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م.عادل اخلرافي متبادال التكرمي مع محمود عباس

الرئيس محمود عباس متوسطا م.عادل اخلرافي وحرمه وعددا من القيادات الهندسية الفلسطينية

الخرافي: ندعو المنظمات الهندسية العربية إلى التعاون 
مع نظرائهم في العالم لتطوير البنية التحتية الفلسطينية

دعا الرئيس املنتخب لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندس����ية 
م.ع����ادل اجل����ار اهلل اخلرافي 
منظمات املجتمع املدني الهندسي 
العربية الى التعاون مع نظرائها 
في العالم لتطوير البنية التحتية 
في أراضي السلطة الفلسطينية، 
موضحا أن اخواننا الفلسطينيني 
يعيش����ون في ظروف صعبة 
جدا ويحتاجون الى مزيد من 
الطاقة وامل����اء في ظل التعنت 
الذي يبديه االحتالل االسرائيلي 
الس����ماح للفلسطينيني  بعدم 
باحلص����ول عل����ى احلصص 
املائية التي حتددها االتفاقيات 

الدولية.
كالم اخلراف����ي ج����اء ف����ي 
ل����ه بع����د أن اختتم  تصريح 
زيارة الى فلسطني احملتلة أمس 
التقى خاللها رئيس الس����لطة 
الفلس����طينية محمود عباس 
ورئي����س الهيئات الهندس����ية 
الفلسطينية م.مروان عبداحلميد 
ونقيب املهندسني الفلسطينيني 
م.أحمد العدلي، حيث توجه الى 
األراضي الفلسطينية عبر معبر 

الكرامة األردني الفلسطيني.
وقال اخلرافي انه تلقى دعوة 
الفلسطينية  وجهتها السلطة 
الى املهندسني الكويتيني لزيارة 
فلسطني واالطالع ميدانيا على 
الظروف الصعبة التي يعيشونها 
في أراضي السلطة مشيرا الى 
أنه س����ينقل هذه الرسالة الى 
جمعية املهندسني للعمل على 
تنفيذ هذه الزيارة بعد استئذان 

املعنيني في الكويت.

وأضاف اننا اتفقنا واخواننا 
في فلسطني على زيادة التعاون 
لالستفادة من العالقات املتميزة 
للمهندسني العرب مع نظرائهم 
في العالم حلشد تأييد مهندسي 
العالم لبناء بنية حتتية متطورة 
الفلسطينية  الدولة  حتتاجها 
التي يجمع العالم على ضرورة 

قيامها.
وأبدى اخلرافي تطلعه الى 
مزيد من التعاون العربي وخاصة 

من قبل مؤسسات املجتمع املدني 
الظروف املعيشية  لتحس���ني 
للفلس���طينيني ومس���اعدتهم 
على قيام دولتهم وفقا للقرارات 
الدولية التي تعطيهم احلق في 
اقامة ه���ذه الدولة وعاصمتها 
القدس مشيرا الى أن سلطات 
ق���د  االحت���الل االس���رائيلي 
منعت���ه م���ن زيارة املس���جد 
األقصى والصالة فيه نتيجة 
ملواقف املهندس���ني الكويتيني 
الداعمة  العاملية  في املنظمات 
حلقوق اخواننا الفلسطينيني 
وعمله���م على كس���ب التأييد 

الدولي لهذه القضية.
وتوجه اخلرافي في ختام 
الى رئيس السلطة  تصريحه 
الفلس���طينية محمود عباس 
واخوانه في الهيئات الهندسية 
الفلس���طينية بالش���كر على 
حفاوة االس���تقبال والتكرمي 
وحرصهم على توطيد العالقات 
مع مؤسسات املجتمع املدني 
الكويت���ي مم���ا يس���اهم في 
 � الكويتي  التعاون  ترس���يخ 

الفلسطيني. 

تلقى دعوة عباس لمهندسي الكويت إلى زيارة الضفة
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