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Invitation for Bids (IFB) / Works
Joint Service Council for Planning and Development 

”South of Bethlehem“

Grant No.:  PZA 09 024 11
Project Name: Construction and Finishing of Multipurpose Hall in Al mansheeyah / Bethlehem
The Palestinian Authority (PA) has received a grant from the Government of the Kingdom of Bel-
 gium towards the cost of ”Support to Local Government Reform and Development Programme“
 (LGRDP). The Municipal Development and Lending Fund (MDLF) is the implementation agency
 for components 2 and 3 of the programme. The MDLF intends to use part of the grant for the benefit
 of Joint Service Council for Planning and Development ”South of Bethlehem“ to eligible payments
under the contract for: Construction and Finishing of Multipurpose Hall in Al mansheeyah / Bethle-
hem contract No B.1.3.1.2.c.07
 Joint Service Council for Planning and Development ”South of Bethlehem“ now invites sealed bids
 from eligible and qualified bidders for carrying out Construction and Finishing of Multipurpose Hall
in Al mansheeyah / Bethlehem
 Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedure specified in
 the World Bank Procurement Guidelines: Procurement under National Competitive Bidding, and is
.open to all qualified bidders as defined in the Bidding Documents
.Qualifications requirements are presented in the Biding Documents

 Interested eligible bidders may obtain further information from Joint Service Council for Planning and
Development ”South of Bethlehem“, Tel: 022743164 Fax: 022743164, and inspect the Bidding Docu-
.ments at the address given below at 8:00 a.m. to 2:00 p.m. from 03/05/2014 to 27/05/2014
A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the sub-
 mission of a written Application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee 70
 Euro. The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to JSC account number
 (413722 – Jordan Ahli Bank - Bethlehem). The Bidding Documents will be available at Joint Service
.”Council for Planning and Development ”South of Bethlehem
.The grant is VAT EXEMPTED, bidders to price with zero VAT
 Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be held on
 12/05/2014 at 11.00 p.m., the pre-bid meeting shall be held at Joint Service Council for Planning and
.Development “South of Bethlehem”, first floor after finishing site visit
Bids shall be valid for a period of 90 days after Bid closing and must be accompanied by a bid secu-
.rity of 3000 Euro and should be valid for 118 days after bid closing date
 Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 noon, 03/06/2014. Electronic bidding shall
 not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened physically in the presence of the bidders’
.representatives who choose to attend in person at the address below at 12:00 noon, 03/06/2014
 The address referred to above is Joint Service Council for Planning and Development ”South of
Bethlehem“, Jort eshama’, Main Street, First Floor

Mayor of Joint Service Council for Planning and Development 
”South of Bethlehem“

Funded By:

دعوة عطاء / أعمال
 مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير

» قرى جنوب بيت لحم«
PZA 09 024 11 :منحة رقم

اسم المشروع: أعمال انشاء وتشطيب قاعة متعددة األغراض في المنشية / بيت لحم

1 . )MDLF( حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على منحة من الحكومة البلجيكية، ويقوم صندوق تطوير واقراض البلديات
بتنفيذ المكون الثاني والثالث من مكونات برنامج تطوير واصالح الحكم المحلي )LGRDP(، وينوي استعمال جزء من أموال 
هذه المنحة لصالح مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير »قرى جنوب بيت لحم« في عمل دفعات تحت عقد أعمال 
انش���اء وتشطيب قاعة متعددة األغراض في المنش���ية / بيت لحم، رقم عقد )B.1.3.1.2.c.07( الذي من أجله تم إصدار هذه 

الدعوة.
يدع���و مجلس الخدمات المش���ترك للتخطيط والتطوير »قرى جنوب بيت لحم« المقاولين المؤهلين للتقدم لعطاء مش���روع . 2

أعمال انشاء وتشطيب قاعة متعددة األغراض في المنشية / بيت لحم.
العطاءات ستكون تنافس���ية محلية وحسب آليات واجراءات البنك الدولي, الشراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة . 3

للمقاولين المؤهلين حسب وثائق العطاء.
متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.. 4
المقاول���ون المؤهلون يمكنه���م الحصول على المعلومات الالزمة من مجلس الخدمات المش���ترك للتخطيط والتطوير »قرى . 5

جنوب بيت لحم«، على العنوان االلكتروني jsc_s.bethlehm@yahoo.com , هاتف: 02-2743164, فاكس: 2743164-02 
ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حس���ب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الس���اعة الثامنة صباحا وحتى 

الساعة الثانية ظهرا من تاريخ 2014/05/03 إلى 2014/05/27.
نس���خة كاملة من العطاءات باللغة االنجليزية يمكن الحصول عليها للمقاولين المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على . 6

العنوان أدناه و مقابل دفع رس���م غير مسترد مقدارة 70 يورو وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع لحساب مجلس 
الخدمات )413722 البنك األهلي األردني – بيت لحم(. نسخ العطاء ستكون متوفرة في مجلس الخدمات المشترك للتخطيط 

والتطوير »قرى جنوب بيت لحم« – الطابق األول.
المش���روع معفى من ضريبة القيمة المضافة، وعلى المقاولين تقديم اسعارهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار . 7

خصم مصدر ساري المفعول.
زي���ارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمش���اركة في الجولة الميداني���ة واالجتماع التمهيدي يوم . 8

االثنين الموافق 2014/05/12 في تمام الس���اعة الحادية عش���رة صباحا، حيث ان االجتماع التمهيدي س���يعقد في مجلس 
الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير »قرى جنوب بيت لحم«, الطابق األول, وذلك  بعد انتهاء الجولة الميدانية.

يجب ان تكون عروض أس���عاركم سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال المناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق . 9
بكفالة دخول عطاء بقيمة 3000 يورو سارية المفعول لمدة 118 يوم من تاريخ إقفال المناقصة.

العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2014/06/03 الساعة الثانية عشر ظهرا، العطاءات االلكترونية غير . 10
مقبولة, العطاءات المتأخرة عن موعد التس���ليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور المقاولين أو ممثليهم و الذين 

يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ 2014/06/03.
العنوان المشار إليه أعاله هو : مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير » قرى جنوب بيت لحم«، جورة الشمعة، الشارع . 11

الرئيسي، الطابق األرضي.
رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير
»قرى جنوب بيت لحم«

بتمويل من: الحكومة البلجيكية

احتفال في غزة لمناسبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة

غزة - "وفا": أك���د متحدثون خالل احتفال أقيم 
في مدينة غزة لمناس���بة الي���وم العالمي لحرية 
الصحاف���ة الذي ص���ادف، أمس، أهمي���ة تعزيز 
حرية ال���رأي والتعبير، ووق���ف االنتهاكات بحق 

الصحافيين.
واستعرض منسق المركز الفلسطيني للتنمية 
والحري���ات اإلعالمي���ة 'م���دى' أحمد حم���اد الذي 
نظ���م االحتف���ال، االنتهاكات الت���ي تعرض لها 
الصحافي���ون في جمي���ع أنحاء العال���م بما فيها 

فلسطين.
وق���ال حم���اد: إن 299 انته���اكا ارتكب���ت بحق 
الصحافيي���ن من قب���ل االحتالل الع���ام الماضي، 
بينما وصل ع���دد االنتهاكات الفلس���طينية 78 
انتهاكا، مبينًا أن عدد الشهداء الصحافيين على 
يد قوات االحتالل منذ بداية األلفية الجديدة بلغ 
22 صحافيًا، ومشددًا على حرية الرصد والتحري، 
وض���رورة تنمية وس���ائل إعالم مس���تقلة وحرة 

ومتعددة.

م���ن جهته، أعل���ن ممثل االتح���اد األوروبي في 
غزة ال���ذي مول االحتف���ال أن االتح���اد األوروبي 
بصدد إطالق مشروع يهدف إلى الدفاع عن حرية 
التعبي���ر والرأي م���ن خالل إيجاد بيئ���ة قانونية 

سليمة.
وأوضح أن الفئات المس���تهدفة من المش���روع 
هم، القض���اة والمحام���ون واإلعالمي���ون وطالب 
اإلعالم، مشيرا إلى أن المشروع سيستمر عامين، 
وسيتلقى المشاركون تدريبات ومهارات لتعزيز 
قدراتهم على التعاط���ي مع قضايا حرية اإلعالم 

والتعبير.
وألقى محس���ن أبو رمضان كلمة باس���م ش���بكة 
المنظمات األهلية، أكد خاللها أهمية حرية الرأي 

والتعبير والصحافة في جميع أنحاء الوطن.
وفي خت���ام االحتف���ال الذي حضره حش���د من 
الصحافيي���ن وممثل���ي الق���وى والفصائل، جرى 
تكريم ذوي شهداء وجرحى العدوان اإلسرائيلي 

األخير ضد قطاع غزة.

"شمس" يطالب بوقف اعتداءات 
وانتهاكات االحتالل بحق الصحافيين

جنين - "األيام": طالب مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس"، 
أم���س، المؤسس���ات الدولي���ة بض���رورة التحرك الف���وري لوق���ف االعتداءات 

واالنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة بحق الصحافيين.
وأك���د المركز أن قوات االحت���الل واصلت انتهاكاتها ض���د الصحافيين، من 
خالل العديد من اإلجراءات التي تمثلت باالغتيال والجرح واالعتقال واالحتجاز 
واالعتداء والمنع من الس���فر والتنقل، ومصادرة معداتهم الخاصة وتخريبها، 

واقتحام المؤسسات اإلعالمية، ومصادرة األجهزة، وإغالق بعضها.
وأشار إلى أن االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة طالت العديد من الصحافيين 
الع���رب واألجانب الذين يعملون لصالح وس���ائل إعالم عربي���ة وأجنبية، فيما 
أقدم���ت قوات االحتالل على سلس���لة إجراءات وممارس���ات ته���دف إلى منع 
الصحافيين من القيام بواجبهم المهني في تغطية األحداث، واس���تهدافهم 

بشكل متعمد، على الرغم من وجود الشارات التي تميزهم كصحافيين.
واعتبر المركز في بيان أصدره، امس، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
حرية الرأي والتعبير والصحافة، بمثابة حق إنس���اني أساسي راسخ في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

واالتفاقيات اإلقليمية، وفي القانون األساسي الفلسطيني.
وأض���اف المركز، إن الي���وم العالمي لحرية الصحافة، تقليد س���نوي يهدف 
إل���ى التذكي���ر بالدور الحاس���م الذي تضطلع به الس���لطة الرابع���ة في تعزيز 
الديمقراطية وتش���جيع التنمية في أرجاء العالم، ومناس���بة لتس���ليط الضوء 
على تجارب الصحافيين وتضحياتهم، والس���تحضار المهام الجس���يمة التي 
يؤدونها وهم يقومون بدورهم في تقصي الحقائق وتزويد الجماهير باألخبار 

اليومية مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ألمانيا: اجتماع يبحث فعاليات الحملة 
الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

برلي���ن - "وف���ا": دعا مدير عام دائرة ش���ؤون المغتربين 
في منظمة التحرير علي أبو هالل، الس���تنفار وتوحيد كل 
جهود الجاليات والمؤسس���ات والجمعيات الفلس���طينية 
ف���ي ألمانيا لالنخراط في أوس���ع حملة دولي���ة إلنجاح عام 

التضامن الدولي.
وأك���د أبو ه���الل، خ���الل اجتم���اع عقدته الدائ���رة مع 
الجمعيات والمؤسس���ات الفلس���طينية في برلين، ضرورة 
تش���كيل لجنة تضم هذه المؤسسات لتنظيم الفعاليات 
الوطنية الشاملة على صعيد كل المدن في ألمانيا، مشيرا 
إلى تشكيل لجنة وطنية في الوطن لتنسيق العمل مع أطر 
الجاليات في الخارج إلحياء عام التضامن، مبديا استعداد 
الدائ���رة واللجنة الوطنية لتزويد الجاليات الفلس���طينية 
بكل اإلص���دارات اإلعالمية التي تصدره���ا والخاصة بعام 

التضامن، والوسائل المتاحة إلنجاحه.
ودعا المؤسسات وأطر الجالية الفلسطينية إلى االنخراط 
في فعالي���ات العام الدول���ي 2014 للتضامن مع الش���عب 
الفلس���طيني، مش���يرا لمبادرة الدائرة التي وجهتها منذ 
مطلع الع���ام لكل الجالي���ات الفلس���طينية وأطرها للقيام 
بفعالي���ات ونش���اطات في كل بل���دان المهجر والش���تات 
بالتعاون مع الجاليات العربية وحركات التضامن الدولية من 

أحزاب وبرلمانات وغيرها من األطر والمؤسسات الصديقة.

من جهته، ثمن رئيس الجالي���ة في ألمانيا الفي خليل، 
مبادرة دائرة ش���ؤون المغتربين لعقد اللق���اء، بما يمثله 
ذل���ك من توطي���د أواصل التع���اون والتنس���يق بين أبناء 
الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في برلين وبين الوطن 
األم فلس���طين، من خالل الممثل الشرعي والوحيد منظمة 
التحرير، عبر دائرة ش���ؤون المغتربين القناة الرسمية في 
المنظمة للتواصل مع الجاليات الفلس���طينية، لتنس���يق 
الجهود والمبادرات للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 

في كافة أماكن تواجده خاصة على الساحة األوروبية.
وضم اللق���اء الذي عقد في مركز بيت الجيرة في منطقة 
شونيبيرغ، حشدًا من الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية 
ف���ي برلين ه���ي: رابطة الحول���ة الخيري���ة، وجمعية نهر 
البارد، وجمعية أصدقاء اليرموك، ونادي الكوثر الرياضي، 
والجالية الفلسطينية في ألمانيا فرع برلين، ومركز الشرق 
للثقافة واالندم���اج، والتحالف األوروبي لمناصرة أس���رى 
فلس���طين، واتحاد عمال فلس���طين في ألمانيا، والرابطة 
الفلس���طينية لحق العودة في ألماني���ا، واتحاد الجاليات 
والمؤسسات والفعاليات الفلس���طينية في أوروبا، وموقع 
عبد خطار اإلعالمي، ومدير مركز بيت الجيرة، وش���خصيات 
فلس���طينية بارزة ف���ي صفوف الجالية، وبط���ل برلين في 

المصارعة الطفل نعيم سهيل أبو الجبين.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

هائلة  عــدديــة  زيــــادة  الـــجـــدد..  غـــزة  صحافيو 
وتــهــمــيــش مــقــصــود واســـتـــغـــالل ال مــحــدود

كتب عيسى سعد الله:

يحيي الصحافيون الجدد في قط���اع غزة اليوم العالمي لحرية الصحافة في هذا 
العام على وقع زيادة حادة في معاناتهم وارتفاع معدالت البطالة في صفوفهم.

ويشتكي هؤالء الصحافيون المقدرة أعدادهم بالمئات من استغالل المؤسسات 
اإلعالمية والصحافية لهم.

ويضطر المئات من هؤالء على التطوع ألش���هر وربما لسنوات طويلة دون تقاضي 
أي أجر مادي لعدم وجود بديل آخر.

ويطال���ب هؤالء الذي���ن يتطلعون للمصالح���ة إلنقاذهم من ه���ذا الواقع المرير 
بتفعي���ل نقاب���ة الصحافيين ومنحها حري���ة العمل في قطاع غ���زة لتكون رافعة 

وحاضنة لهم.
وعبر الصحافي الجديد عبد الكريم أبو النصر ويعمل متطوعًا في إحدى الشبكات 
اإلخبارية المحلية عن اس���تيائه من وضعه الوظيف���ي والمادي، وعدم حصوله على 

فرصة عمل بمقابل أجر مادي.
واتهم المؤسس���ات اإلعالمية بالقصور تجاه الصحافيي���ن، مضيفًا، إن أقصى ما 

يمكن أن تفعله هذه المؤسسات هو قبول الصحافي للعمل كمتطوع.
ويعم���ل أبو النصر كمتطوع منذ عام ونصف العام دون أن يتلقى أي راتب أو اجر 

مادي، مؤكدًا أن انعدام البدائل يجبره على قبول هذا النوع من العمل.
وأكد أن حرصه على نقل معاناة وواقع المواطنين يدفعه لالس���تمرار في العمل 
وعدم التخلي عن هذه المهنة التي حلم خالل يوم من األيام بأن يكون أحد روادها 

في فلسطين.

المطالبة بحرية التنقل 
ودع���ا أبو النصر العالم والمجتمع الدولي إلى الضغط على إس���رائيل لتس���هيل 
حركة الصحافيين الفلس���طينيين بين الضفة والقطاع حتى يتسنى لهم تغطية 

األحداث في كل مكان وخاصة المواجهات في المسجد األقصى والضفة الغربية.
كما طالب بتوفر الحماية للصحافيين خالل األحداث التي تقع في غزة، ايضًا.

ويعمل أكثر من ألف صحافي جديد في مؤسسات ومواقع إخبارية بدون أي مقابل 
مادي بل ويتعرض الكثير منهم لالستغالل والعمل لساعات طويلة.

أم���ا الصحافي الجديد رمضان أبو س���كر ويعمل في إحدى وكاالت األنباء المحلية 
فأشار إلى وجود بطء شديد في تحسين واقع الصحافيين في قطاع غزة.

وقال أبو س���كر، إنه وبعد عامين من العمل التطوعي استطاع أن يحصل على عائد 
مادي بس���يط ولكن قيمته كبيرة م���ع انعدام أي أفق للعمل أمام���ه وأمام نظرائه 

الصحافيين الجدد.
واشتكى أبو سكر وهو خريج كلية اإلعالم من جامعة األزهر من القيود المفروضة 

على الصحافي في عمله في كثير من األحيان وخصوصًا عن الكتابة.
وانتقد أبو سكر في منتصف العشرينيات من عمره ضعف االهتمام بالصحافيين 

الجدد وخصوصًا وجود مرافق تحتضنهم.
وطالب أبو س���كر بتوفير الحماية القانونية للصحافيين وحرية التعبير والكتابة 

دون خوف أو محاسبة من أي جهة.
وأجبرت ندرة الوظائف الصحافي الجديد يوسف موسى على العمل كمتطوع في 

أحد المواقع اإلخبارية في قطاع غزة، منذ خمسة أشهر.

واعتب���ر أن اإليجابي���ة الوحي���دة من اس���تمرار تطوعه هو 
اكتساب الخبرة وما دون ذلك فاعتبر األمور كلها سلبية.

مراجعة الواقع القاسي
ويتمنى موس���ى أن يكون هذا اليوم فرصة للقائمين على 
الواقع اإلعالمي الفلس���طيني لتطويره بما يتناس���ب وحجم 

المشاكل التي تواجه الصحافيين في القطاع.
وانتق���د ضعف اهتم���ام المس���ؤولين بالصحافيين وواقع 
الصحاف���ة بش���كل عام كم���ا انتق���د ضع���ف أداء واهتمام 

المؤسسات اإلعالمية نفسها باإلعالميين الجدد.
وق���ال موس���ى، إن الصحاف���ي الناش���ئ ال يجد الم���كان أو 
االهتم���ام أو الرعاي���ة الكاملة في وقت يتمت���ع الصحافيون 
الكب���ار والقدامى وممن يعمل���ون في أكثر م���ن وظيفة كل 

االهتمام والرعاية على كافة الصعد.
وطالب بمنح نقاب���ة الصحافيين الحرية الكاملة للعمل في 

قطاع غزة من أجل تحسين الواقع الصحافي وتنظيمه.
أما الصحافي أس���عد الغول المتطوع في اإلعالم المجتمعي 
فيرى أن الحصار وإغالق المعابر يش���كالن العقبة األكبر أمام 

حرية الصحافيين.
وأش���ار الغ���ول إلى وج���ود انته���اكات بح���ق الصحافيين 

تمارسها الحكومة ومؤسسات أخرى.
وعبر الغول عن أمله ف���ي أن تنجح المصالحة الداخلية في 

تحسين واقع الصحافيين الجدد وتوفير فرص عمل لهم.

فتح آفاق جديدة
أما الصحافي صخر أبو العون فشدد على ضرورة فتح مجال 
وآف���اق للجيل الجديد للحصول على الفرصة بالعمل واإلبداع، 
مستنكرًا استغالل المؤسسات اإلعالمية للصحافيين الجدد.

وقال أبو العون ل�"األيام"، إن���ه ال يجوز تدريب الصحافي أو 
تطويعه لسنوات دون تسوية أوضاعه الوظيفية، مشيرًا إلى 

وجود زمن محدد للعمل التطوعي والتدريب.
وش���دد على ض���رورة تفعي���ل دور نقاب���ة الصحافيين 
ومنحه���ا الحرية الكاملة للعمل ف���ي غزة، وتفعيل ميثاق 

الشرف الصحافي.
وطالب أبو العون بس���ن قانون لتحدي���د الحد األدنى ألجور 
الصحافيي���ن وفتح المجال والفرصة للعمل في المؤسس���ات 

الوطنية.
كما طالب بفتح المؤسس���ات اإلعالمي���ة المحلية المغلقة 
في قطاع غ���زة حتى تتمكن من اس���تيعاب أعداد كبيرة من 

اإلعالميين.
وانتق���د أب���و العون الزي���ادة غي���ر المنظمة ف���ي المواقع 

اإلخبارية واإللكترونية في قطاع غزة.
وطال���ب أبو الع���ون الجامعات بابت���كار تخصصات إعالمية 
بما بتناس���ب والتط���ور التكنولوجي وعل���وم االتصاالت، كما 
طالبها بتقنين عملية انتساب الطلبة لكليات اإلعالم وأقسام 

الصحافة واإلعالم.
وأوضح أب���و الع���ون أن الجامعات تخرج أع���دادا هائلة من 
الصحافيين الج���دد تزيد على حاجة المؤسس���ات اإلعالمية 

والسوق المحلية.

منح نقابة الصحافيين حرية العمل ورفع القيود
من جانبه، أكد ش���ريف النيرب عضو األمانة العامة لنقابة 
الصحافيي���ن أن النقابة هي حاضنة كل الصحافيين وترفض 
استغالل المؤسس���ات اإلعالمية للصحافيين الجدد سواء من 

خالل التطوع طويل المدى أو التشغيل بدون أجر أو راتب.
واعترف النيرب خالل حديث مع "األيام" أن فرض المزيد من 
القيود على حرية عمل النقابة في قطاع غزة يحد من قدرتها 
على ممارس���ة عملها في حماية ه���ذه الفئة من الصحافيين 
التي تتزايد أعدادها بش���كل كبير جدًا، داعيًا إلى إنهاء هذه 
القي���ود وإعادة فتح مقر النقابة والس���ماح لها بحرية العمل 

لخدمة هذه الشريحة.
وحمل الش���ريف المس���ؤولية في ارتفاع عدد الصحافيين 
الجدد إلى السياسية األكاديمية في الجامعات والتي ال تضع 

حدا لعدد الخريجين سنويًا.
وأكد اس���تعداد النقابة على إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد 

الجسم الصحافي بما يخدم الواقع اإلعالمي.


