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فلورنسا )إيطاليا(ـ  كونا: ناقش سفيرنا لدى إيطاليا 
الشيخ علي اخلالد وسفراء دول »التعاون« هناك، مع 
عمدة مدينة »فلورنســـا« سبل توثيق أوجه التعاون 
اخلليجي اإليطالي انطالقا من املدينة التاريخية السياحية 

والثقافية والصناعية الرئيسية.
وذكرت ســـفارتنا في بيان لـ »كونا« أن الســـفير 
اخلالد، عميد سفراء »التعاون« في إيطاليا، نظم زيارة 
رسمية لوفد ســـفراء ورؤساء بعثات خمس من دول 
اخلليج العربي إلى مدينة فلورنسا مهد عصر النهضة 
واحلضارة األوروبية وعاصمة إقليم توسكانا اإليطالي 

الرئيسي.
وقال البيان إن عمدة فلورنسا داريو نارديلال استقبل 
في قاعة »كليمنتى السابع« بقصر السيادة التاريخي 
الوفد الديبلوماسي اخلليجي الذي ضم سفراء الكويت 
الشـــيخ علي اخلالد واململكة السعودية رائد بن خالد 
قرملي وقطر عبدالعزيز أحمد املالكي اجلهني ونائب 
سفير سلطنة املستشار عبدالغفار عيسى البلوشي وممثل 

سفير اإلمارات السكرتير الثالث حمد النعيمي.
وأشار البيان إلى أن ممثلي الديبلوماسية اخلليجية 
بحثـــوا مع العمدة نارديلال القيادي البارز في احلزب 
الدميوقراطي الذي انتخب عمدة لفلورنسا خلفا لرئيس 
الوزراء ماتيو رينتسي تنظيم فعاليات مشتركة أبرزها 
ملتقى ملدة ثالثة أيام مع كبرى الشركات اخلليجية في 
املدينة التي تضم مقرات مجموعة من كبرى الشركات 

العاملية الشهيرة.

السفراء الشيخ علي اخلالد ورائد بن خالد قرملي وعبدالعزيز اجلهني 
واملستشار عبدالغفار البلوشي وحمد النعيمي مع داريو نارديلال

علي اخلالد وسفراء »التعاون« 
بحثوا مع عمدة فلورنسا توطيد 
العالقات اخلليجية ـ اإليطالية

محافظ األحمدي: تنامي عدد 
السكان يستلزم تطوير اخلدمات 

وتذليل املعوقات

أعرب محافظ األحمدي الشـــيخ فـــواز اخلالد عن 
تطلعه الى حتقيق املزيد من تكامل اجلهود الرسمية 
واالهلية خلدمة املواطنني في احملافظة، وتذليل املعوقات 
حرصا على راحتهم وسعيا الى تقدمي افضل اخلدمات 
للجميع خاصة في ظل تنامي عدد الســـكان وانشـــاء 
املدن اجلديدة التي حتتاج الى خدمات بشـــكل عاجل، 
الفتا الى ضرورة التعاون والتنسيق املستمر بني كافة 
القطاعات الرسمية وفي مقدمتها بلدية الكويت للقضاء 
على الظواهر الســـلبية، سواء املتعلقة بظاهرة سكن 
العزاب في مناطق السكن اخلاص او مبخالفات البناء 
بوجـــه عام، معربا عن اعتزازه مبســـتوى اداء بلدية 
االحمدي وارتياحه للتحرك اجلاد من قبل مســـؤولي 

البلدية للتصدي لهذه الظاهرة.
وخالل اســـتقباله نائب مدير عام البلدية لشؤون 
محافظتي االحمدي والفروانية م.فيصل اجلمعة ومدير 
فرع بلدية االحمدي م.ياسني الياسني الذي تسلم عمله 
مؤخرا، اوضح احملافظ ان محافظة االحمدي باعتبارها 
الوجهة االولى للتخييم في البالد فقد شـــهدت خالل 
السنوات االخيرة معدالت متزايدة من رواد املخيمات 
واالقبال الالفت من املواطنني للتمتع مبوسم التخييم، 
ما استدعى التنســـيق مع اجلهات املعنية مثل بلدية 
الكويت ووزارة الداخلية للحفاظ على ســـالمة رواد 
البر وااللتزام بالشروط املسبقة التي وضعتها البلدية 

لتنظيم التخييم واحلفاظ على البيئة.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال م.فيصل اجلمعة وم.ياسني الياسني

احلشاش: ضرورة توفير أرضية 
خصبة ملشاريع احملتوى 

اإللكتروني بالكويت
أكدت األمني العام جلائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار احلشاش، 
أهمية توفير أرضية خصبة ملشاريع احملتوى اإللكتروني 
في البالد وتشجيعها ودعمها بصفتها مشاريع مهمة 

كبقية أنواع املشاريع العلمية والفنية األخرى.
جاء ذلـــك خالل 
لقاء عقدته املؤسسة 
للفريـــق املؤســـس 
ملشـــروع »طلبـــات 
دوت كـــوم« الليلـــة 
قبل املاضية لعرض 
قصة جناحه كمشروع 
كويتي محلي وصل 
إلـــى العاملية بفضل 
وجهـــود  ســـواعد 
أدنى  كويتيـــة دون 
دعم وفوزه بجوائز 
أرباحـــا  وحتقيقـــه 
عالية بفضل الطموح 
واإلصرار والتحدي. وأوضحت احلشاش ان الهدف من 
اللقاء التأكيد ألصحاب املشـــاريع اإللكترونية بشكل 
عام وأصحاب مشاريع التجارة اإللكترونية بالتحديد 
أنه مهما وجدت عقبات فال شـــيء مستحيال لتحقيق 
النجاح إضافة الى إتاحة الفرصة إلكسابهم معلومات 

من أصحاب املشاريع الفائزة والرائدة.

م.منار احلشاش


