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 :الممخص
نتناوؿ في بحثنا ىذا دراسة العالقات الثقافية بيف الجميورية العراقية 

, ولقد كانت  8979-8968والجميورية البمغارية لمفترة الممتدة ما بيف 
تموز  84العالقات ما بيف البمديف قد شيدت تطورات ميمة منذ قياـ ثورة 

تراكي حينما فتحت ابواب العالقات ما بيف العراؽ والمعسكر االش 8958
 ومنيا بمغاريا 

لذلؾ سعى البحث لكشؼ طبيعة ىذه العالقات بما تخدـ مصالح البمديف 
حاضرا ومستقبال وقد اعتمدت الدراسات عمى المنيج التاريخي والتحميمي 
ضمف نظرة تقـو عمى استشراؽ المستقبؿ وتوصؿ البحث الى جممة مف 

ف عمى الشيادات في النتائج لعؿ ابرزىا حصوؿ العديد مف الطمبة العراقيي
الدراسات العميا وحجـ التبادؿ الثقافي والتعاوف الرياضي والشبابي بيف 
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Abstract: 

In our research we deal with the study of cultural 

relations between the Republic of Iraq and the Bulgarian 

Republic for the period between 1968-1979, and the 

relations between the two countries have witnessed 

important developments since the revolution of July 14, 

1958, when the doors of relations between Iraq and the 

socialist camp were opened, including Bulgaria. 

 Therefore, the research sought to uncover the nature of 

these relations in a way that serves the interests of the 

two countries present and in the future. Studies have 

relied on the historical and analytical method within a 

view based on the Orientalism of the future, and the 

research reached a number of results, perhaps the most 

prominent of which is the obtaining of many Iraqi 

students obtaining degrees in postgraduate studies and 

the volume of cultural exchange and sports and youth 

cooperation Between the two countries 
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 المقدمة
اىمية استثنائية  8958تموز  84العالقات العراقية البمغارية بعد ثورة تحتؿ دراسة 

وذلؾ لكوف تمؾ الفترة ىي فترة تحوؿ النظاـ السياسي في العراؽ مف النظاـ الممكي الى النظاـ 
الجميوري وتحوؿ السياسة العراقية مف المعسكر الغربي الى المعسكر االشتراكي في مختمؼ 

 لثقافي .الجوانب ومنيا الجانب ا
بعالقات متميزة مع كافة الدوؿ االشتراكية ومنيا  8968وارتبط العراؽ بعد عاـ 

العالقة مع الجميورية البمغارية بمختمؼ الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية 
والشبابية وكاف ليذه العالقات اثر ميـ في تطور وتقدـ تمؾ العالقات وخاصة العالقات 

لما تحممو مف مميزات تحتاجيا لكال البمديف ولقد سعينا خالؿ ىذا البحث الى ابراز  الثقافية
اىمية التعاوف ما بيف البمديف وما نتج عف ذلؾ مف تطور واىتماـ في المجاؿ التعميمي والتربية 

 . وقد قسمت البحث الى المحاور التالية :  8979واالعالـ والرياضة حتى نياية عاـ 
 التعاون في مجال التربية والتعميم  :المحور االول 

عرؼ العراؽ منذ أقدـ العصور بأنو منار الحضارة والثقافة , وموطنا لإلشعاع الفكري 
والحضاري, وقد شيد نيضة واسعة في مختمؼ مياديف الحياة شممت القطاع التعميمي نظرا 

 لدوره الياـ في عممية البناء الحضاري في المجتمع , 
بعدـ االىتماـ باإلدارة التعميمية بشكؿ  8958تموز  84االداري قبؿ اتسـ النظاـ 

كافي االمر الذي انعكس سمبا عمى سير االدارة التعميمية في البالد بشكؿ عاـ , لكف النظاـ 
الممكي شرع مجموعة مف القوانيف واالنظمة والتعميمات اليدؼ منيا تنظيـ شؤوف االدارة 

( مديريات عامة لوزارة المعارؼ بموجب القانوف رقـ 6استحداث )التعميمية في البالد , اذ تـ 
 والذي ساىـ فيما بعد بتطوير العممية التربوية, 8958( لسنة 29)

حيث شيدت االدارة التعميمية  8958تموز  84وبعد نياية النظاـ الممكي وقياـ ثورة 
ـ عمى نشر التعميـ في تغييرا جذريا وعمى جميع االصعدة وتـ رسـ سياسة تعميمية جديدة تقو 

  (8)القرى واالرياؼ ومكافحة االمية واالىتماـ بالتعميـ االبتدائي والثانوي والميني والتعميـ العالي
وتحوؿ  8958كاف لمتقارب الذي بدأ بيف العراؽ والدوؿ االشتراكية عقب ثورة تموز 

 ۱95۹مغاريا بداية عاـ العراؽ الى جميورية, حيث وضع موضع التنفيذ االتفاقية الثقافية مع ب
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ومنذ األياـ األولى مف تطبيقيا شعر باف بمغاريا قد وقفت موقفا صمبا وحازما الى جانبيا سوية 
 مع االتحاد السوفيتي والدوؿ االشتراكية األخرى التي قدمت کؿ اشكاؿ الدعـ ,

الخطوط العامة لمتعاوف الثقافي بيف بمغاريا  8959نيساف  8وقد حددت اتفاقية  
العراؽ ونتيجة ليذه االتفاقية فقد فتحت االبواب لممؤسسات العممية البمغارية اماـ الشباب و 

العراقي والمئات منيـ قد نالوا تعميميـ العالي في بمغاريا ,أف ىذه االتفاقية قد ساعدت العمماء 
العراقييف اف يباشروا في دراسة المخطوطات العربية القديمة المحفوظة في المكتبات 

 (2)مغاريةالب

الى بيروت  8969أيار  83وتعزيزا لمعالقات الثقافية بيف البمديف غادر بغداد صباح 
وزير الثقافة واالرشاد يرافقو سالـ االلوسي  (3)في طريقو إلى بمغاريا عبداهلل سموـ السامرائي

المدير العاـ لمصمحة المصايؼ والسياحة لحضور اجتماعات في صوفيا تيدؼ إجراء 
تتعمؽ بتنفيذ االتفاقية الثقافية المعقودة بيف العراؽ وبمغاريا وقاؿ انو سيقوـ بزيارة محادثات 

 (4)المؤسسات السياحية ىناؾ لالطالع ودراسة امكانية تطبيؽ تجاربيا في العراؽ
 8970-8969وانتيت وزارة التربية مف وضع مقترحاتيا لخطة التعاوف الثقافي العاـ 

ة ومف المؤمؿ أف تتـ دراسة الخطة مف قبؿ الجيات البمغارية مع جميورية بمغاريا الشعبي
 (5)المختصة لمتوصؿ الى النص النيائي ليا وذلؾ تمييدا لمتوقيع عمييا 

وزير التربية قياـ لجنة تعادؿ الشيادات  (6)قرر الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 
غية دراسة موضوع معادلة الشيادات بوزارة التربية اجراء مباحثات مع الوفد الثقافي البمغاري ب

الدراسية التي تمنحيا معاىد وجامعات البمديف الصديقيف وذلؾ خالؿ زيارة الوفد البمغاري 
العراقية لمعادلة  (7)وقواـ المجنة  8969لمعراؽ التي بدأت في الثامف عشر مف تشريف االوؿ 

 (8)الشيادات الدراسية 
ي وزير الثقافة واالرشاد في مكتبو الرسمي بديواف استقبؿ السيد عبداهلل سموـ السامرائ

الوفد الثقافي البمغاري برئاسة السيد  8969الوزارة صباح الثالث والعشريف مف تشريف االوؿ 
نائب وزير التربية واعرب السيد وزير الثقافة واالرشاد عف أممو في توطيد  Brianovبراينوؼ 

موفد الثقافي البمغاري رغبة الوزارة في ارساء العالقات العالقات الثقافية بيف البمديف كما شرح ل
الفنية واالعالمية ودعميا بيف الجميورية العراقية وجميورية بمغاريا الشعبية والتوصؿ الى عقد 
اتفاقية في المستقبؿ بيذا الخصوص بيف البمديف واعرب االستاذ عادؿ زيداف المدير العاـ 
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ية والتعميـ عف سروره لنجاح المباحثات التي جرت مع الجانب لمشؤوف الفنية بديواف وزارة الترب
البمغاري والتي تمخضت عف اعتراؼ الجانبيف بالشيادات العممية التي تمنح مف الجانب 
االخر وذكر اف اي متخرج في الكميات والمعاىد واالعداديات العراقية ويجوز لو العمؿ في 

 الدراسية في المعاىد التربوية في البمديف . بمغاريا ضمف اختصاصو و بالعكس نظرا لتكافؤ

وقاؿ أف أعضاء الوفد البمغاري قد اطمعوا عمى مناىج الدراسة في بالدنا بجميع 
 مراحميا فأشادوا اشادة بالغة بالمستوى العممي في دور العمـ والتربية العراقية .

 البروتوكول الخاص باالعتراف بالشهادات والوثائق :
تشريف االوؿ  25اريا بروتوكوؿ لالعتراؼ بالشيادات والوثائؽ بتاريخ عقد العراؽ وبمغ

أثناء زيارة وكيؿ وزارة المعارؼ البمغاري الى بغداد ووقع البروتوكوؿ عف الجانب  8969
العراقي عادؿ أحمد زيداف مدير الشؤوف الفنية العاـ في وزارة التربية وعف الجانب البمغاري 

 Makonyshev Brianov (9) ماكونيشيؼ براينوؼ
حيث اعتبر ىذا البروتوكوؿ جزءا مكمال لالتفاقية الثقافية المعقودة بيف الجانبيف في 

 (80)8959نيساف  8
وبعد التوقيع عمى البروتوكوؿ القى عادؿ احمد زيداف كممة اكد فييا اف ىذا المقاء 

وبمغاريا الصديقة اكثر الذي نتج عنو ىذا البروتوكوؿ ماىو اال خطوة أخرى تقرب بيف العراؽ 
فاكثر واكد زيداف اف ىذه المقاءات ال تقوي روابط الصداقة فقط بؿ ىي احدى المجاالت التي 
يمكف بواسطتيا تبادؿ الخبرات وتنمية وتطوير المعرفة واجاب السيد برينوؼ مؤكدا عمى أف 

والتعاوف بيف  التوقيع عمى ىذا البروتوكوؿ يعتبر خطوة ايجابية في مجاؿ عالقات الصداقة
 البمديف الصديقيف .

ومف ناحية أخرى فقد أصدرت الجيات التربوية المختصة بيانا حوؿ تعادؿ الكانديدات 
)شيادة تعادؿ الدكتوراه( التي تمنحيا جميورية بمغاريا الشعبية تقرر بموجبو اعتبار شيادات 

بية في مستوى شيادات الكانديدات الممنوحة مف قبؿ جامعات ومعاىد جميورية بمغاريا الشع
 الدكتوراه التي تمنحيا الجامعات الغربية عمى اف يكوف حامميا ,

العراقية او ما يعادليا وحاصال عمى  -حاصال عمى شيادة الدراسة الثانوية البكالوريا 
شيادة الدبموـ المقترنة بأطروحة بمدة ال تقؿ عف خمس سنوات او شيادة البكالوريوس او 

جامعات العراؽ او ما يعادليا وحاصال عمى شيادة الكانديدات بمدة ال  الميسانس مف احدى
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تقؿ عف ثالث سنوات بعد الشيادة السابقة واف يكوف قد كتب اطروحة الكانديدات ودافع عنيا 
بنجاح عمى اف تقدـ النسخة المصدقة الى مديرية الشيادات والوثائؽ المدرسية شعبة معادلة 

 ( 88)المطموب الشيادات عند طمب التعادؿ 

والذي يخص الطالب الذيف  8969-8968وفي التقرير السنوي لوزارة التربية لعامي 
يدرسوف خارج العراؽ وتحديدا في بمغاريا موزعيف حسب نوع االيفاد حيث يوضح ىذا الجدوؿ 

 (82)النسب واالعداد والزماالت باالضافة الى البعثات كما موضح ادناه : 

 البعثات مساعدات مالية االتزم نفقة خاصة المجموع
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
100 32 3113 10 3113 10 3418 11 311 1 

المحادثات الثقافية بيف الوفد البمغاري برئاسة  8970وبدأت مساء التاسع مف شباط 
وزير التربية  (84) برئاسة الدكتور سعد عبد الباقي (83)والوفد العراقي  Koshkinالسيد کوشكيف 

البمغاري  (85)وفي بداية المحادثات القى وزير التربية كممة رحب فييا برئيس واعضاء الوفد 
واشاد بالتطور الواسع الذي حصؿ في العالقات في مختمؼ النواحي الثقافية واالقتصادية 

افة واالرشاد التعاوف االيجابي بيننا وبيف وزير الثق (86)والسياسية ورحب حامد الجبوري 
اصدقائنا في الدوؿ االشتراكية في المجاالت الثقافية واالقتصادية وقاؿ ارجو أف تسيـ زيارتكـ 

 لمعراؽ تطوير عالقاتنا الطيبة .

ونأمؿ أف يمد االصدقاء يد المساعدة وتقديـ الخبرات في المجاالت الثقافية حيث 
جيات النظر في وضع خطة جديدة عمى أساس متيف مف التفاىـ يجتمع الطرفاف لتبادؿ و 

والتعاوف المشترؾ في مياديف التعميـ والفنوف والشباب واالعالـ بيف بمدينا اعتبر ىذه المباحثات 
جزء يسيرا مف اوجو التعاوف الممكف قيامو بيننا , وارحب بقياـ اوسع العالقات سواء أكاف ذلؾ 

ي اننا نعتبر ىذه الخطة منياجا ينظـ حاجاتنا األنية والتمنع في نطاؽ الخطة اـ خارجيا ا
مطمقا مف اضافة أوجو جديدة ليذا التعاوف كمما دعت الحاجة الى ذلؾ وبدا الجانباف بعد ذلؾ 

 (87)بمناقشة مسودة اتفاقية قدميا الجانب العراقي 
وتـ التوقيع عمى خطة التعاوف الثقافي مع بمغاريا حيث تنص االتفاقية عمى تبادؿ 
الوثائؽ المتعمقة باألنظمة التعميمية ومناىج الدراسة االبتدائية والثانوية والعالية والتعميـ الميني 
واألجيزة المدرسية الفنية في البمديف. كما تنص عمى تبادؿ الزماالت الدراسية والباحتيف 
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لعممييف في الحقوؿ العممية المختمفة وتبادؿ الخبرة في حقوؿ األرشيؼ والمعمومات واالحصاء ا
واالثار وتخطيط المناطؽ السياحية وتصميـ كتب األطفاؿ كما تضمنت االتفاقية اقامة روابط 
مباشرة بيف دور مؤسسات النشر والترجمة في كال البمديف اما في مجاؿ الصحافة واالذاعة 

 (88)يوف فقد نصت االتفاقية عمى تبادؿ الخبراء والفنيف والمختصيف والتمفز 

التوقيع عمى  8970وتـ في ديواف وزارة التربية صباح الرابع عشر مف شباط 
بروتوكوؿ التعاوف الثقافي بيف الجميورية العراقية وجميورية بمغاريا الشعبية وقد وقع االتفاقية 

لباقي وزير التربية ورئيس الوفد العراقي ووقعيا مف عف الجانب العراقي الدكتور سعد عبدا
رئيس لجنة  Georgi Demtrov Koskinالجانب البمغاري السيد جورجي ديمتروؼ کوشكف 

الصداؽ والعالقات الثقافية مع الدوؿ األجنبية ورئيس الوفد البمغاري وبعد التوقيع عمى االتفاقية 
د الباقي واعضاء الوفد العراقي وقاؿ اف خطة القى السيد کوشكف کممة حبا فييا الدكتور عب

التعاوف الثقافي بيف بمدينا ليا اىمية دولية وذلؾ ألنيا تعبر عف المشاعر الودية والصداقة 
العريقة التي تربط شعبينا وقاؿ اف خطة التعاوف الثقافي التي وقعت بيف بمدينا تعتبر مف 

وذلؾ ألنيا تنص عمى تبادؿ الزيارات العممية احسف االتفاقيات الثقافية التي ابرمت حتى االف 
بيف رجاالت العمـ والفف والثقافة في بمدينا كما انيا ستوثؽ الروابط الثقافية بيف شعبينا ولقد 
كنت محظوظا ألنني تمكنت مف التعرؼ عمى معالـ الثقافة وخمى رجاؿ العمـ والفف والثقافة 

سعد عبدالباقي رئيس الوفد العراقي عمى  في بمدكـ واني ألتوجو بالشكر لمصديؽ الدكتور
 (89)جيوده الشخصية التي بذليا مف اجؿ اف تكوف مباحثاتنا ودية وناجحة 

ونظرا لمحاجات الضرورية ووفقا لالتفاقيات الثقافية التي عقدت بيف البمديف , درس 
الكثير مف الطالب العراقييف في بمغاريا مف أجؿ التخصص العممي وخاصة في الحقؿ 
الزراعي والطبي , ومف المقرر اف تبعث الحكومة العراقية بعض الطالب والفنييف لمتخصص 
في أعماؿ الطبع والنشر اف البمديف العراقي والبمغاري يبعثاف بيف فترة واخرى وفودا تضـ 
العمماء البارزيف في حقؿ العموـ واالثار , و كذلؾ األدباء والصحفييف والفرؽ الفنية وفرؽ 

 (20)لشعبية الفنوف ا
سفير جميورية بمغاريا الشعبية  Nikolai Boyadjifاعمف السيد نيكوالي بويادجيؼ 

احد عشر عاما عمى التوقيع عمى اتفاقية  8970في بغداد انو قد مر في الثامف مف نيساف 
فيذه االتفاقية  8959التعاوف الثقافي بيف جميورية بمغاريا الشعبية والجميورية العراقية عاـ 
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ارة عف وثيقة ميمة لمتعاوف في حقوؿ العمـ والثقافة بيف البمديف حيث تنمو يوما بعد يـو عب
وتتعزز العالقات بينيما في مختمؼ المجاالت , أف المدة التي انقضت عمى االتفاقية قد 

 برىنت عمى ضرورتيا مف اجؿ التعرؼ المتبادؿ عمى المنجزات الثقافية في البمديف ,
وتمشيا مع بنود ىذه االتفاقية وخطط التعاوف المتبادلة فقد تحققت سمسمة مف  

االجراءات التي قربت بشكؿ وطيد بيف الشعبيف , وخالؿ السنوات اإلحدى عشرة اكمؿ مئات 
مف الطالب العراقييف دراساتيـ في مختمؼ المؤسسات العممية العالية في جميورية بمغاريا 

معارفيـ وتجاربيـ و ويساىموف في تطور الجميورية العراقية والعديد  الشعبية واصبحوا يطبقوف
مف الطالب البمغار يدرسوف المغة واآلداب العربية في المؤسسات التعميمية العراقية وبيذه 
الصورة يتـ اعداد المزيد مف المالكات الجديدة سنويا بيف البمديف تساعد في تحقيؽ التقارب 

 بيف الشعبيف ,
لمعارض ونشر المطبوعات والمقاالت العديدة التي تنشر في الصحافة فإقامة ا 

اليومية والدورية والبرامج االذاعية والتمفزيونية والزيارات المتبادلة لموفود المختمفة والمجموعات 
السياحية والفرؽ الموسيقية والغنائية والوفود الرياضية والعمالية كؿ ىذا تجسيد عف مساىمة 

 (28)بادؿ بيف المواطنيف العراقييف والبمغار لتتطور اكثر العالقات بيف البمديف في التعرؼ المت
( زماالت دراسية 7)عف وجود  8970اعمنت وزارة التربية في السابع مف تموز 

خصصتيا لمعراؽ جميورية بمغاريا الشعبية لمتخصص في موضوعات ىندسة اآلالت والمكائف 
بوغ وىندسة الري والبزؿ والمحاصيؿ الحقمية . ودعت الزراعية وزراعة التبوغ وتصنيع الت

الوزارة الراغبيف في الحصوؿ عمى شيادة البكالوريوس مف حممة الشيادات الثانوية الفرع 
بالمائة تقديـ طمباتيـ الى شعبة الزماالت في مديرية  70العممي الذيف ال تقؿ معدالتيـ عف 

 (22)متعاوف الثقافي بيف البمديف كما اتفؽ عميو مسبقاالبعثات العامة وتأتي ىذه الزماالت تنفيذا ل

وفد ثقافي بمغاري في زيارة ىدفيا  8978وصؿ بغداد في الثامف عشر مف تموز 
 Ivanبحث تمتيف العالقات الثقافية القائمة بيف البمديف ويضـ الوفد السيديف ايفاف ماتيؼ 

Matif ية البمغارية ولويف جاليانوؼ مدير دائرة تدريب الطالب االجانب في وزارة التربLouin 
Glayanov  الخبير في الوزارة وقاؿ السيد ماتيؼ باف الوفد سيجري مباحثات مع الجيات

المختصة في العراؽ لتوسيع العالقات الثقافية القائمة بيف العراؽ وبمغاريا وبصورة خاصة في 
ي الجامعات العراقية والبمغارية مجاؿ تبادؿ البعثات وامكانية زيادة قبوؿ الطالب مف البمديف ف
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واضاؼ اف الوفد سيبحث ايضا القضايا الخاصة لتدريب الخبراء في مجاؿ الزراعة والطب 
 (23)حسب الظروؼ الطبيعية والمناخية الخاصة بالعراؽ 

( الخاص بتأسيس 832صدر القانوف رقـ ) 8970وتجدر االشارة الى اف في عاـ 
 (24)لعممي ليتـ انفصاليا عف وزارة التربية بشكؿ رسمي وزارة التعميـ العالي والبحث ا

وستقوـ وزارة التعميـ العالي بتنفيذ سياسة الدولة التربوية والثقافية والعممية , وتستيدؼ 
احداث تغيير في الحركة العممية في البالد والعمؿ عمى تنويع الدراسات والبحوث العممية 

  (25)العميا
اتصاالت بيف وزارة االعالـ والتعميـ العالي  8972وجرت في العاشر مف أذار 

والبحث العممي لتشكيؿ الوفد الثقافي العراقي الى بمغاريا ألجراء مباحثات تيدؼ الى التوقيع 
وكاف الجيات  8973 -۱۹7۱عمى خطة التعاوف الثقافي والفني بيف العراؽ وبمغاريا لعامي 

الخطة وابدت استعدادىا ألجراء المباحثات البمغارية قد طمبت اجراء مباحثات تسبؽ توقيع 
 (26)خالؿ ىذا الشير 

وبناء عمى توقيع خطة التعاوف الثقافي زار الدكتور محمد طيب عقراوي عميد كمية 
اليندسة في جامعة السميمانية والدكتور فؤاد باقر حسيف كماؿ الديف المدرس في الكمية 

اريا وستتـ ىذه الزيارة تنفيذا لبرنامج خطة والمختص باليندسة المدنية واالنشاءات الى بمغ
 (27) 8974-8973التعاوف الثقافي بيف العراؽ وبمغاريا 

وفدا مف وزارة التعميـ العالي والبحث  8973أب  20غادر بغداد الى صوفيا في 
العممي, وفد يضـ الدكتور سمير عبد الحميد شاكر عميد كمية الزراعة في جامعة بغداد واثنيف 

ء الييئة التدريسية فييا وكذلؾ وفد مف جامعة السميمانية في زيارة لبمغاريا لالطالع مف اعضا
عمى المعاىد والمؤسسات الزراعية والمزارع التعاونية وتدريب الطمبة في حقوؿ 

 (28)اختصاصاتيـ
غادر الى بمغاريا الرئيس احمد حسف  8973وفي الخامس والعشريف مف حزيراف 

ي في زيارة تستيدؼ تعزيز عالقات الصداقة والتعاوف بيف شعبي البكر عمی رأس وفد رسم
وحكومتي البمديف الصديقيف العراؽ وبمغاريا . ىذه العالقات التي لـ تصؿ في أي وقت مضى 
الى المستوى المتيف والعالي الذي وصمت اليو في الوقت الحاضر عمى جميع األصعدة 

ت مباحثات بيف الطرفيف خالؿ االجتماع الذي السياسية واالقتصادية والثقافية , بعدىا بدأ
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استغرؽ ثالث ساعات والذي ساده جو مف الود والصراحة والتأكيد المشترؾ عمى توطيد 
العالقات في كافة المياديف والسياسية واالقتصادية والفنية والثقافية بيف البمديف الصديقيف 

ارة الرئيس احمد حسف البكر الى وتركز اىتماـ الصحافة ووكالة األنباء البمغارية حوؿ زي
بمغاريا حيث ابدت وكاالت األنباء بشكؿ خاص اىتماما كبيرا لزيارة الرئيس البكر واالستقباؿ 

 (29)الحافؿ الذي اعد لسيادتو والوفد المرافؽ لو 

وتعزيزا لمعالقات الثقافية بيف البمديف وصؿ رئيس مجمس الدولة البمغاري تيودور 
 (30) 8974الى بغداد في الثامف مف نيساف  Todore Jevkovجيفكوؼ 

وتأتي ىذه الزيارة تعبيرا عف متانة روابط الصداقة والتعاوف بيف البمديف الصديقيف 
ويتعزز  8973والتي بمغت مستوی عاليا ووثيقا أثناء زيارة البكر الى بمغاريا في حزيراف 

 مستواىا ىذه الزيارات بزيارة جيفكوؼ لمعراؽ 
عالقات بيف العراؽ وبمغاريا عمى طريؽ التطور واالتساع وشممت كافة لقد سارت ال

المياديف السياسية واالقتصادية والفنية والثقافية وشيدت بغداد وصوفيا خالؿ السنوات الماضية 
 (32)لقاءات مفيدة ومثمرة اتسمت بروح الصداقة والود بيف ممثمي البمديف الصديقيف 

عميـ العالي والبحث العممي في مكتبو الرسمي بديواف واستقبؿ ىشاـ الشاوي وزير الت
عضو المجنة  Engel Palevskyانغؿ باليفسكي  8974الوزارة صباح التاسع مف نيساف 

المركزية لمحزب الشيوعي البمغاري ورئيس المجمع العممي البمغاري وتـ خالؿ المقابمة بحث 
رتياحيما لتطور ونمو ىذه العالقات وتبادال العالقات الثقافية والعممية بيف البمديف واعربا عف ا

الرأي حوؿ تعزيزىا وشموليا مجاالت اوسع وخاصة تبادؿ العمماء واالبحاث المشتركة وبعثات 
 (33)الطمبة في كؿ مف البمديف 

 -وبدأت في ديواف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي المباحثات الثقافية العراقية 
وسيتضمف  8975-8974البمغارية لوضع برنامج لمتبادؿ الثقافي بيف البمديف ينفذ في عامي 

البرنامج تبادؿ الزماالت والمقاعد التدريسية والدراسية وتبادؿ الخبراء واالختصاصييف والتعاوف 
وؿ اإلعالـ والتربية والشباب وسيضـ الوفد العراقي الى المباحثات ممثميف عف وزارات في حق

 (34)التعميـ والتربية واالعالـ والشباب وكذلؾ المؤسسة الثقافية العمالية 
وفد سياحي عراقي ألجراء مباحثات مع  8974أيار  85غادر الى صوفيا في 

تنفيذية لمتعاوف السياحي بيف العراؽ وبمغاريا  المسؤوليف البمغار بغية التوصؿ الى وضع خطة
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ويترأس الوفد السيد شواف باباف مدير عاـ مصمحة المصايؼ والسياحة ويضـ في عضويتو 
السيديف عاشور مجيد الناشئ معاوف مدير البنؾ المركزي وسعدي حديد مدير التنمية السياحية 

 (35)في مصمحة المصايؼ و السياحة 
التعميـ العالي والبحث العممي المباحثات الثقافية بيف العراؽ وبمغاريا تبدا بديواف وزارة 

وذكرت  8974-8973بيدؼ التوصؿ الى عقد خطة لمتبادؿ الثقافي بيف البمديف لمسنوات 
مصادر وزارة التعميـ العالي والبحث العممي اف الخطة تتضمف تبادؿ الزيارات والمقاعد 

راء المختصيف في حقوؿ اإلعالـ والتربية والشباب وقد شكؿ الدراسية والتدريسية و تبادؿ الخب
في الوزارة الوفد العراقي ليذه المباحثات برئاسة الدكتور فوزي محمد سامي مدير عاـ الشؤوف 
الثقافية العاـ في الوزارة ويضـ في عضويتو ممثميف عف وزارات الخارجية واإلعالـ والتربية 

 (36)ية والشباب والعمؿ والشؤوف االجتماع
بدأ وفد عراقي ثقافي مباحثات مع وفد بمغاري مماثؿ وترأس الوفد العراقي الذي اعمف 
تشكيمو الدكتور فوزي محمد سامي مدير عاـ الشؤوف الثقافية في وزارة التعميـ العالي والبحث 
العممي وضـ في عضويتو ممثميف عف وزارات الخارجية والتربية واالعالـ والشباب والعمؿ 

 (37)ؤوف االجتماعية والش
وطمبت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي الى الجامعات العراقية ترشيح عدد مف 
المؤىميف مف حممة الشيادات الجامعية لمحصوؿ عمى زماالت دراسية في بمغاريا تتضمف 

 (38)الزماالت التي خصصتيا الحكومة البمغارية اختصاصات االقتصاد والعموـ واليندسة 

وفد مف الطمبة البمغار في زيارة  8974بغداد في السادس عشر مف أيموؿ وصؿ 
لمبالد تستمر شيرا بدعوة مف جامعة بغداد ويطمع الوفد الذي يضـ ثالثيف طالبا عمى طبيعة 
العمؿ في المؤسسات العممية والجامعية في محافظات بغداد والبصرة والموصؿ والسميمانية 

السياحية وتأتي الزيارة تنفيذا لخطة التعاوف الثقافي المعقودة بيف كما يزور االماكف االثارية و 
 (39) ۱۹7۱العراؽ وبمغاريا عاـ 

وفد طالبي بمغاري  8974وعمى الصعيد نفسة وصؿ في الثاني والعشريف مف أيموؿ 
يوما بدعوة  ۱۲طالبا واربعة مدرسيف في زيارة تستمر  ۱7مف اكاديمية العموـ الزراعية يضـ 

الزراعة بجامعة بغداد وتأتي زيارة الوفد الطالبي الزراعي البمغاري لمعراؽ تنفيذا  مف كمية
لالتفاقية الثقافية بيف العراؽ وبمغاريا الخاصة بالتعاوف العممي والفني بيف البمديف وسيطمع 
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الوفد عمى مجاالت تطور الزراعة والمزارع والجمعيات الزراعية التعاونية ودور طالب كمية 
 (40) ة بعد تخرجيـ في المساىمة في عمميات التنمية الزراعية الزراع

وافقت وزارة التعميـ العالي والبحث 8974وفي الثامف والعشريف مف تشريف االوؿ 
العممي عمى قبوؿ أربعة طالب بمغارييف في كمية اآلداب بجامعة بغداد لمعاـ الدراسي 

ة ويأتي قبوؿ ىؤالء الطالب تنفيذا وقد تـ ضميـ إلى عضوية البعثات االجنبي 8974-8975
 ( 48)لخطة التعاوف الثقافي المعقودة بيف العراؽ وبمغاريا 

بديواف وزارة التعميـ العالي والبحث  8974بدأت صباح الثامف عشر مف تشريف الثاني 
العممي المباحثات الثقافية بيف العراؽ وجميورية بمغاريا الشعبية لوضع خطة لمتعاوف الثقافي 

 , 8976-8975عممي بيف البمديف لعامي وال
وتتضمف الخطة تبادؿ الزماالت والمقاعد الدراسية لمطمبة في معاىد وجامعات البمديف 
واقامة الزيارات الوفود الثقافية واألساتذة التطوير الخبرة العممية وراس الوفد العراقي الدكتور 
 فوزي محمد سامي مدير الشؤوف الثقافية بديواف الوزارة فيما راس الوفد البمغاري السيد دميزو

فيروؼ رئيس لجنة العموـ والتقدـ التكنيكي بوزارة التعميـ لعالي وضـ الجانب العراقي في 
المباحثات السادة مدير العالقات الثقافية بوزارة التربية ووكيؿ مدير العالقات الخارجية بوزارة 

شباب االعالـ ومدير االتفاقيات بوزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية ومدير العالقات بوزارة ال
ومدير االتفاقيات والمنظمات الدولية وضـ الجانب البمغاري السادة مسؤوؿ قسـ التعاوف 

 الثقافي بوزارة الخارجية ومستشار السفير البمغاري في بغداد والسكرتير الثاني في السفارة , 
والقى الدكتور فوزي محمد سامي كممة في بداية المباحثات عبر فييا عف اىتماـ 

يؽ ودعـ العالقات الثقافية مع البمداف االشتراكية ثـ القى السيد رئيس الوفد البمغاري العراؽ بتوث
كممة شكر فييا العراؽ عمى اتاحة الفرصة لالطالع عمى معالـ النيضة الشاممة التي يشيدىا 

 (42)العراؽ 

تـ التوقيع عمى خطة لمتعاوف الثقافي  8974وفي الحادي والعشريف مف تشريف الثاني 
وتضمنت الخطة التعاوف بيف البمديف في  8976-8975عممي بيف العراؽ بمغاريا لعامي وال

مجاالت الثقافة واالعالـ والتربية وتبادؿ الخبراء واألساتذة والمقاعد التدريبية والتدريسية بيف 
 (43)جامعات البمديف والمساىمة في اعداد بحوث عممية مشتركة 
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ف الجميورية العراقية وجميورية بمغاريا الشعبية وتنفيذا لخطة التعاوف الثقافي بي
رشحت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ثالثة مف اعضاء الييئة التدريسية بكمية الطب 
بجامعة بغداد بفروع التشريح والطب الفيزيولوجي أللقاء المحاضرات في جامعات بمغاريا في 

يف البمديف والذي يقضي بتبادؿ الزيارات مواضيع اختصاصاتيـ ضمف البرنامج المتفؽ عميو ب
 (44)والخبرات العممية وتشجيع القياـ ببحوث عممية مشتركة وتبادؿ المقاعد التدريسية والتدريبية 

وغادر الى بمغاريا وفد طالبي مف كمية اليندسة قسـ اليندسة الميكانيكية بجامعة 
أتي زيارة الوفد الطالبي تنفيذا بغداد لمتدريب في معاىدىا وورشيا الصناعية لمدة شير وت

 (45)لخطة التعاوف الثقافي بيف العراؽ وبمغاريا 

زار وفد اكاديمي مف كمية الطب البيطري في جامعة بغداد بزيارة الى بمغاريا أللقاء 
بعض المحاضرات في معاىد الطب فييا تنفيذا لخطة التعاوف الثقافي المعقودة بيف البمديف 

ارة التعميـ العالي والبحث العممي وقاؿ اف الوزارة أبمغت السمطات اعمف ذلؾ مصدر في وز 
البمغارية المختصة بذلؾ كما اشعرتيا برغبتيا في ارساؿ وفد طالبي مف الكمية نفسيا يتألؼ 

 (46)طالبا وطالبة وثالثة مدرسيف لمقياـ بالتدريب العممي في المعاىد البيطرية البمغارية ۰۲مف 
االسبوع الثقافي ابتداء مف السابع و العشريف مف شير كانوف وستشيد بغداد بداية 

اسبوعا ثقافيا بمغاريا يتضمف عددا مف عروض الرقص والغناء الفولكموري و  8976الثاني 
فنانا إلقامة اسبوع لمفمـ البمغاري في قاعة  65كالسيكي وستصؿ فرقة بمغارية تتكوف مف 
  (47)المتحؼ الوطني لمفف الحديث  الخمد ومعرض الصور الفوتوغرافية في بناية

األسبوع الثقافي البمغاري بأقامة  8976بدأ مساء السابع والعشريف مف كانوف الثاني 
حفؿ فني في قاعة الخمد وحضر الحفؿ عدد مف الوزراء والمسؤوليف أضافة الى الوفد البمغاري 

الوكيؿ األوؿ لوزارة الثقافة والفف في  Lobumir Pablovالذي ضـ ولوبومير بابموؼ 
جميورية بمغاريا الشعبية وعدد مف السفراء العرب واألجانب في بغداد والقيت في بداية الحفؿ 
کممة وزارة االعالـ التي رحبت بإقامة االسبوع الثقافي البمغاري في بغداد لمتعريؼ بالتطور 

ير وتعزيز العالقات الوثيقة بيف بمغاريا الفني والثقافي لمشعب البمغاري الصديؽ وبيدؼ تطو 
والعراؽ واكد أف الثقافة والفف مظير مف مظاىر الحضارة والتقدـ في المجتمعات اإلنسانية واف 
ابرازىا وعرضيا مف خالؿ االسابيع الثقافية والزيارات المتبادلة بيف األصدقاء يعتبر جسرا مف 

 (48)ز مف عالقات بعضيا ببعض الجسور التي تربط بيف الحضارات البشرية وتعز 
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استقبؿ السيد عامر الخشالي محافظ البصرة بمكتبو السيد بوبموؼ وكيؿ وزارة الثقافة 
والفنوف البمغارية مع اعضاء الفرقة البمغارية لمفنوف الشعبية وعبر السيد المحافظ لمسيد بوبموؼ 

فنوف رسالة كبيرة خاصة حيف عف سروره لزيارة الفرقة الفنية البمغارية لممحافظة وقاؿ اف لم
تكوف ىادفة فيي تسيـ في تحقيؽ التقدـ والنمو لممجتمع وتؤكد المحبة والوطنية الصادقة 
وشكر السيد بوبموؼ السيد الخشالي عمى االستقباؿ الودي وقاؿ لقد قوبمنا بحفاوة وود خالؿ 

ا وقاؿ أف زيارة الفرقة الفنية زيارتنا العراؽ واشار الى العالقات الودية قائمة بيف العراؽ وبمغاري
 (49)البمغارية لمعراؽ تأكيد لحسف ىذه العالقات وىي احدى الجسور الثقافية التي تربط بيننا 

بمحاضرة  8976وافتتحت جمعية اتحاد المكتبييف العراقييف موسميا الثقافي لعاـ 
المكتبة الوطنية في لممستشرقة البمغارية سنويانكا كندروفا بعنواف )المخطوطات الشرقية في 

 (50)صوفيا( 
غادر الى بمغاريا وفد برئاسة احساف وفيؽ عبد اهلل في زيارة لمدينة )بوركاس( لمدة 
ثمانية أياـ وذكر احساف أف الزيارة تيدؼ الى التأكيد عمى التأخي بيف مدينتي البصرة و 

عالـ التقدـ والتطور بوركاس وتقوية اواصر الصداقة والتعاوف بينيما كما سيطمع الوفد عمى م
في المدينة البمغارية ويذكر اف وفدا بمغاريا مف مدينة بوركاس كاف قد زار مدينة البصرة خالؿ 

 (58) 8974عاـ 
 Stancoستانكو تودوروؼ  8976كانوف االوؿ  9وصؿ الى محافظة بابؿ صباح 

Todorov  ة المناطؽ األثرية رئيس وزراء جميورية بمغاريا والسادة اعضاء الوفد المرافؽ لزيار
ىناؾ وكاف في استقباؿ السيد تودوروؼ عند مدخؿ مدينة الحمة السيد ىاشـ قدوري محافظ 
بابؿ وزار تودوروؼ مدينة بابؿ االثرية حيث اطمع عمى معالميا االثارية القديمة وبعد انتياء 

وؼ رئيس وزراء الزيارة غادر مع اعضاء الوفد المرافؽ لو الى بغداد وزار السيد ستانكو تودور 
جميورية بمغاريا الشعبية وعدد مف أعضاء الوفد المرافؽ لو المتحؼ العراقي واطمع الضيؼ 
البمغاري خالؿ الزيارة عمى المعروضات التي تمثؿ حضارة وادي الرافديف عمى مر العصور 

كممة في سجؿ الزيارات جاء  Todorov وفي ختاـ زيارتو لممتحؼ سجؿ السيد )تودوروؼ(
) بكؿ االعجاب زرنا المتحؼ العراقي وتعرفنا بمعروضاتو الوحيدة في العالـ عمى و  فييا

الحضارة التي امتدت االؼ السنيف لشعوب عاشت ما بيف النيريف وىي احدي الينابيع 
لمحضارة العالمية حيث اف الشعب العراقي وىو وريث شرعي ليذه الحضارة العالمية القديمة 
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جديدة بعد ذلؾ توجو الوفد الضيؼ الی مبنى السفارة البمغارية حيث أف يبني بنجاح حياتو ال
 (52)كاف باستقبالو ىناؾ السيد سفير جميورية بمغاريا الشعبية واعضاء السفارة 

عمى متف طائرة خاصة السيد  8976كانوف االوؿ  80وصؿ الى الموصؿ صباح 
ا الشعبية والوفد المرافؽ لو رئيس وزراء جميورية بمغاري Stanco Todorovستانكو تودوروؼ 

في زيارة قصيرة لمحافظة نينوى واستقبؿ الضيؼ البمغاري لدى وصولو في المطار السيد خالد 
عبد عثماف محافظ نينوى محمد حمزة الحزب وكبار المسؤوليف في المحافظة ورؤساء 

تودوروؼ  االتحادات والمنظمات المينية والجماىيرية وبعد استراحة قصيرة في المطار زار
والوفد المرافؽ لو متحؼ الموصؿ واطمع عمى حضارة وادي الرافديف واستمع الى شرح مفصؿ 
عف تاريخ نينوی وحضارتيا العريقة واشاد الضيؼ البمغاري بما شاىده مف آثار تمثؿ اقدـ 
الحضارات االنسانية وسجؿ كممة في سجؿ زيارات المتحؼ جاء فييا آف مدينة الموصؿ في 

ر الحضارات مختمفة والمعروضات مف ىذا المتحؼ تدؿ عمى عبقرية ىذا الشعب مركز جبا
 (53)الذي ىو وريث شرعي لمتقاليد الفنية العراقية 

بتسع دورات تدريبية في  8978وتشارؾ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية خالؿ عاـ 
تاسعة لمجنة العراقية المجاؿ التربوي واالجتماعي تنظـ في بمغاريا بموجب بروتوكوؿ الدورة ال

البمغارية المشتركة لمتعاوف االقتصادي والعممي والفني وتتضمف الدورات مواضيع في 
إحصائيات التشغيؿ واأليدي العاممة و اقتصاديات العمؿ وعالقات العمؿ و الرعاية 
االجتماعية وادارة السجوف وتأىيؿ وتدريب السجناء اضافة الى مواضيع رعاية المعوقيف مف 

 (54)لمتخمفيف عقميا والصـ والبكـ والسالمة المينية ا
 المحور الثاني : التعاون في مجال االعالم :

إف التطور السريع و ظيور المدف الكبرى وما تالىا مف مراحؿ , وتشابؾ مصالح 
المجتمعات , أدى ذلؾ إلى تغير نمط االتصاؿ بيف أفراد المجتمع , وانتشرت وسائؿ اإلعالـ 

واالذاعة والتمفزيوف وتطورت وسائؿ و تقنية بث التأثير المعرفي والعممي  الجماىيرية
فاستخدمت وسائؿ اإلعالـ عمى اختالفيا , وذلؾ لتأثيرىا القوي في حياة الفرد اليومية بشكؿ 
كبير واصبحت جزءا رئيسا مف ثقافة الفرد لذلؾ ابدت الحكومات اىتماما كبيرا بيذه الوسائؿ 

  (55)ؿ في دفع عجمة التقدـ في البالد لما ليا مف دور فعا
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وبناء عمى ذلؾ تـ اكتشاؼ افاؽ عريضة في اتفاقية التعاوف بيف االذاعة والتمفزيوف 
البمغاري والعراقي وقد ىيأت الفرصة ألالؼ المشاىديف لمتمفزيوف العراقي ولمستمعي االذاعة 

يا الشعبية وبالنسبة لمبمغارييف لمتعرؼ عمى المكاسب واالنجازات االشتراكية في جميورية بمغار 
 (56)فأف ومما ال شؾ فيو أف ىناؾ ثمة امكانيات لتطوير التبادؿ الثقافي بيف البمديف 

وبعد ثورة الرابع عشر مف تموز أخذت المشاعر الودية تنمو بيف الشعبيف العراقي 
لنا الرغبة الصادقة والبمغاري اال انو لـ تكف ىناؾ عالقات ثقافية رسمية بيف الدولتيف ىذا واف 

في التعاوف الواسع , وفي المدة األخيرة ازداد حجـ ىذا التعاوف بيف الدولتيف نظرا لمحاجات 
 الضرورية في الوقت الحاضر ووفقا لالتفاقيات الثقافية التي عقدت بيف البمديف ,

وبناء عمى ذلؾ زارت العراؽ فرقة ) السرکس البمغاري ( التي اشتيرت في العراؽ 
صة عند قياـ معرض بغداد الدولي وكذلؾ ىنالؾ زيارات بيف الشبيبة البمغارية والشباب وخا

العراقي ويزداد التعاوف االف في حقؿ اإلذاعة والتمفزيوف والسينما وسيتـ التبادؿ بيف مؤسسة 
لؾ السينما العراقية والسينما البمغارية لتزويد كال الجانبيف افالـ وثائقية وثقافية واخبارية وكذ

ىناؾ اتفاقية لمتعاوف بيف وكالة األنباء العراقية ووكالة األنباء البمغارية . ومف المنتظر أف يتـ 
بيف البمديف تعاوف ثقافي وسنقيـ في بمدنا اسبوعا لمنقافة العراقية , اما اسبوع الثقافة البمغارية 

ف وعف فتح وتحدث عف التعاوف األخوي بيف البمدي ۱۹7۱فسيقاـ في العراؽ خالؿ سنة 
السفارة العراقية والممحقية الثقافية في بمغاريا قائال اننا جدا مسروروف بفتح سفارة وممحقية 
ثقافية في بمغاريا وعند وصوؿ السفير العراقي الى بمغاريا قد تمت لقاءات اخوية وقاؿ السفير 

لعالقات الثقافية العراقي اننا متفائموف بازدياد حجـ التعاوف الدى سيكوف األساس في تطوير ا
والصناعية ونتيجة ليذه الرغبة ستزداد عالقاتنا الثقافية والودية ىذا وأف تنفيذ خطة التعاوف 

سيساعد بال شؾ امكانيات التعاوف بيف المنظمات الثقافة  8۹7۱-8۹7۲الثقافي لسنة 
 (57)والعممية 

السيد تودور وفد بمغاري برئاسة  8970ويصؿ بغداد مساء الثالث عشر مف أيار 
المدير العاـ لإلذاعة والتمفزيوف وعضوية السيد يوجو  Todoro Stoyanovستويانوؼ
 Miklena Nikovan (58)والسيدة ميكمينا نيكوفاف  Yujo Bagfarovبجفاروؼ 

وسيجري الوفد مباحثات مع المسؤوليف تستيدؼ التوقيع عمى اتفاقية في حقؿ االذاعة 
 (59)يا والتمفزيوف بيف العراؽ بمغار 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)432 ) 
 

 اتفاقية التعاون في مجال االذاعة والتمفزيون :
أثناء  8970أيار  87عقد العراؽ وبمغاريا أتفاقية في مجاؿ االذاعة والتمفزيوف بتاريخ 

زيارة رئيس الوفد البمغاري الى بغداد ووقع االتفاقية عف الجانب العراقي محمد سعيد 
حيث عقدت ىذه  Todoro Stoyanovوؼ وعف الجانب البمغاري تودور ستويان (60)الصحاؼ
 (68)االتفاقية 

مف اجؿ توثيؽ عرى الصداقة والتعاوف في مجاؿ االذاعة والتمفزيوف بيف حكومة 
 (62)الجميورية العراقية وحكومة جميورية بمغاريا 

تقرر اف تقوـ الدوائر البمغارية المختصة في التمفزيوف بتصوير فيمـ وثائقي يبيف التقدـ 
االجتماعي ومختمؼ التطورات األخرى في جميورية العراؽ وستقوـ الدوائر العراقية الحضاري 

المختصة في التمفزيوف بتقديـ فيمـ وثائقي مماثؿ الي بمغاريا وأوضح أف ذلؾ رسـ وفقا لتنفيذ 
 االتفاقية التي عقدت بيف الجميورية العراقية والجميورية البمغارية قبؿ فترة ,

اؼ أف الجانبيف سيتبادالف الخبرات والوفود والزماالت والبرامج كما وقاؿ السيد الصح
تنفيذا ليذه االتفاقية واف ىناؾ برنامجا شيريا سيتـ تبادلو بيف الجانبيف وىو برنامج مدة عرضو 

 (63)نصؼ الساعة وىو برنامج اعالمي لمتعريؼ 

ير وفد صحفي بمغاري برئاسة نائب رئيس تحر  8970حزيراف  24زار بغداد في 
جريدة الحزب الشيوعي البمغاري وقد استقبمو في المطار اعضاء الييئة التحضيرية لنقابة 
الصحفييف العراقييف والسيد السفير البمغاري في بغداد وممثؿ عف وزارة الثقافة واالرشاد واجرى 
الوفد خالؿ مكوثو في بغداد مباحثات مع نقابة الصحفييف اؿ تستيدؼ دعـ وتطوير العالقات 

 (64)يف صحفييف العراؽ وبمغاريا ب
اجتماع بيف وفد يمثؿ اتحاد  8970حزيراف  26وعقد في مقر نقابة الصحفييف في 

نائب رئيس  Ivan Donfالصحفييف في جميورية بمغاريا الشعبية برئاسة السيد ايفاف دونؼ 
تحرير صحيفة )وابوتني جاسكي دبمو( لساف حاؿ الحزب الشيوعي البمغاري وعضوية السيد 

رئيس دائرة العالقات الدولية في اتحاد الصحفييف البمغار وبيف الييئة  Tomofتوموؼ 
التحضيرية لنقابة الصحفييف في العراؽ برئاسة السيد عبدالمجيد الونداوي نائب النقيب األوؿ 

بحث الجانباف السبؿ الكفيمة بتطوير عالقات الصداقة والتعاوف بيف صحفيي العراؽ  وقد
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والصحفييف البمغار ىذا وسيعقد الجانباف اجتماعا ثانيا لمواصمة المباحثات ومف المنتظر منيا 
 (65)اف يصدر بياف مشترؾ عف نتائج ىذه المباحثات واتفاؽ التعاوف الذي يتوصؿ اليو الطرفاف

نائب رئيس  Ivan Donfفد الصحفي البمغاري برئاسة السيد ايفاف دونؼ وقاـ الو 
تحرير صحيفة )وابوتني جاسكي دبمو( بزيارة وكالة االنباء العراقية صباح الثامف والعشريف مف 

وقد اجتمع الوفد مع السيد بيجة شاكر المدير العاـ لوكالة األنباء العراقية  8970حزيراف 
مة حوؿ تعاوف اجيزة االعالـ بيف البمديف الصديقيف وبصورة خاصة وجرى البحث خالؿ المقاب

بيف وكالة األنباء العراقية ووكالة األنباء البمغارية وقاـ الوفد بعد ذلؾ بجولة في أقساـ الوكالة 
 (66) واطمع عمى تنظيماتيا وسير العمؿ فييا

وحكومة جميورية وتـ التصديؽ عمى اتفاقية التعاوف بيف حكومة الجميورية العراقية 
 8970بمغاريا الشعبية في مجاؿ االذاعة والتمفزيوف التي سبؽ اف تـ التوقيع عمييا في ايار 

وقد جاءت خطوة الحكومة العراقية ىذه رغبة منيا في توثيؽ عرى التعاوف بيف العراؽ وبمغاريا 
ئمة بيف البمديف في مجاؿ االذاعة والتمفزيوف وانطالقا مف روح التعاوف الثقافي والفني القا

ولغرض تبادؿ الخبرات والمواد بينيما ففي مجاؿ اإلذاعة سيتبادؿ الطرفاف المتعاقداف بصورة 
دورية او بناء عمى طمب احدىما برامج موسيقية فنية وفولكمورية وشعبية وعممية وبرامج 

ي االقتصاد األطفاؿ والشباب وكذلؾ الريبورتاجات ) التغطيات االعالمية( او اية مادة أخرى ف
او الحضارة او الرياضة في كؿ مف العراؽ وبمغاريا وفي مجاؿ التمفزيوف يتبادؿ الطرفاف افالما 
تمفزيونية تبحث في االدب والفف والحضارة والرياضة وأفالما اخبارية کما يتفؽ الطرفاف بموجب 

بشكؿ مندوبيف ىذه االتفاقية عمى تبادؿ اإلنتاج والخبرة التقنية عف طريؽ ارساؿ البعثات 
ووفود عمى المستوييف اليندسي والفني مف أجؿ المشاركة في الخبرة ولتقوية اواصر التعاوف 

 (67)بيف البمديف 
الوفد الثقافي الى احتفاالت األسبوع  8972عاد الى بغداد مساء السادس مف أذار 

مطيري المدير العاـ الثقافي العراقي الذي اقيـ في صوفيا وضـ الوفد الذي ترأسو السيد كريـ ال
لدار الحرية والطباعة عددا مف المسؤوليف في وزارة االعالـ وبعض األدباء والشعراء والفنانيف 
وتحدث المطيري عف نشاط الوفد حيث ذكر بآف فعاليات فنية وثقافية متنوعة قدميا اعضاء 

اف عروض الفرقة  الوفد خالؿ احتفاالت األسبوع والقت اقباال مف األصدقاء البمغارييف واضاؼ
القومية لمفنوف الشعبية التي كانت ضمف الوفد والموحات التي عرضت في معرض مف الرسـ 
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الذي اقيـ بالمناسبة نالت اعجاب الجميور البمغاري وقد عرضت خالؿ االسبوع ايضا االفالـ 
 (68)الوثائقية العراقية في أغمب دور السينما في صوفيا 

عمى خطة عمؿ لمتعاوف  8973الخامس عشر مف أب وجرى التوقيع في صوفيا في 
ووقع الخطة عف العراؽ  8975 -8974في حقؿ االذاعة والتمفزيوف بيف العراؽ وبمغاريا لعاـ 

المدير العاـ لممؤسسة العامة لإلذاعة والتمفزيوف والسينما ووقعيا  السيد محمد سعيد الصحاؼ
رئيس لجنة الدولة لإلذاعة  Todoro Stoyanovعف بمغاريا السيد تودور ستويانوؼ 

 (69)والتمفزيوف التابعة لمجمس الوزراء في بمغاريا 
وتيدؼ خطة العمؿ التي وقعت تنفيذا التفاقية التعاوف المبرمة بيف المؤسستيف عاـ 

الی تبادؿ الخبرات في المجاالت الثقافية والمسرحية واالدبية والموسيقى وبرامج الشباب  ۱۹70
 (70)وافالـ التسمية لألطفاؿ  واألخبار المصورة

غادر الى صوفيا عبد الغني عبد الغفور مدير اذاعة  8974في الخامس مف حزيراف 
صوت الجماىير ألجراء اتصاالت لتنفيذ اتفاقية التعاوف االذاعي والتمفزيوني المعقودة بيف 

يف البمديف وتأتي والبحث في امكانية انتاج افالـ وثائقية مشتركة ب ۱۹7۰العراؽ وبمغاريا عاـ 
 (78)ىذه الزيارة مف أجؿ تمتيف وتقوية العالقات الثقافية بيف البمديف 

افتح السيد محمد جاسـ االميف وكيؿ وزارة االعالـ  8976كانوف الثاني  27وفي 
معرض الفف والصور لجميورية بمغاريا الشعبية وضـ المعرض الذي أقيـ في قاعة المتحؼ 

صورة فوتوغرافية تمثؿ مختمؼ اوجو  840قطعة في فف الجرافيؾ و 35الوطني لمفف الحديث 
الحياة في بمغاريا وتضمف المعرض اييا صور عف زيارات كبار المسؤوليف في البمديف لبغداد 
وصوفيا وحضر افتتاح المعرض عدد مف المسؤوليف واسع مف المواطنيف ىذا واقيـ المعرض 

 (72)داد لمناسبة االسبوع الثقافي البمغاري في بغ
وتعزيزا لمتعاوف الثقافي بيف العراؽ وبمغاريا استقبؿ السيد محمد جاسـ االميف وكيؿ 

الوفد الثقافي البمغاري برئاسة  8976وزارة االعالـ بمكتبو صباح التاسع والعشريف مف شباط 
ورحب السيد وكيؿ الوزارة بالوفد متمنيا لو  Prakuman Stbwenالسيد براکوماف ستبوويف 

جاح في جولتو التي تأتي تنفيذا التفاقية التعاوف العراقي البمغاري في مجاالت الثقافة الن
الجماىيرية واعرب السيد ستبوويف في ختاـ المقابمة عف شكره لموزارة ألعدادىا برنامجا لزيارة 

 (73)عدد مف محافظات البالد اطمع واعضاء الوفد مف خاللو عمى التطور الذي يشيده العراؽ 
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بروتوكول التعاون في حقل االذاعة بين مؤسسة االذاعة البمغارية والمؤسسة 
 العامة لإلذاعة والتمفزيون العراقية :

التوقيع عمى  8977نيساف  27تـ في المؤسسة العامة لإلذاعة والتمفزيوف في 
مر بروتوكوؿ لمتعاوف االذاعي والتمفزيوني بيف العراؽ وبمغاريا ووقع البروتوكوؿ الذي يست

عاميف عف الجانب العراقي السيد طو ياسيف حسف وكيؿ وزارة االعالـ وعف الجانب البمغاري 
السيد مدير التمفزيوف البمغاري . وينظـ البرتوكوؿ اسس التعاوف في حقؿ تدريب األيدي 
العراقية عمى مختمؼ االختصاصات اإلذاعية والتمفزيونية لدى الجانب البمغاري وكذلؾ تبادؿ 

والمعمومات المختمفة في فنوف االذاعة والتمفزيوف واالفالـ والبرامج بضمنيا برامج  البرامج
األعياد الوطنية لكال البمديف وبموجب البروتوكوؿ ستقدـ التسييالت الالزمة لموفود والمراسميف 

 (74)والمحرريف والعامميف في مختمؼ المجاالت اإلذاعية والتمفزيونية

فاقية التعاوف في حقؿ الراديو والتمفزيوف بيف جميورية مف ات( ۱۱وبموجب المادة )
وعمى ضوء دعـ ىذا  8970أيار  87بمغاريا والجميورية العراقية التي وقعت في بغداد في 

التعاوف اتفقت االذاعة البمغارية والمؤسسة العامة لإلذاعة والتمفزيوف العراقية عمى توقيع 
 (75)8978و  8977اديو لمسنوات بروتوكوؿ العمؿ ىذا لمتعاوف في مجاؿ الر 

بثالث نسخ بالمغات البمغارية والعربية  8977/  4/  27كتب ووقع في بغداد بتاريخ 
واالنكميزية وتكوف كؿ منيا ذات قوة واحدة وفي حالة االختالؼ يكوف النص االنكميزي نافذ 

 (76)المفعوؿ

رية التي خاضيا طو اختتمت المباحثات العراقية البمغا 8978كانوف الثاني  6وفي 
محيي الديف معروؼ نائب رئيس الجميورية في صوفيا وقد عبر الجانباف العراقي والبمغاري 
عف تقديرىما لما تمخضت عنو زيارة نائب رئيس الجميورية والوفد المرافؽ لو الى بمغاريا وبعد 

التفاؽ الثقافي والعممي انتياء الجمسة الختامية تـ التوقيع عمى وثيقة تتعمؽ بالبرنامج التنفيذي ل
 (77) ۱۹7۹ -۱۹7۱بيف البمديف لعامي 

 المحور الثالث : التعاون في مجال الرياضة والشباب :
شيدت الرياضة في بمغاريا خالؿ سنوات الخمسينات والستينات تطورا ممحوظا فقد    

ب الساحة ناؿ الرياضيوف والرياضيات في مسابقات عديدة منيا رفع األثقاؿ والمصارعة والعا
والميداف وكرة السمة وغيرىا الكثير مف الجوائز في بطوالت دوؿ البمقاف والبطوالت األوربية 
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والعالمية واألولمبية , واخذ االتحاد البمغاري لمتربية الرياضية يوطد عالقاتو مع اكثر مف 
 تحررة حديثا.خمسيف دولة في اوربا وافريقيا واسيا وأميركا الالتينية وخاصة مع تمؾ الدوؿ الم

أضافة الى الدوؿ النامية التي ارتبطت بمغاريا معيا بعالقات رياضية و مشتركة   
ومنيا العراؽ والجزائر وسورية ولبناف وتونس ونيجيريا وغانا وتنزانيا وغيرىا ويمكف القوؿ أف 

ثر الكبير العالقات الرياضية التي تتوطد يوما بعد يوـ بيف بمغاريا والدوؿ الصديقة كاف ليا األ
 في اقامتو فعاليات مشتركة بيف رياضي ىذه الدوؿ

بدأ التعاوف الرياضي بيف البمديف يتطور نتيجة مفاوضات ايجابية  8968منذ عاـ   
مثمرة دارت بيف ممثمي المجمس المركزي لالتحاد البمغاري لمتربية البدنية والرياضية وبيف 

بمغاريا والعراؽ بزيارات متبادلة لتوطيد ىذا  ممثمي وزارة الشباب العراقية وستقوـ وفود مف
 (78)التعاوف 

وتعزيزا لمعالقات الرياضي بيف البمديف غادر الى بمغاريا وفد كرة القدـ الرياضي لمفرقة 
الثانية ألجراء سمسمة مف المقاءات الودية مع الفرؽ العسكرية البمغارية ويراس الوفد العقيد کامؿ 

 (79)القدـ فرع کرکوؾ ورئيس المجنة الرياضية في الفرقة الثانية محمد عمي رئيس اتحاد كرة 

واجريت عمى ارض ممعب الشعب مباراة كرة قدـ ودية بيف نادي القوة الجوية وبيف 
فريؽ رودبا البمغاري حيث انتيت المباراة بفوز القوة الجوية بيدؼ الالعب سامي حكاؾ في 

ري ىذه المباريات بيف الفرؽ العراقية والبمغارية مف الشوط االوؿ بضربة جزاء وتج 40الدقيقة 
 (80)نتيجة لزيادة العالقات الثقافية بيف الطرفييف بشكؿ كبير ورغبة الطرفيف بتطويرىا باستمرار 

عميد كمية التربية الرياضية بجامعة بغداد المشاركة في  (88)قرر السيد غالب رنكة 
نة صوفيا بأبرز رياضي العاب الساحة والميداف في الدورة العالمية لمجامعات التي تقاـ في مدي

الجامعة وتأتي خطوة العميد ىذه ايمانا منو بفسح المجاؿ اماـ ابطاؿ الجامعة لخوض سباقات 
عمى مستوى دولي مف أجؿ تحسيف ارقاميـ في تطويرىا خاصة واف ابرز المتسابقيف سيكونوف 

عة بغداد تضـ رياضييف وبمستوى في الدورة وتعتبر ىذه خطوة ايجابية وخاصة اف جام
 (82)جيد

وصؿ فريؽ جامعة صوفيا الى العاصمة بغداد وخاض مباراتو االولى بالكرة الطائرة 
وذلؾ عمى ممعب كمية  8970مع منتخب جامعة بغداد في مساء الرابع عشر مف نيساف 

 (83)التربية الرياضية بتحكيـ حكـ بمغاري والسيد اياد العزاوي 
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وقع االتحاد العاـ لشباب العراؽ واتحاد الشبيبة  8974ف كانوف االوؿ وفي الرابع م
الديمتروفية الشيوعية في بمغاريا عمى بروتوكوؿ لمتعاوف بينيما وتضمف البروتوكوؿ اقامة 
تعاوف مشترؾ بيف االتحاديف في مختمؼ المجاالت وتبادؿ الخبرات والتجارب بينيا والقياـ 

ما وتوثيؽ العالقات والصالت بيف شبيبة العراؽ وبمغاريا ووقع بزيارات متبادلة بيف اعضائي
البروتوكوؿ عف الجانب العراقي السيد كريـ المال رئيس االتحاد العاـ لشباب العراؽ ووقعو عف 

اميف السر في اتحاد الشبيبة  Atatas Dimitrovجانب شبيبة بمغاريا السيد اتتاس ديمتروؼ 
البمغارية وقد جرى التوقيع عمى البروتوكوؿ اثناء زيارة يقوـ بيا وفد مف اتحاد الشباب الى 

 (84) جميورية بمغاريا الشعبية

بروتوكول لمتبادل والتعاون الرياضي بين وزارة الشباب العراقية والمجمس المركزي 
 : ياضةلالتحاد البمغاري لمتربية البدنية والر 

تمبية لدعوة المجمس المركزي لالتحاد البمغاري لمتربية البدنية والرياضية زار جميورية 
وفد مف وزارة الشباب في الجميورية  8974كانوف االوؿ عاـ  26 - 89بمغاريا الشعبية بيف 

شوقي كؿ مف العراقية برئاسة الدكتور امير اسماعيؿ حقي مدير الشباب العاـ وضـ الوفد 
احمد مدير االلعاب الرياضية العاـ وكامؿ فزع جاسـ الزوبعي مدير في العالقات عبود 
 العامة,

وقد جرت خالؿ اقامة الوفد محادثات حوؿ التعاوف الرياضي والتبادؿ الرياضي بيف 
 -:( 85)البمديف واشترؾ في المحادثات عف الجانب البمغاري 

اقية واالتحاد المركزي لمتربية ورغبة مف مسؤولي وزارة الشباب في الجميورية العر 
البدنية والرياضة في توطيد الصداقة الخالصة القائمة بسف شعبي الجميورية العراقية 
وجميورية بمغاريا الشعبية وبيدؼ مواصمة توسيع الروابط في ميداف التربية البدنية والرياضة 

 (86) 8976 - 8975بيف البمديف اتفقوا عمى البرنامج التالي لعامي 

 اوال : تبادل الكوادر الرياضية :
سيرسؿ الجانب البمغاري لمعمؿ في العراؽ عف طريؽ مؤسسة ) تكنو امبكس(  -8

Techno Impex  مدربا واحدا في كؿ نوع مف االلعاب  75التجارية الحكومية خالؿ عاـ
جانب رفع االثقاؿ ( سيقدـ ال -السباحة  -المصارعة الحرة  -) المالكمة  -الرياضية التالية :

الى وزارة الشباب في العراؽ االوصاؼ  8975البمغاري حتى نياية شير كانوف الثاني 
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الرياضية لالختصاصييف المقترحيف المذيف سيعقد الجانب العراقي بعد موافقتو عمييـ االتفاقات 
 الالزمة مع مؤسسة تكنو امبكس التجارية الحكومية بشأنيـ .

لمعمؿ في العراؽ عف طريؽ  8976سيرسؿ الجانب البمغاري خالؿ عاـ  -2
مؤسسة تكنو امبكس التجارية الحكومية مدربا واحدا في كؿ مف الجمباز , الكرة الطائرة , وكرة 

 السمة , والعاب الساحة الميداف .
سيرسؿ الجانب العراقي اخصائييف رياضييف لكي يتعرفوا خالؿ مدة شير  -3

 -يمي : واحد عمى تجربة االتحادات الرياضية البمغارية كما
وستستقبؿ جميورية بمغاريا  8975سيرسؿ العراؽ خالؿ شير شباط او اذار  - أ

الشعبية مدربتيف اثنيف في كؿ مف المالكمة والمصارعة والسياحة ذلؾ لتبادؿ الخبرة خالؿ مدة 
 شير واحد .
وستستقبؿ جميورية بمغاريا الشعبية ثمانية  8976سيرسؿ العراؽ خالؿ عاـ   - ب

 رياضية التي يرسؿ الجانب البمغاري أخصائييف منيا لمعمؿ في العراؽ .مدربيف باأللعاب ال
عددا يصؿ الى عشرة اخصائييف  8975سيرسؿ الجانب البمغاري خالؿ عاـ  -4

بمغار لمدة خمسة عشر يوما ويتضمف ذلؾ طبيب رياضي واحد , وذلؾ لمقياـ بتقديـ المساعدة 
عف عدد وانواع االلعاب الرياضية التي وسيعمف  8975محميا وحتى نياية شير كانوف الثاني 
 (87)يرغب اف يحصؿ عمى المساعدة بيا 

ستقبؿ جميورية بمغاريا الشعبية اربعة اخصائييف عراقييف لتحضير الدكتوراه  -5
 -في معيد التربية البدنية العالي ) غ , ديمتروؼ( ضمف الشروط التالية :

 عمـ المغة البمغارية ..مدة تحضير الدكتوراه ثالثة سنوات اضافة الى سنة ت - أ
دوالر امريكي شيريا وسيحصؿ  72سيدفع كؿ مف طالب الدكتوراه مبمغ   - ب

 ليفة كزمالة دراسية . 820مقابميا عمى مبمغ 
ستقدـ لطالب الدكتوراه مقابؿ اجرة زىيدة غرفة في دار الطمبة بمعدؿ   - ت

 شخصيف في كؿ غرفة .
بمغارية المختصة لقبوؿ سيقدـ الجانب البمغاري المساعدة اماـ الجيات ال -6

طالب عراقي واحد بزمالة دراسية في معيد التربية البدنية العالي ) غ, ديمتروؼ( ويبمغ 
 الجانب العراقي عف نتائج الخطوات المتخذة في حينو .



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)439 ) 
 

سيقبؿ الجانب البمغاري طبيب عراقي رياضي واحد لتبادؿ الخبرة لمدة تصؿ  -7
 حتى شيريف .

 : ثانيا : اسبوع الصداقة
بيدؼ التعارؼ المتبادؿ بشكؿ افضؿ بيف شباب ورياضي جميورية بمغاريا الشعبية 
والعراؽ اتفؽ الجانباف عمى تنظيـ اسابيع سنوية لمصداقة . وسيقاـ االسبوع االوؿ لمصداقة في 

وسيشترؾ فيو مف الجانب البمغاري فريؽ بكرة السمة وفريؽ  8975العراؽ خالؿ شير ايموؿ 
ؾ فرقة لمرقصات الشعبية وسيشترؾ قادة بمغاريا مسؤولوف في حمقة دراسية بكرة الطائرة وكذل

 8975لتبادؿ الخبرة وستكوف المجموعة البمغارية ألسبوع الصداقة البمغارية خالؿ شير ايموؿ 
في جميورية بمغاريا  8976شخصا وسيقاـ اسبوع الصداقة خالؿ عاـ  50-40مؤلفة مف 

 (88)عمى مشاركة الجانبيف في االسبوع  الشعبية وسيتـ االتفاؽ فيما بعد

 ثالثا : تبادل المجموعات الرياضية :
سيشترؾ رياضيوف عراقيوف في الفعاليات  في الجمهورية البمغارية : ( أ

 . 8975الرياضية التالية في جميورية بمغاريا الشعبية خالؿ عاـ 
 العاب الساحة والميدان :

سبعة اشخاص ولمدة   8/6الى  5/ 38مف  -بطولة )نارودنا مالديج الدولية(  -8
 اربعة اياـ .
 9/ 28 -20البطولة الدولية لمجنة االولمبية البمغارية وصحيفة ) ستارت ( مف  -2

 خمسة عشر شخصا ولمدة اربعة اياـ .
 المالكمة

 لقاء ثنائي حسب االتفاؽ ثمانية عشر شخصا ولمدة اربعة اياـ . -3
 الجمباز الرياضي

تسعة اشخاص ولمدة خمسة  6/ 85-83بياسانسي الدولية ( مف بطولة ) التني  -4
 اياـ .

 كرة السمة
ستة عشر شخصا  4/ 23- 88البطولة الدولية عمى جائزة صوفيا ) رجاؿ( مف  -5

 ولمدة سبعة اياـ .
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 المصارعة الحرة
 اربعة عشر شخصا ولمدة ستة اياـ.  4/  6- 4بطولة ) دانكولؼ( الدولية مف -6

 سيكيةالمصارعة الكال
اثني عشر شخصا ولمدة ستة  23/3الى 28بطولة ) نيكوال بتروؼ الدولية ( مف  -7

 اياـ .
 الكرة الطائرة

 لقاء ثنائي ) بيف االندية ( حسب االتفاؽ ستة عشر شخصا ولمدة سبعة اياـ . -8
 كرة القدم

لقاء ثنائي بيف منتخبات الفتياف حسب االتفاؽ اثناف وعشروف شخصا ولمدة  -9
 (89)ة اياـ سبع

 ب( في الجمهورية العراقية :
 . 8975سيشترؾ الرياضيوف البمغار في الفعاليات الرياضية في العراؽ خالؿ عاـ 

 المالكمة
 لقاء ثنائي حسب االتفاؽ ثمانية عشر شخصا ولمدة اربعة اياـ . -8

 2 الجمباز الرياضي
 ستة اياـ . لقاء استعراضي الشير الحادي عشر خمسة وعشروف شخصا ولمدة -2
 كرة السمة 
 لقاء ثنائي فتياف الشير الرابع ستة عشر شخصا ولمدة عشرة اياـ. -8

 المصارعة الحرة
لقاء ثنائي ) فريؽ مف الدرجة االولى( اواخر الشير الرابع اربعة عشر شخصا  -4

 ولمدة سبعة اياـ.
 الكرة الطائرة

 ولمدة سبعة اياـ . لقاء ثنائي ) بيف االندية ( حسب االتفاؽ ستة عشر شخصا -5
 كرة القدم

لقاء ثنائي بيف منتخبات الفتياف حسب االتفاؽ اثني وعشروف شخصا ولمدة سبع  -6
 اياـ .
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في  8975اتفؽ الجانباف عمى اف تعمؿ وفود الفرؽ العراقية التي ستشرؾ عاـ  رابعا :
اياـ مف بداية  80البطوالت الدولية بالمصارعة الكالسيكية والمصارعة الحرة وكرى السمة قبؿ 

البطوالت عمما باف اغمب الفرؽ المشاركة في البطولة ستستخدـ اقامة معسكرات تدريبة 
 مشتركة .

سيحاوؿ الجانب البمغاري اف يرسؿ خالؿ شير تموز الى العراؽ واحدا مف  خامسا :
 خيره الرباعيف او فرؽ رفع االثقاؿ البمغارية وذلؾ لالشتراؾ في مباريات استعراضية.

وفدا مؤلفا مف ثالثة  8975اتفؽ الجانباف عمى اف يتبادال خالؿ عاـ  ادسا :س
 اعضاء مف كؿ جانب مف المسؤوليف الرياضييف عف الشؤوف التي تيـ كؿ جانب .

( مف رياضي التجديؼ بالقوارب لممعسكر 40سيستقبؿ الجانب العراقي ) سابعا :
البمغاري مع الرياضييف التجييزات  ( يوما وسيرسؿ الجانب20التدريبي في العراؽ لمدة )

 (90)الالزمة كالقوارب وغيرىا لتسييؿ المعسكر التدريبي 

 اتفؽ الجانباف عمى تبادؿ االفالـ والمطبوعات ذات المواضيع الرياضية  ثامنا :
اتفؽ الجانباف عمى تشكيؿ لجنو مشتركو دائمو يشترؾ فييا ثالثة مندوبيف  تاسعا :

ـ التبادؿ والتعاوف الرياضي بينيما واالتفاؽ عمى ذلؾ يتـ تبادؿ عف كؿ جانب ميمتيا تقي
 االقتراحات و اسماء اعضاء المجنة المشتركة الدائمة في وقت الحؽ

مف قبؿ  8976سيتـ االتفاؽ عمى تبادؿ المجموعات الرياضية خالؿ عاـ  عاشرا :
 8975المجنة المشتركة الدائمة خالؿ خريؼ عاـ 

انباف عمى اقامو اتصاالت وثيقو والتعاوف في نشاطيما في اتفؽ الج الحادي عشر:
 المنظمات الرياضية الدولية

اتفؽ الجانباف عند تبادؿ المجموعات الرياضية والوفود عمى التقيد  الثاني عشر :
 بالشروط المالية التالية :

يأخذ الجانب الضيؼ عمى عاتقو نفقات السفر حتى عاصمو البمد المضيؼ ويأخذ 
المضيؼ عمى عاتقو نفقات التنقالت الداخمية والسكف والطعاـ ويدفع رسـو المطارات الجانب 

ويدفع ايضا مصروؼ جيب بحدود دوالريف امريكييف لمشخص الواحد بالعممة المحمية ويأخذ 
الجانب المضيؼ عمى عاتقو نفقات تقديـ المساعدة الطبية لألعضاء والمجموعات والوفود 

 لممرض اثناء زيارتيـ الرياضية الذيف يتعرضوف
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يمكف اجراء تعديالت المحتممة عمى ىذا البروتوكوؿ فقط باتفاؽ  الثالث عشر:
 الجانبيف كتابيا

وعد ىذا البروتوكوؿ بالمغتيف البمغارية و العربية ولكؿ مف النصيف نفس  الرابع عشر:
 (98)القوه 

 لجمهوريةعن المجمس المركزي لالتحاد البمغاري     عن وزارة الشباب في ا
 لمتربية البدنية والرياضة                    العراقية

 ت. مارتينسكي                الدكتور امير اسماعيل حقي
 الرئيس                     مدير الشباب العام

 1974كانون االول  25صوفيا في 
ؾ في واعمف مصدر مسؤوؿ في اتحاد كرة السمة العراقي أف المنتخب الوطني سيشار 

واضاؼ  8975نيساف  23-86دورة الصداقة الدولية التي ستقاـ في بمغاريا لمفترة مف 
المصدر اف زيارة المنتخب الوطني الى بمغاريا تأتي ضمف بروتوكوؿ التعاوف الرياضي 

 (92)المعقود بيف العراؽ وبمغاريا 
لعراؽ اعمف السيد ماجد القيسي سكرتير اتحاد المالكمة اف ا 8975شباط  3وفي 

 8975سيشارؾ في الدورة التدريبية الدولية بالمالكمة والتي ستقاـ في بمغاريا خالؿ شير اذار 
وقاؿ أف االتحاد رشح المدربيف مضر محمود سيرت وناىض حسيف لممشاركة في ىذه الدورة 
التي تدخؿ ضمف بروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف البمديف كما فاتح االتحاد مديرية 

بموجب  8975لعاب الرياضية بوزارة الشباب الستقداـ اخصائي بمغاري في نيساف اال
 (93)البروتوكوؿ نفسو لتقديـ المساعدة لممدربيف العراقييف وفرؽ االتحاد 

ووصؿ الى بغداد فريؽ بمغاري بالمصارعة ألجراء نزاليف ودييف في العراؽ الجاري 
البمديف وقاؿ السيد ابراىيـ طو سكرتير اتحاد حسب بروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف 

المصارعة العراقي اف الفريؽ البمغاري الذي يتألؼ مف خمسة عشر شخصا بينيـ عشرة 
مصارعيف سيجري نزالو األوؿ في محافظة كركوؾ فيما يجري نزالو الثاني في محافظة كربالء 

سنة ستقاـ في بغداد  ۱۲تحت سف وذكر اف بطولة العراؽ بالمصارعة الحرة والرومانية لمفتياف 
 (94) 8975نيساف  ۱7الى  24لمفترة مف 
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وخاض الفريؽ البمغاري لممصارعة نزالو الودي الثاني مع المنتخب الوطني في كربالء 
عمى ارض مركز شباب كربالء وتأتي ىذه المباريات وفقا لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي بيف 

 (95)البمديف 
وصؿ الى بغداد مدرب بمغاري بالمالكمة لألشراؼ عمى  8975وفي االوؿ مف أيار 

 (96)تدريب الفرؽ العراقية لمدة شير وفؽ بروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف البمديف 
سمی اتحاد الساحة والميداف فريؽ لتمثيؿ العراؽ في سباؽ دولي سيقاـ في بمغاريا 

حزيراف المقبؿ وفؽ بروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف  2أيار ولغاية  26لمفترة مف 
العراؽ وبمغاريا ويرأس فريؽ المنتخب الوطني الذي سيشارؾ في السباؽ السيد محمد رضا 

ـ موانع 400ابراىيـ ويضـ في عضويتو ستة رياضييف ىـ طالب فيصؿ وحسف كاظـ لركضة 
ـ واحمد شوقي ۱500ح ناجي لركضة ـ وفال۱۲۲وعدناف کنوف وصالح الديف عمواف الركضة 

 (97)حاجي لرمي القرص 

غادر بغداد الى بمغاريا المنتخب الوطني العراقي لمجمناستؾ لممشاركة في بطولة ) 
النسی بياساني( الدولية التي ستقاـ في صوفيا وقاؿ السيد سكرتير اتحاد الجمناستؾ العراقي 

فعاليات ىي الحركات األرضية والحمؽ أف الفريؽ سيضـ ثالثة العبيف يشاركوف في ست 
وحصاف المقابض وحصاف القفز والعقمية والمتوازي يرافقيـ مدرب واداري واشار الى اف مدربا 

لمعمؿ في العراؽ لمدة شير وفؽ بروتوكوؿ  8975بمغاريا سيصؿ الى بغداد في مطمع حزيراف 
ي عمى الدورات التدريبية التي التعاوف الرياضي المعقود بيف البمديف وسيشرؼ المدرب البمغار 

 (98) سيقيميا االتحاد لمدربي األندية الرياضية ومراكز الشباب

 (99)وسيخوض المالكميف العراقييف نزاليـ االوؿ في بمغاريا أماـ نادي سالفيا صوفيا 
ويضـ الفريؽ البمغاري بعض العبي منتخب بمغاريا لمشباب بينيـ ) نيكوالؼ ( 

Nikolaf الفضي لبطولة اوربا لمشباب و ) يانكيؼ وديكوؼ ( حامؿ الوساـ Yankif 
Wdykov  (800)حاممي الوساميف البرونزييف لنفس البطولة 

الى بمغاريا فريؽ عراقي أللعاب  8975أيار  27وفي السياؽ ذاتو غادر بغداد صباح 
وتستمر الساحة والميداف لممشاركة في دورة الصداقة الدولية التي ستبدأ في صوفيا اليـو 

 (808)خمسة اياـ 
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وذكر يحيى زكي اف النتائج التي خرج بيا مالكمونا خالؿ نزاالتيـ الودية مع مالكمي 
نادي سالفيا صوفيا البمغاري تعتبر انجازا کبيرا اذا اخذنا بنظر االعتبار فارؽ االمكانات 

جأة كبيرة وانيـ المتوفرة ىنا وىناؾ واشادت الصحؼ البمغارية بيـ واكدت عمى أنيـ كانوا مفا
 (802) لعبوا بمنتيى الشجاعة

وتعزيزا لمتعاوف الرياضي بيف البمديف جرت مباراة ودية فاز خالليا منتخب شباب 
بغداد بالكرة الطائرة في مباراتو الودية الثانية عمى فريؽ نادي ميتالورؾ بثالثة أشواط مقابؿ ال 

سالفيا ويخوض الفريقاف ىذه  شيء حيث جرت المباراة عمى ممعب نادي لوكوموتيؼ في
 (803)المباريات بموجب بروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف العراؽ وبمغاريا 

غادر الى صوفيا وفد مف منظمة الطالئع التابعة لالتحاد العاـ لشباب العراؽ 
لممشاركة في معسكرات الطالئع البمغارية بدعوة مف منظمة شبيبة ديمتروؼ ويضـ الوفد الذي 
يرأسو عيداف عبد عمواف مف طالئع کرکوؾ خمس اعضاء يمثموف محافظتي ديالی وكركوؾ 
ويشارؾ الوفد خالؿ زيارتو التي تأتي تنفيذا لبروتوكوؿ التعاوف بيف شباب البمديف في فعاليات 
معسكرات الطالئع البمغارية ويقدـ عددا مف الفعاليات التي تعكس نشاطات منظمات الطالئع 

 (804)العراقية 
ويشارؾ اربعة مدربيف عراقييف في دورة تدريبية دولية تقاـ في صوفيا وذلؾ وفؽ 
بروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف البمديف والمدربوف ىـ فائؽ الجسار وحسف سيد جعفر 

 (805)لمسباحة وناىض حسيف ومضر محمود سيرت لممالكمة 
لميداف في بطولة الصداقة الدولية يشارؾ المنتخب الوطني العراقي أللعاب الساحة وا

وسيضـ الوفد العراقي لبطولة  8975التي تنظميا المجنة األولمبية البمغارية في صوفيا لعاـ 
الصداقة رئيس وفد واداريا ومدربا وعشرة رياضييف وسيتـ اختبار الرياضييف العشرة في ضوء 

التحاد كما ستقاـ ليـ تجرية المستويات التي سيقدمونيا في بطولة المناطؽ التي سيقيميا ا
خاصة في ممعب الكشافة لمتأكد مف اىميتيـ لتمثيؿ العراؽ في البطولة المذكورة وقد حدد 

 (806)االتحاد مستويات خاصة يتطمب مف الرياضييف تحقيقيا بغية الترشيح لمسفر الى صوفيا 

يبة غادر بغداد عائدا الى صوفيا وفد اتحاد الشب 8975تشريف الثاني  9وفي 
عضو المكتب التنفيذي لمجنة  Efad Buckdatovالديمتروفية البمغاري برئاسة ايفاد بوکداتوؼ

المركزية لالتحاد مدير دائرة التوجيو المعنوي فييا بعد زيارة لمبالد استمرت اسبوعا بدعوة مف 
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ؿ انيا االتحاد العاـ لشباب العراؽ واعرب بوکداتوؼ عف سروره والوفد المرافؽ لو لمزيارة وقا
اتاحت لنا فرصة التعرؼ عمى النجاحات الكبيرة التي حققيا االتحاد العاـ لشباب العراؽ 

 (807)وخاصة في مجاؿ تنظيـ الطالئع 
البمغاري لمكرة  Locomotiveومف المقرر اف يصؿ الى بغداد فريؽ نادي لوكوموتيؼ 

وف الرياضي المعقود بيف الطائرة ألجراء ثالث مباريات في البالد تنفيذا لبروتوكوؿ التعا
 (808)البمديف

وصؿ بغداد فريؽ بمغاري لكرة السمة ألجراء ثالث مباريات ودية في العراؽ تنفيذا 
لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف البمديف وسيمعب الفريؽ البمغاري مباراتو األولى في 

ثانية في ممعب نادي البالد بمحافظة بغداد ضد منتخب الشرطة فيما سيخوض مباراتو ال
الديوانية الرياضي مع منتخب محافظة القادسية ويمعب مباراتو الثالثة واألخيرة مع منتخب 

 (809)محافظة البصرة عمى ممعب مصمحة الموانئ العراقية 

في قاعة االجتماعات بوزارة  8975بدأت في الثالث والعشريف مف كانوف االوؿ 
ت بيف الجانبيف العراقي برئاسة الدكتور امير اسماعيؿ حقي الشباب الجولة األولى مف المباحثا

مدير االلعاب الرياضية العاـ بوزارة الشباب والسيد نيكوال اندونوؼ معاوف المكتب المركزي 
لمتربية الرياضية والبدنية في بمغاريا وقد استعرض الجانباف العالقات بيف البمديف الصديقيف في 

ميما عمى تطويرىا انطالقا مف العالقات الوطيدة بيف البمديف مجاالت الرياضة والشباب وعم
واكد الجانب البمغاري عمى انو سيضع طاقاتو الرياضية وخبراتو الفنية كافة مف أجؿ تطور 

الجولة الثانية  8975الحركة الرياضية في العراؽ وتبدأ في الرابع والعشريف مف كانوف االوؿ 
 (880)واف وزارة الشباب مف المباحثات بيف الجانبيف في دي

في ديواف وزارة  8975وفي السياؽ ذاتو تـ في الخامس والعشريف مف كانوف االوؿ 
وقد وقع  8976الشباب التوقيع عمی بروتوكوؿ التعاوف الرياضي بيف العراؽ وبمغاريا لسنة 

عامة البروتوكوؿ عف الجانب العراقي الدكتور امير اسماعيؿ حقي مدير االلعاب الرياضية ال
معاوف  Nikolai Andonovبوزارة الشباب وعف الجانب البمغاري السيد نيكوالي اندونوؼ 

االتحاد المركزي لمتربية البدنية في بمغاريا وثمف السيد سفير جميورية بمغاريا الشعبية ببغداد 
الذي حضر توقيع البروتوكوؿ ىذه الخطوة واكد بانيا تأتي كدليؿ عمى عمؽ الروابط بيف 
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ديف المتعاقديف وحضر توقيع البروتوكوؿ عدد مف المسؤوليف عف الحركة الرياضية في البم
 (888)البمديف 

وتـ االتفاؽ بيف الجانبيف العراقي والبمغاري عمى اجراء مباراة بكرة القدـ بيف فريؽ 
 (882)الشرطة العراقي وفريؽ البمغاري 

فريؽ  8976الثاني  حيث سيصؿ الى بغداد في الخامس والعشريف مف شير كانوف
نادي تراكيا بموفديؼ لكرة القدـ وىو مف أندية الدرجة األولى في بمغاريا إلجراء مباراتيف وديتيف 

 (883)في البالد تنفيذا لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف البمديف 
اعمف الدكتور امير اسماعيؿ رئيس االتحاديف العربي والعراقي لممصارعة أف المنتخب 

التي ستقاـ  Nicola Bnrovالوطني بالمصارعة الرومانية سيشارؾ في بطولة )نيكوال بنروؼ( 
في بمغاريا وسيضـ الفريؽ اربعة عشر شخصا واضاؼ اف المنتخب الوطني لممصارعة الحرة 

الدولة التي ستقاـ في مدينة بامبوؿ  Dan Kolffىو االخر سيشارؾ في بطولة )داف کولؼ( 
 ( 884)البمغارية 

ويشارؾ منتخب جامعة بغداد أللعاب الساحة والميداف في بطولة االلعاب الشتوية 
 (885)التي يقيميا االتحاد الدولي لمطمبة لمجامعييف في صوفيا 

ويترأس وفد منتخب جامعة بغداد السيد خالد الراوي ويضـ في عضويتو طالب فيصؿ 
ثية وحسيف عمي لمقفز العالي و عبد مدربا وثالثة رياضييف ىـ صريح عبد الكريـ لمطفرة الثال

 (886)ياردة  60الخالؽ محمد وداعة لركض 
وتعادؿ فريقا منتخب الشباب العراقي ونادي تراكيا بموفديؼ البمغاري بدوف أىداؼ في 
مباراة بكرة القدـ جرت بينيما عمى ممعب الشعب بتحكيـ اسعد خضير وخماس رضا ورحيـ 

 ( 887)ناصر 
موعدا ألجراء المقاء الودي بيف الفريؽ العراقي  8976آب وحدد االتحاد شير 

لمناشئيف و الفريؽ البمغاري الذي سيصؿ الى بغداد تنفيذا لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود 
موعدا إلقامة الدورة التدريبية بأشراؼ الخبير  8976بيف البمديف بينما حدد شير مايس 

 (888)البمغاري 
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منتخب بمغاريا لألشباؿ  8976لخامس مف تشريف االوؿ وصؿ الى بغداد صباح ا
بالمصارعة الحرة ألجراء ثالث مباريات ودية في البالد تنفيذا لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي 

 (889)المعقود بيف البمديف 
ويشارؾ المنتخب الوطني لممالكمة في بطولة دولية تقاـ في صوفيا في تشريف الثاني 

 (820)راقي في البطولة ستة مالكميف رافقيـ ثالثة ادارييف وسيمثؿ الفريؽ الع 8976

وسمى اتحاد األثقاؿ واالجساـ تسعة رباعيف لدخوؿ المسابقات الودية في صوفيا لمفترة 
تنفيذا لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي بيف وزارة الشباب  8976كانوف األوؿ  80-3مف 

يـ كاظـ واياد محمد شالؿ وزيد ياسيف والجيات الرياضية البمغارية والرباعوف ىـ عبدالكر 
وعدناف احمد راضي وضرار حسيف نظاـ وحافظ شياب وحسف ىادي و موسی ىادي ومنير 
عبدالقادر ويضـ وفدنا ثالثة ادارييف ىـ رئيس الوفد ويتـ تسميتو عف طريؽ وزارة الشباب 

 (828)وشاكر محمود مدربا وسالـ الصراؼ حكما 
لكرة المنضدة مباريات ودية في بمغاريا تنفيذا كما سيخوض المنتخب الوطني 

 (822)لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي المعقود بيف العراؽ وبمغاريا 

غادر بغداد الى صوفيا وفد برفع األثقاؿ لخوض لقاء  8976تشريف الثاني  30وفي 
تنفيذا  8976كانوف األوؿ  80-3ودي والدخوؿ في تدريبات مشتركة خالؿ الفترة مف 

 (823)لبروتوكوؿ التعاوف الرياضي بيف وزارة الشباب والجيات الرياضية البمغارية 
ي سالفيا البمغاري لكرة القدـ ألجراء فريؽ ناد 8978شباط  3وصؿ بغداد في 

 (824)مباراتيف في البالد بدعوة مف مديرية التدريب الرياضي والعاب الجيش 
وجرت مباراة ودية بيف نادي الجيش وسالفيا البمغاري بكرة القدـ وكانت المباراة جيدة 

 (825)المستوى حيث انتيت بالتعادؿ االيجابي 
البمديف جرت في بغداد وصوفيا سمسمة مف المقاءات وتعزيزا لمتعاوف الرياضي بيف 

 (826) الكروية ومباريات لممصارعة بيف الفرؽ العراقية والبمغارية 

 الخاتمة 
تـ التوصؿ الى  8979-8968مف خالؿ دراسة العالقات الثقافية بيف العراؽ وبمغاريا 

 عدد مف االستنتاجات أىميا :
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 في توثيؽ التعاوف وتطوير عالقات كاف لمتبادؿ الثقافي دورا ىاما وفعاال .8
الصداقة بيف العراؽ وبمغاريا وذلؾ جاء عف طريؽ كثرة الزيارات التي يقوـ بيا الطرفاف فضال  
الى البروتوكوالت التي كاف ليا دورىا ميما في تقريب المسافات بيف البمديف وكذلؾ عف طريؽ 

ير مف المجاالت التي شممت التعاوف اقامة االسابيع الثقافية في كؿ مف بغداد وصوفيا والكث
 الثقافي .

كاف لمتعاوف الثقافي بيف البمديف دور كبير في ايفاد الكثير مف الطالب  .2
 العراقييف لمدراسة في الجامعات البمغارية .

اتفؽ الجانبيف عمى تبادؿ الزماالت الدراسية والباحثيف العممييف في الحقوؿ  .3
حقوؿ األرشيؼ والمعمومات واالحصاء واالثار وتخطيط  العممية المختمفة وتبادؿ الخبرة في

المناطؽ السياحية وتصميـ كتب األطفاؿ كما تضمنت االتفاقية اقامة روابط مباشرة بيف دور 
 مؤسسات النشر والترجمة في كال البمديف .

اما في مجاؿ الصحافة واالذاعة والتمفزيوف فقد أكد الجانبيف عمى تبادؿ  .4
 لمختصيف .الخبراء والفنيف وا

كاف لمجانب الثقافي دورا كبيرا في تطوير الرياضة العراقية عف طريؽ اقامة  .5
 الكثير مف الفعاليات الرياضية والبطوالت في البمديف عمى مختمؼ انواعيا . 

قد تـ عقد العشرات ما بيف  8979-8968نالحظ اف خالؿ الفترة مف عاـ   .6
راؽ نحو بمغاريا وفتح افاقا جديدة لمعالقات بيف اتفاقية وبروتوكوؿ وىذا اسيـ في انفتاح الع

 الجانبيف .
يمكف القوؿ باف العالقات العراقية البمغارية كانت جيدة وكاف ليا دور في   .7

 تطوير العديد مف الجوانب الثقافية .
 االحاالت

-8968عدناف عبد الحسيف حمد الحسيني , وزارة التربية العراقية تطور الييكؿ االداري والتنظيمي  -8
 .89, ص 2084, رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية, جامعة المثنى ,8979

 . 8969/ نيساف /  9,  892صحيفة الثورة العراقية , العدد   -2
, درس التاريخ اإلسالمي وحصؿ 8932: وزير سابؽ, ولد في سامراء عاـ  عبداهلل سمـو السامرائي -3

, ثـ وزيرا 8969وزيرا لمثقافة واإلعالـ حتى عاـ  8968وز عمى شيادة الماجستير, أصبح بعد انقالب تم
وحتى  8988لمدولة, ثـ وزيرا لمدولة, وسفيرا في اليند, أعتقؿ وسجف في مبنى األمف الخاص خالؿ المدة آب 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)449 ) 
 

ولممزيد ينظر الى : حسف لطيؼ كاظـ , 8998أيار  20, مات بمرض القمب في 8990آب أغسطس 
, شركة العارؼ لالعماؿ , 2شخصيات, ط-احزاب -احداث-مفاىيـ –العراقية الزبيدي , موسوعة السياسة 

 .400-399., ص 2083بيروت , 
 .8969/ أيار /  84,  440صحيفة الجميورية العراقية , العدد   -4
 .8969/ أيار /  27,  453صحيفة الجميورية العراقية , العدد   -5
, وأنيى دراستو االبتدائية 8922عاـ  احمد عبد الستار الجواري : وزير سابؽ. ولد في بغداد -6

. حصؿ عمى 8943دخؿ دار المعمميف العالية ليتخرج فييا عاـ  8939والمتوسطة في مدارسيا, وفي عاـ 
, بعد سنتيف حصؿ عمى الماجستير, ليعود 8945الميسانس في اآلداب مف جامعة فؤاد األوؿ في القاىرة عاـ 

إلى بغداد عيف أستاذ مساعدة أستاذ مساعدة في دار المعمميف  . وعند عودتو8953فيكمؿ الدكتوراه عاـ 
(, كما انتخب 8968( و )8962(, انتخب رئيسا لنقابة المعمميف في العراؽ مرتيف )8955-8954العالية )

(. عيف وزيرا لممعارؼ في الحكومة التي شكمت عقب انقالب 8983-8968رئيسة االتحاد المعمميف العرب )
حتفظ بالمنصب نفسو في الوزارات الثالث التي شكميا احمد حسف البكر )مرتيف( وطاىر , وا8963شباط  8

عيف وزيرا  8979عيف وزير دولة لشؤوف رئاسة الجميورية, ثـ وزير دولة. وفي عاـ  8975يحيى وفي عاـ 
المصدر  (. ولممزيد ينظر الى : حسف لطيؼ الزبيدي ,8988لألوقاؼ والشؤوف الدينية, توفي في بغداد عاـ 

 . 53السابؽ , ص 
عادؿ احمد زيداف مدير الشؤوف الفنية العاـ رئيسا وعضوية كؿ مف الدكتور وضمت المجنة كؿ مف  -7

باقر عبدالغني االستاذ في كمية اآلداب , الدكتور ابراىيـ المشيداني االستاذ بالجامعة المستنصرية , الدكتور 
بر الشكري مدير التعميـ العاـ , ضياء الديف الصالحي مدير نزار وفي األستاذ في كمية اليندسة الدكتور جا

البعثات , حميد خير اهلل التكريتي مدير االمتحانات , عبدالمجيد النعيمي مدير تعادؿ الشيادات , فاضؿ 
 89,  350السامرائي المالحظ في مديرية تعادؿ الشيادات سكرتيرا , ينظر : صحيفة الثورة العراقية , العدد 

 .8969ف االوؿ / / تشري
 .8969/ تشريف االوؿ /  89,  350الثورة العراقية , العدد صحيفة   -8
, ص  8, و8969(, 852/520208د.ؾ.و, وزارة التخطيط , الديواف , بمغاريا , رقـ الممفة )  -9

483 . 
واالحالؼ فؤاد الراوي , المعجـ المفيرس لممعاىدات واالتفاقيات والبروتوكوالت والمواثيؽ والعيود  -80

,المؤسسة  4, ج 8928التي ارتبط بيا العراؽ مع الدوؿ والمنظمات الدولية والمؤسسات االجنبية مف عاـ 
 . 565, ص8977العراقية لمطباعة , بغداد ,

 .8969/ تشريف االوؿ /  26,  356الثورة العراقية , العدد صحيفة   -88
 .899, ص  8, و8969د.ؾ.و, وزارة التربية , الديواف , التقرير السنوي ,   -82
طو القيسي مدير العالقات الثقافية العاـ بوزارة التربية ضـ الوفد العراقي أضافة الى رئيسة كؿ مف   -83

والتعميـ والدكتور جواد عموش مساعد رئيس جامعة بغداد لشؤوف االنسانيات ممثال عف وزارة التعميـ العالي 
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تابعة العاـ بوزارة الشباب والسيد صائب بافی مدير الشعبة والسيد خميؿ ابراىيـ العبداهلل مدير التخطيط والم
الثقافية بوزارة الخارجية والسيد عبد الصمد السامرائي مدير التبادؿ الثقافي بوزارة التربية والسيد سميـ الزبيدي 

/ شباط  80, 446وکيؿ مدير التعاوف الفني بوزارة الثقافة واالرشاد . ينظر : صحيفة الثورة العراقية , العدد 
 /8970. 

سعد عبد الباقي : مف مواليد راوه بمحافظة االنبار وخالو ىو الدكتور جابر عمر اوؿ وزير لمتربية )  -84
والتي اسقطت النظاـ الممكي خريج احدى الجامعات االميركية وقد  8958مف تموز  84المعارؼ ( بعد ثورة 

و اكاديمي متميز عيف بعد انقالب كاف الدكتور سعد عبد الباقي الراوي يدرس مادة التربية في جامعة بغداد وى
كانوف  38وظؿ في منصبو حتى  8969رئيسا لجامعة البصرة في الرابع مف تشريف سنة  8968تموز  87

وقد اختاره احمد حسف البكر رئيس الجميورية بعد تشكيؿ وزارتو ليكوف وزيرا لمتربية في  8969االوؿ سنة 
مدونة . ولممزيد ينظر الى : 8972ايار  85تى وقد ظؿ كذلؾ في منصبو ح 8969كانوف االوؿ  38

/ شباط /  80, 446صحيفة الثورة العراقية, العدد .  2020شباط  87الدكتور ابراىيـ خميؿ العالؼ , 
8970. 

نيكوالي بويادجيؼ سفير بمغاريا في بغداد واالنسة انافمنا روفا ضـ الوفد أضافة الى رئيسة كؿ مف  -85
الدوؿ العربية لدى لجنة الصداقة والعالقات الدوؿ األجنبية وايانشو ديميريؼ ممثؿ  المديرة العامة لمعالقات مع

وزارة الخارجية والكسندر بويجيؼ ممثؿ وزارة التربية وتودور کروموؼ ماجوروؼ المستشار في شعبة 
رية في بغداد البروتوكوؿ في لجنة الصداقة والتعاوف مع الدوؿ العربية ومارکوسكي السكرتير في السفارة البمغا

 .8970/ شباط /  80, 446. ينظر : صحيفة الثورة العراقية, العدد 
وتخرج في الجامعة االمريكية ببيروت عاـ  8930حامد الجبوري : وزير سابؽ ولد في الحمة عاـ   -86

عيف « الشعب»تولى رئاسة جريدة  8963شباط  8وعمؿ بعدىا موظفا في وزارة المالية بعد انقالب  8952
كانوف األوؿ  38لشؤوف رئاسة الجميورية في الوزارة شكميا أحمد حسف البكر وأعفي مف منصبو في  وزيرا

أعيد تعيينو  8972أيار  84عيف وزيرا لمشباب, وفي  8970آذار  29وعيف وزيرة لإلعالـ, وفي  8969
شؤوف عيف عضوا غير متفرغ في مكتب ال 8973أيار  82وفي  8973نيساف  22وزيرا لإلعالـ, وفي 

 8974كانوف األوؿ  88عيف وزير دولة, وفي  8974كانوف الثاني  88العامة المجمس قيادة الثورة. وفي 
أصبح منسقا بيف الحكومة المركزية ومؤسسات الحكـ الذاتي , ثـ وزير دولة لمشؤوف الخارجية حتى عاـ 

ف لطيؼ الزبيدي , المصدر بعدىا عيف سفيرا في عدد مف الدوؿ االوربية ولممزيد ينظر الى : حس 8982
 . 206 -205السابؽ , ص  

 .8970/ شباط /  80, 446صحيفة الثورة العراقية , العدد  -87
 . 8970/ شباط /  85,  450صحيفة الثورة العراقية , العدد   -88
 . 8970/ شباط /  85,  450صحيفة الثورة العراقية , العدد   -89
 .8970ط / / شبا 23, 453صحيفة الثورة العراقية , العدد   -20
 .8970/ نيساف /  80,  730صحيفة الجميورية العراقية , العدد   -28
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 .8970/ حزيراف /  30,  8893جريدة الوقائع العراقية , العدد   -24
)دراسة تاريخية( , رسالة 8970-8956حمدي , التعميـ العالي في العراؽ ايماف مصطفى خمؼ الم -25

 . 295, ص  2008ماجستير غير منشورة كمية التربية )ابف رشد( , جامعة بغداد , 
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 .8974/ نيساف /  82, 8998صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -34
 .8974/ أيار /  86, 200صحيفة طريؽ الشعب العراقية , العدد  -35
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 .8975/  / أيار 22, 2340صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -45
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 .8976/ كانوف الثاني/  86, 780طريؽ الشعب العراقية , العدد صحيفة  -47
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 .8976/ كانوف االوؿ /  88, 2825صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -53
 .8978/ كانوف الثاني /  85, 8308لعراقية , العدد صحيفة طريؽ الشعب ا -54
-8968ثامر محمد حميد حسيف , العالقات االقتصادية والثقافية بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي  -55

 .258, ص 2020, اطروحة دكتوراه غير منشورة كمية اآلداب , جامعة االنبار ,  8979
 . 8969/ / نيساف  9,  892صحيفة الثورة العراقية , العدد  -56
 .8970/ شباط /  23, 453صحيفة الثورة العراقية , العدد  -57
 .8970/ أيار /  83,  528صحيفة الثورة العراقية , العدد  -58
 . 8970/ أيار /  83, 758صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -59
ـ, التي قضى 8940ولد محمد سعيد كاظـ الصّحاؼ في مدينة الحمة عاـ محمد سعيد الصحاؼ :  -60
 87يا طفولتو وشبابو قبؿ أف يمتحؽ بالجامعة, وبعد تخرجو عمؿ مدرسًا لمغة اإلنجميزية. وعند قياـ انقالب في

,كاف الصّحاؼ ىو المسؤوؿ عف القوات التي سيطرت عمى مديرية اإلذاعة والتمفزيوف إللقاء بياف 8968تموز 
ثـ طّورىا  8968تموز  87والتمفزيوف في االنقالب . ولقد تسّمـ بعدىا مياـ المديرية ليصبح مدير اإلذاعة 

الحقا لتصبح المؤسسة العامة لإلذاعة والتمفزيوف, واستمر بالمنصب ما يقارب الػستة سنوات, ليترؾ المنصب 
ويعود لمتدريس, بعدىا تسمـ مياـ السفارة العراقية في اليند إضافة لمياـ السفارة في  8974حزيراف  83في 

ثـ عاد ليكوف وكيؿ وزارة الخارجية وبعد ذلؾ مندوب العراؽ الدائـ في األمـ المتحدة  بورما دوف اإلقامة فييا,
اذار  22ثـ سفيرا في السويد ثـ إيطاليا ليصبح بعدىا وزير الدولة لمشؤوف الخارجية ثـ وزيرا لمخارجية في 

ر خارجية في بعدىا اصبح وزيرا لإلعالـ, ويعد الصّحاؼ صاحب أطوؿ فترة وزي 2008آب  4وحتى  8992
 .https://ar.m.wikipedia.org/wikiتاريخ العراؽ. ولممزيد ينظر الى : 

,  2, و8970(, 852/520208د.ؾ.و, وزارة التخطيط , الديواف ,المصدر السابؽ , رقـ الممفة ) -68
 .480ص 
 . 8970/ تموز /  2, 8895صحيفة الوقائع العراقية , العدد  -62
 .8970/ حزيراف /  88, 784العدد صحيفة الجميورية العراقية ,   -63
 .8970/ حزيراف /  25, 795صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -64
 .8970/ حزيراف /  27,  797صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -65
 .8970/ حزيراف /  29, 559صحيفة الثورة العراقية , العدد  -66
 .8970/ تموز /  88,  809الجميورية العراقية , العدد صحيفة  -67
 .8972/ أذار /  7, 8324صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -68
 .8973/ أب /  20, 8537صحيفة الثورة العراقية , العدد  -69
 .8973/ أب /  20, 8789صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -70
 .8974/ حزيراف /  6,  8783الثورة العراقية , العدد صحيفة  -78



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)453 ) 
 

 .8976/ كانوف الثاني /  28, 720 صحيفة طريؽ الشعب العراقية , العدد -72
 . 8976/ أذار /  8,  2328صحيفة الثورة العراقية , العدد  -73
 . 8977/ نيساف /  28,  2682الثورة العراقية , العدد صحيفة  -74
,  3, و8977(, 852/520208د.ؾ.و, وزارة التخطيط , الديواف ,المصدر السابؽ , رقـ الممفة ) -75

 . 336ص 
,  4, و8977(, 852/520208, الديواف ,المصدر السابؽ , رقـ الممفة ) د.ؾ.و, وزارة التخطيط -76

 .338ص 
 .8978/ كانوف الثاني /  7, 3868صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -77
 .8976/ أيموؿ /  9,  2485الثورة العراقية , العدد صحيفة  -78
 . 8969/ تموز /  27, 278صحيفة الثورة العراقية , العدد  -79
 .8970/ شباط /  3, 440العراقية , العدد  الثورةصحيفة  -80
( وتسمسو األوؿ 8959 - 8958غالب رنكة : خريج المعيد العالي لمتربية البدنية لمعاـ الدراسي ) -88

( ولغاية إلغاء الفرع نياية العاـ 8980عمى دفعتو , شغؿ منصب رئيس فرع رعاية الشباب لممدة مف )
)استاذ( مف كمية التربية الرياضية في جامعة بغداد بتاريخ ( حصؿ عمى لقب 8983 - 8982الدراسي )

(4/9/8999) 
ميند عبداهلل عزيز المعموري , التطور التاريخي لكمية التربية البدنية في جامعة بغداد منذ عاـ ينظر :  
( , رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية البدنية , جامعة بغداد , 2004-2003( حتى )8954-8955)

 . 88, ص  2005
 . 8970/ شباط / 9,  445الثورة العراقية , العدد صحيفة  -82
 .8970/ نيساف /  84,  733صحيفة الجميورية العراقية , العدد  -83
 .8974/ كانوف االوؿ / 4, 8937الثورة العراقية , العدد صحيفة  -84
يس المجمس السيد تراند دافيؿ مارتينسكي رئوضـ الجانب البمغاري اضافة الى رئيسة كؿ مف  -85

المركزي لالتحاد البمغاري لمتربية البدنية والرياضة .والسيد غرويو يوروكوؼ نائب رئيس المجمس المركزي 
لالتحاد البمغاري لمتربية البدنية والرياضة. ونيكوالي اندونوؼ نائب رئيس المجمس المركزي لالتحاد البمغاري 

ئيس قسـ العالقات الدولية لدى المجمس المركزي لالتحاد لمتربية البدنية والرياضة . وديميتر خاراالمبيؼ ر 
البمغاري لمتربية البدنية والرياضة. وبرانيمير سنراتييؼ مف قسـ العالقات الدولية لدى المجمس المركزي لالتحاد 
البمغاري لمتربية البدنية والرياضة . ينظر الى : د.ؾ.و, وزارة التخطيط , الديواف ,المصدر السابؽ , رقـ 

 .366, ص  5, و8974(, 852/520208الممفة )
,  6, و8974(, 852/520208د.ؾ.و, وزارة التخطيط , الديواف ,المصدر السابؽ , رقـ الممفة ) -86

 .366ص 
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 .367ص 
,  8, و8974(, 852/520208,المصدر السابؽ , رقـ الممفة )د.ؾ.و, وزارة التخطيط , الديواف  -88
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