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ك$لمة ال$سيد رئ$يس مج$لس ال$وزراء د .ح$يدر ال$عبادي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
حضن الوطن..
عادت إلى
تحررت بالكامل وإ َن مدنَكم و ُقرا ُكم املغتصبة
إ َن أرضكم قد
ْ
ْ
ِ
بعون اهلل وبصمود
وحل ُم التحرير أصبح حقيقة وملك اليد .لقد أنجزنا املهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا
ُ
ِ
شعبنا وبسالة قواتنا البطلة  ...وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصرا تاريخيا مبينا يفتخر به جميعُ العراقيني
صنعِ أيديكم وما تحققتْ إال بوعيكم ووحدتكم
على مر األجيال .من حقكم أن تفخروا بانتصاراتكم ألنها من ُ
وتضحياتكم الغالية ..فحافظوا على نصركم ِ الكبير وحافظوا على أرضكم ووحدتكم ،وأبدأوا على بركة اهلل يوما جديدا
ومستقبال مشرقا وانشروا في ربوع العرا ِق األمن واألمان.

د .حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة
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كلمة اللجنة التحضيرية ملسابقة )صرح النصر(.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيدات والسادة،
تخ|ليدا ً ل|لنصر ال|عظيم ال|ذي ح|ققه أب|ناء ال|عراق ،ف|ي دح|ر اش|رس م|وج|ات اإلره|اب واالج|رام ال|تي ع|رف|ها ال|عصر
الح||دي||ث  -داع||ش والش||بكات اإلره||اب||ية األخ||رى -أق||رت ح||كوم||ة ج||مهوري||ة ال||عراق م||ساب||قة إن||شاء ص||رح ال||نصر
ع|لى داع|ش ،ح|ني ح|ررت ق|وات|نا ال|بطلة ب|صنوف|ها امل|ختلفة مس|ددة ب|نداء امل|رج|عية ال|رش|يدة ل|لمرج|ع األع|لى ال|سيد
علي السيستاني ،كل أراضيهم التي دنستها اقدام داعش وامعنت في قتل االالف وتشريد املاليني.
ال|يوم ي|نعم ال|عراق|يون ب|دفء ش|مس ال|نصر ال|تي ع ّ|مت ك|ل ارج|اء ال|بالد ي|شارك|هم ث|مار ه|ذا ال|نصر ك|ل الش|رف|اء
من دول العالم.
ي|ضم ه|ذا ال|دل|يل وص|فا ً م|وج|زا ً مل|حاور م|ساب|قة ص|رح ال|نصر ،وم|بادئ وآل|يات ت|قدي|م ال|تصميم ،وامل|وق|ع امل|ختار
ل||لصرح ،وامل||عاي||ير امل||عماري||ة وال||فنية امل||عتمدة م||ن ق||بل ال||لجنة ال||تحضيري||ة ،ف||ضال ع||ن إي||ضاح||ات مح||ددة ح||ول
ال||توق||يتات ال||زم||نية ،وم||بادئ ال||تحكيم  ،واالح||كام والش||روط ال||خاص||ة ب||امل||ساب||قة  ،وت||كري||م ال||تصام||يم ال||فائ||زة .م||ن
ال ||حكوم ||ة ال ||عراق ||ية وع ||لى رأس ||ها ال ||سيد رئ ||يس مج ||لس ال ||وزراء وال ||قائ ||د ال ||عام ل ||لقوات املس ||لحة ال ||دك ||تور ح ||يدر
ال|عبادي ،أص|درت ق|راره|ا رق|م ) (11ل|سنة  2018ان ي|كون ي|وم ال|عاش|ر م|ن شه|ر ك|ان|ون األول م|ن ك|ل ع|ام ال|عيد
الوطني للعراق.
ان م|شارك|ة ال|فنان|ني وامل|عماري|ني ال|عراق|يني ف|ي ت|صميم ص|رح ال|نصر ه|و ج|ز ٌء م|ن ال|وف|اء ل|لدم|اء ال|زك|ية لشه|دائ|نا
االبرار.

د .مهدي محسن العالق
رئيس اللجنة العليا إلقامة صرح النصر
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 .1نظرة عامة :overview
اس||تنادا ال||ى ق||رار مج||لس ال||وزراء ال||عراق||ي رق||م ) (٣ل||سنة  .٢٠١٨ت||قوم االم||ان||ة ال||عام||ة ملج||لس ال||وزراء ب||ال||تنسيق م||ع
ال||جهات ال||رس||مية ال||عراق||ية وامل||جتمع امل||دن||ي وأص||حاب االخ||تصاص ب||أدارة م||ساب||قة ك||برى الق||ام||ة )ص||رح ال||نصر(،
ح|يث س|يتم م|ن خ|الل ه|ذه امل|ساب|قة اخ|تيار اف|ضل ث|الث|ة ت|صام|يم ،ي|تم ت|نفيذ ال|فائ|ز االول ف|ي ال|عاص|مة ب|غداد ،ه|ذا
ال||صرح ه||و ت||جسيد ل||الن||تصار ال||كبير ف||ي الح||رب ال||عامل||ية ض||د االره||اب وال||تي ق||اده||ا ال||عراق ب||سواع||د اب||نائ||ه م||ع ك||ل
ال ||قوى امل ||حبة للس ||الم ف ||ي امل ||جتمع ال ||عامل ||ي .ك ||ما ان ||ها ت ||ذك ||ير وت ||كري ||م ل ||كل امل ||ضحني وامل ||شارك ||ني م ||ن اب ||ناء ق ||وات ||نا
املس|لحة ب|كاف|ة ص|نوف|ها وت|شكيالت|ها ب|االض|اف|ة ال|ى م|ساه|مة اب|ناء ال|شعب بج|ميع ف|ئات|ه وم|كون|ات|ه ف|ي ت|حقيق ال|نصر
في هذه الحرب املقدسة.
امل||ساب||قة ت||تطلب ب||عد اع||الن||ها ت||قدي||م ط||لب امل||شارك||ة وال||تسجيل م||ن ق||بل ال||فنان||ني وامل||عماري||ني وامل||كات||ب االس||تشاري||ة
العراقية لدى اللجنة التحضيرية للمسابقة ثم االنتقال الى املرحلتني االولى والثانية بإشراف لجنة تحكيم املسابقة.
ت||تطلب )امل||رح||لة االول||ى( ت||قدي||م ال||فكرة ال||تصميمية م||شفوع||ة ب||تقري||ر م||فاه||يم ال||تصميم ورؤي||ة امل||صمم وس||يقوم اع||ضاء
لجنة التحكيم بتقييم التقديمات ينتج عنها اختيار قائمة قصيرة تضم ) (١٠متأهلني لالنتقال الى املرحلة النهائية.
ت||تطلب )امل||رح||لة ال||ثان||ية( ان ي||قوم امل||تأه||لون ب||تطوي||ر م||فاه||يم ال||تصميم ال||خاص||ة ب||هم ل||تجتمع ل||جنة ال||تحكيم مل||راج||عة
ال ||تصام ||يم امل ||عدل ||ة وت ||ختار ال ||فائ ||زي ||ن ال ||ثالث ||ة االوائ ||ل وال ||تي س ||تعلن ع ||نها ف ||ي ن ||هاي ||ة الج ||دول ال ||زم ||ني ل ||لمساب ||قة ف ||ي
احتفال رسمي.
 .2التاريخ والخلفية :History and Background
ت|عرض ال|عراق ب|عد ت|غيير ن|ظام|ه ال|سياس|ي وس|قوط ال|نظام ال|دك|تات|وري ع|ام  ٢٠٠٣ال|ى اك|بر هج|مة اره|اب|ية ي|تعرض
ل|ها ب|لد ف|ي ال|عصر الح|دي|ث ،ح|يث شه|دت م|دن ال|عراق ح|ملة م|ن ال|عمليات االره|اب|ية ك|لفت ال|عراق|يني ب|كاف|ة اط|ياف|هم
وم ||كون ||ات ||هم ث ||منا ب ||اه ||ضا م ||ن دم ||ائ ||هم ،ل ||تتصاع ||د ه ||ذه ال ||عمليات ب ||سيطرة ال ||قوى املج ||رم ||ة امل ||تمثلة ب )داع ||ش( ع ||لى
م||ساح||ات واس||عة م||ن م||حاف||ظات ال||عراق ع||ام  ،٢٠١٤اال ان ي||قظة ال||عراق||يني وت||كات||فهم واس||تجاب||تهم ل||دع||وة س||ماح||ة
امل||رج||ع االع||لى آي||ة اهلل ال||عظمى ع||لى السيس||تان||ي دف||عت الخ||طر ال||داه||م ع||ن ال||عراق وع||ن ال||قيم االن||سان||ية ال||سام||ية
ل||تبدأ ص||فحة االن||تصارات ف||ي م||عارك التح||ري||ر ال||تي ت||وج||ت ب||أع||الن ال||نصر ف||ي ك||ان||ون االول  ٢٠١٧وت||طهير ك||ام||ل
التراب العراقي.

مسابقة صرح النصر

الدليل املوجز

5! OF !12

 .3اعالن املسابقة:
ت ||م اع ||الن امل ||ساب ||قة ف ||ي امل ||وق ||ع االل ||كترون ||ي ل ||الم ||ان ||ة ال ||عام ||ة ملج ||لس ال ||وزراء ي ||وم االث ||نني  ١٩ش ||باط  ،٢٠١٨ك ||ما ت ||م
مخاطبة الجهات التالية:

•
•
•
•

وزارة ال ||خارج ||ية ال ||عراق ||ية ل ||غرض
ت | ||عميم االع | ||الن ل | ||دى ال | ||سفارات
وامل| | ||لحقيات ال| | ||ثقاف| | ||ية ال| | ||عراق| | ||ية
املعتمدة في دول العالم.
وزارة ال | | ||تعليم ال | | ||عال | | ||ي وال | | ||بحث
ال| | ||علمي ل| | ||غرض ت| | ||عميم االع| | ||الن
ل| ||دى اق| ||سام ال| ||عمارة ف| ||ي ك| ||ليات
ال ||هندس ||ة وك ||ليات ال ||فنون الج ||ميلة
وامل | | | ||كات | | | ||ب االس | | | ||تشاري | | | ||ة ف | | | ||ي
الجامعات العراقية.
وزارة الثقافة والسياحة واالثار.
ش | ||بكة االع | ||الم ال | ||عراق | ||ي ل | ||غرض
ت| | | ||عميم االع| | | ||الن ف| | | ||ي وس| | | ||ائ| | | ||ل
االعالم املختلفة.

 .4بيان الصرح )بيان النصر( والبرنامج :Memorial Statement and Program
ي||كون ل||بيان ال||صرح م||وق||ع م||هم و ج||زء ال يتج||زأ م||ن وح||دة ال||تصميم وه||و ي||بني اه||مية ال||دور ال||كبير ل||حال||ة االن||تصار
في حياة املجتمع العراقي وتأثيرها على دور العراق االيجابي مع محيطه االقليمي والدولي في املستقبل.
ه||ذه االف||كار س||تنعكس ب||شكل م||باش||ر ف||ي ع||ناص||ر ال||برن||ام||ج امل||وض||حة وف||ي امل||باديء ال||توج||يهية ل||فكرة امل||ساب||قة دون
الحد من ابداع املصمم وافكاره الخالقة.
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 .aالبيان :The Statement
ال|بيان ه|و م|قتطفات م|ن )خ|طاب ال|نصر( ال|ذي اع|لنه ال|سيد رئ|يس ال|وزراء د .ح|يدر ال|عبادي ف|ي  ٩ك|ان|ون االول
 ٢٠١٨وكما يأتي:
)أيها العراقيون :
ارضكم قد تحررتْ بالكامل وإ َ
َ
إ َ
ن مدنَكم و ُقرا ُكم املغتصب َة عادتْ الى حض ِ
ن الوطن..
ن
وحُ ل ُم التحري ِر اصبحَ حقيق ًة ومل َ
ك اليد.
ِ
ل$قد انج$زن$ا امل$هم َة ال$صعب َة ف$ي ال$ظروف ال$صعب ِة وان$تصرن$ا ب$عو ِ
ن اهلل وب
$صمود ش$عبِنا وب$سال$ةِ
$اء الشهِ $
ق$$وا ِت$$نا ال$$بطلة  ...وب$$دمِ $
$داء والج$$رح$$ى اث$$مرتْ
ُ$$
ارض$$نا ن$$صرا ً ت$$أري$$خيا ً م$$بينا ً يفتخ ُ $ر ب$$ه
جميعُ العراقي َ
ني على م ِّر االجيال.
م$$ن ح$ِ $قكم ا َ ْ
ص$$نعِ اي$$دي$$كم وم$$ات$$حققتْ اال ب$$وع$$يكم ووح$$د ِت$$كم
ن تفخ$$روا ب$$ان$$تصارا ِت$$كم ألن$$ها م$$ن ُ $ $
ِ
ارضكم ووحد ِتكم،
وتضحيا ِتكم الغالية  ..فحافظوا على نصرِكم الكبير وحافظوا على
وابدأوا على برك ِة اهلل يوما ً جديدا ً ومستقبالً مشرقا ً وانشروا في ربوع العراقِ األم َن واألمان.
أيها العراقيون :
ك به $$ذه ال $$وح ِ $
ن ن $$تمس َ
$جب أ ْ
إ َ
ن ال $$وح $$دةَ ه $$ي س $ُ $
$دة ون $$عززَه $$ا ب $$كلِ
$الح$$نا ال $$ذي ان $$تصرن $$ا ب $$ه وي ُ $
ك للج$ميعِ ف$ي ج$نوب ِ$ه وش$مالِ$ه وش ِ
م$انس$تطيع  ،،وال$عراقُ ال$يو َم لج$ميعِ ال$عراق$يني وث$رواتُ$ه م$ل ٌ
$رق$ه
وغربِه  ..والب َد أ ْ
ن يَقطفَ الجميعُ ثما َر النص ِر أمنا ً واستقرارا ً وإعمارا ً وازدهارا.
ِ
ن نُ$زي َ$ل ك َ$ل آث ِ
$جب أ ْ
إ َ
$اره والن$سمحَ ل$الره$ابِ ب$ال
ن ُ$
$عودة مً $رة اخ$رى ف$قد دف$عَ
ح$ل َم داع$ش ان$تهى وي ُ
خِ $
ِ
ش$عبُنا ث$منا ً غ$ال$يا ً م$ن ام ِ$نه واس$تقرارِه وم$ن دم$اء ِ
$يرة ش$با ِب$$ه ورج$الِ$ه ون
$سائ$$ه وع$ان$تْ م$الي$نيُ
العوائ ِل من مصاعبِ التهجي ِر والنزوح  ،والب َد أ ْ
نطوي هذه الصفح َة الى االبد.
ن
َ
ِ
َ
ارضه.
حمل السالحَ دفاعا ً عن
تحي ًة لك ِل مقات ٍل عراقيٍ
ِ
الشهداء وللجرحى ولعوائلِهم املِعطاء ..الذين حفظوا العراقَ ارضا ً وشعبا.
تحي ًة الرواحِ
ِ
َ
ابنائه.
عاش العراقُ واحدا ً منتصرا ً ووطنا ً آمنا ً لجميعِ
والحم ُد هللِ ربِ العاملني(.

مسابقة صرح النصر

الدليل املوجز

7! OF !12

 .bاملباديء التوجيهية :Program Guiding Principles
يجسد الصرح:
تجسيد اهداف وروح البيان.
تجسيد حجم التضحيات في الذود عن ارض ووحدة العراق.
استحضار االهمية العاملية والتاريخية لالنتصار على داعش.
اش ||راك ال ||ناس مل ||عرف ||ة حج ||م امل ||عرك ||ة واه ||وال ||ها ودور ال ||قوات املس ||لحة ال ||عراق ||ية ب ||كاف ||ة ص ||نوف ||ها وال ||تشكيالت
الساندة معها في تحقيق االنتصار.
تالحم املجتمع الدولي في دعم معركة العراق ضد االرهاب.
ابراز رمزية االنتصار في املعركة ضد االرهاب ودوره في نشر وتأكيد السالم الدولي.
 .cعناصر البرنامج :Program Element
ي||ضم ال||برن||ام||ج مج||موع||ة م||ن ال||عناص||ر امل||ادي||ة ال||تي ي||جب ع||لى امل||صمم ان ي||أخ||ذه||ا ب||نظر االع||تبار وت||كون له||ذه
ال|عناص|ر دور ف|ي ت|قييم ال|تصميم امل|قترح م|ن ق|بل ل|جنة ال|تحكيم ،ك|ما ل|لمصمم ال|حق ف|ي اض|اف|ة ع|ناص|ر اخ|رى
تساعد في تجسيد فكرته مع ايضاح ذلك في تقريره الفني املرفق مع التقديم.
تخليد شهداء وضحايا املعركة ضد االرهاب:
امل ||قات ||لون الشه ||داء امل ||شارك ||ون ف ||ي م ||عارك التح ||ري ||ر م ||ن ق ||وات ||نا املس ||لحة ال ||باس ||لة )وزارة ال ||دف ||اع ،وزارة
الداخلية ،االجهزة االمنية االخرى(.
شهداء الحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة املشاركون في معارك التحرير.
شهداء معسكر سبايكر.
ضحايا االبادة الجماعية لالقليات العرقية والدينية )االيزيديون ،الشبك ،املسيحيون ،التركمان .. ،الخ(
الضحايا املدنيون في املحافظات واملناطق التي احتلها االرهاب.
توفير مساحة للتأمل:
توفير مساحة ملنطقة هادئة للزيارة والتأمل.
توفير مساحة لزيارة عائالت واحباء الضحايا والشهداء.
توفير ابنية ومساحات تعزز من الفكرة التصميمية:
ت ||وف ||ير االب ||نية وال ||فضاءات ال ||تي ت ||ساع ||د ف ||ي ض ||م ارش ||يف امل ||عارك وك ||ل م ||اي ||تعلق ب ||ها م ||ن ن ||ماذج وق ||طع م ||ن
ارض امل|عارك ل|تكون م|ايش|به امل|تحف او ف|ضاءات ل|لذاك|رة ع|لى ان ت|كون منسج|مة ض|من ال|فكرة ال|تصميمية
وتدعمها ضمن املخطط االساس للموقع.
استعمال التقنيات املتطورة واحدث ماتوصل اليه العلم في االنارة والصوت والتجسيد املرئي.
توفير املساحات املناسبة القامة االحتفاالت واملناسبات العامة.

 .5موقع النصب :Memorial Site
ي||قع ال||صرح ف||ي م||وق||ع م||تميز م||ن م||دي||نة ب||غداد ال||تأري||خية ،ح||يث ي||قع ف||ي م||حيط م||دي||نة ب||غداد امل||دورة ال||تي
ب|ناه|ا أب|و ج|عفر امل|نصور ع|ام ) ١٤٥هج|ري|ة(  .وف|ي ع|ني ال|وق|ت ل|ه م|وق|ع م|تميز ف|ي م|دي|نة ب|غداد امل|عاص|رة،
ذل ||ك ان ||ه ي ||توس ||ط م ||دي ||نة ب ||غداد ف ||ي ج ||ان ||ب ال ||كرخ م ||نها ،م ||طال ع ||لى واح ||د م ||ن اه ||م ش ||وارع ||ها .اي ان امل ||وق ||ع
امل||نتخب ل||لمساب||قة ل||ه م||يزت||ان زم||ان||ية ت||اري||خية ك||ون||ه ي||نتمي ال||ى ب||غداد ال||عباس||ية ،وم||كان||ية ك||ون||ه ي||مثل ب||غداد
املعاصرة .وبذلك فهو يربط املاضي والحاضر وينطلق نحو املستقبل.
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 .6موعد استالم االعمال :Deadline
س||يكون آخ||ر م||وع||د تس||ليم االع||مال وال||نماذج امل||شارك||ة ف||ي امل||ساب||قة ي||وم االح||د  ١٥ن||يسان  ٢٠١٨ف||ي م||قر ج||معية
الفنانني التشكيليني العراقيني الواقعة في املنصور مقابل متنزه الزوراء .
امل|وع|د ال|نهائ|ي ع|رض|ة ل|لتغيير ف|ي اي وق|ت م|ن ق|بل ال|لجنة ال|تحضيري|ة ل|لمساب|قة ،وس|تقوم ال|لجنة ال|تحضيري|ة ب|تقدي|م
اخ ||طارا مس ||بقا ب ||فترة زم ||نية م ||قبول ||ة ب ||خصوص اي ||ة ت ||غييرات م ||ن ه ||ذا ال ||قبيل ف ||ي امل ||وق ||ع االل ||كترون ||ي ل ||الم ||ان ||ة ال ||عام ||ة
ملجلس الوزراء ومن خالل البريد االلكتروني املخصص للمسابقة وكذلك الوسائل االخرى املتاحة.
ب ||االم ||كان م ||خاط ||بة ال ||لجنة ال ||تحضيري ||ة ع ||بر ال ||بري ||د االل ||كترون ||ي امل ||خصص ل ||لمساب ||قة الغ ||راض اس ||تالم اس ||تمارات
املشاركة وكذلك توجيه اي استفسار بشأن املسابقة.
) ( hamed.almaliki@gmail.com

 .7اللجنة التحضيرية للمسابقة:
ت ||م ت ||شكيل ال ||لجنة ال ||تحضيري ||ة ب ||موج ||ب االم ||ر ال ||دي ||وان ||ي ) ١س( ل ||سنة  ٢٠١٨وت ||كون واج ||بات وم ||هام ه ||ذه ال ||لجنة
باالضافة الى ماهو مذكور في االمر الديواني مايأتي:
ت||هيئة ك||اف||ة املس||تلزم||ات ال||واج||ب ت||وف||ره||ا ل||غرض ال||قيام ب||أع||مال امل||ساب||قة وان||جازه||ا ع||لى ات||م وج||ه م||ن ال||نواح||ي
التنظيمية.
ت|قدي|م االي|ضاح|ات ح|ول امل|ساب|قة واالج|اب|ة ع|لى ك|اف|ة االس|تفسارات امل|قدم|ة م|ن ق|بل امل|تنافس|ني م|ع ت|وف|ير ق|ناة
اتصال تتمثل ب )عنوان بريد الكتروني خاص باملسابقة(.
اع ||الم امل ||شارك ||ني ب ||كاف ||ة ال ||تطورات وال ||تغيرات ال ||حاص ||لة ف ||ي م ||تطلبات امل ||ساب ||قة او الج ||دول ال ||زم ||ني وال ||توق ||يتات
التي تم اعالنها.
اس ||تالم ال ||تقدي ||مات ال ||خاص ||ة ب ||امل ||تنافس ||ني )مخ ||ططات ،م ||ودي ||الت ،م ||جسمات ن ||حتية ،اق ||راص ال ||كترون ||ية ،ت ||قاري ||ر
فنية … ،الخ( والتأكد من مطابقتها مع الشروط املطلوبة وضمن التوقيتات التي تم اقرارها.
اخ||تيار ق||اع||ات ال||عرض امل||ناس||بة الع||مال امل||تساب||قني ل||غرض ق||يام ل||جنة ال||تحكيم ب||أع||مال||ها )م||قر ج||معية ال||فنان||ني
التشكيليني في منطقة املنصور من بغداد( او اي مكان اخر تختاره اللجنة.
التحقق من جميع املخالفات والخروقات للمشاركني في املسابقة ان وجدت.
اعالن نتائج املسابقة بموجب قرارات لجنة التحكيم ومصادقتها من قبل الحكومة.

•
•
•
•
•
•
•

 .8لجنة التحكيم:
تتكون لجنة التحكيم من ) (٧سبعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص ويتميزون بالكفاءة والسمعة الجيدة.
 .aمسؤوليات لجنة التحكيم Jury Responsibilities
اس||تنادا ال||ى م||واف||قة االع||ضاء ع||لى ال||عمل ف||ي ل||جنة ال||تحكيم ،ت||قوم ال||لجنة ب||مراج||عة ال||قواع||د واالن||ظمة ال||واردة ف||ي
دليل املسابقة واملباديء التوجيهية للمنافسة وتوافق على االلتزام بها.
ف||ي امل||رح||لة االول||ى م||ن امل||ساب||قة ،ي||قوم اع||ضاء ل||جنة ال||تحكيم ب||مراج||عة ال||تقدي||مات امل||قدم||ة م||ن امل||تنافس||ني املسج||لني
رسميا في املسابقة واختيار عشرة من املتأهلني للتصفيات النهائية.
ف|ي امل|رح|لة ال|ثان|ية س|تجتمع ل|جنة ال|تحكيم م|رة اخ|رى ل|تقييم ال|تصام|يم امل|عدل|ة امل|قترح|ة ل|لمتأه|لني واخ|تيار ال|فائ|زي|ن
الثالثة وتسلسل باقي املتأهلني السبعة.
مسابقة صرح النصر
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 .bمعايير التحكيم :Criteria for Judging
التميز واالبداع في الرؤية والتصميم.
بيان الصرح )بيان النصر(.
املباديء التوجيهية.
عناصر برنامج املسابقة.
العوامل املؤثرة في التصميم )التعامل مع املوقع ،املجاورات ،الحركة  ،التوجيه ،املناخ .… ،الخ(
املتطلبات القياسية.
ل ||لجنة ال ||تحكيم وب ||االت ||فاق ان تح ||دد م ||عاي ||ير اض ||اف ||ية ل ||لتقييم ،ك ||ما س ||تكون ه ||نال ||ك م ||عاي ||ير اض ||اف ||ية ل ||لتقدي ||مات ف ||ي
املرحلة الثانية من ضمنها الكلفة والجدوى.

 .9ميزانية املشروع Budget

•
•

م|ن خ|الل م|راج|عة م|ساح|ة املش|روع وامل|تطلبات وال|فعال|يات ال|تي ي|حتوي|ها اض|اف|ة ال|ى ح|اج|ته ف|ي اس|تخدام
اح||دث ال||تقنيات وم||قارن||ة ذل||ك م||ع امل||شاري||ع امل||شاب||هة ال||تي انج||زت خ||الل الخ||مسة عش||ر س||نة االخ||يرة ف||ي
العديد من دول العالم ،تم تقدير كلفة تخمينية مناسبة لتغطية نفقات إقامة الصرح.
ي|قترح ان ت|تول|ى ادارة املش|روع م|ؤس|سة ح|رف|ية مس|تقلة ت|ناط ب|ها ال|صالح|يات ك|اف|ة ال|تي م|ن ش|أن|ها إن|جاز
املش|روع ع|لى أك|مل وج|ه ،وم|ن م|هام ه|ذه امل|ؤس|سة ان ت|سعى ب|معون|ة ال|حكوم|ة ال|عراق|ية ال|ى ت|وف|ير ال|تموي|ل
ال|الزم وال|ذي ي|غطي ك|اف|ة ال|كلف امل|ال|ية ال|خاص|ة ب|إن|جاز املش|روع م|ن) :ت|كال|يف امل|ساب|قة ،اج|ور الخ|دم|ات
االس|تشاري|ة ،ك|لف ال|تنفيذ ،ت|كال|يف ال|تأث|يث وت|شغيل املش|روع ،ت|كال|يف ادارة املش|روع ،ت|كال|يف ال|صيان|ة…
الخ(.

 .10قواعد املنافسة واملتطلبات :Competition rules and requirements
لغرض ان يكون طلب التسجيل مؤهال للمشاركة ،على املتنافسني التقيد بالقواعد واملتطلبات التالية:
امل|ساب|قة م|تاح|ة لج|ميع االف|راد ال|ذي|ن الت|قل اع|ماره|م ع|ن  ١٨س|نة وي|تم ال|تسجيل ع|ن ط|ري|ق ال|بري|د االل|كترون|ي
املعتمد لدى اللجنة التحضيرية للمسابقة اعتبارا من اعالن املسابقة.
ي|ذك|ر ال|فري|ق امل|شارك ف|ي امل|ساب|قة اس|ماء اع|ضائ|ه ،ول|ه ان يح|دد ش|خصا واح|دا ل|يكون امل|خول ال|رس|مي ل|لفري|ق
ف|ي امل|ساب|قة .والي|جوز الي ش|خص ان يسج|ل اك|ثر م|ن م|رة واح|دة او ان ي|كون ع|ضوا ف|ي اك|ثر م|ن ف|ري|ق واح|د.
وي ||جوز ل ||كل مسج ||ل او ع ||ضو ف ||ري ||ق ت ||قدي ||م ط ||لب واح ||د ف ||قط ،واذا ظه ||ر ش ||خص مسج ||ل ف ||ي اك ||ثر م ||ن ف ||ري ||ق،
فس ||تكون ج ||ميع ال ||طلبات امل ||رت ||بطة به ||ذا ال ||شخص غ ||ير م ||ؤه ||لة .ك ||ما س ||تتخذ ب ||حق ه ||ذا ال ||شخص االج ||راءات
العقابية الالزمة.

•
•
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وثيقة املشاركة :Participation Form
ل||لدخ||ول ف||ي امل||ساب||قة ،ي||جب ع||لى ج||ميع امل||نافس||ني
ال| ||تسجيل اوال ع| ||ن ط| ||ري| ||ق م| ||لء وت| ||قدي| ||م اس| ||تمارة
امل|شارك|ة ،ول|ن ي|تم اس|تالم او م|راج|عة اي|ة ت|قدي|مات
او تقارير دون تسجيل مسبق.
ل ||لحصول ع ||لى اس ||تمارة امل ||شارك ||ة م ||راج ||عة امل ||وق ||ع
االل||كترون||ي ل||الم||ان||ة ال||عام||ة ملج||لس ال||وزراء .ل||غرض
استكمالها وارسالها ضمن التوقيات املحددة.

اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ إﻗﺎﻣﺔ )ﺻﺮح اﻟﻨﺼﺮ(

أﺳﻢ اﻟﻔﻨﺎن  /اﻟﻤﻌﻤﺎري  /اﻟﻤﻜﺘﺐ--------------------------------------------------------- :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ------------------------------------------------------------------------ :
اﻟﻌﻨﻮان-------------------------------------------------------------------------------- :
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ---------------------------------------------------------------------------- :

امل $$ $تطلبات وال $$ $تقدي $$ $مات Requirements
:and Submissions
ي| ||فضل ان ي| ||كون ال| ||تقدي| ||م ملش| ||روع امل| ||ساب| ||قة
)امل|رح|لة االول|ى وال|ثان|ية( ع|لى ش|كل مخ|ططات
م| ||وح| ||دة ت| ||حتوي ع| ||لى ارق| ||ام متس| ||لسلة وع| ||لى
ل|وح|ات ق|ياس ) (A1م|ع وج|ود مخ|طط م|فتاح|ي
الص ||ول ال ||عرض ع ||لى ان ت ||كون ل ||غة امل ||شارك ||ة
)العربية( او )العربية واالنكليزية(.
ي| | | | ||فضل ان ت| | | | ||قدم املخ| | | | ||ططات ال| | | | ||تصميمية
وال||تقري||ر ال||فني )امل||رح||لة االول||ى وال||ثان||ية( ع||لى
ش||كل ح||اف||ظات وظ||روف غ||ير ق||اب||لة ل||لتلف ،م||ع
ن|سخة م|ن ال|تصام|يم م|وث|قة ع|لى ق|رص م|دم|ج
) .(CDع | | ||لى ان ي | | ||حتوي ف | | ||ي داخ | | ||له ع | | ||لى
ال ||رس ||ال ||ة ال ||تعري ||فية ال ||خاص ||ة ب ||أس ||م امل ||تساب ||ق
)ش||خص /ف||ري||ق( وج||هة ان||تساب||ه وخ||برت||ه ال||فنية
ونماذج من اعماله السابقة.

•
•

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ----------------------------------------------------------------------- :
أھﻢ اﻷﻋﻤﺎل---------------------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اﻟﻤﺼﻤﻢ  /اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ---------------------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ----------------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أﺳﻢ وﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرك

متطلبات التقديم تشمل مايأتي:
 .aاملوقع )املرحلة االولى والثانية(:
املخطط االسترشادي للموقع .key Plan
املخطط االساس  Master Planبمقياس رسم .١/١٠٠٠
املخ|طط ال|عام ل|لموق|ع  Site Planم|ؤش|را ع|ليه املخ|ططات االف|قية مل|كون|ات املش|روع وع|الق|تها م|ع م|سارات
الحركة واملماشي واملناطق الخضراء واملفتوحة وبمقياس مناسب.
 .bمخططات مكونات املشروع:
املخططات االفقية بمقياس رسم ) ١/٢٠٠املرحلة االولى والثانية(.
مقاطع توضيحية للفكرة التصميمية بمقياس رسم ) ١/٢٠٠املرحلة االولى والثانية(.
واجهات وتفاصيل للمشروع بمقياس رسم ) ١/٢٠٠املرحلة االولى والثانية(.
مناظير داخلية وخارجية لتوضيح الفكرة التصميمية بمقياس مناسب )املرحلة االولى والثانية(.
اي تفاصيل يجدها املصمم ضرورية اليضاح الفكرة التصميمية) .املرحلة االولى والثانية(.

•
•
•
•
•
•
•
•

مسابقة صرح النصر

الدليل املوجز

! OF 12
12
!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موديل املخطط االساس للمشروع) .املرحلة الثانية(.
موديل مكبر للصرح  -يترك للمصمم اختيار املقياس املناسب )املرحلة الثانية(.
نموذج مصغر للعمل النحتي )املرحلة الثانية(.
فلم محاكاة الكترونية ) Simulationاملرحلة الثانية(.
 .cالتقرير الفني:
ش||رح واف||ي ل||لفكرة ال||تصميمية وف||لسفة املش||روع اع||تمادا ع||لى ب||يان ال||صرح وامل||باديء ال||توج||يهية وع||ناص||ر
برنامج املشروع الوارد ذكرها آنفا.
اعطاء فكرة واضحة ومؤشرات عن جميع القرارات التصميمية وبمختلف االختصاصات للمشروع.
اعداد اولي لبرنامج املساحات والفضاءات التي اعتمدها التصميم.
اعداد تقرير اولي ومقترحات عن اهم املنظومات املعتمدة في املشروع.
اعطاء فكرة عن امكانيات التوسع املستقبلي.
 .dالكلفة التخمينية للمشروع واالجور االستشارية املقترحة:
ي|تطلب م|ن ك|ل م|تساب|ق م|تأه|ل ل|لمرح|لة ال|ثان|ية وض|ع ج|دول ب|ال|كلف التخ|مينية االول|ية مل|كون|ات املش|روع م|ن
ضمنها كلفة العمل النحتي.
ي||قدم ك||ل م||تساب||ق م||قترح||ا م||ال||يا ح||ول اج||ور الخ||دم||ات االس||تشاري||ة ف||ي ح||ال||ة ال||تعاق||د م||عه وال||تي ت||شمل
ت ||طوي ||ر االف ||كار ال ||تصميمية االول ||ية وحس ||ب م ||تطلبات ال ||جهة املس ||تفيدة واع ||داد ك ||اف ||ة املخ ||ططات ال ||نهائ ||ية
والتفصيلية للمشروع.
االحكام والشروط Terms and Conditions
 .aملكية التقديمات :Ownership of the submissions
ج|ميع ال|تقدي|مات امل|قدم|ة ف|ي امل|رح|لتني االول|ى وال|ثان|ية س|تصبح م|لك ل|لحكوم|ة ال|عراق|ية  ،وس|تمتلك ال|جهة امل|خول|ة
م|ن ق|بل ال|حكوم|ة ح|قوق ط|بع ونش|ر ج|ميع ال|تقدي|مات امل|قدم|ة او امل|ؤه|لة ك|ليا او ج|زئ|يا .وال ي|حق ل|لمشارك|ني ف|ي
امل ||ساب ||قة م ||طال ||بة ال ||حكوم ||ة او ال ||جهة امل ||خول ||ة ب ||أي ||ة ح ||قوق ج ||راء اس ||تخدام ||ها ال ||تصام ||يم امل ||ذك ||ورة او ط ||بعها او
نشرها او عرضها او أرشفتها.
 .bاعادة التقديمات :Return of submissions
ل|ن ي|تم اع|ادة ال|تقدي|مات ال|ى امل|تنافس|ني ول|ن ي|سمح ل|هم ب|ال|وص|ول ال|ى ال|تقدي|م ف|ي أي وق|ت الن|ها س|تصبح م|لك
ل||لحكوم||ة ال||عراق||ية او ال||جهة امل||خول||ة ح||ال ت||قدي||مها .ل||ذا م||ن امل||هم ان ي||قوم امل||شارك||ون ب||تصوي||ر م||واد ال||تقدي||م او
االحتفاظ بنسخة ثانية منها على االقل.

.11جوائز املسابقة وآلية التعاقد والتنفيذ.
س ||يمنح ال ||فائ ||زون ال ||ثالث ||ة االوائ ||ل ج ||وائ ||ز ت ||قدي ||ري ||ة مج ||زي ||ة ،أم ||ا الس ||بعة االخ ||رون م ||ن امل ||تأه ||لني ف ||ي امل ||رح ||لة ال ||ثان ||ية
ف|سيكاف|أون ب|جوائ|ز ت|عوي|ضية ب|عد ال|حصول ع|لى م|واف|قة ل|جنة ال|تحكيم ح|ول م|طاب|قة ت|قدي|مهم ل|لمواص|فات امل|طلوب|ة.
سيتم التفاوض مع الفائز االول للدخول في اتفاق يتعلق بتنفيذ التصميم في بغداد.
اذا ك||ان ال||فائ||ز ف||ردا ول||يس م||هندس||ا م||عماري||ا م||حترف||ا ،ل||لحكوم||ة ال||عراق||ية ال||حق ف||ي م||طال||بته ب||االئ||تالف م||ع ش||رك||ة او
مكتب استشاري عالي السمعة ووفق معايير فنية تحددها الحكومة او من تخوله بذلك.
اذا ك|ان ال|فائ|ز ف|ري|قا او ش|رك|ة او م|كتبا ل|كن ل|يس ل|دي|ه ال|خبرة وال|كفاءة ال|كاف|ية ال|تي ت|ؤه|له ل|لقيام ب|إك|مال ال|تصام|يم
ال|تفصيلية )امل|عماري|ة واالن|شائ|ية والخ|دم|ات( واالش|راف ال|فني ب|صورة م|رض|ية ،ف|للحكوم|ة ال|عراق|ية ال|حق ف|ي ال|توص|ية
بتكليف شركة او مكتب استشاري آخر عالي السمعة الكمال االعمال باالئتالف مع املكتب الفائز او من عدمه.
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