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رئيســة املؤسســة تناقــش مــع مديــري العامــن اســتحصال قطــع
اراض لــذوي الشــهداء يف بغــداد
عقــدت رئيســة املؤسســة الســيدة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري اجتامعــا ضــم املديريــن العامــن
ومديــري الدوائــر ،وجــرى خــال االجتــاع مناقشــة اســتحصال قطــع اراض لــذوي الشــهداء يف مدينــة
بغــداد ويف اماكــن جيــدة ومميــزة لتوزيعهــا لــذوي الشــهداء.
وحــر االجتــاع مديــر عــام دائــرة ضحايــا جرائــم حــزب البعــث ومديــر عــام دائــرة ضحايــا االرهــاب
ومديــر الدائــرة اإلداريــة واملاليــة ،ومعــاون مديــر عــام دائــرة شــهداء الحشــد الشــعبي اضافــة اىل
معــاون مديــر الدائــرة القانونيــة .
الجديــر بالذكــر أن هــذه االجتامعــات تعقــد بشــكل دوري لغــرض مناقشــة اســتحقاقات ذوي الشــهداء
التــي كفلهــا القانــون لهــم .
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ضيف املواقع االلكرتونية مدير عام دائرة ضحايا اإلرهاب السيد طارق املندالوي
تعتــر دائــرة شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة مــن الدوائــر الحديثــة يف مؤسســة الشــهداء ،وهــذه الدائــرة تبــذل جهــود
اســتثنائية يف خدمــة ذوي شــهداء ضحايــا اإلرهــاب واملصابــن والجرحــى مــن اجــل تعويــض ذويهــم «ماديــا ومعنويــا» وفــا ًء وتخليــدا ً لتلــك الدمــاء الربيئــة التــي
ســالت عــى ارض العـراق ،ولكــرة أســئلة واستفســارات ذوي شــهداء ضحايــا اإلرهــاب أجرينــا لقــاء مــع مديــر عــام الدائــرة الســيد طــارق املنــدالوي .
• من هم ذوي الشهداء الدرجة األوىل بحسب قانون  57لسنة  2015؟
 املادة  10يف القانون الولدان ،األبناء ،البنات ،الزوج أو الزوجة ،اإلخوة ،واألخوات .• قانون  57لسنة  2015ال يتضمن إضافة الشهادة الجديدة للموظفني من ذوي الشهداء أسوة بقانون  2لسنة  2016هل لديكم تحركات بهذا الشأن ؟
 قانــون رقــم  57لســنة  2015مل يتضمــن هــذا االمتيــاز وهــو احتســاب الشــهادة ،وبدورنــا كمؤسســة الشــهداء ودائــرة شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاءالعســكرية والعمليــات اإلرهابيــة تحركنــا إىل لجنــة الشــهداء مبوضــوع التعديــل لكــون إن القانــون فعــا يحتــاج إىل جملــة مــن التعديــات منهــا امتيــاز إضافــة
الشــهادة لــذوي الشــهداء .
• ما هي آلية الحج املتبعة يف دائرتكم لذوي شهداء ضحايا اإلرهاب ،وهل الجرحى واملصابني مشمولني بالتقديم ،وعىل ماذا يتم اختيار الحاج ؟
 هــذه الســنة كانــت األوىل يف شــمول ذوي شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة يف موضــوع الحــج اذ خصصــت لهــم نســبة %5مــن مقاعــد الحــج ،إذ ان عــدد الحجــاج لهــذه الســنة  1600حــاج ،وكان هنــاك تحــرك واســع مــن قبــل رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد األمــر
ألشــمري وكذلــك دائرتنــا مــن اجــل التنســيق مــع هيئــة الحــج والعمــرة لتخصيــص هــذه املقاعــد ،لذلــك نحــن بحاجــة لوضــع ضوابــط وآليــة جديــدة بســبب ان هــذه
الســنة هــي التجربــة األوىل .أمــا معايــر اختيــار الحــاج يتــم مــن تاريــخ االستشــهاد وعــدد الشــهداء وهنــاك بعــض مــن ذوي الشــهداء لديهــم أيضــا شــهداء مــن جرائــم
النظــام املبــاد وهنــاك أو مــن شــهداء الحشــد الشــعبي ،فأخذنــا بعــن االعتبــار هــذه الضوابــط وتــم توزيــع الضوابــط عــى جميــع املديريــات ليتــم اختيــار الحجــاج .
• ما هي نسبة ذوي ضحايا اإلرهاب يف الدراسات لطلبة ذوي الشهداء وهل الجرحى واملصابني مشمولني بالتقديم ؟
 نعــم أن الجرحــى واملصابــن مشــمولني ومينحــون االمتيــازات والحقــوق بعــد املصادقــة عــى قرارهــم ،ومــن هــذه االمتيــازات هــي الدراســات العليــا ،وتــم قبــول يفالعــام الــدرايس  2017 - 2016أكــر مــن  1400طالــب وطالبــة يف الجامعــات العراقيــة مــن الدراســات األوليــة ،ويف هــذه الســنة  2018 - 2017تــم قبــول  2500طالــب
وطالبــة  ،وكان هنــاك لقــاء مهــم مــع وزيــر التعليــم والبحــث العلمــي مــن قبــل رئيــس املؤسســة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري ،الــذي متخــض عــن تخفيــض معــدل
القبــول يف الجامعــات بالنســبة لدراســات األوليــة وبالنســبة للدراســات العليــا هنــاك تســهيالت كثــرة لهــم .
• ما هي آلية التعيني لذوي الشهداء من ضحايا اإلرهاب يف وزارات الدولة ؟
 قانــون  57لســنة  2015هنــاك نــص واضــح ورصيــح ان لــذوي الشــهداء نســبة مئويــة للتعيينــات يف الــوزارات ،وهنــاك قســم تابــع لرئيــس مؤسســة الشــهداء يتــوىلقاعــدة بيانــات للمتقدمــن للتعيــن وضمــن هــذه القاعــدة يتــم رفــد الــوزارات املرشــحني للتعيــن بحســب الدرجــات الوظيفيــة املطلوبــة مــن تلــك الــوزارة وكل
بحســب اختصاصــه ،وبالتــايل يجــب عــى هــذه الــوزارات القبــول كــون هنــاك نســبة وهــي  %10لشــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء العســكرية والعمليــات
اإلرهابيــة ،و  %15لشــهداء جرائــم النظــام املبــاد وشــهداء الحشــد الشــعبي .
• هل تم تخصيص مبالغ مالية لدائرتكم ضمن موازنة  2018؟
 يف موازنــة  2016كان صــدور القانــون بعــد املوازنــة إذ مل يحالفنــا الحــظ ،ويف موازنــة  2017قدمنــا موازنــة ولكــن مــا يؤســف لــه أنــه تــم حذفهــا مــن وزارة املاليــةوبالتــايل ان إي دائــرة مســتحدثه يجــب إن يكــون لهــا موازنــة خاصــة وان شــاء اللــه يف موازنــة  2018نســعى ان تكــون لنــا حصــة مــن اجــل دعــم وإســناد اللجــان
الفرعيــة اذ لدينــا  23لجنــة فرعيــة يف كل محافظــات الع ـراق وهــذه اللجــان ترتبــط ارتباطــا إداريــا وفنيــة باملؤسســة لذلــك عــى املؤسســة دعــم وإســناد هــذه
اللجــان مــن اجــل ســر العمــل للصالــح العــام وخدمــة لــذوي الشــهداء .ونناشــد مــن خاللكــم إليصــال صوتنــا إىل األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء وكذلــك وزارة املاليــة
واللجنــة املاليــة ملجلــس النــواب ،حيــث قدمنــا املوازنــة التخمينيــة لعــام .2018
• بعض املواطنني يشكون من التعامل غري الجيد معهم من قبل هيئة التقاعد الفرع الجديد بغداد ؟
 اليوم لنا لقاء مع هيئة التقاعد ونبحث هذا املوضوع ان شاء الله تعاىل .كلمة أخرية
اشــكر قســم اإلعــام يف مؤسســة الشــهداء التــي تغطــي نشــاطات املؤسســة ودوائــر واملديريــات وبالتــايل إيصــال صــوت ذوي الشــهداء ومعاناتهــم إىل جميــع
مؤسســات الدوائــر والــوزارات كونكــم دائــرة اإلعــام يف املؤسســة ،وكذلــك تحقيــق الهــدف األســمى وهــو موضــوع الشــهيد والشــهادة الن الع ـراق اآلن يف املرتبــة
األوىل بــن دول العــامل يف عــدد الشــهداء ،وبــدوري اتقــدم بالشــكر للــكادر اإلعالمــي ومديــر قســم اإلعــام الســيد باســم جهــاد مطــر .

مؤسسة الشهداء قسم االعالم

النرشة االسبوعية

Wee k l y Bu l l e tin

• ما هي نسبة العجز التي تستحق الراتب التقاعدي وهل هيئة التقاعد العامة بارشت بالرصف وما هي النسبة املعتمدة لديهم حاليا ؟
 لحــد أالن تعليــات قانــون  57لســنة  2015مل تصــدر فاللجنــة أنهــت أعاملهــا برئاســة وزارة املاليــة ،وبطلــب مــن مؤسســة الشــهداء واألمانــة العامــةملجلــس الــوزراء صــدر األمــر الديــواين برئاســة وزارة املاليــة  ،وبدورنــا أنجزنــا التعليــات التــي تخــص رقــم  57لســنة  2015وأرســلت إىل شــورى الدولة،
ولكــن وجــد بعــض املالحظــات الفنيــة حــول القانــون أيضــا هنــاك رأي لهيئــة التقاعــد الوطنيــة يف مــا يخــص موضــوع العاجزيــن رصف الرواتــب
التعاقــد فارجــع التعليــات إىل وزارة املاليــة ليتــم اســتكاملها وأرســلت إىل شــورى الدولــة وننتظــر صــدور هــذه التعليــات  ،حاليــا لدينــا تنســيق
مــع هيئــة التقاعــد الوطنيــة ولقــاءات مبــارشة مــن خــال رئيــس املؤسســة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري والدكتــور احمــد عبــد الجليــل رئيــس هيئــة
التقاعــد الوطنيــة ،ونحــن أيضــا كان لدينــا اجتامعــات مكثفــة بهــذا الخصــوص وتــم العمــل للــرف لنســبة العجــز  %50فــا فــوق ونحــن نرســل هــذه
االضبــارة عــن طريــق النظــام الجديــد الربكــود ،أمــا دون  %50ننتظــر صــدور هــذه التعليــات .
• هناك شكاوى يف املحافظات الشاملية عن لجان النظر بطلبات الشهداء والجرحى ،بعدم استالم الطلبات وتأخري االنجاز؟
 منــع مجلــس الــوزراء تشــكيل إي لجــان فرعيــة لتعويــض املترضريــن مــن ج ـراء العمليــات اإلرهابيــة واألخطــاء العســكرية يف محافظــة نينــوىوصــاح الديــن واالنبــار لكــون هــذه املناطــق تحــت ســيطرت التنظيــات اإلرهابيــة وعندمــا تــم تحريرهــا بارشنــا يف صــاح الديــن واالنبــار ،وكان
آخرهــا لجنــة فرعيــة يف نينــوى يف  2016 / 9 / 19لكــن واجهــت هــذه اللجــان بعــض املعوقــات كــون هنالــك تكــدس هائــل مــن طلبــات املواطنــن
وهنــاك نســبة مترضريــن كبــرة جــدا لــذا توقــف العمــل فيهــا ،ونحــن كمؤسســة طالبنــا األمانــة العامــة فكانــت االســتجابة رسيعــة وفوريــة بأمــر
ديــواين مــن اجــل تذليــل هــذه العقبــات إمــام اللجــان يف املحافظــات األربعــة ديــاىل صــاح الديــن االنبــار نينــوى ودعمهــا وإســنادها مــن قبــل
الســادة املحافظــن .
• هل تم التنسيق مع محافظة بغداد بخصوص قطع األرايض وهل وزعت يف املحافظات ؟
 كانــت لرئيســة املؤسســة جولــة ميدانيــة للمحافظــات ومنهــا «الديوانيــة ،والنجــف ،وبابــل ،وكربــاء ،والســاوة ،والبــرة ،وميســان ،وواســط،وديــاىل» هــذه املحافظــات خــال مــدة وجيــزة بــارشت يف تحديــد قطــع األريض يف أماكــن جيــدة ،وان شــاء اللــه يف األيــام القادمــة ســتوزع الوجبــة
األوىل يف محافظــة الديوانيــة بابــل كربــاء والنجــف حيــث هنــاك تخصيــص ويبقــى موضــوع الفــرز واملوافقــات األصوليــة مــن قبــل األمانــة العامــة
ملجلــس الــوزراء لتوزيــع قطــع األرايض لــذوي الشــهداء ســواء كانــوا مــن الجيــش أو الرشطــة وضحايــا اإلرهــاب الحشــد الشــعبي ،إمــا بغــداد هنــاك
عــدد متجاوزيــن كثرييــن عــى املناطــق الجيــدة ،وهنــاك تعــاون بــن محافــظ بغــداد والســيدة أمينــة بغــداد مــن اجــل التنســيق واملتابعــة الســتحصال
األرايض ويف اماكــن جيــدة .
• ما هي اإلجراءات الحالية لتعويض ذوي الشهداء مببلغ مايل بدل الوحدة السكنية ؟
 ال يوجــد إي اإلج ـراءات يف هــذا املضــار لكــون قانــون املوازنــة االتحاديــة لديهــا ســمو عــى بقيــة القوانــن ،وان املــادة  46واضحــة بشــكل كبــرورصيــح انــه عــى وزارة اإلســكان واألعــار والبلديــات وأمانــة بغــداد توزيــع قطــع أراض لــذوي الشــهداء ،امــا بــدل الوحــدة الســكنية فــان هــذه
املــادة وضعــت ألســباب تخــص الجانــب املــايل ومل تطبــق بســبب الوضــع االقتصــادي ونــزول يف أســعار النفــط .
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ببالــغ الحــزن واالىس تلقينــا نبــأ وفــاة عقيلــة رئيــس ديــوان الوقــف الســني الشــيخ عبــد اللطيــف
الهميــم  ،ونيابــة عنــي وعــن موظفــي املؤسســة نتقــدم باحــر التعــازي لــاخ الشــيخ املحــرم ولــكل
اف ـراد عائلــة الفقيــدة راجــن مــن العــي القديــر ان يلهمكــم الصــر والســلوان وان يتغمــد الفقيــدة
برحمتــه الواســعة ويســكنها واســع جناتــه انــه مجيــب الدعــاء.
انا لله وانا اليه راجعون
رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد االمري الشمري
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حسم مشكلة تخفيض األجور الدراسية لطلبة الكليات االهلية
بتوجيــه مبــارش مــن معــايل رئيــس املؤسســة وبعــد الشــكاوى املقدمــة مــن الطلبــة مــن ذوي الشــهداء ،بــادر
وفــد مــن قســم العالقــات العامــة بزيــارة دائــرة التعليــم الجامعــي االهــي يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي ملتابعــة تنفيــذ قانــون مؤسســة الشــهداء رقــم  2لســنة  2016فقــرة تخفيــض االجــور الدراســية
لــذوي الشــهداء.
وتــم توضيــح املشــمولني « املســتفيدين» مــن القانــون حســب مــا جــاء يف القانــون اعــاه للســيد مديــر
الدائــرة والــذي طالــب بــدوره الجامعــات والكليــات االهليــة بــرورة االلت ـزام بالنــص القانــوين وشــمول
جميــع الطلبــة مــن ذوي الشــهداء املشــمولني بقانــون املؤسســة .وبدورهــا قامــت الكليــات االهليــة بخصــم
نســبة التخفيــض مــن االجــور الدراســية الطلبــة مــن ذوي الشــهداء.
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مديرية شهداء النجف األرشف متنح تأييدات لجرحى
الحشد الشعبي

حســب توجيهــات رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة الشــمري ،بــارشت مديريــة
شــهداء النجــف االرشف ومــن خــال قســم الحشــد الشــعبي مبنــح التاييــدات لجرحــى الحشــد
املنصــوص عليهــم يف القانــون رقــم ( )50لســنة  , 2015ويــايت منــح التاييــد ،لالبطــال الجرحــى
الذيــن استبســلوا دفاعــا عــن وطنهــم ومقدســاتهم خــال معــارك العــز والكرامــة ضــد الزمــر
االرهابيــة الضالــة .
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عضو مجلس محافظة ذي قار يثني عىل دور مؤسسة الشهداء

اســتقبل مديــر شــهداء ذي قــار عبــد الحســن هــادي عضــو مجلــس املحافظة الســيدة هدى عبــد الزهرة
التميمــي لالطــاع عــى مــا تقدمــه املديريــة مــن خدمــات للمواطنــن مــن ذوي الشــهداء وللوقــوف عــى
الجهــد املبــذول مــن قبــل املديريــة ألبنــاء هــذه الرشيحــة الكبرية.
وقــال هــادي ان التواصــل والتعــاون فيــا بــن املؤسســة يف املحافظــة وباقــي دوائــر الدولــة ال ســيام
الخدميــة منهــا لــه دور كبــر لالطــاع عــى املســتجدات التــي تخــص ذوي الشــهداء ..مضيفــا بــان مديرية
شــهداء ذي قــار مــن الدوائــر التــي ســاهمت يف اثـراء الواقــع االقتصــادي ألبنــاء املحافظــة.
ومــن جانبهــا تقدمــت التميمــي بالشــكر واالمتنــان ملوظفــي املديريــة وبكوادرهــا االداريــة كافــة ملــا
يقدمــوه مــن خدمــات لرشيحــة الشــهداء .
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مديرية شهداء شامل البرصة تسلم شهادات مشاركة للمشاركني
يف دورة اإلدارة القانونية
قــام الدكتــور عبــاس الحجــاج مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة بتســليم شــهادة مشــاركة للمشــاور
القانــوين ( مــارد جــارح صــر) مديــر قســم ضحايــا اإلرهــاب و العمليــات الحربيــة و القانــوين ( اثــر
جبــار عــي) مســؤول شــعبة الحقــوق و االمتيــازات يف قســم ضحايــا النظــام البائــد و املشــاورة القانونية
املســاعدة ( عليــة صبيــح طــال ) مســؤولة القانونيــة ,املقدمــة مــن قبــل مركــز النجــاح للتدريــب و
التطويــر وذلــك ملشــاركته يف دورة اإلدارة القانونيــة املقيمــة مــن قبلهــم
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دورة يف صناعة التغيري الدائم للموظفني يف مديرية شهداء شامل البرصة
نظمــت مديريــة شــهداء شــال البــرة وحــدة التدريــب والتطويــر ،دورة يف صناعــة التغــر الدائــم يف قاعــة
املديريــة وبحضــور عــدد مــن املوظفــن  .وجــاءت الــدورة لتطويــر عمــل موظفــي املديريــة.
ويف اختتــام الــدورة قــام مديــر املديريــة الدكتــور عبــاس الحجــاج بتوزيــع شــهادات املشــاركة عــى املوظفــن
املشــاركني يف الــدورة و مــن ثــم أثنــى عــى مركــز النجــاح للتدريــب و التطويــر يف الجهــود التــي بذلوهــا لتطويــر
املوظفــن.
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مديريــة شــهداء شــال البــرة تعقــد اجتامعـاً مــع مديــري االقســام
و مســؤويل الشــعب يف املديريــة
عقــد الســيد جاســم كــاش شــناوة معــاون مديــر مديريــة شــهداء شــال البــرة اجتامعـاً مــع مديــري
االقســام و مســؤويل الشــعب  ,مــن اجــل مناقشــة مقرتحــات خطــة عمــل املديريــة لعــام .2018
هــذا وقــد تــم التاكيــد عــى رضورة ايــاء ذوي الشــهداء العنايــة الكبــرة مــن خــال اعطــاء حقوقهــم
كاملــة وتوفــر ماميكــن توفــره لتلــك العوائــل التــي اعطــت مالديهــا خدمــة للوطــن.
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مؤسســة الشــهداء تتوجــه اىل كركــوك بعــد العثــور عــى مقابــر جامعيــة
يف املحافظة

بعــد ورود الكثــر مــن البالغــات والكتــب الرســمية مــن مكتــب رئيــس الــوزراء وهيئة الحشــد الشــعبي
بالعثــور عــى مقابــر جامعيــة يف محافظــة كركــوك  -قضــاء الحويجــة بعــد عمليــات التحريــر ،توجــه
الفريــق الفنــي املتخصــص بالبحــث والتنقيــب عــن املقابــر الجامعيــة التابــع لدائــرة شــؤون وحاميــة
املقابــر الجامعيــة بالتوجــه اىل محافظــة كركــوك إلجـراء اعــال الكشــف والتقييــم الفنــي األويل لهــذه
املقابــر وبرفقــة ممثــي هيئــة الحشــد الشــعبي ومديــر مديريــه شــهداء كركــوك الحــاج محمــد املحــرم
حيــث تــم التوجــه مبــارش ًة اىل احــدى هــذه املقابــر والواقعــة يف منطقــة الريــاض وبجانــب الســايلو
الحويجــه وعمــل الفريــق سيســتمر لغايــة  2017/11/2ولحــن إنجــاز املهمــه والكشــف عــى جميــعاملقابــر الجامعيــه يف الحويجــه.
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