
 وترافق��ت تلك الدع��وات مع توجهيات ممث��ل املرجعية 
الديني��ة يف كرباء، اأم���س خال خطبة �ص��اة اجلمعة، 
الت��ي �صدد فيها عل��ى احلذر من املند�ص��ني بني �صفوف 
الزائري��ن املتوجه��ني �ص��وب كرب��اء. واأعلن��ت قي��ادة 
عمليات بغداد، اأم�س، عن اإجناز خطتها االمنية اخلا�صة 
بالزي��ارة االربعيني��ة، وك�صف��ت عن طرق �ص��ر الزائرين 
واملركب��ات الت��ي حددته��ا خ��ال اأي��ام الزي��ارة، فيما 
ق��ررت منع دخ��ول ال�صاحنات و�صر الدراج��ات النارية 
والهوائي��ة بدءا م��ن اليوم ال�صبت. واق��رح الربيعي على 
جموع الزائرين "ال�صر خال النهار ليكونوا اأمام انظار 
الق��وات االأمني��ة"، داعي��ا يف نف���س الوق��ت املواطن��ني 
اىل"التع��اون مع القوات االمني��ة واالباغ عن اأي �صبهة 
واالبتع��اد ع��ن اال�صاع��ات". ياأتي ذل��ك يف وقت و�صل 
وزي��ر الدخلي��ة قا�ص��م االعرج��ي، اىل حمافظ��ة كرباء، 
على راأ�س وفد م��ن ال�صباط واملنت�صبني، لا�رشاف على 
خطة تنفيذ زي��ارة االربعينية. ويف ال�صياق ذاته، ك�صفت 
قيادة �رشطة حمافظة بابل عن تنفيذ عمليات ا�صتباقية 
لتاأم��ني  املحافظ��ة  �صم��ال  مناط��ق  م�صرك��ة، �صم��ن 
طريق زائ��ري االربعيني��ة. واأكدت اأن العملي��ات اأ�صفرت 
ع��ن تدم��ر م�صافات لتنظي��م داع�س واعتق��ال عدد من 
املطلوبني. وفيما اأعلنت عن متكنها من �رشب االأهداف 
امَلْطُلوَب��ة يف ِمْنَطَق��ِة االبارغ��رب ناحية ج��رف الن�رش 
و�صع��ت �رشط��ة بابل خطة حلماية ممتل��كات مواطنيها 

امل�صارك��ني يف زي��ارة االربعني وق��ال اللواءعلي ح�صن 
مهدي ك��وة الزغيب��ي، قائ��د �رشطة حمافظ��ة بابل، يف 
حدي��ث �صحفي تابعته "اجلورن��ال" اإن"القيادة و�صعت 
خط��ة اأمنية خا�ص��ة حلماية دور وممتل��كات املواطنني 
امل�صاركني يف مرا�صيم الزي��ارة االأربعينية وم�صاركتهم 
يف مواك��ب اخلدم��ة"، مبين��ًا اإن"ق�ص��م مكافح��ة اإجرام 
القيادة بالتع��اون مع دوريات النج��دة وباقي االق�صام 
ن�رش مف��ارز �صمن املناطق واالحي��اء ال�صكنية يف بابل 
للحفاظ على ممتل��كات املواطنني". بدوره، قال الناطق 
الر�صمي با�صم قيادة �رشطة بابل العقيد، عادل احل�صيني، 
اإن "عملي��ات ا�صتباقية وا�صع��ة �صمايل املحافظة جتري 
لتاأم��ني زي��ارة االأربع��ني بالتن�صيق مع قي��ادة عمليات 
باب��ل واالأجهزة االمنية اإ�صافة لق��وات احل�صد ال�صعبي"، 
مبين��ًا اإن "تلك العمليات �صتك��ون م�صتمرة حلني انتهاء 
مرا�صيمه��ا بغي��ة تهيئ��ة من��اخ �صلي��م ومعاف��ى اأمني��ا 
وتفوي��ت الفر�ص��ة عل��ى االإرهابي��ني يف تعك��ر �صف��و 
الزي��ارة". ولف��ت احل�صين��ي، اىل اإن "العملي��ات �صاركت 
ِفيَه��ا قوات قتالية م��ن اأفواج ال�رشط��ة واجلي�س وقوات 
هيئ��ة احل�ص��د ال�صعب��ي يف باب��ل بالتع��اون م��ع مفارز 
االأم��ن الوطني واال�صتخب��ارات باال�صتناد اىل معلومات 
 ِ ا�صتخباري��ة دقيقة ملن��ع اأي حماول��ة لت�صل��ل اَلعَنا�رشِ
االرهابية اىل بابل"، مو�صحًا ان "العمليات تركز على 
املناط��ق املتداخل��ة والريفي��ة يف مناط��ق �صمايل بابل 
والتي يعتقد اإنها تاأوي عددا من اخلايا النائمة �صمايل 
باب��ل". واأ�ص��ار احل�صيني، اىل اأن "العملي��ات اال�صتباقية 

حقق��ت نتائ��ج ايجابي��ة كث��رة منها اعتق��ال مطلوبني 
للعدال��ة ومعاجل��ة حترك ارهاب��ي مبنطق��ة االآبار غرب 
ِْب ث��اث م�صاف��ات ارهابية  اجل��رف وا�صتطاع��ت ���رشَ
حتوي اأ�صلحة واعتدة َومتفجرات َوَمَواُدّ غذائية". وف�صل 
احل�صين��ي، بالق��ول، اأن "ق��وة امنية م�صركة م��ن اأفواج 
طوارئ ال�رشط��ة ومفارز اال�صتخب��ارات واالأمن الوطني 
نفذت ممار�صة اأمنية بالتعاون مع نقاط تفتي�س �صيطرة 
ال�صهي��د �ص��ام �صن��ون يف ناحي��ة النيل، )15ك��م �صمال 
احلل��ة(، عند تقاطع مدخ��ل خط امل��رور ال�رشيع باإجتاه 
مرك��ز املحافظ��ة، اأ�صفرت عنه��ا اعتق��ال �صخ�س �صبط 
بحوزته كمية من مادة البارود �صديدة االنفجار و�صعها 
داخ��ل قناين عدد اثنان يف حماولة لتمريرها عرب نقطة 
التفتي���س". وتع��د زي��ارة االأربعني اإحدى اأه��م الزيارات 
للم�صلم��ني ال�صيعة حيث يخ��رج الزائرون من حمافظات 
اجلنوب والو�صط اأفراداً وجماعات مطلع �صهر �صفر م�صيًا 
اإىل كرب��اء، فيما ت�صتقب��ل املنافذ احلدودية واملطارات 
م�صلم��ني �صيعة من خمتلف البل��دان العربية واالإ�صامية 
للم�صارك��ة يف زي��ارة اأربعيني��ة االإم��ام احل�ص��ني، ثالث 
اأئم��ة ال�صيع��ة االثني ع�رشي��ة، لي�صل��وا يف الع�رشين من 
ال�صه��ر ذاته، الذي ي�ص��ادف زيارة )االأربع��ني( اأو عودة 
راأ���س احل�صني ورهطه واأن�ص��اره الذين ق�صوا يف معركة 
كرب��اء ع��ام 61 للهج��رة، واأ�صبحت ه��ذه املمار�صة اأو 
ه��ذه ال�صعرة تقلي��داً �صنويًا بعد انهي��ار النظام ال�صابق، 
ال��ذي كان ي�صع قي��وداً �صارم��ة على ممار�ص��ة ال�صيعة 

ل�صعائرهم.

 
 ه��ذا القان��ون اعترب هدفاآ وم�ص��در ازعاج للعديد م��ن قوى اال�صام 
ال�صيا�ص��ي بع��د التغر حي��ث ج��رت اول حماولة لتغر ه��ذا القانون 
اي��ام جمل�س احلك��م باأ�صدار القرار )137( وحينه��ا ا�صتنفرت العديد 
م��ن القوى املدني��ة مبختلف م�صاربها . ثم ويف اثن��اء اآقرار الد�صتور 

الدائمي د�صتور جمهورية العراق لعام 2005 .
ا�صارت املادة 41 من الد�صت��ور )العراقني احرار بااللتزام باأحوالهم 
ال�صخ�صية ح�ص��ب ديانتهم او مذاهبه��م او معتقداتهم او اختياراتهم 
وينظ��م ذالك بقانون (.ثم جاءت حماولة ال�صيد وزير العدل من حزب 
الف�صيل��ة باقرار قانون االح��وال اجلعفري ثم القان��ون االخر علماآ 
ان املحاولة االوىل كانت للمجل�س االعلى وال�صيد عبد العزيز حم�صن 

احلكيم .
ان قان��ون االح��وال ال�صخ�صي��ة النافذ اعترب عند اق��رارة نقلة نوعية 
متط��ورة قيا�ص��اآ مبا �صبقة من قوانني .فلو عدن��ا اىل التاريخ جند ان 
م�صطل��ح االح��وال ال�صخ�صي��ة مل يكن مع��روف يف الفق��ة اال�صامي 
وان فقه��اء امل�صلم��ني ناق�ص��وا مو�ص��وع االح��وال ال�صخ�صي��ة مب��ا 
يع��رف يف )فق��ة املناكحات ( على اي��ة حال ميك��ن تق�صيم املراحل 
الت��ي مر به��ا تطبيق االح��وال ال�صخ�صي��ة اىل عدة مراح��ل املرحلة 
االوىل تب��داأ بالفتح اال�صام��ي االول وحتى احلك��م العثماين وكانت 
اح��كام ال�رشيعة اال�صامية هي الت��ي تطبق �صواء يف احكام االحوال 

ال�صخ�صي��ة مثل الزواج والطاق والنفقة وامل��راث والو�صية وكذلك 
يف معام��ات االح��وال العيني��ة البي��ع واالجارة وغره��ا ومل يفرق 
الفقه��اء امل�صلم��ني ب��ني االح��وال ال�صخ�صية واملعام��ات التجارية 
فكان��ت كل اخل�صوم��ات تنظ��ر م��ن قا�ص��ي واح��د ومل يع��رف مبداأ 
ا�صتق��ال الق�ص��اة فهم يعينون م��ن اخلليفة او ال��وايل .. اما املرحلة 
الثانية والأن الدولة العثمانية دولة ا�صامية ف�صلت حتكم بال�رشيعة 
اال�صامي��ة لكن التبدل املهم الذي ح�ص��ل هو �صدور )جملة االحكام 
العدلية(والت��ي طبقت يف جمال املعامات وه��ي م�صتمدة من الفقة 
احلنف��ي املذه��ب الر�صم��ي للدول��ة العثماني��ة و�صدر كذال��ك قانون 
املرافع��ات ال�رشعي��ة حيث اخت�صت املحاك��م ال�رشعية بالق�صاء يف 
املرافع��ات ال�رشعية وف��ق االح��كام الفقهية .املرحل��ة الثالثة وهي 
�ص��دور بيان املحاك��م ل�صن��ة 1917 ال�صادر من احلاك��م الع�صكري 
الربيطاين حيث انيط للمحاكم التي كانت موؤ�ص�صة يف العهد العثماين 
�صلطة النظر يف م�صائ��ل االحوال ال�صخ�صية للم�صلمني من اهل ال�صنة 
ويف ع��ام 1918 ا�ص���س جمل���س التمي��ز ال�رشعي ال�صن��ي اما دعاوى 
االح��وال ال�صخ�صية لغر امل�صلم��ني من اهل ال�صنة اي ال�صيعة واتباع 
بقي��ة االدي��ان مث��ل اليه��ود وامل�صيحني فتنظ��ر من حماك��م البداءة 
لك��ن املحاك��م ملزم��ة باخذ راأي الع��امل الروحي للطائف��ة ويف عام 
1923���رشع قانون املحاكم ال�رشعية ال��ذي �صكل املحاكم ال�رشعية 
اجلعفري��ة اي�ص��اآ وجمل�س التميز اجلعفري كل ذال��ك وجد لة �صند من 
القان��ون يف الد�صت��ور امللكي امل��ادة 69 من القان��ون اال�صا�صي يف 

العه��د امللكي تق�صم املحاكم 1.املحاك��م املدنية 2.املحاكم الدينية 
3.املحاك��م اخل�صو�صي��ة ام��ا املادة 76 م��ن د�صت��ور 1925 )تنظر 
املحاك��م ال�رشعي��ه وحدها يف الدعاوى املتعلق��ة باحوال امل�صلمني 
ادارة اوقافه��م (ام��ا غ��ر امل�صلم��ني فبق��ى  ال�صخ�صي��ة ودع��اوى 
خ�صوعه��م اىل حماكم البداءة عل��ى ان يوؤخ��ذ راأي طوائفهم الدينية 
وكانت الطوائف غر اال�صامي��ة املعرف بها هي امل�صيح والطائفة 
املو�صوي��ة اما باق��ي الطوائف فقد اعرف به��ا مبوجب نظام رعاية 

الطوائف رقم 32 ل�صنة 1981.
عل��ى اي��ة ح��ال ان ن�ص��االت وحم��اوالت عدي��دة قادته��ا الق��وى 
الدميقراطي��ة التقدمي��ة يف العه��د امللك��ي �ص��د هكذا قوان��ني و�صد 
قان��ون الع�صائ��ر اي�ص��اآ وم��ن يق��راأ االدب الدميقراط��ي الي�صاري يف 
الع��راق يعرف ذالك ويعرف ال�صم��ر ال�صعبي الذي عربت عنة القوى 
التقدمي��ة الدميقراطية بن�صاالتها للو�صول اىل و�صع اجتماعي اكرث 
عدالآ ودميقراطية وحداثة لقد جاء قانون االحوال ال�صخ�صية العراقي 
ليع��رب م��ع قوانني مماثل��ة مثل قان��ون اال�ص��اح الزراع��ي و الغاء 
قوان��ني الع�صائ��ر لتعرب عن مرحل��ة انتقال نحو احلداث��ة ويف الدول 
العربية كان��ت هنالك نزعات مماثلة مثل جمل��ة االحوال ال�صخ�صية 
ل�صن��ة 1956 يف تون���س يف عه��د الزعي��م احلبيب بورقيب��ة وقانون 
462 ل�صن��ة 1955 ال��ذي اخ�صع امل�رشين على اخت��اف انتماءهم 
للق�صاء الوطني كل تل��ك القوانني مثلت نقلة حداثوية نحو امل�صاواة 
والعدالة اما امل�صاريع احلالية لقانون االحوال ال�صخ�صية فهي متثل 

عودة اىل الوراء مئة �صنة كاملة من حيث حقوق املراأة واال�رشة
عل��ى �صبيل املث��ال مو�صوع ال��زواج م��ن زوجة ثانية يت��م ب�رشوط 
عل��ى من يريد ان يق��دم طلب للقا�صي وعلى القا�ص��ي ان يتحقق ان 
للزوج كفاية مالية الأعالة اكرث من زوجة وان تكون هنالك م�صلحة 
م�رشوع��ة واليج��وز ال��زواج االب��اأذن القا�ص��ي و ال��زواج عبارة عن 
رابط��ة للحي��اة امل�صرك��ة والن�صل ام��ا يف حال الرج��وع اىل احكام 
املذاهب فاأن باأمكان الزوج الزواج باأربعة دائميات و يتزوج منقطع 
وف��ق الفق��ة ال�صيعي )متع��ه ( وحر هو يف ذالك حتى ل��و و�صل العدد 
100 .هك��ذا ه��ي احكام املذاه��ب التي يراد له��ا ان تطبق ومن يريد 
اال�صتزادة لراجع كتب الفقة املثال الثاين )زواج القا�رشات القانون 
احل��ايل ي�صرط عم��ر 18 �صنة للزواج مع ا�صتثناء م��ن اكمل 15�صنة 
ويري��د ال��زواج لل�رشورة الق�صوى على ���رشط موافقة الويل والتثبت 
م��ن قابليت��ة البدنية واح�ص��ار �صاهدين وهنالك حال��ة تدعى خيار 
البل��وغ لطلب التفريق اذا طبقت احكام املذاهب فيمكن خطبة الطفلة 
بعم��ر �صنة و الدخول بها والزواج يف �ص��ن التا�صعه او ال�صابعة (هذة 
االحكام تتعار�س مع حقوق االن�صان وحقوق الطفل اما د�صتورية او 
عدم د�صتوري��ة هذا امل�رشوع املذهبي لاأح��وال ال�صخ�صية ف�صيكون 

مو�صع مقال اخر .
اخراآ فاأن هك��ذا م�صاريع ترجعنا 100�صنة اىل الوراء اىل عهد بيان 
املحاكم الربطاين عام 1917 وبذالك نلغي مئة �صنة من عمر التطور 

الت�رشيعي.

الصدر يوجه بتنظيف شوارع وأماكن زوار 
األربعينية في النجف األشرف 

كربالئي يفوز بأضخم مسابقة للتصوير 
الفوتوغرافي في العالم

ضبط مزور وثالثة معقبين بترويج معامالت مرورية 
في مناطق مختلفة ببغداد

بغداد - اجلورنال: وجه زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،ال�صبت، متطوعي 
م���رشوع ال�ص��در اخلدمي وفرق الك�صافة النطاق حمل��ة تنظيف �صوارع مدينة 

النجف اال�رشف وطرق واماكن جتمع زوار االربعينية.
وذك��ر بي��ان ملكتب  ال�صدر تلق��ت "اجلورنال" ن�صخة من��ه، ان "من امل�صوؤولية 
ال�رشعي��ة واالخاقي��ة والوطني��ة، ولعك���س  �ص��ورة ح�صاري��ة م�رشق��ة تلي��ق 
مبنا�صب��ة اربعين��ة االم��ام احل�صني، وبح�ص��ب توجيهات ال�صيد مقت��دى ال�صدر، 
�صتنطلق حمل��ة لتنطيف �صوارع مدينة النجف اال���رشف، وطرق واماكن جتمع 

الزوار من قبل فرق الك�صافة ومتطوعي م�رشوع ال�صدر اخلدمي.
 وا�ص��ار البيان  اىل ان "احلملة �صتبداأ ي��وم غد االحد وتنتهي اىل ما بعد انتهاء 
مرا�صي��م الزي��ارة االربعيني��ة"، مبين��ا ان "مق��ر اللجن��ة امل�رشف��ة عل��ى حملة 

التنظيف �صيكون يف م�صجد فاطمة الزهراء "عليها ال�صام".

بغ��داد � اجلورنال:ح��از امل�ص��ور الكربائ��ي تي�صر مه��دي عل��ى  املرتبة االوىل  
والثانية  يف م�صابقة )ويكيميديا تهوى العامل (  بن�صختها العراقية وهي  اأ�صخم 
م�صابق��ة ت�صويرية يف الع��امل بح�صب مو�صوعة غيني�س لاأرق��ام القيا�صية. وقال 
مهدي،انه "هذه امل�صابقة �صنوية  يتم تر�صيح الفائزين عن كل دولة بالعامل  يعد 
مناف�ص��ة عل��ى )ويكيميديا حملية ( ومن ث��م تر�صح ع�رش �ص��ور لع�رشة م�صورين 
ع��ن كل اأنح��اء  الع��امل يف ويكيميديا عاملية ك��ربى". ولف��ت اىل ان "عدد الدول 
امل�صارك��ة ه��ي )54( دولة من دول عربي��ة واجنبية ا�صركت يف ه��ذه امل�صابقة 
الدولي��ة". واأو�ص��ح ان "ال�ص��ور الفائزة هي لقط��ة ملقام اأبي ف�ص��ل العبا�س)ع( 

ولقطة للمدر�صة امل�صتن�رشية ببغداد ولقطة ملنارة امللوية يف �صامراء".
يذك��ر ان تي�صر مهدي م��ن مواليد مدينة كرب��اء املقد�صة/العراق/ �صنة 1985 
م/، حا�صل على �صهادة البكالوريو�س يف اللغة اال�صبانية من جامعة بغداد كلية 
اللغ��ات – حا�صل على دبلوم يف اللغة االنكليزية، م�صور هاوي اهتم بالت�صوير 
الفوتوغرايف مثل ت�صوي��ر البورترية وت�صوير حياة النا�س، وحياة ال�صارع، عمل 

وكاالت اخبارية، وحا�صل على جوائز يف م�صابقات عربية واجنبية.

بغ��داد – اجلورن��ال : اعل��ن مكت��ب املفت�س الع��ام ل��وزارة الداخلية، ال�صب��ت، عن �صبط 
م��زور وثاثة معقب��ني متلب�صني برويج معامات مروري��ة يف مواقع ت�صجيل مركبات 
الكاظمي��ة واحل�صينية والتاجي. وذكر مكتب املفت���س العام يف بيان تلقته "اجلورنال" 
ان " املف��ارز التفتي�صي��ة متكنت من �صب��ط اأحد املعقبني يف موق��ع الكاظمية املروري 
متلب�ص��ًا برويج ثاث معام��ات مرورية ال تعود له ب�صلة قانونية كان يروم ترويجها 
يف املوق". وا�صاف، ان "املفارز �صبطت معقبًا اآخر يف موقع ت�صجيل احل�صينية متلب�س 
بروي��ج معاملتني ال تعود له ب�صلة قانونية و�صلمت��ه اىل مركز �رشطة الزهور". وا�صار 
اىل ان "املف��ارز متكن��ت من �صبط م��زور بحوزته )ثمان( معام��ات يف موقع ت�صجيل 
مركب��ات التاجيات امل��روري  ال تعود له ب�صلة قانونية كان يروم ترويجها يف املوقع 
دون ح�ص��ور ا�صحابها احلقيقي��ني بالتعاون مع اأحد املعقبني لق��اء مبلغ 200 دوالر 

للمعاملة املزورة".

اأعل��ن وزي��ر النق��ل العراق��ي كاظ��م احلمام��ي، اليوم 
ال�صبت،عن هب��وط اأول طائرة يونانية يف مطار بغداد 

الدويل، بعد انقطاع لفرة طويلة.
وق��ال احلمامي يف بيان تلقته "اجلورنال"،اإن "مطار 
بغ��داد �صه��د يف ال�صاع��ات االوىل من، �صب��اح ال�صبت، 
هب��وط اأول طائرة يونانية"، م�صيفا اأن "هذه هي اأول 
طائرة من االحتاد االأوروبي حتط على اأر�س الرافدين 

بعد انقطاع طويل".
اأن  البي��ان،  النق��ل العراق��ي بح�ص��ب  واو�ص��ح وزي��ر 
اإي��ر مدتري��ان"، الفتًا اإىل  "الطائ��رة تابع��ة ل�رشكة 
اأن "ه��ذه الطائ��رة هي بداية ال�صتئن��اف الرحات من 
اليونان باجتاه بغداد، وافتتاح اخلط بني البلدين بعد 

توقيع االتفاقية اجلوية بينهما اال�صبوع املا�صي".
وكان وف��د م��ن �صلطة الط��ران امل��دين العراقي وقع، 
االأربع��اء املا�صي مع اجلانب اليون��اين م�صودة اتفاق 
ج��وي تت�صم��ن ت�صي��ر 10 رح��ات اأ�صبوعي��ا ب��ني 

البلدين.
 

اأعلن��ت وزارة اخلارجي��ة االإيراني��ة، اأن الع��راق من��ح 
للزائري��ن  دخ��ول  تاأ�ص��رة  األ��ف  و180  مليون��ني 
االإيرانيني حلد االآن الأداء مرا�صم زيارة اأربعينية االإمام 
احل�صني)ع(، م�صرا اىل ان الزوار ي�صتطيعون اال�صتفادة 
من تاأ�صرات الدخول ملا بعد مو�صم الزيارة االأربعينية 
اأي�ص��ا. وذك��رت وكال��ة اأنب��اء "فار���س" االإيرانية عن 
املتح��دث با�صم الوزارة بهرام قا�صم��ي واطلعت عليها 
"اجلورن��ال"اإن "الع��راق من��ح مليون��ني و180 األ��ف 
تاأ�ص��رة دخول للزوار االإيرانيني حلد االآن الأداء مرا�صم 
زي��ارة اأربعينية االإم��ام احل�صني عليه ال�ص��ام". وقال 
قا�صم��ي، اأن "الت�صهيات التي منحت للزوار االإيرانيني 
تف��وق االأع��وام املا�صي��ة حي��ث اأن تاأ�ص��رة الدخ��ول 
احلالي��ة تت�صم��ن االإقام��ة مل��دة 30 يوم��ا يف العراق 
فيم��ا كان��ت مدتها 20 يوم��ا خال الع��ام املا�صي". 
وا�ص��اف اأن "الزوار االإيراني��ني ي�صتطيعون اال�صتفادة 
من تاأ�صرات الدخول ملا بعد مو�صم الزيارة االأربعينية 

اأي�صا". 

الخطة األربعينية تدخل حيز التطبيق في 4 محافظات

جدل كبير.. قانون األحوال الشخصية ما بين السلبيات واإليجابيات

هبوط أول طائرة يونانية في 
بغداد بعد انقطاع طويل

العراق يمنح اإليرانين مليونين 
و180 ألف تأشيرة ألداء الزيارة 

بغداد - الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ احمد الطائي

من اكرث القوانني التي اثارت 
جدلآ وا�سعاآ بعد العام 2003 
هو قانون الحوال ال�سخ�سية 

النافذ رقم )188(ل�سنة 1959 
.هذا القانون الذي اعترب بحق 

عند ت�سريعة يف عهد الزعيم 
عبد الكرمي قا�سم خطوة تقدمية 

ومرحلة متقدمة حينها قيا�ساآ 
بالت�سريعات التي تنظم حقوق 

املراأة وال�سرة والزواج وغريها 
من ت�سريعات الحوال ال�سخ�سية 
يف املنطقة ال�سالمية وقيا�ساآ مبا 
كان موجود �سابقاآ من ت�سريعات 

يف العراق �سبقت اقرار هذا 
القانون ..

دخلت اخلطة الأمنية اخلا�سة  بالزيارة الربعينية 
حيز التنفيذ �سمن املحافظات التي ت�سهد حترك 

الزائرين نحو حمافظة كربالء، ياأتي ذلك 
ال�ستعداد و�سط دعوات للحذر من وقوع اأعمال 
ارهابية. وكان رئي�س الوزراء، حيدر العبادي، 

حذر ال�سبوع املا�سي من هجمات ارهابية قد 
ت�ستهدف زائري الربعينية ردًا على النت�سارات 

التي حتققتها القوات الأمنية على تنظيم داع�س يف 
اآخر معاقله يف القائم غربي النبار.
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