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مجتمع وإقتصاد

عدل

متفرقات

حفل تسليم ملف التحقيقات:

ــودة
سماعه بالبكتيريا ،ولـكــن فــي الــواقــع
ّ
فإن البكتيريا تنقسم إلى ثالثة أنواع:
م ـن ـهــا امل ـف ـي ــد ،وم ـن ـهــا املـ ـ ــؤذي ومـنـهــا
املــؤذي جـدًا .فهناك ما يسمى «Lactic
 »Acid Bacteriaوال ـتــي مــن دون ـهــا ال
يـمـكــن ص ـنــع األجـ ـب ــان وال ـل ــن ال ــرائ ــب
واللبنة ،وهـنــاك أيـضــا الخميرة التي
تساعد على صنع الخبز والعفن الذي
يدخل في صناعة بعض أجــود أنــواع
األجبان.
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـك ـت ـيــريــا امل ــؤذي ــة،
ف ـم ـع ـظ ـم ـهــا ي ـت ـس ـبــب ب ـف ـس ــاد الـ ـغ ــذاء
وي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــرف إل ـ ــى وجـ ــودهـ ــا فــي
ال ـغ ــذاء مــن خ ــال انـتـفــاخ املـعـلـبــات أو
وجـ ــود طـبـقــة لـعــابـيــة ع ـلــى الـ ـغ ــذاء أو
تغير لون الطعام.
أما البكتيريا املؤذية جدًا فهي تؤدي
إل ــى عـ ــوارض مـتـنــوعــة ت ـبــدأ مــن اآلالم
فــي املـعــدة وتنتهي بــاملــوت .ومــن أكثر
البكتيريا شيوعًا «الساملونيلال» التي
تصيب نحو  %2مــن السكان سنويًا،
كما أنـهــا ق ــادرة على الـبـقــاء على قيد
الحياة حتى عند طهو الطعام بشكل
جيد.
وي ـم ـكــن ال ــوق ــاي ــة مـنـهــا بـطـهــو جميع
األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
ح ـ ـيـ ــوان ـ ـيـ ــة ،ت ـج ـن ــب تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـب ـي ــض
الـنــيء والبيض املطهو بشكل جزئي،
تجنب الـبـيــض ذي الـقـشــرة املشقوقة
أو ذي القشرة الـقــذرة ،تجنب الحليب
وم ـش ـت ـق ــات ال ـح ـل ـيــب غ ـي ــر امل ـب ـس ـتــرة،
اسـتـعـمــال درجـ ــات الـ ـح ــرارة املـنــاسـبــة
لـ ـ ــدى طـ ـه ــو وتـ ـب ــري ــد وحـ ـف ــظ الـ ـغ ــذاء
وت ـج ـنــب ان ـت ـقــال ال ـت ـلــوث م ــن األغــذيــة
النيئة إلى األغذية املطهوة.
أم ـ ـ ـ ــا بـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا «سـ ـت ــافـ ـيـ ـل ــوك ــوك ــس
أوريـ ـ ـ ـ ــوس س ـ ـتـ ــاف» ف ـت ـن ـت ـشــر بـشـكــل
شائع في اإلنسان والحيوان بحيث إن
حوالى  %30إلى  %50من البشر هم من
حــامـلــي ه ــذه البكتيريا ،فـتــوجــد على
سطح الجلد وفي اإلف ــرازات الجسدية
مثل العرق واللعاب .وأسوأ ما في هذه
البكتيريا املسببة للمرض أنها تنتج
س ـمــومــا ال يـمـكــن ال ـق ـضــاء عـلـيـهــا من
خــال الطهو أو إعــادة تسخني الغذاء.
ّ
اإلي ـجــاب ـيــة ال ــوح ـي ــدة أن س ـم ــوم هــذه
الـبـكـتـيــريــا لــن تتسبب ب ــاألم ــراض إال
إذا وصـلــت إل ــى كمية معينة .ينصح
ه ـن ــا ب ـغ ـســل ال ـي ــدي ــن ق ـب ــل وب ـع ــد ملــس
أو ت ـح ـض ـيــر ال ـ ـغـ ــذاء وح ـف ــظ األغ ــذي ــة
املطبوخة أو السريعة التلف في درجة
حارة مناسبة.
وتـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ب ـ ـك ـ ـت ـ ـي ـ ــري ـ ــا
«كولوسيريديوم املوجودة في التراب
والجهاز الهضمي ،في أنها تفرز أحد
أك ـثــر ال ـس ـمــوم فـتـكــا بــاإلن ـسـ ّـان ،مــا قد
يسبب الـشـلــل واملـ ــوت ،غـيــر أن ــه يمكن
الـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـس ــم مـ ــن خ ــال
تسخني الطعام على حــرارة  90درجــة
مئوية ملدة عشر دقائق.
وفي ما يتعلق ببكتيريا «الليستيريا»
ف ـه ــي خ ـط ـي ــرة ل ـل ـم ــرأة ال ـح ــام ــل ال ـتــي
تنصح بتجنب مأكوالت مثل السوشي
وال ـت ـع ـق ـي ــم داخـ ـ ـ ــل مـ ـع ــام ــل تـحـضـيــر
وت ـص ـن ـي ــع األغ ـ ــذي ـ ــة ،وطـ ـه ــو ال ـط ـع ــام
بشكل جيد.
ومن أشهر مسببات األمراض بكتيريا
«ايـ ـك ــوالي» ال ـتــي تـتـكــاثــر ف ــي الـجـهــاز
الهضمي لإلنسان والـحـيــوان ،وغالبًا
م ــا يــرت ـبــط اس ـم ـهــا بــالـهــامـبــرغــر غير
املطهو جيدًا .وهنا يجب غسل اليدين
جـيـدًا قبل وبـعــد ملــس امل ــواد الغذائية،
ط ـهــو ال ـل ـح ــوم ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،الـتـعـقـيــم
والتطهير وتفعيل املراقبة الجيدة في
املزارع.

أهالي المفقودين
يربحون جولة
إيفا الشوفي

غ ـدًا سيحتفل الـلـبـنـ ّـانـيــون بــأهــم
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي حــق ـق ـهــا ت ـحـ ّـرك
م ـ ــدن ـ ــي ع ـ ـبـ ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة.
أث ـب ـتــت لـجـنــة أه ــال ــي املـخـطــوفــن
وامل ـف ـقــوديــن أن ــه ال م ـكــان لـلـيــأس
إذا أردن ــا التغيير .الـنـضــال الــذي
بـ ــدأ عـ ــام  1982أث ـم ــر هـ ــذا ال ـع ــام
إنـجــازًا فــي وجــه الـنـظــام .صحيح
أن األهـ ــالـ ــي ت ـم ـك ـنــوا م ــن ان ـت ــزاع
ق ــرار قـضــائــي يـجـبــر ال ــدول ــة على
ت ـس ـل ـيــم م ـل ــف ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـتــي
أجرتها لجان التحقيق الرسمية
ل ـل ـك ـشــف ع ــن م ـص ـيــر امل ـف ـق ــودي ــن،
لكن اإلنـجــاز األكـبــر ،الــذي تجاوز
إط ــار قضية املـخـطــوفــن ليطاول
كافة اللبنانيني ،هو أن محاوالت
النظام املستمرة لــزرع اليأس في
ال ـن ـف ــوس ،ف ـش ـلــت .ص ـبــر األه ــال ــي
أك ـث ــر بـكـثـيــر م ـمــا ت ــوق ــع ال ـن ـظــام،
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا س ـ ــاح ال ـت ـقــاضــي
االستراتيجي ،فيأتي احتفال الغد
ليقول بصراحة :ربحنا جولة ضد
هــذا النظام ،وجميع من سيمثله
في قاعة نقابة املحامني.
ّ
غ ـ ـ ـ ـ ـدًا س ـ ـت ـ ـسـ ــلـ ــم ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة م ـل ــف
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ل ـل ـج ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
للصليب األحمر بصفتها الداعم
األول والـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ن ــاض ــل
معها وعمل على األرض بجدية.
فـ ـبـ ـت ــاري ــخ  4آذار  2014أصـ ــدر
مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ــدولـ ـ ــة ق ـ ـ ــرارًا
يقضي بإلزام الدولة تسليم كامل
مـلــف الـتـحـقـيـقــات ،غـيــر أن هيئة
القضايا في وزارة العدل تقدمت
بـتــاريــخ  6أي ــار  2014بطلب إلــى
مجلس الشورى إلعادة املحاكمة،
مرفق بطلب وقف التنفيذ ،بحجة
أن تنفيذ ال ـق ــرار يـشـكــل «خ ـط ـرًا»
على السلم األهلي .استمر ضغط
األه ــال ــي عـلــى ال ــدول ــة ،فـنـتــج منه
«إف ـ ــراج» الـحـكــومــة فــي  20أيـلــول
 2014عن ملف التحقيقات.
الـ ـه ــدف م ــن إق ــام ــة ح ـفــل رس ـمــي،
ي ـح ـم ــل أبـ ـ ـع ـ ــادًا كـ ـثـ ـي ــرة ،أب ــرزه ــا
إحراج النظام أمام جميع ممثلي
الدول الذين سيحضرون غدًا ،من
أجــل الضغط للمباشرة بالعمل
الجدي على هذه القضية .إضافة
إلـ ـ ــى ج ـع ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدول ش ـه ــودًا
عـلــى الـقـضـيــة ومــراق ـبــن لجميع
املستجدات التي تطرأ عليها.
عندما توقفت الـحــرب عــام 1990
ُ
ّ
وأع ـ ـلـ ــن حـ ـل ــول ال ـس ـل ــم ظ ـن ـن ــا أن
ال ـف ــرج أت ــى ،ال ـحــب ال ــذي خطفته
ال ـ ـحـ ــرب س ـي ـع ـي ــده الـ ـسـ ـل ــم .خ ــاب
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ّ
ظـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا ،ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـسـ ـ ــأل أح ـ ـ ـ ــد ع ـ ــن ـ ــا.
أص ـبــح أب ـنــاؤنــا ضـحــايــا الـحــرب
وأص ـب ـح ـنــا ض ـحــايــا ال ـس ـلــم .هــذا
ال ـس ـل ــم ال ـس ـط ـح ــي ،ال ـ ـفـ ــارغ ال ــذي
كـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــا ب ـ ـ ــن مـ ـج ــرم ــي
ال ـحــرب فـقــط .بـقــي الـشـعــب عالقًا
فــي تلك الـحــرب مــن دون أن يعي
ذل ـ ُـكَ .وحــدهــم أهــالــي املخطوفني
واملخفني أعلنوا أنهم لن يمضوا
فـ ــوق أجـ ـس ــاد األب ـ ـنـ ــاء واألحـ ـب ــاء
واألشـ ـق ــاء .اج ـتــاح ال ـحــزن وجــوه
األمهات اللواتي انتظرن سنوات
ط ــويـ ـل ــة .هـ ـن ــاك أم ـ ـهـ ــات ان ـت ـظــرن
 40ع ــام ــا ،واالنـ ـتـ ـظ ــار دل ـي ــل أمــل

انزلوا لتشهدوا
على أول إنجاز للجنة
األهالي ضد النظام

ي ـص ــرخ م ــن ب ـع ـيــد .نــاي ـفــة ن ـجــار،
أوديت سالم ،أم نبيل أبو الهيجة
ّ
وكثيرات غيرهن منت من دون أن
ي ـعــرفــن ش ـي ـئــا ،م ــنُ ك ــي ال تعلن
ملعة عيونهن الـتــي أغـلـقــت فجأة
يأسها.
ي ـســأل الـبـعــض ه ــؤالء املناضلني
واملـ ـن ــاض ــات 32 :س ـن ــة م ــن أج ــل
تحقيق ه ــذا اإلن ـج ــاز؟ تـقــول لهم
رئـيـســة لـجـنــة أه ــال ــي املـخـطــوفــن
وداد حـ ـل ــوان ــي« :ن ـح ــن كــالـنـمـلــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـف ــر ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـخـ ــر ،فــي
جسد هــذا النظام .على الرغم من
كــافــة امل ـع ـ ّـوق ــات وامل ـصــاعــب الـتــي
وضـعــوهــا أمــامـنــا اسـتـمــررنــا في

ن ـضــال ـنــا وس ـن ـك ـم ــل» .م ــا حققته
ال ـل ـج ـنــة م ـهــم ج ـ ـدًا بــالـنـسـبــة إلــى
ق ـض ـيــة امل ـف ـق ــودي ــن ،ل ـكــن أهـمـيـتــه
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى واألوس ـ ـ ـ ـ ــع ت ـك ـم ــن ع ـلــى
امل ـس ـت ــوى ال ـت ــاري ـخ ــي وال ــوط ـن ــي،
ألن ـ ـ ــه عـ ـن ــد مـ ـع ــالـ ـج ــة ه ـ ـ ــذا امل ـل ــف
ن ــدخ ــل م ــرح ـل ــة اإلق ـ ـفـ ــال ال ـف ـع ـلــي
مللف الحرب .هذه الخطوة تشكل
قـ ــاعـ ــدة ل ـل ـن ــاس الـ ــذيـ ــن ي ــري ــدون
التغيير ويسعون إلى إقامة وطن.
ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ات ـ ـخـ ــذت ال ـق ـضــايــا
جـمـيـعـهــا م ـن ـحـ ًـى طــائ ـف ـيــا ،بقيت
ق ـض ـيــة امل ـخ ـط ــوف ــن م ــن دون أي
ل ــون ،نـظـرًا إلــى تـنــوع املخطوفني
والخاطفني على السواء ،فصمدت
هــذه الشريحة مــن دون أن يكون
ل ــدي ـه ــا أي م ــرج ـع ـي ــة س ـيــاس ـيــة،
دينية أو مجتمعية .لم «يتطوع»
ُاألهــالــي لخدمة هــذه القضية ،بل
فـ ــرض عـلـيـهــم أن ي ـكــونــوا أهــالــي
املخطوفني .تدعو حلواني «جميع
الناس للتوجه إلى نقابة املحامني
غـدًا وإعطائنا ساعة واحــدة فقط
م ـقــابــل ال ـس ــاع ــات ال ـطــوي ـلــة الـتــي
انتظرها األهالي .انزلوا لتشهدوا
عـلــى أول إن ـجــاز مـلـمــوس للجنة
األه ـ ــال ـ ــي ضـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أج ــل
تكريس حق الوصول إلى املعرفة
وإغـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ب ـش ـكــل
عادل» .تراهن حلواني كثيرًا على
ّ
االحتفال ،فـ«كلما كنا أكثر ،ازدادت
قوتنا .غدًا سنرى كيف ستنعكس
هــذه القضية على اللبنانيني في
مواجهة املسؤولني».
ّ
ُ َ
* يـســلــم أه ــال ــي امل ـف ـقــوديــن وامل ـخــفــن
ق ـس ـرًا ،م ـلــف الـتـحـقـيــق الــرس ـمــي عن
مصير أبنائهم ،للجنة الدولية للصليب
األحـمــر ،بــإشــراف نقيب املحامني في
بيروت ،وذلك عند الساعة  11من قبل
ظـهــر غــد الـثــاثــاء فــي بـيــت املـحــامــي -
بيروت (الدعوة ّ
عامة).

The International Committee of the Red Cross

Beirut Bar Association

Have the honor of inviting you to
The handover ceremony of the official investigation report regarding the fate of the Missing and Forcibly
Disappeared, from their families to the International Committee of the Red Cross under the auspices of the President
of the Beirut Bar Association.

Time: Tuesday 16th of December 2014, at 11 am
Place: Beirut Bar Association, Beirut
To confirm or apologize before 15.12.2014 please call: 03-706685 or 01-739297/8/9
.Or by e-mail on: kidnapped961@yahoo.com or bey_beyrouth@icrc.org

المالكون القدامى:
ترميم المواد ال يعني تجميد القانون
نفت نقابة مالكي العقارات واألبنية املـ ّ
ـؤجــرة،
م ــا ن ـق ـلــه امل ـس ـت ــأج ــرون ال ـق ــدام ــى ع ــن رئـيــس
ـري قــولــه «إن الـقــانــون
مـجـّلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ّ
مجمد حتى تعديله» ،مؤكدة أنه «ال يوجد أي
نــص دسـتــوري أو قانوني يستوجب ُ توقيف
العمل به أو تجميده خارج املواد التي أبطلت».
ولفتت النقابة إلى أن االتجاه إلى ترميم املواد
التي أبطلها املجلس الدستوري في لجنة العدل
واإلدارة ال يعني تجميد الـقــانــون أو تعطيله،
الف ـتــة إل ــى «ع ــدم وج ــود م ــواد قــانــونـيــة تنص
على وجوب إعادة القانون الساري املفعول إلى
املجلس النيابي» .وكان بري قد التقى وفدًا من
املالكني الـقــدامــى ،وقــال لهم إن ثمة اقتراحات
لترميم املــواد التي أبطلها املجلس الدستوري.
ولفت بري إلى ضــرورة مناقشة تعديل املواد
في لجنة اإلدارة والعدل .والجدير ذكره أن بري
كان قد التقى وفدًا من املستأجرين ،الخميس
املاضي ،ونقلوا عنه تأكيده أن القانون ّ
مجمد
حتى تعديلهُ .يذكر أن اليوم ،هو موعد الجلسة
األولى للجنة اإلدارة والعدل لتناقش االقتراحات
ّ
املقدمة لتعديل هذا القانون.
شمعة تودي بحياة طفلتين الجئتين
تــوف ـيــت ،أول مــن أم ــس ،الـطـفـلـتــان الــاجـئـتــان
السوريتان ،آية وحال ّ
املذيب في بلدة برالياس
ّ
اخ ـت ـنــاقــا ب ـعــد ح ــري ــق شـ ــب داخ ـ ــل غــرفـتـهـمــا
بسبب شمعة م ـضــاءة .ونقلت الطفلتان إلى
مستشفى ال ـنــاصــرة الـتــابـعــة لـلـهــال األحـمــر
الفلسطيني ،حيث أكد الطبيب املختص هاكوب
الطفلتني وصلتا إلــى املشفى (نحو
حجو ،أن
ً
الحادية عشر ليال) ميتتني نتيجة تنشقهما
غاز الكربون .ولفت والد الطفلتني أحمد ّ
املذيب،
إلــى أن سبب الحريق هــو وقــوع الشمعة على
األغطية املوجودة داخل الغرفة.
إبراهيم باشر تحقيقاته في التعديات
على المشاعات
باشر النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم،
السبت ،تحقيقاته في التجاوزات الحاصلة في
عمليات التحديد والـتـحــريــر والـتـعــديــات على
املشاعات في كل املناطق اللبنانية.
اعتصام في التبانة احتجاجًا
على تدني التعويضات
احتجاجًا على تدني قيمة بعض التعويضات
للمتضررين ،والـتــأخــر فــي ص ــرف بعضها
اآلخر من الهيئة العليا لالغاثة ،نفذ عدد من
أص ـحــاب امل ـنــازل وامل ـحــال املـتـضــررة نتيجة
املعركة األخيرة بني باب التبانة وبعل محسن
اعتصامًا في ساحة األسمر وسط التبانة.
الدواء في لبنان :األغلى بين الدول العربية
نظمت إدارة كلية إدارة ـ الفرع الـســادس في
الجامعة اللبنانية ندوة عن «الدواء في لبنان...
نوعية وأسعار» ،تحدث فيها النائب السابق
الــدكـتــور إسـمــاعـيــل سـكــريــة ،مـقــدمــا شرحًا
حول «خطورة وتنامي آفة استهالك األدويــة
املخدرة واملؤثرة عقليًا واملهدئات واملهلوسات
واملنشطات الجنسية ،التي تصطاد الشباب
فــي الـثــانــويــات والـجــامـعــات ،بأشكال خادعة
م ــن خ ــال (ال ـع ـل ـكــة وال ـش ــوك ــوال وال ـبــون ـبــون
والسوسيت والنسكافة وغـيــرهــا)» ،مشيرًا
إل ــى أن «نـسـبــة اسـتـهــاك ه ــذه األنـ ــواع تصل
الى حدود الـ 15في املئة من مجمل استهالك
الــدواء ،بينما الحد األعلى املسموح به عامليًا
من قبل منظمة الصحة العاملية ،هو .»% 5
وتابع سكرية كلمته باإلشارة الى مافيات الدواء
فــي لبنان وارتـفــاع أسـعــاره ،الفتًا الــى مفارقة
كبرى تتمثل في «ارتفاع قيمة استهالك األدوية
الى حدود  % 37من مجمل الفاتورة الصحية.
مقابل عدم تقدم
وهي النسبة األعلى في العالمّ ،
في مستوى الصحة والعالج» .وأكد أن «أسعار
الدواء في لبنان هي األعلى بني الدول العربية».

