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القضاء يلزم »جزيرة« بتفعيل بطاقات لدخول مواطن سكنه 

أن  الحواج  ذكرت  الدعوى،  تفاصيل  وبخصوص 
المدعي هو مالك لفيال في جزيرة، إذ قامت المدعى عليها، 
وأفراد  المدعي  دخول  بطاقة  بإلغاء  حق،  وجه  وبدون 
منعت  كما  ملكه،  دخول  من  ومنعه  للجزيرة،  أسرته 
زائريه والعاملين لديه من زراعين وعمال تنظيفات من 

الدخول.
المدعى عليها من منع للمدعي  وحيث أن ما قامت به 
من دخول الجزيرة يتعارض مع حق األخير في االنتفاع 
المصانة  الحقوق  من  الملكية  حق  أن  وحيث  بملكه، 
االنتفاع  في  المالك  ينازع  أن  ألحد  يجوز  وال  دستورياً، 
مكرر   8 المادة  لنص  وفقاً  المقرر  أن  وحيث  بملكه، 
المستعجل  القضاء  »يتولى  أنه:  المرافعات  قانون  من 
ويشمل  اإلسالمية،  والشئون  العدل  وزير  يندبه  قاض 
يدخل  ما  عدا  المستعجلة،  الدعاوى  جميع  اختصاصه 
الدعوى  كانت  ولو  الشرعية،  المحاكم  اختصاص  في 
هذا  يمنع  وال  أخرى،  محكمة  اختصاص  من  موضوعاً 
المسائل  في  بالفصل  الموضوع  محكمة  اختصاص  من 

المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب األصلي.
مع  مؤقتة  بصفة  المستعجلة  األمور  قاضى  ويفصل 
عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي 

يخشى عليها من فوات الوقت«.
أن  النص،  هذا  من  المستفاد  أن  الحواج  وأضافت 
بتوافر  مرهون  المستعجلة  األمور  قاضي  اختصاص 
وأن  الحق،  بأصل  المساس  وعدم  االستعجال  شرط 

يكون المطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي.
هو  الدعوى  في  المطلوب  أن  الى  الحواج  ولفتت 
المدعي ذويه  المدعى عليها بتمكين  إجراء وقتي بإلزام 
لينتفع  للجزيرة،  الدخول  من  له  والتابعين  وزائريه 
اإلجراء  أن  إلى  مشيرة  إقامته،  ومحل  بملكه  المدعي 
ملكية  أن  ذلك  الحق،  بأصل  فيه  مساس  ال  المطلوب 
ثابت  اإلدارة  برسوم  المدعي  ووفاء  ثابتة،  المدعي 
وحتى  المرفقين،  ــداع  واإلي العرض  إشعار  بموجب 
كل  فإن  الخدمات،  رسوم  بسداد  المدعي  يقم  لم  لو 
الرسوم  بهذه  مطالبته  هو  حق  من  عليها  للمدعى  ما 
ملكه  استعمال  من  منعه  وليس  القانونية،  بالطرق 
للمطالبة  مشروعة  غير  طريقه  فهذه  الجزيرة،  ودخول 

بما عسى أن يكون لها من حق.
دخول  من  المدعي  تمكين  أن  الحواج  وأوضحت 
الجزيرة للوصول إلى محل إقامته، يتوافر به االستعجال 
الدعوى،  بنظر  المستعجل  القضاء  الختصاص  المبرر 

يهدد  الذي  الداهم  الخطر  بأنه  عرف  قد  فاالستعجال 
األمور  قاضي  المشرع  اختص  وقد  الخصوم،  مصالح 
األولى،  النظرة  من  البادي  الضرر  برفع  المستعجلة 
والذي يهدد مصالح أحد الخصوم، حيث قضت عدالتكم 

بأن:

المستعجلة  المسائل  قاضي  أفــرد  قد  »المشرع 
يرد  وقتي  حكم  إصدار  هو  محدد؛  نوعي  باختصاص 
على  الخصمين  أحد  من  األولى  للوهلة  بادياً  عدواناً  به 
الثاني ظاهرة  أو يوقف مقاومة من أحدهما على  اآلخر، 
أنها بغير حق، أو يتخذ إجراء عاجاًل يصون به موضوع 
بأصل  يمس  أن  ودون  الحق،  أدلة  من  دلياًل  أو  الحق 
الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه 

أمام القضاء الموضوعي«.
المقدم  البالغ  من  الثابت  وكان  تقدم،  ما  كان  وحيث 
وأفراد  المدعي  بمنع  عليها  المدعى  قيام  شرطة  لمركز 
الدخول  فيلته، وذلك بتعطيل بطاقات  أسرته من دخول 
بالجزيرة، حيث ثبت من  والمقيمين  للمالك  التي تعطى 
المدعى  تعطيل  البيان  سالف  الشرطة  محضر  خالل 
دون  الدخول  من  المدعي  ومنع  البطاقات،  لهذه  عليها 
واالستعجال  الداهم  الخطر  به  يتوافر  بما  حق،  وجه 

المبرر الختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوى.
الحكم  الموقرة  المحكمة  عدالة  من  نلتمس  لذلك 

مستعجلة وبصفة 
الدخول  بطاقات  بتفعيل  عليها  المدعى  بإلزام  أوالً: 
وزائريه  وذويــه  هو  وبتمكينه  وألسرته،  للمدعي 
سكنه،  ومحل  للجزيرة  الدخول  من  له  والتابعين 
وبين  بينه  الحيلولة  شأنه  من  ما  كل  عن  واالمتناع 

دخول ملكه واالنتفاع به.
ومقابل  بالمصروفات  عليها  المدعى  بإلزام  ثانياً: 

المحاماة. أتعاب 

فاطمة الحواج

§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

بتفعيل  جزيرة  بإلزام  »حكمت  المستعجلة،  المحكمة  إن  الحواج  فاطمة  المحامية  قالت   [
بطاقات الدخول للجزيرة، وتمكين موكلنا وأهله وزائريه«.

 إطالق تقنية جديدة لعالج اعتالل الشبكية السكري
بالمركز الطبي الجامعي لمدينة الملك عبداهلل الطبية

تدشين  خالل  ناصر  ــح  وأوض
الخليج  دول  »تعد  الجديد  العالج 
ضمن أكثر 10 دول بالعالم تعاني من 
انتشار مرض السكري بين سكانها، 
وتعتبر نسبة االصابة بالسكري في 
الذي  األمر  ايضاً،  مرتفعة  البحرين 
للوقاية  التوعية  من  مزيدا  يتطلب 

منه، وتجنب مضاعفاته«.
العيون  امراض  استشاري  وبين 
كبيرة  نسب  أن  الشبكية،  وجراحة 
من مرضى السكري بنوعيه يعانون 
المئة  في  و20  الشبكية،  اعتالل  من 
تدخل  الــى  يحتاجون  قد  منهم 
الشبكية  مضاعفات  بسبب  جراحي؛ 

السكري.
المبكر  »الكشف  أن  إلى  وأشار 
طريق  عن  يتم  الشبكية  العتالل 
المتابعة الدورية مع طبيب العيون، 
االصابة  مستوى  تحديد  وعند 
العالج  يتم  الشبكية،  باعتالل 
بواسطة الليزر او اإلبر داخل العين. 
وتشير الدراسات الى تحسن غالبية 
العالج،  في  المنتظمين  المرضى 

الذين ال ترتفع لديهم نسب السكري 
يحتاجون  ال  وبالتالي  كبير،  بشكل 
الى التدخل الجراحي. ولكن إذا كانت 
السكر والدهون بالجسم غير  نسب 
أن  توضح  الدراسات  فإن  منتظمة، 
من 20-25 في المئة ال يستجيب الى 
الشبكية،  العتالل  التقليدي  العالج 
التدخل  الى  يلجأون  يجعلهم  ما 

الجراحي«.
الشبكية  أن »جراحة  ناصر  وذكر 
السبعينات  في  منذ ظهورها  شهدت 
االدوات  خالل  من  كبيراً  تطوراً 
ونسب  المستخدمة  ــزة  واألجــه

النجاح وسرعة العالج«.
إلى  يلجأ  »الطبيب  أن  وبين 
العملية الجراحية في حالتين؛ وجود 
حدوث  عند  او  العين  داخل  نزيف 

انفصال في الشبكية«.
العيون  امراض  استشاري  وفسر 
»السكري  بأن  الشبكية،  وجراحة 
الدموية  االوعية  على  سلبا  يؤثر 
العين،  داخل  والمتوسطة  الصغيرة 
والتي تغذي الشبكية، ونتيجة لتلك 

التغيرات قد يحدث تسرب للسوائل 
والمواد الدهنية الى الشبكية، والتي 
نفس  الى ضعف شديد. وفى  تؤدي 
الوقت تقل كميات الدم الواصلة الى 
الشبكية  تفرز  قد  وهنا  الشبكية، 
بعض المواد الضارة بالعين تسمي 
الى  ــؤدي  ت الــمــواد  هــذه   ،VEGF
طبيعية  غير  دموية  اوعية  ظهور 
قابلة  وتكون  الشبكية،  سطح  على 

لحظة  أي  في  العين  داخل  للنزف 
وفي  العين.  داخل  نزيف  مسببة 
لحماية  مواد  العين  تفرز  المقابل، 
من  الحادث  النزيف  وتقليص  العين 
المواد  وهذه  الدموية،  االوعية  تلك 
أشبه باألغشية على سطح االوعية، 
وبمرور الوقت تنكمش تلك االوعية 
ما  مؤدية  الشبكية،  معها  وتسحب 

يعرف بانفصال الشبكية«.

االنتظار  يجب  كان  »قديما  وقال: 
مدة  الزجاجي  السائل  نزيف  بعد 
للتدخل  أشهر(   6-3 )من  زمنية 
وجدوا  العلماء  ولكن  الجراحي، 
يجب  ال  نزيف  وجود  حالة  في  أنه 
أكثر من شهر؛ حتى ال  االنتظار مدة 
تتأثر العين، وخالل هذا الشهر يجب 
العين،  داخل  حقنا  المريض  إعطاء 
التدخل  يتم  حالته  تتحسن  لم  وإذا 

العملية  وتستهدف  الجراحي. 
وجود  حالة  في  النزيف  امتصاص 
نزيف، او ارجاع الشبكية الى مكانها 
الضارة  االلياف  وإزالة  الطبيعي، 
الشبكية  انفصال  حال  في  بالعين 

»تقنية جديدة«.
الملك  مستشفى  ــادة  ري ــد  وأك
بتقديم  واهتمامه  الجامعي  عبداهلل 
أحدث التقنيات الطبية على مستوى 
مملكة البحرين، حيث يعد هو األول 
جهاز  تمتلك  التي  البحرين  بمملكة 
أحدث  يعد  والذي   .Constellation
الشبكية،  بجراحة  خــاص  جهاز 
تلك  في  عالميا  واحد  رقم  ويعتبر 
عدة  دول  في  ويستخدم  الجراحة، 
الدول  وبعض  وكندا  أميركا  منها 

األوروبية.
قال:  الجهاز،  مميزات  وبخصوص 
سرعة  هو  الجهاز  هذا  يميز  »ما 
الجهاز  يعمل  كما  العملية،  اجراء 
نسب  من  يقلل  ما  آلية  بطريقة 
كما  حدوثه،  الوارد  البشري  الخطأ 
بعد  أي مضاعفات  تقل نسب ظهور 
خاصية  على  يعمل  ألنه  العملية؛ 
اثناء  العين  ضغط  تــوازن  حفظ 

العملية«.
الطبي  المركز  أن  بالذكر،  الجدير 
الجامعي لمدينة الملك عبداهلل الطبية 
وتم  العربي،  الخليج  لجامعة  تابع 
تشغيله عن طريق مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية.

االستشاري محمد نعيم ناصر يتحدث عن الجهاز الجديد

االكتتاب العام في عهدة بنك اإلسكان العقارية تجاوزت 95 %

بلغت  تغطية  العام  االكتتاب  وحقق 
قيمة  بإجمالي  المئة،  في   95.5 نسبتها 
 36.6( دينار  مليون   13.8 قدرها  اكتتاب 
وحدة   137,863,559 يمثل  ما  دوالر(  مليون 

100 فلس بحريني للوحدة. بسعر 
خالد  اإلسكان  لبنك  العام  المدير  وأشاد 
حظيت  الذي  الالمحدود  بالدعم  عبداهلل، 
قبل  من  العقارية  اإلسكان  بنك  عهدة  بها 
اإلسكان،  وزير  رأسهم  وعلى  المسئولين، 
باسم  اإلسكان  بنك  إدارة  مجلس  ورئيس 

التي  السديدة  توجيهاته  مثمناً  الحمر، 
اإلسكان  بنك  عهدة  انشاء  فترة  قدمها خالل 
نوعها  من  األولى  تعتبر  والتي  العقارية 
للمستثمرين  توفر  والتي  البحرين  في 
في  لالستثمار  آمنة  استثمارية  فرصة 
المملكة، من خالل كيان  العقاري في  القطاع 
قبل  من  تدار  االصول،  لتملك  مالية  عهدة 
يعمل  األصــول  إدارة  في  مختص  فريق 
السنوية  العوائد  تحسين  باستمرارعلى 

المستقبل. في 

العام،  االكتتاب  بنتائج  عبداهلل  رّحب  كما 
توقعاتنا  فاقت  النتائج  هذه  »إن  قائاًل: 
العامة«،  االقتصادية  باألوضاع  قياساً 
المستثمرين  فئة  إلقبال  سعادته  عن  وعبر 
ودعم  لثقة  بشكره  متقدماً  ــراد،  األف من 
إدراج  سيتم  أنه  إلى  ومشيراً  المستثمرين، 

البحرين  بورصة  في  الصندوق  وحدات 
 ،2017 الثاني  كانون  يناير/   2 تاريخ  في 
تداول  من  الوحدات  حاملو  سيتمكن  حيث 
لدى  المعتمد  وسيطهم  خالل  من  الوحدات 

البحرين. بورصة 
لـ  التنفيذي  الرئيس  قالت  جانبها،  من 

لبنك  »نبارك  الشيراوي:  نجالء  »سيكو«، 
اإلسكان اتمام عملية االكتتاب في أول طرح 
البحرين،  عام لعهدة استثمارية عقارية في 
السوق  ظروف  ظل  في  إنجازاً  يمثل  والذي 
ومما  االقتصادية.  والتحديات  الصعبة 
يسعدنا بشكل خاص أن عهدة بنك االسكان 
للمستثمر  توفر  عناصر  تتضمن  العقارية 
المجزية  العوائد  مثل  المزايا،  من  العديد 
للتخارج  وفرصة  االصــول  في  والتنوع 
نتج عنه  ما  المخاطر،  من  ونسبة منخفضة 
واقبال  المستثمرين  قبل  من  عام  ارتياح 
المستثمرين  من  وباالخص  االكتتاب،  على 
بنك  اليه  يطمح  كان  ما  وهذا  االفراد،  من 

االسكان«.
وقد أعلن الصندوق أنه قد تم تخصيص 
الوحدات، بالتشاور مع مدير اإلصدار، وفًقا 
بالتفصيل  الموضحة  التخصيص  ألسس 
في نشرة االكتتاب، مع تخصيص الوحدات 
المستوفين  المتقدمين  لجميع  بالكامل 
إرســال  سيتم  كما  االكتتاب.  ــروط  ش
الطلبات يوم  لمقدمي  التخصيص  إشعارات 
العنوان  البريد على  22 ديسمبر عن طريق 

الطلب. المحدد في نموذج 

نجالء الشيراويخالد عبداهلل

§المنامة - بنك اإلسكان

واالستثمار  المالية  األوراق  وشركة  اإلسكان  بنك  من  كل  أعلن   [
»سيكو«، أمس )األربعاء(، عن النتائج النهائية لالكتتاب العام في عهدة بنك 
اإلسكان العقارية، والذي بدأ في تاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 
وانتهى في 6 ديسمبر/ كانون األول 2016. حيث عرض عدد من الوحدات 
 100 19,800,000 وحدة عند سعر  144,394,499 وحدة من أصل  بلغت 
 38.2( بحريني  دينار  مليون   14.4 يعادل  ما  أي  الواحدة؛  للوحدة  فلس 
مليون دوالر(. وباإلضافة الى دورها كمدير إصدار ُعينت »سيكو« مديراً 

لالستثمار الفرعي وصانعًا للسوق.

§الوسط - محرر الشئون المحلية 

في  الشبكية  وجراحة  عيون  طب  استشاري  أعلن   [
إطالق  عن  ناصر،  نعيم  محمد  الطبية،  عبداهلل  الملك  مدينة 
الطبي  بالمركز  السكري  الشبكية  اعتالل  لعالج  تقنية جديدة 

الجامعي لمدينة الملك عبداهلل الطبية.


