
 6102 في اللقاءات اإلعالمية خالل العام" شمس "مشاركات مركز
 

 التاريخ اليوم      الموضوع المؤسسة اإلعالمية الرقم
حول إصدار   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  راديو الكوفية   .1

 في أقل من أسبوعين ثالثة أحكام باإلعدامالمحاكم الفلسطينية 
 بحق مواطنين

 2/1/2016 السبت

 2/1/2016 السبت  حول أثر المقاطعة على دولة االحتالل قناة روسيا اليوم  .2
 2/1/2016 السبت  نحول التصعيد اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيي التلفزيون األردني  .3
حول إصدار   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  بيسانراديو   .4

 أسبوعين ثالثة أحكام باإلعدامفي أقل من المحاكم الفلسطينية 
 بحق مواطنين

 األحد
 

3/1/2016 

حول إصدار   "شمس"مركز تعليق على البيان الذي أصدره  F.Mنساء  ورادي  .5
 في أقل من أسبوعين ثالثة أحكام باإلعدامالمحاكم الفلسطينية 

 بحق مواطنين

 االثنين
 

4/1/2016 

حول إصدار   "شمس"كز مر تعليق على البيان الذي أصدره  راديو أنغام  .6
 في أقل من أسبوعين ثالثة أحكام باإلعدامالمحاكم الفلسطينية 

 بحق مواطنين

 االثنين
 

4/1/2016 

 الثالثاء حول ضرورة عقد اجتماعي يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها 24 راديو  .7
 

5/1/2016 

8.  Press TV  حول اإلضراب الذي يخوضه األسير اإلداري الصحفي محمد
 قالقي

 7/1/2016 الخميس

9.  Press TV  حول التصعيد اإلسرائيلي ضد األطفال واستهدافهم من قبل جيش
 االحتالل

 10/1/2016 األحد

 11/1/2016 االثنين حول حملة االعتقاالت التي طالت طلبة جامعة بيرزيت فضائية الشارقة  .10



السلطة تعديالت على قانون  إجراءالحديث عن تعليق على ال F.Mنساء  ورادي  .11
مكانيةالقضائية في ظل غياب المجلس التشريعي .  مشاركة  وا 

 المؤسسات الحقوقية به

 األربعاء
 

13/1/2016 

 13/1/2016 األربعاء حول اإلعدامات على الحواجز واحتجاز جثامين الشهداء قناة فلسطين اليوم  .12

جنوده  حول تسريب فيديو لضابط من قوات االحتالل يطالب به قناة روسيا اليوم  .13
  بقتل المدنين الفلسطينيين

 14/1/2016 الخميس

حول التصريحات اإلسرائيلية أن القدس والمستوطنات المحيطة  اإلخبارية السعودية  .14
 بها ستبقى أراض إسرائيلية حتى بعد الحل النهائي

 18/1/2016 االثنين

 20/1/2016 األربعاء دونم من أراضي أريحا 1500حول مصادرة قوات االحتالل ل  قناة العالم  .15
 23/1/2016 السبت عن الطعام حول إضراب المعتقل محمد القيق قناة القدس  .16
 األربعاء للحديث عن تأثير االنقسام على حرية الرأي والتعبير في فلسطين F.Mنساء  ورادي  .17

 
27/1/2016 

 30/1/2016 السبت للحديث عن المصالحة الوطنية F.M 24إذاعة   .18

 31/1/2016 األحد ديث عن الدورة التدريبية حول تنظيم جلسات االستماع للح إذاعة نغم  .19

 1/2/2016 االثنين المعتقل محمد القيق للحديث عن االعتقال اإلداري  بحق  F.Mنساء  ورادي  .20

المعتقل محمد القيق للحديث عن االعتقال اإلداري  بحق  فضائية معا    .21
 والجهود الرسمية والشعبية لمناصرته

 4/2/2016 سالخمي

للحديث عن الجهود الرسمية والحقوقية الفلسطينية اتجاه األسير  فضائية القدس  .22
 محمد القيق

 13/2/2016 السبت

23.  Press TV 14/2/2016 األحد للتعليق على استهداف قوات االحتالل لألطفال الفلسطينيين 

 14/2/2016 األحد قراءة حول التصعيد اإلسرائيلي بحق شعبنا قناة العالم  .24

 15/2/2016 االثنين لحقوق اإلنسان الفلسطيني اإلسرائيليةحول االنتهاكات  قناة فلسطين اليوم  .25

 16/2/2016 الثالثاءلطلبة الشريعة حول حول الندوة التي عقدها مركز "شمس"  راديو بيسان  .26



 الديمقراطية والثقافة المدنية

 20/2/2016 السبت لمدن الفلسطينيةحول سياسة االغالقات اإلسرائيلية ل قناة الشارقة  .27

28.  Press TV 22/2/2016 االثنين حول ترحيل وهدم بيوت الفلسطينيين 

 24/2/2016 األربعاء حول المصالحة الفلسطينية قناة رؤيا  .29

ضرابهم راديو علم  .30  28/2/2016 األحد حول مطالب المعلمين وا 

منفذي العمليات إلى حول تصريحات نيتنياهو ترحيل أهالي  قناة روسيا اليوم  .31
 قطاع غزة

 1/3/2016 الثالثاء

حول قانونية  عدم تنظيم وقفات االحتجاجية للمعلمين إال بقرار  راديو الشرق  .32
 من المحافظ

 1/3/2016 الثالثاء

 2/3/2016 األربعاء حول العالقة بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني تلفزيون بيت لحم  .33

 2/3/2016 األربعاء خيم قلنديا وتداعياته حول اقتحام م قناة العالم  .34

 3/3/2016 الخميس حول قانونية إبعاد عائالت منفذي العمليات على قطاع غزة قناة المسيرة  .35

حول انعكاسات إبعاد عائالت منفذي العمليات على قطاع غزة  اإلخبارية السورية  .36
 على الهبة الشعبية

 3/3/2016 الخميس

 8/3/2016 الثالثاء لعالمي للمرأة الثامن من آذارحول اليوم ا إذاعة أحلى  .37

 8/3/2016 الثالثاء حول تدريب األطفال اإلسرائيليين على األسلحة قناة فلسطين اليوم  .38

 10/3/2016 الخميس حول زيارة نائب الرئيس األمريكي على فلسطين التلفزيون التركي  .39

 11/3/2016 جمعةال حول إغالق قناة فلسطين اليوم قناة فلسطين اليوم  .40

 14/3/2016 االثنين حول التصعيد اإلسرائيلي في األراضي المحتلة قناة العالم  .41



 14/3/2016 االثنين شبان في الخليل 3حول اغتيال إسرائيل ل  اإلخبارية السورية  .42

43.  Press TV 14/3/2016 االثنين من زيارة فلسطين ةسييندو حول منع إسرائيل لوزيرة الخارجية االن 

 14/3/2016 االثنين حول إعدام قوات االحتالل لثالثة شبان في مدينة الخليل قناة القدس  .44

 30/3/2016 األربعاء حول قرار نيتنياهو تعليق تسليم جثامين الشهداء راديو الحرية  .45

حول اإلعدامات التي تنفذها دولة االحتالل بحق المواطنين  قناة روسيا اليوم  .46
 الفلسطينيين

 2/4/2016 السبت

حول سياسة االعتقاالت وانتهاكات االحتالل بحق األسرى في  قناة العالم  .47
 السجون

 2/4/2016 السبت

 8/4/2016 الجمعة القاعدة العسكرية األمريكية في إسرائيل حول  قناة المسيرة  .48

 10/4/2016 األحد األسرى المرضى في سجون االحتالل حول راديو الحرية  .49

 11/4/2016 االثنين ال األطفال الفلسطينيينحول اعتق قناة العالم  .50

 14/4/2016 الخميس اإلجراءات االسرائلية في القدس F.Mنساء  .51

 26/4/2016 الثالثاء اعتقال األطفال راديو الحرية  .52

قوات االحتالل للمواطنة مرام إسماعيل وشقيقها على  إعدام قناة القدس   .53
 حاجز قلندية

 28/4/2016 الخميس

54.  Press TV 28/4/2016 الخميس ياسة اإلغالق كعقاب جماعي للفلسطينيينس 

55.  Press TV 30/4/2016 السبت مقابلة حول االعتقال اإلداري 

حول إغالق ملف التحقيق الخاص باستشهاد المواطنة مرام  قناة فلسطين اليوم   .56
 إسماعيل التي استشهدت على حاجز قلنديا 

 2/5/2016 االثنين 

 2/5/2016 االثنين حول إغالق ملف التحقيق الخاص باستشهاد المواطنة مرام  تلفزيون  فلسطين   .57



 إسماعيل التي استشهدت على حاجز قلنديا

 5/5/2016 الخميس حول استهداف قوات االحتالل لذوي االحتياجات الخاصة F.Mنساء  .58

 10/5/2016 الثالثاء حول محاكمة الطفل أحمد مناصرة روسيا اليوم  .59

 11/5/2016 األربعاء حول التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة لمقناة العا  .60

61.  Press TV  حكما  باالعتقال اإلداري على  اإلسرائيليةإصدار المحكمة حول
 الدكتور عماد البرغوثي

 11/5/2016 األربعاء

 14/5/2016 السبت حول االستيطان في األراضي الفلسطينية عشية النكبة قناة رؤيا  .62

2016 /5/ 17 الثالثاء  سيادة القانون في النظام الديمقراطي إذاعة راية  .63  

 22/5/2016 االحد  راديو نساء اف ام   .64

حول زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لفلسطينين والمبادرة الفرنسية  روسيا اليوم   .65
 لتحريك عملية السالم

 23/5/2016 االثنين

 23/5/2016 االثنين ية لتحريك عملية السالمحول رفض اسرائيل للمبادرة الفرنس تلفزيون الكويت  .66

حول دور النخبة الفلسطينية في انهاء االنقسام وتحقيق  قناة القدس  .67
 المصالحة

 23/5/2016 االثنين

 23/5/2016 االثنين حول نية حماس إعدام عدد من المواطنين في قطاع غزة راديو بيرزيت  .68

 26/5/2016 الخميس اإلسرائيليةتعامل مع النيابة حول قرار مؤسسة بيتسليم وقف ال قناة العالم  .69

الكنيست العرب من دخول  ألعضاءحول منع حكومة االحتالل  قناة العربي  .70
 المسجد األقصى

 27/5/2016 الجمعة

في القدس وضم مناطق جديدة إلى مسؤولية  ناالستيطاحول  السعودية اإلخبارية  .71
 بلدية االحتالل

 27/5/2016 الجمعة



 31/5/2016 الثالثاء حول  إعدام حماس: لثالثة مواطنين  في قطاع غزة F.Mنساء  .72

 31/5/2016 الثالثاء حول  إعدام حماس: لثالثة مواطنين  في قطاع غزة راديو أجيال  .73

حول الذكرى السنوي السادسة لالعتداء  على أسطول الحرية  قناة العالم  .74
 سفينة مرمرة 

 1/6/2016 األربعاء

 1/6/2016 األربعاء حول إطالق سراح المستوطن قاتل عائلة الدوابشة  جريدة فلسطين  .75

76.  Press TV  6/6/2016 االثنين الطفل معاوية علقم بالسجن لست سنوات ونصفالحكم على 

 6/6/2016 االثنين استمرار هدم البيوت من قبل دولة االحتالل قناة العالم  .77

إعدام جنود االحتالل  حول التعليق على تقرير بتسيلم الذي يوثق قناة القدس  .78
 للشهيد رمزي القصراوي من الخليل

 7/6/2016 الثالثاء

 20/7/2016 األربعاء فلسطينيين على يد قوات االحتاللشابين حول استشهاد  قناة اإلخبارية السعودية  .79

 20/7/2016 األربعاء حول التصعيد اإلسرائيلي في الضفة الغربية قناة الشارقة  .80

 لية المرور والحركة على معبر الكرامة والعراقيحول حر  راديو علم  .81
 اإلسرائيلية بحق المواطنين

 21/7/2016 الخميس

82.  Press TV 26/7/2016 الثالثاء حول هدم البيوت في قلنديا من قبل قوات االحتالل 

 27/7/2016 األربعاء حول استهداف األطفال من قبل قوات االحتالل قناة المسيرة  .83

 24/7/2016 األحد حاكمة الجندي قاتل الشهيد الشريفحول م قناة معا    .84

 30/7/2016 السبت حول تشكيل القوائم االنتخابية لالنتخابات الهيئات المحلية راديو أجيال  .85

 30/7/2016 السبت حول االستيطان وتهويد القدس قناة اإلخبارية السعودية  .86

 3/8/2016 األربعاء حول االنتخابات المحلية فضائية معا  .87

 3/8/2016 األربعاء حول االنتخابات المحلية تلفزيون وطن  .88
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 14/8/2016 األحد حول ضرورة رفع وعي المواطنين للمشاركة في االنتخابات  إذاعة راية  .89

 14/8/2016 األحد حول تهديد االحتالل لمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية قناة القدس  .90

 15/8/2016 االثنين ت من قبل االحتاللحول سياسة هدم البيو  قناة فلسطين اليوم  .91

 21/8/2016 األحد حول مؤتمر السلم األهلي وسيادة القانون راديو علم   .92

 21/8/2016 األحد حول أحداث مدينة نابلس قناة رؤيا  .93

حول سياسة االغتياالت من قبل جيش االحتالل بحق المدنيين  روسيا اليوم  .94
 الفلسطينيين 

 28/8/2016 األحد

 28/8/2016 األحد حول استهداف األطفال من قبل جيش االحتالل  المسيرة قناة  .95

96.  Press TV 29/8/2016 االثنين حول اعتقال طلبة المدارس من قبل جيش االحتالل 

حول اإلعدامات الميدانية واالغتياالت التي ينفذها جيش  معا   ةفضائي  .97
 االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين 

 29/8/2016 االثنين

 1/9/2016 الخميس حول آليات ضبط تمويل الحمالت االنتخابية راديو راية   .98

وآليات ضبط  2005لعام  10ات المحلية رقم ئحول قانون الهي راديو أجيال   .99
 تمويل الحمالت االنتخابية

 1/9/2016 الخميس

حول قرار المحكمة اإلسرائيلية عدم نشر أي معلومات حول  قناة فلسطين اليوم  .100
براهيم طه اللذين استشهدا على حاجز قلندياالشه  يدين مرام وا 

 1/9/2016 الخميس

 4/9/2016 األحد حول المداهمات المستمرة لجيش االحتالل لمنازل ذوي الشهداء قناة القدس  .101

حول قم قوات االحتالل للمسرات المناهضة لجدار الفصل  قناة الشارقة  .102
 العنصري

 9/9/2016 الجمعة

 9/9/2016 الجمعة حول إضراب األسرى في سجون االحتالل ية السعوديةقناة اإلخبار   .103



حول اإلعدامات الميدانية التي ينفذها جيش االحتالل بحق  تلفزيون البحرين  .104
 الفلسطينيين 

 25/9/2016 األحد

 27/9/2016 الثالثاء حول إغالق ملفات قتل األطفال من  قبل قوات االحتالل فلسطين اليوم  .105

 4/10/2016 الثالثاء حول قرار المحكمة العليا الفلسطينية تأجيل االنتخابات يةإذاعة را  .106

 6/10/2016 الخميس حول أهداف قوات االحتالل العتقال مزيد من الشباب الفلسطيني   روسيا اليوم  .107

 8/10/2016 السبت المرأة واإلعالم تلفزيون فلسطين  .108

 10/10/2016 االثنين عقوبة اإلعدام بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة  راديو راية  .109

 10/10/2016 االثنين في مدينة القدس تحول االعتقاال فضائية معا    .110

 12/10/2016 األربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام راديو أنغام  .111

 17/10/2016 االثنين  منظمة حول أوضاع قطاع غزة 80حول نداء  قناة القدس  .112

حول اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى في األعياد  يرةقناة المس  .113
 اليهودية

 20/10/2016 الخميس

حول تحقيقات صحفية إسرائيلية تفيد باستهداف جيش االحتالل  قناة المسيرة  .114
 للمواطنين الفلسطينيين بشكل متعمد

 26/10/2016 األربعاء

 26/10/2016 األربعاء يحول مبادرة األمين العام للجهاد اإلسالم F.M 24راديو   .115

116.  Press TV 27/10/2016 الخميس حول  تصويت اليونسكو على أحقية المسلمين بحائط البراق 

 27/10/2016 الخميس حول ممارسات مصلحة السجون بحق األسرى الفلسطينيين تلفزيون الكويت  .117

118.  Press TV اإلسرائيلية إطالق سراح الجنود المتهمين  ةحول قرار المحكم
 ل المواطنة مرام وشقيقها إبراهيم على حاجز قلنديابقت

 30/10/2016 األحد

 1/11/2016 الثالثاء أحكام باإلعدام بقطاع غزة خالل شهر أكتوبر 6حول إصدار  F.Mراديو نساء   .119



 2/11/2016 األربعاء حول وعدم شرعية وعد بلفور التلفزيون الكردي  .120

 3/11/2016 الخميس القانونية حول وعد بلفور من الناحية قناة العالم   .121

 6/11/2016 األحد حول االنتهاكات االسرائيلة لحق الفلسطينيين بالمياه  قناة المسيرة  .122

 8/11/2016 الثالثاء توحيد القضاء أم تعديل القانون االنتخابي إذاعة راية  .123

 9/11/2016 األربعاء حول هدم بيوت الفلسطينيين في القدس تلفزيون الكويت  .124

حول اإلعدامات الميدانية التي ينفذها جيش االحتالل بحق  اة القدسقن  .125
 المواطنين الفلسطينيين

 9/11/2016 األربعاء

 10/11/2016 الخميس حول استهداف قوات االحتالل لطلبة المدارس الفلسطينيين قناة المسيرة  .126

 12/11/2016 السبت حول استهداف قوات االحتالل  لألطفال الفلسطينيين قناة القدس  .127

128.  Press TV 13/11/2016 االثنين حول نية حكومة االحتالل سن تشريع يمنع إقامة األذان 

 16/11/2016 األربعاء حول االقتحامات واالعتقاالت التي تنفذها قوات االحتالل  قناة الشارقة  .129

 16/11/2016 األربعاء حول االستيطان  السعودية اإلخبارية  .130

 23/11/2016 األربعاء اهرة القتل والشروع بالقتل في المجتمع الفلسطينيحول ظ F.Mراديو نساء   .131

 23/11/2016 األربعاء حول المؤتمر السابع لحركة فتح قناة العالم  .132

 24/11/2016 الخميس إطار وطني لمكافحة الفساد حول دعوة مركز لتشكيل أنغامإذاعة   .133

 4/12/2016 ألحدا حول ماراثون مكافحة الفساد  راديو نساء أف ام   .134

 4/12/2016 األحد حول ماراثون مكافحة الفساد  راديو الخليل  .135

 4/12/2016 األحد حول ماراثون مكافحة الفساد  قناة فلسطين الرياضية   .136

 4/12/2016 األحد حول التعذيب في سجون االحتالل قناة فلسطين اليوم   .137



 25/12/2016 األحد قطاع غزة حول الحكم باإلعدام على مواطنة من قناة الفلسطينية  .138

139.  Press TV 27/12/2016 الثالثاء حول هدم بيوت الفلسطينيين  في القدس 

حول نتائج استطالع الرأي الذي أنتجه مركز أوراد الخاص  تلفزيون وطن  .140
 بالمؤتمر السابع لحركة فتح

 28/12/2016 األربعاء

كز أوراد الخاص حول نتائج استطالع الرأي الذي أنتجه مر  فضائية معا    .141
 بالمؤتمر السابع لحركة فتح

 28/12/2016 األربعاء

حول نتائج استطالع الرأي الذي أنتجه مركز أوراد الخاص  راديو نساء أف ام  .142
 بالمؤتمر السابع لحركة فتح

 28/12/2016 األربعاء

 

 

 


