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"األمناء" عن موقع املجلس بترصف:

يف إطــار اإلعــداد والتحضــر لعقد 
املؤمتــر األول لإلعالميــن والصحافيــن 
الجنوبين املزمع عقده أواخر الشهر القادم، 
والذي ســيضم ممثلن من كافة محافظات 
اللقاءات  اســتثناء، شــهدت  دون  الجنوب 
واملهرة  وحرضموت  بســقطرى  التشاورية 
كبًرا  وأبن حضوًرا  والضالع وشبوة  ولحج 
والصحافين  اإلعالمين  كافة  التفاف  يؤكد 
لاللتحاق بالكيان الوليــد الذي يأيت تتويًجا 
توليهام  اللذين  الكبريــن  واالهتامم  للدعم 
قيادة املجلــس االنتقايل الجنــويب ممثلة 
بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي لهذه الفئة.

ألجل إعالم جنويب حر
 وادي وصحراء حرضمــوت الذي عقد 
شعار  تحت  التشاوري،  اجتامعهم  إعالميوه 
إعــالم جنويب حر يســاهم يف  أجل  “من 
تحقيق أهداف شــعب الجنوب”، ملناقشــة 
أهداف املؤمتر وعضويته وما سيشمل عليه 
وتأهييل  وتدريبــي  تطويري  برنامــج  من 
املنتظرة  واملشاركة  والصحفين،  لإلعالمين 
من املنشغلن يف اإلعالم بالوادي والصحراء 

لتمثيلها. 
وأوضــح املجتمعــون مهــام املؤمتر 
والصحافيون  اإلعالميــون  عليه  يعول  وما 
ليكونــوا مظلة وحصنا منيعــا لإلعالمين 
والصحافيــن الجنوبين بعد ســنوات من 
اإلقصاء والتهميش يف األطر األخرى، إضافة 
بتقديم  املؤمتر  الذي ســيلعبه  الكبر  للدور 
والصحافين،  لإلعالمين  وحامية  امتيازات 
مؤكدين أن تظافر الجهود والتعاون بإنجاح 
املؤمتر ملا فيه من فوائد ستعود عىل أصحاب 

السلطة الرابعة.

كيان نقايب موحد
 وأكــد اللقــاء التشــاوري إلعالميي 
وصحافيي حرضموت الســاحل، أن املجلس 
االنتقايل يدعم تشــكيل كيان نقايب يوحد 
واإلعالميــن ويحمي  الصحافين  جهــود 
مصالحهم ويكون قادرا عىل التصدي للحرب 
اإلعالمية  األبــواق  تشــنها  التي  اإلعالمية 

املعادية.
وأشــار رئيس اللجنــة التحضرية د. 
عبدالله الحو إىل ما تعــرض له اإلعالميون 
صنوف  مــن  الجنوبيــون  والصحافيــون 
املؤسســات  والتهميش وتعرض  اإلقصــاء 
تدمر ممنهج خالل  إىل  الجنوبية  اإلعالمية 
أكرث مــن عقدين، مؤكــًدا أن املؤمتر املقبل 
معني بالوقوف أمام ســبل معالجة أسباب 
هذه املعاناة والتهميش واإلقصاء وســيعمل 
عىل صياغة أســس جديدة لتطوير الحريات 
الصحفية مبا يسهم بتنظيم العمل الصحايف 
واإلعالمــي الجنويب ويرتقي بــه إىل آفاق 

رحبة.
وســلط اللقــاء الضوء عــىل الوضع 
الصحايف واإلعالمــي بالجنوب وما يعانيه 
من حاالت التهميــش واإلقصاء التي طالت 
الكادر اإلعالمي الجنويب واملطالبة بتحسن 
األوضاع املعيشية لهم، والتأكيد عىل مشاركة 
جميــع األطيــاف واملؤسســات والقنوات 
اإلعالمية الجنوبية يف عملية التحضر ويف 
أعامل املؤمتر، وتخصيص نسبة لإلعالميات 
والكادر الشــبايب اإلعالمــي الجنويب إىل 
جانب عدد من القضايا التي تهم الصحفين 

واإلعالمين باملحافظة.
 وكانت قد دشــنت اللجنة التحضرية 
ملؤمتر الصحافيــن واإلعالمين الجنوبين 
برئاســة د. عبدالله الحو عقد أول لقاءاتها 
واإلعالمين  الصحافيــن  مع  التشــاورية 
الصحافيــن  مــع  بلقائهــا  الجنوبيــن 

واإلعالمين بسقطرى. 
وأشــار الحو إىل أن مؤمتر الصحافين 
واإلعالمين الجنوبين هو محطة مهمة يف 
تاريخ اإلعالم الجنويب املعارص، وســيكون 
له دور يف تشــخيص املشكالت والتحديات 
التي يواجهها الصحايف واإلعالمي بالجنوب 

ملواكبة ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصال، 
والتي بهام أصبح العامل يصنع ويصدر إعالمًا 
قويًا، موضحا بــأن املؤمتر معني بالوقوف 
أمام سبل معالجة أسباب املعاناة والتهميش 
املمنهــج الــذي لحــق بالــكادر اإلعالمي 
واملؤسســات اإلعالمية الجنوبية الرائدة اىل 
جانب حاميــة الحقوق والحريات الصحفية 
وفتح آفاق للتعاون املشــرك مع املنظامت 

والهيئات اإلعالمية العربية واألجنبية.
 وجرى خالل اللقاء مناقشــة عدد من 

القضايا املتعلقة بالتحضرات 
وتطلعات  وأهدافه  للمؤمتر 
كيان  تشكيل  من  املشاركن 
يستظل به كافة الصحافين 
الجنوبيــن،  واإلعالميــن 
كام جــرى اختيار مندوبن 
عــن صحافيــي وإعالميي 
الذي  للمؤمتــر  املحافظــة 

سيعقد بالعاصمة عدن.

توحيد الخطاب اإلعالمي

ويف اللقاء التشــاوري 
إلعالميي الضالع، أكد العميد 
رئيس  سعيد  مهدي  عبدالله 
تنفيذيــة انتقايل املحافظة، 
أن اإلعــالم ال يقــل أهمية 
يخوضها  التي  املعركــة  عن 
شــعب الجنــوب مبواجهة 
الصحافين  داعًيــا  األعداء، 
واإلعالميــن لبذل املزيد من 
الخطاب  وتوحيــد  الجهود 
اإلعالمي الجنويب يف الدفاع 
الجنوب  شــعب  قضية  عن 
املؤسســات  واســتعادة 

الجنوبية والتي يأيت منها تشكيل  اإلعالمية 
نقابة اإلعالمين والصحفين الجنوبين.

رســمت  الضالع  أن  اللقــاء  وأوضح   
والفداء وقدمت  والتضحية  البطولة  عالمات 
تضحيات جســام وال زالــت تقدم يف كافة 
محافظات الجنوب، مثمنا الدعم الكبر الذي 
يقدمــه باين نهضة اإلعــالم الرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي.

متطلبات ملرحلة جديدة

وأشــاد اللقاء التشــاوري لإلعالمين 
والصحافين الجنوبين يف الغيضة باملهرة، 
العمل الصحايف واإلعالمي  بجهود منتسبي 
الجنــويب يف االنتصار للجنــوب وقضيته 
العادلة، داعًيــا اإلعالمين والصحافين إىل 
رضورة االرتقاء مبســتوى اإلعالم ومواكبة 
متطلبات  وفق  والعمل  السياسية  التطورات 
املرحلة الجديــدة والعمل عىل خدمة الوطن 

الجنويب.
وأكــد د. صــدام عبدالله، املستشــار 
الزبيــدي، رئيس قطاع  للرئيس  اإلعالمــي 
الصحافة واإلعــالم بالهيئة الوطنية لإلعالم 

اللقاء التشاوري الذي يأيت  الجنويب، أهمية 
عىل طريق تشــكيل كيــان إعالمي جنويب 
يعزز من دور وتالحم اإلعالمين الجنوبين، 
املهرة  بأن  موضحــًا  حقوقهم،  عن  ويدافع 
تحظــى باهتامم كبــر من قبــل القيادة 

السياسية الجنوبية.
اللقــاء إىل الوضع الصحايف   وتطرق 
واإلعالمي بالجنوب ومــا تعانيه املهرة من 
حمالت تحريضية ممنهجة تستهدف أبناءها 
األدوات  قبــل  من  االجتامعي  ونســيجهم 

اإلعالمية اإلخوانية املعادية.
   

إنجاز ملموس

اللقاء  تطــرق  لحــج،  حوطــة  ويف 
املحافظة  وصحفيي  إلعالميي  التشــاوري 
والذي يأيت كخطــوة نحو فتح بوابة العبور 
اإلعالم  ألهمية  األول،  اإلعالمي  املؤمتر  نحو 
الجنويب وتطويره مبختلف مجاالته، ودوره 
املهم عىل أرض الواقــع، والجهود العظيمة 

التي يتم بذلها يف هذا الجانب.
رئيس  منصور،  باســم  د.  واستعرض   
لهيئة  العامة  باألمانــة  اإلعالميــة  الدائرة 
التحضرية  اللجنة  عضو  املجلس،  رئاســة 
الجنوبين،  واإلعالمين  الصحافين  ملؤمتر 
- مكانة  للمؤمتــر  العلمية  اللجنــة  رئيس 
امللموسة،  وإنجازاته  البارز  الجنويب  اإلعالم 
والدور املهــم الذي كان يقــوم به يف نقل 
داخلًيا وخارجًيا،  الجنويب  الشــعب  رسائل 
ذاكًرا الصعوبات التي القاها إعالميو الجنوب 
بعملهم، والعراقيــل التي كان يصنعها أعداء 
الوطــن الجنويب يف مســارهم الذي ثبتوا 

عليه.

واالهتامم  األهميــة  منصــور  وأكــد 
الكبر التــي تحظى به لحــج، والتي تلعب 
السلمية  املنعطفات  كل  دوًرا مشــهوًدا يف 
لوحة  برســم  اليوم  تقوم  والتي  والحربية، 
االنتصار لإلعالمين والصحفين الجنوبين 

باملحافظة.

كام جرى عقبه عقد اللقاء التشــاوري 
إلعالميي وصحفيي شــبوة، بحضور كبر 
شــارك فيه العميــد عيل أحمــد الجبواين 
باملجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيس 
االنتقــايل بشــبوة، ونائبــه 
باعوضة  عــوض  عيــدروس 
ووكيــل محافظ شــبوة أحمد 
صالــح الدغــاري وعــدد من 
يف  والقيــادات  الشــخصيات 
واالنتقايل  املحليــة  الســلطة 

باملحافظة. 
الثانية  الجلســة  يف  وتم 
مــن اللقاء فتح بــاب النقاش 
لإلعالمين مع اللجنة اإلرشافية 
منصــور  د.باســم  برئاســة 
كثر  عن  للحديث  الحوشــبي، 
مــن القضايــا واملســتجدات 
املشاركون  خّول  كام  اإلعالمية، 
اللجنة  اللقــاء  باإلجــامع يف 
عىل  والتحضرية  اإلرشافيــة 
اختيار األعضــاء من مديريات 
املحافظة  لتمثيــل  املحافظــة 
األول  باملؤمتــر  واملديريــات 
املقرر  والصحفين  لإلعالمين 
الجنوبية عدن  عقده بالعاصمة 
خالل الفــرة القريبة القادمة، 
منقطع  ونجاح  تــام  وبتوافق 
اللقاء  أعــامل  اختتمت  النظر 

التشاوري بشبوة.

املحطة ماقبل األخرية

التشــاوري  اللقاء  ٌعقــد  أبــن  ويف 
طريق  عــىل  والصحفيــن،  لإلعالميــن 
للصحفيــن  األول  للمؤمتــر  التحضــر 
"من  شــعار  تحت  الجنوبين،  واإلعالمين 
أجل إعالم جنويب حر يســاهم يف تحقيق 
أهداف شعب الجنوب" برعاية الرئيس القائد 

عيدروس الُزبيدي. 
وقال محمد الشقي، رئيس انتقايل أبن: 
"إن أبن عودتنا دامئا تسجيل الرقم الصعب 
بجميع املراحل التي مير بها وطننا الجنوب، 
ومــا حضور ومشــاركة كافــة صحافيي 
وإعالمــي املحافظة مبختلــف انتامئهم إال 
تأكيدًا عىل ان أبن تخطــو بخطوات ثابته 
مع بقيــة محافظات الجنــوب نحو توحيد 

الصفوف ملواجهة العدو".
 وأشار الشقي أن أبن اليوم بهذا الحدث 
وجمع مجموعة من اإلعالمين من مختلف 
األطياف السيايس ســجلت موقًفا تاريخًيا، 

نحو املستقبل لننترص لكرامتنا.

 وجدد الشــقي تأكيده ســعي املجلس 
عيدروس  القائد  الرئيــس  بقيادة  االنتقايل 
الُزبيدي للعمل عىل إيجاد املصالحة الوطنية 
التــي من أجلها ضحى  الجنوبية  التاريخية 
اىل  داعيًا  الزكية،  بدمائهم  االبطال  شهداؤنا 
االنطالق إىل العمل الوطني والذي يحتم تعزز 
التالحم الوطني األخوي ونبذ عملية التفكيك 
للنســيج االجتامعي الذي تعمل عليه القوى 
املتآمرة لزعزعة أمن واســتقرار ابن وبقية 

محافظات الجنوب. 
من جانب تحدث الناطق الرسمي للجنة 
التحضرية ملؤمتــر الصحفين واالعالمين 
وأهداف  أهمية  عن  العاقل  صالح  الجنوبين 
اللجنة التحضرية للمؤمتر، مشرا اىل أن كل 
التشاوري  اللقاء  عقدت  الجنوب  محافظات 
واليوم أبن وغدا ســينفذ يف العاصمة عدن 
الرشاكة  املؤمتر ليجسد روح  ليعقد بعد ذلك 
بن جميع االعالميــن وإيجاد كيان نقايب 
واإلعالمين  الصحفين  كافة حقوق  يحفظ 

عىل مستوى محافظات الجنوب.
 وكان د.يــارس باعزب، عضــو اللجنة 
التحضرية ملؤمتــر الصحفين واالعالمين 
الجنوبين، مدير عــام مكتب االعالم بأبن 
افتتــح اللقاء بكلمة أشــار فيهــا أن لقاء 
يعــد االول يف تاريخ أبن الــذي جمع فيه 
كافــة اإلعالمين يف إطــار انعقاد املؤمتر 
االول للصحفيــن واالعالميــن الجنوبين 

بالعاصمة عدن. 
وأكــد باعزب عــىل أنه ينبغــي علينا 
الصفوف نحو  كإعالمين وصحفين رصف 
البناء وتسخر كافة اإلمكانيات إليجاد اعالم 
هادف يحمل معاول البناء وينبذ كل الظواهر 

السلبية التي تهدد امن واستقرار املحافظة. 
باللقاء  املشاركن  عديد  تحدث  بدورهم 
االنطالق ملرحلة  أهميــة  بكلامت عربت عن 
جديدة بابــن والجنوب بشــكل عام، عرب 
إعالمي  كيان  وانشــاء  واإلعالمين  اإلعالم 
جنــويب موحد يقــف مع شــعب الجنوب 
ويحقق تطلعاته، مؤكدين أهمية أخذ صوت 
الصحفين واإلعالمين بأبن لتأسيس كيان 
مهني نضايل يبتعد عن الصغائر ويقف عنده 

الجميع امام مستوى املسؤولية الوطنية. 
كام طرح املشاركون عديد االستفسارات 
حول األهداف التي من اجلها ســيتم تشكيل 
الكيان الصحفي الجنــويب املوحد، وتم يف 
ختــام اللقاء ومبوافقــة جميع الحارضين 
تكليــف اللجنة اإلرشافيــة اختيار مندويب 
املحافظة الذين سيشــاركون باملؤمتر األول 

للصحفين واإلعالمين الجنوبين. 

مختلف ألوان الطيف

وكانــت أعــامل اللجنــة التحضرية 
واللقاءات التشاورية ملؤمتر األول للصحفين 
واإلعالميــن الجنوبيــن انطلقــت نهاية 
بالعاصمة عدن تحت شعار  املايض  سبتمرب 
"من أجل إعالم جنويب حر يسهم يف تحقيق 
أهداف شــعب الجنوب"، برعاية كرمية من 

الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي.
 ويضم املؤمتر مختلف الطيف اإلعالمي 
الجنويب مــن املهرة رشًقــا إىل باب املندب 
غرًبا مبختلف توجهاته وأشكال عمله ليلتئم 
الصوت اإلعالمي الجنويب وليجســد الحوار 
الوطني الجنويب ونشــاط اإلعالم الجنويب 
املؤسيس نحو اســتعادة املؤسسات، والذي 
ابتــدأ بتأســيس الهيئة الوطنيــة لإلعالم 
الجنــويب، ويلبــي طموحــات اإلعالمين 
واإلنســانية  الحقوقية  قضاياهم  مبعالجة 

واملعيشية.
 وعلق صحافيون جنوبيون آمالهم عىل 
الجنوبين  مؤمتر الصحفيــن واإلعالمين 
يف تنظيم وترتيب العمل اإلعالمي والنهوض 
به مبا يواكب تطلعات شعب الجنوب وإيصال 
انعقاد  للداخل والخارج، معتربين  رســالته 
االجتــامع األول للجنــة التحضرية خطوة 
بالطريق الصحيح ولصالح اإلعالم من حيث 
حامية حق الصحفي وكذا النهوض باإلعالم 

ليخاطب الداخل والخارج.

تقرير

• كيف تداعت محافظات الجنوب لتوحيد كيان الصحافيين واإلعالميين؟
• لقاءات تشاورية تؤكد التفاف كافة الصحافيين لاللتحاق بالكيان الوليد

موؤمتر ال�صحافيني والإعالميني اجلنوبيني.. حمطة مهمة يف تاريخ اإعالم اجلنوب املعا�صر
يضم مختلف الطيف اإلعالمي اجلنوبي من املهرة شرًقا إلى باب املندب غرًبا..


