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ا+*(ر'! ا%$#"!
 

Eعل& منتC2 ,لقBاA ,لخا? ,لع*بي ,لتحض"*> لل2;*: ,لثالثة للقمة ,القتصا2"ة ,لع*ب"ة في ,ل*"ا) ع& تأس"!
مش*;A ,لب;*صة ,لع*ب"ة ,لمشت*كة كأ;J س;E* K! ماJ ع*ب"ة بحجH ,ستثما*,F تبلغ ح;,لي 3 ت*"ل";ناF 2;ال*.
C2لمنت, Fفعال"ا Jخال O*لع, Jألعما, Jق;2 تكتال م& *جا" <Qسف* ب& عا") ,لحا*ثي ,ل A;*س! ,لمشSم Jقا;
&E لىU ً,*"مش W:*مبش A;*لمش, C;22*,سة ج F,*شSم &U في ,ل*"ا) في تص*"ح صحفي Fلسب, H;"ل, E2ب <Qل,
Hة عا"Yة ,لخمس"ة ,لثالثة ,لمنتBا"ة ,لخYا في ,لب;*صة ,لع*ب"ة ,لمشت*كة في نY2*,جU لمت;قع, F,*الستثما, Hحج

2028 ستبلغ ق*,بة 3 ت*"ل";ناF 2;ال* م;]عة ب"& جم"ع Eس;,K ,لJ;2 ,لع*ب"ة".
&U لحا*ثي, Jقا; W:2"2ج Jلم2*جة ست;ف* ق*,بة 3 مال""& ف*صة عم, K;مشا*"ع ,لس &E لىU Fكما تش"* ,لت;قعا
,لب;*صة ,لع*ب"ة تض"[ القتصا2 ,ل;B& ,لع*بي ,لع2"2 م& ,لم],"ا ,لتفض"ل"ة E\مYا تع]"] منافسة ,لب;*صاF ,لعالم"ة
J;2ل, K,;سE لىU :*اجYلع*ب"ة ;,ألجنب"ة ;,لم, J,;ألم, !;S*; F,*الستثما, Kحصة م& ت2ف AاBا على ,قتYق2*ت;

,لع*ب"ة.
;ف"ما "خ? ,أل\2,[ ,ل*ئ"سة للمش*;A قاJ ,لحا*ثي UنYا تتلخ? في Uقامة ب;*صة س;K ماJ ع*ب"ة مشت*كة
بم;,صفاF عالم"ةW ;ت;ف"* حاضنة متخصصة تضH مشا*"ع ن;ع"ةW ;ت;ف"* مالQ _م& ل*S;! ,ألم;,J ,لمحل"ة
W2ع& بع F,*الستثما, Kلتقن"ة ,لح2"ثة لت"س"* ت2ف, Jاج*: ;تسخ"* ;سائYألجنب"ة ;,لم, Jلما, !;S* OQج; Wإلقل"م"ة,;
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]2Yلب;*صة ,لع*ب"ة ,لمشت*كة ت, &E ً ;نقJ ف*? ,الستثما* ,لع*ب"ة ,لكامنة Uلى م*,ك] ,لماJ ,لعالم"ة ,ل*ئ"سةW مض"فا
Uلى تقH"2 خ"ا*,F تم;"J تلبي ,حت"اجاF ,لمشا*"ع ,لصغ"*: ;,لمت;سBة ;,لمسا\مة في ت;ف"* ف*? عمJ متنام"ة.

بE e*;2عل& سف"* مملكة ,لبح*"& بال*"ا) ,لش"خ حم;2 ب& عب2,للJ_ c خل"فة م;,فقة ,لعا\J ,لبح*"نى ,لملb حم2 ب&
(*E عةBلب;*صة ,لع*ب"ة ,لمشت*كة ق, A;*منح مش; A;*خل"فة على ,حتضا& مملكة ,لبح*"& لمق* ,لمش J_ ع"سى

إلقامة مق*\ا ,ل*ئ"سي في ,لعاصمة ,لبح*"ن"ة ,لمنامة.
كما C2\E ,لش"خ ";س[ ب& ع;) ,ألحم2> ,لمش*;A قBعة E*) في منBقة ,لح*H ,لمكي ,لش*"[ بمساحة عش*:

.c"سسS2 م;Yلج cال[ مت* م*بع تق2"*,ً من_
*لعاصمة - # " !

 

 


