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لقـــاء

»األمناء« لقاء/ ياسر الشبوطي:

يعــد مكتــب اإلعــام يف العاصمة 

الجنوبيــة عــدن أحــد أهــم املنشــآت 

الرســمية  اإلعاميــة  واملؤسســات 

والســيادية الهامة يف الجنــوب، باعتباره 

كان ميثل، يف عهد ما قبل الوحدة، وزارة 

الدميقراطية  اليمــن  لجمهوريــة  اإلعام 

الشــعبية، والــذي تعــرض كغــره من 

يف  الوطنيــة  واملؤسســات  القطاعــات 

الجنــوب لعمليــة التهميــش املمنهجــة 

واملقصودة لتعطيــل أداء دوره اإلعامي 

وشــل فاعليتــه االقتصاديــة الصناعيــة 

والوطنيــة الناجحــة يف الجنــوب بهدف 

املجتمعــي  الوعــي  وتســطيح  تجهيــل 

الجنــويب وإبعاده عن قضيته السياســية 

والحقوقيــة العادلة، أال وهي اســتعادة 

دولــة الجنوبية املنشــودة واملرشوعة، 

فضــا عن تحجيــم وتهميــش الكثر من 

القوية  الجنوبية  واملؤسســات  املنشآت 

والفاعلــة والتــي كان يحســب لهــا عىل 

املستوى اإلقليمي والعريب والدويل.

ونشاط  دور  عىل  وللوقوف 
مكتب اإلعــام بالعاصمة عدن 
يواجهها  التي  الصعوبات  وأهم 
وخططه  الحاليــة  ومهامــه 
املستقبلية أجرت »األمناء« لقاء 
هدى  اإلعامية  األســتاذة  مع 
نــارص أحمد الكازمــي، مدير 

مكتب اإلعام بالعاصمة عدن.
»أوال  الكازمــي:  وقالــت 
أشــكر صحيفة »األمناء« عىل 
مكتب  إىل  للنــزول  تكرمهــا 
اإلعام بعــدن وتلمس همومه 
بالشأن  الهتاممها  ومشــاكله 
اإلعامي. وبالنســبة لسؤالكم 
أقول: الجميــع يعلم أن مكتب 
وكل  عدن  بالعاصمــة  اإلعام 
الصحفية  وكــوادره  موظفيه 
تهميش  لعمليــة  تعــرض  قد 
ممنهجــة مقصــودة خــال 
األوان  آن  السابقة وقد  الفرتات 
ملكتب اإلعام بالعاصمة عدن أن 
يستعيد دوره ومكانته ونشاطه 
الهامة  ووظائفــه  اإلعامــي 
عىل  اإلعامية  رسالته  ويؤدي 
أكمل وجه مبا يعزز من مكانة 
الكبري  اإلعامــي  الرصح  هذا 
وميكنه من تأدية دوره الرقايب 

واملهني«.
بالنســبة  »أما  وأضافــت: 
املرفق  تواجه  التــي  للمعوقات 

فإنهــا كثرية وال شــك، إال أنه 
يحدونــا األمــل الكبــري عىل 
من  عليها  والتغلــب  تجاوزها 
خال تعاون كل كوادر وموظفي 
بعدن  اإلعام  وموظفات مكتب 
وفروعــه يف املديريات، فنحن 
مبفردنا ال نســتطيع أن نحقق 
شــيئا ما مل يكن هناك تعاون 
األوضاع  النتشــال  جامعــي 
الصعبة التي يعــاين منها هذا 

املرفق اإلعامي«.
املســتقبلية  الخطط  وحول 
لتفعيــل نشــاط هــذا املرفق 
حاليا  »قمنا  الكازمــي:  تابعت 
بالتنســيق مع قيادة املحافظة 
ممثلــة باألســتاذ أحمد حامد 
عدن  العاصمة  محافظ   - مللس 
- وتواصلنا مــع وزارة اإلعام 
ممثلة باألستاذ صالح الحميدي 
- وكيــل وزارة اإلعام - بوضع 
والعاجلة  الرسيعــة  الحلــول 
لوضعية املرفق املتهالكة وتوفري 
وتم  للمرفق،  املناســب  البديل 
اســتبداله  عىل  معهم  االتفاق 
)الســابقة(  عدن  أنباء  بوكالة 
الكائــن مبديريــة التواهي أو 
إيجــاد بدائل أخــرى، وقد أكد 
لنــا األخ وكيــل وزارة اإلعام 
الحميــدي مبتابعة هذا  صالح 
األخ  مع  جدي  بشكل  املوضوع 
أو  اإلرياين  معمر  اإلعام  وزير 
د.معني عبدامللك، رئيس حكومة 
املناصفة بني الجنوب والشامل، 
ملعالجة هــذا املوضوع، وأيضا 
لدينا خطط رسيعة ومستعجلة 
فــروع مكاتبنا  دور  لتفعيــل 
بدورها  للقيــام  املديريات  يف 
وتفعيل  املطلــوب  اإلعامــي 
للتخفيــف  وذلــك  نشــاطها 
عىل ديوان مكتــب إعام عدن 
واإلعاميني  باملوظفني  املكتظ 
مــن ذوي الخــرات اإلعامية 
منها  االســتفادة  يجــب  التي 
ويعزز  يخدم  مبا  وتنشــيطها 
دور مكتب اإلعــام بالعاصمة 
عــدن ومامرســة وظائفــه 
اإلعامية املختلفة، وسيتم فتح 

بالتنسيق  املديريات  مكاتب يف 
مع السلطات املحلية يف عموم 

مديريات العاصمة عدن«.
مكتب  بــدور  يتعلق  وفيام 
واإلرشايف  الرقايب  عدن  إعام 
عىل كل مــا ينرش ويذاع ويبث 
يف الوسائل املختلفة التي تصدر 
بالقول:  أكدت  عدن  بالعاصمة 
»لدينا يف مكتب إدارة الصحافة 
واملطبوعات، وهي املعنية مبنح 
الرتاخيــص باملوجب القانوين 
واملطبوعات  الصحافة  )قانون 
لعــام 90م( املعمــول به حتى 
اآلن، إلصدار الصحف والنرشات 
والدوريات الشــهرية والنصف 
وتحديدا  وإلزامهــا  شــهرية 
نارشيها بإيــداع ما ال يقل عن 

نسخ  خمس  إىل  نســخ  عرش 
من كل عدد لهــا، والعمل عىل 
الصادرة  الصحف  توقيف بعض 
بالعاصمــة عــدن يف حــال 
الصحافة  لقانــون  مخالفتها 
بالتنســيق  وذلك  واملطبوعات، 
مع نيابة الصحافة واملطبوعات 
وتوقيف  تغرميها  عىل  والعمل 

صدورها إذا تطلب األمر«.
مكتب  بعاقة  يتصل  وفيام 
إعام عدن بالســلطات املحلية 
ســواء باملحافظة أو املديريات 
أوضح مدير عام مكتب اإلعام 
»هناك  أن  عــدن  بالعاصمــة 
معهم  ومســتمر  دائم  تنسيق 
مكاتبنا  فروع  مهام  لتســهيل 
بوظائفها  للقيام  املديريات  يف 

اإلعامية املطلوبة«.

رصاع الهوية
وأكملــت: »أود التأكيد عىل 
أن الــرصاع اإلعامي والثقايف 
يعد جزءا أساســيا من الرصاع 
نطالــب  ولذلــك  الســيايس، 
ومن عىل هــذا املنر اإلعامي 
)األمناء( برضورة تعزيز الهوية 
الجنوبية«.  والثقافية  اإلعامية 
مشــرية إىل أن: »هناك جهات 
تحــاول تعزيــز اليمننــة يف 
الجنوب غــري أن مكتب اإلعام 
بالعاصمة عدن وبكافة فروعه 
يف املديريات سيعمل وبكل قوة 
الجنوبية«.  الهوية  تعزيز  عىل 

حد قولها.
يســيطر  »من  أن  وأضافت 
سيسطر  والثقافة  اإلعام  عىل 
حتاًم عىل الشــعوب«. مؤكدة 
يف ذات الوقــت »تعزيــز دور 
اإلعــام الجنــويب والنهوض 
به وبكــوادره لتعزيــز الهوية 
مســتوى  عند  وأننا  الجنوبية 
الصحفية  كواردنا  بــكل  الثقة 

واإلعامية إلنجاز هذه املهام«.
لـ«األمناء«  حديثها  واختتم 
بالقــول: »كــام ال يفوتني أن 
أشكر األستاذ أحمد حامد مللس، 
عىل  عدن،  العاصمــة  محافظ 
يف  إياها  منحتمونا  التي  الثقة 
العاصمة  إعــام  مكتب  قيادة 
عدن.. تلك املهمة الجسيمة التي 
يف  ظروف  ظل  يف  استلمناها 
غاية التعقيــد، آملني أن نكون 
منحت  التي  الثقة  مستوى  عند 
العزمية  نســتمد  ومنهــا  لنا 
لتجاوز كثري من اإلشــكاليات 
التــي تواجهنا، ونشــكر أيضا 
صحيفتكم عىل إتاحتها الفرصة 
القضايا  للحديث عن هــذه  لنا 
الهامــة، كام أمثــن جهود كل 
املوظفني وكوادر مكتب اإلعام 
بعدن عىل تعاونهم معي والذي 
من خالهم وبهم ســنعمل معا 
عىل النهــوض بأوضاع مكتب 

اإلعام بالعاصمة عدن«.

نطالب بتعزيز هوية اجلنوب الإعالمية والثقافية
يجب تعزيز دور الإعالم اجلنوبي والنهو�ض به وبكوادره

مدير مكتب اإلعالم بالعاصمة عدن هدى الكازمي يف لقاء خاص مع »األمناء«:

هناك جهات حتاول تعزيز اليمننة يف اجلنوب وسنتصدى لها
مكتب اإلعالم وكوادره تعرضا لتهميش ممنهج وآن األوان ليستعيد مكانته


