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بة أخبار كاذم والتواصل االجتماعي من عالوسائل اإل ضرداً على ما تم ويتم ترويجيه على بع

 متر بإستئجارهاتتعدى على االمالك البحرية  نة باي"تو"الزيمغرضة مفادها أن  وإشاعات

دوالر أمريكي،  ١٠٫٠٠٠ل.ل. في السنة وتؤجرها ب  ٢٫٥٠٠ب  اللبنانية األرض من الدولة

 ةلكة المشروع الخاص المسمى بالزيتونابيروت البحرية ش.م.ل. م واجهةإدارة شركة إنماء  يهم  

 ،منطقة ميناء الحصن العقارية من ١٤٥٦و ١٤٥٥العقارين الخاصين رقم د على اباي والمش

وليس لها أّي عقود إيجار، إستثمار أو حتّى بيع ال من التوضيح بأن  الشركة هي شركة خاصة 

ً نآالمذكورين  شراء العقارينب الشركة وقد قامت .بعيد مع الدولة اللبنانية قريب وال من منذ  فا

ً  ةمن ثالث اكثر  بموجب اتفاقيات بيع مليون دوالر 3١٫6ر بمبلغ وقدره يمن سوليد عشر عاما

 ة.راضي اللبنانيو على األأي مشروع خاص قائم في المنطقه مثل أ هامثل ،صولحسب األ ةمسجل  
 

نطاق خليج القديس  ة، يقع ضمنمالك خاصأمشروع خاص قائم على  ذاً إهو  "باي ةالزيتون"

هذا الرصيف ال تملكه  . إن  يفصله رصيف عن البحر ، إذللمياه ذ  لكنه غير محا ،جاورجيوس

هذا الرصيف كان وال يزال  ن  إعلمنا ف وعلى حد    ةمانأللولكن  ة وال سلطة لها عليه،شركال

ً مفتوح  .لعمومل ا
 

 للعموم المفتوحولكن المشروع الخاص ت من اجل تطوير هذا لسنوات خل   ةالشرك عانت لقد 

 ةسياحي ةقبل هجل جعلأمن  هستثمارها فيإعبر  ،وفي اصعب الظروف ةخسائر جم   توتكبد

جمل ظهار الوجه الحضاري والسياحي األإالقطاع الخاص على  ةقدر ثبتوي يفتخر بها اللبنانيون

 .براز هذا الوجهإفي  القطاع العام فشلفي لبنان في ظل 
 

ً أعلى  وتشد   الشركه تؤيد نّ إ  ةستعادبإ ةالمحق مطالبهمفي  خصوباأل يدي المتظاهرين عموما

هذا  ي فياب نةزج الزيتو ، غير أن  على طول الشاطئ اللبناني ةالمنهوب ةالبحري ةمالك العاماأل

 ةائعش أطلقحدهم أ فقط ألنّ ، وال تزال تليهالتها ت التي اليومية ، والتحركاتكدأو تأدراك إدون 

ب التي الصعالوضع اإلقتصادي يضاف الى  ،لهتحمّ  ةيمكن للشركال  ، بات ثقالً وأخذت بالتداول

 .به البالد ت وال تزال تمر  مر  
 

، ويساهم ةعائل ١.000 أكثر من يعتاش منه - دون استثناء - لعموملهذا المشروع المفتوح 

هار وإظ خاصال في إعالء السياحة، تفعيل الدورة اإلقتصادية، تمكين القطاع ساسيأ بشكل

 ةمالك العامنحو األ ةتوجيه البوصلوكل  الشعب اللبناني  وارثيطلب من ال للبنان،جمل الصورة األ

 ةذبشاعات الكاار واإلخبوعدم الوقوع في فخ األ على معظم الشاطئ اللبناني ةالمنهوب ةالبحري

 الذي كان وباألخص السياحي ال بل على العكس دعم القطاع الخاص قبل التأكد من صحتها،

 .قتصاد اللبنانيإلل ةالوحيد ةدانالس وسيبقى


