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رئيس مؤسسة الشهداء تدعو العراقيني للوقوف مع القوات االمنية
والحشد الشعبي

الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري رئيــس مؤسســة الشــهداء تدعــو العراقيــن للوقــوف صفــا
واحــدا لدعــم القــوات االمنيــة والحشــد الشــعبي يف حربهــا عــى التنظيــات التكفرييــة االرهابيــة
يف معركتهــم الفيصــل لتحريــر ارض نينــوى مــن فلــول داعــش االرهــايب .
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رئيس مؤسسة الشهداء تجتمع مبديري الدوائر

عقــدت رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري اجتامعــا ضــم مديــري
دوائــر املؤسســة وجــرى خــال االجتــاع التعــرف عــى واقــع العمــل يف كافــة املديريــات ومناقشــة
الهيكيليــة العامــة للمؤسســة وادخــال بعــض التعديــات عليهــا .
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رئيس مؤسسة الشهداء تهنئ منتخب شباب العراق

تتقــدم رئيــس مؤسســة الشــهداء ناجحــة عبداالمريالشــمري بأســمى آيــات التهــاين
والتربيــكات إىل أبنــاء شــعبنا العراقــي مبناســبة فــوز منتخبنــا الوطنــي للشــباب لكــرة
القــدم عــى نظــرة الكــوري الــذي ضمــن مــن خاللــه التأهــل للنهائيــات  ,يف هــذا الظــرف
الــذي أحــوج مــا يكــون شــعبنا صابــر إىل مــا يفرحــه ويوحــد صفــوف وقلــوب أبنائــه ,
ســائلني اللــه تعــاىل أن تكــون هــذه الفرحــة مقدمــة للفرحــة والســعادة الكــرى يــوم
تحريــر املوصــل مــن اذنــاب داعــش االرهــايب .
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قائم مقام مدينة الصدر الثانية يؤكد دعمه ملؤسسة الشهداء

أكــد قائــم مقــام مدينــة الصــدر الثانيــة حســن كريــم الكعبــي خــال زيارتــه ملديريــة
شــهداء الصــدر دعمــه ملؤسســة الشــهداء والتعــاون معهــا خدمــة لــذوي الشــهداء وتقديم
التســهيالت الالزمــة للمراجعــن منهــم  ،والتقــى مبديــر املديريــة محمــد عبــد الرضــا
ســعدون الــذي قــدم رشح ـاً عــن إنجــازات املؤسســة واملديريــة وشــكر القامئقــام عــى
إهتاممــه بــذوي الشــهداء وتعاونــه مــع املؤسســة.
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مبناســبة العــام الــدرايس الجديد:مكتــب الهنديــة يــوزع هدايــة عــى
االيتــام واملحرومــن

وزع مكتــب شــهداء الهنديــة التابــع ملديريــة شــهداء كربــاء املقدســة االحــد املوافــق
 2016-10-9هدايــا عينيــة عــى اكــر مــن خمس مــدارس لطلبة مــن االيتــام واملحروميني
مــن املــدارس اإلبتدائيــة يف منطقــة الهنديــة وذلــك مبناســبة العــام الــدرايس الجديــد
 , 2017-2016وقــد مثنــت إدارات املــدارس هــذه املبــادرة الطيبــة التــي أضفــت جــوا ً
مــن البهجــة والــرور يف نفــوس الطــاب  ,وشــارك يف توزيــع الهدايــا مديــر مكتــب
شــهداء الهنديــة الســيد عــي هــادي الحســيني .
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وفد مديرية شهداء الكرخ يزور مديرية تربية
الكرخ االوىل

زار وفد من مديرية شهداء الكرخ مديرية تربية الكرخ األوىل والتقى معاون املدير العام
مهدي كريم احمد الطايئ ومتت مناقشة املرحلة الثانية من أعامل لجنة تسمية مرافق
الدولة بأسامء الشهداءواإلتفاق عىل تسمية االبنية الجديدة بأسامء الشهداء يف الكرخ،
وضم الوفد مسؤول لجنة تسميات مرافق الدولة يف جانب الكرخ عامر هادي جمعة
ومسؤول شعبة العالقات واالعالم احمد عبد الرزاق عبدالله.

مؤسسة الشهداء قسم االعالم

النرشة االسبوعية

Wee k l y Bu l l e tin

وفــد مديريــة شــهداء واســط يلتقــي رئيــس جامعــة واســط ويبحــث
معــه آليــة قبــول الطلبــة مــن ذوي الشــهداء

التقــى وفــد مديريــة شــهداء الدكتــور عبــد الــرزاق النصــري رئيــس جامعــة واســط لبحــث
اآلليــات الخاصــة بقبــول الطلبــة مــن ذوي الشــهداء املشــمولني بقانــون املؤسســة الجديــد
رقــم  2لســنة  2016مــع تزويــد رئاســة الجامعــة بنســخة مــن القانــون
وقــال رئيــس الوفــد ومســؤول الوحــدة العلميــة ســام هــادي « أن املؤسســة خصصــت قناة
لقبــول الطلبــة مــن ذوي الشــهداء يف الدراســات األوليــة الصباحيــة واملســائيه والدراســات
العليــا واســتثنائهم مــن الضوابــط التــي حددتهــا وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
وفقــا لقانــون املؤسســة الجديــد وذلــك جــزء مــن الوفــاء لتضحياتهــم الجســام».
مضيفــا»ان هــذه الزيــارة تــأيت ضمــن سلســلة الزيــارات التــي تقــوم بهــا املديريــة إىل
الدوائــر واملؤسســات الحكوميــة مــن أجــل رشح فقـرات قانــون املؤسســة الجديــد وتحديــد
الفئــات املشــمولة.
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وفــد املؤسســة لبعثــة الحــج ينظــم زيــارة اىل االماكــن التأريخيــة يف
الديار املقدســة

التقــى وفــد مديريــة شــهداء واســط الســيد حيــدر جاســم معــاون املحافــظ للشــؤون اإلداريــة ملتابعــة
حصــص التعيينــات املخصصــة لــذوي الشــهداء وفقــا لقانــون املؤسســة الجديــد رقــم  2لســنة  2016وقطــع
األرايض ورشح فق ـرات القانــون التــي متــت إضافتهــا مؤخ ـرا.
وقــال رئيــس الوفــد مديــر املديريــة نصــر عــي حســن» ناقشــنا أثنــاء الزيــارة عــدة محــاور مــن أهمهــا
الحصــة املخصصــة لــذوي الشــهداء مــن تعيينــات وزارة الرتبيــة وبقيــة الــوزارات والدوائــر الحكوميــة وفقــا
لقانــون املؤسســة الجديــد وكذلــك اســتحصال قطــع األرايض التــي تــم االتفــاق عليهــا مــع رئاســة مجلــس
املحافظــة ومديريــة بلديــة الكــوت والتــي ســتكون يف أماكــن متميــزة فضــا عــن رشح العديــد مــن الفقرات
الجديــدة التــي احتــوى عليهــا قانــون املؤسســة الــذي رشعــه مجلــس النــواب مؤخـرا»
وأضــاف» أن القانــون ألــزم الــوزرات والدوائــر الحكوميــة بتخصيــص حصة لذوي الشــهداء مــن التعيينات

واملديريــة تســعى إىل اســتحصال تلــك الحصــة إكرامــا وإنصافــا لــذوي الشــهداء الذيــن ضحــوا مــن
اجــل هــذه البلــد وأبنائه.

مؤسسة الشهداء قسم االعالم

النرشة االسبوعية

Wee k l y Bu l l e tin

رشكــة إســمنت الجنــوب وبالتعــاون مــع مديريــة شــهداء واســط
تقيــم حفــاً لتكريــم ذوي شــهداء الحشــد الشــعبي
وزعــت ممثليــة معامــل الجنــوب التابعــة للرشكــة العامــة لالســمنت العراقيــة وبالتعــاون
مــع مديريــة شــهداء واســط وهيئــة الحشــد الشــعبي ورابطــة ذوي الشــهداء املنحــة التــي
خصصتهــا الرشكــة لــذوي شــهداء الحشــد الشــعبي وشــهداء وزاريت الدفــاع والداخليــة وزعت
عــى  225عائلــة ضمــن برنامجهــا الخــاص بتقديــم اإلعانــات املاليــة لــذوي الشــهداء ،كان
ذلــك يف الحفــل الــذي أقيــم لتكريــم ذوي الشــهداء ،وقــدم مدير املديريــة شــهادات تقديرية
للمثــي الرشكــة تثمينـاً لجهودهــم يف دعــم ذوي الشــهداء االبـرار.
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بطولة شهداء الكرادة يف بابل
تنــال فريــق النشــاط الريــايض املــدريس لقــب بطولــة شــهداء الكـرادة بكــرة الصــاالت التــي أقامتهــا
مديريــة شــهداء بابــل مبشــاركة  12فريقــا مــن املديريــة ومكاتبهــا .والتقــى يف نهــايئ البطولــة فريقــا
النشــاط الريــايض وشــعبة االدارة وانتهــت بفــوز االول ( )3-5وقــد حــر نهــايئ البطولــة عــدد مــن
الشــخصيات وممثــل املديريــة ومســؤول الشــعبة االجتامعيــة عــوف الجبــوري وتــم توزيــع الجوائــز
عــى الفريقــن وهــداف البطولــة .
ويــايت هــذا النشــاط ضمــن توجــه املديريــة االجتامعــي يف تخليــد الشــهداء واعــاء مفهــوم الشــهادة
وكنشــاط ريــايض يجمــع الالعبــن مــن ذوي الشــهداء تحــت عنــوان الشــهادة األســمى .
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موظفــو مديريــة شــهداء كركــوك يتربعــون بالــدم لجرحــى الحشــد
والقــوات االمنيــة
تزامنـاً مــع ذكــرى عاشــوراء اإلمــام الحســن عليــه الســام ودعــا للقــوات االمنيــة وقــوات
الحشــد الشــعبي ولحاجــة الجرحــى املصابــن مــن املقاتلــن يف جبهــات القتــال ضــد
التنظيــات االرهابيــة  ،شــارك موظفــو مديريــة شــهداء كركــوك بالتــرع بالــدم يف الحملــة
التــي نظمهــا فــرع كركــوك لالتحــاد اإلســامي لطلبــة وشــباب الع ـراق.
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مديريــه شــهداء شــال البــرة تقيــم مجلــس عـزاء مبناســبة ذكرى
واقعــة ألطــف األليمة
بحضــور مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة عبــاس عبــد الحســن خلــف الحجــاج
واملوظفــن وذوي الشــهداء ,أقامــت املديريــة شــهداء مجلــس عــزاء مبناســبة ذكــرى
واقعــة ألطــف األليمــة  ،ألقــى الشــيخ جاســم املنصــوري محــارضة حــول الثــورة الحســينية
وإبعادهــا والنتائــج التــي حققتهــا عــى مســتوى العقيــدة وعــى املســتوى االجتامعــي
واألخالقــي وكذلــك البعــد املــادي لتلــك الثــورة وعاشــوراء انتصــار الــدم عــى الســيف

