
 وال يقت���ر هذا عل��ى الن�ساء وح�س��ب بل تعدى اىل 
اجلمي��ع مم��ا جعلهم يخ���رون عمله��م او مالهم او 
حت��ى �سحتهم لتتح���ل اأقاويله��م اىل حقيقة ي�ؤمن 
به��ا حت��ى املن�ستني لهم، فما مدى جت��ذر االعتقاد 
يف املجتمع بقدرة عني احلا�سد على الت�سبب باالأذى 
وم��ا مبع��ث احلال��ة النف�سية الت��ي ت�س��كك يف ن�ايا 
االآخري��ن وجتع��ل �ساحبه��ا يتبن��ى م�قف��ا م�سبقا 

يعترب ان االأذى الذي اأ�سابه ب�سبب عي�نهم؟.
 ال�هم وال��س�ا�س

روا�س��ي �ساكر 18 �سنة طالب��ة قالت: ان اخل�ف من 
الع��ني حقيق��ة ال اح��د ي�ستطي��ع نكرانه��ا الأنها من 
االأم���ر الت��ي اقره��ا االإ�س��ام، وان والدت��ي �سديدة 
التعلق به��ذه املعتقدات فما من مك��روه ي�سيبنا اال 
وادع��ت بانه اثر عني ومبرور االأي��ام اأ�سبحت اأوؤمن 
مبعتق��دات اأم��ي.اذ كان��ت قريبت��ي مع��ي يف نف���س 
املرحل��ة وكان��ت تق���س ل�الدتها عن م��دى تف�قي 
بالدرو���س وكلما التقت والدته��ا باأمي تبداأ بالكام 
ع��ن نف���س امل��س���ع ب��اين اأن��ال اأعل��ى الدرج��ات 
وان ابنته��ا ل��ن تتجاوز ه��ذه ال�سنة رغ��م انها تنفق 
مبالغ��ا طائلة على الدرو�س اخل�س��سية ، حتى اخذ 
انخفا�س م�ست�اي و�سار الكتاب ثقيا بيدي عمدت 
اأم��ي اىل تبخ��ر البي��ت كل ي���م وق��راءة اآي��ات من 

القراآن وت��سيني بان ال اأ�ساعد البنات ب�رح بع�س 
امل�سائ��ل لهن حتى ال اأ�ساب بالع��ني لفرط ذكائي، 
يف ب��ادئ االأمر كن��ت �سد فكرته��ا ومعتقداتها لكن 
االآن اأ�سبح��ت اأجتن��ب ان اأ�ساع��د �سديقات��ي حت��ت 
ذريع��ة ان��ا ال اعرف او لي�س لدي وق��ت، ومن ي�مها 

اأ�سبحت ال ا�سك مبعتقدات اأمي.
ام��ا زين��ب �ساج��ت رب��ة بي��ت 30 �سن��ة  تق���ل : ان 
اخل�ف من العني ظاهرة انت�رت خا�سة بني ال��سط 
الن�سائي ، قدمت يل احدى اقاربي دع�ة حل�س�ر حفل 
زف��اف ابنتها وكانت قريبتي م��ن الدرجة االوىل مل 
تت�قف عن �رد خماوفها عن العني التي تخ�سى ان 
ت�سي��ب ابنتها يف ليلة الزف��اف اىل ما �سرتتديه من 
حل��ي وماب�س وغر ذلك مل احتم��ل حديثها املط�ل 
ع��ن احل�س��د وخ�فها عل��ى ابنته��ا وكاأنه��ا تخربين 
بع��دم احل�س���ر لكنه��ا دعتني م��ن ب��اب املجاملة 
حت��ى راحت تدعي باأ�سياء ال �سح��ة لها بان ابنتها 
تعر�ست للمر�س و�سياع بع�س حاجياتها واقاويل 

ال متت لل�اقع ب�سلة وامنا من ن�سج من اخليال .
 روؤية نف�سية

 اأ�ست��اذ علم النف�س عبد ع�ن امل�سع�دي كان له راأي 
مبا يخ���س النف�سيات املتاأث��رة باحل�سد حد النخاع 
حي��ث ق��ال: ان عل��م النف���س ه� عل��م جتريب��ي منذ 
تاأ�سي�س��ه فه� ال ي�ؤمن بالغيبيات ولكن مت ا�ستحداث 
ق�س��م البارا�سيكل�ج��ي م�ؤخرا والذي يعن��ي بدرا�سة 

القدرات اخلا�سة التي ميتلكها البع�س القليل قيا�سا 
لعدد �س��كان االأر���س، اإذ تناول م��س���ع التخاطر، 
حت�س��ر االأرواح، والتاأث��ر باالآخ��ر �سلب��ا وايجاب��ا 
اأي احل�س��د، علما اأن القراآن الك��رمي قد ذكره يف اأكرث 
م��ن اأية ومن هنا فابد اأن نق���ل اأن احل�سد ه� على 
ن�عني االول ه� �سع�ر الفرد بالنق�س اإزاء جناحات 
االآخ��ر مما يجعله اأن يتمنى بزوال نعمة النجاح من 
املح�س���د وهذا اأمر يح��دث عند الكث��ر، الثاين وه� 
احل�س��د كقدرة خا�س��ة ميتلكها احلا�سد ق��ادرة على 
تدم��ر نعم��ة املح�س�د وم��ن دون ق�س��د فهي حالة 
انبه��ار ب�سيء م��ا ميتلكه املح�س�د وه��ي اأي القدرة 
ميتلكها البع���س القليل كفانا اهلل �رهم، وقد يعمل 
البع�س مم��ن ال ميتلك���ن الفعل الناج��ح واملثابرة 
اأو الذي��ن  واالإجن��از لتحقي��ق اأهدافه��م يف احلي��اة 
ي�سع��رون بالنق���س نرى انه��م يتعك��زون ويربرون 
ف�سله��م ب�س���ء احل��ظ واحل�س��د وغره��ا، كم��ا هناك 
�ريح��ة من اجله��اء الذين يعان�ن م��ن قلق احل�سد 
نراهم يف���رون كل م�ساكلهم وكاأنها جاءت نتيجة 
احل�س��د ولاطمئنان نق�ل اأن مهما كانت تلك القدرة 
يف احل�س��د فه��ي ال ت�س��ل ح��د التدمر ل��كل االأ�سياء 
والدلي��ل اأن اهلل ال��ذي خل��ق الب�ر ال ميك��ن اأن ي�سلم 
خلقة المنيات احلا�سدين.ول� كان احلا�سد حرا لكان 
االآن مل جند ب�را احياء اأو ممتلكات لهم على االأر�س 

�س�اء اجلامدة اأو احلية.

 
 و�سع��ت وزارة ال�سحة والبيئة ل�سبط االأم�ر اىل حد ا�سطرارها 
لغل��ق 68 حمًا اأو عيادة يف عم�م الع��راق لعدم ح�س�لها على 

اإجازة.
وق��ال امل�اط��ن ماج��د ع���دة ، اإن "ارتف��اع اأج���ر الك�سف عند 
االأطب��اء واأ�سعار االأدوية يف �سيدليات القطاع اخلا�س، وتردي 
ا�سطرن��ا  واخلا�س��ة،  احلك�مي��ة  امل�ست�سفي��ات  يف  اخلدم��ات 
لتجرب��ة الطب ال�سعبي على الرغم م��ن التحفظات عليه"، معربًا 
عن اعتقاده باأن "العاج باالأع�ساب الطبيعية رمبا يك�ن اأف�سل 
م��ن االأدوية امل�سنع��ة من م�اد كيماوية قد تك���ن لها اأعرا�س 
جانبي��ة، االأمر الذي �سكل عامًا م�ساف��ًا للت�جه للطب ال�سعبي 

للتخل�س من ال�سمنة".
ب��دوره اأبدى امل�اطن ن�اف الب��دري، "عدم ثقته  بطب االأع�ساب 

ب�سبب كرثة الطارئني عليه وغياب املراقبة".
وقال البدري، يف حديث �سحفي اإن "حمال طب االأع�ساب تنت�ر 
بنح��� ملفت وغري��ب"، معربًا عن ا�ستغرابه م��ن "غياب الرقابة 

عل��ى تلك املحال التي باتت حتظ��ى باإقبال كبر ب�سبب ارتفاع 
اأج�ر االأطباء واالأدوية الكيمائية ورداءة اخلدمات ال�سحية".

وبح�س��ب امل�س��ادر التاريخي��ة، فاإن الط��ب ال�سعب��ي والتداوي 
باالأع�س��اب طامل��ا راف��ق احل�س��ارات الرافديني��ة، كال�س�مري��ة 
واالأكدي��ة والبابلي��ة، حي��ث ع��رث علم��اء االآثار عل��ى الكثر من 
الكتاب��ات والرقم الطينية التي ت�س��ر له يف مناطق خمتلفة من 
الب��اد. بدوره ق��ال رحيم عا�سي �ساحب عي��ادة لبيع وتداوي 
باالأع�س��اب يف منطق��ة بغ��داد اجلدي��دة، �رق��ي العا�سم��ة، يف 
حديث �سحفي  اإن "انت�سار العاج باالأع�ساب يف العراق بداأ بعد 
الع��ام 1991 نتيجة احل�س��ار االقت�سادي ومنع دخ�ل االأدوية 
للب��اد، م��ا ا�سطر البع�س للج���ء اإليها"، عازي��ًا  اال�سباب اإىل، 
"ك��رثة وج�د حمال وعيادات االأع�س��اب بعد العام 2003 اإىل 

غياب اجلانب الرقابي وقلة ال�عي الطبي عند البع�س".
م��ن جهت��ه قال �ساحب حم��ل اآخر لاأع�ساب م�ؤي��د جار اهلل يف 
منطق��ة الكاظمي��ة، �سمايل بغداد، ، اإن "كث��راً من ممار�سي طب 
االأع�س��اب يت�ارث���ن املهن��ة اأب��ًا عن ج��د"، م�سيف��ًا اأن "الذين 
يريدون التخل�س من ال�سمنة وت�ساقط ال�سعر وال�سكري، ي�سكل�ن 

غالبي��ة زبائ��ن عيادات طب االأع�س��اب، ف�سًا ع��ن اأولئك الذين 
يبحث�ن عن تبيي�س الب�رة وتكبر االأع�ساء اأو ت�سغرها و�سد 

الب�رة واإزالة الكلف واملق�يات التي تفتح ال�سهية".
م��ن جانب��ه اأك��د ال�كي��ل الفني ل���زارة ال�سح��ة والبيئ��ة جبار 
ال�ساعدي، "عدم ممانعة ال�زارة من التداوي باالأع�ساب"، مبينًا، 
اأن "ال���زارة لديها مرك��ز خمت�س بذلك، بح�س��ب وكيلها الفني، 

جبار ال�ساعدي.
وق��ال ال�ساع��دي، يف حدي��ث اإن "ل��دى ال���زارة �س�ابط خا�سة 
مبن��ح رخ�سة فتح عي��ادة لبيع االأع�س��اب ولي�س الت��داوي بها، 
ف�سًا عن جلان متخ�س�سة للك�سف امل�قعي عليها واأخذ عينات 

منها لفح�سها والتاأكد من مطابقتها للم�ا�سفات املحددة".
واأ�س��اف ال�ساع��دي، اأن "عي��ادات وحم��ال االأع�س��اب انت���رت 
بكثاف��ة ال�سيما خال املدة من 2012 اإىل 2014، واأغلبها غر 
جم��ازة ر�سميًا م��ا ا�سطر ال�زارة اإغاق العدي��د منها خ�س��سًا 
التي ميار�س اأ�سحابها عاجات وهمية ت�سبب م�ساكل �سحية"، 
الفتًا اىل، اأن "اللجان املخت�سة بال�زارة اأغلقت حتى االآن نح� 

68 حمًا اأو عيادة لطب االأع�ساب يف عم�م العراق".

وتاب��ع وكي��ل وزارة ال�سح��ة والبيئ��ة، اأن "حمافظ��ة مي�س��ان 
كان��ت يف �س��دارة املحافظات الت��ي تركزت فيه��ا تلك املحال 
والعي��ادات، وبعده��ا النجف وم��ن ثم بغ��داد وامل��سل ودياىل 

وبابل".
على �سعي��د مت�سل اأكد طبي��ب اخت�سا�س باأمرا���س القلب، اأن 

االأع�ساب "ال ميكن" اأن تك�ن بديًا منا�سبًا يف كل االأح�ال.
وقال الدكت�ر نائل عبد اللطيف يف حديث �سحفي اإن "االأع�ساب 
ال ميك��ن اأن تك���ن عاجًا منا�سب��ًا للطب واالأدوي��ة، ال�سيما اأن 
العدي��د من املتعاملني بها يفتقرون للخ��ربة الازمة ويجهل�ن 
نتائ��ج ا�ستعمالها واآثارها اجلانبية"، م�ؤك��داً اأن "امل�ست�سفيات 
العراقي��ة �سه��دت يف االآون��ة االأخ��رة ارتفاع��ًا كب��راً يف ع��دد 
امل�سابني بح��االت ت�سمم وم�ساعفات خط��رة نتيجة التداوي 

باالأع�ساب".
يذك��ر اأن العراقي��ني يعان���ن يف ارتفاع اأ�سع��ار االأدوية واأج�ر 
الك�سف ل��دى االأطباء وت��ردي اأو�ساع امل�ست�سفي��ات احلك�مية، 
ما ي�سطره��م ملراجعة امل�ست�سفيات اخلا�س��ة اأو ال�سفر للخارج 

لتلقي العاج.

أمانة بغداد تغلق طريق محمد القاسم السريع 
من الباب الشرقي حتى وزارة المالية

مجلس كربالء يصدق على الخطة األمنية لزيارة األربعين

النزاهة تنفذ أمر قبض وتحر بحق مدير التسجيل 
العقاري السابق في كربالء

 بغ��داد ���� متابعة: اغلقت اأمانة بغ��داد انها �ستغلق ف�سائ��ات كاملة من طريق حممد 
القا�س��م ال�ري��ع متتد من الب��اب ال�رقي اىل وزارة املالية الأغرا���س ال�سيانة وذلك 
ب��دءا م��ن الي�م الثاث��اء . وكانت االأمان��ة اأغلقت املج�ر من طري��ق ال�ريع "حممد 
القا�س��م" يف منطق��ة ال�زيري��ة بع��د حتذي��رات متكررة م��ن اإنهياره ب�سب��ب االإهمال 
وع��دم ال�سيان��ة املكررة ل��ه. واأو�سحت االأمان��ة يف بيان اأطلعت علي��ه " اجل�رنال" 
انه " لغر�س التهيئة الأعمال ال�سيانة والتاأهيل ملج�ر حممد القا�سم ال�ريع �ستق�م 
اأمان��ة بغداد واإعتباراً من ي�م الثاثاء بغل��ق املج�ررّ املذك�ر من الباب ال�رقي اىل 

وزارة املالية". ودعت االأمانة امل�اطنيني وال�سائقني اىل اعتماد الطرق اخلدمية .
وكان��ت اأمين��ة بغ��داد ، ذك��رى عل����س، ذك��رت يف وق��ت �ساب��ق يف �سفحته��ا على 
الفي�سب���ك "اأ�رفنا على االأعمال اجلارية الإن�ساء الطرق البديلة لطريق حممد القا�سم 
للمرور ال�ريع ا�ستعداداً الجراء اأعمال ال�سيانة الازمة عليه للمقطع القريب ل�زارة 
املالي��ة". واأ�ساف��ت اأن  ف�سائ��ات م��ن املج���ر يف ال�زيرية "�سيت��م اإغاقها جلهة 

واحدة يف فرتة ال�سيانة". 

كرب��اء � اجل�رنال: �سادق جمل�س حمافظ��ة كرباء، االثنني، على اخلطة االأمنية 
لزي��ارة اأربعينية االمام احل�س��ني )عليه ال�سام ( مب�سارك��ة احل�سد ال�سعبي. وقال 
نائ��ب رئي���س املجل�س عل��ي املالكي يف بي��ان تلقت "اجل�رنال" ن�سخ��ة منه، اإن 
"املجل���س عق��د جل�سة طارئ��ة، الي�م، بح�س���ر حمافظ كرب��اء وقائد عمليات 
الف��رات االأو�سط وقائد �رطة املحافظ��ة". واأ�ساف املالكي، اأن "املجل�س �سادق 
م��ن خاله��ا على خطة الزي��ارة امللي�نية، بعد ان ا�ستمع اع�س��اء املجل�س ل�رح 
ل من القيادات االأمنية للخطة اخلا�سة بالزيارة". ولفت اإىل، اأن "اخلطة يف  مف�سَرّ
ه��ذا العام اخذت بعني االعتبار حج��م التهديدات االأمنية للمدينة، وكذلك �ستك�ن 
بان�سيابية عالية حلماية الزائرين من اي اعتداء". واأكد املالكي، "م�ساركة احل�سد 
ال�سعبي يف خطة زيارة االأربعني و�سيك�ن حم�رهم من اجلهة الغريبة من املدينة 
ملنع حدوث اي خرق امني"، م�سرا اإىل "قيام االأجهزة االأمنية بعمليات ا�ستباقية 

قبيل تنفيذ اخلطة بهدف تعزيز اجلهد االأمني وتاأمني حماية الزائرين".

بغ��داد � متابعة: اأعلنت هيئ��ة النزاهة، االإثنني، عن تنفذها اأمر قب���سٍ وحترٍّ �سادٍر بحقِّ 
ة 298/ 289  مدي��ر الت�سجيل العق��اري ال�سابق يف حمافظ��ة كرباء وفق اأحكام امل��ادَّ
. واأو�سح��ت دائرُة التحقيق��ات التابعة للهيئ��ة يف بيان  م��ن قان���ن العق�بات العراق��يِّ
تلق��ت "اجل�رنال" ن�سخة منه،  "تفا�سيل تنفيذ اأمر القب�س والتحرِّي ال�سادر بحقِّ مدير 
�ه 12 اأمر قب�ٍس �سابٍق". واأ�سارت  الت�سجيل العقاري يف كرباء، الذي �سبق اأن �سدر بحقِّ
��ة حتقيق بغداد، وبالتعاون  الدائ��رة، اإىل اأن "م��اكات �سعبة ال�سبط الق�سائيِّ يف مديريَّ
م��ع جهات اإنف��اذ القان�ن )�س�ات(، نفَّذت يف متام ال�ساع��ة الثانية من �سباح ي�م اأم�س 
اأن متَّ حتديد  �هم الهارب بعد  اأمر القب�س والتحرِّي ال�سادر بحقِّ امُلتَّ  21/10/2017
؛  م��كان وج�ده يف املحافظ��ة". واأ�سافت، اأن "املتهم �سيق اإىل مرك��ز ال�رطة امُلخت�سِّ
تني 289و298 من  بغية ا�ستكمال اإجراءات ت�سليمه اإىل جهة الطلب". ُي�ساُر اإىل اأنَّ املادَّ
ًة ال تزيد على خم�س ع�رة  ان على "ُيعاَقُب بال�سج��ن ُمدَّ قان���ن العق�ب��ات العراقيِّ تن�سَّ
ٍر ر�سميٍّ " و "ُيعاَقُب بالعق�بة امُلقرَّرة جلرمية التزوير  �سنًة كلُّ من ارتكب تزويراً يف حُمرَّ

ر مع علمه بتزويره".انتهى29/اأ43 ر امُلزوَّ - بح�سب االأح�ال – من ا�ستعمل امُلحرَّ

قال ع�س� اللجنة االمنية �رحان الغالبي ان احلك�مة 
املحلية امنت منفذ ال�سي��ب احلدودي ال�ستقبال الزوار 
االإيراني��ني ال��ذي يت�قع ان يتجاوز اك��رث من الن�سف 
ملي���ن زائر على �سكل دفعات وف��ق التقارير ال�ا�سلة 
اإلين��ا من وزارة الط��رق والتخطيط االإيرانية . وا�ساف 
اإدارة املنف��ذ كاف��ة  " وف��رت  ل�"اجل�رن��ال  الغالب��ي 
الدخ���ل  عملي��ة  وت�سهي��ل  ال�روري��ة  امل�ستلزم��ات 
وتام��ني و�س���ل الزائرين ب�سكل ام��ن ، كما مت جتهيز 
املنف��ذ مبنظ�م��ة الكرتوني��ة تعمل على اإع��داد قاعدة 
بيان��ات تخدم الزائرين ب��ني البلدين . وبني ان دخ�ل 
الزائري��ن من خال املنفذ �سي�سه��م يف تفعيل وتط�ير 
العاقة بني البلدين اجلارين وين�سط احلركة التجارية 
وال�سياحي��ة التي �ستنعك���س مبردواداتها املادية على 
واقع املحافظة االقت�سادي . واكد املنفذ حتت �سيطرة 
احلك�م��ة املحلية واالجهزة االمنية بعد �راع حزبي 
وقبل��ي عل��ى واردات املنف��ذ ولق��د حذرن��ا كحك�م��ة 
حملي��ة من التدخ��ل يف �س�ؤون املمر احل��دودي خال 

ايام الزيارة وحتى نهايتها.

اأعل��ن املتحدث با�س��م قيادة �رط��ة كرباء، عاء 
�سارق��ي  اأح��د  عل��ى  ،القب���س  االثن��ني  الغامن��ي، 
ال�سي��ارات يف منطق��ة البن��اء اجلاه��ز، بع��د ورود 
باغ��ات عدي��دة ع��ن وج�د ح��ادث �رق��ة وعبث 
ملجم�عة من ال�سي��ارات. وقال الغامني يف بيان ، 
اإن��ه "مت ت�سكيل فريق عمل من قبل مكافحة اجرام 
كرب��اء، ومف��ارز االأدل��ة اجلنائية لرف��ع ب�سمات 
املتهمني م��ن العجات التي تعر�ست لك�ر زجاج 
ن�افذه��ا و�رق��ة بع���س مقتنياته��ا والبحث عن 
االأدل��ة الت��ي تدينه��م مت التح��رك من قب��ل مفارز 
املعل�مات واالنت�سار يف املنطقة املذك�رة للبحث 
والتح��ري لتحدي��د ه�ي��ة املتهمني رغ��م غم��س 
"اجله���د االمني��ة وبع��د  احل��ادث". واأ�س��اف ان 
اال�ستعان��ة باإحدى كام��رات املراقب��ة امل�ج�دة 
يف املنطق��ة بالتعرف على اأحد املتهمني والقب�س 

عليه وه� حاليًا رهن التحقيق"، 

الحسد... بين أوهام النساء والرؤيا النفسية

هل ساهم تردي الوضع االقتصادي في انتعاش طب األعشاب؟

مجلس ميسان: لن نسمح للعشائر 
بالسيطرة على منفذ الشيب

القبض على أحد سارقي 
ومحطمي السيارات في كربالء

العمارة – الجورنال

كركوك ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

يعمد كثريون اإىل طب الأع�شاب 
لتخلي�شهم من الأمرا�ض التي 
يعانون منها لأ�شباب خمتلفة 

منها ارتفاع اأجور الأطباء 
والأدوية ف�شاًل عن اخل�شية من 

املواد الكيماوية، مما �شجع على 
انت�شار حمال العطارة و"الطب 

ال�شعبي" رغم حتذيرات 
املخت�شني من املخاطر املرتتبة 
على ذلك ل�شيما يف ظل افتقار 

العديد منهم للخربة الالزمة 
وجهلهم بنتائج ا�شتعمالها 

واآثارها اجلانبية،

 منذ بدء اخلليقة كان للح�شد مكان بني 
اأجنا�ض الب�شر منه من يولد من غرية 

حتى ي�شل اىل الهو�ض ومنه من يقود 
اىل طريق الكذب، وقد وقعت اأول 

جرمية قتل على الر�ض ب�شبب احل�شد، 
وتداولت الأقاويل عند اأكرث النا�ض 

وبالأخ�ض الن�شاء، فاأي اأذى ي�شيبهن 
يرجعن �شببه اىل احل�شد بقولهن ذلك 

نتيجة عني قاتلة.
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