
ل��وال اخلوف من ت�س��اوؤالت زوجها، ودخولها يف 
معرتك اال�ستج��واب والتحقيق، لرفعت مها احمد 
�س��ورة زفافه��ا، بع��د ان بات��ت تذكره��ا باأم�س 
بهي��ج وىل وانق�س��ى، وحا���ر راه��ن يتدحرج 
ب�رع��ة نحو خرائ��ب ال�سقاء. يف ال�س��ورة، تبدو 
مها يف ريعان �سبابها، وج�سدها الر�سيق يتجلى 
يف اأف�س��ل ح��االت �سحره وعنف��وان �سبابه، وقد 
ا�سفت علي��ه معامل الزف��اف وروح الفرح املزيد 
م��ن اجلم��ال املهيب. لك��ن مها غالبا م��ا تندفع 
للمقارن��ة ب��ن ام�سه��ا القري��ب ويومه��ا ال��ذي 
بات��ت ت�سمئ��ز من��ه، فق��د ت�سخم ج�سده��ا ب�سكل 
الف��ت، وبداأ انتفاخان ماك��ران يزحفان لي�ستقرا 
حت��ت عينيه��ا، في�رع��ان ب�سح��ب وجهه��ا نحو 
مع��امل ال�سيخوخ��ة على الرغم م��ن حداثة �سنها، 
فه��ي مل تتجاوز الثالث��ن اإال بقليل. وحن تفكر 
مه��ا مبا ج��رى، تتاأرجح ما ب��ن ان تعطي احلق 
لزوجه��ا ال��ذي ب��داأ يعامله��ا بجف��اء غ��ر معلن 
نتيج��ة ع��دم اهتمامها بنف�سها، وب��ن ان تلومه 
الأن��ه ال يقدر مدى ان�سغاله��ا برعايته واالهتمام 
ب��االأوالد، وانهماكه��ا يف التخل���س م��ن اعب��اء 
االعم��ال املنزلي��ة الت��ي له��ا بداي��ة ولي�ست لها 
نهاي��ة. "الهرمونات م�سوؤول��ة عن زيادة الوزن " 

به��ذا العبارة ا�ستهلت الدكت��ورة ماجدة ال�سعدي 
اخت�سا���س تغذية �سحي��ة حديثها ع��ن ال�سمنة 
م�س��رة اىل ان: " الكث��ر م��ن الذي��ن يعانون من 
ال�سمن��ة تك��ون نتيج��ة اال�سطراب��ات الهرمونية 
والت��ي ت�سب��ب االنتف��اخ والزي��ادة ال�ريع��ة يف 
اج��زاء كبرة م��ن اجل�سم، فاأح��د اال�سباب االكرث 
الدرقي��ة  الغ��دة  هرم��ون  ه��و  للبدان��ة  �سيوع��ا 
املوج��ود يف الرقب��ة ال��ذي يعم��ل عل��ى تباط��وؤ 
عملي��ة االي���س واالحتفاظ باملل��ح واملاء وهذا 
م��ا ي��وؤدي اىل انتف��اخ ووزن زائ��د يف منطق��ة 
البط��ن، كم��ا ان اال�سخا���س الذي��ن يعانون من 
فائ���س يف هرمون الكورتزول ويتناولون ادوية 
بريدني��زون يعانون من ال�سمن��ة املفرطة، وذلك 
الن هرمون الكورت��زول يعمل على تنظيم �سغط 
ال��دم ومين��ع اجل�س��م م��ن اال�ساب��ة باالإمرا�س، 
وتده��ور وظائف الكبد ي��وؤدي اىل زيادة وتراكم 
يف ال�سوائل واالنتفاخ اي�سا". وت�سيف ال�سعدي: 
" عدم انتظام الدورة ال�سهرية وتكي�س املباي�س 
اح��د ا�سباب زيادة الوزن عن��د الن�ساء ، لذلك قبل 
الدخول يف معرتك و�سائل وطرق التنحيف يجب 
التاأك��د م��ن ال�سب��ب احلقيق��ي ال��ذي يق��ف خلف 

زيادة الوزن".

ن�سائح موجزة
وتق��ول مها وه��ي تفرك انتفاخا حت��ت عينها: " 
لقد ا�ستهنت، لالأ�س��ف بن�سائح بع�س �سديقاتي 
التي اكدت �رورة العناية مبظهري، وكنت اظن 
ان زوج��ي ل��ن يعنيه ه��ذا االمر، ال�سيم��ا بعد ان 
توثقت �راكتنا باأجناب��ي لطفلن جميلن، لكن 
يب��دو ان كالم �سديقاتي كان يف حمله، فقد بت 
ا�سعر بان اهتمام زوجي بداأ بالن�سوب واجلفاف 
تدريجيا." وت�سيف مها م�سرت�سلة يف تو�سيح ما 
متر به فتق��ول: " لقد دفعني حر�سي على رعاية 
زوجي وطفلّي اىل اهمال نف�سي من نواح كثرة، 
ومل انتب��ه اىل ترهل ج�سدي، وفق��داين لر�ساقتي، 
وها انا اتلق��ى ال�سدمة ل�سعوري بان زوجي فقد 
الكث��ر من هو�س��ه القدمي بي، وب��ات ال ي�سمعني 
كلمة اط��راء او مديح جلمايل كعهدي به �سابقا". 
ويق��ول الدكتور ال�سي��ديل ابراهيم خالد القي�سي: 
" الع��ادات الغذائية ال�سيئ��ة وقلة الن�ساط البدين 
اأح��د اال�سب��اب الرئي�سة لزي��ادة ال��وزن، فالكثر 
م��ن الذي��ن ال يلتزم��ون بالنظام الغذائ��ي ب�سكل 
�سحي��ح يلجوؤون اىل العملي��ات اجلراحية )ق�س 
املع��دة( لغر�س احل�سول عل��ى نتائج �ريعة قد 
ت�ساحبها خماطر وم�س��اكل كبرة وهذا اليعني 
ان العملي��ة غر ناجح��ة ". قاله��ا ب�سوت مليء 
" لوعدن��ا اىل ا�سب��اب ق���س املع��دة  باالأ�س��ف: 
لوجدناه��ا خا�سة باملر�س��ى الذين يعانون من 
�رط��ان املع��دة الت��ي حتت��اج اىل ا�ستئ�ساله��ا 
وتكمي��م ولي���س لغر���س التنحي��ف ،باعتق��ادي 
ان االن�س��ان يلج��اأ اىل هذه الو�سائ��ل عندما يجد 
كل االب��واب اخلا�سة بربام��ج التنحيف واحلمية 
الغذائي��ة املعمولة بطريقة علمي��ة مو�سدة واأكد 
هن��ا عل��ى الطريقة العلمية، لذل��ك يجب ان نفرق 
ب��ن �ساحب العلم ومن ميتلك املعلومة ويحاول 
ال�سحي��ة  فاملوازي��ن  غ��ره،  عل��ى  يطبقه��ا  ان 
والنف�سي��ة وقابلية اجل�سم عل��ى التفاعل مع هذه 
امل��واد حتتاج اىل درا�س��ة وابحاث علمية م�سبقة 

لغر�س تطبيقها". 
و�سفات الريجيم

وتق��ول مه��ا واحلرة تغل��ب على وجهه��ا: " منذ 
اح�سا�سي برتاج��ع اهتمام زوجي وانا اأفكر فيما 
عل��ي ان افعل��ه ال�ستع��ادة ر�ساقت��ي، وق��د بداأت 
بالفع��ل بتقلي��ل تن��اويل للطع��ام يف الوجب��ات 
الغذائية، وات�سلت ببع�س �سديقاتي لال�ست�سارة 
يف التخل���س م��ن اك��وام �سح��وم ج�س��دي الت��ي 
اخ��ذت بالتو�س��ع بال حدود". وت�سي��ف باأ�سف: " 
مل يك��ن االمر بال�سهولة التي توقعتها، فو�سفات 
الريجيم، بح�سب اقوال �سديقاتي، ا�سكال وانواع، 
ومنها م��ا هو �سه��ل التح�سر ومتوف��رة مواده، 
ومنه��ا ما ه��و عك�س ذلك، وهن��اك م�ستح�رات 

طبي��ة يق��ال ان له��ا نتائج جي��دة، لكن��ي اأخ�سى 
ان اخ���ر الكث��ر م��ن اجلهد والوق��ت واملال بال 
نتيج��ة". و�سه��د العراق بعد �سق��وط الدكتاتورية 
م��ن  الكث��ر  عل��ى  انفتاح��ا   2003 الع��ام  يف 
م�ستج��دات احلياة احلديث��ة، ال �سيما بعد و�سول 
املن��ازل  اغل��ب  اىل  العاملي��ة  االنرتن��ت  �سبك��ة 
واملوؤ�س�س��ات الر�سمية واملدنية، و�سحب كل هذا 
التطور انت�سار وا�سع لو�سفات الريجيم التي بات 
النا�س يتداولونها يف اأحاديثهم نقال عن و�سائل 
االإع��الم واملواق��ع االلكرتوني��ة وع��ن موق��ع ال� 
) YOUTUP ( عل��ى وج��ه اخل�سو�س، وا�سهم 
ظه��ور وانت�س��ار مراك��ز الط��ب البدي��ل وحم��ال 
الع�ساب��ن يف زي��ادة زخم تدفق ه��ذه الو�سفات 
وتنوعه��ا، ف�س��ال عم��ا تقدم��ه ال�سيدلي��ات من 
م�ستح���رات طبية خا�س��ة بالريجيم، وكل هذا 
اأ�سه��م يف زعزعة اليقن وزيادة حدة الرتدد بن 
ه��ذه الو�سفة اأو تل��ك ال �سيم��ا وان اأغلب طالبي 
الرت�سي��ق ي�ستمع��ون لبع�سهم وال ي��كاد يتفقون 

على و�سفة حمددة. 
ن�سائح وار�سادات 

وتف�سح مها اأكرث عن حرتها يف اختيار الطريق 
ال�سحي��ح للريجي��م، فتق��ول: " حاول��ت االطالع 

عل��ى م��ا من�س��ور يف االنرتن��ت بخ�سو���س هذا 
املو�سوع، فتزع��زع يقيني، فهناك كم هائل من 
املعلومات والن�سائح واالر�س��ادات املت�ساربة، 
وكلما اعجبت باإح��دى الو�سفات، الغت اعجابي 
و�سف��ة ثاني��ة وثالث��ة، ف��زادت حرت��ي اك��رث". 
وت�س��ر اىل ا�سب��اب قلقه��ا، فتو�س��ح: " وكلم��ا 
اأعجبتني و�سفة من و�سف��ات الريجيم انتقدتها 
�سديق��ة م��ن �سديقات��ي موؤك��دة انها ل��ن حتقق 
يل م��ا اأريده، واأعطتني و�سف��ة جديدة لتنتقدها 
�سديق��ة اأخ��رى، كم��ا ان هذه الو�سف��ات حتتاج 
اىل االلت��زام بكمي��ات ونوعي��ات م��ن االأطعم��ة 
ووال��دة  بي��ت  رب��ة  والأين  حم��ددة،  وتوقيت��ات 
لطفل��ن يحتاجان للرعاية، ما زلت اأجد �سعوبة 
يف اختي��ار احل��ل االأمث��ل، فتارة اأفك��ر يف �راء 
جه��از ملمار�سة الريا�سة يف املنزل، وتارة اأفكر 
بااللتزام بو�سف��ة ريجيم ال اأحيد عنها، واأحيانا 

اأفكر بتطبيق الفكرتن معا".
وي�سيف الدكتور ال�سيدالين القي�سي:

"و�س��ط الك��م الهائل من فت��وى الريجيم الغذائية 
ع��امل  ي�سهده��ا  ال��ذي  والريا�سي��ة  والدوائي��ة 
التوا�س��ل االفرتا�س��ي يج��د االن�س��ان نف�س��ه يف 
مف��رتق ط��رق ويب��داأ بالبح��ث ع��ن احلل��ول غ��ر 

املنطقية كاملنحفات غر املعروفة املن�ساأ والتي 
توؤث��ر وب�سكل �سلبي يف �سح��ة القلب لذلك نحتاج 
اىل توعي��ة ب��اأن ا�سا�س العمود الفق��ري للتنحيف 
العل��م  دم��ج  اىل  ويحت��اج  الغذائ��ي،  الربنام��ج 
بالواقع، فالعلم موجود والواقع يوؤكد باننا �سعب 
غ��ر ريا�سي نتيج��ة الظروف ال�سعب��ة وان�سغال 
الف��رد بالعمل، اذ ال ميك��ن ال�سغط عليه ملمار�سة 
الريا�س��ة او اخ��ذ املنحف��ات، لذل��ك هن��ا يك��ون 
الرتكيز على النظام الغذائي ب�سكل كبر مع اجراء 
التعديالت اال�سبوعية عليه اىل ان تتقل�س املعدة 
ومعادل��ة الطعام ب�س��كل قليل، والق�س��د هنا باأن 
عل��ى االن�سان ان ال يحرم نف�سه من االكل وبنف�س 
الوقت ال يفتح الباب على م�راعيه، نحن بحاجة 
اىل توعي��ة كامل��ة عن النظ��ام ال�سح��ي الغذائي 
للف��رد".  وتختت��م مها حديثه��ا ويف عينيها اأكرث 
م��ن بريق امل وتوهج رغبة بقولها: " مهما كانت 
ال�سعوب��ات والعوائ��ق، ل��ن ا�سمح لل�سح��وم بغزو 
ج�س��دي وتخريب��ه، وكلما تخيلت نف�س��ي وقد بت 
يف غاي��ة البدانة، زاد حما�س��ي بالعثور على حل 
حقيق��ي حلالتي املتفاقمة، لي�س م��ن اجل نف�سي 
فق��ط، ب��ل ومن اجل ك�س��ب اهتم��ام زوجي كي ال 

ت�رق اهتمامه امراأة اأخرى".

 
اال يف  الكيميائ��ي  الع��الج  يفل��ح مع��ه  يع��د  ومل 
اطال��ة مظاهر احلياة الت��ي انطف��اأت جمرتها اىل 
غ��ر رجعة. ويقول حيدر النج��ل االكرب لعالء باأمل 
وح�رة: " منذ �سبعة اعوام يعاين والدي من �سيق 
واأمل يف منطق��ة ال�سدر و�سعال يعود ويختفي بن 
ف��رتة واخرى، وكن��ا نعتقد ان ذل��ك نتيجة نزالت 
ال��ربد ولذلك مت عالج��ه ببع�س االأدوي��ة اخلا�سة 
باحلال��ة، ومع مرور الوقت ب��داأ ي�سعر بامتالء يف 
الراأ���س وبروز يف اأوردة ال�س��در و�سعال م�سحوبا 
بال��دم، وقب��ل اج��راء الفحو�س��ات االأولي��ة �س��ك 
االأطباء باإ�سابته مبر�س ال�سحايا )جتمع ال�سوائل 

يف منطقة ال�سدر(".
وي�سيف حيدر وقد �ساق �سدره:

" عن��د فح���س االأن�سج��ة واأخ��ذ خزع��ة ات�سح اأن 
املر���س انت���ر خارج الرئت��ن وانتق��ل اىل العقد 
وه��ذه  ال�س��در  و�س��ط  يف  املوج��ودة  اللمفاوي��ة 
االأخ��رة م��ن مراح��ل  الرابع��ة ولي�س��ت  الدرج��ة 
�رطان الرئ��ة التي ي�سعب ال�سيط��رة عليها حتى 
عن��د اأخذ الع��الج الكيميائي".  وعل��ى هذه احلالة 
املاأ�ساوي��ة �سيبقى عالء و�سي��زداد �سوءا مع تقدم 
املر���س ول��ن يجروؤ اأح��د من االأطب��اء على اطالق 
ر�سا�س��ة الرحم��ة حت��ى وان كان قت��ال رحيم��ا 
لتخلي�س��ه م��ن اأمل��ه ومعاناته بانتظ��ار ان يقول 
الق��در كلمته االخرة، فاحلياة ال تهب دون مقابل 
وكل م��ا تعطيه االقدار خ��ط عليه الثمن خفية كما 
يقول ا�ست�س��اري امرا�س ال��دم ال�ريري للبالغن 
الدكت��ور حمم��د �سليم عبا���س: " هن��اك الكثر من 
املر�س��ى امل�ساب��ن مبختلف امرا���س ال�رطان 
واغل��ب ه��ذه احل��االت ي�س��ل فيه��ا املري���س اىل 
مراح��ل متقدم��ة م��ن املر���س ي�سع��ب �سفاوؤها، 
ولكن هل علينا انه��اء حياته با�سم املوت الرحيم 
؟". ويجي��ب عبا���س: " ه��ذا املو�سوع غ��ر واقعي 
واعتقد ان الو�سول اىل ت�ريع قانون كهذا يتطلب 
الطبي��ة اىل م�ست��وى ع��ال  االرتق��اء باخلدم��ات 
ج��دا بحيث تطمئ��ن العائل��ة واملري���س والطبيب 
وامل���رع وان ه��ذا املري���س قط��ع �سوط��ا طويال 
من التع��ب واخلدم��ات والعالج املتق��دم والعالج 
التجريب��ي والع��الج املخفف ل��الآالم عندئذ ميكن 
طرح��ه للنقا�س ولي�س للت�ريع، اذ ال ميكن ت�ريع 
قان��ون �سحي يتنافى مع مبادئ الدين اال�سالمي 
كم��ا ان اخالقي��ات املهنة ال ت�سم��ح باأنهاء حياة 
املري���س مهم��ا بلغت �سدة الياأ�س م��ن �سفائه الن 
هذا املو�سوع يفقد ثقة املجتمع بالنظام ال�سحي 

وي�ربه".

ت�سافل القوى
يف اغل��ب امل�ست�سفي��ات �س��واء كان��ت حكومي��ة اأو 
اأهلي��ة �ستجد عددا ال يع��د وال يح�سى من املر�سى 
تتنه��د انفا�سه��م وت�رخ باأمل مطالب��ة باإنقاذها، 
وام��ام ه��ذه اجلمهرة م��ن االنف�س املذع��ورة يقف 
عم��اد م�ست�سلم��ا لق��دره عاج��زا عن انق��اذ ج�سده 
املحت���ر، فمنذ 23 عاما وه��و ي�ستلقي على هذا 
ال�ري��ر الذي بدا فيه نحي��ال كاأن ال وزن له وعلى 
جلده تظه��ر قرح �سبيهة بفوه��ات الربكان نتيجة 
�سغط اجللد على الفرا�س لفرتات طويلة وعدم تدفق 
ال��دم ب�سكل �سليم، وتقول والدته وعيناها تلتمعان 
بالدم��وع: " ا�سي��ب عم��اد وه��و يف ال�ساد�سة من 
عم��ره بحادث م��روري ادى اىل ن��زف حول احلبل 
ال�سوك��ي افق��ده ال�سيط��رة عل��ى وظائ��ف ج�س��ده 
الالاإرادي��ة ومنعه من ممار�سة حيات��ه اليومية اال 

باالعتماد على االخرين خمتارا طريقه من الوالدة 
اىل امل��وت دون امل��رور مبنعطف احلي��اة ".  ويرى 
اال�ستاذ يف احل��وزة العلمية ال�سيد عماد املو�سوي: 
ت�ساف��ل  االن�س��ان يف نهاي��ات عم��ره يف  " يب��داأ 
الق��وى وال ي�ستطيع ان يلب��ي حاجاته االقت�سادية 
واالجتماعية والغرائزية وقد ي�سبب ثقال اقت�ساديا 
وتعطي��ال اجتماعيا وارباكا نف�سيا لعائلته، اذ البد 
ان ي�سخ��ر ل��ه ان�سانا قائما عل��ى تلبية احتياجاته 
الأن��ه ا�سب��ح عاجزا كلي��ا، ولكن هل ه��ذه مربرات 
تدف��ع اىل ت�ريع قانون انهاء حياة االن�سان با�سم 
"الرحم��ة"؟ امل���رع اال�سالم��ي يرد عل��ى �سوؤاله 
موؤك��دا: " كل هذه اال�سي��اء تعترب مهمة واالهم من 
ذل��ك االبقاء عل��ى الروح االن�ساني��ة وان كانت يف 
انفا�سها االخرة الن االأجل ال يعرفه اال اهلل، ولعله 
مي��ن على هذا االن�سان بن ليلة و�سحاها برحمته 

وعطف��ه فيقوم �ساملا غامنا م��ن مر�سه،اإذ ال تعلم 
النف�س باأي ار�س متوت )فكم من �سحيح مات من 
غر علة وكم م��ن �سقيم عا�س حينا من الدهر( فال 

يجوز اإنهاء حياة اإن�سان حتت اي مربر كان".
املوت الرحيم 

وتتاب��ع ام عم��اد ق�ستها ما بن �سهق��ات تنف�سها 
املتقط��ع: " بداأت حالة عم��اد النف�سية تتدهور مع 
تقدم��ه يف العم��ر، ومل يع��د ي��رى اأي معنى حلياته 
بع��د ان فقد اأمل��ه الكبر باأن يك��ون �سابا طبيعيا، 
وغالبا ما يتمنى يف قرارة نف�سه املوت." وت�سمت 
اأم عم��اد لربهة من الوقت وه��ي تذكر كلمة املوت 
ليخيم على وجهها ياأ�س عميق ثم توا�سل  حديثها: 
" يحتاج عالج عماد اىل الكثر من االموال ووقت 
ق��د يتطل��ب االنتقال من بل��د اىل اآخ��ر للعثور على 
وم�س��ة اأم��ل وان كانت ب�سيطة لتحري��ره من قيود 

معانات��ه، ولك��ن ال�سغ��وط املادي��ة واالجتماعية 
منعتن��ا م��ن نقل��ه اىل اح��د املراك��ز املتخ�س�س��ة 
للتاأهي��ل خ��ارج الع��راق الج��راء الفحو�سات على 
الرغ��م م��ن تاأكي��د االأطب��اء ان ن�سبة عج��زه 100 
باملئ��ة وان ال ام��ل ل�سفائ��ه". ويق��ول ع�سو جلنة 
ال�سحة النيابية الدكت��ور �سالح مهدي احل�سناوي 
ووزي��ر ال�سح��ة ال�ساب��ق: " ب��داأت ظاه��رة امل��وت 
الرحي��م يف الثمانينيات عندما اق��دم احد االأطباء 
ب�سورة �سخ�سية على الرتويج لهذا املفهوم بق�سد 
تخلي�س املر�س��ى من اآالمه��م ومعاناتهم خا�سة 
يف املراح��ل املتقدم��ة م��ن املر���س وكان لبع�س 
ال��دول ن�سيب يف ت�ريع قوان��ن جتيزه ب�رط ان 
تتخ��ذ مث��ل هكذا قرار م�سري جلن��ة من جمموعة 
من االأطباء بانهاء حياة املري�س بناء على طلبه". 
وي�سي��ف احل�سناوي: " مل ت�رع اأية دولة ا�سالمية 
مث��ل هذا القان��ون ولي�ست لدينا اأي��ة نية لت�ريعه 
الأن��ه يتعار���س م��ع ال�رع ه��ذا من جان��ب ومن 
جان��ب اخر ف��ان جمتمعنا لي�س ل��ه ا�ستعداد لتقبل 

قانون ي�سلب حياة نا�س اعزاء عليهم".
انهاء واجب

يف اللحظات القليل��ة التي ا�سرتدت فيها مها �سيئا 
من وعيها ت�ساءلت برجفة باردة: "هل اجه�ست؟" 
فق��د كانت تع��اين ذات الثالثن عاما م��ن م�ساكل 
يف احلم��ل وغالب��ا م��ا يق��ع جنينها �سحي��ة لهذه 
امل�س��اكل ال�سيما يف ال�سه��ور االوىل منه، وبح�سب 
قول �سقيقتها التي رف�ست اال�سارة اىل ا�سمها فان: 
" مها تعاين من خلل يف اجلينات، وعلى الرغم من 
التقني��ة الطبي��ة املتقدم��ة لل�سونار ف��ان الطفل ال 
ي�ست��دل على ت�سوهه اال بع��د ان تقطع �سوطا كبرا 
يف احلم��ل لتاأت��ي اللحظة احلا�سم��ة النهاء حياته 
بقرار م��ن  االأطب��اء!". تنهدت �سقيق��ة مها ب�سوت 
االوىل  ال�سه��ور  " يف   : لتق��ول  وع��ادت  م�سم��وع 
م��ن احلم��ل كان��ت �سح��ة الطف��ل م�ستق��رة واآمنة 
ولك��ن �رعان ما غابت الفرح��ة خلف �سحابة من 
الفحو�سات الطبية عندما ات�سح ان طفلها م�ساب 
بت�سوه��ات خلقي��ة ت�ساحب��ه طوال حيات��ه وقد ال 
يكون له امل يف العي�س". يف تلك اللحظة انخرطت 
مه��ا يف بكاء مرير قطعت��ه �سهقات �سادقة عندما 
وافقت على انهاء حملها ومل تكن هذه املرة االوىل 
الت��ي يق��رر االأطب��اء انه��اء حمله��ا نتيج��ة ت�سوه 
خلق��ي او وراثي". ويوؤك��د احل�سناوي: " االجها�س 
يف القان��ون العراق��ي ممن��وع ويع��د قت��ال للنف�س، 
ولك��ن اذا راأت جلن��ة طبية مكونة م��ن ثالث اطباء 
اخ�سائي��ن ان احلم��ل م�س��وه او قد ي�سب��ب �ررا 
عل��ى حياة االأم فانها ت�سدر ق��رارا باجها�س االم 

اجها�سا طبيا وقانونيا".

الريجيم .. بداية التغيير لبعضهن وأحيانًا بداية لسلسلة من األمراض!
يحمل الكثير من األعراض الجانبية..

الموت الرحيم.. حل يتعارض مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية
على الرغم من أنه رحمة للبعض ..

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 
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�سار يف خطوات متثاقلة 
متخاذلة من االعياء 
وال�سعف وقد هزل 

وكرب ثالثني عاما فوق 
عمره احلقيقي الذي مل 

يتجاوز اخلم�سني ، هكذا 
بداأ عالء عبا�س مع كل 

خطوة يخطوها يف عالج 
ا�سابته مبر�س ال�سرطان، 

ووفقا لتقارير االأطباء، 
فاملوت يخالط الهواء الذي 
ي�ستن�سقه يف كل حلظة وال 

اأمل يرجى من �سفائه بعد ان 
فتك املر�س باأن�سجة بطانة 

ق�سبته الهوائية، 
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