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الـقــاص الـعــراقي اكـد ان (الــزمـان احــدى الـصــحف الـعــربـيـة
والعراقيـة البصمة التي استطاعت ان تـخرج من قوقعة السلطة
واحلزبيـة وان تتحدث بلغة الناس ولم شمل االقالم العراقية).  
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الـكـاتب الـعـراقي وصف (الـزمـان) بـالقـول (هي عـروس جـمـيـلة
زايـا مجتمعة فتـرى معجبيها بهية انيـقة والنها حتمل كل هذه ا

ومحبيها كثر وخطابها اكثر).
wKŽ bL×  …b¹d

ـقـام الــعـراقي قــالت (مـاعــرفـنـاه عن سـيــدة ا
الزمان ومـنذ زمن النظام الـسابق عندما كانت
تـصدر خـارج العراق حـياديتـها ومـصداقيـتها
هني وكـنا نتابع احـوال وانباء ما بنقل اخلـبرا

يدور في الداخل من خالل الزمان).
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ـتـحـدث بـأسم وزارة الـكـهـربـاء الـعـراقـيـة قال (ان الـزمـان من ا
الـصحف اجليـدة والرصيـنة ولهـا موقعـها في الشـارع العراقي
شـكلة من حـيث انها تـنقل احلقـيقة بـصورة كامـلة وتنـظر الى ا

ؤسسة احلكومية). واطن وا جانب ا
nðU¼ rOKŠ

رئـيس فرع فنـاني الديـوانية  قـال (يقـينا ان الـزمان سـتبقى من
ـهمة الـتي نتـابع ونقلـب كل صباح وهي تـهتم بـكافة الـصحف ا
سـؤول لـيـتهـموا بـحال اجلوانب احلـياتـيـة وهي صوتـنا الـى ا

وواقع الفن العراقي).
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التدريسـية بكلية االعالم بـجامعة بغـداد قالت (ان الزمان اثبتت
ـوضـوعـات السـاخـنـة التي نـفـسـها وبـجـدارة من خالل تـناول ا
تـهم اجملتـمع بكل اطـيافه واالدارة الـكفـوءة التي هي مـن الطراز

االعالمي االول).
qOzuL  w¼Ëœ«“«

الـفـنـانـة العـراقـيـة الـرائـدة اكـدت ان ( الـزمـان احـدى الـصحف
همة في الـعراق والوطن العربي والـصحافة الدولـية و كفنان ا
عـراقـيـ نـتـابع ونـعـتـز بـالـزمـان خـاصـة وانـهـا تـوجـد في كـافة

احملافل وتنقل احداثها اول باول).

ÍbOJF « wKŽ

ستـقلة الهادفة التي الكاتب الـعراقي اشار الى انه (من الصحف ا
ـربك بــحـيـاديــة تـامـة هي ــوقف الـعـراقـي احلـرج وا تـتــعـامل مع ا
صـحـيـفـتـنـا الـغراء الـزمـان الـتي اخـذت عـلى عـاتـقـهـا الـتعـامل مع
ـشـهد الـسـيـاسي واخلـدمـاتـي في الـعـراق بـطـريـقة اضـافـت لـها ا

ولدورها االعالمي الكبير الشيء الكثير).
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جـدد فـنـانـون ومـثـقـفـون وادبـاء
تــواصــلــهم وعــشــقــهم جلــريــدة
(الـزمـان ) وهي حتـتـفل بـصـدور
عـــــددهــــا  6000مـــــؤكـــــدين (ان
اجلريـدة صـارت ترافـقـنا صـباح
ـكن الـتـخـلي عـنـهـا كل يـوم وال
ـــعـــرفــة لـــتـــزودنــا بـــاخلـــبــر وا
والــثـــقـــافـــة وكل مـــايــجـــري من
احـــداث مـــحـــلـــيـــة وعـــربـــيـــة) 
مــــشــــيــــرين الـى (ان اجلــــريـــدة
ســـــجــــــلت مـن قــــــبل ومــــــازالت
يا حضـورا محـليـا وعربـيا وعـا
حــــــــتـى صــــــــارت االولـى بــــــــ
الـــــصــــــحـف الـــــدولــــــيــــــة وذلك
ـــصــداقـــيـــتــهـــا وحــيـــاديــتـــهــا
ومــهـنــيــتـهــا الــتي مـيــزتــهـا عن
الـعـشــرات من الـصـحف االخـرى
بـــالــــتـــالي صــــارت صـــفــــحـــات
اجلــريــدة التـــفــارق بــيـــوتــاتــنــا
ومكاتـبنا واينمـا كنا)  مشيدين
هنية مـؤسسها االستاذ سعد )

ــــثــــقف الــــبــــزاز الــــذي عــــرفه ا
واالعــــالمــــي واالديــــب فــــي كـــل
ـعمـوره اضافـة للـكوادر ارجاء ا
االعالمـية والـصـحـفـيـة والـفـنـية
ـــؤســــســـاته الــــتي اخـــتــــارهـــا 
االعالمــيــة الــكــبــيــرة فــانــفــردت
(الزمان ) ومـعها قنـاة ( الشرقية
واطن ) بالـصدارة الهتمامـها با
الـــــعـــــراقـي والـــــشـــــان احملـــــلي
والــعـربي والـدولي وتــنـقـله بـكل
حـيـاديـة ومـصـداقيـة ومـهـنـية) .
والـيـوم ونـحن نـحـتـفي بـصـدور
الـعدد  6000لـصـحفـيتـنا االولى
التـكفي الـتهـاني وباقـات الزهور
لكـل من عـمل وشـارك بحـرف في
( الــزمــان ) ويــقـيــنــا امــنـيــاتــنـا
تـتـجــدد كل يـوم وكل عـام في ان
نبـر االعالمي احلر الذي تبـقى ا
يــنـقـل الـواقع الــعــراقي وهــمـوم
واطن العراقي الذي وتطلعـات ا
الـيـوم هـو احـوج في ان يـتسـلح
ـعــرفـة واالدب من بــالـثــقـافــة وا

خالل مـــاتـــنـــقــلـه اجلــريـــدة من
مواضيع مشرقة ومتالقه .

( الـزمان ) حـرصت ان تـستـطلع
ـواطـن وبشـكل مـيـداني آراء ا
ـثـقــفـ والـفــنـانـ واالدبـاء وا
ــنــاســبـة احــتــفــالـهــا بــصـدور

عددها  6000.
ـسرحي عزيز خيون { الفنان ا
قال ( لقد اثبتت صحيفة الزمان
مــنــذ ان اطـلــعـنــا عــلـيــهـا انــهـا
صـــحـــيــفـــة ذات خـــصـــوصـــيــة
ــنـوعـة بـغــالـبـيــة صـفـحــاتـهـا ا
واخملـــتــلــفـــة وهــنـــا اشــيــر الى
صـفحتـها الفـنية الـتي استمرت
تــــنــــقـل لــــنــــا كـل مــــايــــدور من
نـشـاطـات واخبـار فـنـية مـحـلـية
وعربية ودولية واستمرت برغم
كـل الـــظــــروف احلــــرجـــة الــــتي
يـــدركـــهــا اجلـــمـــيع اســـتـــمــرت
مــلــتــزمــة في خــطــواتــهـا الــتي
تعـرفنا عـليها مـنذ اصدارها في
االيـــــام االولى ) واضــــاف ( هي

عـراقية لـكنـها تتـزين بزي عربي
ـي وبــــــذات الــــــوقـت هي وعــــــا
صـــحــيـــفــة مــدعـــاة فــخـــرا لــنــا
وتشـرفت بـالـكـتـابـة فـيـهـا مرات
عـدة  فـاقـول الف حتـيـة وحتـية
لـكــادرهــا الــذي تــواصل مــعــهـا
لـغــايـــــة هـذه الــلـحــظـة لــتـبـقى
بــيــنــنــا وبــ اجلــمــهــور حــيـة

ومثيرة ) .
{ وقــال الــفـنــان الــرائــد سـامي
عبـد احلمـيـد ( البد ان نـقدم لـها
التحية والتبريكات وهي تفيض
الـــقـــا وابـــداعــا واكـــرر شـــكــري
ـبــدعـ جلــريـدتي وكــوادرهــا ا
لـتــواصـلــهم مــعـنــا وتـواجــدهـا
احلي مـعنـا ونقـلهـا كل االحداث
الـفـنـيـة عـلى سـطـور صـفـحـتـهـا
ـــتــمــيـــزة بــكل شيء الــفـــنــيــة ا
وخاصة انهـا حتتفي ب احل
واالخر بـاجنـازات الفـنـان سواء
كـــان داخل الـــعـــراق او خـــارجه
وحـافـظت عــلى تـدوين وتـوثـيق
هـــــذا احلـــــراك الـــــفـــــني فـي كل
الـظـروف وبــاقـة ورد عـطـره الى

كل العامل فيها ) .
{ مـــعـــاون مــــديـــر عـــام دائـــرة
وسيـقية اخلبير حميد الفنون ا
مـجـيـد قـال ( البـد ان ابـعث احـر
التهاني واعطر الورود للجريدة
االولى في الـــعـــراق ( الـــزمــان )
التي التفارق مكاتـبنا وبيوتاتنا
 وعرفـناهـا منـذ ان كانت تـصدر
في اخلارج ايـام النظـام السابق
ــهـــنــيــتــهـــا ومــصــدقـــيــاتــهــا
وحــيــاديـتــهــا وكــنـت اتــابــعــهـا
عندمـا كان يـحمـلهـا البعض من
الـزمالء الـفـنــانـ  خـفـيـة النـهـا
ـعـارضـة كـان تـعــد من صـحف ا
انـذاك فـكـانت صـفـحـاتـهـا تـنـقل
ـــشـــهـــد الــــعـــراقي والـــعـــربي ا
ي بــشـــكل مــهــني وهــذا والــعــا
ماكـسب شهـرتهـا قبل اصـدارها
في الـعـراق بـعـد الـسـقـوط واالن
صـــارت الـــزمـــان من الـــصـــحف
الـكـبـيـرة بـكل شئ نـتـابع اخـبار

مـــحــلـــيـــتـــهـــا ومــواضـــيـــعـــهــا
ـنوعه الـسـيـاسـية وتـقـاريـرهـا ا
الـتي شــمـلت الــريـاضــة والـعـلم
والـصــحـة واالســرة وصـوال الى
الـصـفحـة الـفـنيـة الـتي تـنقل كل
نشاطات الفن في العراق وتنقله
عـلى صـفـحـتـهـا مـايـعطـي دعـما
شهد كبيرا للـفنان سواء في ا
ـــــســــــرحي ــــــوســــــيـــــقـي او ا ا
والــتــلــفــزيــوني والــســيــنـمــائي
ويــقــيــنـــا ان تــكــر الــفــنــانــ
بقالدات االبداع من قبل االستاذ
الـبزاز ضاعف قـوتها ومـهنيـتها
ومتابـعتها اجلـادة واليسعنا اال
ان نـفخر بـها ونـبارك لهـا ونقدم
لـه اجـــــــمـل بـــــــاقـــــــات الــــــورود

عطرة). ا
ــــايـــســـتــــرو عـــلي { واوضح ا
ـا تـكـون شـهـادتي خـصـاف ( ر
باكـبر واعظم جـريدة في العراق
مجروحـة النني جزء من الوسط
الفـني والـثقـافي الـذي يسـتـمتع
بــصــفــحـات اجلــريــدة وخــاصـة
الـصـفــحـة الـفـنــيـة الـتي تـواكب
ومـازالت االحــداث والـنـشـاطـات
الفنية في وقت تتجاهلها بعض
وســائل االعالم الــعــراقــيــة لــكن
الزمـان بتغـطيـتها الـيومـية هذه
لـنــشـاطــاتـنــا تـضــاعف جــهـدنـا
ـزيـد وتــواصـلــنـا عــلى تـقــد ا
زيد لـذا نقولها شـكرا للزمان وا
ولكـوادرهـا ومشـرفـها عـلى هذه
اجلهـود والتواصل ووفـقكم الله
زيد من التواصل ونتطـلع الى ا

والتالق ) .
ـسـرحـي غا { واكد اخملـرج ا

حميد (عـلى ان جريدة ( الزمان)
ا هي احدى الصـحف احملترمة 
تــولـــيه من اهــتـــمــام بــاالخــبــار
ــــتــــفــــرقـــة عــــلى ــــنـــوعــــة وا ا
ـيزها صـفحات صـفحاتـها وما
الثقافة والفنون واالدب العراقي
ـي ونــكــاد ان والــعــربـي والــعــا
ـدمــنـ ــتـابــعــ ا نـكــون من ا
هـنيـتها لهـذه الصحـيفـة التي 

ـيا سـجلت حـضـورا عربـيـا وعا
اشاد بها كل من تـصفحها وهي
ـــوذج رائع لـــصـــحـــافـــة حــرة
ومـهـنـيـة وحـيـاديـة ومـصـداقـيـة
بــــنـــقل كـل االحـــداث فـــتــــحـــيـــة
ــتــمـيــز وهي تــدخل لـكــادرهــا ا
مـضــمـار الــعـــــــــــــــدد اجلــديـد
بـــعــد  6000 الـــذي حتـــتـــفل به

اليوم ) .
 WO u¹ WFÐU²

ي الفنان عقيل مهدي { االكاد
قال ( نبـارك مبتهجـ جلريدتنا
ـــبـــدعــ الـــزمـــان وكـــوادرهــا ا
صــدور عـددهـا  6000 وتــمـيـزت
ــتـابــعـتــهـا الــيـومــيـة الــزمـان 
ـــدعـــمـــة بـــاخلـــبـــر والـــصـــور ا
ومصداقـيتـها واالهم حـياديـتها
ـــشـــهـــد الـــفـــني وهي تـــتـــابع ا
ـــؤســـســـات وتـــواكب احـــداث ا
الـفـنـيـة من مـكـان احلـدث لـتـنقل
ــثـقــفـ جلـمــهـور الــفـنــانـ وا
ــشـهــد الــفـني وتــبـقى الــزمـان ا
صــاحــبـــة الــرصــيــد االكــبــر في
تغـطيـة تلك الـنشـاطات في وقت

تتجاهـلها بعض وسائل االعالم
 باقـات ورد وشـكر لـصحـفـيتـنا

الزمان ) 
ـسـرحي كاظم { وقـال اخملـرج ا
نـــصـــار ( لـــديـــنـــا ذكـــريـــات مع
جـــريـــدة ( الـــزمـــان ) وكـــادرهـــا
ـة ـتـمــيـز مـنــهـا مـفــرحـة ومـؤ ا
ولـكـنــهـا تـبــقى اجلـريـدة االولى
ـهنيـتهـا ومحتـرمة في الوسط
الــثـــقــافي والـــفــني وهـي تــنــقل
وتـنـشـر االخبـار والـتـقـاريـر بكل
مصداقية واحـترافية وهي تنقل
ـسـرحي والسـيـنـمائي ـشهـد ا ا
والـتـلفـزيـوني فـتـحيـة وورد لـها

ولكادرها الرائع ) .
{ الـــنــاقـــد ســـعــد عـــزيــز عـــبــد
الصاحب قـال ( مازالت (الزمان)
راس رمح الــصــحف الــعــراقــيـة
والـعربـيـة فنـا وابـداعا ومـظـهرا
لــكل مــاهــو جــديــد وهي تــتــابع
همة االحداث الثقافية والفنية ا

في العراق ) .
{ واكــد الـفـنــان مـثـال غـازي ان
(الزمان هي واحدة من الصحف

ـهمـة ليس في الـوقت احلاضر ا
بل مـــنــذ تــســـعــيــنـــيــات الــقــرن
نـصرم ولها دور ريـادي وكبير ا
ـــتــابـــعــة االحـــداث اخملــتـــلــفــة
وخاصة الثقافية والفنية محليا
ـــيــا والنـــنـــسى وعـــربـــيـــا وعـــا
رعـايـتـهـا بـشـكل خـاص لـلـفـنـان
الـعراقـي ومتـبـعـتـهـا لـنـشـاطات

الفن والثقافة ) .
{ رئــيس جــمــعـــيــة الــفــنــانــ
التـشـكـيـليـ الـعـراقيـ الـفـنان
قـــاسم ســبــتـي اكــد ان (الــزمــان
ــهـنـيـتـهـا احلـقه النـهـا تـنـفـرد 
تــتـابع وبــحـيــاديـة ومـصــداقـيـة
كـــافـــة االحـــداث الـــســـيـــاســـيـــة
واالقــتــصــاديــة واالهم الــفــنــيـة
والـثــقــافـيــة وتـنــقــلـهــا لـلــقـار
الــكـر بــتـفــاصـيــلـهــا بـالــتـالي
سـجلت اجلـريدة حـضورا رائـعا
والــيــوم نـــحن بــامـس احلــاجــة
اللف زمـــان تـــتـــابع مـــشـــهـــدنـــا
الـثـقـافي والـفـني فـتـحـيـة لـكـافة
كـوادرهــا ومـابـرك لـلـزمـان وهي

تصدر عددها 6000).

œbŽ n « q³  ©ÊU e «® w   «u U UNzUDFÐ ‚dAð ©ÊU e «® fLý

بغداد
ÍuÝu*« ‰UC½

(الزمان) نافذة اعالمية تطل علينا بأخبارها وفنونها وجمالها  وتنقل
سـتوى . ـهـنيـة وحـرفيـة عالـيـة ا لـنا كـل مايـدور في العـراق والـعالم 
وهـي مـدرسـة اعالمـيـة بـكل مـعـنى الـكـلـمـة .من حتت عـبـاءتـهـا ابـدعت

اقالم وقامات في الساحة االعالمية .
هي مالذي الــذي عـشـقـته وعـشت فـيه سـنـوات من عـمـري ومـشـواري
ـــاضي في صــحــيــفــة بـــعــد ان بــدأته في الــثــمـــانــيــنــات من الــقــرن ا

اجلمهورية ونهلت من كلتيهما الف باء الصحافة واالعالم .
هـنيت السيمـا انني تتلمذت على درست ا وانني اذ افتخر بـهات ا
ايـدي كـبـار في الــصـحـافـة الـعـراقــيـة ...وكـبـرت اعالمـيــا بـفـضـلـهـمـا

..وازدان قلمي تألقا وحرفية من صناعتهما .
وذكـريــات جــمـيــلــة رسـخـت في رأسي من بــ اروقـتــهــا والـعــمل مع

كوادرها .
بعد 2003 وتغيير النظام في العـراق ظهرت عشرات الصحف اليومية
واالسـبـوعـيـة وكان بـعـضـهـا الابـخس حظـه في النـجـاح  ولـكـنـها الى
حــ تـــوقف بــعــضـــهــا واخــرى خـــفــضت اضــواءهـــا وغــيــر ذلك من

توالية على صدورها . ستويات ا ا
جريدة (الزمـان) منذ بدايتـها واقول احلق هنـا ليس الني منتمـية اليها
ضـمون فكان  كانت اشـبه بالصرعـة الصحـفية من نـاحية الـشكل وا
سـتوى  بل ان كـثيرا تصـميـمها راقـيا ومـحتويـاتهـا متعـددة وعالـية ا
من مـوادها كـانت تـستـحـضر في الـقنـوات االعالمـية ...كـانت مـتدفـقة
ـعروفـة والابالغ اذا قـلت كان بـقوة وجـالبـة لكل الـكفـاءات الصـحفـية ا
كـثيـر من الصـحفـي الالمـع يـتمـنون االنـضمـام اليـها ...واسـتمرت
هـكذا ..قـد تـكون بـعض الظـروف قـد غيـرت بـعض احلال وخـاصة في
الفترة االخيرة ولكنها صامدة وقوية ومستمرة ومعطاءة بالشكل الذي

يليق بها كجريدة (الزمان) .
ولي الفخر انني مازلت اساهم في الكتابة في صفحاتها .

وفي عـددهـا الـ 6000 يـســرني ان احـتـفل مع زمالء الــعـمل كـوادرهـا
واضيئ معـهم شمعـة التألق والنـجاح والتـفوق على الـرغم من تقليص
ــالـيـة  االانـهــا مع ذلك تـبــقى زاهـيـة صـفــحـاتـهــا لـشـحــة مـواردهـا ا

باقالمها وهيكليتها .
اتــمـنى لـهـا الـبـهـاء والــزهـو بـكل سـني عـمـرهـا
الــقـادم والــنـجــاح والـتــفـوق واالبــداع لـكل من

يعمل في صفها .
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ـــدة بــ واصـــلت (الـــزمــان) خالل ا
عـــــددهـــــا  5000 والـــــعـــــدد 6000 
اسـتـقـبـال طـلـبـة االعالم من مـخـتلف
اجلـامعـات العراقـية بـهدف اطالعهم
هني الصحفي في على سير العمل ا
اقــسـام اجلــريـدة و كـيــفـيـة صــيـاغـة
اخلـبـر واسـلـوب وطـريـقـة (الـزمـان )
في الـتـعـامل مع االخـبـار الـصـحـفـية
والـكــيـفـيــة الـتي يـعــمل احملـرر عـلى
تــطـويـر اخلـبــر من خالل االسـتـفـادة
ـانــيـة ام ـصــادر بــر من االتــصــال 
رسـمية ام ذات صـلة بجـوانب اخلبر
ــعـلـومـات بـالـشـكل الـذي لـتـوسـيع ا
يـــدفع الـــقـــار الـى مـــتــابـــعـــة تـــلك
االحـداث بـطريـقة واسـلوب اخـتصت
بــهـــا (الــزمـــان ).واحــدث الـــزيــارات
ـاضي من قبل طلبة كانت االسبوع ا
كليـة االعالم بجامـعة االمام الصادق
حـيث دعـا  رئــيس الـتـحــريـر  احـمـد
عـبـد اجمليـد خالل اسـتقـبـاله الطـلـبة
ــــمــــارســــة الـــعــــمل الى (الــــســــعي 
الـصــحـفي دون االعــتـمـاد فــقط عـلى
ـــيـــة الكـــتـــســـاب الـــدراســـة االكـــاد
ــــهــــنــــيـــة فـي مــــجـــال اخلـــبــــرات ا
الصحافة) ,واضاف ان (على الطالب
ــنـاهج االعــتـمــاد  عــلى الــدروس وا
الــعـلـمـيـة ولـكن الـفـرصـة احلـقـيـقـيـة
لــيــكـون صــحــفــيـا نــاجــحــا البـد من
الــــبــــحث اليــــجـــاد مــــوطئ قــــدم في
ــؤسـسـات الــصـحــفـيــة في مـراحل ا
هـنة اي الدراسة ),مـؤكدا ان (هـذه ا
الـصحـافة لو لم تـكن  محط االعـتبار
واالنـظــار والـشـعـور بـاهــمـيـتـهـا في
ـا تـوجـه الـيـهـا كـبار خـلق راي عـام 
ــمــارســة الــعــمل قــادة الــســيــاســـة 
الصحفي),ونصح عبد اجمليد الطلبة

ـــشـــكالت (  االبــــتـــعـــاد عن اثــــارة ا
واخلــصــام فـي مــحــيط الــعــمل وفي
ـهـنة الن الـصـحفي ـارسة ا مجـال 
اذا لم يـكن مــؤهال لـلـعـمـل غـالـبـا مـا
يقع في مشاكل ومطـبات عند تعامله
ــؤســسـة مع االخــرين وقــد يــحـرج ا
ـثـلـهـا اذا ما نـشـر مـوضـوعا الـتي 
طبوع الذي يعمل يخالف  سياسـة ا
ضــمن اســرته ). وخـالل اجلـولــة في
اقسام اجلريدة اوضح رئيس القسم
الــريــاضي عــمــار طــاهــر  لــلــطــلــبــة
(طــريــقـة اجلــريــدة في الــتـعــامل مع
االحـــداث الـــريـــاضـــيـــة ومـــتـــابـــعــة

ـسـتـوى االنـشـطــة لـيس فـقط عــلى ا
احملــلي بل الـــعــربي واالجــنــبي وان
صـفـحـتي الـريـاضة الـيـومـيـة زاخرة
بل االنــشـطــة واخــبــار الـريــاضــيـ
اضـافـة الى الـلقـاءات والـتـقـارير عن
ية) دوريات كرة القدم العربية والعا
. كمـا أطلع الـطلـبة في الـقسم الـفني
على كيفية اجناز الصفحات وعملية
تــنــضــيـــد االخــبــار ووضع الــصــور
وغــيـرهــا في شــرح مــفـصل مـن قـبل
رئـيس القـسم الفني كـمال مـصطفى.
وسـبق هذه الـزيارة زيـارة اخرى من

طـــــلــــبــــة

كـليـة االعالم بـجـامـعـة بـغـداد بـرفـقة
اســتـاذة االعالم ســهـام الــشـجــيـري
وزيارة من طلبة االعالم في اجلامعة
العراقيـة. وفضال على هذه الزيارات
تــســـتــقـــبل (الــزمـــان) كل عــام خالل
العـطلـة الصـيفـية اعـدادا من الطـلبة
للتدريب على العمل الصحفي  وفي
هــذا الـــســيــاق تـــســتــعـــد اجلــريــدة
الستـقبال عـدد طلبـة االعالم في كلية
الـفـارابي بـنـاء عــلى اتـصـال هـاتـفي
من رئـيـس قـسم االعـالم في الـكــلــيـة

نوري الزكم برئيس التحرير.

عزيز خيونقاسم سبتي

جمهورية العراق/ وزارة التجارة
واد الغذائية الشركة العامة لتجارة ا
الى/ كافة الراغب في االشتراك

العدد: ٦٠٩٣
 التاريخ: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨
رقم التبويب: جـ/ ٣٣٤٢
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ـؤهل وذوي قدمي الـعطاءات ا واد الـغذائيـة (اإلعالن  ١- يسـر الشركـة العامـة لتجـارة ا
ـواد الـغـذائيـة في ـنـاقـصـة حتـمـيل وتـفـريغ ا اخلبـرة لـتـقـد عـطـاءاتـهم لـلـعـمل اخلـاص 

(محافظة النجف االشرف ).
ـوازنـة االحتـاديـة ويـنوي ـالـيـة ضـمن ا ٢- تـتـوفـر لـدى (الـشـركـة أعاله) الـتـخـصـيـصـات ا
ـواد الغذائية كما مب في الشروط استخدام جزء منها لتـنفيذ اخلدمات (حتميل وتفريغ ا

اخلاصة).
٣- بإمكان مقـدمي العطاءات الراغبـ في شراء وثائق العطاء بـاللغة (العربـية) بعد تقد
واد طلب حتـريري الى (مـدير الـقسم الـقانوني/ الـطابق الـثاني/ الـشركـة العامـة لتـجارة ا
ـنـصور  –شارع الـنـقـابات  –مـجاور وزارة الـكـهـرباء) وبـعـد دفع قـيمـة الـبيع الـغذائـيـة/ ا
ـستـردة الـبالـغة (٦٠٠٫٠٠٠)  سـتمـائـة  الف دينـار بـإمكـان مـقدمي الـعـطاء للـوثـائق غيـر ا

ب أعاله. علومات على العنوان ا زيد من ا الراغب في احلصول على ا
٤- تـسلـيم العـطاءات الى الـعـنوان االتي (صـندوق الـعطـاءات الـكائن في الـطابق األرضي-
صــــــــادف االستعالمات) قبل الساعة الـثانية عشر ظهرا بتـوقيت بغداد ليوم (االربعاء ) ا
تـأخرة وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي ٢ / ٥ / ٢٠١٨ وسوف تـرفض العطـاءات ا
ثليهم الراغب باحلـضور الى مكتب رئيس جلنة الفتح في يوم (االربعاء ) العطاءات او 
صادف ٢ / ٥ / ٢٠١٨   بـعد الساعـة ١٢ الثانيـة عشر ظهـراً) يجب ان تتضـمن العطاءات ا
ركزي) ضمان العـطاء (خطاب ضمـان او صك مصدق صادر من مـصرف معتمـد من البنك ا
ـدة الـعـطاء ـبـلغ (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خـسـمـون ملـيـون ديـنـار عـراقي كـتأمـيـنـات أولـيـة نافـذ 

ناقصة . البالغة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ غلق ا
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وترفق الوثائق التالية:-
ا تـتـطـلبه ـنـاقصـة وفي حـالـة عدم الـتـزام مـقدم الـعـطـاء  ١- وثـائق الـعـطاء مع شـروط ا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .
ناقصـة صادر من الهيئـة العام للضـرائب نافذ لعام ـمانعة لالشتـراك في ا ٢- كتاب عدم ا

 ٢٠١٨
٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقد العطاء من قبل الشركة.

. ٤- حسابات ختامية التي تظهر األرباح خالل السنت األخيرت
عتمدة ال والسيـولة النقدية ا الية للمـناقص وذلك من خالل حتديد راس ا ٥- الكفاءة ا

لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة.
نجزة خالل السنت االخيريت مؤيدة من اجلهات التعاقدية .  اثلة ا ٦- االعمال ا

نصور  –شارع النقابات.  العنوان: جمهورية العراق  –بغداد  –ا

Address:Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff1@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff2@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff3@iraqsfsc.Org    
Generalfood staff@yahoo.com

اسعار الكلفة التخمينية 
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الزمان - السنة العشرون العدد 6000 السبت-االحد 14 من رجب 1439 هـ 31 من اذار (مارس)1 نيسان (ابريل) 2018م

لقطة من احدث زيارة لطلبة االعالم الى (الزمان)
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