EГИПАТСКИ АМБАСАДОР : ЖЕЛИМО
АВИО ЛИНИЈУ НИШ-ХУРГАДА
Градоначелник Дарко Булатовић примио је у Градској
кући Његову Екселенцију Амбасадора Арапске Републике Египат у
Београу Амр Алгувеилија са којим је разговарао о могућностима
за унапређење сарадње, пре свега у области туризма и
унапређења
туристичке понуде Ниша.
Амбасадор
Алгувеили и његови сарадници су
градоначелника Булатовића упознали са искуствима које Египат
има по питању савремених начина презентације археолошких
локалитета и могућностима за примену тих знања у Нишу, пре
свега на налазишту у Медијани, Тврђави и другим, туристима
занимљивим локацијама у граду.
Градоначелник Булатовић је госте упознао са
потенцијалима Ниша у области туризма и поручио да је Египат
пример како се археолошко и историјско благо може употребити
за развој туризма, и од кога се може много научити и применити
то искуство и у Нишу, који је један од најстаријих градова у
овом делу Европе, са импозантним историјским наслеђем.
Булатовић је посебно нагласио значај и све већа
улагања државе Србије у међународни аеродром Консантин Велики,
који је, како је рекао, ”капија кроз коју из године у годину
све већи број иностраних туриста долази у наш град”.
У разговору је истакнута и спремност египатских
авиокомпанија за успостављање линија између Ниша и Хургаде,
јер је то, како је заједнички оцењено, велика и још
неискоришћена шанса за унапређење привредне сарадње две
пријатељске земље и посебно могућност да већи број људи одавде
посети Египат, али и да људи из највеће земље северне Африке
упозна Ниш и овај део Европе.
Званичан захтев је, рекао је амбасадор Алгувеили, већ

достављен властима у Београду, и очекује се сагласност
Директората за цивилни ваздушни саобраћај и надлежних државних
органа.

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ВЕЛИКЕ
БРИТАНИЈЕ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас у Градској
кући са Његовом Екселенцијом Амбасадором Велике Британије у
Србији Денисом Кифом,који је у дводневној посети Нишу у оквиру
акције ”Pop up” коју ова амбасада по први пут организује
управо у нашем граду.
Градоначелник је госту из Велике Британије захвалио за, како
је рекао, ”дивну акцију у коју су укључени и наши млади
суграђани. Он је упознао амбасадора Кифа са бројним пројектима
на чијој се реализацији ради у граду, од инфраструктурних
објеката до научно технолошких и образовних система, чији је
циљ, како је рекао Градоначелник, да створе услове за
побољшање квалитета живота и стандарда наших грађана.
Амбасадор Денис Киф је градоначелнику пренео своје задовољство
оним што је видео и доживео током боравка у Нишу и поручио да
су могућности за сарадњу у свим областима, од културе,
привреде, образовања и науке велике, и да Велика Британија у
сваком смислу подржава реформски пут Србије на њеном путу ка
Европској унији.
”Ниш и Јорк у Енглеској су повезани још од Цара Константина, а
у савремено доба, сваки становник Велике Британије може бити
само захвалан грађанима Ниша на пријатељству и савезништву
које

датира још од Првог Светског рата, о чему сведочи и гробље на
коме су сахрањени британски војници погинули на овим
просторима, али и чињеница да је Томас Липтон, још пре једног
века проглашен почасним грађанином Ниша”, рекао је Амбасадор
Киф.
Пријему је присуствовала и Лена Јовановић из нишке Гимназије
Бора Станковић, којој је, захваљујући победи на конкурсу који
је расписала Амбасада, припала част да два дана буде у улози
Амбасадора Уједињеног Краљевства.

Стипендије за ученике ромске
националности
Данас су у Градској кући додељени уговори о стипендијама
ученицима средњих школа ромске националности који су испунили
услове конкурса.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је ученицима на
оствареним резултатима и пожелео да и убудуће успешно
савладавају постављене задатке и једнога дана заврше и више
школе или факултете.
Овај пројекат се реализује у оквиру Локалног акционог плана за
побољшање квалитета живота националних мањина,за који је у
сарадњи са невладиним организацијама опредељено 5 милиона
динара.
Укупно 24 ученика ромске националности на основу уговора о
стипендирању добијаће месечно по 5 хиљада динара.

Награда за најбоље студенте
У Градској кући данас су градоначелник Ниша Дарко Булатовић и
већник Бранислав Качар примили представнике Факултета за спорт
и физичко васпитање из Ниша и представника универзитетског
спортског савеза са којима ће град реализовати пројекат
награђивања 50 најбољих студената нишког универзитета.
Како је најављено Град Ниш и Универзитет ће заједничким
снагама подржати идеју да 50 најбољих студената из Ниша борави
7 дана на Копаонику ,где ће под вођством искусних инструктора
савладати вештину алпског скијања.
Ниш ће бити први град са југа Србије који ће реализовати овај
пројекат,а укупно ће за ову намену бити издвојено 2,6 милиона
динара.
Сваки од 11 нишких факултета ће направити ранглисту најбољих
студената,који ће сходно утврђеном укупном броју добити
сразмерно број места у овој акцији.
Целокупну организацију на себе ће преузети Факултет за спорт и
физичко васпитање из Ниша ,што подразумева и све ван
пансионске активности ,изнајмљивање скија,набавку ски пасова и
спортске активности на снегу.
Идеја за овај пројекат потекла је од професора овог факултета
,а некада врсног рукометаша Љубе Павловића,а заједнички су је
подржали Град Ниш и Универзитет у Нишу.

