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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
تقيم عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب دورتني تدريبيتني األولى في التحليل 
الفني لألس����هم والثانية حول الطاقة الكوني����ة، وذلك للفصل 
الربيعي األول في الفترة من 2010/2/14 الى 2010/3/24 وسوف 
يحاضر برنامج التحليل الفني لألسهم عبدالعزيز الرشيدي من 
ديوان احملاس����بة من الساعة 5.30 الى 7.30 مساء وفي برنامج 

الطاقة الكونية سوف حتاضر البرنامج وفاء مهدي من جامعة 
الكويت كلية العلوم قس����م الفيزياء والفنانة عبير اجلندي من 
الساعة 5.30 إلى 8.30 مساء وذلك يومي االحد والثالثاء بكلية 
الدراسات التجارية علما ان التسجيل للبرنامج سيكون في مقر 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مببنى ديوان عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعديلية مبنى رقم 2 - الدور 

األول من الساعة الثامنة وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

دورتي »التحليل الفني لألسهم« و»الطاقة الكونية« بـ»التطبيقي«

ندوة الجامعة عن البدون: على الحكومة إعادة الحقوق األساسية 
لغير محددي الجنسية وإغالق ملفهم بشكل نهائي لرفع الظلم عنهم

المشاركون حّملوا الحكومة والمجلس مسؤولية تأخر حّل القضية

م.علي اخلميس د.منصور الفضلي

)سعود سالم(جانب من احلضور عمار الكندري ومساعد الشمري وفهيد الهيلم وأنور الشاهني خالل املؤمتر

آالء خليفة
الوطني لطلبة  نظم االحتاد 
الكوي���ت � فرع اجلامعة مؤمترا 
صحافيا حتت عنوان »نعم لرفع 
املعاناة عن البدون« مس���اء اول 
من أمس ف���ي مقر احتاد الطلبة 
بحض���ور االمني الع���ام لتجمع 
الكويتيني البدون مساعد الشمري 
ورئيس املكتب السياسي للحركة 
السلفية فهيد الهيلم وعضو املكتب 
السياسي للحركة الدستورية انور 

الشاهني.
في البداية، قال رئيس االحتاد 
� فرع  الكويت  الوطني لطلب���ة 
اجلامعة عمار الكندري اننا طلبة 
جامعة الكويت نتفاعل مع جميع 
قضايا دولتنا سواء السياسية 
او االقتصادية  او االجتماعي���ة 
ومن واجبن���ا ان نتحرك جتاه 
ه���ذه القضية االنس���انية التي 
الحتتمل التأخي���ر ونطالب كل 
اجلهات املسؤولة عن هذا االمر 
بان يجدوا احلل���ول لهذه الفئة 

املظلومة.
واضاف الكندري: لألسف جند 
الكويت متتنع  كذلك ان جامعة 
عن قبول الطلبة »البدون« وهم 
يعيشون على ارض هذه الدولة 
وتخرجوا في مدارس���ها بنسب 
عالية ومتفوقون فكيف ترفضهم 
اجلامعة وإلى اين يذهبون اذا لم 
يتم قبولهم في جامعة الكويت؟ 
وال ميكن ان جنبرهم على دخول 
اجلامعات اخلاصة فبعض الطلبة 
الكويتيني ال يستطيعون دخول 
ه���ذه اجلامعات لغالء اس���عار 
الدراس���ة فيها فكيف يستطيع 
الطال���ب »الب���دون« دخوله���ا 
على تكلفت���ه اخلاصة، متوجها 
بالش���كر للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي على فتح باب كلياتها 
لقبول اخواننا الطلبة »البدون« 
بينما لم نر هذا االمر في جامعة 

الكويت.
اننا كحركة  الكن���دري  وقال 
طالبية كنا ومازلنا قدوة للجميع 
سواء في حتركاتنا السياسية او 
ارائنا ونح���ن اول حركة طبقت 

القانون، حيث تؤكد املادة العاشرة 
من دستور االحتاد على ان يعامل 
الطلبة الكويتيون غير احلاصلني 
على اجلنسية الكويتية معاملة 
الطلبة الكويتيني احلاصلني على 
اجلنسية الكويتية فيما يتعلق 
باحلقوق والواجبات التي يؤكدها 
هذا الدستور فلهم جميع احلقوق 
الكويتي���ني فهذا  مع اخوانه���م 
الدستور قدوة جلميع مؤسسات 

الدولة.
من جانبه ق���ال االمني العام 
لتجمع الكويتيني البدون مساعد 
الشمري إن قضية البدون اصبحت 
الوطنية االنسانية  القضايا  من 
والتي تهم الشارع بجميع اطيافه، 
نظرا ملا تس���بب فيه هذا امللف 
م���ن مخ���اوف امني���ة بالدرجة 
االول���ى، وتبع���ات اجتماعي���ة 
ونفسية تس���ببت فيها سياسة 
احلكومات املتعاقبة بانتهاجها 
وس���يلة الضغط وحرمان ابناء 
هذه الفئة م���ن مقومات العيش 
الكرمي كوسيلة وحيدة لدفعهم 
إلى تعدي���ل اوضاعهم ومحاولة 
منها للتنصل من مس���ؤولياتها 
القانونية جتاه هذه الش���ريحة 
من املجتمع التي بدأت نشأتها مع 
بداية نشوء الدولة وحتديدا مع 
صدور قانون اجلنسية الكويتية 

رقم 15 لسنة 1959.
البدون  إن  واضاف الشمري 
او كما تطل���ق عليهم احلكومة 
املقيمني بصورة غير قانونية هم 
فئة من املجتمع لم حتصل على 
اجلنسية الكويتية السباب منها 
تشجيع احلكومة لهم على البقاء 
في وضعهم احلالي بل ش���رعت 
تواجدهم من خالل مواد قانون 
اقامة االجانب رقم 17 لسنة 1959 
كما قامت بإدراجهم في تعدداها 
السكاني العام ككويتيني حتى عام 
1985 وطوال تلك السنوات كانوا 
يتمتعون بامتيازات افضل من غير 
املقيمني، حتى بلغت  الكويتيني 
نس���بتهم باالجهزة االمنية %80 
كعسكريني وعملوا في مختلف 
قطاع���ات احلكومي���ة واالهلية 

وأكد الهيل���م أن إخواننا هم 
كويتيون دافعوا عن الكويت في 
يوم 2-8 واآلن لدينا جيل رابع 
تربى على ه���ذه األرض وعلى 
حبها وال منلك إزاءهم إال االعتذار 
عن التأخير في حسم قضيتهم، 
خصوصا أن بعضهم لرمبا مينح 
له اإلذن بقيادة دبابة يدافع بها 
عن الكويت ولكننا ال مننحه اإلذن 
لألسف بأن يحصل على رخصة 

قيادة سيارة.
وقال: »منذ عام 1996 وقعت 
الكويت على املعاهدات اإلنسانية، 
واآلن وبعد 14 عاما يتأخر املجلس 
في إصدار قانون احلقوق اإلنسانية 
واالجتماعية للبدون بينما كان من 
املفترض أن يتم حترك املجتمع 
منذ ذلك الوقت إلقراره« مضيفا: 
»واحملزن أن املسؤولني يطالبون 
بعدم االستعجال والصبر وكأن 
القضي���ة لم مي���ض عليها 45 
عاما من الصبر« موجها رسالة 
القبول  النواب مفادها عدم  إلى 
بالتأخير عن اجللس���ات املهمة 
كجلسة البدون وحضور جلسات 
أقل أهمية منها، مبينا أننا يجب أن 
نتجنب غضب اهلل علينا بسبب 

ظلم هذه الفئة.
وأضاف الهيلم: »من رؤيتنا 
اإلصالحي���ة له���ذه القضية في 
احلركة السلفية منح اجلنسية 
الكويتية حلملة إحصاء 1965 دون 
حصر ذلك على عدد معني، بينما 
مينح من ال ميلك اإلحصاء كافة 
احلقوق االجتماعية واإلنسانية 
وحق اإلقام���ة الدائمة، دون أن 
نحرم أبناء من ال ميلك اإلحصاء 
من احلق باجلنسية حلل املشكلة 
تدريجيا وتقليل األعداد، كما يجب 
أن مينح حق التقاضي في هذه 

القضايا«.
من جهته أعرب عضو املكتب 
السياسي للحركة الدستورية أنور 
الشاهني عن استياء احلركة من 
اإلهمال املتكرر لقضية البدون، 
والتذب���ذب والت���ردد في اتخاذ 
املواقف جتاه هذه القضايا التي 
حتمل أبعادا إنسانية وإسالمية 

القاعة والتي تكررت في اآلونة 
االخيرة من اجل اجهاض املشاريع 
واملقترح���ات التي تتعارض مع 
اجندتهم اخلاصة واهدافهم في 

برامجهم االنتخابية.
الس���لطة  وطالب الش���مري 
التنفيذية والتشريعية ومختلف 
فعاليات املجتمع املدني والقوى 
الطالبية ملا لها دور كبير ومشهود 
له في العديد من القضايا الوطنية 
بان تتم إعادة احلقوق االنسانية 
االساسية للبدون واغالق ملفهم 
االنساني والذي نص عليه مقترح 
املدني���ة والقانونية  احلق���وق 
االنس���انية لتعزيز امن الوطن، 
وتفعي���ل دور القضاء في امللف 
والس���ماح له بالنظر مبس���ائل 
اجلنسية ومنازعاتها وان يحال لها 
كل امللفات التي ثبت ان اصحابها 

يخفون جنسيتهم االصلية.
كما طالب بانصاف املستحقني 
للجنس���ية الكويتي���ة من ابناء 
هذه الفئة للح���د من معاناتهم، 
وإعادة النظ���ر بوضع اصحاب 
امل���زورة والتي تأكد  اجلوازات 

عدم صحتها.
من جهته، قال رئيس املكتب 
السياسي باحلركة السلفية فهيد 

الهيلم ان األزمة التي نعيش���ها 
اللحظة بل  اآلن ليس���ت وليدة 
هي قدمية بقدم الدستور ونشأة 
الدولة، حيث لم يتكون غالبية 
سكان الكويت إال من أناس أتوا 
من مناطق مختلفة من الش���مال 
واجلنوب وم���ا وراء البحر إلى 
أن تآلف املجتمع بنس���يج واحد 
وخليط ثقافي مشترك، ولكن ما 
يحدث اآلن هو ظلم وقع وقضية 
لها بعد إنساني وسياسي وقانوني 
واقتصادي واجتماعي، وهي أزمة 
هوية وليس���ت أزمة اقتصاد أو 
إسكان أو صحة أو تعليم فقط.

وبني الهيل���م أن أزمة الهوية 
احلالية أتت م���ن خطأ حكومي 
100%، كما أن ما يحدث يعبر عن 
إعدام بدني بسبب عدم التعليم 
والعالج وحتى عدم إصدار شهادة 
الوفاة، مؤكدا أن الدستور يبني 
أن دين الدولة اإلسالم وهو الدين 
الذي ل���م يفرق ب���ني الناس إال 
بالتقوى، بينما برز لنا أناس حاليا 
باسم اللوائح والقوانني يريدون 
أن يحرموا الناس من حق أعطاهم 
إي���اه ربنا عز وج���ل والذي أمر 
باملساواة في حقوقنا وواجباتنا 

كمسلمني وعدم الظلم.

وقبلوا في املدارس واجلامعات.
واوض���ح الش���مري ان هذه 
انتهت م���ع عام 1986  االوضاع 
حي���ث حدث حت���ول جذري في 
طريقة تعاطي احلكومة الرسمي 
ازاء قضية البدون فقد استبدلت 
السياسة السابقة بسياسة رسمية 
جديدة حدث فيها املزيد من التشدد 
والتضييق عليه���م باعتبارهم 
مخالفني لقوانني االقامة، وقامت 
بتجريدهم من حقوقهم االساسية 
والزمتهم بتعديل اوضاعهم من 
خالل قرارت حالت دون حصولهم 
على ما يثبت هويتهم الشخصية 
باالضافة إلى الوثائق واملستندات 
الرسمية كشهادات امليالد والوفاة 
ال���زواج والطالق مما  وعق���ود 
دفع بعضهم إلى شراء جوازات 
ووثائق جنس���يات مثل اريتريا 
والدومنيكان وليبريا لتدخل البالد 
بعد ذلك في مش���كلة جديدة لم 

تكن في احلسبان.
وق���ال الش���مري: اتضح ان 
احلكوم���ات املتعاقب���ة لم تكن 
متتلك رؤية محددة في تعاملها 
مع هذه القضية االنسانية والذي 
يتناقض مع تصريحاتها والدليل 
ما حدث مؤخرا من تأجيل متكرر 

ومتعم���د للجلس���ات البرملانية 
اخلاصة ملناقش���ة هذه القضية، 
وبيان احلكوم���ة األخير والذي 
جاء فق���ط لينتقد ويفند ما جاء 
مبقترح القان���ون دون ان يقدم 
احللول الناجحة والبدائل املناسبة 

العادة احلقوق االنسانية.
إل���ى ان  الش���مري  واش���ار 
احلكومة ليس���ت ه���ي فقط من 
يتحمل مس���ؤولية ه���ذه الفئة 
فحتى الن���واب يتحملون جزءا 
كبيرا من املسؤولية السيما انهم 
سبب رئيس���ي في اطالة امدها 
فقد خصصت املجالس النيابية 
املختلفة جلسات كاملة ملناقشة 
هذا املل���ف وبدايتها مع انطالق 
احلياة البرملانية النيابية عام 1963 
والى اآلن 2010 حيث رفعت لعدم 

اكتمال النصاب القانوني.
واضاف الشمري طوال هذه 
الفت���رة ل���م يس���تطع املجلس 
ان يحقق ش���يئا يذك���ر لصالح 
البدون لعدة اس���باب من اهمها 
املمارس���ات اخلاطئ���ة وع���دم 
الشعور باملس���ؤولية من نواب 
االمة الذي���ن كانوا يتعمدون ان 
القانوني  تفقد اجللسة نصابها 
وذلك من خالل تواجدهم خارج 

ووطني���ة، مبينا أن���ه من غير 
املعق���ول أال تتخ���ذ احلكوم���ة 
موقفا واضحا جتاه قضية بهذا 
احلجم والتش���عب والقدم ومن 
غير املعقول أن يطلب املسؤولون 

املتعاقبون األجل تلو األجل.
وأكد الشاهني أن موقف احلركة 
من ه���ذه القضية موقف مبدئي 
بعيد عن املواقف الشخصية كما 
يحب البعض أن يصور، مضيفا: 
»موقفن���ا في البداية إس���المي 
إلغاثة املله���وف والتضامن مع 
األخ املسلم في قضية ال نقاش 
فيه���ا، وموقفنا ثانيا إنس���اني 
جتاه ه���ذه القضية التي يعاني 
فيها الكثير وكثير منا لألس���ف 
يقف موقف املتفرج، وموقفنا في 
النهاية وطني ألن هناك مصلحة 
وطنية واضحة في حس���م هذه 
القضية من أجل استقرار الوطن 
باس���تقرار مكوناته وعناصره، 
فإن كانت هناك فئة حتس بالقهر 
والظلم فال ميكن أن يستقر الوطن 
بش���كل أو بآخر »مثمنا املوقف 
الذي يتخذه البدون في الصبر 
على وضعهم احلالي واستخدام 
الوسائل السلمية واحلضارية في 
التعبير عن آرائهم، مؤكدا أن حسم 
القضية ضروري من أجل  هذه 
سيادة الوطن حيث ال يجب أن 
نترك املجال للمنظمات الدولية كي 
تعيث هنا وهناك بكتابة تقاريرها 
اإلنسانية حول القضية بل يجب 
أن تك���ون احلكومة هي املبادرة 
بذل���ك حتى ال نس���مح للخارج 

بالتدخل.
ان األمور  الش���اهني  وق���ال 
السيادية ليست محل نقاش في 
القانون املقترح املطروح حاليا، 
بل هو يعالج حقوقا إنس���انية 
اجتماعية يستحقها كل إنسان 
في كل مكان، حيث بلغ الس���يل 
الزب���ى وال نريد له���ذه القضية 
أن تك���ون وصمة عار في جبني 
وطننا احلبيب، معتزا بأسبقية 
احلركة الدس���تورية في جانب 
اقتراح القوانني املعاجلة لوضعية 

البدون.

بحث حصول االتحاد على شهادة الجودة اإلدارية
آالء خليفة

اوضح املدير التنفيذي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اجلامعة س����عد الهاجري ان وفدا من االحتاد قد قام بزيارة ملعهد 
امبيشن لالستشارات والتدريب من اجل الوقوف على آخر املستجدات 

.ISO املتعلقة باحلصول على شهادة اجلودة االدارية
واشار الهاجري الى أنه قد متت مناقشة بعض االعمال اخلاصة 
بهذا النظام ومنها تق����دمي املعهد دورات تدريبية وادارية جلميع 
اعضاء الهيئة االدارية باالحتاد من اجل التعرف على جميع االمور 
والنظم املتعلقة بتلك الشهادة حتى يتسنى لهم مواكبة هذا النظام 

والعمل باالرشادات والتعليمات املطلوبة في هذا املجال.

واضاف الهاجري ان االحتاد يسعى بكل جد واجتهاد من اجل 
العمل على النهوض بالعمل النقابي ومواكبة النظم العاملية املعمول 
بها اداريا في هذا املجال، وصقل اخلبرات الطالبية وتدريبهم على 
كيفي����ة التعامل باالمور االدارية وغيره����ا من االمور التي تصب 

وتخدم تلك املؤسسة الطالبية في جامعة الكويت.
واختتم الهاجري تصريحه بتوجيه كل الش����كر الى القائمني 
على معهد أمبيشن للتدريب واالستشارات وعلى رأسهم د.يوسف 
الوتار واحمد غربي على جهوده����م املبذولة والواضحة في هذا 
املجال من اجل امتام استخراج التصريح اخلاص بحصول االحتاد 

على شهادة االيزو ISO لالعمال االدارية.

الخميس: تشكيل لجنة اإلرشاد الطالبي بالمعهد اإلنشائي
الفضلي أشاد بالتعاون مع »األساسية« و»التكنولوجية«

مت االتفاق عليها مسبقا.
من جانب آخر صرح مدير 
الت���دريب اإلنش���ائي  معهد 
م.علي اخلميس بان املع���هد 
اس���تحدث جلنة اإلرش���اد 
الطالبي التي تساهم في حل 
مشاكل املتدربني االجتماعية 
والدراس���ية  والس���لوكية 
وتوعيت���ه���م بحقوق���ه���م 
املكتسبة وواجباتهم املطلوبة، 
املع��ه���د  ادارة  ان  مبين���ا 
شعرت بأن املتدرب ينقصه 
من يس���انده في حل عقباته 
ومشاكله الدراسية، وأضاف 
اخلميس ان اللجنة مت تسخير 
متخصصني للع����مل بها حيث 
أبدوا إقبالهم على احتض���ان 
إليه���م وعم����ل  احملول���ني 
ملف لكل مت���درب، اض���افة 
الى هذا س���جلوا أهدافه���م 
وخاصة بتوعي����ة املتدربني 
باألخالق اإلسالمية وبث روح 
االح�����ترام املتبادل، وبنينّ ان 
اللجنة تعمل جنبا الى جنب 
املتدربني،  مع مكتب شؤون 
ليتكامل اله���دف من غرضه 

األساسي.

املكتب قام بتس���ديد جميع 
رسوم مؤسسة ABET حسب 
االجراءات املال���ية والقانونية 
والتي استغ����رقت عدة أشهر 
بع���د موافق���ة وزارة املالية 
بالهيئة،  التوري��دات  وادارة 
 ABET إبالغ مؤسس����ة ومت 
بإرس���ال جميع املستحقات 
التي مت���ت املطالبة بها على 
أم��ل ان حتدد املؤسس������ة 
موع����د زيارتها خ���الل شهر 
مارس املقبل لكلية الدراسات 
التكنولوجية لتقييم 3 برامج 

العلمي للحصول على االعتماد 
األكادميي الذي يعتبر نبراسا 
لعمل القسم العلمي وهو أحد 
احملاور الرئيس���ية في عمل 
الهيئة  الكليات داخل كليات 
من خ���الل برنامج احلكومة 
واخلطة العامة للدولة. متمنيا 
ان تقوم باقي الكليات التي لم 
تشكل جلان بعد، باإلسراع 
بتشكيلها في أقرب وقت ممكن 

خالل العام الدراسي.
وعل���ى صعيد آخ���ر أفاد 
د.منص���ور الفضل���ي ب���أن 

محمد هالل الخالدي
أش���اد مدير مكتب ضبط 
اجلودة واالعت���ماد األكادميي 
العام���ة للتعليم  بالهيئ���ة 
والت���دري���ب  التطبيق���ي 
د.منصور الفضلي بالتعاون 
املثم���ر ب���ني مكت���ب ضبط 
اجل�������ودة وكل من عمادة 
كلية التربية األساسية ممثلة 
بالعميد د.بهيجة بهبهاني التي 
متثلت من خالل تشكيل جلان 
االعتماد األكادميي عن طريق 
األقسام العلمية والبرام�����ج 
التي تدرس في الكلية، وكلية 
التكنولوج����ية  الدراسا���ت 
ممثل���ة بعميده���ا د.وائ���ل 
احلساوي على سرعة مباشرة 
وتزويد املكتب بأس���م����اء 
اللجان التي مت تشكيلها من 
خالل األقس���ام العلمية التي 
أطلق عليه���ا »جلنة ضبط 
اجلودة واالعتماد األكادميي 
العلمية«  داخ���ل األقس���ام 
الى نش���ر  والت���ي ته���دف 
وع���ي متطل����بات االعت�ماد 
األكادمي���ي وتهيئ���ة جميع 
الظ���روف واألدوات للقسم 

الوقاية من المخاطر البيئية
إن مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو 
طارئة بالنس����بة لألرض، وإمنا اجلديد فيها هو زيادة 
شدة التلوث كما وكيفا في عصرنا احلاضر، فمن طرق 
الوقاية من املخاطر البيئية، أوال اتخاذ اإلجراءات الوقائية. 
ثانيا النظافة، حيث انها مفتاح الوقاية بكل املقاييس 
مثل النظافة الش����خصية ونظافة بيئة العمل ونظافة 
اآلالت، وثالثا اتباع العادات الصحية السليمة وتنقية 
املياه، ورابعا االستخدام املناسب للمبيدات احلشرية ملا 
للمبيدات احلشرية من أثر ضار على البيئة والكائنات 
احلية ومحاولة القضاء على احلش����رات والقوارض، 
والتخلص من السيارات املتهالكة، كما ان للتهوية دورا 
كبيرا في الوقاية من املخاطر البيئية، وكذلك من طرق 
الوقاية تقليل الضوضاء، ويجب علينا ان نحافظ على 
بيئتنا جميلة، فيجب ان نضع عقوبات رادعة وصارمة 
ضد من يخل بالبيئة، وتنش����يط الوعي بني املواطنني 
وشعوب العالم بعواقب االضرار بالبيئة والذي يظهر 
على املدى البعيد، وتوفير رؤوس األموال التي تساعد 
عل����ى تنفيذ أي خطط تتعلق مبج����ال البيئة وتوفير 
املوارد البش����رية )العمالة( املدربة في مجال احملافظة 
على البيئة، وأخي����را توفير عنصر املراقبة واملتابعة 

املباشرة واملستمرة.
ريم العنزي
مقرر تربية بيئية
كلية التربية - جامعة الكويت

إف�����ت�����ت�����ح�����ت 
روت���ان���ا الشركة 
املتخصصة بإدارة 
الفنادق في الشرق 
األوس����ط وشمال 
إف��ري��ق��ي��ا رسميًا 
أط���ول ف��ن��دق في 
العالم، روز ريحان 
من روتانا والذي 
اس��ت��ل��م م���ؤخ���رًا 
الشهادة الرسمية 
من قبل موسوعة 
“غينيس لألرقام 
القياسية” كأطول 
العالم  ف��ن��دق ف��ي 
إل��ى دبي  ليضيف 

سجل جديد في تاريخها السياحي 
إفتتاح  احلافل باملفاجآت.وفي مناسبة 
روز ري��ح��ان م��ن روت��ان��ا عَلق عمر 
قّدوري- نائب الرئيس األول للعمليات 
العربية املتحدة:  في روتانا باإلمارات 
»نحن فخورون جدًا بإدارة هذا الصرح 
الضخم والذي ال نعتبره فقط كأطول 
فندق بالعالم، بل العالمة الفارقة املميزة 
الكحول  لعالمة »ريحان« اخلالية من 
من روتانا وأضاف قَدوري بأن إفتتاح 
روز ريحان سيساعد على تعزيز أسم 
روتانا عامليًا وسيعزز من ترسيخ تقدم 
دبي على الوجهات األخرى في خارطة 
الوجهات السياحية العاملية.« وأضاف 
الفندقي  إدارة هذا الصرح  قدوري بأن 
الضخم سيعزز من تواجد روتانا 
على ش��ارع الشيخ زاي��د حيث تدير 

املجموعة 1،344 
غرفة فندقية فقط 
على ه��ذا الشارع 
وح���ده، باإلضافة 
إلى تعزيز تواجد 
روتانا بدبي والتي 
تدير حاليًا أكبر 
الفنادق  ع��دد م��ن 
ف��ي ه��ذه اإلم���ارة. 
وأك���م���ل ق����َدوري 
الفنادق  ب��أن ع��دد 
التي تديره روتانا 
حاليًا في دبي مع 
إفتتاح روز ريحان 
أضحى 11 فندقًا، 
ال��ع��دد ال����ذي من 
املقرر زيادته إلى 13 فندقًا خالل الربع 
األول من 2010 بإضافة 547 غرفة 
فندقية جديدة مع اإلفتتاحني املقررين 
العام  الربع األول من  للمجموعة  في 
احلالي في دبي. يرتفع روز ريحان من 
العالم حتى 72  روتانا أطول فنادق 
طابق واملتضمنة ل� 12 طابق مخصص 
للخدمات بإرتفاع كَلي للبرج يصل 
حتى 333 متر )1،093 قدم( ليضيف 
العمراني صرح جديد يزيد  بتصميمه 
من تألق شارع الشيخ زايد في دبي. 
يبعد هذا املعلم اجلديد عن دبي مول 
العالم مسافة  أكبر مركز للتسوق في 
5 دقائق فقط أما عن مطار دبي الدولي 
مسافة 10 دقائق وأخيرًا 20 دقيقة عن 
مدينة دبي لإلعالم كما يحيط به العديد 

من أهم املعالم السياحية بدبي. 

روز ريحان من روتانا رسميًا »أطول فندق في العالم«  
طالبيةمشاركة


