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رئيس مؤسسة الشهداء تستقبل النائب هدى سجاد

أســتقبلت رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري عضــو مجلــس النــواب
الســيدة هــدى ســجاد وجــرى خــال اللقــاء تــداول الحديــث عــن مختلــف املواضيــع التــي تعنــى
بــذوي الشــهداء.
وأطلعــت رئيــس املؤسســة النائــب هــدى ســجاد عــى ســر الخدمــات التــي توفرهــا املؤسســة لــذوي
الشــهداء مــن الرشائــح الثالثــة :ضحايــا نظــام البعــث املبــاد ،شــهداء الحشــد الشــعبي ،ضحايــا اإلرهاب
واألخطــاء العســكرية ،وناقشــت معهــا ســبل التعــاون لتحقيــق نيــل ذوي الشــهداء حقوقهــم ضمــن
آليــة رسيعــة توفــر لهــم دعـاً ماديــا يكفــل لهــم حيــاة كرميــة.
وشكرت السيدة هدى سجاد رئيس املؤسسة عىل الجهود املبذولة من أجل خدمة ذوي الشهداء.
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رئيــس مؤسســة الشــهداء تســتقبل آمــر لواء قــوات الشــهيد الصــدر ورئيس
منظمــة الرافديــن لحقوق االنســان

اســتقبلت رئيــس مؤسســة الشــهداء ناجحــة عبــد االمــر الشــمري آمــر لــواء  25يف قــوات الشــهيد الصــدر
االول (قــدس) احمــد الــديب ورئيــس منظمــة الرافديــن لحقــوق االنســان احمــد منــكاش  ,وجــرى خــال
اللقــاء بحــث ســبل نيــل ذوي شــهداء الحشــد الشــعبي حقوقهــم التــي نــص عليهــا القانــون رقــم  2لســنة
 ،2016وقدمــت الشــمري رشحـاً عــن عمــل املؤسســة ورعايتهــا لعوائــل الشــهداء مــن الفئــات الثالثة شــهداء
ضحايــا نظــام البعــث املبــاد وشــهداء الحشــد الشــعبي وضحايــا االرهــاب ،مؤكــدة عــى املــي قدم ـاً يف
خدمــة ذوي الشــهداء وان شــهداء الحشــد الشــعبي هــم امتــداد للشــهداء الذيــن قارعــو نظــام البعــث
املبــاد ،واكــدت عــى الســعي الجــاد لتخصيــص قطع ارايض لذوي شــهداء الحشــد الشــعبي وســيتم التنســيق
مــع وزارة االعــار واالســكان ووزارة البلديــات واملحافظــن لتســهيل مهمــة تخصيــص االرايض بــأرسع وقــت
ومثــن الوفــد جهــود املؤسســة مــن اجــل اســتحصال الحقــوق لــذوي الشــهداء.
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لجنــة مؤسســات املجتمــع املــدين تســتضيف مديــر عــام ضحايــا
االرهــاب يف مؤسســة الشــهداء

اســتضافة لجنــة مؤسســات املجتمــع املــدين الربملانيــة برئاســة النائبــة تافكــة احمــد رئيــس اللجنــة والنائــب مناضــل
املوســوي نائــب رئيــس اللجنــة اليــوم مديــر عــام دائــرة شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة واالخطــاء العســكرية
والعمليــات االرهابيــة يف مؤسســة الشــهداء الســيد طــارق املنــدالوي.
وتــم خــال االســتضافة مناقشــة عمــل الدائــرة واملعوقــات التــي تعيــق عملهــا ودور املنظــات غــر الحكومية مبســاعدة
الشــهداء واملترضريــن وتســهيل االجـراءات لذويهم.
وقــدم الســيد املديــر العــام رشحـاً مفصـاً عــن عمــل الدائــرة وتشــكيل اللجــان الفرعيــة يف املحافظــات لغــرض املصادقــة
عــى معامــات الشــهداء مــن ضحايــا االرهــاب مــن خــال مــروع تبســيط االجـراءات الحكوميــة وايجــاد ســبل التعاون
والتنســيق مــع دائــرة املنظــات غــر الحكوميــة القامــة ورش عمــل مــع املنظــات الفاعلــة يف هــذا الجانــب الجــل
تــايف املعوقــات التــي تواجــه هــذه الرشيحــة املهمــة مــن املجتمــع .
وابــدت رئيــس اللجنــة عــى اســتعداها للتعــاون مــع الدائــرة والتنســيق مــع االمــم املتحــدة البــداء املســاعدة يف مجــال
ضحايــا االرهــاب .
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مدير العالقات واالعالم يلتقي مدير عام شؤون
البطاقة الوطنية

زار مديــر دائــرة العالقــات العامــة واالعــام احمــد البطــاط برفقــة مديــر قســم االعــام باســم جهــاد وزارة
الداخليــة – املديريــة العامــة لشــؤون البطاقــة الوطنيــة املوحــدة والتقــى مديــر عــام الدائــرة العميــد
نشــأت الخفاجــي ومديــر قســم الدعــم الفنــي العميــد عــي لفتــة حســن وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة
امكانيــة اصــدار البطاقــة الوطنيــة لــذوي الشــهداء .
مــن جانبــه الخفاجــي رحــب بالوفــد الزائــر وابــدى دعمــه الالمحــدود لــذوي الشــهداء يف انجــاز البطاقــة
الوطنيــة .
مبينــا أنــه «ســيتم العمــل لفتــح نافــذة خاصــة بــذوي الشــهداء واســتقبالهم الصــدار البطاقــة الوطنيــة
تقدي ـرا وتثمينــا لتلــك العوائــل التــي ضحــت بأبنائهــا مــن اجــل الوطــن .
وتأيت هذه الزيارة ضمن سعي مؤسسة الشهداء لتقديم الدعم املعنوي والتسهيالت لذوي الشهدا.
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مديريــة شــهداء مدينــة الصــدر تــوزع هديــة املؤسســة عــى العوائــل
املتعففــة مــن ذوي الشــهداء

قامــت مديريــة شــهداء مدينــة الصدر بتوزيع هدية املؤسســة مــن املولــدات الكهربائية
عــى عــدد مــن العوائــل املتعففــة مــن ذوي الشــهداء يف بعــض مناطــق بغــداد بحضــور
مديــر املديريــة محمــد عبــد الرضــا ســعدون ومســؤول الشــعبة االجتامعيــة ياســمني
محمــود .
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مديرية شهداء الكرخ تتابع الطلبة من ذوي الشهداء

قــام وفــد مــن وحــدة شــؤون الطلبــة يف مديريــة شــهداء الكــرخ بزيــارة تفقديــة لطلبــة
الدراســات االوليــة مــن ذوي الشــهداء يف كليــة صــدر العـراق الجامعــة لإلطــاع عــى مشــاكلهم
واحتياجاتهــم والعمــل عــى ايجــاد الحلــول لهــم وتقديــم الدعــم املــادي واملعنــوي
والتقــى الوفــد بعــدد مــن الطلبــة وتــم االســتامع لهــم وتقــدم الطلبــة بالشــكر والتقديــر اىل
رئيــس املؤسســة واملوظفــن ملتابعتهــم املســتمرة لــذوي الشــهداء ومــا تقدمــه مــن خدمــات يف
شــتى املجــاالت .
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مؤسسة الشهداء تسري قافلة لعوائل شهداء الحشد الشعبي اىل العتبات
املقدسة يف كربالء
ويف ختام الزيارة توجهت عوائل الشهداء بالشكر واالمتنان ملؤسسة الشهداء
لهذه املبادرة والرعاية الكرمية لهم.
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وفد مديرية شهداء واسط يلتقي مدير خزينة املحافظة
التقــى وفــد مــن مديريــة شــهداء واســط مديــر خزينــة املحافظــة كريــم كاظــم علــوش
،ومتــت مناقشــة آخــر املســتجدات املتعلقــة بــرف املســتحقات املاليــة لــذوي الشــهداء
ممــن اســتوفت أضابريهــم جميــع إج ـراءات الــرف

مؤسسة الشهداء قسم االعالم

النرشة االسبوعية

Wee k l y Bu l l e tin

وفــد مديريــة شــهداء واســط يلتقــي محافــظ واســط املهنــدس مالــك خلــف وادي
لبحــث موضــوع تخصيــص قطــع األرايض لــذوي الشــهداء
التقــى وفــد مديريــة شــهداء واســط املهنــدس مالــك خلــف وادي محافــظ واســط مــن اجــل بحــث ماتــم
التوصــل إليــه بخصــوص توزيــع قطــع األرايض عــى ذوي الشــهداء املشــمولني بقانــون املؤسســة وفقــا لفقرات
القانــون
مديــر املديريــة ورئيــس الوفــد الســيد نصــر عــي حســن أكــد أن « تلــك الزيــارة ســبقتها الكثــر مــن
الزيــارات التنســيقية والهــدف منهــا هــو تخصيــص قطــع أرايض يف أماكــن متميــزة لــذوي الشــهداء املشــمولني
بقانــون املؤسســة يف مركــز املحافظــة واســتثنائهم مــن ضوابــط وزارة األعــار واإلســكان و البلديــات واإلشــغال
العامــة  »:وأضــاف »:تــم تحديــد منطقــة التوزيــع وســيتم املبــارشة بذلــك بعــد إكــال اإلجـراءات الخاصــة
بالبلديــة فيــا يخــص املســح والفــرز واإلج ـراءات اإلداريــة األخــرى متهيــدا لتوزيعهــا .
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وزارة النفــط وبالتعــاون مــع هيئــة الحشــد الشــعبي ومديريــة
شــهداء النجــف تكــرم عوائــل الشــهداء
اقامــت وزارة النفــط وبالتعــاون مــع هيئــة الحشــد الشــعبي ومديريــة شــهداء النجــف
األرشف احتفاليــة لتكريــم عوائــل شــهداء الحشــد الشــعبي ,وبحضــور رســمي وشــعبي
واســع  ,إبتــدات االحتفاليــة بــآي مــن الذكــر الحكيــم والوقــوف لق ـراءة ســورة الفاتحــة
ترحــاً ألرواح الشــهداء األبــرار الذيــن استشــهدوا دفاعــا عــن الوطــن واملق ّدســات ويف
الختــام تــم تكريــم عوائــل الشــهداء مــن قبــل وزارة النفــط  ,ويــأيت هــذا العمــل امتــدادا
لالعــال الســابقة الداعمــة لعوائــل الشــهداء يف الجانبــن املــادي واملعنــوي .
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مدير مديرية شهداء املثنى يلتقي مدير عام
تربية املحافظة
زار مديــر مديريــة شــهداء املثنــى مؤيــد صــادق بــاو مديريــة تربيــة املحافظــة والتقــى
مبديرهــا العــام عــي حســون ملــويك وبحــث الطرفــان ســبل التنســيق بخصــوص الطلبــة
مــن ذوي الشــهداء ،والســبل الكفيلــة لتقديــم الخدمــة لهــم ،وفتــح دورات ملحــو األميــة
ودروس تقويــة للمراحــل املنتهيــة ،وأكــد ملــويك عــى دعمــه للمؤسســة ومتابعــة الطلبــة
ميدانيـاً وتذليــل كافــة الصعوبــات .
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وفد مديرية شهداء املثنى يزور بلدية الساموة
زار وفــد مديريــة شــهداء املثنــى برئاســة مديــر املديريــة مؤيــد صــادق بــاو
مديريــة بلديــة الســاوة والتقــى مبديــر ادارة البلديــة محمــود عبد ســليامن،
وجــرى خــال اللقــاء بحــث اســتحصال أرايض لــذوي الشــهداء ،وأكد ســليامن
عــى تخصيــص قطــع أرايض لــذوي الشــهداء وأبــدى اســتعداده لتقديــم
الدعــم وكافــة التســهيالت للمؤسســة خدمــة لــذوي الشــهداء .

مؤسسة الشهداء قسم االعالم

النرشة االسبوعية
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النائب عيل شويلية يزور مديرية شهداء بابل
زار عضــو مجلــس النــواب عــي شــويلية مديريــة شــهداء والتقــى مبعــاون املديــر ظافــر
البريمــاين الــذي قــدم رشحــاً عــن إنجــازات املؤسســة  ،ومثــن شــويلية دور املؤسســة
ورعايتهــا لعوائــل الشــهداء مؤكــداً دعمــه لهــا يف كافــة املجــاالت .
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بطولة شهداء العراق الكروية لكرة الصاالت يف بابل
اقيمــت يف مديريــة شــباب ورياضــة بابــل وبحضــور عــدد كبــر مــن ممثــي الفــرق
الرياضيــة للدوائــر الرســمية يف املحافظــة قرعــة بطولــة شــهداء الع ـراق لكــرة الصــاالت
التــي تقيمهــا مديريتــي شــباب ورياضــة بابــل ومديريــة شــهداء بابــل.
وتــم تقســم الفــرق اىل مجموعتــن وحــدد جــدول املباريــات وتعليــات البطولــة
ومواعيدهــا وتــأيت البطولــة تخليــدا لشــهدائنا االبطــال وترســيخا لقيــم الشــهادة.

