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 إعداد: أحمد يوسف 

 «الجزيرة» إلى محطات البحرين وعمان والدوحة بأسعار تبدأ من ٢٠ دينارًا
 طرحت طيران اجلزيرة مجموعة من العروض 
املتميـــزة على عدد من محطاتها والتي شـــملت 
اإلسكندرية بأســـعار تبدأ من ٢٧ دينارا، ودبي 
بأســـعار تبدأ من ١٢ دينـــارا، والبحرين وعمان 
والدوحة بـ ٢٠ دينارا. وتابعت اجلزيرة عروضها 
على محطات كل من بيروت بأسعار تبدأ ٢٤ دينارا، 

ومشهد بأسعار تبدأ ٣٤ دينارا.

  مـــن جهة اخرى، واصلـــت عطالت اخلطوط 
الوطنيـــة تقدمي أحدث عروضهـــا املتميزة على 
عـــدد من احملطات املنتقاة والتي يفضلها الزوار 
والســـائحون. واختار «عطالت الوطنية» فندق 
اتالنتس فـــي دبي ملدة ليلتـــني على منت درجة 
رجال األعمال األكثر فخامة ومتيزا بأسعار تبدأ 

من ١٩٩ دينارا. 

املجموعة بالفعل استثمار ٦٥٫٤ 
مليون درهـــم (٢ مليار روبية 
ســـريالنكية) في إنشاء فندق 
أربعة جنوم يضم ١٩٠ غرفة في 
منطقة «بيرويال»، كما تشهد كل 
من «كورال جاردنز» في هيكادوا، 
و«بنتوتـــة بيتـــش» و«هبرانا 
لـــودج» عمليـــات جتديد تبلغ 
كلفتها ٤٩ مليون درهم (١٫٦ مليار 
روبية سريالنكية). كما متتلك 
السلسلة أراضي في «أهوجناال»، 
«ويراويال»، و«نيالويلي»، والتي 
من املقرر إقامة العقارات اجلديدة 

عليها. 
  ويتم تنفيذ مشروع تطوير 
«منتجعات واسبات أمايا» على 
أربـــع مراحل، حيث ســـتكون 
املرحلة األولى هي تطوير املباني 
احلاليـــة والتي تقـــدر بـ ٣٦٫٧ 
مليون درهم (١٠ ماليني دوالر). 
أما املرحلة الثانية فهي تطوير 
قطـــع األرض املتاحة، املناطق 
احملددة هـــي: وداوا، بكلفة ٥٥ 
مليون درهم (١٥ مليون دوالر)، 
كالبتيا بكلفة ٥٥ مليون درهم (١٥ 
مليون دوالر)، ميريسا بكلفة ١١٠ 
ماليني درهم (٣٠ مليون دوالر) 
ونيجومبو بكلفة ١١٠ ماليني درهم 
(٣٠ مليون دوالر). وتقدر قيمة 
االســـتثمار اإلجمالية للمرحلة 
الثانيـــة بحوالي ٣٣٠٫٥ مليون 

درهم (٩٠ مليون دوالر).  

نفس الفترة. 
  وقد خصصـــت «جون كيلز 
القابضة» (JKH) ١٣ مليون درهم 
(٤٠٠ مليون روبية سريالنكية) 
الستثمارها في تطوير وتغيير 
اسم «كلوب أوشيانيك» إلى «شايا 
بلو» في ترنكومالي، كما قررت 

الفترة خالل العام املاضي».
  وتشير اإلحصائيات األخيرة 
الصـــادرة عـــن هيئـــة تطوير 
السياحة الســـريالنكية إلى أن 
إجمالي أعداد املسافرين القادمني 
من منطقة الشرق األوسط يعكس 
منوا كبيرا بنســـبة ١٠٢٪ خالل 

   وأوضحـــت مديـــرة مكتب 
ســـريالنكا لترويج الســـياحة 
في الشرق األوســـط هبة اهللا 
املنصوري قائلـــة: «ارتفع عدد 
السائحني القادمني بنسبة غير 
مسبوقة بلغت ٩٦٪ خالل النصف 
األول من العام ٢٠١٠ مقارنة بنفس 

 أعلن مكتب سريالنكا لترويج 
السياحة في الشرق األوسط عن 
الذي تشـــهده  النمو املضاعف 
احلركة الســـياحية القادمة إلى 
سريالنكا وهو ما أدى إلى زيادة 
عدد الفنادق واحلركة التوسعية 
لسالسل الفنادق العمالقة، تشمل 
الفنادق احلالية وإعداد  جتديد 

خطط كبرى للتطوير. 
القيمـــة اإلجمالية    وتقـــدر 
ملشاريع تطوير التوسع الفندقي 
بنحو ١٨ مليار درهم (٥ مليارات 
دوالر)، فيما تشير التوقعات إلى 
زيادة عدد السائحني القادمني إلى 
سريالنكا على ٢٫٥ مليون سائح 

بحلول العام ٢٠١٦. 
  ومن املنتظر أن يشهد القطاع 
الســـياحي طفرة كبيرة بسبب 
الطلـــب املتزايد علـــى الغرف 
الفندقيـــة عقب انتهـــاء حقبة 
الســـالم، ما  التوترات وحلول 
الزيادة  يساهم في اســـتيعاب 
فـــي أعداد  الكبيـــرة املتوقعة 

السائحني القادمني. 
  ففي منطقة الشرق األوسط 
وحدها، أعلن مكتب سريالنكا 
الســـياحة في الشرق  لترويج 
األوســـط أن أعداد الســـائحني 
إلى ســـريالنكا خالل  القادمني 
النصف األول مـــن العام ٢٠١٠ 
شهدت ارتفاعا هائال خاصة في 

عدد السائحني السعوديني.

 العميري لـ «األنباء»: «الكويتية» تجاوزت مبيعاتها المرصودة
   للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمقدار ٤ ماليين دينار مرتفعة ٤٪

 المؤسسة حققت نسبة نمو تجاوزت أكثر من ٦٠٪ في ٩ أشهر من سوق العمرة

 سيريالنكا تعتزم ضخ استثمارات مبليارات الدوالرات لتنشيط القطاع السياحي وفي االطار هبة اهللا املنصوري

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: اظهرت دراســـة علمية ان اخضاع 
أشخاص للتفتيش الذاتي وفقا ملالمح الوجه الذي تتعرض 
له بعض االقليات في املطارات ليس مرفوضا من الناحية 
االخالقية فحســـب لكنه ايضا غير ذي فاعلية في مكافحة 

االرهاب.
  واوضح خبير االحصاء االميركي ويليام برس االستاذ 
في جامعة تكساس (جنوب) ان «اي شكل من اشكال االنتقاء 
وفقا ملالمح الشكل سرعان ما يثبت انه اقل فاعلية من نظام 

انتقاء عينة عشوائية».
  وقال الباحث ان عملية االنتقاء وفقا ملالمح الشـــكل «ال 
تنجح الن االمر ينتهي دائما بتفتيش نفس االشخاص االبرياء 
ال لسبب اال النهم ينتمون ملجموعة مستهدفة» مشيرا الى 

انها عملية حسابية.
  واضاف ان دراســـات اجريت سابقا اظهرت ان اي جناح 

لنظام االنتقاء القائم على معايير عرقية هو مجرد وهم.
  واوضح واضع هذه الدراسة ان التركيز الضخم ملوارد 
الشرطة على مجموعة معينة ينعكس عمليا باعتقال املزيد 
من االشخاص لكن ذلك يكون على حساب مجموعات اخرى 

تخصص لها الشرطة وقتا ووسائل اقل.
  واكد انه «من االفضل اخذ عينات عشـــوائية دون اخذ 
املالمح في االعتبار والعمل على ان يكون اي شـــخص في 

املطار معرضا للتفتيش بالطريقة نفسها».
  وشدد خبير االحصاء على ان «هذه الوسيلة السهلة التنفيذ 
ذات فاعلية مدهشة وتوفر ضمانة قوية ضد االحكام املسبقة 
وقوة ردع» طارحا مع ذلك فكرة اخرى ميكن ان تكون افضل 

لكن من الصعب ان لم يكن من املستحيل تنفيذها.

  وقال لـ «فرانس برس» انها تتمثل في انتقاء «عينة وفقا 
للجذر التربيعي».

  وتتمثل هـــذه الطريقة في ان تختار الفرق االمنية على 
سبيل املثال مجموعات يعتقد في انها اكثر خطورة مائة مرة 

من غيرها على اساس مجموعة من املعايير املختلفة.
  ويجري تفتيش االفـــراد الذين يندرجون في اطار هذه 
املجموعات عشوائيا عشر مرات اكثر من باقي الركاب وهو 
ما يتفق مع اجلذر التربيعي للعدد الذي يقيس درجة املخاطر 

املقدرة التي متثلها هذه املجموعة.
  واعتبر الباحث ان «ذلك سيكون احصائيا اكثر فاعلية 
من االنتقاء العشوائي البسيط» او القائم فقط على اساس 
املالمح لكنه اقر في الوقت نفســـه بصعوبة ايجاد طريقة 
جيدة لتطبيق هذا االســـلوب االحصائي احلسابي الذي ال 

ينازع.
  واوضح «ميكن تصور نظام يجري فيه تقييم وتخزين 
عوامل اخلطورة التي ميثلها االفـــراد في نظام معلوماتي 

يطبق تلقائيا قاعدة اجلذر التربيعي على العينة».
  واضاف «عندما مير الركاب ببوابة امنية في املطار ميكن 
ان يطلـــق جهاز الكمبيوتر ضوءا احمر يشـــير الى ان هذا 
الشخص يجب ان يخضع للتفتيش الذاتي او ضوءا اخضر 

في حال العكس».
  لكن نظرا للجدل االخير الذي اثاره الركاب وافراد اطقم 
الطائرات بشأن اللجوء الى نظام اخلضوع لالشعة املقطعية 
(السكانر) التي تكشف ادنى تفصيل جسدي فان مثل هذا 
النظام البد ان يثير ضجة النه يعني فعليا عملية «انتقائية 

الى اقصى احلدود». 

 ٥ مليارات دوالر كلفة المشاريع الفندقية الجديدة في سريالنكا
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 العلم يظهر عدم فاعلية نظام التفتيش  االنتقائي
   وفقًا لمالمح الشكل في المطارات

 كشف املدير اإلقليمي األعلى في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بدر العميري ان املؤسســــة بجهود موظفيها حققت 
نســــبة منو في مبيعــــات التذاكر جتاوزت أكثــــر من ٦٠٪ من 
ســــوق رحالت العمرة في الكويت في التسعة أشهر األولى من 
العام احلالي مقارنة بالفترة نفســــها مــــن العام املاضي. وقال 
في تصريح خاص لـ «األنباء» ان املؤسسة جتاوزت مبيعاتها 
املرصودة للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ مبقدار ٤ ماليني دينار بنسبة 
زيادة قدرها ٤٪ خالل النصف االول من العام احلالي، مقارنة 

بالفترة نفســــها من العام املاضي. وأضاف ان الربع الثاني من 
العام احلالي شهد قفزة في املبيعات بنسبة ٧٪ مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي، حيث حققت مبيعات مببلغ ١٣١ مليون 
دينار بزيادة بلغت اكثر من ٤ ماليني مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام املاضي. وأشار إلى ان املنافسة التي تسعى إليها املؤسسة 
تتضمن طرح عروض تشجيعية لألسعار، الى جانب االهتمام 
بصيانة الطائرات وتطوير أداء موظفي الشركة، والسيما افتتاح 

محطات جديدة وتبديل وإحالل احملطات غير النشطة.

  وقال ان املؤسسة تدرس محطات جديدة يكثر عليها الطلب، 
مشــــيرا الى انه مت مؤخرا افتتاح محطة ســــوهاج بجمهورية 
مصر العربية التي من املتوقع ان حتقق املؤسسة منها عوائد 

مجزية. 
  وأكد على ان احملطات التي تثبت دراسة اجلدوى عدم حتقيقها 
أرباحا للمؤسسة تتحول الى غيرها، وان تزايد أعداد العاملني 
واملقيمني في الكويت يشــــجع املؤسســــة على تقدمي مزيد من 

العروض على احملطات التي يكثر عليها الطلب.

 بدر العميري


