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رئيــس مؤسســة الشــهداء تبــارك الشــعب العراقــي أق ـرار قانــون
الحشــد الشــعبي  ,الــذي تزامــن مــع االنتصــارات التي حققهــا ابطالنا
مــن القــوات االمنيــة والحشدالشــعبي يف املوصــل  ,الذيــن أثلجــوا
صــدور العراقيــن بهــذه االنجــازات امليدانيــة العســكرية الباهــرة يف
ســحق الدواعــش« .نســأل اللــه أن يوفقهــم لتحقيــق النــر النهــايئ
عــى اإلرهابيــن وإحــال الســام واألمــن يف البــاد»ر
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رئيــس مؤسســة الشــهداء تعقــد اجتــاع مــع اعضــاء اللجنــة املركزيــة
للمصادقــة واالحالــة

عقــدت رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري
اجتــاع مــع اعضــاء اللجنــة املركزيــة للمصادقــة واالحالــة يف مقر املؤسســة
ملناقشــة جــدول اعــال الجلســة وجــرى خــال االجتــاع التطــرق اىل
املوضوعــات التــي تخــص اســتثامرات املؤسســة املســتقبلية وكيفيــة وضــع
اآلليــات املناســبة لتســهيل اجـراءات االســتثامر وتفعيــل املشــاريع املتلكئة
.
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رئيــس مؤسســة الشــهداء تســتقبل رئيــس لجنــة الرتبيــة الربملانيــة
برفقــة مديــر مديريــة شــهداء واســط

يف إطــار الجهــود الراميــة إىل بنــاء أســس تفاعليــة رصينــة ,إســتقبلت رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة
ناجحــة عبــد االمــر الشــمري النائــب عــي غــركان الدلفــي مســؤول لجنــة الرتبيــة برفقــة مديــر مديرية
شــهداء واســط الســيد نصــر عــي.
وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة تعيينــات ذوي الشــهداء الــذي كفلهــا القانــون ,الســيدة رئيــس املؤسســة
أكــدت عــى رضورة «االهتــام بقاعــدة البيانــات الخاصــة بتعيينــات ذوي الشــهداء يف املديريــة وان
مؤسســة الشــهداء ماضيــة قدمــا بتقديــم االفضــل مــن اجــل خدمــة ذوي الشــهداء وتطبيــق القانــون
الجديــد يف كافــة الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة وهنالــك مســاءلة قانونيــة عــى الذيــن مل يطبقــوا
القانــون بشــكل صحيــح .
مــن جانبــه الســيد النائــب بــن»ان وزارة الرتبيــة التطبــق قانــون مؤسســة الشــهداء بشــكل متكامــل
وهنــاك خــرق قانــوين مــن قبلهــم وبدورنــا ســنعمل مــع املؤسســة لتــايف تلــك الصعوبــات يف التعيينات
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مؤسســة الشــهداء تقيــم مجلــس تأبيني عــى روح العالمة واملفكراالســامي
هاشــم املوسوي

برعاية وحضور رئيس مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبداالمري الشمري  ,اقامت مؤسسة الشهداء مجلسا تأبينيا
عىل روح العالمة واملفكراالسالمي السيد هاشم املوسوي يوم االثنني املصادف  2016-11-28عىل قاعة مؤسسة
الشهداء يف الجادرية .
اذ ابتدأ املجلس بقراءة سورة الفاتحة عىل روح الفقيد تلتها كلمة رئيس مؤسسة الشهداء التي تطرقت من خاللها
اىل حياة الفقيد ودوره يف اقتداء سرية اهل البيت يف سلوكهم من الجانب العميل  ,الذي جلسنا تحت منربه يف
محاظراته لنسمع الب مرب يفكر يف االجيال عىل مستوى الحارض والقادم  ,كان قياديا يف حزب الدعوة منظرا
ومفكرا يعطي ويروي للدعاة ويريب اجياال منهم وانه مل يذق طعم الراحة يف شبابه امنا بذلها يف الكتابة والثقافة
والعمل الجاد ضد االنظمة الدكتاتورية
مضيف ًة ان الفقيد « اراد ان يدافع عن املبادئ وانه ضحى بأفراد ارسته  ,فقد اربعة اشقاء له وشهيدين من ابناء
اخته من اجل االسالم والعراق الحر االيب وعاش فرتة وجوده يف سجون البعث حتى فر منها حيث كانت هناك دعاة
نرش الفكر االلحادي لنظام البعث واالعدامات خلف الكواليس .
وقد حرض املجلس التأبيني وكيل وزارة الثقافة طاهر املوسوي شقيق الشهيد ومفتش عام مؤسسة الشهداء وعدد
من املديرين العامني وموظفي مؤسسة الشهداء الذين دعوا له بالرحمة واملغفرة وان يلهم ذويه الصرب والسلوان .
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لقاء حول الرواتب املرتاكمة للشهداء العسكريني من ضحايا النظام البعثي
ضيف املوقع االلكرتوين مدير مكتب التنسيق يف وزارة الدفاع محمد خيون
مكتــب التنســيق العســكري ملؤسســة الشــهداء يف وزارة الدفــاع يرتبــط بنائــب رئيــس املؤسســة ووظيفتــه التنســيق بــن املؤسســة والــوزارة واســتحصاله
املوافقــة مــن دائــرة التقاعــد العســكري عــى متابعــة جميــع املخاطبــات التــي تخــص ذوي الشــهداء يف جميــع الــوزارات وارســالها واســتالمها باليــد مــن
اجــل تســهيل االجـراءات الحكوميــة وحرصــا عــى رسعــة االنجــاز ,وملعرفــة املزيــد مــن عمــل املكتــب اجرينــا هــذا اللقــاء مــع مديــر املكتــب الســيد
محمــد خيــون .
_حدثنا عن االعداد التي رصف لها املبالغ والتي هي قيد الرصف؟
• وجبــات الــرف التــي يتــم تســليمها اىل ذوي الشــهداء مــن النظــام املبــاد اثنــاء حضورنــا هــي (وجبــة  , )80(3وجبــة  , )80(2وجبــة ( , )31وجبــة 8
( ) )15امــا بالنســبة للوجبــات التاليــة فهــي تــم تخصيــص مبلــغ مــايل لهــا والعمــل مســتمر مــن اجــل اكــال الصكــوك ليتــم توزيعهــا عــى مســتحقيها
هــي (وجبــة  )15(1وجبــة  , )15( 3وجبــة  )15(4وجبــة  , )25( 5وجبــة  , )15( 7وجبــة  , )15(10وجبــة  , )15(11وجبــة . )15( 12
_ ما هي الية ترويج ذوي الشهداء من النظام املباد ملعاملة الشهيد للرواتب املرتاكمة ؟
• يقــدم ذوي الشــهيد يف مديريــة الشــهداء وحســب الرقعــة الجغرافيــة للمنطقــة التــي يســكن فيهــا ومــن ثــم يتــم رفعهــا اىل شــعبة الرواتــب املرتاكمــة
يف اللجنــة الخاصــة وبعدهــا ترفــع اىل وزارة الدفــاع /دائــرة التقاعــد العســكري عــى شــكل وجبــات تعــرض عــى اللجنــة املشــكلة املختصــة حيــث ان
املعاملــة التــي فيهــا نقــص باملستمســكات تحــول اىل مكتــب التنســيق الخــاص مبؤسســة الشــهداء ليتــم اكــال املستمســكات املطلوبــة مــن خــال
االتصــال بــذوي الشــهداء ويتــم ارجاعهــا اىل اللجنــة يف دائــرة التقاعــد ,بعــد املصادقــة عليهــا ترفــع اىل امانــة الــر يف وزارة الدفــاع ليتــم املصادقــة
عليهــا ثــم ترفــع اىل وزارة املاليــة ويتــم تدقيقهــا ليخصــص لهــا االمــوال ومناقلتهــا اىل وزارة الدفــاع لتتحــول اىل دائــرة التقاعــد العســكري الخاصــة بهــم
واملرحلــة االخــرة انجــاز الصــك ليتــم تســليمه اىل مســتحقيه مــن ذوي الشــهداء .
_ ما هي الية وضوابط اعتامد وزارة الدفاع العتامد املرتاكم للشهيد ؟
• وزارة الدفــاع لديهــا قاعــدة بيانــات تحتــوي عــى اســاء العســكريني مــن عــام  ,2003_1994ان مل يوجــد معلومــات للشــهيد مــن النظــام املبــاد
تعتمــد شــهادة الوفــاة رشط ان يذكــر يف مــكان املهنــة عســكري ,وايضــا تعتمــد عــى مخاطبــة وزارة املاليــة للبحــث عــن اي مستمســكات او ثبوتــات
خاصــة للشــهيد ,وبدورنــا كمكتــب التنســيق الخــاص مبؤسســة الشــهداء خصــص موظــف للمتابعــة مــع هيئــة التقاعــد الوطنيــة مــع وزارة املاليــة
دائــرة عقــارات الدولــة حرصــا منــا لرسعــة االنجــاز وخدمــة لــذوي الشــهداء .
_ حاليــا اليوجــد وزيــر للدفــاع ومعامــات ذوي الشــهداء اليتــم توقيعهــا النهــا صالحيــة الوزيــر فقــط ,هــل تدخلتــم مــن اجــل حــل هــذا املوضــوع
املهــم ؟
• التوقيــع صالحيــات وزيــر الدفــاع حـرا وان الــوزارة خاطبــت وزارة املاليــة مــن اجــل اســتحصال موافقــة امكانيــة تخويــل شــخص ينــوب عــن وزيــر
الدفــاع الســابق بالتوقيــع عــى ملفــات ذوي الشــهداء مــن النظــام املبــاد للرواتــب املرتاكمــة ,واملتابعــة مســتمرة مــع وزارة الدفــاع .
_ الرواتب املرتاكمة للشهداء العسكريني املكلفني هل تم رصفها ام فقط املتطوعيني ؟
• املكلفــن كان مســموح لهــم برتويــج املعامــات مــن اجــل الحقــوق وحســب قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم  3لســنة ( 2006املكلــف واالحتيــاط
واملجنــد) ,وبعــد تعديــل القانــون  2لســنة  2016ننتظــر التعليــات التــي ســتصدر بصــدد هــذا املوضــوع ليتــم البــت بــه .
_ هل تم رصف الرواتب املرتاكمة للشهداء العسكريني الجنود او فقط الرتب (ضباط فام فوق)
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• وزارة الدفاع لديها قاعدة معلومات كاملة للضباط واملوظفني املالك ,وتصدر لهم اوامر ادارية من خالل اللجنة املشكلة يف وزارة الدفاع ويحتسب لهم
راتب مرتاكم من تاريخ فصلهم عن الخدمة لغاية  2006الذي تم فيه اقرار قانون مؤسسة الشهداء .
_ الشهداء الذين ليس لديهم مقتبس حكم هل مشمولني بالرصف ؟
الذين مل يثبت لهم (صفة عسكرية) حسب ظوابط وزارة الدفاع اليستحق يشء ,وحسب قانون مؤسسة الشهداء الجديد سيتم احالتهم اىل فقرة الكسبة
للشهداء .
_ شهداء االنتفاضة الشعبانية من عام  1991فام بعد الذين الميلكون االثباتات التي تطلبها وزارة الدفاع ماهو مصريهم ؟
• جميع امللفات التي قدمت من ذوي الشهداء العسكرية التي مل تثبت الصفة العسكرية واليوجد لديهم مقتبس حكم وال شهادة وفاة وال قاعدة بيانات
خاصة يف وزارة الدفاع  ,ترفض من قبل وزارة الدفاع/دائرة التقاعد العسكرية ,ومن اجل ضامن حقوقهم سيتم تحويل ملفاتهم اىل ملفات الكسبة التي
ضمنها قانون مؤسسة الشهداء رقم  2لسنة .2016
_ ما هي الية تبليغ ذوي الشهداء الذين يصدر لهم صك ؟
• يتم التبليغ من خالل شعبة الرواتب املرتاكمة لذوي الشهداء يف مؤسسة الشهداء وتقوم وزارة الدفاع بنرش االسامء يف موقعها االلكرتوين ايضاً .
ويف نهاية اللقاء بني السيد محمد خيون ان رئيس مؤسسة الشهداء توجه دامئا مكتب التنسيق العسكري بتذليل كافة املعوقات التي تقف امام ذوي
الشهداء.
مضيفاً ان جهود نائب رئيس مؤسسة الشهداء السيد كاظم عويد مسعود يف انشاء مكتب التنسيق الخاص مبؤسسة الشهداء يف دائرة التقاعد العسكرية
لوزارة الدفاع.
موضحاً ان « السيد رئيس دائرة التقاعد يف وزارة الدفاع الفريق سلامن عبدالزهرة متعاون مع مؤسسة الشهداء وذويهم وكذلك اللجنة املختصة
للمصادقة عىل امللفات برئاسة العميد فهمي التميمي وعضوية شعبة الشهداء واملتوفني الخاصة بوزارة الدفاع /دائرة التقاعد العسكرية .
حوار واعداد»احمدعبدالسالم»
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مديريــة شــهداء البــرة تــوزع منحــة الــزواج عــى
املســتفيدين مــن ذوي الشــهداء
وزعت مديرية شهداء البرصة منحة الزواج عىل املستفيدين من ذوي الشهداء
البالغــة مليونــا دينــار ل  141مســتفيداً ،وعــر ذوو الشــهداء املســتفيدون عــن
فرحتهــم وقدمــوا شــكرهم للمؤسســة عــى رعايتهــا الكرميــة لهــم .
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وفد مديرية شهداء الصدر يزور مديرية تربية
الرصافة الثالثة
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الصــدر مديريــة تربيــة الرصافــة الثالثــة والتقــى
مبديرهــا العــام حســن نــارص العبــودي  ،وجــرى خــال اللقــاء بحــث آليــة تعيــن
ذوي الشــهداء عــى مــاك املديريــة حســب النســبة املقــررة يف القانــون ،وأكــد
العبــودي عــل دعمــه للمؤسســة والتعــاون معهــا خدمــة لــذوي الشــهداء
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مديرية شهداء شامل البرصة تقيم دورة حاسبات ملوظفيها
يف مركز النجاح
أقامــت مديريــة شــهداء شــال البــرة وحــدة التدريــب والتطويــر دورة حاســبات
ملوظفــي املديريــة يف مركــز النجــاح للتدريــب والتطويــر يف قضــاء القرنــة ملــدة خمســة
أيــام وتضمنــت الــدورة تعليــم برنامــج األكســل والــوورد وبرنامــج تشــغيل الحاســبة
لتطويــر عمــل موظفــي املديريــة.
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االتفاق مع منظمة حامئم السالم عىل دعم االطفال والنساء
من ذوي الشهداء يف النجف األرشف
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء النجــف األرشف منظمــة حامئــم الســام االنســانية لرعايــة
املــرأة والطفــل
والتقــى باألمــن العــام للمنظمــة وفــاء العلــوي  ،وتــم اإلتفــاق عــى التعــاون املشــرك بــن
الطرفــن لرعايــة النســاء واالطفــاىل مــن ذوي الشــهداء ،وأكــدت العلــوي عــى تعاونهــا مــع
املؤسســة ويف مختلــف املجــاالت مشــيدة بدورهــا يف رعايــة ذوي الشــهداء.
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موظفو مديرية شهداء كركوك يشاركون يف دورة التدريب
عىل السالح
نظــم فــوج نــداء املرجعيــة دورة تدريبيــة عــى الســاح واســتخداماته وجــاء ذلــك بعــد
التنســيق بــن املديريــة وهيئــة الحشــد الشــعبي قــوات الشــهيد الصــدر ,شــارك فيهــا مديــر
املديريــة محمــد ,ثــم مــارس املوظفــون الرمــي عــى االهــداف بالعتــاد الحــي يف ميــدان
الرمــي  ,مــن جانبــه قــدم مديــر املديريــة شــكره آلمــر الفــوج واملدربــن متمنــن لهــم
التوفيــق .
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معــاون مديــر مديريــة شــهداء ميســان يلتقــي وفــد هيئــة الحشــد
الشــعبي
يف اطــار التعــاون املشــرك اســتقبل معــاون مديــر مديريــة شــهداء ميســان عبــد
الــرزاق عــي دبــخ وفــد هيئــة الحشــد الشــعبي يف املحافظــة وتنــاول الطرفــان
ســبل العمــل وخدمــة ذوي الشــهداء و قــدم عــي عبــد الــرزاق التهنئــة مبناســبة
اق ـرار قانــون الحشــد اعــام شــهداء ميســان

