخ أيب انحبٔٚبد، فبسرفغ ػ

 139يهَٕٛبً ٔ 01أنف دٔالس يمبثم  660يهَٕٛبً ٔ 07فٙ انًئخ انٗ  07،5، ٔاسرفؼذ ػبئذاد انًشفأ ثُسجخ 3103رششٍٚ انضبَٙ 

 أنف دٔالس. 

 0613فٙ انًئخ انٗ  1،3ثسُخ  3102ٙ سسذ فٙ انًشفأ حزٗ رششٍٚ انضبَٙ ٔأظٓشد االحصبءاد اَخفبض ػذد انجٕاخش انز

انف غٍ  110يالٍٚٛ ٔ 7فٙ انًئخ انٗ  02. كًب اسرفغ انشحٍ انؼبو ثُسجخ 3103ثبخشح فٙ انفزشح َفسٓب يٍ  0619ثبخشح يمبثم 

أنف غٍ. 176يالٍٚٛ ٔ 9يمبثم   

سٛبسح حزٗ رششٍٚ انضبَٙ  22أنفبً ٔ 77سٛبسح يمبثم  620أنفبً ٔ 53نٗ فٙ انًئخ إ 7،9ٔثبنُسجخ نؼذد انسٛبساد فبَخفط ثُسجخ 

آالف  1يسبفشاً، يمبثم  222آالف ٔ 9فٙ انًئخ انٗ  03، ٔاسرفغ ػذد انًسبفشٍٚ انزٍٚ ػجشٔا انًشفأ ثُسجخ 3103يٍ انؼبو 

.3103يسبفشاً فٙ انفزشح َفسٓب يٍ انؼبو  793ٔ  

حبٔٚخ،  221انفب ٔ 619حبٔٚخ، يمبثم  392أنفبً ٔ 31فٙ انًئخ فٙ انًئخ انٗ يهٌٕٛ ٔ 7،3أيب انحبٔٚبد، فبسرفغ ػذدْب ثُسجخ 

يهَٕٛبً  015انف دٔالس يمبثم  331يهٌٕٛ ٔ 310فٙ انًئخ انٗ  39،6ثُسجخ  3102ٔاسرفؼذ ػبئذاد انًشفأ خالل ْزِ انفزشح يٍ 

انف دٔالس. 129ٔ  

 صخٕس

 

 

 

 



ح جذاً، ٔرظٓش ًَٕ َشبغ انًشفأ ػهٗ يخزهف انًسزٕٚبد، يزٕلؼبً أٌ رسجم ٔاػزجش صخٕس أٌ االسلبو انزٙ سجهٓب انًشفأ جٛذ

أنف حبٔٚخ كبٌ سجهٓب َٓبٚخ  21انف حبٔٚخ يمبثم يهٌٕٛ ٔ 031سلًبً لٛبسٛبً جذٚذاً ثًهٌٕٛ ٔ 3102حشكخ انحبٔٚبد َٓبٚخ انؼبو 

هٌٕٛ حبٔٚخ، يب ٚذخهّ الئحخ انًشافئ انًئخ ، يشٛشاً انٗ أٌ ػذد انحبٔٚبد ٚزجبٔص نهسُخ انشاثؼخ ػهٗ انزٕانٙ ي3103انؼبو 

 األٔنٗ فٙ انؼبنى.

فٙ انًئخ انٗ  05ثُسجخ  3102ٔثبنُسجخ نهحبٔٚبد انًؼذح نالسزٓالن انًحهٙ، أٔظح صخٕس أَٓب اسرفؼذ حزٗ رششٍٚ انضبَٙ 

.3103حبٔٚخ فٙ انفزشح َفسٓب يٍ انؼبو  139أنفبً ٔ 350حبٔٚخ يمبثم  007أنفبً ٔ 220  

أنفبً  26حبٔٚخ يمبثم  726أنفبً ٔ 79فٙ انًئخ انٗ  25ٚبد انزٙ رى رصذٚشْب يهٛئخ ثبنجعبئغ انهجُبَٛخ فبسرفؼذ ثُسجخ أيب انحبٔ

حبٔٚخ. 93ٔ  

ٔسأٖ أٌ انحفبظ ػهٗ ٔرٛشح انًُٕ انزٙ ٚحممٓب انًشفأ رزطهت اسززجبة االسزمشاس، يجذٚبً رخٕفّ يٍ رشاجغ َشبغ انًشفأ فٙ حبل 

ألحذاس األيُٛخ فٙ انؼبو، داػٛبً انمٕٖ انسٛبسٛخ انٗ االرفبق ٔاالسشاع فٙ رشكٛم انحكٕيخ، "ٔإال سٛجذأ اسزًشد انزفجٛشاد ٔا

 انؼذ انؼكسٙ".

 02ٔكشف صخٕس اَّ يٍ انًُزظش أٌ رجذأ اػًبل رٕسؼخ يحطخ انحبٔٚبد نجٓخ انجُٕة، أ٘ ػهٗ انحٕض انشاثغ )األسصفخ 

بد ًَٕرجٛخ جذٚذح رخصص السزمجبل سفٍ انحبٔٚبد ٔثبنجعبئغ ثشسى ( انز٘ سٛزى سديّ الَشبء يحطخ حب01ٚٔٔ 02ٔ

االسزٓالن انًحهٙ، ٔاشبس انٗ سئٛس يجهس اداسح انًشفأ حسٍ لشٚطى اغهغ ٔفذاً يٍ غشفخ انًالحخ انذٔنٛخ ثٛشٔد ػهٗ رفبصٛم 

نٗ أٌ إَجبص انًششٔع ٚزطهت َحٕ انًششٔع، انز٘ أظح اَّ رى ٔظغ انًخطػ انزٕجٛٓٙ نهًششٔع ٔسٛجذأ رُفٛزِ لشٚجبً، الفزبً ا

 ثٍٛ صالس سُٕاد ٔاسثغ سُٕاد.

ٔلبل7 "فٙ انٕلذ َفسّ سٛزى رُظٛف انحٕظٍٛ انضبَٙ ٔانضبنش انهزٍٚ نى ُٚظفب يُز انحشة انهجُبَٛخ، يب سٛؤد٘ انٗ اػبدرًٓب انٗ 

 ػًمًٓب انطجٛؼٙ.

 أنفَٕس دٚت

 


