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اخلامس والعشرون من مايو والتاسع من يونيو عالمتان مضيئتان في تاريخ مملكتنا 
الفتية وفي وجدان أبنائها، نحتفل فيهما بعيد االستقالل وذكرى جلوس مليكنا املفدى 
على العرش، حيث متكن األردنيون حتت لواء قيادتهم الهاشمية امللهمة من إرساء 
دعائم الدولة األردنية احلديثة، وترسيخ معالم املؤسسة واحلرية والدميوقراطية 
ووضع االردن باقتدار على خارطة العالم، ليتبوأ املكانة التي تليق به، رغم شح املوارد 

وضيق اإلمكانيات وعظيم التحديات.
نحتفي بيوم االس�تقالل اخلالد، يوما فاصال ومش�هودا في تاري�خ امتنا العربية، 
استطاع االردن فيه تكريس وجوده، واحة لألمن واالستقرار واحلرية، حافظا لكرامة 
إنس�انه، مساندا وظهيرا ألش�قائه لنيل اس�تقاللهم وبناء دولهم، جتسيدا لرسالة 
الهاش�ميني في نصرة األمة العربية ووحدة موقفها، وداعما لها في نيل اس�تقاللها 

وحتقيق طموحات وآمال شعوبها.
األردن ضمير ووجدان أمت�ه العربية، وقلبها الذي يعبق إميانا بها، وعمان عاصمة 
الهاشميني كانت ومازالت محط آمال أشقائها، والصخرة التي تتحطم عليها محاوالت 
الطامعني بها، وستبقى على عهدها دائما تضطلع مبسؤولياتها جتاه القضايا القومية، 
من خالل نهج سياسي واضح االهداف والرؤى، يعمل في اطار منعته الوطنية، وكرامة 
شعبه، ومصلحة امته. قوة االردن املعاصر ومنعته وعنفوانه، انبثقت من عظمة شعبه 
الذي هو جزء ال يتجزأ من امته العربية، يعمل وفق قناعاته التي تعبر عن املصالح الوطنية 
لشعبه ومن الرؤى القومية ألمته العربية في منظومة متكاملة ومتناغمة، يخدم فيها 
الوطني القومي، ويندرج فيها املكون الوطني في اطار قومي، بقيادته الهاش�مية، 
وعملها الدؤوب على تعزيز مكانة االنس�ان العربي باحلكم�ة والبصيرة والرؤية التي 
جتمع ما بني احلكمة االستراتيجية، واحلنكة التكتيكية والتبصر العقالني باملستقبل، 

والصالبة في املوقف، واالستقاللية في الرأي والقرار.
ومن نعم اهلل التي اس�بغها على أردننا الغالي أن حباه اهلل بقائد فذ، رمحا عربيا 
هاشميا، يسير على خطى اسالفه الغر امليامني من بني هاشم، الذين ضحوا بالغالي 

والنفيس خدمة لقضايا أمتهم العربية واالسالمية.
األردن بقيادته الهاشمية حقق حضورا متميزا على الصعيد الدولي، كنموذج يحتذى 
لالمن واالمان واالستقرار، والوسطية واالعتدال واحلداثة، وجنح في بناء منظومة من 
العالقات القائمة على االحترام وتبادل املصالح احليوية مع معظم دول وش�عوب 
العالم، اسهمت في خلق فرص حقيقية لالرتقاء مبسيرة البناء والتنمية، وفي كسب 

التأييد والدعم الدولي، لقضايانا االردنية والعربية واالسالمية العادلة.
فعل�ى الصعيد العربي حتظى اجلهود واملس�اعي التي يق�وم بها جاللة امللك 
عبداهلل الثاني باالعجاب والتقدير الس�هاماته الفاعلة في لم الشمل ووحدة الصف 
واملوقف، وصوال إلى استراتيجية تكفل لالمة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ اهدافها 
القومية، انطالقا من نهج واضح يتس�م بالصراحة والوضوح، ويسعى لتعزيز البناء مع 
جميع الدول، على اسس االحترام املتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 

وحل النزاعات بالطرق السلمية.
اما على الصعيد االسالمي، فاالدرن يؤمن بأن تقدم االمة مرتبط بتعاونها وتعايشها، 
في ظل السماحة واإلخاء، وابراز صورة االسالم السمحة، القائمة على الوسطية واالعتدال، 
ونبذ العنف والتطرف واالرهاب والدعوة الى احلوار مع اآلخر والتواصل بني الشعوب 
واحلضارات، ولعل رسالة عمان ومضامينها نقطة مضيئة تسجل في سفر االردن وقيادته 

الهاشمية، وتبرز الصورة احلقيقية واملشرقة لديننا االسالمي احلنيف.
وعل�ى الصعيد الدولي، يتطلع جاللة امللك عب�داهلل الثاني الى نهج جديد في 
التعاون الدولي يقوم على احترام الش�رعية الدولية، وتعزيز دور االمم املتحدة في 
احلفاظ على االمن والس�لم الدوليني، واحملافظة على حقوق االنسان. وقد حرص 
جاللته على أن يكون لالردن دور ايجابي في كثير من املبادرات االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية والثقافية على املس�توى الدولي، اضافة السهاماته املتميزة في قوات 
حفظ السالم الدولية في مناطق عديدة من العالم، ومبادراته االنسانية لنجدة وعون 
الشعوب الشقيقة والصديقة، وما تقوم به الهيئة اخليرية االردنية الهاشمية االردنية 

من جهود واعمال جليلة على مستوى العالم، خير شاهد على ذلك.
حمل االردن وقيادته الهاشمية هموم وقضايا امته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
الى العالم، حيث استمر في تقدمي كل اشكال الدعم واالسناد للشعب الفلسطيني 
الشقيق، للحصول على حقوقه املشروعة. ويؤكد اخلطاب السياسي االردني على أن 
حتقيق املصالح الفلسطينية يصب في حتقيق املصالح العليا االردنية. ويدعو االردن 
الى مفاوضات جادة وفاعلة حلل الصراع الفلسطيني � االسرائيلي على اساس حل 
الدولتني، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة، القابلة للحياة على التراب 
الوطني الفلسطيني والتي تعيش بأمن وسالم الى جانب اسرائيل. وقد اعرب جاللة 
امللك خالل حتركاته واتصاالته في مختلف احملافل واألوساط الدولية، وخطاباته 
التاريخية امام الكونغرس االميركي والبرملان االوروبي والقمم العربية، وفي لقاءاته 
مع قادة السياس�ة واالقتصاد والفك�ر في العالم، وفي لقاءات�ه االخيرة مع الرئيس 
باراك أوباما، عن قلق وأسف االردن البالغ ملا متر به العملية السلمية من أزمة، جراء 
االجراءات االسرائيلية احادية اجلانب في القدس واالراضي العربية احملتلة، والتي 
تس�تهدف تتغير احلقائق على االرض. وحذر جاللته حفظ�ه اهلل، أكثر من مرة من 
أن بديل الس�الم في املنطقة هو املزيد من الصراع واحلروب واملعاناة، وان الوضع 

الراهن ال ميكن القبول به.
كما أكد جاللته على أن الوصول إلى السالم يتطلب ايجاد البيئة االيجابية الطالق 
املفاوض�ات، من خالل وقف اس�رائيل لكل االجراءات االحادية غي�ر القانونية في 
االراضي احملتلة، خاصة بناء املستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، 
وقال جاللته »ان ما تقوم به إسرائيل بالنسبة الى القدس  حتديدا، هو نوع من اللعب 
بالنار«، وبأن القدسومقدس�اتها بالنسبة لكل العرب واملسلمني هي قضية مقدسة، 
مشددا على ان كل اخليارات السياسية والديبلوماسية والقانونية مفتوحة امام االردن 

حلماية القدس واالماكن املقدسة االسالمية واملسيحية فيها.
وقد كان جاللته حفظه اهلل واضحا وحاس�ما في خطابه امام امللتقى اخلامس 
لسفراء جاللته، الذي عقد نهاية الش�هر املاضي، عندما قال: يتوجب على اسرائيل 
ان تختار بني ان تعيش قلعة معزولة في املنطقة، او ان تصل الى سالم مع كل الدول 

العربية واالسالمية على اساس مبادرة السالم العربية 
ومن خالل االنسحاب من االراضي العربية احملتلة وقيام 
الدولة الفلسطينية املستقلة التي تعيش بأمن وسالم 
الى جانب اسرائيل في اطار سالم شامل يضمن االمن 

احلقيقي والقبول السرائيل.
وفي هذا املق�ام، البد من االش�ارة الى اجلهود 
الهاشمية في دعم صمود املقدسيني من خالل الرعاية 
الهاشمية للمقدس�ات االسالمية في القدس، وذلك 
حلماية االماكن املقدسة من اجراءات الضم والتهويد 
االسرائيلية، كما ان االردن لم يأل\ جهدا في املطالبة 
برفع احلصار عن غزة وفتح املعابر، وهو دائم التواصل 
مع الشعب احملاصر من خالل ارسال عشرات القوافل 
من املساعدات لالشقاء هناك وبتوجيهات ملكية سامية 
اقيم مستشفى عسكري ميداني بتجهيزات كاملة في 
قطاع غزة واستقبل حتى اآلن عشرات اآلالف من ابناء 
القطاع. وفي اط�ار دور االردن وجهوده على الصعيد 
االقليمي وسعيه لتأمني االمن واالستقرار في املنطقة، 
دعا جاللة امللك في مداخلة له في اجللسة االفتتاحية 

لقم�ة االمن النووي التي عقدت في الواليات املتحدة مؤخرا الى ضرورة بلورة جهد 
دولي متكامل ملنع وصول املواد النووية الى املنظمات االرهابية، التي تشكل خطرا 
على املجتمع الدولي برمته، من خالل ايجاد االطر املؤسساتية التي تضمن التعاون 
الدولي الفاعل وتدفق املعلومات وتنس�يق اجلهود لتحقي�ق االمن النووي حلماية 

املواطنني والدول من خطر وصول املواد النووية الى املنظمات االرهابية.
ويدعو االردن الى شرق اوسط خال من االسلحة النووية، ويطالب بتعزيز واحترام 
معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية وضمان التزام جميع الدول املوقعة على االتفاقية 
بها وان تشمل الشفافية في التعامل مع امللفات النووية جميع الدول. كما يقف االردن 
الى جانب العراق، ويدعم املساعي الهادفة الى ترسيخ امنه واستقراره ومواصلة عملية 
البناء والتطوير وحتقيق تطلعات شعبه نحو مستقبل افضل. وقد عبر االردن عن امله في 
ان تسهم االنتخابات التشريعية العراقية االخيرة في تعزيز العملية السياسية وترسيخ 

حالة الوفاق الوطني بني جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.
جتسيدا للمضامني السامية لالس�تقالل، يقوم جاللته بجهود متواصلة للنهوض 
باململكة وحتقيق آمال وتطلعات االنسان االردني وحتسني ظروف ومستوى معيشته، 
فاالردن اليوم يسير بخطى ثابتة لتحسني وضعه االقتصادي، وايجاد بيئة استثمارية 
جاذبة حيث استطاعت اململكة حتقيق العديد من االجنازات التي زادت من قدرتها 
التنافسية من خالل حزمة من االصالحات االقتصادية والتشريعية واالدارية في ظل 
توافر املوارد البشرية والطبيعية، االمر الذي وفر العديد من الفرص االستثمارية في 
مختلف القطاعات االقتصادية والتي سيؤدي استغاللها بال شك الى حتسني الوضع 

االقتصادي وبناء املشاريع التي توفر فرص العمل للمواطنني.
وتعمل احلكومة االردنية حاليا على حتقيق االهداف االقتصادية التي مت رسمها 
للمرحل�ة املقبلة، من خالل اربعة محاور رئيس�ية تتمثل في توفي�ر البيئة املالئمة 
جلذب مزيد من االس�تثمارات العربية واالجنبية وتفعيل دور القطاع اخلاص ودعم 
املش�اريع املنفذة وفق آلية الش�راكة بني القطاعني العام واخلاص ورفع مستوى 
التنسيق بني السياستني املالية والنقدية وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد االردني. 
وعلى الرغم من التحديات التي واجهت االردن، خاصة في املجال االقتصادي، جراء 
تداعيات االزمة املالية العاملية، والتي تسببت في بعض املشاكل من خالل العجز 
في املوازنة العامة االردنية وارتفاع الدين العام اخلارجي والداخلي، اال ان املؤشرات 
االقتصادية واملالية تؤكد ان االجراءات والقرارات التي اتخذتها احلكومة االردنية في 
اآلونة االخيرة ادت الى تعافي االقتصاد االردني واعادته الى املس�ار السليم، والتي 
من ابرزها مراجعة القوانني الضريبية واتخاذ حزمة كبيرة من االجراءات لضبط االنفاق 

العام بشقيه اجلاري والرأسمالي.
أما فيما يتعلق بالتطورات االقتصادية والتوقعات املستقبلية، فإن االقتصاد االردني 
بش�كل عام في وضع سليم، حيث تش�ير املؤش�رات االقتصادية الى حتسن اداء 
االقتصاد االردني خ�الل الربع االول من العام احلالي، حيث منت الصادرات بحدود 
4.5% ومنت املس�توردات بحدود 3%، وحتول العجز في املوازنة العامة الى وفر، 
وس�جلت املديونية انخفاضا عن مستواها الس�ابق في نهاية العام املاضي، ووصل 
حجم االحتياطيات االجنبية الى حوالي 11 مليار دوالر. وفي هذا الس�ياق، يسجل 
لالشقاء واالصدقاء من مختلف دول العالم وعلى رأسها الكويت الشقيقة وقوفها الى 
جانب اململكة في تصديها للمش�اكل التي عانت منها املالية العامة االردنية جراء 
تداعيات االزمة املالية واالقتصادية العاملية والتي بحمد اهلل متت السيطرة عليها 

ووضع االقتصاد االردني على املسار الصحيح.
وفي س�عيه ليأخذ االردن مكانته على اخلارطة االقتصادية واالستثمارية، يقود 
جاللة امللك عبداهلل الثاني جهود ترويج االس�تثمار في االردن من خالل التعريف 
بالبيئة االستثمارية في االردن وجذب االس�تثمار، حيث يولي جاللته اهتماما كبيرا 
للبعد االقتصادي واالستثماري في زياراته الى مختلف دول العالم. كما كان للجهود 
التي قامت بها اجله�ات االردنية من القطاعني العام واخلاص املعنية بأداء القطاع 
اخلارجي واالستثماري االثر الكبير في حتسني البيئة االستثمارية للمملكة، من خالل 
انش�طتها وبرامجها الترويجية الرامية الى تشجيع االس�تثمارات االجنبية وحتفيز 

ومتكني االستثمارات احمللية.
ومتيزت البيئة االستثمارية في اململكة على مدار االعوام العشرة املاضية بفاعلية 
السياس�ات االقتصادية الكلية والتش�ريعات الفاعلة الناظمة للعملية االستثمارية 
ووجود بنية حتتية مالئمة وموارد بش�رية مؤهلة ومدربة، اضافة الى عالقات االردن 
االقتصادي�ة القوية مع مختلف الدول ف�ي ظل العديد من االتفاقي�ات االقتصادية 
واتفاقيات التجارة احلرة معها، كما ان اخلبرة التي ميتلكها القطاع اخلاص االردني 
في االسواق املجاورة اسهمت في تهيئة البيئة االستثمارية في اململكة الستقطاب 

املزيد من االستثمارات اخلارجية والتي نلمس نتائجها 
عاما تلو اآلخر.يحمل جاللة امللك حفظه اهلل في ضميره 
ووجدانه هم املواطن األردني وحتسني مستوى معيشته 
وتقدمي األفضل له، وتوفير سبل احلياة الكرمية وضمان 
مشاركته الفاعلة في صنع حياته ومستقبله، وان تسعى 
لتحفيز االستثمار النوعي، ملا له من أثر كبير على توسيع 
قاعدة هذه الطبقة الرائدة اجتماعيا، ومتكينها من القيام 
بدورها املتقدم ف�ي احلياة العامة، مبا يضمن حتقيق 
األمن االجتماعي. وقد تضمن كتاب التكليف السامي 
للحكومة محاور رئيسية متثلت في: تطوير القطاع العام 
وتفعيل املساءلة وقياس األداء احلكومي، احلث على 
املشاركة السياس�ية واملدنية،  حتفيز بيئة األعمال 
واالستثمار، متكني ودعم كفاءة املواطن األردني من 
خ�الل تزويده باملهارات الالزمة للدخول الى س�وق 
العمل،  حتفيز النمو االقتصادي، من خالل املضي قدما 
مبشاريع البنية التحتية الكبرى، توسيع قاعدة الطبقة 
الوس�طى ومتكني وحماية الطبقة الفقيرة،  حتسني 
مس�توى ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني، آلية 
عمل احلكومة بهدف ضمان تعزيز آلية إعداد السياس�ات، وذلك مبا يضمن حتقيق 

متكني املواطن األردني وحتقيق احلياة الفضلى الكرمية له.
وانطالقا من ثقة جاللته باملواطن األردني، وقدرته على العطاء واالجناز، ومشاركته 
الفاعلة في صياغة مس�تقبل الوطن وبنائه، وتنفيذا لدعوته الس�امية لتعديل قانون 
االنتخاب وحتس�ني جميع اجراءات العملية االنتخابية، لضمان ان تكون االنتخابات 
القادم�ة نقلة نوعية في مس�يرة اململكة التطويرية التحديثي�ة، بحيث يتمكن كل 
األردنيني من ممارسة حقهم في االنتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس 
نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في التشريع والرقابة، واإلسهام بفاعلية في 
استكمال مسيرة البناء، وفي تكريس الدميوقراطية ثقافة وممارسة في وطننا احلبيب، 
فقد أقّرت احلكومة مؤخرا تعديالت جديدة على قانون االنتخاب والدوائر االنتخابية. 
ونحن نحتفي بهذه املناسبات الوطنية الغالية، نستذكر من معاني االستقالل وأهدافه 
السامية، تعزيز عالقات اململكة مع أشقائها العرب، تعمر قلوبنا مشاعر فياضة بالسعادة 
واالرتياح ملا وصلت اليه العالقات األردنية � الكويتية، من زخم وتواصل على جميع 
املستويات، والتي باتت أمنوذجا يحتذى به في العالقات العربية � العربية، وقد عزز 
ذلك الزيارات العديدة جلاللة امللك الى دولة الكويت، ولقاءاته مع أخيه صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الصباح، حفظهما اهلل ورعاهما، كما كان للزيارة التاريخية التي 
قام بها صاحب السمو الش�يخ صباح األحمد الصباح أمير البالد حفظه اهلل الى بلده 
الثاني األردن، خالل األسبوع املاضي، دورا كبيرا في تكريس العالقة األمنوذج، بني 

القيادتني والبلدين الشقيقني، ودفعها الى مجاالت وآفاق أرحب.
وقد حظيت زيارة سموه حفظه اهلل بترقب واهتمام وترحيب كافة األوساط األردنية 
أخا كرميا وضيفا عزيزا على أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية، وعلى كل األردنيني، الذين 
ترددت على ألس�نتهم عبارة »حياكم اهلل في بلدكم الثاني«. وسيكون لهذه الزيارة 
الهامة التي مثلت محطة هامة ومنارة مضيئة في مسيرة عالقات القيادتني والبلدين 
نتائجها االيجابية على مجمل عالقاتهما. وقد مت خالل الزيارة الكرمية بحث وتنسيق 
املواقف حيال العديد من امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك، وكذلك كافة 

جوانب العالقات الثنائية والتوقيع على عدد من االتفاقيات الهامة.
بحمد اهلل وتوفيقه، وبتوجيهات قيادتي البلدين احلكيمة، ش�هدت العالقات 
األردنية � الكويتية منوا مضطردا في كافة املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية من خالل الزيارات املتبادلة والتواصل املستمر بني املسؤولني على مختلف 
املس�تويات واجلهات املعنية في البلدين، والتنسيق السياس�ي الرفيع، وتطابق 

وجهات النظر واملواقف حيال العديد من القضايا وامللفات.
والبد من التنويه الى العالقات االقتصادي�ة التاريخية والروابط العميقة اجلذور 
التي جمعت بني اململكة األردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، والتي أسهمت 
في مجمله�ا في تعزيز جهود وخطط التنمية في اململك�ة، األمر الذي عكس الدور 
احملوري لدولة الكويت الشقيقة، ودعمها للجهود االقتصادية والتنموية، حيث تعتبر 
اململكة من أوائل الدول التي أبدى املسؤولون الكويتيون تفهما الحتياجاتها التنموية، 
حيث أصبحت الكويت الش�ريك االستثماري األول للمملكة على املستويني العربي 
واألجنبي، بحجم اس�تثمارات يقارب ال� 8 مليارات دوالر، في قطاعات االستثمار 
ذات القيمة املضافة العالية )الصناعة، العق�ار، االتصاالت، تكنولوجيا املعلومات، 
السياحة، اإلنشاءات واخلدمات العامة واللوجستية، النقل، البنية التحتية والطاقة 
والقطاع املالي والتجاري وقط�اع االتصاالت(، األمر الذي يدلل على متانة االقتصاد 
األردني وعلى توافر املناخ والبيئة االستثمارية املالئمة، وما يتمتع به رجال األعمال 
واملستثمرون الكويتيون من رؤية سديدة في اختيارهم األردن، بلدهم الثاني، كمنطقة 

جاذبة وحاضنة الستثماراتهم.
وعلى صعيد العالقات التجارية بني البلدي�ن، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري 
بينهم�ا من 44 مليون دوالر عام 2000 ليصل ال�ى 160 مليون دوالر عام 2009، 
وهناك محاوالت من اجلانبني لالرتقاء مبستوى التبادل التجاري، ودفعه ملستويات 

تتناسب مع مستوى وحجم امكاناتهما.
وفي هذا السياق، يرتبط البلدان بالعديد من االتفاقيات وبروتوكوالت التفاهم، 
التي تنظم العالقة بينهما في جميع املجاالت، والتي أسهمت في االرتقاء بالعالقات 
االقتصادية واالس�تثمارية والتجارية والثقافية، وغيرها من املجاالت، حيث عقدت 
اللجن�ة الفنية التجارية املش�تركة بني البلدين ث�الث دورات متتالية خالل الفترة 
2007 � 2009، كم�ا ان االتص�االت جارية حاليا لعقد اجتماع�ات الدورة الثالثة 
للجنة العليا األردنية � الكويتية املشتركة، برئاسة وزيري اخلارجية، والتي ستعقد 
في الكويت مبش�يئة اهلل خالل العام اجلاري، لبحث العالق�ات الثنائية في جميع 
املجاالت ومراجعة وتفعيل أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بني البلدين، 

معظمها في اجلانب االقتصادي.
وعلى الرغ�م من تداعيات األزمة املالية واالقتصادية العاملية، فقد ش�هد عام 
2009 تط�ورا ملحوظا في العالق�ات الثنائية بني الكوي�ت واألردن في املجاالت 
االقتصادية والتجارية واالس�تثمارية والسياحية، وذلك من خالل تفعيل االتفاقيات 
والبروتوكوالت ومذكرات التفاهم املوقعة سابقا بني البلدين، وبانتظار توقيع املزيد 
منها خالل االجتماعات املقبلة للجنة العليا املشتركة.وفي هذا السياق فقد حافظت 
االستثمارات الكويتية – األردنية خالل عام 2009 على مستويات جيدة، حيث بلغت 
قيمة االس�تثمارات التي تقدمت لالستفادة من قانون تش�جيع االستثمار االردني 
واملناطق التنموية خالل العام 2009 حوالي 110 ماليني دوالر، كما مت منح مشاريع 
اس�تثمارية كويتية في قطاعات نقل الركاب على الطرقات واخلدمات تصل قيمتها 
الى حوالي 50 مليون دوالر، حصلت على موافقات اس�تثنائية من خالل السماح لها 
بالتملك بنسب اكبر مما هو منصوص عليه في قانون االستثمار االردني، وكذلك قيام 
عدد من الش�ركات الكويتية بتوقيع مذكرات تفاهم م�ع جهات اردنية من القطاع 
اخلاص لدراسة اقامة مشاريع مشتركة في قطاعات السياحة والعقار والرعاية الطبية 

واخلدمات اللوجيستية وادارة اخلدمات السياحية.
كما حافظت الكويت على املرتبة األولى في عام 2009 من حيث عدد املستثمرين 
غير االردنيني في سوق االوراق املالية االردنية، حيث بلغ عددهم 3267 مستثمرا، 
ومبجموع مساهمات قيمتها نحو 2 مليار دوالر مبختلف القطاعات، وفيما يتعلق باجلانب 
السياحي فان الكويت قد حافظت في عام 2009 على املرتبة األولى خليجيا والثانية 
عربيا فيما يتعلق بعدد الزوار الكويتيني الذين زاروا االردن نسبة لعدد السكان، حيث 

بلغ عددهم في عام 2009 حوالي 140 ألف زائر.
وال يفوتنا بهذه املناسبة الغالية تسجيل االعجاب والتقدير والتثمني العالي للجهود 
الكبيرة واملستمرة التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
العربية ذراع الكويت اخلير املمدود الشقائه على صعيد املساهمة الفاعلة في جهود 
وخطط التنمية في اململكة االردنية الهاش�مية، األمر الذي يعكس الدور احملوري 
والريادي للكويت الشقيقة ويعكس ويجسد رؤى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد ومبادرات�ه على الصعيدين االقتصادي والتنموي والتي تهدف الى حتس�ني 

الواقع احلياتي واملعيشي واالقتصادي لالنسان العربي.
فقد ساهم الصندوق منذ املراحل األولى لتأسيس�ه بفاعلية في جهود التنمية 
االقتصادية في اململكة، من خالل متويل العديد من املشاريع التنموية ذات األولوية 
في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي متس الواقع احلياتي واملعاش�ي للمواطن 
االردني، وعل�ى مدار 48 عاما من التع�اون والعمل التنموي املثم�ر بني الطرفني، 
نقول وبكل فخر إن االردن كان من اوائل الدول التي اس�تفادت عبر العقود املاضية 
من اخلدمات التي يقدمها الصندوق حيث قام خاللها بتمويل العديد من املشاريع 
االقتصادية التنموية من خالل قروض بلغت قيمتها االجمالية حوالي نصف مليار دوالر 
توزعت على قطاعات الرعاي�ة الصحية، الزراعة، البنية التحتية )الس�دود واملياه 
والصرف الصحي وتوليد الطاقة الكهربائية(، واملشاريع املتعلقة بخامات الفوسفات 
والبوتاس، اضافة الى قطاعي النقل واخلدمات املالية، كما قدم الصندوق عددا من 
املنح واملعونات الفنية بقيمة نحو 8.5 ماليني دوالر لتمويل دراسات جدوى اقتصادية 

وفنية ملشاريع في مختلف املجاالت.
والبد م�ن التنويه هنا الى ان هذه املش�اريع قد توزعت عل�ى مختلف مناطق 
اململكة وخدمت كل شرائح املجتمع االردني، األمر الذي اسهم بشكل ايجابي في 
توزيع مكتسبات التنمية على مختلف مناطق اململكة، والتي بال شك كان لها الدور 
الكبير في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية في االردن، وبدأ يظهر اثرها التنموي االن 

وبشكل واضح.
كما بلغت عالقات البلدين مستوى متميزا على صعيد التبادل الثقافي والتربوي 
والتعليمي بوجود نحو ثالثة آالف طالب كويتي في بلدهم الثاني وبني اشقائهم يتلقون 
علومهم في ارقى اجلامعات واملعاهد وفق نظام تعليمي دقيق ومعايير صارمة وفي 
بيئة اجتماعية مماثلة لبلدهم الشقيق ويحظون بالرعاية واالهتمام وتقدم لهم جميع 
التسهيالت من قبل اجلهات ذات العالقة، وننظر اليهم كسفراء للبلدين يسهمون 
في تعزيز وتوطيد الترابط والتواصل بني الشعبني الشقيقني. وجتدر االشارة الى 
ان الكويت تستوعب ما نسبته 14% من اجمالي العمالة االردنية في دول اخلليج، 
وهناك مؤشرات على زيادة هذه النسبة، نظرا لتميز العامل االردني وكفاءته في 
شتى املجاالت، والتسهيالت التي تقدمها الكويت الشقيقة في هذا االطار، حيث 
حتظى اجلالية والعمالة االردنية بثقة اجلانب الكويتي ويحرص ابناؤها على خدمة 
الكويت اسوة بحرصهم على خدمتهم وعطائهم لوطنهم، ويعملون بالقطاعات 
الصحية والتعليمية والتجارية واملؤسسات العامة ويتميزون باحترامهم وحبهم 

للكويت ويكنون لقيادتها وشعبها النبيل كل االحترام والتقدير.
وفي غمرة االحتفال بهذه املناسبات الوطنية االردنية الغالية نتوجه بالتحية 
واالكبار للكويت الشقيقة، وصاحب السمو وولي عهده االمني وحكومتها وشعبها 
العزيز بوافر التقدير والعرفان، على كل ما يبذل من جهود تصب في تعزيز العالقات 
االخوية بني البلدين، كما ال يفوتنا ان نعبر عن الش�كر واالمتنان على ما حتظى به 
اجلالي�ة االردنية املقيمة عل�ى هذه االرض الطيبة من رعاي�ة واهتمام من لدن 
صاحب الس�مو االمير، حفظه اهلل ورعاه، ومن جميع اجلهات ذات الصلة. بهذه 
املناس�بات الوطنية الغالية تتجل�ى صورة مملكتنا الش�امخة، القيادة، الوطن 
واالنسان، في ابهى حللها واجمل جتلياتها وقد اخذت موقعها ومكانتها التي تليق 
بشعبها العربي االصيل حتت الشمس، وعلى خارطة الوطن العربي والعالم، مبا 
حققت�ه من اجنازات تصل الى درجة اجتراح املعج�زات، هامة عزيزة مرفوعة ال 

تنحني اال هلل عز وجل.
ختاما، ندعو اهلل جل�ت قدرته ان يحفظ احلمى االردني الهاش�مي العربي 
ومليكنا املفدى وان يكأله برعايته وميده بعونه وتوفيقه خدمة لشعبنا الوفي وامتنا 
العربية واالسالمية وان يحفظ االردن والكويت وان يسبغ على شعبيهما نعمة االمن 

واالستقرار واخلير واالزدهار حتت ظل قيادتيهما احلكيمتني.
وكل عام وانتم بخير
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