
يف �شباح يوم م�شم�س، وبينما كانت �شوارع بغداد 
ممتلئ��ة بالتالمي��ذ واأولي��اء الأم��ور امل�رسعني اىل 
عمله��م، انطل��ق �رساخ ح��اد مرتع��ب م�شتغيث يف 
�ش��ارع ال�شحة مبنطق��ة ال�شعب، ه��رع اأغلب املارة 
باجت��اه م�شدر ال�شوت بقل��ق وارتباك لدرجة تعرث 
بع�شهم بالآخر فوجدوا امراأة يف منت�شف الثالثني 
م��ن عمره��ا ملق��اة على الأر���س م�رسج��ة بدمها 
بع��د اأن ق��ام �ش��اب ب�رسق��ة م�شوغاته��ا الذهبي��ة 
و�رسبه��ا عل��ى راأ�شه��ا، وبح�شب قول اأح��د ال�شهود 
املتواجدين يف م��كان احلادث يف ذلك اليوم: »بعد 
ان ا�شتع��ادت امل��راأة وعيها وهي حت��اول مل �شتات 
اأفكاره��ا املبع��رثة من �شدة ال�رسب��ة قالت ب�شوت 
مرتع��د )ح��دث كل �ش��يء ب�رسع��ة فق��د كن��ت اأ�شري 
باجت��اه موقف ال�شي��ارات للذه��اب اىل مقر عملي، 
وفج��اأة ويف اأح��د املم��رات املوؤدي��ة اىل املوق��ف 
توقف��ت دراج��ة ناري��ة يقوده��ا �شاب ملث��م و�شهر 
�شالحه بوجهي وطلب خلع كل م�شوغاتي الذهبية 
وو�شعه��ا يف مندي��ل قدمه يل، وم��ا اإن اأخذ الذهب 
واحلقيب��ة حت��ى حت��رك بدراجت��ه مارا م��ن خلفي 
وتلقي��ت �رسبة قوية عل��ى راأ�ش��ي اأفقدتني توازين 

واأ�شقطتني اأر�شا ومل اأ�شح على �رساخ الن�شاء(«.
ويق��ول �شاه��د العيان راف�ش��ا الك�شف ع��ن ا�شمه:« 
م��رت ثل��ث �شاع��ة ونح��ن يف انتظ��ار وا�شط��راب 

ب�ش��اأن م��ا �شت�شفر عنه ه��ذه احلادثة وه��ل �شتقدم 
امل��راأة �شكوى اىل اجلهات املعنية اأم ل، ولكن ومع 
الأ�شف اأكمل ال�شاهد احلقيقة املغلفة ب�شتار اخليال 
ع��ن ه��روب امل��راأة ورف�شه��ا الإدلء باأي��ة �شكوى 
اىل الق��وات الأمني��ة مكملة طريقه��ا وكاأن �شيئا مل 
يكن، فبح�شب قوله��ا فال�رسبة التي تلقتها مل تكن 
اإل جم��رد اإ�ش��ارة اىل قدرت��ه عل��ى قتله��ا يف حال 

حماولتها الإبالغ عن احلادث«.
وي�شيف ال�شاهد مب�شح��ة من الأ�شف »تكمن فل�شفة 
ه��ذا النوع من ال�رسقات ب��اأن ي�شتقل فردان دراجة 
ناري��ة وعن��د مرورهم��ا بفت��اة يقوم��ان ب�شح��ب 
ومطالبته��ا  بوجهه��ا  ال�ش��الح  رف��ع  اأو  حقيبته��ا 
بخل��ع جمي��ع م�شوغاته��ا الذهبي��ة، وه��ي طريقة 
رمب��ا تعلمها �شعاف النفو�س نتيجة اطالعهم على 
اجلرائ��م التي حتدث يف البل��دان العربية والجنبية 

وترى اأخبارها و�شورها على النرتنت«.
ع�صابات متخ�ص�صة

تل��ك احلادث��ة مل تك��ن الأوىل، فق��د ك�شف��ت ال�شلطة 
الق�شائي��ة يف تقري��ر له��ا تفا�شي��ل مث��رية ع��ن 
الن�ش��اء  حقائ��ب  ب�رسق��ة  متخ�ش�ش��ة  ع�شاب��ات 
يف بغ��داد، واعتق��ال العدي��د من املتورط��ني بهذه 
اجلرائ��م، ووفقا لتقارير خرباء يف هذا املجال فاإن 

اأغلب اجلناة م��ن الأحداث ي�شتقلون دراجات نارية 
و�شي��ارات اأجرة وينفذون جرائمهم بعيًدا عن اأنظار 
القوات الأمنية. كما اأوردت ال�شلطة يف التقرير الذي 
ن�رس على �شفحته��ا الر�شمية ان »حماكم يف بغداد 
�شهدت زيادة ملحوظ��ة يف ق�شايا �رسقة ت�شتهدف 

احلقائب الن�شائية«.
واأ�ش��ار قا�ش��ي حتقي��ق الر�شاف��ة الثاني��ة خلي��ل 
اإبراهي��م يف حديث تناقلته و�شائ��ل الإعالم اىل اأن 
»�رسق��ة احلقائب الن�شائية جرمية اأخذت بالنت�شار 
خ�شو�شا يف بع�س مناطق بغداد«، موؤكدا اأن »هذه 
ال�رسق��ة غالًبا ما تتم با�شتخ��دام دراجة نارية تقل 
يف العادة �شخ�شني يقوًم اأحدهما بقيادتها والآخر 
يخط��ف احلقيب��ة م��ن ي��د امل��راأة م�شتغ��ال غفلتها، 
واجلن��اة ع��ادة م��ا يراقب��ون ال�شحي��ة وي�شتغلون 
دخوله��ا اإىل اأح��د الأف��رع الت��ي تخل��و م��ن املارة 
م��ا ي�شه��ل عملي��ة ال�رسق��ة واله��روب م��ن دون اأن 

ي�شخ�شهم اأحد«.
تق��ول  الق�شائي��ة  الإج��راءات  يخ���س  م��ا  ويف 
املحامية ندى ج��واد النوري: »وفق املادة )422( 
م��ن قانون العقوب��ات العراقي الناف��ذ والتي تن�س 
عل��ى اأن: )يعاقب بال�شجن م��دة ل تزيد على خم�س 
ع���رسة �شنة على ال�رسقة التي تقع يف اأحد الظروف 
التالي��ة: اأول – من �شخ�ش��ني اأو اأكرث يكون اأحدهم 

حامال �شالحا ظاهرا اأو خمباأ.
ثانيا – بني غروب ال�شم�س و�رسوقها من �شخ�شني 
اأو اأكرث بطريق الإكراه اأو التهديد با�شتعمال ال�شالح. 
ويع��د الإكراه اأو التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل 
بع��د ارتكاب ال�رسقة بق�شد الحتفاظ بامل�رسوق اأو 

الفرار به.
ثالث��ا – اإذا ح�شل��ت ال�رسق��ة باإك��راه ن�ش��اأت عن��ه 
عاهة م�شتدمية اأو ك�رس عظم اأو اأذى اأو مر�س اأعجز 
املجن��ى عليه ع��ن القي��ام باأ�شغاله املعت��ادة مدة 
تزيد على ع�رسين يوم��ا. واإذا ن�شاأ عن الإكراه موت 
�شخ�س فتكون العقوبة الإعدام اأو ال�شجن املوؤبد(«.

�صرقات �أخرى
بعد انتهاء دوامها الر�شمي وباجتاه مراأب ال�شيارات 
تعر�شت )ن،م( اىل �رسبة مميتة اأ�شقطتها م�رسجة 
بدمائه��ا بعد اأن قام��ت ع�شابة ب�شح��ب حقيبتها، 
وه��ذا م��ا اأكدت��ه زميلته��ا مه��ا زي��اد الت��ي كانت 
برفقته��ا يف ذلك اليوم وتقول زياد وقلبها يرجتف 
على الرغم من قدم احل��ادث: »مل تكن هناك دورية 
�رسط��ة م��ن اأج��ل ال�شتنجاد به��ا عندم��ا اعرت�س 
طريقنا �شابان ي�شتقالن دراجة نارية قام اأحدهما 
بدفع��ي والآخ��ر ب�شح��ب حقيب��ة )ن،م( التي كانت 
حتت��وي على جهازي��ن نقالني وم�شوغ��ات ذهبية 
ثمين��ة وم��ن ثم ق��ام الآخ��ر ب�رسبه��ا باآل��ة حادة 
عل��ى موؤخرة راأ�شها لت�شق��ط م�رسجة بدمائها على 

الأر�س«.
وت�شي��ف زي��اد ب�شوت يثقل��ه احلزن: »بع��د تقدمي 
ال�شك��وى يف اأحد مراكز ال�رسط��ة وو�شف تفا�شيل 
احل��ادث والإدلء ب�شهادت��ي كوين ال�شاه��د الوحيد 
وقت احل��ادث والتوقي��ع على اإف��ادة ال�شكوى قمنا 
بنق��ل )ن،م( اىل امل�شت�شف��ى لتلق��ي الع��الج وفعال 
ات�ش��ح باأنه��ا تع��اين من وج��ود كدم��ة يف الدماغ 

نتيج��ة ال�رسبة التي تلقتها من اجلناة ومنذ تقدمي 
ال�شكوى مل تردنا اأية معلومات عن ال�شارق لت�شجل 

الق�شية �شد جمهول«.
وتوؤكد النوري نقطة جدي��رة بالهتمام م�شرية اىل 
اأن »ال��دور ال�شتخباراتي يف مث��ل هكذا جرائم هو 
الالع��ب الأ�شا�ش��ي ملعرفة املجرم��ني وذلك ب�شبب 
اإج��راءات املحكم��ة الت��ي حتتاج اىل ق��راءة اأخرى، 
فعن��د تقدمي البالغ ي�شدر تعميم اأو�شاف املتهمني 
وتوجيه مركز ال�رسطة مبتابعة املو�شوع، ول نعلم 
اأي اأو�ش��اف ت�شتطي��ع اأن ت�شفه��ا ام��راأة مرعوب��ة 
اإذا  اأو  راأ�شه��ا  عل��ى  قوي��ة  �رسب��ة  اىل  متعر�ش��ة 
كان اجل��اين ملثم��ًا �شاه��راً �شالحه جتاهه��ا، لذلك 
ي�شتوج��ب و�ش��ع اآلي��ات اأمني��ة مهني��ة م��ن خالل 
توزي��ع الدوري��ات يف ال�ش��وارع بال�ش��كل ال�شحيح 
اإعطائه��م  م��ع  امل��دين  بال��زي  منت�شب��ني  ون���رس 
�شالحي��ات يف الت�شدي لهذه احل��الت ل اأن يرتك 

املنت�شب فقط وي�شاهد احلالة يف تلك الطرقات«.
�إجر�ء�ت �حرت�زية

وتوؤك��د الن��وري »غالبي��ة الن�ش��اء ل حت��اول حتى 
ال�شتنجاد باجلهات املعنية وتف�شل ال�شكوت على 

ال�شكوى وا�شرتج��اع حقوقها، بالتايل تكون املراأة 
لقم��ة �شائغة لال�شتغ��الل، ف�شال ع��ن تواطوؤ بع�س 
اأ�شح��اب حم��ال ال�شاغ��ة وعدم وج��ود تعميم من 
قب��ل اجلهات عن موا�شفات الذه��ب امل�رسوق على 
ال�شاغة، بالتايل جتد هناك كميات كبرية تباع اىل 

ال�شاغة دون التاأكد من البائع«.
ويق��ول ال�شائ��غ �شن��ان البه��اديل )�شاح��ب حمل 
ل�شياغة وبيع الذهب يف مدينة الكاظمية( مو�شحا 
اأن »الطريق��ة الوحيدة للتاأكد م��ن ملكية الذهب هو 
و�ش��ل ال�رساء، ففي حالة ثبوت �رساء ذهب م�رسوق 
فاإن القانون العراقي ل يعفي ال�شائغ من امل�شاءلة 
حت��ى واإن احتفظ بن�شخ��ة من البطاق��ة ال�شخ�شية 
للبائ��ع، فو�ش��ل ال���رساء ه��و ال�شمان الوحي��د لنا، 
ولك��ن وم��ع الأ�ش��ف فبع���س املتطفلني عل��ى هذه 
املهن��ة ل يعريون اأهمية لذلك، فتج��د اأغلبهم يقوم 
ب���رساء كميات كبرية ويعيد �شهره��ا مرة اأخرى اأو 
بيعها عل��ى اأنها قطعة م�شتعملة م��ن دون �شياغة 
اأي قطع��ة )ك���رس( بالتايل ت�شي��ع القطع امل�رسوقة 

ول جتد لها اأي اأثر«.
وي�شي��ف البه��اديل وعين��اه تتنق��الن ب��ني القطع 

الذهبي��ة املعلقة »لذلك يج��ب على اجلهات املعنية 
ال�شاغ��ة  حم��ال  اأ�شح��اب  عل��ى  ���رسوط  فر���س 
وحما�شب��ة م��ن يخال��ف ال���رسوط فهن��اك بع���س 
املب��ادئ اخلا�ش��ة بال���رساء، اأوله��ا ع��دم ال���رساء 
م��ن �شغ��ار ال�ش��ن حت��ى واإن كانوا ميلك��ون و�شل 
ال���رساء، ول يتم ال�رساء من رجل اإل اإذا كان الو�شل 
با�شمه، ف��اإذا كان با�شم زوجته فال ت�شرتى القطعة 
اإل بح�ش��ور الزوج��ة، وبطبيع��ة احل��ال ف��اإن اأغلب 
ال�شاغ��ة وبحكم عملهم ل�شن��ني طويلة بهذا املجال 
بات��ت لديهم خربة يف متييز الزبون �شاحب الذهب 

احلقيقي والزبون الذي يحمل ذهبا 
م�صروقات

وتختت��م املحامي��ة ن��دى ج��واد الن��وري حديثها« 
م��ا ي�ش��دم الق�شاء هو تن��ازل امل�شتكي��ة اأو ذويها 
ع��ن احل��ق ال�شخ�شي، م��ا يف�ش��ح املج��ال لإخراج 
ه��ذا اجل��اين بغرام��ة مالي��ة بخ�ش��ة ل تتنا�شب مع 
حج��م ال�رسر ال��ذي اأ�رسه يف املجتم��ع لذلك يجب 
تفعي��ل احل��ق العام وع��دم ربطه بالغرام��ة املالية 
بل باحلب���س الب�شيط ليكون رادع��ا للجناة فيما اإذا 

تنازلت امل�شتكية عن حقها اخلا�س«.

اأغلب �رسكات الت�شالت تن�شب الأبراج اأينما ت�شاء 
ويف اأي م��كان ينا�شبه��ا، م�شتغل��ة جه��ل املواطن 
الب�شيط والإغراءات املادية التي تقدمها له من اأجل 
ن�شب برج الت�شال فوق اأ�شطح املنازل والبنايات، 
الأب��راج  ه��ذه  اأثبت��ت خماط��ر  الدرا�ش��ات  بع���س 
من خ��الل تعر���س الن�شي��ج الع�شب��ي  لالإ�شعاعات 
ال�ش��ادرة منها والت��ي ت�شبب تغ��ريات  ف�شيولوجية 
كهربائي��ة يف اجله��از الع�شبي، فيم��ا بينت بع�س 
الدرا�ش��ات الأخرى اأنها توؤدي اإىل ت�شخني الأن�شجة 
احلية، الأمر الذي يوؤدي اإىل حدوث خلل يعطل عمل 
الذاكرة لدى الإن�ش��ان وي�شيبه باأمرا�س م�شتقبلية 

خطرية.
مهند�س اللكرتونيات اأ�شماء �شاحب قالت: »يجب 
اأن تتابع املوؤ�ش�شات احلكومية والوزارات املخت�شة 
اآثار اأبراج الت�ش��الت يف �شحة املواطن للتو�شل 
اإىل نتائ��ج علمية دقيقة يتم عل��ى اأ�شا�شها التعامل 
م��ع �رسكات الهوات��ف اخللوية من اأج��ل املحافظة 
عل��ى ال�شح��ة العامة، فم��ن املهم ج��دا تفعيل دور 
املجال���س املحلية والبلدية وت�شكي��ل جلان يف كل 
حمافظة تتاأل��ف من الدوائر اخلدمي��ة مثل ال�شحة 
والبيئة والبلدية والت�شالت ملراقبة تنفيذ �رسوط 
الت�شميم الهند�شي لأبراج الت�شالت عند ن�شبها«.
وا�شاف��ت »ل بد م��ن تفعيل نظام املراق��ب البيئي 
املن�شو���س عليه يف قانون حماية وحت�شني البيئة 
العراقية ملراقبة عمل اأبراج الت�شالت بعد ن�شبها 
من خ��الل قيا�س ق��وة الأ�شع��ة الكهرومغناطي�شية 
املنبعثة منها، فتلك الأبراج تبعث اأ�شعة وبرتددات 
خمتلف��ة، لك��ن م��ا م��دى �رسره��ا وتاأثريه��ا يف 
ال�ش��كان، اإذ ل بد اأن يخ�شع اىل تقارير وفحو�شات 
وزارة البيئ��ة وال�شح��ة لبي��ان حجم ال���رسر الذي 

ت�شببه تلك الأ�شعة«.
�إغفال

مهن��د كاظ��م )مهن�س ت�شامي��م وخمت���س ب�شوؤون 
البيئة(، بني اأن »ا�شتخ��دام اأجهزة الت�شال و�شبكة 
النرتن��ت بوا�شط��ة الأب��راج اأغفل مراع��اة ال�رسوط 
التي تفر�شه��ا ال�شالمة ال�شحي��ة والبيئية بطريقة 
ع�شوائي��ة غ��ري مدرو�شة، الأمر ال��ذي ي�شبب اأ�رسارا 
�شحي��ة وبيئي��ة ته��دد اجلمي��ع م��ن دون ا�شتثناء، 
خا�شة بعد ان كرث اجلدل حول تاأثري اأبراج الهاتف 
النق��ال يف �شحة الإن�ش��ان العامة وم��ا ت�شببه من 
اأ���رسار عل��ى وظائ��ف الدم��اغ واجله��از الع�شبي 
وبالذات عندما بداأت تنت���رس البراج و�شط الأحياء 

ال�شكني��ة ب�ش��كل كب��ري«. مو�شح��ا ان الإ�شعاع��ات 
الأب��راج  تل��ك  تبعثه��ا  الت��ي  الكهرومغناطي�شي��ة 
ب�ش��ورة م�شتم��رة على �ش��كل دائرة ن�ش��ف قطرها 
ع��دة كيلومرتات من اأج��ل اأن يتداخل جمال عملها 

لتغطى املناطق امل�شتهدفة بخدمة اخللوي«.
واأكد كاظم اأن »خطورة اأبراج الت�شالت تكمن يف 
الأ�شع��ة الكهرومغناطي�شية املنبعثة منها وقدرتها 
عل��ى التفاعل مع خاليا ج�ش��م الإن�شان الذي ميكن 
اأن يك��ون يف ث��الث �ش��ور، ه��ي اق��رتان املج��ال 
الكهربائ��ي واملغناطي�ش��ي لالأ�شعة مع خاليا ج�شم 
الإن�ش��ان وامت�شا���س اخلاليا لطاقة ه��ذه الأ�شعة، 
م��ا ي��وؤدي اإىل ارتف��اع يف درج��ة ح��رارة اخلاليا، 
ومب��ا ان طاق��ة الأ�شع��ة تتنا�شب عك�شي��ًا مع مربع 
امل�شاف��ة التي تقطعها فاإنه كلم��ا بعد الإن�شان عن 
برج الت�شالت �شوف تقل طاقة الأ�شعة التي ت�شل 
جل�شمه، لذا فاإن الت�شميم الهند�شي للربج �رسوري 
ل�شم��ان ع��دم تعر�س الإن�ش��ان مل�شت��وى عال من 

الطاقة«.
�آر�ء

عل��ي حم�ش��ن )اأح��د اأ�شح��اب املنازل الت��ي ن�شب 
فوقه��ا ب��رج لالت�شالت(، ق��ال: »ال�رسك��ة ن�شبت 
الربج منذ العام 2008 ول توجد لدينا اأية م�شاكل 
�شحي��ة، ومل نت�شبب باأي اأذى للجريان اأو اأ�شخا�س 
اآخري��ن م��ن املنطقة، ونح��ن كعائلة جنن��ي مبلغا 

بح��دود 500 دولر كاإيج��ار �شه��ري لن�شب الربج 
فوق �شطح املنزل«.

يف حني اأب��دى جا�شم عبد عل��ي )موظف يف وزارة 
ال�شناع��ة( »قلقه من ازدي��اد اأعداد اأب��راج الهاتف 
اجل��وال و�ش��ط الأحي��اء ال�شكني��ة ب�شب��ب املخاط��ر 
ال�شحي��ة الت��ي ينطوي عليها وجود تل��ك الأبراج«، 
واأ�ش��ار اىل �رسورة اإبعادها ع��ن املنازل ون�شبها 
يف ال�شاحات والف�شاءات البعيدة، منوها ب�رسورة 
اأخذ موافقة املجل���س البلدي اأو اجلريان على ن�شب 
ال��ربج ولي���س �شاحب الدار لوح��ده؛ لأن ال�رسر قد 
ي�شي��ب اأ�شخا�شا اأبعد من ح��دود 200 مرت، موؤكدا 
اأن مو�ش��وع وجود الأبراج و�ش��ط الأحياء ال�شكنية 
اأ�شب��ح �شائ��كا بع��د اأن اختلف��ت حول��ه الرواي��ات 
وت�شارب��ت دقة نتائج البح��وث والدرا�شات الطبية 

يف تقدير ن�شبة اأ�رسارها على امل�شرتكني.
�أ�صر�ر

)اخت�شا�ش��ي  ف��رج  �شام��ي  الدكت��ور  يق��ول 
الإ�شعاع��ات  »اإن  الع�شب��ي(:  اجله��از  اأمرا���س 
الكهرومغناطي�شية لها تاأث��ريات على املدى البعيد 
والبع���س منها قد يت�شبب باإ�شاب��ات مبا�رسة ملن 
ه��م يف الدائ��رة ال�شيقة له��ذه الإ�شعاع��ات، بع�س 
ال��دول املتقدم��ة مثل اأملاني��ا وفرن�ش��ا وبريطانيا 
متنع و�ش��ع اأبراج الت�شالت عل��ى اأ�شطح املباين، 
ع��ن  بعي��دة  اأماك��ن  بو�شعه��ا  يف  اإل  ت�شم��ح  ول 

امل�شاك��ن، ويف بع���س املناط��ق التي يك��ون فيها 
م��كان الربج ا�شطراريا تن�شب اأجهزة لطرد الأ�شعة 
ال�ش��ادرة م��ن هذه الأب��راج داخل البي��وت القريبة 

منها«.
واأ�ش��اف »ان جمموع��ة من العلماء قام��ت بدرا�شة 
الأب��راج يف  ه��ذه  ع��ن  ال�ش��ادر  الإ�شع��اع  تاأث��ري 
ال�شلوكيات الع�شبية  لل�ش��كان القاطنني يف املبنى 
املوج��ود فوقه الربج ويف املب��اين املقابلة للربج، 
وقارنته��م باأنا���س قاطن��ني يف مناط��ق ل  توج��د 
به��ا اأب��راج م��ع مراعاة ال�ش��ن واجلن���س وامل�شتوى 
اأن  الدرا�ش��ة  م��ن  وات�ش��ح  واملعي�ش��ي،  التعليم��ي 
ال�ش��كان القاطنني يف  الأماك��ن القريبة من الأبراج 
يعانون من فقدان للذاكرة، واأعرا�س اإعياء و�شداع 
ورعا���س ل اإرادي. ولحظوا وج��ود فرق وا�شح يف 
الأعرا���س ب��ني الأ�شخا�س املعر�ش��ني لإ�شعاعات 
الأب��راج وب��ني  الأ�شخا���س غ��ري املعر�ش��ني لهذه 

الإ�شعاعات«. 
واأ�ش��ار اىل اأن »من الأ���رسار ال�شحية التي ت�شببها 
اأبراج الت�ش��الت حدوث تغ��ريات ف�شيولوجية يف 
اجله��از الع�شبي، ولذل��ك ل بد من اإع��داد تعليمات 
يحم��ي  قان��ون  ت�رسي��ع  او  خا�ش��ة  و�شواب��ط 
امل�شرتك��ني بخدم��ة ه��ذه الأب��راج م��ن التعر���س 

ل�رسرها امل�شتقبلي اخلطري«.
�صرطان �لدم

اخلب��رية البايولوجي��ة زم��ن عل��ي قال��ت: »توج��د 
درا�ش��ات علمي��ة ق��ام به��ا خمت�ش��ون يف جم��ال 
الت�شالت بين��ت الأعرا�س ال�شحي��ة التي ت�شيب 
الأ�شخا���س القريب��ني من اأ�شعة اأب��راج اجلوال على 
ح�شب امل�شافة من الربج وكانت اأعرا�س الإح�شا�س 
بالتع��ب موج��ودة لدى م��ن ي�شكنون عل��ى م�شافة 
اأقل م��ن 300 مرت من الربج. اأم��ا اأعرا�س ال�شداع 
وا�شطراب��ات الن��وم فكان��ت الغالب��ة عل��ى الذي��ن 
ي�شكن��ون على بعد 150 مرتا من ب��رج اجلوال، اما 
الأ�شخا���س الذين ي�شكنون عل��ى بعد 100 مرت من 
برج اجلوال فكانت لديهم اأعرا�س الكتئاب وفقدان 

ال�شهية وعدم الإح�شا�س بالراحة«.
يف ح��ني ب��ني طبي��ب الأطف��ال ماج��د الكبي�ش��ي 
»ان اأح��د املعاه��د الربيطاني��ة املخت�ش��ة ببحوث 
ال�رسط��ان اأثب��ت اأن الإ�شعاعات الناجت��ة عن اأبراج 
الهات��ف ت�شبب تلوث��ًا كهرومغناطي�شي��ًا غري مرئي 
ي�شب��ب �رسطان الدم والعديد من الأمرا�س اجل�شدية 
والنف�شي��ة التي قد تت��درج يف ظهورها على فرتات 
زمنية خمتلفة، كما اأنها ت�شبب حالت من الإرهاق 
والتوت��ر ال��ذي ي�شاحب��ه �شداع مزم��ن، ف�شال عن 
تاأثريه��ا عل��ى امل��دى البعي��د بالن�شب��ة لالأطف��ال، 
اإذ يعتق��د اأنه��ا ت�شب��ب �رسط��ان ال��دم )اللوكيمي��ا( 
و�رسط��ان الث��دي ل��دى الن�ش��اء واأمرا���س اجله��از 
الع�شب��ي املركزي الزهامير )اخل��رف(، عالوة على 
تو�ش��ل الدرا�شة اىل حقيقة الآث��ار ال�شلبية املوؤثرة 
يف تط��ور ومن��و اجلن��ني، اإذ حت��دث عيوب��ًا خلقية 

وتوؤثر يف خ�شوبة الن�شاء«.
واأ�ش��اف الكبي�ش��ي »وج��ود اأبراج للج��وال بالقرب 
م��ن املن��ازل يعد اأم��راً خط��رياً وله اأ���رسار كبرية، 
فالدرا�ش��ات واملنظم��ات الطبي��ة والبيئي��ة اأثبت��ت 
ه��ذا الأمر، وهن��اك بع���س الإ�شاب��ات والأمرا�س 
ب�شبب ه��ذه الأ�شعة، لكننا ل منل��ك الأجهزة الطبية 
والتكنولوجي��ة الت��ي ميك��ن اأن تثبت وتدي��ن ن�شبة 

�رسر هذه الأبراج على املواطنني«.
�إجر�ء�ت

م�شدر يف وزارة البيئ��ة بني »ان الأ�رسار املرتتبة 
على عم��ل اأبراج الت�شالت قد ن���س عليها قانون 
 1997 ل�شن��ة  العراق��ي رق��م )3(  البيئ��ة  حماي��ة 
اخلا���س مبنع ممار�شة الن�شاط��ات الباعثة لالأ�شعة 
الكهرومغناطي�شي��ة غ��ري املوؤين��ة واملنبعث��ة م��ن 
والهوائي��ات  والأب��راج  الرئي�ش��ة  الب��ث  حمط��ات 
اخلا�ش��ة بالهوات��ف النقالة وغريه��ا اإل يف نطاق 
التعليم��ات وال�شواب��ط التي ت�شدرها ال��وزارة لهذا 

الغر�س«.
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تكاد ال تبعد �مل�صافة بني 
برج و�آخر �صوى ب�صعة 

�أمتار، فاأغلب �أ�صطح 
�لبنايات و�لبيوت �أ�صبحت 

حمطات ل�صبكات �الت�صاالت 
و�النرتنت، من يريد �أن 

ين�صب برجا الأي غر�ض كان 
ال يحتاج �ىل مو�فقات �أو 

مر�جعات خا�صة، فامل�صاألة 
�ختيارية وال يحق الأي 

�صخ�ض �العرت��ض عليها، 
حتى لو كان مت�صرر� 

من وجود تلك �الأبر�ح 
و�ل�صحون �ملثبتة عليها قرب 

بيته �أو يف حملته، �صركات 
�النرتنت و�لهو�تف �جلو�لة 

يف تناف�ض حمموم فيما 
بينها، فكثافة وجود �أبر�ج 
�الت�صاالت و�صط �الأحياء 

�ل�صكنية من دون �مل�صافات 
�لقانونية و�صروط �ل�صالمة 

�ل�صحية لي�ض من �أولوياتها. 
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