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رئيس مؤسسة الشهداء تزور وكيل وزير املالية الستحصال
التخصيصات املالية

زارت رئيــس املؤسســة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري والوفــد املرافــق لهــا وكيــل وزيــر املاليــة
الدكتــور فاضــل نبــي عثــان ومتــت مناقشــة محــاور عــدة منهــا اســتحصال تخصيصــات موازنــات
الشــهداء للرشائــح الثــاث وهــي دائــرة شــهداء ضحايــا جرائم حــزب البعث ودائرة شــهداء الحشــد
الشــعبي ودائــرة شــهداء ضحايــا العمليــات االرهابيــة واطــاق التمويــل للنفقــات التشــغيلية
واطــاق متويــل تفعيــل قانــون صنــدوق الشــهداء وتــم التأكيــد مــن قبــل رئيــس املؤسســة بتفعيــل
املــادة  20رابعــا مــن قانــون املؤسســة حــول تعديــل رواتــب املوظفــن
وكان ضمــن الوفــد مديــر الدائــرة االداريــة عــي عبــد الســتار ومديــر دائــرة العالقــات واالعــام
احمــد البطــاط ومديــر قســم التخطيــط املــايل ضيــاء عبــد الحســن .
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رئيس مؤسسة الشهداء تناقش وضع الية مناسبة لتوزيع االرايض
عىل موظفي املؤسسة

عقــدت رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري اجتــاع ضــم مــدراء دوائــر
واقســام املؤسســة وجــرى خــال االجتــاع مناقشــة العديــد مــن املواضيــع التــي تخــص تطويــر
الدوائــر وعملهــا ورضورة تســخري كافــة اإلمكانيــات لغــرض اإلرساع يف انجــاز معامــات ذوي
الشــهداء .
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نائب رئيس مؤسسة الشهداء يجتمع مبنسقي الوزارات

التقــى نائــب رئيــس مؤسســة الشــهداء كاظــم عويــد مســعود وبحضــور مديردائــرة العالقــات واالعــام احمــد حســن
البطــاط مــع منســقي الــوزارات اليــوم االثنــن  /23كانــون الثــاين  2017يف مقــر املؤسســة وجــرى خــال االجتــاع
مناقشــة الفق ـرات التــي نــص عليهــا قانــون املؤسســة وتقديــم التســهيالت لــذوي الشــهداء وتذليــل الصعوبــات.
ورصح الســيد احمــد البطــاط للموقــع االلكــروين عــى انــه» تــم االتفــاق عــى متابعــة تفعيــل قانــون مؤسســة الشــهداء
ومنهــا التعيينــات  %15ضمــن حركــة مــاك الــوزارات وتفعيــل النقــل املجــاين والنقــل مــن وزارة اىل اخــرى وزيــادة عــدد
الحجاج».
مضيفــا انــه متــت «مناقشــة العمــل عــى تثبيــت العقــود مــن ذوي الشــهداء يف الــوزارات كافــة وتخصيــص 20-15
دقيقــة يف كل احتفاليــة او مهرجــان تقيمــه الــوزارات تكــون فقــرة مخصصــة ملؤسســة الشــهداء».
مبينـاً انــه تــم االتفــاق عــى ان» يكــون هنــاك اجتــاع دوري كل شــهرين يعــرف مــن خاللــه مــا تــم انجــازه وتقريــر
شــهري حــول مجريــات العمــل».
موضحـاً عــى انــه تــم التنســيق واالتفــاق عــى اقامــة شــبكة عالقــات يف مديريــات املؤسســة و مديريــات الــوزارات يف
املحافظــات.
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دائرة العالقات واالعالم تستقبل وفد منظمة
الصليب االحمر

اســتقبل مديــر دائــرة العالقــات العامــة واالعــام الســيد احمــد البطــاط وفــد مــن اللجنــة
الدوليــة للصليــب االحمــر يف العــراق متمثــا مبمثلهــا الســيد مارتــن كلينــس والســيد
تهنيــات روشــان و جــرى خــال اللقــاء بحــث امكانيــة التعــاون بــن لجنــة الهــال االحمــر
ومؤسســة الشــهداء مــن اجــل خدمــة ذوي الشــهداء واملصابــن مــن جــراء العمليــات
االرهابيــة وامكانيــة الحصــول عــى الدعــم الــدويل يف املجــاالت كافــة التــي تخدم مؤسســة
الشــهداء .
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دعمــــاً لقواتنا األمنية والحشد الشعبي مؤسسة الشهداء
تنظم حملة للتربع بالدم

نظمــت مؤسســة الشــهداء قســم األعــام  ،حملــة التــرع بالــدم بالتعــاون مــع مــرف الــدم الوطنــي يف وزارة الصحــة اليــوم االثنــن
املصــادف  2017/1/30يف مقــر قســم االعــام الكائــن يف نصــب الشــهيد .
وشــهدت الحملــــــة مشــــاركـــــة واســـــعة للتــرع بالــدم مــن قبـــــل منتســبي املؤسســة الذيــن أقبـــلـــــوا عــى التــرع بدمائهم
دعـاً لقواتنــا املســلحة وأبطــال الحشــد الشــعبي وجرحــى العمليــات اإلرهابيــة حيــث عــروا مــن خاللــــــها عــن مشــاعر الوحــدة
الوطنيــة وتالحمــــــهم مــع القــوات األمنيــة وأبطــال الحشــد الشــعبي وهــو أقــل مــا ميكــن تقدميــه للمدافعــن عــن الوطــن الذيــن
ضحــوا ويضحــون بأرواحهــم لتحريــر ارض العـراق الطاهــرة مــن دنــس اإلرهــاب املتمثــل بكيــان داعــش اإلرهــايب .
وحــر الحملــة مديــر قســم االعــام باســم جهــاد الــذي أكــد عــى أن «هــذه املبــادرة تهــدف إىل دعــم األبطــال يف القــوات األمنيــة
والحشــد الشــعبي وهــم يسـطَرون أروع االنتصــارات عــى عصابــات (داعــش) اإلرهابيــة ،كــا إنهــا ترمــي إىل تكريــس ثقافــة العمــل
التطوعــي ،فضـاً عــن نــر ثقافــة العطــاء اإلنســاين يف بلدنــا العزيــز .واختتــم ترصيحــه بالقــول إن الحملــة ليســت األوىل وســتعقبها
حمــات أخرى.
وتقــدم جهــاد بالشــكر واالمتنــان اىل املــاك الطبــي العامــل يف مــرف الــدم لجهودهــم الحثيثــة يف إنجــاح هــذه الحمــات الوطنيــة
والتــي تعــر عــن تالحــم الشــعب مــع الجيــش يف كافــة أطيافــه ومكوناتــه.
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مؤسسة الشهداء تقيم دورة إعالمية إلعالميي
مديريات املؤسسة

نظــم قســم االعــام التابــع لدائــرة العالقــات واالعــام العامــة يف مؤسســة الشــهداء دورة اعالميــة يف تحريــر الخــر
والفنــون الصحفيــة يف مقــر اســتوديوهات الخالــدون الكائــن يف نصــب الشــهيد ليومــي االربعــاء والخميــس املصادفــن
 /19_18كانــون الثــاين . 2017
ورصح مديــر االعــام يف مؤسســة الشــهداء باســم جهــاد للموقــع االلكــروين بــأن «الــدورة تضمنــت محــاور اعالميــة
متعــددة يف مجــال الفنــون الصحفيــة وتحريــر الخــر والتقريــر الصحفــي».
مبيناً ان «عدد املشاركني  30موظف من مختلف املديريات التابعة ملؤسسة الشهداء».
مشريا ً اىل ان «الهدف من الورشة تطوير العمل الصحفي واملهني للعاملني يف اعالم مؤسسة الشهداء».
والقى املحارضة كالً من الدكتور زاهدة سلامن والدكتور دريد الطايئ اساتذة يف الجامعة املستنرصية.
ويذكــر ان مؤسســة الشــهداء اقامــت دورات متعــددة ملوظفــي املؤسســة يف اللغــة العربيــة واالعــام مــن اجــل
تطويــر مهــارات املوظفــن العاملــن فيهــا.
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«ضيف املوقع االلكرتوين السيد عيل سلامن عيل مدير مديرية شهداء الكرخ»
مديريــة شــهداء الكــرخ مــن مديريــات مؤسســة الشــهداء الحيويــة واملهمــة لتامســها املبــارش مــع املواطــن والتــي تعنــى بعوائــل شــهداء (ضحايــا جرائــم
حــزب البعــث اإلجرامــي  ،ضحايــا اإلرهــاب  ,ضحايــا شــهداء الحشــد الشــعبي) ومــن اجــل تســليط الضــوء عــى العمــل أجرينــا هــذا اللقــاء مــع الســيد
عــي ســلامن عــي مديــر املديريــة .
حدثنا عن انجازات مديرية شهداء الكرخ ؟
• مديريــة شــهداء الكــرخ مــن اوىل املديريــات التــي تــم تشــكيلها يف املؤسســة بتاريــخ  2007/5/20وتختــص باحصائيــة شــهداء الكــرخ حيــث بلــغ عــدد
شــهداء الكــرخ مــن ضحايــا النظــام البائــد ( )4931شــهيد و ( )4409قـرار حيــث تقــدم مديريتنــا كافــة الخدمــات واالمتيــازات منهــا املعنويــة واملاليــة
لــذوي الشــهداء مــن مبالــغ بــدل الوحــدة الســكنية وبــدل االيجــار والرعايــة الصحيــة والرعايــة العلميــة ومنــح الطلبــة ومنــح الــزواج وغريهــا مــن االمــور
املنصــوص عليهــا يف القانــون باالضافــة اىل اصــدار القانــون الجديــد ملؤسســة الشــهداء الــذي ضــم رشيحتــي ضحايــا االرهــاب والحشــد الشــعبي ونعمــل
عــى رعايــة هاتــن الرشيحتــن ووضعنــا تعليــات يف اســتقبال ذوي هاتــن الرشيحتــن ورعايتهــم االجتامعيــة والصحيــة والعلميــة وتقديــم التســهيالت
اليهــم ولدينــا شُ ــعب عديــدة ووحــدات يف املديريــة-:
• الشــعبة االجتامعيــة  -:حيــث تقــوم الشــعبة االجتامعيــة مبجموعــة مهــام ومــن أهمهــا  -:زيــارات يوميــة لــذوي الشــهداء للوقــوف عــى املعوقــات
التــي تواجههــم واحصائيــة ذوي الشــهداء مــن خــال االســتامرة االحصائيــة الخاصــة بالشــهيد وذوي الشــهيد والتــي تتضمــن امورهــم االجتامعيــة وبيــان
تحصيلهــم الــدرايس وتقديــم التســهيالت مــن الناحيــة الصحيــة واالجتامعيــة والعلميــة وتتفــرع منهــا عــدة وحــدات وهــي
* الوحــدة العلميــة  -:عمــل الوحــدة العلميــة هــو تقديــم الرعايــة العلميــة لــذوي الشــهداء لجميــع فئــات الشــهداء وترويــج معامــات التقديــم
يف الجامعــات وترويــج معاملــة اعانــة الطلبــة وزيــارات الجامعــات ملتابعــة قبولهــم يف الجامعــات حيــث بلــغ عــدد الزيــارات ( )115زيــارة يف كافــة
الجامعــات والكليــات يف محافظــة بغــداد .
* الوحــدة الصحيــة  -:عمــل الوحــدة الصحيــة هــو رعايــة ذوي الشــهداء صحيـاً مــن حيــث تقديــم التســهيالت يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة وأجـراء
العــاج وغريهــا مــن االمــور الصحيــة ولدينــا تنســيق مشــرك مــع جميــع املستشــفيات يف بغــداد والغــرض منــه كيفيــة ارســال ذوي الشــهداء اىل تلــك
املستشــفيات وامتــام العــاج وذلــك نقــوم بارســال احــد موظفــي الوحــدة مــع املريــض اىل املستشــفى واجـراء كافــة الفحوصــات لــه لحــن شــفائه وبلــغ
عــدد الحــاالت املرســلة ( )128حالــة يف عــام  2016وتــم معالجتهــم .
ان وتــم التنســيق مــع مستشــفى اإلمامــن الكاظمــن بتحديــد يــوم خــاص ألج ـراء كافــة الفحوصــات ومنهــا الســونار والرنــن املغناطيــي واملف ـراس
وغريهــا مــن الفحوصــات الطبيــة لــذوي الشــهداء بغــض النظــر عــن االنتظــار واجــور الفحــص والعــاج .
وايضــا لدينــا تنســيق مــع مختــر الســبطني للتحليــات املرضيــة االهــي الواقــع يف مدينــة الحريــة قــرب اف ـران الوطــن شــارع املــدارس لخفــض االجــور
لــذوي الشــهداء بنســبة . % 25
وكذلك لدينا تنسيق آخر مع مستشفى اإلمامني الكاظمني لتنظيم حمالت التربع بالدم للقوات االمنية والحشد الشعبي .
• شــعبة شــؤون املواطنــن  -:مهــام شــعبة شــؤون املواطنــن هــو اســتقبال ذوي الشــهداء ابتــداءاً مــن وحــدة االســتعالمات لتقديــم التســهيالت للمواطنــن
وارشــادهم إىل الوحــدات والشــعب املختصــة بأجـراء املعاملــة ولحــن انجازهــا وأيضــا تقــوم باســتالم طلبــات التعيــن حيــث بلــغ عــدد املتقدمــن يف عــام
 2016هــو ( )270طلــب تعيــن
وانجاز معامالت الفصل السيايس لغري املوظفني وتم رفعها إىل خزينة بغداد
متابعــة طلبــات ذوي الشــهداء ورفعهــا واىل الجهــات املختصــة لحــن انجازهــا  • .شــعبة الحشــد الشــعبي وضحايــا االرهــاب  -:تقــوم هــذه الشــعبة
باســتقبال ذوي ضحايــا الحشــد الشــعبي وضحايــا االرهــاب وتقديــم التســهيالت اليهــم عــى مانــص عليــه القانــون منهــا الرعايــة الصحيــة والعلميــة
واالجتامعيــة حيــث تــم منــح كتــب تأييــد االستشــهاد لــذوي تلــك الرشيحتــن وانجــاز معامــات التقديــم عــى الدراســات االوليــة يف الجامعــات حيــث
بلــغ عــدد الطلبــة التــي تــم انجــاز معامالتهــم ( )1479طالــب مــن الرشيحتــن اعــاه ورشيحــة ذوي ضحايــا البعــث .
وأيضا تم توثيق معلومات الشهيد من ضحايا اإلرهاب والحشد وتوثيق سريهم.
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• الشــعبة االقتصاديــة  -:مهــام عمــل الشــعبة هــو انجــاز معامــات الوحــدة الســكنية والعقاريــة والشــقق باإلضافــة إىل متابعــة مــروع املركــز الثقــايف
يف الكاظميــة وتــم تســليم مبلــغ البــدل النقــدي ل( )2351عائلــة شــهيد و ( )53منحــة عقاريــة و ( )15وحــدة ســكنية .
 تعاقــدت مؤسســة الشــهداء عــى ( )250شــقة ســكنية يف مجمــع بســاية  ,هــل تــم فتــح بــاب التســجيل يف مديريتكــم وماهــو إقبــال ذوي الشــهداءعليهــا ؟
• نعــم تــم اســتقبال ذوي الشــهداء الراغبــن بالحصــول عــى شــقة ســكنية يف بســاية حيــث بلــغ عــدد املتقدمــن ( )87معاملــة ومتــت املصادقــة عليهــا
مــن قبــل الجهــات املختصــة.
 يف اآلونــة األخــرة تــم التنســيق بــن مؤسســة الشــهداء واملــرف العقــاري بخصــوص منــح ذوي الشــهداء قــرض عقــاري  ,مــا هــي إجراءاتكــم ومــا مــدىاإلقبــال لذوي الشــهداء
• قمنــا باســتقبال عــدد مــن ذوي الشــهداء لغــرض ترويــج معامالتهــم للتقديــم عــى القــرض العقــاري وتــم رفــع مجموعــة طلبــات اىل الجهــات املختصــة
واآلن قيــد االنجــاز .
• تــم تســديد اســتحقاقات الحجــاج مــن ذوي الشــهداء وحســب االجـراءات املتبعــة لــدى املؤسســة هــو أن تتكفــل املؤسســة نصــف االجــور وتــم تســليم
جميــع الحجــاج والبالــغ عددهــم ( )100حــاج ضمــن رقعــة مديريتنــا .
 الرواتب املرتاكمة للشهيد العسكري  ,ماهي إجراءاتكم  ,وكيف يتم ترويج املعامالت لذوي الشهداء ؟• نســتقبل املواطنــن مــن ذوي الشــهداء لغــرض ترويــج معاملــة الرواتــب املرتاكمــة للعســكريني ويتــم رفعهــا إىل اللجنــة املركزيــة للرواتــب املرتاكمــة يف
مقــر املؤسســة لغــرض املصادقــة عليهــا ومــن ثــم إرســالها إىل الجهــات املختصــة وخــال هــذا العــام تــم رفــع ( )22معاملــة .
 هل لديكم متابعة بخصوص تعيينات ذوي الشهداء ؟• شــكلت لجنــة مــن مديريتنــا ملتابعــة تعيينــات ذوي الشــهداء بنســبة  %10لكافــة الدوائــر والــوزارات ضمــن الرقعــة الجغرافيــة ملديريتنــا وتــم التنســيق
مــع مديريــات تربيــة الكــرخ (االوىل  -الثانيــة  -الثالثــة) وكانــت اآلليــة املتبعــة للتعيــن بجلــب كتــاب تأييــد مــن مؤسســة الشــهداء إىل الرتبيــة وتــم
تكليــف اللجنــة املشــكلة مبتابعــة التعيينــات وتدقيــق معامــات ذوي الشــهداء املتقدمــن للتعيــن ليثبــت انــه مــن ذوي الشــهداء وتــم تقديــم األســاء
لغــرض التعيــن وســوف ننرشهــا حــال صــدور األوامــر اإلداريــة الخاصــة بهــم .
 كلمة اخرية• باســمنا واســم مديريتنــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل إىل قســم اإلعــام  -شــعبة املوقــع االلكــروين الهتاممــه مبديريــة شــهداء الكــرخ ونتمنــى لفريــق
العمــل النجــاح الدائــم واملوفقيــة وتقديــم األكــر لــذوي الشــهداء .
إعداد وحوار
«ميثم الصالح»
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مديرية شهداء املثنى تحرضإجتامعاً مع املحافظ
ملدراء الدوائر املحافظة
تــرأس محافــظ املثنــى الدكتــور فالــح الزيــادي إجتامع ـاً ملــدراء الدوائــر االمنيــة والخدميــة يف املحافظــة
ملناقشــة الواقــع االمنــي والخدمــي  ،ووضــع الحلــول الناجعــة لتطويــره يف ظــل األزمــة املاليــة التــي تعــاين
منهــا الدوائــر يف املحافظة.وأكــد مديــر مديريــة شــهداء املثنــى مؤيــد صــادق بــاو :أن االجتــاع نوقشــت
فيــه عــدة أمــور ومنهــا مراجعــة رسيعــة ملــا قدمتــه الدوائــر الحكوميــة يف عــام 2016
وتطويــر الجانــب الخدمــي ونوعيــة الخدمــات املقدمــة مــن كل دائــرة اىل املواطنــن  ،والعمــل عــى ايجــاد
الحلــول الناجعــة التــي تســاهم يف تحســن العمــل ومــن اهمهــا زيــادة االي ـرادات التــي تســاعد يف دميومــة
تقديــم الخدمــات ،ورعايــة ذوي الشــهداء وتقديــم األفضــل لهــم ،وأهميــة التواصــل والتعــاون مابــن مــدراء
الدوائــر  ،ومابــن الوحــدات االداريــة مــن اجــل تحســن وتطويــر الواقــع الخدمــي
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مؤسســة حامئم الســام االنســانية تدعم عوائل شــهداء الحشــد
الشــعبي يف النجف األرشف
بالتعــاون بــن مديريــة شــهداء النجــف األرشف ومؤسســة حامئــم الســام االنســانية يف
املحافظــة زار وفــد برئاســة مديــر املديريــة أمــر كمونــة مجموعــة مــن عوائــل شــهداء
الحشــد الشــعبي يف املحافظــة  ,وتــم توزيــع مجموعــة مــن الهدايــا املق ّدمــة مــن مؤسســة
حامئــم الســام اىل ابنــاء وبنــات الشــهداء  ,كــا وزّع الوفــد مجموعــة أخــرى مــن الهدايــا
مق ّدمــة مــن مجاميــع مــن املتربعــن عــى عوائــل الشــهداء كــا اطلــع الوفــد عــى وضــع
عوائــل الشــهداء وأبــرز االحتياجــات الخاصــة بهــم لدراســتها وتلبيتهــا بالتعاون مــع الجهات
الداعمــة .
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وفد مديرية شهداء الديوانية يزور خزينة الديوانية
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الديوانيــة برئاســة مديــر املديريــة محمــد كاظــم الذبحــاوي
دائــرة خزينــة املحافظــة والتقــى مبديــر الخزينــة كامــل نعمة حســن ,وناقش الطرفــان آلية
رصف مســتحقات ذوي الشــهداء مــن املنحــة العقاريــة واإلســتحقاقت األخــرى وتذليــل
العقبــات الروتينيــة التــي تقــف عائقــا أمــام انجــاز املعامــات الخاصــة بهــذا الشــأن  ,مــن
جانبــه أكــد مديــر الخزينــة الت ـزام دائرتــه بتنفيــذ التعليــات وإبــداء املســاعدة لــذوي
الشــهداء يف نيــل اســتحقاقهم الــذي نــص عليــه قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم ( )2لســنة
2016
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عضو مجلس املحافظة يزور مديرية شهداء الديوانية
زار عضــو مجلــس محافظــة الديوانيــة ورئيــس لجنــة املســائلة والعدالــة
ورئيــس لجنــة الشــؤون الدينيــة يف مجلــس املحافظة حســن البديــري مديرية
شــهداء الديوانيــة والتقــى مبديــر املديريــة محمــد كاظــم الذبحــاوي  ,وبحــث
الطرفــان ســبل التعــاون املشــرك بــن مجلــس املحافظــة –تحديــدا لجنــة
املســائلة والعدالــة وبــن مديريــة شــهداء الديوانيــة ,وأكــد الســيد الذبحــاوي
عــى أن املديريــة ماضيــة يف تطبيــق فقـرات قانــون املؤسســة وتقديــم أفضــا
الخدمــات لــذوي الشــهداء.
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مدير مديرية شهداء شامل البرصة يستقبل
قناة شامل البرصة
إســتقبل مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة عبــاس عبــد الحســن خلــف الحجــاج
اإلعالمــي حســن جــودة يف قنــاة شــال البــرة ,وتــم اإلتفــاق عــى نــر نشــاطات
املديريــة وأخبارهــا وقصــص الشــهداء وتضحياتهــم عــى شاشــة القنــاة خدمــة لــذوي
الشــهداءعنها مديريــة الرتبيــة وهــي تخصيــص النســبة الــواردة يف القانــون مــن التعيــن
لــذوي الشــهداء والســجناء السياســيني وذوي ضحايــا اإلرهــاب والحشــد الشــعبي يف ضــوء
االختصاصــات املطلوبــة.
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مديــر مديريــة شــهداء الكــرخ يــزور قامئمقــام مدينــة الكاظمية
املقدسة
زار مديــر مديريــة شــهداء الكــرخ عيل ســلامن عــي قامئمقامية مدينــة الكاظمية املقدســة
والتقــى بقامئمقامهــا يوســف الســعدي وقــدم مديــر املديريــة رشح ـاً مفص ـاً ملــا تقدمـ ُـه
املؤسســة مــن خدمــة لــذوي الشــهداء .واكــد الســعدي عــى تخصيــص قطــع أرايض لــذوي
الشــهداء وأبــدى اســتعداده لتقديــم الدعــم وكافــة التســهيالت خدمــة لــذوي الشــهداء
ووفــاءاً لدمائهــم الزكيــة

