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رياضية بروح وسنتعاطى باإلحباط نصاب أال مدن: يجب

البرلمان المقبل في الديمقراطي التيار مصير تحسم الجولة الثانية

هناك اليـــــزال ـــان ك ـــس أم ــاح ــب ص مـــن ــات األولـــــى ــاع ــس ــى ال ــت وح
للتغيير الوطنية القائمة ــي ف المرشحة  تصمد  أن ــي  ف قـــوي أمـــل 
النتائج تعلن أن قبل كثيرا عليها يــعــول ــان ك الــتــي فــخــرو  منيرة 
في األقـــوى منافسها ــول  ــص وح ــــوات األص فــرز لعمليات النهائية 
على علي ــالح ص ــي ــالم اإلس المنبر جمعية رئــيــس نفسها ــرة  ــدائ ال
على  كــانــت ـــال آم عـــدة لتختفي ــــوات األص ــن  م المئة  ــي  ف  51 نسبة

أن تتحقق. وشك
انه مــدن  حسن الديمقراطي المنبر لجمعية العام األمين ــرى وي
البحرين فــي الديمقراطي للتيار المرضية غير النتائج ــم رغ على 
ريــاضــيــة. ــــروح ب ــات ــاب ــخ ــت االن فــإنــه  يــجــب الــتــعــاطــي مــع نــتــائــج

باإلحباط». ذلك يصيبنا «يجب اال مضيفا
محصورة اآلن الــبــحــريــن ــي ف الــديــمــقــراطــي الــتــيــار  ـــال  آم وتــبــقــى 
عبدالرحمن هــم للتغيير الوطنية القائمة مرشحي مــن ثالثة فــي 
من الــرابــعــة ــرة ــدائ ال ــي ف أبــوالــفــتــح عيسى  ينافس  الـــذي  النعيمي 
عبدالرحمن يــنــافــس الـــذي  ــف ــري ش ــم ــي ــراه وإب ــرق  ــح ــم ال مــحــافــظــة 
وسامي العاصمة  محافظة ــن م الــســادســة  الــدائــرة على  بومجيد 
الــســابــعــة ــى الــــدائــــرة ــل ــة ع ــال ــض ــف ـــادي الــــذي نــافــس نــاصــر ال ـــي س
ــل اب عـــزيـــز الــمــرشــح الــمــســتــقــل جـــانـــب إلــــى بــمــحــافــظــة الــمــحــرق
الحكيم عــبــد  يــنــافــس والــــذي  الـــوفـــاق جمعية  قــبــل  مــن  ــوم  ــدع ــم ال

العاصمة. محافظة الدائرة السابعة من على الشمري

من عـــــدد وصــــــول فــــي  األهــــــم الـــســـبـــب  أن  ـــون  ـــب ـــراق ـــم ال ويــــــرى 
بخالف الــثــانــيــة  الــجــولــة  إلـــى للتغير الــوطــنــيــة الــقــائــمــة  مــرشــحــي 
قدر الوطنية القائمة  مرشحي  ابتعاد هــو الوطنية الــوحــدة قائمة 
بجانب محسومة شبه كانت التي الوفاقية  ــر ــدوائ ال عــن  ــان ــك اإلم
في الرباعي  التحالف في السابقين لحلفائها الوفاق جمعية دعــم 
ــوى أق يــكــون  أن الوطنية  ــدة ــوح ال كتلة طــالــع ســوء  ــن  م كــان  حين 
وعبدالنبي مرهون عبدالهادي السابقان النائبان وهــم أعضائها
أعضاء ــن م ــة ــع أرب تــرشــح  كما وفــاقــيــة ـــر دوائ ــي  ف يعيشان  سلمان 
أكـــده مـــا ــــك وذل ـــاق  ـــوف ال جمعية مـــع مــتــقــاطــعــة دوائـــــر  فـــي  الــكــتــلــة 
دوائـــر ــي ف ــوا ــان ك مرشحينا غالبية :»إن قـــال عــنــدمــا مـــدن  حــســن 

الكتلة». نتائج على كبير بشكل اثر ما وذلك وفاقية
في ــل ــي ــث ــم ت لــنــا ـــون ـــك ي أن األفـــضـــل مـــن  كــــان  ـــًا  ـــع ـــب :»ط وقـــــال 
العمل  ــن  ع بــعــيــديــن ســنــكــون ــا  ــن إن يعني ال ـــك  ذل ــن  ــك ول ــان،  ــم ــرل ــب ال
عن ــة ــب ــائ غ ــت  ــان ك ـــاق ـــوف ال جــمــعــيــة ان  الـــى  ــرا  ــي ــش م ــي».  ــاس ــي ــس ال
عـــن الــســاحــة غــيــابــهــا الـــى يـــؤد ــن ذلـــك لـــم ــك ــق ول ــاب ــس الــمــجــلــس ال
المؤسسة ــع م ايــجــابــي بشكل «سنتعاطى وأضـــاف السياسية. 
المعارضة كتل مع وسنتعاون خارجها كنا لو وحتى البرلمانية
ــة ــام ــة ع ــف ــص ب ــة ــي ــان ــم ــرل ــب ال ــع الــكــتــل ــي ــم ــــع ج ـــة وم ـــاص ــة خ ــف ــص ب
المرتبطة والــمــلــفــات الملحة السياسية الــمــلــفــات ــع  م للتعاطي 
الــوحــدة كتلة وكــانــت للمواطنين». المعيشة  مستوى بتحسين 

دخلت التقدمي الديمقراطي المنبر جمعية من المدعومة الوطنية
مجلس لرئيس األول الــنــائــب ــم ه مرشحين بتسعة االنــتــخــابــات
وسمير حسين  محمد وعــلــي مــرهــون عــبــدالــهــادي السابق  ــواب  ــن ال
المضحكي وفــهــد ـــي  ـــوب األي وعــلــي عــيــاد احــمــد  وعـــبـــاس  ـــداد  ـــح ال

وجــاســم خميس وشــهــزالن ســلــمــان  عبدالنبي الــســابــق ــب ــائ ــن وال
مرشحين ستة للتغيير الوطنية القائمة ضمت حين فــي عــاشــور
وعلي فــخــرو ومــنــيــرة النعيمي وعبدالرحمن شــريــف  ابــراهــيــم  ــم  ه

سيادي. وسامي الدين كمال وابراهيم صالح

المحاري جميل - الوسط ^

البرلمانية من االنتخابات الثانية الجولة سيخوضون فقط مرشحين أربعة في أصبح محصورا الرهان أن يبدو ]
الجولة من خالل مرشحيه من إيصال أي في اآلن حتى الديمقراطي الذي فشل التيار من البرلمان المقبل يخلو ال لكي

األولى.

حسن مدن

طبيعيًا ومتوقعًا منهجًا فشلهن المعاودة اعتبر

المقاعد يخسرن والبلديات للنيابي الـ19 المترشحات
العوض فرح الوسط- ^

النيابية  لالنتخابات مترشحة ـــ19 ال فشلت  ]
ـــواب ـــن ال مــجــلــس ـــــى إل ــــن الــــدخــــول ـــة م ـــدي ـــل ـــب وال
الرسمية النتائج  إعـــالن  بعد البلدية والمجالس

.2006 النتخابات
في األولــــــى الــــدائــــرة واعـــتـــبـــر الــمــتــرشــح عـــن
ـــة ـــال ــة األص ــي ــع ــم ج ـــرق ورئــــيــــس ـــح ـــم ــة ال ــظ ــاف ــح م
من أي ــوز ف ــدم ع الــمــعــاودة ــادل  ع الشيخ  اإلسالمية 

ومتوقع. طبيعي منهج المترشحات
لقناة التلفزيوني تصريحه في المعاودة ــال وق
أمـــس يـــــوم عـــصـــر ــــرة» الــــــذي صـــــرح بــــه ــــزي ــــج «ال
الــمــتــرشــحــات أن ـــن م ـــم ـــرغ ال «عــلــى  أنــــه  ــــــد)  (األح
المترشحون، حصله مما أكــبــر دعـــم على حصلن 
مــؤكــدا ــع»،  ــوق ــت وم طبيعي  منهج ـــان ك ـــك  ذل أن  إال 
وحــتــى ،(...) ــا ــه ــأن ش ـــن م بــتــقــلــيــل ــس  ــي ل ذلــــك  أن 
إليه ـــل وص مــا ـــى إل يــصــلــن ــاء فــي الــغــرب لــم ــس ــن ال

الرجال».

واردة كانت المترشحات خسارة القعود:
ــس ــل ــج م عـــضـــو ــــت ــــال ــــب ق ــــان ــــج وفــــــي هــــــذا ال
السادسة الــدائــرة ــن ع بالتزكية الــفــائــزة الــنــواب، 
«أنــنــي ــود ــع ــق ال لطيفة الــجــنــوبــيــة الــمــحــافــظــة  فــي 
في منهم ــــدة  واح أو مترشحتين ــوز ــف ت أن  تمنيت 
مهيأة كــانــت الــســاحــة وأن خصوصا  االنــتــخــابــات 
تقديري ــي ف الــمــاضــيــة ــات ــاب ــخ ــت االن ــن  م ــر  ــث أك لــهــن 

ذلك. من متأسفة الشخصي»،
ــرا أم مــتــرشــحــة  وال  ـــوز ف ـــدم ع ــود  ــع ــق ال ــرت  ــب ــت واع
ـــاودة ـــع م أن إلـــــى بــحــاجــة «أنــــهــــن  قــائــلــة  واردا 
ــدة ــاع ق ــن ــوي ــك أجــــل ت مـــن ــح ألكــثــر مـــن مــــرة ــرش ــت ال

لهن». وشعبية جماهيرية

المعركة من نخرج لم فخرو:
المحافظة ــي ف ــة ــع ــراب ال ـــرة ـــدائ ال مــتــرشــحــة  ـــا  أم
جــمــعــيــة الــعــمــل ــو ــض ـــرو، ع ـــخ ــرة ف ــي ــن الــوســطــى م
ــام أم خــســرت ــي  ــت ال ــــد)، (وع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي
صــالح اإلســـالمـــي ــي ــن ــوط ال المنبر جمعية  ــس  ــي رئ
وبالنسبة مــســتــبــعــدا، يــكــن ــم ل حـــدث  «مـــا  أن  عــلــي 
لم ـــا ـــن «أن ـــدة ـــؤك م ــــــك»، ــت ذل ــع ــوق ــا ت ــي ــص ــخ ـــي ش ل
سنعمل  مترشحين  4 فلدينا المعركة،  مــن  نخرج
ــــن ثم وم ــــواب، ــــن ال ــس ــل ــج ــــى م ــم إل ــه ــال ــص عـــلـــى  إي

سنتحدث».
القائمة ضمن ترشحت  «أنــنــي  فــخــرو  ــت  ــاف وأض
ــد واح ــوع  ــب أس خـــالل وســأعــمــل للتغيير، الوطنية 
مع  ــف ــق ي مـــع كـــل مـــن ــة فـــي الـــيـــوم ــاع 24 س ولـــمـــدة
أجل من وطاقاتنا جهودنا  وسنكرس  مترشحينا،

فوزهم».
فخرو ــت ــال ق الــمــعــاودة  ــه ــال ق مــا  عــلــى  وتعليقا 

ــره ــظ ن ـــة ـــه وج عــــن ــر ــب ــع ــي ل إال  يـــتـــحـــدث  «لـــــم  أنـــــه 
منهم ننتظر ال  ونــحــن (...) يمثلها الــتــي والــجــهــة 
ولكن أســــوء ــا ــم رب ذلــــك، مــن ــل ــض أف لــنــا  ــوا  ــول ــق ي أن 

أفضل». ليس

الدائرة أهالي بمحبة فزت زينل:

ـــرة ـــدائ ال ـــن ع ــة ــح ــرش ــت ــم ــا قــالــت ال ــه ــب ــان ومــــن ج
زيــنــل ـــة ـــوزي ف الــوســطــى ــة ــظ ــاف ــح ــم ـــي ال ــة ف ــن ــام ــث ال
الوطني المنبر جمعية  عضو ـــام  أم خــســرت الــتــي 
بمحبة فــزت «أنني الشيخ اللطيف عبد اإلسالمية
كبيرا»، ــازات ــج ان وحققت ــرة، ــدائ ال وأهــالــي الناس 
على ــي ــول ــص ح ـــو  ه ذلــــك ـــي ل أكــــد  «مــــا  أن  مــضــيــفــة 
ــة،  ــئ ــم ال ـــي  ف  33.73 بــنــســبــة  أي  ـــــوت،  ص  2598
بعد الــنــســاء  بــيــن ــن م نسبة  أعــلــى ثــانــي  تــعــد  الــتــي 

منيرة فخرو». المترشحة حققتها النسبة التي
الــفــوز، بــهــذا  ــدا ج سعيدة «انــنــي  زيــنــل  ــت  ــاف وأض
ـــدا ما ــرة ج ــي ــب ك ــا ــره ــب ــت اع ــي ــت ــة الـــنـــاس ال ــق ـــو ال ث ول
الــتــواصــل ــن ع ــف ــوق أت ـــن ل ــي ــن ــدة أن ــؤك حــقــقــتــه»، م

االجتماعية. األنشطة خالل الناس من مع
قــالــت ــج ــائ ــت ــن ال ــــرز وف ــت ــوي ــص ــت ال عمليتا  ـــن  وع
في بـــذلـــت الـــتـــي ــــم الـــجـــهـــود ــــه «عـــلـــى رغ زيـــنـــل أن
ونــوع تقصير وجـــدت أنــنــي  إال االنــتــخــابــي، الــمــركــز 
إذ ــة، ــي ــاب ــخ ــت االن ــــور األم ــي مــتــابــعــة ــن الــتــســاهــل ف م
ــن «م أن ــة ــح ــوض م ــــدا»، ــــدي ش ــن  ــك ي ـــم  ل ـــزم  ـــح ال أن 
ــد الــســاعــة ــع ب ــت ــوي ــص ــت ال ــن ذلــــك ، بــــدء عــمــلــيــة ــي ب
أصواتهم الناخبين بعض وإدالء  صباحا، الثامنة 
بعض ووضـــع االقـــتـــراع، غــرفــة ــى إل وصــولــهــم  قبل 
باإلضافة بأنفسهم،  التصويت ـــة ورق الموظفين
بمقاعدهم»، المترشحين بعض  التزام عدم أن إلى
بحاجة االنتخابي مركزنا «رئــيــس أن ــى  إل مشيرة 
يــكــون في ــى ــت ح ــا يــمــتــلــكــهــا، ــم ــى خــبــرة أكــبــر م ــل ع

فيه». كان الذي المكان
المترشحين نحن يحطنا لم «أنــه زينل وأضافت
التصويت، أوراق  بــعــدد أو الناخبين،  بــعــدد علما 

التصويت». بنتائج بإبالغنا واكتفى
مرتين كهرباء التيار  انقطاع  مــن  زيــنــل وأســفــت 
ــة،  ــق ــي دق  40 مـــن وألكـــثـــر الـــتـــصـــويـــت، ـــز  ـــرك م فـــي 
الـــمـــرة فــــي انــقــطــعــت ـــاء  ـــرب ـــه ـــك «ال أن  مـــوضـــحـــة 
ــــــوات، األص ــــرز ف ــة ــي ــل ــم ع ـــي ـــدء ف ـــب ـــــــى  قــبــل ال األول
ــر»، ــي األخ الــصــنــدوق فتح قبل الثانية ــرة  ــم ال وفــي 
ــــراءات اإلج ــم ــاذه ــخ ات عـــدم ــن م مــبــديــة اســتــغــرابــهــا
مـــرة»، ــن م ــر ــث أك ــرر ــك ت ـــذي  ال للموقف االحــتــيــاطــيــة 
في ــوا ــرك ــح ت ــن  ــري ــاض ــح ال ــن م ــد  ــدي ــع «ال أن  ــدة  ــؤك م
موضوع يعتبر الــتــصــرف هــذا بينما ــت، ــوق ال ذلــك 

جدا». كبير

فخرو منيرة

«العامة» في األصوات فرز بسبب النهاية... حتى البقاء على مترشحون أصروا

ساعة 16 بعد الرسمية النتائج أعلنت «الشمالية»
عبداهللا مالك - البديع ^

ــــوات األص فــــرز عــمــلــيــة تــســبــبــت   ]
تأخير في العامة العشرة المراكز في
لالنتخابات الــعــامــة الــنــتــائــج ـــالن  إع
ــــي الـــمـــراكـــز ف ـــة ـــدي ـــل ـــب الـــنـــيـــابـــيـــة وال
ــس ــم ــخ ال ــات ــظ ــاف ــح ــم ــل اإلشــــرافــــيــــة ل
الــعــاصــمــة، ــة، الــجــنــوبــيــة، ــي ــال ــم ــش (ال
يــوم ظــهــر إلـــى ــى) ــط ــوس ــرق، وال ــح ــم ال
الــرســمــيــة ــج ــائ ــت ــن ال ــت  ــن ــل أع إذ  ــــس،  أم
ـــي ـــراف اإلش ــز ــرك ــم ال ـــي ــات ف ــاب ــخ ــت ــالن ل
الــســاعــة ــو ــح ن الــشــمــالــيــة  للمحافظة 

أمس. ظهر من والنصف الواحدة
االقتراع وصناديق النتائج وكانت
تصل ــع ــس ــت ال ــة ــظ ــاف ــح ــم ال دوائـــــر  ـــي  ف
للمحافظة اإلشرافي المركز  إلى تباعًا
بن مــحــمــد ــخ ــي ــش ــو ال ــم فـــي مـــدرســـة س
البديع، منطقة  ــي  ف خليفة آل خليفة
رئيس برفقة الصناديق ــذه ه وتــصــل
األمن ــوات ق ســيــارات من ــدد  وع اللجنة 
الصناديق ـــذه  ه بحماية  ــوم ــق ت ــي  ــت ال
نقلها، أو بمسها مخولة غير أنها غير
العمل. بهذا  الشركات  ــدى  إح قامت إذ 
الدائرة في اإلشرافية اللجنة وأنجزت
والتي الشمالية  المحافظة في ــى  األول
عملية شلبي أدهـــم القاضي  يترأسها
على ــرة ــي ــب ك ــة ــرع ــس ب ــــــوات  األص فــــرز 
من عـــدد  ــر ــب أك ــوي  ــح ت الـــدائـــرة  أن  رغـــم 
من أكــثــر فــيــهــا  شــــارك إذ  ــن،  ــي ــب ــاخ ــن ال
من  ـــر ـــث أك ــــل أص ـــن م ـــب  ـــاخ ن ــــف  أل  11
التصويت،  لهم  يحق  نــاخــب  ــف  أل  16
الساعات حتى تــهــدأ ــم  ل ــرة ــدائ ال إن  إذ 
وعلى التصويت، عملية مــن ــرة  ــي األخ
التصويت نتيجة ــت ــل وص ـــك ذل ـــم  رغ
وصــول ليستمر ــراً، ــك ــب م ـــرة ـــدائ ال فــي 
ــر ــدوائ ال ــي ف الــخــاصــة نــتــائــج الـــدوائـــر

الثامنة الــدائــرة نتيجة ولتكون تباعًا
ــى إل ــت ــل ــي وص ــت ال ـــرة ـــي الــنــتــيــجــة األخ
ــل الــجــمــيــع ــظ ــي ل ـــز اإلشـــــرافـــــي ـــرك ـــم ال

العامة. المراكز نتيجة بانتظار
والنصف السابعة الــســاعــة وعــنــد 
ــة  ــاع س  11 ـــد ـــع وب أمــــس  ـــاح  ـــب ص مـــن 
ـــــى األول ــة ــج ــي ــت ــن ـــت ال ـــل ـــف وص ـــص ون
نتيجة ــت ــان وك الــعــامــة ــز ــراك ــم ال ألحـــد 
حــلــبــة الــبــحــريــن ـــع فـــي ـــواق ــز ال ــرك ــم ال
ــن ــك ول ـــارات ـــي ـــس ــاق ال ــب ــس ـــة ل ـــي ـــدول ال
اإلشرافية اللجنة فيهم بمن الجميع
العام الــمــركــز نتائج ينتظرون  ظــلــوا 

والــــذي ـــي ـــدول ال ــن ــري ــح ــب ـــي مــطــار ال ف
من أكـــثـــر ـــرز ـــف ــة ال ــي ــل ــم ــه ع ــي ـــدت ف ـــي أع
في الــعــام المركز  ــى إل بــاإلضــافــة مـــرة، 
ــذي وال العسكري البحرين مستشفى
الواصلة النتائج ــر آخ نتيجته كانت
وصــلــت إذ ـــة، ـــي ـــراف اإلش ــان  ــج ــل ال إلــــى 
ــدأت ب بعدها صــبــاحــًا، الــعــاشــرة بعد 
متعبين أعــضــاؤهــا ــدا ب والــتــي اللجنة 
النهائية الــنــتــائــج تجهيز عملية  ــي  ف
 16 ــد ــع ــج ب ــائ ــت ــن ال لـــإلعـــالن، لــتــعــلــن
االقــتــراع ــاب  ب غلق مــن ونــصــف ســاعــة 
فرز عملية وبــدء  النيابية لالنتخابات

األصوات.
البقاء على المترشحين بعد وأصــر
النتائج إعــالن لسماع أمــس ظهر حتى 
من بعضهم تــأكــد رغــم على النهائية
ــز ــراك ــم ال ـــي ــت ف ــوي ــص ــت ـــوز كــــون ال ـــف ال
ــه ــرت دائ نتيجة فــي  يــغــيــر لــن  ــة  ــام ــع ال
اآلخــــر الـــبـــعـــض ــا كـــــان ــم ــن ــي ــــــيء، ب ش
إن إذ الــصــبــر، ــارغ  ــف ب النتيجة  ينتظر 
كبير بفارق  يكن لم الــدائــرة في تقدمه
ستؤثر الــعــامــة ــز ــراك ــم ال ــت  ــان وك ـــداً  ج
على منافسه حــصــل ــو ل النتيجة  ــي  ف

األصوات. من كبير عدد

حسن) طاهر (تصوير: سيد الفرز عملية يشرفون على القضاة

المتعاونين أسماء المسئولين غير بنشر هددت

للصحافيين االنتخابات» «تنفيذية معاملة سوء تستنكر «الصحفيين»
الصحفيين البحرينية - جمعية المنامة ^

عن الــبــحــريــنــيــة الصحفيين جمعية أعــربــت   ]
الـــذي ــوب ــل ــألس ل ــد ــدي ــش ال ــا ــه ــائ ــي ــت ــا واس ــه ــف ــغ أس ــال ب
االنتخابات على لإلشراف التنفيذية اللجنة  اتبعته
مع ـــل ـــواص ـــت وال ــل ــام ــع ــت ـــي ال ــة اإلعـــالمـــيـــة ف ــن ــج ــل وال
النيابية االنتخابات  بتغطية المكلفين الصحافيين

والبلدية.
الصحافيين مــن  شــكــاوى  تلقت أنها ــى إل ـــارت  وأش
ــاون ــع ت عــــدم عـــن ــة الــمــحــلــيــة ــاف ــح ــص ــال ــن ب ــي ــل ــام ــع ال
ــم ــداده إم ــي ف اإلعــالمــيــة واللجنة التنفيذية اللجنة 

بالمعلوماتالمتعلقةباالنتخاباتونتائجها.
بأنهم الجمعية شكواهم فــي الصحافيون وأبــلــغ
على ــول ــص ــح ال ســبــيــل ــرة فـــي ــي ــب ــاة ك ــان ــع ــدوا م ــب ــك ت
وكان الرسمية، مصادرها من الموثوقة المعلومات
اللجنة مع اتصاالتهم غالبية مصير واإلهــمــال الصد
في أنهم إلــى مشيرين اإلعالمية، واللجنة التنفيذية
من معلوماتهم استقاء ــى إل يضطرون كثيرة أحـــوال 
في ــا ــه أن الجمعية ذكـــرت  ذلـــك، إلـــى ــــرى.  أخ ــادر  ــص م
فإنها الصحافيين ــن  م ـــرى  أخ ــاوى ــك ش تلقيها حـــال 
ال ــن ــذي ال المسئولين ــل  ك ــاء ــم أس نــشــر إلـــى  ستضطر 
لتضعهم المحلية الــصــحــافــة ــع م ــاون ــع ــت ال ــدون  ــب ي
احترامهم ــــرورة ض ــًا ــوص ــص وخ مسئولياتهم ـــام  أم

للصحافيينوالصحافةالمحلية.
التنفيذية اللجنة تذكر أنها الجمعية وأوضــحــت

ــات ــاب ــخ ــت االن ــى ــل ع ـــراف ـــإلش ل ــة اإلعـــالمـــيـــة ــن ــج ــل وال
المحلية الــصــحــافــة ــه ــارس ــم ت الــــذي الــكــبــيــر  بـــالـــدور 
من فـــإنـــه لـــذلـــك ــة، ــي ــاب ــخ ــت ــة االن ــي ــل ــم ــع ـــي نـــجـــاح ال ف
مع ــل ــواص ــت ال ــور ــس ج تــمــد أن الــجــهــات ــذه  ــه ب ــــدر  األج
سبيل في واجتهاد بجد يعملون الذين الصحافيين

رسالتهم. أداء

التنفيذية اللجنة الصدد هــذا في الجمعية  ــت ودع
الــتــي ــة ــي ــم ــرس ال ــات ــه ــج ال ـــل ــة وك ــي ــالم ــة اإلع ــن ــج ــل وال
مع ــل ــام ــع ــت ال ــــى إل ــة ــي ــاب ــخ ــت ــط بــالــعــمــلــيــة االن ــب ــرت ت
بكل المحلية بــالــصــحــافــة الــعــامــلــيــن الــصــحــافــيــيــن 
وعدم بناء تعاون عالقة  وإقامة وإيجابية، شفافية

لهم. استفسارات اتصاالت أو أية إهمال


