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النصف: عطل بالهواتف األرضية في »الترفيهية« وتوفير خطوط نقالة بديلة

اعلن انور عبدالوهاب 
ادارة  مدي���ر  النص���ف 
العمليات واالنشطة بشركة 
السياحية عن  املشروعات 
عطل فن���ي اصاب خطوط 
التلفونات االرضية ملنطقة 
الدوحة، مما ادى الى عدم 
استقبال وارسال االتصاالت 
ب���ن املدين���ة الترفيهي���ة 
التي  وزوارها واجله���ات 

تتعامل معها.
وبناء عليه قامت ادارة 
الترفيهية بتوفير  املدينة 
عدة خط���وط نقالة بديلة 
بشكل مؤقت للتواصل مع 

زوار املدينة الراغبن بالزي���ارة وقضاء اوقات ممتعة فيها، 
وتقدمي االجابات عن اي استفسارات تتعلق باملدينة الترفيهية 

وغير ذلك من االستفسارات.
واش���ار النصف الى ان ادارة املدين���ة الترفيهية ال تدخر 
جهدا م���ن اجل التواصل مع زوارها في اي وقت، مضيفا انه 
من هذا املنطلق تدعو ادارة املدينة الترفيهية زوارها وروادها 
الى االتصال ببدالة االدارة العامة للشركة مبنطقة الشويخ، 
وادارة العالقات العامة والتس���ويق بالش���ركة، وبناء عليه 
ونظرا للظروف اخلارجة عن ارادة املدينة الترفيهية، فقد مت 
توفير عدد 4 خطوط تلفون نقالة للتواصل وهي 94063939 

.97296868 � 94065353 � 94065151 �
باالضافة الى االتصال من خالل البدالة الرئيسية للشركة 
وهي: 1806806، أو ارقام ادارة العالقات العامة والتس���ويق 
وهي: 24965037 � 24965036 � 24965033، أو على فاكس رقم 
24965054 � 24965055، وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي 
لإلدارة العامة، الفتا الى ان هناك جهودا حثيثة من قبل اجلهات 

املعنية للعمل على إعادة وتصليح اخللل الفني.
من جانب آخر اشار النصف الى استمرار مهرجان الربيع 
حت���ى 12 اجلاري، باالضافة الى اس���تمرار العروض املقدمة 
م���ن املدينة الترفيهية لزوارها وه���ي خصم 50% على قيمة 
التذاكر لبعض األلعاب ذات الرسوم داخل املدينة وهي »البرق، 
الدردور، اجلائزة الكبرى، سينما اخليال«، وكذل��ك حصول 
الزائر على 3 ألع���اب مجانية وهي »قطار التنن، الزحالقية 
العمالق���ة، قوارب التصادم«، آمال من زوار املدينة الترفيهية 
التواصل الدائم ومتمنيا لهم اوقاتا سعيدة وممتعة في املدينة 

الترفيهية.

انور النصف

وكيل الحرس الوطني التقى النقيب علي فهد
استقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 
في مكتبه ركن 2 متابعة في فرع التنظيم والتحليل 
الوظيفي النقيب علي عبدالرحمن فهد مبناسبة حصوله 
على درجة املاجستير من كلية ماسترخت الهولندية 
عن رس����الة بعنوان »اس����تقطاب املدنين للعمل في 

الس����لك العس����كري«. وتلقى وكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر عبداهلل الدعي نسخة من الرسالة وابدى 
اعجاب����ه مبوضوعها وما احتوت عليه من توصيات 
فنية ومهنية تعتبر جدي����رة بالبحث واملتابعة في 

جميع القطاعات العسكرية.

استمرار مهرجان الربيع حتى 
 ٪50 الـ  وخصومات  الجاري   12
األلعاب  لبعض  التذاكر  قيمة  على 
المدينـة  داخـل  الرسـوم  ذات 
الترفيهيـة مع 3 ألعـاب مجانية

األرقام والهواتف
أرقام هواتف المدينة الترفيهية المؤقتة هواتف اإلدارة العامة هواتف إدارة العالقات العامة والتسويق

94063939 1806806 24965037

94065151 24965555 24965036

94065353 24965033

97296868 ف: 24965054

ف: 24965055

حت���ت رعاي���ة منظمة االمم 
املتح���دة مبش���اركة دولية من 
املنظم���ات واجله���ات املهتم���ة 
بأعمال البيئة والطاقة البديلة مت 
تنظيم احتفال كبير في العاصمة 
العمانية مسقط بحضور العديد 
من الشخصيات العاملية الناشطة 
في حماية البيئة حول العالم حيث 
مت تعين غدير غازي الصقعبي 
بدرجة س���فيرة ملنظمة الطاقة 
التابع���ة لألمم املتحدة  البديلة 
من أصل خمس���ة سفراء دائمن 

في األمم املتحدة.
ويأتي هذا التعين الذي اعتمده 
س���كرتير عام املنظمة روبسن 
ميلو وأعض���اء املنظمة بعد ان 
قامت سفيرة منظمة الطاقة غدير 
الصقعبي بجهود مضنية على 
الصعيد العاملي طوال السنوات 
املاضية حيث تركزت اهتماماتها 

على املشاريع البيئية التي تزيد 
مستوى التخضير حول العالم 
وكان من أبرز نشاطاتها مشروع 
التخضي���ر العامل���ي في منظمة 
الطاقة البديلة والتي تهتم بأكبر 
غابات العال���م )األمازون( التي 
تتعرض لكارثة بيئية، ومن املهم 
ان نذكر أن غابات األمازون حتول 
20% من ثاني أوكسيد الكربون 
)CO2( إلى اوكسجن في الغالف 

اجلوي بالكرة األرضية.
وعلى هامش االحتفال صرح 
سكرتير عام املنظمة ميلو بأنه 
وزمالءه في منظمة الطاقة البديلة 
س���عداء باختيارهم ألول سيدة 
في العالم تنضم للمنظمة، كما 
ذكر أنه لم يتوقع ان تكون أولى 
السفيرات عربية اال انه وزمالءه 
اتخذوا قرارهم بعد ان عملوا معها 

عن قرب في املشاريع البيئية.

تعيين غدير الصقعبي سفيرة للطاقة لدى األمم المتحدة
أول سيدة في العالم تنضم لمنظمة الطاقة التابعة لألمم المتحدة

)هاني الشمري(رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف املرزوق أثناء استقباله روبسون ميلو والسفيرة غدير الصقعبي ومجاهد عابدينسكرتير عام منظمة الطاقة البديلة روبسون ميلو مصافحا السفيرة غدير الصقعبي

رئيس التحرير استقبل سكرتير عام »الطاقة البديلة« 
استقبل رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد يوسف 
املرزوق ف���ي مكتبه امس 
سكرتير عام منظمة الطاقة 
البديلة التابعة ملنظمة األمم 
املتحدة روبس���ون ميلو، 
وسفيرة الطاقة لدى األمم 
املتحدة غدي���ر الصقعبي 
بحضور املستشار اإلعالمي 
للمنظم���ة مجاهد عابدين، 
حيث دار احلديث عن أهمية 
استخدام الطاقة البديلة في 
العديد من املجاالت وتأثيرها 
االيجاب���ي عل���ى القضايا 
التي تش���غل بال  البيئية 
العالم حاليا ومدى اهتمام 
الكوي���ت به���ذه املس���ألة 
احليوية وأهمي���ة تركيز 
وسائل اإلعالم على االهتمام 
بالبيئة وبكل ما يسهم في 

احلفاظ عليها.

بحثا استخدامات الطاقة البديلة بحضور السفيرة الصقعبي


