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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

مسقط – 5 فبراير 2014م 

والصناعــة  التجــارة  وزارة  وقعــت 

هيئــة  مــع  وتعــاون  تفاهــم  مذكــرة 

الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

بتوقيــع  قــام  حيــث  بالدقــم 

مــن  كل  الجانبيــن  مــن  املذكــرة 

مســعود  بــن  علــي  الدكتــور  معالــي 

بــن علــي الســنيدي، وزيــر التجــارة 

بــن  يحيــى  ومعالــي  والصناعــة 

هيئــة  رئيــس  الجابــري،  ســعيد 

الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة 

بالدقــم، حيــث تتضمــن املذكــرة 9 

بنــود رئيســية بهــدف ربــط نظــام الهيئــة بالنظــام اآللــي للمحطــة 

مــن  املعامــات  إنجــاز  فــي  الســرعة  لضمــان  بالــوزارة،  الواحــدة 

الــوزارة،  عــن  بالنيابــة  مباشــرة  بالدقــم  الهيئــة  إدارة  خــال 

وتوفيــق  باملنطقــة،  التجــاري  الســجل  ملعامــات  نافــذة  وإنشــاء 

التســهيات  وتحديــد  التجاريــة  والشــركات  املؤسســات  أوضــاع 

بهــا.  الضريبيــة  واإلعفــاءات 

 وأوضــح معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس هيئــة املنطقــة 

االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم » إن هــذه االتفاقيــة تعــزز العاقــة 

الرغبــة  وتؤكــد  والــوزارة  الهيئــة  بيــن  املشــترك  والعمــل  القائمــة 

فــي تحقيــق األهــداف املأمولــة فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة 

بالدقــم مــن خــال التعــاون وبــذل الجهــد لرفــد املنطقــة بإجــراءات 

هــذه  مــن ضمــن  ان  بالســرعة والشــفافية، كمــا  تتميــز  مبســطة 

واملؤسســات  الشــركات  بتســجيل  تعنــى  دائــرة  إنشــاء  االتفاقيــة 

فــي  التصــرف  تتولــى  بالهيئــة 

يتــم  والتــي  املعامــات  انجــاز 

فيهــا تدويــن معلومــات التجــار 

وأصحــاب االعمــال والشــركات 

فــي  اعمالهــا  تمــارس  التــي 

هنالــك  يوجــد  ،كمــا  املنطقــة 

مــن قبــل هــذه الدائــرة  تعــاون 

والــوزارة عبــر وســائل االتصــال 

الحديثــة وذلــك لســرعة انجــاز 

املعامــات.

التفاهــم  مذكــرة  تحتــوي  كمــا 

فــي  اختصاصــات  بنــود  علــى 

قانــون  واحــكام  التجــاري  الســجل  قانــون  احــكام  تطبيــق  مجــال 

التعديــن،  قانــون  احــكام  وتطبيــق  املوحــد  الصناعــي  التنظيــم 

االختصاصــات  ممارســة  فــي  الــوزارة  محــل  الهيئــة  تقــوم  حيــث 

الضبطيــة  صفــة  ومنــح  والرقابــة  بالترخيــص  املتعلقــة  واملهــام 

تدريــب  إلــى  إضافــة  الحاجــه  بحســب  الهيئــة  ملوظفــي  القضائيــة 

التجــاري. الســجل  أعمــال  علــى  الهيئــة  موظفــي 

جانب من توقيع املذكرة

توقيع املذكرة جاء بهدف ربط نظام الهيئة بالنظام اآللي للمحطة الواحدة

مسقط – 5 فبراير 2014م 

نظمت هيئة املنطقة االقتصادية 

االدعــاء  مــع  بالتعــاون  الخاصــة 

العــام دورة تدريبيــة فــي الضبطيــة 

املوظفيــن  مــن  لعــدد  القضائيــة 

املختلفــة  املجــاالت  فــي  املختصيــن 

ذات العاقــة امتــدت 5 أيــام والتــي 

مــن شــركة  حضرهــا متخصصيــن 

وشــركة  الجــاف  للحــوض  عمــان 

هدفــت  حيــث  الدقــم،  مينــاء 

تنميــة  الــى  التدريبيــة  الــدورة 

واحاطتهــم  املتخصصيــن  مهــارات 

الجزائيــة  واإلجــراءات  بالقوانيــن 

وواجبــات  وصاحيــات  وانقضائهــا  العموميــة  الدعــوى  وماهيــة 

والتفتيــش  التحفظيــة  واإلجــراءات  القضائــي  الضبــط  مأمــور 

كمــا تطرقــت الــدورة الــى قوانيــن حمايــة البيئــة ومكافحــة التلــوث 

التلــوث.   مــن  الشــرب  ميــاه  مصــادر  حمايــة  وقانــون 

الجديــر بالذكــر ان قــام بإلقــاء املحاضــرات عــدد مــن املختصيــن 

مســاعد  الشــيدي  درويــش  بــن  محمــد  وهــم   العــام  االدعــاء  فــي 

عــام  ادعــاء  رئيــس  الحب�ســي  احمــد  بــن  وابراهيــم  العــام  املدعــي 

وســعيد بــن محمــد املقبالــي رئيــس ادعــاء عــام وناصــر بــن محمــد 

العــام. املدعــي  مســاعد  الرحبــي 

جانب من الدورة

الهيئة تدعم موظفيها بدورة في »الضبطية القضائية« بالتعاون مع االدعاء العام
داخل العدد...

الجابري يستقبل فريق نادي الصحفيين
 السنغافوري 

الجابري خالل تدشينه موقع نظم
املعلومات الجغرافية 

الهيئة تنظم يوما للصحة

رّوج في مــــــــــــــــــــــــجلة
ُ
الهيــــــــــــــــــــــئة ت

  الطــــــــيران الُعماني

مشاركة مميزة في ملتقى العائلة األول
 لـ عام 2014
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بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  نظمــت 

ممثلــة فــي قســم املــوارد البشــرية بالتعــاون مــع مستشــفى 

الرفاعة يوما للصحة والذي شــمل فحوصات للكشــف 

وفحوصــات  الــدم  فــي  الســكر  ارتفــاع  مســتوى  عــن 

لقيــاس ضغــط الــدم وأخــر ملؤشــر كتلــة الجســم حيــث 

لقــى يــوم الصحــة تفاعــا مــن قبــل موظفــي الهيئــة وذلــك 

نتائجهــم الصحيــة. ملعرفــة 

هــذه  ان   « مشــتريات  أخصائــي  البــادي  مســعود  وعبــر 

بشــكل  بهــا  القيــام  ويجــب  مهمــة  الدوريــة  الفحوصــات 

دوري وذلــك لســامة اجســامنا وحفاضــا علــى الصحــة 

اإلهمــال  بســبب  تتــأزم  قــد  التــي  للمخاطــر  وتــداركا 

املعمريــة  رحمــة  وأضافــت  الدوريــة،  الفحوصــات  فــي 

املــوارد  قســم  ان  بشــرية  مــوارد  اخصائــي  مســاعدة 

البشــرية فــي الهيئــة يحــرص علــى ســامة املوظفيــن مــن 

خــال اجــراء الفحوصــات الدوريــة التــي تســاعدهم علــى 

الصحيــة. حالتهــم  تتبــع 
عدد من موظفي الهيئة خال عملية الفحص

الهيئة تنظم يوما للصحة
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إدارة  رئيــس مجلــس  الجابــري  بــن ســعيد  يحيــى  اســتقبل معالــي 

هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي مبنــى الحــوض 

مــن   36 يضــم  الســنغافوري  الصحفييــن  نــادي  فريــق  الجــاف 

اللقــاء  خــال  تــم  اإلعــام  وســائل  بعــض  وممثلــي  اإلعامييــن 

الســلطنة  بيــن  واســتثمارية  اقتصاديــة  مواضيــع  عــدة  مناقشــة 

والفــرص  املنطقــة  مزايــا  واســتعراض  ســنغافورة  وجمهوريــة 

املجــاالت  فــي  البلديــن  بيــن  التعــاون  وحجــم  بهــا  االســتثمارية 

االقتصاديــة.

وأكــد معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري خــال اللقــاء مــدى عمــق 

الصديقيــن  البلديــن  بيــن  املشــترك  التجــاري  والتعــاون  العاقــة 

ومــد أهميــة رفــع مســتوى التعــاون خــال املرحلــة القادمــة وأشــار 

الــى اســتراتيجية موقــع املنطقــة علــى بحــر العــرب ومــدى أهميتهــا 

الــى  الوصــول  يســهل  الــذي  البحــري  موقعهــا  مــن  االســتفادة 

عامليــة. اقتصاديــة  مناطــق 

بالهيئــة  املســتثمرين  خدمــات  مديــر  الحســني  صالــح  قــام  كمــا 

بعــرض مرئــي عــن املنطقــة واســتعرض خــال العــرض الفــرص 

كمــا  املنطقــة  فــي  املتاحــة  والتســهيات  والحوافــز  االســتثمارية 

املســتقبلية  واملشــاريع  تنفيذهــا  الجــاري  املشــاريع  الــى  تطــرق 

املتوفــرة. والفنــادق  األساســية  البنــى  جاهزيــة  ومــدى 

وقــد أبــدى الفريــق الســنغافوري ســعادته بعــد ان تــم اســتعراض 

استفســارات  علــى  والــرد  النقــاش  بــاب  وفتــح  املنطقــة  مرئيــات 

االعامييــن وفــي ختــام اللقــاء قــام معالــي الرئيــس بتســليم هدايــة 

تذكاريــة الــى رئيــس فريــق الصحفييــن الســنغافوري.

الجابري يستقبل فريق نادي الصحفيين السنغافوري 

جانب من تسليم الهدية التذكارية

مسقط 23 فبراير 2014م

دشــن معالــي يحيــى بــن ســعيد الجابــري رئيــس مجلــس ادارة هيئــة 

املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم موقعــا لـــ نظــم املعلومــات 

الجغرافيــة الــذي يعتبــر أحــد أهــم املشــاريع التــي يبنــاه فريــق قســم 

نظــم املعلومــات الجغرافيــة بالهيئــة ، حيــث  يشــمل املوقــع علــى 

وتصنيــف  االقتصاديــة  للمنطقــة  الشــامل  املخطــط  خارطــة 

مشــاريع  إحرامــات  متضمنــا  لألســتثمار  املخصصــة  االرا�ســي 

بيانــات  مثــل  املــكان  طوبوغرافيــة  وتفاصيــل  األساســية  البنيــة 

خطــوط الكنتــور واالرتفاعــات  وشــبكات االوديــة ، والتــي تهــدف 

فــي معرفــة الوضــع الجغرافــي باملنطقــة  الــى مســاعده املختصيــن 

مثــل  االساســية  للبنيــة  مختلفــة  بيانــات  املوقــع  ســيوفر  كمــا   ،

علــى  ستســاعد  والتــي  واالتصــاالت  والكهربــاء  امليــاه  خطــوط 

التخطيــط الســليم وايصــال الخدمــات الــى املســتثمرين فــي اســرع 

وقــت ممكــن.

مــن جانــب اخــر فــإن النظــام سيســهل تحديــد املواقــع الجغرافيــة 

املــراد الوصــول إليهــا باســتخدام أداة االحداثيــات )Y&X( وحــدود 

املخططــات الرئيســية املوزعــة علــى 8 مناطــق وهــي مينــاء الدقــم 

والحــوض الجــاف واملنطقــة الســياحية واملدينــة الســكنية ومركــز 

املدينــة ومناطــق صناعيــة خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة وصناعــات 

ان  كمــا  وغيرهــا.  الســمكية  للصناعــات  ومنطقــة  بتروكيماويــة 

املعلومــات  عــن  واالستفســار  البحــث  عمليــات  يســهل  النظــام 

القــرارات  اتخــاذ  فــي  بدورهــا  تســاهم  والتــي  واملكانيــة  الوصفيــة 

واإلجــراءات املناســبة.

األقمــار  مــن  صــور  بأخــر  املوقــع  دعــم  تــم  انــه  بالذكــر  الجديــر 

الصناعيــة لعــام 2014 م  ومقارنتهــا بالصــور الجويــة الســابقة 

والســابقة  الحاليــة  الفروقــات  ومعاينــة  بالهيئــة  واملتوفــرة 

الدقــم.   بمنطقــة 

رئيس الهيئة يدشن موقعا لـ نظم املعلومات الجغرافية 

جانب من تسليم الهدية التذكارية



الدقم  10 فبراير 2014م

أكثــر  بإصــاح  مؤخــرا  الجــاف  للحــوض  عمــان  شــركة  احتفلــت 

مــن مائتــي ســفينة مــن مختلــف التخصصــات واألحجــام لتســجل 

بذلــك رقمــا جديــدا فــي قائمــة اإلنجــازات التــي حققتهــا منــذ بــدء 

التدشــين فــي عــام 2011 .

مــن  ســفن  بإصــاح  اإلنتــاج  قســم  خــال  مــن  الشــركة  وقامــت 

املتحــدة  الواليــات  املثــال  ســبيل  علــى  منهــا  الــدول  مختلــف 

قبــرص،  الدنمــارك،  أملانيــا،  ســنغافورة،  اليونــان،  األميركيــة، 

والتــي  الــدول  مــن  وغيرهــا  اليابــان،  الهنــد،  الفلبيــن،  تركيــا، 

التســويق  فريــق  خــال  مــن  الجــاف  الحــوض  شــركة  حرصــت 

فــي  التســويقية  والزيــارات  التخصصيــة  املعــارض  فــي  مشــاركاتها 

دول أوروبــا وشــرق آســيا وأوروبــا الشــرقية أن تلــج لهــذه األســواق 

بالتعــاون مــع وكائهــا الذيــن يغطــون قــارة الكــرة األرضيــة .. وقــال 

أن  الســالمي  أحمــد  بــن  الشــيخ خليــل  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 

الشــركة حققــت إنجــازا جديــدا يضــاف لرصيدهــا وذلــك بإصــاح 

والتابعــة   200 رقــم  الســفينة 

لشــركة ميرســك العامليــة وتعــد 

مــن أكبــر الشــركات العاملــة فــي 

مجــال الحاويــات والشــحن علــى 

مســتوى العالــم وهــذا يرفــع مــن 

اســم الشــركة عامليــا فــي التعامــل 

العاملــة  الشــركات  كبريــات  مــع 

البحريــة  املاحــة  مجــال  فــي 

وبنــاء عامــة تجاريــة يذيــع صيتهــا وفــي فتــرة قصيــرة. وأضــاف نائــب 

مــع  احتفاليــة  بتنظيــم  قامــت  الشــركة  أن  التنفيــذي  الرئيــس 

طاقــم الســفينة ميرســك لتتويجهــا الرقــم 200 مــن ضمــن الســفن 

التــي تــم إصاحهــا فــي الحــوض بالدقــم وشــارك فــي الحفــل طاقــم 

الســفينة بحضــور بعــض املســئولين مــن اإلدارة العليــا والرئيــس 

لتوطيــد  الطرفيــن  بيــن  تذكاريــة  هدايــا  تبــادل  وتــم  التنفيــذي 

مســتقبلية. متينــة  شــراكة  وبنــاء  بينهــم  القائمــة  العاقــات 

عمان للحوض الجاف تحتفل بإصاح أكثر من 200 سفينة

جانب من اعمال الصيانة

تعمــل  الشــركة  أن  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  الســالمي  وأشــار 

فــي  عمائهــا  رضــاء  كســب  وهــي  املــدى  طويلــة  اســتراتيجية  وفــق 

ســوق تعتبــر تنافســية علــى قــدر عــال مــن الخبــرة واألقدميــة فــي 

الســوق ونحــن شــركة ال يتجــاوز عمرهــا الثاثــة أعــوام معتمديــن 

علــى عوامــل عــدة تأهلنــا لنكــون فــي الصــدارة وهــي األيــدي العاملــة 

التنافســية  واألســعار  املؤهلــة،  الوطنيــة  والقــوى  املحترفــة، 

الحديثــة  والتكنولوجيــا  العميــل  تر�ســي  بجــودة  املرتبطــة 

العماقــة. الســفن  مختلــف  إصــاح  فــي  املســتخدمة 
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قامــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ممثلــة فــي 

دائرة العاقات العامة واالعام ودائرة خدمات املســتثمرين 

الخــاص  واالعــان  للنشــر  الوطنيــة  الشــركة  مــع  بالتعــاون 

 Wings Of( باإلعانــات الترويجيــة فــي مجلــة اجنحــة عمــان

مــع شــركة الطيــران العمانــي بخطــة  التــي تصدرهــا   )Oman

ترويجيــة ودعائيــة للمنطقــة تســتمر 12 شــهرا والتــي تشــمل 

تمريــر عــدد مــن الحــزم الدعائيــة واالخباريــة فــي املجلــة التــي 

بدورهــا تــوزع فــي املطــارات والطائــرات وعــدد مــن الســفارات 

والفنــادق ومنافــذ الشــركة فــي انحــاء مختلفــة مــن العالــم كل 

ألــف نســخة.  عــدد 21  بياناتهــم  شــهر حيــث تطبــع بحســب 

كمــا ســيكون توزيــع املجلــة منهــا 15 ألــف نســخة فــي طائــرات 

نســخة  الشــركة و4 االف  ومنافــذ  العمانــي  الطيــران  شــركة 

فــي الفنــادق وأخــرى فــي الســفارات وغيرهــا، كمــا ارتــأت الهيئــة 

بعــد دراســتها لهــذه الحملــة الدعائيــة جــدوى تأثيــر الرســائل 

االعانيــة والدعائيــة ملــا لهــا مــن األثــر الفاعــل فــي تعــرض شــريحة 

والتــي  العالــم  حــول  واملســتثمرين  املســافرين  مــن  واســعة 

ســتكون مدهــا ســنة كاملــة أي 12 عــدد، وبذلــك يرجــع األثــر 

اإليجابــي واملــردود لصالــح أعمــال الهيئــة.           رّوج في مــــــــــــــــــــــــجلة
ُ
الهيــــــــــــــــــــــئة ت

 الطــــــــيران الُعماني

إضاءات
التوتــر  مــن  لتتخلــص  الفّعالــة  االســتراتيجيات  مجموعةمــن  هنالــك 

يســتخدمها الناجحــون عنــد تعرضهــم للتوتــر، ويكمــن التحــدي الفعلــي 

فــي معرفــة الوقــت األمثــل الســتخدامها: 

ثّمن ما تملك

العــام  فــي حياتــك فهــذا يحســن مزاجــك  تأمــل األمــور وثمــن وجودهــا 

النــه يقلــل مــن إفــراز هرمــون الكورتيســول )cortisol( املســبب للتوتــر. 

يوميــا  يعملــون  الذيــن  األشــخاص  أن  الدراســات  إحــدى  أثبتــت  وقــد 

ويتخــذون موقفــا إيجابيــا تجــاه األشــياء مــن حولهــم، يتمتعــون بمــزاج 

جيــد ويشــعرون بالحيويــة. 

 ال تسأل »ماذا لو؟« 

فهــذا الســؤال ســيزيد األمــر ســوءا؛ فاســتغراق الوقــت فــي القلــق حــول 

إمكانــات حــدوث أمــر مــا، ســيمنعك مــن إيجــاد مــا يخفــف مــن درجــات 

التوتــر لديــك، ويبقيــك تحــت تأثيــره. 

 كن إيجابيا

مــن خــال  التوتــر،  مــن  األفــكار اإليجابيــة تســاعدك علــى التخفيــف 

التركيــز علــى أمــور غيــر مثيــرة للقلــق علــى اإلطــاق. وتكمــن الصعوبــة 

ملــيء  ورأســك  بالتوتــر  تشــعر  وأنــت  إيجابيــة  أفــكار  عــن  البحــث  فــي 

باألفــكار الســلبية. لذلــك، فكــر بأمــر إيجابــي حــدث معــك خــال هــذا 

اليــوم، فــإن لــم تجــد تذكــر األمــور اإلبجابيــة التــي حدثــت قبــل أيــام أو 

حتــى قبــل أســبوع، فالهــدف هنــا هــو أن تبحــث عــن أمــر إيجابــي لتحــول 

انتباهــك إليــه عندمــا ينتابــك التوتــر. 

انفصل عن العالم من حولك

مــن الســهل أن تتخلــص مــن التوتــر وتتحكــم بــه عندمــا تنقطــع عمــا 

تعــرض  الســاعة  مــدار  علــى  تعمــل  فعندمــا  آلخــر،  وقــت  مــن  حولــك 

االنقطــاع  الصعــب  مــن  لكــن،  ودواعيــه.  مســبباته  مــن  ملزيــد  نفســك 

عــن العمــل وعــن العالــم مــن حولــك مــع وجــود التكنولوجيــا الحديثــة. 

لذلــك، اختــر األوقــات التــي تناســبك لتقــوم فيهــا بغلــق هاتفــك النقــال 

العمــل  فــي  الوقــت ســيعتاد زمــاؤك  مــرور  وبريــدك اإللكترونــي، ومــع 

علــى عــدم االتصــال بــك فــي هــذه األوقــات. 

 )caffeine( قلل من تناول الكافيين 

األسا�ســي  املصــدر  وهــو  األدريناليــن،  إفــراز  يحفــز  الكافييــن  تنــاول 

تنشــط  التــي   )fight-or-flight response( والفــر«  »الكــر  الســتجابة 

االنفعــال واالســتعداد للقتــال عنــد التعــرض ألي مــن مســببات التوتــر. 

العقانــي  التفكيــر  مــن  يحــد  االســتجابات  هــذه  ملثــل  التعــرض  إن 

االنفعــال،  نســبة  لديــك  ترتفــع  الكافييــن  تتنــاول  فعندمــا  واملنطقــي؛ 

وبالتالــي يطغــى علــى تصرفاتــك. كمــا أنــه قــد يصيــر مزمنــا علــى املــدى 

الطويــل.

بقلم : ترافيس برادبيري

مجلة فوربس
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نظمــت هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم يومــا عائليــا 

وكســر  العمــل  أجــواء  مــن  اخراجهــم  بهــدف  ملوظفيهــا  مفتوحــا 

كان  والــذي  واملــرح  والســرور  البهجــة  أجــواء  الــى  الرتابــة  حاجــز 

البيــدار(،  )مزرعــة  بــركاء  بواليــة  الريفيــة  االســتراحات  بأحــد 

حيــث حضــر امللتقــى عــدد مــن موظفــي الهيئــة بصحبــة عائاتهــم 

التــي  املعشــب واأللعــاب  بالفعاليــات وامللعــب  اســتمتعوا  الذيــن 

علــى  والرســم  الحصــان  ركــوب  الــى  إضافــة  لألطفــال  خصصــت 

ثقافيــة  بمســابقات  للملتقــى  املنظــم  الفريــق  قــام  الوجــوه، كمــا 

لرفــع مســتوى وعــي املوظفيــن بأعمــال هيئــة املنطقــة االقتصاديــة 

بالدقــم. الخاصــة 

مشاركة مميزة في ملتقى العائلة األول لـ عام 2014

بدورهــا  والتــي  إضافيــة  ميــزه  مــن محافظــة مســقط  قربهــا  وكان 

العاقــات  دائــرة  مــع  التنســيق  تــم  كمــا  اليهــا  الوصــول  تســهل 

املوقــع«. خريطــة  رســم  فــي  واالعــام  العامــة 

وذكــر املوظــف مبــارك البلو�ســي » حضــرت الــى امللتقــى بصحبــة 

عائلتــي واســتمتعت كثيــرا باملشــاركة كمــا ان أجــواء امللتقــى كانــت 

مميــزة وتنظيمــه كان رائعــا واســتفدت مــن املســابقات الثقافيــة 

ومشــاريع  اعمــال  عــن  أكثــر  وتفاصيــل  معلومــات  اكســبتني  التــي 

بالدقــم«.  الهيئــة 

الجيــر بالذكــر ان قامــت الهيئــة بالتعــاون مــع شــركة تيــاره عمــان 

)Tiara Oman( فــي تنظيــم امللتقــى والتــي كان لهــا اســهام كبيــر فــي 

إضافــة املزيــد مــن البهجــة والســرور.

 املشاركون يعبرون عن سعادتهم ويشيدون بحسن التنظيم 

وذكــر ممتــاز البلو�ســي مديــر الخدمــات بالهيئــة وأحــد منظميــن 

امللتقــى » ان امللتقــى تــم تجهيــز فقراتــه ضمــن جــدول يشــمل كل 

املشــاركين وتــم تزويــد الفعاليــة بالوجبــات واملشــروبات املختلفــة 

األركان  مــن  عــدد  توزيــع  تــم  حيــث  األطفــال  حــض  نن�ســى  ولــم 

البهجــة  إضفــاء  بهــدف  لهــم  والســكاكر  بالحلويــات  الخاصــة 

امللتقــى«.  هــذا  فــي  والســرور 

ان   « األول  العائلــة  ملتقــى  فــي  منظمــة  الخنجيــة  لبنــى  وذكــرت 

اختيــار مــكان االســتراحة الريفيــة )املزرعــة( لــه تأثيــر مميــز لــدى 

بمســاحه  تميــزت  انهــا  حيــث  املشــاركين  وأطفالهــم  املوظفيــن 

الســباحة  وحــوض  الخضــراء  الرقعــة  الــى  إضافــة  مناســبة 

الجميــع  فيهــا  اســتمتاع  والتــي  والجميلــة  الحديثــة  والتشــطيبات 
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