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رئيــس مؤسســة الشــهداء تســتقبل املهنئني من كبــار املســؤولني وموظفي
املؤسســة مبناســبة عيد الفطر الســعيد

اســتقبلت رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري مبكتبهــا يف مقــر املؤسســة صبــاح اليــوم «االحــد» املوافــق
 /2متــوز 2017/كبــار املســؤولني وموظفــي مؤسســة الشــهداء ،يتقدمهــم نائــب رئيــس املؤسســة الســيد كاظــم عويــد مســعود،
واملــدراء العامــون ومــدراء الدوائــر ،وموظفــي املؤسســة الذيــن توافــدوا للســام عــى رئيســة املؤسســة وتهنئتهــا مبناســبة عيــد
الفطــر املبــارك.
وقــد رحبــت رئيســة املؤسســة باملهنئــن ،وهنأتهــم بعيــد الفطــر الســعيد ،وأكــدت الحــرص عــى أن يســود التســامح واملحبــة
والتامســك االجتامعــي بــن جميــع العراقيــن .
وأضافــت «اليــوم ســعدت بلقــاء مجموعــة كبــرة مــن مســؤويل وموظفــي مؤسســة الشــهداء الذيــن عاهــدوا أنفســهم أن تســتمر
العالقــات الطيبــة والحميمــة وســخروا كل طاقاتهــم لخدمــة ذوي الشــهداء».
ودعــت «جميــع املســؤولني والعاملــن يف مؤسســة الشــهداء إىل بــذل املزيــد مــن الجهــد والعمــل الــذي يســهم يف تقديــم أفضــل
الخدمــات يف كافــة املجــاالت لــذوي الشــهداء «.
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رئيسة املؤسسة تناقش آليات جديدة لتطوير عمل املؤسسة

رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد االمري الشمري ترتأس اجتامعا ضم مدراء عامي
دوائر املؤسسة وناقش االجتامع مجموعة من القضايا التي تتعلق بالخدمات املقدمة لذوي
الشهداء وتطوير آليات جديدة للعمل مبا يخدم زيادة يف تنظيم ورسعة انجاز العمل.
كام ناقش االجتامع اهم املعوقات املالية واالدارية التي تواجه العمل اضافة اىل تفعيل
استتثامر االمالك الخاصة باملؤسسة ضمن خطة اعدت لهذا الغرض ويأيت هذا االجتامع ضمن
اجتامعات دورية لتعزيز وتطوير العمل .
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رئيســة مؤسســة الشــهداء تدعــو اىل اب ـراز تضحيــات الشــهداء
واالعتنــاء بذويهــم

وجهــت رئيســة مؤسســة الشــهداء ناجحــة عبــد االمــر الشــمري «مديريــات مؤسســة الشــهداء
يف املحافظــات كافــة اىل تدويــن وابـراز ســر وبطــوالت الشــهداء مــن جميــع الرشائــح التــي نــص
عليهــا القانــون «.
واكــدت ان «لتلــك الدمــاء الزكيــة دور كبــر يف تحريــر االرايض العراقيــة التــي اغتصبتهــا املجاميــع
االرهابيــة «.
ودعــت الشــمري اىل «تشــكيل لجنــة يف كل مديريــة وظيفتهــا تنظيــم زيــارات تفقديــة لــذوي
الشــهداء مــن اجــل االطــاع عــى احوالهــم وتقديــم ماميكــن تقدميــه لهــم».
جــاء ذلــك خــال اللقــاء مــع موظفــي قســم االعــام التابــع ملؤسســة الشــهداء ،والذيــن بدورهــم
قدمــوا التهــاين والتربيــكات لرئيســة املؤسســة مبناســبة عيــد الفطــر املبــارك.
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مديريــة شــهداء الصــدر تــوزع الســلة الغذائيــة عــى عــدد
مــن عوائــل الشــهداء

قــام وفــد مــن مديريــة شــهداء الصــدر بزيــارة لعدد مــن عوائــل الشــهداء يف مدينة
الصــدر  ,وزعــت خاللهــا الوجبــة الثانيــة مــن املســاعدات عــى تلــك العوائــل وهــي
عبــارة عــن ســلة غذائيــة متنوعــة  ,وقــد أبــدت تلــك العوائــل امتنانهــا وشــكرها
للمؤسســة عــى ســعيها الدائــم ملســاعدتهم وتقديــم الخدمــات لهــم.
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وفد مديرية شهداء الكرخ يزور دائرة أحوال الكاظمية
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الكــرخ دائــرة األحــوال املدنيــة يف الكاظميــة املقدســة
والتقــى مبديرهــا مهــدي محمــد الســاعدي وتــم بحــث تقديــم التســهيالت لعوائــل
الشــهداء ،وأبــدى الســاعدي إســتعداده بتخصيــص منفــذ خــاص لهــم وإلغــاء فقــرة
الحجــز اإللكــروين
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وفــد مديريــة شــهداء ذي قــار يــزور عوائــل الشــهداء برفقــة
قنــاة العراقية
مــن أجــل االطــاع عــى أوضــاع عوائــل الشــهداء وتســليط الضــوء عــى أبطــال العـراق
مــن الحشــد الشــعبي زار كاظــم غريــب عبــد الســادة مديــر قســم شــهداء وجرحــى
الحشــد الشــعبي برفقــة قنــاة العراقيــة عــدداً مــن عوائــل الشــهداء لإلطــاع عــى
أحوالهــم واملشــاكل التــي تواجههــم مــن أجــل حلهــا وتقديــم أفضــل الخدمــات لهــم .

