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املركــز الوطنــي للتنميــة يكــرم رئيســة املؤسســة لجهودهــا املبذولــة
يف خدمــة ذوي الشــهداء
اســتقبلت رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري وفــد املركــز الوطنــي
العراقــي للتنميــة متمثــا بالدكتــور عــاء داخــل العامــي ،وجرى خــال اللقــاء بحث ســبل التعاون
بــن الطرفــن ،لتعزيــز العمــل املشــرك ,واســتحصال حقــوق ذوي الشــهداء املاليــة واملعنويــة،
وقــدم الوفــد مقــرح إنشــاء رصح علمــي يكــون كليــة أو جامعــة يف كربــاء املقدســة تجمــع أبنــاء
ذوي الشــهداء .كــا بــادر املركــز الوطنــي العراقــي للتنميــة لتقديــم خدماتــه للمؤسســة عــن
طريــق إقامــة دورات للتنميــة البرشيــة للعاملــن يف املؤسســة ,والذيــن مثنــوا دور رئيســة املؤسســة
يف تشــجيعها ودعــم الوفــد معنويــا يف مبادرتــه لخدمــة ذوي الشــهداء .
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مؤسسة الشهداء تقيم احتفالية مبناسبة الذكرى
ال  12لالستفتاء عىل الدستور

برعايــة رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمريالشــمري اقامــت املؤسســة احتفاليــة مبناســبة
الذكــرى الســنوية الثانيــة عــر لالســتفتاء عــى الدســتور وتحــت شعار“دســتورنا يوحدنــا “.
وافتتــح الحفــل مديرعــام دائــرة جرائــم حــزب البعــث الســيد ايــوب قاســم ,ووقــف الحــارضون دقيقــة
لق ـراءة ســورة الفاتحــة عــى ارواح شــهداء الع ـراق ,بعدهــا عــرض فلــم بعنوان(دســتورنا خيمتنــا).
ثــم القــى مديــر عــام دائــرة ضحايــا االرهــاب الســيدطارق املنــدالوي كلمــة قــال فيهــا «اننــا نثمــن موقــف
رئيــس الــوزراء الــذي وحــد العراقيــن تحــت رايــة العـراق والدســتور العراقــي واســتطاع بحكمتــه ارجــاع
االرايض املتنــازع عليهــا تحــت قيــادة الدولــة والحكومــة العراقيــة».
واضــاف اننا»نفتخــر اليــوم بالدســتور العراقــي الــذي شــاركت بكتابتــة رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة
ناجحــة عبــد االمــر الشــمري الــذي ضمــن وكفــل حقــوق الشــهداء واملضحــن لكافــة الرشائــح».
وحرض الحفل السادة املدراء العامون ومديري املؤسسة وجمع من عوائل ذوي الشهداء واملوظفني .
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مدير عام دائرة شهداء العمليات االرهابية يزور
مديرية شهداء النجف األرشف

( تقديــم أفضــل الخدمــات لــذوي الشــهداء ) هــذا ماأكــد عليــه مديــر دائــرة شــهداء العمليات
االرهابيــة واالخطــاء العســكرية االســتاذ طــارق املنــدالوي خالل زيارتــه ملديرية شــهداء النجف
االرشف وكان باســتقباله مديــر املديريــة الســيد امــر كمونــة وموظفــي املديريــة  ,وقـ ّـدم مديــر
املديريــة رشحــا عــن طبيعــة اعــال ونشــاطات املديريــة ذات الصلــة بتوفــر الخدمــات لــذوي
الشــهداء مــن خــال اســتنفار كــوادر املديريــة للقيــام باملهــام املوكلــة اليهــم والتــي نــص عليهــا
القانــون لتحقيــق متطلبــات ذوي الشــهداء مــن الرشائــح الثــاث والتــي القــت رضــا واستحســان
الســيد املنــدالوي  ,كــا تجــول الســيد املديــر العــام يف اقســام وشــعب املديريــة لالطــاع عــن
كثــب عــى اعاملهــم واالســتامع وبشــكل مبــارش اىل املعوقــات التــي تحــول دون تقديــم افضــل
الخدمــات لــذوي الشــهداء .
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فحوصــات طبيــة للنســاء من ذوي الشــهداء يف مدينــة االمامني
الكاظمــن الطبية (عليهم الســام)

لخدمــة النســاء مــن ذوي الشــهداء زار وفــد مديريــة شــهداء الكــرخ مدينــة األمامــن الكاظمني
الطبيــة (عليهــم الســام) والتقــى الوفــد بالدكتــورة (ســلوى رحيــم) اختصاصية الكشــف املبكر
إلم ـراض الثــدي  ،حيــث تــم االتفــاق عــى تحديــد ثالثــة أيــام متفرقــة مــن الشــهر إلج ـراء
الفحوصــات وتحديــد عــدد النســاء مــن ذوي الشــهداء للفئــات الثــاث (ضحايــا النظــام البائــد
 ,ضحايــا اإلرهــاب  ,شــهداء الحشــد الشــعبي) مــن خمســه إىل ســبعه أشــخاص مــن ذوي
الشــهداء .
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دائــرة التســجيل العقــاري تبــدي خدماتهــا الســرجاع
أمــوال املؤسســة

لفتــح ســبل التعــاون املشــرك ،زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الكــرخ دائــرة التســجيل
العقــاري  ،حيــث كان يف اســتقباله مديــر عــام دائــرة التســجيل العقــاري الســيدة فوزيــه
عليــوي خفيف،وكانــت عــى طاولــة الحــوار عــدة امــور تصــب يف خدمــة ذوي الشــهداء
وكذلــك حجــز األمــوال الغــر منقولــة للق ـرارات املبطلــة لضحايــا النظــام البائــد واملرتتبــة
بذمتهــم أمــوال لصالــح املؤسســة،ومن جانبهــا أبــدت خفيــف اســتعدادها للتعــاون املشــرك
مــن اجــل إرجــاع حقــوق املؤسســة وتســهيل آليــة العمــل.
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تخفيض أجور االجنحة الخاصة يف العيادات الطبية
التابعة لوزارة الصحة
حصلــت موافقــة وزارة الصحــة  /دائــرة العيــادات الطبيــة الشــعبية  /شــعبة االجنحــة الخاصــة شــمول
ذوي الشــهداء «الدرجــة االوىل» تخيفــض نســبة  %25مــن أجــور الخدمــات الطبيــة املقدمــة يف االجنحــة
قدمهــا شــهداؤهم .
الخاصــة ،تقديـرا لهــم واكرامــا للتضحيــات التــي ّ
ومــن الجديــر بالذكــر أن رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري التقــت وزيــرة
الصحــة الســيدة عديلــة حمــود بتاريــخ  / 6حزيـران  2017 /وجــرى خــال اللقــاء االتفــاق عــى فتــح
تعــاون مشــرك وتوقيــع مذكــرة تفاهــم بــن مؤسســة الشــهداء ووزارة الصحــة خدمــة لــذوي الشــهداء .
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مديرية شهداء دياىل تنجز ترويج معامالت الدراسات
الصباحية لذوي الشهداء
بجهــود كادر موظفــي مديريــة شــهداء ديــاىل وقســم ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية
والعمليــات اإلرهابيــة تــم إكــال معامــات الطلبــة مــن ذوي الشــهداء املتقدمــن للدراســة الصباحيــة
للعــام  ، ٢٠١٧-٢٠١٦حيــث أكــد مديــر قســم العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات
اإلرهابيــة الســيد ( ســجاد عبــد اللــه محمــد ) ان عــدد املعامــات التــي روجــت بلغــت ( )588معاملــة
 ،مؤكــداً ان املديريــة ماضيــة يف إكــال جميــع املعامــات وعــى كافــة االصعــدة
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فتــح بــاب التقديــم عــى الكليــات االهليــة وجامعــة االمــام الكاظــم
لــذوي الشــهداء يف ديــاىل

بــارشت مديريــة شــهداء ديــاىل قســم ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكريةوالعمليات
اإلرهابيــة بالتقديــم للطلبــة عــى الكليــات األهليــة وجامعــة االمــام الكاظــم عليــه الســام  ،حيــث
تــم اســتالم معامــات الطلبــة لرتويجهــا وذلــك مــن اجــل تقديــم الخدمــة لعوائــل الشــهداء  ،ومثــن
ذوو الشــهداء الــدور الــذي تلعبــه املؤسســة يف احتضــان ذوي الشــهداء وتقديــم أفضــل الخدمــات
لهــم .
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ذي قــار  :املبــارشة برتويــج معامــات الطلبــة مــن ذوي الشــهداء
املتقدمــن عــى القبــوالت املســائية

بــارشت مديريــة شــهداء ذي قــار -الوحــدة العلميــة باســتالم الطلبــات الخاصــة بالطلبــة مــن ذوي
الشــهداء ( ضحايــا النظــام البائــد  ,ضحايــا االرهــاب  ,شــهداء الحشــد الشــعبي) للتقديــم عــى القبوالت
املســائية يف الجامعــات الحكوميــة للعــام الــدرايس .2018 / 2017
واكــد معــاون مديــر شــهداء ذي قــار الســيد مصــدق مـراد عبــد الــرزاق ان التقديــم برتويــج معامــات
الطلبــة مــن ذوي الشــهداء مســتمر وذلــك مــن خــال تهيئــة االســتامرات والتعهــد الخــاص بالتقديــم
,متمنــن لهــم تحقيــق االمــاين والنجــاح لجميــع الطلبــة .
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مديرية شهداء ذي قار تناقش خطة عمل املديرية لالعوام
الخمس املقبلة 2022_2018
لالرتقــاء بالخدمــة املقدمــة لــذوي الشــهداء عقــدت مديريــة شــهداء ذي قــار /وحــدة التدريــب والتطويــر
جلســة حواريــة حــول اليــة تفعيــل الخطــة الخمســية للمديريــة لتطويــر العمــل وعــى جميــع املحــاور
مــا يوفــر منهجيــة واضحــة للســر نحــو املســتقبل عــن طريــق واقــع مــدروس واســتكامال للجلســات التــي
نظمــت ســابقا حيــث ناقــش فريــق العمــل مــن مســؤويل الشــعب واالقســام يف املديريــة اليــة تفعيــل
الخطــة والتطــرق لرســالة املؤسســة ورؤيتهــا املســتقبلية ومجــاالت العمــل االس ـراتيجية وتحليــل نقــاط
القــوى والضعــف وقــد رســمت هــذه الخطــة برؤيــا واضحــة وعلميــة وفقـاً لدراســات جديــة ومثابــرة مــن
قبــل مركــز امارجــي للتنميــة والتدريــب وبــارشاف مديــر املديريــة الســيد (عبــد الحســن هــادي هجــر).
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مديــر حاميــة منشــآت ذي قــار  :حاميــة مديريــة شــهداء املحافظة
مــن أهدافنا ومســؤليتنا

اســتقبل معــاون مديــر مديريــة شــهداء ذي قــار الســيد مصــدق مــراد عبــد الــرزاق مديــر حاميــة
منشــآت ذي قــار العميــد طــه ياســن  ،وتباحــث الطرفــان آليــات الحاميــة والخطــط الكفيلــة بالحفــاظ
عــى ممتلــكات املديريــة.
وقــال العميــد طــه :مــن مســؤوليتنا توفــر الحاميــة لألهــداف الحيويــة والتوجيــه بتوفــر أقــى درجــات
الحاميــة لقواطــع مســؤوليتهم مــن التهديــدات الخارجيــة التــي تهــدد املحافظــة ومعالجــة كل املعوقــات
التــي تعرقــل ســر العمــل للنهــوض بالواقــع األمنــي يف محافظتنــا للحفــاظ عــى امــن وأمــان املواطــن
ومديريــة شــهداء ذي قــار ضمــن االهــداف وقواطــع مســؤوليتنا.
مــن جانبــه أشــاد مصــدق بالزيــارة القيمــة ودور األجهــزة األمنيــة وقيامهــم بامللقــى عــى عاتقهــم مــن
املهــام والتضحيــات.
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مديريــة شــهداء الكــرخ تــزور دائــرة عقــارات الدولــة واألخــرة تبــدي
اســتعدادها لتوزيــع قطــع أراض لــذوي الشــهداء

للمطالبــة بتخصيــص قطــع ارايض لــذوي الشــهداء ومــن الفئــات الثــاث( ضحايــا النظــام البائــد  ,ضحايــا
االرهــاب  ,شــهداء الحشــد الشــعبي ) ،زار وفــد مديريــة شــهداء الكــرخ دائــرة عقــارات الدولــة والتقــى
الوفــد مبديــر عــام دائــرة عقــارات الدولــة الســيد (احمــد حســن الربيعــي)
وأكــد الربيعــي انــه تــم توزيــع قطــع ارايض لــذوي الشــهداء مــن القــوات املســلحة ( جهــاز مكافحــة
االرهــاب  ,الجيــش  ,الرشطــه ) وابــدى اســتعداده للســعي بالعمــل عــى تخصيــص قطــع ارايض للفئــات
الثــاث مــن ذوي الشــهداء.

مؤسسة الشهداء قسم االعالم
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مديريــة شــهداء واســط تثمــن بطــوالت وصــوالت الشــهيد ابــو
تحســن الصالحــي
نظمــت مديريــة شــهداء واســط وبالتعــاون مــع هيئــة الحشــد الشــعبي يف املحافظــة وملتقــى
واســط الثقــايف واالجتامعــي حفــا تأبينيــا عــى روح الشــهيد القنــاص أبــو تحســن الصالحــي والــذي
استشــهد مؤخ ـرا يف عمليــات املوصــل بحضــور ذويــه وأبنــاء املحافظــة،
الحفــل الــذي تضمــن كلــات بينــت بطــوالت الشــهيد الصالحــي ومأثــره أثنــاء مشــاركته يف اغلــب
العمليــات التــي جــرت لتحريــر املناطــق التــي اغتصبتهــا عصابــات داعــش اإلجرامــي فيــا قدمــت
درع البطولــة والتضحيــة لــذوي الشــهيد اكرامــا لتضحياتــه الكبــرة.
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