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(الزمان) ب القراء والعمود الصحفي

دقق مـتمثلة بالـدكتور النقيب رافد ناسـبة صدور العدد  6000 من جريدة الزمان تـتقدم نقابة احملـاسب وا
ـا يبذلـونه من جهود الـنواس بتـهنـئة رئيس حتـرير الـزمان طبـعة العـراق وجمـيع الكتـاب والعـامل في اجلـريدة 
طبوع يوميا بيـد القراء بهذه احللة اجلميلة الرائـعة  وكرمت النقابة جريدة الزمان فنية ومهنية وابداعيـة ليكون ا
ا تـقدمـه من صحـافة مـحايـدة ومهـنيـة ترتـقي باخلـطاب االعالمي نـحهـا درع النـقابـة لالبداع والـتمـيز تـقديـرا 
ـعرفـة ونشر صـاحلة الـوطنـية واحملـافظـة على الـنسيـج االجتمـاعي لشـعب العـراق وتعـزيز ا وتـسعى لـتحـقيق ا

الثقافة .
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وذلك لــيس امـــرا ســاريــا في اغــلب
ـــا هـــو من احلــاالت الـــصـــحف وا
كن ان تكون جريدة االستثنائية و
(الـزمـان) مــثـاال عـلى ذلك تـخـصص
اوسع مــســاحــة لــلــعــمــود فــفي كل
صفـحة من صـفحـاتهـا يوجـد عمود
او اثـنــان او ثالثـة او كــان جـزء من
الـــــصـــــفـــــحـــــة او كـــــان جـــــزءا من
مــوضــوعــهـا فــان اغــلب او جــمــيع
ـــنـــشــــورة في جـــريـــدة االعــــمـــدة ا
(الـــزمـــان) حـــرة غـــيـــر حـــكـــومـــيــة
بــالـصـفــحـة او مــايـنــشـر فـيــهـا من
مقاالت وتقارير وحتقيقات واخبار.
ويـرى الـبــعض من الـصــحـفـيـ ان
ـــفــيــد ان يــكــون من الــضــروري وا
الــعـــمــود فـي كل صــفـــحـــة تــابـــعــا
ـوضـوعـهـا الــرئـيس ولـكن جـريـدة
(الـزمان) ال تـوافق على ذلك الن ذلك
خـالف الـتـنـوع ويـدفـع الى الـتـحـكم
ــادة الـصـحـفـيــة وتـكـلـيف كـاتب بـا
الـــعـــمـــود بـــكـــتــابـــة عـــمـــوده وفق
موضوع مـتفق عليه ولـيس مقترحا

من الكاتب نفسه
ان الــصــحـف الـتـي حتــدد الــعــمـود
تـباعـا لسـياسـتهـا وايديـولوجـيتـها
وجـزء من مــوضـوع كل صـفـحـة من
صفحـاتها هي الصـحف التي يكون
فيـها العمود مـرتبطا باسـماء قليلة,

تـذكـر يـومــا او بـاسـتـمـرار وتـشـعـر
عنـدمـا تقـرا مثـل هذه االعـمدة انـها
لـيــست مــكـتــوبـة لــلـقــراء في اغـلب
ـــا هي مــــكــــتـــوبه ـــاذجــــهــــا وا
لــلــصـحــيــفـة وحلــزبــهــا ولـفــكــرهـا
وللـسـلـطة الـنـاطقـة بـاسـمهـا وانـها
دالـــة عــلى اســـلـــوبه في الـــكــتـــابــة
وجتــربــته االدبــيــة وذلك امــر جــيـد
ولكنه يكون خالف ذلك عندما يكون
الــعـمـود مـوغال في اخلـصـوصـيـات
ويــكــون شــأنــا شـــخــصــيــا وعــازال
الكـاتب عن القـراء وعن خـصوصـية

الصحيفة.
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ان من اهـداف الـعمـود الصـحفي ان
يـعـزز من ثــقـافــة ووعي الـقـراء وان
سافة بـ الصحيفة والقراء يقلل ا
وان يــدفع الــقــراء لالســهــام فــيــهــا
والـكــتـابـة في صـفــحـاتـهـا وذلك مـا
حترص عـليه جريدة (الـزمان) فلكي
تــعـثـر عـلى قـار يـســتـطـيع كـتـابـة
الـعـمـود فـانـك حتـتـاج الى مـتـابـعـة
مـسـتـمـرة لـرسـائـله ولـكتـابـاته قـبل
وبـعد النـشر وال تطـلب اجلريدة من
ـوضـوع هـذا الــكـاتب ان يــتـحــدد 
مــعــ وان يــهـمـل نــفـسـه حلــسـاب
اجلـريـدة واشـتـراطاتـهـا فـيـمـكن ان
يـكتب في اي موضـوع يخـتاره على
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(الزمان) وأصالة الهوية العراقية 

لنـدن ولـكـنـها حتـمل في صـفـحـاتـها
االولى اخـــــــطـــــــر واهم االخـــــــبــــــار
والـــتـــقـــاريـــر عن الـــعـــراق وواقـــعه
السـياسي واالقـتـصادي ومـا يواجه

من مشكالت واحتماالت .
وتــأتـيك صــفـحــات اخـرى بــالـعـراق
االقـتـصـادي واالجتـمـاعي والـثـقافي
والسكاني  كـما جتد في كل صفحة
اســمــاً عــراقــيـاً مـن الــذين هــاجـروا
الـعراق او من الـذين فـضـلوا الـبـقاء

في بلدهم . 
ومن اجلــديــد في ثــقــافــة ( الــزمـان)
ألنـــهـــا مـــفـــتـــوحـــة امـــام الـــكـــتـــاب
والشعراء اوسع إنفتاح  وكانت في
حــيـنـهــا تـنــشـر الى جــانب الــقـصـة
سرحي روايات مسلسلة  والنص ا
كـمـا انــهـا ال تـنــحـاز لـشــكل شـعـري
مع  فالشعر موجود في القصيدة
الـعـمـوديـة وفي قـصــيـدة الـتـفـعـيـلـة
هـم هو الـشـعر وقـصـيـدة النـثـر  وا
حتى وان جاء حتت اسـماء مغمورة
ومجهولة  ومن اسماء لم ينشر لها
اي نـتــاج ســابق  ولــكن ذلك ال يــتم
ـبدع ا روح ا عـلى حـساب االسـم ا
والــقـصــيــدة اجلـيــدة فــالــزمـان رغم
تـقـلـيل  صـفـحـاتـهـا وقـلـة كـادرهـا ال
حتـشـر االســمـاء في رؤيــة مـحـدودة
ـا تـضع كل شيء في وضـيـقــة  وا
ـنـاسب اجلـديـد وإزاء هذه مـكـانه ا
احلـريـة الـواسـعـة الـتي ظـهـرت بـها
(الــزمــان) ودور مـــؤســســهـــا ســعــد
الـــــبـــــزاز كــــان حـــــديـث واحـــــتــــرام
ـوقـفه الوطـني الـشـجاع الـعـراقيـ 
من الـنـظام  وخـروجه عـنه مـتخـلـياً
عـن جــمــيع مـــا كــان يــتـــمــتع به من
امتـيازات  وألن سـعد يـحتل مـوقعاً
طـيباً ومـتميـزاً في نفوس الـعراقي
ثـقف ـتلك عالقات واسـعة مع ا و
بـشكل خاص بـحكم قيـادته لعدد من
ــؤسـســات االعالمــيـة والــثــقـافــيـة ا
ـثــقـفـون الــعـراقـيــة إزاء ذلك الـتف ا
الــعـــراقــيــون فـي الــداخل واخلــارج
حـول ( الزمـان) وقد بـادرت اجلريدة
فور صـدورها الى إعـتمـاد مراسـل
لها في اغلب الدول العربية والعديد
من الــــدول االوربــــيـــة فــــيـــمــــا كـــان
السلـطات العـراقية تـصدر البـيانات
مــــحـــذرة االدبــــاء والـــصـــحــــفـــيـــ
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عــنـدمــا صـدرت جــريـدة ( الــزمـان)
كـــانت تــشـــكل مــفـــاجــأة ســـعــيــدة
وجــمــيـلــة لـلــمـثــقــفـ الــعـراقــيـ
وتـشكل نـقطة حتـول في الصـحافة
الــعــراقــيــة ويــحــدث الول مـرة ان

تخـصص جـريدة (يـومـية اكـثر من
اربع صـفـحـات للـثـقـافة وتـصـدرها
مـلحـقـاً يومـيـاً بعـنـوان " الف باء "
صفـحة يـومـية  وعـرض لكـتاب لم
ي يــنــشــر من قــبل لــبــاحث اكــاد
ومــــــــــقـــــــــابـالت وحــــــــــوارات  عن
موضـوعـات شـتى اغـلـبهـا لـلـعـلوم
االنـسـانـيـة والـفـلـسـفـة والـتـاريخ 
وكانت صفحـات االخبار والتقارير
غير بعيدة عن الثقافة  تنشر فيها
فـي مـعـظـم االعـداد بـعـض االخـبـار
والـتـقــاريـر عن الـثـقـافـة وظـروفـهـا

ومشكالتها وتطلعاتها . 
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وكـــان بــــإمـــكـــان اي مـــثـــقف جـــاد
ومــثــابـر وله جتــربـة فـي الـتــاهـيل
االبـداعـي والــنــقـدي والــعــلــمي ان
يـجـد في جـريـدة ( الـزمـان) الـصدر
تابعة الرحب واحلرص الشديد وا
ـفـتـوحـة لـبـثه الذي والـصفـحـات ا
يريده كـتابـاً منـجزاً دون ان يـتلقى
شـــروطــاً اويــواجه تـــدخالً ويــرغم

عـلى وضع شـخـصه في خـانـة غـير
مــــقــــبـــولــــة  او دائــــرة من دوائـــر
الــــــتـــــــصــــــنــــــيف الـــــــســــــيــــــاسي
وااليـــديــولـــوجي . وفـــيـــمــا كـــانت
الــصـحف الـعــراقـيـة تــعـيش أسـوأ
ضمون  مـراحلهـا حيث الشـكل وا

وتــــتــــحـــول الـى اوراق صـــغــــيـــرة
ومـحــدودة وخـالـيـة من الــتـصـمـيم
اجلـمــيـل  ومن مــغــريــات الــقـراءة
ـادة الصـحفـية الـدافعة لالطالع وا
ـــتــابـــعــة  وفـــيــمــا كـــانت هــذه وا
الصحف حـريصة كل احلرص على
ـــغــلـــقــة في االرتـــبــاط دائــرتـــهــا ا
بـالـنـظـام ورئـيـسه  ومـا يـتـبع ذلك
من إهـتـمـامـات ثـقـافـيـة وسـيـاسـية
واقتصـادية وايـديولوجـية  وفـيما
كـانت االمور غيـر موحيـة بالتـغيير
اجلــذري رغم ضــراوة الــتــحــديــات
ـقـيت  جـاءت جـريـدة واحلـصــار ا
(الــزمــان) لـــتــشــكـل حــدثــاً مـــهــمــاً
ونـوعـيــاً في الـصــحـافـة الــعـراقـيـة

والعربية . 
فـــإذ كـــانت اغـــلـب هــذه الـــصـــحف
تـشــكــو من عـزوف الــقــراء عـنــهـا 
ومن قـلة االقـبال عـلـيهـا فأنـا واحد
من الذين كـانوا يـتـابعـون صدور (
الـزمــان) من عـمـان  إذ كـان الـقـراء
ثـقـف يـتنـاوبون عـلى  قراءة من ا

اجلــــريــــدة لـــعــــدة ســــاعـــات  وألن
ـادي اليــســاعـدهـم عـلى وضــعــهم ا
شـرائـهــا يـومـيـاً مـن قـبل الـشـخص
الـواحـد فـقـد كـانوا يـتـنـاوبـون على
شــرائــهــا  ومن احملــتــمل ان يــقــرأ
العـدد الواحـد من جـريدة ( الـزمان)

اكثر من شخص  وان يتم ذلك على
مـســتـوى الــعـوائل  والــتـجــمـعـات
هـجر  وباقـي بلدان العـراقيـة في ا

االغتراب .
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يعـزز ذلك ان جـريـدة ( الـزمان) رغم
تـطـورهـا الــتـقـني وإسـتـفـادتـهـا من
الـتــطــورات الــطــبــاعــيــة والــفــنــيـة
احلـــديـــثـــة كــانـت حـــريـــصـــة اشــد
احلـرص عـلى هــويـتـهـا الـعـراقـيـة 
وانهـا جريـدة عراقـية  وان الـعراق
حـاضر بقوة في جـميع صفـحاتها 
وانـها اذ تضع صـفحاتهـا للمـثقف
الـعـرب في كل مـكـان فـإنـهـا تـمارس
بــذلك تـقـلـيـداً عــراقـيـاً في االنـفـتـاح
الــواسع عـــلى الــثــقــافــة الــعــربــيــة
واالسـهـام الـفاعل والـريـادي فـيـها 
وإذ تــنـقـلك ( الــزمـان) بـإي عـدد من
اعــدادهـا االولـى الى الــعـراق فــإنك
ا يـحمله تشـعر بـالزهو واالمـتنـان 
كل عـــدد من مـــعـــلـــومـــات واجـــواء
واخـبــار  فـالــصـحــيـفـة تــصـدر في

العـراقي من التـعامل مع ( الزمان)
والـنـشـر فـيـهـا  وقـد اصـدرت جلـنة
مــكـــونــة من نــقـــابــة الــصـــحــفــيــ
واالجهزة االمنيـة بياناً بهذا الصدد
مـقـتــرنـة بـقــائـمـة من اســمـاء الـذين
تعامـلوا مع ( الزمان) ونـشروا فيها
ــرتـديـن وكـان اسم عـلـى انـهـم من ا
سـعـد الـبـزاز رقم ( (1من الـقـائـمـة 
اما البيان الذي اصدرته اللجنة فقد
ــقـيـمـ في دعـا الــكـتـاب واالدبـاء ا
الـداخل والـذين نشـروا في (الـزمان)
ـنظـمـة الثـقـافة الى تـقـد شكـاوى 
يـة واحتاد الـصحـفيـ العرب العـا
بـــأن ( الــزمـــان) نــشــرت لـــهم مــواد
منشورة في الصحافة العراقية دون
االتــصــال بــهم واخــذ اإلذن مــنــهم 
وان الــنـقــابــة مـســتـعــدة لــرفع هـذه
الشـكـاوى ومتـابعـتهـا لدى اجلـهات

الدولية والعربية . 
ويـــبــدو ان هـــذه اجلـــهــة لـم تــتـــلق
شــكــاوى من االدبـاء والــصــحـفــيـ
ـــقــــيــــمـــ فـي الـــداخـل  وحـــدث ا
ـــا بــــعض االدبـــاء الــــعـــكس ,او ر
والــكــتــاب يــرسل مــواده عن طــريق
ــســافــرين وعن طــريق االصــدقـــاء ا
سـواق السيـارات العامـلة في طريق
عــمـان  –بــغــداد  وقـد مــارست ذلك
رات  وقـد سـمعت في العـديـد من ا
من احد االدباء ان النشر في جريدة
(الزمان) يـثأر لنا إذ ال يـوجد غيرها

مــا يــصــلح لــلــنــشــر فــيه  إذ كــانت
ابواب اغلب الصحف العربية مغلقة
 او تعـتمـد على مـراسلـ يخـتالون
كافآت  ويأخذون الدوالر لهم على ا
والــديــنــار الــعــراقي لــنــا  ولم يــكن
النشر في الصحـافة العراقية مجزياً
ومــقــبــوالً لــدى هـــذا  الــكــاتب يــعــد
الــصــحف االخـــرى الــتي تــصــدرهــا
ــثـابـة نـشـرات ولـيـست ـعـارضـة  ا

ستوى جريدة (الزمان) .
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ان جـريــدة ( الـزمـان) والـتي صـدرت
في بـغـداد في االيـام االولى لـسـقـوط
الـنــظـام الــسـابق قــد ولـدت وعـاشت
عراقية وصدورها في بغداد ال يعني
إنـتــقـالـهـا من مــكـان آلخـر  بل انـهـا
ارادت الـرجــوع الى مـنـبـعـهـا  والى
ارضـهـا والى الـذين كانـوا يـحـمـلون
رؤيتها ومطالعتها  والسهر معها 
والـتـواصل مع رسـالـتـها فـي السالم

والبقاء والوحدة والتقدم . 
ـؤمل ان تـزيــد صـفـحـات وكــان من ا
(الــزمـــان) وان تــصـــدر لــهـــا مالحق
ومـلــفـات ومــطـبــوعـات  وان تــكـون
دن حاضرة في جميع احملافظات وا
والـــقــرى الــعـــراقــيــة  ولـــكن ذلك لم
يـحدث بـكل عـناويـنـها  فـقد إزدادت
صفـحات ( الـزمـان) يومـاً بعـد آخر 
وإزداد اهـتمامهـا بالكـتابات الواردة
غليهـا ولكن ( الزمان ) وهي تواصل

الــصــدور كــانت تــصــارع وضــعـاً
اقتصادياً صـعباً حاولت إجتيازه
بتخفيض رواتب العامل  ولكن
الــوضـع لم يــتــغـــــــــيــر كــثــيــراً 
ـالـيــة تـطـبق وظـلت الـضـــائـقــة ا
عــــلـى اجلـــــريــــدة  االمـــــر الــــذي
اضـــطــــرهـــا الى الـــصـــدور بـ 12
صـــفــحــة بــدالً من  24 صــفــحــة 
وإســتـقــطــاع الـنــصف من رواتب

العامل 
الى ( الزمان) إذ تـعلن ذلك مؤكدة
تـضـامنـهـا مع الـصحـف الوطـنـية
ـســتــقـلــة الـتي تــعــاني الـوضع ا
نـفـسـه  ال تـطـلب بــذلك مـسـاعـدة
ا تريد مـجانية من الـسلطـة  وإ
ان تـصـدر في بـيـئـة تـتـوفـر فـيـهـا
إمــكـانــات الـصــدور  وتـسـتــطـيع
فــيـهــا ان تــوفـر لــكــوادرهــا عـمالً
ــاً حالالً يــنـســجم مع دورهـا كـر
في احلـــفـــاظ عــلـى حــريـــة الــرأي
والتعبير  ودورها في الدفاع عن
الـوطن وتعـزيـز الوحـدة الـوطنـية

والعراق الواحد . 
وهي ليـست دعوى جديـدة ناشئة
ا ـادي الـصـعب وا من الـوضع ا
هي راسـخـة في مـسـيـرة وضـمـير
(الــزمـــان) وعــزة أبـــنــائـه رغم مــا
ـادي كما عـانت وتعـاني الوضع ا
هـــو حـــال الـــصــحـف الــوطـــنـــيــة

ستقلة االخرى .  ا

ـهــمـات الــتي تـوكل لــلـعــمـود مـن ا
الــصــحــفـي انه يــوظف لــســيــاســة
مـعــيـنــة او يـكــون مـوظــفـا خلــدمـة
ســيـاســة مـعـارضــة لـهــا او يـكـرس
لـلتـعـبيـر عن وجهـة نـظر شـخصـية
ذات توجه سـياسي مـع او يوجه
خلدمة تـوجهات سـياسـية مرتـبطة
بــالـصـحـيـفـة الـتي يـنـشـر فـيـهـا او
مرتـبطـة بـاحلزب الـذي بصـدر هذه
الـصـحـيـفـة او تـلك كـمـا يـحصل ان
يـتـرك لكـاتب الـعـمـود تنـاول عـبارة
مــنــاسـبــة لــلـتــعــبــيـر عن ســيــاسـة
الــصـحـيـفـة وحـزبـهـا لـيـقـدم نـفـسه
عـــلى انه صـــحـــفي مـــســتـــقل وانه
يــــــكـــــتـب وفق اخـــــتــــــيـــــاراته وان
الـصـحـيفـة تـخـدم اختـيـاراته النـها
حتتـرم احلرية في العـمل الصحفي

في الرأي والتعبير.
ولـكـن يـحـدث في الـعـمل الـصـحـفي
تلك العمود الصحفي مساحة ان 
واسـعة وان يـشارك فـيه العـديد من
االســـمــاء دون وجـــود اي ســـلـــطــة
سياسـية او ايديولوجـية وعقائدية
او اعالمية عـلى اي كاتب من كتاب
االعــمـدة الــصـحـفــيـة ســواء كـانـوا
يـعمـلون في الـصـحيـفة ام يـكتـبون
فـــيــهــا مـن خــارجــهـــا اي من غــيــر

كادرها.

ثم ان (الــزمـان) تــتـعــامل مع فــنـانـ
ــيــ وبــعض هــوالء وادبــاء واكـــاد
االشخـاص يواجـهون حواجـز بيـنهم
وبـ كـتابـة الـعـمود حـيث تـتـيح لهم
الـــصــحـــيـــفــة جتـــاوز هــذا احلـــاجــز
واالســــهــــام في كــــتــــابــــة الــــعــــمـــود

الصحفي.
ان االهــداف االســيــاســيـة لــلــصــحف
كـــــــسـب اوسـع عـــــــدد مـن الـــــــقـــــــراء
والوصـول الـى اوسع عـدد من الـقراء
ثقافة واكثرهم اسـتفاده وتوظيفا لها
فــــان ذلـك يــــشــــيــــر الـى االفــــضل من

العالقات ب الصحف والقراء.
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اذا كــان الـــقــراء يـــجــدون فـي بــعض
الـصـحف حاجـزا يـحـول بيـنـهم وب

ــكــتــوبــة جــديــدة ــادة ا ان تـــكــون ا
ومــقــبــولــة من الــنــواحي الــلــغــويــة
واالسـلوبـية قـد عـكست نـفـسهـا على
ــوضـــوع حــيث تــأتي الـــعالقــة مع ا
ادة مـغلـقة عـلى نفـسهـا غيـر قادرة ا
علـى التـواصل مع الـقـار وتـوصيل
ـعلـومات واالفكـار االمر الـذي يقود ا
ــــادة من الى حــــرمــــان مـــثـل هـــذه ا

النشر.
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وقد يرى البـعض ان جريدة (الزمان)
سيـاسيـة والـتعـامل مع العـمود وفق
هــذا الـسـيـاق يـجـعـل اعـمـدتـهـا غـيـر
سـيـاســيـة ويـحــيل صـفـحـاتــهـا غـيـر
الـثـقـافيـة الى صـفـحـات ثـقـافـيـة وقد
يـصـبح ذلـك في بـعض االعـداد ولـكن
احلـاصل ان الـسـيــاسـة وضـغـوطـهـا
الـيـومـيــة وحـدة الـتـنـاقــضـات فـيـهـا
وتدخـلهـا في اجملتـمع وحيـاة افراده
تــدفع اغـــلب الــكــتــابــات الى تــنــاول
ـبـاشـر وغـير ـوضـوع الـسـياسـي ا ا
ا تـضيف على االعـمدة غير بـاشر  ا
الـســيـاسـيــة بـعض ســمـات الــعـمـود

السياسي:
 1-ان الـسـيــاسـة في الــعـراق تـطـرح
معطـيات سياسيـة بشكل يومي االمر
الـذي يدفـع الى تنـاولـهـا في االعـمدة
الـصــحـفـيــة وغـيــرهـا من الـكــتـابـات
الصـحفيـة االمر الذي يـجعل االعمدة
ــكــتــوبــة من الــقــراء ذات اهــتــمــام ا
سياسي وقد تكون السياسة في هذه
ـــتــزجــة مع االعـــمــدة مــتـــداخــله و
خــصــوصــيــات وجتـــارب جتــعــلــهــا

متفوقة وغير متكررة.
جـعل الـعالقـة بـ (الـزمـان) والـقـراء
تواصل بحيث عالقة قابله للـتطور ا
تكون مدروسة لهم وتكون مستوعبه
صاحلهم وال تكون عابرة ومحدودة

وذلـك ال يـعـنـي ان (الـزمـان) تــشـغل
الـصفـحات وسد الـفراغـات بل انها
ال تـنـشـر كل عــمـود اال بـعـد فـحص
وتـــدقـــيق وبـــعـــد دراســـة مـــوقـــعه
وعـالقـته بـالـظــرف الـراهن ويـؤخـذ
بـنظــــر االعـتبـار ما يـحـمل العـمود
من ابـــــــــــــداع ومن طـــــرافـــــة ومن
جـــــديـــــة وحــــــسن اخـــــتــــــــــــيـــــار

للموضوع.
ـكن القول ان (الـزمان) يجـمعها و
بـــ الــذيـن يــكـــتـــبـــون فـــيــهـــا من
خــارجــهــا وهـم بــاعــمــار وجتــارب
ـا جتــعل من نـفــسـهـا مـخــتـلـفــة ا
ســاحـــة لــلـــتـــفــاعـل بــ االجـــيــال
ـــفــيـــد من والـــتـــجــارب بـــاجتـــاه ا

االعمده والكتابات االخرى.  

هـني الصـحفي فان امـتالك الوعي ا
(الـزمــان) عــمــلت عــلى اشــاعــة هـذا
الوعـي من خالل انـفتـاحـهـا الواسع
على القراء وتشجـيعهم على الكتابة
سـاهـمـة في كتـابـة اعمـدتـها لـهـا وا

الى جانب الكتاب.
ــا يـــقــدمه ان اهــتـــمــام (الــزمـــان) 
الــــقــــراء من اســــهــــام في االعــــمـــدة
ـنـشــورة فـيـهــا قـد جـعـلــهـا حتـقق ا

مايلي:- 
كـسراحلـواجز ب الـقراء وبـ اكثر
الكتابـات الصحـفية اهـمية وفـاعلية
والـتي تـتـمـثل بـاالعـمـدة الـصـحـفـية
الـتي يـعد كـتـابـهـا من اكـثـر الـكـتاب
اهــمـيـة ودورا ومـكــانه لـتـولي ادارة

ؤسسات الصحفية.  ا

ثقف واصحاب الطبقة الوسطى (الزمان) تطل يوميا على القراء من ا

(الزمان) ب يدي قرائها 

الصفحة االولى احد عالمات الشخصية


