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عقدت كلية اآلداب � جامعة القدس املفتوحة وهيئة شؤون األسرى واملحررين � منظمة التحر�ر الفلسطينية، يوم األربعاء املوافق 12-9-2018م، مؤتمًرا علمًيا
بعنوان: "قضية األسرى � األدب الفلسطيني املعاصر"، وذلك � رام الله، و� غزة ع� تقنية الربط التلفز�و� "الفيديو كونفرنس".

وعقد املؤتمر  بحضور اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون األسرى واملحررين، وأ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، وأ. د. ها� أبو الرب رئيس اللجنة
التحض��ة للمؤتمر، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة أ. د. رياض الخضري، وأعضاء من املجلس، ونواب رئيس الجامعة،

وشخصيات وطنية وأكاديمية.

وأو� املشاركون � ختام املؤتمر بحّث الكّتاب املبدع� � أدب األطفال ع� االهتمام بأدب األسرى تعز�ًزا لل�بية الوطنية للطفل الفلسطيني، ودعوا وزارة
ال�بية والتعليم العا� إ� إثراء منهاج اللغة العربية وآدابها بأدب األسرى، والجامعات الفلسطينية لطرح مقرر درا� � أقسام اللغة العربية خاص بأدب

األسرى.

وشدد املشاركون ع� أهمية توجيه طلبة الدراسات العليا إ� كتابة الرسائل العلمية � أدب األسرى، وع� استضافة األسرى املحررين � محاضرات وندوات
مدرسية وجامعية.

"القدس المفتوحة" و"شؤون األسرى" تعقدان مؤتمًرا حول "قضية األسرى في األدب الفلسطيني
المعاصر"
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ودعا املؤتمرون الفضائيات الفلسطينية إ� تخصيص برنامج ألدب األسرى وإنتاج أفالم وثائقية حول أدبهم. 

كما طالب املشاركون بنشر اإلبداع األدبي لألسرى من قبل املؤسسات الثقافية الرسمية واألهلية، وب�جمة مختارات من أدب األسرى إ� لغات عاملية، وكذلك
إقامة معرض للكتاب خاص بأدب األسرى بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد الكتاب واألدباء الفلسطيني�.

وشدد املشاركون ع� ضرورة منح جائزة تقدير�ة ألفضل إصدار أدبي، تقدمها جامعة القدس املفتوحة وهيئة شؤون األسرى واملحررين.

وافُتتح املؤتمر بكلمة ممثل فخامة رئيس دولة فلسط� محمود عباس، وكلمة هيئة شؤون األسرى واملحررين اللواء قدري أبو بكر، نقل خاللهما تحيات فخامته
للحضور وتمنياته للمؤتمر بالنجاح.

وقال: "نلتقي وإياكم � هذا املؤتمر الذي أ� نتيجة لثمرة جهود جبارة ومتواصلة استمرت لنحو 6 أشهر من اإلعداد والتجهيز بعمل مش�ك مع كلية اآلداب �
جامعة القدس املفتوحة".

وأضاف اللواء أبو بكر: "يأ� انعقاد املؤتمر إدراًكا وقناعة بأن قضية األسرى واملحررين قضية وطنية وإنسانية وحضارية بامتياز تستمد قوتها من عمق التاريخ
الكفاحي التحرري وتفاعالته الثقافية واإلبداعية � املجاالت األدبية والثقافية والفكر�ة واألمنية واالجتماعية والفنية واإلنسانية والتاريخية والسياسية، بكتابات

وطنية تعكس رغبة أسرانا وأس�اتنا وقدراتهم وطموحاتهم � التحرر واالنعتاق من قيود األسر واالحتالل ع� إطالق  الفكر واإلبداع".

وأوضح اللواء أبو بكر أن استهداف إدارة سجون االحتالل لإلنتاج الثقا� لألسرى لن تثني عز�متهم � تحقيق الذات وتغذية الذاكرة واإلبداع، و"إننا إذ نحيي كل
من أسهم بإنجاح املؤتمر فإننا نؤكد بأن أدب السجون وإبداعات الحركة األس�ة تحمل � طياتها معا� الحياة والقيم اإلنسانية والحر�ة والصمود والتضحية

واالنتماء واإلرادة والتحدي، وتتضمن عمق املشاعر اإلنسانية واألمل والحياة".

وقال: "لقد عملنا ع� تجسيد اآلفاق الثقافية من خالل تشجيع ورعاية التعليم لألسرى داخل املعتقالت � نطاق الثانو�ة العامة وااللتحاق بالجامعات �
درجتي املاجست� والبكالوريوس، ومن خالل العمل مًعا ع� املساهمة واملشاركة � العديد من املؤتمرات واللقاءات والندوات، بما فيها مسابقة جائزة الحر�ة

لألسرى، لنشر اإلبداعات األدبية لألسرى وتعميم صوت الحركة األس�ة".

وتابع قائالً: "إننا � هيئة شؤون األسرى واملحررين دأبنا ع� روح املبادرة وتجاوز نمطية العمل الوظيفي واالنطالق نحو آفاق الفكر والثقافة واالنفتاح مع العالم
لنْقل صوت األسرى بإبداعات ثقافية وحضارية تالمس الوجدان والضم� التحرري والثقا�".

وأكد جاهز�ة الهيئة للتعاون مع املؤسسات املهتمة بقضية األسرى وإبداعات الحركة األس�ة إلبقاء قضيتهم � املكانة التي تستحقها ضمن قضية العمل
الوطني، معرًبا عن أمله بأن يسهم املؤتمر � االرتقاء باألدب الخاص باألسرى.

وثمن مواقف السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن � تصديه لصفقة العصر والحصار واالستهداف األمر�� بحقوقنا الوطنية � العودة وتقر�ر املص� وإقامة
دولتنا املستقلة وعاصمتها القدس الشر�ف، و"نرفض أي محاوالت للمساس بحقوق أسرانا وأس�اتنا، ملتزم� بالحفاظ عن مشروعنا وتاريخنا النضا�

العر�ق".

إ� ذلك، قال أ. د. عمرو إن عنوان املؤتمر يجسد استحقاًقا وطنًيا وإنسانًيا وأدبًيا لقضية األسرى � سجون االحتالل، ويمثل موقًفا تضامنًيا مع األسرى القابض�
ع� جمر انتظار الحر�ة، ويؤكد العروة الوثقى ب� املعاناة واإلبداع.

وأضاف: "اختارت جامعة القدس املفتوحة، بالشراكة مع هيئة شؤون األسرى واملحررين، عنوان املؤتمر الذي توزع ع� ثالثة محاور: الشعر، والن�، ومفردات
الحياة � األسر".
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وتابع: "حقق املؤتمر وحدة الخارطة الجغرافية لفلسط�، إذ شارك فيه باحثون من الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسط� التاريخية 1948".

وقال أ. د. عمرو: "ك� أمل بأن يسهم هذا املؤتمر � حفظ أدب األسرى من الضياع وتوثيقه ونشره ليكون ذخًرا لألجيال القادمة، ولكسب التأييد لهذه القضية
محلًيا وعاملًيا".

وأشار أ. د. عمرو إ� أن دعم التعليم لألسرى يعد جزًءا من دعم قضية الحر�ة للمعتقل� كافة وتعز�ز صمودهم داخل السجون، ويسهم � مواجهة التحديات
القاسية التي يعيشونها وما يتعرضون له من إجراءات قمعية وقوان� تعسفية، أبرزها حرمانهم من التعليم.

وقال إن جامعة القدس املفتوحة خرجت نحو 3 آالف أس� محرر، ويدرس ع� مقاعدها 700 أس� يقبعون � سجون االحتالل، وهناك 500 أس� محرر يتلقون
علومهم � الجامعة، ولقد كان من أول أهداف الجامعة التوجه للحركة األس�ة ليتلقى أسرانا علًما يليق بهم، وبذلنا جهوًدا عظيمة مع مختلف الجهات،

بخاصة الصليب األحمر، إ� أن نجحنا باتفاق رسمي ب� هيئة شؤون األسرى ووزارة ال�بية والتعليم العا�.

وأشاد أ. د. عمرو بخر�َجي الجامعة سعيد التميمي الذي أم� 22 عاًما � سجون االحتالل، وأحمد املصفر الذي أم� 13 عاًما، اللذين يشاركان اليوم � هذا
املؤتمر، وهما نموذج ملا تقدمه الجامعة للمجتمع، ولوال القدس املفتوحة ملا تمكنا من استكمال تعليمهما.

وأكد أ. د. عمرو أن جامعة القدس املفتوحة ستبقى إ� جانب قضية األسرى العادلة، وتضع كل جهودها وإمكانياتها � سبيلهم وتخفيف املعاناة عنهم، كجزء
من الواجب النضا� والوطني واإلنسا� الذي قامت الجامعة ع� أساسه كجامعة للشعب الفلسطيني.

وأشار أ. د. عمرو، إ� أن أسرانا حولوا السجون إ� قالع للنضال والعلم والثقافة وال�اث، وأنشأوا لنا ميداًنا جديًدا � األدب العربي بعامة و� األدب
الفلسطيني بخاصة، فيما عرف بأدب الحركة األس�ة الذي أخذ مناحي مختلفة شعًرا ونشًرا وزجًال وفًنا.

 من جانبه، قال أ. د. ها� أبو الرب، رئيس اللجنة التحض��ة وعميد كلية اآلداب � جامعة القدس املفتوحة: "تم اختيار 13 ورقة علمية من أك� من 19 ورقة
ُقدمت للمشاركة � املؤتمر اعتماًدا ع� صلة الورقة املقدمة بعنوان املؤتمر ومحاوره، واستيفائها شروط البحث العلمي، ووزعت ع� ثالثة محاور رئيسية، تناول

املحور األول قضية األسرى � الشعر، ودرس املحور الثا� قضية األسرى � الن�، واستعرض املحور الثالث األغراض التي تناولها أدب األسرى".

وأضاف: "يأ� عقد هذا املؤتمر � وقت تتفاقم فيه معاناة األسرى الناجمة عن إجراءات االحتالل القمعية بحقهم، ومحاوالته املحمومة لوقف مخصصاتهم.
ويهدف أيًضا إ� تسليط الضوء ع� معاناتهم ونضاالتهم والتعر�ف باإلنتاج األدبي لألسرى داخل السجون وخارجها، والعمل ع� توثيقه ونشره وحفظه من

الضياع ليكون ذخًرا لألجيال القادمة، وحشد األدباء واألكاديمي� ملناصرة هذه القضية، وتوثيق مساهماتهم � تصو�ر معاناة األسرى ع� وسائل اإلعالم والنشر
املختلفة، من أجل كسب الدعم والتأييد املح� والدو� لهذه القضية العادلة.

وقال: "إن القدس املفتوحة، جامعة منظمة التحر�ر، تقدم كل التسهيالت لألسرى من أجل إكمال تحصليهم العلمي، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها،
من خالل املنح التي تقدمها للمحررين منهم، والسماح ملن هم داخل السجون بااللتحاق ب�امجها التعليمية للحصول ع� مؤهل علمي يمكنهم من أخذ

مواقعهم � الدولة واملجتمع بعد تحررهم".

 جلسات املؤتمر:

تخلل املؤتمر ثالث جلسات، تناولت الجلسة األو� قضية األسرى � الشعر، وتو� رئاستها أ. د. عمر عتيق، وعرضت خاللها مجموعة من األوراق هي: شهادة �
املُعتقل: القصيدة أرض إراد�، للشاعر د. املتوكل طه، وورقة بعنوان: "أبعاد داللّية وفنية � ِشعر األْسر: شعر عبد الناصر صالح أنموذًجا" للشاعرة أ. إيمان
مصاروة، وورقة بعنوان: "أغراض شعر األسر � فلسط�" للدكتور ماجد حسن�، وقدمت ورقة بعنوان: "سمات اإلبداع � شعر األسرى الفلسطيني� من

النكبة حتى نهاية القرن العشر�ن، للدكتور معاذ الحنفي، وقدم أ. بسام األغ� ورقة حول التناص الديني � أدب السجون، ديوان "زغاريد السجون" نموذًجا.

و� الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان: قضية األسرى � الن�"، وترأسها د. زاهر حنني، قدم فيها الباحث د. روزالند دعيم ورقة بعنوان: أدب األسرى � سياق
االنتفاضة-تغر�بة الجراد يحب البطيخ لرا� شحادة أنموذًجا، وقدم أ. طارق الص�� ورقة حول التناص � رواية "حكاية صابر" لألس� املقد� محمود عي�،

وقدم د. مقبولة يحيى ود. عبد الرحيم بدر غانم ورقة حول املرأة املقاومة � أدب عائشة عودة، وأخً�ا تحدث أ. حس� دراوشة عن تقنيات الحدث الروا� عند
املعتقل� الفلسطيني�.

و� الجلسة الثالثة واألخ�ة، التي كانت بعنوان "األغراض التي تناولها أدب األسرى"، وترأسها أ. د. عبد الرؤوف خر�وش، تحدث خاللها أ. د. مشهور الحّبازي
عن التعذيب � رواية "املسكوبّية: فصول من س�ة العذاب" ألسامة العيسة.. دراسة نقدية، فيما قدم د. أحمد عبد الرؤوف ج� ورقة حول أدب برهان الدين

العبو� � املعتقالت، وقدم د. محمد عبد الجواد البطة ورقة حول املس�ة األدبية للحركة األس�ة الفلسطينية: تطور وإنجازات 1967-2005، وأخً�ا تحدث د.
خميس ريان عن صدى املكان ع� األس� � رواية املسكوبّية ألسامة العيسة.

#شؤون األسرى (http://samanews.ps/ar/tag/13465/شؤون-األسرى) #القدس المفتوحة (http://samanews.ps/ar/tag/10552/القدس-المفتوحة) 
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ً
إقرأ أيضا

خديجة تقطع الشك باليقين
وتكشف المستور عن طبيعة

عالقتها بخاشقجي!
http://samanews.ps/ar/post/351789/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9-)

%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%B9%D9%86-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-
(%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A

تفاصيل جديدة في قضية
اغتيال العراقية تارة فارس

http://samanews.ps/ar/post/351411/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-)
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
(%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

خمسين الف شيكل هل
مبلغ كهذا سيحدث فرقا

في حياتك ؟ اذا كانت اجابتك
بنعم انضم االن للحملة

بنك األردن

http://samanews.ps/ar/postads?)
(pid=558174422

إسئل عن قطع السيارات
االصلية بأقل االسعار

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-
Mechanic-PS-040418-
Ad9&utm_medium=

([[eng_click]_[eng_website_id

تحدث مع علماء االبراج
وإعرف ما يخبئه لك برجك

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-
Horoscope-PS-030818-
Ad55&utm_medium=

([[eng_click]_[eng_website_id

أسأل خبراء االحالم عن
تفسير حلمك وماذا يخبئ

لك المستقبل
Jawabkom

http://www.jawabkom.com/lp/80/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-
Dream-PS-RON-052118-

Ad1&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

إحصل على عروض وظائف
من كبرى شركات في

فلسطين و الخليج
Jawabkom

http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-
Career-PS-RON-052118-

Ad1&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

صور لفتاة مصرية مكبلة
تهز وسائل التواصل

االجتماعي (صور)
http://samanews.ps/ar/post/350742/%D8%B5%D9%88%D8%B1-)

%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-
%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D9%87%D8%B2-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

(((%D8%B5%D9%88%D8%B1

طالع.. األسماء المساعدات
النقدية لجرحى وشهداء
مسيرات العودة المقرر

صرفها غدا الخميس
http://samanews.ps/ar/post/351813/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-)

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-

%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-

%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-

اشترك بخدمة اخبار
أسوشيتد برس لتصلك على
جوالك لحظة بلحظة وكن

احد الرابحين بجوائزنا القيمة
وكالة االنباء االمري...

http://palsms.ps/services/associated_press/jawwal/?)
(pf

حال شيحة تكشف موقف
زوجها بعد خلعها الحجاب

http://samanews.ps/ar/post/349770/%D8%AD%D9%84%D8%A7-)
%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A9-
%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-

%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%A7-
(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

شاهد.. الملك سلمان بالزي
العسكري خالل "حرب

السعودية مع اليمن"
http://samanews.ps/ar/post/351374/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-)

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%B9-
(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


(http://samanews.ps/ar)

ادخل كلمة البحث

http://samanews.ps/ar/post/351789/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://samanews.ps/ar/post/351411/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://samanews.ps/ar/postads?pid=558174422
http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Mechanic-PS-040418-Ad9&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Horoscope-PS-030818-Ad55&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/lp/80/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Dream-PS-RON-052118-Ad1&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/career_advice13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Career-PS-RON-052118-Ad1&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://samanews.ps/ar/post/350742/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
http://samanews.ps/ar/post/351813/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://palsms.ps/services/associated_press/jawwal/?pf
http://samanews.ps/ar/post/349770/%D8%AD%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://samanews.ps/ar/post/351374/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar
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/http://samanews.ps/ar/post/335497)
الوطني-يصدر-اعالن-القدس-

والعودة-ويفوض-المركزي-بكافة-
صالحياته)

"الوطني" يصدر اعالن القدس والعودة
ويفوض"المركزي" بكافة صالحياته

/http://samanews.ps/ar/post/335497)
/http://samanews.ps/ar/post/301459)

أبو-عيطة-لـ-سما--فتح-ال-تريد-حرف-
البوصلة-عن-أولوياتنا-الوطنية-

للتضامن-مع-األسرى)

أبو عيطة لـ"سما": فتح ال تريد حرف
البوصلة عن أولوياتنا الوطنية للتضامن

مع األسرى

/http://samanews.ps/ar/post/308163)
قراقع-لـ-سما-األسرى-قد-يعودوا-من-

جديد-لخوض-االضراب-عن-الطعام)

قراقع لـ" سما" األسرى قد يعودوا من
جديد لخوض االضراب عن الطعام

/http://samanews.ps/ar/post/308163)/http://samanews.ps/ar/post/344629)
القوى-الوطنية-تدعو-لمساندة-

األسرى-والخان-األحمر)

"القوى الوطنية" تدعو لمساندة األسرى
والخان األحمر

/http://samanews.ps/ar/post/344629)

/http://samanews.ps/ar/post/327180)
مدير-أونرو-بغزة-ماتياس-شمالي--

االنفجار-قادم-و-التمويل-يكفي-حتى-
يوليو)

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" :
"االنفجار" قادم و التمويل يكفي حتى

يوليو
/http://samanews.ps/ar/post/303501)

الصليب-االحمر-يحذر-األسرى-
الفلسطينيون-المضربون-عن-الطعام-

في-مرحلة-حرجة)

الصليب االحمر يحذر: األسرى
الفلسطينيون المضربون عن الطعام في

مرحلة "حرجة"

/http://samanews.ps/ar/post/351735)
قتل-تحت-التعذيب-نشر-صور-

وأسماء-15سعوديا-وصلوا-تركيا-يوم-
اختفاء-خاشقجي)

/http://samanews.ps/ar/post/351735) قتل تحت التعذيب.. نشر صور وأسماء 15سعوديا وصلوا تركيا يوم اختفاء خاشقجي
قتل-تحت-التعذيب-نشر-صور-وأسماء-15سعوديا-وصلوا-تركيا-يوم-اختفاء-خاشقجي)

/http://samanews.ps/ar/post/351739)
نيويورك-تايمز-خاشقجي-قتل-بعد-

ساعتين-وقطع-جسده-بمنشار)

ع جسده بمنشار (http://samanews.ps/ar/post/351739/نيويورك-تايمز-
ّ
نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقط

خاشقجي-قتل-بعد-ساعتين-وقطع-جسده-بمنشار)

/http://samanews.ps/ar/post/351732)
اذاعة-جيش-االحتالل-اتفاق-الوقود-

القطري-يتضمن-وقف-المسيرات-
والبالونات-الحارقة-فورا)

اذاعة جيش االحتالل : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا
(http://samanews.ps/ar/post/351732/اذاعة-جيش-االحتالل-اتفاق-الوقود-القطري-يتضمن-وقف-المسيرات-والبالونات-

الحارقة-فورا)

/http://samanews.ps/ar/post/351789) !خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة عالقتها بخاشقجي
خديجة-تقطع-الشك-باليقين-وتكشف-المستور-عن-طبيعة-عالقتها-بخاشقجي!)

(https://php-api.engageya.com/oper/https_redirect.php?url=http://mpi.ps) توصیات من

أخبار ذات صلة

األكثر قراءة اليوم

%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7
%D8%BA%D8%AF%D8%A7-

(%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
(http://samanews.ps/ar)

ادخل كلمة البحث

http://samanews.ps/ar/post/335497/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://samanews.ps/ar/post/335497/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://samanews.ps/ar/post/301459/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%85%D8%A7--%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://samanews.ps/ar/post/301459/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%85%D8%A7--%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://samanews.ps/ar/post/308163/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://samanews.ps/ar/post/308163/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://samanews.ps/ar/post/344629/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://samanews.ps/ar/post/344629/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://samanews.ps/ar/post/327180/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://samanews.ps/ar/post/327180/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://samanews.ps/ar/post/303501/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/303501/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/351735/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-15%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://samanews.ps/ar/post/351735/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-15%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://samanews.ps/ar/post/351739/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://samanews.ps/ar/post/351739/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://samanews.ps/ar/post/351732/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://samanews.ps/ar/post/351732/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://samanews.ps/ar/post/351789/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A!
https://php-api.engageya.com/oper/https_redirect.php?url=http://mpi.ps
http://samanews.ps/ar/post/351813/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar
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/http://samanews.ps/ar/post/351789)
خديجة-تقطع-الشك-باليقين-وتكشف-

المستور-عن-طبيعة-عالقتها-
بخاشقجي!)

/http://samanews.ps/ar/post/351761)
حماس-إدخال-الوقود-لغزة-سيتبعه-

خطوات-أخرى-سواء-وافقت-السلطة-
أو-لم-توافق)

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق
(http://samanews.ps/ar/post/351761/حماس-إدخال-الوقود-لغزة-سيتبعه-خطوات-أخرى-سواء-وافقت-السلطة-أو-لم-

توافق)

/http://samanews.ps/ar/post/351826)
ترامب-أريد-إحضار-خطيبة-خاشقجي-

إلى-البيت-األبيض-وسنعرف-الحقيقة)

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت األبيض وسنعرف الحقيقة (http://samanews.ps/ar/post/351826/ترامب-
أريد-إحضار-خطيبة-خاشقجي-إلى-البيت-األبيض-وسنعرف-الحقيقة)

/http://samanews.ps/ar/post/351733)
صحة-غزة-سنحقق-في-مالبسات-

وفاة-سيدة-أثناء-الوالدة)

صحة غزة: سنحقق في مالبسات وفاة سّيدة أثناء الوالدة (http://samanews.ps/ar/post/351733/صحة-غزة-سنحقق-في-
مالبسات-وفاة-سيدة-أثناء-الوالدة)

/http://samanews.ps/ar/post/351826)
ترامب-أريد-إحضار-خطيبة-خاشقجي-

إلى-البيت-األبيض-وسنعرف-الحقيقة)

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت األبيض وسنعرف الحقيقة (http://samanews.ps/ar/post/351826/ترامب-
أريد-إحضار-خطيبة-خاشقجي-إلى-البيت-األبيض-وسنعرف-الحقيقة)

/http://samanews.ps/ar/post/351822)
الكابنيت-ناقش-خطة-قدعون-

لجهوزية-جيش-االحتالل-للحروب-
القادمة)

الكابنيت ناقش خطة قدعون لجهوزية جيش االحتالل للحروب القادمة (http://samanews.ps/ar/post/351822/الكابنيت-
ناقش-خطة-قدعون-لجهوزية-جيش-االحتالل-للحروب-القادمة)

/http://samanews.ps/ar/post/351808)
حماس-ارادة-الشعب-انتصرت-على-كل-

محاصريه-بدخول-الوقود-القطري-
لغزة)

/http://samanews.ps/ar/post/351808) حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة
حماس-ارادة-الشعب-انتصرت-على-كل-محاصريه-بدخول-الوقود-القطري-لغزة)

ًرا لمسؤولي االستخبارات اإلسرائيلية ا كبيًرا ومحيِّ
ً

ل لغز
ّ
منفذ عملية بركان.. "خرج من الظالم" ليشك

(http://samanews.ps/ar/post/351803/منفذ-عملية-بركان-خرج-من-الظالم-ليشكل-لغزا-كبيرا-ومحيرا-لمسؤولي-
االستخبارات-اإلسرائيلية)

األخبار الرئيسية


(http://samanews.ps/ar)

ادخل كلمة البحث

http://samanews.ps/ar/post/351789/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A!
http://samanews.ps/ar/post/351761/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
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