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مؤسســة الشــهداء تقيــم احتفــاال مركزيــا مبناســبة ذكــرى اعــدام
الطاغيــة صــدام

اســتذكارا لتضحيــات الشــهداء ومعانــات عوائلهــم اقامــت مؤسســة الشــهداء احتفــاال مركزيــا مبناســبة الذكــرى الســنوية لصــدور حكــم االعــدام بحــق الطاغيــة صــدام
وعــدد مــن جالوزتــه اليــوم الخميــس املوافــق  2016-12-29يف مقــر املؤسســة وبحضــور رئيــس مؤسســة الشــهداء ومستشــار رئيــس الــوزراء ورئيس مؤسســة الســجناء
السياســيني والشــخصيات الربملانيــة والحكوميــة وجمــع مــن ذوي الشــهداء ومديــري وموظفــي مؤسســة الشــهداء .
الســيدة الشــمري خــال االحتفــال وبعــد الرتحيــب بالحضــور الكريــم حيــت ارواح الشــهداء االب ـرار الذيــن قضــوا نحبهــم يف مقارعــة الظلــم والطغيــان وشــهداء
القــوات االمنيــة مــن القــوات املســلحة والحشدالشــعبي املقــدس الذيــن طهــروا االرض مــن داعــش االجرامــي.
مثمن ـ ًة شــجاعة نائــب رئيــس الجمهوريــة بتوقيعــه عــى اعــدام رئيــس البعــث االجرامــي الــذي ســيخلد ذاك املوقــف يف صفحــات تاريــخ الع ـراق البيضــاء النــه
اقتصــاص عــادل لتطبيــق رشيعــة الســاء ورشيعــة االرض والتوقيــع عــى تأســيس مؤسســات االنتقــال العداليــة ومنهــا مؤسســة الشــهداء .
وبينــت الشــمري «بعدمــا جــاء قانــون مؤسســة الشــهداء الجديــد رقــم  2لســنة  2016الــذي مــن خاللــه مل تخصــص درجــات وضيفيــة ومخصصــات ماليــة ولكــن
بجهــود ابنــاء املؤسســة حاولنــا تطبيــق القانــون مــن جهــة تشــكل اللجــان العــداد التعليــات والضوابــط ومــن جهــة تــم تنفيــذ اغلــب بنــود القانــون اال التــي تحتــاج
منهــا اىل التخصيصــات املاليــة ومنهــا اعطــاء الحقــوق لــذوي الشــهداء مــن الرشائــح الثــاث ،مل نتمكــن اال مــن تحقيــق التقاعــد لهــم .
ونوهــت ان «مــن ذوي الشــهداء مــن هــم مســجلني يف مؤسســة الشــهداء لدينــا  33الــف عائلــة مل تأخــذ حقوقهــا الســكنية او الصحيــة او غريهــا واضيــف لهــا اكــر
مــن  8االف مــن شــهداء الحشــد الشــعبي امــا ضحايــا االرهــاب فهــم  180الــف شــهيد مســجلني .
موضحـ ًة اننــا «طالبنــا يف كل الحقــوق ومنهــا فقــرة تهــم موظفــي مؤسســة الشــهداء ان يعاملــوا معاملــة موظفــي رئاســة الــوزراء اال ان االعتبــارات جــاءت مــن وزارة
املاليــة واالمانــة العامــة ملجلــس الــوزاراء ان الدولــة يف حالــة حــرب وتقشــف ويجــب الرتيــث اذ انهــا التســتطيع رصف هــذه االســتحقاقات املاليــة .
مشــرة اىل اننــا مــع «املتظاهريــن يف املطالبــة بحقوقهــم انــا مســتعدة للخــروج معهــم لكــن ينبغــي علينــا ان نراعــي وضــع الدولــة وننتظــر ونصــر اىل ان توفــر
الدولــة هــذه املخصصــات
داعية الربملان اىل ان « يستحصل تخصيصات ملؤسسة الشهداء وهذه مهمته حتى نستطيع ان نؤمن تخصيصات موظفي ذوي الشهداء .
وتضمــن هــذه االحتفاليــة كلمــة للدكتــور وليــد الحــي مستشــار رئيــس الــوزراء وكذلــك اقامــة معــرض للصــور ومنحوتــات تــدل وتشــر عــى ظلــم الحقبــة املاضيــة
ومكتبــة للكتــب تــم توزيــع الكتــب مــن خاللهــا عــى الحضــور الكريــم وتكريــم الكفــاءات مــن عوائــل الشــهداء والعوائــل التــي ضحــت بأكــر مــن شــهيد .
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مديرية شهداء البرصة توزع منحة الزواج والطلبة

وزعــت مديريــة شــهداء البــرة منحــة الــزواج والطلبــة لــذوي الشــهداء بحضــور معــاون
املديــر
أحمــد كاظــم حســن ،وكان عــدد املســتفيدين مــن حــة الــزواج  629مســتفيداً ،واملســتفدين
مــن منــة الطلبــة  898مســتفيداً ،وقــدم ذوو الشــهداء شــكرهم للمؤسســة عــى رعايتهــا
الكرميــة لهــم .
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مديــر مديريــة شــهداء النجــف االرشف يــزور لجنــة ضحايــا
العمليــات االرهابيــة

زار مديــر مديريــة شــهداء النجــف االرشف أمــر كمونــة دائــرة ضحايــا العمليــات االرهابية
واالخطــاء العســكرية والتقــى عضــو اللجنــة العقيــد الحقوقــي نجــم عبــد جــودي الحداد ,
وتــم بحــث العديــد مــن االمــور ذات الصلــة بعمــل الجانبــن  ,وتــم االتفــاق عــى تواصــل
اللقــاءات بينهــا لتذليــل العقبــات واالشــكاالت التــي تحــول دون تقديم أفضــل الخدمات
لعوائل الشــهداء .
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مديريــة الشــهداء وهيئــة الحشــد الشــعبي يف املثنــى
يبحثــان ســبل تعزيــز التعــاون املشــرك

بحث وفد مديرية شهداء املثنى برئاسة رزاق كامل محمد مسؤول شعبة الحشد
الشعبي يف املديرية مع مدير هيئة الحشد الشعبي يف املحافظة أحمد محمد عيل
الحساين سبل تعزيز التعاون املشرتك بني الطرفني  ،وأبدى الحساين استعداده لبذل
الجهود يف خدمة عوائل الشهداء مؤكداً دعمه للمؤسسة
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مدير مديرية شهداء شامل البرصة يستقبل يوسف املوسوي
.

اســتقبل مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة عبــاس عبــد الحســن خلــف الحجــاج مســؤول
شــؤون املواطنــن يف قضــاء القرنــة يوســف املوســوي ,وتــم خــال اللقــاء تنــاول األمــور التــي
تتعلــق بــذوي الشــهداء وكيفيــة تقديــم الخدمــات لهــم ,وأكــد املوســوي عــى دعمــه للمؤسســة
والتعــاون معهــا يف مختلــف املجــاالت
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توزيع صكوك مبالغ الحجاج ذوي الشهداء يف مديرية
شهداء دياىل

وزعــت مديريــة شــهداء ديــاىل صكــوك مبالــغ الحج عــى الحجــاج ذوي الشــهداء بحضور
مديــر املديريــة فاضــل محمــد شــال املعمــوري ،وقــدم الحجــاج شــكرهم للمؤسســة
عــى رعايتهــا الكرميــة لهــم
وإرسالهم اىل بيت الله الحرام عن طريق قناة املؤسسة
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مديرية شهداء ذي قار تقيم دورة تدريبية ملوظفيها
اقامــت وحــدة التدريــب والتطويــر يف مديريــة شــهداء ذي قــار دورة تدريبيــة
بعنــوان القيــادة واإلدارة الفعالــة بــإرشاف املــدرب الــدويل يف التنميــة البرشيــة
حيــدر الســعدي وحــارض فيها عــن القيــادة وأهميتهــا والصفــات الشــخصية القيادية
الناجحــة والفــرق بــن القيــادة واإلدارة وتنــاول موضوعــات التعامــل مــع األزمــات
االداريــة لتفعيــل القائــد املؤثــر وأســاليب الحــوار وتحفيــز الفريــق
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وفــد مديريــة شــهداء واســط يلتقــي مدير قســم التســجيل وشــؤون
الطلبــة يف جامعة واســط

التقــى وفــد مديرية شــهداء واســط مدير قســم التســجيل وشــؤون الطلبــة يف جامعة
واســط ملتابعــة قضايــا الطلبــة مــن ذوي الشــهداء الذيــن تــم قبولهــم يف الدراســات
الجامعيــة األوليــة و العليــا عــر قنــاة ذوي الشــهداء وإعــداد إحصائيــة كاملــة عــن
الطلبــة فضــا عــن مناقشــة إمكانيــة تدويــر املقاعــد بــن الطلبــة املتقدمــن
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مدير مديرية شهداء واسط يستقبل وفد لجنة شؤون
الكورد الفيلية

اســتقبل مديــر مديريــة شــهداء واســط نصــر عيل حســن وفــد لجنة شــؤون الكــورد الفيلية
يف مجلــس محافظــة واســط ،وقــال مديــر املديريــة :إن هــذه الزيــارة تــأيت ضمــن سلســلة
الزيــارات املتبادلــة بــن املديريــة ولجنــة شــؤون الكــورد الفيليــة يف مجلــس املحافظــة مــن
اجــل مناقشــة فق ـرات قانــون املؤسســة والفئــات املشــمولة فيــه ومــا قدمتــه املديريــة
لتلــك الرشائــح خــال هــذا العــام
وأضــاف» هنــاك تنســيق مــع اللجنــة مــن أجــل إصــدار املستمســكات الرســمية لــذوي
الشــهداء مــن الكــورد الفيليــة الذيــن صــودرت مستمســكاتهم أثنــاء عمليــات التهجــر التي
ارتكبهــا نظــام البعــث املقبــور
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