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دولــة  احتلت  قنا:   - الــدوحــة 
دول  بين  الثالثة  المرتبة  قطر 
من  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
حيث حجم التبادل التجاري مع 
قدرها  بمساهمة  الــعــالــم  دول 
ذلك  جــاء  دوالر.  مليار   ١٥٩٫١
مجلة  مــن  الــجــديــد  الــعــدد  فــي 
الخليج  في  الصناعي  «التعاون 
منظمة  تصدرها  التي  العربي» 
الصناعية  لالستشارات  الخليج 
(جــويــك) وتــضــمــن تــقــاريــر عن 
صناعة المواد الغذائية في دول 
الــمــجــلــس ومــالمــح ومــؤشــرات 
فــي  الـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــجـــارة  أداء 
دور  بــــجــــانــــب  الــــــــــدول،  هــــــذه 
التنمية  فــي  وأهــمــيــتــه  الـــمـــرأة 
كما  الــتــعــاون.  بــدول  الصناعية 
تــضــمــن الـــعـــدد تــقــديــم تــقــريــر 
أداء  ومـــؤشـــرات  عـــن «مـــالمـــح 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة فـــي دول 
ــا أن  مــجــلــس الـــتـــعـــاون»، مــبــيــنً
ـــمـــركـــز  اإلمـــــــــــــارات احــــتــــلــــت ال

التبادل  حجم  حيث  من  األول 
ـــعـــالـــم  ال دول  مـــــع  الـــــتـــــجـــــاري 
كــافــة، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة هــذا 
 ٦١١٫٩ نحو   ٢٠١٢ عــام  التبادل 
الــســعــوديــة  تلتها  دوالر،  مــلــيــار 
مليار   ٥٤٤٫٧ قدرها  بمساهمة 
الــمــرتــبــة  فــي  قــطــر  ثــم  دوالر، 
بمساهمة  الكويت  تلتها  الثالثة، 
ثم  دوالر،  مليار   ١٤٢٫١ قدرها 
قدرها  بمساهمة  عمان  سلطنة 
٨٠٫٢ مليار دوالر، ثم البحرين 
مليار   ٣٦٫٨ قــدرهــا  بمساهمة 
الـــمـــجـــلـــة  ـــــشـــــرت  ون دوالر». 
تــــقــــريــــًرا عــــن صـــنـــاعـــة الـــمـــواد 
الــمــجــلــس  دول  فــــي  الـــغـــذائـــيـــة 
ــــتــــي تـــحـــظـــى بــــالــــمــــزيــــد مــن  ال
المهم  لدورها  نظًرا  االهتمام، 
فــــي تــحــقــيــق األمــــــن الـــغـــذائـــي 
إلى  التقرير  وأشــار  الخليجي، 
أن قــطــاع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
مـــــن األنــــشــــطــــة الـــمـــهـــمـــة فــي 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة فــي دول 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
هـــذا  مـــثـــل   ٢٠١٣ عــــــام  وفــــــي 
بــالــمــائــة   ١١٫٨ حـــوالـــي  الــقــطــاع 

الصناعات  مصانع  إجمالي  من 
 ٤٫٩ وحــــــوالــــــي  الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، 
بــالــمــائــة مـــن مــجــمــوع األمــــوال 

من  بالمائة  و١٤٫٢  المستثمرة، 
العاملين.  عدد  إجمالي 

ــــه قــــــــال الـــســـيـــد  ــــب مــــــن جــــان

العقيل  حــمــد  بــن  الــعــزيــز  عــبــد 
(جـــــويـــــك)  ــــــعــــــام لــــــ األمــــــيــــــن ال
فـــرًصـــا  تـــطـــرح  الـــمـــنـــظـــمـــة  إن 

اســتــثــمــاريــة تــحــقــيــًقــا لــلــتــنــمــيــة 
إن  ـــيـــجـــيـــة،  الـــخـــل الـــصـــنـــاعـــيـــة 
مستمر  بشكل  تــقــوم  المنظمة 
ـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص  بــــطــــرح ال
الــصــنــاعــيــة والـــتـــرويـــج لــهــا في 
بالتنسيق  المجلس  دول  جميع 
مــع غـــرف الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــتــجــارة،  الصناعة  ووزارات 
المؤتمرات  مــن  الــعــديــد  ضمن 
والـــمـــنـــتـــديـــات االســـتـــثـــمـــاريـــة، 
في  «استثمر  منتدى  وأبرزها 
ــبــحــريــن»، ومـــعـــرض «صــنــع  ال
فـــي قــطــر» ومــنــتــدى الــفــرص 
الــصــنــاعــيــة الــثــالــث بــجــدة الــذي 
الصناعية  المدن  هيئة  نظمته 
ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة «مــــــدن»، 
وفـــي «مــلــتــقــى مــصــنــعــي مـــواد 
(جــويــك)  نظمته  الـــذي  الــبــنــاء» 
فــي أبــريــل الــمــاضــي بــالــدوحــة، 
ومــــؤخــــًرا فـــي مــنــتــدى فــرص 
ــــاعــــي فـــي  ــــصــــن االســـــتـــــثـــــمـــــار ال

لقصيم.  ا

ونــــــّوه بـــــأن (جــــويــــك) تــقــوم 
بــــــإجــــــراء دراســـــــــــات لـــتـــحـــديـــد 
ـــة الـــتـــي  ـــمـــاري ـــث ــــفــــرص االســـت ال
دول  فـــي  تــدعــمــهــا  أن  يــمــكــن 
ــيــجــي  مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــل
تحليل  إلــى  بــاالرتــكــاز  والــيــمــن 
ــتــعــرف  الـــعـــرض والـــطـــلـــب، وال
عـــلـــى أحــــــدث الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــمــــمــــارســــات 
الــصــنــاعــيــة الــنــظــيــفــة، وتــقــديــم 
مضافة  قيمة  تشكل  منتجات 
عـــــبـــــر اســــــتــــــخــــــدام الـــــــمـــــــوارد 
الــمــجــلــس،  دول  فـــي  الــمــتــاحــة 
عينيها  نصب  تضع  أنها  مؤكًدا 
الـــفـــرص  تـــقـــديـــم  ــــواصــــل  ت أن 
االســــتــــثــــمــــاريــــة، الــــتــــي تـــهـــدف 
لــــزيــــادة تـــدفـــق االســـتـــثـــمـــارات 
تتيح  حيث  المنطقة،  دول  إلى 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــراغـــبـــيـــن فــي 
الــمــجــلــس  دول  فــي  االســتــثــمــار 
فيه  لــمــا  اســتــثــمــاراتــهــم  تــوجــيــه 

الخليجي. االقتصاد  خير 

قطر في المرتبة الثالثة خليجيًا في التجارة مع العالم
بقيمة١٥٩٫١ مليار دوالر 

تــنــظــم   :  ]  - الــــدوحــــة 
الـــتـــنـــمـــوي  الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة 
واإلحــــــــصــــــــاء بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
مـــركـــز األبـــــحـــــاث اإلحـــصـــائـــيـــة 
للدول  والتدريب  واالقتصادية 
اإلســــالمــــيــــة ومـــــقـــــره أنــــقــــرة، 

ورشـــــــة عـــمـــل عــــن إحــــصــــاءات 
الـــســـيـــاحـــة الــــيــــوم - فــــي فــنــدق 
اإلنتركونتننتال ( دوحة سيتي).

الــورشــة  هـــذه  تنظيم  ويــأتــي 
في إطار الجهود الرامية إلى بناء 
للعاملين  اإلحصائية  الــقــدرات 

وشبه  الحكومية  األجــهــزة  فــي 
لطلبات  واستجابة  الحكومية، 
كما  المعنية  والهيئات  الــوزارات 
تـــأتـــي هــــذه الــــورشــــة اســتــجــابــة 
لــلــتــوصــيــات الـــدولـــيـــة الـــصـــادرة 
عــن الــلــجــنــة اإلحــصــائــيــة لألمم 

الخامسة  دورتــهــا  فــي  المتحدة 
واألربــعــيــن والــتــي انــعــقــدت في 
نيويورك شهر مارس المنصرم 
مــن هـــذا الـــعـــام، حــيــث وافــقــت 
ـــــدول  ـــمـــاد ال الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى اعـــت
اإلحصائية  للتوصيات  األعــضــاء 
السياحة  منظمة  عــن  الــصــادرة 

العالمية عام ٢٠٠٨. 
وتـــــهـــــدف ورشــــــــة الــــعــــمــــل - 
إلــى  أيام-  ثـــالثـــة  تــســتــمــر  الـــتـــي 
تــعــريــف الــمــشــاركــيــن بــأهــمــيــة 
ــــوع مــــن اإلحـــــصـــــاءات  ــــن هـــــذا ال
فـــــي قــــيــــاس مـــســـاهـــمـــة قـــطـــاع 
الوطني،  االقتصاد  في  السياحة 
ـــــق الـــــتـــــعـــــرف عــلــى  عــــــن طـــــري
المفاهيم والتعاريف واألساليب 
اإلحـــصـــائـــيـــة الــمــســتــخــدمــة في 

قياس قطاع السياحة. 
كـــمـــا تــــهــــدف الــــــورشــــــة إلـــى 
تــــحــــديــــد مــــــصــــــادر الــــبــــيــــانــــات 
وتدريب  الجانب،  بهذا  المتعلقة 
تصميم  كيفية  على  المشاركين 
الــمــســوح األســـريـــة والــمــؤســســيــة 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـيـــاحـــة ونـــشـــر 
نــتــائــجــهــا. حــيــث ســتــتــم دراســـة 
الــتــجــربــة الــتــركــيــة واالســتــفــادة 
ـــيـــن  ـــي مــــــن خــــــبــــــرات اإلحـــصـــائ

األتـــــــــــــــــراك ومــــــــــن الــــــــــــدروس 
الدولي  الصعيد  على  المستفادة 
واســتــخــدام  الــقــيــاس  عملية  فــي 
الفرعي  الحساب  لبناء  البيانات 
صياغة  وفـــي  لــلــســيــاحــة،  الــتــابــع 
الــــســــيــــاســــات ورصــــــــد الـــتـــقـــدم 
في  السليمة  الـــقـــرارات  واتــخــاذ 

هذا المجال. 
ويـــشـــارك فـــي ورشــــة الــعــمــل 
مــــمــــثــــلــــون عــــــن الـــــعـــــديـــــد مــن 
واإلدارات  والــهــيــئــات  الـــــوزارات 
للمشاركين  وســيــتــاح  الــمــعــنــيــة، 
األدلــة  مــن  نسخ  على  الــحــصــول 
الــدولــيــة  بــالــتــوصــيــات  المتعلقة 
والــصــادرة  بالسياحة  المتعلقة 

عن منظمة السياحة العالمية.
 ٢٠٣٠ قــطــر  رؤيـــة  أن  يــذكــر 
قد أوضحت «أن الدولة تهدف 
الى بناء اقتصاد متنوع يتناقص 
ـــــمـــــاده عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــات  اعـــــت
الــهــيــدروكــربــونــيــة وتــتــزايــد فيه 
الــخــاص  الـــقـــطـــاع  دور  أهــمــيــة 
ــنــافــســيــتــه»،  ويـــحـــافـــظ عـــلـــى ت
ـــســـيـــاحـــة فــي  ويـــــأتـــــي قــــطــــاع ال
مــقــدمــة الـــقـــطـــاعـــات الــمــؤهــلــة 
لــــلــــنــــهــــوض وتــــحــــقــــيــــق تـــقـــدم 

ملموس على المدى القريب.

ورشة عمل حول إحصاءات السياحة اليوم

Ooredoo: تحويل عرض 
البيانات أثناء التجوال إلى دائم

عرضها  أن  أمــس   Ooredoo أعلنت   :]  - الــدوحــة 
مجلس  دول  فــي  الــتــجــوال  أثــنــاء  الــبــيــانــات  كمية  لمضاعفة 
دائــًمــا!  عــرًضــا  أصبح  قــد   Ooredoo جــواز  لعمالء  الــتــعــاون 
عمالء  يحصل  ريــال،   ١٠٠ مقابل  أنه  الى  الشركة  وأشــارت 
١٠٠ دقيقة  جواز Ooredoo أثناء سفرهم إلى الخارج على 
من  غيغابايت   ١ وعــلــى  الــتــجــوال  أثــنــاء  الــمــكــالــمــات  إلجـــراء 
خدمة  شــركــاء  شبكات  على  الــتــجــوال  أثــنــاء  الــجــوال  بــيــانــات 
٦٠ دولة (تشمل دول مجلس  جواز Ooredoo في أكثر من 

التعاون).
وبــمــوجــب الــعــرض الــدائــم الــجــديــد ســتــوفــر خــدمــة جــواز 
يمكن  والتي  البيانات،  من  إضافية  غيغابايت   ١  Ooredoo

الخليج.  دول  من  أي  في  التجوال  أثناء  استخدامها 
جميع  على  للعمل  صالح   ooredoo جواز  أن  إلى  ونوهت 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  فــي  الــمــوجــودة  الشبكات 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وســلــطــنــة ُعــمــان والــبــحــريــن 
والــكــويــت، كــمــا يــمــكــن اســتــخــدام هـــذه الــخــدمــة الــمــبــتــكــرة 
في  «اتصاالت»  شبكة  على   ٤G الرابع  الجيل  شبكات  على 
المملكة  في  و»موبايلي»  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

عمان.  سلطنة  في   «Ooredoo«و السعودية  العربية 
خــدمــات  يــوفــر  مــشــغــل  أول  كــانــت   Ooredoo أن  يــذكــر 
الــتــجــوال عــلــى شــبــكــة ٤G فـــي قــطــر، ومـــن بــيــن شــركــات 
صالحة   Ooredoo جـــواز  وخــدمــة   .Ooredoo مــجــمــوعــة 
العميل  كــان  ســواء  بسهولة  تجديدها  ويمكن  أســبــوع  لمدة 
يمكن   ،  Ooredooجــواز ولتفعيل  خارجها.  أو  قطر  داخل 
لــعــمــالء «الــشــهــري» إرســـال رســالــة قــصــيــرة تــحــتــوي الــرمــز 
إرسال  فيمكنهم  عمالء «هال»  أما   ،١١٤ الرقم  إلى   «OP»

.١٢١ الرقم  إلى   «OP» بالرمز نصية  رسالة 
والــبــيــانــات  االتـــصـــال  دقــائــق  كــل  الــعــمــالء  اســتــخــدم  وإذا 
فسوف   ،Ooredoo جــواز  خدمة  انتهاء  قبل  بهم  الخاصة 
١ ريـــال  يــحــصــلــون عــلــى أســـعـــار مــخــفــضــة تــلــقــائــًيــا بــقــيــمــة 
الشبكات  على  مستخدم  غيغابايت  لكل  ريــال  و١  للدقيقة 

الشريكة.


