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بحث     

 

 تضيء على خفايا المواضیع التي
 تطرحھا

19% 
ھي مضیعة وقت.  تفیدال  

25% 
 الترفیه بالسخرية على ضیوفھا

 وأقوالھم

13% 
 تدفع إلى متابعة القضايا المطروحة

17% 

 تعّلم أصول المحاورة

26% 
Total votes: 77 
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 األلفاظ النابیة وكل أنواع التحریضعدم اإلساءة أو التجریح والشتم واالبتعاد عن: شروط نشر التعلیق
 

 
 

  

 

 غزةإسرائیل توافق على تصدیر زھور من
 

 2009 نوفمبر 20, الجمعة

 فتحي صّباح -غزة 

  االحتالل اإلسرائیلي أمس على السماح بتصدير كمیات من الزھور من قطاع غزة إلىوافقت سلطات
  ).الفراولة(ھولندا واألسواق األوروبیة، لكنھا رفضت السماح بتصدير التوت األرضي 

، »الحیاة« شعت لـ وقال مدير مشروع المحاصیل التصديرية في اإلغاثة الزراعیة في قطاع غزة يوسف
 أسبوعین للسماح بتصدير وافقت من حیث المبدأ على طلب تقدمنا به قبل«إن سلطات االحتالل 

 السماح بتصدير التوت األرضي حتى الزھور من غزة اعتبارًا من العاشر من الشھر المقبل، ورفضت
 .»اآلن

 المتعلقة بوسائل النقل وتوقیت تصدير الزھور ما زالت قید الترتیبات اللوجستیة«وأشار إلى أن 
عملیة التصدير ستتم عبر معبر كرم أبو سالم إلى مطار بن غوريون اإلسرائیلي « ، لكنه قال إن»الدرس

 تصديرھا تمت الزھور التي سیتم«وأوضح أن . »ومن ثم إلى بورصة الزھور في ھولندا)  تل أبیبقرب(
 . الھولنديةالذي تموله الحكومة» دفیئة فقط تابعة للمشروع 300زراعتھا في 

المقبل، ) مايو(أيار  15 حتى ملیون زھرة خالل الموسم الحالي الذي يمتد 40وتوقع أن يتم تصدير 
مزارعًا غزيًا، معظمھم من مدينة رفح في  56 ولفت إلى أن. تبلغ عائداتھا نحو ثمانیة ماليین دوالر

 حال وافقت سلطات االحتالل على تصدير التوت وفي. جنوب القطاع سیستفیدون من المشروع
 .مزارعًا 123 تدر نحو ثالثة ماليین دوالر، يستفید منھا طنًا منه 750األرضي، سیتم تصدير نحو 
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 )وتصمیم
   الخازنجھاد

» 
 

لم یحن موعد المواجھة الفلسطینیة 
  أوباما مع إدارة
راغدة درغام - نیويورك  

» 
 

 أین بالغ البطریرك؟ 
  عیتانيحسام

» 
 

 »أمن اسرائیل«اوباما و
  حرفوشالیاس

» 
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