مشاركات مركز "شمس" في اللقاءات اإلعالمية خالل العام 7102
الرقم

المؤسسة

الموضوع

اليوم

التاريخ

حول تقرير  Human Rights watchوتحريض المسؤولين

االثنين

2112/1/2

اإلعالمية

.1

قناة القدس

.2

قناة العالم

.3

قناة فلسطين اليوم

.4

إذاعة فلسطين

االسرائليين لقتل الفلسطينيين
حول دعوة إسرائيل لضم مناطق ج في الضفة الغربية

الثالثاء

2112/1/3

حول تقرير  Human Rights watchوتحريض المسؤولين

الثالثاء

2112/1/3

االسرائليين لقتل الفلسطينيين
حول الدورة التدريبية الخاصة بتدريب طواقم المحافظات على إعداد

األربعاء

2112/1/4

خطط إستراتيجية للسلم األهلي
.5

قناة المسيرة

حول هدم بيوت الفلسطينيين واالستيطان في القدس

الجمعة

2112/1/13

.6

إذاعة أجيال

حول اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني

السبت

2112/1/14

.2

تلفزيون فلسطين

حول قتل النساء

االثنين

2112/1/16

.8

تلفزيون وطن

حول قتل النساء

االثنين

2112/1/16

.9

صحيفة الحياة

حول قتل النساء

االثنين

2112/1/16

 .11قناة الشارقة

حول سياسة هدم البيوت في الضفة الغربية

األربعاء

2112/1/18

 .11قناة العالم

حول تهديد حكومة االحتالل بضم الضفة الغربية

الخميس

2112/1/19

 .12قناة العالم

حول هدم البيوت في النقب والتصعيد اإلسرائيلي

األربعاء

2112/1/25

 .13قناة الكويت

التصعيد اإلسرائيلي قتل ،اعتقاالت

الخميس

2112/1/26

 .14قناة الكويت

حول استشهاد المواطن محمد أبو خليفة من مخيم جنين

األحد

2112/1/29

 .15قناة الشارقة

حول سياسة التصعيد واالعتقاالت التي تقوم بها قوات االحتالل

األحد

2112/1/29

بحق أبناء شعبنا
 .16تلفزيون فلسطين

حول الهدف من تنظيم مارثون المشي  :الفكر الديمقراطي في

الثالثاء

2112/1/31

مواجهة الفكر المتطرف
 .12تلفزيون وطن

حول الهدف من تنظيم مارثون المشي  :الفكر الديمقراطي في

الثالثاء

2112/1/31

مواجهة الفكر المتطرف
 .18راديو نساء F.M
 .19جريدة

حول أسباب ودوافع التطرف عند الشباب

االتحاد حول واقع حقوق اإلنسان في فلسطين

األربعاء

2112/2/1

االثنين

2112/2/6

اإلماراتية
 .21جريدة

الخليج حول أسباب التطرف في العالم العربي

االثنين

2112/2/6

اإلماراتية
 .21راديو فلسطين

حول الهدف من وراء تنظيم مارثون المشي الخاص بمناهضة

الخميس

2112/2/9

التطرف
 .22قناة المسيرة

حول إرجاء الكشف في األمم المتحدة عن الشركات العاملة في

األحد

2112/2/12

Press T.V .23

حول مصادرة قوات االحتالل لمئات الدونمات في بيتونيا

األحد

2112/2/12

 .24راديو األقصى

حول استشهاد الشاب محمد الجالد في مستشفيات االحتالل

األحد

2112/2/12

 .25قناة القدس

حول مشاركة خبراء علم نفس في التحقيق مع األطفال الفلسطينيين

الثالثاء

2112/2/14

المستوطنات

في سجون االحتالل
 .26فضائية النجاح

حول إصدار المحكمة العسكرية بغزة  3أحكام باإلعدام ،وتأيدها ل ـ

األحد

2112/2/19

 .22قناة العالم

حول مؤتمر دعم االنتفاضة في طهران

الثالثاء

2112/2/21

 .28قناة فلسطين اليوم

حول الحكم على قتل الشهيد محي الشريف ب  18شه ار

الثالثاء

2112/2/21

Press T.V .29

حول الحكم على قتل الشهيد محي الشريف ب  18شه ار

األربعاء

2112/2/21

 .31فضائية معا

حول اختيار مركز "شمس" عضواً في الهيئة التأسيسية لالئتالف

االثنين

2112/2/22

 .31تلفزيون العربي

حول تقرير مراقب الدولة في دولة االحتالل تقر الحرب على غزة

األربعاء

2112/3/1

 3أحكام سابقة باإلعدام

اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة التطرف والكراهية

2114
 .32فضائية النجاح

حول إصدار المحكمة بداية دير البلح حكم باإلعدام على مواطن

الخميس

2112/3/2

 .33راديو فلسطين

حول عقد مركز “شمس”  ،لقاء مع المجلس العشائري وشرطة

الجمعة

2112/3/3

المحافظة.
تعقيب على إغالق قوات االحتالل لألراضي الفلسطينية بمناسبة

 .34قناة رؤيا

السبت

2112/3/11

عيد المساخر
 .35قناة البحرين

حول سياسة هدم البيوت في القدس

االثنين

2112/3/13

 .36راديو علم

حول قمع الصحفيين والمتظاهرين المحتجين على محاكمة الشهيد

األربعاء

2112/3/15

 .32التلفزيون السعودي

حول التصعيد اإلسرائيلي

الخميس

2112/3/16

 .38قناة الشارقة

حول التصعيد اإلسرائيلي

الجمعة

2112/3/12

 .39قناة الكويت

احتجاز جثامين الشهداء

السبت

2112/3/18

الكويت حول التصعيد اإلسرائيلي

السبت

2112/3/18

 .41قناة

باسل األعرج األحد . 2112/3/12

االنجليزية
 .41قناة المسيرة

حول سحب األمين العام لألمم المتحدة تقرير األسكوا

السبت

2112/3/18

 .42راديو أجيال

حول السلم األهلي والتطرف في المجتمع الفلسطيني

السبت

2112/3/18

 .43راديو الخليل

حول الحكم باإلعدام على اثنين من المواطنين في قطاع غزة من

األحد

2112/3/19

 .44إذاعة أجيال

حول الحكم باإلعدام على اثنين من المواطنين في قطاع غزة من

األحد

2112/3/19

 .45فضائية النجاح

حول الحكم باإلعدام على اثنين من المواطنين في قطاع غزة من

األحد

2112/3/19

قبل المحكمة العسكرية

قبل المحكمة العسكرية

قبل المحكمة العسكرية

األربعاء

2112/3/22

 .46قناة المسيرة

 .42قناة العالم

حول سحب األمين العام لألمم المتحدة تقرير األسكوا

األربعاء

2112/3/22

 .48قناة فلسطين اليوم

حول ممارسات مصلحة السجون بحق األسرى األطفال

االثنين

2112/3/22

حول نتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث مجمع المحاكم

الثالثاء

2112/3/28

 .51تلفزيون الكويت

حول البناء االستيطاني في القدس

األحد

2112/4/9

 .51تلفزيون وطن

حول دور دائرة التفتيش القضائي

االثنين

2112/4/12

 .52فرنسا 24

حول إضراب األسرى الفلسطينيين

األربعاء

2112/4/26

 .53راديو أجيال

حول شفافية الدعاية االنتخابية للهيئات المحلية

السبت

2112/4/29

 .54راديو أجيال

حول إضراب األسرى

األحد

2112/4/31

 .55راديو األقصى

حول إضراب األسرى

األحد

2112/4/31

 .56قناة العالم

حول وثيقة حماس السياسية

االثنين

2112/5/1

 .52قناة رؤيا

حول وثيقة حماس السياسية

الثالثاء

2112/5/2

 .58قناة فلسطين اليوم

حول الفيلم المسرب لتدريب شرطة االحتالل ألبناء المستوطنين على

الثالثاء

2112/5/9

 .49راديو الخليل

حول سحب األمين العام لألمم المتحدة تقرير األسكوا

قتل الفلسطينيين
 .59جزيرة نت

حول االنتخابات البلدية

األربعاء

2112/5/11

 .61راديو أجيال

حول الرقابة على االنتخابات المحلية

السبت

2112/5/13

 .61قناة العالم

حول النكبة

األحد

2112/5/14

 .62نساء اف ام

حول ورشة عمل وصول النساء للعدالة

االثنين

2112/5/15

 .63قناة معا

حول اإلجراءات االسرائلية فيما يخص تمويل مركز نسوي في برقة/

األربعاء

2112/5/31

نابلس

 .64قناة العالم

حول الطرق االلتفافية االسرائيلية

الخميس

2112/6/1

 .65راديو فلسطين

حول الدورة التدريبية بعنوان السلم األهلي والتماسك االجتماعي

الجمعة

2112/6/2

 .66راديو سوا

حول قرار الدنمارك التوقف عن دعم المنظمات

األحد

2112/6/4

Press T.V .62

حول مرور  51عاما على االحتالل للضفة الغربية وغزة

األحد

2112/6/4

 .68فلسطين اليوم

للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش بمناسبة مرور

األحد

2112/6/4

 51عاما على االحتالل

 .69فضائية القدس

للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش بمناسبة مرور

األحد

2112/6/4

 51عاما على االحتالل

 .21فرانس 24

حول حصار قطاع غزة وأزمة الكهرباء

األربعاء

2112/6/14

 .21قناة العالم

اإلجراءات اإلسرائيلية وعالقتها بالعنصرية

الخميس

2112/6/15

األحد

2112/2/2

األربعاء

2112/2/12

 .22التلفزيون العربي
Press T.V .23

حول مدى قانونية اعتقال النواب الفلسطينيين
حول استشهاد  2من المواطنين في مخيم جنين على يد قوات
االحتالل

 .24اإلخبارية السعودية

حول اإلجراءات العقابية من قبل دولة االحتالل ضد الفلسطينيين

األربعاء

2112/2/12

 .25فضائية الكويت

حول سياسة هدم البيوت في القدس من قبل حكومة االحتالل

األربعاء

2112/2/12

 .26إذاعة راية

حول دور مؤسسات المجتمع المدني في إرساء السلم األهلي

األربعاء

2112/2/12

 .22فضائية الكويت

إجراءات االحتالل في القدس واغالق المسجد األقصى

السبت

2112/2/15

 .28فضائية رؤيا

حول البوابات االلكترونية أمام بوابات المسجد األقصى

الخميس

2112/2/21

 .29إذاعة أجيال

حول إجراءات االحتالل في القدس واغالق المسجد األقصى

السبت

2112/2/21

 .81راديو نساء F.M

حول الدورة التدريبية الخاصة بإدارات الشكاوى في المؤسسة األمنية

األربعاء

2112/2/24

 .81اإلخبارية السعودية

حول أحداث األقصى وزيارة المبعوث األمريكي للمنطقة

األربعاء

2112/2/24

 .82قناة العالم

حول إزالة البوابات االلكترونية وجلسة مجلس األمن حول القدس

الخميس

2112/2/25

 .83قناة رؤيا

حول المصالحة الفلسطينية

األربعاء

2112/8/2

 .84فضائية معا

حول الحديث عن سن قانون إعدام في إسرائيل

األربعاء

2112/8/2

 .85قناة فلسطين اليوم

حول الحديث عن سن قانون إعدام في إسرائيل

األربعاء

2112/8/2

 .86قناة روسيا اليوم

حول قرار الكونجرس األمريكي وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

السبت

2112/8/5

 .82اإلخبارية السعودية

حول هدم المنازل من قبل االحتالل في القدس

السبت

2112/8/5

 .88وكالة وفا

حول تراجع مشاركة النساء في االنتخابات المحلية

االثنين

2112/8/2

 .89قناة فلسطين اليوم

حول هدم البيوت والحق في السكن

االثنين

2112/8/2

 .91راديو الخليل

حول الحق في التنقل

الثالثاء

2112/8/8

 .91اإلخبارية السعودية

حول زيارة الوفد األمريكي المرتقبة على األراضي الفلسطينية

األربعاء

2112/8/16

 .92تلفزيون الكويت

حول هدم البيوت واالعتقاالت من قبل قوات االحتالل

األربعاء

2112/8/16

 .93راديو أجيال

حول دورة رجال العشائر

األحد

2112/8/21

 .94اإلخبارية السعودية

حول اجتماع الوفد األمريكي القيادة الفلسطينية

الخميس

2112/8/24

 .95قناة TRTالتركية

حول االستيالء علي بيت عائلة شماسنة في القدس

االثنين

2112/8/28

 .96قناة رؤيا

حول زيارة األمين العام األمم المتحدة انطونيو لفلسطين

الثالثاء

2112/8/29

 .92قناة فلسطين اليوم

حول األوامر العسكرية اإلسرائيلية وانعكاسها على حقوق اإلنسان

الثالثاء

2112/8/29

الفلسطيني
 .98تلفزيون وطن

حول قانون الجرائم االلكترونية

الخميس

2112/8/31

 .99قناة فلسطين اليوم

حول تطوير الخطة اإلعالمية لنظام الشكاوى في مجلس الوزراء

الثالثاء

2112/9/12

 .111قناة المسيرة

حول الذكرى  35لمجزرة صب ار وشاتيال

السبت

2112/9/16

 .111قناة فلسطين اليوم

حول التعذيب في سجون السلطة

األربعاء

2112/9/21

 .112قناة رؤيا

حول عرقلة إسرائيل انضمام فلسطين لمنظمة االنتربول الدولي

األربعاء

2112/9/21

 .113فلسطين اليوم

حول قانون الجرائم االلكترونية

الثالثاء

2112/11/3

 .114راديو فلسطين

حول قانون الجرائم االلكترونية

الثالثاء

2112/11/3

 .115اإلخبارية السعودية

حول المصالحة الفلسطينية -الفلسطينية

الثالثاء

2112/11/3

 .116راديو فلسطين

حول التراث الشعبي

الثالثاء

2112/11/11

 .112قناة رؤيا

حول المصالحة الفلسطينية

األربعاء

2112/11/11

 .118قناة الشارقة

حول الدعم اإلماراتي للفلسطينيين

السبت

2112/11/29

 .119اإلخبارية السعودية

حول اإلجراءات االسرائيلة اتجاه المواطنين الفلسطينيين لجهة السكن

األحد

2112/11/29

 .111قناة رؤيا

حول هدم البيوت

األحد

2112/11/29

 .111جريدة القدس

حول وعد بلفور

األحد

2112/11/29

 .112قناة العالم

حول وعد بلفور

االثنين

2112/11/31

 .113تلفزيون وطن

حول وعد بلفور

األربعاء

2112/11/1

األحد

2112/11/5

 .114تلفزيون
التربوي

القدس حول قانون الجرائم االلكترونية

 .115راديو راية

حول مدى توافق التزكية في االنتخابات المحلية مع الديمقراطية

الثالثاء

2112/11/2

 .116قناة المسيرة

حول اعتقال األطفال

األربعاء

2112/11/8

 .112تلفزيون وطن

حول الدورة التدريبية للصحفيين

األربعاء

2112/11/8

 .118جريدة القدس

حول جلسات أهمية جلسات االستماع

الخميس

2112/11/9

 .119راديو فلسطين

حول دور الصحفيين في نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

االثنين

2112/11/13

 .121تلفزيون فلسطين

حول دور الصحفيين في نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

االثنين

2112/11/13

 .121تلفزيون وطن

حول دور الصحفيين في نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

االثنين

2112/11/13

 .122قناة رؤيا الفضائية

حول عزم حكومة االحتالل سن قانون الحتجاز جثاميين الشهداء

االثنين

2112/11/13

 .123قناة الشارقة

حول نشر جيش االحتالل لصواريخ القبة الحديدية حول المدن

األربعاء

2112/11/15

 .124جريد القدس

النظام االنتخابي ملف ساخن

الثالثاء

2112/11/21

 .125قناة فلسطين اليوم

حول تبرئة جنود االحتالل من إعدام المواطن محمد موسى

الثالثاء

2112/11/21

 .126تلفزيون وطن

حول رسالة معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

األربعاء

2112/11/22

 .122راديو فلسطين

حول الجهات المشاركة معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال

األربعاء

2112/11/22

فساد
 .128راديو أنغام

حول معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد وأنشطة المركز

الخميس

2112/11/23

القادمة
الخميس

2112/11/23

 .129وكالة وفا

حول الهدف من معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

2112/11/26

 .131قناة الفلسطينية

حول معرض فلسطين بعيون الشباب وطن بال فساد

األحد

2112/11/22

 .131تلفزيون الفجر

حول اختيار جامعة خضوري لعرض لوحات معرض فلسطين بعيون

االثنين

الشباب وطن بال فساد
 .132تلفزيون كل الناس

حول تنظيم معرض لوحات معرض فلسطين بعيون الشباب وطن

الثالثاء

2112/11/28

بال فساد
 .133قناة رؤيا

بمناسبة مرور  21عام على قرار التقسيم

األربعاء

2112/11/29

 .134قناة العالم

حول نقل الحديث عن نقل السفارة األمريكية إلى القدس

السبت

2112/12/2

 .135فلسطين اليوم

حول صور وأشكال الفساد في فلسطين

االثنين

2112/12/4

 .136فضائية معا

حول المخاطر التي تهدد السلم األهلي

االثنين

2112/12/4

 .132روسيا اليوم

حول الحديث عن االعتراف األمريكي بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل

األربعاء

2112/12/6

 .138قناة الشارقة

حول االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

الجمعة

2112/12/8

 .139نساء F.M

حول ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

األحد

2112/12/11

 .141راديو أجيال

حول ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

األحد

2112/12/11

 .141تلفزيون وطن

حول اإلجراءات الفلسطينية لمناهضة التعذيب

الخميس

2112/12/14

 .142قناة رؤيا

حول الهبة الفلسطينية والية استمرارها لمواجهة قرار ترامب

الخميس

2112/12/14

 .143نساء F.M

حول اختتام معرض فلسطين بعيون الشباب

الخميس

2112/12/14

 .144قناة روسيا اليوم

حول الق اررات التي يمكن أن تتخذها القيادة فيما يخص اعتراف

األحد

2112/12/12

ترامب بالقدس عاصمة لدولة االحتالل
 .145قضائية األقصى

حول استخدام القوة المفرطة من قبل جيش االحتالل ضده

األحد

2112/12/12

المتظاهرين الفلسطينيين
 .146قناة رؤيا

حول اجتماع مجلس األمن للنظر بقرار ترامب

االثنين

2112/12/18

 .142تلفزيون الحوار

حول اعتقال الطفلة عهد التميمي على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي

األربعاء

2112/12/21

 .148قناة رؤيا

حول قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وانسحاب إسرائيل من

السبت

2112/12/23

اليونسكو
 .149نساء F.M

حول الدورة التدريبية التي عقدها مركز "شمس" لمعلمي ومعلمات

األحد

2112/12/24

التربية اإلسالمية
 .151قناة الشارقة

حول االعتداءات اإلسرائيلية على المواطنين وعلى الصحفيين

األحد

2112/12/24

 .151قناة فلسطين اليوم

حول اعتقال األطفال واالنتهاكات اإلسرائيلية

األحد

2112/12/24

 .152اإلخبارية السعودية

حول الحراك الدبلوماسي والشعبي الفلسطيني اتجاه قضية القدس

الثالثاء

2112/12/26

 .153قناة الحرة

حول تحرش النساء بالرجال من وجهة نظر حقوقية

األربعاء

2112/12/22

 .154قناة روسيا اليوم

حول قمع قوات االحتالل للمتظاهرين الفلسطينيين

الجمعة

2112/12/29

 .155اإلخبارية السعودية

حول مصادرة األراضي واالستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة

السبت

2112/12/31

 .156قناة فلسطين اليوم

حول استشهاد الطفلة دالل من قرية بيتا وهى منن ذوي االحتياجات

السبت

2112/12/31

الخاصة

