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محلي  

  المستويات يؤكد إن القضیة الفلسطینیة تحظى بأولوية في الیمن على كافةالكحالني
 :سبأنت -ذمار  ]٢٠٠٨/نوفمبر/٢٩[

  والشورى أحمد محمد الكحالني إن القضیة الفلسطینیة تحظـى بأولويـة فـي               أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب      
 مــن المواقــف الداعمــة للشــعب     الیمــن علــى كافــة المســتويات الرســمیة والشــعبیة مــن خــالل تبــني الیمــن للكثــیر         

 .  والدولیةالفلسطیني في كافة المحافل اإلقلیمیة
 

 الصف الفلسطیني، ودعواته المتكررة لفك الحصـار الجائــر                    وأشار إلى جھود فخامة رئیس الجمھورية في سبیل توحید       
 . غزةالمفروض على

 بجامعة ذمار جمعیــة كنعــان لفلسـطین إن غیـاب اإلرادة               وأكد الكحالني خالل المھرجان التضامني، الذي نظمته الیوم                
  المھیمنة وانعدام السیاسیة للدول

 . دون تطبیق قرارات األمم المتحدة في ھذا الشأنالدور العربي الموحد تجاه القضیة الفلسطینیة حال
 

باش بالمواقـف           وزير الزراعة والشؤون االجتماعیـة بالســلطة الفلسـطینیة الـدكتور محمـود                 من جھته أشاد   صــدقي الھ
 الــرئیس علــي عبــد اهللا صــالح رئیــس الجمھوريــة للشــعب         الثابتــة والشــجاعة، والــدعم الالمحــدود مــن قبــل فخامــة            

 الشــعب  كمـا ثمــن الـدعم المتواصـل مـن جمعیــة كنعــان لفلســطین لنضـال              .  بوجه االحتـالل    الفلسطیني في صموده   
نوي إلخـوانھم فـي                الفلسطیني من أجل نیل حقوقه الوطنیة المشروعة، ومــا تقدمــه الجمعیـة                مادي ومع  مـن دعــم 

 .فلسطین
 المصــالحة الوطنیــة    الفلسـطینیة الكامــل لمبــادرة فخامــة الـرئیس علــي عبـداهللا صــالح لتحقیـق              وأكــد تأيیـد الســلطة    

 .الفلسطینیة
 

طائرة إغاثـة عاجلـة للشـعب الفلسـطیني                     بدوره أعلن رئیس جمعیة كنعان يحیى          محمد عبـد اهللا صــالح عــن تسـییر 
شعب             وحیا في كلمته قرار مجلس وزراء الخارجیة العرب الداعي        .. المحاصر في غزة   إلى تقديم المســاعدة والعـون لل

 .الفلسطیني في قطاع غزة
لذكرى الرابعــة لوفـاة              إننا الیوم من قاعة فلسطین بجامعة ذمار نحیي يوم التضامن مع الشعب               :"وقال سطیني وا  الفل

 ". والتضامن واألمة العربیة ياسر عرفات لنؤكد أننا على العھد باقون، عھد األخوةالمناضل القائد الرمز بطل فلسطین
 مھما قدمنا وسنقدم فكل ھذا ال يساوي قطــرة دم تسـیل        إن تضامننا الفعلي ھو عمل يومي ال يتوقف، واننا        :" وإضاف

 ". أجل تراب فلسطینمن طفل فلسطیني من
 الفتا إلى أنه تــم بنــاء مدرسـة بلقیـس        الفلسطیني ومؤازرة صموده،       واستعرض جھود الجمعیة لتقديم الدعم للشعب     

 لبناء معھد الرئیس الصالح للعلوم الزراعیة في          الیمن الثانوية للبنات في غزة بتكلفة ملیون دوالر، ووضع حجر األساس          
 . دوالرجنین بتكلفة ملیون

 التنازالت من أجل فلسطین، ولتحقیق حلـم ابنــاء الشــعب      ودعا كافة األطراف الفلسطینیة إلى توحید الصفوف وتقديم 
 . دولتھم المستقلة وعاصمتھا القدس الشريفالفلسطیني في إقامة

 
یذ الفـوري للمبـادرة الیمنیــة،                       من جھته أكد رئیس مجلـس        والورقـة       إدارة مؤسسـة عرفـات ناصـر القـدوة أھمیــة التنف

لى خطـى الـرئیس الراحــل ياسـر                 المصرية للحوار والعودة الفورية للحوار على أساسھا، منوھًا إلى              مواصلة النضـال ع
مة التحريــر الفلسـطینیة والقـرارات                عرفات، والتمسك بثوابت     الشــرعیة الدولیـة      الموقف الفلسطیني كما حددتھا منظ

 .والعربیة
سطیني مـن خــالل توسـیع                الصھیونیة من جـرائم بشــعة       وأشار القدوة إلى ما تقوم به آلة الحرب         علـى الشـعب الفل

 وتھويد القدس وعزلھا، وكذا استمرار إجــراءات           االستیطان على االرض والتوسع في إقامة المستعمرات والجدار العازل               
 . الحیاة والنسیج االجتماعي الفلسطینيتقويض االقتصاد وتدمیر

  . القادمة جمع تراثه، والتعريف بالمسیرة النضالیة لھذا المناضل الكبیر لألجیالمستعرضا جھود مؤسسة عرفات في
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
عام لألمـم                  وخالل المھرجان قرأت الممثل المقیم لبرنامج          األمم المتحدة اإلنمائي بالیمن براتیبا مھتا رسـالة األمیــن ال

 والتي تناولـت دعـوة إسـرائیل بقـوة             المتحدة بان كي مون بمناسبة الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني،                  
سطینیة فـي القـدس الشــرقیة                 لتكف عن أنشطتھا االستیطانیة، وتزيـل       مة، وتفتــح المؤسســات الفل   المواقــع المتقد

 . قبیل الھدم واإلخالءواالمتناع عن القیام بأعمال انفرادية في القدس تغیر الوضع القائم من
من                  كما دعت الرسالة إلى اتخاذ تدابیر فورية       لتخفیف اإلغالق شبه الشامل لغزة، والذي يؤدي إلــى حرمـان سـكانھا 

 . اإلمدادات األساسیة ويبعث على القلق، ويمس كرامة اإلنسان
 فـي المجـال اإلنســاني، وتسـییر            الرسالة إسرائیل إلى السماح بوصول إمدادات كافیة وكفالة وصـول العـاملین                     ودعت

 العمل من قبل جمیع األطراف بدون كلل أو انقطاع من أجـل التوصـل إلــى            المشاريع المتعطلة لألمم المتحدة، وضرورة      
 . عادلة دائمة شاملة عاجلة لقضیة فلسطینتسوية

 
سة فـرع اتحــاد نسـاء الیمــن              كما ألقیت كلمات لرئیس    فـائزة مالــك     جامعة ذمار الــدكتور أحمــد محمــد الحضــراني ورئی

مًا ببطـوالت الشـعب                العزاني ورئیس اتحاد الطلبة الفلسطینیین بالیمن محمود نبیل           عبرت عن اعتزاز أبناء الیمـن عمو
  األسطوري في وجه آلة الحرب الصھیونیة الفلسطیني وصموده

 . والغاشمةالعاتیة
 

صالح للعلــوم الزراعیـة فـي جنیـن بفلســطین وكـذا                  وتخلل المھرجان عرض تلیفزيوني لوضع حجـر األسـاس لمعھـد                ال
سطینیة،                   التوقیع على اتفاقیة  یس جمعیـة كنعـان         التنفیذ بیـن وزيــر الزراعــة والشـؤون االجتماعیــة بالســلطة الفل  ورئ

 .  فیه مطلع يناير القادملفلسطین بتكلفة ملیون دوالر، والمقرر أن يبدأ العمل
 

یة يمنیـة وفلسـطینیة،                     كما قدمت خالل المھرجان قصائد شـعرية       یة وأناشـید وطن كمـا تـم اإلعـالن عـن        .  وعـروض فن
 . قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة ذمار باسم قاعة فلسطینتسمیة

 
ــر الزراعــة والشــؤون                إلــى ذلــك  االجتماعیــة بالســلطة      افتتــح وزيــر الدولــة لشــؤون مجلســي النــواب والشــورى، ووزي

 التشكیلیة بقاعة فلسطین بجامعة ذمار الذي احتوى على األعمـال       الفلسطینیة، ورئیس جمعیة كنعان معرض الفنون 
 . والحرفیة للطالب والخرائط التاريخیة لفلسطین والصورالیدوية

ضال الشـعب                     وعبرت الصور عن     تالل          تاريخ القضیة الفلسطینیة، والتسلسـل التـاريخي لھـا، ون  الفلسـطیني ضــد االح
 .الصھیوني

 
لدول                        حضر المھرجان األمین العـام         للمجلـس المحلــي لمحافظـة ذمــار مجاھـد شـائف العنسـي، وسـفراء عـدد مــن ا

 الشقیقة والصديقة، وعدد من أعضاء مجلسي 
 . المحافظةالنواب والشورى، ووكالء
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