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  مستوردو السيارات عرضوا مع زخور خطًا بحريًا بين طرابلس والعالم
 

 
 زخور وقزي وأبو زيد 

زار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي يرافقه مستشار النقابة سطام ابو زيد رئيس 
بيروت ايلي زخور، حيث تم البحث في فتح خط بحري مباشر بين مرفأ طرابلس  -البحرية غرفة المالحة 

والمرافئ االميركية واالوروبية لشحن السيارات المستعملة مباشرة من الخارج، ال سيما من الواليات المتحدة الى 
 .مرفأ طرابلس، خصوصا تلك المستوردة لمصلحة المستوردين في منطقتي جبيل والشمال

المساعدة في ايجاد »وطلب قزي من زخور، وانطالقا من موقعه وعالقاته مع الشركات المالحية العالمية، 
شركة مالحية لتشغيل هذا الخط، خصوصا ان هذه الخطوة هي مطلب اساسي للنقابة ومن شأنها تسهيل عمل 

اليف، فضال قت والجهد والتكمستوردي السيارات المستعملة في هاتين المنطقتين وتوفر عليهم الكثير من الو 
 .«عن انها تخفف الضغط عن مرفأ بيروت

الجهد الذي تقوم به النقابة برئاسة قزي لتنمية عمل القطاع وتحسين ادائه وتسهيل امور «أما زخور فنّوه بـ
سيضع كل امكانياته للمساعدة في تحقيق هذا الطلب، رغم بعض »، مؤكدا انه «مستوردي السيارات المستعملة

 .«لصعوبات اللوجستية التي تواجهها
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 أو األوروبّية لشحن السيارات خط بحري ُمباشر بين مرفأ طرابلس والمرافئ األميركّية

 

زار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي يرافقه مستشار النقابة سطام ابو زيد رئيس 
بيروت ايلي زخور، حيث تم البحث في فتح خط بحري مباشر بين مرفأ طرابلس  -المالحة البحرية غرفة 

والمرافئ االميركية اواالوروبية لشحن السيارات المستعملة مباشرة من الخارج، ال سيما من الواليات المتحدة الى 
 .و الشمالمرفأ طرابلس، خصوصا تلك المستوردة لمصلحة المستوردين في منطقتي جبيل 

المساعدة في ايجاد »وطلب قزي من زخور، وانطالقا من موقعه وعالقاته مع الشركات المالحية العالمية، 
شركة مالحية لتشغيل هذا الخط، خصوصا ان هذه الخطوة هي مطلب اساسي للنقابة ومن شأنها تسهيل عمل 

ة برئاسة قزي الجهد الذي تقوم به النقاب»ه بـأما زخور، فنو «. مستوردي السيارات المستعملة في هاتين المنطقتين
ع كل سيض»، مؤكدا انه «لتنمية عمل القطاع وتحسين ادائة وتسهيل امور مستوردي السيارات المستعملة

  .«امكاناته للمساعدة في تحقيق هذا الطلب، رغم بعض الصعوبات اللوجستية التي تواجهه
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ايلي قزي بحث وزخور في فتح خط بحري مباشر بين مرفأ طرابلس والمرافئ االميركية اواالوروبية لشحن 
 السيارات المستعملة 

 

زار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي يرافقه مستشار النقابة سطام ابو  -وطنية 
زخور، حيث تم البحث في فتح خط بحري مباشر بين مرفأ بيروت ايلي  -زيد رئيس غرفة المالحة البحرية 

طرابلس والمرافئ االميركية اواالوروبية لشحن السيارات المستعملة مباشرة من الخارج، ال سيما من الواليات 
 .المتحدة الى مرفأ طرابلس، خصوصا تلك المستوردة لمصلحة المستوردين في منطقتي جبيل و الشمال

 
وانطالقا من موقعه وعالقاته مع الشركات المالحية العالمية، "المساعدة في ايجاد شركة وطلب قزي من زخور، 

مالحية لتشغيل هذا الخط، خصوصا ان هذه الخطوة هي مطلب اساسي للنقابة ومن شأنها تسهيل عمل 
، فضال فمستوردي السيارات المستعملة في هاتين المنطقتين وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والتكالي

 ."عن انها تخفف الضغط عن مرفأ بيروت

أما زخور، فنوه ب"الجهد الذي تقوم به النقابة برئاسة قزي لتنمية عمل القطاع وتحسين ادائة وتسهيل امور 
مستوردي السيارات المستعملة"، مؤكدا انه "سيضع كل امكانياته للمساعدة في تحقيق هذا الطلب، رغم بعض 

  ."لتي تواجههالصعوبات اللوجستية ا
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 البحث في فتح خط عبر مرفأ طرابلس الستيراد السيارات المستعملة 

   
زار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي يرافقه مستشار النقابة سطام ابو زيد رئيس 

 فتح خط بحري مباشر بين مرفأ طرابلسبيروت ايلي زخور، حيث تم البحث في  -غرفة المالحة البحرية 
والمرافئ االميركية او االوروبية لشحن السيارات المستعملة مباشرة من الخارج، ال سيما من الواليات المتحدة 
 الى مرفأ طرابلس، خصوصا تلك المستوردة لمصلحة المستوردين في منطقتي جبيل والشمال.

 
المساعدة في ايجاد »قاته مع الشركات المالحية العالمية، وطلب قزي من زخور، وانطالقا من موقعه وعال

شركة مالحية لتشغيل هذا الخط، خصوصا ان هذه الخطوة هي مطلب اساسي للنقابة ومن شأنها تسهيل عمل 
مستوردي السيارات المستعملة في هاتين المنطقتين وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، فضال 

 ».لضغط عن مرفأ بيروتعن انها تخفف ا
 

الجهد الذي تقوم به النقابة برئاسة قزي لتنمية عمل القطاع وتحسين ادائة وتسهيل امور »أما زخور، فنوه بـ
سيضع كل امكانياته للمساعدة في تحقيق هذا الطلب، رغم بعض »، مؤكدا انه «مستوردي السيارات المستعملة

 ».الصعوبات اللوجستية التي تواجهه

 

 

 


