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رئيــس مؤسســة الشــهداء مخاطبــة ذوي شــهداء الكــرادة  :ســتلتقون مــع
شــهداؤكم يف الجنــة النهــم شــهداء الوطــن واملقدســات

برعايــة رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري وزعــت دائــرة شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة
واالخطــاء العســكرية والعمليــات االرهابيــة الوجبــة الثانيــة مــن املنــح املاليــة لــذوي شــهداء تفجــر الكـرادة االجرامــي,
رئيــس املؤسســة يف كلمتهــا»:ذوي الشــهداء ان موعدكــم الجنــة مــع شــهدائكم الذيــن يذهبــون قربانــا ملقدســاتنا
والوطــن داعي ًة:الجميــع للوقــوف مــع الحكومــة العراقيــة والقائــد العــام للقــوات املســلحة يف حربهــم مــع عصابــات
داعــش االرهابيــة مــن اجــل تحريــر جميــع ارايض الوطــن,
هــذا وأثنــى رئيــس لجنــة الشــهداء والســجناء الربملانيــة عبدااللــه النائــي عــى كلمــة رئيــس مؤسســة الشــهداء يف
املطالبــة بتخصيــص قطــع اراض ســكنية لــذوي الشــهداء داعياً»:االمــن العــام ملجلــس الــوزراء الدكتــور مهــدي العــاق
ان يخاطــب الجهــات الرســمية يف جميــع املحافظــات مــن اجــل تخصيــص قطــع اراض ســكنية لهــم بعدمــا تعطلــت
الحقــوق لــذوي الشــهداء مضيفــا «القانــون ذكــر الـزام وزارة املاليــة بتخصيــص االمــوال الكافيــة لكافــة دوائــر املؤسســة
التــي اســتحدثت  ,داعيــا» االمــن العــام ملجلــس الــوزراء التعــاون يف مطالبــة الــوزارات املعنيــة بحقــوق ذوي الشــهداء
ان تقــدم الخدمــة لــذوي الشــهداء وتلتــزم معهــم واننــا سنحاســب الــوزارات التــي تقــر يف تقديــم الخدمــة لــذوي
الشــهداء وبالقانــون .
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رئيــس املؤسســة تطالــب االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء مبخاطبــة الجهــات
املعنيــة لتخصيــص قطــع اراض لــذوي الشــهداء

برعايــة رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمريالشــمري اقامــت دائــرة شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة
واالخطــاء العســكرية والعمليــات االرهابيــة احتفاليــة وزعــت مــن خاللهــا املنــح املاليــة املخصصــة لــذوي شــهداء
تفجريالكـرادة االجرامــي  ,وحــر هــذا الحفــل االمــن العــام ملجلــس الــوزراء و رئيــس لجنــة الشــهداء والســجناء الربملانيــة
ونائــب رئيــس مجلــس محافظــة بغــداء اضافـ ًة اىل املديريــن العامني يف مؤسســة الشــهداء.رئيس املؤسســة وبعــد الرتحيب
بالحضــور الكريــم :دعــت « الحكومــة والربملــان اىل الوقــوف مــع ذوي الشــهداء مبينــة بــان مؤسســة الشــهداء هــي
الجهــة الرســمية لرعايتهــم داعيــة كذلــك اىل ان يتــم تعديــل بعــض االشــكاالت التــي وردت يف القانــون مشــرةً»:رغم
عــدم وجــود التخصيصــات املاليــة للدوائــر املســتحدثة بعــد الضغــط عــى املوظفــن تــم فتــح دائــرة ضحايــا االرهــاب
ودائــرة الحشدالشــعبي واســتقبال ذوي الشــهداء النجــاز معامالتهــم ,و فتــح غرفــة عمليــات الك ـرادة والتنســيق مــع
جميــع الــوزارات املعنيــة وتــم انجــاز جميــع معامــات شــهداء تفجريالكـرادة االجرامــي االخــر ,مديــر عــام دائــرة ضحايــا
االرهــاب طــارق املنــدالوي مــن جانبــه «مثــن دور االمــن العــام ملجلــس الــوزراء ولجنــة الشــهداء والســجناء الربملانيــة
ونائــب رئيــس مجلــس محافظــة بغــداد ووزاريت الدفــاع والداخليــة ومركــز رشطــة الكـرادة لتعاونهــم التــام مــع مؤسســة
الشــهداء يف انجــاز معامــات ذوي شــهداء تفجريالك ـرادة االجرامــي».
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مؤسســة الشــهداء :توزيــع املنحــة االخــرة لجمعيــة اهلنــا ورابطــة املصــارف
الخاصــة لعوائــل شــهداء الحشــد الشــعبي

بحضــور رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري وزعــت الوجبــة الثانيــة
للمنــح املقدمــة مــن جمعيــة اهلنــا ورابطــة املصــارف الخاصــة اىل ذوي شــهداء الحشــد الشــعبي ,
وحــر حفــل التوزيــع مديــر عــام دائــرة ضحايــا االرهــاب واالخطــاء العســكرية طــارق املنــدوالي
وبتنظيــم ومتابعــة قســم املتابعــة والتنســيق التابــع ملؤسســة الشــهداء ,حيــث اســتثمرت رئيــس
املؤسســة الحضــور مــن ذوي الشــهداء للقائهــم واملناقشــة معهــم للوقــوف عــى مشــكالتهم
وهمومهــم وحلهــا عــن طريــق املؤسســة يف الــوزارات والدوائــر املعنيــة .
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رئيــس مؤسســة الشــهداء تعــزي قنــاة الســومرية بإستشــهاد املصــور
البطــل عــي ريســان

رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري تعــزي كادرقنــاة الســومرية
الفضائيــة  ,بأستشــهاد املصــور البطــل عــي ريســان اثنــاء تغطيتــه العمليــات العســكرية
يف املوصــل  ,والــذي التحــق بركــب الشــهادة واالبــاء يف ســاحات القتــال املقــدس اثنــاء اداء
واجبــه االعالمــي لخدمــة الع ـراق ,ســائلني املــوىل عــز وجــل ان ميــن عــى اهلــه وذويــه
بالصــر والســلوان وان يحــره مــع محمــد وال محمــد ومــع الشــهداء والصالحــن.
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مدير املديرية يستقبل وفداً من مركز الشهيدين الصدرين
لشؤون الشهداء

اســتقبل مديــر مديريــة شــهداء مدينــة الصــدر محمــد عبــد الرضــا ســعدون وفــدا ً
مــن مركــز الشــهيدين الصدريــن لشــؤون الشــهداء برئاســة الســيد يــارس املوســوي
الــذي أكــد عــى دعمــه للمؤسســة والتعــاون معهــا يف مختلــف املجــاالت مشــيدا ً
بالــدور الــذي تقــوم بــه املؤسســة يف خدمــة ذوي الشــهداء .
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مديرية شهداء البرصةدورة األخطاء اللغوية يف
املخاطبات الرسمية

أقامــت مديريــة شــهداء البــرة دورة تعليمية بعنوان (األخطــاء اللغوية الشــائعة يف املخاطبات
الرســمية) وتســتمر خمســة أيــام ،حــارض فيهــا األســتاذ هيثــم زيك مــن مركــز التعليــم املســتمر
يف جامعــة البــرة وتــأيت هــذه الــدورة بالتنســيق مــع وحــدة التدريــب والتطويــر يف املديريــة
لرفــع املســتوى
التــي دأبــت يف التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة ألقامــت الــدورات التدريبيــة لرفــع العلمــي
والعمــي ملوظفــي املديريــة واكــدت مســؤولة الوحــدة بتــول حســن عــى إســتمرار وحدتهــا يف
إقامــة الــدورات املختلفــة لتطويــر موظفــي املديريــة .
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تعاون مشرتك بني مديرية شهداء النجف األرشف ورئاسة
جامعة الكوفة

يف اطــار التعــاون املشــرك بــن مديريــة شــهداء النجــف األرشف ورئاســة جامعــة الكوفــة انطلقــت
العديــد مــن االعــال املشــركة بــن الجانبــن وكان أبرزهــا الــدورات التطويريــة ملوظفــي املديريــة
حيــث بــارش العديــد مــن األســاتذه بإلقــاء املحــارضات ملوظفــي املديريــة يف أكــر مــن مجــال وأكــد
مســاعد رئيــس الجامعــة للشــؤون العلميــة الدكتــور محســن عبــود العبــادي عــى دعمــه لهــذا
التعــاون املشــرك والــذي يصــب باتجــاه تطويــر القــدرات والطاقــات لخدمــة ذوي الشــهداء ,
كــا عـ ّـر الدكتــور عبــد الجليــل العــاريض مديــر الدراســات العليــا يف الجامعــة عــن امتنانــه لهــذه
الخطــوة املباركــة  ,الدكتــور هــادي ســعدون العــاريض مديــر قســم التعليــم املســتمر يف رئاســة
الجامعــة تحــدث عــن دور العمــل املشــرك بــن قســم التعليــم املســتمر ومديريــة شــهداء النجــف
األرشف مــن خــال شــعبة التدريــب والتطويــر يف املديريــة لالرتقــاء مبســتوى اداء العمــل للموظفــن
لتقديــم افضــل الخدمــات لــذوي الشــهداء 0
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مديــر مديريــة شــهداء النجــف األرشف يتفقــد مركــز محــو األميــة
لــذوي الشــهداء

تفقــد مديــر مديريــة شــهداء النجــف األرشف أمــر كمونــة مركــز محــو األميــة يف مقــر
املديريــة حيــث اطلــع عــى طبيعــة املركــز وطــرق التدريــس املتبعــة مــن قبــل اســاتذة
املركــز  ,وقــد مثــن مديــر املديريــة دور االســاتذة املرشفــن عــى املركــز التابعــن اىل قســم
محــو األميــة يف مديريــة تربيــة النجــف  ,كــا حــث الطلبــة مــن ذوي الشــهداء عــى
االســتفادة مــن هــذه التجربــة والتــي جــاءت كنتــاج عمــل مشــرك بــن مديريــة شــهداء
النجــف األرشف ومديريــة تربيــة املحافظــة  ,ورافــق مديــر املديريــة مســؤول الشــعبة
االجتامعيــة احمــد عبــد الحســن لطيــف .
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مديرية شهداء ذي قار توزع املبالغ الخاصة بالحجاج
بحضــور مديــر شــهداء ذي قــار عبــد الحســن هــادي هجــر املفضــل وزعــت املديريــة
املبالــغ الخاصــة بحجــاج بيــت اللــه الحــرام مــن ذوي الشــهداء يف قاعــة املديريــة.
وقــدم الحجــاج شــكرهم الوافــر ملــا تقدمــه املؤسســة مــن خدمــات ومعونــات لــذوي
الشــهداء.
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معــاون مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة يســتقبل مديــر
العالقــات الحكوميــة لنظــام البطاقــة الذكيــة
اســتقبل معــاون مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة جاســم كــاش شــناوة مديــر
العالقــات الحكوميــة التابــع للرشكــة العامليــة للبطاقــة الذكيــة احســان عــي حســن
وجــرى خــال اللقــاء توقيــع اتفاقيــة االشــراك باســتخدام نظــام البطاقــة الذكيــة (يك
كارد) ملوظفــي مديريــة شــهداء شــال البــرة مــن اجــل تحقيــق أفضــل الســبل وأرسعهــا
ملوظفــي املديريــة.
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مديــر املديريــة شــهداء شــال البــرة يســتقبل األســتاذ حســام
حنــون عضــو مجلــس محافظــة البــرة
اســتقبل مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة عبــاس عبــد الحســن الحجــاج عضــو
مجلــس املحافظــة األســتاذ حســام حنــون املنصــوري تــم خــال اللقــاء مناقشــة آليــة
عمــل وبرنامــج لزيــارة ذوي الشــهداء وكيفيــة يجــاد ســبل كفيلــة بحــل املشــاكل
التــي تواجههــم لرفــع املعانــاة عنهــم وإنجــاز معامالتهــم بالرسعــة املمكنــة
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مديرية شهداء كربالء :إصدار بطاقات صحية خاصة
لذوي الشهداء
ســعياً لرفــع املســتوى الصحــي لرشيحــة ذوي الشــهداء زار وفــد مــن مديريــة شــهداء كربــاء
املقدســة برئاســة مديرهــا مصطفــى كامــل جريــو الشــمري رئيــس لجنــة الصحــة والبيئــة يف مجلــس
محافظــة كربــاء املقدســة الدكتــور عــاء الغامنــي ورئيــس لجنــة االســتثامر زهــر أبــو دكــه ،وتــم
بحــث إصــدار بطاقــات صحيــة خاصــة بــذوي الشــهداء وتقديــم كافــة الخدمــات الصحيــة لهــم
وعــاج املــرىض منهــم عــى نفقــة الدولــة وإمكانيــة إنشــاء مركز صحــي خاص بــوي الشــهداء ،ووعد
الغامنــي مبفاتحــة وزارة الصحــة مؤكــدا ً دعمــه للمؤسســة والتعــاون معهــا وتذليــل الصعوبــات،
وضــم الوفــد مســؤول العالقــات واالعــام وتوثيــق جرائــم البعــث عدنــان االســدي واالعالمــي حيــدر
مــوىس .
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الصحة تسلم مؤسسة الشهداء رفات  127شهيد من ضحايا
جرائم حزب البعث املباد

أعلنــت مؤسســة الشــهداء عــن تســلم رفــات  127شــهيدا لشــهداء ضحايــا جرائــم حــزب البعــث مــن دائــرة الطــب
العــديل يف بغــداد  ,وقــال مديــر عــام دائــرة شــؤون وحاميــة املقابــر الجامعيــة ضيــاء كريــم يف ترصيــح صحفــي « بنــاء
عــى تنفيــذ املهــات امللقــاة عــى عاتــق مؤسســة الشــهداء بــارشت الكــوادر الفنيــة املختصــة يف عمــل البحــث والتنقيب
يف محافظــات (ميســان ,دياىل,املثنى,النجــف) والتــي تــم اســتخراج  127رفــات منهــا ,ســلمت اىل دائــرة الطــب العــديل
مبوجــب محــر اســتالم وتســليم .
وبــن « ننتظــر ورود التقاريــر الطبيــة مــن دائــرة الطــب العــديل يف بغــداد ليتــم ارفاقهــا مــع التقاريــر القانونيــة لتكــون
ملفــات متكاملــة ترفــع اىل املحكمــة الجنائيــة العليــا الكــال االجـراءا ت
مــن جانبــه كشــفت مديــر الطــب العــديل د.زيــد عبــاس ان» تــم تســليم رفــات  127مــن شــهداء املقابــر الجامعيــة
وفــا ًء لدمــاء شــهدائنا االبـرار اىل دائــرة شــؤون وحاميــة املقابرالجامعيــة التابعــة ملؤسســة الشــهداء ويف االيــام القادمــة
ســيتم اجـراء املطابقــة بعــد اكــال اجـراءات الفحــص وادخالهــا يف قاعــدة البيانــات واخــذ عينــات منهــا  ,منوهـاً  :ان
الحــاالت صعبــة جــدا ملــي فــرة طويلــة عليهــا ولهــذا التعامــل معهــا يكــون دقيــق ونحــن بصــدد اجـراء املطابقــة وتــم
تجهيــز املــادة مــن اجــل ذلــك .
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وفد مديرية شهداء الكرخ يزور دائرة صحة
بغداد/الكرخ
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الكــرخ دائــرة صحــة بغداد/الكــرخ والتقــى مبديــر قســم األمــور
اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة ســتار جبــار عايــد الســاعدي ومتــت مناقشــة موضــوع تعيينــات ذوي
الشــهداء والدرجــات الوظيفيــة املخصصــة لهــم حســب قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم ( )2لســنة
 , 2016وأكــد الســاعدي عــى حجــز نســبة  %15مــن الدرجــات الوظيفيــة املخصــص لدائرتهــم
لــذوي الشــهداء ضمــن درجــات موازنــة  , 2017وضــم الوفــد مســؤول شــعبة العالقــات واالعــام
احمــد عبــد الــرزاق عبــد اللــه و مســؤول شــعبة شــؤون املواطنــن عــي فرحــان شــال
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وفد مديرية شهداء كركوك يزور مكتب حقوق االنسان
يف املحافظة

زار وفــد مــن مديريــة شــهداء كركــوك برئاســة مديــر املديريــة محمــد مصطفــى
كاظــم ,مكتــب حقــوق االنســان يف املحافظــة والتقــى مديــر املكتــب مجيــب عبــد
اللــه كريــم وتــم خــال اللقــاء مناقشــةاملعوقات التــي تواجــه عمــل املديريــة خــال
توثيــق ملفــات شــهداء العمليــات االرهابيــة وغريهــا مــن الحــاالت املتعلقــة يف نفس
املجــال  ,وتســلمت مديريــة شــهداء كركــوك ملــف املقابــر الجامعيــة مــن مكتــب
حقــوق االنســان  ،وضــم الوفــد مســؤول العالقــات ابراهيــم اســاعيل و مســؤول
شــعبة االقتصــاد واالســتثامر عــار عــايص.
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وفــد مديريــة شــهداء كركــوك يشــارك يف احتفاليــة توزيــع منــح
عوائــل شــهداء الحشــد الشــعبي

شــارك وفــد مــن مديريــة شــهداء كركــوك برئاســة مديــر املديريــة محمــد مصطفــى كاظــم
يف الحفــل التكرميــي الــذي أقامــه مكتــب كركــوك للحشــد الشــعبي وبحضــور الدكتــور
ابراهيــم القريــي ممثــل عــن نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي املهنــدس
لتكريــم ذوي شــهداء اللــواء  16قــوة الرتكــان بتوزيــع منــح خاصــة لهــم  ,افتتــح الحفــل
بقـراءة ســورة الفاتحــة ألرواح شــهداء العـراق األبـرار ثــم ألقيــت كلــات ملســؤويل االفــواج
 ,كــا القــى الشــعراء قصائــد تغنــوا بهــا ببطــوالت الشــهداء وذكراهــم العطــرة .وفــا ًء
للشــهداء وتضحياتهــم.
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شباب الخالدون لكرة القدم :يحصلون عىل املركز الثاين
يف بطولة شهداء الكرادة لالندية

اختتمــت بطولــة «شــهداء الك ـرادة» لالنديــة العراقيــة للناشــئني لكــرة القــدم يــوم الثالثــاء -10-18
, 2016والتــي نظمهــا نــادي الكاظميــة الريــايض  ،بعــد تنامــي األنشــطة الرياضيــة يف العاصمــة بغــداد
خــال النصــف الثــاين مــن العــام الحــايل رغــم وجــود تحديــات متعــددة منهــا االمنيــة ومحدوديــة
املــوارد املاليــة .
وقــال الســيد مصطفــى املربقــع مــرف فريــق شــباب الخالــدون « :بطولــة «شــهداء الكـرادة» الكرويــة
اختتمــت فعالياتهــا عــى ملعــب الشــعب الــدويل الثــاين بفــوز فريــق الصناعــة عــى فريــق الخالــدون
بنتيجــة ( )2-3بعدمــا قــدم فريقنــا مبــاراة كبــرة كان يســتحق لقــب البطولــة.
أضــاف املربقــع ،أن «البطولــة جــاءت وفــاء لدمــاء الشــهداء الذيــن ســقطوا يف «فاجعــة الكــرادة
بالعاصمــة بغــداد» وشــارك فيهــا عــرة فــرق مــن الدرجــة االوىل واننــا كفريــق اكتســبنا العبــن
جيديــن ســوف نؤهلهــم لالســتحقاقات القادمــة التــي سيشــارك مــن خاللهــا النــادي واملهــم يف هــذه
املشــاركة هــو رفــع اســم النــادي بــن اروقــة وزارت الشــباب والرياضــة والوســط الريــايض .
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