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العايد للوفد الصحافي الكويتي: األردن يستثمر عالقاته الدولية لخدمة الشعب الفلسطيني
أكد أن سياسة تهويد القدس تحتاج إلى تضافر الجهود المادية والمعنوية لدعم صمود األشقاء

علي العايد خالل لقائه مع أعضاء الوفد

العايد مرحبا بأعضاء الوفد

وزير الدولة لشؤون اإلعالم األردني علي العايد مستقبال رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير عدنان الراشد وأعضاء الوفد الصحافي

الراش�د أثنى على دور الجهات األردنية في تسهيل دخول الوفد إلى فلسطين
عمان ـ كونا: اكد وزير الدولة لشؤون االعالم 
االردني علي العايد امس ضرورة دعم الشـــعب 
الفلســـطيني خاصة في مدينـــة القدس احملتلة 
ملواجهة سياسة التهويد التي ميارسها االحتالل 

االسرائيلي فيها.
وقال العايد، لدى لقائه وفد جمعية الصحافيني 
العائد من زيارة الى رام اهلل، ان سياسة التهويد 
في مدينة القدس احملتلة حتتاج الى تضافر اجلهود 

املادية واملعنوية لدعم صمود الفلسطينيني.
وفي الشأن الثنائي، اعرب الوزير االردني عن 
اعتزازه مبستوى عالقات التعاون االخوي املتينة 
التي تربط االردن بالكويت والتي حتظى برعاية 

القيادتني احلكيمتني في البلدين.
واضاف العايد ان املستوى املتميز الذي وصلت 
اليه العالقات بني البلديـــن جاء ترجمة وثمرة 
للعالقة اخلاصة واالخوية التي تربط بني صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد والعاهل االردني 

امللك عبداهلل الثاني.
وقال العايد ان االستثمارات الكويتية في االردن 
حتتل املرتبة االولى من حيث حجم االستثمارات 

العربية واالجنبية، مؤكدا اهميتها في بناء عالقات 
مبنية على املصالح املشتركة.

وأطلع العايد وفد اجلمعية على موقف االردن 
ازاء تطورات االوضاع في املنطقة خاصة املتعلقة 
بالصراع العربي ـ االسرائيلي وجوهره القضية 
الفلســـطينية، مؤكـــدا املوقف االردنـــي الداعم 
للفلسطينيني في استعادة حقوقهم املشروعة وفي 

مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
وبني ان االردن يستثمر ويسخر عالقته الدولية 
خلدمة الشعب الفلسطيني، الفتا الى الدور االردني 
التاريخي في احلفاظ على مدينة القدس وعروبتها 
واملقدسات االسالمية واملسيحية فيها على حد 

سواء.
واكد اهمية التواصل مع وســـائل االعالم مبا 
يسهم في تعزيز دورها املأمول في خدمة وتنمية 
املجتمع، مبديا حرص واميان بالده بان حماية 
احلريـــات الصحافية هي جـــزء مهم من حماية 
احلريات العامة بصفتها ضمانة حلماية الوطن 

وتعزيز مسيرته.
وحـــول االوضاع في العـــراق، قال العايد ان 

االردن وقف دائما الى جانب الشـــعب العراقي 
من اجل حتقيق االمن واالســـتقرار ومساعدته 
الستعادة دوره الطبيعي على املستويني العربي 

والدولي.
من جانبه، اثنى نائب رئيس التحرير ومدير 
جمعية الصحافيني ورئيس الوفد الزميل عدنان 
الراشد على دور اجلهات االردنية في تسهيل عملية 
دخول الوفد الى االراضي الفلسطينية والعودة 
منها، مشيدا بعالقات التعاون التي تربط الكويت 

باالردن ودورها في خدمة مصالح شعبيهما.
واكد اعضاء الوفد اهمية زيارتهم الى االراضي 
الفلسطينية لالطالع على واقع الشعب الفلسطيني 
في ظل االحتالل واملعاناة التي يعيشـــها جراء 

السياسات االسرائيلية.
ويضم الوفد رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق ورئيس حتريـــر »كويت تاميز« 
عبدالرحمن العليان ونائبة رئيس حترير مجلة 
»البيت املثالي« اقبال االحمد وعضوة ادارة جمعية 
الصحافيني فاطمة حسني اضافة الى الصحافيني 

خالد معرفي ومبارك القناعي وبدر مشاري.


