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 نقابات مرفأ بيروت طالبت برفع النفايات مهددة باالضراب واالقفال 

 
عقدت نقابات مرفأ بيروت الى لقاء استثنائيا، ضم رؤساء النقابات السبعة او من يمثلهم في كل اقسام المرفأ، 

الشاحنات السابق ضمن قطعة ارض واعلنوا المنطقة منكوبة ال سيما لجهة المصب عند نهر بيروت، في موقف 
تعود لبلدية بيروت وتحولت منذ نهاية تموز الماضي، إلى مكب للنفايات تحول الى جبل من تفوح منه الروائح 

 .وتغطي المنطقة الحشرات والذباب
لمنطقة اوقال رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ بشارة االسمر: " نحن امام منظر انهيار جبل النفايات ومن هنا اعلن 

منكوبة وادعو نواب بيروت والمتن الشمالي الى وقفة تضامنية والى لقاء االسبوع المقبل لنكون يدا واحدة وضمير 
واحد. وليس مقبوال بعد اليوم ان يتم وضع نفايات العاصمة في هذا المكان وبهذه الطريقة العشوائية، التي تشكل 

ننا امام مفصل بيئي يخت  بصحتنا. وسنلجأ مع كل النقابات واالحزاب خطرا بيئيا. ونتمنى ان يلبي النواب نداءنا ال 
في المرفا، الى موقف قد يكون االعتصام واالضراب واقفال المرفأ. نحن امام مسؤولية مهمة اذ ال نستطيع اغالق 

 ."المرفأ ساعة نشاء، استطعنا منع ادخال النفايات الى قلب المرفا لكننا اليوم لم نعد نحتمل
 ."م : "عندما نجبر على االختيار بين الصحة والعمل نختار الصحةوخت

http://www.tayyar.org/


 
واعتبر رئيس غرفة المالحة البحرية الدولية ايلي زخور "أن اغلى شيء عند االنسان هو الصحة وما نراه يضر 
بالصحة، فالروائح النتنة توصل الى االمراض واالنسان الذي ال يحافظ على صحته يتعرض للمرض. ما يحصل هو 
وباء بكل معنى الكلمة والوزير وائل ابو فاعور زار االهراءات قبل اشهر وشاهد بعض النفايات فانذر وحذر واليوم 

 ."نقول له "تفضل وانظر ماذا يحصل عند مدخل المرفأ
 

بنا توقال رئيس نقابة الشاحنات في المرفا نعيم صوايا : "نتجه الى اقفال المرفأ حتى يرفعوا النفايات من هنا، فمكا
 15وسياراتنا وسائقينا ونعيش جمعيا هذا السوء، ونحن اكثر المتضررين مما يحصل، وسنصدر بيانا ونعطي مهلة 

 ."يوما واذا لم يرفع المعنيون النفايات سنقفل المرفأ وكل النقابات متضامنة مع بعضها في هذا الموضوع
 

هراءات والحبوب هي االهم بالنسبة للمواطن وهذا هو اما نائب رئيس نقابة االهراءات الياس نهرا فاعتبر "أن اال
االمن الغذائي ويضعون النفايات على بعد امتار من االهراءات حيث تمر الشاحنات المحملة بالقمح فهل هذا مقبول؟ 

 ."وهذا هو انذارنا االخير للمسؤولين في البلد
 وطنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الوكالة الوطنية لالعالم
  2015تشرين الثاني  17الثالثاء 

 نقابات مرفأ بيروت طالبت برفع النفايات مهددة باالضراب واالقفال 

 

عقدت نقابات مرفأ بيروت لقاء استثنائيا، ضم رؤساء النقابات السبعة او من يمثلهم في كل اقسام المرفأ،  -وطنية 
الشاحنات السابق ضمن قطعة ارض واعلنوا المنطقة منكوبة ال سيما لجهة المصب عند نهر بيروت، في موقف 

تعود لبلدية بيروت وتحولت منذ نهاية تموز الماضي، إلى مكب للنفايات تحول الى جبل من تفوح منه الروائح 
 .وتغطي المنطقة الحشرات والذباب

ن االف شخ  يدخلو 10والتقت الوكالة الوطنية لالعالم بعض رؤساء النقابات الذي حذروا مما يحصل ال سيما ان 
شاحنة تتناوب على نقل البضائع وهناك سوق السمك القريب من  1700الى المرفا ويخرجون منه يوميا عدا عن 

 .المكب المستحدث

 االسمر
وقال رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ بشارة االسمر: " نحن امام منظر انهيار جبل النفايات ومن هنا اعلن المنطقة 

ن الشمالي الى وقفة تضامنية والى لقاء االسبوع المقبل لنكون يدا واحدة وضمير منكوبة وادعو نواب بيروت والمت
واحد. وليس مقبوال بعد اليوم ان يتم وضع نفايات العاصمة في هذا المكان وبهذه الطريقة العشوائية، التي تشكل 

ات واالحزاب جأ مع كل النقابخطرا بيئيا. ونتمنى ان يلبي النواب نداءنا الننا امام مفصل بيئي يخت  بصحتنا. وسنل
في المرفا، الى موقف قد يكون االعتصام واالضراب واقفال المرفأ. نحن امام مسؤولية مهمة اذ ال نستطيع اغالق 
 ."المرفأ ساعة نشاء، استطعنا منع ادخال النفايات الى قلب المرفا لكننا اليوم لم نعد نحتمل

 ."ة والعمل نختار الصحةوختم : "عندما نجبر على االختيار بين الصح

 



 زخور
واعتبر رئيس غرفة المالحة البحرية الدولية ايلي زخور "أن اغلى شيء عند االنسان هو الصحة وما نراه يضر 
بالصحة، فالروائح النتنة توصل الى االمراض واالنسان الذي ال يحافظ على صحته يتعرض للمرض. ما يحصل هو 

ل ابو فاعور زار االهراءات قبل اشهر وشاهد بعض النفايات فانذر وحذر واليوم وباء بكل معنى الكلمة والوزير وائ
 ."نقول له "تفضل وانظر ماذا يحصل عند مدخل المرفأ

 
 صوايا

وقال رئيس نقابة الشاحنات في المرفا نعيم صوايا : "نتجه الى اقفال المرفأ حتى يرفعوا النفايات من هنا، فمكاتبنا 
 15عيش جمعيا هذا السوء، ونحن اكثر المتضررين مما يحصل، وسنصدر بيانا ونعطي مهلة وسياراتنا وسائقينا ون

 ."يوما واذا لم يرفع المعنيون النفايات سنقفل المرفأ وكل النقابات متضامنة مع بعضها في هذا الموضوع

 
 نهرا

هم بالنسبة للمواطن وهذا هو اما نائب رئيس نقابة االهراءات الياس نهرا فاعتبر "أن االهراءات والحبوب هي اال
االمن الغذائي ويضعون النفايات على بعد امتار من االهراءات حيث تمر الشاحنات المحملة بالقمح فهل هذا مقبول؟ 

 ."وهذا هو انذارنا االخير للمسؤولين في البلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النشرة االقتصادية
   2015ين الثاني تشر  17الثالثاء 
 

 نقابات مرفأ بيروت طالبت برفع النفايات مهددة باالضراب واالقفال 

 

عقدت نقابات مرفأ بيروت لقاء استثنائيا، ضم رؤساء النقابات السبعة او من يمثلهم في كل اقسام المرفأ، واعلنوا 
بلدية تعود لالمنطقة منكوبة ال سيما لجهة المصب عند نهر بيروت، في موقف الشاحنات السابق ضمن قطعة ارض 

بيروت وتحولت منذ نهاية تموز الماضي، إلى مكب للنفايات تحول الى جبل من تفوح منه الروائح وتغطي المنطقة 
 .الحشرات والذباب

االف شخ  يدخلون  10والتقت الوكالة الوطنية لالعالم بعض رؤساء النقابات الذي حذروا مما يحصل ال سيما ان 
شاحنة تتناوب على نقل البضائع وهناك سوق السمك القريب من  1700ا عدا عن الى المرفا ويخرجون منه يومي

 .المكب المستحدث

وقال رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ بشارة االسمر: " نحن امام منظر انهيار جبل النفايات ومن هنا اعلن  
ة ء االسبوع المقبل لنكون يدا واحدالمنطقة منكوبة وادعو نواب بيروت والمتن الشمالي الى وقفة تضامنية والى لقا

وضمير واحد. وليس مقبوال بعد اليوم ان يتم وضع نفايات العاصمة في هذا المكان وبهذه الطريقة العشوائية، التي 
تشكل خطرا بيئيا. ونتمنى ان يلبي النواب نداءنا الننا امام مفصل بيئي يخت  بصحتنا. وسنلجأ مع كل النقابات 

ا، الى موقف قد يكون االعتصام واالضراب واقفال المرفأ. نحن امام مسؤولية مهمة اذ ال نستطيع واالحزاب في المرف
 ."اغالق المرفأ ساعة نشاء، استطعنا منع ادخال النفايات الى قلب المرفا لكننا اليوم لم نعد نحتمل

 
ن هو الصحة وما نراه يضر واعتبر رئيس غرفة المالحة البحرية الدولية ايلي زخور "أن اغلى شيء عند االنسا

بالصحة، فالروائح النتنة توصل الى االمراض واالنسان الذي ال يحافظ على صحته يتعرض للمرض. ما يحصل هو 

http://files.elnashra.com/elnashrafinance/pictures/9157478_1447789106.jpg


وباء بكل معنى الكلمة والوزير وائل ابو فاعور زار االهراءات قبل اشهر وشاهد بعض النفايات فانذر وحذر واليوم 
 ."ند مدخل المرفأنقول له "تفضل وانظر ماذا يحصل ع

 
وقال رئيس نقابة الشاحنات في المرفا نعيم صوايا : "نتجه الى اقفال المرفأ حتى يرفعوا النفايات من هنا، فمكاتبنا 
 15وسياراتنا وسائقينا ونعيش جمعيا هذا السوء، ونحن اكثر المتضررين مما يحصل، وسنصدر بيانا ونعطي مهلة 

 ."ايات سنقفل المرفأ وكل النقابات متضامنة مع بعضها في هذا الموضوعيوما واذا لم يرفع المعنيون النف

 
اما نائب رئيس نقابة االهراءات الياس نهرا فاعتبر "أن االهراءات والحبوب هي االهم بالنسبة للمواطن وهذا هو 

ول؟ ح فهل هذا مقباالمن الغذائي ويضعون النفايات على بعد امتار من االهراءات حيث تمر الشاحنات المحملة بالقم
 ."وهذا هو انذارنا االخير للمسؤولين في البلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ”OTV“تلفزيون 

 2015تشرين الثاني  17الثالثاء 

 سبع نقابات في المرفأ تعلن المنطقة منكوبة، وتحذير اخير قبل التوقف عن العمل

الماضي حين بدأت تتكدس النفايات تموز  29هيك كان المشهد عند مدخل المرفأ لجهة مصب نهر بيروت ب 
ايام واليوم هيك اصبح المشهد جبل نفايات يرتفع  9بالموقف المخص  للشاحنات وحينها قيل انو المدة هيي فقط 

االف شخ   10ويرتفع اال انو النقابات بالمرفأ تعترض على هالموضوع وتوجه انذار اخير للمعنيين اكتر من 
شاحنة تعمل من والى المرفأ وحسب الموجودين عاالرض فان كافة االحزاب  1700عن بيدخلو الى المرفأ يوميا عدا 

 والتيارات في المرفأ ستشارك في اي اضراب او اعتصام الن الضرر يطال الجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية"جريدة "

 2015تشرين الثاني  17الثالثاء 

 نقابات مرفأ بيروت طالبت برفع النفايات وهددت باالضراب واالقفال

 

 
، من يمثلهم في كل اقسام المرفأ عقدت نقابات مرفأ بيروت الى لقاء استثنائيا، ضم رؤساء النقابات السبعة او

عند نهر بيروت، في موقف الشاحنات السابق ضمن قطعة ارض  اعلنوا المنطقة منكوبة ال سيما لجهة المصبو 
روائح ال وتحولت منذ نهاية تموز الماضي، إلى مكب للنفايات تحول الى جبل من تفوح منه تعود لبلدية بيروت

 .وتغطي المنطقة الحشرات والذباب

االف شخ  يدخلون  10ال سيما ان  والتقت الوكالة الوطنية لالعالم بعض رؤساء النقابات الذي حذروا مما يحصل 
شاحنة تتناوب على نقل البضائع وهناك سوق السمك القريب من  1700الى المرفا ويخرجون منه يوميا عدا عن 

 .المكب المستحدث

جبل النفايات ومن هنا اعلن  السمر: " نحن امام منظر انهياروقال رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ بشارة ا 
الشمالي الى وقفة تضامنية والى لقاء االسبوع المقبل لنكون يدا واحدة  المنطقة منكوبة وادعو نواب بيروت والمتن

ة، التي يوبهذه الطريقة العشوائ واحد. وليس مقبوال بعد اليوم ان يتم وضع نفايات العاصمة في هذا المكان وضمير
نداءنا الننا امام مفصل بيئي يخت  بصحتنا. وسنلجأ مع كل النقابات  تشكل خطرا بيئيا. ونتمنى ان يلبي النواب

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3+%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84&url=http://www.aljoumhouria.com/news/index/273117&related=


 مسؤولية مهمة اذ ال نستطيع في المرفا، الى موقف قد يكون االعتصام واالضراب واقفال المرفأ. نحن امام واالحزاب
 ."النفايات الى قلب المرفا لكننا اليوم لم نعد نحتمل لاغالق المرفأ ساعة نشاء، استطعنا منع ادخا

 ."وختم : "عندما نجبر على االختيار بين الصحة والعمل نختار الصحة 

االنسان هو الصحة وما نراه يضر  واعتبر رئيس غرفة المالحة البحرية الدولية ايلي زخور "أن اغلى شيء عند 
واالنسان الذي ال يحافظ على صحته يتعرض للمرض. ما يحصل هو  اضبالصحة، فالروائح النتنة توصل الى االمر 

يوم فانذر وحذر وال الكلمة والوزير وائل ابو فاعور زار االهراءات قبل اشهر وشاهد بعض النفايات وباء بكل معنى
 ."نقول له "تفضل وانظر ماذا يحصل عند مدخل المرفأ

نا، المرفأ حتى يرفعوا النفايات من ه يم صوايا : "نتجه الى اقفالبدوره، اكد رئيس نقابة الشاحنات في المرفا نع 
جمعيا هذا السوء، ونحن اكثر المتضررين مما يحصل، وسنصدر بيانا ونعطي  فمكاتبنا وسياراتنا وسائقينا ونعيش

 ."لموضوعامع بعضها في هذا  يوما واذا لم يرفع المعنيون النفايات سنقفل المرفأ وكل النقابات متضامنة 15 مهلة

هي االهم بالنسبة للمواطن وهذا هو  اما نائب رئيس نقابة االهراءات الياس نهرا فاعتبر "أن االهراءات والحبوب 
امتار من االهراءات حيث تمر الشاحنات المحملة بالقمح فهل هذا مقبول؟  االمن الغذائي ويضعون النفايات على بعد

 ."لبلدهو انذارنا االخير للمسؤولين في ا وهذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "فيرــــــــــــــالسجريدة "

 2015تشرين الثاني  17الثالثاء 

 عمال مرفأ بيروت يهددون باإلضراب ضد النفايات

، في موقف الشاحنات السابق بيروتالمنطقة منكوبة السيما لجهة المصب عند نهر  بيروت مرفأ نقاباتأعلنت 
وتحولت منذ نهاية تموز الماضي، إلى مكب للنفايات تحول إلى جبل تفوح  بيروتضمن قطعة أرض تعود لبلدية 

 منه الروائح وتغطي المنطقة الحشرات والذباب.
 

قابات السبعة أو من يمثلهم في كل اقسام المرفأ مما يحصل وحذرت النقابات بعد لقاء استثنائي ضم رؤساء الن
شاحنة تتناوب على نقل  1700االف شخ  يدخلون الى المرفا ويخرجون منه يوميا عدا عن  10السيما ان 

 البضائع وهناك سوق السمك القريب من المكب المستحدث.
 

نظر انهيار جبل النفايات ومن هنا أعلن المنطقة وقال رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ بشارة األسمر: " نحن أمام م
والمتن الشمالي الى وقفة تضامنية والى لقاء األسبوع المقبل "لنكون يدا واحدة وضمير  بيروتنواب   منكوبة"، داعيا

 واحد". وقال: "ليس مقبوال بعد اليوم أن يتم وضع نفايات العاصمة في هذا المكان وبهذه الطريقة العشوائية، التي
 تشكل خطرا بيئيا".

 
وتمنى أن "يلبي النواب نداءنا الننا امام مفصل بيئي يخت  بصحتنا". وهدد باللجوء إلى موقف "قد يكون االعتصام 
واإلضراب واقفال المرفأ"، قائال: " نحن امام مسؤولية مهمة اذ ال نستطيع اغالق المرفأ ساعة نشاء، استطعنا منع 

 ا لكننا اليوم لم نعد نحتمل".ادخال النفايات الى قلب المرف
 

 وشدد على أنه "عندما نجبر على االختيار بين الصحة والعمل نختار الصحة".
 

واعتبر رئيس غرفة المالحة البحرية الدولية ايلي زخور "أن اغلى شيء عند االنسان هو الصحة وما نراه يضر 
افظ على صحته يتعرض للمرض"، مشيرا إلى أن بالصحة، فالروائح النتنة توصل الى االمراض واالنسان الذي ال يح

"ما يحصل هو وباء بكل معنى الكلمة والوزير وائل ابو فاعور زار االهراءات قبل اشهر وشاهد بعض النفايات فانذر 
 وحذر واليوم نقول له "تفضل وانظر ماذا يحصل عند مدخل المرفأ".

 



 
ن إلى "أننا نتجه الى اقفال المرفأ حتى يرفعوا النفايات م بدوره، أشار رئيس نقابة الشاحنات في المرفا نعيم صوايا

هنا، فمكاتبنا وسياراتنا وسائقينا ونعيش جمعيا هذا السوء، ونحن اكثر المتضررين مما يحصل، وسنصدر بيانا 
يوما واذا لم يرفع المعنيون النفايات سنقفل المرفأ وكل النقابات متضامنة مع بعضها في هذا  15ونعطي مهلة 

 لموضوع".ا
 

اما نائب رئيس نقابة االهراءات الياس نهرا فاعتبر "أن االهراءات والحبوب هي االهم بالنسبة للمواطن وهذا هو 
االمن الغذائي ويضعون النفايات على بعد امتار من االهراءات حيث تمر الشاحنات المحملة بالقمح فهل هذا مقبول؟ 

 د"وهذا هو انذارنا االخير للمسؤولين في البل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


