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بقلوب ملئها الحزن واالىس

تتقــدم مؤسســة الشــهداء باحــر التعــازي اىل ذوي ضحايــا املقابــر الجامعيــة متمنيــة تظافــر
الجهــود الدانــة هــذه الجرميــة الكــرى دوليــا وان يعاقــب الجنــاة باقــى العقوبــات ملــدى
حجــم الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام البعثــي املجــرم يف تصفيــة املؤمنــن املجاهديــن رجــاالً
ونســاء يف مقابــر جامعيــة انتــرت يف كل ربــوع الع ـراق املظلــوم مــن اقــى شــاله اىل اخــر
نقطــة يف جنوبــه واجهضــت عــى حيــاة الكثــر مــن االبريــاء .
وســتبقى مؤسســة الشــهداء نعــم العــون لذويهــا يف تحصيــل حقوقهــم والتعريــف مبظلوميــة
شــهداء الع ـراق وايصــال رســالة اىل العــامل اجمــع لتعريــف عــن مظلوميــة الشــهداء االب ـرار...
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االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء تعقــد اجتامعــا ضــم رئيســا مؤسســة
الشــهداء والســجناء السياســيني ووكالء الــوزارات

يف ســعي مؤسســة الشــهداء لتنفيــذ قانونهــا يف الــوزارات قدمــت رئيــس مؤسســة الشــهداء ورقــة عمــل
تضمنــت مقرتحــات لتفعيــل فقـرات قانــون املؤسســة رقــم  2لســنة  2016والســيام التعديــل االخــر الــذي
تضمــن عــدة فقــرات ابرزهــا زيــادة التخصيصــات املاليــة ملوظفــي مؤسســة الشــهداء  ,اذ أكــد االمــن
العــام ملجلــس الــوزراء عــى رفــع توصيــات االجتــاع اىل مجلــس الــوزراء  ,ومثــن دور العاملــن يف مؤسســة
الشــهداء وعــى رأســهم رئيســة املؤسســة لســعيها املتواصــل للحصــول عــى االمتيــازات حســب القانــون
ملوظفــي املؤسســة وذوي الشــهداء .
وحــر االجتــاع االمــن العــام ملجلــس الــوزراء  ,ومعــاون االمــن العــام  ,ورئيــس مؤسســة الشــهداء ,
ورئيــس مؤسســة الســجناء  ,ومديــر عــام دائــرة ضحايــا االرهــاب ووكالء الــوزارات .
ودعــا إىل تبنــي ثقافــة حقيقــ َّية تعطي املرأة حق َّـــها ،كام أعطت هي املُجت َمع حق َّـــه ،وتح َّملت مسؤولــ َّيتها..
ـكل االنتصــارات التــي نلحظهــا باألعــم األغلب تســاهم املــرأة يف صناعتها .
فـ ُّ
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مديريــة شــهداء الصــدر تكــرم الطالبــات مــن ذوي شــهداء الحشــد
الشــعبي وضحايــا العمليــات االرهابيــة

أقامــت مديريــة شــهداء الصــدر إحتفاليــة مبناســبة الــوالدات امليمونــة لالمئــة االطهــار عليهــم
الســام تضمنــت توزيــع الهدايــا العينيــة عــى مجموعــة مــن الطالبــات مــن ذوي شــهداء الحشــد
الشــعبي وشــهداء ضحايــا العمليــات االرهابيــة
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وفد من مديرية شهداء الرصافة يزور ناحية الفحامة

زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الرصافــة ناحيــة الفحامــة وإلتقــى مبديــر الناحيــة عــي كامــل
البخــايت وتــم التباحــث حــول حقــوق وإمتيــازات ذوي الشــهداء والتعريــف بقانــون مؤسســة
الشــهداء رقــم ( )2لســنة  2016وكذلــك فتــح آفــاق التعــاون بــن الناحيــة واملديريــة مــن أجــل
تذليــل الصعوبــات التــي يواجههــا ذوي الشــهداء يف ترويــج معامالتهــم.
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معرض لصور الشهداء
ً
مديرية شهداء شامل البرصة تقيم
وتكريم أبناء الشهداء
أقامــت مديريــة شــهداء شــال البــرة معرضاً لصور الشــهداء عــى مرسح قاعــة اإلجتامعات
يف قضــاء القرنــة ,شــمل املعــرض عــدد مــن صــور شــهداء الحشــد الشــعبي الــذي تــم بتكريــم
أبنائهــم وملــدة شــهرين مــن هــذا العــام الــدرايس مــن قبل مؤسســة آمنــة لرعايــة األيتام
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مديرية شهداء الكرخ توزع الهدايا ألبناء الشهداء
برعايــة رئيــس مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري قامــت مديريــة
شــهداء الكــرخ بتوزيــع هدايــا لألطفــال أبناء الشــهداء يف مدرســة القاســم اإلبتدائية ومدرســة
حســن شــحاتة اإلبتدائيــة للبنــن يف منطقــة جكــوك

