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البصرة/ املدى
تصوير/ محمد كاظم

ـــواة قــــوة صغـيـــرة ـــرغــم انهـــا ن ب
لـكنهـا بــالتــأكيـد سـتكـون كـبيـرة
فــــالعـــديـــد مـن الــطـــوربـيـــدات
والبواخر واآلليات ستصل تباعاً
الـى القـاعـدة هكـذا حتـدث الينـا
قــائــد القــوة الـبحــريــة العقـيــد
حـمـيــد شــرهــان واضــاف: كــان
يومـاً جميالً وسعيداً لـنا جميعاً
عندما حصلنـا على ثمرة جهود
مــشـتــركــة وتــسلـمـنـــا القــاعــدة
البحرية من القوات احملتلة.. اذ
ان قــوتـنــا الـبحــريــة قــوة مهـمــة
حلــمــــايــــة الـــســـــواحل وكــــذلـك
املــوانـئ واحلــدود الـتـي تـتــطلـب
وجـود قـوة بحـريـة فعـالـة.. انهـا
اخلــطـــــوة االولـــــى لـكــي نـكـــــون
قـادريـن علــى العـمل فقـد بـدأنـا
ـــأسـيــس هــــذه القـــوة ـــإعـــادة ت ب
ــــة العـــديـــد مــن القـــوات مبعـــون
العــامليـة )امـريـكيـة وبـريـطــانيـة
واسترالية ونيوزلندية( وغيرها.
ولــــــديــنــــــا اآلن زوارق وضــبــــــاط
ــــــى العــمل وجــنـــــود قــــــادرون عل
وتــنفــيــــذ الــــواجــبــــات يف فــتــــرة
قــصــيـــــرة خـــــاصــــــة ان العـــــراق
ميــتـلــك يف عــمـق الــبـحــــــــر ويف
ميــاهه الــدوليـة املـينــاء العـميق
)الـبكــر ســابقــاً ( الــذي يفــرض
ـــإسـتـمـــرار.. علـيـنـــا حـمـــايــته ب
اضــافــة الــى مــسعــانــا يف حفـظ
ــــوث.. الــبــيــئــــة ومـكــــافحــــة الــتل
ويضيف قـائالً: اننـا اآلن قادرون
علــى حمـايــة ميــاهنــا وان نثـبت
للعــالم بـأن العـراقـيني مـؤهلـون
لـتحـمل كل مـســؤولـيــة.. بــدايــة
عـملنـا ارسلنـا ضبـاطـاً عــراقيني
الـــــى الــبحـــــريـــــة االمـــــريـكــيـــــة
املــــوجـــــودة يف اخللــيـج العــــربــي
وتعـايـشــوا معهـم واستفــادوا من
اخلــبــــــرات املــتــــــوفــــــرة لــــــديـهــم
وتعــرفــوا علــى طــرق الــسيـطــرة
ـــــى احلــــــرائق الــتــي تــصــيــب عل
الــزوارق البحـريــة ومن ثـم عمل
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كــان كالمهـا مـؤثـراً بــالطـبع، لكـن لم
تتسنّ لي الفرصة ألعرف وجهة نظر
الطـرف اآلخـر. وعــرفت انـني وجـدت
مــوضــوعــاً مـثيــراً لـتحقـيق صحـفي.
فـمــــا اسـبــــاب الـــطالق وتـــشـــــريعـــــاته
الـنـــافـــذة؟ وكـيف يـنــظـــر الـيه رجـــال
القـــــانــــــون؟ وعلـــــى مــن تـقع تــبعــــــاته

االكثر مأساوية؟
الصيف والطالق 

يف محكـمة الـكرادة الـشرقـية الـتقيت
القــــاضـي االول )احــــوال شخــصـيــــة(
الـــسـيـــــد محـمــــد جــــواد الــطـــــريحـي
وســـألـته عـن نــسـبـــة حـــاالت الــطالق
اآلن فقــــال: زادت حــــاالت الــطالق يف
الفـترة االخيرة وتـرجع االسباب عادة
الـــى عـــدم االنـــسجـــام بـني الـــزوجـني.
اضـــــافـــــة الـــــى الـــــوضع االقــتــصـــــادي
املــتـــــردي لــــشــــــرائح عـــــديـــــدة وزيـــــادة
مـتــطلـبـــات االســــرة بعـــد ان تــــوسعـت

احلياة وتعددت االحتياجات.
* هـل صحــيح مــــا يقــــال ان الــطالق
يكثـر يف فصل الـصيف؟ومـا االسبـاب

االخرى له؟
- نعـم صحيح.. تزيـد حاالت الطالق
يف فــصل الــصـيـف ولقـــد ملــســت ذلك
خالل ممارسـتي الطويلـة يف احملاكم.
اما عن سـؤالك عن االسبـاب االخرى
فـــإسـتــطـيـع القـــول ان الـعقـــد خـــارج
احملكمـة يعـتبـر احـد االسبـاب االكثـر
شيوعاً.. الى جـانب عدم توفر السكن
حـيث يلجـأ الـزوجـان الـى الـسكن مع
االهـل  ممـــــــــــا يـجـعـل الــــتـــــــــــدخـل يف
خــصـــــوصـيـــــات الـــــزوجـني امـــــراً وارداً

فضالً عن تدخل اهل الزوجة.
* ما هو الطالق اخللعي؟

- للـــطالق اخلـلعـي احـكــــام عــــديــــدة
يفصلهـا قانـون االحوال الـشخصـية،
وميكـن  ايجـــازه بــــأنه اصعـب حـــاالت
الـــــطـالق اذا ال رجـعــــــــــة فــــيـه، ويــــتــــم

بإتفاق الزوج والزوجة معاً.
وطــالـب القـــاضي الـطــريـحي وســائل
االعالم بـتــــوعـيــــة الـنــــاس بــــأهـمـيــــة
الـروابط االسـريـة وضـرورة احتـرامهـا
وما لالسرة من دور ايجـابي يف تنمية
اجملـــــتـــــمـع واضــــــــــــاف: كـــــمــــــــــــا احـــــث
اجلــمعـيــــات الـنـــســــويــــة الـتـي يــــزيــــد
عــددهـــا علــى الـ 80 جـمعـيــة واحتــاداً
ورابـطة ان تـولي املـرأة االم مزيـداً من
اهـتـمـــامهـــا ألنهـــا مهـمـــا احـــرزت مـن
جنــــــاح وتقــــــدم، ومهــمـــــا قـــطعــت مــن
اشــــواط يف جـمـيـع مجــــاالت احلـيــــاة
السياسية والعملية فهي بالتالي االم
الــتــي تقـع علـــــى عـــــاتـقهـــــا تــنــــشــئـــــة
االجـيــال ورعــايـتهـم وال نـنــســى قــول
عــائشـة عبـد الـرحـمن املعـروفـة بـبنت
الـــشـــــاطـئ: ال تـنـــســـــوا ان مـن اجنـب
الـعلــمــــــاء هــي االم. وان مــن يــــــرفــــــد
احليـاة العلـميـة بــالعلمــاء والعبـاقـرة
والـســاســة الـكبــار والـشعــراء واالدبــاء

هي املرأة..
التفريق والطالق

وســـــألــت القـــــاضــي الـــطــــــريحــي عــن
القـــوانــني العـــراقـيـــة الـنـــافـــذة الـتـي
عـاجلت موضوع الطـالق فقال: يشير
قـانـون االحـوال الـشخـصيــة رقم 188
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فضالً عن االسباب التقليدية 
قـــاٍض يـــؤكــــد: معـــدل حـــاالت الــطالق يـــزداد يف فــصل الــصــيف!
امـرأة تــوشك علـى الـطـالق: نحن مــوجتــان ملّت احــداهمـا االخـرى!

باحثة اجتماعية :
الغضب سيد

املوقف يف اكثر
حاالت الطالق 

محامٍ )يدافع عن
ابناء جنسه(: بعض

اخلالفات الزوجية
التي تصل الى

احملاكم يكون
اساسها اهمال

الزوجة لنفسها!

خولة السمّاك
تصوير : سمير هادي يف احملكمة

الشرعية باالعظمية
التقيتها، كانت
)ن.أ( سيدة انيقة
يف االربعني من
عمرها، ويبدو ان
جتربتها املريرة،
وهي املوشكة
على الطالق،
)عصرتها( وجعلت
كالمها، الذي
اختزلت به هذه
التجربة اشبه ما
يكون بالشعر: )لم
اكن اعرف ان
معركتي خاسرة
سلفاً، انا وهو
موجتان ملت
احداهما االخرى..
لقد فعلت
املستحيل لكي
اجتذبه الى فرحنا
البريء خالل ايام
اخلطوبة وسنة
الزواج االولى..
الى عشنا.. الى
ذاته.. لكن صافرة
جهنمية كانت
تصفر يف اذنيه
كي يهدم عش
الزوجية(..

حتت الضوء..

جمالس بحاجة
اىل النظافة!

حسني التميمي
ثـمـــة رجل كـــان يـــدفع عـــربـــة
صغيـرة، يف شـارع ذي ممـرين
وبـطــول يـتجــاوز الــسـتـمــائــة
مـتــــر، فــيقــــوم بـكـنـــسه ونـقل
نـفـــــــايـــــــاتـه دون أن يـــنــــــســـــــى
الـــــــدخـــــــول يف كـل فـــــــرع مـــن
ــــــــى الـفــــــــروع الـــتـــي تـقـع عـل
جـانبـيه،وال يكتفي بـذلك بل
يطـرق األبــواب، ليخـلص مـا
يقـــرب مـن املـــائـــة وخـمــسـني
بيتـا من الـنفايـات واألوساخ،
هذا املشهد كان يتكرر أمامي
ألعــوام طــويلــة، وبــطله رجل
.. مـعــــــــاق، يـــــــسـحـل قــــــــدمـه
الـيـمـنــى خـلفه مـتكـئـــاً علــى
عـربـته. لـكن الــرجل اخـتفـى
بعـــــد ذلــك ألنه أحــيـل علـــــى
التقـاعـد قبل خـمسـة أعـوام.
اآلن أحــــاول اسـتــــذكــــار هــــذا
ـــــــــرجـل كـــبـــــطـل حـقـــيـقـــي ال
مقـــارنـــة مبـــا أراه يف الــشـــارع
ذاته، فـمنــذ الــصبـــاح البــاكــر
تتـوزع مجمـوعة  شـباب يـربو
عــددهم علـى العـشـرة بـإمـرة
رجل حـــســن الهـنــــدام )يـقف
دائــمــــــا يف الـــظـل( يقـــــــال له
)املراقب(، فيقوم هؤالء بذرع
الشارع من أقصاه إلى أقصاه
بحجــة أنهـم عمــال نـظــافــة،
لكـن بعـد سـاعـات طــوال من
الـعــمـل ، يــتــم تـــــــرك نــــصـف
الـكــمــيـــــة مــن األوســـــاخ إلـــــى
الغـــد الـــذي يحـمل أوســـاخـــا
جـــــــديـــــــدة، وهـكـــــــذا دوالــيـك
بحـيـث يـبقـــى الــشــــارع علـــى
حـــاله كل يــوم ، ويـبقــى لــدى
املـــواطـن إحــســـاس أزلـي بـــأن
هــــــذه األوســــــاخ مــــــرتــبـــطــــــة
بـطــريقــة مــا بــالــوضع العــام
للبلـد، فاخلـدمات األسـاسية
- ليـست مـجرد كـهربـاء وماء
ووقــود وأشـيــاء أخـــرى، بقــدر
ـــــــــــــوك عـــــــــــــام مـــــــــــــا هـــــي ســل
وأخالقـيـــــات يـــــربــط بـيــنهـــــا
خــــيــــــط رفــــيـع هـــــــــــو حــــــــس
املـســـؤوليــة والــشعــور مبـعنــى
املواطـنة، وبغـير هـذا اخليط
لـن تنتـظم األمـور ولن يكـون
هـنـــــاك عالج حـتــــى لــــو أتـت
حكومـة )مالئكيـة( منتخـبة،
ولـــــو شـئـنـــــا الـــــوقـــــوف علـــــى
املكمن احلقيقي لهذا اخللل
اخلــــدمـي، فـعلـيـنــــا ان نـفهـم
أوال آلـية عـمل هذه اجملـاميع
ومـن هـم األشخـــاص الـــذيـن
ينظمون هـذه العملية، ولعل
كلـمــة آلـيـــة كلـمـــة مهــذبــة ال
تـتنــاسب مع مــا يحـدث، لـذا
ميـكـن اسـتـبـــــدالهــــا بـكلـمــــة
)وليمة!( ألنهـا أكثر قربا من
الـــواقع املـــزري الـــذي وصلـت
إلــــــــيـــه نـــفـــــــــــــــــــــوس بـــعـــــــــــض
االنـــــتــهـــــــــــــازيـــــني، وهـــــــــــــؤالء
يـتقاسمـون الولـيمة، كل وفق
اختـصــاصه، فـهنــاك أعـضــاء
مـن اجمللـس الـبلــدي وهنـاك
مقاول ومكاتب تشغيل يدين
العــــــاملـــــون فــيهـــــا بـــــالـــــوالء
للــمجلــس الـبلـــدي ألنه هـــو
الـــذي اخـتـــارهــم أو رشحهـم.
ولكـي يـطّـلع القـــارئ الكــرمي
علــــــى احلقـــيقـــــة كــمـــــا هــي،
نـقــــــــول ان عــــضــــــــو اجملـلــــــس
الـبلــدي يقــوم بخــصم مـبلغ
ـــــــــال مــــن كـل عـــــــــامـل مــــن امل
نظـافـة أو مـراقـب مت تعيـينه
من خالله، وبعملية حسابية
بسـيطة نكتـشف ان كل عضو
مـن هـــؤالء يحــصل علــى مــا
يقـــــرب مــن اخلــمــــســـني ألف
ديـنـــار كل يـــوم،  لـــذا تـــرى أن
أغلـب أولـئـك الــــذيـن كــــانــــوا
قـبل عــملهـم يف اجمللــس مـن
ذوي الــــــدخل احملـــــدود جـــــداً
صــــــاروا ميـــتلـكــــــون ســيــــــارات
حــــديـثـــــة وأجهــــزة مــــوبـــــايل
فــضال عـن مــظـــاهـــر الـثـــراء
األخـــرى، وأمــــا املكـــاتـب فهـي
حتــصل علــى حـصـتهــا مـن
الـولـيمــة بتـسـجيـل أسمـاء
وهـميـــة وقبـض أجـــور تلك
األسـمـــاء لـصـــاحلهـــا، وأمـــا
املقاول فيبدو أنه قد قبض
حصـة األســد منــذ البـدايـة
حني مت رســو العطــاء عليه
يف حـني مت رفـض عـطــاءات
بنـصـف الثـمن. لــذا علـينــا
أن ال نـتــــذمــــر مــن العــــامل
الـــبـــــــســـيـــــط  حـــني يـعـــمـل
ــــــــصــف كــفــــــــــــــــاءتــه ألن بــــــن
املسـؤوليـة تقع أوال وأخيـرا
علــــــى املـــــســــــؤول املــنـــــشـغل
طــوال الــوقـت بعــدّ الـنقــود
الـتـي صـــرفــت له مـن املـــال
العـــــام، يف حــني ان  الـــبالد
فيه أحوج مـا تكون الى كل
دينـار يـســرق يصــرف بغيـر

حق .
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حديث رجل
احملـامـي هشـام عبـاس كـانت له زاويـة
نظـر مختلفـة تبنـى فيهـا وجهة نـظر
الــرجل فقط، وبـدا فيهـا منحـازاً الـى
ابــنـــــــاء جــنـــــسـه بـقـــــــولـه: )ان بـعــــض
اخلالفـــات الـــزوجـيـــة الـتـي قـــد تــصل
الــى احملــاكـم يكــون اســـاسهــا اهـمــال
الـزوجـة لـنفـسهـا. والـسـؤال املـطـروح
دائمـاً هـو: ملـاذا تفـشل معـظم الـنسـاء
يف احلفـاظ على جـاذبيتهـن التي كن
يتمتعن بهـا يف مرحلة ما قبل الزواج
او فـلـــنـقـل قـــبـل ان يـــنـجـــنب الــــطـفـل
االول او الـثـــانـي.. هـــذه املــســـألـــة قـــد
تبـدو ثـانـويـة حيـنمـا تقـال علـى هـذا
الـنحـــو الـصـــريح او الـــذي قـــد يـبـــدو
فجـاً. لكن صدقيني ان لها تـأثيراً عظيمًاُ
علـــى متـــاسـك العالقـــة الـــزوجـيـــة، هـــذا
بـــــالـــطــبع اذا كـــــانــت العــــــوامل االخـــــرى
مـتــــوفــــرة بـنـــسـب مـعقــــولــــة. فــــالـعالقــــة
الــزوجيـة يـشتــرك فيهـا طـرفـان علـيهمـا
تـقع مـــســــؤولـيــــة اجنـــــاحهــــا. انــــا اقــــول
بـبسـاطـة متنـاهيـة ان الـرجل الـذي احب
غــزااًل رشيقــًا سيـشعـر بــاالحبـاط حـتمـًا
حينما تتحول الى فيل بعد بضع سنوات
من الـزواج بهـا.. ال اريـد تبـسيط املـشكلـة
واختزالهـا بهذا املثل لـكنني اعتقـد ان ما
قلـته ميـثل جـــانـبـــًا مـــؤثـــرًا لـلغـــايـــة مـن

جوانب حاالت الطالق يف بالدنا.
االوالد هم الضحية 

يف دوائــــــر احــــــدى احملــــــاكــم الـــتقــيــت
البـــاحثــة االجـتمـــاعيــة الــسيــدة امل
عبد الكرمي التـي حتدثت عن طبيعة

عملها قائلة:
- عندمـا يشتد اخلالف بني الزوجني
ويـــصل الـــــى مــــــرحلـــــة الـــطالق وهــي
نهـــايـــة املـطـــاف، يـــأتـي دور الـبـــاحـثـــة
االجــتــمــــــاعــيــــــة الــــــذي يــتـلخـــص يف
تبصيـر الطرفني املتنـازعني باخلطوة
النهــائيـة وهـي الطـالق وتبعــاته علـى
االوالد خــــاصــــة. وغــــالـبــــاً مــــا يـكــــون
الغـضـب يف اكثــر حــاالت الـطالق هــو
ســيــــــد املـــــــوقف، فـــنحــــــاول تــــــذكــيــــــر
الـــــوالـــــديــن بــتــبعـــــات الـــطـالق علـــــى

االوالد ونبادرها بالسؤال:
* وهل تفهـم الطرفان ما لالوالد من
معاناة بعد الطالق وبدرجة واحدة؟

- يف الغالب الزوجة اكثر حرصاً على
االوالد من الــزوج، ولطـبيعــة العالقـة
بني االم واالبـناء تـكون هـي احلاضـنة
لالوالد ليكملـوا حياتهم الـى بلوغهم
سـن الــرشــد مع والــدتهـم، وتـضحـيــة
االم مـلمــوســة يف مجـتمـعنـــا فتــراهــا
تتـنكـــر حليــاتهــا غـــالبـــاً وال تفكــر يف
الــزواج اذا مـــا طلقـت وكـــان لهــا اوالد
بـخـالف االزواج الـــــــــــذيــــن يـــــــــســـــــــــارع

معظمهم الى الزواج من اخريات.
ومـــن خالل عـــملــنــــــا جنــــــد ان االم -
الزوجـة تفضل عـدم االنفصـال اذا ما
علــمــت ان زوجهـــــا تـــــزوج مــن اخـــــرى
حفــــاظــــاً علــــى كـيــــان االســــرة بــــرغـم
مـــــرارتهـــــا يف العـيــــش مع ضـــــرة.. انه
مجتـمعنـا الـذكـوري .. الــذي ال مفـر

منه..!

اجــد ان تـطــور احلـيــاة االجـتـمــاعـيــة
واالقتصـادية اربكت العـائلة العـراقية
الــتــي عــــــاشــت ســنــــــوات الـــضـــــــائقــــــة
االقــتــصـــــاديـــــة اخلـــــانقـــــة ، اذ كـــــانــت
االجــور والــرواتـب مـتــدنـيــة الــى حــد
خـلقـت املـتــــاعـب واملـــشــــاكـل يف اغلـب
الـبيــوت.. واجـــد ان احليــاة املـعيــشيــة
املـتــــرديــــة كــــانــت وراء اغلـب مـــشــــاكل

الطالق وما زالت..
مجـتمـعنــا.. رجــاالً ونـســاء علــى حــد
ســــواء بحـــاجـــة مـــاســـة الـــى تـــوعـيـــة
بـــــأهــمــيـــــة بــنـــــاء اســـــرة مــتــمـــــاسـكـــــة

االطراف يسودها التفاهم واملودة.
حديث امرأة 

كـالم القــــاضـيـني عـن نـــسـبــــة حــــاالت
الطالق يف السنـوات االخيرة، جعلني
)اهــــضـــم( مــــــــا ســـبـق ان قــــــــالـــتـه لـــي
الــــســيـــــدة املــثـقفـــــة )ن.أ( عــن )بحـــــر
املـطلقـات( الـذي اضطـرت الـى العـوم
فيه اذ قــالت بـاحلـرف الـواحـد: كـنت
اتلفـت حــولـي فــأجــدنـي وســط بحــر
من املـطلقـات الـشـابـات كـنت ارفـضن

ان انضم اليهن ...!
اردت ان اجنح يف االمـتحــان الــصعـب
الــذي فـشـلت فـيه ال اعــرف اذا كـــانت
كل واحدة منهن قد بذلت كل ما
متـلـــك مــــن جـهــــــــــــد لـــكــــي متــــنـع
سفـيـنـتهـــا مـن الغــــرق ولكـن هل
الـــطالق هــــو قــــدر محـتــــوم علــــى
شبـاب وشابات هـذه االيام؟ وملاذا
كــانـت زيجــات آبــائـنــا واجــدادنــا

تعمر وتدوم؟.
لقـــــد بـــــذلــت مـعه كـل اجلهـــــود..
.. وبعـــــد تفـكـيــــر ً لـكـنـنـي اخـيـــــرا
طـويل جلأت الـى طلب الطالق..
اجملـتمع ال يــرحم املـطلقــة حتـى
لـو كانت الضحية، لذلك جتدين
مـن تـتجـــرع الــســم لكــي ال تكـــون
مـحــــط انــــظـــــــار  اقـــــــرب الــنـــــــاس

اليها.

مـحمــود الـنجــار عـن اسبــاب الـطالق
بقوله:

- زيـــــــــادة حـــــــــاالت الـــــطـالق امـــــــــر لـه
مــــردوداته الـــسلـبـيــــة علــــى اجملـتــمع،
ذلك ألن االســـرة هـي اللـبـنـــة االولـــى
لتـــركيـبتـه واالسبــاب عــديــدة اهـمهــا
كمـا يوردهـا الزوجـان: عدم االنـسجام
وهــــذه الـكلـمــــة فـــضفــــاضــــة حتـتــمل
التفسير الكثيـر، كما انها تكون دائماً
الـعـــــــــذر الـــــــــذي يـلـجـــــــــأ الـــيـه االزواج
مـختـصـــرين مـشــاكل عــديــدة وامــوراً
رمبا ال يريدان اخلوض فيها.. لكنني

لــــــســـنــــــــة 1959 وتـعــــــــديـالتـه الــــــــى ان
التفـريق يـقصــد به انحالل الــرابطـة
الــزوجـيــة بــسـبـب مـن االسـبــاب الـتـي
تقـــضــي  ذلـك. وتــــشـــمل الــــطالق اي
حل الـــرابــطـــة الـــزوجـيـــة مـن طـــرف
واحد وهو الزوج، واخللع اي التفريق
االخــتــيــــــاري الــــــذي يــتــم بـــــــإتقــــــاف
الـزوجـني، والتفـريق الـقضــائي الـذي

يتم بواسطة القضاء..
وبـــــالـــــرغــم مــن ان قـــــانـــــون االحـــــوال
الــــشخــصـيــــة رقـم 188 لـــسـنــــة 1959
تـنـــــاول بعــض احلــــاالت الـتـي ميـكـن
للزوجني طلـب التفريق مبـوجبها اال
ان معــاجلـته لهــذه احلــاالت القلـيلــة
كـانـت غيــر وثيقــة كمــا رسم القـانـون
ألغلـبهــا اجــراءات طـــويلـــة ومعقــدة.
ولــذلـك اصبـحت حــاالت الـتفــريق ال
تتماشى مع اوضـاعنا االجتماعية يف
ظـل الــــتـحــــــــــوالت االقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة

واالجتماعية اجلارية.
تعددت االسباب

فـــصلـت املـــــادة االربعــــون مـن قــــانــــون
االحـوال الـشخـصيــة رقم 188 لــسنـة
1959 اسباب طلب الطالق كما يلي: 
اذا اضـر احـد الـزوجني بـاآلخـر ضـرراً
يتعذر معه استمرار احلياة الزوجية.
.2 اذا ارتكـب الـــزوج اآلخـــر اخلـيـــانـــة

الزوجية.
.3 اذا كــــان عقـــد الـــزواج قـــد مت قـبل
اكمـال احـد الـزوجـني الثـامنـة عـشـرة

دون موافقة القاضي.
.4 اذا كــــان الــــزواج قــــد جــــرى خــــارج
احملـكــمـــــــة عــن طـــــــريـق االكـــــــراه ومت

الدخول.
.5 اذا تزوج الزوج بـزوجة ثانـية بدون

اذن من احملاكمة.
يف محكمة الكرخ

ويف محكمـة الكـرخ حتدث لـنا قـاضي
االحــــوال الــــشخــصـيــــة االول شــــاكــــر

متارس اآلن مهامها يف حماية السواحل واملوانئ ومكافحة التلوث البيئي والقرصنة والتهريب 

الـبحــريــة العـــراقيــة.. قــوة فـتيــة  يعــاد تـــأسيــسهــا 
يف ايطـاليا وايران وروسيا كذلك
ــــزوارق فــــإن قــــوتــنــــا ســتــــرفــــد ب
جديـدة وسفن وعـتاد وجتهـيزات
لكـي نقــوم بــواجـبـنــا علــى اكـمل

وجه.
نظرة الى االمام 

ويــشـيــر املقــدم سالم بغــدادي ..
الــى حقـيقــة مفــادهــا انه يجـب
االعـــتــــــــــراف بــــــــــأن االمم متــــــــــر
مبـــراحل مـتـبــايـنــة مـــرة تفــشل
فـيهـا ومـرة اخـرى تـنهـض.. مـرة
تـتقدم ومـرة تتـأخر.. ان نـظرتـنا
اآلن الــى االمــور نـظــرة مـشــرقــة
وال ننـظر الـى اخللف وعليـنا ان
نهيـئ انفسـنا الـى املسـتقبل دون
مــضــيعــــة الــــوقــت يف تفــــاصــيل
املــاضـي الــذي علـيـنــا ان نــأخــذ
مـنه العبـر والـدروس.. طمـوحنـا
هــو ان نكـسب املـستـقبل بـخطـى
ثـابتـة وبعقليـة نيـرة تتنـاغم مع
ــــأســــرع وقــت الــــوضـع العــــاملــي ب
ممكن.. لكي ننهـض بشعبنا الى
مـستـوى الـشعــوب املتقـدمـة ألن
كل سـبـل ومقـــومـــات الـتــطـــويـــر

متوفرة لدينا.
والــتقــيــنــــــا العــــــريف الــبحـــــري
امليكـانيك )غـامن بـاش اغـازيـون(
ـــبـــــصــــــــــرة، عـــمـل يف مـــن اهـل ال
البحرية السابقة 24 سنة كنائب
ضــــابــط اوفــــد الــــى ايــطــــالــيــــا
للـدراسـة لـكنه بقـي هنـاك حتـى
ازيل الـنـظــام فعــاد الــى العــراق

ومن ثم اعيد الى البحرية.
وبرغم سعادته بالتحاقه مجدداً
بــالـبحــريـــة لكـنه يــرى أن علــى
املعــنــيــني ان يـــــرجعــــوه كــنــــائــب
ـــى ضـــابــط ولـيــس عــــريفــــاً وعل

شاكلته العديد من املنتسبني.
وعنـد تــوديعنـا يف بــاب القـاعـدة
البـحرية.شد على ايـدينا القائد
مــــودعــــاً قـــــائالً ان هـــــذه القــــوة
ــــواة لقـــوة الــصغـيـــرة سـتـكـــون ن
ـــــى كــبــيـــــرة ألنــنـــــا عـــــازمـــــون عل
الــتــــضـحــيـــــــة مــن اجـل عـــــــراق

جديد.
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الـعقــد الـبحــريـــة واالسعــافــات
االولــيـــــة وعــنـــــدمــــــا تخـــــرجـــــوا
ــــى مجـــامــيع مـن وزعـنـــاهــم عل
زمـالئـهـــم فـقــــــــــامــــــــــوا مـــن ثـــم

بتدريبهم وتأهيلهم للعمل.
واشـار قـائـد القـوة البحـريـة الـى
ان قـسمــاً من مالكـاتـه البحـريـة
تـدربت يف قـوش وعنـد تخـرجهم
وزعوا على زوارق املـراقبة وزوارق
الـدوريـات الـسـريعـة.. لـذا فــإننـا
اآلن نعـتمد على انفـسنا اذ شرع
الفـــريـق العـــراقـي الـــذي تـــدرب
ســابقــاً يف تــدريب افــراد القــوات

البحرية اجلدد..
التدريب

وعـن ماهية التـدريب ونوعه قال
لنــا العقيـد ثـامـر عبـد الــرحمن
نـــاصـــر مــســـاعـــد قـــائـــد القـــوة

البحرية..
قــــام بعــض املــــدربــني االجــــانــب
بتــدريـب مالكــاتنــا املـتخـصـصــة
وفـق العمل الصحـيح وفلسفـتنا
يف ذلـك تــتـلـخـــص بــتــــــوحــيــــــد
الـــدروس الالزمـــة لـكـي يـتـمـكـن
املــتــــــدرب مــن االســتـفــــــادة مــن
اخلبــرات املتـوفـرة لـدى املــدربني
وتـسخيـرهــا للبحـريـة العــراقيـة
كما ان خارطة منطقة عملياتنا
تبدأ مـن امليناء العـميق بحوالي
6 امـيـــال.. نقـــوم اآلن بـتــنفـيـــذ
عــدة عـملـيــات دوريــة وبـطــواقـم
عــراقيــة نهــاريــة وليـليــة اضــافــة
ــيــــــــات يف اخلـلــيـج الــــــــى الـعــمـل
الـعــــــــربــي ضــــــــد الـقــــــــرصــنــــــــة
والتهــريب.. حـيث لــدينـا غـرفـة
عـملـيـــات مجهــزة بــاحلــاسـبــات
والـــــرادار للــمــتـــــابعــــة وتــبـــــديل
ـــإسـتـمـــرار جلعـلهـــا الــطـــواقـم ب
تعمـل وفق مقتـضيـات املـصلحـة
العامة وخالل 24 ساعة يومياً.

ويقــــول عــن الــــزوارق املــتــــوفــــرة
لديهم..

لــــــديــنــــــا الـعــــشــــــرات مــن زوارق
الـدوريـة وزوارق احلـراسـة ونـأمل
وصــول زوارق لـنــا مــوجــودة اآلن
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