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 العراق فً الرٌاضٌة الصحافة/  العراق فً النسوٌة المحاضرة بعنوان : الصحافة

 السٌدة أصدرتها التً( لٌلى) مجلة وتعد ، النسوٌة الصحافة ظهور العرالٌة الصحافة شهدت           

 إلى الداعٌة المماالت لنشر صفحاتها كرست التً العراق فً صدرت نسوٌة مجلة أول( حسون بولٌنا)

 م 0291 األول تشرٌن 01 فً األول عددها صدر ولد" .  العرالٌة المرأة نهضة"  بـ أسمته ما تحمٌك

 المرأة نهضة سبٌل فً) اآلتٌة بالعبارة غالفها وشحت صفحة 44 فً(  هـ0149 األول ربٌع 4)

(  . المنزل وتدبٌر واالجتماع واألدب والفن بالعلم وجدٌد مفٌد كل فً تبحث نسوٌة مجلة وهً العرالٌة

 من المرأة بحرمان بالدنا تتكبدها التً العظمى بالخسارة أسمته لما أسفها األول عددها فً المجلة وأبدت

 التً"  المخجلة"  الكئٌبة الحالة هذه من أنفسهن إلنماذ ٌتكاتفن لم اللواتً النساء على وعتبت ، التعلٌم

. الجمود حالة فً وتركها المرأة وإهماله دٌهتما فً الرجل انتمدت كما.  تطاق عادت ما بأنها لالت

 عام إلى نسوي مطبوع اي اإلعالمٌة الساحة عن وغابت0291 عام الى بالصدور لٌلى واستمرت

 الملحك تحرٌر ترأست اذ البصرٌة الناس جرٌدة عن صدر األسبوعً الناس ملحك بإصدار 0211

 المرأة) مجلة هً تلن ، أخرى نسوٌة مجلة برزت كاملة عاما   عشر ثالث وبعد.  نعمان فكتورٌا اآلنسة

 تارٌخ فً بارزا   حدثا   المجلة هذه صدور وكان ، االعرجً حمٌدة لصاحبتها 0211 سنة( الحدٌثة

 على والعمل البالٌة التمالٌد لٌود تحطٌم"  إلى األول عددها منذ دعت أنها ذلن النسوٌة العرالٌة الصحافة

 طابعها ٌمٌزها ما أهم وكان". الرجل وبٌن بٌنها التفرٌك وعدم عزها سالف إلى المرأة إعادة

 على الفتٌات كإجبار السلبٌة االجتماعٌة الظواهر من الكثٌر معالجة فً للكارٌكاتٌر النالد،والستخدامها

.  اإلجباري للزواج لانون بسن طالبت ولد ، والعزوبٌة ، المهور وارتفاع ، ٌرغبن ال ممن الزواج

 لهذه ٌكتب ولم.  المجتمع فً الخرافات ٌنشرون الذٌن والمشعوذٌن الدجالٌن مماطعة إلى المجلة ودعت

 لصاحبتها( العـراق فتـاة) باسم أخرى نسوٌة مجلة بدلها صدرت إذ أعداد ثمانٌة من ألكثر العٌش المجلة

 الملحة للدعوة صفحاتها الجرٌدة كرست ولد ، إبراهٌم سكٌنة فٌها الوحٌدة المحررة وكانت راجً حسٌبه



 0211 عام فً صدرت كما. للاة إالا  نفسها المدٌنة فً المتعلمات فٌه تكن لم ولت فً الرٌفٌة المرأة لتعلٌم

 لتعلٌم الملحة للدعوة صفحاتها الجرٌدة كرست ولد( نرمة مرٌم) لصاحبتها( العرب فتاة) باسم جرٌدة

 المجالت صدور توالى ولد.  للة اال نفسها المدٌنة فً المتعلمات فٌه تكن لم ولت فً الرٌف فً المرأة

 آذار 10 فً صدرت ولد الزهاوي نهاد لصاحبتها الصبح مجلة أبرزها من ولعل العراق فً النسوٌة

 أصدرتها التً المرأة تحرٌر ومجلة 0241 سنة البصرة فً صدرت التً الرافدٌن فتاة ومجلة 0211

 األم ومجلة العام نفس فً الحمٌد عبد ألدس أصدرتها التً الرحاب ومجلة النسائٌة الرابطة جمعٌة

 رئاسة تولى والتً 0241 األول تشرٌن 01 فً األطفال حماٌة جمعٌة أصدرتها التً الشهرٌة والطفل

 سنة ببغداد صدرت كما.  عالوي األمٌر عبد والدكتور زكً أمٌن لمعان الدكتورة من كل تحرٌرها

 ببغداد صدرت كما 0242 عام النسائً واالتحاد الوهاب عبد درة لصاحبتها الرشٌد بنت مجلة 0244

 04 ومجلة 0210 عام األحمر الهالل مجلة تلتها ثم. وهبً آسٌا لصاحبتها النسائً االتحاد مجلة 0211

 ملحك ثم 0211 عام العرالً النسائً واالتحاد الدلٌمً نزٌهة للدكتورة المرأة مجلة ثم 0212 عام تموز

  0212 عام المرأة مجلة ثم  المرأة صوت مجلة ثم 0211 عام المرأة رسالة وبعدها 0211 عام الرابطة

 العراق فً الصادرة النسوٌة الصحافة إلحصائٌة مجمل وفً 9111 عام حتى بالصدور استمرت التً

 0214_ 0291 مابٌن مطبوع( 01)ب توزعت وجرٌدة مجلة( 10) صدرت 9111 ولغاٌة 0291 من

 من الجمهوري العهد اما ، وملحك جرائد( 1)و مجالت( 2) بوالع توزعت اذ الملكً العهد أي

 وملحك نشرات( 1)و جرائد( 4)و مجالت( 01) بوالع وزع مطبوع( 04) صدرت 9111_0214

 .    واحد

  الرياضية الصحافة

 الرغم على( الرٌاضٌة االلعاب نادي مجلة) هً 0299 عام العراق فً رٌاضٌة صحٌفة اول صدرت   

 ٌمثل التارٌخ ذلن ان الباحثٌن بعض رأى ولد. الرٌاضٌة االلعاب ممارسة وللة ذان ٌوم الوعً للة من

 ان اال  متخصصة عربٌة رٌاضٌة صحٌفة اول كونها العربً الوطن فً الرٌاضٌة الصحافة والدة تارٌخ

 وهو 0290 االول تشرٌن من والعشرٌن الحادي الى الرٌاضٌة الصحافة والدة ٌرجعون اخرٌن باحثٌن

 الخٌل سبالات فً متخصصة بأنها ٌوحً اسمها كان وان التً المصرٌة المضمار صحٌفة صدور ٌوم

 نادي) مجلة استمرت ولد الولت ذلن فً سائدة كانت التً الرٌاضٌة األلعاب بجمٌع اهتمت انها اال

(  الرٌاضٌة االلعاب) باسم صاحبها لٌصدرها تولفت ثم اشهر ثالثة لمدة الصدور فً( الرٌاضٌة االلعاب

 صدور 0290 الى 0214 من الفترة شهدت اذ الرٌاضٌة الصحف صدور توالى ثم 0291 شباط فً

 0290 عام وٌعد الرٌاضٌة النشرات من الكثٌر على فضال رٌاضٌة وجرٌدة مجلة عشرة سبع( 09)

 فً لتصدر الرٌاضٌة الصحف جمٌع ألغٌت اذ العراق فً الرٌاضٌة الصحافة تارٌخ فً فاصال عاما



 اول فكانت الشباب وزارة ممترح على بناء الرٌاضً جرٌدة العام ذلن من اٌلول من عشر الحادي

 ذان ٌوم تصدر كانت التً الصحف هاجمت ولد العراق فً رسمٌة مؤسسة عن تصدر رٌاضٌة صحٌفة

 مطبوعات تسع صدرت 0221 عام حتى 0290 ومن االعالم وزارة اٌدته الذي الشباب وزارة ممترح

 علمٌة وهً الرٌاضٌة الثمافة ومجلة الٌها االشارة سبمت التً الرٌاضً هً ومجلة جرٌدة بٌن رٌاضٌة

 البعث جرٌدة ثم الشعلة جرٌدة ثم رٌاضٌة شهرٌة وهً الرٌاضٌة الطلٌعة ومجلة فصلٌة رٌاضٌة

 تصدر ٌومٌة وكانت 0244 عام حزٌران من الثامن فً منها االول العدد صدر جرٌدة وهً الرٌاضً

 وجرٌدة 0241 عام الرشٌد مجلة ثم االولمبٌة اللجنة عن تصدر ان لبل الرٌاضً الرشٌد نادي عن

 البصرة جامعة عن 0241 عام الرٌاضٌة الثمافة مجلة وصدرت العام نفس من تموز فً الكردٌة السٌرة

 0242 عام االول تشرٌن من العشرٌن فً الزوراء جرٌدة صدرت الزوراء نادي وعن فصلٌة وهً

 .اسبوعٌة وكانت

 وكانت الرٌاضة والصفحات االركان تخصص ومازالت كانت العرالٌة الصحف فان ذلن على فضال

 االلعاب) باسم للرٌاضة صفحة خصصت التً 0294 عام الصادرة( العرالً الكشاف) مجلة مع البداٌة

 اسم تحت للرٌاضة صفحات خصصنا اذ 0214 – 0219 والفتوة الطلٌعة مجلتا اٌضا ذلن وفعلت( 

 والمادة والمماالت االخبار تعامل 0210 عام حتى فكانت الٌومٌة الصحف اما( وااللعاب الرٌاضة)

 وتعد للٌلة حاالت باستثناء نشرها عن اجورا تتماضى كانت اذ االعالنات معاملة عموما الرٌاضٌة

 محرر بأشراف ثابتا رٌاضٌا ركنا خصصت العراق فً ٌومٌة صحٌفة اول العربً العالم صحٌفة

 شغل ولد 0210 اذار من العشرٌن فً( 9949) العدد من ابتداء الركن ذلن ظهر اذ مختص رٌاضً

 .اسماعٌل شاكر باشراف وكان الثالثة الصفحة ٌسار من( سم 04×  09)


