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ضيف املوقع االلكرتوين مدير دائرة العالقات واالعالم
السيد (احمد البطاط)

دائــرة العالقــات العامــة واالعــام وتوثيــق جرائــم حــزب البعــث اســتحدثت هــذه الدائــرة حســب القانــون املعــدل ملؤسســة الشــهداء
رقــم ( )2لســنة  , 2016ومــن اجــل تســليط الضــوء عــى عمــل الدائــرة ونشــاطاتها اجرينــا هــذا اللقــاء مــع مديــر الدائــرة الســيد
احمــد حســن البطــاط الــذي تحــدث لنــا عــن نشــاطات وعمــل الدائــرة.
 حدثنا عن عمل الدائرة واقسامها وشعبها ؟•دائــرة العالقــات العامــة واالعــام وتوثيــق جرائــم حــزب البعــث مــن الدوائــر الفتيــة التــي تــم تشــكيلها ضمــن القانــون املعــدل
ملؤسســة الشــهداء وتتضمــن الدائــرة مجموعــة مــن االقســام منهــا( -:قســم االعــام  -قســم العالقــات العامــة  -قســم إذاعــة الخالــدون
 قســم الـراث  -املركــز الوطنــي لتوثيــق جرائــم البعــث)* قسم االعالم  -:مهام قسم االعالم «تغطية النشاطات الداخلية والخارجية التي تعنى مبؤسسة الشهداء.
* قســم العالقــات العامــة  -:مهــام قســم العالقــات اقامــة العالقــات والتنســيق مــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ومتابعــة
مايخــص ذوي الشــهداء .
* قســم اذاعــة الخالــدون  -:مهــام اذاعــة الخالــدون هــي اذاعــة صوتيــة وتعتــر صــوت الشــهداء ونقــل كل مايتعلــق بالشــهداء ورشح
قصــص الشــهداء وتوثيــق ســرهم وتقدميهــا للمشــاهدين .
* قسم الرتاث  -:يقوم قسم الرتاث بتوثيق سري الشهداء وحياتهم واالحتفاظ مبقتنياتهم من خالل شعبة املتحف .
* املركــز الوطنــي لتوثيــق جرائــم البعــث  -:يعمــل عــى توثيــق الجرائــم التــي كان يرتكبهــا النظــام املبــاد بحــق ابنــاء الوطــن وخصوصـاً
الشهداء.
 حدثنا عن نشاطاتكم بخصوص تعيينات ذوي الشهداء يف الوزارات التي اقرها القانون ؟•تــم العمــل بهــذا املوضــوع والتنســيق مــع كافــة الــوزارات بخصــوص التعيينــات ومــن الــوزارات التــي تجاوبــت معنــا هــي (الدفــاع -
الخارجيــة  -الرتبيــة  -املحكمــة الجنائيــة العليــا) وجــاري العمــل الكــال كافــة اجـراءات التعيينــات وســوف نعلمكــم حــال اصدارهــا .
 املــادة ثالثـاً الفقــرة رابعـاً (ب) تنــص عــى اقامــة نصــب تذكاريــة ومتاحــف وتســمية املرافــق العامــة للدولــة بأســاء الشــهداء  ,مــاهــي اجراءاتكــم حــول هــذه املــادة ؟
•نعــم العمــل جــاري بخصــوص املــادة اعــاه حيــث تــم نقــل متحــف الخـراء اىل مؤسســة الشــهداء  /املركــز الوطنــي لتوثيــق جرائــم
حــزب البعــث مــن وزارة حقــوق االنســان امللغــاة والعمــل مــن اجــل عــرض مقتنيــات و وثائــق تديــن البعــث يف املتحــف .
•التنســيق مــع مجلــس محافظــة بابــل لغــرض فتــح جنــاح خــاص ملؤسســة الشــهداء يف متحــف الحلــة املعــارص وتــم تزويــده باملــواد
الالزمــة مــن ادوات العــرض ومقتنيــات شــهداء املقابــر الجامعيــة .
•اعداد متحف صغري يف بناية املركز الوطني وزارت بعض الشخصيات املتحف لألطالع عىل محتوياته .
•تســمية مرافــق الدولــة بأســاء الشــهداء وعددهــا ( )8مــدارس و( )14شــارع و ( )2متنــزه و ( )5رشكات و ( )3جــر و ( )2قاعــة
اجتامعــات .
•اجتــاع مــع مجلــس محافظــة بغــداد بحضــور رئيــس واعضــاء مجلــس املحافظــة وعــدد مــن مديــري االقضيــة والنواحــي وتــم االتفاق
عــى تزويــد املديريــن بقوائــم تتضمــن اســاء الشــهداء ليتــم تســمية املرافــق العامــة بأســائهم بــدالً مــن القامئــة املطروحــة حينهــا .
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 ماهو دوركم بخصوص تسهيل االجراءات واملعامالت الخاصة بذوي الشهداء يف الوزارات واملؤسسات الحكومية ؟•قمنا بالتنسيق مع املرصف العقاري لتقديم التسهيالت املرصفية والغاء بعض الفقرات والضوابط واالرساع يف منح
القروض لذوي الشهداء .
•تسهيالت البطاقة املوحدة ومنح البطاقة املوحدة لذوي الشهداء يف مقر املؤسسة .
•عمل شبكة منسقني مع الوزارات ملتابعة وتسهيل االجراءات لذوي الشهداء وتم تزويدنا بأسامء املنسقني من
موظفي الوزارات .
•الزيارات املستمرة للوزارات والهيئات من قبل قسم العالقات العامة من اجل تذليل املعوقات .
•التنسيق مع منظمة الصليب االحمر لدعم املؤسسة وذوي الشهداء واملعاقني يف املجاالت كافة.
 كلمة اخرية•نشكر اهتاممكم بدائرة العالقات واالعالم وتسليط الضوء عليها النها من الدوائر الحيوية  ,ونتمنى لفريق عمل
املوقع االلكرتوين املزيد من النجاح واملوفقية .
•حواراحمد عبد السالم
• اعداد ميثم الصالح
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مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة يحــر االجتــاع الــذي
عقــده رئيــس الــوزراء مــع دوائــر املحافظــة

عقــد الدكتــور حيــدر ألعبــادي رئيــس الــوزراء العراقــي اجتامعــاً مــع مــدراء الدوائــر
الحكوميــة يف محافظــة البــرة ،وتطــرق مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة عبــاس
عبــد الحســن خلــف الحجــاج عــن املعانــاة التــي متــر بهــا رشيحــة ذوي الشــهداء وكيفيــة
إيجــاد فــرص العمــل لهــم .
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الطالب رياض أحمد محمد الشمري يحصل عىل
شهادة املاجستري

حصــل الطالــب مــن ذوي الشــهداء ريــاض أحمــد محمــد الشــمري عــى شــهادة املاجســتري بدرجــة امتيازعن
رســالته املوســومة (فاعليــة برنامــج تدريبــي يف تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد لــدى طــاب كليــة الرشطــة )
وجــرت املناقشــة يف الجامعــة املســتنرصية كليــة الرتبيــة قســم العلــوم الرتبويــة يف قاعــة الدراســات العليــا
،وتألفــت لجنــة املناقشــة مــن :
أ..د قبيل كودي حسني رئيسا
أ.م.د هيثم احمد عيل عضوأ
أ.م.د إسامعيل عايز عضوأ
أ.م.سهيلة عبد الرضا عسكر عضوأ ومرشفاً
وحــر املناقشــة وفــد مــن مديريــة شــهداء مدينــة الصــدر  .وعــر الطالــب عــن شــكره ملؤسســة الشــهداء
عــى رعايتهــا لطلبــة الدراســات العليــا مــن ذوي الشــهداء ملواكبــة مســرتهم العلميــة .
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الرشكة العامة للسمنت العراقية تكرم عوائل الشهداء
بالتعاون مع مديرية شهداء النجف

تحــت شــعار ( انتــم عزنــا وفخرنــا ولوالكــم مارفعــت لنــا رايــة ) وبالتعــاون بــن الرشكــة العامــة
للســمنت العراقيــة ومديريــة شــهداء النجــف األرشف ورابطــة ذوي الشــهداء يف املحافظــة
ومؤسســة دار القــرآن الكريــم يف املحافظــة ,وبحضــور العديــد مــن املســؤولني وعوائــل الشــهداء
 ,تــم تكريــم عوائــل شــهداء الحشــد الشــعبي والقــوات األمنيــة يف املحافظــة خــال اإلحتفاليــة
التــي أقيمــت يف قاعــة كليــة الرتبيــة األساســية ،وعــى هامــش اإلحتفاليــة أقامــت املديريــة
معرض ـاً لصــور الشــهداء الــذي استشــهدوا يف معــارك التحريــر.
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وفد مديرية شهداء الديوانية يحرض نهايئ بطولة شهداء
االنتفاضة الشعبانية املباركة

حــر وفــد مــن مديريــة شــهداء الديوانيــة مبــاراة نهــايئ بطولــة شــهداء االنتفاضــة الشــعبانية
املباركــة التــي أقيمــت برعايــة فريــق الكفــاح الريــايض يف ناحيــة الشــنافية قضــاء الحمــزة عــى
ملعــب فريــق الكفــاح الريــايض ،وجــرت املبــاراة بــن فريقــي الكفــاح الريــايض وفريــق النــر
التــي انتهــت بفــوز األخــر برضبــات الجـزاء الرتجيحيــة  ،وتعــد هــذه النشــاطات التــي تســمى
بأســاء الشــهداء ومآثرهــم التاريخيــة املرشفــة جــزء مــن الوفــاء لدمائهــم الزكيــة التــي ســالت
دفاعاًعــن العـراق العزيــز .
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مدير مديرية شهداء الكرخ يزور املجلس البلدي ملدينة
الكاظمية املقدسة
ضمــن املســاعي الســتحصال قطــع ارايض لــذوي الشــهداء زار مديــر مديريــة شــهداء
الكــرخ عــي ســلامن عــي املجلــس البلــدي ملدينــة الكاظميــة املقدســة والتقــى
برئيــس املجلــس حامــد شــايع البخــايت ومتــت مناقشــة موضــوع قطــع األرايض لذوي
الشــهداء  .وقــد ابــدى البخــايت اســتعداده لالســهام يف اســتحصالها خدمــة لعوائــل
الشــهداء .
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ممثليــة معامــل الجنــوب وبالتعــاون مــع مديريــة شــهداء واســط تــوزع
الدفعــة الثانيــة مــن املنــح عــى ذوي الشــهداء
وزعــت ممثليــة معامــل الجنــوب وبالتعــاون مــع مديريــة شــهداء واســط وهيئــة الحشــد
الشــعبي ورابطــة ذوي الشــهداء الوجبــة الثانيــة مــن املنــح املاليــة عــى ذوي الشــهداء مــن
الحشــد الشــعبي والدفــاع والداخليــة  ،مــن جانبــه اشــاد مديــر مديريــة شــهداء واســط
نصــر عــي حســن بتلــك الخطــوة مشـرا اىل ان» مؤسســة الشــهداء تبــذل قصــارى الجهــود
مــن اجــل تقديــم الحقــوق املنصــوص عليهــا يف القانــون  ،وأقامــت املديريــة معرضـاً لصــور
وســر الشــهداء الذيــن ارتقــوا شــهداء وهــم يدافعــون عــن الوطــن العزيــز .
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مشاركة وفد املديرية يف توزيع األرايض لعوائل شهداء
الحشد الشعبي
يف ســياق متابعــة شــؤون ذوي الشــهداء يف اســتحصال مســتحقاتهم شــارك وفــد مــن مديرية شــهداء
ديــاىل برئاســة معــاون مديــر املديريــة باســم محمــد حســن الشــمري يف االحتفاليــة التــي أقامتهــا
هيئــة الحشــد الشــعبي /مكتــب ديــاىل بتوزيــع قطــع األرايض الســكنية عــى عوائــل الشــهداء
وعددهــم  167عائلــة وقــد حــر االحتفاليــة وزيــر البلديــات ومحافــظ ديــاىل وعــدد مــن مســؤويل
املحافظــة تقديـرا ً وعرفانـاً لتلــك الدمــاء التــي بذلــت مــن اجــل األرض واملقدســات.
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وفد مديرية شهداء املثنى يزور مديرية بلديات الساموة
زار وفــــد مــن مديريــة شــهداء املثنــى ,مديريــة بلديــات الســاوة والتقــى باملعــاون الفني
املهنــدس حيــدر قاســم جعفــر ,وتباحــث الطرفــان حــول ملــف توزيــع االرايض الســكنية
لــذوي الشــهداء يف املحافظــة وســبل تســهيل وتبســيط االجــراءات واملخاطبــات التــي
تتعلــق بــذوي الشــهداء ،وأكــد جعفــر عــى تعاونــه مــع املؤسســة ودعمــه لهــا خدمــة
لــذوي الشــهداء .

