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بو,صة &لحلم &لعربي
كاN Oما L*M *لحلم *لعربي قائما لدG *لكث5رين من 'بناء Bذ@ *ألمة من *لمح5ط 9لى *لخل5ج 3غم كل *لنكسا+ *لتي 'لمت ب"ا
نت5جة تحوال+ *لس5اسة Nتجا^با+ *لظرN \Nتقلبا+ *ألمزجة N*ألMمنةW ف"و حلم يحمل في 5Tاته *ألمل في غد 'فضل ألكثر
من j٥l مل5وO عربيW بعد 'O ثبت للقريب من"م N*لبع5د 'N Oحدت"م Bي *لسب5ل *لوح5د لصد كل *ألخطا3 *لتي تحدc ب"م

من 'عد*ء عنصري5ن 'T Nائف55ن 'N من *نت"اMي5ن يسعوO الستغالL خ5ر*ت"م 9Nمكانات"م *لماnية N*لطب5ع5ة N*لبشرية.
rNل *لبحرين لمشرBخل5فة عا Ls عم جاللة *لملك حمد بن ع5سىn نا 'قر' خبر'N ذ* *لحلم *لعربي *لجم5لB +تذكر

u3nعمه لمباnN ترح5بهN Wتستض5ف مملكة *لبحرين *لمقر *لرئ5سي للبو3صة Oمر بأ' O' لك بعد^N Wلبو3صة *لعرب5ة *لمشتركة*
3جاL *ألعماL *لعر} مؤسسي مشرrN *لبو3صة *لعرب5ة *لمشتركةBN Wو *لمشرrN *لذy يمكن قر*ءته باعتباLN' @3 محاNلة
L*ألمو* |N}3 ت5س5ر تدفقN Wلب5ني* ynلتعزيز *لتكامل *القتصا \nل"ا*N لعربي *لمشتر�* ynحق5ق5ة لتفع5ل *لعمل *القتصا

N*الستثما3*+ *لعرب5ة N*لدNل5ة N*ستقطاب"ا لمشا3يع *لتنم5ة في *لوTن *لعربي.
*لمشرO9N rN كاB Oدفه في *ألسا| *قتصاyn 9ال 'نه في تصوy3 يعمل على تحق5ق عدn من *ألBد*\ *الستر*ت5ج5ة *لتي
تصب في مصلحة Nحدu عرب5ة نحن في 'مس *لحاجة ل"ا في Bذ@ *لظرN\ *لتي تع5ش"ا *لمنطقةW من تصاr3 مصالح فئوية
Nتخندc مذBبيN Wفي Nقت نحن كأمة Nكشعو} 'كثر ما نحتاÑ ف5ه 9لى Nحدu من منطلق 'O مص5رنا N*حد 3غم كل من

يحاO' LN يدحض Bذ* *لر'N yيشكك في حق5قته.
*لد3N *لذy تلعبه *لمملكة في Bذ* *لمشرrN *القتصاyn *لعربي *لرياyn ل5س خاف5ا على *لمتابع5نN W*لدعم *لعربي لنجاحه
Wnا مركز* مال5ا عرب5ا منذ عقوB3لعرب5ة 9لى جانب *لبحرين باعتبا* LNغلب5ة *لد' rNفقد 'يد *لمشر WONقد يستغربه *لكث5ر
Gلس5اس5ة *لعرب5ة على مستو* un*3إل* Oتكو O' nألمل معقو*N WLذ* *لمجاB في ynا *لرياB3Nبد áتقو O' ستطاعت*

yيستف5د ف5ه *لمغا3بي من *لمصر àقع معا*N لتي ستعمل على تحويل ^لك *لحلم *لجم5ل 9لى*N لتطلعا+ *لتكامل5ة*
Nيستف5د *لخل5جي من *لشامي.

*لرياä ستستض5ف *ألسبوr *لقاán *لقمة *لعرب5ةN W*ألمل قائم في 'O يطرâ *لمشرrN على *لقاun لكي يعتمد Nيصبح *لحلم
*لعربي 'قر} Nلو خطوN u*حدu من 9مكان5ة تحق5قه N*قع5اN Wلنفرâ بأO قر*3*+ *لقمة قد تحولت 'خ5ر* من *لمبا3n*+ 9لى

*إلنجاN W+*MنكوO 'قر} لوحدu عرب5ة TاL *نتظاB3ا.
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