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الهيئة تنوي إقامة امعرض بالدوحة خال 2015

»السياحة« تطرح مناقصة عامية لتنظيم »وورلد عباية شو«
الدوحة - محمد الجبالي  «

كشفت مصادر مطلعة لـ »ب« 
لــلــســيــاحــة  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  أن 
طرحت منذ أيام مناقصة عامية 
لتنظيم معرض جديد يقام في 
قطر للمرة اأولى باسم »وورلد 
عباية شو« وذلك إقامته بشكل 

رسمي خال عام 2015.
وأشــــــارت امـــصـــادر إلــــى أن هــذه 
امــنــاقــصــة تــقــدم لــهــا الــعــديــد من 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــيـــة وامـــحـــلـــيـــة 
حــيــث تــوجــد مــواصــفــات خاصة 
لـــــلـــــمـــــعـــــرض لــــــيــــــكــــــون بــــمــــثــــابــــة 
الــــــنــــــمــــــوذج الـــــعـــــامـــــي مـــــعـــــارض 

العبايات.
وأوضحت أنه من ضمن الشروط 
العامية اموضوعة للمعرض أن 
يتم تخصيص 3 أيام للعرض و3 
أيام للبيع باإضافة إلى معايير 
أخرى دقيقة في نوعية العبايات 
امعروضة وااستاندات الخاصة 

بالعارضن.
ومن امتوقع أن يتم البت في هذه 
امناقصة خــال شهر وذلــك بعد 

فــتــح امــظــاريــف لــكــافــة الــشــركــات 
الــعــامــيــة وامــحــلــيــة الــتــي تقدمت 
حـــيـــث مــــن امــــقــــرر أن يـــتـــم إقـــامـــة 

امـــعـــرض مــرتــن كـــل عـــام اأولـــى 
فــــــي فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء والــــثــــانــــيــــة 
فـــي الــصــيــف وذلـــــك بــمــركــز قطر 

الوطني للمؤتمرات.
يأتي ذلك في إطــار حرص هيئة 
الــــســــيــــاحــــة عــــلــــى الــــتــــطــــويــــر فــي 

امــعــارض لتكون  عملية تنظيم 
بــمــثــابــة نـــمـــوذج عــامــي يــحــتــذى 
به خاصة أن سياحة امؤتمرات 
ا أساسيا  وامعارض تعتبر جزء
في ااستراتيجية الجديدة التي 
تعتمد عليها الهيئة حتى عام 

.2030
كـــــمـــــا عــــلــــمــــت »ب« أن هـــــذا 
امـــــعـــــرض الـــــــذي تــــنــــوي الــهــيــئــة 
إقـــامـــتـــه بــشــكــل مــتــمــيــز وجـــديـــد 
مــرتــن كــل عــام لــن يــتــعــارض مع 
مــعــرض »هــــي« لــلــعــبــايــات الـــذي 
ســـيـــقـــام أيــــضــــً مــــرتــــن كـــــل عـــام 
خاصة أن معرض »هــي« يعتبر 
إلــى حــد كبير معرض »شعبي« 
يخدم الشركات من مختلف دول 
الخليج وهو مطلوب استمراره 
نظرا للنجاحات التي حققها في 

التركيز على صناعة العبايات «النسخ السابقة.

الحدث يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات «

»التخطيط« تنظم اليوم ورشة عمل حول إحصاءات السياحة
الدوحة - ب «

الــــتــــنــــمــــوي  الــــتــــخــــطــــيــــط  تــــنــــظــــم وزارة 
واإحــصــاء بالتعاون مــع مــركــز اأبــحــاث 
اإحـــصـــائـــيـــة وااقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــدريـــب 
لـــلـــدول اإســـامـــيـــة ومـــقـــره أنــــقــــرة، الــيــوم 
اإثــــــنــــــن ورشـــــــــة عــــمــــل عــــــن إحــــــصــــــاءات 
السياحة وذلك في فندق اإنتركونتننتال 
»دوحـــــــة ســـيـــتـــي«.  ويــــأتــــي تــنــظــيــم هـــذه 
الـــورشـــة فـــي إطــــار الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
الـــقـــدرات اإحــصــائــيــة للعاملن في  بــنــاء 
اأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة وشـــبـــه الــحــكــومــيــة، 
الــــوزارات والهيئات  واستجابة لطلبات 
امعنية كما تأتي هذه الورشة استجابة 
للتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة 
اإحــصــائــيــة لــأمــم امــتــحــدة فـــي دورتــهــا 
الــخــامــســة واأربـــعـــن والــتــي انــعــقــدت في 
نــيــويــورك شــهــر مــــارس امـــاضـــي مـــن هــذا 
الــعــام، حيث وافــقــت اللجنة على اعتماد 

الـــدول اأعــضــاء للتوصيات اإحصائية 
الــســيــاحــة العامية  الـــصـــادرة عــن منظمة 

عام 2008. 
وتــــهــــدف ورشــــــة الـــعـــمـــل -الــــتــــي تــســتــمــر 
ثــــاثــــة أيـــــــــام- إلــــــى تـــعـــريـــف امـــشـــاركـــن 
بأهمية هــذا الــنــوع مــن اإحــصــاءات في 
قـــيـــاس مــســاهــمــة قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
ااقــتــصــاد الــوطــنــي، عــن طــريــق التعرف 
عــلــى امــفــاهــيــم والــتــعــاريــف واأســالــيــب 
اإحصائية امستخدمة في قياس قطاع 

السياحة. 
كما تهدف الورشة إلى تحديد مصادر 
البيانات امتعلقة بهذا الجانب، وتدريب 
امــشــاركــن على كيفية تصميم امسوح 
اأسرية وامؤسسية امتعلقة بالسياحة 
ونـــشـــر نــتــائــجــهــا. حــيــث ســتــتــم دراســــة 
التجربة التركية وااستفادة من خبرات 
اإحـــصـــائـــيـــن اأتـــــــــراك ومــــــن الـــــــدروس 
امـــســـتـــفـــادة عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي في 

عــمــلــيــة الـــقـــيـــاس واســـتـــخـــدام الــبــيــانــات 
لبناء الحساب الفرعي التابع للسياحة، 
وفــي صياغة السياسات ورصــد التقدم 
واتخاذ القرارات السليمة في هذا امجال.  
ويـــــشـــــارك فــــي ورشـــــــة الـــعـــمـــل مــمــثــلــون 
عــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات 
واإدارات امعنية، وسيتاح للمشاركن 
الحصول على نسخ من اأدلــة امتعلقة 
بالتوصيات الدولية امتعلقة بالسياحة 
والصادرة عن منظمة السياحة العامية.

يذكر أن رؤية قطر 2030 قد أوضحت »أن 
إلــى بناء اقتصاد متنوع  الــدولــة تهدف 
يـــتـــنـــاقـــص اعــــتــــمــــاده عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات 
الــهــيــدروكــربــونــيــة وتــتــزايــد فــيــه أهمية 
الــــخــــاص ويـــحـــافـــظ عــلــى  الـــقـــطـــاع  دور 
تنافسيته«، ويــأتــي قطاع السياحة في 
مـــقـــدمـــة الـــقـــطـــاعـــات امـــؤهـــلـــة لــلــنــهــوض 
وتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم مـــلـــمـــوس عـــلـــى امـــــدى 

القريب. تصوير: أبو بكر « بحث سبل معالجة اإحصاءات السياحية 

صعود جماعي أسواق 
امال العربية

دبي - رويترز «

الــشــرق اأوســـط أمس  ارتفعت معظم أســـواق 
اأحد؛ حيث شجع تحسن البورصات العامية 
امــســتــثــمــريــن اأفـــــــراد امــحــلــيــن عــلــى الـــشـــراء 
ورفــعــت اأنــبــاء اإيجابية للشركات فــي قطر 

والسعودية ومصر اأسهم في تلك الدول.
كـــانـــت أســــــواق اأســـهـــم اأجــنــبــيــة الــرئــيــســيــة 
ارتــفــعــت أكــثــر مــن 1% يـــوم الــجــمــعــة أســبــاب 
مــنــهــا الــتــعــزيــز امـــفـــاجـــئ لــبــرنــامــج الــتــحــفــيــز 
ااقــــتــــصــــادي الـــــــذي يــنــتــهــجــه بـــنـــك الـــيـــابـــان 
امــــركــــزي. ورغـــــم اســـتـــمـــرار عــــدم الــتــيــقــن إزاء 
تـــوقـــعـــات أســـعـــار الــنــفــط فـــي اأجـــــل الــطــويــل 
فقد استقر خــام برنت عند حوالي 85 دوارا 

للبرميل في اأيام اأخيرة.
أنـــحـــاء الخليج  فـــي  إلــــى مــكــاســب  وأدى ذلــــك 
لكن اأســـواق أغلقت دون أعلى مستوياتها، 
وارتــفــع مــؤشــر دبــي 1.6% ليغلق عند 4616 
نــقــطــة بــعــد أن ارتـــفـــع خـــال الـــيـــوم إلـــى 4671 

نقطة.
وركــــــز امـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى اأســــهــــم امــرتــبــطــة 
بالقطاع العقاري ليرتفع سهم إعمار العقارية 

4% وأرابتك لإنشاءات %1.
أبــوظــبــي 1.4% حــيــث صعد  وارتـــفـــع مـــؤشـــر 
سهم بنك الخليج اأول 3.6% والدار العقارية 

.%2.8
وفـــي الــســعــوديــة ارتــفــع امــؤشــر الــعــام %0.6، 
وتــقــدم ســهــم الــشــركــة الــســعــوديــة للصناعات 
اأساسية )سابك( 0.8% بعد أداء ضعيف في 
اأيام اأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقفز امــؤشــر الرئيسي لبورصة مصر %2.1 
الـــعـــقـــاري.  الـــقـــطـــاع  وســـــط أداء قـــــوي أســـهـــم 

وارتفع سهم بالم هيلز للتعمير %6.9.

مشتريات كثيفة تدفع البورصة لحصد امكاسب
الدوحة - ب «

تـــلـــون مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر بــالــلــون 
اأخـــــــضـــــــر خـــــــــال تــــــعــــــامــــــات أمـــــس 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تــــحــــســــن كــــبــــيــــر فــي 
مؤشرات اأســواق العامية وعمليات 
شـــرائـــيـــة مــكــثــفــة عـــلـــى بـــعـــض أســهــم 

قيادية وصغيرة.
وســـجـــل مـــؤشـــر الـــبـــورصـــة ارتـــفـــاعـــً 
إلـــى  لـــيـــصـــل  نــســبــتــه %0.92  بـــلـــغـــت 

مستوى 13623.33 نقطة.
وتــراجــعــت مــســتــويــات الــســيــولــة إلــى 
688.24 مليون ريــال مقارنة بـ 1.045 
مـــلـــيـــار ريــــــــال كـــمـــا تــــراجــــعــــت أيـــضـــً 
إلــــى 14.63 مــلــيــون  الــــتــــداول  أحـــجـــام 

سهم مقابل 18.758 مليون سهم.
ودفــــعــــت عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء وتــــبــــادل 
امـــــــراكـــــــز الـــــتـــــي طـــــالـــــت الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــقــيــاديــات والصغيرة وعــلــى رأسها 
الخليج التكافلي والذي ارتفع بنسبة 
6% والدوحة للتأمن بنسبة %5.07 
الــقــابــضــة  وبـــــروة 3.4% واإســـامـــيـــة 

بنسبة 3.04% وودام بنسبة %2.3.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة 
بنسبة 0.9% بنحو 6.3 مليار ريــال 
إلــــى 734.56 مــلــيــار ريـــــال مـــقـــارنـــة بـ 

728.26 مليار ريال.

اأسواق العامية ونتائج الشركات 
الــفــيــلــكــاوي امستشار  وقـــال إبــراهــيــم 
ااقـــتـــصـــادي وامــحــلــل الــفــنــي بــمــركــز 
الــــــدراســــــات امـــتـــقـــدمـــة والــــتــــدريــــب لـــ 
مــــبــــاشــــر: إن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
رجوع البورصة القطرية إلى امنطقة 
تـــراجـــعـــات الخميس  الـــخـــضـــراء بــعــد 
الــعــامــيــة  لـــأســـواق  هـــو اأداء امــلــفــت 
وخــصــوصــً اأمــيــركــيــة واأوروبــــيــــة 

الــتــي أعلنت عنها  والنتائج الجيدة 
الشركات امقيدة وبعض التوسعات 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا بــعــض الــشــركــات 

القطرية.
إلــــــى أن تـــركـــيـــز امــــتــــداولــــن  وأشـــــــــار 
بالسوق القطري انصب على تكثيف 
عمليات الــشــراء عــلــى بــعــض اأســهــم 
الـــصـــغـــيـــرة مـــثـــل الـــخـــلـــيـــج الــتــكــافــلــي 
وفودافون قطر وبروة واميرة وبعض 

الــريــان وإزدان  اأســهــم القيادية مثل 
ودام.

الـــفـــيـــلـــكـــاوي أن اإعـــــــــان عــن  وأكــــــــد 
الـــ 9 أشهر  النتائج الجيدة فــي فترة 
بــالــســوق الــقــطــري جعل مــؤشــر الثقة 
لـــــــــدى امـــــــتـــــــداولـــــــن وعــــــلــــــى اأخـــــــص 
اأجـــــانـــــب فـــــي الـــــدخـــــول إلــــــى بــعــض 

اأسهم اانتقائية من جديد.
وعلق الفيلكاوي على عمليات دخول 

امــــتــــداولــــن عـــلـــى اأســــهــــم الــصــغــيــرة 
والــقــيــاديــة قــائــًا: إن عمليات الــشــراء 
ببعض اأســهــم القيادية والصغيرة 
ســـبـــبـــه اأســـــاســـــي الـــنـــتـــائـــج الـــقـــويـــة 
الــشــركــات مع  الــتــي أعلنت عنها تلك 
عمليات الجني التي مرت بها الفترة 
امــــاضــــيــــة، مـــمـــا ولــــــد أمـــــــام امـــحـــافـــظ 
ااســتــثــمــاريــة وخــصــوصــً اأجــنــبــيــة 
فرصً استثمارية جيدة وأوضــح: أن 

أسهم التأمن والعقارات والخدمات 
والـــــبـــــنـــــوك هـــــي امـــــحـــــرك الـــرئـــيـــســـي 

ارتفاع امؤشر.
وصــــعــــد مــــؤشــــر قــــطــــاع الــــتــــأمــــن بـــ 
الــخــلــيــج  ارتـــــفـــــاع ســـهـــم  1.45% مــــع 
بــنــســبــة %5.9  بـــالـــســـوق  الـــتـــكـــافـــلـــي 
مـــع ارتــــفــــاع ســهــم الــــدوحــــة لــلــتــأمــن 
بنسبة 5.07% كما قفز مؤشر قطاع 
العقارات بـ 1.36% مع صعود سهم 
بــروة بنسبة 3.4% وإزدان القابضة 

بنسبة %1.02.
وارتفع أيضً مؤشر قطاع الخدمات 
بـ 0.90% مع ارتفاع سهم ودام بنسبة 
2.8% والـــتـــي أعــلــنــت عـــن اعــتــزامــهــا 
التوسع في استثماراتها بالسودان 
وامــيــرة بنسبة 1.72% والتي أعلنت 
عـــن نــيــتــهــا افــتــتــاح 9 فــــروع جــديــدة 
داخــل وخــارج قطر قبل نهاية 2014 
كــمــا صــعــد مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك بـ 
0.80% مــع ارتـــفـــاع ســهــم اإســامــيــة 
الـــدوحـــة  بــــ 3.04% وبـــنـــك  الــقــابــضــة 

بنسبة %1.55.
ومــــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد امــــحــــلــــل الـــفـــنـــي 
امــال الخليجية واأميركية  بأسواق 
خــالــد اأنـــصـــاري بــقــولــه: إن ارتــفــاع 
الــــــ13600 نقطة يؤكد  فـــوق مــســتــوى 
إلــى اإيجابية على  أن اأمــور تتجه 
الرغم من تلك عمليات الجني القوية 

في جلسة الخميس.
وأشار إلى أن مؤشر السوق القطري 
يــــواجــــهــــه مـــســـتـــوى دعــــــم قــــــوي عــنــد 
مــســتــوى 13689 و13830 و13940 
و14040 نقطة وأضاف كسر مستوى 
نــقــطــة يــعــتــبــر إشـــــارة سلبية   13435
للمتداولن والتي ننصحهم حينها 
بـــــالـــــخـــــروج مـــــن الـــــســـــوق حــــتــــى يــتــم 

ااستقرار.

أخبار اأسواق العامية تدفع البورصة للصعود «


