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حلج / األمناء / غازي العلوي :

ُعقد، صبــاح الخميس، يف مدينــة الحوطة، 
عاصمة محافظة لحج، اللقاء التشاوري لإلعالميني 
تحت شعار  املحافظة،  الجنوبيني يف  والصحفيني 
)من أجل إعــالم جنويب حر يســاهم يف تحقيق 
الرئيس  الجنوب(، برعاية كرمية من  أهداف شعب 
القائد عيدروس قاســم الُزبيــدي، رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب.
ويف اللقــاء الــذي افتتــح 
بتالوة آيــات من الذكــر الحكيم 
بصــوت الشــاب أمــني األمني، 
الجنويب،  الوطنــي  النشــيد  ثم 
أرواح  عىل  حداد  دقيقة  والوقوف 
شــهداء الجنوب، ألقــى الدكتور 
رئيس   - الحوشبي  منصور  باسم 
الدائرة اإلعالميــة باألمانة العامة 
االنتقايل،  املجلس  رئاســة  لهيئة 
التحضرييــة  اللجنــة  عضــو 
واإلعالميني  الصحافيــني  ملؤمتر 
العلمية  اللجنة  رئيس  الجنوبيني، 
- كلمة اللجنة اإلرشافية، نقل يف 

مستهلها للحضور تحايا الرئيس 
رئيس  الُزبيدي،  عيدروس  القائد 

املجلس االنتقايل الجنويب.
لحــج  “مــن  وأضــاف: 

اء الحوطة  وعاصمتهــا الغنَّ
يكــون للتحية عناوين نرص 
الوفاء  أحييكم تحية  وفداء.. 
للدماء التــي تدفقت بغزارة 
الباسلة،  املحافظة  هذه  من 
تروي  تــزل  ومل  روت  دماء 
عىل  الغايل  الجنــوب  تراب 

امتــداد جغرافيته ومل تزل مواكــب األحرار تتقدم 
الصفوف وتخوض معارك بطولية وتنترص للجنوب 

وتجتث الغزاة”.
الكبري  واالهتامم  األهمية  باسم،  الدكتور  وأكد 
التي تحظى به محافظة لحــج، والتي تلعب دورًا 
مشــهودًا يف كل املنعطفات الســلمية والحربية، 

والتي تقوم اليوم برسم لوحة االنتصار لإلعالميني 
والصحفيني الجنوبيني يف املحافظة، مشريا إىل أنه 
قد تم العديد من اللقاءات التشاورية مع اإلعالميني 
الجنوبيــني التي منها هذه الخطوة نحو فتح بوابة 

العبور نحو املؤمتر اإلعالمي األول.
وأضاف: »لحج، بيت قصيــد وعنوان تحوالت 
ومصدر إلهام، وســتظل إىل جانب كل محافظات 
الجنوب تعلــب دوًرا مشــهوًدا يف كل املنعطفات 

اليوم ترســم لوحة  الســلمية والحربية، وهــي 
االنتصار لإلعالميني والصحفيني الجنوبيني”. 

واســتعرض الدكتور باسم منصور الحوشبي، 
البارز وإنجازاته امللموسة،  مكانة اإلعالم الجنويب 
والــدور املهم الذي كان يقوم به يف نقل رســائل 
الشعب الجنويب داخليًا وخارجًيا، ذاكرًا الصعوبات 

التي القاها إعالميو الجنوب يف عملهم، والعراقيل 
التــي كان يصنعها أعــداء الوطــن الجنويب يف 

مسارهم الذي ثبتوا عليه.
ا الحوشــبي يف هذه املناســبة “قيادتنا  وحيَّ
السياســية والعســكرية ممثلة بالرئيــس القائد 
عيدروس الزبيدي الذي أخذ عىل عاتقه اســتعادة 
مؤسســات الجنوب واالنتقال مــن مرحلة الثورة 
إىل مرحلــة الدولة”.. مؤكدا: »ال خوف أو قلق عىل 

جنوب ميثل قضيته مجلس يحلق بقيادة سياسية 
محرتفة ومؤسسة عسكرية ال تعرف الهزمية وأطر 

تنظيمية عىل كل جغرافية الجنوب”.
وأضــاف: »اليوم نتجه نحو اســتعادة مكانة 
اإلعالم واإلعالميني واســتعادة مؤسسات إعالمنا 
الجنويب والدفاع عــن كادره املحرتف، ال مكان فيه 

لإلقصاء والتهميــش، كيان نقايب يرفض الكراهية 
والدميوقراطية  التنمية  يف  ويســاهم  والطائفية 
كيان ينطلق نحو خلق رشاكة فعالة مع الصحفيني 
يف النقابات واالتحــادات اإلقليمية والدولية، كيان 
يدافع عن حرية الكلمــة ورشف وأخالقيات املهنة 
ينترص للمبدعني واملتفوقــني يف مجال الصحافة 
الدولة  ثقافة مــروع  يخــدم  كيــان  واإلعالم، 
الجنوبية ووحدة الصف الجنويب، كيان فيه تنافس 
الجنوب  مهني وأخالقي من أجل 

ال عليه«.
واستطرد الحوشبي بالقول: 
الرئيس  وضع  ســبق  ما  “ولكل 
أوىل  الزبيدي  عيــدروس  القائد 
الجنويب  اإلعالم  تطوير  خطوات 
لعام   )١٩( رقــم  قرار  بإصداره 
٢٠٢١ بتشــكيل الهيئة الوطنية 
قطاعاتها  بكل  الجنويب  لإلعالم 
ووسائط إعالم املجلس االنتقايل 
وشــهدنا تطــورا ملحوظا يف 

إعالم الجنوب”.
وتحدث اللواء صالح البكري، 
وكيل محافظة لحج، بكلمة رحب 
من خاللها باللجنة اإلرشافية، 
اللقاء  يف  املشاركون  وجميع 
التشــاوري الــذي يأيت عىل 
األول  املؤمتر  انعقــاد  طريق 
والصحفيني  لإلعالميــني 
الجنوبيني، متطرقًا ألهمية 
وتطويره  الجنويب  اإلعالم 
ودوره  مجاالته،  مبختلف 
الواقع،  أرض  عــىل  املهم 
ومثمنــًا الجهود العظيمة 
التــي يتم بذلهــا يف هذا 

الجانب.
هذا وتم يف اللقــاء تقديم عدد من املقرتحات 
واألوراق التي احتوت عىل رؤى وبرامج اإلعالميني 
والصحفيــني يف مديريات محافظة لحج للمرحلة 
املندوبني  التوافق عىل اختيار  القادمة، حيث جرى 

للمؤمتر بتوافق عام من قبل جميع اإلعالميني.

حلج تر�صم لوحة االنت�صار لالإعالميني وال�صحفيني اجلنوبيني
 على طريق املؤمتر األول لإلعالميني اجلنوبيني وبحشد إعالمي من كافة مديريات احملافظة

 • د. باسم: نتجه نحو استعادة مكانة اإلعالم واإلعالميين الجنوبيين

 • ال خوف وال قلق على جنوب يمثل قضيته مجلٌس يحلق بقيادة سياسية محترفة


