مشاركات مركز شمس" في اللقاءات اإلعالمية خالل العام 8102
الرقم

الموضوع

المؤسسة اإلعالمية

.1

راديو نساء F.M

حول مدى دستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني

.1

راديو رام اهلل

حول اآلليات الوطنية لمواجهة مشروع قانون إعدام األسرى

اليوم

التاريخ

األحد

1312/11/03

الخميس

1312/11/12

الفلسطينيين
.0

تلفزيون وطن

حول خطورة تمرير مشر ر ر ر ر ر ررروع ق ر ررانون إعر ر رردام األسر ر ر ر ر ر رررى

الخميس

1312/11/12

.4

تلفزيون فلسطين

حول دور الش ر ر رررطة الي ر ر رراوية في احترام حيو الموقوفين

األحد

1312/11/10

.5

قناة العالم

حول نية حكومة االحتالل إبعاد اس ررر منفلع العمليات إل

الثالثاء

1312/11/12

.6

ف ر ر ر ر ر ر رراوي ررة ج ررامع ررة حول هدم البيوت والعيوبات الجماعية

الفلسطينيين

والمحكومين
غزة

الثالثاء

1312/11/12

.2

قناة برس TV

حول حملة االعتياالت بح المواطنين الفلسطينيين

االثنين

1312/11/12

.2

قناة رؤيا

حول األو اع الداخلية الفلسطينية

األحد

1312/11/16

.9

راديو المؤشر

حول اعتداء المستوطنين عل المواطنين الفلسطينيين

األحد

1312/11/16

األحد

1312/11/16

األحد

1312/11/16
1312/11/10
1312/11/13

اليدس المفتوحة

 .13إلاع ر ر ررة الر ر ر رجر ر ر ر ازو ر ر ررر حول اعتراف اسر ر ررتراليا باليدس عاار ر ررمة س ر ر رراويل ،ونيت
الدولية

الحكومة ا سراويلية إبعاد اسر منفلع العمليات

 .11تلفزيون فلسطين

حول االعتداءات ا سراويلية بحث المواطنين الفلسطينيين

 .11قناة الفلسطينية

حول لكرى ا عالن العالمي لحيو ا نسان

الخميس

 .10راديو حياة

حول المطلوب فلسر ر ررطينياج لمواجهة االعتداءات ا س ر ر رراويلية

االثنين

عل المسرح الدولي

 .14تلفزيون وطن

حول مدى فاعلية وحدات الشكاوى واستجابتها للمواطنين

االثنين

1312/11/13

 .15راديو أحل F.M

واقع حري ررة الرأع والتعبير والا ر ر ر ر ر ر رح رراف ررة في األ ار ر ر ر ر ر ر رري

االثنين

1312/11/13

 .16نساء F.M

حول لكرى ا عالن العالمي لحيو ا نسان

االثنين

1312/11/13

 .12راديو أجيال

حول االنتهاكات ا سراويلية بح المواطنين الفلسطينيين

االثنين

1312/11/13

الفلسطينية

 .12روسيا اليوم

حول اللكرى الس ر ر ر ر ررنوية العتراف ترامب باليدس عاا ر ر ر ر ررمة

السبت

1312/11/2

لالحتالل
 .19قناة العالم

حول تحيييات المحكمة الجناوية الدولية بشر ر ررتن االعتداءات

الخميس

1312/11/6

 .13راديو أجيال

حول أحكام ا عدام التي ا ر رردرت بح س ر ررتة مواطنين من

الخميس

1312/11/6

 .11راديو الخليل

حول المطلوب لحماية المرأة من العنف

الخميس

1312/11/6

 .11جريدة اليدس

حول الحملة السنوية العالمية لمناه ة العنف

األربعاء

1132/11/5

 .10قناة الفلسطينية

حول اليوم العالمي للت امن مع الشعب الفلسطيني

الخميس

1312/11/19

 .14قناة اليدس

حول االعتداءات ا سراويلية في مدينة اليدس

األربعاء

1312/11/12

 .15تلفزيون فلسطين

حول الهدف من مارثون تعزيز السر ر ر ر ررلم األهلي والتماس ر ر ر ر ر

الثالثاء

1312/11/12

ا سراويلية

قبل الي اء العسكرع في قطاع غزة

د المرأة

االجتماعي
 .16تلفزيون وطن

حول التحديات التي تواجه السلم األهلي في فلسطين

الثالثاء

1312/11/12

 .12راديو نساء F.M

حول مارثون تعزيز السلم األهلي والتماس االجتماعي

الثالثاء

1312/11/12

 .12تلفزيون فلسطين

حول مشروع قانون إعدام األسرى الفلسطينيين

االثنين

1312/11/16

 .19راديو رام اهلل

حول مارثون السلم األهلي والتماس االجتماعي

األحد

1312/11/15

 .03ف اوية معاج

حول تيييم تجربة مجلس السلم األهلي في الخليل

األحد

1312/11/12

حول الي اررات التي اتخلتها األمم المتحدة لاالح فلسطين

السبت

1312/11/12

 .01قناة الكويت

حول الي اررات التي اتخلتها األمم المتحدة لاالح فلسطين

السبت

1312/11/12

 .00ا خبارية السعودية

استيالة ليبرمان

الخميس

1312/11/15

 .04روسيا اليوم

روس ر ر ر ر ر ر ريرا اليوم ترداعيرات اسر ر ر ر ر ر ررتيالة ليبرمان عل االوتالف

األربعاء

1312/11/14

حول مشروع قانون إعدام األسرى الفلسطينيين

الخميس

1312/11/2

 .06ق ر رن ر ر رراة ال ر رم ر رم ر رل ر رك ر ر ررة حول مشروع قانون إعدام األسرى الفلسطينيين

األربعاء

1312/11/2

االثنين

1312/11/5

 .01قناة رؤيا

.05

راديو نساء F.M

الحكومي االسراويلي

الف اوية

 .02قناة برس TV

حول ني ررة الحكوم ررة ا س ر ر ر ر ر ر رراويلي ررة إبع رراد ع رراوالت منف ررلع
العمليات

 .02راديو المؤشر

حول مدى قانونية وشرعية وعد بلفور

األحد

1312/11/4

 .09راديو الخليل

حول إعالن أسر ر ر ررماء المحكومين إمام المحاكم في وسر ر ر رراول

الخميس

1312/11/1

ا عالم
 .43راديو فلسطين

حول اللياء اللع عيد في محافظة جنين حول السلم األهلي

االثنين

1312/13/11

 .41قناة رؤيا

حول تداعيات إلحا الينالية األمريكية بالسفارة األمريكية

السبت

1312/13/13

 .41راديو موال بيت لحم حول دور الجامعة العربية في دعم مؤسر ر ر ر ر رس ر ر ر ر ررات المجتمع

االثنين

1312/13/15

حول تنظيم لياء تييمي للمجلس االسر ر ر ر ر ر ررتشر ر ر ر ر ر ررارع لمحافظة

األحد

1312/13/14

باليدس
المدني

 .40تلفزيون كل الناس

طولكرم
 .44تلفزيون الفجر

حول عيد لياء بين ش ر ر رررطة محافظة طولكرم ومؤسر ر ر رس ر ر ررات

األحد

1312/13/14

 .45راديو الخليل

حول الوقفة التي نظمها مركز شمس بمناسبة اليوم العالمي

السبت

1312/13/10

 .46ف اوية رؤيا

حول سياسة اعتيال األطفال من قبل جيش االحتالل

الخميس

1312/13/11

 .42ف اوية معاج

حول واقع عيوبة ا عدام في األ ار ي الفلسطينية

األربعاء

1312/13/13

حول واقع عيوبة ا عدام في األ ار ي الفلسطينية

األربعاء

1312/13/13

 .49راديو راية

حول واقع عيوبة ا عدام في األ ار ي الفلسطينية

األربعاء

1312/13/13

 .53تلفزيون وطن

حول واقع عيوبة ا عدام في األ ار ي الفلسطينية

األربعاء

1312/13/13

 .51قناة فلسطين اليوم

حول دعوة بعض وز ارء حكومر ررة االحتالل قرار قر ررانون

األربعاء

1312/13/13

حول تنظيم مركز شمس لوقفة مناه ة لعيوبة ا عدام

األربعاء

1312/13/13

 .50راديو F.M 14

حول عيوبة ا عدام في األ ار ي الفلسطينية

الخميس

1312/13/11

 .54راديو نغم

حول أمكر ررانير ررة إلغر رراء عيوبر ررة ا عر رردام من التش ر ر ر ر ر ر رريعر ررات

الثالثاء

1312/13/9

 .55الف اوية السورية

حول انسر ر ر ر ر ررحاب أمريكا من البرتوكول الخاي باتفاقية فينا

الخميس

1312/13/4

 .56إلاعة راية

حول دور مؤسر ر ر ر ر ر رس ر ر ر ر ر ررات المجتمع المدني في الرقابة عل

األربعاء

1312/13/0

 .42راديو أجيال

.51

راديو نساء F.M

المجتمع المدني

لمناه ة عيوبة ا عدام

عدام المياومين الفلسطينيين

الفلسطينية

للمعاهدات الدبلوماسية
المؤسسة الشرطية

 .52قناة رؤيا

حول تاريحات نتناياهو أن أع حل مع الفلسطينيين يجب

السبت

1312/9/19

أن ي من حاجة ا سراويليين باألمن
 .52قناة رؤيا

حول إغال قوات االحتالل لل فة الغربية بمناسبة األعياد

االثنين

1312/9/14

 .59قناة فلسطين اليوم

حول اسر ر ر ر ر ر ررتش ر ر ر ر ر ر رهراد الريمراوع بعرد أن قام جيش االحتالل

الثالثاء

1312/9/12

 .63قناة فلسطين اليوم

حول قطع المسر رراعدات المالية األمريكية للسر ررلطة واثر لل

األحد

1312/9/16

اليهودية

باعتياله جراء ال رب المبرح

عل الموقف السياسي الفلسطيني
 .61قناة رؤيا

حول مرور  15عام عل اتفا أوسلو

السبت

1312/9/15

 .61تلفزيون وطن

حول مدى واررول المواطنين للمعلومات الخااررة بالموازنة

األربعاء

1312/9/11

 .60قناة رؤيا

حول الته ر رردو ر ررة بين حم ر رراس لواس ر ر ر ر ر ر رراوي ر ررل وموقف اليي ر ررادة

السبت

1312/9/2

 .64راديو F.M 14

حول مدى احترام رجال العشاور لمنظومة حيو ا نسان

االثنين

1312/9/0

 .65راديو احلي F.M

حول الي اء العشاورع

االثنين

1312/9/0

 .66قناة رؤيا

حول قرار وزير األمن الداخلي ا سر ر ر ر ر رراويلي زيادة تس ر ر ر ر ررليح

السبت

1312/9/1

العامة

الفلسطينية منها

المستوطنين
 .62قناة برس TV

حول االستيطان باألغوار

األربعاء

1312/2/19

 .62راديو رابعة

حول السلم األهلي وانتشار الجريمة

األربعاء

1312/2/19

 .69قناة فلسطين اليوم

حول قرار ا دارة األمريكية وقف المساعدات عن األونوروا

االثنين

1312/2/12

 .23قناة روسيا اليوم

حول تخفيض المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية

السبت

1312/2/15

 .21تلفزيون الشارقة

حول التاعيد ا سراويلي في األ ار ي الفلسطينية

السبت

1312/2/15

 .21راديو الحرية

حول نتاوج مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/15

 .20قناة العالم

حول هر ر رردم البيوت في الير ر ررانون الر ر رردولي من قبر ر ررل قوات

األربعاء

1312/2/15

 .24قناة برس TV

حول سياسة هدم البيوت في اليانون الدولي

االثنين

1312/2/10

 .25راديو  14أف أم

حول اختتام المركز لليوم الد ارسر ر ر رري للنسر ر ر رراء في محافظات

األحد

1312/2/11

 .26راديو أنغام

حول اليوم الدراسي للبلديات في محافظات الشمال

الخميس

1312/2/9

االحتالل

الشمال

 .22راديو المؤشر

حول نتاوج مؤتمر الحكومة في قطاع األمن الفلسطيني

الخميس

1312/2/9

 .22راديو نساء أف أم

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/2

 .29راديو فلسطين

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/2

 .23تلفزيون وطن

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/2

 .21ف اوية معاج

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/2

 .21تلفزيون فلسطين

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/2

 .20قناة فلسطين اليوم

حول مؤتمر الحوكمة في قطاع األمن الفلسطيني

األربعاء

1312/2/2

 .24الف اوية السورية

حول طرح قانون اليومية للنياش في األمم المتحدة

االثنين

1312/2/6

 .25راديو نساء أف أم

حول قرار مجلس الوزراء إجراء انتخرابات في الهيوات التي

االثنين

1312/2/03

 .26قناة رؤيا

حول االعتداءات ا سراويلية عل األطفال

األحد

1312/2/19

 .22قناة برس TV

حول قرار وزير حرب االحتالل الما ررادقة عل بناء 433

السبت

1312/2/12

 .22قناة فلسطين اليوم

حول اسر ر ر ررتعداد الكنيسر ر ر ررت للتار ر ر ررويت باليراءة األول عل

األربعاء

1312/2/15

 .29تلفزيون العالم

حول الخيارات الدبلوماسر ر ر ر ر ررية لدى السر ر ر ر ر ررلطة الفلسر ر ر ر ر ررطينية

الثالثاء

1312/2/13

قدمت استيالتها

وحدة سكنية في مستوطنة آدم

مشروع قانون إعدام األسرى الفلسطينيين

لمواجهة افية اليرن
 .93قناة روسيا

حول ا جراءات ا سراويلية بح قطاع غزة

الثالثاء

1312/2/13

 .91قناة العالم

حول الرلكرى الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  14ليرار محكمة الهاع حول جدار

الثالثاء

1312/2/13

 .91راديو رام اهلل

حول الخيارات اليانونية السررياسررية أمام السررلطة الفلسررطينية

األحد

1312/2/2

 .90راديو أجيال

حول سياسية إسراويل في مناط (ج)

السبت

1312/2/2

الجمعة

1312/2/6

الفال العنارع

لمواجهة عملية الترحيل من الخان األحمر

 .94قناة المملكة األردنية حول الخيارات الفلسر ررطينية الممكنة لمواجهة عملية الترحيل
من الخان األحمر
 .95راديو راية أف أم

حول إطال خطط السر ر ر ر ر ر ررلم األهلي لمح ررافظتي بي ررت لحم

االثنين

1312/6/15

 .96تلفزيون وطن

حول اآلليات الميدمة لتطبي خطط السر ررلم األهلي لكل من

االثنين

1312/6/15

وطولكرم

محافظتي بيت لحم وطولكرم

 .92قناة روسيا

حول مسيرات العودة في غزة

السبت

1312/6/10

 .92قناة فلسطين اليوم

حول تمويررل االحتيرراجررات ا نسر ر ر ر ر ر ررانيررة ليطرراع غزة وعالقترره

الخميس

1312/6/11

بافية اليرن
 .99ف اوية الشارقة

حول األمر العس ر رركرع  1292وأثره عل الح في الس ر رركن

األربعاء

1312/6/13

 .133قناة برس TV

حول الحديث عن تمويل االحتياجات ا نس ر ر ر ررانية في قطاع

الثالثاء

1312/6/19

 .131قناة روسيا اليوم

حول زيادة كوشنير لألمم المتحدة للتمهيد لافية اليرن

األحد

1312/6/12

 .131قناة فلسطين اليوم

حول تي ر ررديم ق ر ررانون للكنيسر ر ر ر ر ر ر ر ررت يمنع تار ر ر ر ر ر رروير الجنود

األحد

1312/6/12

في األ ار ي الفلسطينية

غزة من قبل أمريكا بتموال خليجية

ا سراويليين
 .130قناة فلسطين اليوم

حول إجتمر رراع الجمعير ررة العر ررامر ررة لألمم المتحر رردة من أجر ررل

األربعاء

1312/6/10

 .134قناة العالم

حول مسيرات العودة في قطاع غزة

الجمعة

1312/6/1

االثنين

1312/5/12

 .136قناة العالم

حول ظروف استشهاد األسير عزيز عويسات

االثنين

1312/5/11

 .132قناة روسيا اليوم

حول مدى قانونية التسررهيالت من قبل الحكومة ا س رراويلية

األحد

1312/5/13

الحماية الدولية لشعبنا

 .135إلاع ر ر ررة الر ر ر رجر ر ر ر ازو ر ر ررر حول مشر ر ر ر ر ر ررروع قررانون لرره عالقررة بمنع التار ر ر ر ر ر رروير لجنود
الدولية

االحتالل

للمواطنين الفلسطينيين في شهر رم ان
 .132قناة رؤيا

حول قرار مجلس حيو ا نسان تشكيل لجنة تحيي دولية

السبت

1312/5/19

 .139قناة الفلسطينية

حول االعتداءات ا سراويلية في ال فة وغزة

األربعاء

1312/5/16

 .113قناة روسيا اليوم

حول ح ور الرفي عبد الرحيم إل المجلس الوطني

الخميس

1312/5/0

 .111قناة رؤيا

حول الكنيس ر ر ر ر ررت ا سر ر ر ر ر رراويلي والتفرقة العنار ر ر ر ر ررية

الثالثاء

1312/5/1

 .111قناة فلسطين اليوم

حول إغال ملف الشهيد يعيوب أبو الييعان

الثالثاء

1312/5/1

 .110قناة برس TV

حول إطال النر ررار من قبر ررل جنود ا حتالل عل مواطن

األربعاء

1312/4/15

بالجراوم ا سراويلية

الفلسطينيين

ر ر ر ر ررد

وتاويره أثناء إطال النار
 .114قناة الكويت

حول اسر ر ر ر ر ر ررتمرار قي ررام جيش االحتالل ب رراعتي ررال المواطنين

الفلسطينيين

األربعاء

1312/4/15

 .115قناة رؤيا

حول الحكم عل قاتل الشهيد نديم نوارة بر  2شهور

االربعاء

1312/4/15

 .116قناة رؤيا

حول إمك رراني ررة إار ر ر ر ر ر ر رردار ق ررار من األمم المتح رردة لحم رراي ررة

السبت

1312/4/11

المدنيين في قطاع غزة من االعتداءات ا سراويلية
 .112راديو أجيال

حول دور مؤس ر ر رس ر ر ررات المجتمع المدني وا ش ر ر رركاليات التي

السبت

1312/4/11

 .112راديو الخليل

حول إقرار الحكومة ليانون الجراوم ا لكترونية رقم - 16

األربعاء

1312/4/12

 .119راديو رام اهلل

حول تشر ر ر ر ر ر رركيررل لجنررة تحيي أمنيررة خرراار ر ر ر ر ر ررة بمو ر ر ر ر ر ر رروع

األحد

1312/4/15

تواجهها
1312

ا عتداءات عل مسيرة العودة
 .113راديو الخليل

حول قمع السلطة لمسيرة حزب التحرير

األحد

1312/4/15

 .111قناة رؤيا

حول اللكرى السنوية السبعون لمجزرة دير ياسين

االثنين

1312/4/9

 .111قناة العالم

حول مسيرة غزة – جمعة الكاوشو

الجمعة

1312/4/6

 .110قناة العالم

حول إغال ال ر ر ر ررفة الغربية بمناس ر ر ر رربة األعياد اليهودية –

الخميس

1312/0/19

 .114قناة روسيا اليوم

حول التاعيد بين السلطة وحماس

األحد

1312/0/15

 .115قناة فلسطين اليوم

حول قرار أمريكا بيطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

األحد

1312/0/15

 .116قناة برس TV

حول ق اررات مجلس حيو ا نسر ر ر ر ر ر رران الترابع لألمم المتحدة

السبت

1312/0/14

 .112قناة الشارقة

حول التراش ا عالمي بين السلطة والواليات المتحدة

الخميس

1312/0/11

األحد

1312/0/12

 .112قناة رؤيا

وجهة نظر حيوقية

حول فلسطين

حول تهديد الواليات المتحدة بإجراءات عيابية

ر ر ر ررد الدول

التي اوتت إل جانب فلسطين في األمم المتحدة
 .119فلسطين اليوم

حول الحواجز العسكرية ا سراويلية

األربعاء

1312/0/2

 .103راديو راية

حول العمل التطوعي في فلسطين

االثنين

1312/0/5

 .101تلفزيون فلسطين

حول اليوم العالمي للمرأة

األحد

1312/0/4

 .101قناة الشارقة

حول اجتماعات المجلس الثورع لحركة فتح

السبت

1312/0/0

 .100فلسطين اليوم

حول اسررتخدام المدنيين الفلسررطينيين كدروع بش ررية من قبل

الجمعة

1312/0/1

 .104فلسطين اليوم

حول استمرار االعتياالت لشبان الفلسطينيين عل يد قوات

الخميس

1312/0/1

جيش االحتالل
االحتالل

 .105ا خبارية السعودية

حول بناء وحدات استيطانية جديدة في اليدس

السبت

1312/1/14

 .106قناة رؤيا

حول مغزى توقيت نيل السر ر ر ر ر ر ررفارة األمريكية إل اليدس في

السبت

1312/1/14

1312/5/14
 .102راديو علم الخليل

حول مش ر ر ر ررروع قانون إسر ر ر ر رراويلي القتطاع رواتب الش ر ر ر ررهداء

االثنين

1312/1/19

 .102فلسطين اليوم

حول اعتداءات المستوطنين عل المواطنين الفلسطينيين

األربعاء

1312/1/14

 .109قناة روسيا اليوم

حول زيارة أبو مازن لروس ر ر ر ر رريا ودورها في أع مفاو ر ر ر ر ررات

االثنين

1312/1/11

 .143نساء F.M

حول التجربة الشخاية في العمل الحيوقي

السبت

1312/1/13

 .141راديو الخليل

حول الخاواية الشخاية

األربعاء

1312/1/2

 .141قناة رؤيا

حول قطع المسر ر ر ر ر ر رراعدات األمريكية عن األونروا وأثره عل

الثالثاء

1312/1/10

واألسرى

قادمة

حيو الالجوين
 .140قناة روسيا اليوم

حول زيارة ناوب الرويس األمريكي لدولة االحتالل

الثالثاء

1312/1/10

 .144تلفزيون الكويت

حول اعتداءات المستوطنين عل الفلسطينيين

األحد

1312/1/11

 .145راديو نساء F.M

حول التوا ر ر ر ر ر ر ريرات التي خرج بهرا لياء تفعيل آليات الرقابة

الخميس

1312/1/12

 .146قناة روسيا اليوم

حول الخيارات الفلسطينية لمواجهة التاعيد ا سراويلي

األربعاء

1312/1/12

 .142تلفزيون وطن

حول جلسر ر ررات االسر ر ررتماع والمسر ر رراءلة لمؤس ر ر رسر ر ررات األمن

األربعاء

1312/1/12

 .142تلفزيون فلسطين

حول الهدف من الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية عل

األربعاء

1312/1/12

المدنية والمساءلة المجتمعية عل قطاع األمن الفلسطينية

الفلسطينية

قطاع األمن الفلسطينية
 .149راديو فلسطين

حول آلي ررات تفعي ررل آلي ررات الرق رراب ررة الم رردني ررة والمسر ر ر ر ر ر ر رراءل ررة

األربعاء

1312/1/12

 .153فلسطين اليوم

حول مطالبة األمم المتحدة بإجراء تحيييات حول اس ر ررتخدام

السبت

1312/1/10

 .151قناة روسيا اليوم

حول تاريحات نتنياهو لتوطنين الفلسطينيين في سيناء

الجمعة

1312/1/11

األربعاء

1312/1/13

المجتمعية عل قطاع األمن الفلسطينية
االحتالل اليوة المميتة

 .151وك ررال ررة األن ر ر ر ر ر ر ررول حول مطالبة قوات االحتالل بتعويض من عاولة شهيد كفر
لإلنباء

مال بدل األ ر ر ر ر ررار التي لحيت بالمركبة العس ر ر ر رركرية التي

دهست الشهيد

 .150فلسطين اليوم

حول ماادقة الكنيست باليراءة األول عل مشروع قانون

األحد

1312/1/2

إعدام منفلع العمليات
 .154قناة الشارقة

حول تهديد الواليات المتحدة بيطع المساعدات عن السلطة

الخميس

1312/1/4

 .155راديو كل الناس

حول ان مام فلسطين إل  11اتفاقية ومعاهدة دولية

االثنين

1312/1/1

الوطنية

