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التعليم العايل تؤكد التزامها بالترشيعات النافذة يف التعاطي
مع حقوق وامتيازات ذوي الشهداء

اســتقبلت رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري وفــدا ً مــن مكتــب الســيد وزيــر التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي ،ضــم مديــر مكتــب الســيد الوزيــر الخــاص الدكتــور ســعد العطــواين ومديــر إعــام الــوزارة
واملتحــدث الرســمي باســمها الدكتــور حيــدر العبــودي .
أوضــح الوفــد التـزام الــوزارة بالترشيعــات النافــذة يف التعاطــي مــع حقــوق وامتيــازات ذوي الشــهداء ،وأكــد اهتــام
وتقديــر وزيــر التعليــم العــايل لــذوي الشــهداء معتـرا ً أن الحيــاة الجامعيــة يف العـراق متثــل بعضـاً مــن مثــار الدمــاء
الزكيــة التــي ذادت عــن الوطــن ،وأن الوفــاء لدمــاء الشــهداء ورد جــزء مــن الديــن لهــم إمنــا يكــون مــن خــال رعايــة
ذويهــم وتوفــر األجــواء التــي تكفــل لهــم حقوقهــم القانونيــة .
مــن جانبهــا أوضحــت رئيســة مؤسســة الشــهداء حــرص املؤسســة الســتحصال حقــوق ذوي الشــهداء كاملــة والدفــاع
عنهــا وتعويضهــم ماديـاً ومعنويـاً مبــا ينســجم مــع حجــم التضحيــات واملعانــاة التــي قدموهــا ،وينبغــي عــى جميــع
املؤسســات الحكوميــة الوقــوف إىل جانــب املؤسســة لتقديــم أفضــل الخدمــات لهــذه الرشيحــة .
ويف الوقــت الــذي أعربــت فيــه عــن تقديرهــا لــدور وزارة التعليــم العــايل يف تلبيــة طموحــات ذوي الشــهداء العلميــة
يف االلتحــاق بالجامعــات واملعاهــد ،أكــدت عــى الوفــد أن الــوزارة كــا مل تأخــذ بعــن االعتبــار تأثــر الرصانــة العلميــة
للتعليــم بتخفيــض معــدالت القبــول يف التعليــم األهــي مقابــل األجــور املاليــة ،فمــن بــاب أوىل أن ال تتأثــر بتخفيــض
معــدالت القبــول لــذوي الشــهداء إكرامـاً لدمائهــم التــي أريقــت مــن أجــل الدفــاع عــن الوطــن.
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رئيســة املؤسســة خــال اجتــاع ضــم املديريــن العامــن تؤكــد:
عــى بــذل كافــة الجهــود لخدمــة ذوي الشــهداء

عقــدت رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد األمــر الشــمري اجتامعــا ضــم املديريــن
العامــن ومديــري الدوائــر ،ونوقــش يف االجتــاع العمــل عــى اســتحصال حقــوق ذوي الشــهداء
وتســهيل اإلجـراءات الحكوميــة يف جميــع الدوائــر مــن خــال فتــح مكاتب تنســيقية يف الــوزارات
وهيئــة التقاعــد الوطنيــة ,والتأكيــد عــى دعــم صنــدوق الشــهداء .
وحــر االجتــاع مديــر عــام دائــرة ضحايــا جرائــم حــزب البعــث ومديــر عــام دائــرة ضحايــا
اإلرهــاب ومديــر عــام دائــرة الحشــد الشــعبي إضافــة إىل مديــر الدائــرة اإلداريــة واملاليــة .
الجديــر بالذكــر أن هــذه االجتامعــات تعقــد بشــكل دوري لغــرض مناقشــة ومتابعــة اســتحقاقات
ذوي الشــهداء التــي كفلهــا القانــون لهــم .
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قسم العالقات العامة يلبي دعوة جمعية كهرمانة للفنون
بتوجيــه مــن معــايل رئيســة املؤسســة الســيدة ناجحــة الشــمري حــر قســم العالقــات
ونيابــة عنــه املوظــف والفنــان عــادل خالــد أحــد منتســبي القســم معــرض اللوحــات الفنيــة
الــذي اقيــم يف مركــز اوج الثقــايف يــوم الســبت املوافــق  ، 2017 /11 /4حيــث افتتــح املعــرض
الســيد وكيــل وزيــر الثقافــة األســتاذ جابــر الجابــري وبحضــور جمــع غفــر مــن املســؤولني
مــن ضمنهــم الســفري الفرنــي والكويتــي وعــدد كبــر مــن الفنانــن التشــكيليني واملثقفــن،
واشــاد الحضــور بعمــل املؤسســة ومــا تقدمــه مــن خدمــات لــذوي الشــهداء ودورهــا الف ّعــال
يف توثيــق وتخليــد قيــم وبطــوالت شــهدائنا االب ـرار .
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بيع سيارات بالتقسيط لذوي الشهداء
بجهــود متواصلــة مــن قبــل رئيســة املؤسســة ،بــادرت مجموعــة الصــادق التجاريــة بتقديــم عــرض بيــع
ســيارات مختلفــة لــذوي الشــهداء مــع تــرع  %10مــن قيمــة الســيارة مقدمــة مــن الدكتــور احمــد
صــادق رئيــس مجلــس االدارة اضافــة اىل هدايــا اخــرى .
هــذا وناشــد قســم العالقــات العامــة يف املؤسســة ذوي الشــهداء ممــن يرغــب بالحصــول عــى ســيارة
بالتقســيط بتهيئــة تأييــد استشــهاد وكفالــة ضامنــة عــى ان يكــون راتــب الكفيــل ضعــف القســط
الشــهري ومراجعــة قســم العالقــات العامــة يف مقــر املؤسســة يف الجادريــة لجمــع البيانــات ورفعهــا
بكتــاب معنــون اىل مجموعــة الصــادق التجاريــة لغــرض اكــال االج ـراءات.
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تخفيــض  %40مــن أجــور العمليــات لــذوي شــهداء الحشــد الشــعبي
يف مستشــفى الزهـراء األهــي

كشــف مســؤول شــعبة الحقــوق واالمتيــازات يف مديريــة شــهداء الصــدر عبــد الرحمــن دعــر اليــوم األحــد،
عــن تخفيــض  %40مــن أجــور العمليــات الجراحيــة إضافــة إىل الفحوصــات تكــون مجانــا لــذوي الشــهداء يف
مستشــفى الزهـراء األهــي .
وأضــاف أن «اآلليــة املتبعــة لتعريــف ذوي الشــهداء هــو اســتصحاب كتاب تأييد مــن مديرية شــهداء الصدر/
قســم الحشــد الشــعبي ومــن ثــم الذهاب إىل مستشــفى الزهـراء األهيل إلكــال إجـراءات التخفيض».
وبــن أن التنســيق حاليــا لــذوي شــهداء الحشــد الشــعبي ،وســنعمل مســتقبال باســتحصال املوافقــة لشــمول
رشيحــة ذوي شــهداء جرائــم حــزب البعــث اإلجرامــي وشــهداء ضحايــا اإلرهــاب».
جــاء ذلــك خــال توجيــه مديــر مديريــة شــهداء الصــدر وفــد مــن املديريــة برئاســة مســؤول قســم الحشــد
الشــعبي لزيــارة مستشــفى الزهـراء األهــي ولقــاء مديــر املستشــفى األســتاذ احمــد حســن العقيــي .
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رئيســة املؤسســة توجــه مديريــات الشــهداء باســتالم طلبــات قطــع
األرايض لغــر املســتفيدين

بــارشت مديريــة شــهداء الصــدر باســتالم طلبــات املواطنــن الراغبــن باســتحصال قطعــة ارض
ســكنية ،والذيــن مل يســتفادوا مــن بــدل الوحــدة الســكنية أو قطعــة ارض ســكنية ســابقا،
ومنهــم شــهداء ضحايــا جرائــم حــزب البعــث وشــهداء الحشــد الشــعبي .
الجديــر بالذكــر أن رئيســة مؤسســة الشــهداء وجهــت املديريــات يف محافظــة بغــداد باســتالم
طلبــات ذوي الشــهداء مــن الذيــن مل يســتلموا بــدل الوحــدة الســكنية أو قطعــة ارض ســابقا .
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تنظيم زيارة لذوي الشهداء إىل العتبات املقدسة يف بابل

ســرت مديريــة شــهداء الصــدر قافلــة لزيــارة العتبــات املقدســة يف محافظــة بابــل متثلــت
بزيــارة مرقــد القاســم ابــن اإلمــام الكاظــم وكذلــك الحمــزة الغــريب حفيــد اإلمــام العبــاس
عليهــم الســام اجمعــن .
كام تضمنت الزيارة محارضات تثقيفية ووجبة غداء وجولة يف السوق القدمية.
مــن جانبهــم أبــدى الزائــرون شــكرهم للمؤسســة وموظفيهــا ملــا يبذلونــه مــن جهــد مــن
اجلهــم .
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ضيف املواقع االلكرتونية مدير قسم الرعاية العلمي حيدر موفق
قســم الرعايــة العلميــة التابــع إىل دائــرة االقتصــاد واالســتثامر يف مؤسســة الشــهداء هــو احــد األقســام الحيويــة واملهمــة  ،ونظ ـراً
لكــرة أســئلة الطلبــة مــن ذوي الشــهداء « شــهداء جرائــم حــزب البعــث ،وشــهداء الحشــد الشــعبي ،وشــهداء ضحايــا اإلرهــاب » ،
ولرفــع عنــاء الســفر عنهــم كان هــذا اللقــاء مــع مســؤول قســم الرعايــة العلميــة الســيد حيــدر موفــق حســن  .ليجيبنــا عــى اهــم
األســئلة واالستفســارات.
• هل يوجد تخفيض يف أجور الكليات األهلية لهذا العام لذوي الشهداء ؟
 تــم االتفــاق مــع وزارة التعليــم العــايل مبنــح تخفيــض لــذوي الشــهداء بنســبة  %25وفعــا صــدر الكتــاب مــن وزارة التعليــم العــايل،للكليــات األهليــة القطــاع الخــاص وغــر مجبــور بااللتـزام ،ويبقــى عــى الســقف املــايل للكليــة ،إذ ان بعــض الكليــات تبنــت املوضــوع
بشــكل جيــد وبعضهــا رفــض.
• ما سبب توقف الدراسات خارج العراق ؟
• توقفــت بســبب الوضــع املــايل للبلــد وعــدم تخصيــص مبالــغ ماليــة ،وهنــاك عــدة برامــج للدراســات خــارج العـراق ،أمــا بالنســبة
للمؤسســة تبنــت برنامــج التـزام الطلــب مــن بدايــة ســفره ولحــد رجوعــه للعـراق .
• ما هي أعداد الطلبة املقبولني يف الدراسات لهذه السنة؟
 قدم « »5460طالبا ضمن قناة ذوي الشهداء وتم قبول ما يقارب « »5000طالب ومن جميع فئات ذوي الشهداء .• هل هناك مرشوع بناء كلية لذوي الشهداء ؟
 نعم هناك مرشوع بناء كلية لذوي الشهداء ،وهذا من اختصاص دائرة االقتصاد واالستثامر يف املؤسسة .• ما هي إجراءاتكم حول عودة املرقنة قيودهم يف الدراسات العليا واألولية ولجميع الفئات؟
 تــم اإلعــان عــن املرقنــة قيودهــم بالنســبة للدراســات األوليــة والعليــا قبــل شــهر مــن التقديــم للدراســات األوليــة وتــم العمــلبجهــد كبــر يف ســبيل إكــال املعامــات جميعهــا.
• هل تم إضافة سبع درجات للطلبة من ذوي الشهداء عىل املعدل ؟
 ال يوجــد إضافــة ســبع درجــات ،ولكــن هــو تخفيــض الحــد األدىن للقبــول يف الجامعــات بســبع درجــات ،مثــال ذلــك إذا كانــت الكليــةادىن حــد القبــول فيهــا مبعــدل ( )87فيكــون قبــول ذوي الشــهداء مبعــدل ( )80إذ يتــم تخفيــض الحــد األدىن للقبــول بســبع درجــات
يف الجامعــات وليــس إضافــة درجــات عــى معــدل الطالــب.
• متى موعد التقديم عىل الدراسات العليا ،وماهي رشوط القبول؟
 موعــد التقديــم عــى الدراســات العليــا يكــون يف الشــهر آذار أو نيســان ،ويكــون االختيــار عــن طريــق التقديــم عــى قنــاة املؤسســة،أمــا بالنســبة للضوابــط والــروط حاليــا قيــد االنجــاز لوضــع بعــض الضوابــط الجديــدة التــي تخــدم ذوي الشــهداء وســيتم اإلعــان
عنهــا بعــد إكاملهــا.
• ما هي ضوابط قبول طالب الدراسات اإلسالمية يف هذه السنة ؟
 تم قبولهم يف هذه السنة حسب الكليات املناظرة لهم .• بعض الطلبة مل يقدموا عن طريق قناة ذوي الشهداء ،هل يتم دفع لهم مبالغ مالية عن طريق املؤسسة ؟
 طلبــة الصباحــي مينحــون درجــات ويعفــون مــن األجــور أصــا ،أمــا املســايئ واألهــي الذيــن مل يقدمــوا عــن طريــق قنــاة ذويالشــهداء فــان املؤسســة غــر متكفلــة باألجــور لهــم .
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• هل طلبة ذوي الشهداء معفيون من األجور يف األقسام الداخلية ؟
 كانــت هنــاك الكثــر مــن املخاطبــات بهــذا الشــأن .وتــم إعفــاء ذوي الشــهداء الرشطــة والداخليــة والدفــاعوالنازحــن والحشــد الشــعبي .
كلمة أخرية
ندعــو ذوي الشــهداء عامــة والطلبــة خاصــة ملتابعــة صفحــة الفيــس بــوك «مؤسســة الشــهداء» ألنهــا الصفحة
الرســمية للمؤسســة ،ومــن خاللهــا يتــم معرفــة مــا هــو جديــد لــذوي الشــهداء ونحــن نعمــل دامئــا يف
خدمتهــم ،ومــن اجــل رفــع املســتوى العلمــي والفكــري لهــم ومبــا يليــق بشــهدائنا األب ـرار .
وأتقــدم بالشــكر لقســم اإلعــام وخصوصــا شــعبة املواقــع االلكرتونيــة الهتاممهــا بتقديــم كل جديــد يخــدم
ذوي الشــهداء مــن خــال إجـراء اللقــاءات املتواصلــة مــع مســؤويل املؤسســة.
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مديرية شهداء دياىل تزور دائرة االحوال املدنية يف قضاء الخالص
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء ديــاىل  /قســم شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطــاء
العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة املتمثــل مبســؤول القســم الســيد ســجاد عبــد اللــه محمــد
مديريــة األحــوال املدنيــة يف الخالــص ،حيــث اســتقبلهم رئيــس احــوال الخالــص املقــدم عــدي
محمــد مهــدي اليوســف وتباحــث الطرفــان تســهيل معامــات ذوي الشــهداء فيــا يخــص
إصــدار البطاقــة املوحــدة لــذوي الشــهداء.
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إنجاز  390معاملة لطلبة الدراسات املسائية لطلبة
ذوي الشهداء يف دياىل
خدمــة لــذوي الشــهداء وبجهــود كادر مديريــة شــهداء ديــاىل وقســم شــهداء ضحايــا العمليــات الحربيــة
واألخطــاء العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة تــم إكــال معامــات التقديــم عــى الدراســات املســائية .
وقــال مســؤول اللجنــة العلميــة األســتاذ فــاروق فــؤاد حميــد انــه تــم إنجــاز  ٣٩٠معاملــة للطلبــة مــن
ذوي الشــهداء املتقدمــن للدراســات املســائية .
ومــن جانبهــم أبــدى الطلبــة شــكرهم ملؤسســة الشــهداء عــى الخدمــات التــي قدمــت الهــم آملــن
بتقديــم املزيــد مــن العطــاء .
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مديريــة شــهداء ديــاىل تســتمر مبنــح التأييــدات لــذوي الشــهداء
املقدمــن عــى وزارة الداخليــة
بوتــرة عاليــة تســتمر مديريــة شــهداء ديــاىل قســم ضحايــا العمليــات الحربيــة واألخطاء العســكرية
والعمليــات اإلرهابيــة مبنــح التأييــدات إىل ذوي الشــهداء الذيــن تــم قبولهــم بالتعيــن يف وزارة
الداخليــة  /دائــرة إدارة التطــوع ،حيــث أكــد مديــر القســم الســيد ســجاد عبــد اللــه محمــد ان
العمــل مــازال مســتمر عــى اكمــل وجــه ملنــح التأييــدات إىل ذوي الشــهداء إكرامــا وتثمينـاً للدمــاء
التــي قدموهــا لـراب هــذا الوطــن .
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مؤسسة الشهداء تواصل زياراتها لذوي الشهداء
زار وفــد مــن مديريــة شــهداء الكــرخ متمثـاً بالشــعبة االجتامعيــة والعالقــات واالعــام والوحــدة
الصحيــة ذوي الشــهداء « الشــهيد عبــد الغفــار حســن صبــاح الشــمري ،و الشــهيد عبــاس كاظــم
عبــد عــي ،والشــهيد مصطفــى كاظــم جاســم ،والشــهيد عــاء رزاق علــوان « مــن شــهداء الحشــد
الشــعبي وكذلــك ذوي الشــهيدين « مهــدي محمــد رايض ،وغيــث عــدن مالــك « مــن ضحايــا
االرهــاب لالطــاع عــى احوالهــم املاديــة واملعنويــة وتقديــم الدعــم املمكــن لهــم .ورحــب ذوي
الشــهداء بهــذه الزيــارة معربــن عــن شــكرهم و تقديرهــم ملعــايل رئيســة املؤسســة وموظفــي
املؤسســة ملــا يقدمونــه مــن خدمــات لــذوي الشــهداء.
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فتح منفذ خاص الستقبال ذوي الشهداء يف الدوائر الحكومية

اســتجابة ألمــر محافــظ النجــف االرشف لــؤي اليــارسي عــى فتــح منفــذ خــاص الســتقبال ذوي
الشــهداء خــال مراجعتهــم للدوائــر الرســمية يف املحافظــة ,وموافقــة مديــر مديريــة شــهداء
النجــف األرشف الحقوقــي امــر كمونــة ,بــارشت اللجنــة املؤلفــة مــن احــد موظفــي قســم
التنســيق واملتابعــة يف ديــوان املحافظــة وممثــل مــن مديريــة شــهداء النجــف األرشف ملتابعــة
تنفيــذ املنفــذ ,وكانــت الوجبــة االوىل مــن الدوائــر التــي اســتجابت لفتــح املنفــذ هــي مديريــة
االحــوال املدنيــة والجــوازات واملديريــة العامــة لتوزيــع الكهربــاء ومديريــة الزراعــة ومديريــة
بلديــة النجــف ,وســتواصل اللجنــة عملهــا لحــن االنتهــاء مــن فتــح املنفــذ يف جميــع الدوائــر
الحكوميــة الســتقبال وتســهيل اج ـراءات ذوي الشــهداء يف جميــع الدوائــر يف مركــز املحافظــة
واالقضيــة والنواحــي .

