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مجموعة شركات البابطين راٍع ذهبي لمؤتمر فكر 8

الكامنة لدى المواطن العربي، 
كذلك يركز المؤتمر على جيل 
الش���باب، واهمية دورهم في 
المترتبة،  التحديات  معالجة 
واالهتمام باالفكار الجديدة، 
والمبادرات، وتفعيل العالقات 
المشاركين  من اجل تشجيع 
على االنخ���راط في مؤتمرات 

فكرية مستقبلية.

واكد العماري ان مؤتمر فكر 
8 لهذا العام يهدف الى العمل 
العربي  التعاون  على اكساب 
الخ���ارج مزيدا  البيني ومع 
من الفاعلية، واالرتقاء به من 
مستوى التبادل الى مستوى 
التنسيق والمعرفة والتكامل، 
والتأكيد على اهمية نشر القيم 
التي تساعد على اطالق القدرات 

عبداهلل العماري االمين العام 
المساعد لمؤسسة الفكر العربي 
التنفيذي لمؤتمرات  والمدير 
فكر عن تقديره العميق لدعم 
البابطين  مجموعة ش���ركات 
النش���طة وبرامج المؤسسة، 
ويأت���ي عل���ى رأس���ها دعمه 
لمؤتمر فك���ر 8 ورعايته له 

كراع ذهبي.

ترعى مجموعة ش���ركات 
الس���نوي  المؤتمر  البابطين 
الفك���ر  الثام���ن لمؤسس���ة 
العرب���ي )فكر 8( كراع ذهبي 
للمؤتمر، وسيعقد المؤتمر في 
الكويت تحت عنوان »التكامل 
العربي.. شركاء  االقتصادي 
من اجل الرخاء« خالل الفترة 
9 و10 ديسمبر المقبل برعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد.
جاء ذلك في خطاب رسمي 
بعث به عبدالعزيز البابطين 
رئي���س مجموعة ش���ركات 
البابطين الى صاحب السمو 
الملك���ي االمير بندر بن خالد 
الفيصل عضو مجلس االمناء 
التنفيذية  اللجن���ة  ورئيس 
لمؤتمرات فكر، قال فيه: »نود 
ان نعبر عن سعادتنا وامتناننا 
لمبادرة مؤسسة الفكر العربي 
الختيار الكويت القامة مؤتمرها 

السنوي الثامن فكر 8«.
واض���اف البابطي���ن: »ان 
مؤتمر فكر 8 لما له من اهمية 
قصوى على المستوى العربي 
واالقليمي سيعني الكثير لنا 
انه سيضم  بالكويت السيما 
نخبة من رجال االعمال ورواد 
الفكر والعل���م والثقافة وبما 
س���يتطرق اليه م���ن قضايا 
استراتيجية مهمة تعود بالنفع 
العربية في  على مجتمعاتنا 
حاضرها ومستقبلها«، مشيرا 
الى ان هذه المبادرة تضاف الى 
العربي  الفكر  سجل مؤسسة 
الجليلة  الحاف���ل باالعم���ال 
والجهود الجب���ارة للقائمين 
عليها وعلى رأس���هم صاحب 
الملكي االمير خالد  الس���مو 

الفيصل رئيس المؤسسة.
واك���د البابطي���ن ان دعم 
الفكر  المجموعة لمؤسس���ة 
العرب���ي ج���اء الهمي���ة دور 
المؤسسة الثقافي واالجتماعي 
وبرامجها في تنمية المجتمعات 
العربية، وما يضمه المؤتمر من 
حشد من العلماء والمفكرين 
وما سيقدمه من نتائج تخدم 

المواطن العربي.
من جانبه عب���ر حمد بن 

صاحب السمو امللكي األمير بندر بن خالد الفيصل عبدالعزيز البابطني


