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بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقية إلى رئيسة املجلس الوطني اإلحتادي 
بدولة اإلمــارات العربية املتحدة الدكتورة 
أمل عبدالله القبيسي عبر فيها عن خالص 
العزاء وصادق املواساة بإستشهاد ستة من 
اجلنود اإلماراتيني في حادث تصادم آليات 
عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني راجيا 
من الله جل و عال ان يتغمدهم بواسع رحمته 

وان يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.
ــة مــرزوق  كما بعث رئيس مجلس األم
الغامن ببرقية إلى رئيس البرملان التركي 
مصطفى سنتوب عبر فيها عــن خالص 
العزاء وصــادق املواساة بضحايا التفجير 
اإلرهابي الذي وقع في قرية ) آغاج قورور 
( التابعة لوالية ديار بكر في جنوب شرق 
تركيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 

مرزوق الغامن واجلرحى. 

الغامن يعزي نظيرته اإلماراتية 
6 جنود ورئيس البرملان  باستشهاد 
ريا�ض عواد التركي في ضحايا تفجير إرهابي 

ــد النائب حــمــدان الــعــازمــي أن  أك
وزارة الصحة الشيخ باسل احلمود 
الصباح استجابة للمقترح الذي تقدم 

به سابقا ،
وأضاف العازمي أننا نبشر اهالي 
ضاحية جابر العلي بانه يتم االنتهاء 
حاليا مــن جتهيز مستوصف جابر 
العلي ليعمل فــي العطل الرسمية 
ــة اهــالــي املــنــطــقــة واملــنــاطــق  ــدم خل

املجاورة.
كما أعلن مدير منطقة األحمدي 
الصحية د. أحمد الشطي عن متديد 
العمل في مركز جابر العلي الصحي 
لتصبح 24 ساعة على مدار االسبوع، 

بحيث تشمل اجلمعة والسبت.
وأوضــح الشطي  أن  القرار يأتي 
ملواكبة ارتــفــاع عــدد سكان املنطقة 
وتخفيف اعداد املراجعني على املراكز 

الصحية في املناطق املجاورة«

العازمي:  جاري جتهيز مستوصف  ضاحية 
جابر العلي للعمل  في العطل الرسمية 

حمدان العازمي ووزير الصحة 

10 قطع من سكني إلى استثماري عبدالله الكندري: حتويل 

قــال النائب د. عبدالكرمي الكندري 
لطلبة احلقوق املستجدين  لكي تنجح 
يجب أن تقتنع في املكان »اللي أنت فيه« 
،و أهــم شي الثبات في اجلامعة وعدم 

»التسرب
وأضاف  النائب د. عبدالكرمي الكندري: 
احلرب« داخل كلية احلقوق ليست بينكم 
وبني الدكاترة بل بينكم وبني نفسكم.. إما 

تكون رقم »عابر« أو تكون شيئ مميز.
وقال إن احلصول على مقعد في كلية 
احلــقــوق فــي ظــل نــدرة املقاعد هــو أول 

إجناز يقوم به الطالب.
ولفت الكندري إلى أن املناهج في كلية 
احلقوق تعتمد على الفهم وعلى احلفظ 
بنسبة قليلة، مؤكدا أن التحدي واملنافسة 

تبدأ جلميع الطلبة بعد أول يوم دراسة .
ودعـــا الــكــنــدري جميع الطلبة إلى 
احلــصــول على مــعــدالت عالية فــي أول 
سنة كون املعدل املرتفع سيكون سندا 
لباقي السنوات بينما من يهمل دراسته 
ــي سيالقي صعوبة في  في السنة األول

السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
وأوضـــح الكندري أن الكلية تعتمد 
أيضا على األنشطة التي تصقل شخصية 
ــرات،  ــاض الطالب فــي املــنــاظــرات واحمل
مشيرا إلــى أن الــعــالقــة مــع األســاتــذة 

ستكون أخوية.
ودعا الكندري حميع الطلبة استغالل 
تلك العالقة واللجوء إليهم فــي حالة 

مواجهة أي مشكلة.

  الكندري لطلبة احلقوق املستجدين: 
املعدالت العالية في أول سنة سند لباقي السنوات

عبدالله الكندريد. عبد الكرمي الكندري 

قدم النائب عبدالله الكندري مقترحاً 
برغبة لتحويل 10 قطع تقع في أربع 
مناطق من سكن منوذجي خاص إلى 

استثماري.
ــا النائب الــى تعديل القانون  ودع
رقم 255 / 2008 لتصبح تلك املناطق 
ذات طبيعة استثمارية، وهي خيطان 
قطعة 10 ) بيوت التركيب( والرميثية 
قطعة )13،12( والــســاملــيــة قطعة 
)63،64،66،80( والفروانية قطعة 

.)66،71،72(
ــى أن الــدولــة دأبــت على  وأشـــار إل
حتديث اخلطط الهيكلي للبالد كلما 
اقتضت الضرورة ذلك، باعتباره اإلطار 
العام الذي يحدد األهداف والسياسات 
العمرانية، املستقبلية التي تعكس 
رؤيـــــة وأهـــــــداف وخـــطـــط الـــدولـــة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والبيئية على استعماالت اآلراضــي 
املختلفة.

ــا كـــان آخــر  ــدري: مل ــن ــك وأضــــاف ال
حتديث لتلك اخلطط عام 2008، وجار 
وضع مخطط هيكلي جديد، لتفعيل دور 
الدولة كمركز مالي وجتــاري إقليمي 
وعــاملــي مــن جــانــب، وبــهــدف مواكبة 
خطط الــزيــادة السكانية املتوقعة، 
ونظراً إلى أن بعض املناطق السكنية 
تغيرت تركيبتها السكانية، وأصبحت 
ذات كثافة عالية كما أن أغلب تلك 
القطع باتت مأوى للعزاب، مما يجعل 
من الضرورة تعديل املخطط الهيكلي 
لتلك املناطق، وتغيير استعمال القطع 
املذكورة من سكن خاص منوذجي إلى 
سكن استثماري وفق املخطط اجلديد 
الذي يتم إعداده فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة لعرضه على مجلس األمة.


