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المقدمة:
اإلعالب واج ة الثقافة ،ولسان األمة الذي ي طق بحال ا ،ويجلي لورت ا لآلخر ،وال يخفى
على أحد الدور الذي يؤديه اإلعالب في توليل الرسالة الثقافية إلى الخالة والعامة ،وال
سيما أ ه يمتلك لغة خالة غير اللغة العلمية التجريدية ،وغير اللغة األدبية الجمالية ،هي
لغة تتميز بالسالسة ،والوضوح ،وال فاذ المباشر ،والمرو ة في التعبير عن شؤون الحياة،
واالقتراب من الواقع.
إن العالقة بين اللغة واإلعالب عالقة تأثير وتأثر ،واإلعالب هو الطرا األقوى ،الذي يتجه
باللغة إلى ال مو ،وموافقة سرعة الزمن الذي عيش فيه ،عبر تلفية اللغة ،والتخفيا من
قواعدها ،هذا ال يع ي ال بوط بمستوى اللغة ،فاإلعالمي حريص على أن يلوغ مادته
اإلعالمية لياغة دقيقة ،وأن يسبك له اللغوي ،ويربط مدلَّوالته لي تج لا لغويا متماسكا
يحقق به ال دا األسمى وهو التوالل.
وهذ الدراسة الموسومة "بدأدوات الربط اللغوية في لغة اإلعالب الفلسطي ي لحيفة الحياة
الجديدة أ موذجا" ،ت دا إلى رلد أدوات الربط اللغوية في لحيفة الحياة الجديدة ،عي ة
الدراسة ،وولا األ ماط التركيبية التي تأتي علي ا ،والوقوا على مدى موافقة استعمال هذ
األدوات للقواعد ال حوية ،أو مخالفت ا ل ا.
وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسللة اآلتية:
 -1ما أدوات الربط اللغوية المستعملة في لغة اإلعالب عي ة الدراسة؟
 -2ما األ ماط التركيبية التي تأتي علي ا؟
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 -3هل يتوافق استعمال هذ األدوات مع قواعد اللغة ،أب يتعارض مع ا؟
 -4هل ه اك أدوات ربط غابت عن االستعمال في العي ة المدروسة؟
تقوب الدراسة على الم ج الولفي اإلحلالي التحليلي ،إذ اختارت الباحثة عي ة من أدوات
الربط اللغوية بطريقة القرعة ،موزعة على فللين ،أحدهما يضب أدوات الربط ال حوية،
وثا ي م ا يضب أدوات الربط ال لية ،وقد رتبت ا الباحثة ترتيبا أبتثيا .واختارت عي ة عشوالية
م تظمة من لحيفة الحياة الجديدة ،تقع بين  2114/8/1و ،2114/8/11وقامت الباحثة
بتأليل األداة اللغوية ،وولا أ ماط ا التركيبية ،واعتمدت الباحثة على كتب ال حو،
والمعاجب اللغوية في است باط األ ماط التركيبية ،ثب ترتيب ا وفق مط المعادلَّة.
قامت الباحثة بتحليل استعمال األدوات في ضوء ما جاء في كتب ال حو ،وكتب التلحيح
اللغوي ،وبعض المعاجب ،مع األخذ بعين االعتبار ،ما لدر عن المجامع اللغوية من
إجازات الستعمال بعض األدوات ،ول فت الباحثة كل أداة في جدولين ،األول يضب عدد
األ ماط التركيبية التي جاءت علي ا األداة رابطة ،والثا ي يضب عدد مرات استعمال األداة
استعماال يوافق القواعد ال حوية ،أو يخالف ا ،وختب كل تحليل برسب بيا ي يوضح سبة هذا
االستعمال.
أما أبرز اللعوبات التي واج ت الدراسة ،فكا ت تحديد العي ة ،إذ ا طلقت الدراسة بداية
األمر بعمل مسح إحلالي ألدوات الربط موضوع الدراسة لألش ر آب ،وأيلول ،وتشرين
األول من العاب  ،2114الس ة التي سجل في ا البحث ،ولكن عدلَّت الدراسة عن األمر ،لكثرة
عدد مرات ورود األدوات باألسلوب فسه ،وهذا ما جعل الباحثة تكتفي بعي ة ممثلة.
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وقد ت اولت الدراسات السابقة موضوع أدوات الربط ،كما ت اولت دراسات كثيرة قضية
األخطاء اللرفية وال حوية واإلماللية في لغة اللحافة .وأفادت الباحثة من بعض الدراسات
اللغوية المتعلقة بع وان هذا البحث لعل من أهم ا:
 رسالة ماجستير بع وان " الربط في سياق ال ص العربي" لمحمد حماد القرشي ،جامعة أبالقرى ،مكة ،1881 ،جمع الباحث في ا أدوات الربط اللفظية من كتب ال حو ،ول ف ا
وفقا لما يدخل م ا على الجمل ،وما يدخل على المفردات ،والرسالة تطبيق ل ظرية
تضافر القرالن ،وأ واع الربط ،كما جاءت في كتاب تماب حسان ،اللغة العربية مع اها
ومب اها.
 كتاب "أدوات الربط في العربية المعالرة ألحمد طاهر حس ين و اريمان اللي الوراقي،القاهرة ،1881 ،حلر الكاتبان أدوات الربط ال لية ،وقسماها وفق ع اوين تجمع ا،
مرفقة بتدريبات وأمثلة توضيحية .وغاية الكتاب تعليمية ،تطور م ارات الطلبة الكتابية،
وتعي ب على توظيا أدوات الربط في أجزاء الكالب.
 كتاب " ظاب االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية" لملطفى حميدة ،بيروت، ،1881ارتكز الباحث في دراسته إلى ظريتي التعليق وتضافر القرالن ،وعقد فلال
لعالقات االرتباط في تركيب الجملة العربية ،وفلال آخر لعالقات الربط ،ولب يشر
الكاتب إلى أ ماط تلك الروابط ،ولب يتخذ لا تطبيقيا ل ا ،إذ اقتلرت أمثلته على شواهد
ال حاة ،وبعض األمثلة المل وعة.
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 رسالة دكتو ار بع وان" ظاب الربط في ال ص العربي" لجمعة عوض الخباص،الجامعة األرد ية ،عمان ،2111 ،قدب الباحث في ا لورة عن أ ماط الروابط،
وأدوات ا لدى ال حاة العرب من خالل عي ة من كتب التراث ،ومقابلت ا مع عي ة من
لوص االستعمال الجاري من قلص القرآن الكريب ،والقلص العربية القديمة
والحديثة ،للوقوا على مدى التوافق بين لوص االستعمال الجاري ،مع ما جاء
عليه الت ظير ال حوي.
 دراسة بع وان "مذكرات في أدوات الربط والولل في اللغة العربية" ،لمحمود عبد اهللجفال الحديد ،الجامعة العربية المفتوحة ،2114 ،أفرد الباحث وحدات ل ا في ا
أدوات الربط اللفظية "ال حوية" والمع وية "ال لية" وفق ع اوين تجمع ا ،وحدد
األ ماط التركيبية ل ذ األدوات ،مرفقا ذلك بأمثلة مل وعة وتدريبات ،والدراسة
تعليمية لتوظيا أدوات الربط في أجزاء الكالب.
 رسالة ماجستير بع وان" أدوات الربط في العربية أ واع ا ووظالف ا" ل عيب عمار،جامعة القديذ يوسا ،بيروت ،2111 ،قاب الباحث في ا برلد أدوات الربط في
عي ة من الكتب المدرسية في المرحلة الثا وية ،ب دا تحديد استعمال األداة،
والكشا عن وظيفت ا ،وجمع في دراسته بين أدوات الربط اللفظية ،والمع وية.
 دراسة بع وان" األدوات ال حوية ب يت ا ووظيفت ا" لمحمد خان ،شرت في مجلة كليةاآلداب والعلوب اإل سا ية واالجتماعية ،جامعة بسكرة ،الجزالر ،2118 ،خلص
الباحث الحديث في ا عن تل يا القدماء لكتب معا ي الحروا ،وم ج ب في ا،
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كما تحدث عن وظيفة األدوات ،وسمات ا .وتقترب هذ الدراسة من دراسة أبو السعود
حس ين الشاذلي" األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية".
ودراسة الباحثة" أدوات الربط اللغوية في لغة اإلعالب الفلسطي ي لحيفة الحياة
الجديدة أ موذجا" جمعت بين أدوات الربط ال حوية ،وأدوات الربط ال لية في عي ة
من اللحافة الفلسطي ية المكتوبة ،وحددت أ ماط ا التركيبية ،ووقفت على
االستعمال الذي يتوافق مع القواعد ال حوية ،أو يتعارض مع ا ،وتجدر اإلشارة إلى
أن الحكب على استعمال األدوات اللغوية في عي ة الدراسة بمخالفة قواعد اللغة أو
معيار للخطأ أو اللواب ،فمجمع اللغة العربية في القاهرة وجد
ا
مطابقت ا ،ال يعد
لكل ما أجاز وج ا من اللحة ،وعد تطو ار لغويا.
جاءت الدراسة في مقدمة وثالثة فلول وخاتمة:
الفلل األول بع وان" أدوات الربط في اللغة" ،ويقع هذا الفلل في أربعة مباحث :المبحث
الطالحا ،والمبحث الثا ي :تل يا األدوات وتسميات ا ،والمبحث
األول :األداة لغة و
ً
الثالث:سمات األدوات ووظالف ا ،والمبحث الرابع:الربط لغة والطالحا.
أما الفلل الثا ي فكان بع وان "أدوات الربط ال حوية" ،ويقع في اث ي عشر مبحثا :الربط
باالسب المولول" الذي" ،والربط بحرا التفسير" أي" ،والربط بالظرا "حيث" ،والربط بأداة
االستث اء "عدا" ،والربط بأداة الجزب "الب األمر" ،والربط بد "ال" ال افية ،والربط بأداة الشرط
غير الجازمة "لما" ،والربط بحرا ال لب "لن" ،والربط بأداة الشرط الجازمة "م ما" ،والربط
بحرا االستف اب "هل" ،والربط بضمير الفلل "هو" ،والربط بحرا ال داء "يا".
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والفلل الثالث بع وان " أدوات الربط ال لية" ،ويقع في اث ي عشر مبحثا :ما َّ
دل على
دل على تباين واختالا "بالرغب من" ،وما َّ
أولوية "وال سيما" ،و ما َّ
دل على تسوية "
دل على تضمين و سبة "باإلضافة إلى" ،وما َّ
سواء...أو ،"...و ما َّ
دل على تعليل وتفليل "
دل على في أو تفسير" أن الَّ ،أال ،و ما َّ
إن ،من حيث ،بحيث ،حيثما" ،وما َّ
حيث َّ
دل على
دل على االعتبار والوفق "بحسب ،بحسب ما" ،وما َّ
سبب و تيجة "بسبب" ،وما َّ
دل على القلة
دل على في" بال" ،وما َّ
ظر إلى ،خشيةً من" ،وما َّ
دل على
"ولو" ،والمفعول ألجله " تيجة لدً ،ا
وجوب "ال َّ
بد".
وأما الخاتمة فقد ذكرت الدراسة في ا أهب ال تالج التي توللت إلي ا.

2

الفصل األول
أدوات الربط في اللغة

7

المبحث األول :األداة لغة واصطالحا
المطلب األول:
أ-

مفهوم األداة في اللغة

األداة في اللغة من أ ،د ،و" :األداةِ :مطَ َرة للماء ،والجمع األ ََداوى .واألدوَ :ختل م ه،
ويقولون :أَدا الرجل يأدوا أَدواً " .1وقال ابن فارذ إن "ال مزة والدال والواو كلمة واحدة ،األَدو
كالختل والم َرَاو َغة .يقال :أَ َدا يأدوا أَدواً ،وقال:
َ
دات الفَتد د د د د د د د د د د د د د د ددى َحد د د د د د د د د د د د د د د د ِدذ ار
فَ َي د د د د د د د د د د د د د د د د َ

أ ََدوت ل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دده آلخد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د َذ

2

الختل
وهذا شيء مشتق من األداة ،أل ا تعمل أعماالً حتى يولل ب ا إلى ما يراد ،وكذلك َ
والخداع يعمالن أعماالً ،ويقال :رجل مؤد عامل ،وأداة الحرب :السالح" 3وقال:
ِ
فمد د د د د د ددن بد د د د د د ددين مد د د د د د ددؤد ومد د د د د د ددن حاسد د د د د د د ِدر

أَم د د د د د د د د د د ددر م ِشد د د د د د د د د د د ديحاً َم ِع د د د د د د د د د د ددي ِفتي د د د د د د د د د د ددة

4

ومن هذا الباب استَأ َديت على فالن ،بمع ى استَع َديت ،كأ ك طلبت به أداة تمك ك من
5
خلمك ،وآديت فال اً :أي أع ته"،
و"أدوت اللبن أَدواًَ :م َخضته ،وأ ََدوت في َمشيِي آدو أَدواً
َ

1

2

3
4
5

الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو(ت111هد) ،العين ،ت :م دي المخزومي إبراهيب السامرالي ،دار مكتبة
ال الل ،مادة "أدو".
البيت من مجزوء الوافر بال سبة ،إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ط ،1دار الكتب العلمية،1881 ،
ج ،3ص.118
ابن فارذ ،أحمد بن زكريا القزوي ي(ت381هد) ،معجب مقاييذ اللغة ،ت :عبد السالب هارون ،دار الفكر ،1818 ،مادة "أدو".
البيت من المتقارب بال سبة ،إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،3ص.481
ابن فارذ ،معجب مقاييذ اللغة ،مادة "أدو".

8

الب ِطيء ،وأ ََدوت أَدواً إذا َختَلت .وأَدا السَّبع للغزال
المش َيي ِن ليذ َّ
بالسريع وال َ
وهو َمشي بين َ
يأدوا أَدواً َختَلَه َليأكله ،وأ ََدوت له وأ ََدوته كذلك" 6قال:
ِ7

ِ
لد د د د د د د د د دديد
كد د د د د د د د د ددأ ي خاتد د د د د د د د د ددل َيد د د د د د د د د ددأدو ل َ

َح َت د د د د د د د ددي حا ِي د د د د د د د ددات ال د د د د د د د د َّددهر َحتَّد د د د د د د ددى

أفعل قوي بالسالح و حو ف و مؤد قال ابن السكيت :ويقال للكامل السالح
و"آدى بالمد على َ
األدوات".
مؤد ،األداة :اآللة ،وألل ا واو والجمع َ

8

يف ب من التعريا اللغوي لألداة ،أ ا اآللة التي تعمل أعماال ،وتعين على تحقيق المراد،
فأداة التط ير بالماء المط رة ،وأداة الحرب السالح ،وأداة الليد المراوغة ،وكذا كل عمل
يستعان على إقامته بأداة.

المطلب الثاني :األداة اصطالحا
أورد ال حاة تعريفا لألداة ،إذ كا وا يعدو ا القسب الذي يقابل االسب ،والفعل في التقسيب الثالثي
للكلمة في اللغة ،قال سيبويه(181هد) في أ واع الكلب في العربية " :الكلب اسب ،وفعل ،وحرا

6
7

ابن م ظور ،محمد بن مكرب بن علي أبو الفضل جمال الدين(ت111هد) ،لسان العرب ،ط ،3دار لادر ،بيروت ،مادة "أدو".
البيت من الوافر ألبي الطحان األسدي ،وورد ع د البغدادي ،عبد القادر بن عمر(ت1183هد) ،خ از ة األدب ولب لباب لسان
العرب ،شرح وتحقيق عبد السالب هارون ،ط ،4مكتبة الخا جي ،القاهرة ،ج ،8ص ،81وفي المعجب المفلل في شواهد العربية

8

بال سبة ،ج ،2ص.414
الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي أبو العباذ(ت111هد) ،الملباح الم ير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ،بيروت،
مادة "أدو".

9

جاء لمع ى ،ليذ باسب وال فعل" ،9ثب قال ":وأما ما جاء لمع ى وليذ باسب وال فعل ف حو:
ثب ،وسوا ،وواو القسب ،والب اإلضافة ،و حوها".

10

وأما الخليل بن أحمد (ت111هد) يقول " وكل حرا أداة إذا جعلت فيه ألفاً والماً لار اسماً
قوي وثقل" ،11ويعد "إلى" و "في" حرفين من حروا اللفات ،12ويست َّ
دل من ذلك أن الخليل
كان يع ي بالحرا " آلة للربط " ،واستعماله لفظة الحرا ،ي َّ
دل على المع ى االلطالحي
للقسب الثالث من أقساب الكلب ،أما لفظة األداة فكان يستعمل ا لت َّ
دل على المع ى اللغوي العاب
ل ا.
ولب ترد لفظة األداة ع د سيبويه (ت 181هد) في الكتاب ،وا ما ورد لفظ 'الحرا' بمع ى
الكلمة المستعملة؛ اسماً كا ت أو فعالً أو حرفاً ،وغالباً ما يسمي 'الحرا' بمع ا الوظيفي،
مثل قوله "باب األسماء التي يجازى ب ا وقد تقوب بم زلة الذي" ،و"باب الجزاء إذا دخلت فيه
ألا االستف اب" و"باب الحروا التي ت زل بم زلة األمر وال ي ألن في ا مع ى األمر وال ي"
و"باب إِ َّن وأ َّ
َن".

13

أما الفراء (ت 211هد) ،فقد استعمل ملطلح األداة " لي َّ
دل على حروا المعا ي لراحة في
معرض كالمه عن تفسير قوله تعالى:

9

سيبويه ،عمرو بن عثمان بن ق بر أبو بشر(ت181هد) ،الكتاب ،ت :عبد السالب هارون ،ط ،3مكتبة الخا جي ،القاهرة1888 ،

10
11
12
13

جد  ،1ص .12
سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص.12
الفراهيدي ،العين ،مادة "هل ".
الملدر السابق ،مادة "إلى" و" في" ،ج ،8ص .418 ،311
سيبويه ،الكتاب ،ج ،3ص .18،82،111،118،111

12

َ َ َ َّ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ
َ ً
لَع آ َثَاره ِْم إ ِ ْن ل َ ْم يُ ْؤمِنُوا ب َه َذا ْ َ
ِيث أ َسفا" الك ا ،1:إذ علَق على
"فلعلك باخِع نفسك
اْلد ِ
ِ
ِ
قراءة (إن) بالكسر ،وبالفتح (أن) ،فإذا قرلت بالكسر أريد ب ا االستقبال ومحض الجزاء ،واذا
قرلت بالفتح على مع ى (أن لب يؤم وا) ،و(ألن لب يؤم وا)ِ ،
و(من أن لب يؤم وا) كا ت
لو ًابا ،و َّأول (أن) في موضع لب ،أل ا أداة بم زلة (إذ) .14وب ذا يكون الفراء فيما
اطلعت عليه الباحثة ،من أوالل الذين استعملوا األداة بمع اها االلطالحي ،إذ جعل ا مقابل
ما يسميه البلريون بحروا المعا ي.
واستعمل المبرد(ت281هد) لفظة األداة بمع ى اآللة التي تستخدب في العمل ،سواء أكا ت
حرفًا أب غير  ،فقال في المقتضب" :اعلب أن األفعال أدوات لألسماء ،تعمل في ا كما تعمل
الحروا ال البة والجارة ،وان كا ت األفعال أقوى في ذلك"،

15

كما أطلق لفظ األدوات على

حروا القسب فقال ":اعلب أن للقسب أدوات تولل الحلا إلى المقسب به".

16

وحي ما قسب أبو بكر بن األ باري (ت 328هد) الكلب إلى اسب ،وفعل ،وأداة ،استب َّ
دل ملطلح
األداة بالحرا ،ولك ه لب يترك ملطلح الحرا ،إذ كان يورد على قلة ،وب ذا يكون فيما
اطلعت عليه الباحثة ،أول كوفي يجعل ملطلح األداة بديال عن الحرا في أقساب الكالب.

17

ثب يأتي الفارابي(ت311هد) ليعرا األداة بأ ا " لفظ ي َّ
دل على مع ى مفرد ال يمكن أن يف ب
ب فسه وحد دون أن يقرن باسب أو كلمة ".
14

15

16
17

18

الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد(ت211هد) ،معا ي القرآن ،ت :أحمد يوسا ال جاتي ومحمد علي ال جار وعبد الفتاح إسماعيل
الشلبي ،ط ،1الدار الملرية للتأليا والترجمة ،ملر ،ج ،1ص.18
محمد بن يزيد بن عبد األكبر أبو العباذ المبرد(ت281هد) ،المقتضب ،ت :محمد عبد الخالق عظيمة ،عالب الكتب ،بيروت،
ج ،4ص.81
المبرد ،المقتضب ،ج ،2ص.318
ابن األ باري ،أبو بكر بن محمد بن القاسب(ت328هد) ،المذكر والمؤ ث ،ت :عبد الخالق عظيمة ،القاهرة ،1881 ،ج،1
ص.111

11

إن عدب استقرار ملطلح األداة واستقالله عن ملطلح الحرا ،جعل بعض العلماء
يستعملون الملطلحين في مؤلفات ب ،كما جعل بعض العلماء كابن علفور(ت118ه)،19
وابن ال اظب (ت181هد)

20

يستعمالن ملطلح األدوات في َّ
داللته العامة ،إذ ألبح هذا

الملطلح يطلق على أبواب مثل :االستث اء ،وال داء ،واالستف اب ،وهذ األدوات ليست
أفعاال ،وحروفًا .أما ملطلح الحرا ،فيطلق في
خاللة الحرفية ،وا ما تتضمن
أسماء ،و ً
ً
األبواب التي تشتمل على الحروا فقط ،كأحرا العطا ،وحروا الجر ،واألحرا ال البة
للفعل ،وب ذا يكون ملطلح األدوات أعب من ملطلح الحروا ،أل ه يحوي ألفاظًا عاملة
ليست خاللة الحرفية ،أما ملطلح الحروا؛ ف و ملطلح أخص م ه.
وقد اتضحت معالب الملطلح في تعريفي ابن القيب(ت111هد) ،والسيوطي(ت811هد)،
تالزما لب يكن قبل
فالروابط ع د ابن القيب هي األدوات التي تدخل بين الجمل ،وتجعل بي ا
ً
دخول ا .21وأما السيوطي ،فلب تقتلر األدوات ع د على الحروا ،وا ما تشمل األسماء،
واألفعال ،والظروا أيضا.22
أما الكتب التي ع يت بحروا المعا ي ،فقد بدا االضطراب وعدب االستق ارر في استعمال
ملطلح األداة في ا واضحا ،فعلى الرغب من ا تشار ملطلح الحرا ،إال أن ملطلح األداة
18

19

20

21
22

البطليوسي ،أبو محمد عبد اهلل بن محمد(ت121هد) ،الحلل في الالح ِ
الخلل من كتاب الجمل ،دار الطليعة للطباعة وال شر
والتوزيع ،بيروت ،1881 ،ص.11
ابن علفور اإلشبيلي ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد(ت118هد) ،المقرب ،ت :أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل
الجبوري ،ط ،1812 ،1ص .111،183،228،214،282،284،281
ابن ال اظب أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن االماب العالمة جمال الدين محمد بن مالك(ت181هد) ،شرح ابن ال اظب على ألفية
ابن مالك ،ت :محمد باسل عيون السود ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،2111 ،ص.224،18،11
ابن قيب الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب شمذ الدين(111هد) ،بدالع الفوالد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ج ،1ص.43
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين(ت811هد ) ،اإلتقان في علوب القرآن ،ت :محمد أبو الفضل إبراهيب ،ال يلة
الملرية العامة للكتاب ،1814 ،ج ،2ص.111

10

كان مستعمالً بوضوح ،فال روي(ت411هد) سمى كتابه "األزهية في علب الحروا" ،لكن
الملَّا اشتمل على أسماء ،وأفعال ،إضافة إلى الحروا ،والتزب ال روي بذكر لفظة األداة
مرة واحدة في كتابه ،أث اء حديثه عن ألا القطع وألا الولل فقال" :وجميع األلفات التي
في أوالل األدوات هي ألفات القطع ،حو " :إلى ،إال ،إما ،أب ،إن ،أن" وما أشبه ذلك".

23

وقد سمى الزجاجي كتابه "حروا المعا ي" ،بالرغب من أ ه يشتمل على أدوات ليست
أسماء ،حتى إ ه َّ
عد "التحيات هلل" و "غف ار ك ال
خاللة الحرفية ،فقد أدخل في كتابه ظروفًا و ً
كف ار ك" من الحروا.

24

أما مؤلفو القرن الثامن فكا ت رؤيت ب للملطلح أوضح ،فالمالقي (ت112هد) والمرادي
اعا من األسماء،
(ت148هد) وابن هشاب (ت111هد) استعملوا األداة ج ًسا يضب تحته أ و ً
"جي َر" والخالا في ا ،فم ب من
والحروا ،واألفعال ،وربما الظروا ،فالمرادي تحدث عن َ
قال إ ا حرا جواب بمع ى " عب" ،وم ب من قال إ ا اسب بمع ى حقًا .كما تحدث عن 'ال
َجرب' واعتبرها بمع ى "ال َّ
بد" و "ال محالة" ،وهي ع د الكوفيين اسب ،كذلك تحدث المرادي
َ
عن 'إذا' ف ي إما أن تأتي ظرفًا لما يستقبل من الزمان مجردة من مع ى الشرط ،واما أن
يكون في ا مع ى الشرط واإلب اب.

23

24

25

25

ال روي ،علي بن محمد(ت 411هد) ،األزهية في علب الحروا ت :عبد المعين الملوحي ،مطبوعات مجمع اللغة العربية
بدمشق ،1811 ،ص.21
الزجاجي ،عبد الرحمن بن اسحق أبو القاسب(ت331ه) ،حروا المعا ي واللفات ،ت :علي توفيق الحمد ،ط ،1مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،1884 ،ص.22
المرادي ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسب(ت148هد) ،الج ى الدا ي في حروا المعا ي ،ت :فخر الدين قباو ومحمد ديب
فاضل ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1882 ،ص.211، 311، 433،414

13

وكذلك ابن هشاب (ت111هد) في حديثه عن ""إذما" َّ
عدها أداة تجزب فعلين ،ثب بين أ ا
حرا ع د سيبويه بم زلة "إن" الشرطية ،وهي ظرا ع د المبرد وابن السراج والفارسي.

26

داال على ما ي َّ
دل عليه كل من " الحرا واألداة "،
واستعمل ابن هشاب لفظًا آخر ليجعله ً
فأطلق لفظة " المفردات " ويع ي ب ا " الحروا وما تضمن مع اها من األسماء والظروا
".

27

ووجد المحدثون الباب أمام ب واسعا ،إذ وطَّأ القدماء ل ب ملطلح األداة ،فأدخلوا أل افًا
أخرى من الكلب ،باعتقادهب أ ا يجب أن تجمع مع حروا المعا ي ،فشرع كل واحد م ب
أمثال إبراهيب أ يذ ،وم دي المخزومي ،وتماب حسان ،وفاضل الساقي ،بضب مفردات يرون
قسما من أقساب الكالب ،ويجمع ما قاسب واحد وهو
أ ا تشترك مع حروا المعا ي ،وتشكل ً
إفادت ا التعليق.
فاألداة ع د إبراهيب أ يذ هي واحدة من أقساب الكالب األربعة :االسب ،والضمير ،والفعل،
واألداة ،وهي تتضمن ما بقي من ألفاظ اللغة ،كحروا الجر ،وال في ،واالستف اب ،والتعجب،
والظروا مثل فوق وتحت وقبل وبعد.

28



وعدها قسما قالما بذاته ،كما ع َّ
وتوسع م دي المخزومي في مف وب األدواتَّ ،
دل عن
ً
ً
استعمال ملطلح الحروا إلى ملطلح األدوات ،واألداة ع د ليذ ل ا مع ى إال إذا دخلت
في تركيب ،على العكذ من األسماء واألفعال ،إذ تحمل األسماء واألفعال َّ
داللة مستقلة،
26

27
28

ابن هشاب ،عبد اهلل بن يوسا بن أحمد جمال الدين(ت111هد) ،مغ ي اللبيب عن كتب األعاريب ،ت :مازن المبارك ومحمد
علي حمد اهلل ،ط ،1دار الفكر ،دمشق ،1881 ،ص.121
ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.11
إبراهيب أ يذ ،من أسرار اللغة ،ط ،1مكتبة األ جلو الملرية ،1818،ص.281-218

12

دون أن تكون جزًءا من ال ص ،وأشار أيضا إلى دور األدوات ،وهو التعبير عن المعا ي
الع امة التي تط أر على الجمل بما يقتضيه المقاب ،ومن هذ المعا ي :االستف اب ،وال في،
والشرط ،والتوكيد ،واالستث اء ،والولل ،ولكل أدواته.

29

وا تقد تماب حسان تقسيب ال حاة القدماء للكلمات بأن أسس ب لب تكن واضحة ،وحدد األسذ
التي رآها لالحة لب اء تقسيب جديد للكلب العربي وهي :الشكل اإلماللي ،والتوزيع اللرفي،
واألسذ السياقية ،ومع ى الوظيفة ،والوظيفة االجتماعية .وقسب تماب حسان الكالب العربي
إلى سبعة أقساب هي :االسب ،واللفة ،والفعل ،والضمير ،والخالفة ،والظرا ،واألداة ،ويعد
تقسيميا يؤدي مع ى التعليق ،والعالقة التي تعبر ع ا األداة إ ما تكون بالضرورة
األداة مب ى
ً
بين األجزاء المختلفة من الجملة ،وت قسب األداة ع د إلى وعين :األداة األولى :األللية،
المحولة ،التي
وهي الحروا ذات المعا ي كحروا الجر ،وال سخ ،والعطا ،واألداة الثا ية:
َّ
قد تكون ظرفية ،أو اسمية ،أو فعلية ،أو ضميرية.30
والتعليق باألداة ع د تماب حسان هو أش ر أ واع التعليق في اللغة ،فكل جملة في اللغة تتكل
في تلخيص العالقة بين أجزال ا على األداة .واألداة ع د تلخص معا ي ال في ،والتوكيد،
واالستف اب ،والترجي ،والشرط ،وغير من المعا ي ،باإلضافة إلى ما تؤديه األداة من وظيفة
الربط داخل الجملة ،كالذي تؤديه حروا الجر ،والعطا ،واالستث اء ،والمعية ،وواو الحال،
وما تؤديه أيضا من أداء مع ى لرفي عاب ،كالذي تؤديه أداة التعريا.31
29
30

31

م دي المخزومي ،في ال حو العربي قواعد وتطبيق ،ط ،2دار الرالد العربي ،بيروت ،1881 ،ص.43-31
تماب حسان ،اللغة العربية مع اها ومب اها ،ط ،1عالب الكتب ،2111 ،ص ،113-81وتماب حسان ،م اهج البحث في اللغة،
مكتبة األ جلو الملرية ،1811 ،ص211-181
تماب حسان ،اللغة العربية مع اها ومب اها ،ص.121

12

ووضح تماب حسان أن األدوات مفردة ال ت َّ
دل على مع ى ،وا ما تتضح معا ي ا ضمن
دل على معان معجمية ،ولك ا ت َّ
التركيب ،يقول ":األدوات جميعاً ال ت َّ
دل على مع ى وظيفي
عاب هو التعليق ،ثب تختص كل طالفة م ا تحت هذا الع وان العاب بوظيفة خالة كال في،
جر ،وغيرهما ،إذ تكون األداة هي الع لر الرابط بين أجزاء الجملة كل ا ،حتى
والتأكيد وهلب ًا
يمكن لألداة ع د حذا الجملة أن تؤدي المع ى كامالً الذي ار في عبارات مثلَ :لب؟  ،عب؟
 ،ومتى؟  ،وأين؟  ،وربما!  ،وا َّن ،ولعل ،وليت ، ...فيكون المع ى الذي ت َّ
دل عليه هذ
األدوات هو مع ى الجملة كاملة وتحدد القري ة بالطبع".32
وعلَق ستيفن أولمان على ملطلحي "كلمات كاملة" ،و"أدوات" اللَّذين تب اهما ه ري سويت،
تحديدا من ملطلح األدوات ،إذ يرى أن
بأن الكلمات الكاملة ل ا مضمون أغ ى ،وهي أكثر
ً
األدوات ما هي إال وسالل حوية ،وظيفت ا التعبير عن العالقات الداخلية بين أجزاء الجملة،
وليذ ل ا مع ى خاص ب ا.

33

فعال ،كما
ويعد ه ري فليش األدوات ال حوية أجزاء من الكالب مما ليذ
ضميرا ،أو لفة ،أو ً
ً
كثير من هذ األدوات إما أن ل ا عالقة بالضمالر ذات الحرا الواحد ،أو هي مجرد
يرى أن ًا
عبارات اسمية متحجرة ،مثل الفضالت التكميلية ،وتمثل ا بعض األسماء واللفات الم لوبة
ليال
أبداً ،
التي اتخذت العربية م ا فضالت تكميلية ،أو كلمات ظرفية مثل :اآلن ،اليوبً ،
ورويدا ،حقًا للسلوك.
جدا للكمية،
داخال للمكان،
للزمان،
وكثيراً ،
وخارجاً ،
ً
قليالً ،
ً
ً
32
33
34

34

المرجع السابق ،ص.121
ستيفن أولمان ،دور الكلمة في اللغة ،ترجمة كمال بشر ،ط ،11مكتبة الشباب ،1881،ص.13
ه ري فليش ،العربية الفلحى دراسة في الب اء اللغوي ،تعريب وتحقيق عبد اللبور شاهين ،ط ،1مكتبة الشباب،1811 ،
ص231

12

ويميز ه ري فليش بين طالفتين من هذ األدوات :األولى موروثة عن األلول السامية
للعربية مثل ذوات األلل األحادي :الباء ،والالب ،والكاا ،أو ذوات األلل الث الي مثل:
من ،مع ،أو ذوات األلل الثالثي مثل " :بين وتحت " بمع ى :البعد أو البون .ويلاغ على
أو از ا أي م لوب اسب ثالثي احتفظ مع ذلك بجميع عالقاته باللياغة االسمية مثل:
تحت ،حول ،خلا ،فوق ،قبل ...وما زالت اللغة العربية الحديثة تستعمل هذ الطريقة؛ ف ي
تميل إلى ب اء أدوات جديدة من م لوب األسماء ،مثل :قيد ،تيجة ،حال...
والثا ية :روابط ال سق ،وروابط التعليق فاألولى مثل األدوات :واو ،فاء ،أو ،وتستعمل للربط
بين ع الر الجملة في ذات ا ،أو بين الجمل فيما بي ا .والثا ية بين اللغات السامية وهما:
أداة الشرط " إن" وأداة الغاية " كي".

35

ووافق فاضل الساقي تماب حسان ،وهو تلميذ  ،في تقسيب الكالب العربي إلى سبعة أقساب هي:
االسب ،والفعل ،واللفة ،والخالفة ،والضمير ،والظرا ،واألداة .وذكر الساقي أن األدوات هي
أحد مبا ي التقسيب التي ال تدخل في عالقات اشتقاقية ،وليذ ل ا ليغ معي ة ،وال تؤدي
معا ي معجمية ،وا ما ل ا مع ى وظيفي ،أي تحمل وظيفة األسلوب أو الجملة من خالل
السياق الذي ترد فيه ،ووظيفت ا األساسية هي التعليق ،واألدوات تتضمن ع د حروا
المعا ي ،أحادية وث الية وثالثية ،...وبقية أدوات االستف اب التي تعد ع د ال حاة من األسماء
وهيَ :من ،وما وأي ،ومتى ،وأيان ،وأين ،وأ ى ،وكيا ،وبقية أدوات الشرط التي تعد ع د

35

ه ري فليش ،العربية الفلحى دراسة في الب اء اللغوي ،ص.231

17

ال حاة من األسماء وهي :من ،وما ،وم ما ،وأي ،وأين ،وأ ى ،وحيثما ،ومتى ،وأيان ،وكيفما،
وكان وأخوات ا ،و كاد وأخوات ا

 ،وأداة التعجب "ما" و "كب" الخبرية التي تفيد التكثير 36



.

عاما هو التعليق ،وربط أجزاء الكالب
وترى الباحثة أن األدوات كلمات تحمل مع ى وظيفيا ً
داللة وظيفية خالة ،هي َّ
وولله ببعض ،وتحمل َّ
داللة األسلوب الذي ترد فيه ،مثل ال في،
واالستف اب ،والشرط ،واالستث اء ،...وقد توسع مف وب األداة بعد أن اقتلر ع د القدماء على
القسب الثالث من أقساب الكالب ،وألبح يطلق على أبواب حوية عامة تشمل االسب والفعل
والحرا.

36

فاضل الساقي ،أقساب الكالب العربي من حيث الشكل والوظيفة ،مكتبة الخا جي ،القاهرة ،1811 ،ص.211، 214

18

المبحث الثاني :تصنيف األدوات وتسمياتها
المطلب األول :األدوات في كتب التراث
ل ا محمد خان كتب ال حو ،وكتب علوب القران واعرابه التي ت اولت األدوات في ثالثة
أل اا:
مستقال ل ا ،وا ما وردت لفظة األداة فيما ل فه
بابا
ً
 الل ا األول :لب يفرد المؤلا ًالمؤلا ،مثل سيبويه في باب أسما  ":باب عدة ما يكون عليه ال َكلِب" ،37وي درج في هذا
المجال أيضا كتاب "معا ي القران" للفراء(ت211هد) ،وكتاب "معا ي القران"
لألخفش(ت211هد) ،و"المقتضب" للمبرد(ت281هد) ،واعراب القران للزجاج(ت311هد)،
و"األلول في ال حو" البن السراج(ت311هد) ،و"الجمل في ال حو" للزجاجي (ت331هد)،
وتفليال "المفلل" للزمخشري (ت138هد) ،و"مغ ي اللبيب" البن
وبدرجة أكثر دقة
ً
38

هشاب(111هد) ،و"اإلتقان" للسيوطي(ت811هد).

 الل ا الثا ي :يضب المؤلفات التي اختلت بحروا المعا ي ومن أهم ا" :حرواالمعا ي" ألبي القاسب الزجاجي(331هد) ،و"معا ي الحروا" للرما ي(ت384هد) ،وكتاب
"األزهية في علب الحروا" لل روي (ت411هد) ،و"شرح معا ي الحروا" للمجاشعي
(ت418هد) ،و"رلا المبا ي في شرح حروا المعا ي" للمالقي(112هد) ،و"الج ى

37
38

سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص.211
محمد خان ،األدوات ال حوية ب يت ا ووظيفت ا" ،مجلة كلية اآلداب والعلوب اإل سا ية واالجتماعية ،عدد ،2118 ،4ص.4

19

الدا ي في حروا المعا ي" للمرادي(ت148هد) ،و"معا ي الحروا واألدوات" البن القيب
39

(ت111هد).

 الل ا الثالث :يتمثل في الكتب التي ت اولت حروا المعا ي ،لكن بالتركيز على جزليةمثل" :ال مز" لقطرب (ت211هد) ،والالمات" في القرآن لألخفش (ت211هد) ،و"التث ية
والجمع" ألبي عبيدة (ت211هد) ،و"األلفات" البن األ باري (ت328هد) ،والالمات"
للزجاجي (ت331هد).

40

المطلب الثاني :تصنيف األدوات
قسب ال حاة األدوات في مؤلفات ب ،ورتبوها وفقا العتبارات عدة:
أوال :األداة من حيث البنية:
حلر المرادي األدوات في خمسة أقساب :41أحادي ،وث الي ،وثالثي ،ورباعي ،وخماسي.
وفي ذلك يقول الشيخ البيتوشي في م ظومته:42

39
40
41

وقد د د د ددد جمعد د د د ددت جد د د د د َّدل تلد د د د ددك األحد د د د د ِ
درا

ِم د د د د د د د ددن مجم د د د د د د د ددع علي د د د د د د د د ِده والمختَلَ د د د د د د د د ِ
دا
َ

ِم د د د د د د د َدن األح د د د د د د ددادي إل د د د د د د ددى الخماس د د د د د د ددي

م َر ًتبد د د د د د د د د د ددا ومد د د د د د د د د د ددا أتد د د د د د د د د د ددى س َداسد د د د د د د د د د ددي

محمد خان ،األدوات ال حوية ب يت ا ووظيفت ا" ،ص.4
"المرجع السابق ،ص.4
المرادي ،الج ى الدا ي ،ص .31،181،318،118،111

42
المعا ي ،عبد اهلل الكردي البيتوشي ،شرح وتحقيق شفيع برها ي ،ط ،1دار اق أر لل شر والتوزيع،
كفاية المعا ي في حروا َ
دمشق ،2111 ،ص.3

02

فاألحادي جعله على أربعة عشر حرفًا :ال مزة ،والباء ،والتاء ،والسين ،والشين ،والفاء،
والكاا ،والالب ،والميب ،وال ون ،وال اء ،والواو ،واأللا ،والياء.
والث الي جعله على ثالثة وثالثين حرفًا :إذ ،ال ،أب ،إن ،أن ،أو ،آ ،أي ،إي ،بل ،ذا ،عن،
في ،قد ،كب ،كي ،لب ،لن ،لو ،ال ،مذ ،معِ ،من ،من ،ما ،هل ،ها ،هو ،هي ،هب ،وا ،وي،
يا.
إنَّ ،
والثالثي جعله على ستة وثالثين حرفًا :أجل ،إذن ،إذا ،أال ،إلى ،أماَّ ،
أن ،أ ا ،أ ت،
ثب ،جلل ،جير ،خال ،ر َّ
ب ،سوا ،عدا ،عسى ،على ،كما،
أ ِت ،آي ،أيا ،بجل ،بلى ،بلهَّ ،
الت ،ليت ،ليذ ،م ذ ،متى ،عب ،حن ،هما ،هن ،هيا.
والرباعي جعله على تسعة عشر حرفًا :إذما ،أال ،أما ،أ تب ،إيا ،أيمن ،حتى ،حاشاَّ ،
كأن،
كال ،لعل ،لكن ،لما ،لوال ،لوما ،م ما ،هال.
وأما الخماسي ف و ثالثة أحرا :واحد متفق على حرفيته ،وهو َّ
لكن ،واث ان في ما خالا،
وهما :أ تما ،وأ تن.
وتالحظ الباحثة أن المرادي خلط في تقسيمه لألدوات بين األسماء واألفعال والظروا،
وتوسع في ذلك على غير عادة القدماء ،فأدخل الضمالر في تقسيب األدوات حسب تعريا
المعالرين للكلمات الوظيفية.

01

ثانيا :األداة من حيث اإلعمال

واإلهمال 

الحرا المختص ع د األ باري وابن عقيل هو الحرا العامل ،يقول األ باري(ت111هد)":
فالمعمل هو الحرا المختص ،كحرا الجر وحرا الحزب ،والم مل :غير المختص؛ كحرا
االستف اب وحرا العطا " 43.وأشار إلى ذلك ابن مالك بقوله:
ِ
ضد د د د د د د ِ
دارع َيلِد د د د د د ددي لَد د د د د د ددب َك َي َشد د د د د د ددب
فعد د د د د د ددل م َ

ِسد د د د د د َدواهما الحد د د د د ددرا َك د د د د د ددل َوِفد د د د د ددي َولد د د د د ددب

44

وقد أوضح ذلك ابن عقيل بقوله ":مثل بد هل وفي ولب ،م ب اً على أن الحروا ت قسب إلى
قسمين :مختص وغير مختص ،فأشار بد هل إلى غير المختص ،وهو الذي يدخل على
األسماء واألفعال ،وِاشار بد في ولب إلى المختص ،وهو قسمان :مختص باألسماء ،ومختص
باألفعال".

45

وقد حلرت الحروا العاملة فيما يأتي" :الباء ،التاء ،الكاا ،الالب ،الواو ،إن،

أن ،عن ،كي ،لب ،لن ،لو ،ال ،مذِ ،من ،من ،ما ،عدا ،رب ،على ،ليت ،الت ،م ذَّ ،
إن،
أن ،أال ،إال ،أيمن ،حتى ،حاشا ،كأن ،لعل ،لما ،لوال ،لماَّ ،
َّ
لكن" ،أما الحروا الم ملة،
ف ي الحروا المشتركة التي تدخل على كل من االسب والفعل هي" :ال مزة ،األلا ،السين،
الفاء ،الكاا ،الالب ،الواو ،الياء ،ال ون ،ال ،أال ،أب ،أو ،أي ،إي ،بل ،قد ،هل ،أجل ،بلى،
جير ،عب ،ثب ،سوا ،الت ،أال ،أال ،إال ،إما ،حتى ،كال ،لكن ،لما ،لوال ،لوما".46

43

44
45

46

األ باري ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل أبو البركات كمال الدين(ت111هد) ،أسرار العربية ،دار األرقب بن أبي األرقب،
 ،1888ج ،1ص.41
ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل(ت112هد) ،ألفية ابن مالك ،دار التعاون.
ابن عقيل عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي(ت118هد) ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ت :محيي الدين عبد الحميد،
ط ،21دار التراث ،القاهرة ،1881 ،ج ،1ص.24
عبد اهلل حسن ،حروا المعا ي بين األداء اللغوي والوظيفة ال حوية ،رسالة تقدب ب ا الباحث ل يل درجة الدكتو ار في اللغة
العربية ،جامعة ج وب افريقيا ،2111 ،ص.32،33

00

وقد أشار المالقي إلى قسب ثالث يمكن تسميته بالحروا " العاملة الم ملة" ،على غرار
الحروا ال البة الرافعة" ،47وهي الحروا التي تعمل في سياقات معي ة ،وتكون غير عاملة
مال إذا كان
في سياقات أخرى ،كحرا التاء إذ يكون عامال إذا كان في القسب ،ويكون م ً
للتأ يث.
أما المرادي فقد قسب الحرا إلى قسمين :عامل وغير عامل " .فالعامل هو ما أثر فيما دخل
جزما ،وغير العامل بخالفه ،ويسمى الم مل" ثب قسب العامل
لبا أو ًا
فعا أو ً
عليه ر ً
جر أو ً
احدا وقسب يعمل عملين .فاألول إما الب فقط ك والب
إلى قسمين ":قسب يعمل ً
عمال و ً
الفعل و "إال" في االستث اء وواو "مع" ع د من يراهما عاملين .واما جار فقط وهو حروا
الجر ،واما جازب فقط وهو حروا الجزب .والثا ي قسب واحد ي لب ويرفع ،وهو َّ
إن وأخوات ا
و "ما" الحجازية وأخوات ا".48

ثالثا :األداة من حيث االختصاص:
قسب المرادي الحروا المختلة إلى ثالثة أقساب :م ا ما يختص باالسب وحد  ،وم ا ما
يختص بالفعل وحد  ،ومشترك بي ما .يقول ":فأما المختص باالسب فال يخلو من أن يت زل
م ه م زلة الجزء أو ال ،فإن ت زل م ه م زلة الجزء لب يعمل كالب التعريا ،وان يت زل م ه
غالبا ".
م زلة الجزء فحقه أن يعمل ،ألن ما الزب ً
شيلا ولب يكن كالجزء م ه أثر فيه ً
47

48
49

49

ثب

المالقي ،أحمد بن عبد ال ور(ت 112ه) ،رلا المبا ي في شرح حروا المعا ي ،ت :أحمد محمد الخراط ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية ،دمشق ،ص.1
المرادي ،الج ى الدا ي ،ص.21
المرادي ،الج ى الدا ي ،ص.21،21

03

يتحدث عن أمثلة هذا القسب وهي حروا الجر يقول ":واذا عمل فألله أن يعمل الجر أل ه
العمل المخلوص باالسب ،وال يعمل الرفع وال ال لب إال لشب ه بما يعمل ا كد " َّ
إن وأخوات ا
" فإ ا لبت االسب ورفعت الخبر لشب ا بالفعل".

50

وقد ع ِم َب معيار المرادي على حروا المعا ي ،وحلر الحروا المختلة باالسب وهي:
"األلا ،الباء ،الكاا ،أي ،عن ،فيِ ،من ،من ،مذ ،وا ،وي ،يا ،خال ،عدا ،رب ،على،
إن ،أن ،إال ،إما ،أمان ،حاشا ،أيمن ،كأن ،لعل ،لكنَّ ،
ليت ،الت ،م ذ ،أيا ،إلى ،هياَّ ،
لكن،
لوال".

51

وأما الحروا المختلة بالفعل ف ي التي تدخل على الفعل دون غير سواء عملت فيه أب لب
تعمل .يقول المرادي ":وأما المختص بالفعل فال يخلو أيضا من أن يت زل م ه م زلة الجزء أو
ال ،فإن ت زل م ه م زلة الجزء لب يعمل كحرا الت فيذ ،وان لب يت زل م ه م زلة الجزء فحقه
أن يعمل ،واذا عمل فألله أن يعمل الجزب ألن الجزب في الفعل ظير الجر في االسب ،وال
يعمل ال لب إال لشب ه بما يعمله كد " أن " الملدرية وأخوات ا ،فإ ا لما شاب ت والب
االسب لبت ،ولوال ذلك لكان حق ا أن تجزب ".

52

وعلى ذلك تكون الحروا المختلة بالفعل هي ":السين ،قد ،لب ،لن ،سوا ،إذاً ،إذما ،أال،
لما ،هال" ،والحروا المشتركة التي تدخل على االسب والفعل هي" :ال مزة ،التاء ،الفاء،

50الملدر السابق ،ص.21
51
52

عبد اهلل حسن ،حروا المعا ي بين األداء اللغوي والوظيفة ال حوية ،ص.28
المرادي ،الج ى الدا ي ،ص.21

02

الالب ،الواو ،الياء ،ال ون ،ال ،إن ،بل ،كي ،لو ،ال ،ما ،هل ،ها ،ثب ،أال ،أما ،حتى ،لوما،
أب ،أو ،هاء".53

رابعا :األدوات من حيث اإلفراد والتركيب:
ذ ِك َر أن األداة التي تزيد عن حرا إما أن تكون مفردة ،أو مركبة ،مثل" :من" و "إلى" و"إما"
و"لوال" ،وأوضح ذلك عباذ حسن بأن كل أداة في األلل مركبة من كلمتين ،مثل" :لو" و
جديدا ،ول ا أحكاب خالة
"ال" ،إذ لارت كلمة واحدة بعد أن توحد جزءاها ،وتؤدي مع ى
ً
ب ا لب تكن قبل التوحد ،ولو فلل جزءاها لتغيرت معا ي ا وأحكام ا.54

53
54

عبد اهلل حسن ،حروا المعا ي بين األداء اللغوي والوظيفة ال حوية ،ص.28
عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ط ،11دار المعارا ،ج ،4ص.112

02

المبحث الثالث :سمات األدوات ووظائفها
المطلب األول :سمات األدوات.
لألدوات سمات ،يمكن توضيح ا فيما يأتي:
أوًال :تلزب األدوات حالة الب اء ،فال يجري علي ا ما يجري على األسماء ،واألفعال ،واللفات،
وهي تشترك في هذ الحالة مع الضمالر وبعض الظروا.

55

يقول ابن مالك:
َوكد د د د د د د د د ددل َحد د د د د د د د د ددرا مسد د د د د د د د د ددتَ ِحق ل د د د د د د د د د ددِلبَِا

َو َاأللد د د د د د د ددل فد د د د د د د ددي ال َمب ِد د د د د د د ددي أن يسد د د د د د د ددك ا

ضد د د د د د د د ددب
َو ِم د د د د د د د د دده ذو فد د د د د د د د ددتح َوذو َكسد د د د د د د د ددر َو َ

دذ حي د د د د ددث والس د د د د ددَّ ِ
اكن َك د د د د ددب
َكد د د د د دأَي َن أَم د د د د د ِ َ
َ

56

عم َب ب اء الحروا على كل
والحق إن كثي ار من األفعال وبعض اللفات مب ية ،فالشاذلي َّ
األدوات ،وذكر ابن مالك في بيتيه أن الب اء للحروا وبعض الظروا واألسماء.
ثا ًيا :تفتقر األدوات إلى الضمالب ،إذ ال يكتمل مع اها إال ب ا ،فال يعمل الجر إال مع
المجرور ،وال العطا إال مع المعطوا ،وال تكتمل أدوات الجمل إال بإتماب الجملة بعدها ،وال
وعب؟ ،57ويعود
تحذا الجمل وتبقى األداة ،إال بوجود قري ة توضح مع ى األداة ،مثلَ :لب؟َ ،
افتقار األدوات إلى الضمالب إلى تعريا القدماء للحرا" ،ف و ما َّ
دل على مع ى في غير،
ومن ثب لب ي فك من اسب أو فعل يلحبه".

58

55أبو السعود حس ين الشاذلي ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ط ،1دار المعرفة الجامعية ،القاهرة ،ص.41
56
57
58

المرجع السابق ،ج ،1ص.41
تماب حسان ،اللغة العربية مع اها ومب اها ،ص.121
الزمخشري ،أبو القاسب محمود بن عمر بن أحمد جار اهلل(ت138هد) ،المفلل في ل عة اإلعراب ،ت :علي بو ملحب ،ط،1
مكتبة المفلل في ل عة اإلعراب ،ص.318

02

ثالثًا :لكل أداة مع ى معين ،وال تعمل األداة إال إذا كا ت مختلة ،فتأتي لمع ى في االسب
خالة ،مثل الب التعريا ،وحروا اإلضافة ،وال داء ،كما تأتي في الفعل خالة ،مثل
السين ،وسوا ،وقد ،و والب الفعل وجوازمه ،وبذلك يكون لألدوات وظيفتان :وظيفة
َّ
داللية ،ووظيفة ترتبط بظاهرة اإلعراب.

59

ابعا :ترد األدوات أحيا ًا ل قل الكالب فتحوله من حالة إلى حالة أخرى ،كحروا ال في،
رً
واالستف اب ،والتعريا ،والت فيذ ،والتأ يث ،وقد تأتي للت بيه كحروا ال داء ،واالستفتاح،
والردع ،والخطاب.

60

خامسا :ت فرد األدوات عن األفعال بخالية الرسب اإلماللي ،إذ تكتب األداة متللة بما
ً
بعدها إذا كا ت حرفا واحدا ،مثل :به ،وله ،وأما إذا كا ت أكثر من حرا ،فإ ا تكتب
م فللة ،مثل :عن محمد ،وعلى خالد ،أما األفعال فقد تأتي على حرا واحد ،وتكتب
مستقلة ،مثلِ :
ق فسك ،وِع درسك.

61

سادسا :ال تقبل األدوات عالمات االسب ،كالجر ،والت وين ،و "أل" ،كما أ ا ال تقع مس ًدا،
ً
وال تقبل عالمات الفعل ،كاتلال ا بتاء الفاعل ،وتاء التأ يث ،وياء المخاطبة ،و ون
التوكيد ،62ويؤكد على ذلك ابن ال اظب بأ ه إذا لب يحسن في الكلمة شيء من عالمات

59
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61
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محمد خان" ،األدوات ال حوية ب يت ا ووظيفت ا" ،ص.1
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين(ت811ه) ،األشبا وال ظالر في ال حو ،ت :عبد العال سالب مكرب ،ط،1
مؤسسة الرسالة ،1881 ،ج ،3ص.28
تماب حسان ،اللغة العربية مع اها ومب اها ،ص.121
أبو السعود حس ين الشاذلي ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ص.41

07

دل على أ ا حرا ،ما لب ي َّ
األسماء واألفعال يست َّ
دل على في حرفيت ا دلَّيل ،مثل :قط ف و
اسب ،وليذ بفعل ،أو حرا ،استعمل مس دا إليه في المع ى.

63

خبر ،وهذ عالمة الحرا ع د ابن السراج إذ يقول:
سابعا :ال يخبر عن األدوات ،وال تكون ًا
ً
خبر .والحرا ال يأتلا م ه مع الحرا كالب ".
"هو الذي ال يجوز أن تخبر ع ه وال يكون ًا
ثامًا :ال تتلرا األدوات إلى ليغ غير ليغ ا ،وال ترجع إلى ألول اشتقاقية،

65

64

وقد

أوضح ابن ج ي ذلك بقوله ":كما أن الحروا ليذ في شيء م ا اشتقاق وال تلريا،... ،
فلو قال لك قالل ما وزن " جيب" أو طاء" أو " واو " من الفعل؟ لب يحز أن تمثل ذلك له ،كما
ال يجوز أن تمثل له " قد " و "سوا" و "كيال" ".

66

سعا :تتقدب األدوات على ما تدخل عليه ،كما في حروا العطا ،إذ ال بد من تقديم ا
تا ً
على المعطوا ،ورتبة حروا الجر التقدب على المجرور ،وكذلك حروا االستث اء ،وواو
الحال.

67

المطلب الثاني :وظائف األدوات
إن أبرز خليلة تتلل باألداة من ال احية الوظيفية هي "الربط" و " التعليق" ،والربط إما
أن يكون بين اسمين ،أو بين فعلين ،أو بين جملتين ،أو بين اسب وفعل ،ويوضح السيوطي
63
64

65

المرجع السابق ،ص.42
ابن السراج ،أبو بكر محمد بن السري بن س ل(ت311هد) ،األلول في ال حو ،ت :عبد الحين الفتلي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ج ،1ص.41
أبو السعود حس ين الشاذلي ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ص .42

66ابن ج ي ،أبو الفتح عثمان(ت282هد) ،سر ل اعة االعراب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،2111،ج ،2ص.411
67أبو السعود حس ين الشاذلي ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ص.43

08

أن الربط بين اسمين ،أو بين فعلين ،يكون في حروا العطا ،وأما الربط بين جملتين،
فيكون في حروا الشرط والقسب ،والربط بين فعل واسب ،يكون في حروا الجر68.ويل ا
ملطفى حميدة الربط بأ ه جزء من علب ال حو ي دا إلى البيان ،ووضوح المع ى المراد.

69

المطلب الثالث :أدوات الربط كما حددها النحاة
ذكر ال حاة الروابط في مل فات ب ،وم ب ابن هشاب الذي َّ
عد عشرة روابط للجملة ،وقد أفرد
ل ا مبحثًا في "مغ ي اللبيب" ،70أما تماب حسان فقد لخص الروابط كما جاءت ع د ابن
هشاب ،ولب يزد علي ا ،71ول ا أحمد حس ين الشاذلي أدوات الربط في أربعة أل اا:72
فاألول :أدوات تدخل لاللتالا ،وهي ع د السيوطي ترد على أربعة أوجه :ربط اسب باسب،
وربط فعل باسب ،وربط فعل بفعل ،وربط جملة بجملة ،وقد ميز السيوطي هذ األدوات من
غيرها بأ ا لو سقطت سقط ألل الكالب.

73

والثا ي :أدوات تدخل لحدوث مع ى ،والثالث:

أدوات زالدة للتوكيد ،والرابع :سماها األدوات الم قولة ،فاألدوات التي تدخل لحدوث مع ى،
تحدث مع ى في الجمل لب يكن قبل دخول األداة علي ا ،وقد أطلق علي ا السيوطي "حروا
المعا ي واألدوات األللية" ،ومن أمارات ا وسمات ا أ ا لو سقطت يتغير المع ى ولب يختل
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السيوطي ،األشبا وال ظالر في ال حو ،ج ،3ص.21
ملطفى حميدة ،ظاب االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،ط ،1مكتبة لب ان ،بيروت ،1881 ،ص.21،21
ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.111-141
تماب حسان ،اللغة العربية مع اها ومب اها ،ص.213
أبو السعود حس ين الشاذلي ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ص.41
السيوطي ،األشبا وال ظالر في ال حو ،ج ،3ص.28
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ألل الكالب.

74

واألدوات الزالدة للتوكيد ،كالب االبتداء وأحرا الجر الزالدة ،حو :لمحمد

قالب ،والباء حو :ليذ محمد بعالب.

75

ويرى السيوطي أن األدوات الزالدة للتوكيد على

ضربين :عاملة ،وغير عاملة ،وت قسب أيضا إلى مختص بأحد القسمين وغير مختص.

76

وقسب ملطفى حميدة مواضع الربط إلى قسمين أساسيين هما :الربط بالضمير وما يجري
مج ار  ،والربط باألدوات .وقد اهتب بمواضع الربط بالضمير البارز أكثر من الضمير
المستتر ،إذ اعتبر قري ة مع وية تست بط بالعقل ،وال يشير إلي ا لفظ .ومواضع الربط
بالضمير البارز ع د  :77الخبر الجملة ،وال عت الجملة ،والحال الجملة ،وجملة الللة،
وضمير الفلل ،واالشتغال ،والتأكيد المع وي ،والربط باسب اإلشارة ،وأل ال البة عن الضمير،
وأما الربط باألدوات فيشمل ع د  :أدوات العطا ،وواو الحال ،وواو المفعول معه ،وأدوات
لب المضارع ،والحروا الملدرية ،وأدوات الشرط ،والفاء في جواب الشرط ،وأدوات
االستث اء ،وحروا الجر.

78

وجمع محمود جفال الحديد بين أدوات الربط الدالة على المب ى" أدوات الربط ال حوية"،
وأدوات الربط الدالة على المع ى" أدوات الربط ال لية" تحت ع وان واحد .فقد جمع حروا
العطا واألسماء المولولة وتعابير مثل :أيضا ،وكذلك ،وباإلضافة إلى ،والى جا ب ،وكما
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السيوطي ،األشبا وال ظالر في ال حو ،ج ،3ص.28
أبو السعود حس ين الشاذلي ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ص.41
السيوطي ،األشبا وال ظالر في ال حو ،ج ،3ص.21
ملطفى حميدة ،ظاب االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،ص.212 – 181
المرجع السابق ،ص.212-181

32

أن ،تحت ع وان :أدوات الربط في العربية التي تربط بين الكلمات والجمل .79و جد أحياًا
يجمع أدوات الربط الدالة على المع ى تحت ع وان واحد .فتحت ع وان أدوات الربط الدالة
على السبب وال تيجة ،جد يل ا التعابير اآلتية:80
 بسبب ،بفضل ،ظ اًر لدِ ... ،ا.إن ،بما َّ
إن ،إذ َّ
إن ،حيث َّ
ألن ،حيث ،بحيث ،من حيث َّ
َّ
أن.
 أدوات الربط الدالة على ال تيجة :وعلى هذا ،و تيجة ل ذا ،ول ذا ،ومن ه ا. أدوات الربط الدالة على التعليل وما شاب ه :لكي ،حتى ،من أجل أن ،كيما ،لكيال ،للال.أن ،ليذ من ال ...أنَّ /
أن ،كان من ال ...أنَّ /
من ال...أنَّ /
أن.
باإلضافة إلى استعماله المفعول ألجله بمع ى الخوا والخشية ،كذلك اعتبر محمود جفال
الحديد أفعال المقاربة من أدوات الربط الدالة على التزامن.

81

وترى الباحثة أن أدوات الربط كلمات تربط بين المفردات ،أو بين الجمل ،أو بين الفقرات،
أفعاال ،أو ظروفًا ،مركبة من كلمة واحدة ،أو من أكثر من
أسماء ،أو
وقد تكون حروفًا ،أو
ً
ً
كلمة ،ووظيفت ا الربط ،والولل ،والتعليق ،وتتفق الباحثة مع تل يفات ال حاة السابقة ألدوات
الربط ،وترى أ ه يمكن تقسيم ا إلى قسمين :القسب األول" :أدوات ربط حوية" وتعد قرالن
لفظية مفردة ،تعين على إبراز المعا ي ال حوية السياقية بين أجزاء الجملة ،أو بين الجمل،
وتحدد وع األسلوب الوارد في الجملة ،وتحمل وظيفته ،وتميز هذ القرالن بين مع يين ،وال
 79محمود عبد اهلل جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،الجامعة العربية المفتوحة ،2114،ص-1
80
81

.11
المرجع السابق ،ص.21-21
المرجع السابق ،ص.31
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يمكن االستغ اء ع ا ،وهي كما قال السيوطي لو سقطت سقط ألل الكالب ،مثل مواضع
الربط التي ذكرها ابن هشاب في "مغ ي اللبيب" ،والسيوطي في "األشبا وال ظالر" ،وتماب
حسان في "اللغة العربية مع اها ومب اها" ،وعالقات الربط التي ذكرها ملطفى حميدة.
والقسب الثا ي" :أدوات ربط لية" ،أو تعبيرات دالة على المع ى ،ال يحتاج المتكلب إلى
إبرازها بروابط لفظية ،وا ما يكتفي بتداعي المعا ي والتالف ا للربط بين أجزاء الكالب،
وتوليل المراد ،وللمتكلب أن يتوسع في الكالب ،وي شئ عالقات ارتباط حسب ما يقتضيه
المقاب ،مثل التعبيرات التي ل ف ا محمود جفال الحديد ،وتعبيرات أحمد طاهر حس ين و اللة
الوراقي ،وعالقات االرتباط ع د ملطفى حميدة.

30

المبحث الرابع :الربط لغة واصطالحا
المطلب األول :الربط لغة
تتعدد المعا ي اللغوية للفعل "ربط" ،وتكاد ت حلر أغلب ا في المعا ي اآلتية:
َ ِ
ومربِط ،يقال :ليذ له
أوًالَ  ":رَبطت
الشيء أَربطه ،وأَربطه أي :شددته ،والموضعَ :مرَبط َ
ِ
الربيط هذا ،لما يرتَبط من الخيل،
َمربِط ع ز ،وفالن َيرتَبِط كذا ر ً
أسا من الدواب .ويقال :ع َب َ
وِ
الرباط :ما ت َشد به القربة والدابة وغيرهما والجمع ربط" .82قال األخطل:
تم د د د د ددوت طَ د د د د ددو ار وتحي د د د د ددا ف د د د د ددي أ ِ
ًس د د د د د َّدرتِ ا
ً

ِ
َّ
المراويد د د د د د ددد
كمد د د د د د ددا ت َقلد د د د د د ددب فد د د د د د ددي الد د د د د د ددربط َ

83

ثا ًيا" :رابط الجيش :أقاب في الثغر ،واأللل أن يربط هؤالء وهؤالء خيل ب ،ثب سمي اإلقامة
في الثغر م َرَابطَةًِ ،
ورباطًا".84

" ل َ ْو ََل أ َ ْن َربَ ْطناَ

ثالثًا :أضاا الزمخشري مع ًى مجازًيا للربط" ،فربط اهلل على قلبه :لبر"
ََ
لَع قَلْب َ
ابعا" :ترابط الماء في مكان كذا إذا لب يخرج من مجتمعه وركد
ر
.
11
لقلص:
ا
"
ا
ه
ِ
ً
85

فيه".

86

خامسا :أضاا ابن م ظور إلى المعا ي المجازية التي جاء ب ا الزمخشري مع ى المواظبة
ً
فعد الط ارة واللالة كالج اد في سبيل اهلل.87
على الط ارة ،وذلك لقوله " فذلِكب الرباط"َ ،
82

83

84
85

86

الجوهري ،أبو لر إسماعيل بن حماد(ت388هد) ،اللحاح تاج اللغة ولحاح العربية ،ت :أحمد عبد الغفور عطار ،ط،4
دار العلب للماليين ،بيروت ،1881 ،مادة "ربط".
األخطل ،الديوان ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت ،1884 ،ص ،82البيت من البسيط ،واميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل
في شواهد العربية ،ج ،2ص.311
الجوهري ،اللحاح تاج اللغة ولحاح العربية ،مادة "ربط".
الزمخشري ،أبو القاسب محمود بن عمر بن أحمد جار اهلل (ت 138هد) ،أساذ البالغة ،ت :محمد باسل عيون السود ،ط،1
دار الكتب العلمة ،بيروت ،1888 ،مادة "ربط".
الزمخشري ،أساذ البالغة ،مادة "ربط".

33

ِ
القلب ،كأ ه
ط به ،ورجل َربيط
سادسا :الرباط أيضا "الفؤاد :كأن الجسب ربِ َ
الجأش ،أي شديد َ
ً
يربط فسه عن ِ
الربِيط التمر اليابذ يوضع في
الفرار ،يكف ا بجرأته وشجاعته".88
سابعاَّ " :
َ
ً
َ
اب ثب يلب عليه الماء" .89ثامًا" :الرباط :واحد الر ِ
الجر ِ
ِ
باطات المب ية".
َ

90

تاسعا :أضاا
ً

لاحب "القاموذ المحيط" إلى معا ي الم َرَابطَة ا تظار اللالة بعد اللالة ،91لقوله للى
اهلل عليه وسلب " :فذلِكب الرباط ".

92

الربِيط ع د الزبيدي هو "الراهب ،والزاهد ،والحكيب
عاشراَ :
ً

ط فسه عن الد يا".
ا ،أيَ :رَب َ
الذي ظَلَ َ

93

حادي عشر" :التََرابط في علب الفلسفة ،قياب عالقة

الربِطَة :العالقة والوللة بين الشيلين من
بين مدركين القت ار ما في الذهن بسبب ما ،و َا
طة القراء".94
طة األدباء وَاربِ َ
الدواب و حوها ،والجماعة ،يجمع ب أمر يشتركون فيه ،يقالَ :اربِ َ
ط يتلخص في
الرب َ
من خالل ال ظر في المع ى اللغوي للفعل ربط واشتقاقاته ،ترى الباحثة أن َ
معا ي الشد واإلحكاب ،واإلقامة في المكان ،واللبر على األمر ،وركود الماء في المكان،
والمواظبة على األمر ،والفؤاد في الجسب يربطه ،والرجل شديد القلب ،وهذ العالقة َّ
تدل على
وجود ولل وعالقة بين أمرين ،فالمع ى القديب يحمل َّ
داللة مادية هي الربط والشد ،بي ما
يحمل المع ى الحادث َّ
داللة مع وية هي عالقة تالزب بين أمرين.
87
88
89
90
91

92

93

94

ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة "ربط".
الملدر السابق ،مادة "ربط".
الملدر السابق ،مادة "ربط".
الملدر السابق ،مادة "ربط".
الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب(ت 811ه) ،القاموذ المحيط ،ت :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،ط،8
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،مادة "ربط".
ابن ح بل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد(ت241ه) ،مس د اإلماب أحمد بن ح بل ،ت :شعيب األر اؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة
الرسالة ،2111 ،ج ،13ص.383
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسي ي أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي (ت 1211هد) ،تاج العروذ من جواهر
القاموذ ،ت :مجموعة من المحققين ،دار ال داية ،مادة "ربط".
مجمع اللغة العربية ،المعجب الوسيط ،دار الدعوة ،القاهرة ،مادة "ربط".
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المطلب الثاني :الربط اصطالحا
ذكر ال حاة القدماء مف وب الربط في مؤلفات ب تحت أسماء تتضمن مع ى الربط ،مثل التعليق،
والعالد ،والوللة ،فقد جاء في كتاب سيبويه( ت181هد) أن الكالب متعلق بعضه ببعض
وذلك حي ما قال ":واعلب أ ه ال يكون الجزاء إال بفعل أو بالفاء ،فأما الجواب بالفعل ف حو
قولك :إن تأت ي آتك ،...وأما الجواب بالفاء فقولك :إن تأت ي فأ ا لاحبك" ،95وقال ":وسألت

ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َّ َ ْ َ
َ ُ ْ
َ
الخليل عن قوله َّ
جل َّ
ت أيْدِي ِه ْم إِذا ه ْم َيقنَ ُطون " الروب31:
صبهم سيِئة بِما قدم
وعزِ " :إَون ت ِ
فقال :هذا كالب معلق بالكالب األول كما كا ت الفاء معلقة بالكالب األول ،وهذا هاه ا في
موضع ق طوا ،كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل".

96

 ،وتضمن حديث

المبرد(ت281هد) مع ى الربط دون أن يلرح به ،ففي باب المجازاة وما يجوز في ا يقول":
فأما الجزاء فقولك ما تركب أركب ،واألحسن ما تركب أركبه ،لبت "ما" بد تركب وأضمرت
هاء في تركب ولو قلت ما تركب أركب لجاز وال يكون ذلك إال على إرادة ال اء أل ه معلق
بما قبله وذلك في المع ى موجود".

97

ورد المف وب الربط ع د ابن السراج (ت311هد) بمع ى "مجموعة من األدوات التي تربط بين
المفردات بعض ا ببعض ،وبين الجمل بعض ا ببعض ،إذ يقول في باب مواقع الحروا" :
واعلب أن الحرا ال يخلو من ثما ية مواضع :إما أن يدخل على االسب وحد مثل الرجل ،أو

95
96
97

سيبويه ،الكتاب ،ج ،3ص.13
الملدر السابق ،ج ،3ص.13،14
اء ع ه ،ج ،3ص.11
المبرد ،المقتضب ،ج ،2ص 11وا ظر باب "كب" ،ج ،3ص 11وباب المبتدأ المحذوا الخبر استغ ً
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الفعل وحد مثل سوا ،أو يربط اسماً باسب :جاء ي زيد وعمرو ،أو فعال بفعل ،أو فعالً
الدا".
باسب أو على كالب تاب ،أو ليربط جملة بجملة أو يكون ز ً

98

وفي كالب الزجاجي(ت331هد) ذكر للضمير العالد على ما قبله ،دون أن يلرح بالملطلح
قال ":واعلب أن االسب المولول ال ي عت وال يؤكد وال يعطا عليه ،وال يستث ى فيه إال بعد
تماب للته ،أل ه مع للته بم زلة اسب واحد ،وال يلح مع ا إال بالعالد عليه من للته".

99

واستعمل الفارسي (ت311هد) ملطلح ِ
الذكر للربط بالضمير ،فقال في باب المبتدأ والخبر":
فاألول كقول ا :زيد قاب وزيد قاب أبو  .فزيد يرتفع باالبتداء وقاب في موضع خبر وفيه ذكر
مرتفع بأ ه فاعل".

100

ويكثر الجمع بين التسميتين ،فالخوارزمي (ت381هد) عرا حروا

المعا ي بقوله ":وحرا يجيء لمع ى مثل :هل ،وقد ،وبل ،وأهل الكوفة يسمون حروا
المعا ي األدوات ،وأهل الم طق يسمو ا ِ
الرَباطات".101
وورد ملطلح الربط ع د ابن ج ي(ت382هد) ،إذ أطلق لفظ الرابط على الفاء الواقعة في
جواب الشرط ،واذا الفجالية ال البة ع ا ،وسمى الربط بالحرا "اإلتباع" إذ قال ":إ ما دخلت
تولال إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر ،أو الكالب
الفاء في جواب الشرط
ً

98
99

ابن السراج ،األلول في ال حو ،ج ،1ص.42
الزجاجي ،عبد الرحمن بن إسحق أبو القاسب (ت331هد) ،الجمل في ال حو ،ت :علي توفيق الحمد ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
 ،1884ص.312

100

أبو علي الفارسي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار(ت311هد) ،االيضاح العضدي ،ت :حسن شاذلي فرهود ،ط ،1مطبعة

دار التأليا ،1818 ،ص.43

101

الخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسا أبو عبد اهلل(ت381هد) ،مفاتيح العلوب ،ت :إبراهيب األبياري ،ط ،2دار الكتاب

العربي ،ص.13
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الذي يجوز أن يبتدأ به ،فالجملة في حو قولك :إن تحسن إلي فاهلل يكافلك ،لوال الفاء لب
يرتبط أول الكالب بآخر".

102

وقال عن الفاء الرابطة ":ألن الفاء حكم ا أن تأتي رابطة ما بعدها بما قبل ا".
الفجالية فإ ا تأتي ع د لإلتباع كما الفاء الرابطة.

103

أما إذا

104

كذلك الزمخشري (ت138هد) ،فقد ورد ملطلح الربط ع د في حديثه عن الب جواب "لو
ولوال" إذ قال ":والب جواب لو والب جواب ولوال ،حو قوله تعالى ":ل َ ْو ََك َن فِيه َما آَل َِه ٌة إ ََّل َّ ُ
اَّلل
ِ
ِ

َّ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ََ َ
ْحتُ ُه َلتبَ ْعتُ ُم الشيْ َطان"
لف َس َدتا" األنبياء .22:وقوهل تعاىل ":ولوَل فضل اَّلل ِ عليكم ور
ال ساء .83:ودخول ا لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين باألخرى".

105

باإلضافة إلى حديثه عن

أمرا ،أو
دخول فاء الربط على فعل الج ازء إذ يقول ":وان كان الجزاء ً

ماضيا
ًيا ،أو
ً

خبرا ،فال َّ
بد من الفاء كقولك :إن أتاك زيد فأكرمه ،وان ضربك فال
لر ً
يحا ،أو مبتدأً ،أو ً
تضربه ،وان أكرمت ي اليوب فقد أكرمتك أمذ ،وان جلت ي فأ ت مكرب".

106

ويرى الزمخشري

َ ُ ْ
َ
أيضا أن "إذا" تقوب مقاب الفاء حو قوله تعالى " :إِذا ه ْم َيقنَ ُطون" الروب.31:
واستعمل ابن يعيش(ت143هد) ملطلحي الربط والوللة ،فع د حديثه عن الجملة الشرطية،
قال عن حرا الشرط إ ه ":ربط كل جملة من الشرط والجزاء باألخرى حتى لارتا كالجملة

102
103
104
105
106

ابن ج ي ،سر ل اعة االعراب ،ج ،1ص.214
الملدر السابق ،ج ،1ص.214
الملدر السابق ،ج ،1ص.211
الزمخشري ،المفلل في ل عة اإلعراب ،ص.411
الملدر السابق ،ص.441

37

الواحدة".

107

َّ
وعد واو الحال رابطة أغ ت بوجودها عن الضمير فقال ":إن الواو أغ ت عن

ذلك بربط ا ما بعدها بما قبل ا .فلب تحتج إلى ضمير مع وجودها ،فإن جلت بالضمير مع ا
فجيد ،ألن في ذلك تأكيد ربط الجملة بما قبل ا"َّ ،108
وعد "ذو" وللة إلى ولا األسماء
باألج اذ ،و"الذي" وللة إلى ولا المعارا بالجمل ،و "أي" وللة إلى داء ما فيه
األلا والالب.109
وأشار ابن الحاجب (ت141هد) إلى الضمالر الواقعة للربط فقال ":وهو أن تربط الثا ي
باألول ،على ثالثة أضرب :في باب الللة ،واللفة ،والمبتدأ ،ففي باب الللة أ ت في
الضمير الم لوب بالخيار ،إن شلت أثبته وان شلت حذفته ،...وفي خبر المبتدأ األكثر
إثباته ،...والضمير في اللفة ليذ كاالستواء في الللة ،وال كالقلة في خبر المبتدأ ،وسر
ذلك هو أن الللة مع المولول جزء واحد ،فاستغ ي بالربط اللفظي عن التزاب الضمير،
وخبر المبتدأ مع المبتدأ مستقل في الجزلية ،فلذلك ألت ِزَب اإلتيان في الغالب ليحلل الربط
بي ه وبين الجزء األخر".

110

107ابن يعيش ،موفق الدين أبو البقاء بن علي(ت143هد) ،شرح المفلل ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،2111 ،ج،1
ص.88

108
109
110

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.24
الملدر السابق ،ج ،1ص.111
ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمر جمال الدين(ت141هد) ،أمالي ابن الحاجب ،ت :فخر لالح سليمان

قدارة ،دار الجيل ،عمان ،1888 ،ص.183

38

وخلص ابن علفور (ت118هد) في "شرح جمل الزجاجي" ع واً ا في باب االبتداء تحت
خبر بالمبتدأ " قال فيه ":إن جملة الخبر ال بد في ا من رابط يربط ا
اسب" رابط الجملة الواقعة ًا
بالمبتدأ ،وهو إما ضمير ،واما اسب إشارة ،واما تكرير المبتدأ بلفظه".

111

وذكر ابن القيب(ت111ه) أن الولالت التي وضع ا ال حاة في كالم ب؛ للتولل ب ا إلى
غيرها خمسة أقساب هي" :حروا" الجر ويتولل باألفعال إلى المجرور ب ا ،وحرا الت بيه
"ها" ويتولل به إلى داء ما فيه أل ،و "ذو" يتولل به إلى ولا ال كرات بأسماء
األج اذ غير المشتقة ،واالسب المولول "الذي" يتولل به إلى ولا المعارا بالجمل ،و
أخبارا ،ولفات.112
"الضمير" الرابط للجمل الواقعة أحو ًاال ،و ً
وأكثر من فلل الحديث عن الروابط هو ابن هشاب األ لاري (ت111هد) ،إذ خلص في
113

كتابه المغ ي مبحثين :تحدث في المبحث األول عن روابط الجملة وهي عشرة:

الضمير.

َّ ْ َ َ َ َ
حو " :زيد ضربته" ،واإلشارة .حوَ " :وِلِ َ ُ
خ ٌْ
ي" األعراا ،21:واعادة
اس اتلقوى ذل ِك
اْلاقَّ ُة" الحاقة ،2-1:واعادة المبتدأ بمع ا  .حوَّ " :اَّل َ
اْلاقَّ ُة َما ْ َ
المبتدأ بلفظه .حوَ ْ " :
ِين
َُ ُ َ
َّ َ َ َّ َ ُ
ج َر ال ْ ُم ْ
يع أ َ ْ
ون بالْكِتَ
صلِح َ
ََ ُ
ض ُ
ي" األعراا ،111:وعموب يشمل
ِ
اب َوأقاموا الصَلة إِنا َل ن ِ
يمسِك ِ
ِ

المبتدأ .حو" :زيد عب الرجل" ،والعطا بفاء السبية جملة ذات ضمير على جملة خالية م ه

َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ِ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ً
َضة " الحج،13:
والعكذ .حو ":ألم تر أن اَّلل أنزل مِن السماء ماء فتصبِح األرض ُم

والعطا بالواو .حو" :زيد قاب وقعدت ه د" ،وشرط يشتمل على ضمير مدلَّول على جوابه
111

ابن علفور اإلشبيلي ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي(ت118هد) ،شرح جمل الزجاجي ،ت :فواز الشعار ،دار

الكتب العلمية ،بيروت ،1888 ،ج ،1ص.331-333
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113

ابن القيب ،بدالع الفوالد ،ج ،1ص.128
ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.112-141
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َ
َ َ
بالخبر .حو " :زيد يقوب عمرو إن قاب " ،وأل ال البة عن الضمير .حوَ " :وأ َّما َم ْن خاف

ْ ْ
َم َق َ
َ
ام َربهِ َو َن ََه انلَّ ْف َس َعن ال ْ َه َوى فَإ َّن ْ َ
اْل َّن َة ِ َ
ِه ال َمأوى" ال ازعات ،41-41:والجملة فذ
ِ
ِ
ِ
اَّلل أ َ َ
المبتدأ في المع ى (ضمير الشأن والقلة) .حو " :قُ ْل ُه َو َّ ُ
ح ٌد " اإلخالص.1:
موضعا:
وتحدث في المبحث الثا ي عن األشياء التي تحتاج إلى رابط وهي أحد عشر
ً

114

َ َُ َ
ح ََّّت تنِل
الجملة المخ َبر ب ا .حو " :ه د قاب زيد أخوها" ،والجملة المولوا ب ا .حو" :

َْ
َعلَيْنَا كِتَابًا َن ْق َر ُؤهُ " اإلسراء ،83:والجملة المولول ب ا األسماء .حوَ " :وف َ
ِيها َما تشتَ ِهيهِ
َُْْ
األنف ُس" الزخرا.11:

َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ َْ
َ
حاال (رابط ا الواو أو الضمير) .حوَ " :ل تق َربُوا الصَلة وأنتم سَكرى "
والجملة الواقعة ً

يدا ضربته " ،وب َّ
دل البعض
ال ساء ،43:والجملة المفسرة لعامل االسب المشتغل ع ه .حو " :ز ً
واالشتمال .حو " :أعجب ي الطالر لوته ،أعجب ي الطالر ريشه " ،ومعمول اللفة
َ
ُْ
المشب ة .حو" :زيد حسن وج ه " ،وجواب اسب الشرط المرفوع باالبتداء .حو " :ف َم ْن يَكف ْر
َُْ ْ ُ ْ َ ُ َ
ُ
بعد مِنكم فإ ِ ِّن أعذِبه " المالدة.111:

والعامالن في باب الت ازع يكون الرابط إما بعاطا حو " :قاب وقعد أخوك " ،أو عمل أول ا
َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ
ً
َ
في ثا ي ما حو " :وأنه َكن يقول سفِيهنا لَع اَّلل ِ شططا " الجن ،4:وألفاظ التوكيد المع وي.
َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ
ج َد ال َمَلئِكة ُك ُه ْم أْجَ ُعون " الحجر.31:
حو " :فس

ويعرا تماب حسان الربط بأ ه قري ة لفظية ت َّ
دل على اتلال أحد المترابطين باآلخر ،كما
حدد الحاالت التي ي بغي الربط في ا ،كالربط بين المولول وللته ،وبين المبتدأ وخبر ،
114

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص .113-113
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وبين الحال ولاحبه ،وبين الم عوت و عته ،وبين القسب وجوابه ،وبين الشرط وجوابه ،كذلك
أوضح تماب حسان وسالل الربط وهي :الربط بالضمير العالد وما فيه من مطابقة ،أو الربط
بالحرا ،أو بإعادة اللفظ ،أو بإعادة المع ى ،أو باسب اإلشارة ،أو "أل" ،أو دخول أحد
المترابطين في عموب اآلخر.115
أما ملطفى حميدة ،فيعرا الربط بأ ه "عالقة لفظية تل ع ا اللغة بواسطة األدوات أو
الضمالر ،كما حدد الواسطة اللفظية بالضمير ،أو ما يجري مج ار  ،كاالسب المولول ،واسب
اإلشارة ،أو أداة من أدوات الربط".116
ويعرا أحمد حس ين و اريمان الوراقي الربط بقول ما ":ما ع يه بأدوات الربط هو مجموعة
أساسا
األدوات والوسالل التي قد تكون حروفًا ،أو تعبيرات ،أو رواسب ' كليشي ات ' تتوجه
ً
للربط بين الكلمات ،أو التعبيرات ،أو أ لاا الجمل ،أو الجمل التامة ،أو حتى الفقرات".

117

وفي حديث محمود جفال الحديد عن أدوات الربط قال ":أطلق أهل اللغة األوالل على هذ
الحروا وغيرها من الحروا الرابطة بين الكلمات والجمل "حروا المعا ي"

118

وأما في "المعجب المفلل في علوب اللغة" فقد ورد التعريا " :حروا المعا ي هي التي ت َّ
دل
على معان وليذ بأسماء وال أفعال ،حو " :هل ،و ِمن ،وا َّن " وتسمى أيضا :حروا الربط،
119
اسما
وأدوات الربط ،وحروا اللفات "  ،وأداة الربط هي وسيلة لفظية قد تكون حرفًا أو ً

115
116
117

تماب حسان ،اللغة العربية مع اها ومب اها ،ص.213
ملطفى حميدة ،ظاب االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،ص.181،181
أحمد طاهر حس ين و اريمان اللي الوراقي ،أدوات الربط في العربية أ واع ا ووظالف ا ،ط ،2قسب ال شر بالجامعة األمريكية،

القاهرة ،1881 ،ص .8

118
119

محمود عبد اهلل جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،ص.1
محمد التو جي وراجي األسمر ،المعجب المفلل في علوب اللغة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1883 ،ج ،1ص.283
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جمال أو فقرات أو مقاطع من عدة فقرات ،فتقيب
أو ظرفًا ،تربط كلمات أو أشبا جمل أو ً
عالقات مع وية بي ا ،وت ظب ال ص.120
وأدوات الربط ال تظ ر إال في مرحلة متأخرة من مو األطفال ،وقد علل العلماء ذلك ،بأن
هذ الروابط تمثل مرحلة االرتقاء اللغوي ،فأول ما ي طق الطفل األسماء ،ثب األفعال
واللفات ،وي ت ي بالحروا والظروا وما شاب ا.

121

المطلب الثالث :التعليق والنظم
ا طلق ال حاة في ف ب مع ى الكالب من مب ا  ،واهتموا بدور المتلقي في المقاب األول ،كما
ظروا إلى المب ى على أ ه األلل ،وأن المع ى تابع له ،لذلك كان الجرجا ي(ت411هد) في
" َّ
داللل االعجاز" حريلا على دراسة دور المتكلب في ب اء الجملة أكثر من حرله على دور
السامع في ف ب المع ى ،يقول في ذلك" :وشبيه ب ذا التوهب م ب ،أ ك قد ترى أحدهب يعتبر
حال السامع ،فإذا رأى المعا ي ال تترتب في فسه إال بترتب األلفاظ في سمعه ظن ع د ذلك
أن المعا ي تبع لأللفاظ ،وأن الترتب في ا مكتسب من األلفاظ ومن ترتب ا في طق المتكلب.
وهذا ظن فاسد مما يظ ه ،فإن االعتبار ي بغي أن يكون بحال الواضع للكالب والمؤلا له،
والواجب أن ي ظر إلى حال المعا ي معه ،ال مع حال السامع".
120

122

عيب عمار ،أدوات الربط في العربية أ واع ا ووظالف ا ،رسالة تقدب ب ا الباحث ل يل درجة الماجستير في اللغة العربية وآداب ا،

جامعة القديذ يوسا ،بيروت ،2111 ،ص .21،21

121

ا ظر علي عبد الواحد وافي ،علب اللغة ،ط ،8ضة ملر للطباعة وال شر ،القاهرة ،2114 ،ص،113-112 ،148-141

وكمال يوسا الحاج ،في فلسفة اللغة ،دار ال ار لل شر ،بيروت ،1881 ،ص.211
َّ
 122الجرجا يَّ ،
داللل اإلعجاز ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(ت411هد) ،داللل اإلعجاز ،ت :محمود محمد
شاكر ،مكتبة الخا جي ،ص.211 ،211

20

ويعد ملطفى حميدة كالب الجرجا ي أساذ ظرية التعليق ،وأن الجرجا ي ا طلق من عملية
االتلال اللغوي للولول إلى ظريته ،وما التعليق إال الجا ب ال حوي من جوا ب عملية
االتلال هذ  ،وهو الكفيل أيضا بعمليتي االرتباط والربط بين معا ي األلفاظ ،وفق معا ي
ال حو ،وقدرة المتكلب اللغوية.

123

ووجه الجرجا ي حديثه للمتكلب في أكثر من موضع في " َّ
داللل االعجاز" ،مؤكدا أن المتكلب
هو محل الع اية واالهتماب في ظريته ،وبين أن ال ظب ما هو إال وضع الكالب الوضع الذي
يقتضيه علب ال حو ،والعمل على قوا ي ه وألوله ،124فشبه واضع الكالب " مثل من يأخذ
قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب بعض ا في بعض ،حتى تلير قطعة واحدة ".125
ويب ى ال ظب ع د الجرجا ي على ع الر أساسية ،كال سج ،والتأليا ،واللياغة ،والب اء،
والوشي ،والتحبير ،ويؤكد أ ه ليذ الغرض من ظب الكلمات توالي األلفاظ في ال طق ،وا ما
ت اسق َّ
داللت ا ،وتوالي معا ي ا على الوجه الذي يرتضيه العقل ،126أما التعليق ف و ترتيب
الكلب ،وتعليق بعضه ببعض ،إذ تترتب المعا ي في ال فذ ،بسبب ترتب الكلب ،والتعليق ع د
الجرجا ي يكون بين معا ي األلفاظ ،وليذ بين األلفاظ المجردة من المعا ي ،127وتوافق
الباحثة ما جاء به عبد القاهر الجرجا ي من أن ال ظب هو وضع الكالب الوضع الذي يقتضيه
علب ال حو ،والعمل على قوا ي ه وألوله ،وأن التعليق هو ترتيب المعا ي في ال فذ بسبب
ترتب الكلب ،وترى الباحثة أن التعليق وال ظب هما أساذ عمليتي االرتباط واال فلال ،وهما
123ملطفى حميدة ،ظاب االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،ص .18
 124عبد القاهر الجرجا يَّ ،
داللل االعجاز ،ص.81
125
126
127

الملدر السابق ،ص.312،113
الملدر السابق ،ص.48
عبد القاهر الجرجا يَّ ،
داللل االعجاز ،ص.11
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محور سبك الكالب وحبكه ،وأن سج الكالب ،ولياغته ،ووشيه ،وترتيبه يستلزب إيجاد الروابط
التي تربط بين أجزاء ال ص ،ليلبح قطعة واحدة تتشرب ال فذ معا ي ا كما تتشرب جذوع
األشجار الماء.

22

الفصل الثاني
أدوات الربط النحوية

22

المبحث األول :الربط باالسم الموصول "الذي"
جاء في "شرح المفلل" مع ى المولول وهو " أن ال يتب ب فسه ،ويفتقر إلى كالب بعد
اسما ،فإذا تب ما بعد كان حكمه حكب سالر األسماء التامة ،يجوز أن يقع
تلله به ليتب ً
وخبر" .
ًا
فاعال ،ومفعوًال ،ومضافًا إليه ،ومبتدأً،
ً

128

ويحتاج االسب المولول إلى جملة بعد

اسما "للة المولول" ،وهو واجب الب اء أل ه شبيه بالحرا من حيث إ ه
توضحه حتى يتب ً
ال يفيد مع ى ب فسه وا ما مع ا في غير".129

تعريف االسم الموصول "الذي":
هو اسب مولول مب ي للمفرد المذكر العاقل ،وغير العاقل ،يحتاج إلى للة تتب به اسب،130

َ َ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ُ ً
وَل" الفرقان 41 :وغير العاقل ،حو" :إ َىل ال ْ َم ْ
ج ِد
س
س
ر
اَّلل
ث
ع
ب
ِي
اَّل
فالعاقل حو" :أهذا
ِ
ِ

َّ
َ ََْ َ َ
َْْ
ح ْو ُهل" اإلسراء ،1 :وأشار ابن يعيش إلى أن االسب المولول "الذي"
األق ََص اَّلِي باركنا

تولال إلى ولا المعارا بالجمل ،وأكد أن الجملة التي تقع للة يجب أن تكون
يؤتى به
ً
معلومة ع د المخاطب ،إال في سياق التخويا والت ويل ،حو " :فَ َغ ِش َي ب م َن ال َيب َما َغ ِش َي ب
" طه 18:ألن الغرض م ا تعريا المذكور بما يعلمه المخاطب من حاله ،ليلح اإلخبار

128
129
130

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.312
الملدر السابق ،ج ،2ص.312
الملدر السابق ج ،2ص.312
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ع ه بعد ذلك .فال يلح أن قول " :أقبل الذي أبو م طلق " إال لمن عرا ا طالق أبيه
وج ل اقباله.131
قرر ال حاة أن " الذي " في ا أربع لغات :إما بياء ساك ة وهو األلل في ا ،واما " اللِذ " بكسر
ِ
و"الذي" بتشديد الياء للمبالغة في اللفة.
الذال من غير ياء ،أو "اللذ " بسكون الذال،
واختلا الكوفيون والبلريون في ألل فاء وعين والب "الذي" كما اختلفوا في األلا والالب،
أهي الزمة أب زالدة.

132

وتأتي " ال " و" ما " و" من " و" أي " و" ذو الطالية بمع ى "الذي" ،حو :الضارب أبا زيد.
أي :ضرب أبا  ،و حو :عرفت ما عرفته ،ومن عرفته ،و حو :اضرب أي ب في الدار ،و حو
قول الشاعر:
ِ
ِ
لعظد د د د د د د د ِدب ذو أَ د د د د د د د ددا عارقد د د د د د د دده
ألَ تحد د د د د د د د َدين ل َ

ِ
دض مد د ددا قد د ددد ل د د د عتب
لَد د ددلن لد د ددب تغيد د ددر بعد د د َ

133

صلة الموصول والعائد:
ذكر المبرد أن االسب المولول ال بد أن يكون في للته ما يرجع إليه ،وشاركه الفارسي في
"اإليضاح" أن المولوالت ال تتب إال بلالت وعوالد تضب إلي ا ولالت ا ،كما أشار إلى
شروط جملة الللة ،ف ي ال تكون إال جمالً خبرية تحتمل اللدق والكذب ،كما ال بد أن

131
132
133

الملدر السابق ،ج ،2ص.383
ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.384
البيت من الطويل لعارق الطالي" قيذ بن جروة" ،وورد البيت في ديوان حاتب الطالي ،ص ،111وع د إميل بديع يعقوب،

المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص ،141وع د ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.311

27

يرجع إلي ا م ا إلى المولوالت ذكر.

134

و َّ
عد ابن هشاب الضمير العالد في جملة الللة،

مقدر.
مذكور أب ًا
ًا
من الروابط التي تربط جملة الللة بالمولول سواء أكان

135

وتكون للة المولول جملة وشبه جملة ،وال َّ
بد في كل جملة من عالد يعود م ا إلى
المولول ،وهو ضمير ذلك المولول ،حتى يربط الجملة بالمولول ويؤذن بتعلق ا.136
ومن أمثلة الولل بالفعل الحقيقي حو :جاء ي الذي قاب والذي ما قاب .فالذي اسب مولول
وجملة قاب هي الللة والعالد هو الضمير المستتر الفاعل .و حو :جاء ي الذي ضرب زيداً،
قالما ،والذي ليذ
والذي ظن زيداً قالماً .وأما الولل غير الحقيقي حو :جاء ي الذي كان ً
قالما .فجملة كان واسم ا وخبرها هي الللة والعالد هو االسب المستتر.137
ً
ومن أمثلة المولول بالمبتدأ والخبر ،حو :جاء ي الذي أبو قالب ،فأبو قالب جملة الللة
والعالد ال اء في أبو  .والمولول بالشرط والجزاء ،حو :جاء ي الذي إن تأته يأتك عمرو،
فالجملة الشرطية هي جملة الللة والعالد هو ال اء في تأته.138
والمولول إن وقع ظرفاً فإ ه يتعلق بفعل محذوا تقدير حل واستقر .وأما اللفة اللريحة،
أي :الخاللة الولفية ف ي تختص األلا والالب في اسب الفاعل واسب المفعول ،وهي بم زلة
الذي .فاسب الفاعل هو اسب في اللفظ وفعل في الحكب والتقدير ،ويشتمل على ضمير يعود
إلى مدلَّول األلا والالب.

139

134المبرد ،المقتضب ،ج ،3ص ،111وأبو علي الفارسي ،اإليضاح العضدي ،ص.14
135

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.114

136

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.388

138

الملدر السابق ،ج ،2ص.388

137الملدر السابق ،ج ،2ص.388
139

الملدر السابق ،ج  ،2ص.381
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يأتي االسم الموصول " الذي " رابطا وفق األنماط اآلتية:140
• [الذي] [ +للة المولول – جملة اسمية] [ +ضمير عالد].
• [الذي] [ +للة المولول – جملة فعلية] [ +ضمير عالد].
• [الذي] [ +للة المولول – شبه جملة متعلقة بفعل محذوا تقدير َّ
استقر] +
حل أو
َّ
[الضمير العالد م َّ
قدر].
• [الذي] [ +للة المولول – جملة شرطية] [ +الضمير العالد من الشرط أو الجزاء].
المعنى :وللة إلى ولا المعارا بالجمل.
جاء االسب المولول " الذي " رابطاً في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +الذي  +للة المولول – جملة فعلية فعل ا مضارع الرابط في ا الضمير
المتلل في محل جر.
حو :وقدب عواد شرحاً مفلالً عن الواقع اللحي اللعب الذي يعا ي م ه القطاع
اللحي تيجة العدوان....

141

 -2جملة  +الذي  +للة المولول – جملة فعلية " فعل اقص  +اسمه  +خبر " والرابط
في ا الضمير المستتر "هو".
حو :الفتاً إلى أن المقاومة الفلسطي ية أربكت حسابات االحتالل الذي ألبح عاج ًاز
عن الم اورة تيجة تماسك ولمود المقاومة على أرص الميدان.

140
141
142

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.381-388
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/8 ،ص ،3محليات.
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142

من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاء علي ا االسب المولول " الذي " يمكن مالحظة
األمور اآلتية:
جدول رقب ()1
النمط

التكرار

1

383

2

21

3

1

4

1

المجموع

904

 -1اقتلرت العي ة على ال مطين ( )2( ،)1إذ جاءت جملة الللة "جملة فعلية " و"جملة
اسمية" ،ولب يرد ال مطان ( )4( ،)3في العي ة.
من خالل مالحظة الجمل الواردة في العي ة ،ورد استعمال االسب المولول مخالفا للقاعدة
ال حوية في األ ماط اآلتية:
• جملة  +واو " زالدة "  +الذي  +للة المولول – جملة فعلية فعل ا مضارع ملدر
بالسين والرابط في ا الضمير المستتر هو 38( .مرة)
حو :وتأثر ظاب التطعيب تيجة عدب ا تظامه وتوقفه في بعض الم اطق والذي سيؤدي إلى
ظ ور أمراض...

143

خالفت الجملة القاعدة ال حوية ،إذ سبق االسب المولول بالواو الزالدة التي ال محل ل ا من
اإلعراب ،ولب يرد في كتب ال حو أن سبقت اللفة بالواو.

143

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11محليات.
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• جملة  +التي  +للة المولول – جملة فعلية فعل ا ماض مب ي للمج ول والضمير الرابط
في ا الضمير المستتر "هو".
♦ حو :وات ب التقرير التي قدب في أيلول  2118إسراليل والجماعات المسلحة بارتكاب جرالب
حرب وجرالب ضد اإل سا ية...

144

واللواب :وات ب التقرير الذي قدب في أيلول....
خالفت الجملة القاعدة ال حوية التي توجب المطابقة بين اللفة والمولوا في العدد
والج ذ والتعريا والت كير .فالمولوا مفرد مذكر واللفة مفرد مؤ ث.
♦ و حو :وأعرب مويو عن فخر بالشعب الفلسطي ي وبأهل غزة العزل الذي واج وا العدوان
وآلته الحربية بلبر وكرامة.

145

مذكر واللفة مفردة مذكرة ،واللواب :وبأهل غزة العزل الذين
ا
جاء المولوا جمعا
واج وا....
♦ و حو :إن السلطات الملرية أبلغت السفارة بأ ا ستوالل السماح بإدخال كافة المعو ات
الطبية واإل سا ية إلى قطاع غزة جدة للوضع الطبي والمعيشي شديد اللعوبة الذي يعا يه
الفلسطي يون في قطاع غزة.

146

مذكر (8مرات)،
ا
خالفت اللفة المولوا ،إذ جاءت اللفة مفردة مذكرة ،والمولوا مث ى
واللواب :جدة للوضعين الطبي والمعيشي شديدي اللعوبة ،اللذين يعا ي الفلسطي يون
م ما في قطاع غزة.
144
145
146

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،18تتمات.
الحياة الجديدة ،2114/8/8 ،ص ،3محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،1السياسية.
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• جملة  +الذي  +للة المولول جملة فعلية فعل ا مضارع والرابط في ا الضمير المستتر
"هي".
حو :وسوا تخلص كافة زوايا المخيب ليعبر األطفال خالل ا عن مدى تضام ب ....كما
تتضمن الزوايا الجا ب اإلعالمي الذي سوا تستخدب إليلال ألوات األطفال المشاركين
في هذا المخيب إلى العالب.

147

(مرة)

خالفت الجملة القاعدة ال حوية ،إذ جاء الفعل في جملة الللة بليغة المفرد المؤ ث،
والمولوا بليغة المفرد المذكر ،واللواب :الذي سوا يستخدب...
والجدول اآلتي يبين عدد الجمل المخالفة للقاعدة ال حوية ،وعدد الجمل المطابقة ل ا.
جدول رقم ()2
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

381

11

والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق واالستعمال المخالا.
شكل رقم ()1
3%

97.00%

147

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11االقتلادية.
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المبحث الثاني :الربط بأداة التفسير "أي"
حرفا التفسير في العربية هما" :أن" و "أي" ،وذكر سيبويه " أي التفسيرية" فقال" :إ ما تجيء
بعد كالب مستغن وال تكون في المب ي على المبتدأ".

148

ويقترن هذان الحرفان بالجملة

التفسيرية وهي فضلة تأتي كاشفة لحقيقة ما سبق ا ،وتدخل " أي التفسيرية" على األسماء
وأشبا الجمل ،ويكون ما بعدها عطا بيان أو ب َّ
دال ،كما تدخل على الجمل التي ال محل ل ا
من اإلعراب ،وتدخل كذلك على الكلمات ،والمراد من لفظ ا على الحكاية ،وتكون في محل
رفع خبر.

149

تعريف حرف التفسير " أي ":
هو حرا م مل الغرض م ه إفادة التبيين والتفسير ،ويعرب ما بعد ب َّ
دل كل ،أو عطا
بيان ،حو :هذا سوار من عسجد ،أي :ذهب .فكلمة أي حرا تفسير ي َّ
دل على أن ما بعد
شيلا قبله .وكلمة "ذهب" هي التفسير لكلمة عسجد ،ويجب أن تضبط مثل ا في
يفسر ً
حركات اإلعراب.

148
149
150

150

سيبويه ،الكتاب ،ج ،3ص.112،113
فخر الدين قباو  ،إعراب الجمل وأشبا الجمل ،ط ،1دار القلب العربي ،حلب ،1888،ص .83-81
عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،2ص ،143وج ،3ص ،141 ،111وج ،4ص ،284وج ،2ص.143
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دخول " أي " على األسماء والجمل وأشباه الجمل:
أورد فخر الدين قباو أمثلة على دخول ا على األسماء وأشبا الجمل ،حو :هذا حساب ،أي
مساء ،أي :بعد ساعتين .ويشترط فيما
سيا قاطع .وقطعت بالمدية ،أي بالسكين .وس لتقي
ً
بعد " أي " أن يكون فذ ما قبل ا في المع ى .وان اختلا اللفظ ف و تفسير له وبيان.151
ومن أمثلة دخول ا على الجمل قول الشاعر:
وتقلِي َ ِد د د د د د د د ددي لكد د د د د د د د ددن َّإيد د د د د د د د د ِ
داك ال أَقلد د د د د د د د ددى
َ

وتَرِمي َ َد د د د ددي بِد د د د ددالطَر ِ
دت مد د د د ددذ ِب
ا أَي أ د د د د د َ
َ

152

فجملة " أ ت مذ ب " هي تفسيرية لمع ى " ترمي ي بالطرا " ،ألن الرمي بالطرا هو ظر
الغاضب ،وال يكون ذلك إال عن ذ ب.

153

واشترط ال حاة في " أي التفسيرية " أن تقع بين

جملتين كل م ما تامة مستغ ية ب فس ا ،وأن تكون الثا ية تفسي اًر لمع ى األولى.
أما أمثلة ال وع الثالث ،فقد قال ابن هشاب "واذا وقعت بعد تقول ،وقبل فعل مس د بالضمير
ح ِك َي الضمير .حو " :تقول استكتمته الحديث أي :سألته كتما ه "

154

فعبارة "سألته كتما ه"

مراد لفظه على الحكاية في محل رفع خبر ،وجملة "استكتمته الحديث" هي المبتدأ ،وأريد
لفظه على الحكاية أيضا و" أي " هو حرا التفسير بي ما.155

151
152

فخر الدين قباو  ،إعراب الجمل وأشبا الجمل ،ص .81
البيت من الطويل بال سبة ع د ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص ،111وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد

العربية ،ج ،1ص.133

153ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،1ص.82
154
155

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.111
فخر الدين قباو  ،إعراب الجمل وأشبا الجمل ،ص.81
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اختالف النحاة في تفسير " أي "
أورد ال حاة تفسيرات كثيرة لد "أي" ،فعدها الكوفيون والمبرد حرا عطا ،وذهب آخرون إلى
أ ا اسب فعل بمع ى "عوا" أو "اف موا" أو "يقول"

156

معتبر أن
ًا
وعارض ذلك فخر الدين قباو

أسماء األفعال ت َّ
دل على معا ي ا ،سواء أكا ت مفردة أب مركبة ،بي ما "أي" ال مع ى ل ا
وحدها ،وا ما يف ب مع اها حين ترد مع غيرها في الكالب.157

األنماط التركيبية التي تأتي عليها " أي " رابطة:158
• [جملة] [ +أي] [ +اسب مفرد].
• [جملة] [ +أي] [ +جملة].
• [جملة] [ +أي] [ +شبه جملة].
المعنى :تفسير مفرد مب ب أو جملة مب مة.
جاءت أداة التفسير " أي " رابطة في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة فعلية فعل ا ماض  +أي  +اسب مفرد.
حو :ولل عدد المد يين الفلسطي يين المشردين إلى أكثر من  411,111شخص ،أي ربع
سكان قطاع غزة.

159

 -2جملة فعلية فعل ا مضارع  +أي  +شبه جملة.
156
157

ا ظر ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،1ص ،82وابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص .111
فخر الدين قباو  ،إعراب الجمل وأشبا الجمل ،ص.82

158ا ظر عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،3ص ،111وفخر الدين قباو  ،إعراب الجمل وأشبا الجمل ،ص ،83-81وابن هشاب،
مغ ي اللبيب ،ص.111-111

159

الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص  ،3محليات.
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حو :تشير إحلاليات و ازرة اللحة إلى أن المع َّ
دل الطبيعي لإل جاب في قطاع غزة يلل
لد  4111طفل وطفلة ش رياً ،أي بمع َّ
دل  14ألا طفل س وياً.

160

 -3جملة فعلية فعل ا ماض  +أي  +ما " زالدة "  +جملة اسمية.
حو :سجل المؤشر الرليسي لبورلة فلسطين أمذ ارتفاعاً طفيفاً مقدار  1.24قطة أي ما
سبته  %1.11وسط تفاعالت ضعيفة.

161

 -4جملة فعلية فعل ا ماض  +أي  +ملدر مؤول " أن  +اسم ا  +خبرها ".
حو :وأ ى افاذ الموسب الماضي كأفضل حارذ في الليغا حي ما كان بلفوا ليفا تي
اإلسبا ي حيث تلدى لد  111كرة ودخل مرما  38هدفاً ،أي أن سبة دقته بلغت
.%81.1

162

من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاءت علي ا أداة التفسير " أي " يمكن مالحظة
األمور اآلتية:
جدول ()3

160
161
162

جدول ()9

النمط

التكرار

عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

1

2

19

0

2

1

3

4

4

1

المجموع

19

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص  ،1محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،18االقتلادية.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11الرياضية.
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 -1إن استعمال " أي التفسيرية " في العي ة جاء موافقاً للقاعدة ال حوية ،كما استعملت األداة
داللة مطابقة لل َّ
ب َّ
داللة المتعارا علي ا ،أي :تفسير المب ب.
 -2استوفت العي ة جميع األ ماط التركيبية التي تأتي علي ا " أي " رابطة عدا الجملة الفعلية،
إذ لب يرد ال مط الذي تتلو الجملة الفعلية فيه " أي التفسيرية ".
 -3إن أغلب السياق العاب الذي جاءت فيه " أي " تفسيرية هو تفسير ال ِ َسب واألرقاب أكثر
من تفسيرها لجمل ومفردات ،وردت في سياقات مت وعة كالسياسية والثقافية
واالجتماعية....
 -4جاءت "أي التفسيرية" اربطة في العي ة ب سبة ( )14جملة موافقة للقاعدة ال حوية من
ألل( )14جملة.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابقة للقاعدة ،و سبة االستعمال المخالفة
ل ا.
شكل رقم ()2
دد 
ط

ل

0%

دد 

ل

100%
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المبحث الثالث :الربط بالظرف "حيث"
يعرا الظرا "حيث" بأ ه اسب مب ي على الضب ،وهو ظرا مكان مب ي في محل لب،
ومالزب لإلضافة إلى جملة ،سواء أكا ت الجملة فعلية ،أب اسمية وقد فلل ال حاة الحديث
عن "حيث" في باب الظرفية المكا ية ،ف ذا سيبويه يقول" :أما حيث فمكان بم زلة قولك هو
في المكان الذي فيه زيد".

163

وأكد المبرد مالزمت ا للظرفية المكا ية ولإلضافة إلى جملة.

يقول" :وحيث اسب من أسماء المكان مب ب يفسر ما يضاا إليه ،فحيث في المكان كحين في
الزمان ،فلما ضارعت ا أضيفت إلى الجمل ،وهي االبتداء والخبر ،أو الفعل والفاعل ،فلما
وللت ا بما امت عت عن اإلضافة فلارت كإذ إذا وللت ا بما".

164

وتحدث ال حاة كذلك عن حركة الب اء في "حيث" فبعض العرب يب ي ا على الضب ،وبعض ب
يب ي ا على الفتح ،يقول سيبويه "فأما ما كان غاية حو :قبل وبعد وحيث فإ ب يحركو ه
بأين".
بالضمة ،وقد قال بعض بَ :
حيث شب و َ

165

ويقول في موضع آخر" :وم ب من يقول

حيث وحوث".
ذيت ،فخفا ،ففي ا إذا خففت ثالث لغات فم ب من يفتح كما فتح بعض ب َ
َ

166

واعتبر المبرد أن ب اء حيث على الضب إلحاقاً ل ا بالغايات حو من قبل ومن بعد ،يقول
"فمن جعل حيث مضمومة وهو أجود القولين فإ ما ألحق ا بالغايات ،حو من قبل ومن بعد
ومن عل يا فتى ،وابدأ ب ذا أول يا فتى ،و حو  ،ومن فتح فللياء التي قبل آخر  ،وأ ه ظرا

163
164
165
166

سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص.233
المبرد ،المقتضب ،ج.14 ،2
سيبويه ،الكتاب ،ج ،3ص.281
الملدر السابق ،ج ،3ص.282
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بم زلة أين وكيا".

167

وتحدث ابن السراج في "األلول" عن ما م ع اإلضافة إلى الواحد

وأضيا إلى جملة ويقلد بذلك حيث واذ واذا.168
وفي "مغ ي اللبيب" تحدث ابن هشاب عن حيث ولغات ا ،وتشبي ا بالغايات ،واضافت ا إلى
الجملة وهي للمكان اتفاقًا ،وأضاا أ ا قد ترد للزمان ع د األخفش ،وقد تخفض بمن ،وقد
تخفض بغيرها حو:
قول زهير بن أبي

169

سلمى :
ِ 170

فَ َشد د د د د د د د د َّدد َولَد د د د د د د د ددب تَفد د د د د د د د د َدزع بيد د د د د د د د ددوت َكثيد د د د د د د د د َدرة

شعب
لَدى َحيث أَلقَت َرحلَ ا أب قَ َ

واذا اتللت بد " حيث " " ما " ضم ت مع ى الشرط وجزمت الفعلين ،حو:
حيثمد د د د د د د د ددا تَسد د د د د د د د ددتَِقب يقَد د د د د د د د دددر لَد د د د د د د د د َ َّ
احد د د د د د د د د ددا ِفد د د د د د د د د ددي َغد د د د د د د د د ددابِ ِر األَزَمد د د د د د د د د د ِ
دان
دك اللد د د د د د د د دده َ َج ً
َ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ث ََي ْ َع ُل ر َس َاتلَهُ
وقد تقع مفعوال به كما ع د الفارسي حو قوله تعالى :اَّلل أعلم حي
ِ

171

األنعام.124:

األنماط التركيبية التي تأتي عليها "حيث":172
• [حيث – ظرا مضاا ]  [ +جملة – مضاا إليه ].

167المبرد ،المقتضب ،ج ،3ص.118
168
169
170

ابن السراج ،األلول في ال حو ،ج ،2ص.142
ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.118-111
البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى ،الديوان ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1888 ،وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب

المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص ،381وع د ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.111

171

البيت من الخفيا بل سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،8ص ،188وع د ابن هشاب،

مغ ي اللبيب ،ص.118

172

ا ظر ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص ،118-111والمبرد ،المقتضب ،ج ،2ص.14
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المعنى :الظرفية المكا ية.
جاءت "حيث" الظرفية رابطة في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +حيث  +جملة فعلية فعل ا مضارع -مضاا إليه.
حو :وتتشارك عرسال حدوداً طويلة مع م طقة القلمون السورية حيث تدور معارك بين
مقاتلين متحل ين في الجرود.

173

 -2جملة  +حيث  +جملة فعلية فعل ا ماض – مضاا إليه.
حو :وأعربوا عن خيبت ب وتجربت ب المريرة بتحيز القضاء اإلسراليلي لإلسراليليين ...وذلك
وسط تواجد عسكري إسراليلي مكثا ،حيث جلبت المحكمة قوات خالة استعداداً لقمع أي
فعل.

174

 -3جملة  +حيث  +جملة فعلية (فعل اسخ  +اسمه  +خبر ).
حو :المواط ون الغزيون تشاب ت أ ماط حيات ب اليومية بل تكاد تكون واحدة ،حيث ألبح
ال مط اليومي للمواطن في قطاع غزة هو االستماع لألخبار.

175

 -4جملة  +حيث  +جملة اسمية (مبتدأ  +خبر).
حو :تقول إحدى أقارب الطفلة س دذ الزعبوط  1س وات ....مضيفة أ ا تم ت ل ا الش ادة
حباً ل ا ورحمة ب ا ،حيث وضع ا اللحي لعب جداً.

173
174
175
176

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،13عربي ودولي.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،3محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،8محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11محليات.
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176

من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاءت علي ا " حيث " الظرفية يمكن مالحظة األمور
اآلتية:
جدول ()6

جدول ()5
عدد الجمل المطابقة من حيث إضافة

عدد الجمل المخالفة من حيث إضافة

190

0

"حيث" إلى جملة

"حيث" إلى جملة

النمط

التكرار

1

32

2

88

3

1

4

1

المجموع

190

 -1وافقت األ ماط األربعة السابقة القاعدة ال حوية التي توجب إضافة "حيث" إلى جملة ،وقد
جاءت مطابقة للقاعدة ب سبة)  )141جملة من ألل (.)141
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق ،و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()3
0%
دد 


ل ط





100%

 -2يرى دكتور عودة خليل أبو عودة أن مجيء "حيث" في سياقات مت وعة ،تحمل َّ
داللة
الظرفية الزما ية ،والمكا ية ،والسببية ،والتعليلية هو وع من التطور ال َّ
داللي الحالل
على المفردة عبر رحلت ا التاريخية ،إذ أورد في بحثه شواهد قرآ ية ،وأحاديث بوية،

21

و لولا شعرية و ثرية ،قديمة وحديثة ،وأمثلة من واقع حياة ال اذ ،ت َّ
دل على تطور
َّ
داللة هذا الظرا ،والتوسع في استعماله.177
واألمثلة اآلتية توضح التوسع في استعمال "حيث" ،م ا:
" -1حيث" بمع ى التوضيح.
• حو :وا تشر هذا ال وع من التحديات في األياب األخيرة على فيسبوك ،حيث يتحدى
مستخدمون ألدقاء ل ب إلحراق أجسام ب وسكب ميا مجلدة علي ب.

178

فقد خرجت " حيث" عن الظرفية لتوضح طبيعة التحديات بين األلدقاء بأ ا حرق أجساد
وسكب ميا .
• و حو :عقد في مقر مجلذ محلي العيزرية بالقدذ ،اجتماعا تب فيه استالب وتسليب ال يلة
اإلدارية الجديدة ل ادي شباب العيزرية حيث تب اعتماد هيلة ا تقالية جدية لل ادي من قبل
المجلذ األعلى للشباب والرياضة....

179

" -2حيث" حيث تحمل َّ
داللة التوكيد بمع ى فقد.
• حو :وقال الفتيا ي إن ال ضال الفلسطي ي عبر التاريخ لب يقتلر على حمل السالح
حيث أخذ عدة أشكال م ا الرسب والشعر والفن....

177

عودة خليل أبو عودة ،حيث بين قواعد ثبات اللغة وتطور لور االستعمال ،مجلة جامعة دمشق ،مجلد ،24العددان،2+1:

.2118

178
179
180

180

الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،8م وعات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،23الرياضية.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،18االقتلادية.
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• و حو :كلما اشتدت المقاومة المسلحة وتطورت كلما زادت جرالب قتل واست داا
المد يين في جريمة وحشية الستباحة الدب حيث ولل عدد الش داء في هذا العدوان إلى
ما يزيد عن  1811ش يد.

181

 " -3حيث " تحمل مع ى الدلَّيل أو البرهان.
• حو :هذا االرتفاع الحاد في قطاع غزة جاء تيجة الرتفاع أسعار الخض اروات الطازجة
ب سبة  %11.81حيث ارتفع سعر الباذ جان ب سبة .%11.318

182

• و حو :كما سجلت األسعار في القدذ ارتفاعاً ب سبة  %1.11تيجة الرتفاع أسعار
السلع خالل ش ر رمضان المبارك حيث ارتفعت أسعار الخض اروات الطازجة ب سبة
....

183

 " -4حيث " للتفسير والتعليل.
• حو :أشجار الزيتون ال ا حظ ا من همجية العدوان اإلسراليلي وطالراته الحربية مثل ا
مثل كل شيء في غزة ،حيث كا ت من ضمن ب ك األهداا اإلسراليلية.

184

• و حو :من ج ة أخرى ،دعت الم ظمة إلى اجتماع للج ات الما حة من أجل إعادة
إعمار قطاع غزة حيث أدت الحرب إلى خسالر تتراوح بين أربعة وستة مليارات دوالر
بحسب و ازرة االقتلاد الفلسطي ية.

181
182
183
184
185

185

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11تتمات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11االقتلادية.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11االقتلادية
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،18االقتلادية.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،1السياسية.
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فسياق العبارتين السابقتين يعطي َّ
داللة السببية والتعليل ،فالعدوان اإلسراليلي طال أشجار
الزيتون أل ا من ضمن ب ك األهداا اإلسراليلية .ودعت الم ظمة إلى اجتماع من أجل
إعمار قطاع غزة بسبب الحرب.
 " -1حيث " بمع ى الفاء العاطفة.
• حو :وتحدث فيغو ما ك قالد الفريق األوروبي والخبراء العاملون في المشروع
بالمؤسسة عن علب القياذ واالعتماد حيث قدب شرحاً عن علب القياذ وأهميته ومدى
تفاعله مع المكو ات األخرى للع الر األساسية للجودة.

186

فقد أعقب حديث قالد الفريق األوروبي عن علب القياذ واالعتماد ،تقديب شرح ع ه
وعن أهميته ،وأداة الربط الدالة على الترتيب والتعقيب هي الفاء العاطفة.
 " -1حيث " بمع ى الواو العاطفة.
• حو :في حين حضر عن ج از األمن الوقالي مدير األمن االقتلادي في راب اهلل
الرالد رفيق أبو عليا ،حيث اقش الطرفان عدداً من القضايا التي من شأ ا ردع كافة
المخالفين.

187

فسياق العبارة يعطي مع ى مطلق الجمع والمشاركة ،أي :حضر عن ج از األمن
الوقالي ....و اقش الطرفان....

186
187

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،18االقتلادية.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،18االقتلادية.
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 " -1حيث " بمع ى االستل اا.
• حو .... :تيجة قلا خطوط الميا المغذية ل ا وتدمير آبار الري مبي اً أن إ تاجية
أرضه من محلول الزيتون ستتراجع لعشر س وات .حيث أشجار الزيتون من األشجار
المعمرة.
فالجملة قبل " حيث " تامة ،والمتحدث استأ ا حديثاً جديداً.

22

المبحث الرابع :الربط بأداة االستثناء "عدا"
جاء في "شرح المفلل" مع ى االستث اء أ ه" :استفعال من ث ا عن األمر يث يه إذا لرفه
ع ه ،فاالستث اء لرا اللفظ عن عمومه ،بإخراج المستث ى من أن يت اوله األول" .

188

وأدوات االستث اء كما عدها ابن هشاب في "أوضح المسالك" ثمان :حرفان وهما ،إال وحاشا،
وفعالن وهما ،ليذ وال يكون ،ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما ،خال وعدا ،واسمان وهما،
غير وسوى.

189

تعريف "عدا"
لفظ مشترك يكون حرفاً وفعالً ،وهو في الحالين من أدوات االستث اء ،وفيه احتماالت
ثالثة:190
-1فعل ماض فاعله ضمير مستتر وجوباً ال يظ ر في تث ية وال جمع ،وي لب ما بعد
على أ ه مفعول به .حو :سافر القوب عدا خالداً .و"عدا" فعل متعد في ألله من "عدا
األمر ،يعدو " إذا جاوز  ،ويستث ى بعدا لما في ا من مع ى المجاوزة والخروج عن
الشيء.
-2حرا جر والمستث ى بعد اسب مجرور.

188
189

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص .41
ابن هشاب ،عبد اهلل بن يوسا بن أحمد أبو محمد جمال الدين(ت111هد) ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ت :يوسا

الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيروت ،1884 ،ج ،2ص.221،222

190

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص ،11-48والمرادي ،الج ى الدا ي ،ص ،411وعبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية

في ال حو والتلريا ،ط ،1دار القلب ،دمشق ،1881 ،ص.281،288
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 -3األَولى إذا سبقت "عدا" بما الملدرية أن تكون فعال ماضيا ،فاعله ضمير مستتر مقدر،
وال يقع بعدها إال ال لب ،حو قول لبيد بن ربيعة:
وك د د د د د د ددل ع د د د د د د دديب ال َمحال د د د د د د ددةَ زالِ د د د د د د ددل

أال كد د د د ددل ش د د د د دديء مد د د د ددا َخ د د د د ددال اللد د د د دده ِ
باط د د د د ددل
وقد َّ
عد المرادي "خال" مثل "عدا" في عمل ا ،واستش د علي ا بالبيت السابق.

191

و حو قول الشاعر:
بك د د د د ددل ال د د د د ددذي ي د د د د ددوى َ د د د د د ِ
دديمي مولَ د د د د ددع

ت َم د د د د ددل الَّد د د د د دددامى مد د د د د ددا عد د د د د دددا ِي؛ فد د د د د ددإ ي

192

والملدر من "ماعدا" والمفعول بعدها في محل لب حال.
األنماط التركيبية ألداة االستثناء "عدا":193
• [عدا -فعل ماض] [ +فاعل -ضمير مستتر] [ +اسب م لوب – مستث ى – مفعول به].
• [عدا – حرا جر] [ +اسب مجرور – مستث ى].
• [ما ملدرية] [ +عدا – فعل ماض] [ +فاعل – ضمير مستتر] [ +اسب م لوب –
مستث ى – مفعول به].
المعنى :االستث اء ،أي :إخراج المستث ى من حكب المستث ى م ه بوساطة أداة تسمى أداة
االستث اء.
جاءت " عدا " في العي ة رابطة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +عدا  +شبه جملة.
191

البيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري ،الديوان ،دار لادر ،بيروت ،ص ،132وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل

في شواهد العربية ج ،1ص ،141وع د ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.48

192

البيت من الطويل ب ال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،4ص ،334وع د المرادي ،الج ى

الدا ي ،ص.111

193

ا ظر المرادي ،الج ى الدا ي ،ص.411
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حو :إال أن القلا المتوالل تسبب في دمار العشرات من اآلبار وخطوط األ ابيب
والخ از ات وفي تلوث الميا العذبة بسبب ضخ ميا اللرا اللحي ،عدا عن حوالي
 11,111طن من ال فايات الللبة.

194

 -2جملة  +عدا  +اسب ظاهر.
حو :ووفق الراوي فقد كا ت ابلذ يوب حلل على رخلته مليلة بكروب الزيتون والبساتين
واألراضي الفارغة ،ولب يكن وسط سوق ا التجاري اليومي أب ية عدا المستشفى الوط ي.

195

من خالل دراسة ال مطين السابقين اللذين وردت في ما أداة االستث اء "عدا " ،يمكن مالحظة
األمور اآلتية:
جدول ()7
النمط

التكرار

1

4

2

1

المجموع

5

جدول () 8
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

1

4

 -1استعملت أداة االستث اء "عدا " في ال مط ( )1استعماالً مخالفاً للقاعدة ال حوية من
احيتين :األولى :أن عدا أداة استث اء ،واالستث اء هو إخراج ما بعد إال أو إحدى
أخوات ا من حكب ما قبل ا .أي :اإل قاص وليست اإلضافة ،ولكن حملت عدا في ال مط
(َّ )1
داللة اإلضافة والزيادة.
 -2يحتمل في االسب الواقع بعد عدا وج ان إعرابيان :إما ال لب على المفعولية إذا
اعتبرت "عدا" فعالً ماضياً ،سواء أسبقت بما الملدرية أب ال ،أو اسما مجرو ار إذا
194
195

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،3محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،8محليات.
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اعتبرت حرا جر ،وفي كلتا الحالتين ال يلحق ا حرا الجر "عن" ،إذ إن الجمل
األربعة الواردة في ال مط ( )1تليت كل ا بحرا الجر "عن" واألولى أن تتلى باسب
ظاهر.
 -3استعمال أداة االستث اء "عدا" في العي ة جاء مخالفا للقاعدة ب سبة جملة واحدة لحيحة
داللة مخالفة لل َّ
من ألل خمذ جمل ،كما استعمل ب َّ
داللة المتعارا علي ا ،فقد استعمل
بمع ى الزيادة واإلضافة وهذا المع ى لب يرد في كتب ال حو.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابقة و سبة االستعمال المخالفة.
شكل رقم ()9
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المبحث الخامس :الربط بأداة الجزم " الم األمر"
تعريف الم األمر:
ُ
ْ
حرا متلل من جوازب الفعل المضارع ،ويختص بالطلب سواء أكان لألمر حوِِ ":لُنفِ ْق ذو
ََ
ْ
َ
َس َع ٍة م ِْن َس َعتِهِ" الطالق .1 :أو للدعاء حوِِ ":لَق ِض عليْنَا َر ُّبك" الزخرا .11 :أو
لاللتماذ ،حو :ليقب .والب الطلب هذ مكسورة إال إذا دخل علي ا حرا الواو أو الفاء أو ثب
ُ ْ ْ ُ َََ
ََْ ْ َ
جيبُوا ِىل" البقرة .181 :و حو" :ث َّم ِلَقضوا تفث ُه ْم" الحج.28 :
فإ ا تسكن ،حو " :فليست ِ
ويقل جزم ا لفعلي المتكلب المفرد المبدوء بال مزة والمبدوء بال ون؛ ألن المتكلب ال يأمر فسه.
َ َْ ْ ْ َ
ُ
ح ِمل خ َطايَاك ْم" الع كبوت .12 :وأقل من ذلك جزم ا لفعل الفاعل
حو قوله تعالى" :ونل
المخاطب ،196حو" :فَب َذل َِك فَلْيَ ْف َر ُ
حوا" يو ذ.81 :
ِ
تأتي الم األمر رابطة وفق النمط اآلتي:197
• [الب األمر] [ +فعل مضارع – مجزوب].
المعنى :األمر أو الطلب.

196

األزهري ،خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر(ت811هد) ،شرح التلريح على التوضيح ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،2111 ،

ج ،2ص.381

197

ا ظر األزهري ،شرح التلريح على التوضيح ،ج ،2ص.381
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والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة ورود الب األمر في العي ة:
شكل رقم ()5

0%
و ود د  

 -1غابت أداة الجزب "الب األمر" ،إذ لب يرد استعمال ا في العي ة ،ويمكن تعليل ذلك بأن
سياق ال ص لب يتطلب ورود مثل هذ األداة.
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المبحث السادس :الربط بأداة النفي "ال"
حرا في يدخل على االسب والفعل ويمكن توضيح ذلك على ال حو اآلتي:
شكل رقم ()6


األنماط التركيبية التي تأتي عليها " ال " النافية:198
• [ال] [ +فعل مضارع مرفوع].
• [ال] [ +فعل ماض] [ +الواو العاطفة] [ +ال][ +فعل ماض].
• [ ال ال افية للج ذ ]  [ +اسم ا – كرة – مب ي ]  [ +خبرها – مرفوع ].
• [ ال ال افية للج ذ ]  [ +اسم ا – كرة – م لوب ][+مضاا إليه]  [ +خبرها – مرفوع].
• [ال ال افية للج ذ] [ +اسم ا – كرة – م لوب "شبيه بالمضاا"[ +معمول المشتق] +
[خبرها – مرفوع].
[ ال ال افية للج ذ] [ +اسم ا محذوا] [ +خبرها-مرفوع].
198

ا ظر عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص ،311-311و علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي،

ص ،218-211و ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ص ،321وابن السراج ،األلول في ال حو ،ج ،1ص.411
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[ ال ال افية للج ذ] [+اسم ا -كرة-م لوب/مب ي] [ +خبرها محذوا].
[ ال العاملة عمل ليذ] [ +اسم ا – كرة – مرفوع] [ +خبرها – كرة – م لوب].
[ ال ال افية العاملة عمل ليذ] [ +اسم ا كرة مرفوع] [ +خبرها كرة مرفوع].
المعنى :ال في.
جاء حرا ال في " ال " رابطا في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1ال ال افية  +فعل مضارع مب ي للمعلوب مرفوع.
حو :حتى سمع أمجد لوت ا فجار هز المكان وسبب ارتجاجاً في المب ى فتوقع بأن يكون
قلفاً لم طقة الشريط الحدودي الذي ال يبعد عن م زله سوى مالتي متر تقريباً.199
 -2ال ال افية  +فعل مضارع مب ي للمج ول مرفوع.
حو :وأشارت ملادر ل ادي األسير إلى أ ه من المتوقع أن ت تقل وحدة التفتيش إلى األقساب
األخرى في جملة تفتيش استف اززية ال تعرا أسباب ا.200
-3ال ال افية للج ذ  +اسم ا  +خبرها.
حو :ولب يكن يعرا أن مدرسة األو روا مست دفة ،فال شيء آمن في قطاع غزة.201
-4ال ال افية للج ذ  +اسم ا  +خبرها محذوا.
حو :إلى أن المطلوب من العالب أن ي لا الشعب الفلسطي ي  ....مبي اً أن عالالت
بأكمل ا فقدت تحت الركاب م ب أطفال و ساء وشيوخ أبرياء ال حول ل ب وال قوة.202

199
200
201
202

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،3محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،8محليات.
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-1ال ال افية  +فعل مضارع اقص مرفوع  +اسمه  +خبر .
حو :بدأت قوات البشمركة الكردية توسيع المعركة ضد ع الر الدولة اإلسالمية في
شمال العراق ،من خالل الت سيق مع األفراد في كل من سوريا وتركيا ،فيما ال يزال آالا
ال ازحين األيزيديين يعا ون من ظروا مأساوية.203
-1جملة  +مضاا إليه  +الواو العاطفة  +ال "حرا زالد لتوكيد ال في" +اسب معطوا
مجرور.
حو :ذكرت لحيفة وول ستريت  ....أن إسراليل تلقت الش ر الماضي أسلحة من و ازرة
الدفاع األمريكية من دون موافقة البيت األبيض وال و ازرة الخارجية.204
 -4جملة  +ال " زالدة "  +شبه جملة  +مضاا إليه  +الواو العاطفة  +ال "زالدة لتوكيد
ال في "  +حتى  +اسب معطوا.
حو :وبين عدد من الزالرين أن آلة الحرب لب ولن ترحب حج اًر وال شج اًر وطفالَ وشيخاً......
ولب تحترب الحرمات الدي ية المقدسة ال ع د المسلمين وال حتى المسيحيين ضاربة بعرض
الحالط الحريات الدي ية.205
-8ال ال افية العاملة عمل ليذ  +خبرها " شبه جملة "  +أن  +فعل مضارع م لوب.
حو :في غزة كل شيء يحدث دون مقدمات ،فال لك أن تتوقع وال أن تت بأ أو تخمن،
فالموت والحياة ،والقلا والك رباء ....كل ا تأت فجأة بال موعد أو إ ذار مسبق.206
203
204
205
206

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11الجزء الثا ي.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1السياسية.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،11محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،3محليات.

72

-8ال ال افية  +فعل ماض اقص  +اسم ا ضمير مستتر  +خبرها.
حو :زار محامي ال ادي األسير يوسا ال واجعة  ....جراء معا اته من مشاكل علبية
مزم ة علماً أن األسير ال زال موقوفًا.207
من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاء علي ا حرا ال في " ال " يمكن مالحظة األمور
اآلتية:
جدول ()4
النمط

التكرار

1

118

2

8

3

3

4

3

1

18

1

8

1

1

8

2

8

1

المجموع

165

جدول ()10
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

169

1

 -1استوفت األ ماط التركيبية الواردة في العي ة جميع أ ماط " ال " ال افية ،فقد جاءت غير
عاملة دخلت على المضارع ،كما جاءت عاملة افية للج ذ استوفت اسم ا وخبرها وحذا
خبرها أحيا اً ،كذلك جاءت زالدة لتوكيد ال في مسبوقة بحرا العطا الواو ،باإلضافة إلى
مجيل ا افية عاملة عمل ليذ ،لك ا ملغاة لتقدب خبرها على اسم ا.

207

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،1محليات.
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 -2خ ددالا الد د مط ( )8القاع دددة القياس ددية ،فف ددي الجمل ددة (زار مح ددامي ال ددادي األس ددير يوس ددا
ال واجعة  ....علماً أن األسير ال زال موقوفداً) الدواردة فدي الد مط ( ،)8إذ إن دخدول" ال "
علددى الفع ددل الماض ددي إذا قل ددد ب ددا المض ددي ،فالغال ددب تكددرار "ال" ،أم ددا إذا دخل ددت عل ددى
الماضي دون أن تتكرر ،فغالبا ما تفيد مع ى الدعاء .قال ابن هشاب في "المغ ي":
(وال يقال ال قاب عمرو إال على الدعاء) ،208وكذلك المراد في قول الشاعر:
يل د د د د د د د د د د د دبِح َن إالَّ لَ د د د د د د د د د د د د َّدن مطَّلَ د د د د د د د د د د د دب
الغ د د د د د دوا ِيَ ،ه د د د د د ددل
دار َك اهلل فد د د د د ددي َ
َال بد د د د د د َ
وجاء في "ألول ال حو" ":جالز أن تقول :ال قاب زيد وال قعد عمروا تريد الدعاء عليه"210.

209

وعلى هذا يكون المع ى المراد من الجملة الواردة في ال مط ( )8هو الدعاء على األسير بأن
ال يزول األسر ع ه.
ويمكن أن قول :علماً أن األسير ما زال موقوفاً أو علماً أن األسير ال يزال موقوفاً.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق واالستعمال المخالا.
شكل رقم ()7
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ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.321
البيت من الم سرح لعبيد اهلل بن قيذ الرقيات ،الديوان ،ص ،3وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في الشواهد العربية،

ج ،1ص.281

210

ابن السراج ،األلول في ال حو ،ج ،1ص.411
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المبحث السابع :الربط بأداة الشرط غير الجازمة "لما"
تعريف أداة الشرط:
قال سيبويه" :لما لألمر الذي وقع لوقوع غير  ،وا ما تجيء بم زلة " لو"  ،211وتختص " لما "
بالماضي ،وتالزب اإلضافة إلى جملة فعلية فعل ا ماض ،أو جملة اسمية مقتر ة بإذا الفجالية
أو بالفاء ،أو فعل مضارع .212وهي اسب شرط غير جازب يختص بالماضي ،ويقتضي
جملتين وجدت ثا يت ما ع د وجود أوالهما .قال بعض ال حاة إ ه حرا وجود لوجود ،وع د
بعض ب حرا وجوب لوجوب،

213

وعدها ابن السراج

214

ظرا بمع ى حين ،وع د ابن مالك

َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ُ
ْ
بمع ى "إذ" .215فمن دخول ا على الماضي حو " :فلما َناكم إِىل البِ أعرضتم " اإلسراء:

َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ْشكون" الع كبوت:
 ،11أما دخول ا على الجملة االسمية حو" :فلما َناهم إِىل البِ إِذا هم ي ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ص ٌد "لقمان ،32 :ودخول ا على المضارع حو:
 ،11و حو" :فل َّما َناه ْم إِىل البِ ف ِمن ُه ْم مقت ِ

َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َّ
ْشى َيَادنلَا" هود ،14 :وقد أول الفعل (يجادلَّ ا)
"فلما ذهب عن إِبراهِيم الروع وجاءته الب
ع د بعض ال حاة بد (جادلَّ ا).
لما ":
تركيب " ّ

واختلا ال حاة في كون " لما " مركبة إما من كلمات أو من كلمتين .فم ب من قال إن
المركبة من كلمات ألل ا " لمن ما" ثب أبدلَّت ال ون ميماً .وم ب من قال إن ألل "لما"
211
212
213
214
215

سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص.234
ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص .211
الملدر السابق ،ص .211
األلول في ال حو ،ابن السراج ،ج ،2ص.21
ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.318
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اء للولل مجرى الوقا.
بالت وين بمع ىَ :لب ،يلب ،لماً ،أي :جمعاً ،ثب حذفت الت وين إجر ً
وه اك قول آخر يقول إن "لما" على وزن فعلى من اللمب م عت من اللرا أللا التأ يث.
وأما المركبة من كلمتين فإن ألل ا " لن ما " ثب أدغمت ال ون في الميب للتقارب.216
لما " رابطة وفق األنماط اآلتية:217
تأتي " ّ
• [لما] [ +فعل الشرط – ماض] [ +جواب الشرط – ماض].
• [لما] [ +فعل الشرط – ماض] [ +جواب الشرط " الفاء الرابطة  +جملة اسمية "].
• [لما] [ +فعل الشرط – ماض] [ +جواب الشرط " إذا الفجالية  +جملة اسمية "].
المعنى :ظرا زمان بمع ى " حين " يتضمن مع ى الشرط ،وال َّ
داللة على وجود شيء لوجود
شيء آخر في الزمن الماضي.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة ورود األداة " لما " في العي ة.
شكل رقم ()8

0

و ود د  

وقد غابت أداة الشرط " لما" عن العي ة ،ولب ت درج تحت أي من األ ماط السابقة ،ويعزى
ذلك إلى أن السياق ال يقتضي ا.

216
217

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.311
الملدر السابق ،ص.311
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المبحث الثامن :الربط بأداة النصب "لن"
تعريف الحرف " لن" :هو حرا ي في األفعال المضارعة ويخلل ا لالستقبال ،وي لب
الفعل الذي بعد ب فسه ع د سيبويه وع د أكثر ال حويين .وال تجتمع مع السين أل ا مختلة
باإليجاب ،أما "لن" ف ي مختلة بال في .و" لن" تفيد تأبيد ال في وتقع جو ًابا لمن يسأل
سيفعل وسوا يفعل .واختلا ال حاة في كو ا بسيطة أب مركبة .فع د الخليل ألل ا "ال أن"
ثب خففت بالحذا ،وع د الفراء هي "ال" و و ا مبدلَّة من ألا ،وهي ع د سيبويه حرا
برأسه.218
وقع خالا بين اللغويين حول وقوع ال في "بلن" على التأبيد ،وقد فلل إسماعيل عمايرة
القول في ذلك ،فرأى أن األلل في "لن" أن تكون للتأبيد أو ال في المطلق زما اً ،حو قوله
ْ
ْ
ََ ُ َ
تعالى" :فل ْن أكل َِم اِلَ ْو َم إِنس ًِّيا" مريب .21 :ولما أريد تحديد زم ياً جيء بكلمة " اليوب" .وهذا
َ َُُْ ُ
على عكذ قوله تعالى" :ل ْن َيلقوا ذبَابًا" الحج .13 :ف ذ اآلية ال قيد في ا وهي لتأبيد ال في
ولمطلق اإلشارة إلى الزمن المستقبل .كذلك أشار عمايرة إلى أ ه إن ورد ع لر في الجملة
َ
َ
يفيد التأبيد حو قوله تعالىَ " :ول ْن َيتَ َم َّن ْوهُ أبَ ًدا" البقرة ،81 :فإن هذا الع لر من قبيل التوكيد

وليذ لتأبيد ال في.219

218
219

المالقي ،رلا المبا ي ،ص.281
محمد حسن الشريا ،معجب حروا المعا ي في القرآن الكريب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1881 ،ج ،3ص.844
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أشهر أحكام لن

220

غالبا.
 -1هو حرا مختص بالمضارع ب لبه ب فسه ويخلص زم ه للمستقبل المحض ً
َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ُ ْ ُ
ُ َ
ح ََّّت تنفِقوا م َِّما ُت ُِّبون" آل عمران.82 :
حو" :لن تنالوا ال ِب

 -2جواز تقديب معمول مضارعه عليه حو قول الشاعر:
بِ ِمثد د د ِدل أَو أَح َسد د د َدن ِمد د ددن َشد د ددم ِ
ذ الضد د د َدحى

م د د د د د د دده ع د د د د د د د ِ
داذلِي فَ َالِم د د د د د د ددا لَد د د د د د ددن أَب َر َح د د د د د د ددا
َ
َ
 -3عدب الفلل بي ه وبين مضارعه إال للضرورة الشعرية ،حو قول الشاعر:
لد د د د د د ددن مد د د د د د ددا أريد د د د د د ددت أبد د د د د د ددا يزيد د د د د د د َدد مقد د د د د د دداتِالً

داء
أدع القتد د د د د د د د د د د َ
َ
دال وأش د د د د د د د د د د د َد ال يجد د د د د د د د د د د َ
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222

 -4قد يتضمن مع ال في الدعاء أحيا اً .حو قول الشاعر:

دود ِ
الج َب د د د د د ددال
لَ د د د د د د د د ددن تََزالد د د د د د د د د دوا َكد د د د د د د د د د َذِلكب ث د د د د د د د د د َّدب الَ ِزل د د د د د د د د د د د د د د د د ددت لَك د د د د د ددب َخالِ د د د د د د ًددا خل د د د د د د َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
يا ل ِل ْ ُم ْ
جرم َ
ون َظه ً
َ َ َ
ِي" القلص11 :
ب بِما أنعمت لَع فلن أك
ِ
و حو قوله تعالى ":قال ر ِ
ِ

ِ 223

النمط التركيبي لحرف النصب " لن":224
• [لن] [ +فعل – مضارع – م لوب].
المعنى :ال في واالستقبال ،ال في وعطا ال في.
جاءت " لن " رابطة في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +لن  +فعل مضارع م لوب – مب ي للمعلوب.

220
221

عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،4ص.311-288
عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،4ص ،288لب يرد البيت ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،وال ع د

البغدادي ،خ از ة األدب.

222
223

البيت من الكامل بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص.18
البيت من الخفيا لألعشى ،الديوان ،ت :محمد حسين ،مكتبة اآلداب ،1881 ،وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في

شواهد العربية ،ج ،1ص ،311وع د عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،4ص.311

224

ا ظر المالقي ،رلا المبا ي ،ص ،218وعباذ حسن ،ال حو الوافي ،ص.288،311
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حو :وأكد أن إرادة اللمود الفلسطي ي لن ت كسر ،وأن ه اك مخططاً إسراليلياً يوشك أن
يقع وي فذ وهو التقسيب الزما ي للمسجد األقلى.

225

 -2جملة  +لن  +فعل مضارع م لوب – مب ي للمج ول.
حو :وتأتي هذ الحملة دعماً للمود أهل غزة األبطال الذين يعا ون من اإلرهاب
الل يو ازي وجرالمه المتواللة ...ومرغوا أ ا االحتالل وألحقوا ب ب هزيمة كراء لن
ت سى.

226

 -3جملة  +إن " شرطية "  +فعل الشرط " ماض مب ي للمج ول"  +جواب الشرط " لن +
مضارع م لوب ".
حو :مضيفة أ ا تم ت ل ا الش ادة حباً ل ا ورحمة ب ا حيث وضع ا اللحي لعب
جداَ ،وان كتب ل ا ال جاة لن تجد أحداً من عاللت ا.

227

 -4جملة  +لو " الشرطية "  +فعل الشرط " ماض "  +جواب الشرط " الفاء الرابطة  +لن
 +مضارع م لوب ".
حو .... :من قبل الطالرات الحربية اإلسراليلية ليبقى مستقبل هؤالء مج والً في ظل
أزمة سكن حادة حتى لو تب توفير األموال ل ب من قبل المؤسسات الدولية فلن يجدوا
مكا اً يستأجرو .

228

 -1جملة  +لب ولن  +مضارع م لوب.
225
226
227
228

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11الرياضية.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11االقتلادية.

81

حو :ويبين عدد من الزالرين أن آلة الحرب لب ولن ترحب حج اًر وال شج اًر وال طفالً وشيخاً
ومسجداً ومكا اً يعبد فيه اهلل إال وستدمر .

229

من خالل دراسة األ ماط السابقة التي ورد في ا حرا ال لب " لن " يمكن مالحظة األمور
اآلتية:
جدول ()11
النمط

التكرار

1

24

2

2

3

2

4

1

1

2

المجموع

31

جدول ()12
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

28

3

 -1جاء ال مط ( )4مخالفاً للقياذ من احيتين:
أ -من المعلوب أن جواب " لو الشرطية " يختص بالماضي إما مع ى ،حو :لو لب يخا
َ
اهلل لب يعله .أو لفظاً .واللفظ إما أن يكون مثبتاً ويكثر اقت ار ه بالالب ،حو " :ل ْو
ح َط ً
ْل َعلْنَاهُ ُ
ن َ َش ُ
اء َ َ
اما" الواقعة .11 :أو م فياً بد " ما "،230
َ ُ
ََْ َ َ َ
اء َر ُّبك َما ف َعلوهُ " األ عاب .112:وقد جاء جواب " لو " في الجملة
حو " :ولو ش
الواردة في ال مط (:)4

229
230

الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،11محليات.
ا ظر عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.382

80

"  ....لو تب توفير األموال ل ب فلن يجدوا مكا اً يستأجرو  ".مقتر اً بالفاء ومضارعاً
م فياً بلن وهذا على غير القاعدة.
ب-من المعلوب أيضاً أن " لو الشرطية " إذا دخلت على مثبتين فإ ا تفيد مع ى
ال في .231حو:
مثبت  +مثبت = م في .حو :لو جاء ي ألكرمته = ما جاء ي  +ما أكرمته.
واذا دخلت على م فيين فإ ا تعطي مع ى الثبوت .حو:
يجد في العلب لما ال م ه شيلاً = َّ
م في  +م في = مثبت .حو :لو لب َّ
جد في العلب
 +ال م ه شيلاً.
واذا دخلت على م في ومثبت فإ ا تعطي مع ى ال في .حو:
م في  +مثبت = مثبت م في.
حو :لو لب ي تب بأمر د يا لعاش عالة على ال اذ = اهتب بأمر د يا  +لب يعش
عالة على ال اذ.
وعلى ذلك تكون الجملة " لو تب توفير األموال ل ب فلن يجدوا مكا اً يستأجرو " ال
ت طبق على أي من االحتماالت الثالثة السابقة ،وه اك خلل في تركيب ا ومع اها،
إذ دخلت" لو" على :مثبت  +م في فألبح المع ى:
لب يتب توفير األموال ل ب  +وجدوا مكا اً يستأجرو  .واللواب بثبوت جواب " لو "
حتى يعطي مع ى ال في .أي :لو تب توفير المال لوجدوا مكا اً يستأجرو ه.

231

ا ظر الملدر السابق ،ص.382
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 -2خالفت الجملة (وبين عدد من الزالرين أن آلة الحرب لب ولن ترحب حج اًر وال شج اًر )....
الواردة في ال مط ( )1القاعدة ال حوية ،إذ عرض لاحب "شرح التلريح على
التوضيح" اث ي عشر مثاالً على ت ازع العاملين في طلب الفاعل والمفعول،

232

ولب يرد

في تلك األمثلة ت ازع حرفين ،وذكر ابن هشاب في "شرح قطر ال دى" حد الت ازع بأ ه "
أن يتقدب عامالن أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدب طالباً لذلك
ُْ ْ َ َ
ُ
233
وِن أفرِغ عليْهِ ق ِْط ًرا" الك ا81 :
المتأخر " .ومثل على ذلك باآلية القرآ ية " آ َت ِ
فت ازع كل من الفعلين " آتو ي " و" أفرغ" على المعمول المتأخر ع ما " قط اًر " وكل
م ما طالب له .فالفعل " آتو ي " يحتاج إلى مفعول به ثان ،والفعل " أفرغ " يحتاج
كذلك إلى مفعول به .واختلا البلريون والكوفيون في إعمال المت ازع األول أو الثا ي،
فاألول ع د الكوفيين لسبقه بشرط اشتمال الثا ي على ضمير يطابق المعمول في العدد
والج ذ ،والثا ي ع د البلريين لقربه بشرط اشتمال األول على ضمير يطابق المعمول
في العدد والج ذ.234
وقد أجاز مجمع اللغة العربية الملري استعمال هذا ال مط من الجمل :جملة  +لب ولن
 +فعل مضارع م لوب ،من باب ت ازع العاملين ،مع السعة في تطبيق القاعدة على
الحروا ،أو من باب عطا الجملة على الجملة.235

232األزهري ،شرح التلريح على التوضيح ،ج ،1ص.411
233

ابن هشاب ،عبد اهلل بن يوسا بن أحمد أبو محمد جمال الدين(ت111هد) ،شرح قطر ال دى وبل اللدى ،ت :محمد محيي

الدين عبد الحميد ،ط ،11القاهرة ،ص.188

234
235

األزهري ،شرح التلريح على التوضيح ،ج ،1ص.483
أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ط ،1عالب الكتب ،القاهرة ،2118،ج ،2ص.881

82

 -3خالفت الجملة (مضيفة أ ا تم ت ل ا الش ادة  ...وان كتب ل ا ال جاة لن تجد أحداً من
عاللت ا) الواردة في ال مط ( )3القاعدة التي توجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان
الجواب ال يللح ألن يكون شرطاً ،وقد جاءت جملة الجواب في األسلوب م فية بد " لن
" خالية من الفاء الرابطة.
-4جاء استعمال حرا ال لب " لن " مطابقاً للقاعدة ب سبة( )28جملة من أًلل ()31
جملة.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابقة والمخالفة.
شكل رقم ()4
16%
دد 

ل ط

دد 

ل

84%
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المبحث التاسع :أداة الشرط الجازمة "مهما"
خلص ال حاة في مل فات ب أبواباً للحديث عن الشرط ومع ا وأدواته ،فسيبويه استخدب
ملطلح (الجزاء وما يجازى به).

236

وذكر المبرد المجازاة والشرط ،فقال" :هذا باب المجازاة

وحروف ا وهي تدخل للشرط ومع ى الشرط :وقوع الشيء لوقوع غير".

237

وأوضح ابن يعيش وابن هشاب أن وظيفة أدوات الشرط هي الربط بين جملتين ،فقال ابن
يعيش عن حرا الشرط إ ه" :ربط كل جملة من الشرط والجزاء باألخرى حتى لارتا
كالجملة الواحدة ".
أداة".

238

وذكر ابن هشاب أن " الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بي ما

239

تعريف مهما:
من أدوات الشرط الجازمة التي تدخل على الفعلين لسببية األولى ،ومسببية الثا ية ،ويسميان

َْ
َ ُ
اء .وهي اسب بدلَّيل رجوع الضمير إلي ا حو قوله تعالىَ " :وقالوا َم ْه َما تأت ِنَا بِهِ م ِْن آ َيَ ٍة
شرطاً وجز ً
َ ْ َ ََ َ َ َ َُْ َ َ
ك ب ُم ْؤمِن َ
ِي" األعراا.132 :
ل ِتسحرنا بِها فما َنن ل ِ

236

سيبويه ،الكتاب ،ج  ،3ص .11

238

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،1ص.88

237المبرد ،المقتضب ،ج ،2ص .41
239

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.131

82

تركيب مهما:
اختلا ال حاة في تركيب م ما ،فع د الخليل هي مركبة من "ما وأدخلت علي ا" ما " لغواً
بم زلت ا مع " متى"...وبم زلت ا مع "إن"...وبم زلت ا مع "أين"...ولك ب استقبحوا أن يكرروا
لفظاً واحداً فيقولوا :ماما ،فأبدلَّوا ال اء من األلا التي في األولى".

240

وذهب قوب إلى أ ا "اسب بكمال ا يجازى ب ا ،ألن التركيب على خالا األلل ،ولو وز ت
لكا ت على وزن فعلى ،وقد أفادت مع ى الشرط ،وهي متضم ة مع ى الحرا ،وعود
الضمير إلي ا ي َّ
دل على اسميت ا" ،241أما ع د الزجاج ف ي مركبة من " مه" بمع ى "اكفا"،
و"ما" الشرطية ،وع د الكوفيين هي " م من ".

242

اقتران جواب مهما بالفاء:243
إذا كان الجواب ال يللح أن يكون شرطاً ،وجب اقت ار ه بالفاء ،وذلك كالجملة االسمية،
وكفعل األمر ،وكالفعلية الم فية بد "ما" أو "لن" ،أو المضارع المقرون بالسين وسوا وقد،
ويجوز إقامة إذا الفجالية مقاب الفاء.
األنماط التركيبية التي تأتي عليها أداة الشرط "مهما":244
• [م ما] [ +فعل الشرط] [ +جواب الشرط].
240
241
242
243
244

سيبويه ،الكتاب ،ج ،3ص.18،11
ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،4ص.211
الملدر السابق ،ج ،4ص .218
علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.218،218
ا ظر االستراباذي ،رضي الدين محمد بن الحسن(ت181هد) ،شرح الرضي على الكافية ،ت :يوسا حسن عمر ،جامعة قار

يو ذ ،ليبيا ،1811 ،ج ،4ص ،81ال حو الوافي ،ج ،4ص.413

87

• [جواب الشرط] [ +م ما] [ +فعل الشرط].
• [م ما] [ +فعل الشرط] [ +الفاء الواقعة في جواب الشرط] [ +جواب الشرط].
المعنى :الشرط والجزاء والتوكيد.
جاءت أداة الشرط "م ما" في العي ة رابطة وفق األ ماط اآلتية:
 -1م ما +فعل الشرط "ماض" +الفاء الرابطة لجواب الشرط +جواب الشرط "جملة اسمية
ملدرة بإن".
حو :وأك د الم تدى أن هذ الجرالب ضد اللحفيين لن تفلح في ث ي ب عن االستمرار في
أداء رسالت ب  ....وأ ه م ما اقترا االحتالل من جرالب فإن اللحفيين واإلعالميين
شركاء مع الشعب.

245

 -2جواب الشرط  +م ما  +فعل الشرط " ماض ".
حو :ودعا أبو يوسا شعوب العالب إلى تحويل التضامن مع شعب ا في القطاع إلى دعب
بكل وسالل  ....وأن شعب ا لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلب م ما بلغت التحديات.

246

من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاءت علي ا أداة الشرط " م ما" ،يمكن مالحظة
األمور اآلتية:

245
246

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،8محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص  ،3محليات.
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جدول ()13
النمط

التكرار

1

1

2

1

المجموع

2

جدول ()19
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

2

0

 -1طابق ال مطان ( )2( ،)1القاعدة ال حوية ،فقد اشترط ال حاة اقتران جواب الشرط "بالفاء
الرابطة "إذا كان الجواب ال يللح أن يكون شرطاً ،وقد جاء جواب الشرط في ال مط
( )1مقتر اً بالفاء الرابطة ،أل ه جاء على لورة جملة فعلية مفتتحة ب اسخ .وقد علل
ابن ج ي اقتران جواب الشرط بالفاء الرابطة " تولالً إلى المجازاة المركبة من المبتدأ
إلي فاهلل
والخبر ،أو الكالب الذي يجوز أن يبتدأ به ،فالجملة في حو قولك :إن تحسن َ
يكافلك .لوال الفاء لب يرتبط الكالب بآخر ".

247

 -2اقتلر ال مط ( )2على أداة الربط "م ما" وفعل الشرط ،بي ما خال األسلوب من
الجواب ،وقد أجاز ال حاة "من غير الكوفيين" حذا جواب الشرط ،شريطة أن يكون فعل
الشرط ماضياً لفظاً ومع ى ،أو مع ى فقط ،كالمضارع المسبوق بد " لب " .248ومن أمثلة
الماضي لفظاً ومع ى :
جح د د د د د د د د دددت ِ
مآثرَ د د د د د د د د ددا اللِل د د د د د د د د دداب
وان َ

وَحد د د د د ددن أولد د د د د ددو المد د د د د ددآثِ ِر ِمد د د د د ددن قد د د د د ددديب

249

أما الماضي مع ى ال لفظاً فمن أمثلته:
ِ
داءةَ مجد د د د د د ِدرِب
ور محد د د د د ددب أو َمسد د د د د د َ
سد د د د د ددر َ

لم د د ددن تَطل د د ددب ال د د ددد يا إذا ل د د ددب ت د د د ِدرد ب د د ددا
َ
247ابن ج ي ،سر ل اعة اإلعراب ،ج ،1ص .213
248
249

عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،4ص.413
الملدر السابق ،ج ،4ص.413
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250

وعلى هذا يكون تقدير جواب الشرط في الجملة الواردة في ال مط (:)2
ودعا أبو يوسا شعوب العالب إلى تحويل التضامن مع شعب ا في القطاع إلى دعب بكل
الوسالل...

وأن شعب ا م ما بلغت التحديات فلن يستسلب.

 -3استعملت أداة الشرط الجازمة "م ما" في العي ة استعماال موافقاً للقاعدة ال حوية ،إذ
طابقت الجملتان قواعد ال حو العربي ،كما استعمل األسلوب بمع ى الشرط والتوكيد.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابقة و سبة االستعمال المخالفة
شكل رقم ()10
0%

250

دد 

ل ط

دد 

ل

100%

البيت من الطويل ،الواحدي ،أبو الحسن علي بن أحمد(ت418ه) ،شرح ديوان المت بي ،ص.321
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المبحث العاشر :الربط بأداة االستفهام "هل"
تعريف حرف االستفهام هل :أجمع ال حويون على أن حرفي االستف اب في اللغة هما" :ال مزة" و "هل"،
و "هل" حرا يدخل على األسماء ،وعلى األفعال لطلب التلديق الموجب.251
الفروق بين " الهمزة " و" هل ":
ت فرد "هل" عن ال مزة بعدة أمور هي:252
َّ
تعادل اب المتللة ،بي ما يطلب بد
-1ترد ال مزة لطلب التلور ،أي" :تعيين المفرد" لذلك
"هل" التلديق الموجب.

ََ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
اف عبده" الزمر .31 :بي ما
-2ت فرد ال مزة بدخول ا على م في حو" :أليس اَّلل بِك ٍ
تختص " هل " باإليجاب .ف قول :هل زيد قالب؟
-3يراد بال مزة اإل كار ،والتوبيخ ،والتعجب ،بي ما يراد باالستف اب بد "هل" ال في ويست َّ
دل على
َْ ُ
َّ ْ َ
ك ُف َ
ور" سبأ11 :
ذلك بدخول "إال" حوَ " :وهل َنَازِي إَِل ال
-4ال تعاد ال مزة بعد أب ،بي ما يجوز لد "هل" أن تعاد وال تعاد ،وقد اجتمع األمران في اآلية:

ُّ ُ َ ُ َ ُّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ َ
ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ
ُْ َْ َْ َ
ُشَك َء"
ص
ي أم هل ت ْستَوِي الظلمات وانلور أم جعلوا َِّلل ِ
" قل هل يستوِي األعَم واِل ِ
الرعد11 :

َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
-1تدخل ال مزة على َّ
وسف" يوسا .81 :بخالا هل.
إن حو قوله" :أئِنك ألنت ي

251
252

المرادي ،الج ى الدا ي ،ص.341
عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.131،132
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-1قد يلي ال مزة اسب بعد فعل في االختيار ،حو :أزيد قاب؟ وأزيدا ضربت؟ بخالا هل،
فإ ه ال يتقدب االسب بعدها على الفعل أال في الشعر.

َ ْ ََ ََ
ٌ َ َّ ْ
لَع ْ ْ َ
ادلهرِ" اإل سان1 :
ان حِي مِن
-1تأتي "هل" بمع ى "قد" حو قوله" :هل أَت
اْلنس ِ
ِ
"إن" حو قولهَ " :ه ْل ِف ذَل َِك قَ َس ٌم َّلِي ح ْ
-8تأتي "هل" بمع ى َّ
ِج ٍر"الفجر1.:
ِ
ِ

َ ْ ََ ََ
-8تأتي "هل" للتقرير واإلثبات ،حوَ " :ه ْل ِف ذَل َِك قَ َس ٌم َّلِي ح ْ
ِج ٍر" و حو " :هل أَت لَع
ِ
ِ
ٌ َ َّ ْ
ْ َْ
ادلهر" .واختلا ال حاة في أن هل لب تستعمل للتقرير ،وأن ال مزة
ان حِي مِن
اْلنس ِ
ِ

ا فردت بذلك.

َ َ ْ َُْ ْ ُ َُْ َ
-11تأتي "هل" لألمر حو" :فهل أنتم منتهون" المالدة .81 :أي :ا ت وا.
َّ ْ ْ ُ
اء ْ ْ َ
َْ َ َ ُ
ح َسان "الرحمن11 :
اْل
اْلحس ِ
ان إَِل ِ
-11يراد من االستف اب بد "هل" ال في ،حو" :هل جز ِ
-12ال تدخل "هل" على جملة الشرط وال على َّ
"إن".
-13تخلص "هل" المضارع لالستقبال .حو :هل تسافر؟ بخالا ال مزة .حو :أتظ ه
قالماً؟

األ نماط التركيبية التي تأتي عليها " هل "رابطة:253
• [هل] [ +جملة – خبرية – مثبتة]؟
• [هل] [ +جملة – خبرية – مثبتة – معطوا عليه] [ +أب] [ +اسب -معطوا]؟
• [هل] [ +جملة – خبرية – مثبتة – معطوا عليه] [ +أب] [ +جملة-معطوا]؟
253

ا ظر المالقي ،رلا المبا ي ،ص ،411،411وعبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا،

ص ،131،132و بيل الزهيري ،معجب األدوات ال حوية في العربية ،ط ،1مكتبة لب ان ،بيروت ،2118 ،ص.411،411

90

• [هل] [ +جملة – خبرية – مثبتة] [ +أب] [+هل][ +جملة – خبرية-مثبتة]؟
المعنى :االستف اب لطلب التلديق اإليجابي ،لطلب التلور " تعيين المستف ب ع ه بذكر "،
خروج االستف اب إلى الخبر.
جاءت أداة االستف اب " هل " رابطة في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1هل  +جملة فعلية فعل ا ماض مب ي للمج ول  + .... +أب  +جملة فعلية فعل ا ماض
مب ي للمج ول.
حو :هل قتل ضابط اللا اإلسراليلي أب أسر؟

254

 -2هل  +جملة فعلية فعل ا مضارع ملدر بالسين  +فاعل  + .... +أب " الم قطعة " +
جملة اسمية " إن +اسم ا +خبرها ".
حو :هل ستكون اللج ة التي سيتب تشكيل ا من جا ب لج ة الخارجية واألمن .... ،أب إ ا
لج ة قضالية على شاكلة لج ة " في وغراد " التي حققت في إخفاقات حرب لب ان
الثا ية.

255

 -3هل  +جمل اسمية " مبتدأ  +خبر ".
حو :هل هذا بيت ا؟

256

 -4هل  +جملة فعلية " كان  +اسم ا  +خبرها ".
حو :هل ك ا سكن ه ا؟
254
255
256
257

257

الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،1السياسية.
الحياة الجديدة ،2114/8/8 ،ص ،8محليات.
الحياة الجديدة  ،2114/8/1ص ،11محليات
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11محليات.
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من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاءت علي ا أداة االستف اب "هل" يمكن مالحظة
األمور اآلتية:
جدول ()15
النمط

جدول ()16

التكرار

1

1

2

1

3

1

4

1

المجموع

9

عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

3

1

-1وافقت األ ماط ( )4( ،)3( ،)2القاعدة ال حوية ،بي ما خالا ال مط ( )1القاعدة ،لدخول
"هل" على "أب المتللة" .إذ يتطلب السياق في العبارة (هل قتل ضابط اللا اإلسراليلي أب
أسر؟) التعيين وليذ اإلضراب ،فقد جاء في "حاشية ال لبان" في باب العطا( :واذا

ْ
َ
َ ْ ُ ُّ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ح ٍد أ ْو ت ْس َم ُع ل ُه ْم رِكز اً" (مريب:
ا بد "أو" حو" :هل ُتِس مِنهم مِن أ
استف ِ َب بغير ال مزة ع ِط َ
.)88

258

وأجاز االشمو ي االستف اب بد "هل" إذا كا ت بمع ى ال مزة فيعطا بد "أب" بعدها ،كحديث
"هل تزوجت بك اًر أب ثيباً؟" وجاء في "مغ ي اللبيب"" :هل زيد قالب أب عمرو؟ إذا أريد بد "أب"
المتللة" .

259

-2جاء حرا االستف اب "هل" في العي ة موافقا لما جاء في كتب ال حو ب سبة ثالث جمل
لحيحة من ألل أربع جمل.

258

أبو العرفان محمد بن علي اللبان(ت1211هد) ،حاشية اللبان على شرح األشمو ي ،ط ،1دار الكتب العلمية،

بيروت.ج ،3ص.112،113

259

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص .411
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والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابقة و سبة االستعمال المخالفة.
شكل رقم ()11
دد

ل ط

دد

ل

25%

82.50%
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المبحث الحادي عشر :الربط بضمير الفصل "هو"
تعريف ضمير الفصل :هو ضمير م فلل مرفوع يفيد التأكيد ،ويتوسط بين المبتدأ والخبر،
أو ما ألله مبتدأ وخبر (كان ،إن ،ما الحجازية)

260

حو قوله تعالى ":إنَّ ُه ُه َو ال ْ َغ ُف ُ
الرح ُ
ور َّ
ِيم"
ِ

ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
ِيب عليْ ِه ْم" المالدة .111 :و حو قوله
يوسا .88 :و حو قوله تعالى" :كنت أنت الرق

اْل َّق م ِْن عِنْد َِك" األ فال 32 :و حو قوله تعالىَ " :و ََل ََي ْ َس َ َّ
َب َّاَّل َ
تعالى" :إ ِ ْن ََك َن َه َذا ُه َو ْ َ
ِين
ُ َ َ ًْ َ
ْ َ ََ
َ ْ
َْ َ ُ َ َ َ ُ
اه ُم َّ ُ
يا ل ُه ْم" آل عمران181 :و حو قوله تعالى" :إِن ت َر ِن أنا
اَّلل م ِْن فضلِهِ هو خ
يبخلون بِما آ َت

َ َ َّ ْ َ
ك َما ًَل َو َو َ ً
دلا" الك ا.38:
أقل مِن

سبب التسمية:
والبلريون هب من سمو ضمير الفلل ،أل ه يفلل الخبر عن ال عت ،فجيء بالفلل
ليتعين أن ما بعد خب اًر ال لفة ،261وقيل إ ه سمي فلال ،أل ه يفلل االسب الذي قبله عن
االسب الذي بعد  ،لي َّ
دل على أ ه ليذ من تمامه ،وا ما هو خبر  ،بي ما أطلق الكوفيون عليه
اسب عماد ودعامة ،أل ه حافظ لما بعد فال يسقط عن الخبرية ،ف و كالعماد للبيت يحفظ
السقا من السقوط .262وسما ابن الحاجب "ليغة مرفوع"

263

وهو يقلد بذلك أن الليغة

260االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،ج ،2ص.411
261

محمد حماسة ،ب اء الجملة العربية ،دار غريب ،القاهرة ،2113 ،ص.118

263

ابن الحاجب ،جمال الدين بن عثمان بن عمر(ت141هد) ،الكافية في علب ال حو ،ت :لالح عبد العظيب الشاعر ،ط،1

262االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،ج ،2ص .413-411
مكتبة اآلداب ،القاهرة ،2111 ،ص.33
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مجردة عن وظيفت ا ،وهو بذلك كما قال محمد حماسة يتج ب الخالا حول هذ
الليغة.264
واختلفت آراء ال جاة حول هذ الليغة ،فسيبويه والخليل يعتب ار ا اسماً ملغى .وفي ذلك
يقول سيبويه " فلار هو وأخوات ا ه ا بم زلة "ما" إذا كا ت لغواً).

265

أما الخليل فقال "واهلل

إ ه لعظيب جعل ب "هو" فلالً في المعرفة وتلييرهب إياها بم زلة "ما" إذا كا ت "ما" لغواً).

266

وذهب بعض ال حاة إلى أن ضمير الفلل "هو" حرا است كار ،لخلو االسب من اإلعراب
لفظاً ومحالً ،وع د بعض ال حاة هو اسب ،يكون في اإلعراب تبعاً لما قبله ،أو لما بعد .

267

وبعض العرب جعلته مبتدأ وما بعد خبر.

فائدة الفصل في الربط:
الفلل في الربط يعين الخبر للال يلتبذ بال عت ،ويؤكد ابن يعيش على أن الفلل في
الكالب هو " إرادة اإليذان بتماب االسب وكماله وأن الذي بعد خبر وليذ ب عت ،وقيل :أتي به
ليؤذن بأن الخبر معرفة ،أو ما قارب ا من ال كرات.

268

وأجمل محمد حماسة فالدة الفلل

بأ ا ضرب من التوكيد المع وي ،وفيه َّ
داللة على التوكيد والحلر واالختلاص.

264
265
266

محمد حماسة ،ب اء الجملة ،ص118
سيبويه ،الكتاب ،ج ،2ص .381
الملدر السابق ،ج ،2ص .381

267

محمد حماسة ،ب اء الجملة ،ص .118

269

محمد حماسة ،ب اء الجملة ،ص .118

268ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.328

97

269

شروط ضمير الفصل:
يمكن إجمال شروط ضمير الفلل كما ذكرها ابن يعيش على ال حو اآلتي:

270

 -1أن يكون من الضمالر الم فللة المرفوعة ،وأن يكون هو األول في المع ى.
 -2أن يقع بين المبتدأ وخبر  ،أو ما ألله مبتدأ وخبر كاألفعال والحروا ال اسخة.
 -3أن يقع بين معرفتين ،أو معرفة وما يقارب ا من ال كرات كأفعل التفضيل.

األنماط التركيبية لضمير الفصل "هو":271
• [اسب – معرفة – مبتدأ] [ +ضمير الفلل م فلل] [ +اسب – معرفة – خبر].
• [فعل اسخ] [ +اسب ال اسخ – معرفة] [ +ضمير الفلل م فلل] [ +خبر ال اسخ – معرفة].
• [فعل ي لب مفعولين] [ +مفعول به أول – معرفة] [ +ضمير الفلل م فلل] [ +مفعول به
ثان – معرفة].
ضرب من التوكيد المع وي.
المعنىَ :
ورد ضمير الفلل "هو" رابطاً في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1مبتدأ (معرفة)  +أداة الربط (هو)  +خبر (معرفة).
حو :وأضاا حن دعب هذا التوجه في سالر الم اطق ....أل ا درك أن الكل م تلر من
272

الوحدة واال دماج والخاسر الوحيد من فشل العملية هو المواطن.

270
271
272

ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.328
ا ظر االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،ج ،2ص ،411وابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص.328
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص  ،8االقتلادية.

98

َّ -2
أن  +اسم ا (معرفة)  +أداة الربط (هو)  +خبرها (معرفة).
حو :وأوضحت الخارجية في بيان لدر ع ا أمذ أن المواطن محمد رمضان هو
فلسطي ي الج سية يقيب بالعين.

273

 -3فعل مضارع مب ي للمج ول لب مفعولين ألل ما مبتدأ "معرفة" وخبر " كرة"  +الب
فاعل  +أداة الربط (هو)  +مفعول به ثان.
حو :ويعتبر الش يد الدواوسة هو أول ش يد بعد استل اا إطالق ال ار بين المقاومة
الفلسطي ية واسراليل.

274

 -4فعل اسخ  +اسمه (معرفة)  +أداة الربط (هو)  +خبر (معرفة).
حو :المواط ون الغزيون تشاب ت أ ماط حيات ب اليومية بل تكاد تكون واحدة حيث ألبح
ال مط اليومي للمواطن في قطاع غزة هو االستماع لألخبار طوال الليل.

275

 -1مبتدأ (معرفة)  +أداة الربط (هو)  +خبر ( كرة).
حو :الكيبوتذ هو مجمع زراعي قالب على المبادئ االشتراكية حول اإل تاج والتوزيع
وأيضا على األيديولوجية الل يو ية.

276

َّ -1
أن  +اسم ا (معرفة)  +أداة الربط (هو)  +خبرها ( كرة).
حو :وولا بيان لدر عن ال قابة أن ما يحدث في غزة هو عملية إبادة للشعب
الفلسطي ي ال يمكن السكوت عليه.
273
274
275
276

277

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص  ،1السياسية.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص  ،8محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص  ،8محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،1السياسية.
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من خالل دراسة األ ماط السابقة التي جاء علي ا ضمير الفلل "هو" يمكن مالحظة األمور
اآلتية:
جدول ()17
النمط

التكرار

1

4

2

12

3

1

4

1

1

18

1

11

المجموع

96

جدول ()18
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

11

28

 -1جاءت األ ماط ( )4( ،)2( ،)1موافقة للقاعدة ال حوية ،فقد توسط ضمير الفلل بين
معرفتين ،وطابق االسب الذي سبقه في العدد ،والج ذ ،والحضور ،والغيبة ،والتكلب،
والخطاب ،كما حافظ على ما بعد من السقوط عن الخبرية.
 -2خالفت األ ماط ( )1( ،)1( ،)3القياذ ،لمجيء الخبر ،أو ما ألله خبر كرة .فمن
شروط ضمير الفلل أن يفلل بين معرفتين.
 -3إن استعمال ضمير الفلل "هو" في العي ة ،خالا ما جاء في كتب ال حو ب سبة 28
جملة من ألل  41جملة.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابقة و سبة االستعمال المخالفة.
شكل رقم ()12
دد

ل ط

دد 

ل

37%

63%

277

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،1محليات.

122

المبحث الثاني عشر :الربط بأداة النداء "يا"
من أدوات ال داء وهي أب الباب وأعب الحروا .واختلا في استعمال ا ،قيل إ ا تستعمل
للقريب والبعيد مطلقاً ،وقيل هي للبعيد حقيقة أو حكماً كال الب والساهي ،وع د ابن هشاب هي
حرا ل داء البعيد حقيقة أو حكماً .وقد ي ادى ب ا القريب توكيداً .وقيل هي مشتركة بين
البعيد والقريب ،وقبل بي ما وبين المتوسط.278
اختلت "يا" بأمور عدة أل ا أكثر حروا ال داء استعماالً هي:279
ُ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َ
وسف أعرِض ع ْن هذا" يوسا.28 :
-1ال يقدر ع د حذا حرا ال داء سواها ،حو ":ي
أي :يا يوسا.
-2ال ي ادى اسب "اهلل عز وجل" إال ب ا ،حو( :يا اهلل).
َ َ
َ َّ َ ْ
-3ي ادى ب ا االسب المستغاث والم دوب ،حو :يا هلل للفقير .و حوَ " :وت َوَّل عن ُه ْم َوقال يَا
َ َ َ ََ ُ ُ َ
وسف" يوسا.84 :
أسَف لَع ي

َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ
اعةِ َ ْ
َش ٌء
-4ال ي ادى "أي" أو "أية" إال ب ا ،حو" :يا أيها انلاس اتقوا ربكم إِن زلزلة الس
ارجِع إ َىل َربك َر ً َ
يم" الحج .1 :وقوله تعالى" :يا َأ َّيتُ َها انلَّ ْف ُس ال ْ ُم ْط َمئ َّن ُة ْ
َع ِظ ٌ
ضية"
اضيَة م ْر ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ

الفجر.28:
 -1إذا تليت بما ليذ اسماً كالفعل حو:
ِ ِ
دار َمي َعلى البِلَى
َأال يا اسلَمي يا َ
278

ال م د د د د د د د د َال بِ َجرعالِد د د د د د د د ِدك القَطد د د د د د د ددر
َوال ز َ

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين(ت811هد) ،همع ال وامع في شرح جمع الجوامع ،ت :عبد الحميد ه داوي،

المكتبة التوفيقية ،ملر ،ج ،2ص.34

279

280

ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.488،488

121

وكالجملة االسمية حو:
281
ي د د د د د د د د د ددا لَع د د د د د د د د د ددة ِ
و َّ ِ
عان ِمد د ددن جد د د ِ
دار
اهلل َواألَقد د د د د د د د د د دو ِاب كل ِ د د د د د د د د د د ِدب
َ
ين َعلد د ددى َسد د ددم َ
اللد د ددالح َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ت َم َع ُه ْم فأف َ
وكالحرا حو" :يَا ِلْتَِن كنْ ُ
وز ف ْو ًزا َع ِظ ً
يما" ال ساء .13 :فإ ه يجوز اعتبارها
ِ
حرا داء والم ادى محذوا أو حرا ت بيه.
-1ال تحذا مع الم ادى البعيد ألن المراد إطالة اللوت والحذا ي افيه.
-1ال تحذا مع اسب الج ذ غير المعين "ال كرة غير المقلودة" ،حو :يا عجوالً تبلر في
العواقب.
-8ال تحذا مع المضمر بشرط ان يكون لمخاطب و داؤ شاذ ،ويأتي على ليغتي
الم لوب والمرفوع ،حو :يا إياك قد كفيتك ،و حو قول األحوص:
َيد د د د ددا أَب َجد د د د د َدر ابد د د د د َدن أَب َجد د د د ددر َيد د د د ددا أَ تَد د د د ددا

أ د د د د د ددت الد د د د د ددذي طلقد د د د د ددت عد د د د د دداب جعتد د د د د ددا"

282

ُ َّ
" ال تحذا مع اسب "اهلل تعالى" إذا لب يعوض في آخر الميب المشددة ،حو" :ق ِل الل ُه َّم

َ َ ُْ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ
اء َوتُذ ُِّل َم ْن ت َ َش ُ
اء َوتُعِ ُّز َم ْن ت َ َش ُ
ك م َِّم ْن ت َ َش ُ
اء
ك تؤ ِِت الملك من تشاء وتنِع المل
مال ِك المل ِ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ
َش ٍء قَد ٌ
لَع ُك َ ْ
ِير" آل عمران .21-21 :وأجاز بعض ب قول أمية بن
بِيدِك اْلي إِنك
ِ

أبي الللت:
رِ
دك اللَّ د د د د َّدب َربد د د ددا َفلَد د د ددن أ َرى
ضد د د دديت بِد د د د َ
َ
280
281

أَِديد د د د د د د ددن إِلَ د د د د د د د ددا َغيد د د د د د د ددر َك اهلل ر ِ
اضد د د د د د د د َديا
ََ
َ
ً

283

ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ج ،1ص.211
البيت من البسيط بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،3ص ،411وع د ابن هشاب،

مغ ي اللبيب ،ص.488

282

َّ
عادل سليمان ،ط ،2مكتبة الخا جي ،القاهرة  ،1881،وع د إميل بديع يعقوب،
البيت من الرجز لألحوص ،الديوان ،ت:

المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،8ص ،114وع د ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.488

283

البيت من الطويل ألمية بن أبي الللت ،الديوان ،ت :سجيع الجبيلي ،ط ،1دار لادر ،بيروت ،1888 ،وع د إميل بديع

يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،8ص ،331وع د ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص.481

120

أي :يا اهلل.

-8ال تحذا مع اسب اإلشارة حو :يا هذا .وأما قول ذي الرمة:
دك هد د د د د د د د د د د ددذا فت د د د د د د د د د د د ددة
دال ل د د دداحبِي بمثلد د د د د د د د د د د د َ
إذا همل د د ددت عي ِ د د ددي ل د د دده ق د د د َ

وغ د د د د د د د د د د د دراب284

أي :يا هذا .ف و ضرورة.

َ َ َ
ِيل يَا أ ْر ُض ابْلَِع َم َ
اءكِ َويَا
-11ال تحذا مع اسب الج ذ لمعين "ال كرة المقلودة" ،حو" :وق
ِ
ًَْ َ َ َ ً ََ
َ َ ُ ُ
َ َ ُ َْ
لَع إب ْ َراه َ
ِيم "األ بياء.18 :
وِن بردا وسَلما
ك
ار
ن
ا
ي
حو":
و
.
44
هود:
"
ِِع
ل
ِ
سماء أق ِ
ِ

تأتي أداة النداء "يا" رابطة وفق األنماط اآلتية:285
• [يا] [ +اسب – م ادى "علب مب ي"].
• [يا] [ +اسب – م ادى " كرة مب ي"].
• [يا] [ +اسب – م ادى " كرة م لوب "].
• [يا] [ +اسب – م ادى " مضاا م لوب "].
• [يا] [ +وللة داء] [ +اسب – م ادى " معرفة مب ي "].
• [يا] [ +اسب م دوب/مستغاث/اسب إشارة/ضمير مخاطب/متعجب م ه].
• [يا محذوفة] [ +م ادى علب].
• [يا حرا داء /ت بيه] [ +م ادى محذوا] [ +ليت].
• [يا] [ +م ادى محذوا] [+جملة].

284

البيت لذي الرمة ،الديوان ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1881 ،وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد

العربية ،ج ،1ص ،128وع د السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،2ص.42

285

ا ظر ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص ،488،488وعبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا،

ص.481،488

123

المعنى :ال داء والدعاء.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة ورود األداة في العي ة.
شكل رقم ()13
و ود  د  

0

100%

 -1غابت أداة ال داء "يا" عن العي ة ،ولب ت درج تحت األ ماط السابقة ،في لغة اإلعالب،
ويمكن تعليل ذلك بأن سياق ال ص لب يتطلب ورود مثل هذ األداة.

122

الفصل الثالث
النصية
أدوات الربط
ّ

122

المبحث األول :ما دل على أولوية وتخصيص "وال سيما"
تعريف التركيب:
سي "بمع ى مثل"  +ما
يتكون التركيب من " :الواو " االعتراضية  " +ال " ال افية للج ذ َّ +
" المولولة أو الزالدة أو ال كرة المولوفة بالجملة ".
و" وال سيما " تركيب يفيد تفضيل ما بعد على ما قبله في الحكب ،حو :أحب الفاك ة وال
سيما البرتقال .أي أن حبي للبرتقال يفضل حبي لغير من الفاك ة .وتث ى " سي " على "
سيان " واستغ وا ب ا عن تث ية سواء ،فلب يسمع في كالب العرب سواءان إال شذوذاً ،286كما
قال الشاعر قيذ بن معاذ:
اءين فَد د دداج َعل ِي َعد د ددن حب د د ددا َجلد د ددداً.
َسد د د َدو َ

فََي د د د د ددا رب إِن لَ د د د د ددب تقس د د د د ددب الح د د د د د َّ
دب َبي َ َ د د د د ددا

287

إعراب االسم الواقع بعد " وال سيما ":
يجوز في االسب الواقع بعد " وال سيما " رفعه و لبه وجر  ،إذا جاء كرة .حو :أحب
سي " اسم ا م لوب
الشاب وال سيما أحرار – أحرار – أح ار اًر .فد " ال " ال افية للج ذ و" َّ
وهو مضاا ،و" ما " :اسب مولول أو كرة في محل جر باإلضافة ،والخبر محذوا
تقدير موجود .وأحرار :خبر لمبتدأ محذوا تقدير هب ،والجملة االسمية في محل جر لفة
" ما ال كرة " ،أو للة المولول ال محل ل ا من اإلعراب .أما في حالة الجر فد " ما "
زالدة ،وأحرار مضاا إليه ،أو " ما " كرة غير مولوفة مضاا إليه ،وأحرار :ب َّ
دل .وفي

286علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.184
287

البيت من الطويل لمج ون ليلى ،الديوان ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1888 ،وع د البغدادي ،خ از ة األدب ،ج،11

ص ،331وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،2ص.211

122

حالة ال لب تكون " سي " اسب ال مب يا على الفتح في محل لب ،و" ما " زالدة ،و
ار" مفعول به
ار" تمييز .أو تكون " ما " كرة غير مولوفة مضافة إلى " سي " و "أحر ا
"أحرًا
لفعل محذوا.288
واذا كددان االسددب الواقددع بعددد " وال سدديما " معرفددة ،فقددد أجدداز ال حدداة الرفددع والجددر واختلف دوا فددي
ِ
المؤمن ،فمن جعل ال لب علدى المفعوليدة
ال لب .حو :أحب الشباب وال سيما المؤمن –
أجاز ،ومن جعله على التمييز م ع ،ألن التمييز ال يكون معرفة.289
ديال ،أو بد ددين
قد ددد يد ددأتي الظد ددرا بعد ددد " وال سد دديما " حد ددو :أزاول رياضد ددة المشد ددي وال سد دديما لد د ً
الحقول.

290

خلول دا ،وه ددا تكددون فددي محددل لددب مفعددول مطلددق لفعددل
قددد تددأتي " وال سدديما " بمع ددى
ً
اكبدا أو وهدو
تقدير " أخص " وفي هذ الحالة يؤتى بالحال بعد  .حو :أحب زيداً وال سديما ر ً
راكب.

291

يأتي التركيب " وال سيما " رابطا وفق األنماط اآلتية:292
• [وال سيما  /ال سيما] [ +اسب – كرة " مرفوع  /م لوب  /مجرور"].
• [وال سيما  /ال سيما] [ +اسب – معرفة " مرفوع  /م لوب  /مجرور"].
• [وال سيما  /ال سيما] [ +ظرا].
• [وال سيما  /ال سيما] [ +حال].
288
289
290
291
292

علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص ،184وعبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.148
علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.184
الملدر السابق ،ص.184،181
عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص .148
ا ظر السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،2ص .288-281

127

المعنى :التخليص ،الت بيه على أولوية المذكور بعدها بالحكب أو االستث اء بقلد التعظيب.
طا في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
جاء التركيب " وال سيما " راب ً
 -1جملة  +ال سيما  +ملدر مؤول " َّ
أن  +اسم ا  +خبرها ".
حو :وفي ختاب ال دوة فتح باب ال قاش أماب الحضور الذين شددوا علدى ضدرورة تطدوير
اإلعددالب ....ال سدديما أن اإلعددالب والتك ولوجيددا باتددت الوسددالل األسددرع واأل جددع فددي قددل
روايات الشعوب إلى العالب.

293

 -0جملة  +سيما  +ملدر مؤول " أن  +اسم ا  +خبرها ".
حو :وترى قيادات سياسية أخرى بأن أبرز تالج هذ الحرب المتواللة  ....سيما أن 02
س ة من المفاوضات وفرت إلسراليل غطاء من مضاعفة االستيطان.

294

 -3جملة  +ال سيما  +واو  +ملدر مؤول " أن  +اسم ا  +خبرها ".
حو :واإلعالمي د .حسن عبد اهلل الذي أكد أن اإلعالب الفلسطي ي جاء في المرتبة
الثا ية ....ال سيما وأن اإلعالب الفلسطي ي استطاع دحض الرواية اإلسراليلي وتكذيب ا.
 -2جملة  +ال سيما  +اسب ظاهر.
حو :وحذر الحمد اهلل من خطورة الكارثة ....ال سيما الرباعية ومجلذ األمن.
 -2جملة  +ال سيما  +شبه جملة  +اسب.

293
294
295
296

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،4محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،18تتمات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص  ،4محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،1محليات.

128

296

295

حو :ودفعت هذ المعارك قالد الجيش  ....بتسريع تزويد الجيش باألسلحة ،ال سيما م ا
تلك المدرجة ضمن هبة سعودية.

297

 -2جملة  +سيما  +شبه جملة.
حو :وأدان مشروع البيان بأشد العبارات إسراليل ...لما ترتكبه من جرالب مستمرة ....سيما
في قطاع غزة.

298

 -7جملة  +وال سيما  +اسب ظاهر.
حو :وركز اللقاء على است داا ....وال سيما مؤسسات األو روا ومدارس ا.

299

 -8جملة  +ال سيما  +حرا الجر الباء  +ملدر مؤول " أن  +اسم ا  +خبرها ".
حو :وأكد مراعبة في حديثه ...ال سيما بأن اديه األب حاول اإلبقاء عليه لكن دون
جدوى.

300

 -9جملة  +ال سيما  +شبه جملة.
حو .... :ما يؤشر إلى أوسع عملية هدر ...السيما في ظل ارتفاع البطالة.
من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة ما يأتي:

297
298
299
300
301

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11الجزء الثا ي.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،13محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،8محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،23الرياضية.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،1محليات.

129

301

جدول ()91
النمط

التكرار

1
0
3
2
2
2
7
8
9

2
1
0
2
0
2
3
1
2
01

المجموع

جدول ()02
عدد الجمل المطابقة
09

عدد الجمل المخالفة
8

والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()91
27.58%



ل ط



ل
72.42%

 -1إن ال مط ال موذجي لتركيب " وال سيما " كما جاء عليه بيت امرئ القيذ:
أال رب يد د د د د د د ددوب لد د د د د د د د َ ِ
لد د د د د د د ددالِح
َ
دك م د د د د د د د د ن َ

َّما يد د د د د د د ددوب بِد د د د د د د د َدد َارِة
وال سد د د د د د د ددي َ

جلجد د د د د د د د ِ
دل302

لب يأت سوى ( )3مرات من ألل( )09مرة كما هو في ال مط (.)7

 -0خالا ال مطان ( )2( ،)0القاعدة ال حوية التي تقتضي أن تسبق "وال سيما" ب في لقول
ابن يعيش " ال يستث ى بد "سيما" إال ومعه جحد "303 .ورفض حذف ا كذلك السيوطي،
وعدها من كالب المولدين ،إذ لب تسمع إال في أشعارهب.

302

امرؤ القيذ ،الديوان ،ت :عبد الرحمن الملطاوي ،ط ،2دار المعرفة ،بيروت ،2114 ،ص.21

303ابن يعيش ،شرح المفلل ،ج ،2ص .11

112

 -3خالا ال مطان ( )8( ،)3القاعدة ال حوية ،إذ فلل بين " وال سيما " واالسب الواقع
بعدها "بالواو" الرابطة التي تسبق الجملة الحالية ،كما أقر بلحة ذلك األسلوب مجمع
اللغة العربية بالقاهرة عاب.1973

304

خاليا من الواو االعتراضية .وقد أجاز ابن
 -2جاء التركيب في األ ماط (ً )2( ،)2( ،)1
هشاب في "مغ ي اللبيب" ،والرضي في "شرح الكافية" ،وابن فارذ في "معجب المقاييذ"
االكتفاء بذكر "ال سيما " بدون الواو .305ومما قاله الرضي في ذلك" :وتلرا في هذ
اللفظة تلرفات كثيرة ،لكثرة استعمال ا فقيل :سيما بحذا "ال" ،وال سيما بتخفيا الياء،
خلولا".306
مع وجود "ال" وحذف ا ،وقد يحذا ما بعد ال سيما على جعله بمع ى
ً
ومما جاء في مغ ي اللبيب" وذكر غير ثعلب أ ه قد يخفا وقد تحذا الواو كقوله:
َعقد د د ددد وف د د د دداء بِد د د د ِده ِم د د د ددن أعظد د د د ِدب الق د د د د َدر ِب

ِف د د د د د د دده ب د د د د د د ددالعق ِ
ود وباألَيم د د د د د د د ِ
دان ال ِس د د د د د د د َديما

307

 -2ترى الباحثة أن مجيء سيما خالية من الواو وال في هو اتجا المحدثين ،الذي يميل إلى
التخفيا في االستعمال ،و َّ
عد لاحب "ال حو الوافي" ذلك لغات ،وكل ا لحيحة،308
وتستعمل كلمة "خالَّة" ،و" بخالَّة" ،ك مط بديل جديد ل ذا التركيب.

304
305
306
307

محمد العد ا ي ،معجب األغالط اللغوية المعالرة ،ط ،1مكتبة لب ان ،1888 ،ص.331
ابن فارذ ،معجب مقاييذ اللغة ،مادة "سوي".
االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،ج ،2ص.131
البيت من البسيط بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص ،411وع د ابن هشاب،

مغ ي اللبيب ،ص .181

308

عباذ حسن ،ال حو الوافي ،ص.412

111

المبحث الثاني :ما دل على التباين واالختالف "بالرغم من"
تعريف التركيب:
يتكددون التركيددب مددن :حددرا الجددر " البدداء"  +اسددب " الددرغب "  +حددرا الجددر " مددن "  +اسددب
مجرور.
اغد َدب فددالن قومدده إذا
جدداء فددي "تدداج اللغددة"" :وأرَغد َدب اهلل أ فدده أللددقه َّ
بالرَغد ِداب .ويقددال :يقددال َر َ
ابددذهب وخددرج علددي ب .قددال ال بددي لددلى اهلل علدده وسددلب " :ب ِعثددت َمرَغ َمدةً " .وتقددول :فعددل ذلدك
علددى الددرغِب مددن أ فدده .ورغددب فددالن بددالفتح ،إذا لددب يقدددر علددى اال تلدداا.

309

وفددي "القدداموذ

المحدديط"" :الددرغب الكددر بضددب الدراء وبفتح ددا وبكسددرها .والقسددر والددذلَ .رِغد َدب أ فددي هلل :ذل عددن
كر  .وشاة رغماء :على طرا أ ف دا بيداض ،أو لدون يخدالا سدالر بدد ا .و ُ َ َغ َة ُ ال جدران
والتباعد".

310

األنماط التركيبية التي يأتي عليها التركيب" بالرغم من":311
[ حرا الجر الباء] [ +الرغب] [ +حرا الجر من] [اسب مجرور].
[ حرا الجر الباء] [ +الرغب] َّ +
[أن ومعمولي ا].
[ حرا الجر على] [ +الرغب] [ +حرا الجر من] [ +اسب مجرور].
[ رغب] [ +مضاا إليه].
[ حرا الجر الباء] [ +اسب الرغب] [ +حرا الجر من] [ + ]....[ +فإ ه].
309
310
311

الجوهري ،اللحاح تاج اللغة ولحاح العربية ،مادة "رغب".
الفيروز آبادي ،القاموذ المحيط ،مادة "رغب".
ا ظر أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص ،411و بيل الزهيري ،معجب األدوات ال حوية في العربية،

ص.81

110

[ حرا الجر على] [ +الرغب] [ +حرا الجر من] [ + ]....[ +فإ ه].
المعنى :الرفض والتباين واالختالا.
وردت " على الرغب " رابطة في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +بالرغب من  +اسب مجرور.
حو :لكن خالل الس وات األخيرة باتت مدي ة سابا ....تستقطب السياح بالرغب من
المسافات الطويلة.

312

 -0جملة  +على الرغب من  +أن ومعمولي ا.
حو :ردت إدارة ادي لاير مدريد اإلسبا ي على زوجة ال جب األرج تي ي أ خيل دي
ماريا ....على الرغب من أن األخير يرغب بالبقاء.

313

 -3جملة  +رغب  +اسب – مضاا إليه.
حو :موضحاً أن ملر تقوب بتس يل إدخال المواد الطبية والمساعدات الغذالية رغب
الظروا األم ية التي تواج ا.

314

 -2على الرغب من  +فإن ومعمولي ا.
حو :وعلى الرغب من توقا القتال خالل الت دلة ومفاوضات القاهرة الجارية إلى
التولل لوقا دالب إلطالق ال ار ،فإن هذ العالالت ال تريد.
من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة ما يلي:
312
313
314
315

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11م وعات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،11الرياضية.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص  ،11محليات.
الحية الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،1السياسية.

113

315

جدول ()09
النمط
1
0
3
2

جدول ()00
التكرار
9
10
22
0
35

المجموع

عدد الجمل المطابقة
15

عدد الجمل المخالفة
92

 -1طابقت األ ماط ( )2( ،)3( ،)0( ،)1القاعدة ال حوية ،كما ورد في العي ة أ ماط أخدرى
ل ذا التركيب ،غير الواردة في المعاجب اللغوية ،حدو :بدرغب ،علدى رغدب ،رغدب أن ،علدى
رغددب أن .وقددد خددالا بعضد ا القاعدددة لمجدديء " إال" فددي جدواب " رغددب " ،ولعدددب اقتدران "
رغب " بالباء.
 -0أجاز مجمع اللغة الملري مجديء رغدب بددون حدرا جدر علدى تقددير حدرا البداء ،كمدا
اشترط أحمد مختار عمر أال يقترن جواب رغب بد " إال ".316
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()91
12.80%

ط

84.12%

316

أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص.411

112

المبحث الثالث :ما دل على تسوية "سواء...أو".
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :سواء" ملدر"  + ... +أو ...+
ََ
َ ْ ْ َ
السواء في "تاج اللغة"" :الع َّ
دل .قال تعالى" :فانبِذ إِِلْهِ ْم لَع َس َوا ٍء" األ فال .28 :وسواء
الشيء :وسطه .قال تعالىِِ " :ف َس َواءِ ْ َ
حي ِم" اللافات .22 :وسواء الشيء :غير  .قال
اْل ِ
األخفش :سوى إذا كا ت بمع ى غير أو بمع ى ع َّ
دل يكون في ا ثالث لغات .تقول :مكان
سوى ِ
وسوى وسواء ،أي :ع َّ
دل ووسط فيما بين الفريقين".

317

وفي "لسان العرب"" :سواء

الشيء مثله ،والجمع أسواء وأ شد اللحيا ي:
دوب َزي د د ددا مث د د ددل َزي د د د ِ
معد د د د د د دا وف د د ددي الق د د د ِ
دا ال د د دددراهب
اء إذا َجلَسد د د د د د دوا ً
دوب أَسد د د د د د دو ً
تَد د د د د ددرى الق د د د د د د َ

ِ 318

وسواء تطلب اث ين تقول :سواء زيد وعمرو في مع ى :ذوا سواء زيد وعمرو ،ألن "سواء"
ملدر فال يجوز أن يرفع ما بعدها إال على الحذا .تقول ع َّ
دل زيد وعمرو ،والمع ى :ذوا
ع َّ
دل زيد وعمرو.
سكت ع ي،
علي احتجت أن تترجب ع ه بشيلين ،تقول :سواء سألت ي أو
َ
واذا قلت سواء ً
وسواء أحرمت ي أب أعطيت ي".

319

وبين السيوطي في "همع ال وامع" أن " أو" تأتي بعد همزة التسوية أل ا "ألحد الشيلين أو
األشياء ،والتسوية تقتضي شيلين فلاعدا فال يقال "سواء كان كذا أو كذا".

317
318
319

320

الجوهري ،تاج اللغة ،مادة "سوي".
البيت من الطويل بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص.421
ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة "سوي".

112

األنماط التركيبية التي يأتي عليها التركيب" سواء...أو "...رابطا:321
[ ملدر "سواء"] [ +فعل – معطوا عليه] [ +أو] [ +فعل – معطوا].
[ ملدر "سواء"] [ +ملدر – معطوا عليه] [ +أو] [ +ملدر – معطوا].
[ ملدر "سواء"] [ +ملدر – معطوا عليه] [ +و] [ +ملدر – معطوا].
[ ملدر "سواء"] [ +اسب – معطوا عليه] [ +و] [ +اسب – معطوا].
المعنى :التسوية بين المعطوفين.
ورد التركيب في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1سواء  +اسب  +أو  +شبه جملة.
حو :وستم ع القواعد الجديدة أي مراه ات في أي مباراة سواء كا دت محليدة أو فدي أي
مكان في العالب

322

 -0سواء  +ظرا  +اسب – مضاا إليه.
حو :فيما توالل طواقب اإلسعاا واإل قاذ ا تشال الش داء من تحت الركاب ليزداد عددد
الشد داء وضدحايا العدددوان سدواء خددالل الت دلدة مثلمددا حددث مددع للطفلدة أسدديل مدن مخدديب
الشاطئ بعد هدب م زل ا....

320
321
322
323

323

السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،3ص.218 ،211
ا ظر الملدر السابق ،ج ،3ص.218 ،211
الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،11الرياضية.
الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،1محليات.

112

من خالل دراسة ال مطين السابقين يمكن مالحظة اآلتي:
جدول ()05
النمط

التكرار

1
0

9
1
92

المجموع

جدول ()01
عدد الجمل المخالفة
92

عدد الجمل المطابقة
2

 -1خالا ال مط ( )1القاعدة في ( )9جمل من ألل ( )12جمل ،إذ جاء بعد سواء
اسمان ،والقاعدة توجب العطا بي ما بالواو وليذ ب "أو" .وقد جاءت الجمل في
العي ة كل ا معطوفة ب "أو".
 -0تليت سواء في ال مط ( )1بشبه جملة ،وجاء بعد حرا العطا اسب ظاهر ،والعكذ،
والقاعدة تقتضي أن يعطا اسب على اسب ،أو فعل على فعل.
 -3خالا ال مط ( )0القاعدة ،إذ لب يأت بعد سواء حرا عطا ،وال اسب معطوا،
والجملة الواردة في ال مط غير مكتملة المع ى.

شكل رقم ()93
0%
ط
100%

117

المبحث الرابع :ما دل على تضمين ونسبة "باإلضافة إلى"
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :حرا الجر" الباء"  +أل التعريا +ملدر" إضافة "  +حرا الجر "
إلى ".
جدداء فددي لسددان العددرب" :ضددفت الرجددل ،زلددت بدده ضدديفًا وملددت إليدده وأضددفته وضدديفته :أ زلتدده
عليك ضيفًا وأملتده إليدك وقربتده .ويقدال :أضداا فدالن فالًدا ف دو يضدفه إضدافة إذا ألجدأ إلدى
َ َ َ ْ َ ُ ُ
ذلددك .وفددي الت زيددل" :فأأببَ ْوا أن يُضأأيِفوه َما" الك ددا .77 :وضدداا إليدده :مددال ود ددا ،وكددذلك
أضاا .والمضاا المللق بالقوب الممال إلدي ب ولديذ مد ب .وكدل مدا أميدل إلدى شديء وأسد د
إليه فقد أضيا" .324قال امرؤ القيذ:
ور د د د د د د د د د د ددا إلد د د د د ددى كد د د د د ددل حد د د د د د ِ
داري قَ ِشد د د د د دديب م َشد د د د د ددطَّ ِب
فلمد د د د د د د د د د ددا َ
دخل د د د د د د د د د د ددا أَضد د د د د د د د د د ددف ا ظ َ

325

وفددي المعج ددب الوسدديط" :أض دداا الشدديء إلي دده ،ضددمه وأسد د د أو سددبه ،وا ض دداا إليدده ا ض ددب
وأس د".

326

األنماط التركيبية التي يأتي عليها التركيب "باإلضافة إلى" رابطا:327
• [جملة] [ +حرا الجر " الباء "] [ +ملدر معرا بأل – إضافة] [ +حرا الجر " إلى "]
[ +اسب مجرور /ذلك /هذا].
324
325

ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة "ضيا".
البيت من الطويل لمرئ القيذ ،الديوان ،ص ،18وع د البغدادي ،خ از ة األدب ج ،1ص ،418وع د إميل بديع يعقوب،

المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص.434

326
327

مجمع اللغة العربية ،المعجب الوسيط ،مادة "ضيا".
ا ظر أحمد طاهر حس ين و اريمان اللي ،أدوات الربط في العربية المعالرة ،ص ،28محمود جفال الحديد ،مذكرات في

أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،ص.8

118

• [جملة] [ +ملدر -إضافة] [ +حرا الجر " إلى "] [ +اسب مجرور].
• [جملة] [ +حرا الجر " الباء "] [ +ملدر معرا بأل – إضافة] [ +حرا الجر " إلى]
[ +اسب مجرور ذلك /هذا] [ +فد  /فإن.]....
المعنى :التضمين ،ضب الشيء إلى الشيء.
ورد التركيب " باإلضافة إلى " رابطاً في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +باإلضافة إلى  +اسب مجرور.
حو :وقاد الرليذ الف زويلي يكوالذ ....حملة التضامن مع الشعب الفلسطي ي
باإلضافة إلى ترؤسه حملة جمع تبرعات على مستوى وط ي.

328

 -0جملة  +ملدر " إضافة "  +حرا الجر " إلى "  +اسب مجرور.
حو :وأولت الدراسة بإجراء أبحاث لتحليل واقع سوق العمل ....إضافة إلى ضرورة
تطوير ظاب اإلرشاد الم ي.

329

 -3جملة  +حرا الجر " الباء "  +ملدر " اإلضافة "  +حرا الجر " لد ".
حو :وتضمن هذا القمع حظر حركة  2إبريل ...باإلضافة لسجن عدد من أبرز
ال شطاء العلما يين.

330

 -2جملة  +حرا الجر " الباء "  +ملدر " اإلضافة "  +حرا الجر " إلى "  +اسب
مجرور.

328
329
330

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص  ،11محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،1محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص  ،11الجزء الثا ي.

119

حو :ت ظر إسراليل في إمكا ية ال جوب على الساحة الدولية ....باإلضافة إلى ذلك سيقوب
مكتب المدعي العاب بالتحقيق....

331

من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()01
النمط
1
0
3
2
المجموع

جدول ()03

التكرار
17
02
1
1
51

عدد الجمل المطابقة
38

عدد الجمل المخالفة
1

 -1وافق ال مطان ( )2( ،)0( ،)1القاعدة فقد حمل َّ
داللة الضب والزيادة ،وكذلك تعدية
الملدر بحرا الجر "إلى".
 -0خالا ال مط ( )3القاعدة ،ألن الملدر" إضافة " يتعدى بحرا الجر " إلى " وليذ بد "
الالب "
 -3يرى أحمد مختار عمر أن هذا التركيب مرفوض ،أل ه لب يرد ب ذا المع ى في المعاجب
وا ما ورد بمع ى " بال سبة إلى" ،ولك ه ع َّ
دل عن ذلك بعد أن ورد التركيب في بعض

المعاجب بمع ى الضب والزيادة.332
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()17
%3.2
ط



97.4%

331

الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،18االقتلادية.

332أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص112

102

المبحث الخامس :ما دل على تعليل وتفصيل "حيث إن"" ،حيثما""،من حيث"،
"بحيث"
أوال" :حيث إن":
تعريف التركيب
يتكون التركيب من "حيث" الظرفية المكا ية المالزمة لإلضافة  +جملة اسمية "إن  +اسم ا
 +خبرها".
يأتي التركيب "حيث إن" رابطا وفق النمط اآلتي:333
• [جملة] [ +حيث إن] [ +جملة اسمية].
المعنى" :إذ إن" أو "بما أن" والتعليل والتفليل.
ورد التركيب "حيث إن" رابطاً في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +حيث  +أن " بفتح ال مزة "  +اسم ا  +خبرها.
حد ددو :وأشد ددار ال د دواب إلد ددى إن االحد ددتالل لد دديذ بحاجد ددة لذريعد ددة الرتكد دداب الج د درالب بحد ددق
الفلسطي يين ،حيث أ ه تب اعتقال أكثر من.......

334

 -0جملة  +حيث إن " بكسر ال مزة "  +اسم ا  +خبرها.
حددو :يددذكر أن سددعد اسددت دا م زلدده بشددكل مباشددر ....حيددث إ دده ألددبح غيددر لددالح
للسكن.

333

335

أحمد طاهر حس ين و اريمان اللي ،ا ظر أدوات الربط في العربية المعالرة ،ص ،83محمود جفال الحديد ،مذكرات في

أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،ص.22

334

الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،8محليات.

101

 -3جملة  +حيث  +ان "بدون همزة "  +اسم ا  +خبرها.
حددو :فيمددا ركددز كددل مددن ال ددالبين جمددال أبددو الدرب وشددامي ....حيددث ان الحكومددة لدددي ا
اآلليات....

336

من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()08

جدول ()07
النمط

التكرار

1

1

2

4

3

1

المجموع

6

عدد الجمل المطابقة
1

عدد الجمل المخالفة
0

 -1طابق ال مط ( )0القاعدة ال حويدة التدي تقتضدي كسدر همدزة " إن" بعدد حيدث ،إذ إ دا مدن
الظددروا المكا يددة الواجبددة اإلضددافة إلددى جملددة ،ويشددترط فددي الجملددة االسددمية بعدددها أن
تكون همزت ا مكسورة.
 -0خالا ال مطان ( )3( ،)1القاعدة ال حوية التي تقتضي كسدر همدزة " إن " بعدد حيدث ،إذ
جاءت مفتوحة .كذلك لب تكتب ال مزة على " إن " فدي الد مط الثالدث فلدب ي ِ
ددر القدارئ هدل
قلد ب ا مفتوحة أو مكسورة.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()98

ط

335
336

33%
67%



الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،18االقتلادية.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1محليات.

100

ثانيا" :حيثما":
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من " حيث " الظرفية المكا ية  " +ما " زالدة  /كافة.
و" حيثما " اسب شرط للمكان ،يجزب فعلي الشرط والجواب ،بمع ى أي ما ،أي :في أي مكان.
جاء في معجب القواعد العربية أ ه ال يكون الجزاء في " حيث " بغير " ما " أل ا ظرا
يضاا إلى األفعال واألسماء ومجيء " ما " مع ا م ع ا من اإلضافة وجعل ا تجزب
فعلين.337
يرد التركيب رابطا وفق األنماط اآلتية:338
• [حيثما] [ +فعل الشرط -مضارع مجزوب] [ +جواب الشرط – مضارع مجزوب].
• [جملة فعلية] [ +حيثما] [ +فعل الشرط – مضارع مجزوب].
المعنى :الشرط والظرفية المكا ية.
ورد التركيب " حيثما " رابطاً في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة فعلية  +حيثما  +فعل الشرط – ماض  +جواب الشرط محذوا َّ
دل عليه السياق
السابق.
حو :ورحبت مؤسسات الجالية الفلسطي ية في الواليات المتحدة بقرار الشامي واعتبرته
طليعياً يعكذ تمسك أب اء الشعب الفلسطي ي بحقوق ب حيثما وجدوا.

337عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.238
338
339

ا ظر ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص ،118وعباذ حسن ،ال حو الوافي ،ج ،4ص.413
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11االقتلادية.

103

339

جدول ()01
النمط
1
المجموع

جدول ()52
التكرار
1
9

عدد الجمل المطابقة
9

عدد الجمل المخالفة
2

والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()91

100%
ط

 -1وافق ال مط ( )1القاعدة ال حوية التي تجيز حذا جواب الشرط ،إن كان فعل الشرط
ماضيا لفظًا ومع ى.
ً
ثالثا" :من حيث":
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :حرا الجر "من" " +حيث" ظرا مب ي في محل جر.
ادر ما تجر "حيث" بغير "من"،340
قد تسبق "حيث" الظرفية المكا ية ببعض حروا الجر ،و ًا
وزاد أحمد مختار عمر "إلى" :حو :مضوا ب ا إلى حيث ال تعود.

341

يرد التركيب " من حيث " رابطا وفق النمطين اآلتيين:342
• [جملة] [ +حرا الجر " من "] [ +حيث – ظرا مكان مب ي] [ +جملة – مضاا إليه].

340
341
342

علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.148
أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص.182
ا ظر ابن هشاب ،مغ ي اللبيب ،ص ،111وعلي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.148

102

• [جملة] [ +حرا الجر " من] [ +حيث – ظرا مكان مب ي] [ +اسب مرفوع – مبتدأ] +
[الخبر محذوا].

المعنى:343
شط َر ال َمس ِج ِد
 -1ابتداء الغاية المكا ية .حو قوله تعالىَ " :و ِمن َحي ُ
ت فَ َول َوج َه َك َ
ث َخ َرج َ
ال َح َرِام" البقرة.129 :
 -0التفليل أو إطالق المف وب من غير اعتبار أمر آخر معه ،أو تقييد المف وب باعتبار "
ما " .حو :اتفق ا من حيث المبدأ ،و حو :وافق كبار البحاثة عن ذلك من حيث األساذ.
ورد التركيب " من حيث" رابطاً في العي ة وفق ال مط اآلتي:
 -1جملة  +من حيث  +اسب " مبتدأ "  +مضاا إليه.
حو :وأضاا حجة أن المؤسسة ستعمل وبشكل دؤوب على إلدار الموالفات
والتعليمات ....من حيث حماية المست لك أوالً ومن أجل م ح ش ادات الجودة والمطابقة.

344

من خالل دراسة ال مط السابق يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()59
النمط
1
المجموع

جدول ()50
عدد الجمل المطابقة
1

التكرار
2
1






343
344

بيل الزهيري ،معجب األدوات ال حوية في العربية ،ص .381-311
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص  ،18االقتلادية.

102

عدد الجمل المخالفة
2

 -1ورد التركيب " من حيث " في العي ة أربع مرات مضافاً إلى مفرد ،وقد خالا ذلك
القاعدة إذ إن "حيث" ظرا مكان واجب اإلضافة إلى جملة ،وقد خرج ذلك لاحب
"المعجب الوافي" على أن االسب الواقع بعد "حيث" مفعول به لفعل محذوا ،أو مبتدأ
وخبر محذوا تقدير موجود.

345

 -0أجاز مجمع اللغة الملري إضافة "حيث" إلى المفرد ،قياساً على أخوات ا من الظروا
المكا ية ،وأخذاً برأي الكسالي وما احتج به من شعر:346
َجم د د د د د داً يضد د د د د دديء كالش د د د د د د ِ
اب َال ِمعد د د د د ددا

َمد د ددا تد د ددرى حيد د ددث س د د د يل طَالعد د ددا
أَ
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()02

100%
ط

رابعا" :بحيث":
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من حرا الجر " الباء "  " +حيث " الظرفية المكا ية.

345
346
347

علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.148
أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،2ص.813
البيت من الرجز بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،11ص.38

102

347

عدها بيل
لب يرد التركيب " بحيث " في المعاجب القديمة ،وا ما ورد في الدراسات الحديثة ،إذ َ
الزهيري أداة مركبة رابطة تعلق جملة ،ومثل علي ا بد :جلذ قاسب للق ال افذة بحيث يشاهد
الحارة يوب العيد348.وتستوي في االستعمال في الوقت الحاضر ع د محمود جفال الحديد مع
ألن" في إفادت ا مع ى التعليل ،349ويكثر استخداب هذا التركيب
"حيث" ،و "حيث إن" ،و " َ
ع د الكتاب واإلعالميين ،بالرغب من أن استخدامه ادر ،وقد أشار السيوطي إلى درة جر "
حيث " بالباء وبد " إلى " ،واستش د بشطر من بيت لب تعرا تتمته :كان م ا بحيث يع ِكي
350
ِ
أن"،
اإلزار ،وترى الباحثة أن األداة اللغوية الدالة على التعليل هي "الب التعليلَ +

واستعمال ا يغ ي عن استعمال تركيب ادر.
يرد التركيب " بحيث " رابطا وفق النمطين اآلتيين:351
• [جملة] [ +حرا الجر " الباء "] [ +حيث – مضاا] [ +جملة فعلية – مضاا إليه].
• [جملة] [ +حرا الجر " الباء "] [ +حيث -مضاا] [ +إن  +اسم ا  +خبرها].
المعنى :التعليل.
ورد التركيب " بحيث " رابطًا في العي ة وفق ال مط اآلتي:
 -1جملة  +بحيث  +جملة فعلية.
حو :واستعرض اشتية أماب المشاركين الظروا السياسية وقال إن الجا ب اإلسراليلي
يعا ي من المشاكل بين أطراا الحكب بحيث يتسارعون على شالل الدب الفلسطي ي.
348
349
350
351

بيل الزهيري ،معجب األدوات ال حوية في العربية ،ص .84
محمود جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،ص.22
السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،2ص.211
ا ظر بيل الزهيري ،معجب األدوات ال حوية في العربية ،ص.84

107

352

من خالل دراسة ال مط السابق يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()55
النمط
1
المجموع

جدول ()51
التكرار
0
0

عدد الجمل المطابقة
2

عدد الجمل المخالفة
0

 -1خالا ال مط ( )1القاعدة ال حوية ،إذ در أن تجر" حيث " بحرا الجر " الباء " ،وان
شطر البيت الذي استش د به السيوطي شاذ ال يقاذ عليه.
والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا.
شكل رقم ()09

100%
ط

352

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11محليات.

108

المبحث السادس :ما دل على سبب ونتيجة "بسبب"
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :حرا الجر "الباء"  +اسب "سبب"
والسبب في "لسان العرب"" :كل شيء يتولل ،يتوسل ،به إلى شيء غير  ،وقد تسبب إليه،
والجمع أسباب وكل شيء يتولل به إلى الشيء ،ف و سبب .وجعلت فال ا لي سببا إلى

َ َ َ َّ َ ْ
ت به ُم ْاألَ ْسبَ ُ
اب" البقرة:
فالن في حاجتي
وودجا ،أي :وللة وذريعة ،وقوله تعالى" :وتقطع ِ ِ
ً
 .122قال ابن عباذ :المودة .وقال مجاهد :توالل ب في الد يا ،وقال أبو زيد :األسباب
والم ازل .والسبب :اعتالق قرابة .وأسباب السماء :مراقيب ا .والواحد :سبب وقيل أسباب
السماء واحي ا".

353

و"ل ذا السبب" ،أي :تيجة لد ،و"لذلك السبب" ،أي :من أجل ذلك ،أو من جراء ذلك.354
يرد التركيب رابطا وفق النمط اآلتي:355
[ جملة] [ +حرا الجر" الباء"] [ +اسب – سبب] [ +اسب – مضاا].
المعنى :تيجة لد ،ألجل ذلك.
طا في العي ة وفق ال مط اآلتي:
ورد التركيب راب ً
 -1جملة  +بسبب  +مضاا إليه

353
354
355

ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة "سبب".
أحمد مختار عمر ،معجب اللغة العربية المعالرة ،ط ،2عالب الكتب ،2118 ،ج ،2ص.1122
ا ظر أحمد مختار عمر ،معجب اللغة العربية المعالرة ،ص ،1122ومحمود جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل

في اللغة العربية ،ص.21

109

حو :وغص سوق مخيب الشاطئ لالجلين في مدي ة غزة بالمتسوقين ،لكن المشتريات كا ت
أقل من السابق بسبب ال قص في االمكا ات

356

من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة اآلتي:
جدول ()51
النمط

التكرار

1

82
82

المجموع

جدول ()53
عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

82

2

وافددق الد مط الدوارد فددي العي ددة القاعدددة ،إذ حمددل التركيددب َّ
داللددة ال تيجددة ،وكددل مددا يتولددل بدده
إلى غير  ،لكن لب يرد هذا التركيب في المعاجب القديمة ،وا ما ورد فدي المعداجب الحديثدة مثدل
معجب اللواب اللغوي ومعجب األدوات ال حوية في العربية ،وقد ألبح من الدتراكيب الشالعة
في لغة اإلعالب ،بتأثير من الترجمة عن اللغات األخرى.
شكل رقم ()22
ط
100%

356

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1الجزء األول.

132

المبحــث الســابع :مــا دل علــى الوفــق واالعتبــار "بحســب  /حســب  /حســبما /
حسب ما"
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :حرا الجر " الباء "  +اسب "حسب"  +اسب " مضاا إليه ".
وحسدابا وحسدباًا ِ
جاء في "تاج العدروذ"" :حسدبته أحسدبه بالضدب حسدبا ِ
وحسدابة :إذا عددتده.
ً
َ ً
ََ
وح َسب وهدو فَ َعدل بمع دى مفعدول ،وم ده قدول ب :لديكن عملدك بحسدب ذلدك،
والمعدود محسوب َ
أي :علددى قدددر وعدددد  ،قددال الكسددالي" :مددا أدري مددا َح َسددب حددديثك ،أي :مددا قدددرة "357.وفددي
"القاموذ المحيط"" :هذا بحسب ذا ،أي :بعدد وقدر  ،وقد يسكن".

358

وتسددبق حسددب بالبدداء أو ب د "علددى" ،وتددأتي غيددر مسددبوقة بشدديء ،وقددد خد َدرج ذلددك أحمددد مختددار
عمر ،بأن كلمة "حسب" متضم ة مع ى "مثل" ،فاستعملت استعمال ا.

359

يأتي التركيب رابطا وفق األنماط اآلتية:360
• [جملة] [ +حسب] [ +اسب – مضاا إليه].
[ح َسب] [ +اسب – مضاا إليه].
• [جملة] [ +حرا الجر " الباء "] َ +
[حسب] [ +ما " اسب مولول "] [ +جملة – للة المولول].
• [جملة] َ +

357الزبيدي ،تاج العروذ من جواهر القاموذ ،مادة "حسب".
358الفيروز آبادي ،القاموذ المحيط ،مادة "حسب".
359
360

أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص.318
ا ظر أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص ،318و بيل الزهيري ،معجب األدوات ال حوية في العربية،

ص.131

131

• [جملة] [ +حرا الجر "الباء"] [ +حسب] [ +ما " اسب مولول "] [ +جملة – للة
المولول].
المعنى :االعتبار ،والوفق ،وال ظر إلى الشيء.
ورد التركيب في العي ة رابطًا وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +حسب  +اسب – مضاا إليه.
حد ددو :أ د دده يمكد ددن البحد ددث عد ددن اسد ددب الشد ددركة أوال واالسد ددتعا ة ب د ددذ الخدمد ددة ....حسد ددب
التعليمات ال امة.361
 -0جملة  +حرا الجر "الباء"  +حسب  +اسب – مضاا إليه.
حو :ميدا يا قتل  10شخلا على األقل بي ب خمسة ....بحسب المرلد السوري
لحقوق اال سان.362
 -3جملة  +حسبما  +للة المولول – جملة فعلية فعل ا ماض.
حو :واستقال الج رال محمد لالح الحامدي من رلاسة جيش أركان البر ألسباب
شخلية حسبما أعل ت و ازرة الدفاع.363
 -2جملة  +حسب  +ما  +للة المولول جملة فعلية فعل ا ماض.

361
362
363

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،21االقتلادية.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11الجزء الثا ي.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،11الجزء الثا ي.

130

حو :بعد عاب من حملة قمع دموية ضد جماعة االخوان المسلمين في القاهرة ،يعزز
الرليذ عبد الفتاح السيسي قبضته ....وقوض الحريات المد ية حسب ما اعتبر
محللون.364
 -2جملة  +حرا الجر " الباء"  +حسب  +ما  +للة المولول – جملة فعلية فعل ا
ماض.
حو :ش دت شبكة مطاعب الوجبات السريعة ....هبوطا حادا في مبيعات ا ....بحسب ما
أظ رت بيا ات شرت أمذ.

365

من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة اآلتي:
جدول () 57
النمط

جدول ()58

التكرار

1
0
3
2
2
المجموع

عدد الجمل المطابقة
80

02
22
3
1
1
81

عدد الجمل المخالفة
5

 -1وردت حسب بدون حرا الجر الباء ،واألولى أن تسبق به ،أو بحرا الجر على ،لكدن
أجدداز أحمددد مختددار عمددر مجيل ددا بغيددر البدداء ،أل ددا تتضددمن مع ددى مثددل ،فاسددتعملت
استعمال ا.366

364
365

الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،14الجزء الثا ي.
الحياة الجديدة ،2114/8/13 ،ص ،18االقتلادية.

366أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص.318

133

 -0كتبددت "حسددب مددا " فددي العي ددة م درتين :مدرة م فلددلة ،وثددالث مدرات متلددلة ،وقددد وردت
الحسدب والحسدب :قددر الشديء كقولدك:
في" لسان العدرب" و" تداج العدروذ" م فلدلة" :
َ
حسب ما أسديت إلي شكري لك"367
األجر بحسب ما عملت وحسبه ،وكقولك على َ
الرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة االستعمال المطابق و سبة االستعمال المخالا:

شكل رقم ()05
4%
ط
96 %

367ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة "حسب" ،والزبيدي ،تاج العروذ ،مادة "حسب".

132

المبحث الثامن :ما دل على القلة "ولو".
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من " :الواو " الحالية  +لو " حرا شرط غير جازب ".
ب في المع ى ،حو :أعط المساكين ولو واحدا،
"ولو" حرا يفيد مع ى التقليل ،وهي بم زلة ر َ
ين آمنُوا ُكوُنوا قَو ِ
ولل ولو الفريضة ،368وم ه قوله تعالى ":يا أَي ِ
اء
ين ِبال ِقس ِط ُ
ام َ
َ َ
ش َه َد َ
ُّها الذ َ َ
ين" ال ساء 132:وقوله للى اهلل عليه وسلب ":ال
لِل ِه َولَو َعلَى أَنفُ ِس ُكم أَو ال َوالِ َدي ِن َواألَق َرِب َ
تردوا السالل ولو بظلا محرق"

369

يرد التركيب " ولو " رابطا وفق النمطين اآلتيين:
• [جملة] [ +الواو الحالية] [ +اسب م لوب].
• [جملة ] [ +الواو الحالية ]  [ +حرا جر ]  [ +اسب مجرور].
المعنى :حرا امت اع الجواب المت اع الشرط ،يفيد التقليل بمع ى "وان".
ورد التركيب رابطًا في العي ة وفق ال مطين اآلتيين:
 -1جملة  +الواو الحالية  +لو  +اسب م لوب.
حددو :حيددث أكددد أن الضددفة وغ دزة مولددولتان بشددبكة احتياطيددة تددب تفعيل ددا فددي محاولددة
لضمان بقاء غزة مولولة ولو جزلياً مع العالب الخارجي.
التقدير :ولو كان الولل جزليا.

368

المالقي ،رلا المبا ي ،ص.282

370

الحياة الجديدة ،2114/8/1 ،ص ،18االقتلادية.

369ابن ح بل ،مس د اإلماب أحمد ،ج ،41ص.442

132

370

 -0جملة  +الواو الحالية  +لو  +شبه جملة.
حو .... :كما تم ى على جميع أ دية فلسطين المبادرة إلى مثل هذ الحمالت التي
تسا د وتساعد ولو بالشيء القليل تجا األهل في غزة.

371

من خالل دراسة األ ماط

السابق يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()51
النمط
1
0
المجموع

جدول ()12

التكرار
1
1
0

عدد الجمل المطابقة
0

عدد الجمل المخالفة
2

 -1طابق ال مطان ( )0( ،)1القاعدة ،إذ ورد " لو " حدرا تقليدل ال جدواب لده مسدبوقاً بدالواو
الحالية ،حو حديث الرسول عليه اللالة والسالب "اتق ال دار ولدو بشدق تمدرة" ،372وأجداز
ابن هشاب في "شدرح شدذور الدذهب" حدذا كدان واسدم ا وابقداء خبرهدا بعدد " إن " و" لدو "
الشددرطيتين .حددو :الددتمذ ولددو خاتمداً مددن حديددد .أي :ولددو كددان الددذي تلتمسدده خاتمداً مددن
حديد.

373

َّ
وعد السيوطي حدذا كدان واسدم ا دون خبرهدا جدالز وكثيدر بعدد "إن" و "لدو" الشدرطيتين،
ومثددال ذلددك بعددد "إن" :المددرء محاسددب علددى عملدده ،إن خيددر يكددن الج دزاء خيدرا ،وان ش درا؛
فاأللددل :المددرء محاسددب علددى عملدده؛ إن كددان العمددل خي د ار يكددن الج دزاء خي درا ،وان كددان

371
372

الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،11الرياضية.
ابن حجر العسقال ي ،أحمد بن علي أبو الفضل ،فتح الباري شرح لحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت ،1881 ،ج،3

ص.283

373

ابن هشاب ،عبد اهلل بن يوسا بن أحمد أبو محمد جمال الدين(ت111هد) ،شرح شذور الذهب ،ت :عبد الغ ي الدقر ،الشركة

المتحدة للتوزيع ،سوريا ،ج ،1ص.243،244

132

العمل شدرا؛ فقدد حدذفت كدان مدع اسدم ا .ومثدال حدذف ا مدع "لدو" الشدرطية :تعدود الرياضدة
ولو ساعة في اليوب ،واحذر اإلرهاق ،ولو كان اإلرهاق برهدة قلديرة ...فحدذفت كدان مدع
اسم ا وبقي الخبر .374ومن هذا قول الشاعر:
الَ َيددأ َم ِن الد َّدده َر ذو َبغددي ولَددو َملِ ًكددا

السد د د ل وال َجَب د ددل
اق َع د ددَا َّ
ج د د د ود ض د ددَ َ
شكل رقم ()01

375

0%
ط
100%

374
375

السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،1ص.184
البيت من البسيط لد اللعين الم قري ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص ،182وع د

السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،1ص.184 ،

137

المبحث التاسع :المفعول ألجله.
عددرا ابددن هشدداب المفعددول ألجلدده بأ دده" :الملدددر الدددال علددى سددبب وعلددة مددا قبلدده ،ويشددارك
عاملدده فددي وقتدده وفاعلدده ،حددو :جلددت رغبددة فيددك"376.واشددترط ابددن هشدداب ال تلدداب الملدددر
قلبيا من أفعال ال فذ الباط ة كالرغبة ،فال يجوز "
على أ ه مفعول ألجله ،أن يكون ملد ار ً
جلتك قراءة للعلب" ،وال " قتال للكافر" ،وأن يكون علة ،وأن يتحد بالمعلل به وقتا وفاعال ،فال
يجوز " تأهبت السفر" ،وال يجوز " جلتك محبة إياي".377
طا ،وج ددب أن يج ددر بحددرا التعلي ددل ،378ح ددو" :
وبددين اب ددن هشدداب أ دده مت ددى فقددد المعل ددل شددر ً
َ
ْ ََ
َْ َ
َ
َ َْ ُ َ َ َ ُ
َواأل ْرض َوض َع َها ل ِْلنام" الرحمن ،22:لفقد الملدرية ،و حو" َوَل تق ُتلوا أ ْوَلدك ْم م ِْن إ ِ ْمَل ٍق"
األ عاب ،121:لفقد القلبية ،و حو" أحس ت إليك إلحسا ك" ،فالشيء ال يعلل ب فسه ،379و حو
قول امرئ القيذ:
ِجل د د د د ددت َوقَد د د د ددد َ َّ
ض د د د د ددت لِ َ د د د د ددوب ثَِي َاب َد د د د د ددا


لَ د د د د د د َددى السد د د د د ددت ِر إالَّ لِب َس د د د د د دةَ المتَفَض د د د د د ددل

ِ 380





لعدب اتحاد الوقت ،و حو قول أبي لخر ال ذلي:
381
وا د د د د د د د د د ددي لَتَعروِ د د د د د د د د د ددي لِ د د د د د د د د د ددذكر َ ِ
دتفض العلد د د ددفور بلَّلَ د د دده القَطد د د ددر
اك ه د د د د د د د د د د َّدزة كم د د ددا ا د د د َ

376ابن هشاب ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.181
377
378
379
380

الملدر السابق ،ج ،2ص.181،188
الملدر السابق ،ج ،2ص.188
عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.441
البيت من الطويل لمرئ القيذ ،الديوان ،ص ،31وع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج،1

ص ،114وع د ابن هشاب ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.188

381

البيت من الطويل ألبي لخر ال ذلي ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،3ص ،211وع د

البغدادي ،خ از ة األدب ج ،3ص ،214وع د ابن هشاب ،أوضح المسالك ،ج ،2ص.211

138

َ
َّ َ َ َّ
َّ
الش ْ
أم ِس" اإلسدراء ،78:ل فدي االتحداد فدي
لفقد االتحاد بالفاعدل ،و حدو " أق ِ ِم
الصأَلة ِدللأوكِ
الزمن والفاعل.
أ واع المفعول ألجله المستوفي الشروط:382
مجردا من أل واإلضافة ،والغالب لبه حو:
 -1أن يكون
ً
ِ ِ
ِ
وأع د د د د ِدرض ع د د د ددن َشد د د ددتِب اللَّلِد د د د ِ
ديب تَ َكرَمد د د ددا
دار
َ
َوأَغفد د د د ددر َعد د د د ددوَر َ
اء ال َكد د د د د ِدريب اد َخ د د د د َ
َ
 -0مقتر ا بأل ،واألكثر جر بالحرا ،وي لب على قلة ،حو:

383

ِ 384

الَ أَقعد د د د ددد الجبد د د د ددن عد د د د د ِن ال يجد د د د د ِ
َولَ د د د د د د د ددو تَ َوالَ د د د د د د د ددت زَم د د د د د د د ددر األَع د د د د د د د د َدداء
داء
َ َ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َ
اس من يْشأي نفسأه ابتِغ َ
 -3أن يكون مضافًا ،وهذا يجوز فيه ال لب حو ":ومِن انل ِ
أاء
ِ

َّ
َّ
َ َ
ِإَون مِنْ َها ل َ َما َي ْهأب ُ مِأ ْن َخ ْش َ
ات اَّللِ " البقرة ،027:ويجوز فيه الجر ،حدو" :
أيةِ
م ْرض ِ
ِ
َّ
اَّللِ" البقرة.72:

أوال :نتيجة لـ
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :ملدر " تيجة"  +حرا الجر "الالب" جاء في "لسان العرب" و "تاج
اللغة" :تِجت ال اقة ،ت تَج َتاجا وقد أ تجت الفرذ :إذا حان َتَاج ا ويقال :إذا استبان

382
383

عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.441

َّ
عادل سليمان ،مطبعة المد ي ،القاهرة ،ص ،81وع د إميل بديع يعقوب،
البيت من الطويل لحاتب الطالي ،الديوان ،ت:

المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،1ص.13

384

البيت من الرجز بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،8ص ،14وع د ابن هشاب ،أوضح

المسالك ،ج ،2ص.211

139

حمل ا .وكذلك ال اقة ،ف ي توج .وال يقال م تِج .وأتت ال اقة على َم تِج ا ،أي :الوقت الذي
ت تَج فيه .وفي المثل ":إن العجز والتوا ي تزاوجا فأ تجا الفقر"

385

وفي "معجب اللغدة العربيدة المعالدرة" :دتج الشديء عدن الشديء :تسدبب ع ده .يقدال :دتج هدذا
الخالا من سوء تلرفك ،و تج عن ذلك ضدرر كبيدر ،وهدذا داتج عدن العلديان ،ولدب ي دتج
عددن الحددادث أيددة خسددالر فددي األرواح .و تيجددة لددذلك ،أي :تسددبيبا علددى مددا تقدددب ،وبال تيجددة،
أي :بسبب.

386

المعنى :بسبب ،ثمرة ما تقدب ،جب عن هذا األمر ،حلل من كذا.
يرد التركيب رابطا وفق ال مطين اآلتيين:387
[ جملة]  [ +تيجة] [ +حرا الجر " لد "] [ +اسب مجرور].
[ جملة]  [ +تيجة] [ +اسب مجرور].
ورد التركيب في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
 -1جملة  +تيجة لد  +اسب مجرور.
حددو :وأشددار األسددطل إلددى أن البلديددة قامددت بضددخ ميددا اللددرا اللددحي  ....تيجددة
لعدب تمك ا من الولول إلى تلك األحواض

388

 -0جملة  +تيجة  +مضاا إليه.

385
386
387

ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة " تج ،والجوهري ،تاج اللغة ،مادة " تج".
أحمد مختار عمر ،معجب اللغة العربية المعالرة ،ج ،3ص.2114
ا ظر أحمد مختار عمر ،معجب اللغة العربية المعالرة ،ج ،3ص ،2114ومحمود جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط

والولل في اللغة العربية ،ص ، 23وأحمد طاهر حس ين و اريمان اللي ،أدوات الربط والولل في العربية المعالرة ،ص111

388

الحياة الجديدة ،2114/8/11،ص ،11محليات.

122

حددو :كمددا أعلددن ملدددر طبددي عددن استشد اد الم دواط ين ...تيجددة غددارة جويددة اسددت دفت
م زال...

389

من خالل دراسة ال مطين السابقين يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()19
النمط
1
0
المجموع

جدول ()10
عدد الجمل المطابقة
07

التكرار

عدد الجمل المخالفة
2

2
01
07

 -1ط ددابق ال مط ددان ( )1و ( )0القاع دددة ،إذ حم ددل التركي ددب مع ددى الس ددبب وثمد درة الش دديء،
ولك ه من التراكيب المستحدثة إذ لب يرد هذا التركيب في المعداجب القديمدة ،وورد بمع دى
"بسددبب" فددي المعدداجب الحديثددة ،كمعجددب اللغددة العربيددة المعالدرة ،بي مددا ورد بمع ددى "ثمدرة
للشدديء" فددي لسددان العددرب ،وتدداج اللغددة ،والمعجددب الوسدديط ،وكثددر اسددتعمال هددذا التركيددب
في لغة اإلعالب باعتبار مرادفاً لكلمة " بسبب".
شكل رقم ()25
0%
ط

100%

389

الحياة الجديدة ،2141/8/3،ص ،8محليات.

121

"نظر إلى"
ا
ثانيا:
تعريف التركيب:
ظر"  +حرا الجر " لد"  " /إلى"
يتكون التركيب من :ملدر " ًا
جاء في "تاج اللغة"" :ال ظر :تأمل الشيء بالعين .ويقال حي ِحدالل و ظدر ،أي :متجداورون
يرى بعض ب بعضدا .و ظدر الددهر إلدى ب دي فدالن فدأهلك ب .وال ظدرة :عدين الجدن .ورجدل فيده
ظرة ،أي :شحوب .وال اظر في المقلة :السواد األلغر الذي في إ سان العين .ويقال للعدين
ال دداظرة .وال دداظران :عرق ددان ف ددي مج ددرى ال دددمع عل ددى األ ددا م ددن جا بي دده .وال دداظر الح ددافظ.
وال ظرة بكسر الظاء :التأخير".

390

يرد التركيب رابطا وفق النمط اآلتي:391
ظر"] [ +حرا الجر "إلى"] [ +اسب مجرور].
[ جملة] [ +ملدر " ًا
ألن.
ًا
المعنى:
اعتبار ،است ً
ادا ،بسبب ،بفضلَ ،
طا في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
ورد التركيب راب ً
 -1جملة  +ظ ار  +حرا الجر " لد "  +اسب مجرور.
حو :مؤكدا على أن حملة المقاطعة باتت أوسع وأكثر جدية ظ ار لوجود ت سيق بين
كافة الج ات ذات العالقة.392
ظر  +حرا الجر "إلى"  +اسب مجرور.
 -0جملة ً +ا
390الجوهري ،تاج اللغة ،مادة " ظر".
391

ا ظر أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص ،111ومحمود جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل

في اللغة العربية ،ص ،21وأحمد طاهر حس ين و اريمان اللي ،أدوات الربط والولل في العربية المعالرة ،ص ،81ولويذ
معلوا ،الم جد ،ط ،18المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،1811 ،مادة " ظر".

392

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1محليات.

120

حو :وكذلك األشخاص الم حدرون من ألول ج وب آسيوية أو كاريبية ظ ار إلى أن
البشرة الغامقة ال تستجيب ألشعة الشمذ.

393

ظر  +حرا الجر "إلى"  +جملة  +حرا "الفاء"  +جملة.
ًا
-3
حو :ظ ار للظروا العليبة التي يعيش ا شعب ا الفلسطي ي...فقد قرر مجلذ إدارة
االتحاد تأجيل بطولة الكاتا لجميع الفلات العمرية.

394

من خالل دراسة األ ماط السابقة يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()15
النمط
1
0
3
المجموع

جدول ()11
عدد الجمل المطابقة
90

التكرار
12
1
0
95

عدد الجمل المخالفة
9

در" يتع دددى
 -1خ ددالا ال مط ددان ( )3( ،)1القي دداذ م ددن دداحيتين :األول ددى إن المل دددر " ظ د ًا
بحددرا الجددر "إلددى " ولدديذ بحددرا الجددر "الددالب" ،ولكددن أجدداز أحمددد مختددار عمددر فددي
"معجددب الل دواب اللغددوي" تعديتدده بددالالب ،أل ددا تددرد كثي د ار فددي لغددة العددرب بمع ددى "إلددى"
الدالة على ا ت اء الغاية.

395

أما الثا ية ،فقد تلدر المفعول ألجله الجملة الواردة في ال مط( ،)3إذ ال يدأتي المفعدول
ألجله في أول الكالب ،وا ما يأتي ترتيبه متدأخ ار عدن الفعدل والفاعدل ،قدال ابدن الحاجدب:

393
394
395

الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،11م وعات.
الحياة الجديدة ،2114/8/1،ص ،23الرياضية.
أحمد مختار عمر ،معجب اللواب اللغوي ،ج ،1ص.111

123

تأديب دا وقعدددت عددن الحددرب
"المفعددول لدده هددو مددا فعددل ألجلدده فعددل مددذكور مثددل ض دربته ً
جبً دا" ،396وقددد علددق الرضددي علددى عبددارة ابددن الحاجددب قددالال " :وذكددر الملد ا مثددالين
للمفعول له ليبين أ ه قد ال يتقدب وجودا على ما جعل علة له".397
-0

در إلددى" إال فددي المعدداجب الحديثددة مثددل الم جددد إذ ورد فيدده" :ويقددال
لددب يددرد التركيددب " ظد ًا
اعتبار له".398
ظر إلى كذا أي مالحظة و ًا
ًا
شكل رقم ()03
8%
ط

92%

المطلب الثالث :خشية من
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :ملدر "خشية"  +حرا الجر "من"
شي الرجل َيخ َشى َخش َيةً ،أي خاا ،ف و َخشيان
جاء في لسان "العرب" و"تاج اللغة"َ " :خ َ
فخ َشيته أَخ ِ
شيه بالكسر ،عن أبي عبيد ،أي ك ت أشد َخش َيةً
والمرأة َخش َياء .وخاشا ي فالن َ
م ه .وهذا المكان أَخ َشى من ذاك ،أي أشد خوفًا .قال الشاعر:
ِ
ولقد د ددد َخش د د دديت بد د د َّ
دع ال د د دددى
دأن َم د د ددن تبد د د َ

396
397
398
399

ِ 399

دان م د د د د ددع ال ب د د د د ددي م َح َّم د د د د ددد
سد د د د د د َك َن الج د د د د د َ

االستراباذي ،شرح الرضي على الكافية ،ج ،1ص.111
الملدر السابق ،ج ،1ص .118
لويذ معلوا ،الم جد ،مادة " ظر".
البيت من الكامل بال سبة ع د إميل بديع يعقوب ،المعجب المفلل في شواهد العربية ،ج ،2ص.431

122

َ َ َ َ
ينا أ ْن يُ ْره َِق ُه َما ُط ْغ َيانًأا َو ُك ْف ً
أرا" الك دا .82 :قدال
قالوا :مع ا َعلِمدت .وقولده تعدالى" :فخشِ
األخفش :مع اها كره ا".

400

وخشدديات واسددب
وفددي "معجددب اللغددة العربيددة المعالدرة"" :خشددية ملدددر خشددي .جمددع َخ َشدديات َ
مرة من َخ ِش َي .يقال خشي من :المع ى :ا فعال يمتزج فيه الخوا مدع اإلعجداب بدالمخوا،
أو هي تألب القلب بسبب توقع مكرو في المستقبل ،يكون تارة بكثرة الج اية مدن البعدد ،وتدارة
بمعرفة جالل اهلل عدز وجدل وهيبتده .يقدال :خشدي خلدمه وخشدي مدن خلدمه :خافده واتقدا .

َّ َ َ َّ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ
َْ َ
أق أن تشأاهُ" األحدزاب .37 :ويقدال :خشدي اهلل :خافده
قال تعالىَ " :وتش انلأاس واَّلل أح
بتعظد د دديب وم ابد د ددة ،هابد د دده واتقد د ددا  .ويقد د ددال :خشد د ددي ملد د دداحبة األش د د درار :كره د د ددا ،خشد د ددي أن
يلاحبه".

401

يرد التركيب رابطا وفق األنماط اآلتية:402
[ جملة] [ +ملدر -خشية] [ +حرا الجر "من"] [ +اسب مجرور].
[ جملة] [ +ملدر -خشية] [ +اسب مجرور].


[جملة] [ +ملدر -خشية] [ +أن َ /أال] [ +جملة].

المعنى :الخوا ،الم ابة ،الكر .
طا في العي ة وفق األ ماط اآلتية:
ورد التركيب راب ً
 -1جملة  +خشية  +حرا الجر "من"  +اسب مجرور.
400
401
402

ابن م ظور ،لسان العرب ،مادة "خشي" ،والجوهري ،تاج اللغة ،مادة "خشي".
أحمد م ختار عمر ،معجب اللغة العربية المعالرة ،ج ،1ص.141
محمود جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،ص ،21وأحمد طاهر حس ين و اريمان اللي،

أدوات الربط والولل في العربية المعالرة ،ص.83

122

حو :وقال المواطن هاشب الجبيري ...لللحيفة إ ده اضدطر لالسدتدا ة بمبلدغ مدالي مدن
أحد ألدقاله لشراء بعض مستلزمات البيت ...خشية من تجدد الحرب في غزة.

403

 -0جملة  +خشية  +اسب – مضاا إليه.
حد ددو :فالعش د درات يركضد ددون خلد ددا عربد ددة ميد ددا يتسد دداقط بعد ددض األطفد ددال الحد دداملين ل
"جالو ددات "فارغددة يلدداب بعض د ب ويلددرخ آخددرون لكددن لدداحب العربددة ال يبددالي فيفددر
مس ددرعا خش ددية اإلمس دداك ب دده.

404

م ددن خ ددالل د ارس ددة ال مط ددين الس ددابقين يمك ددن مالحظ ددة

األمور اآلتية:
جدول ()11
النمط
1
0

جدول ()13
عدد الجمل المطابقة
0

التكرار
1
1
0

المجموع

عدد الجمل المخالفة
2



 -1وافق ال مطان ( )0( ،)1القاعدة ،فقد ورد التركيب "خشية من" بمع ى الخوا ،والكر ،
وقد ورد التركيب في المعاجب القديمة والحديثة ،باإلضافة إلى مجيله خاليا من حرا
الجر "من" وحامال ال َّ
داللة فس ا.
شكل رقم ()27
0%
ط
100%

403
404

الحياة الجديدة ،214/8/8 ،ص ،8محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11،ص ،1محليات.

122

المبحث العاشر :ما دل على نفي أو تفسير "أن الّ ،أال"
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من " أن " الملدرية ال البة  +ال ال افية.
وقد أدغمتا فلارتا حرفاً واحداً يكتب مولوال " أال " ،وتدخل " أال " على الجملة الفعلية،
وتكون مع الفعل ملد اًر مؤوالً له محل من اإلعراب ،حو :سألتك أال تغضب أباك .فد
"أن" :حرا لب ،و" ال " افية ،وتغضب :فعل مضارع م لوب بد "أن" ،والملدر
المؤول في محل لب مفعول به.405
وقيل إن هذا التركيب يتكون من :أن المفسرة ،أو المخففة من الثقيلة  +ال ال افية ،وتكون
الجملة بعدها تفسيرية ال محل ل ا من اإلعراب ،أو في محل رفع خبر للمخففة من الثقيلة،
واسم ا ضمير الشأن محذوا.

406

ومن المواضع التي تولل ب ا " ال " بما قبل ا ع د عبد السالب هارون هي " أن "
الملدرية ال البة المتلوة بد " ال " ال افية ،حو :ي بغي أال ت مل دروسك .و حو :قوله

َ ْ َ
َ ُّ َ َّ َ َّ
َ َ َ َ ُ ُ
ارون َما َم َن َعك إِذ َرأ ْيتَ ُه ْم ضلوا أَل تتب ِ َع ِن" طه ،93-90 :ولك ه اشترط في
تعالى" :قال يا ه

" أن" المفسرة والمخففة من الثقيلة أن تفلال ،وتثبت في ما ال ون ،حو :أشرت عليه أن ال
َ ْ َ ََ ُ َ َْ ُ
يفعل ،و حو :قوله تعالى( :أن َل تافوا َوَل ُت َزنوا) فللت.32 :

405علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.18
406
407

الملدر السابق ،ص.18
عبد السالب محمد هارون ،قواعد االمالء ،مكتبة اال جلو القاهرة ،1883 ،ص.11

127

407

وللسيوطي في "أن ال البة مع "ال" قوالن " :أحدهما أ ا تكتب مفلولة مطلقاً ،قال أبو
حيان :وهو اللحيح أل ه األلل .وثا ي ما :أن ال البة يولل ب ا ،والمخففة من الثقيلة
يفلل م ا ،وهو قول ابن قتيبة ،واختار ابن السيد ،وعلله ابن الضالع ،بأن ال البة شديدة
االتلال بالفعل ،بحيث ال يجوز أن يفلل بي ا وبي ه ،والمخففة بالعكذ ،بحيث ال يجوز
طا" .
أن تتلل به فحسن الولل في تلك والفلل في هذ خ ً

408

يرد التركيب " أن ال ّ /أال " رابطا وفق النمطين اآلتيين:
 -1أال  +فعل مضارع م لوب.
 -0أن " المخففة من الثقيلة  /المفسرة "  +ال " ال اهية "  +فعل مضارع مجزوب.
المعنى :التوكيد ،التفسير.
ورد التركيب " أن ال  /أال " رابطاً في العي ة وفق ال مطين اآلتيين:
 -1جملة  +أال  +مضارع م لوب.
حو :وأضاا زهران أ ه أبقى على بعض محالته فقط للعمل وأغلق الباقي ....إال أ ه
حاول أال ي قطع عن العمل.

409

 -0جملة  +أن ال  +مضارع م لوب.
حو :يتميز المب ى ب دسته غير العادية و مطه األوروبي ،ما جعله معلماً م ماً في
القدذ ،من اللعب على الذي يمر بجا به أن ال يتوقا ليتأمل.

408
409
410

السيوطي ،همع ال وامع ،ج ،3ص.114
الحياة الجديدة ،2114/8/8 ،ص ،1محليات.
الحياة الجديدة ،11 ،2114/8/11 ،محليات.

128

410

من خالل دراسة ال مطين السابقين يمكن مالحظة ما يأتي:
جدول ()17
النمط
1
0
المجموع

جدول ()18

التكرار
0
0
1

عدد الجمل المطابقة
0

عدد الجمل المخالفة
0

 -1خالا ال مط ( )0القاعدة التي توجب كتابة " أن ال " مولولة؛ ألن " أن " ال البة
الواردة في األمثلة لب تسبق بما يفيد العلب أو الظن ،وهي شديدة االتلال بالفعل لذلك
يتوجب بعدها ال لب .والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة ورود التركيب في العي ة
شكل رقم ()08
ط



50%50%

129

المبحث الحادي عشر :ما دل على نفي "بال"
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من :حرا الجر " الباء "  " +ال " ال افية للج ذ.
المعنى :في المعية أو الملاحبة.
وقد فقدت ال ال افية للج ذفي هذا التركيب ،شرطًا من شروط عمل ا ،إذ سبقت بحرا
الجر الباء ،وبذلك تلبح الغية .وهي ع د الكوفيين اسب بمع ى "غير" ،لدخول حرا الجر
علي ا ،وما بعدها مجرور باإلضافة.411
وقد ورد هذا التركيب في العي ة وفق ال مط اآلتي:
 -1جملة  +بال  +اسب ظاهر.
حو :وستخلص التجارب التي ستجرى على طالرات بال طيار تحتمل التحليق
المرتفع في شمال يويورك للتطبيقات الزراعية.

412

التقدير :بغير طيار .فالباء حرا جر ،وغير اسب مجرور ،وطيار مضاا إليه.
جدول ()94

411
412

النمط

التكرار

1

11

المجموع

17

جدول ()50
مطابق

مخالف

17

0

عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ص.311
الحياة الجديدة ،2114/8/8 ،ص ،18م وعات.

122

والرسب البيا ي اآلتي يوضح سبة ورود التركيب في العي ة.
شكل رقم ()92
0%
ط
100%

121

المبحث الثاني عشر :ما دل على وجوب "ال ُبد"
تعريف التركيب:
يتكون التركيب من " ال " ال افية للج ذ  " +ب َّد ".
ق وتبدد .فإذا
ذ ِكر أن ألل مع ى " ال بد " :المفارقة ،ألن ألله في اإلثبات :ب َّد األمر ،فر َ
اجبا لآلخر ،ومن ثب فسرو بد "
في التفرق بين شيلين حلل تالزب بي ما ،فلار أحدهما و ً
وجب" ،واعراب ا :ال ال افية للج ذ ،بد :اسم ا مب ي على الفتح ،والخبر محذوا ،التقدير:
ل ا"413،والملدر المؤول بعدها من َّ
أن واسم ا وخبرها ،أو من أن والفعل المضارع في محل
جر بحرا جر تقدير " من " أو " في " ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوا خبر " ال ".
حو :ال بد أن أخاك مسافر أو ال بد أن يسافر أخوك ،أي :ال بد من سفر  .ومثل ا ال شك
ظاهرا ،فذكر حرا الجر "
اسما
ً
غرو .وان كان خبر " ال " ً
وال ريب وال جرب وال محالة وال َ
من " واجب .حو :ال بد من العمل الجاد ،أو من عمل جاد.

414

يأتي التركيب " ال بد " رابطا وفق األنماط اآلتية:415
• [ال َّ
بد] َّ +
[أن  +اسم ا  +خبرها].
• [ال َّ
بد] [ +أن  +فعل مضارع م لوب – والملدر المؤول في محل جر بحرا جر
مقدر].

413
414
415

عبد الغ ي الدقر ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا.313 ،
علي توفيق الحمد ،المعجب الوافي ،ص.214
ا ظر محمود جفال الحديد ،مذكرات في أدوات الربط والولل في اللغة العربية ،ص ،21وأحمد حس ين و اريمان اللي،

أدوات الربط والولل في العربية المعالرة ،ص.188

120

• [ال َّ
بد] [ +من] [ +أن]  +فعل مضارع – الملدر المؤول جار ومجرور متعلق بمحذوا
خبر ال].
• [ال َّ
بد] [ +من] [ +اسب].
• [ال َّ
بد] [ +لد] [ + ]....[ +من  /من أن] .]...[ +
المعنى :وجوب األمر.
ورد التركيب في العي ة رابطًا وفق األ ماط اآلتية:
 -1ال ال افية للج ذ َّ " +
بد" اسم ا مب ي في محل لب  +حرا الجر " من "  +اسب
مجرور.
حو :وقالت سلطة الميا ومللحة الميا ال بد من توفير الحماية الالزمة للطواقب
العاملة في الميدان ب دا توفير خدمات الميا واللرا اللحي.

416

 -0ال ال افية للج ذ  +شبه جملة.
حو :عادت محافظة راب اهلل والبيرة د .ليلى غ اب جرحى المجازر  ....مؤكدةً أن هذا
االحتالل ال بد إلى زوال بإرادة شعب ا التي ال ت كسر.

417

من خالل دراسة ال مطين السابقين يمكن مالحظة ما يأتي:

416
417

الحياة الجديدة ،2114/8/3 ،ص ،1محليات.
الحياة الجديدة ،2114/8/11 ،ص ،1محليات.

123

جدول ()19
النمط
1
0
المجموع

جدول ()10
التكرار
0
1
5

عدد الجمل المطابقة

عدد الجمل المخالفة

0

9

 -1خالا ال مط ( )0القاعدة ال حوية ،إذ لب يرد على أي مط من األ ماط التركيبية
السابقة ،فلب يأت خبر " ال َّ
بد" ملد ار مؤوال مجرو ار بحرا الجر "من" الظاهر أو
المقدر.
شكل رقم ()52


33%

ط


67%

122

النتائج
حاولت الباحثة في هذ الدراسة أن ترلد بعض أدوات الربط اللغوية في لحيفة الحياة
"عي ة الدراسة" ،وأن تحدد األ ماط التركيبية التي تأتي علي ا ،وأن تقا على مدى مطابقت ا
للقواعد ال حوية ،أو مخالفت ا ل ا ،وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من ال تالج تجمل ا
الباحثة فيما يأتي:
 أوضحت الدراسة أن استعمال أدوات الربط اللغوية في عي ة الدراسة يتراوح بيناالستعمال المطابق لقواعد ال حو العربي ،واالستعمال المخالا ل ا ،وأوضحت أيضا أن
بعض األدوات ال حوية غاب استعمال ا عن العي ة ،وأن ه اك أدوات طابق استعمال ا
قواعد ال حو العربي ،وبلغت سبة مطابقت ا  %111هي :أداة الشرط الجازمة "م ما"،
وحرا التفسير "أي" ،و "حيث الظرفية" من حيث إضافت ا إلى جملة ،وأما األدوات
التي تتراوح سبة استعمال ا بين مخالفة القواعد ال حوية ،ومطابقت ا فقد بلغت ست
أدوات هي:
جدول ()13
األداة

عدد مرات ورودها في العينة

نسبة المطابقة في االستعمال

الذي

418

%81.18

لن

31

%81

ال

111

%88.4

عدا

1

%81

هل

4

%11

هو

41

%13
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 حلرت الدراسة االستعمال المخالا لألدوات ال حوية في عي ة الدراسة على ال حواآلتي:
 استعمال "عدا" بمع ى اإلضافة والزيادة ،وهي أداة استث اء ت َّ
دل على اإل قاص واإلخراج،
عوضا عن االسب الظاهر المجرور أو
باإلضافة إلى وقوع "عن" الجارة بعدها "عدا عن"
ً
الم لوب.
 مجيء "لن" رابطة في جواب " لو االمت اعية " ب َّ
دال من "الالب" ،ومقابل ذلك استعملت
خالية من "الفاء" الرابطة في الجواب "إن" الشرطية.
 الخلط في استعمال أداتي االستف اب "ال مزة" و "هل" ،ودخول "هل" على "أب" العاطفة
بخالا القاعدة.
 دخول "ال" ال افية على الفعل الماضي من غير تكرارها ،وخروج ا عن في االستقبال
والحال إلى الدعاء.
 التوسع في استعمال " حيث" وخروج ا عن َّ
داللت ا الظرفية المكا ية ،لتؤدي معا ي أخرى
كالتفسير ،والتعليل ،والعطا ،واالستل اا ،والتحقيق.
 لب يتوسط ضمير الفلل "هو" بين معرفتين ،وا ما شاع فلله بين معرفة و كرة ،أو بين
كرتين.
 استعمال الواو الزالدة قبل االسب المولول " الذي" الواقع لفة ،كذلك عدب المطابقة بين
اللفة والمولوا في العدد والج ذ ،فالمولوا مذكر واللفة مؤ ثة ،وقد ورد أيضاً
المولوا جمع واللفة مفرد .وورد كذلك أن المولوا مث ى واللفة مفرد ،باإلضافة
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إلى عدب وضوح جملة الللة والرابط العالد في ا ،كما جاء الضمير الرابط في جملة
الللة مخالفاً للمولوا في الج ذ.
 غابت بعض أدوات الربط ال حوية ،فلب ترد مستعملة في اللحيفة عي ة الدراسة ،هيأداة ال داء "يا" وأداة الشرط غير الجازمة "لما" ،وأداة الجزب "الب األمر" ،فقد بلغت سبة
استعمال هذ األدوات ".%1
والجدول اآلتي يوضح سبة األدوات ال حوية التي خالفت قواعد اللغة:
جدول ()14
األداة

عدد مرات ورودها في العينة

نسبة الخطأ في االستعمال

عدا

1

%81

هو

41

%13

هل

4

%21

ال

111

%11.1

لن

31

%8

الذي

418

%3.41

 رلدت الدراسة أدوات الربط ال لية في العي ة ،وأظ رت أن ه اك تباي اً في استعمال ابين المطابقة والمخالفة ،فمن األدوات التي طابق استعمال ا القاعدة ال حوية ب سبة
 %111هي( :بال ،حيثما ،خشية من ،بسبب ،تيجة لد ،من حيث ،ولو) ،أما األدوات
التي تراوح استعمال ا بين المخالفة والمطابقة ف ي كاآلتي:
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جدول ()11
األداة

عدد مرات ورودها في العينة

نسبة المطابقة في االستعمال

باإلضافة إلى

38

%81.4

بحسب

81

%81

بالرغب من

13

%84.12

وال سيما

28

%12.42

حيث إن

1

%11.1

أن ال  /أالَ

4

%11

3

%11

13

%8

بد
ال َ
ظ اًر إلى

وأما األداتان اللتان خالا استعمال ما القاعدة ال حوية ب سبة  ،%111ف ما( :بحيث،
سواء..أو - .)..يمكن حلر استعمال األدوات المخالا للقاعدة ال حوية في عي ة الدراسة
على ال حو اآلتي:


التردد في كتابة "أن ال" ،و"حسب ما" بين الفلل والولل.



مجيء "وال سيما" خالية من الواو وال في ،وهذا اتجا المحدثين الذي يميل إلى التخفيا
في االستعمال.



فتح همزة "إن" بعد حيث الظرفية ،وعدب تثبيت ال مزة علي ا أحيا اً أخرى.



جر "حيث" الظرفية بحر الجر الباء.



تعدية الملدر "إضافة" بحرا الجر الالب ب َّ
دال من تعديته بحر الجر إلى.



اقتران جواب "بالرغب من" بد "إال" ب َّ
دال من اقت ار ه بالفاء.



تعدية الملدر " ظ اَر" بحرا الجر "الالب" ب َّ
دالً من تعديته بحرا الجر إلى.



تلدر المفعول ألجله بداية الجملة ،وتقدمه على الفعل والفاعل ب َّ
دال من تأخر ع ما.



عطا االسمين بعد "سواء" بد "أو" ب َّ
دال من عطف ما بالواو.
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استعمال التركيب "ال َّ
المؤول المجرور بعد .
بد إلى "...خالياً من الملدر ً

 لب ترد بعض األدوات ال لية في كتب ال حو ،وال في المعاجب القديمة مثل( :باإلضافةإلى) ،ولك ا حافظت على َّ
داللة الفعل الذي اشتقت م ه " الضب والزيادة" ،كذلك تطور
استعمال بعض األدوات ال لية مثل( :بالرغب من) ومجيل ا على أ ماط أخرى زيادة
على التي جاءت في المعاجب ،كما أن بعض األدوات لب ترد في المعاجب القديمة ،وا ما
وردت في المعاجب الحديثة فقط ،واكتسبت َّ
داللت ا الجديدة بفعل التأثر باللغات األخرى
مثل( :بسبب) ،باإلضافة إلى شيوع استعمال الملادر في اللغة كأدوات ربط لية،
واكتساب ا معان جديدة ،وهي لب ترد في المعاجب القديمة ،وا ما وردت في بعض
ظر لد).
المعاجب الحديثة مثلً ( :ا
تطو ار
 ترى الباحثة أن إجازة المجامع اللغوية الستعمال بعض األدوات اللغوية يعد ًلغويا ،فالمعايير التي احتكب القدماء إلي ا تختلا عن معايير ا في العلر الحديث ،وال
سيما تأثر اللغة العربية بغيرها من اللغات ،وتأثر لغة اإلعالب بعامل السرعة التي
عيش ا اليوب ،وما لب تجز مجامع اللغة العربية من استعمال لبعض األدوات ،ولب يرد
في كتب ال حو ،يعد مخالفا للقواعد ال حوية.
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فهرس اآليات القرآنية:
الرقم
1

اآلية
" ولن يتم و أبداً "

السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

البقرة

95

81

البقرة

181

71

البقرة

74

144

البقرة

207

144

166

134
131

2

" فليستجيبوا لي "
" َوِا َّن ِم َا لَ َما َي بِط ِمن َخشَي ِة اللَّ ِه"
اذ من يش ِري َفسه ابتِ َغاء مرض ِ
ات اللَّ ِه"
َ َ َ
" َو ِم َن الَّ ِ َ َ
َ
" وتقطعت ب ب األسباب "

البقرة

1

" ومن حيث خرجت فول وج ك شطر المسجد الحراب "

البقرة

149

1

" وال تحسبن الذين يبخلون بما آتاهب اهلل من فضله هو خي اًر ل ب "

آل عمران

130

97

آل عمران

27-26

111

3
4
1

8

" قل الل ب مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وت زع الملك ممن تشاء

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ك على كل شيء قدير
"

8

" لن ت الوا البر حتى ت فقوا مما تحبون "

آل عمران

92

81

11
11

" يا ليت ي ك ت مع ب فأفوز فو اًز عظيما "

ال ساء

73

111

" ولوال فضل اهلل عليكب ورحمته التبعتب الشيطان "

ال ساء

83

38

12

ال ساء

131

141

14

" وال تقربوا اللالة وأ تب سكارى "
ِ ِ
ِ
َِّ
اء لِلَّ ِه َولَو َعلَى أَ ف ِسكب
آم وا كو وا قَ َّوام َ
َيا أَي َا الذ َ
ين بِالقسط ش َ َد َ
ين َ
ِ
ين"
أَو ال َوال َدي ِن َواألَق َربِ َ

ال ساء

43

41

" ف ل أ تب م ت ون "

المالدة

91

84

11

" وك ت أ ت الرقيب علي ب "

المالدة

117

97

11

" فمن يكفر بعد م كب فإ ي أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من العالمين

المالدة

115

41

األ عاب

112

84

األ عاب

111

143

124

11
88

13

11
18

" لو شاء ربك ما جعلو "
" َوَال تَقتلوا أَوَال َدكب ِمن إِم َالق"

" اهلل يعلب حيث يجعل رسالته "

األ عاب

21

" وقالوا م ما تأت ا من آية لتسحر ا ب ا فما حن لك بمؤم ين "

األعراا

132

21

" ولباذ التقوى ذلك خير "
َّالةَ إَِّا َال ِ
َِّ
ون بِال ِكتَ ِ
ضيع أَج َر
اب َوأَقَاموا الل َ
ين ي َمسك َ
"والذ َ
ِِ
ين"
المللح َ

األعراا

26

40

األعراا

170

40

األعراا

181

73

18

22
23

" ومن يضلل اهلل فال هادي له "

122

24

" إن كان هذا هو الحق "

األ فال

32

88

21

" فا بذ إلي ب على سواء "
ك َفلَيف َرحوا"
فَبِ َذِل َ

األ فال

58

118

21

يو ذ

11

81

21

" فلما ذهب عن إبراهيب الروع وجاءته البشرى يجادلَّ ا "

هود

74

78

28

" يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي "
الرِحيب"
" إَِّه ه َو ال َغفور َّ

هود

44

111

يوسا

88

88

31

ا"
َ"وتَ َولَّى َع ب َوقَ َ
َسفَى َعلَى يوس َ
ال َيا أ َ

يوسا

84

114

31

" أل ك أل ت يوسا "

يوسا

90

83

يوسا

28

114

الرعد

16

83

28

32
33

" يوسا أَع ِرض َعن َه َذا"
" قل هل يستوي األعمى والبلير اب هل تستوي الظلمات وال ور أب
جعلوا هلل شركاء "

34

" فسجد الماللكة كل ب أجمعون "

الحجر

30

41

31

" إلى المسجد األقلى الذي بارك ا حوله "

اإلسراء

1

41

31

" فلما جاكب إلى البر أعرضتب "

اإلسراء

67

18

31

َّالةَ لِدلَّ ِ
وك َّ
الشم ِ
ذ"
أ َِقِب الل َ
" حتى ت زل علي ا كتاباً قرؤ "

اإلسراء

78

144

اإلسراء

93

41

الك ا

39

88

7

11
81

38
38
41

" إن ترن أ ا أقل م ك ماالً وولدا "

"فلعلك باخع فسك على آثارهب إن لب يؤم وا ب ذا الحديث أسفا"

الك ا

41

" آتو ي أفرغ عليه قط ار "

الك ا

96

42

" فأبوا أن يضيفوهما "

الك ا

77

122

43

" فخشي ا أن يرهق ب طغيا اً وكف ار "

الك ا

80

111

مريب

98

81

مريب

21

81

طده

93-92

113

األ بياء

69

111

األ بياء

22

38

الحج

73

81

39

11

1

114

44

" هل تحذ م ب من أحد أو تسمع ل ب رك از "
" َفلَن أ َكل َب الَيوَب إِ ِسيا"
" قال يا هارون ما م عك إذ رأيت ب أال تتبعن "

41
48

" يا ار كو ي برداً وسالماً على إبراهيب "
" لو كان في ما آل ة إال اهلل لفسدتا "

48
11

" لن يخلقوا ذباباً "

" ثب ليقضوا تفث ب "

الحج

11

" يا أي ا ال اذ اتقوا ربكب إن زلزلة الساعة شيء عظيب "

الحج

41
41

121

12

ماء فتلبح األرض مخضرة "
" ألب تر أن اهلل أ زل من السماء ً
" أهذا الذي بعث اهلل رسوال "

الفرقان

14

" ال يفلح الكافرون "

الفرقان

111

القلص

17

82

القلص

11

34

الع كبوت

65

18

الع كبوت

12

11

36

38
18

13
11
11

ِ
علي فلن أكون ظ ي اًر للمجرمين "
" قال رب بما أ عمت َ
" لَوَال أَن َرَبطَا َعلَى َقلبِ َا"

الحج

63

41

41

41
13

11

" فلما جاهب إلى البر إذا هب مشركون "
َ"ولَح ِمل َخطَ َاياكب"
" وان تلب ب سيلة بما قدمت أيدي ب إذا هب يق طون "

الروب

11

" فلما جاهب إلى البر فم ب مقتلد "

لقمان

32

11

" وتخشى ال اذ واهلل أحق أن تخشا "

األحزاب

37

111

12

" وهل جازي إال الكفور "
" ال ِفي َا َغول "
" في سواء الجحيب "

سبأ

17

83

اللافات

41

13

اللافات

55

118

11

" أليذ اهلل بكاا عبد "

الزمر

36

83

11

" أن ال تخافوا وال تحز وا "

فللت

30

113

11

" ليقض علي ا ربك "

الزخرا

77

11

18

" وفي ا ما تشت يه األ فذ "

الزخرا

71

41

18

" هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان "

الرحمن

60

84

11

الواقعة

11

84

12

ض َع َا لِألََ ِاب"
ض َو َ
" َواألَر َ
اما"
" لَو َ َشاء لَ َج َعلَا حطَ ً

الرحمن

55

143

" لي فق ذو سعة من سعته "

الطالق

7

11

13

" الحاقة ما الحاقة "

الحاقة

2-1

41

14

" وا ه كان يقول سفي ا على اهلل شططا "
للَّى "
ل َّد َ
ق َوَال َ
" فَ َال َ
" هل أتى على اال سان حين من الدهر "

الجن

4

41

القيامة

31

13

اال سان

1

84

11

" وأما من خاا مقاب ربه و ى ال فذ عن ال وى فإن الج ة هي

ال ازعات

41-40

41

18
18

13
14

11

11
11

المأوى "
18

" هل في ذلك قسب لذي حجر "

الفجر

5

84

18

"يا أيت ا ال فذ المطمل ة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"

الفجر

28

114

81

" قل هو اهلل أحدد "

اإلخالص

1

41

120

فهرس األشعار:
الرقم
1

البـيت

رقم الصفحة
28

مه عاذلي ف الما لن أبرحا

بمثل أو أحسن من شمذ الضحى

8

فده بالعقود واإليمان وال سيما

عقد وفاء به أعظب القرب

111

3

فلما دخل ا أضف ا ظ ور ا

إلى كل حاري قشيب مشطب

188

1

ال بارك اهلل في الغوا ي هل

يلبحن إال ل ن مطلب

82

5

يا أبجر بن أبجر يا أ تا

أ ت الذي طلقت عاب جعتا

105

6

لن د ما رأيت أبا زيد مقاتال د

أدع القتال وأش د ال يجا

28

8

فيا رب إن لب تقسب الحب بي ا

سواءين فاجعل ي عن حب ا جلدا

101

2

ولقد خشيت بأن من تبع ال وى

سكن الج ان مع ال بي محمد

112

1

ح ت ي حا يات الدهر حتى

كأ ي خاتل يأدو لليد

1

10

تموت طو ار وتحيا في أسرت ا

كما تقلب في الربط المراويد

31

11

يا لع ة اهلل واألقواب كل ب
أَمر م ِشيحاً َم ِعي ِفتية
وا ي لتعرو ي لذكراك هزة
ِ ِ
دار َمي َعلى البِلَى
َأال يا اسلَمي يا َ
تمل ال دامى ما عدا ي فإ ي

واللالحين على سمعان من جار
ِ
ِ
حاسر
فمن بين مؤد ومن

105

كما ا تفض العلفور بلله القطر
َوال از َل م َال بِ َجرعالِ ِك القَطر
بكل الذي ي وى ديمي مولع
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5

األزهري ،خالد بن عبد اهلل(ت922ه) ،شرح التلريح على التوضيح ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
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عبد الكريب سعودي.
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حسن ،عباذ ،ال حو الوافي ،ط ،12دار المعارا.
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بالجامعة األمريكية ،القاهرة.1997 ،
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حماسة،محمد ،ب اء الجملة العربية ،دار غريب ،القاهرة.0223 ،
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حميدة ،ملطفى ،ظاب االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،ط ،1مكتبة لب ان ،بيروت.1997 ،
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ابن ح بل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد(ت021ه) ،مس د اإلماب أحمد بن ح بل ،ت :شعيب األر اؤوط
وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة.0221 ،
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الخوارزمي ،محمد بن أحمد أبو عبد اهلل(ت387ه) ،مفاتيح العلوب ،ت :إبراهيب األبياري ،ط ،0دار الكتاب
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الدقر ،عبد الغ ي ،معجب القواعد العربية في ال حو والتلريا ،ط ،1دار القلب ،دمشق.1982 ،
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ذو الرمة ،الديوان ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت.1992 ،

51
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العربي.
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الزمخشري ،أبو القاسب محمود بن عمر(ت238ه) ،أساذ البالغة ،ت :محمد باسل عيون السود ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بيروت.1998 ،
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 ،------المفلل في ل عة اإلعراب ،ت :علي بو ملحب ،ط ،1مكتبة ال الل ،بيروت.1990 ،
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زهير بن أبي سلمى ،الديوان ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت.1988 ،
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الزهيري ،بيل ،معجب األدوات ال حوية في العربية ،ط ،1مكتبة لب ان ،بيروت.0228 ،
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الساقي ،فاضل ،أقساب الكالب العربي من حيث الشكل والوظيفة ،مكتبة الخا جي ،القاهرة.1977 ،
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مؤسسة الرسالة ،بيروت.
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سيبويه ،عمرو بن عثمان(ت181ه) ،الكتاب ،ت :عبد السالب هارون ،ط ،3مكتبة الخا جي ،القاهرة.1888 ،
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السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين(ت811ه) ،اإلتقان في علوب القرآن ،ت :محمد أبو الفضل
إبراهيب ،ال يلة العامة للكتاب.1814 ،
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 ،-------األشبا وال ظالر في ال حو ،ت :عبد العال سالب مكرب ،ط ،1مؤسسة الرسالة.1881 ،
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 ،------همع ال وامع في شرح جمع الجوامع ،ت :عبد الحميد ه داوي ،المكتبة التوفيقية ،ملر.
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الشاذلي ،أبو السعود حس ين ،األدوات ال حوية وتعدد معا ي ا الوظيفية ،ط ،1دار المعرفة الجامعية ،القاهرة،
.1888

18
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الشريا ،محمد حسن ،معجب حروا المعا ي في القرآن الكريب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت.1881 ،

اللبان ،أبو العرفان محمد بن علي(ت1211ه) ،حاشية اللبان على شرح األشمو ي ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بيروت.
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َّ
عادل سليمان ،مطبعة المد ي ،القاهرة.
الطالي ،حاتب ،الديوان ،ت:

19

طرفة بن العبد ،الديوان ،ت :م دي الر الدين ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت.2112 ،
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عبيد اهلل بن قيذ الرقيات ،الديوان ،ت :محمد يوسا جب ،دار لادر ،بيروت.

15

العد ا ي ،محمد ،معجب األغالط اللغوية المعالرة ،ط ،1مكتبة لب ان.1888 ،

11

ابن علفور اإلشبيلي ،أبو الحسن علي بن مؤمن(ت118ه) ،شرح جمل الزجاجي ،ت :فواز الشعار ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.1888 ،
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 ،-------المقرب ،ت :أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل الجبوري ،ط.1881 ،2

ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن(ت729ه) ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ت :محمد محيي الدين
عبد الحميد ،ط ،02دار التراث ،القاهرة.1982 ،

17

 ،--------معجب اللغة العربية المعالرة ،ط ،1عالب الكتب ،القاهرة.0228 ،
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أبو علي الفارسي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار(ت377ه) ،اإليضاح العضدي ،ت :شاذلي فرهود ،ط،1
مطبعة دار التأليا.1929 ،

11

عمر ،أحمد مختار ،معجب اللواب اللغوي ،ط ،1عالب الكتب ،القاهرة.0228 ،

32

ابن فارذ ،أحمد بن زكريا(ت392ه) ،معجب مقاييذ اللغة ،ت :عبد السالب هارون ،دار الفكر.1977 ،

39

الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد(ت027ه) ،معا ي القرآن ،ت :أحمد يوسا ال جاتي ومحمد علي ال جار،
ط ،1دار الملرية للتأليا والترجمة ،ملر.

30

الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد(ت172ه) ،العين ،ت :م دي المخزومي وابراهيب السامرالي ،دار

ومكتبة ال الل.
35

فليش ،ه ري ،العربية الفلحى دراسة في الب اء اللغوي ،تعريب وتحقيق عبد اللبور شاهين ،ط ،1مكتبة
الشباب.1922 ،

31

الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب(ت817ه) ،القاموذ المحيط ،ت :مكتب تحقيق التراث في

مؤسسة الرسالة ،ط ،8مؤسسة الرسالة ،بيروت.
31

الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي(ت772ه) ،الملباح الم ير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية،
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بيروت.
33

قباو  ،فخر الدين ،إعراب الجمل وأشبا الجمل ،ط ،2دار القلب العربي ،حلب.1989 ،

37

قيذ بن الملوح ،الديوان ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت.1992 ،

38

ابن قيب الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شمذ الدين(ت722ه) ،بدالع الفوالد ،دار الكتاب العربي،

بيروت.
31

لبيد بن ربيعة ،الديوان ،دار لادر ،بيروت.
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ابن يعيش ،موفق الدين أبو البقاء(ت223ه) ،شرح المفلل ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت.0221 ،
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البحوث والدوريات:
عودة خليل أبو عودة ،حيث بين قواعد ثبات اللغة وتطور لور االستعمال ،مجلة جامعة

1

دمشق ،مجلد ،02العددان.0228 ،0+1:
محمد خان ،األدوات ال حوية ب يت ا ووظيفت ا ،مجلة كلية اآلداب والعلوب اإل سا ية

2

واالجتماعية ،جامعة بسكرة ،الجزالر ،عدد.0229 ،2
الرسائل الجامعية:
9

عبد اهلل حسن ،حروا المعا ي بين األداء اللغوي والوظيفة ال حوية ،أطروحة تقدب ب ا
الباحث ل يل درجة الدكتو ار في اللغة العربية ،جامعة ج وب إفريقيا.0212 ،

0

عيب عمار ،أدوات الربط في العربية أ واع ا ووظالف ا ،رسالة تقدب ب ا الباحث ل يل
درجة الماجستير في اللغة العربية وآداب ا ،جامعة القديذ يوسا ،بيروت.0227 ،
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ورة ب ت سليب الج ي ،ال روي ال حوي من خالل كتابه األزهية في علب الحروا،
رسالة تقدمت ب ا الباحثة ل يل درجة الماجستير ،جامعة أب القرى ،مكة المكرمة،
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حرف التفسير ّ
التاريخ
8/3

رقم

الصفحة
3

الجملة التي وردت فيها األداة

عنوان

الصفحة
محليات

فيما ولل عدد المد يين الفلسطي يين المشردين إلى أكثر من
 411.111شخص ،أي ربع سكان قطاع غزة.

محليات

َّ
المعدل الطبيعي لإل جاب في
وتشير إحلاليات و ازرة اللحة إلى أن
َّ
بمعدل  14ألا
قطاع غزة يلل ل  4111طفل وطفلة ش ريا أي

8/13

1

محليات

ومجموع الطلبة المسجلين في بكالوريوذ التربية ولل الى ( 18114

8/1

8

محليات

8/11

8

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/3

18

م وعات

8/3

18

م وعات

8/1

11

الرياضية

8/11

طفل س ويا

) طالبا وطالبة في الضفة وغزة م ب (  ) 21181طالبا و( 48118
) طالبة أي ب سبة  11 %ا اث.
ويقول الليدلَّي قاسب أبو ش ال أن أزمة الليدلَّيات ليست في قص
الدواء وا ما في عدد الساعات التي يستطيع الليدلَّي أن يفتتح في ا
ليدلَّيته ،فجميع الليدلَّيات تعمل ب لا دواب فقط أي الفترة
اللباحية وتغلق أبواب ا بحلول المغرب،
سجل المؤشر الرليسي لبورلة فلسطين أمذ ا خفاضا طفيفا مقدار
 1,11قطة أي ما سبته  % 1,13وسط تداوالت عادية.
سجل المؤشر الرليسي لبورلة فلسطين أمذ ارتفاعا طفيفا مقدار
 1,24قطة أي ما سبته  % 1.11وسط تعامالت ضعيفة.
والل مؤشر القدذ لعود لليوب الثا ي على التوالي مسجال ارتفاعا
مقدار
 3,11قطة أي ما سبته  % 1,13وسط تداوالت ضعيفة.
وقالت الشركة إ ا ت وي طرح سيارت ا الجديدة في أسواق أميركا
الشمالية بعد ذلك بس ة ،أي في عاب 2111
ودعيت ام ات من مدن اخرى في العالب الى المشاركة في عمليات
ارضاع جماعي الطفال ن ب دا تحطيب الرقب القياسي اي "اكثر من

 14133طفال" يرضعون في الوقت عي ه ،بحسب الملدر فسه.

وأ ى افاذ الموسب الماضي كأفضل حارذ في الليغا حي ما كان
بلفوا ليفا تي اإلسبا ي ،حيث تلدى ل  111كرة ودخل مرما 38
هدفا ،أي أن سبة دقته بلغت 81.1 %

177

...من ا تقال الالعب اإلكوادوري في كا ون ثان الماضي إلى فريق

8/1

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

وت ت ي عقوبة سواريز في  21تشرين األول المقبل اي في اليوب الثا ي

8/8

11

الرياضية

ويبدأ الم تخب االميركي حملة الدفاع عن لقبه بمواج ة ف ل دا في اليوب

8/11

11

م وعات

الجزيرة اإلماراتي مقابل سبعة ماليين يورو ،فضال عن لا مليون
يورو لظ ور لوكوموتيا في الدوري األوروبي ،أي بإجمالي 8.1

ماليين يورو.

من المرحلة التاسعة للدوري االسبا ي

االول من البطولة التي ستقاب سخت ا المقبلة بعد  1اعواب وليذ ،4اي

في  2118لتفادي اقامت ا في العاب فسه لمو ديال كرة القدب.

أجرت شركة  Abtتعديالت على سيارة أودي؛  1 Sيث تمت زيادة قوة
السيارة اللغيرة من  111كيلووات 231 /حلان إلى  228كيلووات/
 311حلان ،أي بزيادة قدرها 34 %
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حيث الظرفية
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي وردت فيها األداة

عنوان

الصفحة

وا تشر هذا ال وع من التحديات في االياب االخيرة على

8/3

18

م وعات

8/3

18

م وعات

8/1

13

عربي و
دولي

وتتشارك عرسال حدودا طويلة مع م طقة القلمون السورية حيث تدور معارك بين

مقاتلين متحل ين في الجرود

8/3

13

عربي و

وهذا هو واقع الحال خلولا في طرابلذ حيث استؤ فت المعارك السبت حول

8/3

8

محليات

و ظب المركز وقفة احتجاجية على دوار الم ارة في مدي ة راب اهلل ،حيث رفع

8/11

13

عربي و
دوليي

يتوالل قل المساعدات اإل سا ية الى اقليب كردستان ،شمال العراق ،حيث لجأ

االا ال ازحين اثر تقدب مقاتلي ت ظيب "الدولة االسالمية"

8/11

13

عربي و
دولي

وترك لالح الرلاسة بموجب اتفاق بوساطة خليجية ل قل السلطة حيث خلفه البه

عبد ربه م لور هادي.

8/11

13

عربي و

دولي

ورفع المتظاهرون الفتات كتب علي ا "ال قاعدة جديدة" وتجمعوا اماب القاعدة
االميركية في "كامب شواب" حيث بدأت اشغال ب اء مدارج جديدة ل بوط واقالع

8/13

11

تتمات

وسيترأذ اللج ة ولياب شاباذ وهو استاذ قا ون دولي في ل دن .ويعد معاديا

8/1

3

محليات

"فيسبوك" حيث يتحدى مستخدمون الدقاء ل ب الحراق اجسادهب او سكب ميا
مجلدة علي ب.

وفي بعض الدول تعدى األمر التظاهرات الشعبية إلى مواقا جدية،
كما حدث في دول أميركا الالتي ية ،حيث أعل ت كل من السلفادور وتشيلي

والبيرو والب ارزيل واإلكوادور ،سحب سفرال ا من تل أبيب احتجاجا على العدوان

اإلسراليلي على غزة،

دولي

المطار بعد هدوء سبي الجمعة .وسمع دوي اال فجارات والطلقات حتى وسط

العالمة
المشاركون اإلعالب الفلسطي ية والشعارات باللغتيين العربية واإل جليزية

الطالرات في اراض يجري توسيع ا حو البحر.

السراليل حيث أعرب عن رغبته في رؤية رليذ الوزراء االسراليلي ب يامين
ت ياهو اماب المحكمة الج الية الدولية.

وأعربوا عن خيبت ب وتجربت ب المريرة بتحيز القضاء اإلسراليلي لإلسراليليين على
حساب الفلسطي يين ،وذلك وسط تواجد عسكري إسراليلي مكثا ،حيث جلبت

179

المحكمة قوات خالة استعداداً لقمع أي فعل.

8/11

11

االقتلادية أعلن اإلحلاء الفلسطي ي أمذ ،جدول غالء المعيشة لش ر تموز حيث ش دت

8/11

11

االقتلادية هذا االرتفاع الحاد في قطاع غزة جاء تيجة الرتفاع أسعار الخض اروات الطازجة

8/11

11

تفاعا ب سبة %
االقتلادية ش ر رمضان المبارك سجلت أسعار المست لك في الضفة ار ً
 1,81متأثرة بارتفاع أسعار السلع األساسية حيث ارتفعت أسعار الدواجن

8/11

11

تفاعا ب سبة ،%1,11تيجة الرتفاع أسعار
االقتلادية كما سجلت األسعار في القدذ ر ً
السلع خالل ش ر رمضان المبارك ،حيث ارتفعت أسعار الخض اروات الطازجة

8/11

11

8/11

11

8/11

11

8/11

11

8/11

11

8/11

18

تفاعا حاداً بسبب
أسعار السلع األساسية في الرقب القياسي ألسعار المست لك ار ً
العدوان االسراليلي

ب سبة  11,81 %حيث ارتفع سعر الباذ جان ب سبة 318,11 %

الطازجة ب سبة 8,11 %

ب سبة ...
االقتلادية يعود السبب الرليسي الرتفاع األسعار في األراضي الفلسطي ية بشكل أساسي
الرتفاع أسعار السلع االساسية بسبب العدوان اإلسراليلي على قطاع غزة ،حيث
سجلت أسعار الخض اروات الطازجة ارتفاعا ب سبة 21,41 %

االقتلادية وأوضح الحسي ي أ ه تب قل الكرفا ات إلى داخل مب ى المستشفى ،لتبدأ في
استقبال مرافقي المرضى والجرحى الذين يعا ون من مشكلة إيجاد مكان لل وب.
وذكر الحسي ي أن المستشفى يستقبل بشكل يومي ما ال يقل عن عشرة جرحى
محولين من القطاع ،حيث ولل العدد حتى لباح أمذ إلى تسعة وستين
جريحا

االقتلادية وأشاد الحسي ي بالخطوة الكريمة التي أقدمت علي ا الحكومة التركية ،والمتمثلة
بفتح مستشفيات ا أماب الجرحى الفلسطي يين ،حيث تب إفراغ أربعة م ب إلى أ قرة
عبر الخطوط الجوية التركية

االقتلادية ولرح أمين سر ال قابة جواد الدبذ أن ال قابة قامت أمذ بتسيير ثالث شاح ات
كبيرة إلى قطاع غزة ،كمساهمة م ا لمسا دة اخوت ا واهل ا في غزة ،وذلك
بالت سيق والتعاون مع األو روا ،حيث شملت الشاح ات على مواد غذالية وتموي ية

وغيرها

االقتلادية ورحبت مؤسسات الجالية الفلسطي ية في الواليات المتحدة بقرار الشامي واعتبرته
طليعيا يعكذ تمسك أب اء الشعب ا لفلسطي ي بحقو ق ب وأرض ب حيثما وجدوا
االقتلادية أوضح ل "الحياة االقتلادية" أن أزمة السكن قالمة قبل الحرب ظ اًر لتوقا

اإلعمار بفعل م ع إسراليل إدخال مواد الب اء وازدادت لعوبة مع بدء الحرب

182

الجارية ،حيث سارع المواط ون من سكان الم اطق الشرقية إلى استلجار الشقق
القليلة

االقتلادية وقال الفتيا ي ان ال ضال الفلسطي ي عبر التاريخ لب يقتلر على حمل السالح

8/11

18

8/11

18

8/11

18

االقتلادية يستعرض التقرير في كل عاب مجموعة من القضايا التي تخص أداء االقتلاد الفلسطي ي ،حيث

8/11

18

االقتلادية واستعرض التقرير المساعدات المقدمة من األو كتاد إلى الشعب الفلسطي ي،

8/11

18

8/11

18

8/11

18

8/11

18

8/11

18

8/11

18

االقتلادية ولكن كان ل مجية االحتالل أعداء الزيتون رأي آخر حيث قلفت مدافعه األرض

8/11

18

االقتلادية  ...تيجة قلا خطوط الميا المغذية ل ا وتدمير آبار الري ،مبي ا أن إ تاجية

حيث أخد عدة اشكال م ا الرسب والشعر والفن...
االقتلادية واكد المشاركون في الحملة ضرورة احداث تغيير في ثقافة الفرد وم ظومة سلوك االفراد في
االست الك وجعل ا م ظومة وط ية ذات طابع مقاوب حيث سيتب است داا ثالث فلات خالل
الحملة...

تطرق في عاب  2113إلى اآلفاق االقتلادية والسياسية السلبية...

حيث يشارك األو كتاد في الج ود اإل مالية الفلسطي ية م ذ حو ثالثة عقود
االقتلادية واضاا حجة أن المؤسسة ستعمل وبشكل دؤوب على الدار الموالفات
والتعليمات الف ية االلزامية الالزمة والضرورية لما ل ذ التعليمات من أهمية
بال سبة للسوق الفلسطي ي من حيث حماية المست لك اوال ومن اجل م ح ش ادات

الجودة والمطابقة

االقتلادية وتحدث فيغو ما ك-قالد الفريق االوروبي والخبراء العاملون في المشروع
بالمؤسسة عن علب القياذ واالعتماد ،حيث قدب شرحا عن علب القياذ واهميته
ومدى تفاعله مع المكو ات االخرى للع الر األساسية للجودة

االقتلادية وقدمت ب .شروق المرقط آليات الحلول على عالمات الجودة وفوالدها من
حيث فتح اسواق جديدة اماب الم تجات الحاللة على تلك العالمات وتعزيز ثقة
المست لك ب ا.

االقتلادية أشجار الزيتون ال ا حظ ا من همجية العدوان اإلسراليلي وطالراته الحربية مثل ا
مثل كل شيء في غزة حيث كا ت من ضمن ب ك األهداا اإلسراليلية،
االقتلادية يقول المواطن أبو حساب عقد والدي ق ار ي عاب  2111على طريقته الخالة،
حيث غرذ شجرتي زيتون في أرض ا شرق مدي ة غزة وأطلق اسمي واسب زوجتي
على كل شجرة م ما

ودمرت أشجار الزيتون وذكريات ا مع ا.

أرضه من محلول الزيتون ستتراجع لعشر س وات حيث أشجار الزيتون من

181

األشجار المعمرة ولكي
وأعربوا عن خيبت ب وتجربت ب المريرة بتحيز القضاء اإلسراليلي لإلسراليليين على

8/1

3

محليات

8/13

23

الرياضية

8/13

23

الرياضية

8/13

23

الرياضية

8/13
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ويعتبر الماهر أحمد ماهر من أبرز العبي خط الوسط في فلسطين حيث لعب
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23

الرياضية

وأشار رليذ االكاديمية فراذ ابو ميالة ان االفتتاح الرسمي للبطولة سيكون

8/13

1

السياسية

حساب الفلسطي يين ،وذلك وسط تواجد عسكري إسراليلي مكثا ،حيث جلبت
المحكمة قوات خالة استعداداً لقمع أي فعل

أجتمع المدرب فادي محيسن العيساوي مدرب مركز العيساوية الرياضي للكراتيه

 ،مع المدرب المقدسي القدير عمران عبد العزيز خالل زيارته للمدي ة المقدسة
قادما من دبي حيث يقيب

...ان فلسطين تتألق في هذ البطولة بفضل ال تالج الرالعة التي حقق ا عطا اهلل
داود وميشيل يو ذ واحمد شبيطه وب اء مسودة .وكذلك بال سبة لإل اث حيث

تقدب ا وار البزور مستوى متقدب

أشاد رليذ االتحاد الفلسطي ي للكرة الطالرة ري يه زمبيل بالعالقات المتي ة التي
سج ا االتحاد مع العديد من الدول المتقدمة...حيث بدأت هذ العالقات تؤتي

ثمارها من خالل استضافة العبين ومدربين فلسطي يين في العديد من الدول
اللديقة العربية

ش دت الساعات األخيرة تحركات كبيرة لأل دية ،من اجل تعزيز لفوف ا بعدد من
الالعبين ،قبل بدء الم افسات المحلية فور اإلعالن عن الموعد الجديد ل ا .حيث
ش دت الساحة الرياضية ت قالت عديدة بين الالعبين

هذ الرعاية التي تمثلت بتقديب ب ك اإلسكان الزي الكامل مع كامل األدوات
والمعدات الرياضية الالزمة لفريق الكرة في ال ادي ،وذلك دعما من إدارة الب ك
لل شاط الرياضي في فلسطين .حيث قاب الل سجدية مدير ب ك اإلسكان– فرع
الخليل بتقديب هذا التبرع السخي إلدارة ادي
في اديه األب شباب الظاهرية

علر يوب الجمعة في تماب الساعة الرابعة عل ار حيث سيقص شريط البطولة

فريقا الوحدات وال ادي األهلي

من ج ة اخرى ،دعت الم ظمة الى اجتماع للج ات الما حة من أجل اعادة
اعمار قطاع غزة حيث ادت الحرب الى خسالر تتراوح بين اربعة وستة مليارات
دوالر بحسب و ازرة االقتلاد الفلسطي ية.
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11

الرياضية

الوزراء رامي الحمد اهلل ووزراء في دول الم ظمة البالغ عددها  11دولة "وليذ
ل ا من هدا سوى استللال الوجود الفلسطي ي من حيث هو" .كما رفض وزير

الخارجية السعودي تأييد الدول الغربية لحق

وأفاد ش ود عيان ،بأن الطفل الش يد كان متواجدا أماب م زله في المخيب ،وفجأة
سقط على األرض ،حيث قامت قوات االحتالل بق له برلالة متفجرة في
البطن،

وشيع جثمان الش يد الطفل في المخيب بمشاركة جماهير غفيرة من أهالي
المحافظة وشخليات ا المختلفة ،حيث ردد المشيعون ،وسط مشاعر الحزن

والغضب ،ال تافات الم ددة

المحالت ش ادات خلو من هذ البضالع وسيعلن ع ا بالتلفزة واإلعالب المحلي.

اإلسالمية ،حيث تست دا من خالل خدمة االجارة ش ارء ومن ثب تأجير الماكي ات
واآلالت والسيارات ووسالل ال قل وخطوط اإل تاج

االقتلادية ...ووضع وسب العالمة على الم تج ،حتى تزيد ثقة المواطن به ،وعلى من ال
يملك هذ العالمة ،التوجه ل ا للحلول علي ا ،ف ي تعود عليه بال فع ،من حيث
ضمان ثقة المست لك ووضع ا كأولوية في العطاءات والمشتريات

االقتلادية فإن قطاع إ تاج األلبان في فلسطين قطاع واعد ،ويحظى بأولوية لدى المؤسسة،
حيث يوجد  21مل عا ومعمال لأللبان ،م ا ثما ية ملا ع حاللة على ش ادة
الجودة الفلسطي ية،

واضاا بعدها مطعما وف دقا الى المتحا ثب قاب بدمج بعض القطع األثرية في
الوسط :حيث جلب ركالز شرفة المطعب من خط السكك الحديدية القديب في غزة.
ويخطط الوزير إلعادة فتح الحماب الذي اضطر إلغالقه بعد ا َّ
دالع الحرب حين
التولل الى وقا دالب إلطالق ال ار .واكد ا ه سيشجع الغزيين على العودة الى
الحماب لالسترخاء حيث سيقوب بتخفيض سعر الدخول للحماب الى ال لا "من

باب التضامن مع ال اذ".

وعلمت ملادر مؤكدة ،أن المدرب المخضرب سعيد أبو الطاهر ,هو األقرب
لخالفة فراذ أبو رضوان في تدريب فريق شباب الخضر .حيث دخلت إدارة
الخضر بمفاوضات جادة من اجل موافقة ابو الطاهر على تدريب الفريق
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وقال سعيد العموري المدير االداري للمركز أن قالمة التعزيز في المركز من
العبين متواللة حيث سيعلن في القادب من االياب عن لفقات جديدة سترفع
عدد الالعبين في لفوا الفريق ل حو  21العبا

يوالل م تخب ا االولمبي تحضيراته القوية للمشاركة في بطولة أسياد آسيا المقرر
إقامت ا في مدي ة إ شيون في كوريا الج وبية من  18أيلول إلى  4تشرين أول
2114حيث خاض الم تخب معسك ار محليا ،تحت قيادة الكابتن عبد ال الر

بركات

تراجع م تخب ا الوط ي الفلسطي ي  3مراتب للخلا ،في تل يا االتحاد الدولي
"فيفا" الجديد ،وذلك عن ش ر تموز .حيث لب يخض الوط ي خالل الش ر
الماضي ،أي مباراة دولية ضمن أج دة الفيفا،

وسيستقبل ملعب فيلودروب مدربه الجديد االرج تي ي مارسيلو بيلسا ع دما يقود
مرسيليا اماب مو بلييه حيث سيبحث الفريقان عن تحقيق اول فوز في الدوري
وسيترأذ اللج ة ولياب شاباذ وهو استاذ قا ون دولي في ل دن .ويعد معاديا
السراليل حيث أعرب عن رغبته في رؤية رليذ الوزراء االسراليلي ب يامين
ت ياهو اماب المحكمة الج الية الدولية.

كرمت و ازرة الخارجية سفراء الب ارزيل وتشيلي وف زويال واألرج تين واالكوادور
واالوروغواي على مواقا بالدهب المشرفة من العدوان االسراليلي على أب اء
شعب ا في قطاع غزة ،حيث استقبل وكيل الو ازرة د .تيسير جرادات والسفير حس ي

عبد الواحد

عقد وزير اللحة د .جواد عواد امذ اجتماعا مع مدير إقليب شرق المتوسط
لم ظمة اللحة العالمية د.عالء علوان وذلك بحضور وكيل و ازرة اللحة د.
ع ان الملري ومدير عاب الشؤون المالية عبد الكريب حماد ة ,حيث دعا عواد

الى حشد الدعب للقطاع اللحي في غزة

فقد أعل ت الملادر الطبية عن استش اد مواط ة والابة أفراد أسرت ا في غارة
جوية على م زل ب شرق خان يو ذ ،حيث قلا طالرات االحتالل م زل
المواطن أيمن بركة في بلدة ب ي س يال

فقد اسفر قلا الدراجة ال ارية 'كتكوت' عن استش اد مواط ين هما ،وهب :حسن

حسين كوارع (  24عاما) وعمر محمد جربوع (  21عاما) ،بي ما اليب

احسان محروذ األغا  23عاما ،بالابة حرجة ،حيث وللت جثامين الش داء

اشالء متفحمة.

كما اليب  11مواط ا بجروح بين متوسطة وبليغة في الغارات األخيرة ،بي ب
عدد من األطفال وال ساء ،حيث ادخلوا جميعا الى المستشفيات لتلقي العالج.
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وكان لقطاع غزة مي اء قبل االحتالل عاب  1811حيث كان يتب تلدير الفواكه
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زار وزير الخارجية رياض المالكي ،برفقة سفيرة دولة فلسطين لدى ف زويال لي دا
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لما تحمله هذ الوالية من معا ي ال لر والكرامة الف زويلية ،حيث حدثت آخر
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كرمت مديرية التربية والتعليب في الخليل ،وج وب الخليل ،في احتفالين م فللين،
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َّ
معدل 81 %حيث« ،فوج
أما تربية الج وب ،فقد كرمت الذين حللوا على

8/13

1

محليات

ويتوزع الطلبة في هذا الجامعات والكليات على تخللات مختلفة علمية وتق ية

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

علماء هذ األمة ،ول ذا الشعب الذي يعيش في حلار ظالب وقاتل م ذ ، 48وال
يملك اال العلب ،حيث سجلت سبة العلب بين اب اء شعب ا 111 %
ولب يتمكن ا لرهبان الفر سيسكان ،من استعادة مب اهب ،إال في حزيران 1888
وبشكل جزلي ،حيث تب تجديد ليكون زال للحجاج.
وأوضحت امين سر الجمعية ار ية أن االلتفاا الشعبي حول هذا ال شاط
والحضور يعكذ مدى االلتفاا حول شعار التوحد مع المحافظات ...حيث
تحولت االمسية إلى قاش مجتمعي من ربات البيوت وسيدات االعمال

والحمضيات م ه إلى جميع أ حاء العالب

لبح أمذ االول ،محافظة أراغوا الف زويلية ،حيث استقبل ما المحافظ طارق

العيسمي.

معركة تحرر ف زويلي في هذ الوالية والتي سميت باسب معركة ال لر.

أمذ ،الطلبة المتفوقين في امتحان الثا وية العامة ل ذا العاب ...حيث أدان
المشاركون والمتحدثون العداون االحتاللي على القطاع

اللمود والتحدي لرة لغزة» وأطلقت علي ب بلغ عددهب  311طالب وطالبة.
وم ية وا سا ية وطبية ،حيث يسجل  121طالبا م ب  11دكتوراة ،في
الجامعات التقليدية 311و  1ماجستير ،و  118دبلوما عاليا

واكدت ضرورة المراجعة اليومية لما تلدر الغرفة المركزية وتعل ه من احتياجات
ملحة ألهل ا في قطاع غزة ،حيث إن هذ االحتياجات في حالة تغير يومي

مستمر

وأكدت غرفة الطوارئ المركزية الحكومية أن أكثر أشكال التبرع فعالية وفالدة والحاحية هي
التبرعات ال قدية ،حيث إن هذ التبرعات يس ل إدخال ا وتوجي ا إلى الع اوين المطلوبة،
واكدت الغرفة على أن التبرعات ال قدية ستكون محل ثقة مطلقة للمتبرعين وال يلات المشاركة
والج ات المراقبة ،بحكب أ ا مفتوحة للرقابة والمساءلة من حيث إيرادات ا وسبل لرف ا،
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وأضاا درويش أن زوجته وضعت قبل أياب مولودت ا حيث أطلق امت ا ا وحبا
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ال ازحة رحمة حماب ال تختلا مأسات ا عن غيرها من في مستشفى الشفاء «حرب
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محظوظة بقدر ما ش دته خالل والدت ا من قلا إسراليلي همجي على
مستشفى ش داء والقدرة على الكالب حيث «ال طق » األقلى األمر الذي أفقدها
فسر األطباء ذلك بسبب لدمة علبية...
لبلد المليون ش يد

» المشردين ,فقد وضعت طفل ا بغزة حيث تقيب في خيمة تحوي  21شخلا من
اسرت ا الفارين شرق مدي ة غزة حيث جوا باعجوبة من « الشعا » من حي

مجزرة الشجاعية.

وواللت ال ساء وطالبات حلقات العلب االعتلاب قرب بوابات األقلى الرليسية
من الخارج ،حيث تولى أحد العلماء تقديب درذ وموعظة دي ية في المكان،
...الذي استش د مساء أمذ االول ،في ا فجار لغب من مخلفات االحتالل على
مدخل الشرقي بلدة طمون اث اء رعيه االغ اب حيث أليب اشقاؤ الثالث بجروح

متفاوتة.

وأشار رليذ وفد ال الل األحمر الكويتي إلى ملر إلى أ ه في المحور الثا ي،

تب تشغيل جسر جوي بين الكويت وملر ل قل المساعدات المقدمة إلى قطاع

غزة ،حيث قامت قاعدة عبد اهلل مبارك الجوية بالكويت بتوفير الطالرات الالزمة

للجسر

وه اك مكتب تابع لجمعية ال الل األحمر الكويتي بالقدذ لمتابعة المساعدات
حيث يتوالل مع المكتب الرليسي بالكويت،
اختتب م تخب أكاديمية األقلى للكراتيه تحضيراته لبطولة أ طاليا الدولية للكراتيه
حيث غادر الم تخب المكون من ثما ية العبين
على لعيد اخر توجه الوفد برلاسة الم دذ ماهر العويوي إلى المستشفى
األهلي لعيادة جراحى قطاع غز  ,حيث اطمأن وفد شباب الخليل على وضع ب

اللحي,

وتولى مدرب األكاديمية توفيق الزير م مة إعطاء اإليعاز للالعبين .حيث شمل

اإلختبار الم اج المقررمن مجلذ اإلدارة والمعتمد في اللحة اإلختبارات ،والذي

يتضمن الكي ون  ،الكاتا  ،الكوميتيه
وأكد محيسن أن بداياته كالعب كا ت على يد المدرب القدير عمران عبد العزيز
"الذي يزور المدي ة المقدسة االن قادما من دبي حيث يقيب في الس وات االخيرة"
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وأوضح أن ملر على استعداد الستقبال أي عدد من المرضى والجرحى ،حيث
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فذت م ظمة األمب المتحدة للطفولة "اليو يسيا" بالتعاون مع جمعية المقالد
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18

تتمات
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11

الجزء

واإلماراتيين معه  ...حيث تدرج في العالج حتى تحس ت حالته بشكل اولله

الى االستقرار

شاركته في بطولة الشارقة التدريبية السادسة للقفز عن الحواجز والتي شارك في ا
 13فارسا ،حيث تمكن فرسان فلسطين من الولول الى مراكز متقدمة في
البطولة.

وكان الحكب كمال طالب بدأ حياته الرياضية في الخليل حيث لعب لشباب الخليل

وشارك في تأسيذ ال ادي االهلي قبل ان يستقر في دولة قطر م تلا

السبعي ات حيث لعب كرة القدب وتوجه الى قطاع التحكيب .بعد ذلك ا تقل ال اجي
الى دولة االمارات حيث تفرغ للتحكيب وتسلق الدرجات حتى ترشح للشارة الدولية

عقد في مقر مجلذ محلي العيزرية بالقدذ ،أجتماعا تب فيه أستالب وتسليب ال يلة
اإلدارية الجديدة ل ادي شباب العيزرية ،حيث تب اعتماد هيلة ا تقالية جديدة

لل ادي من قبل المجلذ األعلى للشباب والرياضة وبأشراا مباشر من األخوة
محمد زياد لب لبن ومعتلب أبو غربية ،حيث تب اعتماد كل من خليل أبو
الريش رليسا لل ادي عمر ابو زياد الب الرليذ

وفي اية الموضوع قاب الر أبو الريش وعطا جبر بتسليب رليذ وأعضاء
ال يلة اإلدارية لل ادي التقارير المالية واإلدارية وتم وا لل يلة اإلدارية الجديدة
التوفيق والتقدب .حيث تب اعتماد ال يلة اإلدارية اإل تقالية الجديدة لمدة  4ش ور
كلما اشتدت المقاومة المسلحة وتطورات كلما زادت جرالب قتل واست داا المد يين
في جريمة وحشية الستباحة الدب حيث ولل عدد الش داء الفلسطي يين في هذا
العدوان الى ما يزيد عن 1811ش يدا

يتب عالج ب بالمجان في عدة مستشفيات بالعريش واإلسماعيلية والقاهرة

الخيرية مبادرة للتبرع بالدب ،من أجل جرحى العدوان اإلسراليلي على قطاع غزة،
حيث قامت مجموعة من أعضاء م ظمات األمب المتحدة في المستشفى بالتبرع
بالدب للالح الملابين الغزيين.

كما تبرعت مجموعة من تجمع ال ساء األج بيات في القدذ بمبلغ من المال
لملابي القطاع داخل مستشفى المقالد ...حيث عبرت شارلي دي ليون ،عقيلة
السفير السويسري ،عن تضامن التجمع مع ضحايا الحرب

الثا ي

وتتشارك عرسال ذات الغالبية الس ية المتعاطفة مع المعارضة السورية ،والتي
تستضيا عشرات آالا الالجلين ،حدودا طويلة مع م طقة القلمون السورية
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حيث تدور معارك بين القوات ال ظامية وحزب اهلل اللب ا ي
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الثا ي

وم ذ  13تموز"يوليو ،تتواجه مجموعات من الثوار السابقين قاتلت معا طوال
ثما ية اش ر ظاب معمر القذافي في  ،2111مما ادى الى اقفال مطار طرابلذ
حيث اليبت طالرات بأضرار.
وقال :كل اإلحتراب لمؤسسة األهلي وادارت ا بفعل قدرت ا على التعامل مع
األحداث التي يمر ب ا الشعب الفلسطي ي أوال بأول حيث كان ال ادي األهلي أول
ادي في فلسطين

ظمت كشافة ادي طارق بن زياد ليلة عيد الفطر في شوارع مدي ة الخليل،
مسيرة كشفية تضام ية مع أهل ا في غزة هاشب ،حملت شعار "كل ا غزة" ،حيث
قدمت بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدي ة الخليل

َّ
مجدال ي ،ويرافقه سفير فلسطين لدى
جاء ذلك لدى لقاء وفد الم ظمة برلاسة

سوريا محمود الخالدي ،ومدير الدالرة السياسية للم ظمة السفير أ ور عبد ال ادي،
مع الب وزير الخارجية السوري فيلل المقداد ،حيث جرى وضعه في لورة
تطورات األوضاع وما يحدث على األرض
والبح خطر الدخول في معركة قضالية دولية واقعا السراليل االث ين الماضي
حيث شكل مجلذ حقوق اال سان التابع لألمب المتحدة لج ة للتحقيق في
ا ت اكات محتملة للقا ون الدولي

وسيترأذ اللج ة ولياب شاباذ وهو استاذ قا ون دولي في ل دن .ويعد م اهضا
السراليل حيث اعرب عن رغبته في رؤية رليذ الوزراء اإلسراليلي ب يامين
ت ياهو أماب المحكمة الج الية الدولية.

ولكن لب يبق اليوب الكثير من اآلثار في غزة لتكون شاهدة على تلك العلور
حيث ادت قرون من اللراع والغزوات وال مو السكا ي السريع...
لدت «الحياة الجديدة» عودة الملات من العالالت الى م ازل ب التي هجروا م ا
خالل العدوان في الم اطق الحدودية شرق قطاع غزة ,حيث قدرت احلاليات

وكالة غوث وتشغيل الالجلين عدد الم جرين خالل الحرب بحوالي لا مليون

مواطن.
تقول احدى أقارب الطفلة س دذ الزعبوط  1أعواب أ ا تم ت ل ا الرحمة
والش ادة للحاق بعاللت ا حيث است دفت طالرات االحتالل الحربية م زل عاللت ا
الكالن شرق الشجاعية األمر الذي أدى الى استش اد والدي ا وأخت ا وأخوي ا

وولول ا مستشفى ...مضيفة أ ا تم ت ل ا الش ادة حبا ل ا ورحمة ب ا حيث

وضع ا اللحي لعب جدا
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ويقول اما جارتي الش يدة الفتاة أسيل لالح ابو محسن والتي تبلغ من العمر 18
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المواط ون الغزيون تشاب ت أ ماط حيات ب اليومية بل تكاد تكون واحدة حيث
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المواطن أبو الحسن مشت ى يشتكي من طول طوابير المخابز ف و يست لك الفترة
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عاما ،استش د في قلا إسراليلي ،است دا استراحة
الش يد سليب لوالي ً 23
بحرية على شاطئ بحر خان يو ذ ،حيث كان وأق ار ه يتابعون مباراة الية في

8/11

8

محليات

وقال الفتيا ي أن ال ضال الفلسطي ي عبر التاريخ لب يقتلر على حمل السالح

8/11

8

محليات

عاما رحلت لبيحة الجمعة الماضية اثر قلا لاروخي من طالرات االحتالل
في م طقة المشروع حيث كا ت في طريق ا الخالء الم زل برفقة ابوها واخوت ا

حيث عاجلت ا وقذالا الغدر والحقد.

وذكر تقرير الدارة العالقات العامة واإلعالب في الدفاع المد ي ان الحادث وقع
بين مركبة فلسطي ية واخرى اسراليلية حيث كا ت تقل الفلسطي ية خمسة مواط ين

ما اسفر عن وفاة مواط ين اث ين

ادان م تدى اإلعالميين الفلسطي يين حرب اإلبادة المسعورة التي يش ا االحتالل
خالة ،حيث يست دا بشكل
ضد الشعب الفلسطي ي عامة وضد اللحفيين
ً
متعمد الطواقب اللحفية واإلعالمية،
ألبح ال مط اليومي للمواطن في قطاع غزة هو االستماع لألخبار

الزم ية القليرة التي يجازا ويستطيع الخروج في ا من بيته للتسوق في الوقوا
في طوابير المخابز الطويلة للحلول على ربطة خبز واحدة حيث ال يسمح له

بأكثر من ذلك

جاء ذلك خالل استقبال ا ،امذ ،المفوض العاب لوكالة غوث وتشغيل الالجلين
(األو روا) بيير كرهي بول في مقر م ظمة التحرير براب اهلل ،حيث بحث الطرفان
التدهور الخطير والمتفاقب لألوضاع في قطاع غزة

واستدعت الحكومة التشيلية األسبوع الماضي سفيرها في إسراليل للتشاور،
احتجاجا على العملية العسكرية في قطاع غزة ،وعلى غرار دول أميركا الالتي ية
"اإلكوادور ،والب ارزيل ،والبيرو ،وسلفادور" ،حيث تتوالل في هذ العالمة
سلسلة وقفات تضام ية ت ديدا ب ذا العدوان

كأذ العالب،

حيث اخد عدة أشكال م ا الرسب والشعر والفن
وأوضح الوحيدي وبحسب ش ود عيان من عاللة قديح أن ج ود االحتالل كا وا قد
طلبوا من جميع المحتجزين الخروج «الثا ي» من التسوية واللعود للطابق
العلوي حيث قيدوا أيدي ب جميعا وأطلقوا ال ار حول ب ب مجية لترويع ب.
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م ظمة العمل  PCSالحكومية الدولية اللقاء األول للج ة التوجي ية لمشروع
"إدراج اإلعاقة في سياسات وبرامج دعب التوظيا في األراضي الفلسطي ية
المحتلة" حيث تشكلت اللج ة من و ازرات حكومية ومؤسسات أهلية وحقوقية

وشخليات وط ية اعتبارية
بمساعدة فريق المشروع

وبحث الجا بان وعدد الم ح المقدمة من قبل ف زويال الى فلسطين ،حيث تب

تقسيم ا الى  111م حة طارلة تبدأ من أيلول من العاب الجاري موزعة على
مجاالت الطب البشري حيث يبدأ العاب الدراسي خالل األسبوع الثا ي من أيلول
يواجه أهالي قطاع غزة الموت يوميا ليذ فقط بقذالا ولواريخ االحتالل ،وا ما
بسبب ا قطاع الك رباء والميا واضطرارهب للعودة الى بدايات القرن الماضي
حيث الحياة البدالية والذهاب الى االبار لتعبلة الميا وحمل ا مسافات لعدب قدرة
السيارات على الحركة

وجاء في تقرير ل ا حول االحداث في غزة ":م ذ الليلة الماضية ،فإن ما يزيد
على  211,111ازح ألبحوا الجلون في  81مدرسة تابعة لألو روا .وحيث إن
موظفي األو روا قد عملوا على مدار الساعة في هذ األزمة

ففي العالمة ب ارزيليا ظمت مؤسسات المجتمع المد ي واالحزاب اللديقة
ومؤسسات الجالية العربية والفلسطي ية مسيرة للمرة الرابعة م ذ بدء العدوان على
غزة ،ا طلقت من المحطة المركزية للبالات وسارت بحماية الشرطة الفيدرالية
في شارع الو ازرات حيث ا ت ت مقابل البرلمان وو ازرة الخارجية
كما التقى سفير فلسطين لدى الب ارزيل إبراهيب الزبن في مدي ة بيلو اوريزو تي
عالمة والية مي اذ جيرايذ لج ة التضامن و قابة المعلمين و قابة اللحفيين
في المدي ة ،حيث أكد أهمية االستمرار بالضغط على إسراليل ولوال إل اء

االحتالل

َّ
مجدال ي واللج ة المركزية
و قل وفد الجب ة تعازي الرفيق األمين العاب د .أحمد
والمكتب السياسي للجب ة لعاللة الش يد وذويه ،حيث استش د أمذ األول
برلاص االحتالل في مواج ات ا دلَّعت بالقرب من ملا ع الموت اإلسراليلية "
جيشوري " غرب طولكرب.

فيما ركز كل من ال البين جمال أبو الرب ،وشامي الشامي على استمرار جمع
ال قد في اطار االوقاا ومن خالل المساجد والعي ي من خالل ال يلات المحلية،
حيث ان الحكومة لدي ا االليات لتوفير المستلزمات الم اسبة والطارلة بالت سيق
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االقتلادية وتوفير ملدر للميا للم اطق التي تم ع قوات االحتالل توليل شبكات ميا ل ا
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أخلاليا ،حيث باشر عمله في مجمع الشفاء الطبي

العدوان ،حيث عبرت لجان التضامن والجالية الفلسطي ية واألحزاب اللديقة

بطرق مختلفة ومبدعة عن مشاعرها بالتضامن واالعتلاب في الساحات العامة
واضافت أن إعادة األسرى إلى أحكام ب السابقة ،تع ي أن يمضي زوج ا 1

س وات اضافية وسيمضي فترات التقل عن  11س وات في سجون االحتالل .في
وقت لب تكن عالالت ب تتوقع ان يعاد اعتقال ب ومحاكمت ب دون سبب حيث الت مة

التي وج ت لزوج ا ان رشح لعضوية حكومة الوفاق الوط ي

تقول ألالة :ع د الساعة 1:31فج ار من لباح األربعاء ك ا المين في المدرسة
ومع ا العشرات من العالالت األخرى التي لجأت إلى مدارذ الوكالة وفجأة فزع ا
من ال وب من شدة لوت القلا حيث ا الت علي ا اللواريخ من كل مكان
واشادت و ازرة الخارجية بالحراك الشعبي في مختلا دول العالب مع القضية
الفلسطي ية والم دد بجرالب االحتالل ،خالة في دول اميركا الج وبية ،حيث إن

ه اك فعاليات ومسيرات واعتلامات بشكل يومي

بالشكل الذي يضمن حقوق المواط ين في م طقة األغوار من ميا شرب وزراعة
واستخدامات أخرى ،حيث تعا ي األغوار من قص حاد في الميا
االقتلادية وأوضح":أن عملية البحث تتمثل في ضرورة إدخال البريد اإللكترو ي بشكل
لحيح ،كي يتس ى الرد من خالله ،وا جاز الطلب بالسرعة والدقة المطلوبة،
حيث إن أي خطأ في اإلدخال ليست الو ازرة من يتحمل تيجته،
االقتلادية ووجه الوزير شكر وتقدير لكل العاملين في شركات االتلاالت الفلسطي ية الذين
يبذلون ج دهب توفير الالزب لضمان استمرار الخدمة وليا ت ا ومحاوالت
الالح ا رغب اللعاب وما يتعرضون له من قتل والابة وتدمير ،حيث سقط
م ب الكثير أث اء تأدية أعمال ب

االقتلادية أوضح الوزير وجود بطاريات احتياطية لتشغيل شبكات االتلاالت في بعض
المواقع لكن عدب ولل ا بالك رباء يع ي احتماالت ا قطاع ا في أية لحظة ،حيث

أكد أن الضفة وغزة مولولتان بشبكة احتياطية
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مخيب ليفي لألطفال في م طقة اب للفا شرق مدي ة يطا تضام ا مع اهل ا في
قطاع غزة ،وتحت ع ون " كل ا غزة" ،وذلك في مدرسة اب للفا االساسية
المختلطة ،حيث است دا المخيب االطفال من عمر  8الى  12س ة.
االقتلادية كما تتضمن الزوايا الجا ب اإلعالمي الذي سوا تستخدب إليلال الوت
االطفال المشاركين في هذا المخيب الى العالب من خالل لياغة رسالل يطالبون
العالب والمؤسسات الدولية واألممية بالوقوا الى جا ب اطفال فلسطين ،حيث

من المقرر ان تسلب هذ الرسالل الى ممثل االمب المتحدة

االقتلادية أطلقت شركة سبيتا ي هوب حملت ا المعتادة من كل س ة في فذ الوقت "
م رجان العودة الى المدارذ" الخالة بعودة طالب ا االعزاء الى المقاعد الدراسية
لبدء س ة دراسية جديدة .حيث يتضمن العرض م ح هدية بقيمة 211شيقل
االقتلادية في حين حضر عن ج از االمن الوقالي مدير االمن االقتلادي في راب اهلل
الرالد رفيق أبو عليا ،حيث اقش الطرفان عدد من القضايا التي من شأ ا ردع

كافة المخالفين

وأ ى افاذ الموسب الماضي كأفضل حارذ في الليغا حي ما كان بلفوا
ليفا تي اإلسبا ي ،حيث تلدى ل 111كرة ودخل مرما  38هدفا،
كريب اشاد بالعمل العظيب الذي قاب به اللواء جبريل الرجوب في تطوير الرياضة
الفلسطي ية بشكل عاب وكرة القدب بشكل خاص حيث البحت الرياضة الفلسطي ية

تضاهي ظيرات ا في الدول العربية

لديه طموحات كبيرة الثبات ذاته في هذا الم لب وتطوير عمل اللج ة ،وستكون
البداية في االردن حيث يقاب اجتماع لرؤوساء اللجان في االتحاد مع رليذ
االتحاد واالمين العاب لالتحاد بتاريخ...
ظب مركز شباب الفوار حملة تبرعات في مخيب الفوار لدعب لمود أهل ا في غزة
هاشب بمشاركة فاعلة من متطوعين شباب...حيث ا طلقت حملة التبرعات من
بعد لالة ظ ر اليوب في مخيب الفوار وحتى م تلا الليل حيث بلغت حجب
التبرعات ال قدية ما يقارب األربع والثالثون ألا شيكل

تتوالل ولليوب والثالث على التوالي في قاعة جمعية اهل الراب الدورة التدريبية
الشبابية لقادة ومدراء ومشرفي مخيمات القدذ الليفية...حيث افادت م ال عواد

مسؤولة لج ة التدريب في لج ة القدذ للمخيمات الليفية ان الدورة ا يوم ا
اما كامال
الثالث ش دت التز ً
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8/1

11

الرياضية

ويضب الدوري البرتغالي العديد من الالعبين الملريين ،حيث يلعب محمود عبد

8/11

11

م وعات

أجرت شركة  Abtتعديالت على سيارة أودي  S1حيث تمت زيادة قوة السيارة

8/11

11

م وعات

كما يتيح مط األطفال لآلباء إمكا ية السيطرة على محتويات األطفال ،حيث

8/1

11

محليات

جاء ذلك خالل كلمة المالكي في ا طالق لج ة فلسطين التابعة لحركة عدب

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

الرازق شيكاباال في سبورت ج لشبو ة

اللغيرة من  111كيلووات 231 /حلان إلى  228كيلووات 311 /حلان

يتمكن األطفال من شراء التطبيقات التي تب الموافقة علي ا من قبل اآلباء فقط،
اال حياز في العالمة االي ار ية ط ران ،أمذ بحضور الرليذ اإلي ار ي حسن
روحا ي وبمشاركة  11من الدول االعضاء باالضافة الى لج ة فلسطين ،حيث

شاركت  8دول على مستوى وزاري ...والقى المالكي كلمة ،حيث أطلع الحضور
على حجب الخسالر الفادحة في ارواح المد يين العزل

وأشار إلى أن بالد قدمت الدعب إلى قطاع غزة ،داعيا إلى الخروج بتوليات
تساهب في التقليل من معا اة الفلسطي يين ،حيث شكلت فريق عمل لمتابعة إيقاا
العدوان

وأكد وقوا بالد إلى جا ب القضية الفلسطي ية ،ومسا دة الشعب الفلسطي ي،
حيث خللت مبلغ  1ماليين دوالر أميركي دعما لقطاع غزة،
وولا المواطن قساب الزويدي المش د ه اك قالال :اطراا مدي ة بيت حا ون
الشرقية والشمالية تعرضت لدمار هالل وم ازل المواط ين وسط المدي ة وفي

أطراف ا الغربية والج وبية ألابت ا قذالا الدبابات ولواريخ الطالرات الحربية
حيث دمرت عشرات الم ازل في المدي ة بشكل كامل
رلدت «الحياة الجديدة» عودة الملات من العالالت الى م ازل ب التي هجروا
م ا خالل العدوان في الم اطق الحدودية شرق قطاع غزة ،حيث قدرت

احلاليات وكالة غوث وتشغيل الالجلين عدد الم جرين خالل الحرب بحوالي
لا مليون مواطن.

تقول احدى أقارب الطفلة س دذ الزعبوط  1أعواب أ ا تم ت ل ا الرحمة
والش ادة للحاق بعاللت ا حيث است دفت طالرات االحتالل الحربية م زل عاللت ا

الكالن شرق الشجاعية ...مضيفة أ ا تم ت ل ا الش ادة حبا ل ا ورحمة ب ا حيث

وضع ا اللحي لعب جدا ،وان كتب ل ا ال جاة لن تجد أحدا من عاللت ا،

ويقول اما جارتي الش يدة الفتاة اسيل لالح ابو محسن والتي تبلغ من العمر
18عاما رحلت لبيحة الجمعة الماضية اثر قلا لاروخي من طالرات
االحتالل في م طقة المشروع حيث كا ت في طريق ا الخالء الم زل برفقة ابوها
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واخوت ا حيث عاجلت ا وقذالا الغدر والحقد.
8/3

1

محليات

8/1

1

السياسية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

وذكر ابو اللبن ان مكتب ال الل األحمر تمكن من توزيع  111كسوة مالبذ
على ال ازحين المقيمين في مدارذ االو روا حيث استفاد م ا األطفال بلفة

خالة.

رفض بالل عبد الفتاح جبر ( 24عاما) فكرة ارجاء عقد ق ار ه المقرر يوب غد

الجمعة في قاعات بدران ،بسبب العدوان اإلسراليلي االجرامي على قطاع غزة،
لك ه قرر ان يتبرع بكافة االموال التي تقدب له ب ذ الم اسبة "ال قوط" تضام ا مع

شعب ا في قطاع غزة...سيما ا ه اقترض من احد الب وك ما قيمته  12ألا دوالر
القامة حفل زفافه ،حيث يلتزب بدفع  121شيقال قسطا ش ريا لسداد قرضه،
اضافة الى اجرة شقة بقيمة 411دوالر ش ريا

وس حت لغا غان فرلة تقليص الفارق بحلوله على ركلة جزاء اهدرها المالي
ملطفي ياتاباريه حيث جح الحارذ اإليطالي سلفاتوري سيريغو في التلدي
لكرته ( .) 32

أكدت اللحيفة أن العرض حقيقى وأن اإل تر عرض على كور ثيا ز الب ارزيلى
دفع  11مليون دوالر حيث ستقسب  1مليون دوالر لل ادى و  4مليون دوالر
للشركة الراعية لباتو والتى يمتلك ا عاللة باتو.

* شر المحترا الب ارزيلي ب ادي الفتح ألتون جوزيه لورة له عبر حسابه
الشخلي على موقع التوالل اإلجتماعي .حيث يظ ر الالعب في اللورة وهو
و يق أر القرآن الكريب باللغة البرتغالية التي يتق ا .وكان التون قد أعرب عن حز ه

الشديد لما يحدث في قطاع غزة  ،حيث قال م ذ أياب “ لست بحاجة إلى أن

مسلما لتسا د غزة ،بقدر ما أ ت بحاجة ألن تكون إ سا ًيا “.
تكون
ً
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االسم الموصول (الذي)
التاريخ

رقب

ع وان

الجملة التي وردت في ا األداة

اللفحة اللفحة
8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

وتأثر ظاب التطعيب تيجة عدب ا تظامه وتوقفده فدي بعدض الم داطق والـذي سديؤدي الدى

8/11

11

محليات

كرمددت مديريددة التربيددة والتعلدديب فددي راب اهلل والبي درة الطلبددة االوالددل الثالثددة المتفددوقين فددي

8/11

11

محليات

وحضددر االحتفددال الـــذي أقدديب أمددذ فددي مقددر مع ددد الريددادة ،... ،مدددير مديريددة التربيددة

8/11

11

محليات

ودعددا الطلبددة المتفددوقين « ددور و اللددة ومحمددد » إلددى أن يسددتمروا فددي هددذا العلددب ليكو دوا

8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

8/8

1

السياسية

8/8

1

السياسية

وعلى االثر سقط لاروخ على سقا المب ى المواجه لشقة ابن عمه الذي لجأ اليه مع

8/8

1

السياسية

وجاءت هذ التطورات بالرغب من وجود أمل حقيقي في تمديد ال د ة التي تب التولل

وقدب عواد شرحا مفلال عن الواقع اللحي اللدعب الذي يعدا ي م ده القطداع اللدحي
تيجدده العدددوان ومددا خلفدده مددن دمددار كبيددر لحددق بالمشددافي والم اركددز اللددحية اهيددك عددن

است داا الطواقب الطبية واالسعافية الذي ادى الى استش اد العديد من المسعفين
ظ ور امراض قد خلت م ا فلسطين العواب عديد

المحافظددة ،بتسددليم ب جددالزة األسددتاذ يعقددوب عبددد» للمتفددوقين فددي الثا ويددة العامددة ،وهددي
جددالزة سد وية يمول ددا رجددل االعمددال المغتددرب ،...،تخليدددا لددذكرى والددد الــذي كددان يعمددل

مدي ار لمدرسة قرية بدرذ

والتعليب في محافظة راب اهلل والبيرة

علماء هذ األمة ،ول ذا الشعب الذي يعيش في حلار ظالب وقاتل
يتمي ددز المب ددى ،ب دس ددته غي ددر العادي ددة ،و مط دده األوروب ددي ،م ددا جعل دده معلم ددا م م ددا ف ددي
القدذ ،من اللعب على الذي يمر بجا به ،ان ال يتوقا ،ليتأمل.
لددب يكددن اإلح دراج الــذي سددببه ا تمدداء المدرسددة إليطاليددا ،المشددكلة الوحيدددة التددي واج ت ددا
المدرسددة ،فال كبددة وج ددت ض دربة قاسددية للكليددة ،التددي ألددبحت فددي القسددب المحتددل مددن

القدذ ،والذي تب ت ويد بسرعة.
و تحددو لددت ا لمددد ر سددة الفلسددطي ية ،الت ددي كا ددت مفتوحددة لجميددع األديددان ،إلددى مب ددى
للجامعة العبرية ،بدديال عدن الحدرب الجدامعي علدى جبدل سدكوبذ الـذي ألدبح فدي القسدب

األرد ي.

جداءت هددذ التطدورات بددالرغب مددن وجدود أمددل حقيقددي فدي تمديددد ال د ددة التدي تددب التولددل
الي ددا بعددد شد ر مددن بدددء العدددوان الــذي خلددا اكثددر مددن  1811ش د يد بيد ب أكثددر مددن

 411طفال

أسرته بعد قلا حي ب في بلدة بيت حا ون.

الي ا بعد ش ر من بدء العدوان الذي خلا اكثر من  1811ش يد
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التقى تيسير خالد عضو اللج ة الت فيذية لم ظمة التحرير الفلسطي ية رليذ دالرة شؤون

8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

الحياة الجديدة -اختتب م رجان " لرة غزة " الذي أقيب في المسرح الروما ي المفتوح

8/11

11

محليات

وطالب ال باش خطباء المساجد ،م وها ان على الفلسطي يين ان يدركوا ان المال الذي

8/1

21

االقتلادية

وتوفير ملدر للميا للم اطق التي تم ع قوات االحتالل توليل شبكات ميا ل ا

8/21

11

محليات

8/21

11

محليات

8/21

11

محليات

8/11

11

م وعات

وأوضح المركز األلما ي للدراسات واألبحاث العلمية الذي شر الدراسة السويسرية أن

8/11

11

م وعات

الذي وقد وجد رفاييل أن عقار" L-Dopaالذي يستخدب في مرض الشلل الرعاش

8/11

11

م وعات

من جا ب آخر ،تولل باحثون من مركز بحوث الحركة في جامعة يوها ذ جوت برج

8/11

11

م وعات

8/11

11

م وعات

المغتربين ،وفدا قياديا من مجلذ السلب العالمي الذي يزور فلسطين ،تضام ا مع
الشعب الفلسطي ي

في الحي الثقافي "كتارا" في الدوحة بالت سيق والتعاون مع سفارة فلسطين
ي فقو ه على شراء البضالع اإلسراليلية يتحول لسالح يقتل به إخوا ب.

بالشكل الذي يضمن حقوق المواط ين في م طقة األغوار
مثلما كان الشاعر سميح القاسب الذي غيبه الموت ليل الثالثاء مقاوما للحكب العسكري

واالحتالل االسراليلي كان مقاوما للمرض ولب يخا الموت الذي خاطبه خالل لراعه

مع المرض

درذ في الرامة وال الرة واعتقل عدة مرات وفرضت عليه االقامة الجبرية من القوات
االسراليلية لمواقفه الوط ية والقومية وقاوب التج يد الذي فرضته اسراليل على الطالفة

الدرزية.

اجتماعا في مقر المحافظة لكافة
ترأذ محافظ الخليل كامل حميد ظ ر امذ
ً
المؤسسات الرسمية واألهلية والفعاليات الشعبية التي ت ظب حمالت اإلغاثة ألب اء شعب ا
في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسراليلي متوالل.
المولل الك ربالي يقوب بإثارة م اطق الدماغ المسؤولة عن تش جات عضالت الدماغ،

ويعمل على ت ظيب مستويات "دوبامين" في المخ له فالدة في م ع اال تكاذ

في ألما يا إلى أن عقار" "L-Dopaالذي يستخدب في عالج الشلل الرعاش من
الممكن أن يعالج الذكريات السلبية في مرضى الفوبيا

اكتشفت دراسة بريطا ية جديدة شملت  111أب ومواليدهن ،أ ه كلما ازداد فيتامين "د"،
الذي يعرا أحياًا بفيتامين الشمذ المشرقة ،في دب المرأة أث اء الحمل ،ازدادت قوة
قبضة طفل ا حي ما يلل إلى سن الرابعة،
لكن اسواق الحب االليلة البعيدة عن جذب السياح ما زالت ت ظب ،بحسب كار وفاله
الذي يرفض الكشا عن مواقع إقامت ا ،وما زالت مقلدا لشباب يريدون العثور على
الشريك ،كما فعل ذووهب قبل عقود.
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8/11

11

م وعات

أعل ت شركة سامسو غ عن تحديث وتطوير متجر تطبيقات األطفال ،الذي يوافر في

8/11

8

محليات

أكدت بلدية خان يو ذ ،ج وب محافظات غزة ،أن الحرب المستمرة على أب اء شعب ا

8/11

8

محليات

8/11

8

محليات

8/11

8

محليات

جميعا باستث اء سليب ,الذي اختفى اثر ولب يعثر له
ومن األحياء ،ش داء ,عثر علي ب
ً
على بلمة قدب أو ساق.

8/11

8

محليات

وابدت العاللة تخوفات ا الشديدة على الوضع الذي يحيا شادي في مركز تحقيق

8/11

8

محليات

أكد رليذ بلدية رفح لبحي أبو رضوان أن قوات االحتالل تعمدت تدمير الب ية

8/11

8

محليات

إال أن ج ود االحتالل أردو قتيال وفي يد كان يحمل الملحا الشريا الذي ما زالت

8/11

8

محليات

التي تقوب ب ا ملر لتثبيت الت دلة واستل اا المفاوضات غير المباشرة لحقن دماء

8/11

8

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

واسراليل حاولت االستفادة من خطا ومقتل  3مستوط ين إلدارة الظ ر لملر

8/1

8

محليات

وأليب  21رليذ مكتب اال روا برفح د .يوسا موسى ،ومدير معسكر رفح إسماعيل

مط األطفال " "Kids Modeبال اتا الذكي  Sغاالكسي Tab S1

في قطاع غزة ألحقت أض ار اًر جسيمة في قطاع اللرا اللحي الذي تضرر كثي اًر
ودعا األسطل الج ات الما حة واللديقة إلى التدخل الفوري والعاجل لتأمين حياة

الشعب
الفلسطي ي الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية
يوما مرت عليه وهو تحت األ قاض لب تترك أث اًر على جسد  ،الذي عثر عليه
ثالثون ً
يوب الخميذ  8-8وكأ ه استش د للتو ،يقال ا ا كرامة يم ح ا اهلل لمن يشاء من عباد
وم ب الش داء

المسكوبية

التحتية في
المحافظة ،جاء ذلك خالل جولة تفقدية فذها أبو رضوان لإلطالع على آثار الدمار
والتخريب الذي ارتكبته قوات االحتالل في محافظة رفح
الدماء عليه شاهدا على جريمة إسراليل.

شعب ا واالس اب برفع الحلار الذي تفرضه اسراليل على قطاع غزة
وزيارة جرحى قطاع غزة في مستشفيات الخليل وتأدية واجب العزاء بالش يد ادر
ادريذ الذي استش د الجمعة.
الملري ،وكذلك مواقا الدول الداعمة لحق شعب ا في تقرير ملير في الحرية
واالستقالل ،محذ اًر المجتمع الدولي من الوقوع في الفخ الذي تعد حكومة إسراليل.
َّ
التبادل الفتا ان الرليذ خاطب
ولالتفاق الذي رعته ضمن لفقة

م لور ،وطواقب الطوارئ وعدد كبير من العاملين في مؤسسات االو روا برفح ،ود.
ملطفى البرغوثي الذي است ل زيارته التضام ية للقطاع بزيارة المدرسة التي تعرضت
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للقلا
8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

8/11

23

الرياضية

8/11

23

الرياضية

8/11

23

الرياضية

8/11

23

الرياضية

وأكد د .ملطفى البرغوثي الذي حضر من القاهرة لتو مست ال جولته في غزة

بالمشاركة بالوقفة التضام ية برفح ،بأ ه ال يمكن أن يبقى مليون و 811ألا فلسطي ي
في قطاع غزة تحت سطوة المزاج اإلسراليلي

تفقد محافظ اريحا واألغوار ماجد الفتيا ي امذ مشروع تأهيل الطرق الداخلية في قرية
الجفتلك والذي فذته واشرفت علية و ازرة الحكب المحلي وبتمويل من و ازرة المالية
وقال الفتيا ي ان االغوار تحتل سلب اولويات ا لما تشكله من م طقة حيوية واستراتيجية
للدولة الفلسطي ية القادمة ولتعزيز لمود المواطن الذي يتعرض ألبشع الممارسات

واإلجراءات القمعية

أكد مساعد وزير خارجية جم ورية يجيريا االتحادية للعالقات الث الية السفير لالح
ما يو ،أن بالد ترفض العدوان اإلسراليلي غير المبرر على األبرياء الفلسطي يين،
والذي يتعارض مع كافة الشرالع الدولية .جاء ذلك لدى استقباله سفير فلسطين لدى
يجيريا م تلر أبو زيد ،أمذ ،بمقر الو ازرة بالعالمة أبوجا.

أطلع أبو زيد السفير ما يو على تفاليل ال تالج المأساوية للعدوان اإلسراليلي على
قطاع غزة ،باإلحلاليات الدقيقة ،والذي تكشا خالة بعد أن عاد األهالي إلى

بيوت ب فوجدوها أث ار بعد عين

ا ه استعار لموسب واحد ال ول دي مارتن ستيكيل بورغ حارذ مرمى فول اب اال كليزي
الذي هبط الى الدرجة االولى .وسيت افذ الدولي السابق ستيكيل بورغ ( 31عاما) الذي
حرذ مرمى هول دا في الي مو ديال  2111في ج وب افريقيا

تدرج ضياء كغير من الالعبين فقد شأ بين أزقة الحارات والشوارع وكذلك في
المدارذ ،وقد ابتدأ مسيرته ب ادي قفين للفلات العمرية حتى ولل للفريق األول على
الرغب من لغر س ه ،األمر الذي لفت ظر العديد من األ دية إليه ،ك ادي مركز

موسما كامل كان له بلمة واضحة ،وسيلعب
ج ين الذي وقع معه ولعب في لفوفه
ً
الموسب القادب رفقة ادي طوباذ الذي وقع على كشوفاته مؤخ اًر.

قالوا ع ه :المعجبون بضياء كثر ،فكل من شاهد على المستطيل األخضر أعجب به

وتم ى أن يشاهد وهو يلعب م ار اًر وتك ار اًر ...من ضمن هؤالء زميله السابق في ادي

مركز ج ين ،براء أبو ليفه الذي قال في تلريحات " للحياة الرياضية...

كما جرت العادة ،ما زل ا في " الحياة الرياضية " مستمرون على ذات ال ج في تقديب
الالعبين ،وذكر ما يميزهب لعل ا قطع بذلك لا الطريق على أ ديت ا في البحث
المض ي عن العبين أو في تقديب خدمة لالعبي ا الذين يبحثون عن فرلة كي
يستغلوها ويثبتوا أ ب بالفعل يستحقون ذلك االهتماب الذي وليه في الت قيب والكتابة
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ع ب.
وعبر الالعب ابو ليفة عن ام ياته في خوض موسب جيد ضمن لفوا السمران،

8/11

23

الرياضية

8/11

23

الرياضية

8/11

23

الرياضية

وسيأخذ كو ت تو مكان االرج تي ي لوكاذ اوربان الذي يستعد لال تقال الى فال سيا

8/11

23

الرياضية

وتوجه الوفد إلى مقر رابطة الجامعين في م طقة عين خير الدين ,لتقديب واجب العزاء

8/11

23

الرياضية

8/3

1

محليات

مما يعرقل إمكا ية إلالح أية اضرار ت شأ بسبب القلا اإلسراليلي المتوالل على

8/3

1

محليات

وأكد المشاركون في المسيرة تضام ب مع ا لشعب الفلسطي ي ،الذي يتعرض للعدوان

8/3

1

محليات

8/11

1

الجزء األول

طفل يبحث عن بقايا العابه بين ركاب م زله الذي دمرته الطالرات الحربية االسراليلية

8/11

1

الجزء األول

وكتبت اللحيفة ان َّ
فيدل كاسترو الذي يبلغ الثام ة والثما ين في  13آب الجاري،

8/11

1

الجزء

األول

من اطفاله الستة الى الت ازل عن شراء بعض المواد الغذالية االساسية.

8/1

11

الجزء الثا ي

وبحسب المرلد السوري لحقوق اال سان ،قتل اكثر من  31الا ج دي جراء ال زاع

خالة بعد الموسب الذي امضا ضمن لفوا مركز ج ين
واكد بوردو ان كو ت تو (24عاما) سيجري الزيارة الطبية اليوب قبل التوقيع على العقد
رسميا ،دون ان يكشا مدة وقيمة اللفقة .وي ت ي عقد كو ت تو الذي بدأ مسيرته مع
بايرن عاب 1881
االسبا ي

باستش اد ابن ادي شباب الخليل وأحد جماهير األوفياء الذين يآزرو ه في السراء
والضراء ,الش يد البطل ( ادر محمد سعدي إدريذ) عضو لج ة م طقة البلدة القديمة
في الخليل (حركة فتح) الذي استش د فجر يوب السبت الماضي,
كما اطمأن الوفد على العب شباب الخليل علاب األفغا ي الذي يرقد على سرير
الشفاء ،وتم وا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للمالعب
القطاع والحلار الذي يحد من قدرة المللحة على تامين قطع الليا ة الالزمة

والمجازر اليومية على أيدي جيش االحتالل االسراليلي ،والذي يست دا المد يين
العزل بمن في ب ال ساء واألطفال

قدب وفد قيادي من جب ة ال ضال الشعبي الفلسطي ي في محافظة طولكرب العزاء لوالد
وذوي الش يد البطل تامر فرح سمور وذلك في بيت العزاء الذي أقيب للش يد في مسقط

رأسه بلدة دير الغلون بمحافظة طولكرب
في رفح.

ا ضب "بتوقيعه الى مجموعة من المفكرين ورجال السياسة الذين وقعوا بيا ا بع وان
(دفاعا عن فلسطين)" .ومن الذين وقعوا هذا البيان الذي وزعته "شبكة الدفاع عن

اال سا ية" التي تضب...

واضطر خالد اغراد ( 48عاما) الذي جاء لشراء بعض الحاجيات مع زوجته وواحد
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المستمر م ذ م تلا آذار"مارذ  2111والذي اودى بحياة اكثر من  111الا

شخص.

وقال رليذ بلدية اللبوة رامز ام ز "لن سمح بإدخال المساعدات الى داعش" ،وهو

8/1

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

وسيخلا المفتي الشيخ محمد رشيد قبا ي الذي ت ت ي واليته في  11ايلول"سبتمبر

8/11

11

الجزء الثا ي

وش د العامان االخيران من الوالية خالفات سياسية واخرى مرتبطة بقضايا فساد،

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

كما يسيطر الت ظيب على معظب محافظة الرقة ،باستث اء مطار الطبقة العسكري الذي

8/11

11

الجزء الثا ي

وادى توسع فوذ الج اديين ال سيما "الدولة االسالمية" ،الى زيادة تشعب ال زاع السوري

االسب الذي كان يعرا به ت ظيب "الدولة االسالمية".

اضافة الى تبا يات حول ال زاع في سوريا ،والذي يقسب لب ان بين متعاطفين مع

المعارضة أبرزهب...

واعلن رليذ الحكومة تماب سالب بلفته رليسا لمجلذ اال تخاب الذي يضب ابرز

الشخليات الس ية،فوز دريان اثر يله  14لوتا من الل  83شخلا شاركوا في
االقتراع الذي اجري في دار الفتوى في غرب بيروت
واست ادا الى ال تالج الجزلية بعد فرز اكثر من لا بطاقات التلويت حلل رليذ
الحكومة االسالمي المحافظ ،الذي يحكب البالد م ذ  ،2113على  14,1 %من

األلوات

لب يخا اردوغان ابدا رغبته في وضع يد على السلطة الت فيذية من خالل تعزيز
لالحيات م لب رليذ الدولة الذي ال يزال حتى االن م لبا فخريا الى حد كبير.
وب ذا الفوز ي ضب رجل تركيا القوي ،الذي يتمتع بقوة جاذبية
ولب يتمكن ايا من م افسي اردوغان من قطع الطريق عليه الى قلر ج كايا الرلاسي
خالل الحملة التي اعتمد في ا على جاذبيته وحضور القوي والقدرة المالية الضخمة
لحزبه العدالة والت مية الذي أ فق ماليين اليوروهات على الدعاية اال تخابية.
موضحا ان الضحايا مد يون .وبحسب المرلد ،جرح في القلا الذي است دا حيي

المشلب والبدو 23 ،شخلا ،بي ب ج ين ا قذ من رحب والدته التي اليبت في
القلا.

وبدأت المعارك بعد قياب "الدولة االسالمية" بخطا ثالثة من اب اء الشعيطات ،م ت كة
بذلك اتفاق مبايعة العشيرة للت ظيب ،والذي ص على تسليب األسلحة للت ظيب والتبرؤ من
قتال ب مقابل عدب التعرض ألب اء العشيرة ،بحسب المرلد.

ال يزال تحت سيطرة قوات ظاب الرليذ بشار االسد.

الذي بدأ كاحتجاجات م اهضة لل ظاب م تلا آذار"مارذ ،2111وتحول تدريجا الى
زاع داب اودى بأكثر من 111الا شخص

022

بعثت سفيرت ا لدى ايطاليا مي كيلة رسالة إلى وزيرة الخارجية االيطالية فيديريكا

8/11

18

تتمات

8/11

18

تتمات

8/11

18

تتمات

8/11

18

تتمات

8/11

18

تتمات

وعلى ا قاض المسجد العمري ،وقا احمد البرش الذي يعمل في و ازرة السياحة واآلثار

8/11

18

تتمات

ويقول هذا المزارع الذي يربي البقر والذي يرتدي قميلا باليا عليه لورة بقرة ت رب

8/11

18

تتمات

وفي الشجاعية احد اكثر األحياء تضر ار من العدوان ،لب يبق من مسجد المحكمة الذي

8/11

18

تتمات

وما زال المسجد العمري الكبير وك يسة القديذ برفيريوذ في حالة جيدة وهما يقعان

8/11

18

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

موجيري ي تعزي ب ا الشعب والحكومة االيطالية بوفاة الملور اللحفي سيمو ة
كاميللي الذي قتل أمذ األول في حادث ا فجار
وات ب التقرير التي قدب في ايلول  2118اسراليل والجماعات المسلحة بارتكاب "جرالب
حرب" و"جرالب ضد اال سا ية" في العدوان الذي تسبب باستش اد  1441مواط ا ومقتل

 13اسراليليا.

وكان التحالا الوط ي الشيعي قاب بتسمية العبادي الذي ي تمي الى التالا دولة

القا ون الذي يقود المالكي ،األمر الذي عارضه المالكي في بداية األمر واعتبر

مؤامرة .وقدب المالكي دعوى في المحكمة االتحادية ضد الرليذ العراقي فؤاد معلوب
الذي رفض اعتبار التالا دولة القا ون

وي تمي حيدر العبادي الذي كلفه الرليذ العراقي وحظي بمباركة كافة األطراا

السياسية الشيعية والس ية والكردية فضال عن الترحيب الدولي ،الى حزب الدعوة
االسالمية وهو ابرز مكو ات التالا دولة القا ون بزعامة المالكي.

لتفقد األضرار

من اللواريخ بأ ه يعود كل يوب الى م زله رغب الحرب الجارية في احال عوز "لتفقد

الجدران".
يعود الى القرن الخامذ عشر الميالدي سوى ملذ ته

في حي الدرج في المدي ة الذي يحوي العديد من المبا ي األثرية.
ويؤكد محمد الوزير الذي تدير عاللته حماب السمرة وهو الحماب التركي الوحيد الباقي

في غزة ،م ذ ملة عاب والذي البح مقلدا سياحيا للزالرين القاللل ان "الحرب الحقت
اض اررا ...ويخطط الوزير العادة فتح الحماب الذي اضطر الغالقه بعد ا َّ
دالع الحرب
حين التولل الى وقا دالب الطالق ال ار

ورجحت لحيفة "هآرتذ" أن هذ اللقاءات الشخلية تأتي ب دا عرض مقترح
االتفاق الذي يجري العمل عليه لوقا إطالق ال ار ،واق اع الوزراء بدعمه.
وقالت بريطا يا االسبوع الماضي ا ا ستراجع كل تراخيص تلدير االسلحة السراليل
بعد القتال الشرذ الذي أدى الى خسالر بشرية كبيرة في لفوا المد يين في غزة.
وقالت بريطا يا ان التعليق لن يشمل مكو ات ل ظاب "القبة الحديدية" الدفاعي االسراليلي

021

الذي يمك ه اعتراض اللواريخ التي يطلق ا شطاء حماذ.
وأشار إلى أن زيارته لفلسطين تأتي للتعبير عن التضامن الكامل للسلفادور مع فلسطين

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

اشت ر بكتابته هو والشاعر محمود درويش الذي ترك البالد في السبعي يات "كتابات

8/13

11

تتمات

ويقول العازا الذي يعشق الجاز الشرقي والموسيقى الكالسيكية لل مساوي جوزا

8/13

11

تتمات

ويعبر الوالد المعجب بموسيقى باخ وكبار الموسيقيين العرب ،عن اعتزاز باب ه الذي

8/13

11

تتمات

ويرغب اي ب الذي اسذ ايضا جوقة لالطفال اسم ا "براعب اليرموك" في "رسب البسمة

8/13

11

تتمات

ويقول أي ب الذي درذ الموسيقى في مع د للحي الوادي العريق في دمشق ال سيما

8/13

11

تتمات

وفي الشوارع شبه الم جورة ،ي قسب ال اذ حول موسيقى االحمد .ويوضح اي ب الذي

8/13

11

تتمات

اثار البيا و الذي ي قله اي ب بمساعدة رفاقه من حي الى آخر ،امتعاض مقاتلين

8/3

1

السياسية

والوفد الفلسطي ي الذي ولل الى القاهرة امذ برلاسة عزاب االحمد و يضب رليذ

8/3

1

السياسية

8/3

1

السياسية

8/3

1

السياسية

وشعب ا أماب هذا االحتالل الذي ا ت ك القا ون الدولي اإل سا ي.
ويمر القاسب بأوضاع لحية لعبة بعد ان تدهورت حالته في األياب القليلة الماضية
جراء معا اته من مرض السرطان الذي ألب به م ذ س وات ويعالج م ه في مستشفى

لفد شمال البالد.

وفرضت عليه االقامة الجبرية من القوات اإلسراليلية لمواقفه الوط ية والقومية وقد قاوب
التج يد الذي فرضته اسراليل على الطالفة الدرزية التي ي تمي الي ا.
شطري البرتقالة".

هايدن "كان من الم ب الخروج من اليأذ الذي عيشه"،

يلحن اغ يات كتب كلمات ا شعراء هواة في المخيب
على وجو االطفال".

مع الروسي فالديمير ازريتسكي..." ،

يطمح ان يلبح يوما ما عازفا في اوركست ار محترفة...

متطرفين كا وا موجودين في المخيب

المخابرات الفلسطي ية ماجد فرج وممثلي العديد من الفلالل وسي ضب اليه مسؤولون

من حماذ ،على ان يلتقي الوفد ،مسؤولين ملريين اليوب االحد.
يبذل بعض الفلسطي يين كل ما في وسع ب لمغادرة قطاع غزة ،إال ان رامي وأسامة
اللذين قررت اسراليل االفراج ع ما بعد س وات من السجن واعادت ما الى غزة في هذا
الوقت بالذات ،لدما ل ول الخراب والدمار الذي احدثه العدوان الذي بدأ م ذ  8تموز.
وحث إسراليل على إلالح خطوط الك رباء التي لحقت ب ا أضرار خالل القلا
الذي حرب حو مليون من السكان من الك رباء.
وقال المسؤول الذي طلب عدب شر اسمه "أعتقد أ ه ب اية اليوب (السبت) يمكن أن

020

يعود ثالثة من الخطوط التسعة التي لحقت ب ا اضرار للعمل"
أن السلطات الملرية أبلغت السفارة بأ ا ستوالل السماح بإدخال كافة المعو ات

8/3

1

السياسية

8/3

1

السياسية

وسرعان ما جاء الرد من حماذ على لسان المتحدث باسم ا فوزي برهوب الذي قال

8/1

1

السياسية

فيما قال ملدر دبلوماسي ألما ي إن الما يا وفر سا وبريطا يا تقترح إعادة ت شيط بعثة

8/1

1

السياسية

8/1

1

السياسية

واعتبر كوريا الذي كان استدعى سفير بالد لدى اسراليل للتشاور ،قتل اطفال و ساء

8/1

1

السياسية

ويأتي شر هذا التقرير الذي اعدته اللج ة البرلما ية للت مية الدولية غداة االستقالة

8/1

1

السياسية

ات مت عاللة ارد ية امذ ،اسراليل بتعذيب وقتل اب ا الذي اعتقل مؤخ ار خالل تظاهرة

8/1

1

السياسية

ويعمل جبر موظفا في الكلية االم ية في اريحا ضمن طاقب اللواء توفيق الطيراوي

8/13

1

السياسية

8/13

1

السياسية

ولب يحدد الم ظمون الجدول الزم ي للعملية خالل المؤتمر اللحفي الذي ظب في
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جدة للوضع الطبي والمعيشي شديد اللعوبة الذي
الطبية واإل سا ية الى قطاع غزةً ،
يعا يه الفلسطي يون في قطاع غزة
"ا ه خطاب مرتبك ي ب عن ازمة حقيقية يواج ا في الحرب على غزة"

من االتحاد االوروبي على حدود ملر وغزة للمساعدة في استقرار األوضاع في
القطاع ،الذي والل في اليوب الثا ي لملمة جراحه
كما أوضح االمين العاب للجامعة في اليوب الثا ي من الت دلة وغداة ا سحاب الجيش
االسراليلي من القطاع .والوفد الذي قد يوسع يضب حتى اآلن وزراء خارجية ملر

سامح شكري ،والكويت...

اث اء ال جوب االسراليلي ام ار "ال يمكن تبرير ".

المفاجلة لوزيرة الدولة البريطا ية سعيدة وارثي...

تضام ية مع غزة،

عضو اللج ة المركزية لحركة فتح ،الذي شجعه على هذ الخطوة
اعلن التالا دولي ل اشطين امذ في اسط بول عزمه على ان ي ظب قبل اية العاب
اسطوال جديدا لكسر الحلار الذي تفرضه اسراليل على قطاع غزة.
مقار الم ظمة.

الفلسطي يين الذي بات على لورة سوريا الغارقة في زاع داب مدمر م ذ اكثر من ثالثة

اعواب.

تذكر قلة اي ب قليال بفيلب "ذا بيا يست" (عازا البيا و) للمخرج رومان بوال سكي،
الذي يروي قلة العازا البول دي فالديسالا سبيلمان خالل الحرب العالمية الثا ية.
ددت م ظمة التعاون االسالمي امذ ب"جرالب حرب" اسراليل في غزة ودعت الى
اجتماع للما حين لتمويل اعادة اعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
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اطالق ال ار الذي اقترحته ملر".

لمدة ثالثة أياب .واضاا المسؤول الذي طلب عدب الكشا...
ات مت م ظمة "هيومن رايتذ ووتش" امذ جيش االحتالل االسراليلي بقتل مد يين
اث اء فرارهب من القلا في احدى م اطق ج وب قطاع غزة ،االمر الذي يشكل جريمة

حرب بحسب الم ظمة التي مقرها في يويورك.

وتأتي هذ المعلومات من قبل ماكين الذي يقود ال شاطات في الكو غرذ األميركي

للملادقة على مي از ية خالة بقيمة  21مليون دوالر لشراء مستلزمات ضرورية للقبة

الحديدية،
عبر عدد من سكان البلدات االسراليلية في الج وب عن عدب ثقت ب بما حققه الجيش

في العدوان على قطاع غزة ،مؤكدين أن الكثيرين ممن غادروا الم طقة يرفضون

العودة ،فيما يجد السكان الذين بقوا لعوبة في التأقلب مع الواقع الذي أ تجته الحرب

ويقولون إن حجب المخاوا بعد الحرب ازداد عما كان قبل ا.

وفضل غالبية سكان هذ الكيبوتسات ال رب خالل الحرب ،وتركوا الم ازل والحقول
لجيش االحتالل الذي استقر في ا.
والبح المسجد الذي تعود اجزاء اخرى م ه الى القرن الرابع عشر الميالدي واضيا

اليه مب ى حديث اليه قبل س وات ،كومة حطاب وركاب بي ما استش د المؤذن بعد ان دعا

ال اذ الى اللالة حسب السكان.
وهذا أقل شيء من الممكن فعله.

ليست تضام ية بل هي احتجاجية؛ ألن شعب غزة الذي يقتل ويدمر هو شعب ا،
وعبرت المشاركات عن حالة االستياء لدى الشعب الفلسطي ي تيجة اللمت الدولي
على المجازر المستمرة بحق غزة وعلى مساواة العالب الظالمة ما بين الضحية والجالد
الذي يمعن في عدوا ه على شعب ا الفلسطي ي.
ويعيش قطاع غزة من شماله في بيت حا ون وحتى ج وبه في مدي ة رفح أزمة حادة
في السكن و درة كبيرة في شقق اإليجار بسبب الطلب الكبير علي ا والذي يزيد على ما

هو معروض بأضعاا المرات.

وخلولا من دمرت م ازل ب عن مستقبل ب في ظل الوضع
ويتساءل ال ازحون
ً
المأساوي الذي يعيشو ه في مدارذ األو روا ظ اًر لتزايد اعدادهب ،دون أن يجدوا من
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ا تخب السالقون العاملون على خط ج ين-استراحة اريحا لج ة عمالية لتمثل ب ،وتع ى
بمشاكل ب ،وتتابع قضاياهب مع جميع الج ات ...يضاا ل ذ اللج ة السالق محمود
عيب الملري الذي فاز بالتزكية من قبل سالقي طوباذ
واكد اهمية ما تقوب به مؤسسة ا لموالفات والمقاييذ الفلسطي ية من دور م ب في رفع
جودة الم توج الفلسطي ي الذي ي افذ الم توج االسراليلي ،وفي إرساء قواعد الجودة

بالوطن

يجري مؤتمر األمب المتحدة للتجارة والت مية " األو كتاد" بج يا /سويس ار بالتعاون مع
مع د أبحاث السياسات االقتلادية الفلسطي ي (ماذ) استعداداته لعقد المؤتمر
اللحفي الس وي حول تقرير حول األوضاع االقتلادية في دولة فلسطين المحتلة
والذي سيعقد في راب اهلل يوب األربعاء الموافق  3أيلول المقبل بمقر ماذ.
وفي هذا العاب سيغطي التقرير جوا ب أخرى لالقتلاد الفلسطي ي سيتب عرض ا خالل
المؤتمر اللحفي الذي سيعقد في أيلول المقبل
أبو محمد زيتو ية من سكان مدي ة غزة وهو ي ظر إلى أرضه التي كا ت تغص بأشجار
الزيتون في بلدة المغراقة ج وب قطاع غزة ،وقد أضحت قاحلة من كل شيء إال من
الدمار الذي خلفته لواريخ الطالرات الحربية اإلسراليلية.
مضيفا أن اللاروخ الواحد من الطالرة الحربية أا  11يعدب ما مساحته  2الى 3
دو مات من األراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون ،اهيك عن خطر الجفاا
الذي يالحق باقي األراضي تيجة قلا خطوط الميا المغذية ل ا
ألشجار الزيتون خلولية لدى المزارع الفلسطي ي ف ي بال سبة له تاريخ وهوية تميز ،
مبديا حز ه الشديد على الدمار الكبير الذي لحق بأشجار الزيتون جراء هذ الحرب
العدوا ية خلولا مع اقتراب موسب حلاد الزيتون الذي لب يتبق عليه الكثير

ويذكر الطباع أن قطاع غزة سيجبر على استيراد العديد من السلع الزراعية التي سبق
وأن حقق في ا اكتفاء ذاتيا ،عبر المعابر الحدودية التي يشرا علي ا االحتالل ،األمر

الذي يربط دخول ا وتوفرها في األسواق المحلية بفتح المعبر أو إقفاله.
أفادت م ظمة الت مية في كافة أ حاء العالب "أوكسفاب" ،بأن مواط ي قطاع غزة يواج ون
أزمة لحية خطيرة ،بسبب الدمار وتلوث إمدادات الميا الذي خلفه العدوان

اإلسراليلي.

وواللت قوات االحتالل إغالق بوابات المسجد األقلى الرليسية أماب المللين ،سواء
من ال ساء من كافة األعمار ،أو الرجال ممن تقل أعمارهب عن الخمسين عاما؛ وهو
األمر الذي أثار حفيظة المؤسسات والقيادات الدي ية
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معتلب بشارات  11عاما في ج ازة رسمية وشعبية في بلدة طمون ،الذي استش د
مساء أمذ االول ،في ا فجار لغب

...وتقديب المساعدات اإل سا ية للشعب الفلسطي ي في قطاع غزة الم كوب ،وتكثيا
وتوسيع حمالت الدعب واإلس اد للشعب الفلسطي ي ،الذي يواجه آلة القتل واإلرهاب

والدمار اإلسراليلية

الحربية بلبر وكرامة،

الب ى التحتية ما جعل الحياة مستحيلة

في مؤتمر شباب الحزب الذي سيعقد اليوب السبت ومؤتمر المرأة القادب.
الم اورة تيجة تماسك ولمود المقاومة على ارض الميدان.

"الذي ي دد الحضارة اإلسالمية أكثر من كل أعدال ا عبر التاريخ.
وقاب مكتب معماري بوضع التلميب للب اء المزدوج الذي ولفه عواودة بأ ه معلب رمزي
روحا ي تحيطه حديقة تجمع ال باتات الطبيعية لجبل سيخ الذي يقاب عليه المعلب عالوة
على تخليص جزء واسع من المساحة المحيطة به لمت ز العالالت هذا ووضع الب

رليذ بعثة فلسطين هادي شبلي ،والمستشار حسان البلعاوي ،المكلا بالعالقات
الث الية ،مسؤولي الحزب بلورة العدوان اإلسراليلي على غزة ...كما وضعوهب في
لورة التحرك الذي تقوب به القيادة الفلسطي ية بقيادة الرليذ محمود عباذ
حملت الجب ة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجا ب اإلسراليلي مسؤولية عدب تمديد
ال د ة اإل سا ية في غزة ،بسبب التع ت الذي أبدا وفد تل أبيب في المفاوضات غير

المباشرة

ودعا المكتب السياسي للجب ة في داء له أب اء الشعب الفلسطي ي ،وأب اء الشعوب
العربية والقوى اللديقة والمحبة للسالب في العالب ،إلى أوسع حملة تضامن مع غزة،
لمعالجة آثار العدوان ال مجي اإلسراليلي الذي طال القطاع خالل ثالثين يوما
وأوضح رليذ الوفد أن ال الل األحمر الكويتي أن بالد تقدب لا مليون دوالر
لعالج الملابين والجرحى الفلسطي يين داخل المستشفيات الملرية ،بالتعاون مع
المكتب اللحي التابع لسفارة الكويت بالقاهرة والذي سيشرا على تلريا وادارة هذا

المبلغ لعالج الجرحى.
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إثر العدوان الذي ارتكبته إسراليل بحق شعب ا في قطاع غزة في تلك الفترة.
 ...جاء ذلك خالل تفقد رليذ الوزراء أمذ ،الجرحى المقبلين من قطاع غزة ،الذين
تب تحويل ب إلى مستشفى جامعة ال جاح الستكمال عالج ب تيجة العدوان اإلسراليلي
اإلجرامي على قطاع غزة ،المستمر م ذ  21يوما ،والذي أدى إلى استش اد أكثر
 1111وجرح  8811مواط ا.

وكا ت و ازرة السياحة واآلثار بالمشاركة مع اللج ة المشتركة لتل يا الف ادق والمشكلة
من جمعية الف ادق العربية وجمعية األراضي المقدسة للسياحة الوافدة ،أطلقت ظاب
التل يا...األمر الذي سيساهب في خلق لورة ايجابية عن الف ادق الفلسطي ية

ومستوى الخدمات

بدور أوضح مدير عاب الم ن السياحية في الو ازرة ورليذ اللج ة المشتركة علي أبو
سرور أ ب يعملون مع جميع الشركاء في سبيل إظ ار القطاع السياحي الفلسطي ي
بأجمل لورة...األمر الذي سيحقق ت وع أكبر للسالح وعالد أكبر للف ادق وسوق
م افسة ايجابية وجديد في فذ الوقت.

المكلا للعالقة مع البرلمان األوربي إي اب الطري

الخالة قد تضرر بلورة كبيرة مثلما أكد ل ا زوج ا

التزاما كامال بالحل السلمي التفاوضي لللراع الذي يؤدي إلى دولتين تعيشان ج با إلى

ج ب في سالب وأمن.

وتجدر اإلشارة إلى أن لحيفة ال يويورك تايمز قد كتبت مقاال عن هذ الرسالة مبرزة
أجزاء عديدة من فحوى هذ الرسالة في مقال ا الذي كان مع وًا بدعوة سفير فلسطين
لألمب المتحدة للحاكب كومو بزيارة فلسطين
وخرج المشاركون في الورشة ،بمجموعة من التوليات التي من شأ ا ضمان التطبيق
الفعلي للممارسات الفضلى في تطوير التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي
بما في ذلك أهمية ب اء التعاون الفعال  ...األمر الذي من شأ ه إيجاد آليات عمل

مشتركة لضمان التطبيق الفاعل ل ذ الشراكة

عادت محافظ راب اهلل والبيرة د .ليلى غ اب جرحى المجازر التي ارتكب ا اإلحتالل في
قطاع غزة وال بات الجماهيرية في الضفة...مؤكدة أن هذا االحتالل ال بد إلى زوال
بإرادة شعب ا التي ال ت كسر ،ووحدة الدب الفلسطي ي الذي لن تفرقه الجغرافيا أو أي

معيار آخر.
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حذر الب أمين سر المجلذ الثوري ف مي الزعارير ،من محاوالت االحتالل اإلسراليلي
اطالق حملة مسعورة في الضفة وتحديدا القدذ ،الفتا الى أن االحتالل يلجأ لسياسات
تعويضية بغية تعويض الفشل الذي واج ه في قطاع غزة ،كما درجت العادة سابقا.
دعا البابا فر سيذ من على متن الطالرة التي كا ت تقله إلى كوريا الج وبية أمذ
األول ،إلى الوقوا دقيقة لمت واللالة لراحة فذ اللحفي اإليطالي سيمو ي
كاميلي ،الذي قتل في غزة أث اء قيامه بم ته.
زوجة المواطن محمد حسن درويش من سكان وسط قطاع غزة لب تكن محظوظة بقدر
ما ش دته خالل والدت ا من قلا إسراليلي همجي على مستشفى ش داء والقدرة على
الكالب حيث «ال طق» األقلى األمر الذي أفقدها فسر األطباء ذلك بسبب لدمة
علبية اتجة عن مشاهد

...فقررت التسجيل لدى جامعة ال جاح ما يلزم ا بالسفر اليومي من راب اهلل الى ابلذ،
َّ
لتعدل عن قرارها وتسجل في جامعة بيرزيت في
ثب عادت لدراسة خيارات ا مجددا،
تخلص ال دسة ،في حالة واضحة لمدى االرباك الذي يعيشه طالب الثا وية العامة

بعد جاح ب.
وزرة التربية والتعليب العالي هي الج ة ذات العالقة المسؤولة عن
ويرى هودلَّي ان ا

التخطيط االستراتيجي ...اضافة الى وجود اشكالة واضحة متعلقة بمدى قدرة الو ازرة

وتأثيرها على الجامعات والكليات الذي حسب رأيه يكاد يكون محدودا جدا.
وكان من بين توليات الدراسة اهمية تقديب برامج ارشادية في مراحل المدرسة ليختار
الطالب مجال الدراسة الذي يؤهله للعمل مباشرة فور ا اء دراسته.
واست ل الوفد الذي ضب مسؤول الملا اللحي في الرلاسة مدحت طه ،ومستشار
ديوان الرلاسة لشؤون القدذ احمد الرويضي زيارته للمدي ة بزيارة المسجد االقلى

المبارك
وعبر مرافقو الجرحى عن امت ا ب من الزيارة التفقدية التي تخفا من األآلب التي
خلفت ا الحرب على غزة ،مشيدين بعمل القيادة ممثلة بالرليذ محمود عباذ الذي وحد

شطري الوطن

وقال األسير عد ان محيسن من بيت لحب وهو أحد الذين تب اعتقال ب خالل الحملة
العسكرية األخيرة ،والذي يعا ي من شلل ثالثي تيجة حادث تعرض له قبل االعتقال
وقال األسير أمين ابو عمر الذي اعتقل في حزيران الماضي بعدما تعرض إلطالق
ار على قدميه بشكل مباشر" ،أ ه أخضع لعملية جراحية تب خالل ا إخراج

الرلالة...
كما زار محامي ال ادي األسير يوسا ال واجعة الذي أكد أن وضعه اللحي يتفاقب وأن
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حاالت إغماء متكررة يتعرض ل ا ،جراء معا اته من مشاكل علبية مزم ة ،علما أن
األسير الزال موقوفا.
تتجه اال ظار في قطاع غزة لوب القاهرة ،با تظار االعالن عن اتفاق وقا دالب

8/13

1

محليات

8/13

1

محليات

8/1

1

محليات

أفادت و ازرة اللحة أن الوفد الثا ي من األطباء غادر الضفة متج ًا إلى مستشفيات
الو ازرة في قطاع غزة ،إلس اد الطواقب الطبية ،بعد العدوان الذي ش ه جيش االحتالل

8/1

1

محليات

وقال العيسة إن و ازرة اللحة تقوب بعمل مميز ومش ود له في دعب القطاع اللحي

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

إلطالق ال ار يتضمن ا اء الحلار االسراليلي الذي استمر على مدار ثما ي س وات،
وتثمن سلوفاكيا أ شطة وكالة األو روا التي هي في الوقت الحالي الكيان الرليسي الذي
يتولَّى تقديب المساعدات اال سا ية في قطاع غزة ،بالتعاون مع مؤسسات دولية وج ات
وم ظمات وط ية فلسطي ية

واستمر قرابة الش ر

بغزة ،مؤكداً أن االحتالل ضرب كل القطاعات في غزة خالل العدوان ،وأن القطاع
الذي سجل أكبر إ جاز هو القطاع اللحي

وشرح بسيسو ما بذله الرليذ محمود عباذ والقيادة واتلاالت دبلوماسية حثيثة
للولول
إلى وقا إطالق ال ار الذي تب تطبيقه أمذ األول وذلك بما يحقن دماء شعب ا
...يكفل تلبية المطالب الفلسطي ية العاجلة وفي مقدمت ا الرفع الكامل وال الي للحلار
الإل سا ي الشامل الذي أمع ت إسراليل في فرضه على قطاع غزة
واستجاب بوريان ،على حو فوري ،لطلب السفير الفلسطي ي تقديب مساعدات طبية
واغاثية عاجلة من قبل الجم ورية السلوفاكية لدعب الج د الطبي واإلغاثي الذي ت ض
به الو ازرات والمؤسسات المع ية في دولة فلسطين

ووضع شعث الضيوا في لورة مفاوضات وقا اطالق ال ار التي تجري في القاهرة،
مؤكدا ان الوفد الفلسطي ي الموحد والذي يشمل حركتي حماذ والج ار االسالمي
وفلالل م ظمة التحرير...في الوقت الذي يرفض فيه فكرة زع سالح المقاومة

وعرض عضو مركزية فتح احلاليات للعدوان االسراليلي بشريا وماديا والتي تكشا
بطش االحتالل الدموي والدمار الذي خلفه بعد  31يوما من القلا المتوالل
استمرت فعاليات التضامن مع أب اء شعب ا في قطاع غزة ،في عدة مدن بالب ارزيل،
ت ديدا بالعدوان اإلسراليلي الذي استمر أربعة أسابيع
وعبر األمين العاب التحاد األساقفة األب دون ليو الردو عن حز ه العميق ،لما أسفر
ع ه الع ا الشديد غير المبرر ضد اآلم ين في قطاع غزة ،والذي أودى بحياة الملات

من األطفال وال ساء والشيوخ...
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8/8

1

محليات

8/8

1

محليات

8/8

1

محليات

8/8

1

محليات

8/11

1

محليات

بدور  ،تحدث ب.أيمن لبيح عن التطور الذي ط أر على الل اعة الفلسطي ية في

8/11

1

محليات

واتقى الوزير في بداية الجولة محافظ سلفيت علاب أبو بكر ،واستمع الى شرح حول

8/11

1

محليات

والتقى أبو خلا مع رليذ بلدية سلفيت شاهر اشتيه ،والذي اطلعه بدور على

8/11

1

محليات

حيث أدان المشاركون والمتحدثون العداون االحتاللي على القطاع ،مترحمين على

8/11

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

عوض والذي يغطي الحرب اإلسراليلية من مستشفى الشفاء يلا حياة األحياء في

8/1

1

محليات

وطالب المواط ون السلطات في غزة بمراقبة األسواق وت ظيم ا وم ع هذا االستغالل

واستعرض تيسير خالد أماب الوا الذي يقوب بزيارة تضام ية مع فلسطين االوضاع
السياسية الراه ة على ضوء العدوان المستمر الذي تش ه اس ارليل على شعب ا الفلسطي ي

وخالة على قطاع غز والذي ذهب ضحيته اكثر من  1881ش يدا

وأليب في المواج ات العشرات من الشبان باست شاق الغاز المسيل للدموع والجروح
عاما) الذي
باألعيرة المطا طية والرلاص الحي بي ب المواطن ادر إدريذ ( ً 42
أليب برلالة حية في لدر بالقرب من قلبه وولفت جراحه بالخطرة...وال يزال
يتلقى العالج في مستشفى الميزان بالمدي ة
وأكد المشاركون في المسيرتين على حق شعب ا في مواج ة االحتالل ووقا شالل الدب
الذي يست دا المد يين في القطاع
ولل وفد ال الل األحمر اإلماراتي الخامذ إلى غزة أمذ برلاسة حميد الشامسي
الب األمين العاب لل الل للمساعدات الدولية لإلطالع على سير عمل بر امج ال الل
االغاثي الذي ي فذ في غزة م ذ بدء األحداث وكذلك المستشفى الميدا ي اإلماراتي الذي

يعالج الجرحى ه اك
الس وات األخيرة

اوضاع المحافظة وحجب االست داا الذي تتعرض له من قبل االحتالل ومستوط يه.
المشاريع التي ا جزت ا البلدية خالل المراحل السابقة

الش داء ،معتبرين التفوق الذي يحققه طلبة فلسطين على مختلا مستويات ب ،بمن في ب
وعا من المقاومة ضد سياسات االحتالل
طلبة التوجي يً ،
وأشار أبوهليل إلى حلول المديرية على المستوى األول على الوطن في الفرع العلمي
بتفوق الطالب ابراهيب الفقيه ،الذي أشاد به محافظ الخليل
فثالثة اطفال اشقاء تتراوح أعمارهب بين السادسة والعاشرة وقد كف وا ووضعوا بجا ب
بعض ب” طوال“في ثالجة للمرطبات خوفا من تعف ب ،أما شقيق ب الذي لب يبلغ العامين
فقد رافق ب في فذ الثالجة ولكن للغر وضع بجا ب رؤوس ب المحطمة” عرضا“.

غزة بالجحيب

الذي فاق حدود الخيال ومساعدة المواط ين المعزولين في م اطق القتال بتوفير
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وقال قيب الم دسين والرليذ الدوري للمجمع الم دذ احمد اعديلي ان الل دوق

8/1

1

محليات

8/3

3

محليات

8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

ويقطن مخيب الشاطئ الذي تبلغ مساحته كليومت ار مربعا حوالي  81ألفا ،وزادت هذ ال سبة بعد زوح

8/1

8

محليات

ادان م تددى اإلعالميددين الفلسدطي يين حددرب اإلبددادة المسدعورة التددي يشد ا االحددتالل ضددد

8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

شددت عضو اللج ة الت فيذية لم ظمة ا لتحر ير ح ان عشراوي على أهمية الدور الذي

8/1

8

محليات

ودعت عشراوي إلى التحرك الفوري لتوفير الحد األد ى من الغذاء والدواء والمأوى

8/3

8

محليات

إضافيا لمواز ة األو روا
دعما
ً
والعالج اللحي والميا والوقود ،والذي يتطلب ً
وقال الملدر الطبي إن الش داء أليبوا بشكل مباشر في اللاروخ الذي ألاب

8/3

8

محليات

واست دا القلا م زل المواطن يوسا ماضي ،الذي استش د مع ثالثة من أطفاله

8/3

8

محليات

الذي ست ظب وتقود عمله لج ة ممثلة لكافة اطرافه
فيما شقيقه بشير الذي سخر حياته لتلقي العلب حتى حلل على ثالث درجات دكتو ار
في تخللات مختلفة من بريطا يا وج وب أفريقيا وملر ،ال تمل من الجلوذ معه

من مرحه ومرو ته

أبو غبن تؤكد أ ا م ذ بداية العدوان تأتي إلى السوق يوميا غير مكترثة بالقلا
اإلسراليلي الذي يضرب في كل مكان ،ويطال األسواق والمدارذ والبيوت والمساجد
آالا المواط ين من م اطق شمال وشرق القطاع إلى مدارذ األو روا في المخيب

خالدة...األمر الـذي أدى حتدى ظ در اليدوب
الشعب الفلسدطي ي عامدة وضدد اللدحفيين
ً
االث ددين -إل ددى ارتق دداء 13شد د يدا ل ددحفيا م ددذ بداي ددة الح ددرب الوحش ددية...وي عى م ت دددى
اإلعالميين الفلسطي يين اللدحفي شدادي حمددي عيداد الـذي استش د...والملدور محمدد
ددور الدددين الددديري الــذي عثددر علددى جثما دده السددبت الماضددي...كما اللددحفي عبددد اهلل

فحجددان ملددور شددبكة األقلددى اإلعالميددة ،والــذي استشد د الجمعددة الماضددي وهددو يقددوب

بواجبه الم ي في تغطية وتلوير مجازر رفح وعدوا ا

عسددى أن يكددون ه دداك ا ف دراج لألزمددة التددي عيش د ا ،أو حتددى سددماع بددأ هد ددة ليددوب أو
لساعات إال أ ي لب اسمع أي خبر عن هد ة األمر الذي اضدطر ي أن أجدازا وأذهدب

للتسوق،

تقوب به وكالة غوث وتشغيل الالجلين (األو روا) في قطاع غزة

الم زل بشكل مباشر

(حسن وامين والمعاق عبد الكريب) ،وش يد آخر لب تعرا هويته ،فيما ال يزال عدد من
الش داء تحث األ قاض.
واستغرب أعضاء التشريعي من الموقا الدولي الذي لب يرتق لمستوى الجرالب التي

ترتكب ا اسراليل بحق الفلسطي يين ،وكذلك من تلديق العالب لرواية ال اطق اإلعالمي
االسراليلي الذي اثرعلى اإلعالب والسياسيين في أوروبا.
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...إليلال ما يتعرض له شعب ا في قطاع غزة من مجازر الى الرأي العاب العالمي،

8/3

8

محليات

8/8

8

محليات

8/8

8

محليات

8/8

8

محليات

ولكل فق قبو المركزي الذي يدخل م ه الحفارون ،ومن ثب يتفرع إلى أقبية أخرى

8/8

8

محليات

مع دخول العدوان االسراليلي على قطاع غزة ش ر االول ،والذي اظ ر مدى الحقد

8/8

8

محليات

وقال محمد عبد اهلل والذي كان ي تظر هو وذويه يوب فرحه ،وكا وا كغيرهب يعدون العدة

8/8

8

محليات

يقول الشيخ وفل " ليذ غريبا على شعب ا ان يتضامن مع بعضه خالة في وقت

8/8

8

محليات

8/8

8

محليات

8/11

8

االقتلادية

8/11

8

االقتلادية

يذكر أن بر امج توفير العمرة هو إحدى برامج التوفير المتميزة لدى الب ك اإلسالمي

8/11

8

االقتلادية

يوميا للمشتركين فيه وقيمت ا  111دوالر،
العربي والذي يقدب جالزة ً
وأكد معتلب زايد المدير الت فيذي لل يلة االستشارية على أن شراكة ال يلة مع الحكومة

ومواج ة ال شاط اإلعالمي الل يو ي الذي يشو معا اة الشعب الفلسطي ي
وا ضب قالد الم طقة الج وبية في جيش االحتالل ،سامي ترجمان ،إلى مجموعة ضباط
وراح يدافع عن شاط جيشه ،أل ه وقا في مواج ة خطر األ فاق ال جومية الذي كان
الخطر األول الذي شغل الجيش.

وتقول المواط ة ياسمين جبريل من سكان حي الزيتون ج وب مدي ة غزة للحيفة
"الشرق األوسط" ،إ ا تتخوا من عودة إسراليل لت فيذ هجمات ا ضد غزة...مشيرة إلى
أ ه ستضطر حي ا إلى إخالء م زل ا بسبب القلا الذي قد يتعرض له م زل أحد
جي ار ا ،بعد أن كان هدد قبل يومين فقط من بدء الت دلة ولب يقلا حي ا.

المعلن والدفين ،من قبل العدو اإلسراليلي لشعب ا

ل ذا اليوب... :

الملمات واالحزان لكن علي ا ان ال ف ب التضامن بإلغاء المباركة للعريذ والذي َّ
يدل
على االش ار أل ه ركن من اركان الزواج.

واالم ين في بيوت ب في قطاع غزة ،والتي البحت من يوميات شعب ا ،والذي ابتدع في

تاريخ المقاومة ،مقاومة ،تؤخذ م ا العبر ،واشكال التضامن ،فال فرق بين الفرح
والحزن ،فحتى افراح ا مقاومة.

ومن خالل م اسبة إطالق الطالرات الورقية ،عبر األطفال با تظاب عن تضام ب مع
الشعب اليابا ي الذي تضرر جراء كارثة التسو امي عاب 2111
وقال مدير عاب مديرية الحكب المحلي براب اهلل شعب ا الذي ال يزال ويواجه االحتالل

وساسته وعدوا ه يريد من ال يلات المحلية الكثير واال دماج هو السبيل اليجاد بلديات
كبيرة قادرة ومؤهلة للحلول على مشاريع كبيرة والسبيل الى ذلك هو ايجاد مؤسسات
كبيرة قادرة شعب ا بأمذ الحاجة الي ا

والقطاع الخاص وال قابات العمالية ومؤسسات المجتمع المد ي يأتي في إطار التعاون
المثمر لتحقيق األهداا المرجوة من المشروع والذي يسعى إلى تحقيق الت مية
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المستدامة في فلسطين
8/11

8

االقتلادية

وكا ت المع ويات ضعيفة تجا االسترلي ي أيضا لدرجة دفعته لل بوط أماب اليورو الذي

8/13

8

محليات

خللت و ازرة اإلعالب الحلقة السادسة عشرة من سلسلة (ألوات من طوباذ) لقلة

8/13

8

محليات

يتابع أبو حربي ،الذي قل م ته ألربعة من أوالد  :محمد ،وسمير ،وسامر ،وسامح،

8/13

8

محليات

كما أن م ة السياقة كا ت مختلفة ،فمن كان يعمل على الخط ،يضع سيارته في

8/13

8

محليات

الذي يحمل بين ويقول الطفل «عبد الكريب» الذي يحمل بين يد حلالة ال قود

8/13

8

محليات

وقال ملدر في البلدية ل "الحياة الجديدة" إن الحملة التي جاءت تيجة الواقع المرير

8/11

11

االقتلادية

8/11

11

االقتلادية

8/11

11

االقتلادية

ويأتي قرار الشامي الذي أعل ه أمذ األول خالل جلسة مغلقة مع شطاء من الجالية

8/11

11

االقتلادية

...يتولى الت سيق ل ا ال اشط السياسي والوجه الفلسطي ي عالء الشلبي الذي ذكر أن

8/11

11

االقتلادية

ا خفض في وقت سابق امذ لوب أد ى مستوياته في تسعة اش ر

فايق محمد أبو حسن ،الذي كان من أوالل السالقين في المحافظة
وأتقن قيادة جميع أ واع المركبات ،إال الدراجة ال ارية:

الكراج ،ويذهب للسوق لقضاء مشترياته ،وحين يكتمل ركاب ا في غيابه ،يأتي السالق
الذي يله؛ لي قل ب .بعدها
خالته ،ويرافق والد في أحد مراكز جمع التبرعات...

الذي يعا يه أهل ا في غزة الذي ما زال يحاول ترميب فسه بعد ال جمة الشرسة ...مشي اًر

إلى أن «حكاية ال خوة» هذ تعكذ حالة ال ب» الكبير الذي يعتمل لدور المتبرعين
على مختلا مستويات ب إلغاثة أهل ب في القطاع ومساعدت ب على الحياة.

توقا مو اقتلاد م طقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الثا ي من العاب متأث ار
بتراجع ال مو في ألما يا والجمود في فر سا وهو ما يدق أجراذ اإل ذار بشأن سالمة
اقتلاد الم طقة الذي يستعد لمواج ة أثر العقوبات المفروضة على روسيا
وأظ رت بيا ات لمكتب اإلحلاءات التابع لالتحاد األوروبي يوروستات أمذ أن
اقتلاد م طقة اليورو التي تضب  18دولة لب يحقق موا في ثالثة أش ر حتى حزيران
مقار ة مع الربع األول الذي سجل فيه موا قدر  1,2بالملة.
الفلسطي ية

قرار الشامي يأتي ضمن رؤيته لدعب وتشجيع وتطوير االقتلاد الوط ي

الفلسطي ي...خلولا بعد العدوان اإلسراليلي االخير على القطاع والذي أدى لتدمير

واسع في الب ية التحتية وارتفاع م سوب البطالة

وجاء اعالن الشامي استباقا ال عقاد اللج ة التحضيرية إلتحاد رجال األعمال الفلسطي ي
الدولي الذي يعقد اجتماعه األول في عمان في الخامذ من الش ر المقبل وذلك
لتحفيز رجال األعمال المشاركين على االستثمار

013

باإلضافة إلى هذ األضرار الكبيرة ،فإن ه اك حاجة ملحة لتدخالت طارلة ب

8/11

11

االقتلادية

8/11

11

االقتلادية

8/13

11

محليات

8/13

11

محليات

وطالب الرليذ ال يكاراغوي ،دا ييل اورتيغا ،البابا ف ار سيذ باستخراج الشيطان الذي

8/13

11

محليات

ش د معرض اللور للمساجد المدمرة في قطاع غزة والذي اقامته مديرية اوقاا

8/13

11

محليات

8/1

11

محليات

قال وزير الخارجية رياض المالكي :إذا فشل مجلذ االمن في وقا العدوان الذي يتعرض له اب اء

8/1

11

محليات

والقى المالكي كلمة ،حيث أطلع الحضور على حجب الخسالر الفادحة في ارواح المد يين العزل

8/1

11

محليات

وأشار إلى أن إسراليل ال تحترب حقوق اإل سان ،ويجب لجم ا و زع سالح ا الفتاك الذي يستخدب

8/1

11

محليات

وأشار إلى أن بالد قدمت الدعب إلى قطاع غزة ،داعيا إلى الخروج بتوليات تساهب في

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

حو 32,1مليون دوالر لتغطية االحتياجات الضرورية  ...لتشغيل المرافق المختلفة في
ظل ال قص الحاد في الطاقة الذي تضاعا بعد قلا محطة توليد الك رباء،
وكا ت سلطة ا لميا ه ومللحة ميا بلديات الساحل أعل تا عن قطاع غزة مؤخ اًر"

م طقة م كوبة ...وأوضحتا أن القطاع الذي يعا ي من أزمة مالية مزم ة م ذ س وات
م دد بمزيد من التدهور

...على المجازر التي ترتكب ا قوات االحتالل اإلس ارليلي والتي ذهب ضحيت ا االالا
بين ش يد وجريح باالضافة الى الدمار الكبير الذي الحقته بمساكن المواط ين والب ية
التحتية.

يسكن ت ياهو

طولكرب اقباال كبي ار من قبل المواط ين والمؤسسات التي حضرت المكان لتشاهد حجب

الدمار...المعرض الذي افتتح االث ين ويستمر ليوب غد جسد المعا اة الحقيقية لما آلت
اليه احوال المساجد...

وعبرت احدى الحاضرات بالقول ان ما وراء اللورة ما وراءها من الب وحسرة على بيوت اهلل والمللين
الراكعين الساجدين هلل الذي خلق السماوات واألرض
شعب ا في قطاع غزة فإن فلسطين ستتوجه إلى الجمعية العامة

خالة بين االطفال والشيوخ وال ساء ،وحجب الدمار ال الل الذي الاب الممتلكات الخالة والعامة
ضد األطفال الفلسطي يين،

التقليل من معا اة الفلسطي يين...ودعب ج ود المجتمع الدولي الذي بدأت في العمل للضغط على

إسراليل...

ودعا رليذ الوفد الملري إلى ضرورة التحرك إل قاذ قطاع غزة من العدوان اإلسراليلي
المتوالل ،الذي خلا ملات الش داء وآالا الجرحى
اطلقت بلدية البيرة وبالتعاون مع مجموعات شبابية ومؤسساتية بالمدي ة (حملة العزة من

البيرة لغزة) جمع وتوفير  11الا سلة غذالية قيمة...على التبرع لدعب و لرة

المواط ين في قطاع غزة الذي يعا ي من العدوان والتجويع والحلار المتوالل

012

حذرت شخليات اسالمية ووط ية خالل مؤتمر لحفي عقدته في القدذ امذ الدولة

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

واختتب المؤتمر بكلمة للشيخ كمال الخطيب ،الذي ربط بين الحرب على غزة واالعتداء

8/1

11

محليات

عاد ال دوء إلى تلك الم اطق وغابت ألوات اال فجارات التي كا ت تسمع على مدار

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

القالمة باالحتالل اسراليل من مغبة االعتداء على المسجد األقلى ...وشارك في
المؤتمر الذي جرى في ف دق الكومودور بحي اللوا ة كل من رليذ لج ة المتابعة

العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطي ي محمد زيدان ،ورليذ ال يلة ...فيما تولى

عرافة المؤتمر...زاهي جيدات ،الذي رحب الحضور ضيوفا واعالميين وعدد المخاطر
التي تحيط بالمسجد األقلى هذ األياب والتلعيد الكبير في اال ت اكات واالعتداءات

الذي يقوب ب ا االحتالل اإلسراليلي بحق المللين في
أولى القبلتين.

على المسجد األقلى...

الساعة خالل أياب العدوان اإلسراليلي الذي تكشفت مالمحه وأليب الكثير من

المواط ين باللدمة والذهول من حجب الخراب والدمار والكارثة ال اتجة عن وحشية

العدوان اإلسراليلي الذي استمر ش اًر ودمر...

والتقت "الحياة الجديدة" بالمواطن غالب الرضيع "أبو أياد" الذي استش د جله زياد

خالل الحرب

َّ
عادل حمودة "أبو محمد" الذي أكد ان م زله دمر بشكل كامل وان أسرته مشردة

وتعيش ظروا لعبة

وقال المواطن مخلص أبو طالب " تعرضت األرض الزراعية المجاورة لم زل ا إلى أكثر
من ثالثين غارة اسراليلية أحرقت وأتلفت أشجار الحمضيات والزيتون وتسببت بحفر
عميقة وألحقت الدمار بم زل ا والم ازل المجاورة ل ا والفا ذلك بالزلزال المدمر الذي

قضى على أي فرص إلعادة االستفادة من األرض المحترقة بفعل اللواريخ.

الطفل محمد لب ي قطع تأمله لم زله وكأ ه يقول هل ك ا سكن ه ا ،وأين م زل ا ،هل
هذا بيت ا الذي لعب ا وتربي ا
مش د الدمار أذهل سكان البلدة الذين عادوا إلي ا فور اإلعالن عن ت دلة ل مدة12
ساعة تاركين خلف ب مراكز اإليواء في مدارذ األ روا بمخيب جباليا عل ب يتخللون من
معا ات ا .إال أن الرياح أتت بما ال تشت ي السفن بعد أن أروا الدمار والخراب الذي

ألاب بلدت ب ودمار م ازل ب.

"كتب علي ا أن عيش مشردين في مراكز اإليواء لفترة أطول" ب ذ العبارة عبر المواطن
ها ي عودة من بلدة بيت حا ون والذي زح لمدرسة "أ" التابعة لأل روا أث اء العدوان مع

عاللته المكو ة من  41فرداً عن حالة سكان بلدته ،والذين عادوا لساعات لبلدت ب تفقدوا

خالل ا الدمار والخراب الذي لحق ب ب ليعودوا لمراكز اللجوء،
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8/1

11

محليات

وتقول أب محمد لمراسل الحياة الجديدة الذي تفقد البلدة المدمرة مع آالا المواط ين:

8/1

11

محليات

تقول احدى أقارب الطفلة س دذ الزعبوط  1أعواب أ ا تم ت ل ا الرحمة والش ادة

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/13

13

محليات

8/13

13

محليات

8/13

13

محليات

8/13

13

محليات

ترك ا كل شيء...

للحاق بعاللت ا حيث است دفت طالرات االحتالل الحربية م زل عاللت ا الكالن شرق
الشجاعية األمر الذي أدى الى استش اد والدي ا وأخت ا وأخوي ا ،وولول ا مستشفى
الشفاء في حالة غيبوبة

وتتوالل قلص الش داء وال اجين الذين فقدوا كامل عالالت ب ،مثل الطفلة سجى
زعرب (8أعواب) التي فقدت اسرت ا ولب يبق م ا احد سواها في القلا االسراليلي
الذي است دا الم زل الذي لجأت اليه مع عاللت ا بعد رحيل ا من م زل ا في موالي

رفح

وشاء القدر ان يرحال الى مسك ما الجديد في حي عامر شرق رفح لي اال الش ادة،
ويقول جارهب سامي برهوب :الشابان ساهر وشريا أبو محسن عرفت ما لغا ار ألسرتين
من حي ا وشارع ا الذي سكن فيه ،كب ار اماب أعي ا م ذ كا ا طفلين.
مؤكدا أن أغلب االلابات التي تلل قسب الجراحة تلل مبتورة األطراا أو ممزقة
األجساد بفعل القلا ال مجي والوحشي الذي تش ه طالرات االحتالل الحربية
ليست االعاقة أو اإللابة هي السبب الوحيد الذي يدفع بعض ال اجين تم ي الش ادة

واللحاق بذوي ب ،وا ما ه اك سبب آخر وهو حب ذوي ب وارتباط ب الشديد بعالالت ب،
فكثي ار ما تقا أماب أحد ال اجين الذي قدر اهلل له الخروج من تحت أ قاض م زله أو

من قلا

كما طالب الحمد اهلل في كلمة ألقاها ،امذ الثالثاء ،في االجتماع الثا ي االستث الي
الموسع للج ة الت فيذية لم ظمة التعاون اإلسالمي ،والذي يعقد في مدي ة جدة

السعودية ،بتحرك قوي وفوري

ودعا المجتمعين إلى تقديب كافة أشكال المساعدة الممك ة ،على المستوى اللوجستي،
وعلى المستوى السياسي في دعب ق ار ارت القيادة في التوجه إلى المؤسسات الدولية ،بما
في ا ت فيذ قرار مجلذ حقوق اإل سان الذي لدر مؤخرا ،والذي أولى بتشكيل لج ة

تحقيق دولية لتوثيق جرالب دولة االحتالل ،ولوال إلى مساءلت ا.

وعبرت عن أسف ا العميق إزاء تلويت الواليات المتحدة برفض القرار ،وامت اع الدول
األوروبية عن دعمه ،األمر الذي من شأ ه أن يشجع إسراليل على التمادي في

مواللة عدوا ا العسكري وا ت اك ا القا ون الدولي،

وأعربت الدول األعضاء في م ظمة التعاون اإلسالمي عن خيبة أمل ا إزاء إخفاق
مجلذ األمن في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلب واألمن ...ودعت وبشكل
عاجل ،إلى بدء عمل فريق االتلال الوزاري الذي تب تشكيله للتحرك واالتلال
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باألطراا الدولية الفاعلة
8/11

13

عربي و دولي

ويقول حميد كوردو الذي م حو  12ساعة التخاذ موقا الي ا ب "يقولون لل اذ اما

8/11

13

عربي و دولي

وعلى المستوى السياسي ،يقوب رليذ الوزراء العراقي المكلا حيدر العبادي الذي تلقى

8/11

13

عربي و دولي

ومن اجل اق اع الحاكب الذي طالما كان متحفظا ،قدب رليذ الوزراء اليمي ي شي زو ابي

8/11

13

عربي و دولي

وفي الثامن من اب "اغسطذ اعل ت م ظمة اللحة العالمية ان مرض ايبوال الذي

8/11

13

عربي و دولي

8/11

13

عربي و دولي

8/11

13

عربي و دولي

وتج ب البابا الذي تحدث باال جليزية للمرة االولى في م اسبة رسمية تسمية ال ظاب

8/11

13

عربي و دولي

واشار البابا الى اسب "بالد اللباح ال ادىء" الذي يطلق على كوريا ،ليشيد ب "ارث

8/3

13

عربي و دولي

ورغب مواللة القوات العراقية ت فيذ عمليات لبسط االمن ،تتعرض م اطق متفرقة من
البالد ل جمات يومية زادت َّ
معدالت ا مع تلاعد هجمات ت ظيب الدولة االسالمية الذي

8/3

13

عربي و دولي

يحالر مسلحو الدولة االسالمية م ذ اسابيع فيما توالل القوات الخالة الدفاع عن

8/3

13

عربي و دولي

8/3

13

عربي و دولي

ويطالب اهالي البلدة الحكومة بتحرك سريع لتفادي كارثة ا سا ية وحماب الدب الذي ي دد

8/3

13

عربي و دولي

وتقع الى الج وب من اقليب كردستان الذي يتمتع بحكب ذاتي ،وتش د مواج ات يومية

ت ضمون الى االسالب او تموتون".

دعما دوليا كبيرا ،بالت سيق مع القوى السياسية ب دا االتفاق على تشكيل الحكومة
عدة وعود م ا مساعدة مالية بما ال يقل عن  311مليار

ي تشر بسرعة في غرب افريقيا يستدعي "حالة طوارئ في مجال اللحة العامة على
مستوى العالب".
والتقى ممثلون من دول الخليج في الرياض االربعاء لبحث سبل الوقاية من وباء ايبوال
قبل موسب الحج في مكة المكرمة الذي يلادا مطلع تشرين االول "اكتوبر.
واماب الرليسة بارك غوين -هيي ومسؤولي البالد ،اشاد البابا الذي تج ب بحذر الدخول
في متاهات زاع اقليمي معقد ،ب "الج ود المبذولة من اجل الملالحة واالستقرار في

شبه الجزيرة الكورية".
الشيوعي في كوريا الشمالية،

لاغته س وات من الع ا واالضط ادات والحرب".

بات يسيطر على م اطق واسعة في محافظات متفرقة شمال وغرب ووسط البالد

الموقع الذي يعد موردا اقتلاديا م ما لمسلحي "الدولة االسالمية"
يفرض مسلحو ت ظيب الدولة االسالمية حلا ار من جميع الج ات على احية امرلي
م ذ اكثر من خمسين يوما على االا المد يين الذي قرروا حمل السالح للدفاع عن

بلدت ب

األهالي

فقد خالل ا البشمركة العشرات من المقاتلين
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8/3

13

عربي و دولي

8/3

13

عربي و دولي

8/3

13

عربي و دولي

8/1

13

عربي و دولي

اال ان سالب الذي ادلَّى بكلمته محاطا بعدد من الوزراء الذين يمثلون مختلا القوى اكد

8/1

13

عربي و دولي

وتستضيا البلدة عشرات آالا ال ازحين من الل اكثر من مليون سوري هربوا الى

8/8

13

عربي و دولي

وفي اطار هذا االتفاق الذي وقع في حضور وزير الخارجية األميركي جون كيري،

8/8

13

عربي و دولي

ويتخوا االميركيون من مخاطر االضطراب السياسي في هذا البلد الذي يتعرض

8/8

13

عربي و دولي

8/8

13

عربي و دولي

ويتخوا عدد من المراقبين من ان يستفيد التمرد ال شط الذي تقود حركة طالبان

8/13

23

الرياضية

عاد إلى ارض الوطن فريق أكاديمية الوادي األخضر بعد مشاركته في معسكر تدريبي

8/13

23

الرياضية

8/13

23

الرياضية

وش دت ال احية اشتباكات شرسة خلولا بعد ا يار احد الجسور الرليسية الذي م ع

اي محاولة لل رب كما ان اي تفكير باالستسالب قد يقود الى عمليات اعداب جماعية
الب اء القبالل الس ية التي وقفت سابقا مع الجيش االميركي واالن الى جا ب ال ظاب

الذي تقود غالبية شيعية
وش د لب ان الم قسب حيال ال زاع السوري ،سلسلة تفجيرات واشتباكات على خلفية ال زاع
الذي ادى الى مقتل اكثر من  111الا شخص
واالمل الوحيد الذي ما زال قالما لوقا اعمال الع ا ،البح يكمن في البرلمان الجديد
الذي سيفتتح اعماله االث ين في طبرق على مسافة 1111كلب شرق العالمة .وقال

ال الب ابو بكر بعيرة الذي ت أرذ جلسة السبت التي قال ا ا كا ت مغلقة "قرر ا عقد

جلست ا االث ين،
ان الجيش...

لب ان بسبب ال زاع الذي اودى بأكثر من  111الا شخص.
كرر عبداهلل عبد اهلل وأشرا غ ي التزام ما بقبول تيجة اال تخابات بعد
لت ديدات من حركة طالبان
وفي اعالن خطي مشترك اكد المرشحان تع دهما باحتراب ب ود االتفاق ما يسمح
بتشكيل حكومة وحدة وط ية والذي تب التفاوض بشا ه خالل زيارة اولى لكيري الى

كابول في تموز «يوليو.

مكثا لسباحة المحترفين وكرة الماء والذي أقيب في مدي ة العقبة لمدة خمذ ،وقال
المدرب ميسرة العبوشي رليذ الوفد...

حقق شباب دو ار ا تلا ار على جار شباب السموع بث الية ظيفة من توقيع احمد ذياب في اللقاء
الودي الذي جمع الفريقين على استاد دو ار الدولي.
من احيته أشار أداري االكاديمية اإلعالمي م ير الغول ان الفريق الفلسطي ي سيغادر
القدذ يوب غد الخميذ برفقة حسين أبو خضير والد الش يد محمد ابو خضير الذي

سيحضر البطولة كضيا شرا
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21

االقتلادية

8/13

21

االقتلادية

أكد لار في حديثه الخاص مع "الحياة الرياضية" بأن فريقه يستطيع العودة إلى
المحترفين ،لكن بشرط بذل ج ود سخية طيلة الموسب ،والفًا خوض غمار دوري
الدرجة األولى باألمر اللعب ،والذي يتطلب من الجميع التحلي باللبر ،واللعب
أيضا.
بأعلى درجات الروح القتالية ً

وترأذ اللج ة الفاحلة الخبير محمد البكري إضافة الى عضوية كل من م ير محسن،

رمزي قواريق ،وملطفى كاشور ،وتولى مدرب األكاديمية توفيق الزير م مة إعطاء
اإليعاز لالعبين .حيث شمل اإلختبار الم اج المقرر من مجلذ اإلدارة والمعتمد في
اللحة اإلختبارات ،والذي يتضمن الكي ون ،الكاتا ،الكوميتيه
وأكد محيسن أن بداياته كالعب كا ت على يد المدرب القدير عمران عبد العزيز "الذي

يزور المدي ة المقدسة االن قادما من دبي حيث يقيب في الس وات االخيرة" ،ومن ثب

أكمل المشوار مع الخبير ضرغاب عبد العزيز الذي يتم ى له الشفاء السريع والعاجل
والعودة السريعة "للدوجو".
اكد المدرب االرج تي ي خورخي سامباولي الثالثاء ا ه يريد مواللة م مته مع الم تخب
التشيلي حتى اليات مو ديال  2118في روسيا .وكشا سامباولي الذي قدب فريقه
أداء ممي از جدا في مو ديال  2114وتمكن خالله من التأهل الى الدورالثا ي على

حساب اسبا يا ...ويأتي تأكيد سامباولي ( 14عاما) الذي استلب م امه عاب ،2112
بعد الشالعات التي تحدثت عن امكا ية رحيله بعد كوبا اميركا 2111

وبالم اسبة شكر الحكب الدولي السابق كمال طالب كل من وقا معه في مح ت من
مسلولي السلطة الوط ية الفلسطي ية  ...واألشقاء في دولة االمارات العربية المتحدة.
خالا بالشكر رليذ االتحاد االماراتي لكرة القدب السيد يوسا يعقوب السركال ،الذي
تكفل بكافة ملاريا عالجه ،في مكرمة رياضية تعكذ المثل اإل سا ية بين االشقاء
العرب.
أطلقت وكالة األمب المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجلين الفلسطي يين "االو روا" بالتعاون
مع بر امج األغذية العالمي ،أمذ ،مشروع شراء المواد الغذالية بال ظاب االلكترو ي

لالجلين في البلدة القديمة بالخليل...وأوضح مدير عمليات األو روا ،فيليبه سا شيز،

خالل حفل االطالق ،الذي اقيب في بلدة الخليل القديمة بحضور إلى جا ب مدير
بر امج األغذية العالمي ومحافظ الخليل ،أن البر امج المفتتح ي دا إلى مساعدة

الالجلين بتحقيق أد ى مستوى من األمن الغذالي ،مشي اًر الى الردود االيجابية التي

حلل علي ا من المستفيدين ل ذا البر امج الجديد الذي يقدب لالجلين خيارات أكثر

لالستفادة من بر امج الطوارئ في األو روا

ألدرت اللج ة الشعبية لمقاطعة بضالع االحتالل وم اهضة التطبيع والم بثقة عن قوى
وبلديات ومؤسسات وجامعات وفعاليات طولكرب ،بيا ا لحفيا أعل ت خالله إطالق
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الحملة الشعبية لمقاطعة االحتالل وم اهضة التطبيع تحت ع وان" قاطع قاوب ت تلر"
وذلك في الوقت الذي يتوالل فيه العدوان اإلسراليلي على شعب ا...
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وقعت الضحايا األولى لحظر استيراد أغلبية الم تجات الغذالية الغربية الذي فرضته
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االقتلادية

وطالب ابراهيب زال رليذ الغرفة التجارية من التجار باستبدال البضالع اإلسراليلية من
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18

االقتلادية

يوما بعد يوب أجياال جديدة من أوا ي الط ي التي أثبت فاعليت ا
ال تزال تيفال تقدب ً
وبكل جدارة ،فبفضل الطالء غير الاللق الفريد من وعه الذي ابتكرته تيفال على
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االقتلادية

م ذ عشرة أياب ي تظر محمد الخفش بيع بعض علب الحليب اإلسراليلي الموجودة في
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18

االقتلادية
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18

م وعات

وتطبيق "س د ذيذ إ ستي د" (أرسل هذا باألحرى) الذي لممته شرطة أو تاريو متوفر

8/3

18

م وعات

وقررت شرطة أو تاريو تلميب هذا التطبيق أل ا تتلقى م ذ س تين كما هالال من

8/3

18

م وعات

بي ت دراسة علمية ان رجل يا درتال ،الذي اختفى قبل عشرات االا الس وات ،كان

يلطاد الحماب ليقتات عليه ،بحسب باحثين عثروا على آثار أدوات وأس ان وشي على
عظاب حماب في ك ا في جبل طارق.

فقد سمحت الفورة العقارية بتطور كبير للمرافئ الترفي ية الن المقاولين يعتبرون ا ا
تعكذ لورة "اال اقة" .ويش د الطلب الذي ا طلق من اللفر موا بفضل الشركات
التي تجمع بن الترفيه واالعمال

روسيا وهي حيوا ات حديقة موسكو التي ستحرب من جزء كبير من قوت ا.

محال ب بم تجات وط ية والترويج ل ا وتعزيز ثقافة الم تج الوط ي والذي يضاهي
بجودته الل اعة االسراليلية

الط اجر واللوا ي بات باإلمكان التقليل من استعمال الدهون إلى حد كبير ع د ط ي

ثالجة المتجر الذي يعمل فيه ،والتي كان من المفترض أن تباع خالل أربعة أياب أو
أقل ،وذلك بسبب مقاطعة أكثر من  % 90من زبال ه لأللبان اإلسراليلية.

من جا به ،أشار مدير اتحاد الل اعات الغذالية لر عطيا ي ،إلى أهمية تعزيز
مكا ة الم تج المحلي لدى المواط ين بما فيه قطاع األلبان ،كو ه قطاعا واعدا وحقق
جاحات على مستوى حلوله على ش ادة الجودة ،وقدرته على أن يكون بديال عن
م تج االحتالل أو األج بي ،الذي كان يحتكر هذا القطاع في السوق.
بالمجان على هواتا "آي فون"

الشكاوى الخالة بالرسالل ال لية الج سية ،بحسب ما شرح الشرطي سكوت ايلر
الذي يرأذ قسب مكافحة الجرالب الج سية في شرطة أو تاريو لوكالة ف ار ذ برذ.
وقد ألبحت أوروغواي في كا ون األول  2113البلد الوحيد في العالب الذي شرع
زراعة الماريغوا ا وبيع ا تحت إشراا الدولة.
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وارتدت أغلبية االم ات المرضعات القميص االلفر للم تخب الكولومبي لكرة القدب
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تلا "جاغوار" سيارت ا الجديدة ب «سيارة السالق الحقيقي» الذي يتطلع إلى امتالك
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شرت الشركة رسما لتلميب السيارة يظ ر هيكل ا المل وع من األلم يوب ،إلى جا ب
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أشار إلى أ ه ومن ألل  83مقسب تعطلت ثما ية بشكل كامل بسبب الدمار الذي لحق
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...جاء هذا المخيب ليعبر عن مدى تضام ا كمؤسسات وأطفال وأهالي مع أهل ا في
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تتمات

الذي اثار حماسة كبيرة في بالد بعد مسيرته التاريخية في مباريات كأذ العالب
سيارة ت افذ األفضل في هذ الفلة ،بما في ذلك سيارات الفلة الثالثة من "بي اب دبليو"
تل يع أغلب مكو ات ظاب التعليق من معدن األلم يوب ،الذي يعتمد على ظاب
التعليق من «إا تايب»

واشارت المجلة المتخللة في مجال ل اعة الترفيه الى ان االرج تين "قررت ان
المال الذي تدر الشركات األميركية يجب ان يتب التداول به في االرج تين" ،وذلك قال
عن خمسة قادة في القطاع لب تذكر اسماءهب وال الشركات التي يعملون لحساب ا.

...ضمان استم ارر خدمات اتلاالت ال اتا الثابت وال قال واال تر ت التي تعرض
جزء كبير م ا لال قطاع تيجة لتدمير محطة ك رباء غزة و فاذ مخزون الوقود الذي
يمد شبكات االتلاالت بالطاقة الالزمة للعمل.

ب ا عدا عن أن الجزء اآلخر من المقاسب ال يمكن الولول إليه

قطاع غزة الحبيب ،وسوا تخلص كافة زوايا المخيب ليعبر االطفال خالل ا عن مدى

تضام ب مع اشقال ب االطفال في قطاع غزة ،كما تتضمن الزوايا الجا ب اإلعالمي
الذي سوا تستخدب إليلال الوت االطفال المشاركين في هذا المخيب الى العالب
واكتشا المواط ون في الحرب على غزة تفاليل اجرامية كام ة في الكيان المحتل،

الذي اراد من جرالمه ايلال فكرة واضحة با ه كلما اشتدت المقاومة المسلحة وتطورات
كلما زادت جرالب قتل واست داا المد يين

...في محاولة إسراليلية مكشوفة لفرض وقالع جديدة على المفاوضات ا طالقا من
قاعدة ثابتة بان االقوياء هب من يفرضون ما يريدو ه على الضعفاء ،االمر الذي دفع

العديد من القيادات السياسية الفلسطي ية حتى المؤم ة بخيار المفاوضات امثال امين
سر اللج ة الت فيذية ل(ب.ت.ا) ،ياسر عبد ربه ،وقيادات فتحاوية لالعالن لراحة

دعم ب للمقاومة المسلحة في غزة في سبيل ا قاذ المشروع الوط ي الذي تسعى اسراليل

لتدمير

...اوسلو سيما ان  21س ة م ا لمفاوضات وفرت السراليل غطاء لمضاعفة االستيطان
عشرات االضعاا مقار ة مع مرحلة قبل ابراب ذلك االتفاق ،االمر الذي يكشا عن
الحاجة الفلسطي ية ل ج سياسي جديد يقوب على وحدة الموقا والبر امج السياسي

الفلسطي ي الذي يجعل الت اقض الرليسي مع االحتالل وليذ مع اي طرا او فليل
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فلسطي ي
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وشدد الدكتور رفيق الحسي ي ،مدير عاب مستشفى المقالد ،على اهمية الدور الذي
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حيث عبرت شارلي دي ليون ،عقيلة السفير السويسري ،عن تضامن التجمع مع
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ويقول دودي دورون ( 11عاما) الذي يعيش في هذ الكيبوتذ م ذ ثالثين عاما "ه ا
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وقال هذا الملدر ان وزير الخارجية خوسيه ما ويل غارسيا-مارغالو الذي سبق و دد
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الرياضية

وسيلتقي سلتيك في الدور الفالل مع ماريبور السلوفي ي الذي يستقبل لقاء الذهاب
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الرياضية

وتأسذ روبي يو في سا توذ الذي تدرج في فرقه العمرية من  1881حتى  2112قبل
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الرياضية
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تلعبه الم ظمة في خضب األوضاع اإل سا ية المتردية التي يعا ي ا أهل ا في القطاع

ضحايا الحرب ،وتقديرهن للعمل الذي يقدمه طاقب مستشفى المقالد من إدارة وأطباء
وعاملين ،من خدمات طبية مجا ية ،وعمليات جراحية ،واهتماب إ سا ي بالجرحى.
بحثت وزيرة التربية والتعليب العالي أ.د .خولة الشخشير بمكتب ا امذ؛ مع مدير
المجلذ الثقافي البريطا ي في فلسطين اآلن سمارت؛ آليات تعزيز التعاون المشترك
بين الو ازرة والمجلذ ،والسعي لتطوير البرامج التعليمية لقطاعي التعليب العاب والعالي،
وخاص ة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من قبل االحتالل اإلسراليلي.
ً
ولب يبق في كيبوتذ "كفار عزة" المحاذي لقطاع غزة ،سوى عدد قليل من االسراليليين
بعد ان دفع الخوا الذي تثير اال فاق بمعظب سكا ه الى ال رب
ال سمع لفارات اإل ذار...
الخميذ

ب "المجازر في غزة" وحذر من زاع "يمكن ان يمتد الى م طقة باكمل ا على شفير
اال فجار"،
ولب تتب م اقشة اقتراح ليبرمان حول ادارة االمب المتحدة قطاع غزة في الحكومة االم ية
الملغرة ،وفق ما افادت اذاعة الجيش االسراليلي .لكن مدير مكتب الشؤون السياسية
والعسكرية في و ازرة الجيش الذي يتمتع ب فوذ كبير رفض هذا االقتراح.
على ارضه

ان يتب ترفيعه الى الفريق االول الذي دافع عن الوا ه حتى  2111وتوج معه بالدوري

الب ارزيلي عامي  ...2112ثب ا تقل الى لاير مدريد الذي حرز معه الدوري عامي

 2111و ...2118قبل اال ضماب في العاب ذاته الى ميالن الذي احرز معه لعب
الدوري في موسمه األول اضافة الى كأذ السوبر

وجاء هذا التلريح على خلفية إبداء كاسياذ إعجابه بتعليق إحدى مشجعات اللاير
والذي ا تقدت فيه كل من دييجو لوبيز وألفارو أربيلوا.
رأى العب وسط بايرن ميو يخ باستيان شفاي شتايغر ان بامكان العديد من الالعبين

000

ارتداء شارة قالد الم تخب االلما ي خلفا لفيليب الب الذي فاجأ الجميع بقرار اعتزاله

اللعب دوليا

ومن المتوقع ان يتخذ القرار بشأن هذ المسألة قبل المباراة الودية المقبلة للم تخب
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الرياضية
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الرياضية
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الرياضية
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الرياضية
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ويأمل السويسري ان يوالل تفوقه التاب على م افسه االسبا ي الذي لب يخرج فال از في
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11

الرياضية

ويلتقي لوبيز في الدور المقبل الك دي ميلوذ راو يتش السادذ والذي تغلب بدور على
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11

الرياضية

االلما ي والتي ستجمعه ب ظير الرج تي ي في الثالث من ايلول/سبتمبر المقبل في اعادة
ل الي مو ديال الب ارزيل الذي حسمه االلمان في الوقت االضافي ب دا للبديل ماريو

غوتسه.

واحتاج فيدرر ،الفالز بلقب هذ الدورة عاب  2114أيضا والذي يخوض دورته األولى

م ذ خسارته الي بطولة ويمبلدون اماب اللربي وفاك ديوكوفيتش ،الى ساعتين و38
دقيقة لكي يحجز بطاقته الى ربع ال الي ويحقق فوز
يذكر ان فيدرر الذي خرج من ثمن ال الي في مشاركته االخيرة في هذ الدورة عاب
2011على يد الفر سي جو ويلفريد تسو غا الذي أطاح امذ الخميذ باللربي وفاك
ديوكوفيتش األول
وضرب فيدرر موعدا في ربع ال الي مع االسبا ي دافيد فيرر الخامذ الذي تغلب
على الكرواتي ايفان دوديغ في ثالث مجموعات أيضا
اي من هذ المباريات

الفر سي جوليان بي يتو في ثالث مجموعات ايضا  3-1و  1-4و  4-1وتأهل الى
الدور ذاته البلغاري غريغور ديميتروا السابع بفوز على االسبا ي تومي روبريدو
السابع عشر  1-1و  1-1و  ،4-1ليواجه ا درسون الذي اطاح بفافري كا في اولى
مباريات الدور الثالث بالفوز عليه  )8- 11( 1-1و .1 -1

قرر كيفن دو ار ت جب اوكالهوما سيتي ثا در اال سحاب من تشكيلة الم تخب االميركي
الذي سيدافع عن لقبه في بطولة العالب لكرة السلة ...وذلك بسبب اإلرهاق الذه ي
ال اجب عن الموسب الطويل الذي خاضه مع فريقه في دوري كرة السلة االميركي

للمحترفين .ويشكل ا سحاب دو ار ت الذي اختير أفضل العب في مو ديال 2111

بعدما قاد بالد الى لقب ا العالمي ...مقابل  14لقبا اولمبيا ،من تشكيلة الم تخب

االميركي الذي حجز بطاقته الى ال اليات دون خوض التلفيات ...ضربة قاسية
اخرى للمدرب مايك كريشيفسكي الذي فقد قبل خمسة أياب ج ود بول جورج بسبب
كسر في ساقه  ...وبا سحاب دو ار ت والابة جورج ،تقلص عدد الالعبين الذي

سيختار م ب كريشيفسكي التشكيلة ال الية
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8/8

11

الرياضية

وكتب دروغبا الذي سجل  11هدفا لبالد في  114مباريات دولية" :بحزن كبير قررت

8/8

11

الرياضية

وتابع دروغبا الذي خاض مباراته الدولية األولى مع "الفيلة" في  8ايلول ضد ج وب

8/8

11

الرياضية

وشارك دروغبا ،الذي سجل  111هدفا لتشلسي في  8مواسب ،في مو ديال الب ارزيل

8/8

11

الرياضية

8/8

11

الرياضية

8/8

11

الرياضية

وكان من المتوقع ان يكون غلطة سراي المغامرة االخيرة لدروغبا الذي احتفل في 11

8/8

11

الرياضية

وتشلسي الذي تألق في لفوفه من  2114حتى  2112وقاد الى القاب الدوري

8/13

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

وقال السيسي ،الذي استقبله بوتين في مقر اقامته في مدي ة سوتشي الساحلية على

8/13

11

الجزء الثا ي

كما شكر الرليذ الملري لبوتين ،الذي كان "اول من ه أ" السيسي على ا تخابه رليسا

8/13

11

الجزء الثا ي

وخالل العاب الذي تال عزل مرسي ،حلت السلطات الملرية حزب الحرية والعدالة،

8/13

11

الجزء الثا ي

وفشلت محاولة عمار ،الذي قال ان ثالثة من اقرب الدقاله قتلوا في هذا اليوب ،في

االعتزال دوليا.

افريقيا وسجل هدفه الدولي االول ضد الكاميرون

 2114االخير حيث خرج من االول .وأمضى دروغبا اجمل ايامه الكروية في

"ستامفورد بريدج" الذي حل فيه في تموز عاب  2114آتيا من مرسيليا الفر سي.
وبدأ ال جب العاجي مشوار الكروي في فر سا مع اشبال لوفالوا ( ) 1881- 1881ثب
لومان الذي ا تقل اليه عاب  1881ال ه قرر متابعة تخلله الجامعي في المحاسبة
في هذ المدي ة قبل

كما حمل الوان غا غان ( ) 2113- 2112ومرسيليا (  ) 2114- 2113وتشلسي
الذي تألق في لفوفه من وتشلسي الذي تألق في لفوفه من 2114حتى 2112
اذار الماضي بميالد السادذ والثالثين

المحلي ثالث مرات والكأذ المحلية اربع مرات وكأذ الرابطة مرتين واالهب من ذلك

دوري ابطال اوروبا في .2112
وفي تموز"يوليو  2113عين الرليذ التو سي الج رال محمد لالح الحامدي رليسا
ألركان جيش البر خلفا للج رال رشيد عمار الذي كان رليسا الركان الجيوش الثالثة،

بعد تقاعد عمار

دعا الرليذ الملري عبد الفتاح السيسي امذ الى "تعاون قوي" بين القاهرة وموسكو
وذلك خالل اجتماعه مع الرليذ الروسي فالديمير بوتين في الوقت الذي يتفاوض فيه
البلدان على ا ظمة دفاع جوي روسية.

البحر االسود ،ان "الشعب الملري كله يتابع باهتماب...

لملر

الذراع السياسي لجماعة االخوان المسلمين،

مغادرة
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االعتلاب بقوله ان "كل الشوارع كا ت مغلقة برجال االمن".
8/3

11

الرياضية

استقبلت القارة االسيوية الحدث الذي البح م ذ  2118واج ة تسويقية للكرة الفر سية

8/3

11

الرياضية

فإن في جر يرغب في مدافع جديد يستخدمه في مراكز مختلفة ،وخالة إذا رحل

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

وقال فاري ا الذي يشرا حاليا على اكاديمية استون فيال الم تمي للدوري اال جليزي

8/1

11

الرياضية

وتجاوزت قيمة لفقة افاذ ،الذي كان الفريق اإلسبا ي قد ضمه من ألباسيتي قبل

8/1

11

الرياضية

وأظ رت ال تيجة ال الية الستطالع الرأي الذي أجرته ال سخة االلكترو ية للحيفة

8/1

11

الرياضية

وقالت تقارير اخبارية مؤخ ار أن لاير مدريد أبلغ لوبيز بالفعل قرار باالستغ اء ع ه ،على

في الخارج.

البلجيكي توماذ فيرمايلين الذي يسعى ما شستر يو ايتد لضمه.
كما وضع المدرب االيرل دي الشمالي بر دن رودجرز ل فسه هدا ضب الظ ير االيسر
موري و من اشبيلية الذي رفض في ايار الماضي عرضا قدر  11مليون ج يه استرلي ي
للتخلي عن العبه

تعرضت حافلة أتلتيكو مدريد اإلسبا ي لحادث مروري؛ وذلك بعد أن ا فجرت العجلة

األمامية

للحافلة التي كا ت ت قل الفريق من أجل خوض المباراة الودية للفريق .لكن براعة سالق
الباص والذي أجاد التعامل مع هذ الوضيعة ،جعل الحادث يبدو وكأ ه حادث عادي
م د الفر سي ارسين في غر مدرب ارس ال اال كليزي لرحيل مدافعه البلجيكي توماذ
فرمايلن ورد على قالد ا كلت ار السابق ستيفن جيرارد الذي استخا بقوة المدفعجية .وعن
فرمايلن ( 28عاما) الذي ولل مع بالد الى ربع الي مو ديال 2114

من ج ة اخرى ،رد في غر على ستيفن جيرارد العب وسط ليفربول ،الذي اعتبر ان

زميله السابق الم اجب االوروغويا ي لويذ سواريز (ا تقل الى برشلو ة االسبا ي

الليا الحالي) كان افضل من ان ي تقل الموسب الماضي الى ارس ال مقابل 41
مليون ج يه
وكان فالكاو ( 28عاما) تعرض لقطع في اربطة ركبته في المباراة ضد فريق شاسيالي
ال اوي ضمن مسابقة كأذ فر سا فغاب عن اليات مو ديال الب ارزيل  2114الذي

وللت بالد في ا الى ربع ال الي.

الممتاز "العبو كرة القدب بحاجة للتحلي بالقوة ورفض التالعب في تالج المباريات".

موسمين

مقابل مبلغ ال يتجاوز لا المليون يورو
(ماركا) الرياضية اإلسبا ية...

الرغب من تبقي ثالثة س وات في عقد عقب التمديد األخير الذي وقع عليه في كا ون
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ثان الماضي.
...بعد اعتزاله كرة القدب هاجر للواليات المتحدة االمريكية ومارذ التجارة حتى البح

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

ويبدو وير الذي لعب دو ار اساسيا في قيادة الما يا الى لقب مو ديال الب ارزيل هذا

8/11

11

الرياضية

وحسب الملادر فان أبو رضوان اتخذ قرار من اجل االستقرار والتركيز الف ي مع

8/11

11

الرياضية

وشكر أبو رضوان رليذ ال ادي خليل العموري ،الذي يدين له بالفضل الكبير على

8/11

11

الرياضية

حيث خاض الم تخب معسك ار محليا ،تحت قيادة الكابتن عبد ال الر بركات ,الذي

من رجال االعمال الذين يشار ل ب بالب يان ،عاد الرض الوطن ليسدد الدين ل اديه االب
الذي تربى بين جدار ه  ،تولى رلاسة ال ادي في ظروا لعبة
...وستكون البداية على هامش بطولة غرب اسيا في البحرين التي ستقاب ب
تاريخ 24-11كريب اشاد بالعمل العظيب الذي قاب به اللواء جبريل الرجوب في تطوير
الرياضة الفلسطي ية بشكل عاب وكرة القدب بشكل خاص

ويأتي كا ا في المركز الثالث برليد أربع قاط متقدما ب قطة واحدة على سيوي سبور
الذي لب يحقق أي ا تلار في المجموعة
وتأتي هذ الحملة دعما للمود أهل غزة األبطال الذين يعا ون من االرهاب
الل يو ازي وجرالمه المتواللة في حق أب اء شعب ا العزل من السالح ،ا تقاما من هذا
الشعب الذي سطر أسمى آيات البطولة والفداء في الذود عن الوطن
ومن ج ته افاد جميل دويك رليذ لج ة القدذ للمخيمات الليفية ا ه تب اختتاب الدورة
وتخريج المشاركين والمشاركات امذ بحضور مجموعة من ممثلي المؤسسات ا لرسمية
واألهلية و حاتب عبد القادر امين سر اللج ة القطرية الدالمة لدعمة القدذ الذي اعلن
في اية حفل التخريج عن االفتتاح الرسمي لمخيمات

* فى أرسين في جر المدير الف ي ل ادي أرس ال اإل جليزي رحيل جويل كامبل م اجب
الفريق خالل فترة اال تقاالت الليفية الحالية ،خالة عقب المستوى الالفت الذي قدمه
يوب أماب ادي ب فيكا البرتغالي في بطولة كأذ استاد اإلمارات الودية.

اعار تشلسي اال جليزي العب وسطه االسبا ي اوريول روميو .2111وكان -الى
شتوتغارت االلما ي حتى اية موسب 2114روميو ( 22عاما) ا ضب لتشلسي عاب
 2111من برشلو ة وخاض  33مباراة مع ال ادي الل د ي الذي اعار الموسب الماضي
الى فال سيا االسبا ي.

الليا ،المرشح االوفر حظا للفوز بالجالزة

الم تخب ،الذي يستعد لخوض معسكرات خارجية استعدادا لبطولة أمب أسيا،
الدعب المادي والمع وي

اعد الم تخب بشكل قوي من خالل تدريبات مكثفة
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8/11

11

الرياضية

واغلب الظن بان بديله في لفوا سان جرمان سيكون مواط ه ماركي يوذ الذي

8/11

11

الرياضية

وسيعول فريق االمارة على هدافه العالد من اإللابة الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا

8/11

11

الرياضية

وتفتتح المرحلة اليوب بمباراة كاين المتلدر الذي حقق فو از كبي ار على ايفيان 3-لفر

8/11

11

الرياضية

وسيواج ه كاين اللاعد من الدرجة الثا ية امتحا ا جديا اماب الفريق الشمالي الذي لب

8/11

11

الرياضية

وسيستقبل ملعب فيلودروب مدربه الجديد االرج تي ي مارسيلو بيلسا ع دما يقود مرسيليا

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

الحرباوي أعرب عن فخر واعتزاز بقرار إدارة ال ادي األهلي الذي يعبر عن حكمة

8/3

11

الرياضية

التعامل مع األحداث التي يمر ب ا الشعب الفلسطي ي أوال بأول حيث كان ال ادي

8/3

11

الرياضية

سيلعب الى جا ب المدافع الب ارزيلي االخر دافيد لويز

والذي سجل هدا فريقه من قطة الجزاء بعد دخوله بديال اماب لوريان الذي سجل
هدا الفوز قبل  3دقالق على ال اية

وضيفه ليل الذي يلارع اووربيا لبلوغ دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا
يغب عن الستة االوالل م ذ عاب ،2118

اماب مو بلييه حيث سيبحث الفريقان عن تحقيق اول فوز في الدوري ،خلولا على
فريق مرسيليا الذي اهدر تقدمه 1- 3على فريق جزيرة كورسيكا.
احرز سان لور زو ،الفريق المفضل لدى البابا فر سيذ والوحيد بين اكبر اال دية
االرج تي ية الذي لب يتوج سابقا ،لقب كأذ ليبرتادوريذ لكرة القدب

َّ
بالتعادل  1-1ذهابا ثامن فريق ارج تي ي يحرز لقب
والبح سان لور زو ،الذي اكتفى
البطولة االهب في اميركا الالتي ية ،لي ضب الى لاير مدريد االسبا ي في بطولة العالب
لال دية المقررة في المغرب في كا ون االول المقبل.

من خالل تقديب المساعدات العي ية الطارلة واألدوية والمستلزمات الطبية والمواد
الغذالية واألغطية والوسادات و أدوات اإليواء و األلبسة و األحذية الجديدة و الميا و
كل شئ جديد يلزب شعب ا في غزة في ظل العدوان اإلسراليلي الدموي الذي طال
المد يين العزل و األطفال و الشيوخ و ال ساء وكبار السن واللحفيين

هذا القرار باركه الرليذ الفخري لل ادي " محمد افذ الحرباوي " وسا د رليذ بلدية
الخليل الدكتور داود الزعتري الذي إستقبل وفد أسرة ال ادي في م زله الليلة الماضية
و ظرة وط ية شاملة

األهلي أول ادي في فلسطين الذي أرسل مساعدات مالية عاجلة لعوالل العبي غزة

ت فيذا إلعالن اللواء جبريل الرجوب

شارك السويسري سيب بالتر رليذ االتحاد الدولي لكرة القدب (الفيفا) و جب االرج تين
ليو يل ميسي يوب الجمعة في ج ازة خوليو جرو دو ا رليذ االتحاد االرجتي ي لكرة القدب
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و الب رليذ الفيفا الذي توفي في وقت سابق من االسبوع الجاري .ودفن جرو دو ا
الذي توفي يوب األربعاء الماضي في مستشفى في عالمة االرج تين عن  82عاما
واست ل حفل االفتتاح بكلمة ترحيبية من قبل رليذ لج ة القدذ للمخيمات الليفية

8/3

11

الرياضية

8/1

11

تتمات

8/1

11

تتمات

ألدرت و ازرة الخارجية والشؤون األوروبية السلوفاكية ،بياًا رحبت فيه بوقا إطالق
ال ار الذي تب الشروع في تطبيقه في قطاع غزة لمدة  12ساعة

8/1

11

تتمات

وطلبت مجموعة الدول العربية عقد الجمعية العامة لالب المتحدة بعد ا تقادها مجلذ

8/1

11

تتمات

8/1

11

تتمات

8/1

11

تتمات

وتابع جبر الذي امضى  11اش ر في سجون االحتالل ”:ه اك الكثير من المواط ين

8/1

11

تتمات

وقال جبر الذي يعيش في مخيب االمعري ل (الحياة الجديدة)“ ،حللت على دعب

8/1

11

تتمات

واضطرت العديد من العالالت الى الغاء حجوزات افراح أوالدها بسبب حالة التضامن

جميل دويك الذي رحب باالب عطا اهلل ح ا واالخ حاتب عبد القادر ...تاركا المجال
لالخ حاتب عبد القادر الذي ركز في كلمته على الوضع السياسي الراهن واست كار
للعدوان االسراليلي الغاشب على قطاع غزة

رداً على العدوان اإلسراليلي على قطاع غزة ،ب دا تقديب الدعب الفوري لعالالت قطاع

غزة ،وخالة للشباب واألطفال .يركز الدعب الذي قدمه على تقديب المستلزمات

والخدمات الحياتية الضرورية.

االمن الدولي الذي فشل في الدار قرار شديد الل جة للضغط على اسراليل وحركة

حماذ لوقا المعارك.

وأطلع الرليذ ،العاهل األرد ي على األوضاع اإل سا ية اللعبة والمأساوية التي
تش دها غزة ،وحجب الخسالر البشرية ال اللة والدمار غير المسبوق الذي خلفه العدوان

اإلسراليلي الغاشب على القطاع ،وما يتطلبه ذلك من ج ود كبيرة للتخفيا من معا اة
الشعب الفلسطي ي واعادة اإلعمار

واستدعت و ازرة الخارجية في كوستاريكا واالرج تين التي تضب اكبر عدد من الي ود في
الم طقة ،السفير االسراليلي.واللوت الوحيد الذي خرج عن هذا االجماع على الت ديد

باسراليل هو لوت كولومبيا التي يراس ا ما ويل سا توذالذي استبعد استدعاء سفير

بالد لدى اسراليل.

في الضفة قرروا الغاء اعراس ب تضام ا مع غزة...

ومباركة ابي وامي وعروسي وجميع األلدقاء على هذ الخطوة،

الشعبية العارمة في الضفة الغربية مع شعب ا في قطاع غزة الذي تعرض لجرالب ابادة

ا سا ية وتدمير واسع للم ازل والممتلكات
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أداة االستثناء (عدا)
التاريخ

رقم

عنوان

8/1

3

محليات

8/13

8

محليات

8/1

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/1

11

محليات

الصفحة الصفحة

الجملة التي وردت فيها األداة
إال أن القلد ددا المتوالد ددل تسد ددبب فد ددي دمد ددار العش د درات مد ددن اآلبد ددار وخطد ددوط

األ ابي ددب والخ از ددات ،وف ددي تل ددوث الميد دا العذب ددة ،بس ددبب ض ددخ مي ددا اللدددرا
اللحي ،عدا عن حوالي  11.111طن من ال فايات الللبة
ووفق الراوي ،فقد كا ت ابلذ يوب حلدل علدى رخلدته ،مليلدة بكدروب الزيتدون
والبساتين واألراضي الفارغة ،ولب يكدن وسدط سدوق ا التجداري اليدومي أب يدة عـدا
المستشفى الوط ي،

أشار إلى أ ه ومدن ألدل  83مقسدب تعطلدت ثما يدة بشدكل كامدل بسدبب الددمار
الذي لحق ب ا عدا عن أن الجزء اآلخر من المقاسب ال يمكن الولول إليه
...حيث اقش الطرفان عدد مدن القضدايا التدي مدن شدأ ا ردع كافدة المخدالفين

ومحاربددة بيددع وتددرويج الم تجددات والخ دددمات لش ددركات االتل دداالت االسددراليلية،
عدا عن متابعة ملا شركات البريد الدولي السريع المخالفة للقا ون
ودعا رليذ الوفد الملدري إلدى ضدرورة التحدرك إل قداذ قطداع غدزة مدن العددوان
اإلس دراليلي المتوالددل ،الددذي خلددا ملددات الش د داء وآالا الجرحددى ،عــدا عددن

تدمير الم شآت والمبا ي اللحية والتعليمية ومرافق الب ية التحتية،
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حرف النفي (ال)
التاريخ

رقم

عنوان

8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

8/11

1

محليات

8/8

1

السياسية

8/8

1

السياسية

8/1

21

االقتلادية

8/1

21

االقتلادية

8/11

1

محليات

8/11

3

محليات

الصفحة الصفحة

الجملة التي وردت فيها األداة
ودعددا الطلبددة المتفددوقين « ددور و اللددة ومحمددد» إلددى أن يسددتمروا فددي هددذا
العلددب ليكو دوا علمدداء هددذ األمددة ،ول ددذا الشددعب الددذي يعدديش فددي حلددار

ظالب وقاتل وال يملك اال العلب
وق ددال وكي ددل و ازرة الش ددؤون المد ي ددة مع ددروا زهد دران ،دون ت مي ددة اال س ددان
وقدراته ال يمكن ل ا ان تحدث عن استقالل
يتميدز المب ددى ،ب دسددته غيددر العاديددة ،و مطدده األوروبددي ،مددا جعلدده معلمددا
م مددا فددي القدددذ ،مددن اللددعب علددى الددذي يمددر بجا بدده ،ان ال يتوقددا،

ليتأمل بل..

حتى سدمع امجدد لدوت ا فجدار هدز المكدان وسدبب ارتجاجدا فدي المب دى،
فتوقع بان يكون قلفا لم طقة الشريط الحددودي الدذي ال يبعدد عدن م زلده

سوى مالتي متر تقريبا،

دعت ملر أمذ إلى تمديد ال د ة وقالت إ ه ال تزال ه اك عدة قاط لب
ي ددتب االتف دداق علي ددا بع ددد .واجتم ددع الوف ددد الفلس ددطي ي الليل ددة الماض ددية م ددع

مفاوضددين مل دريين ،ولكددن ال يوجددد أي مؤشددر علددى التولددل إلددى اتفدداق

وشيك

ي رع سعيد الملري حامال طفله الرضيع بين ذراعيده بدالفرار مدع أسدرته.
ا ا المرة الثا ية م ذ بداية العدوان علدى قطداع غدزة التدي يلدوذ في دا سدعيد
بالفرار لك ه هذ المرة ال يعرا الى أين يلجأ.
مشددي ار إلددى أن هددذ الخطددوة تددأتي اسددتكماال لإلج دراءات التددي كا ددت إدارة
الشددركات قددد بدددأت العمددل ب ددا ،بغيددة تبسدديط إج دراءات تسددجيل الشددركات
بشكل عاب ،وبما ال يتعارض مع القوا ين المعمول ب ا.
وطالددب الخ دددقجي بضددرورة التأكددد مددن الت دزاب الجا ددب اإلس دراليلي بكميددة
الميد ددا المتفد ددق علي د ددا والتد ددي ال تلبد ددي بطبيعد ددة الحد ددال الحد ددد األد د ددى مد ددن
احتياجات المواط ين المالية في الم طقة

ولفت أبو راذ الى مراعاة وحرص اللج ة القطرية على تج ب االزدواجية
فددي العمددل االغدداثي مددن خددالل التركيددز علددى دعددب وتمويددل االحتياجددات
االغاثية التي ال تقوب ج ات ما حة أخرى بتمويل ا
وأش ددارت مل ددادر ل ددادي األس ددير ،إل ددى أ دده مددن المتوق ددع أن ت تقددل وح دددة
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التفت دديش إل ددى األقس دداب األخ ددرى ،ف ددي حمل ددة تفت دديش اس ددتف اززية ،ال تع ددرا

أسباب ا.

واألشددخاص الم ددددون أكثددر مددن غيددرهب هددب أوللددك الددذين يمضددون أوقاتًددا

8/11

11

م وعات

8/11

11

م وعات

8/11

11

م وعات

وال تقتلد ددر وظد ددالا متجد ددر تطبيقد ددات األطفد ددال علد ددى ش د دراء التطبيقد ددات

8/11

3

محليات

أيضا على حماية أطفال ب من المحتويات غير المرغوبة
اآلباء ً
وأكد بكر أن قدوات االحدتالل تحدارب اللديادين فدي أرزاق دب ،عبدر قيام دا

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

ولب يكن يعرا أن مدرسة األو روا مست دفة ،فال شيء امن في قطاع

8/1

8

محليات

وأكد د .ملطفى البرغوثي الذي حضر من القاهرة لتو مست ال جولته

طويل ددة ف ددي أم دداكن مغلق ددة وال تتس ددلل إلي ددا أش ددعة الش ددمذ بدرج ددة كافي ددة
وكذلك األشخاص المتحدرون من ألول ج وب آسيوية

وكذلك األشخاص المتحدرون من ألول ج دوب آسديوية أو كاريبيدة ظد اًر
إلددى أن "البش درة الغامقددة ال تسددتجيب ألشددعة الشددمذ بددإفراز كميددات كافيددة

من فيتامين "د"".

المجا يددة أو المدفوعددة ذات المحتويددات الم اسددبة لألطفددال ،ولك دده يسدداعد

بت د دددمير قد د دوارب ب ومل د ددادرت ا ذل د ددك اعتق د ددال ب والتحقي د ددق مع د ددب ،مطالب د ددا
بالضغط على قوات االحتالل لاللتزاب بأية اتفاقات قادمة حتى ال ت ت ك دا

كما حلل في السابق.

وقال فارذ :هؤالء اختطفوا على خلفية سيا سية ويجب االفراج ع ب
ضمن مفاوضات وقا إطالق غير المباشرة الجارية في القاهرة ،كحق
طبيعي ل ب غير مرتبط بترتيبات ال د ة ،و حن ال عول على القا ون

والقضاء اإلسراليلي غير ال زيه.

يسعى االحتالل لتجديد األحكاب السابقة (اغلب ا مؤبدات) بحق المحررين
الذين أعادت اختطاف ب بذريعة مخالفة شروط اإلفراج ع ب ،عبر لجان
إسراليلية تست د إلى «الشاباك» ت ب سرية يلفق ا
أسوة بما يقع في حال االعتقال اإلداري ،وهو امر ال يمكن قبوله.
وقال مدير مركز أحرار لحقوق اإل سان فؤاد الخفش ،جل ا طير رسالة

واضحة للوفد الموحد بضرورة ادراج االسرى المحررين في لفقة وفاء
األحرار على المفاوضات لضمان اإلفراج ع ب حتى ال يعادوا إلى
أحكام ب السابقة،

وشدد الخفش على وجوب ضمان االفراج ع ب على مالدة المفاوضات
السياسية ال ه ال يمكن التعويل على قضاء إسراليلي غير زيه.
غزة.
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في غزة بالمشاركة بالوقفة التضام ية برفح ،بأ ه ال يمكن أن يبقى مليون

و 811ألا فلسطي ي في قطاع غزة تحت سطوة المزاج اإلسراليلي
مشي ار إلى أن المطلوب من العالب أن ي لا الشعب الفلسطي ي

8/1

8

محليات

8/1

8

محليات

8/11

23

الرياضية

وأوضح إدكيدك ل "الحياة الرياضية" بأ ه ال يوجد أية خالفات بي ه وبين

8/3

1

محليات

ويقول المواطن تامر يوسا لب تعد لدي ا ميا ستحب ب ا ،رالحت ا كري ة،

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

8/11

1

السياسية

8/1

11

الجزء الثا ي

8/1

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

الضحية ،وأن يبتعد عن مسا دة الجالد الممثل بإسراليل ودعمه ،في
ارتكاب مجازر  ،مبي ا أن عالالت بأكمل ا فقدت تحت الركاب ،م ب
أطفال و ساء وشيوخ أبرياء ال حول ل ب وال قوة
وأكد البرغوثي أن المطلوب حاليا التوقيع على ميثاق روما وأخذ إسراليل
لمحكمة الج يات...مؤكدا أن ما حدث بغزة ال يمكن أن تولفه الكلمات

وأهب شيء اآلن هو دعب ال اذ والتوالل مع ب في غزة

ال يلة اإلدارية أل لار القدذ ،ويرتبط مع ب بعالقات أخوية قوية للغاية

والك رباء ال تاتي ،وحتى االتلاالت االرضية مفلولة من بداية
العدوان،

إن موظفي األو روا قد عملوا على مدار الساعة في هذ األزمة غير
المسبوقة وبموارد غير كافية ووسط بيلة أم ية متدهورة بشكل متزايد ،فإن
األو روا ليذ لدي ا قدرة ال الية على استيعاب تزايد تدفق ال ازحين.
وقالددت إن المدددارذ المتبقيددة التابعددة لألو ددروا والفارغددة حاليددا موجددودة إمددا
في أماكن ال يمكن الولول إلي ا أو غير آم ة،
وفددي كشددك قريددب ،يجلددذ ابددو احمددد بدددوي أمدداب مجموعددة مددن الل د اديق

المليلددة بالفلفددل والبلددل والب دددورة والبطاطددا بي مددا ال يسددأل الكثيددرون مددن
المارة عن أسعارها،
قتل  18سودا يا جراء قلا لداروخي عشدوالي علدى مكدان سدك ب فدي
العالددمة الليبيددة ط درابلذ ،اال ان الخرطددوب اكدددت ان الوضددع حتددى اآلن
ال يتطلب اجالء الرعايا السودا يين،
بد دددات ق د دوات البشد ددمركة الكرديد ددة توسد دديع المعركد ددة ضد ددد ع الد ددر الدولد ددة
االسالمية في شمال العراق ،من خالل الت سيق مدع المقداتلين االكدراد فدي
كل من سوريا وتركيا ،فيما ال يزال االا ال دازحين االيزيدديين يعدا ون مدن
ظروا مأسوية.
لددب يخددا اردوغددان ابدددا رغبتدده فددي وضددع يددد علددى السددلطة الت فيذيددة مددن
خددالل تعزيددز لددالحيات م لددب رلدديذ الدولددة الددذي ال ي دزال حتددى االن

م لبا فخريا الدى حدد كبيدر .وب دذا الفدوز ي ضدب رجدل تركيدا القدوي ،الدذي
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يتمتع بقوة جاذبية
وقال فابيوذ بعد لقاء قلير مع وزيدر الخارجيدة الع ارقدي بالوكالدة حسدين

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

18

تتمات

8/11

18

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

وتسدداءل كيددا يمكددن القددول ان اس دراليل ل ددا حددق فددي الدددفاع عددن فس د ا

8/13

11

تتمات

قال ريفتين إ ه ال يوجد قيد قا و ي على استخداب الفوسفور األبيض.

الش رسددتا ي "يجددب ان يشددعر جميددع الع دراقيين ا ددب ممثلددون وان يتمك دوا
معددا مددن خددوض المعركددة ضددد االرهدداب" ،فددي وقددت ال ي دزال فيدده الع دراق
بدون حكومة فيما يواجه م ذ ش رين هجوما للمسلحين الج اديين.
واظ ر شريط عرضه "مركز الرقة اإلعالمي" على لفحته على موقع
"فيسبوك" ،طفال حديث الوالدة ممددا على سرير في مستشفى ،ويحاول
شخص ال يظ ر وج ه في التسجيل ،ا عاشه مستخدما ق اع االوكسيجين
كما يسيطر الت ظيب على معظب محافظة الرقة ،باستث اء مطار الطبقة
العسكري الذي ال يزال تحت سيطرة قوات ظاب الرليذ بشار االسد.
وطالبت الج ات المختلة بحظر االقتراب من األماكن التي يكتشا

في ا مثل هذ األجساب من خالل اإلحاطة حول المكان لمساحة ال تقل

عن ملة متر مربع.
وال يخفي محمد ابراهيب ،احد سكان حي الشجاعية سخريته من
المفاوضات الجارية ومن اتفاقات الت دلة المتالحقة.
...عزاب األحمد ،قوله امذ إن ه اك تقدما في المحادثات غير المباشرة
مع إسراليل ،ولكن الفجوات ال تزال كبيرة .وأضاا األحمد أن مطالب
الوفد الفلسطي ي بمي اء بحري ومطار ال تزال قالمة،

وأضاا أ ه يرى أن ه اك إمكا ية للتولل إلى اتفاق شامل حتى ليل
األربعاء ،ولكن الطريق ال تزال طويلة.
قال يعلون إ ه يحذر من ساعات م تلا ليل األربعاء ،وأ ه ال يعرا
ما إذا سيتب التولل إلى اتفاق ،وال يعرا ما إذا كان يجب تمديد
المفاوضات
وقالددت و ازرة كيبددل إن الغالبيددة السدداحقة مددن تدراخيص التلدددير ال تخددص
مواد يمكن ان تستخدم ا القوات االسراليلية في عمليات ا في غزة لك ا ال
يمك ا أن تؤكد على الفور قيمة التراخيص التي قد يتب تعليق ا.

ومضددى قددالال ا دده ال يعتقددد ان مددن العد َّ
ددل مسدداواة أعمددال حمدداذ بأعمددال
اسراليل سواء في مداها أو في جوهرها.
بي ما هي المحتل وال تعطي فذ الحق لحماذ؟
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8/13

11

تتمات

وعلى رغب ا ه بات بعيدا عن عاللته ،ال يرغب أي ب في مغادرة اليرموك،

8/3

1

السياسية

رغددب عمليددات البحددث المكثفددة التددي يقددوب ب ددا الجدديش االس دراليلي ال ي دزال

8/3

1

السياسية

8/3

1

السياسية

8/3

1

السياسية

8/1

1

السياسية

وق ددال مسد ددؤول مل ددري إن المحادثد ددات غيد ددر المباشد درة بد ددين الفلسد ددطي يين

8/1

1

السياسية

التبددرع بقيمددة "ال قددوط" مددن قبددل جبددر قددد ال يشددكل إضددافة وعيددة لمجمددوع
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ملير ضابط اللا االسراليلي هدار غولدن مج وال
الجدديش االسدراليلي يددرجح ان يكددون هددذا العسددكري البددالغ الثالثددة والعشدرين
مددن العمددر قددد أسددر ،فددي حددين ان حركددة حمدداذ أعل ددت ا ددا ال تحتجددز
ورجحت ان يكون قد قتل مع مجموعة من المقاتلين خالل

غ دزة التددي غاد ارهددا ال تشددبه غ دزة التددي عددادا الي ددا بعددد ان غيددر العدددوان
معالم ا.
امددا التشددديد علددى سدداعة وقددوع ال جددوب فمدرتبط بموعددد بدددء سدريان الت دلددة
السدداعة الثام ددة .وبالتددالي فددان حمدداذ ال تعتبددر بددأن خرقددا حلددل لوقددا
اطالق ال ار
واإلسراليليين تمضي قدما موضحا أن الجا بين ال يجتمعان وج ا لوجه.

االم دوال التددي يحتاج ددا شددعب ا خالددة  ...لكددن بال سددبة لدده تمثددل الشدديء
الكبيددر ال س دديما ا دده اقت ددرض مددن اح ددد الب ددوك م ددا قيمتدده  12أل ددا دوالر
القامة حفل زفافه
فيما قال وزير الجيش االسراليلي موشي يعلون ،إن الحرب على قطاع
غزة لب ت ته ،وحذر من ساعات م تلا ليل األربعاء  -موعد ا ت اء

الت دلة -مشي ار الى أ ه ال يعرا ما إذا سيتب التولل إلى اتفاق في
القاهرة ،وال يعرا ما إذا كان يجب تمديد المفاوضات.
وقال البريجادير ج رال روي ريفتين قالد سالح المدفعية إ ه خالل الحرب
التي ا دلَّعت في الثامن من تموز فإن أفراد قوات المدفعية اإلسراليلية
استخدموا فقط أث اء تقدم ب قذالا "الدخان الرمادي" إب  111محلية

الل ع التي ال تحتوي على أي فوسفور أبيض.
وقال االمير سعود في مؤتمر لحفي بعد اجتماع م ظمة التعاون
االسالمي ان اسراليل ليذ ل ا حق الدفاع عن ال فذ كمحتل .وأضاا
ا ه ال يوجد ب د في القا ون الدولي يقول ان المحتل له حق الدفاع عن

ال فذ.

ولادقت الحكومة البريطا ية على تراخيص لبيع معدات عسكرية
السراليل بقيمة ال تقل عن  42مليون ج يه
ذكددرت لددحيفة وول سددتريت جور ددال األميركيددة أمددذ ان اس دراليل تلقددت
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الشد ر الماضددي أسددلحة مددن و ازرة الدددفاع األميركيددة (الب تدداغون) مددن دون
موافقة البيت األبيض وال و ازرة الخارجية،
ويعقد هؤالء ظ ر كل يوب اجتماعا ليتوللوا فيه يوميا م ذ خمسة اسدابيع
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ثالثة شبان في مقتبدل العمدر ملدوا الجلدوذ فدي مدرسدة المزرعدة لل دازحين
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تلك هي غزة … قلص ال يكاد يغادرها األلب والحزن مع بلوغ عدد
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الى فذ االست تاج وهو ا ه ال يمك ب العودة الى م ازل ب.
وأوضددح الشدداعر حسددين عبددد الددرحمن أن هددذا مجددرد شدديء رمددزي يعطددي

ا طبدداع بددأن قلوب ددا مددع غ دزة ،وال فددرق بي ددا وبي د ب وكل ددا شددعب فلسددطي ي
واحد،
حيدث سددارع المواط دون مددن سدكان الم دداطق الشدرقية إلددى اسدتلجار الشددقق
القليلة ألال والتي ال تفي للكب ال الل من ال ازحين والمدمرة م ازل ب.
لقدد أكددت عدددة م ظمدات لحقدوق اال سددان بدأن الفلسدطي يين ال يسددتخدمون
أطف ددال ب ك دددروع بشد درية .ب ددل عل ددى العك ددذ ،ج دديش االح ددتالل االسد دراليلي

يستخدب الفلسطي يين بشكل دالب كدروع بشرية

وفي هذا االطار ،أكد محامي ال ادي أن األسدير تيسدير بدريعب ،فقدد اث دين
م ددن اخوا دده ،واث ددين م ددن أب ددال ب ،باإلض ددافة ال ددى عم دده وع دددد م ددن أب دداء
عمومته ،وأضاا المحامي ان وضعه ال فسي ال يزال لعبا للغاية
...بعد أن كدان قدد اعتقدد ا ده فقدد زوجتده وأب داء واخوا ده خدالل القلدا،
ال ددى أ دده ت ددب ك ددن م ددن االطمل ددان عل ددى حي ددات ب والتأك ددد م ددن أ ددب أخلد دوا

الم د ددازل قبي د ددل قل د ددف ا ،وه د ددب اآلن مش د ددردون ال ي د ددؤوي ب س د ددوى م د دددارذ
األو روا.
في غزة كل شيء يحدث دون مقدمات ،فدال لدك أن تتوقدع وال أن تت بدأ أو
تخمن ،فالموت والحياة والقلا والك ربداء والمداء والغدذاء وحتدى اللدراخ
والبكاء ،كل ا تأتي فجأة بال موعد أو إ ذار مسبق.
شرق دير البلح دون ماء وال ك رباء وال طعاب
الش داء إلى  1111ش يدا
...با تظار توقيع الرليذ للطلب للذهاب إلى محكمة الج ايات الدولية
لمالحقة قادة االحتالل على جرالم ب البشعة المتواللة في قطاع غزة،
مشددا على أ ه ال تبرير ألي تأجيل في هذا الموضوع.
وان شعب ا لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلب ،م ما بلغت التحديات،
وارتفعت التضحيات ،لذا ال بد من تعزيز وحدت ا الوط ية في مجاب ت ا
ل ذا العدوان.
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وولددا بيددان لدددر عددن ال قابددة أن مددا يحدددث فددي غدزة هددو عمليددة إبددادة
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ال ازحددة رحمددة حمدداب ال تختلددا مأسددات ا عددن غيرهددا مددن المشددردين ،فقددد
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في المقابل فإن االحلاليات الرسدمية لددى و ازرة العمدل الفلسدطي ي تشدير
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للشعب الفلسطي ي وال يمكن السكوت عليه،
عادت محافظ راب اهلل والبيدرة د .ليلدى غ داب جرحدى المجدازر التدي ارتكب دا
اإلحتالل في قطاع غزة وال بات الجماهيريدة فدي الضدفة...مؤكدة أن هدذا
االحد ددتالل ال بد ددد إلد ددى زوال بد ددإرادة شد ددعب ا التد ددي ال ت كسد ددر ،ووحد دددة الد دددب

الفلسطي ي الذي لن تفرقه الجغرافيا أو أي معيار آخر.

وكا ددت غ دداب قددد تفقدددت الملددابين فددي مجمددع فلسددطين الطبددي واطمأ ددت
علددى حددالت ب وتابعددت عالج ددب ،مؤكدددة أن شددعب ا يدددفع ثم ددا باهظددا ف ددي
سبيل حريته التي ال يمكن التفدريط ب دا ،الفتدة أن شدعب ا فدي الضدفة وغدزة
والقدذ ال يمكن تجزيله
وأكدددت غ دداب أن إرث الش د داء وتضددحيات ب لددن تددذهب هددد ار وأن الش د يد
ياسدر عرفددات وعمالقدة الشددعب الفلسدطي ي تركدوا إرثدا ضدداليا ال يمكددن أن
ي دثر تتوارثه األجيال بعزيمة واخالص.
وأكدددت غرفددة الطدوارئ المركزيددة الحكوميددة أن أكثددر أشددكال التبددرع فعاليددة
وفالدددة والحاحيددة هددي التبرع دات ال قديددة ،حيددث إن هددذ التبرعددات يسدد ل
إدخال ددا وتوجي ددا إلددى الع دداوين المطلوبددة ،وال تتطلددب تعقيدددات اإلدخددال

والت سيق على المعابر
وبحسب مستشفى الوالدة بمجمدع الشدفاء الطبدي فدإن سدبة وفيدات المواليدد
داخددل قسددب الحضددا ة خددالل العدددوان علددى غدزة زادت إلددى
كا ت .ال تتجاوز ال

 11بعددد ان

11

وضعت طفل ا «حرب» في مستشفى الشفاء

الد ددى ق اربد ددة  82 %مد ددن خريجد ددي الجامعد ددات ال يجد دددون وظيفد ددة ماللمد ددة
لتخلل ب الجامعي بعد التخرج
ووفق ددا ل تد ددالج الد ارس ددة فد ددإن اختيد ددار الطالد ددب للتخلد ددص ال يعتمد ددد علد ددى
وض ددوح ال دددا المد دراد تحقيق دده بعد ددد التخ ددرج ب ددل يس ددعى للحل ددول علدددى
الش د ادة الجامعيددة فقددط ،وبالتددالي فددإن حلددوله علي ددا ال يع ددي حلددوله

على الوظيفة.
دو مستشددار ديدوان الرلاسددة لشددؤون القددذ أحمددد الرويضدي إلددى أن زيددارة
المسد ددجد األقلد ددى كوج د ددة وقبلد ددة أولد ددى للوفد ددد ل د ددا مغد ددزى بد ددأن المسد ددجد
األقلددى ال يمكددن أن يتددرك وحددد وأن ج ددودا سياسددية حثيثددة تبددذل لرفددع
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كمددا زار محددامي ال ددادي األسددير يوس ددا ال واجعددة الددذي أك ددد أن وضددعه
اللحي يتفاقب وأن حاالت إغماء متكررة يتعرض ل دا ،جدراء معا اتده مدن
مشاكل علبية مزم ة ،علما أن األسير الزال موقوفا.
ويقددول الخبيددر االقتلددادي عم ددر شددعبان إن المطددار والمي دداء كمددا العل ددب
والش ددرطة والج دداز البيروق ارط ددي والم تخ ددب الرياض ددي م ددن رم ددوز الس دديادة
الم مة وال يمكن لدولة مشاطلة أن تحرب من امتالك مي اء ومطار ل ا.
...والت قل بين غزة والعالب هدو الوسديلة الوحيددة لتعزيدز االسدتقرار وال ددوء
والسالب في الم طقة .ال

يمكن أن يحدث استقرار في م طقتين تفلل بي ما...

وقددال عيسددى ،ان المسدديحيين الفلس ددطي يين يؤم ددون ب ددان التع ددايش بمع ددا
وبعد االيجابي خيار ال رجعة
ع ه وشكل على مدى قرون طويلة خبدرة أساسدية ضدمن االطارالحضداري
للبيلة الفلسطي ية...في سدبيل مجتمدع فلسدطي ي متسداو ومتكدافئ ال يشدعر

في دده اح ددد ا دده غريب...مؤك دددا أن المس دديحيين ف ددي فلس ددطين ه ددب ج ددزء ال

ي فلددل عددن ال ويددة الحضددارية للمسددلمين .كمددا اكددد أن المسددلمين جددزء ال
ي فلل عن ال وية الحضارية للمسيحيين
ويضيا حن عرا ان المفاوضيين يخوضون معركة تفاوضية شرسة
وال ريد ان رهق ب ولكن هذ حقوق ا التي تضمن ل ا حياة كريمة.
ويقول المواطن خالد ابراهيب تم ى ان ت ت ي الحروب ،لقد تعب ا من

الحروب ،وال ضمان لالستقرار واالمن اال بحياة اقتلادية جيدة للشعب

الفلسطي ي،
وأعرب بوريان ،عن عميق األلب واألسى للخسالر الفادحة في األرواح،
ولإللابات التي لحقت بآالا المد يين الفلسطي يين ...مؤكداً أ ه ال

يمكن ،على اإلطالق ،تبرير هذ المجازر البشعة وهذا الخراب ال الل.
...ضددرورة معاقبددة ومحاسددبة اسدراليل علددى مددا ارتكبددت مددن مجددازر بشددعة

ضددد المددد يين فددي قطدداع غدزة ،وممارسددة الضددغط الحقيقددي علي ددا حتددى ال
تكرر ذلك في المستقبل مشيدا بمواقا الدول الرافضة للعدوان االرهابي.

وألدديب فددي المواج ددات العش درات مددن الشددبان باست شدداق الغدداز المسدديل
للدددموع والجددروح بدداألعيرة المط ددا طيددة والرلدداص الح ددي بيدد ب الم دواطن
عامددا) الددذي ألدديب برلالددة حيددة فددي لدددر بددالقرب
ددادر إدريددذ (ً 42
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وي ف ددذ ال ددالل يومي ددا توزيع ددات عل ددى ال ددازحين الفلس ددطي يين ف ددي م دددارذ
االو ددروا والعالدددين إلددى بيددوت ب بعددد هدددوء الوضددع وذلددك بمددا ال يقددل عددن
عشرة آالا طرد غذالي
فالعشرات يركضون خلا عربة ميدا يتسداقط بعدض األطفدال الحداملين ل
«غالو ات» فارغة يلاب بعض ب ويلرخ آخرون ولكن للاحب العربدة
ال يبالي فيفر مسرعا خشية اإلمساك به»
وق ددال م س ددق ع دداب الق ددوى الوط ي ددة واإلس ددالمية لمحافظ ددة راب اهلل والبيد درة،
القيادي في حزب الشعب علاب بكر اتلل ب ا موظا بالممثلية لغرض
اسددتالب الرس دالة ورفض د ا ...الموقددا الك دددي ا حدددر بشددكل ال يسددمح ل ددا
بلقاء ممثلين عن السفارة.

وأشارت أب خالد الى أ ا تشتري مضطرة أل ده ال يوجدد بدديل وال تسدتطيع

ال ددذهاب لمكد ددان آخد ددر عسدددى أن تجد ددد سد ددع اًر أفضدددل ألن الوقد ددت محد دددود

بال سبة ل ا

وقددال أبددو أكددرب الحبشدي لدداحب أحددد محددال الخضد اروات حددن معددذورون
أل ده ال يوجددد محلدول خضد اروات بسددبب الحدرب علددى غدزة ،مرجعددا ذلددك
ألن الم داطق الزراعيدة التدي تعتمدد علي دا مدي دة غدزة موجدودة فدي الشددمال

في بلدة بيت حا ون وبيت الهيدا وهدي أكثدر األمداكن تضدر ار فدي الحدرب،
وال يستطيع ألحاب األراضي الولول الى أراضي ب
المد دواطن أب ددو الحس ددن مش ددت ى يش ددتكي م ددن ط ددول طد دوابير المخ ددابز ف ددو

يسددت لك الفت درة الزم يددة القلدديرة التددي يجددازا ويسددتطيع الخددروج في ددا مددن
بيتدده للتسددوق فددي الوقددوا فددي ط دوابير المخددابز الطويلددة للحلددول علددى
ربطددة خبددز واحدددة حيددث ال يسددمح لدده بددأكثر مددن ذلددك ،وأرجددع السدبب فددي
ذلك لقلة عدد المخابز العاملة في مدي ة غزة

وكل سكان مدي ة غزة ألبحوا يعتمدون على المخابز فقط أل ب ال

يستطيعون ل اعة الخبز في بيوت ب بسبب قص الغاز وا عداب

الك رباء ،ويضيا مشت ى أن اليوب الذي ال يقضيه في طوابير الخبز

يحاول الولول لسوق الخض اروات ليشتري بعض الخض اروات يجد
لعوبة بالغة في الموالالت
...للتخفيا ع ب وتوفير طبق من الحمص أو الفول للمواط ين

خلولا أن أسعارها ت اسب الجميع وال تحتاج لتخزين في الثالجة
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وتسد جوع المواط ين
بلغت حليلة ش داء العدوان اإلسراليلي امذ (اليوب ال  21من العدوان

8/3

8

محليات

8/3

8

محليات

كما أعلن عن استش اد  1مواط ين ،والابة ما ال يقل عن  21آخرين
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كما استش د مواط ان ،وأليب ما ال يقل عن  1آخرين في قلا
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موضحا أن عدد ش داء المجزرة التي است دفت محافظة رفح أمذ االول
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واست دا القلا م زل المواطن يوسا ماضي ،الذي استش د مع
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اإلسراليلي) ،ما ال يقل عن 121ش يدا غالبيت ب من األطفال وال ساء
والشيوخ ليرتفع بذلك عدد الش داء م ذ بدء العدوان إلى حو 1111

وأكثر من  8آالا جريح.

إسراليلي است دا ،تجمعا للمواط ين

وأمذ فاق  121ش يدا ،باإلضافة إلى ما ال يقل عن  111جريح

ثالثة من أطفاله (حسن وامين والمعاق عبد الكريب) ،وش يد آخر لب
تعرا هويته ،فيما ال يزال عدد من الش داء تحث األ قاض ...ومن بين
الش داء :سعدية ابو طه وطفل ا ومحمد ابو طه وشقيقه يوسا ،فيما ال

يزال عدد من الش داء تحت األ قاض.

وه اك ق اعة بأن الرد اإلسراليلي الم قوص على األ فاق ال ي بع فقط عن
الفجوة االستخبارية ،بل ه اك الكثير من األسللة األخرى ،بدءا من

حقيقة عدب تطوير رد تك ولوجي
واعترا ج ود بأن الجيش لب يتدرب على محاربة أ فاق مشاب ة لتلك
التي تب العثور علي ا في غزة ،بل تدرب على أ فاق ال تشبه بتاتا أ فاق

غزة،

وال يخفي السكان في القطاع مخاوف ب بشأن أن تعود األوضاع األم ية

إلى ما كا ت عليه سابقا ،في ظل الحديث المتداول محليا وخارجيا عن

تعثر المفاوضات
وتمت هذ التدريبات بإشراا وحدة خالة في سالح ال دسة ،تعمل

بطريقة التسلل إلى األ فاق وارسال "روبوت "لكشا ما يحدث تحت

األرض ،لكن الج ود يقولون إن ذلك كله ال يشبه بتاتا ما واج ه الج ود

في غزة.

وأشار في حديثه للحيفة "الشرق األوسط " إلى أن سكان البلدة يعيشون
بشكل طبيعي ،وال تظ ر في البلدة أي مظاهر خوا من هجوب إسراليلي
جديد
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ويضيا عبد اهلل لسان حال امي كان يقول دالما ،عرذ اب ي وبدي
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وقال كري بول إن الدعب اليابا ي ال يقدر بثمن لشعب غزة وتحديدا في
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االقتلادية

وقال مدير عاب مديرية الحكب المحلي براب اهلل شعب ا الذي ال يزال ويواجه
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االقتلادية
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لكن االسترلي ي ال يزال م خفضا حوالي ثالثة بالملة م ذ بلغ أعلى
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وخضعت المتحان ظري وآلخر عملي ولعب من قبل موظا

افرح فيه كما اريد ،فا ا اول ولد اتزوج ل ا ،لك ا وبمجرد اقتراب موعد
العرذ ،حثت ي ال بل لب تبد أي وع من الحزن على إلغاء كافة مظاهر

الفرح والب جة تضام ا مع اهل ا في غزة.

وقال عضو لج ة االلالح والعشالر في قلقيلية الشيخ احمد وفل ان
ا عكاذ اوضاع شعب ا...والغاء مظاهر الفرح والغ اء واقتلار االعراذ
على تقديب التمور والمباركة في الدواوين شيء مشكور ومثمن َّ
يدل على
ا ا شعب واحد وآالم ا افراح ا واحدة لكن هذا ال يع ي ان الحياة

ستتوقا اذا ما الاب احد ا مكرو فالتكاثر والزواج حث عليه دي ا

الح يا

يقول الشيخ وفل " ليذ غريبا على شعب ا ان يتضامن مع بعضه
خالة في وقت الملمات واالحزان لكن علي ا ان ال ف ب التضامن بإلغاء
المباركة للعريذ والذي َّ
يدل على االش ار أل ه ركن من اركان الزواج.
واالم ين في بيوت ب في قطاع غزة ،والتي البحت من يوميات شعب ا،
والذي ابتدع في تاريخ المقاومة ،مقاومة ،تؤخذ م ا العبر ،واشكال
التضامن ،فال فرق بين الفرح والحزن ،فحتى افراح ا مقاومة.
وقت هذ األزمة الحادة

االحتالل وساسته وعدوا ه يريد من ال يلات المحلية الكثير واال دماج هو

السبيل اليجاد بلديات كبيرة قادرة ومؤهلة للحلول على مشاريع كبيرة
والسبيل الى ذلك هو ايجاد مؤسسات كبيرة قادرة شعب ا بأمذ الحاجة
الي ا

استقر الج يه االسترلي ي قرب أد ى مستوى في أربعة أش ر أماب العملة
االميركية أمذ مع استمرار ضغوط البيع بعد يوب من تلميح ب ك ا جلت ار
المركزي إلى أ ه ال يتعجل رفع أسعار الفالدة ظ ار لضعا مو األجور
مستوى له في ست س ين

بريطا ي في دالرة السير ،وال أ سى كيا أ ه وضع عوداً من الكبريت

خلا العجلة مباشرة ،وطلب أن أسير ،وأخبر ي لو أن عود الثقاب رجع

للوراء ،فلن أجتز
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مما ال يزال عالقًا في ذاكرة أبو حسن ،كيا أن الحافلة الوحيدة ،التي
كا ت تسير على الطريق المولل ل ابلذ...
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وهذا برأي ب يع ي أ ه ي ظر في المرآة على ال ساء والفتيات ،فأمر والد
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االقتلادية

وذكدر الحسدي ي أن المستشدفى يسدتقبل بشدكل يدومي مدا ال يقدل عدن عشدرة
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وأشددار الدددبذ أن كددل مددا قددوب بدده مددن تبرعددات عي يددة أو ماديددة وكددل مددا
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وأش ددار إل ددى أن إسد دراليل ال تحت ددرب حق ددوق اإل س ددان ،ويج ددب لجم ددا و ددزع
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وشدد الب وزير الخارجية السوري فيلل مقداد علدى ضدرورة تقدديب قدادة
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أن ال يجلذ خلا المقود ،إال بغطاء للرأذ ،وم ذ ذلك اليوب لب ي زعه
عن رأسه.

كا وا يحجزون مقاعدهب عن طريق أخذ الكرسي فس ا ،ويحضرون
مع ا في اليوب التالي ،ثب يثبتو ا في أرضية المقعد ،ومن لب يحجز
م ب ال يستطيع اللعود
يزيد :قبل االحتالل ك ا للي اللدبح فدي طوبداذ ،و ت داول الفطدور فدي
بيروت ،والغداء في دمشق ،أما اليدوب فتغيدر الحدال كثيد اًر .وال أذكدر أ دي
ارتكبت مخالفات مرورية طوال عملي ،باستث اء مرتين يتيمتين

جرحى محولين من القطاع،

قدمه ال يساوي قطرة دب أماب تضحيات ب وشجاعت ب ولبرهب ولمودهب
كمددا قددال عددد ان سددعيد مدددير اوقدداا طددولكرب الددى اب دراز وجدده االحددتالل
البشددع وآلتدده التدميريددة التددي ال تت ددورع ايدددي الددبطش وال دددمار ال ددى ت دددمير
بيوت اهلل التي اذن اهلل ان ترفع ويذكر اسب اهلل في ا ال تتورع في تدميرها

وبددين عدددد مددن ال ازلدرين ان آلددة الحددرب لددب ولددن تددرحب حجد اًر وال شددج ار وال

طفد ددال وشد دديخا ومسد ددجدا ومكاًد ددا يعبد ددد فيد دده اهلل اال وسد ددتدمر  ،ولد ددب تحتد ددرب
الحرمددات الدي يددة المقدسددة ال ع ددد المسددلمين وال حتددى المسدديحيين ضدداربة
بعرض الحالط الحريات الدي ية

وقدال رهدط مدن االلمددة ان العدين لتحدزن والقلدب يدددمع و حدن شداهد بيددوت
اهلل سويت باالرض  ...وال يسع ا اال قول حسب ا اهلل و عب الوكيل.
سالح ا الفتاك الذي يستخدب ضد األطفال الفلسطي يين،

إسد د دراليل ومس د ددؤولي ا للمحاكب...الدولي د ددة ،موض د ددحا أن إسد د دراليل ال تري د ددد
السالب ،إ ما تسعى إلخضاع كل شعوب الم طقة تحت سيطرت ا.

وزير اللحة :إسراليل ال تلقي باالً لألمب المتحدة وال لللليب األحمر

ومن جا به است ل الشيخ حماد أبدو دعدابذ رلديذ الحركدة اإلسدالمية فدي
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الداخل الفلسدطي ي بدالقول إن المسدجد األقلدى قددذ أقداسد ا...وهو حدق
خ ددالص للمسد ددلمين وال يج ددوز ألحد ددد أن يشد ددارك ب فيه...وح ددذر المؤسس ددة
اإلسراليلية من اسدتمرار هدذ االسدتف اززات مشدي ار إلدى أ دا سدتؤدي إلدى مدا

ال تحمد عقبا ،
حددال المدواطن السدديد تعيشدده ملددات العددالالت فددي قطدداع غدزة والتددي دمددرت
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دفعته خوة الرجال لتلبية داء سيدة عجوز ال قاذ اب ت ا المريضة ال تقوى
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وكا ددت الطددالرات الحربيددة قلددفت سدديارة مد يددة شددرقي محافظددة رفددح ،مددا
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عربي و دولي واعتب ددرت المستش ددارة االلما ي ددة ا غد ديال ميرك ددل الضد دربات االميركي ددة ض ددد
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عربي و دولي ورغددب ان العمدددة ال يملددك حددق معارضددة اقامددة القاعدددة الجديدددة فددي حددد
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وأشارت دالرة المسابقات العامدة باإلتحداد إلدى أن التسدجيل فدي هدذ الفتدرة

م ازل ا واستش د أب اؤها وما تزال تخشى العودة وان فكرت في العدودة فال

م زل يأوي ا وقد دمر االحتالل كل شي.

مش د د الدددمار أذهددل سددكان البلدددة الددذين عددادوا إلي ددا فددور اإلعددالن عددن
ت دلددة ل مدددة 12سدداعة تداركين خلف ددب م اركددز اإليدواء فددي مدددارذ األ ددروا
بمخدديب جباليددا عل ددب يتخللددون مددن معا ات ددا .إال أن الريدداح أتددت بمددا ال

تشددت ي السددفن بعددد أن أروا الدددمار والخ دراب الددذي ألدداب بلدددت ب ودمددار

م ازل ب.
على حمل ا ،فذهب مسرعا الي ا ولكن لواريخ االحتالل لب تم له

أدى الد ددى استش د د اد موسد ددى سد ددعدي دهليد ددز ( 18عامد ددا) والد ددابة أخيد دده.
وارتم ددى موس ددى ف ددي حض ددن والدي دده ،وكا دده ال يري ددد ان يترك م ددا ،مبتس ددما

تظ ر على وج ه ظرة الوداع.

وق د ددا ع د دددوا ا العس د ددكري عل د ددى« ،إسد د دراليل » وطال د ددب البي د ددان الش د ددعب
الفلس ددطي ي فدددو اًر ،وتحمل ددا المسدددؤولية القا و ي ددة والسياس ددية الكامل ددة ع ددن

تبعات جرالب الحرب التي ال تسقط بالتقادب.

ت ظيب الدولة االسدالمية فدي العدراق "م مدة جددا" لك دا قالدت ان بالدهدا ال

تعتزب تقديب سوى "مساعدة مادية" للمقاتلين االكراد

عربي و دولي ومددن اجددل اق دداع الحدداكب الددذي طالمددا كددان متحفظددا ،قدددب رلدديذ الددوزراء
اليمي ي شي زو ابي عددة وعدود م دا مسداعدة ماليدة بمدا ال يقدل عدن 311

مليار

ذات ا بامكا ه ان يحرب الحاب الورشة من استعمال الطرقات والموا ئ

الرياضية

مشددروط بدددفع الغ ارمددة الماليددة الم لددوص علي ددا فددي التعمدديب األول ،مددع
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التأكيددد علددى أن هددذ الم لددة هددي األخي درة وال اليددة للتسددجيل وسدديتب ت فيددذ
لددوص الل دوالح واأل ظمددة فددي األ ديددة التددي ال تلتددزب بالتسددجيل فددي هددذ
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واجمعددت شددركات ب دداء اليخددوت التددي التقت ددا وكالددة فد ار ذ بددرذ علددى ا دده
رغ ددب ف ددور الل ددي يين م ددن الش ددمذ وم ددع ان ثقاف ددة اليخ ددوت ال تد دزال ف ددي

بدايات ا اال ان السوق اللي ية واعدة جدا.

أعل د ددت اإلدارة الفدراليد ددة للمالحد ددة الجويد ددة (اا إيد دده إيد دده) أ د ددا اختد ددارت
يوي ددورك لتش ددكل موق ددع االختب ددار الخ ددامذ للط ددالرات الل ددغيرة م ددن دون
طيار ،في حين ال تزال الم اقشات جارية بشدأن تشدريعات اسدتخدام ا فدي
الفضاء الجوي األميركي

وقد اختدارت اإلدارة األميركيدة للمالحدة الجويدة خمسدة مواقدع فدي الواليدات
المتح دددة الختب ددار طيد دران الط ددالرات م ددن دون طي ددار ف ددي الفض دداء الج ددوي
األميركددي المددزدحب دومددا ،فددي حددين ال ت دزال تتباحددث فددي مجموعددة شدداملة
من القواعد تضع ا في هذا الخلوص.

وال يقددا التميددز لدددى تيفددال ع ددد هددذا الحددد فمؤشددر الح د اررة ثيرموسددبوت
الفريد من وعه يظ ر لك متى تلبح المقالة جاهزة للط دي ...وال يبقدى

الوا ددي تيفددال ذات المظ ددر الجميددل اال المقاومددة العاليددة لللدددمات ليبقددى
المظ ددر المتددألق الالمددع محافظًددا علددى متا تدده متفددرداً بخلددالص ال مثيددل

ل ا.

ومددن الضددروري أن يددتب العمددل علددى تطبيددق الموالددفة الفلسددطي ية علددى
الم تجددات اإلس دراليلية التددي تدددخل السددوق الفلسددطي ية ،ومعاملددة البضددالع
اإلسددراليلية بالمثددل ،وعدددب إدخال ددا إلددى أس دواق ا ،مثلمددا ال تسددمح إس دراليل
بتسويق الم تج الفلسطي ي في أسواق ا

وأشددار البدداحثون األميركيددون إلددى أن بعددض عقدداقير م ددع الحمددل تعتمددد
علددى مسددتويات عاليددة مددن هرمددون ”األسددتروجين“ ،بزيددادة بمقدددار ثالثددة

أض ددعاا ،ممد ددا يض دداعا مخد دداطر اإللد ددابة ب ددالمرض اللعد ددين بالمقار د ددة
بالسيدات الالتي ال يت اول ا.
وفددي وقددت سددابق هددذا االسددبوع فددي الما يددا ،اشددارت وسددالل اإلعددالب الددى
مقتل شاب وجدرح خمسدة اخدرين فدي اطدار تحدد ال يقدل غبداء اطلدق عليده
اسب "تحدي الميا المثلجة".

وا تشر هذا ال وع من التحديات في االياب االخيرة على "فيسبوك" حيث
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يتحدى مستخدمون الدقاء ل ب الحراق اجسادهب او سكب ميا مجلدة
علي ب .واالشخاص الذين ال ي جحون في التحدي مدعوون الى التبرع

باموال ألعمال خيرية.

واشارت المجلة المتخللة في مجال ل اعة الترفيه الى ان االرج تين
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كما أن الحارذ تألق في مو ديال 2114مع م تخب بالد ولكن ال تزال

8/1

11

الرياضية

وعلى عكذ جارت ا استراليا التي ا تقلت الى االتحاد اآلسيوي ال تزال

8/1

11

الرياضية

"قررت ان المال الذي تدر الشركات األميركية يجب ان يتب التداول به

في االرج تين" ،وذلك قال عن خمسة قادة في القطاع لب تذكر اسماءهب

وال الشركات التي يعملون لحساب ا.
أشار إلى أ ه ومن ألل  83مقسب تعطلت ثما ية بشكل كامل بسبب
الدمار الذي لحق ب ا عدا عن أن الجزء اآلخر من المقاسب ال يمكن

الولول إليه ...كما تعطل  24مقسب ال قطاع الك رباء ،أما تلك والتي

حاليا بالمولدات فإ ا ال تستطيع االستمرار بتوفير الطاقة
تعمل ً
...وايما ا م ا بأهمية مثل هذ األ شطة والفعاليات لشريحة األطفال
والتي ال تطال ا المعا اة لوحدها فقط ،بل تطال وتمتد آثارها إلى كافة
افراد األسرة

وبدت الم ازل خالية بي ما دمرت قذيفة جزليا جدار دار للحضا ة .ويسود
لمت في الكيبوتذ ال يقطعه سوى دوي القلا االسراليلي على قطاع
غزة واللواريخ التي تطلق باتجا اسراليل

وتت ب الحكومة الملرية االخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد االمن

اسقطت اكثر من 111رجل امن م ذ االطاحة بمرسي ،لكن الحركة
تقول ا ا ال تستخدب الع ا.

واست د قاضي المحكمة في حكمه إلى أن ارس ال استطاع أن يدبر 43
مليون استرلي ي لشراء األلما ي مسعود أوزيل ،وبالتالي فإ ه ال يعا ي من
الفقر.

وتجاوزت قيمة لفقة افاذ ،الذي كان الفريق اإلسبا ي قد ضمه من
ألباسيتي قبل موسمين مقابل مبلغ ال يتجاوز لا المليون يورو
مسألة مشاركته أساسيا مع اللاير محل شك،

يوزيل دا تلعب في م طقة االوقيا وذ التي تضب م افسين أس ل لك ا ال

تم ح أي بطاقة تأهل مباشر الى اليات كأذ العالب.

*ردت إدارة ادي لاير مدريد االسبا ي على تلريحات زوجة ال جب
األرج تي ي أ خيل دي ماريا التي أكدت في ا بأن ال ادي ال يريد الالعب

022

في الفريق على الرغب من أن األخير يرغب بالبقاء
وقد رأى القضاة الثالثة الذين الدروا القرار في هذ القضية،بان حر

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

8/1

11

تتمات

اعتبرت غالبية من االسراليليين ان "ال أحد" ا تلر في الحرب العدوا ية

8/1

11

تتمات

وتتضمن الحملة الدعوة لكافة المحالت التجارية لمقاطعة كافة أ واع

8/1

11

تتمات

8/1

11

تتمات

8/1

11

تتمات

مان الم اجب االوروغويا ي من دخول المالعب وخوض التمارين قرار
مبالغ به وال يت اسب مع وع المخالفة التي ارتكب ا
ويبدو وير الذي لعب دو ار اساسيا في قيادة الما يا الى لقب مو ديال
الب ارزيل هذا الليا ،المرشح االوفر حظا للفوز بالجالزة ،لكن ال يمكن
اخراج رو الدو من المعادلَّة
...سابلغ الرابعة والثالثين الموسب المقبل وال ارى فسي على المستوى
االحترافي االول بعد ذلك" .وال يتوقع ان يكون الزالر الذي يدربه العب
الوسط الدولي السابق كلود ماكيليلي والعارا تماما بشؤون ال ادي

الباريسي ،لقمة سالغة
على قطاع غزة ،بحسب استطالع للرأي شرت تالجه امذ.

المواد التموي ية واألدوات اللحية ،والمالبذ ،وغيرها ،حتى ال يشكل
شراء هذ الم تجات دعما لالحتالل واقتلاد ،

وتحدث عدد كبير من المسؤولين أماب الجمعية العامة من خالل مؤتمر
الفيديو ومن بي ب المفوضة العليا لحقوق اال سان افي بيالي ،ورليذ
وكالة االو روا بيار كري بول وم سق األمب المتحدة للسالب في الشرق
االوسط روبرت سيري .وال يتوقع لدور قرار او التلويت على ص

خالل االجتماع.

وات ب سفير اسراليل رون بروسور بدور االمب المتحدة معتب ار ا ا تظلب
اسراليل "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسط" ،كما قال.

واضاا "هذ الجمعية العامة ال تتحرك اال ع دما تتخذ اسراليل تدابير

لحماية مواط ي ا.

عروسان يتبرعان بما ال يقل عن مباركة وتشجيع امه وابيه وعروسه.
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(لما)
أداة الشرط غير الجازمة ّ

عنوان

التاريخ

رقم

الصفحة

الصفحة












































































الجملة التي وردت فيها األداة
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حرف النصب (لن)
التاريخ

رقم

عنوان

8/13

11

محليات

8/1

11

محليات

8/1

11

محليات

8/21

21

االقتلادية

*محلل :ال اتج المحلي اإلجمالي لعاب  %2114سيبلغ  12مليار دوالر وغزة لن تساهب

8/3

3

محليات

ودعا ابو يوسا شعوب العالب إلى تحويل التضامن مع شعب ا في القطاع إلى دعب بكل

8/13

13

محليات

8/11

23

الرياضية

وسيرتدي ستيكيل بورغ القميص رقب  ،11ولن يكون ضمن تشكيلة مو اكو في المباراة

8/11

23

الرياضية

أن كل ما قيل وسيقال بالعب ادي طوباذ الجديد لن يفيه حقه

8/11

1

السياسية

8/11

1

السياسية

أكد العاهل االرد ي الملك عبد اهلل الثا ي في مقابلة شرت امذ ان أمن اسراليل لن
َّ
العادل"
يتحقق اال "بتوجه لادق حو خيار السالب

8/11

18

االقتلادية

 ...من قبل الطالرات الحربية اإلسراليلية ليبقى مستقبل هؤالء مج وال في ظل أزمة

8/11

18

االقتلادية

الصفحة الصفحة

الجملة التي وردت فيها األداة
وبين عدد من الزالرين ان آلة الحرب لب ولن ترحب حج اًر وال شج ار وال طفال وشيخا

ومسجدا ومكاًا يعبد فيه اهلل اال وستدمر ،
ووجه عبد القادر ألهل غزة ولمودها في وجه العدوان اإلسراليلي ،وأكد أن إرادة
اليليا يوشك أن يقع وي فذ
اللمود الفلسطي ي لن ت كسر وان ه اك مخططًا إسر ً
وهو التقسيب الزما ي للمسجد األقلى،

مضيفة أ ا تم ت ل ا الش ادة حبا ل ا ورحمة ب ا حيث وضع ا اللحي لعب جدا،
وان كتب ل ا ال جاة لن تجد أحدا من عاللت ا
سوى ب  % 21م ه *ارتفاع إجمالي لافي اإليرادات المحلية بحوالي

الوسالل واإلمكا يات لتعزيز لمود البطولي إلى جا ب مقاومته الباسلة في وجه العدوان،

وان شعب ا لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلب ،م ما بلغت التحديات،
وطالب الدول األعضاء بتحمل مسؤوليات ا ،تجا ما يحلل في األقلى ،وأخذ مواقا

ت سجب مع حجب هذ الكارثة ،... ،لممارسات ا في المسجد األقلى ،ومدي ة القدذ

الشريا بشكل عاب ،ف ذ الممارسات ستحيل اللراع إلى زاع دي ي لن تحمد عقبا .
ضد لوريان في المرحلة االولى من الدوري الفر سي.

َّ
العادل
العاهل االرد ي :أمن اسراليل لن يتحقق اال بتوجه لادق حو خيار السالب

سكن حادة ،حتى لو تب توفير األموال ل ب من قبل المؤسسات الدولية فلن يجدوا مكاًا

يستأجرو .

واشاد الجيوسي بالتعاون الحالل مع كافة الشركاء خالة و ازرة االقتلاد الوط ي،
مشيدا بالوقت فسه بالخبرات التي يتمتع ب ا اعضاء لج ة التعليمات الف ية االلزامية
مضيفا ان المؤسسة لن تؤول ج دا في توفير كافة االمكا يات والخبرات لتعزيز عمل

027

هذ اللج ة.
8/11

1

السياسية

وأضاا ت ياهو أ ه لن يسمح باستمرار "تقطير" اللواريخ .وقال ت ياهو ان "الجيش

8/8

1

السياسية

األحمد :لن غادر القاهرة حتى تحقيق اتفاق الي يلبي مطالب ا

8/11

1

محليات

عادت محافظ راب اهلل والبيرة د .ليلى غ اب جرحى المجازر التي ارتكب ا اإلحتالل في

8/11

1

محليات

وأكدت غ اب أن إرث الش داء وتضحيات ب لن تذهب هد ار وأن الش يد ياسر عرفات

8/11

1

محليات

وشكر أهالي الجرحى المحافظ غ اب ومتابعت ا الدالمة ل ب وتأمي ا لمستلزمات ب

8/11

1

محليات

8/13

1

محليات

8/13

1

محليات

8/3

1

محليات

8/13

8

محليات

8/8

8

محليات

ولفتت إلى أن ما يظ ر من تحركات الفلالل في غزة ،فإن الت دلة لن تعلن قريبا ،وأن

8/8

8

محليات

ويرى الشاب سالد أبو عودة ،من بلدة بيت حا ون ،أن إسراليل وان فشلت المفاوضات لن ت فذ أي

8/8

8

محليات

مشي ار لتلريحات إسراليلية تطالب المستوط ين بالعودة إلى م ازل ب في مستوط ات

8/1

8

محليات

استكمل تدمير األ فاق"

قطاع غزة ...مؤكدة أن هذا االحتالل ال بد إلى زوال بإرادة شعب ا التي ال ت كسر،
ووحدة الدب الفلسطي ي الذي لن تفرقه الجغرافيا أو أي معيار آخر.
وعمالقة الشعب الفلسطي ي تركوا إرثا ضاليا...

اللوجستية ،مؤكدين أن جرالب المحتل لن تكسر إرادت ا وعزيمة شعب ا.
وأضاا الب أمين سر المجلذ الثوري ،إن "الحالة الوط ية المتوحدة في الضفة التي
واكبت العدوان على قطاع غزة أفزعت االحتالل وأعادت حساباته الى أن الشعب
الفلسطي ي لب ولن ي قسب ،بل يعبر عن وحدته وملير وحقوقه الوط ية
ه الك  31دولة في العالب ليذ ل ا م فذ على البحر وهي تتم ى أن تمتلك م فذا على
البحر .الدولة الفلسطي ية لن تكون دون غزة ودون مي اء خاص ب ا.
ويقول المواطن خالد ابراهيب تم ى ان ت ت ي الحروب ،لقد تعب ا من الحروب ،وال
ضمان لالستقرار واالمن اال بحياة اقتلادية جيدة للشعب الفلسطي ي ،وهذا لن يتحقق

اال اذا كان ل ا مطار ومي اء مالي.

ودعت الجب ة الديمقراطية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقا هذا العدوان...
وأكدت أن ما تقوب به قوات االحتالل لن ي ال من لمود أب اء شعب ا في قطاع غزة.
يوالي الثما ي ي المعروا بأبو حربي :لت رخلة السياقة في ابلذ ،وخضعت

المتحان ظري...وال أ سى كيا أ ه وضع عوداً من الكبريت خلا العجلة مباشرة،
وطلب أن أسير ،وأخبر ي لو أن عود الثقاب رجع للوراء ،فلن أجتز االمتحان
األوضاع ربما تتجه لتلعيد جديد
عملية برية في غزة

غالا غزة ،وعدها رسالة كافية بأن إسراليل لن تعود لت فيذ هجوب واسع،
وتابع باسب ضحايا حرب اإلبادة في غزة البطلة ستوالل كفاح ا الوط ي المشروع حتى

028

إحقاق حقوق شعب ا غير القابلة للتلرا ولن ت كسر إرادة شعب ا بفعل هذا العدوان
8/1

8

محليات

8/11

11

االقتلادية

8/8

13

عربي و
دولي

اال ان العملية التي ت دا الى الغاء االلوات التي تعتبر مزورة ،لن تبدأ اال االحد

المقبل.

8/13

23

الرياضية

أحمد ماهر قال بعد التوقيع :حبي وعشقي لشباب الظاهرية باق كما هو و لكن حال

8/1

18

تتمات

8/1

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

ورأى في غر ا ه لن يتعاقد مع الكولومبي خوان ك وي تيرو 21عاما العب وسط بورتو

8/13

11

تتمات

وقالت بريطا يا ان التعليق لن يشمل مكو ات ل ظاب "القبة الحديدية" الدفاعي االسراليلي

وأكد الم تدى أن هذ الجرالب ضد اللحفيين لن تفلح في ث ي ب عن االستمرار في أداء

رسالت ب بكل بطولة

ودعا الدبذ كافة المؤسسات والمواط ين لمد يد العون ألهل ا في القطاع مع توالل
األزمة اإل سا ية التي يمرون ب ا ،مؤكداً أن دعب شركة ك رباء محافظة القدذ و قابة
العاملين لن يقا ع د هذا الحد

اإلحتراا يفرض علي ا كالعبين تأمين مستقبل ا و أرغب بخوض تجربة جديدة و ه ا
أشعر أ ي في محافظة الخليل ولن أخرج م ا ألن ال ادي األهلي و ادي شباب
الظاهرية ل ما عالقة تاريخية طيبة و عالقة حميمة

وأضافت اللحيفة إن "إسراليل" أعل ت بأ ا لن تجري مفاوضات مع حماذ ،مشيرة

إلى أن العمليات العسكرية متواللة وأن ا سحاب الجيش اإلسراليلي إلى تخوب قطاع

غزة هو اية مرحلة ال اية الحرب،
وتأتي هذ الحملة دعما للمود أهل غزة األبطال الذين يعا ون من االرهاب
الل يو ازي وجرالمه المتواللة  ...ومرغوا أ ا االحتالل وألحقوا ب ب هزيمة كراء لن

ت سى

*اكدت لحيفة ذا ميرور البريطا ية ان المدير الف ي ل ادي ما شستر سيتي ما ويل

بيليغري ي يرغب بضب العب ادي يويورك سيتي األمريكي ف ار ك المبارد على سبيل
االعارة ،ذلك كون ادي يويورك لن يشارك في الدوري االمريكي قبل اية الموسب

المقبل،

البرتغالي

الذي يمك ه اعتراض اللواريخ التي يطلق ا شطاء حماذ.

029

أداة الشرط الجازمة (مهما)
التاريخ

رقم

عنوان

الجملة التي وردت فيها األداة

الصفحة الصفحة
8/3

3

محليات

8/1

8

محليات

ودعا ابو يوسا شعوب العالب إلى تحويل التضامن مع شعب ا في القطاع إلى دعب بكل
الوسالل واإلمكا يات لتعزيز لمود البطولي إلى جا ب مقاومته الباسلة في وجه
العدوان ،وان شعب ا لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلب ،مهما بلغت التحديات
وأكد الم ت دى أن هذ الجرالب ضد اللحفيين لن تفلح في ث ي ب عن االستمرار في أداء
رسالت ب بكل بطولة وايمان بعدالة قضيت ب وأ ه مهما اقترا االحتالل من جرالب فإن
اللحفيين واإلعالميين هب شركاء مع الشعب
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حرف االستفهام (هل)
التاريخ

رقب
اللفحة

ع وان

الجملة التي وردت في ا األداة

اللفحة

8/1

11

محليات

الطفل محمد لب ي قطع تأمله لم زله وكأ ه يقول هل ك ا سكن ه ا ،وأين م زل ا ،هل

8/3

1

السياسية

هل قتل ضابط اللا االسراليلي اب أسر؟

8/1

3

محليات

الطيبي في رسالة إلى أوباما :هل يحق ألطفال غزة أن يحلموا كإب تيك ماليه وساشه؟

8/8

8

محليات

ولكن ،يبقى السؤال :هل ستكون اللج ة التي سيتب تشكيل ا من جا ب لج ة الخارجية

هذا بيت ا الذي لعب ا وتربي ا فيه

واألمن ،أي لج ة داخلية ،أب إ ا لج ة قضالية على شاكلة لج ة "في وغراد " التي

حققت في إخفاقات حرب لب ان الثا ية.

021

ضمير الفصل (هو)
التاريخ

رقم

عنوان

8/1

11

تتمات

8/1

11

تتمات

8/8

18

م وعات

8/8

18

م وعات

8/8

18

م وعات

8/8

18

م وعات

8/11

13

عربي ودولي

يحتفظ لالح بم لب رليذ حزب المؤتمر الشعبي العاب وهو الحزب الحاكب

8/11

13

عربي ودولي

وسيمضي البابا فر سيذ وهو اول بابا يزور شرق آسيا م ذ زيارة يوح ا بولذ

8/1

1

السياسية

8/1

1

عربي ودولي

وات ب حزب العمال المعارض كاميرون بعدب ادا ة تلرفات اسراليل بالقوة

8/11

1

السياسية

قتلت قوات االحتالل امذ ،الطفل خليل محمد الع اتي ( 11عاما) وهو يل و

الصفحة الصفحة

الجملة التي وردت فيها األداة
وأعربت الو ازرة في بيا ا عن أ ا تأمل ،بقوة ،في أن تعمل جميع األطراا
على تحويل هذا الوقا إلطالق ال ار إلى وقا دالب وراسخ هو حاجة ضرورية
للجميع.
واللوت الوحيد الذي خرج عن هذا االجماع على الت ديد باسراليل هو لوت

كولومبيا التي يرأس ا ما ويل سا توذ الذي استبعد استدعاء سفير بالد لدى
اسراليل.

جمع اللي ي لي وا غ ثروته في اسواق المال وهو االن بلدد استكمال عدة
الثري الجديد بشراله يختا
ويؤكد الرجل الشاب "ال أفقه شيلا في اليخوت" لك ه ي وي قيادة اليخت الذي هو
بلدد شراله ب فسه
ويتذكر مبتسما اول يخت باعه في اللين .وقد طلب الزبون وهو من ش غ اي
مركبا من دون محرك ف و كان ي وي تركه راسيا في المرفأ
وكا ت السلطات في مدي ة ش غ اي اللي ية اقفلت في ش ر تموز"يوليو
الم لرب مل ع هوسي فود ،وهو فرع من مجموعة "او اسي آي" االميركية
سابقا وشريك رليسي في الحكومة االلتالفية التي شكلت بعد ت حيه.
الثا ي في 1888
غضبا دوليا وخالة من الواليات المتحدة وفر سا اللتين شددتا برت ما حيال
اسراليل م ددتين بع ا "غير مبرر" تجا المد يين في القطاع .وهو ما دفع
الرليذ الفر سي فر سوا هوال د الى القول...
الكافية وهو ما فا رليذ الوزراء.

أماب م زله في مخيب الفوار ج وب شرق الخليل .وذكر يوسا الع اتي وهو والد
الطفل وشاهد على الواقعة أن قوات االحتالل قتلت الطفل خليل بالرلاص
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وأوضحت الخارجية في بيان لدر ع ا ،مساء امذ ،أن الموطن محمد
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وسيترأذ اللج ة ولياب شاباذ وهو استاذ قا ون دولي في ل دن.
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طرحت شركة " تيفي يسراليل" وهو االسب الجديد لدالرة األشغال العامة
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ويعقد هؤالء ظ ر كل يوب اجتماعا ليتوللوا فيه يوميا م ذ خمسة اسابيع الى
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السعودية :على إسراليل أن تدرك أن السالب هو الخيار األوحد لبقال ا
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وفي ختاب اجتماع في السعودية هو الثا ي على مستوى وزاري تعقد الم ظمة
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ويعتبر الش يد الدواوسة هو أول ش يد بعد استل اا إطالق ال ار بين المقاومة
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فقد قال الوزير بي ت بأ ه ال يمكن اجراء مفاوضات في القاهرة تحت ي ارن
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رمضان هو فلسطي ي الج سية ،يقيب باللين ،كغير من الملات من أب اء
الجالية الفلسطي ية ه اك ،وليذ له أية عالقة بالسلك الدبلوماسي الفلسطي ي،

اإلسراليلية التي كا ت معروفة باالختلار "ماعتذ" عطاء جديدا
فذ االست تاج وهو ا ه ال يمك ب العودة الى م ازل ب.

والكيبوتذ هو مجمع زراعي قالب على المبادئ االشتراكية حول اال تاج والتوزيع
وايضا على االيديولوجية الل يو ية
واكد المالكي ان سبب قرار الت حي عن تولي رلاسة الوزراء لوالية ثالثة هو
حرله على"تس يل سير العملية السياسية"

بشأن غزة م ذ العاشر من تموز الماضي ،ددت التعاون االسالمي ب "أشد
العبارات بإسراليل...
وأكدت الجب ة أن الموقا اإلسراليلي ما هو إال محاولة خبيثة لكسب الوقت
ب دا تبريد ساحة االشتباك وتكييا الظروا لفرض شروطه.
الفلسطي ية واسراليل

القلا من حماذ ،والعملية العسكرية مستمرة وهذا هو االختبار الحقيقي لقوة
الردع االسراليلي
و قل المحامي ع ب أ ه لب يتبق أسير لب يطله العدوان ،وأن ما زاد األمر
لعوبة هو قياب مللحة سجون االحتالل بعزل ب عن العالب الخارجي
وعلقت عبير زكار ة م سقة اتحاد لجان المرأة الفلسطي ية في ج ين بأن هذ

الوقفة ليست تضام ية بل هي احتجاجية؛ ألن شعب غزة الذي يقتل ويدمر هو

شعب ا،
وأوضح الشاعر حسين عبد الرحمن أن هذا مجرد شيء رمزي يعطي ا طباع
بأن قلوب ا مع غزة ،وال فرق بي ا وبي ب وكل ا شعب فلسطي ي واحد ،وما يقوب
به االحتالل اآلن هو تجزلة للشعب والمقاومة الفلسطي ية
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وأضاا فارذ :هؤالء اعتقلوا دون مبرر قبل العدوان على غزة ،و حن رفض
مبادلَّت ب بما لدى المقاومة االن من أشالء ج ود إسراليليين وخالفه هو حق
ألسرى آخرين ي تظرون الحرية.
واختتب م لور الرسالة :إن اإلجراء المسؤول هو القياب بزيارة للشعب
الفلسطي ي وقيادته لمعرفة جوا ب هذا اللراع بشكل مباشر وب طاقه الواسع،
وولا بيان لدر عن ال قابة أن ما يحدث في غزة هو عملية إبادة للشعب
الفلسطي ي وال يمكن السكوت عليه،
وقال العيسة إن و ازرة اللحة تقوب بعمل مميز ومش ود له في دعب القطاع
اللحي بغزة ،مؤكداً أن االحتالل ضرب كل القطاعات في غزة خالل العدوان،
وأن القطاع الذي سجل أكبر إ جاز هو القطاع اللحي،

ويوضح شعبان ان رفع الحلار عن قطاع غزة ورفع مستوى المعيشة

لفلسطي ي قطاع غزة وخلق آالا فرص العمل للشباب واتاحة المجال للسفر
والت قل بين غزة والعالب هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز االستقرار وال دوء والسالب
في الم طقة.
...ويقول الخبير االقتلادي عمر شعبان إن المطار والمي اء كما العلب
والشرطة ...الدولة الفلسطي ية لن تكون دون غزة ودون مي اء خاص ب ا .مي اء
غزة هو ال افذة البحرية الوحيدة للدولة الفلسطي ية العتيدة.

...وقد سقط حجر كبير على جزله العلوي فلب يظ ر م ه سوى القليل دون أي
حراك توحي بأ ه على قيد الحياة .المش د اآلخر في غزة ،هو مأساة األحياء
قال رليذ المجلذ «سيغ فيردو رييذ» التشريعي السلفادوري أن من حق
الشعب الفلسطي ي يل الحرية واالستقالل والعيش في دولته المستقلة ككل
شعوب األرض ،وأن استمرار اللراع هو بسبب وجود االحتالل.
وقال القيادي في جب ة التحرير الفلسطي ية محمد أبو الخير ان المطلوب اآلن
هو العمل بسرعة من اجل مالحقة قادة االحتالل
وطالب أعضاء التشريعي بقياب ال واب االيطاليين بدحض االكذوبة اإلسراليلية
التي تدعي ان الجا ب الفلسطي ي هو من قاب باالعتداء على اإلسراليليين أوال

في قطاع غزة ،مؤكدين أن الرواية االسراليلية سقطت ولب ت طل على الدول
الحرة في أميركا الالتي ية

المواط ون الغزيون تشاب ت أ ماط حيات ب اليومية بل تكاد تكون واحدة حيث
ألبح ال مط اليومي للمواطن في قطاع غزة هو االستماع لألخبار طوال الليل
ودعا م تدى اإلعالميين الست اض كل وسالل اإلعالب العربية والدولية ل قل
حقيقة ما يجري على األرض الفلسطي ية من مذبحة ودماء وقتل لكل ما هو
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إ سا ي ومد ي.
8/1

8

محليات

مؤكدا أن ما حدث بغزة ال يمكن أن تولفه الكلمات وأهب شيء اآلن هو دعب
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االقتلادية

واضاا حن دعب هذا التوجه في سالر الم اطق والدمج سياسة متبعة دون
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االقتلادية

يذكر أن بر امج توفير العمرة هو إحدى برامج التوفير المتميزة لدى الب ك
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مب ى كلية تراس طا ،يظ ر في أعمال ابداعية تشكل القدذ خلفية ل ا ،كما هو
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كما وجه دعوة للمملكة األرد ية ال اشمية والملك عبد اهلل أن يتخذوا موقفا جديا
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عربي ودولي

وهذا هو واقع الحال خلولا في طرابلذ حيث استؤ فت المعارك السبت
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وقال ،إن أحد أهداا إسراليل في عدوا ا هو تقويض حكومة الوحدة والتوافق
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فإسراليل التي دخلت هذ الحرب ب دا القضاء على الب ى التحتية وم ظومة
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ال اذ والتوالل مع ب في غزة.

تحيز وفي للب سياسة الو ازرة وأولويات ا ال ا درك ان الكل م تلر من
الوحدة واال دماج والخاسر الوحيد من فشل العملية هو المواطن
وقال مدير عاب مديرية الحكب المحلي براب اهلل شعب ا الذي ال يزال ويواجه
االحتالل وساسته وعدوا ه يريد من ال يلات المحلية الكثير واال دماج هو

السبيل اليجاد بلديات كبيرة قادرة ومؤهلة للحلول على مشاريع كبيرة والسبيل

الى ذلك هو ايجاد مؤسسات كبيرة قادرة شعب ا بأمذ الحاجة الي ا.
اإلسالمي العربي

الحال في رواية (ميخاليلي) للروالي االسراليلي عاموذ عوز

تجا ما يحلل في األقلى على اعتبار أن المسجد يقع تحت السيادة األرد ية
وأي اعتداء على األقلى هو اعتداء على األردن.
مؤكدة إلابة عشرات األطفال بمرض السحايا ،وأن العدد قابل للزيادة إذا
استمر الوضع على ما هو عليه
حول المطار

الوط ي ،وفلل غزة عن الكل الفلسطي ي

اللواريخ ومخابئ المقاتلين الفلسطي يين ،حولت هذ األهداا إلى هدا واحد

هو كشا األ فاق وتدميرها.
وذكرت لحيفة "الحياة" الل د ية في تقرير ل ا شر أمذ ان "الع كبوت المتفرع
األذرع " ،هو واحد من عباراتى عدة أدخلت ا أ فاق غزة إلى قاموذ جيش

االحتالل

...ي دا إلى إقامة شبكة واسعة ،م ظمة ومدارة من حيث الب ية التحتية في
شكل يتيح دخول قوة كبيرة من رجال "حماذ " إلى ال فق في قطاع غزة،
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والخروج من تحت األرض في شكل مفاجئ داخل إسراليل .والغرض من ذلك
هو ت فيذ عمليات قتل وأسر كبيرة ،في مواقع عدة وفي آن واحد.
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وقال محمد عبد اهلل والذي كان ي تظر هو وذويه يوب فرحه ،وكا وا كغيرهب
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واإلخفاق األكبر من هذا هو ما اعترا به ضباط وج ود ،بعد خروج ب من
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يذكر ان الحكب كمال طالب هو الشقيق االلغر للرياضي الالعب والمدرب
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ظ اًر للظروا العليبة التي يعيش ا شعب ا الفلسطي ي بشكل عاب ،وأهل ا
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حمادة  ،هو شقيق العب إسالمي قلقيلية والم تخب الوط ي "سامح مراعبة"
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من ج ته وعد الخبير عمران عبد العزيز العمل على ترتيب العالقات من
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حال المواطن الزق هو حال  241ألا ازح موزعين على مدارذ األو روا في
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ويعيش قطاع غزة من شماله في بيت حا ون وحتى ج وبه في مدي ة رفح أزمة
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يعدون العدة ل ذا اليوب... :
غزة

والحكب السابق الحاج احمد ال اجي

اما وتقدي اًر لدماء الش داء
المقاومون اللامدون في غزة العزة واإل تلار ،واحتر ً
والجرحى التي سالت لتروي تراب الوطن الطاهر وا شغال ا بما هو أهب أال وهو
دعب لمود أهل ا في القطاع الحبيب

المعتقل في سجون االحتالل

خالل المشاركة في معسكرات في دولة االمارات التي تساهب في رفع مستوى
الالعبين واالطالع على كل ما هو جديد من أساليب حديثة
ال جب أحمد ماهر قال بعد التوقيع :حبي و عشقي لشباب الظاهرية باق كما
هو و لكن حال اإلحتراا يفرض علي ا كالعبين تأمين مستقبل ا و أرغب

بخوض تجربة جديدة

من جا به بين قطامي ان الو ازرة ستبقى ركيزة االتحاد ومرجعيته في مختلا
احتياجاته الن االتحاد هو الممثل الشرعي الوحيد للجمعيات التعاو ية الزراعية
محافظات قطاع غزة ،أغلب ب دمرت م ازل ب بشكل كلي والبعض بشكل جزلي.
حادة في السكن و درة كبيرة في شقق اإليجار بسبب الطلب الكبير علي ا والذي
يزيد على ما هو معروض بأضعاا المرات.
وطالب ابراهيب زال رليذ الغرفة التجارية من التجار باستبدال البضالع
اإلسراليلية من محال ب بم تجات وط ية والترويج ل ا وتعزيز ثقافة الم تج
الوط ي...مشي ار الى ان ذلك هو جزء من ضال ا ضد محتل يقتل البشر

والشجر والحجر
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وما يميز اوا ي تيفال الجديدة هو قدرت ا على المقاومة
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وبحسب مدير عاب مؤسسة الموالفات والمقاييذ حيدر حجة ،فإن قطاع إ تاج
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الجزء الثا ي

ودريان هو رليذ المحاكب الشرعية العليا الس ية ،وسيخلا المفتي الشيخ محمد
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وعلمت ملادر مؤكدة ،أن المدرب المخضرب سعيد أبو الطاهر ،هو األقرب
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واضاا السعدي ان ال دا من المباريات الودية هو االحتكاك وكسب الخبرة
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الرياضية

وجاء هذا التلريح على خلفية إبداء كاسياذ إعجابه بتعليق إحدى مشجعات
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م وعات

األلبان في فلسطين قطاع واعد ،ويحظى بأولوية لدى المؤسسة ،حيث يوجد

 21مل عا ومعمال لأللبان ،م ا ثما ية ملا ع حاللة على ش ادة الجودة
الفلسطي ية ،وستة م ا ل ا القدرة على اإل تاج لمدة لالحية أكثر كما هو

محدد في الموالفة الفلسطي ية

من جا ب ا قالت زعيمة حزب "ميرتذ" زهافا غالؤون إن قرار البيت األبيض
تجميد شح ة اللواريخ للطالرات المروحية إلسراليل ،هو تحذير لحكومة
ت ياهو وتدهور اضافي في العالقات مع اميركا.

وفي بيان هو االقسى م ذ بدء الحرب االسراليلية على القطاع ،قالت المتحدثة
باسب الخارجية االميركية ج يفر بساكي ان "الواليات المتحدة روعت للقلا
المشين الذي است دا مدرسة تابعة لالو روا في رفح".
وأضافت اللحيفة إن "إسراليل" أعل ت بأ ا لن تجري مفاوضات مع حماذ،
مشيرة إلى أن العمليات العسكرية متواللة وأن ا سحاب الجيش اإلسراليلي إلى
تخوب قطاع غزة هو اية مرحلة ال اية الحرب ،وأن الحديث عن وقا
إطالق ار من جا ب واحد ال يعكذ الواقع.

رشيد قبا ي

لخالفة فراذ أبو رضوان في تدريب فريق شباب الخضر
والتطبيق العملي لوجبات التدريب

اللاير والذي ا تقدت فيه كل من دييجو لوبيز وألفارو أربيلوا .إعجاب كاسياذ
حاليا
لذلك التعليق هو حديث الوسط المدريدي ً

وخالل استطالع اجرته مجلة "شتيرن" في اواخر الش ر الماضي ،اعتبر 31

بالملة من مشجعي الم تخب االلما ي بان شفاي شتايغر هو الخليفة المثالي لالب
...ما بعد اللدمة بوسالل مختلفة ومتعددة ،لكن في بعض األحيان خالل

الظروا اللعبة والضاغطة من الممكن أن يعود الخوا القديب مرة أخرى،

ويضيا أ ه اكتشا أن هذ العملية تعتمد على اقل كيميالي في المخ هو

"دوبامين
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11

تتمات
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11

الرياضية

وأعربت الو ازرة في بيا ا عن أ ا تأمل ،بقوة ،في أن تعمل جميع األطراا
على تحويل هذا الوقا إلطالق ال ار إلى وقا دالب وراسخ هو حاجة ضرورية

للجميع.

واللوت الوحيد الذي خرج عن هذا االجماع على الت ديد باسراليل هو لوت

كولومبيا التي يرأس ا ما ويل سا توذ الذي استبعد استدعاء سفير بالد لدى
إسراليل

ت وعت اعماله بين الشعر وال ثر والمسرحيات ووللت ألكثر من سبعين عمال.
اشت ر بكتابته هو والشاعر محمود درويش الذي ترك البالد في السبعي يات
وفرضت عليه االقامة الجبرية من القوات اإلسراليلية لمواقفه الوط ية والقومية
وقد قاوب التج يد الذي فرضته اسراليل على الطالفة الدرزية التي ي تمي الي ا.
هو متزوج وأب ألربعة اوالد هب وطن ووضاح وعمر وياسر
الزعتري ثمن قرار إدارة ال ادي األهلي و وعد بتقديب كل ما هو مطلوب إل جاح

الحملة األهالوية خالل أياب

028

أداة النداء (يا)
التاريخ

رقب اللفحة ع وان اللفحة

الجملة التي وردت في ا األداة
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التركيب باإلضافة إلى
التاريخ

رقم
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السياسية
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محليات
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1

محليات

يددأتي هددذا ال دددعب اضـــافة الـــى مبلددغ  1ماليددين دوالر أسددترالي كا ددت الحكومددة

8/13

1

محليات

الم ظمات األسترالية غير الحكومية األسبوع الماضي.
ويرى هودلَّي ان و ازرة التربية والتعليب العالي هدي الج دة ذات العالقدة المسدؤولة

8/13

1

محليات

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

وتج دددر اإلش ددارة ال ددى استشد د اد س ددتة م ددن الع دداملين ف ددي قط دداع المي ددا والل ددرا
اللحي باست داا مباشر من جيش االحتالل أث اء قيدام ب بم دام ب الوظيفيدة،

باإلضــــافة إلــــى إلح دداق أض د درار بالغد ددة فد ددي اسد ددت داا شد ددبكات وم ارفد ددق الميد ددا
واللرا اللحي ،وكذلك تضرر السيا ارت التابعة للمللحة

...إليلددال مددا يتعددرض لدده شددعب ا فددي قطدداع غدزة مددن مجددازر الددى الدرأي العدداب
الع ددالمي ،ومواج ددة ال ش دداط اإلعالم ددي اللد د يو ي ال ددذي يش ددو معا دداة الش ددعب
الفلسددطي ي ج دراء هددذ المجددازر التددي يقددوب ب ددا االحددتالل ،باالضــافة الددى إ تدداج

فيلب قلير حول ضحايا العدوان ،وفعالية إعالمية في ابلذ األسبوع المقبل.

واكد دددت ضد ددرورة المراجعد ددة اليوميد ددة لمد ددا تلد دددر الغرفد ددة المركزيد ددة وتعل د دده مد ددن
احتياجددات ملحددة ألهل ددا فددي قطدداع غ دزة ،حيددث إن هددذ االحتياجددات فددي حالددة
تغير يومي مستمر ،باالضافة الى إطالع غرفة الطدوارئ المركزيدة أوً ال بدأول
على حليلة التبرعات ومحتواها

واضددافت ان "مجمددل عدددد الددذين اعتقلدوا فددي القدددذ هددو  111بيد ب  421مددن
البالغين اضافة الى  111من
وفدي هددذا االطددار ،أكدد محددامي ال ددادي أن األسدير تيسددير بدريعب ،فقدد اث ددين مددن
اخوا ه ،واث ين من أب ال ب ،باإلضافة الى عمه وعدد من أب اء عمومته
األسترالية قد اعل ت عن تقديمده إلدى األو دروا وقدررت توزيعده مدن خدالل بعدض

عن التخطيط االستراتيجي في هذا المجال من خالل اعتمداد تدراخيص الكليدات
والتخلل ددات وحاج ددة الس ددوق المحل ددي للتخلل ددات المطروح ددة اضـــافة الـــى

وج ددود اش ددكالة واض ددحة متعلق ددة بمد دددى ق دددرة الدددو ازرة وتأثيرهدددا علد ددى الجامعد ددات

والكليات الذي حسب رأيه يكاد يكون محدودا جدا.
موض ددحا ان ال ددو ازرة تق ددوب بطباع ددة ق ارب ددة  1111س ددخة م ددن ه ددذا الملح ددق ي ددتب
توزيعدده علددى المدددارذ ،اضــافة الــى طباعددة  1111سددخة للدددلَّيل يددوزع علددى
الجامعدات والمدديريات فدي جميدع محافظدات الددوطن .ورغـم هدذا الج دد مدن قبددل

الددو ازرة اال ان مقار ددة اعددداد الطلبددة ال دداجحين فددي الثا ويددة العامددة الددذين ولددل
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عددددهب هددذا العدداب الددى ( )11838مشددتركا ،يظ ددر تواضددع مددا يطبددع مددن سددخ
المحلق والدلَّيل وتوزيع ما،
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11

محليات
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11

محليات

واول ددت الد ارس ددة ب ددإجراء أبح دداث لتحلي ددل واق ددع س ددوق العم ددل واحتياجات دده م ددن
التخللددات االكاديميددة والم يددة الم اسددبة ،اضــافة الــى ضددرورة تطددوير ظدداب

اإلرشاد الم ي

وتعيددد ب دداء المؤسسددات التعليميددة ،وتعمددل علددى تعطيددل األلغدداب التددي لددب تتفجددر،
اضـافة الــى ت فيددذ العديدد مددن ال شدداطات األخدرى ،التددي يتطلب دا الوضددع المتددأزب
في أراضي فلسطين.

يددذكر أن بر دامج تددوفير العم درة هددو إحدددى ب درامج التددوفير المتمي دزة لدددى الب ددك
يوميدا للمشدتركين فيده وقيمت دا  111دوالر،
اإلسالمي العربي والذي يقددب جدالزة ً
باالضافة الى برامج التوفير األخرى التي يقدم ا الب ك
وأوضح األسطل أن قطاع اللرا اللحي يعا ي مشداكل عددة وظ درت جليدة
خدالل الحدرب والتدي تمثلدت فدي عدددب تدوفر المولددات الك رباليدة لمحطدات ضددخ
اللددرا اللددحي اللددغيرة ،والتعطددل المسددتمر آلليددات كسددح المجدداري تيجددة

الهترال دددا واسد ددت زاف ا فد ددي العمد ددل م د ددذ عد دددة س د د وات ،باإلضــــافة إلــــى التعطد ددل
المستمر آللية (التسليك) الوحيدة في البلدية

جدداء ذلددك خددالل كلمددة المددالكي فددي ا طددالق لج ددة فلسددطين التابعددة لحركددة عدددب
اال حياز في العالدمة االي ار يدة ط دران ،أمدذ بحضدور الدرليذ اإلي ار دي حسدن
روحا ي وبمشاركة  11من الدول األعضاء باالضافة الى لج ة فلسطين
بارسددال لج ددة التحقيددق الدوليددة التددي اقرهددا مجلددذ حقددوق اال سددان فددي  23مددن
الش ر الماضي ،لل ظر بجرالب الحرب واالبادة الجماعيدة التدي ارتكبت دا اسدراليل
في قطاع غزة ،باالضافة الى تقديب المساعدات اال سا ية الى سكان قطاع غزة

الم كوب

فددي خطددوة احتجدداج رسددمي مددن هددذ الدددول علددى المجددازر التددي ترتكب ددا ق دوات
االحتالل اإلسدراليلي والتدي ذهدب ضدحيت ا االالا بدين شد يد وجدريح باالضـافة

الى الدمار الكبير الذي الحقته بمساكن المواط ين والب ية التحتية.

وقداد الدرليذ الف زويلدي ،يكدوالذ مدادورو شخلديا حملددة للتضدامن مدع الشددعب
الفلسطي ي باالضافة الى ترؤسه حملة جمع تبرعات على مستوى وط ي.
وأوض ددح رمض ددان خ ددالل جولت دده ولقال دده م ددع وس ددالل اإلع ددالب ا دده س دديتب خ ددالل
المرحل ددة األول ددى إرس ددال حد دوالي  11ال ددى  11ش دداح ة م ددن المد دواد العي ي ددة م ددن
أغطيددة وميددا وم دواد تموي يددة ،وذل ددك بالت سدديق مددع الحكومددة واللج ددة المركزي ددة

لجمع التبرعات حسدب الشدروط ،إضـافة الـى إرسدال مبلدغ قدد يلدل إلدى مليدون
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عربي

واضافة الى المساعدات اال سا ية ،قررت دول غربية تقدديب اسدلحة الدى القدوات

ودولي

الكردية لمساعدت ا في وقا تقدب مسلحي "الدولة االسالمية".
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ورغددب ان ك دريب تخلددى عددن رلاسددة ال ددادي اال ا دده سيوالددل دعمدده لل ددادي حت دى
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11
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11

8/13

11
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11

يلبح من األ دية المميزة في الوطن كريب ياسدين باالضافة الى شداطه المميدز

فددي إسددالمي عددين يبددرود ،ف ددو رلدديذ لج ددة العالقددات الدوليددة فددي اتحدداد غددرب
اسيا للمبارزة
وستكون البداية في االردن حيث يقاب اجتمداع لرؤوسداء اللجدان فدي االتحداد مدع
رل دديذ االتح دداد واألمد دين الع دداب لالتح دداد بت دداريخ  8-11باالضـــافة الـــى تط ددوير
كوادر لج ته وستكون البداية على هامش بطولة غرب اسيا

وبحسددب مددا شددرت لددحيفة” سددبورت“الكتلو يددة فددإن برشددلو ة تولددل أخيد اًر إلددى

اتفاق مع ادي فيوري تي ا بشأن ا تقال ال جب الكولومبي ،كوادرادو بلدفقة تلدل

قيمت ا إلى 31مليون يورو إضافة إلى متفرقات تلل إلى أكثر من 11ماليدين

يورو.

وش دت الحملة مشاركة فاعلة من أهل قرية حدب الفوار الذين كان ل ب ليبا
كبي ار من التبرعات بمبلغ قدي قارب االث ي عشر ألا شديكل  ،باالضـافة إلـى

كميات كبيرة من المواد العي ية ،
الثا ي

ويقطددن عرسددال حددو  31ألددا شددخص ،اضــافة الــى  41ألددا الجددىء سددوري،
بحسب االمب المتحدة التي اشارت الى تقارير مغدادرة 1311شدخص البلددة م دذ

السبت.
الجزء

وش د د العامددان االخي دران مددن الواليددة خالفددات سياسددية واخددرى مرتبطددة بقضددايا

الثا ي

فساد ،اضافة الى تبا يات حول ال زاع في سوريا،

الجزء

واضـــافة الـــى االيددزديين ،ق دداب ت ظ دديب الدولددة االسددالمية بط ددرد ح ددو  111الددا

الثا ي

مسيحي من اهالي س ل ي وى غرب مدي ة المولل

الجزء

وتض ددمن ه ددذا القم ددع حظ ددر حرك ددة  1ابري ددل اب ددرز الحرك ددات الم اهض ددة لحك ددب

الثا ي

مبارك ،باإلضافة لسجن عدد من ابرز ال شطاء العلما يين

الجزء

فيمددا يلعددب بدداير ليفركددوزن االلمددا ي مددع كوب دداغن الددد ماركي ،وسددتا دار ليدداج

الثا ي

البلجيكد ددي مد ددع زي يد ددت سد ددان بطرسد ددبورغ الروسد ددي اضــــافة الــــى لقد دداء ارس د د ال

الجزء

وهددذا االمددر ،اسددفر عددن مواج ددات قويددة بددين ا ديددة الدددوريات الكبددرى فددي القددارة

الثا ي

العجوز وابرزها بين ابولي االيطدالي واتلتيدك بلبداو االسدبا ي ،اضـافة الـى لقداء

وبشكتاش.
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ليل الفر سي مع بورتو البرتغالي،
الجزء

وعدداد روبي يددو سددابقا الددى سددا توذ للدددفاع عددن الوا دده عدداب  2111علددى سددبيل
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االعددارة مددن سدديتي قبددل اال ضددماب فددي العدداب ذاتدده الددى مدديالن الددذي احددرز معدده

8/13

11

8/13

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/1

21

االقتلادية

8/1

23

الرياضية

8/1

23

الرياضية

8/11

23

الرياضية

لعب الدوري في موسمه األول اضافة الى كأذ السوبر.
الجزء

ويأمل السويسري ان يوالل تفوقده التداب علدى م افسده االسدبا ي الدذي لدب يخدرج

الثا ي

ف ددال از ف ددي اي م ددن ه ددذ المباري ددات معظم ددا ف ددي دورات الماس ددترز( )1و 4ف ددي
بطولددة االسدداتذة ،اضــافة الــى ثددالث دورات اخددرى ،فيي ددا عدداب  2113والدوحددة
 2111وبازل عاب 211

وت ظر اسراليل في امكا ية ال جوب على الساحة الدولية عبر تقدديب شدكوى ضدد
"ج درالب الحددرب" التددي ارتكبت ددا حمدداذ ضددد السددكان المددد يين االس دراليليين مددع
اسددتخداب المددد يين الفلسددطي يين "كدددروع بش درية" فددي ذات الوقددت ،حســب قول ددا.
وباالضـــافة الــــى ذلـــك ،س دديقوب مكت ددب الم دددعي الع دداب للحكوم ددة ب ددالتحقيق ف ددي
هجمات ادت الى مقتل مد يين فلسطي يين.

وأضاا أن الدو ازرة وشدركات االتلداالت الثابتدة وال قالدة العاملدة فدي قطداع غدزة
باالضـــافة إلـــى م ددزودي خ دددمات اال تر ددت يب ددذلون ك ددل الج ددد ال ددالزب لض ددمان
استمرار الخدمة رغب ما يتعرضون له من قلا وضرب

وفددي ايددة اللقدداء ،اتفددق الطرفددان علددى مضدداعفة الج ددد والعمددل ،بالتوالددل مددع
كافددة الج ددات المع يددة لفددرض وتطبيددق القددا ون وال ظدداب ،والت دزاب كافددة االط دراا
باحترامه ،باالضافة الى التعاون في استكمال حملة مقاطعدة الشدرالح والشدبكات
اإلسراليلية العاملة في االراضي الفلسطي ية

وفددي ايددة االجتمدداع تددب االتفدداق علددى قيدداب سددلطة الميددا بإ شدداء فتحددة خالددة
بميا الشرب تت اسب مع عدد السكان في عين البيضاء تحدت اشدراا المجلدذ

القروي ،اضافة الى ا شاء خزان ميا زراعي
وترأذ اللج ة الفاحلة الخبير محمد البكري إضافة الى عضوية كل من م ير

محس ددن ،رم ددزي قواري ددق ،ومل ددطفى كاش ددور ،وت ددولى م دددرب األكاديمي ددة توفي ددق
الزير م مة إعطاء اإليعاز للالعبين
ع دداد ال ددى ارض ال ددوطن ي ددوب االث ددين الماض ددي فري ددق ددادي ترمس ددعيا للفروس ددية
المكددون م ددن  21فارس ددا وفارس ددة اضـــافة الـــى المدددرب ال ددوط ي خال ددد الفر ج ددي
والمدربة الوط ية س ابل القواسمة

ت طل ددق بطولد ددة االرثوذكسد ددي السادس ددة بك د درة السد ددلة للرجدددال ...بمشد دداركة ا ديد ددة
األرثوذكسي بكل مدن بيدت سداحور وبيدت لحدب وبيدت جداال وراب اهلل اضـافة الـى

المضدديا ارثوذكسددي عمددان وسدديكون االجتمدداع الف ددي مسدداء األربعدداء فددي مقددر

023

ال ادي االرثوذكسي.
8/11

13

عربي

واضافة الى المساعدات اال سا ية ،قررت دول غربية تقدديب اسدلحة الدى القدوات

ودولي

الكردية لمساعدت ا في وقا تقدب مسلحي "الدولة االسالمية".

8/13

18

االقتلادية

وت ظر اسراليل في امكا ية ال جوب على الساحة الدولية عبر تقدديب شدكوى ضدد

8/1

11

الرياضية

"ج درالب الحددرب" التددي ارتكبت ددا حمدداذ ضددد السددكان المددد يين االس دراليليين مددع
اسددتخداب المددد يين الفلسددطي يين "كدددروع بش درية" فددي ذات الوقددت ،حســب قول ددا.

وباالضـــافة الــــى ذلـــك ،س دديقوب مكت ددب الم دددعي الع دداب للحكوم ددة ب ددالتحقيق ف ددي
هجمات ادت الى مقتل مد يين فلسطي يين.

ورغــم ان ك دريب تخلددى عددن رلاسددة ال ددادي اال انــه سيوالددل دعمدده لل ددادي حتددى
يلبح من األ دية المميزة في الوطن كريب ياسدين باالضافة الى شداطه المميدز

فددي إسددالمي عددين يبددرود ،ف ددو رلدديذ لج ددة العالقددات الدوليددة فددي اتحدداد غددرب
اسيا للمبارزة
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التركيب بسبب
الجملة التي ورد فيها التركيب

التاريخ

رقم

عنوان

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

وبددات اهددالي قطدداع غ دزة فددي عزلددة شددبه تامددة عددن العددالب الخددارجي بســـبب

8/3

1

محليات

وحذرت وكالة الغوث وتشغيل الالجلين مدن حددوث كارثدة لدحية عامدة مدن

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

وتعمددل المخددابز المختلفددة فددي القطدداع بتوقددا جزلددي لعمل ددا ،وذلددك بســـبب

8/3

1

محليات

شدوارع ومدددن وأحيدداء القطدداع تعددا ي مددن بدوادر كارثددة إ سددا ية محدقددة بســبب

الصفحة الصفحة

وزعددت هيلددة ال ددالل االحمددر االمدداراتي أكثددر مددن  2111طددرد غددذالي علددى
ال ازحين في غزة بسبب العدوان االسراليلي على القطاع.
يواجه أهالي قطاع غزة الموت يوميا ليذ فقدط بقدذالا ولدواريخ االحدتالل،
وا مددا بســبب ا قطدداع الك ربدداء والميددا واضددطرارهب للعددودة الددى بدددايات القددرن
الماضي

ا قطاع االتلاالت والك رباء واال تر ت اال عن بعض الم اطق.

خد ددالل تفشد ددي األم د دراض بســـــبب قد ددص م ارفد ددق الميد ددا واللد ددرا اللد ددحي
الماللمين في المالجئ المخللة.

واعل ددت سددلطة الميددا الفلسددطي ية وملددلحة ميددا بلددديات السدداحل أن قطدداع
وبيلددا بســبب عجزهددا شددبه التدداب عددن تقددديب خدددمات
ماليددا ً
غدزة م طقددة م كوبددة ً
الميا واللرا اللحي لسكان القطاع
باإلض ددافة إل ددى إلح دداق أضد درار بالغ ددة ف ددي اس ددت داا ش ددبكات وم ارف ددق المي ددا

واللددرا اللددحي ،وكددذلك تضددرر السدديارات التابعددة للملددلحة ممددا يعرقددل

إمكا ية إلالح أية اضرار ت شأ بسـبب القلدا اإلسدراليلي المتوالدل علدى

القطاع

...إلددى التدددخل العاجددل مددن أجددل الوقددا الفددوري للعدددوان الحربددي اإلسدراليلي
علددى القطدداع ،والعمددل الفددوري لحمايددة السددكان المددد يين مددن كارثددة إ سددا ية
بسبب ا قطاع الك رباء شبه التاب عن غالبية مدن القطاع،
ويلد ددطا اآلالا الم د دواط ين فد ددي ط د دوابير ،ولسد دداعات طويلد ددة ،مد ددن أجد ددل
الحل ددول عل ددى احتياج ددات ب م ددن المخ ددابز ،والت ددي توق ددا ع دددد م ددا بســـبب

ا قطاع الك رباء و قص الوقود الالزب لتشغيل ا

ا قطاع الك رباء لفترات طويلة وعدب توفر الوقود لتشغيل المولدات البديلة
تراكب ال فايات في الشوارع
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المقاتلين .ولب تستطع قوات البشمركة رغدب سديطرت ا علدى الموقدع مدن فدرض
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13

عربي ودولي
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11

الرياضية
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الرياضية
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18

م وعات

8/1

1

السياسية

8/1

18

تتمات

8/11

1

محليات

وفرض حلار خا ق على قطاع غزة لمدة ثما ي س وات وبسببه فإن 43

8/11

1

محليات

...لددب تكددن محظوظددة بقدددر مددا ش د دته خددالل والدت ددا مددن قلددا إس دراليلي

8/11

1

محليات

س دديطرة كامل ددة عل ددى جلد دوالء والم دداطق المحيط ددة ب ددا بســــبب ق ددص العت دداد
والتمويل

ودفن جرو دو ا الذي توفي يوب األربعاء الماضدي فدي مستشدفى فدي عالدمة
االرج تين عن  82عاما بسبب فشدل فدي القلدب فدي مقدابر اسدرته فدي احددى

ضواحي بوي ذ ايرذ

وبسبب تزايد مواقع المراه ات على اال تر ت والكشا عن كثير مدن فضدالح
التالعددب ف ددي ت ددالج مباريددات ح ددول العددالب خددالل السد د وات الماضددية تح ددرك

االتحاد اإل جليزي سريعا لوضع قواعد جديدة.
جددرح عدددد مددن الشددبان خددالل االيدداب االخي درة بســبب مشدداركت ب فددي تحددديات

خطيد درة عب ددر مواق ددع اال تر ددت قد دداب بعضد د ا علد ددى اضد دراب المشد دداركين ال دددار
باجسادهب.
حاميددا ،أب لثالثددة وزوج ددا يددؤدي خدمددة االحتيدداط فددي الجدديش ،بعددد عمليددة
الكوما ددوز البحريددة التدي فددذت ا كتالددب القسداب فددي م طقدة محاذيددة للكيبددوتذ
غدادرت هدي وأوالدهدا الم طقدة ،لك دا قدررت بعدد ذلدك العدودة بسـبب اإلعيداء

واإلرهاق من الت قل الدالب.

واسددتقبل عامددة الم دواط ين ق درار التوحددد بتشددكيل وفددد فلسددطي ي واحددد والتوجدده
الددى القدداهرة مجتمعددين ومتفقددين علددى قضددايا محددددة بارتيدداح واسددع ،بعددد ان
عا ددت اغلبيددة فلددات الشددعب مددن تبعددات اال قسدداب والشددرذمة بســبب اال قسدداب

السياسي بين حركة حماذ

من الفلسطي يين الذين يعيشون في غزة عاطلون عن العمل

همجددي علددى مستشددفى ش د داء األقلددى األمددر الددذي أفقدددها ال طددا والقدددرة
علددى الكددالب حيددث فسددر األطبدداء ذلددك بســـبب ل دددمة علددبية اتجددة عددن

مشاهد...

ورغدب أ ددا تقديب فددي خيمدة داخددل مستشددفى الشدفاء ولك ددا تعدا ي إهمدداال طبيددا

وتخوف ددا م ددن ا تش ددار األمد دراض وفق دددان حي دداة طفل ددا الل ددغير بع ددد أن أخ ددذ
العدوان كل ما تملدك هدي وزوج دا وأطفال دا الخمسدة وفقددت كدل شديء تحدت
الركاب ,ورغب ذلدك تحداول المواط دة حمداب السديطرة علدى حالت دا ال فسدية التدي
بدت أكثر غضبا وعلبية بسبب الظروا التدي تعيشد ا مدع عاللت دا داخدل

خيمة ال زوح
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وتؤكد و ازرة اللحة أ ا سجلت في غزة والدة ما يقدارب خمسدة آالا مولدود
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عربي ودولي
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13

عربي ودولي
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13

عربي ودولي

8/13

1

السياسية

فيما ا تقدت المعارضة االسراليلية حكومة ب يامين ت ياهو بسـبب األزمدة مدع

8/13

1

السياسية

الحكومددة االس دراليلية تقددرر وق دا تزويددد "بتسدديلب" بالعمددال بســبب موقف ددا مددن

8/8

1

السياسية

رفدض الم ارسددلون األجا ددب الددذين غطدوا العددوان اإلسدراليلي علددى قطدداع غدزة

8/8

1

السياسية

تداعيات كارثية على االقتلاد الفلسطي ي بسبب العدوان على غزة

8/11

1

الجزء األول

اعتقلددت الشددرطة اإلس دراليلية اشددطا اجتماعيددا مددن بلددر السددبع دعددا إلددى قتددل

8/11

1

الجزء األول

8/11

1

الجزء األول

ويتخ ددوا المزارع ددون حالي ددا م ددن ال ددذهاب لرعاي ددة محال دديل ب بســــبب خط ددر

8/1

3

محليات

أفدادت م ظمددة الت ميددة فددي كافددة أ حداء العددالب "أوكسددفاب" ،بددأن مدواط ي قطدداع

خددالل فت درة العدددوان مشدديرة إلددى أن الددرقب يسددتث ى م دده مددن ولدددوا فددي م اركددز
اإلي دواء ومستشددفيات أخددرى تعددذر تسددجيل ب بســـبب الظ ددروا اللددعبة الت ددي

يعيش ا القطاع

واشار مسؤول في المفوضية لف ار ذ برذ ان المعلومات شحيحة عن وضع
عشدرات آالا الالجلددين السددوريين فددي عرسددال ،فددي ظددل تقددارير عددن ا د َّ
ددالع
حريددق ف ددي اح ددد المخيمددات العش دوالية بســـبب سددقوط قذيفددة .واش ددار ال ددى ان
المقيمين في المخيمات لجأوا الى مبان في عرسال.

وتستضيا البلدة عشدرات آالا ال دازحين مدن الدل اكثدر مدن مليدون سدوري
هربوا الى لب ان بسبب ال زاع الذي اودى بأكثر من  111الا شخص.
رفض بالل عبدد الفتداح جبدر ( 24عامدا) فكدرة ارجداء عقدد ق ار ده المقدرر يدوب
غددد الجمعددة فددي قاعددات بدددران ،بســبب العدددوان اإلس دراليلي االج ارمددي علددى
قطدداع غ دزة ،لك دده قددرر ان يتبددرع بكافددة االمدوال التددي تقدددب لدده ب ددذ الم اسددبة

"ال قددوط" تضددام ا مددع شددعب ا فددي قطدداع غ دزة ،مؤكدددا ان هددذ الخطددوة جدداءت
تيجة ق اعته بأن االحتالل اراد من هذ الحرب الغاء الفرح لدى شعب ا
االدارة األميركية.
العدوان

مددن داخددل القطدداع ،م دزاعب رلدديذ الددوزراء االس دراليلي ب يددامين ت يدداهو ،بددأن

تق ددارير وسددالل اإلع ددالب األج بيددة كا ددت غي ددر متواز ددة وم ح ددازة للفلسد دطي يين
بسبب ضغوط...

رليذ الحكومة اإلسراليلية ب يامين ت ياهو ،بسبب الحرب على غزة.
وغ ددص س ددوق مخ دديب الش دداطئ لالجل ددين ف ددي مدي ددة غد دزة بالمتسدددوقين ،لك ددن
المشتريات كا ت أقل من السابق بسبب ال قص في االمكا ات.
الغارات الجوية
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غ دزة يواج ددون أزمددة لددحية خطي درة ،بســـبب الدددمار وتلددوث إمدددادات الميددا
الذي خلفه العدوان اإلسراليلي.

وأوضحت فدي بيدان لددر أمدذ ،أ ده علدى الدرغب مدن ال د دة اإل سدا ية التدي
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محليات

الطفلددة رغددد مسددعود ش د يدة فددي ثالجددة للمجمدددات بســـبب عدددب تددوفر ثالثددة
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1

محليات

قال رليذ المجلذ « سيغ فيردو رييذ » التشريعي السلفادوري أن من حدق
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1

محليات
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8

محليات
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8

محليات

أبرمت بين الطرفين الفلسدطي ي واإلسدراليلي يدوب أمدذ ولمددة  12سداعة ،إال
أن القلد ددا المتوالد ددل تسد ددبب فد ددي دمد ددار العش د درات مد ددن اآلبد ددار وخطد ددوط
األ ابيددب والخ از ددات ،وفددي تلددوث الميددا العذبددة ،بســبب ضددخ ميددا اللددرا
اللحي ... ،ومحطات ضدخ الميدا علدى وشدك التوقدا عدن العمدل ،بسـبب
فاد الوقود ،وه اك الكثير من األحياء دون ك رباء لعدة أياب.

حملت الجب ة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجا ب اإلسراليلي مسدؤولية عددب
تمديد ال د ة اإل سا ية في غدزة ،بسبب التع دت الدذي أبددا وفدد تدل أبيدب فدي
المفاوضات غير المباشرة التي تش دها العالمة الملرية.

ويعد ددالج األسد ددير البيطد ددار بالمستشد ددفيات م د ددذ اعتقالد دده ،ولد ددب تتحسد ددن حالتد دده
اللددحية؛ بددل علددى العكددذ ف ددي تددزداد سددوءاً بســبب سياسددة اإلهمددال الطبددي
والمماطلة في تقديب العالج

ورغددب مسدداعي ا لد ارسددة الطددب المخبددري ،وجدددت تيمدداء فس د ا امدداب التسددجيل
فددي تخلددص ال دسددة فددي جددامعتي وال جدداح بيرزيددت ،بســبب ارتفدداع معد َّ
ددل

القبول فيه وارتفاع سعر ساعته المعتمدة،
للموتى

الشدعب الفلسدطي ي يدل الحريددة واالسدتقالل والعديش فددي دولتده المسدتقلة ككددل
شعوب األرض ،وأن استمرار اللراع هو بسبب وجود االحتالل.
وشدرح أعضداء المجلدذ التشدريعي للوفدد األوضداع السياسدية واإل سدا ية التددي
يمددر ب ددا الشددعب الفلسددطي ي ،مؤكدددين أن معا دداة شددعب ا هددي بســبب اسددتمرار
االحتالل ،ومطالبين بمحاكمة إسراليل على جرالب الحرب

...ألن ه د دداك العديد ددد مد ددن المخد ددابز لد ددب تعد ددد تعمد ددل بســــبب ا قطد دداع التيد ددار
الك ربالي ،وكل سكان مدي ة غزة ألبحوا يعتمدون على المخابز فقط أل ب

ال يسدتطيعون لد اعة الخبددز فدي بيددوت ب بسـبب قددص الغاز...يجدد لددعوبة
بالغددة فددي الموالددالت لخددوا السددالقين الولددول الددى سددوق ف دراذ أو سددوق

الزاوية بسبب القلا اإلسراليلي
وأشددار العبس ددي ال ددى أن ه دداك العدي ددد مددن مخ ددازن البض ددالع قلددفت وه دداك
ضغط كبير على محاالت البقالة بسبب ا قطاع التيار الك ربالي
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8

محليات

8/8

8

محليات

ووفق ضباط ،لب تتمكن إسراليل من معالجة األ فداق مدن الجدو بسـبب قدص

8/1

11

محليات

ملادر طبية حذرت من تفشدي األمدراض فدي م اركدز اللجدوء بسـبب األعدداد

8/11

11

محليات

لب ت أ جمعيدة سدان بداولو ميال دو ،كثيدرا ،بدالمب ى ،فبعدد عداب واحدد فقدط ،تدب

8/11

11

محليات

في العاب الدراسي  1848-1841تب إغالق الكدل بسبب الوضدع السياسدي،

8/8

13

عربي ودولي

و ارسل كيري الى كابول بشكل عاجل في تموز «يوليو بسبب التوتر الحداد

8/8

13

عربي ودولي

لك ددا مددذاك شد دت ع درقالت متكددررة بســبب خالفددات بددين فريقددي المرشددحين

8/13

13

محليات

وأعربددت عددن قلق ددا البددالغ إزاء تدددهور األوضدداع وتفدداقب األزمددة اإل سددا ية فددي

8/1

11

تتمات

واضطرت العديد من العالالت الى الغاء حجوزات افراح أوالدها بسبب حالة

8/13

11

تتمات

ورغب أن إسدراليل وج دت اللدوب لضدابطين كبيدرين بدالجيش بسـبب هجدوب فدي

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

مشديرة إلددى أ دده ستضددطر حي ددا إلددى إخددالء م زل ددا بســبب القلددا الددذي قددد

يتعددرض لدده م ددزل أحددد جي ار ددا ،بعددد أن كددان هدددد قبددل يددومين فقددط مددن بدددء
الت دلة ولب يقلا حي ا

المعلومات الدقيقة والكافية حول مواقع فتحات ا،
الكبير لالجلين،

بيع المب ى لحراسة األراضي المقدسة ،بسبب الملاعب المالية التدي عا دت

م ا الجمعية اإليطالية.

و قل الطالب إلى كلية تراس طا في بيت لحب.

بين المعسكرين

بخلوص االجراءات.

قطدداع ع دزة بســبب اسددتمرار العدددوان والحلددار االس دراللي الالإ سددا ي وغيددر
ذلك من اإلجراءات غير القا و ية ضد الشعب الفلسطي ي في قطاع غزة،
التضامن الشعبية العارمة في الضفة الغربية مع شعب ا في قطاع غزة

عدداب  2118قددرب مقددر لألمددب المتحدددة فددي قطدداع غ دزة اسددتخدب فيدده قددذالا

سددحب الدددخان قددال ريفتددين إ دده ال يوجددد قيددد قددا و ي علددى اسددتخداب الفوسددفور
األبيض.
وفي غزة ،والل ال ازحون لليوب الثا ي على التوالي العودة الى م ازل ب التي
اضددطروا لترك ددا بســبب القلددا االس دراليلي الكثيددا امددا لالسددتقرار في ددا او

جمع بعض الحاجيات مما تبقى ل ب

وبلغ ال قص في المواد الغذالية والطبيدة مسدتويات حدادة ،واضدطر الموسديقي
الشاب قبل حو ش ر الدى اخدراج زوجتده واب ده البدالغ مدن العمدر عدامين مدن
المخيب ،بسبب معا ات ما من فقر حاد في الدب.
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8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/13

11

تتمات

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الرياضية

8/11

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

سدديفتقد األهلددي بطددل ملددر ج ددود لددا ع اللعددب وليددد سددليمان فددي مبا ارت ده
خ ددارج أرض دده مطلددع األس ددبوع الق ددادب أم دداب كا ددا رد ديفل ددز ف ددي زامبي ددا بك ددأذ
االتحاد االفريقي لكرة القدب بسبب الابة في العضالت.
ق دداب مجل ددذ الكريك ددت اإل جلي ددزي بتوقي ددا الالع ددب اإل جلي ددزي المس ددلب مع ددين
علي وم عه من اللعدب مدع م تخدب إ جلتد ار للكريكدت بسـبب ارتدالده لمعالدب

يد مكتوب علي ا” أ قذوا غزة“ و“فلسطين حرة“

الوجده ،حيدل الجسدد ،تيجدة حلدار تسددبب بد قص حداد فدي المدواد الغذاليددة،
ما ادى الى مقتل اكثر من  211شخص بي ب  128بسبب الجوع ،بحسدب
المرلد السوري لحقوق اال سان.

ا ضددب ددادي ويسددت اب لقالمددة طويلددة مددن األ ديددة الت ددي ا سددحبت مددن سددباق
التعاقد ددد مد ددع الم د دداجب الكد دداميرو ي لد ددامويل ايتد ددو بســـــبب مطالبد دده الماليد ددة

المرتفعة.

لكن طبيب األهلدي أكدد عدودة الم داجب عمداد متعدب للتددريبات الجماعيدة مدع
الفريق يوب األحد بعد غيابه ع ا يوب السبت بسبب شعور باالرهاق.
واقتحب المسلحون خالل االيداب الماضدية م داطق تسدك ا اقليدات مدا ادى الدى
ددزوح عش درات االا مددن المسدديحيين واخ درين مددن االيزيددديين الددذين الددبحوا
عالقين في جبل س جار م ديين بالموت بسبب الجوع والعطش.
ق ددرر ك دديفن دو ار ددت جدددب اوكالهوم ددا س دديتي ثا دددر اال سدددحاب م ددن تش ددكيلة
الم تخ ددب االميرك ددي ال ددذي س دديدافع ع ددن لقب دده ف ددي بطول ددة الع ددالب لكد درة الس ددلة
مددن 31اب الحددالي الددى  14ايلددول المقبددل فددي اسددبا يا وذلددك بســبب اإلرهدداق
الذه ي ال اجب عن الموسب الطويل

الذي فقد قبل خمسة أياب ج ود بول جورج بسبب كسر في سداقه تعدرض لده
خددالل تماري دده مددع الم تخددب فددي معسددكر فددي الذ فيغدداذ قددد يحرمدده مددن

خوض م افسات الموسب المقبل من دوري المحترفين
حرما ه من المشاركة مع م تخب بالد في  8مباريات دولية ومن أي شداط
كروي الربعة اش ر بسبب عضه مدافع م تخب ايطاليا جورجيو كييلي ي في
الدور االول.

ا ه سيقدب هداا الدوري اال كليزي الممتداز للموسدب الماضدي كالعبده الجديدد
االث ددين المقبددل فددي "كددامب و" علددى هددامش مبا ارتدده مددع ليددون المكسدديكي علددى
كأذ جوان كامبر ،وذلك ال ه لب يتمكن سابقا من تقديمه بسبب حرما ه من

كافة اال شطة الكروية.

بيد ان األخيرين اللذين عا يا في بداية الليا الحدالي خدروج مخيدب لدالول

072

مع اسبا يا من الدور االول لكأذ العدالب بفقددان اللقدب وا سدحاب الثدا ي قبدل
العرذ العالمي بسبب الابة في أسفل الظ ر
م ذ عشرة أياب ي تظدر الخفدش بيدع بعدض علدب الحليدب اإلسدراليلي الموجدودة

8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/11

18

االقتلادية

8/11

18

االقتلادية

8/13

21

االقتلادية

8/1

23

الرياضية

وفيمددا يخددص افتقدداد تركيبددة اإلسددالمي لالعبددين سددامح مراعبددة بســبب تواجددد

8/11

23

الرياضية

الج دددير بال ددذكر ف ددي ه ددذا الس ددياق ب ددأن األس دددي لع ددب ألول مد درة ف ددي الض ددفة

في ثالجة المتجر الذي يعمل فيه ،والتي كدان مدن المفتدرض أن تبداع خدالل
أربعة أيداب أو أقدل ،وذلدك بسـبب مقاطعدة أكثدر مدن %81مدن زبال ده لأللبدان

اإلسراليلية.

ش د دت شددبكة مطدداعب الوجبددات الس دريعة االميركيددة ماكدو الدددز هبوطددا حددادا
في مبيعات ا في اسيا خالل ش ر تموز"يوليو ،بسبب فضيحة اللحوب الفاسدة
الي ضربت متاجرها في اللين واليابدان ،بحسدب مدا اظ درت بيا دات شدرت

امذ.
وعن وضع شبكة شركة اتلاالت ال اتا األرضي واإل تر ت أشدار إلدى أ ده
ومن ألل  83مقسب تعطلدت ثما يدة بشدكل كامدل بسـبب الددمار الدذي لحدق

با

وفيما يتعلق بأضرار ال داتا الخليدوي فدي القطداع والمتمثلدة فدي شدركة جدوال
فإن ما يزيدد علدى  11 %مدن محطات دا متعطلدة ومتوقفدة عدن العمدل بسـبب
ا قطدداع الك ربدداء و فدداذ الوقددود ،وتددب خددالل العدددوان تدددمير  14محطددة تيجددة

القلا
ويعيش قطداع غدزة مدن شدماله فدي بيدت حدا ون وحتدى ج وبده فدي مدي دة رفدح
أزمددة حددادة فددي السددكن و دددرة كبي درة فددي شددقق اإليجددار بســبب الطلددب الكبيددر

علي ا

وازدادت التشددوهات ال يكليددة التددي تواج ددا الت ميددة االقتلددادية سددوءاً بســبب

القي د ددود الت د ددي تفرضد د د ا إسد د دراليل م د ددذ أم د ددد طوي د ددل عل د ددى حرك د ددة المد د دواط ين

الفلسطي يين والسلع ،وتوسيع المستوط ات
قد ددال اتحد دداد للملد دددرين األت د دراك إن الشد ددركات الروسد ددية تزيد ددد طلبيات د ددا مد ددن
الشددركات التركيددة بعددد أن أوقفددت موسددكو اسددتيراد معظددب الم دواد الغذاليددة مددن

الغرب ردا على عقوبات فرضت ا الواليات المتحدة واالتحاد األوروبدي بسبب

األزمة األوك ار ية.

في سجون االحتالل،

الغربية مدع أهلدي الخليدل ،لك ده لدب يسدتمر بسـبب خالفدات ماليدة حي دا ومدن
ثب ا تقل إلى شباب السموع ،لكن األمور لب تدتب بسبب اللعدب مدع أحدد أ ديدة
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الداخل
8/11

11

االقتلادية

8/11

11

االقتلادية

8/11

11

االقتلادية

8/3

11

الرياضية

8/13

18

االقتلادية

8/1

3

محليات

أعلددن اإلحلدداء الفلسددطي ي أمددذ ،جدددول غددالء المعيشددة لشد ر تمددوز حيددث
تفاعدا
ش دت أسعار السدلع األساسدية فدي الدرقب القياسدي ألسدعار المسدت لك ار ً

حدداداً بســبب العدددوان االسدراليلي المسددتمر علددى قطدداع غدزة مقار ددة مددع شد ر
حزيران 21

يع ددود الس ددبب الرليسدددي الرتف دداع األسدددعار ف ددي األ ارضد ددي الفلس ددطي ية بش ددكل
أساس ددي الرتف دداع أس ددعار الس ددلع االساس ددية بســـبب الع دددوان اإلسد دراليلي عل ددى

قطاع غزة

وأكد الدبذ أن هذا التبرع يأتي استجابة لالحتياجات اإل سا ية الطارلدة التدي
يشد د د دها القط د دداع بســـــبب الع د دددوان اإلسد د دراليلي وتخفيفً د ددا م د ددن معا د دداة أهل د ددا
ومسا دت ب بعد ان شردوا من م ازل ب وخسروا المأوى والغذاء تيجدة للقلدا
اإلسراليلي
ولددب يشددارك رو الدددو فددي اي م دن المبدداراتين اللتددين خاض د ما لاير مدريددد ضددد
ا تددر مدديالن االيطددالي ومدواطن رومددا فددي كددأذ االبطددال الدوليددة بســبب هددذ

االلابة التي يعا ي م ا م ذ اية الموسب الماضي

ش د دت شددبكة مطدداعب الوجبددات الس دريعة االميركيددة ماكدو الدددز هبوطددا حددادا
في مبيعات ا في اسيا خالل ش ر تموز"يوليو ،بسبب فضيحة اللحوب الفاسدة
الي ضربت متاجرها في اللين واليابان ،بحسـب مدا اظ درت بيا دات شدرت

امذ.

وأوضحت في بيان لددر أمدذ ،أ ده علـى الـرغم مـن ال د دة اإل سدا ية التدي
أبرمت بين الطدرفين الفلسدطي ي واإلسدراليلي يدوب أمدذ ولمددة  12سداعة ،إال

أن القلد ددا المتوالد ددل تسد ددبب فد ددي دمد ددار العش د درات مد ددن اآلبد ددار وخطد ددوط
األ ابيب والخ از ات ،وفي تلوث الميا العذبة ،بسبب ضخ

ميددا اللددرا اللددحي ... ،ومحطددات ضددخ الميددا علددى وشددك التوقددا عددن

العمل ،بسبب فاد الوقود ،وه اك الكثير من األحياء دون ك رباء لعدة أياب.
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التركيب بال
التاريخ

رقم

8/11

1

محليات

8/3

1

محليات

8/11

11

الجزء الثا ي

8/3

3

محليات

8/8

3

محليات

8/13

1

محليات

 14الا طالب في التعليب العالي و  % 82م ب بال وظالا

8/13

1

محليات

ويتوزع الطلبة في هذا الجامعات والكليات على تخللات مختلفة علمية

8/13

1

محليات

يشير المواطن ياسين احمد من رفح ان قطاع غزة بال مي اء بحري قطاع

8/8

8

محليات

ويقول المواطن طارق أبو وسيب ،من سكان جباليا ،إ ب عادوا إلى م زل ب

8/8

18

م وعات

وستخلص التجارب التي ستجرى على طالرات بال طيار تحتمل التحليق

8/3

3

محليات

في غزة كل شيء يحدث دون مقدمات ،فال لك أن تتوقع وال أن تت بأ أو

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

وأوضح فارذ أن إسراليل عملت إلعادة األحكاب السابقة بحق  12من

األسرى المحررين الذين تب اعتقال ب ضمن الحملة األخيرة وهؤالء ل ب الحق

في اإلفراج ع ب بال مقابل،
ويقول الخبير االقتلادي د .ماهر الطباع قطاع غزة يدخل مرحلة الموت
البطيء بال ك رباء ،بال ميا ومقبل على كارثة إ سا ية لحية ،غذالية،
بيلية وسوا يغرق في ميا اللرا اللحي.

اوغلي وهو مؤرخ معروا في السبعين من العمر تولى االما ة العامة العامة

لم ظمة المؤتمر اإلسالمي لب يتمكن سوى من إعطاء لورة الرجل الطيب
الحكيب لكن بال بريق.
في غزة كل شيء يحدث دون مقدمات ،فال لك أن تتوقع وال أن تت بأ أو

تخمن ،فالموت والحياة والقلا والك رباء والماء والغذاء وحتى اللراخ
والبكاء ،كل ا تأتي فجأة بال موعد أو إ ذار مسبق.

كما أدى إلى تدمير أكثر من ستة اآلا م زل ومدرسة ومشفى وتشريد ما
يزيد على لا مليون فلسطي ي باتوا بال مأوى وبال ك رباء وماء وغذاء

ودواء.

وتق ية وم ية وا سا ية وطبية ،حيث يسجل ...و 2111دبلوما متوسطا،

و 141تأهيال تربويا و 21بال ش ادة ،و 212دبلوما م يا
بدون حياة،

على أمل أن تكون قد ا ت ت الحرب بال رجعة
المرتفع في شمال يويورك للتطبيقات الزراعية

تخمن ،فالموت والحياة والقلا والك رباء والماء والغذاء وحتى اللراخ
والبكاء ،كل ا تأتي فجأة بال موعد أو إ ذار مسبق.
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التركيب حسب
التاريخ

رقم

8/1

18

تتمات

8/1

18

تتمات

8/1

18

تتمات

لاروخا
وبحسب معطيات الجيش اإلسراليلي فإن القبة الحديدية قد اعترضت 118
ً

8/11

1

محليات

وبحسب مستشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبي فإن سبة وفيات المواليد داخل قسب

8/1

13

عربي ودولي

8/1

13

عربي ودولي

8/1

13

عربي و دولي

8/13

1

السياسية

8/13

1

السياسية

8/13

1

السياسية

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

وذكر ايضا في رسالته بان مدريد تدعو التخاذ قرار في مجلذ االمن الدولي "يسمح
بان يتلقى طرفا ال زاع دعوة ق رية من المجتمع الدولي" الى وقا اطالق ال ار.
وكتب بحسب الملدر ذاته ان هذا القرار يطالب بوقا اطالق ار "دالب"
...وغير المسبوق على غزة" ،بحسب وكالة اال باء األرد ية الرسمية (بترا) .واضاا

ا ه "لب يسمع او يق أر في حياته عن مثل هذا ال جوب اللاعق من هذ القوة الغاشمة

على شعب بسيط
من بين  3241تب إطالق ا من قطاع غزة تجا المدن اإلسراليلية،
الحضا ة خالل العدوان على غزة زادت إلى

 11بعد ان كا ت ال تتجاوز ال

11
وافاد ملدر عسكري امذ ان  11ع ل ار من الجيش بي ب ضابطان قتلوا في
المعارك ،وان الجيش قتل في المقابل "عشرات المسلحين" .كما اليب  81عسكريا
بجروح ،وفقد االتلال مع  22آخرين ،بحسب الجيش.
ويحتجز المسلحون كذلك  21ع ل ار من قوى االمن الداخلي بعدما اقتحموا السبت
مركزهب في داخل عرسال ،بحسب ملدر ام ي.
واعل ت دمشق "وقوف ا مع الجيش اللب ا ي وتضام ا معه في التلدي للمجموعات
االرهابية والقضاء علي ا" ،بحسب ما قلت وكالة اال باء الرسمية السورية (سا ا) عن

ملدر في و ازرة الخارجية

وزعب الوقع ان عددا من أعضاء الوفد الفلسطي ي سيغادر اليوب االربعاء القاهرة
بسبب عدب تقدب ملموذ في المفاوضات خالة فيما يتعلق بموضوعي المي اء

والمطار.

من ج ة اخرى ،دعت الم ظمة الى اجتماع للج ات الما حة من أجل اعادة اعمار
قطاع غزة حيث ادت الحرب الى خسالر تتراوح بين اربعة وستة مليارات دوالر
بحسب و ازرة االقتلاد الفلسطي ية.
وحسب شاليكار "تقوب االستخبارات العسكرية بتزويد ا بقاعدة عمل ا التي تقوب

بفحص كل عملية على حدة .على سبيل المثال في حال استخداب م زل في غزة
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الطالق اللواريخ على إسراليل فا ه حسب قوا ين الحرب يلبح موقعا عسكريا

وبذلك هدفا مشروعا"

وتابع أن "بتسيلب جاوزت الخط في وقت الحرب بشن حملة والتحريض ضد دولة

8/13

1

السياسية

8/13

1

السياسية

8/8

1

السياسية

وحسب الملادر فإن طه كان معتقال لدى القساب وتب التحقيق معه حول العالقة مع

8/11

3

محليات

دعت قابة العاملين في الوظيفة العمومية ،امذ ،الموظفين للمشاركة في م رجان

8/8

1

محليات

8/8

1

محليات

8/13

1

محليات

8/13

1

محليات

8/13

1

محليات

8/13

1

محليات

اسراليل وقوات الدفاع االسراليلية وهي أفضل الجيوش أخالقا" حسب قوله.
والبح المسجد الذي تعود اجزاء اخرى م ه الى القرن الرابع عشر الميالدي واضيا
اليه مب ى حديث اليه قبل س وات ،كومة حطاب وركاب بي ما استش د المؤذن بعد ان

دعا ال اذ الى اللالة حسب السكان.
أج زة مخابرات عربية،

دعب لمود قطاع غزة المقرر اليوب االث ين الساعة  ١١لباحا على دوار الش يد
ياسر عرفات براب اهلل .ويأتي الم رجان حسب بيان لل قابة،
أعل ت و ازرة السياحة واآلثار أن  11 %من مجمل الف ادق الفلسطي ية الخاضعة
لعملية التل يا ألبحت مل فه من قبل اللج ة المشتركة لتل يا الف ادق
الفلسطي ية ،تل يا حسب عدد الدرجات ( جوب) ،بعد عاب على ذلك.
الفتا لوجود عدة لعوبات أهم ا اللعوبات المالية في ظل الظروا الحالية التي
تواج ا الف ادق في سبيل توفير االحتياجات المالية الالزمة من اجل تماب عملية
توفير متطلبات ومعايير ظاب التل يا .كاشفا عن إجمالي الف ادق الفلسطي ية

الخاضعة للتل يا حسب الفلة التل يا المطلوبة.
يؤشر الى اوسع عملية هدر على مستوى الوقت والج د والمال لدى جموع الطلبة
واهالي ب من جا ب ،ودخول اعداد كبيرة من الخريجين الى "فلة العاطلين" عن العمل
ال سيما في ظل ارتفاع البطالة المرتفعة الال في فلسطين التي بلغت بمعدلَّ ا
الكلي 21.8عاب  2111حسب ج از االحلاء المركزي.
وحسب سرحان فإ ه تب البدء باتخاذ اجراءات فيما يخص االرشاد وتوجيه الطلبة حو
التخللات االكاديمية بأ واع ا المختلفة خالة لدى طلبة المدارذ
ويرى هودلَّي ان و ازرة التربية والتعليب العالي هي الج ة ذات العالقة المسؤولة عن
التخطيط االستراتيجي في هذا المجال من خالل اعتماد تراخيص الكليات
والتخللات وحاجة السوق المحلي للتخللات المطروحة اضافة الى وجود
اشكالة واضحة متعلقة بمدى قدرة الو ازرة وتأثيرها على الجامعات والكليات الذي
حسب رأيه يكاد يكون محدودا جدا.
وحسب المختلين التربويين واالكاديميين فإن المشكلة االساسية تكمن في عدب
فاعلية ظاب االرشاد الم ي في اداء الم مة التي ا شأ من اجله لخدمة الطلبة
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وقال عريقات في لقاء مع إذاعة موط ي امذ األحد ،المطالب الفلسطي ية ليست

8/11

1

محليات

8/8

8

محليات

وبحسب أبو حسن ،فإن المركبات زمن االحتالل البريطا ي ،لب تكن مقيدة بخط سير

8/11

8

محليات

وذكر بحسب رواية ابن المسن «ياسين» الش يد محمد قديح أن والد يحمل الج سية

8/11

8

محليات

8/11

11

محليات

8/11

11

محليات

وبحسب ال اطق باسب و ازرة اللحة بغزة اشرا القدرة ،فقد اسفر قلا الدراجة

8/11

11

محليات

وأوضح رمضان خالل جولته ولقاله مع وسالل اإلعالب ا ه سيتب خالل المرحلة

8/3

13

عربي ودولي

8/3

13

عربي ودولي

8/3

13

عربي ودولي

8/3

13

عربي ودولي

8/3

13

عربي ودولي

مشروعة ومحقة ومست دة للقا ون الدولي فحسب ،بل هي التزامات على الجا ب

اإلسراليلي

معين ،ولب يكن في طوباذ غير  11سيارة خالل س ة ال كسة،

اإلسبا ية وأن أمه وأشقاء له يحملون الج سية الفر سية وقد خرج والد في يوب

استش اد لمحاورة الج ود

وأوضح الوحيدي وبحسب ش ود عيان من عاللة قديح أن ج ود االحتالل كا وا قد

طلبوا من جميع المحتجزين الخروج من التسوية واللعود للطابق العلوي« الثا ي »

حيث قيدوا أيدي ب جميعا وأطلقوا ال ار حول ب ب مجية لترويع ب.

يرتفع عدد ش داء العدوان المتوالل على قطاع غزة لليوب  34إلى  1838ش يدا،
و حو  8881جريحا ،بحسب ال اطق باسب و ازرة اللحة في غزة اشرا القدرة.
ال ارية 'كتكوت' عن استش اد مواط ين

األولى إرسال حوالي  11الى  11شاح ة من المواد العي ية من أغطية وميا ومواد
تموي ية ،وذلك بالت سيق مع الحكومة واللج ة المركزية لجمع التبرعات حسب
الشروط ،إضافة الى إرسال مبلغ قد يلل إلى مليون شيقل,
قتل  11ع ل ار من قوات البشمركة الكردية في معارك مع ع الر الدولة االسالمية
الذين هاجموا احية زمار وم فذ ربيعة الخاضعين لسيطرة االكراد شمال غرب مدي ة
المولل ،بحسب ملادر حزبية وأخرى في قوات البشمركة.
ويقدر المرلد عدد المقاتلين الذين لجأوا الى جرود القلمون ب حو اربعة آالا
مقاتل ،بحسب ما قال عبد الرحمن اليوب لف ار ذ برذ،
وبعد ظ ر السبت ،ش دت عرسال توت ار اثر تطويق مسلحين حواجز للجيش اللب ا ي
على اطراا البلدة اثر توقيا السوري عماد احمد جمعة ،بت مة اال تماء الى جب ة
ال لرة ،بحسب ملدر ام ي لب ا ي.
قال المرلد ان  11مقاتال معارضا قتلوا على االقل في معارك متواللة م ذ فجر
الجمعة ج وب غرب المدي ة .وبحسب المرلد ،يحاول مقاتلو المعارضة "التقدب

باتجا حي الراشدين وضاحية االسد في ج وب غرب حلب

وادى ال زاع السوري المستمر م ذ اكثر من ثالثة اعواب ،الى مقتل اكثر من 111
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الا شخص ،بحسب المرلد

وسبقت المعارك بين الجب ة والكتالب المقاتلة التي ا دلَّعت مطلع تموز" ،اغتياالت
متبادلَّة" بين الطرفين ،بحسب عبد الرحمن.

8/3

13

عربي ودولي

8/3

13

عربي ودولي

8/13

13

محليات

8/11

13

عربي ودولي

وبحسب آخر حليلة الدرت ا م ظمة اللحة االربعاء توفي  1118شخلا من

8/1

11

تتمات

اعتبرت غالبية من االسراليليين ان "ال أحد" ا تلر في الحرب العدوا ية على قطاع

8/1

11

تتمات

8/13

13

محليات

8/11

11

م وعات

8/11

11

م وعات

لكن اسواق الحب االليلة البعيدة عن جذب السياح ما زالت ت ظب ،بحسب كار وفاله

8/13

11

تتمات

وحسب تقرير للج ة برلما ية بريطا ية الش ر الماضي تبلغ قيمة العقود القالمة التي

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

اغتيل "امير" الجب ة في محافظة ادلَّب (شمال غرب) يعقوب العمر بتفجير عبوة

اسفة اللقت بسيارته م تلا ليل الجمعة السبت ،بحسب المرلد .وبحسب عبد

الرحمن ،أدى التفجير الى الابة جلي العمر ،وهو سوري في العقد الرابع من
العمر،
والتخاذ اإلجراءات العملية الالزمة لوقا ا ت اكات وجرالب االحتالل اإلسراليلي

وارهاب مستوط يه ضد المد يين ،بما في ا محاسبة مجرمي الحرب ،واتخاذ إجراءات
جزالية حسب المواد  ،141و 141من االتفاقية.
الل  1811اليبوا بالفيروذ

غزة ،بحسب استطالع للرأي شرت تالجه امذ.
وحسب ما أكد جبر فا ه سيتوجه برفقة عروسه الى ضريح الش يد الراحل ياسر
عرفات من اجل قراءة الفاتحة على روحه وتجديد الع د والقسب للسير على دربه

ودرب الش داء الذين ضحوا بدمال ب من اجل
شدد مشروع البيان الختامي الجتماع اللج ة الت فيذية االستث الي الموسع للج ة
الت فيذية لم ظمة التعاون اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية ،بحسب على أ ه

في حال فشل مجلذ

فس ة  2113زار حو  1,2مليون شخص م طقة الو ساي التي تعد سابا أبرز
معالم ا ،في مقابل  311ألا قبل  11س وات ،بحسب األرقاب الرسمية
الذي يرفض الكشا عن مواقع إقامت ا

حللت على موافقة حكومية بخلوص تلدير مواد ذات استخداب مزدوج او سلع

عسكرية الى اسراليل أكثر من  1.8مليار ج يه

وأوضح ان "حملة الجرا اللامد لب ت ته ،ولكن حماذ وباقي الت ظيمات تلقت
ضربة شديدة بدون شك" .وبحسبه فإن "األضرار التي حللت تزيد ع ا في
(عامود السحاب) و(الرلاص الملبوب) والحرب الثا ية على لب ان معا".

الوجه ،حيل الجسد ،تيجة حلار تسبب ب قص حاد في المواد الغذالية ،ما ادى
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الى مقتل اكثر من  211شخص بي ب  128بسبب الجوع ،بحسب المرلد السوري

لحقوق اال سان.
8/1

11

الرياضية

8/1

11

الجزء الثا ي

8/1

11

الجزء الثا ي

وبحسب التعديالت الجديدة ،بات لزاما على العالالت المؤلفة من ولدين وحتى

8/1

11

الجزء الثا ي

َّ
البدل المادي للمقيمين في الخارج الراغبين في االعفاء من الخدمة
وخفض المرسوب

8/1

11

الجزء الثا ي

8/1

11

الجزء الثا ي

8/1

11

الجزء الثا ي

وبحسب المرلد السوري لحقوق اال سان ،قتل اكثر من  31الا ج دي جراء

8/1

11

الجزء الثا ي

واكد ملدر عسكري وجود "وقا الطالق ال ار السباب ا سا ية بدأ الساعة السابعة

8/1

11

الجزء الثا ي

ويقطن عرسال حو  31الا شخص ،اضافة الى  41الا الجىء سوري ،بحسب

8/1

11

الجزء الثا ي

قتل عشرة ج ود يم يين امذ في كمي ين وهجوب لمسلحين يعتقد ا ب ي تمون للقاعدة

8/1

11

الجزء الثا ي

8/1

11

الجزء الثا ي

وبحسب ما شرت لحيفة” سبورت“الكتلو ية فإن برشلو ة تولل أخي اًر إلى اتفاق
مع ادي فيوري تي ا بشأن ا تقال ال جب الكولومبي ،كواد اردو بلفقة تلل قيمت ا

إلى 31مليون يورو إضافة إلى متفرقات تلل إلى أكثر من 11ماليين يورو.
ألدر الرليذ السوري بشار االسد امذ مرسوما حد فيه من االعفاءات المتعلقة
بالخدمة العسكرية ،بحسب وكالة اال باء الرسمية (سا ا) ،في خطوة تأتي في خضب
ال زاع المستمر الكثر من ثالثة اعواب.

اربعة ،تقديب واحد م ب على االقل للخدمة العسكرية.

العسكرية ،من  11ألا دوالر الى ثما ية آالا .كما خفضت مدة اإلقامة خارج
سوريا من خمذ س وات الى أربع ،بحسب سا ا
ويفرض قا ون الخدمة العسكرية على الشبان في سوريا ،ويمتد بين عاب و لا،
وعامين ،بحسب المستوى التعليمي.
وبحسب التعديالت الجديدة" ،يحتفظ العاملون في ج ات القطاع الخاص والمشترك
الذين يساقون إلى الخدمة االحتياطية بحق ب بالعودة إلى عمل ب

ال زاع المستمر م ذ م تلا آذار"مارذ2111

مساء الثالثاء ،ويستمر الربع وعشرين ساعة" .اال ان الجيش قاب بالرد على
"اعتداءات" من المسلحين ،بحسب الملدر.

االمب المتحدة التي اشارت الى تقارير مغادرة 1311شخص البلدة م ذ السبت.

في مقابل مقتل  18من ع الر الت ظيب المتطرا ،بحسب ملادر ام ية وو ازرة

الدفاع.

وفي محافظة البيضاء ،قتل ثالثة من افراد القوات الخالة التابعة لو ازرة الداخلية
واليب ستة بجروح في كمين سب للقاعدة ،بحسب مسؤول اخر في اج زة االمن.
قتل  18سودا يا جراء قلا لاروخي عشوالي على مكان سك ب في العالمة
الليبية طرابلذ ،اال ان الخرطوب اكدت ان الوضع حتى اآلن ال يتطلب اجالء
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الرعايا السودا يين ،بحسب اإلعالب الحكومي.
8/1

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

ش دت عدة م اطق مسيحية شرق مدي ة المولل شمال العراق موجة زوح جماعي

اثر تعرض ا لعمليات قلا بقذالا ال اون اسفرت عن مقتل شاب على االقل،
بحسب ما افادت ملادر ام ية كردية ورجل دين مسيحي.

و ال م افذ دريان ،الشيخ احمد الكردي ،تسعة الوات ،في حين وضعت ثما ي
اوراق بيضاء ،والغيت ورقتان ،بحسب سالب.

َّ
يعادل  12الا وجبة طعاب و كميات
وقامت الواليات المتحدة لباح امذ بالقاء ما
كبيرة من حاويات الميا  ،بعد ان فذت عمليات مماثلة يومي الخميذ والجمعة

ب دا ا قاذ "االا المد يين " الم ديين بالموت عطشا وجوعا على جبل س جار،

شمال غرب العراق ،حسبما اعل ت و ازرة الدفاع االميركية
ميدا يا قتل  12شخلا على االقل بي ب خمسة اطفال في غارات جوية للطيران
السوري امذ على مدي ة الرقة ،معقل ت ظيب "الدولة االسالمية" ،بحسب المرلد

السوري لحقوق اال سان.

اعاد الرليذ السوري بشار األسد امذ تسمية رليذ الوزراء والل الحلقي ،مكلفا إيا
تشكيل حكومة جديدة ،بحسب وكالة اال باء الرسمية (سا ا)
وبحسب المرلد ،جرح في القلا الذي است دا حيي المشلب والبدو23 ،

شخلا ،بي ب ج ين ا قذ من رحب والدته التي اليبت في القلا.
وا دلَّعت م ذ حو اسبوعين معارك بين الت ظيب وعشيرة الشعيطات الس ية ،ادت الى
مقتل العشرات وت جير اكثر من خمسة آالا شخص ،بحسب المرلد.
واستقال الج رال محمد لالح الحامدي من رلاسة جيش اركان البر يوب 23
يوليو"تموز 2114ألسباب "شخلية" حسبما اعل ت و ازرة الدفاع.
ويتكون الجيش التو سي من حو  11ألا رجل مع االحتياط ،حسبما أعلن في

أيار"مايو  2113العميد مختار بن لر ،وكان وقت ا اطقا رسميا باسب و ازرة الدفاع
التو سية.

بعد عاب من حملة قمع دموية ضد جماعة االخوان المسلمين في القاهرة ،يعزز
الرليذ عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكب في ملر بعد ما سحق الجماعة،
وسجن كبار معارضيه ،وقوض الحريات المد ية ،حسب ما اعتبر محللون.
بخطا ثالثة من اب اء الشعيطات ،م ت كة بذلك اتفاق مبايعة العشيرة للت ظيب،
والذي ص على تسليب األسلحة للت ظيب والتبرؤ من قتال ب مقابل عدب التعرض ألب اء
العشيرة ،بحسب المرلد.
وقالت الم ظمة الحقوقية في تقريرها اللادر تحت ع وان "حسب الخطة :مذبحة

079

رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في ملر" ان  811شخلا قتلوا في رابعة
العدوية وحدها ،مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين ملريين كبار رجحت ارتكاب ب "جرالب
ضد اال سا ية".
8/13

11

الجزء الثا ي

" جح السيسي في القضاء على معظب المعارضة في ملر ضد حكمه" ،حسب

8/13

11

الجزء الثا ي

وقوضت حملة القمع حركة االخوان التي اكتسحت كافة اال تخابات التي تلت

8/13

11

الجزء الثا ي

أعلن الم اجب العاجي ديدييه دروغبا اعتزاله اللعب دوليا بحسب ما ذكر على موقع

8/11

11

الرياضية

ولب يتردد برشلو ة بالرغب من مدة االيقاا من التعاقد مع سواريز لمدة خمذ س وات

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

وحسب الملادر فان أبو رضوان اتخذ قرار من اجل االستقرار والتركيز الف ي مع

8/11

11

الرياضية

وقررت شرطة أو تاريو تلميب هذا التطبيق أل ا تتلقى م ذ س تين كما هالال من

8/11

11

الرياضية

وتقدب« .مرسيدذ» ل ع الجديدة بحسب المحرك المج زة به وبي ا محرك سعة

8/11

11

الرياضية

ودعيت ام ات من مدن اخرى في العالب الى المشاركة في عمليات ارضاع جماعي

8/13

18

االقتلادية

وبحسب مدير عاب مؤسسة الموالفات والمقاييذ حيدر حجة ،فإن قطاع إ تاج

8/13

18

االقتلادية

8/13

23

الرياضية

معرضا بع وان" :ليسوا
افتتحت مجموعة "ظلي وظلك" في جامعة بيرزيت ،امذ،
ً
قاما فحسب" ،لتسليط الضوء على آثار العدوان اإلسراليلي على قطاع غزة
أر ً

الخبير جيمذ دورسي في مع د راجارات اب للدراسات الدولية في س غافورة.

االطاحة بمبارك في العاب  ،2111ما اثار ا قسامات بين اعضال ا ،بحسب محللين.
"تويتر"

بعد ان خاض المواسب االربعة الماضية في ليفربول اال كليزي ،وهو سيبدأ تماري ه
مع ال ادي الكاتالو ي اعتبا ار من اليوب بحسب ما كشا االخير،
ا حلرت جالزة افضل العب في اوروبا لعاب  2114بين حارذ بايرن ميو يخ
االلما ي ما ويل وير وزميله الج اح ال ول دي اريين روبن و جب لاير مدريد االسبا ي
وقالد البرتغال كريستيا و رو الدو ،وذلك بحسب ما كشا االتحاد االوروبي لكرة

القدب.

الم تخب ،الذي يستعد لخوض معسكرات خارجية استعدادا لبطولة أمب أسيا،

الشكاوى الخالة بالرسالل ال لية الج سية ،بحسب ما شرح الشرطي سكوت ايلر
ثالثة لترات ذي األسطوا ات الست ،ي تج قوة قدرها  341حلا ا،

الطفال ن ب دا تحطيب الرقب القياسي اي "اكثر من  14133طفال" يرضعون في
الوقت عي ه ،بحسب الملدر فسه.
األلبان في فلسطين قطاع واعد ،ويحظى بأولوية لدى المؤسسة،

أعل ت دالرة المسابقات العامة في اإلتحاد الفلسطي ي لكرة القدب عن إعطاء م لة

أخيرة لتسجيل العبي األ دية وأطقم ا الف ية واإلدارية من جميع الدرجات كل حسب
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فرعه
8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/1

21

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/1

21

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

بي ت دراسة علمية ان رجل يا درتال ،الذي اختفى قبل عشرات االا الس وات ،كان
يلطاد الحماب ليقتات عليه ،بحسب باحثين عثروا على آثار أدوات وأس ان وشي
على عظاب حماب في ك ا في جبل طارق.

ش دت شبكة مطاعب الوجبات السريعة االميركية ماكدو الدز هبوطا حادا في
مبيعات ا في اسيا خالل ش ر تموز "يوليو ،بسبب فضيحة اللحوب الفاسدة الي
ضربت متاجرها في اللين واليابان ،بحسب ما اظ رت بيا ات شرت امذ.

وبين مدير دالرة اإل تر ت والخدمات اإللكترو ية في الو ازرة بالل كامل ،أ ه يمكن

البحث عن اسب الشركة أوال واالستعا ة ب ذ الخدمة ،من أجل تقديب االسب المقترح،

مشددا على ضرورة القياب بعملية الحجز لمرة واحدة فقط وبشكل لحيح حسب

التعليمات ال امة.

وعثر في عدد من العظاب على اثار اس ان ،وهو ما يؤشر على ان اال سان القديب
كان ي تزع باس ا ه اللحب من بين العظاب ،بعد زع الريش والجلد ع ا ،بحسب دراسة

م شورة في مجلة " يتشر ساي تيفيك ريبورتذ

أ ه يمكن البحث عن اسب الشركة أوال واالستعا ة ب ذ الخدمة ،من أجل تقديب االسب
المقترح ،مشددا على ضرورة القياب بعملية الحجز لمرة واحدة فقط وبشكل لحيح
حسب التعليمات ال امة.
وقال في بيان "اسراليل في خضب حملة دبلوماسية وعسكرية لعبة ضد ارهابيين"
حسب تعبير ،
وقالت المحكمة في قرارها "إن قراءة اسماء األطفال القتلى .رغب أن قلب المرء ي خلع
ألجل ب .له هدا سياسي وليذ ألغراض اعالمية فقط" حسب قول ا.
وات ب رليذ الوزراء االسراليلي ب يامين ت ياهو األربعاء مجلذ حقوق اال سان "بم ح
شرعية للم ظمات اإلرهابية القاتلة مثل حماذ" حسب تعبير .
وت ظر اسراليل في امكا ية ال جوب على الساحة الدولية عبر تقديب شكوى ضد "جرالب
الحرب" التي ارتكبت ا حماذ ضد السكان المد يين االسراليليين مع استخداب المد يين
الفلسطي يين "كدروع بشرية" في ذات الوقت ،حسب قول ا.
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التركيب حيث إن /حيثما /بحيث /من حيث
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

8/3

8

محليات

8/11

18

تتمات

8/11

11

محليات

8/11

11

االقتلادية

8/11

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/1

1

محليات

وأشار ال واب الى ان االحتالل ليذ بحاجة لذريعة الرتكاب الجرالب بحق
الفلسطي يين ،حيث أنه تب اعتقال أكثر من  1111فلسطي ي في الضفة الغربية
اطار الج ود الدولية للج ات الما حة في اعادة اعمار قطاع غزة ،بحيث سيجري

من خالل هذ األموال ت فيذ االجراءات الفورية العاجلة اعادة ب اء وتشغيل شبكتي
الميا واللرا اللحي المدمرتين في غزة.
واستعرض اشتية أماب المشاركين ،الظروا السياسية ،وقال إن الجا ب اإلسراليلي
يعا ي من مجموعة من المشاكل بين أطراا الحكب بحيث يتسارعون على شالل
الدب الفلسطي ي ،مشي ار الى ج ود الرليذ محمود عباذ لوقا العدوان

ورحبت مؤسسات الجالية الفلسطي ية في الواليات المتحدة بقرار الشامي وأعتبرته
طليعيا يعكذ تمسك أب اء الشعب ا لفلسطي ي بحقو ق ب وأرض ب حيثما وجدوا
واضاا حجة أن المؤسسة ستعمل وبشكل دؤوب على الدار الموالفات

والتعليمات الف ية اإللزامية الالزمة والضرورية لما ل ذ التعليمات من أهمية بال سبة
للسوق الفلسطي ي من حيث حماية المست لك اوال ومن اجل م ح ش ادات الجودة

والمطابقة

...ووضع وسب العالمة على الم تج ،حتى تزيد ثقة المواطن به ،وعلى من ال يملك
هذ العالمة ،التوجه ل ا للحلول علي ا ،ف ي تعود عليه بال فع ،من حيث ضمان
ثقة المست لك ووضع ا كأولوية في العطاءات والمشتريات

واكدت ضرورة المراجعة اليومية لما تلدر الغرفة المركزية وتعل ه من احتياجات
ملحة ألهل ا في قطاع غزة ،حيث إن هذ االحتياجات في حالة تغير يومي مستمر
وأكدت غرفة الطوارئ المركزية الحكومية أن أكثر أشكال التبرع فعالية وفالدة
والحاحية هي التبرعات ال قدية ،حيث إن هذ التبرعات يس ل إدخال ا وتوجي ا إلى
الع اوين المطلوبة،

واكدت الغرفة على أن التبرعات ال قدية ستكون محل ثقة مطلقة للمتبرعين وال يلات
المشاركة والج ات المراقبة ،بحكب أ ا مفتوحة للرقابة والمساءلة من حيث إيرادات ا

وسبل لرف ا،

فيما ركز كل من ال البين جمال أبو الرب ،وشامي الشامي على استمرار جمع ال قد
في اطار االوقاا ومن خالل المساجد والعي ي من خالل ال يلات المحلية ،حيث

080

ان الحكومة لدي ا االليات لتوفير المستلزمات الم اسبة والطارلة بالت سيق مع
الج ات الخالة في القطاع
8/3

3

محليات

8/11

18

االقتلادية

واشادت و ازرة الخارجية بالحراك الشعبي في مختلا دول العالب مع القضية
الفلسطي ية والم دد بجرالب االحتالل ،خالة في دول اميركا الج وبية ،حيث إن

ه اك فعاليات ومسيرات واعتلامات بشكل يومي

وقدمت ب .شروق المرقطن آليات الحلول على عالمات الجودة وفوالدها من

حيث فتح أسواق جديدة اماب الم تجات الحاللة على تلك العالمات وتعزيز ثقة
المست لك ب ا.
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التركيب بالرغم من /على الرغم /رغم
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

8/3

1

السياسية

ولل وفد فلسطي ي الى القاهرة لم اقشة ت دلة في قطاع غزة رغم رفض اسراليل ارسال

8/3

1

السياسية

رغم عمليات البحث المكثفة التي يقوب ب ا الجيش االسراليلي ال يزال ملير ضابط

8/3

3

محليات

8/3

1

محليات

8/3

8

محليات

8/3

8

محليات

8/3

13

عربي ودولي ورغم مواللة القوات العراقية ت فيذ عمليات لبسط االمن ،تتعرض م اطق متفرقة من
البالد ل جمات يومية زادت َّ
معدالت ا مع تلاعد هجمات ت ظيب الدولة االسالمية

8/3

13

عربي ودولي وسقط عدد كبير من اهالي البلدة خالل االشتباكات للدفاع عن ال احية التي يوالل

8/3

13

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

وعلى الرغم من ضب أرس ال الظ يرين الفر سي ماتيو ديبوشي واإل جليزي الشاب كالوب

8/3

11

الرياضية

واشار ا شيلوتي الى ا ه وطاقمه التدريبي يتعامالن بحذر مع وضع رو الدو رغم الرار

وفد الى ملر.

اللا اإلسراليلي هدار غولدن مج وال غداة فقدان اثر لباح الجمعة في م طقة رفح

في قطاع غزة.

فترى الموت يسير في الشوارع واألزقة والحارات ويتسلل الى القرى والمخيمات الم جورة
والمسكو ة م ذ بداية العدوان على قطاع غزة ،سيارات مدمرة على ج بات الطرق وما
زالت مشتعلة ويتلاعد م ا دخان خجول رغم قلف ا قبل أياب
وقالت سلطة الميا ومللحة الميا ال بد من توفير الحماية الالزمة للطواقب العاملة في
الميدان ب دا توفير خدمات الميا واللرا اللحي لجميع السكان على الرغم من

تواضع االمكا يات المتوفرة

وأكد المشاركون تلميب الشعب الفلسطي ي على مواللة معركة الحرية حتى دحر
االحتالل وا تزاع االستقالل رغم بشاعة المجازر وجسامة التضحيات،
حيث أ ه تب اعتقال أكثر من  1111فلسطي ي في الضفة الغربية وتب قتل عشرات
الفلسطي يين رغم االستقرار االم ي ال سبي في تلك الفترة.

اهل ا الوقوا ضد ال جمات رغم االمدادات المحدودة وتوالل ا قطاع التيار الك ربالي.
عربي ودولي المقاتلين .ولب تستطع قوات البشمركة رغم سيطرت ا على الموقع من فرض سيطرة كاملة
على جلوالء والم اطق المحيطة ب ا بسبب قص العتاد والتمويل

متطرقا الى االوضاع الراه ة التي تعيش ا مدي ة القدذ ومؤسسات ا واهمية اقامة
المخيمات الليفية رغم الظروا الراه ة طالبا من المشرفين والم شطين ضرورة التركيز

على الوحدة الوط ية

تشامبرز ،فإن في جر يرغب في مدافع جديد يستخدمه في مراكز مختلفة،
على ان الابة االخير في ركبته البحت خلفه.
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ورأى في غر ا ه لن يتعاقد مع الكولومبي خوان كوي تيرو " "21عاما العب وسط بورتو

8/3

11

الرياضية

8/3

11

الرياضية

وكشا في غر ا ه لب ي ته بعد من سوق اال تقاالت برغم ضمه المدافع الشاب كالوب

8/3

18

م وعات

رغم السرية التي حاولت شركة ل اعة السيارات الرياضية الجديد« ،إكذ إي» فرض ا

8/1

3

محليات

8/11

1

محليات

وقال م لور :أ ه على الرغم من كل شيء فقد تحمل الشعب الفلسطي ي وهو ملتزب

8/11

1

محليات

ويضمن تطبيق المعايير وأفضل الممارسات في استخداب المال العاب وتعزيز الكفاءة

8/11

1

محليات

8/13

1

السياسية

وحاولوا تشديد المراقبة على ارسال األسلحة الى اسراليل وامت عوا عن تزويدها بلواريخ
"هيلفيار" خالل العدوان على غزة لكن ارسلت األسلحة رغم ذلك ،ما َّ
يدل على قلة تأثير

8/13

1

السياسية

وعلى الرغم من توقا القتال خالل الت دلة ومفاوضات القاهرة الجارية للتولل الى وقا

8/8

1

السياسية

وجاءت هذ التطورات بالرغم من وجود أمل حقيقي في تمديد ال د ة التي تب التولل

8/11

1

الجزء األول

وذكر يوسا الع اتي وهو والد الطفل وشاهد على الواقعة أن قوات االحتالل قتلت الطفل

8/1

3

محليات

البرتغالي ،برغم تأكيد اللحا اال كليزية بالولول الى اتفاق مع احد جوب كولومبيا في

المو ديال األخير مقابل حو  11مليون ج يه استرلي ي
تشامبرز من ساوثمبتون

على طراز  «،جاغوار »  ،الفارهة جرى تسريب الكثير من اللور للسيارة التي يختلا
تلميم ا بعض الشيء عن التلاميب التي عرفت ا أجيال ا السابقة.

ولب يتمالك الشاعر ياسين السعدي فسه ،وخا ته دموعه ع د الحديث عن غزة ،فرغم

مرضه ووضعه اللحي اللعب إال أ ه ألر على مشاركة جموع المثقفين هذ الوقفة
ليقول كلمته بشأن ما يجري من دمار في القطاع على يد االحتالل.

التزاما كامال بالحل السلمي التفاوضي

والفاعلية على الرغم من اختالا ادوارهما والمعايير المعتمدة لدى كل م ما في ا جاز

م ام ا.

ورغم أ ا تقيب في خيمة داخل مستشفى الشفاء ولك ا تعا ي إهماال طبيا وتخوفا من
ا تشار األمراض وفقدان حياة طفل ا اللغير بعد أن أخذ العدوان كل ما تملك هي

وزوج ا وأطفال ا الخمسة وفقدت كل شيء تحت الركاب ،ورغم ذلك تحاول المواط ة حماب

السيطرة على حالت ا ال فسية التي بدت أكثر غضبا وعلبية بسبب الظروا التي تعيش ا

مع عاللت ا داخل خيمة ال زوح

الحكومة األميركية على رليذ الوزراء االسراليلي ب يامين ت ياهو،

دالب الطالق ال ار ،فان هذ العالالت ال تريد

الي ا بعد ش ر من بدء العدوان

خليل بالرلاص رغم عدب مشاركته في المواج ات التي وقعت بالم طقة.
وأوضحت في بيان لدر أمذ ،أ ه على الرغم من ال د ة اإل سا ية التي أبرمت بين

082

الطرفين الفلسطي ي واإلسراليلي يوب أمذ ولمدة  12ساعة ،إال أن القلا المتوالل

تسبب في دمار العشرات من اآلبار وخطوط األ ابيب والخ از ات ،وفي تلوث الميا
العذبة ،بسبب ضخ ميا اللرا اللحي
8/8

3

محليات

...ان المقاومة الفلسطي ية في غزة حددت شروطا بسيطة لوقا اطالق ال ار رغم

8/1

1

محليات

وا تقدت موقا األمين العاب لألمب المتحدة الم حاز لالحتالل ،رغم قلا المد يين في

8/1

1

محليات

أما الممرضة ياسمين الشمالي التى جاءت إلى غزة قبل ثالثة أياب بعد أدال ا العمرة فإ ا

8/1

1

محليات

8/13

1

محليات

8/13

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/1

8

محليات

المجازر الرهيبة التي اقترفت ا سلطات االحتالل اماب اعين العالب

مجازر وحشية لمدارذ وكالة غوث وتشغيل الالجلين في القطاع

لب تلدق ما شاهدته في م طقة سك اها بحي الشجاعية رغم أنها شاهدت بعض الشيء
على شاشات الفضاليات

مشيرة إلى أ ا المرة األولى التي ت رب في ا من البيت بعد أن الطحبت طفلت ا الوحيدة
دون أن تتمكن من «لما» جلب مالبذ المولود خالة وأ ا في الحروب السابقة لب
تخرج من البيت رغم أن البيت يقع في الخط الشرقي بحي الشجاعية.
ورغم مساعي ا لدراسة الطب المخبري ،وجدت تيماء فس ا اماب التسجيل في تخلص
َّ
معدل القبول فيه وارتفاع سعر
ال دسة في جامعتي وال جاح بيرزيت ،بسبب ارتفاع
ساعته المعتمدة،
موضحا ان الو ازرة تقوب بطباعة قرابة  1111سخة من هذا الملحق يتب توزيعه على
المدارذ ،اضافة الى طباعة  1111سخة للدلَّيل يوزع على الجامعات والمديريات في
جميع محافظات الوطن .ورغم هذا الج د من قبل الو ازرة اال ان مقار ة اعداد الطلبة

ال اجحين في الثا وية العامة الذين ولل عددهب هذا العاب الى ( )11838مشتركا،
يظ ر تواضع ما يطبع من سخ المحلق والدلَّيل وتوزيع ما،
ما زالت اب ة الش يد إبراهيب سلمان من سكان بلدة بيت الهيا تعيش لحظة استش اد

والدها ،ورغم مرور األياب ,إال أن لرخاته وطلبه بالمساعدة تحت أ قاض المدرسة تتردد
في أذ ا,

وقال مدير تربية الخليل بساب ط بوب ختلر تكريب متفوقي ا هذا العاب على الحد األد ى
و دي هذا ال جاح...مشي ار الى تميز طلبة الخليل رغم الظروا االستث الية خالل الحملة
االحتاللية األخيرة على المحافظة ومداهمت ا البيوت والمدارذ.

وأشار أبوهليل إلى حلول المديرية على المستوى األول على الوطن في الفرع العلمي
بتفوق الطالب ابراهيب الفقيه ،الذي أشاد به محافظ الخليل كامل حميد لجعله محافظة
الخليل في اللدارة وكان سببا في فرحة الشعب رغم الظروا العليبة
وشدد ال حال ،على أ ه رغم لعوبة الوضع في غزة إال ا ه م ذ بداية العدوان يفتح محله
في السوق رغب شح الخضار وارتفاع سعرها أحياًا.
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8/1

8

محليات

ويمارذ األطفال في المخيب حيات ب رغم تحليق الطالرات بمختلا أ واع ا في سماء

8/1

8

محليات

وأضاا زهران أ ه أبقى على بعض محالته فقط للعمل وأغلق الباقي ،خوفا على عماله،

8/8

8

محليات

8/11

8

محليات

8/11

8

محليات

يوما ورغم القلا المتتالي والعدوان المتوالل ،على قطاع غزة ,لب تتوقا أسرة
ثالثون ً
الش داء لوالي ,عن البحث والتفتيش والحفر ,والسعي للولول إلى سليب

8/1

11

محليات

موضحا أن ملر تقوب بتس يل إدخال المواد الطبية والمساعدات الغذالية ،رغم الظروا

8/1

11

محليات

ورغب قساوة الم ظر اال ان شعب ا اللابر ،ورغم القلا والدمار ستعيد غزة ب اء م ابرها

8/11

13

عربي

ورغم ان العمدة ال يملك حق معارضة اقامة القاعدة الجديدة في حد ذات ا بامكا ه ان

8/11

13

القطاع

وبالرغم من اللعوبة التي يالقي ا في التج يز للعمل طوال الليل إال أ ه حاول أال ي قطع
عن العمل.

وبدأت مظاهر االعراذ واالفراح تتراجع في مش د تضام ي تلقالي ،اقله ،ان يقوب
العريذ بإلغاء كافة مظاهر الب جة والسرور ،معل ا تضام ه الكامل " وتقديب ما يستطيع"
من خالل مشاركت ب اح از ب رغم فرحه.
وشدد رليذ البلدية الم دذ يحيى األسطل على أن البلدية دالمة السعي في إيلال
خدمات ا بالرغم من بشاعة العدوان واست دافه بشكل مباشر للمرافق الخدماتية في المدي ة

وضواحي ا،

األم ية التي تواج ا
بإلرار وثبات.
ودولي

يحرب الحاب الورشة من استعمال الطرقات والموا ئ.

عربي

وكل هذ الق اررات تترجب المخاوا من تفشي الفيروذ في العالب رغم دعوات م ظمة

ودولي

اللحة واالمب المتحدة الى الت دلة

8/1

11

تتمات

واشار الى ان قرار التبرع ب “ قوطه“ جاء رغم حاجته لكل قرش من اجل تسديد

8/11

11

م وعات

ووفقًا للمركز األلما ي للدراسات واألبحاث العلمية على موقعه على اإل تر ت ،فإ ه
وبالرغم من ال تالج اإليجابية التي حققت ا تلك التق ية ،إال أ ا لب تكن تخلو من آثار

8/11

11

م وعات

لكن خالل الس وات األخيرة ،باتت مدي ة سابا المعروفة بمزارع األرز الشاسعة تستقطب

8/11

11

م وعات

التزامات الفرح ،موضحا ان كافة األلدقاء واالقارب عبروا عن دعمه ومسا دته في

قرار .

جا بية.

السياح من داخل البالد وخارج ا ،بالرغم من المسافات الطويلة التي ي بغي قطع ا

للولول إلي ا.

وبالرغم من توافر فيتامين "د" في األسماك المده ة وفي أطعمة أخرى ،إال أن الباحثين
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يقولون :إ ه ي تج في الغالب بواسطة أجسام ا حي ما تتعرض جلود ا ألشعة الشمذ.
8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

8/13

11

تتمات

وعلى رغم اعداد حديثا اغ يات للتضامن مع قطاع غزة ،يبقى اليرموك في للب

8/13

11

تتمات

وعلى رغم انه بات بعيدا عن عاللته ،ال يرغب أي ب في مغادرة اليرموك ،وما زال يحلب

8/1

11

الرياضية

وقالت تقارير اخبارية مؤخ ار أن لاير مدريد أبلغ لوبيز بالفعل قرار باالستغ اء ع ه ،على

8/1

11

الرياضية

ورغم ان كريب تخلى عن رلاسة ال ادي اال ا ه سيوالل دعمه لل ادي حتى يلبح من

8/1

11

الرياضية

8/1

11

الجزء الثا ي و قلت سو ا االث ين عن وزير الخارجية علي كرتي قوله ا ه بالرغم من مقتل سودا يين

8/13

11

الجزء الثا ي وش ت الشرطة هذا ال جوب بعد ان رفض االا من ا لار مرسي ا اء اعتلامي رابعة

8/13

11

8/11

11

الرياضية

8/11

11

الرياضية

ورغم أن إسراليل وج ت اللوب لضابطين كبيرين بالجيش بسبب هجوب في عاب 2118

قرب مقر لألمب المتحدة في قطاع غزة استخدب فيه قذالا سحب الدخان قال ريفتين إ ه

ال يوجد قيد قا و ي على استخداب الفوسفور األبيض.
استخداب قذالا أثقل شديدة اال فجار في القتال الحالي لزحزحة المقاتلين الفلسطي يين
الذين كا وا متمترسين بشكل أكثر فاعلية وقتلوا  14ج ديا إسراليليا في القتال في الم اطق
الحضرية رغم تفوق إسراليل في السالح.
موسيقا التي غالبا ما تمزج بين الكالسيكي والجاز.

بأياب افضل

الرغم من تبقي ثالثة س وات في عقد

األ دية المميزة في الوطن كريب ياسين باالضافة الى شاطه المميز في إسالمي عين

يبرود ،ف و رليذ لج ة العالقات الدولية في اتحاد غرب اسيا للمبارزة
*ردت إدارة ادي لاير مدريد االسبا ي على تلريحات زوجة ال جب األرج تي ي أ خيل دي
ماريا التي أكدت في ا بأن ال ادي ال يريد الالعب في الفريق على الرغم من أن األخير

يرغب بالبقاء.

اال ان الوضع في ليبيا لب يلل الى مرحلة تتطلب اجالء السودا يين

العدوية (شرق القاهرة) وال ضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آ ذاك با ا

ستقوب بفض ما.

الجزء الثا ي تجدر االشارة الى ان سلتيك االسكتل دي حلل قبل ساعات معدودة على بطاقة خوض
الدور الفالل رغم خسارته ب تيجة اجمالية 1-1اماب ليجيا وارسو البول دي
ولب يتردد برشلو ة بالرغم من مدة االيقاا من التعاقد مع سواريز لمدة خمذ س وات بعد
ان خاض المواسب االربعة الماضية في ليفربول اال كليزي ،وهو سيبدأ تماري ه مع ال ادي

الكاتالو ي اعتبا ار من اليوب بحسب ما كشا االخير،
فيما خرج ميسي من الاللحة ال الية رغم ولول االرج تين الى الي مو ديال 2114
وحلوله في العرذ الكروي العالمي على جالزة افضل العب.
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8/11

11

الرياضية

لكن ال يمكن اخراج رو الدو من المعادلَّة اذ ا ه ورغم خروجه خالي الوفاض مع م تخب

8/13

18

االقتلادية

وتوقا اطالق ال ار ع د م تلا الليلة قبل الماضية وعادت غزة الى ما يشبه الحياة

8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

8/13

18

االقتلادية

ويقول بال ك "لدي ا هامش تقدب ضخب كبير" رغم الضريبة ب سبة  % 43المفروضة على

8/1

18

االقتلادية

ووجه الوزير شكر وتقدير لكل العاملين في شركات االتلاالت الفلسطي ية الذين يبذلون

8/1

18

االقتلادية

8/1

23

الرياضية

مشي اًر إلى أ ه يريد دراسة الموضوع أكثر ومن ثب اال تقال ،وهذا على الرغم من قلر

8/11

23

الرياضية

وقال ليست هذ المشاركة األولى ل ا على المستوى الدولي أو العالمي أو حتى العربي

8/11

23

الرياضية

وقد ابتدأ مسيرته ب ادي قفين للفلات العمرية حتى ولل للفريق األول على الرغم من

8/11

11

االقتلادية

تفاعا ب سبة %
خالل ش ر رمضان المبارك سجلت أسعار المست لك في الضفة ار ً
1,81متأثرة بارتفاع أسعار السلع األساسية حيث ارتفعت أسعار الدواجن الطازجة

بالد بعد ان ودع االخير ال اليات من الدور االول ،قد ساهب بشكل كبير في تتويج لاير
العادية بالرغم من هدير طالرات االحتالل المسيرة فوق األ قاض وفي اجواء القلق من
َّ
تبادل الجا بان االت امات با ت اك ال د ة.
الغد .وكالعادة
ويقول هذا المزارع الذي يربي البقر والذي يرتدي قميلا باليا عليه لورة بقرة ت رب من
اللواريخ بأ ه يعود كل يوب الى م زله رغم الحرب الجارية في احال عوز "لتفقد

الجدران".

واجمعت ش ركات ب اء اليخوت التي التقت ا وكالة ف ار ذ برذ على ا ه رغم فور

اللي يين من الشمذ ومع ان ثقافة اليخوت ال تزال في بدايات ا اال ان السوق اللي ية

واعدة جدا.

اليخوت المستوردة.

ج دهب توفير الالزب لضمان استمرار الخدمة وليا ت ا ومحاوالت الالح ا رغم

اللعاب وما يتعرضون له

وبعد ا ت اء الش ر الفضيل قاب الف دق بالتعاون مع مؤسسة "هارت تو هارت" بدعوة
أطفال من قرية ال بي لموليل لغداء خيري ،ليشعروهب بأجواء العيد بالرغم من الظروا

التي تواج ا البالد

المدة المتبقية لتسجيل الالعبين  ،وضرورة اال تظاب مع فريق بأسرع وقت ممكن .

فلقد شارك ا في ا كافة وحقق ا ا جازات عتز ب ا و حن شارك في هذ البطولة الدولية

للفوز والتقدب واثبات أن الكراتيه الفلسطي ية ستبقى في اللدارة رغم كل المعوقات
لغر س ه

ب سبة ...وأسعار المحروقات الساللة المستخدمة كوقود للم ازل ب سبة 1,41 %على
الرغم من ا خفاض أسعار الخض اروات المجففة بمقدار  ،2,82 %وأسعار األرز بمقدار

...1,88 %
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8/11

11

االقتلادية

وأسعار المحروقات الساللة المستخدمة كوقود للسيارات ب سبة  ،1,31 %على الرغم من

8/11

11

االقتلادية

وثمن الدبذ ج ود وكالة غوث وتشغيل الالجلين "األو روا" التي تسعى جاهدة إلى تأدية

8/13

11

تتمات

وعلى رغم ا ه بات بعيدا عن عاللته ،ال يرغب أي ب في مغادرة اليرموك ،وما زال يحلب

8/3

1

السياسية

ولل وفد فلسطي ي الى القاهرة لم اقشة ت دلة في قطاع غزة رغم رفض اسراليل ارسال

8/1

3

محليات

وأوضحت في بيان لدر أمذ ،أ ه على الرغم من ال د ة اإل سا ية التي أبرمت بين

8/11

1

محليات

8/1

8

محليات

وشدد ال حال ،على أ ه رغم لعوبة الوضع في غزة إال انه م ذ بداية العدوان يفتح

8/1

8

محليات

وأضاا زهران أ ه أبقى على بعض محالته فقط للعمل وأغلق الباقي ،خوفا على عماله،

8/1

11

الرياضية

8/11

11

م وعات

وبالرغم من توافر فيتامين "د" في األسماك المده ة وفي أطعمة أخرى ،إال أن الباحثين

8/11

11

م وعات

ووفقًا للمركز األلما ي للدراسات واألبحاث العلمية على موقعه على اإل تر ت ،فإ ه
وبالرغم من ال تالج اإليجابية التي حققت ا تلك التق ية ،إال أنها لب تكن تخلو من آثار

ا خفاض أسعار الخض اروات المجففة ب مقدار ،%14,11وأسعار الدر يات بمقدار 8 %

واجب ا في ظل الظروا اللعبة التي تعمل ب ا ،وعلى الرغم من شح امكا يت ا لتلبية
احتياجات السكان والتخفيا من ملاب ب

بأياب افضل

وفد الى ملر.

الطرفين الفلسطي ي واإلسراليلي يوب أمذ ولمدة  12ساعة ،إال أن القلا المتوالل

تسبب في دمار العشرات من اآلبار وخطوط األ ابيب والخ از ات ،وفي تلوث الميا

العذبة ،بسبب ضخ ميا اللرا اللحي ... ،ومحطات ضخ الميا على وشك التوقا
عن العمل ،بسبب فاد الوقود ،وه اك الكثير من األحياء دون ك رباء لعدة أياب.

ما زالت اب ة الش يد إبراهيب سلمان من سكان بلدة بيت الهيا تعيش لحظة استش اد
والدها ،ورغم مرور األياب ،إال أن لرخاته وطلبه بالمساعدة تحت أ قاض المدرسة تتردد
في أذ ا,

محله في السوق رغب شح الخضار وارتفاع سعرها أحياًا.

وبالرغم من اللعوبة التي يالقي ا في التج يز للعمل طوال الليل إال أنه حاول أال ي قطع
عن العمل.

ورغم ان كريب تخلى عن رلاسة ال ادي اال انه سيوالل دعمه لل ادي حتى يلبح من
األ دية المميزة في الوطن كريب ياسين باالضافة الى شاطه المميز في إسالمي عين

يبرود ،ف و رليذ لج ة العالقات الدولية في اتحاد غرب اسيا للمبارزة

يقولون :إ ه ي تج في الغالب بواسطة أجسام ا حي ما تتعرض جلود ا ألشعة الشمذ.

جا بية.

092

التركيب البد
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

8/3

1

محليات

وقالت سلطة الميا ومللحة الميا ال بد من توفير الحماية الالزمة للطواقب

8/3

1

محليات

وقالت سلطة الميا ومللحة الميا ال بد من توفير الحماية الالزمة للطواقب

8/3

3

محليات

8/11

1

محليات

العاملة في الميدان ب دا توفير خدمات الميا واللرا اللحي

العاملة في الميدان ب دا توفير خدمات الميا واللرا اللحي لجميع السكان

على الرغب من تواضع االمكا يات المتوفرة
وان شعب ا لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلب ،م ما بلغت التحديات ،وارتفعت
التضحيات ،لذا ال بد من تعزيز وحدت ا الوط ية في مجاب ت ا ل ذا العدوان.
عادت محافظ راب اهلل والبيرة د .ليلى غ اب جرحى المجازر التي ارتكب ا
اإلحتالل في قطاع غزة وال بات الجماهيرية في الضفة...مؤكدة أن هذا
االحتالل ال بد إلى زوال بإرادة شعب ا التي ال ت كسر ،ووحدة الدب الفلسطي ي
الذي لن تفرقه الجغرافيا أو أي معيار آخر.

091

التركيب وال سيما
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

8/8

1

السياسية

وألبح شمالي مقاوال رليسيا للعديد من مشروعات االسكان في قطاع غزة ال سيما

8/1

11

الجزء الثا ي

ودفعت هذ المعارك قالد الجيش العماد جان ق وجي الى المطالبة بتسريع تزويد

8/11

11

الجزء الثا ي

8/11

11

الجزء الثا ي

8/13

11

تتمات

ويقول أي ب الذي درذ الموسيقى في مع د للحي الوادي العريق في دمشق ال

8/3

3

محليات

واوضح م لور في رسالل متطابقة بعث ا ل ذ الج ات أن قوات االحتالل استمرت

8/3

1

محليات

8/1

1

محليات

8/1

1

محليات

8/13

1

محليات

المشروعات التي ت فذها وكالة األمب المتحدة

الجيش باالسلحة ،ال سيما م ا تلك المدرجة ضمن هبة سعودية بقيمة ثالثة

مليارات دوالر

وادى توسع فوذ الج اديين ال سيما "الدولة االسالمية" ،الى زيادة تشعب ال زاع

السوري الذي بدأ كاحتجاجات م اهضة لل ظاب م تلا آذار"مارذ ،2111وتحول

تدريجا الى زاع داب اودى بأكثر من 111الا شخص
ولتأمين رحالت ا الداخلية ،عمدت ايران الى ل ع طالرات على ال موذج الروسي او
االوك ار ي ،والسيما ا تو وا 141
سيما مع الروسي فالديمير ازريتسكي..." ،

في عمليات القتل المتعمد للمد يين وتدمير الم ازل والممتلكات المد ية ،ال سيما في
رفح وخان يو ذ ج وب قطاع غزة.

وحذر الحمد اهلل من خطورة الكارثة اإل سا ية التي يعا ي م ا القطاع بعد است داا
جيش االحتالل بالقلا المستشفيات والمدارذ التي تضب اآلالا من ال ازحين ...
وطالب المجتمع الدولي السيما الرباعية ومجلذ األمن بتحمل مسؤوليات ب القا و ية
واألخالقية...

ولب تتوقع الم دسة المعمارية سالب أبو القمبز أن بيت ا الذي لممته ب فس ا

وبطريقت ا الخالة قد تضرر بلورة كبيرة مثلما أكد ل ا زوج ا ول ذا ترفض زيارته
بحي الشجاعية أل ا تخاا من اللدمة ال سيما أ ا على وشك وضع مولودها

الثا ي

ثالثة أسابيع وكان أطفاله في حالة من الحركة الدالمة غزيون يعيشون مشاهد
ال كبة بألوان مختلفة وي ظرون إلى السماء خوفًا من الطالرات ال سيما أن أكبرهب
عبد اهلل  11س وات وألغرهب محمد  4س وات.
...ما يؤشر الى اوسع عملية هدر على مستوى الوقت والج د والمال لدى جموع

090

الطلبة واهالي ب من جا ب ،ودخول اعداد كبيرة من الخريجين الى "فلة العاطلين"
عن العمل ال سيما في ظل ارتفاع البطالة المرتفعة الال في فلسطين ...
8/1

1

محليات

أعربت المجموعة العربية للت مية والتمكين الوط ي ،والتي تتخذ من ج يا مق اًر ل ا،

8/13

1

محليات

أطلع سفير دولة فلسطين لدى الجم ورية السلوفاكية عبد الرحمن بسيسو ،وزير

8/1

8

محليات

8/13

13

محليات

8/13

13

محليات

8/13

23

الرياضية

8/1

18

االقتلادية

8/1

18

االقتلادية

8/1

18

تتمات

8/11

11

الرياضية

عن قلق ا على ملير معتقلي غزة ،ال سيما الجرحى والملابين م ب،

الدولة للشؤون الخارجية واألوروبية السلوفاكي بيتر بوريان ،أمذ ،على تطورات

األوضاع الميدا ية والسياسية في فلسطين وال سيما تطورات العدوان العسكري

اإلسراليلي على شعب ا

وركز اللقاء على است داا إسراليل المتعمد لألبرياء والمد يين من أب اء شعب ا ،وقتل
األطفال وال ساء وتدمير الم ازل على رؤوذ ساك ي ا ،وابادة عالالت بأكمل ا ،وقلا
المستشفيات والمدارذ وال سيما مؤسسات األو روا ومدارس ا
وأدان مشروع البيان بأشد العبارات إسراليل ،السلطة القالمة باالحتالل ،لما ترتكبه من جرالب
حرب مستمرة في األرض الفلسطي ية المحتلة ،سيما في قطاع غزة،
وأعل ت الدول اإلسالمية دعم ا وترحيب ا بالقرار رقب()/HRC/S-21/L.1 A

اللادر عن مجلذ حقوق اإل سان بتاريخ  23تموز  ، 2114وطالبت بسرعة ت فيذ

ب ود  ،سيما إرسال لج ة تحقيق دولية مستقلة ،وبلورة عاجلة للتحقيق في جميع
ا ت اكات القا ون الدولي اإل سا ي ،والقا ون الدولي لحقوق اإل سان ،في األرض
الفلسطي ية المحتلة ،بما في ذلك القدذ الشرقية ،سيما في قطاع غزة المحتل.
وأكد مراعبة في حديثه الخاص مع "الحياة الرياضية" بأن المفاوضات تتب بي ه،

وبين ال يلة اإلدارية لشباب الخضر م ذ فترة طويلة ،وكان متردداً في اتخاذ قرار
الي ،السيما بأن اديه األب حاول اإلبقاء عليه  ،لكن دون جدوى .

وقال إن الو ازرة اتج ت للمؤسسات الدولية السيما االتحاد الدولي لالتلاالت واتحاد
البريد العالمي العالم ب بآثار العدوان على قطاع االتلاالت وتك ولوجيا

المعلومات
حاليا بالمولدات فإ ا ال تستطيع االستمرار بتوفير الطاقة
...أما تلك والتي تعمل ً
وم ا مقاسب تغذي المدن الرليسة في القطاع وهو ما يعد مؤش اًر خطي اًر عن ا قطاع
خدمة االتلاالت ليذ فقط عن الم ازل بل والمؤسسات الحيوية والحساسة السيما

خالل العدوان كالمشافي بمرافق ا.

...وترى قيادات سياسية اخرى بان ابرز تالج هذ الحرب المتواللة ستكون
االعالن رسميا عن وفاة مرحلة اوسلو سيما ان  21س ة من المفاوضات وفرت

السراليل غطاء لمضاعفة االستيطان

ويعتبر سعيد أبو الطاهر من ابرز وا جح المدربين في فلسطين ،ويملك سيرة

093

تدريبية كبيرة ,ش دت جاحات كبيرة السيما مع شباب الظاهرية
8/13

1

محليات

8/13

13

محليات

8/1

1

السياسية

8/1

23

الرياضية

يؤشر الى اوسع عملية هدر على مستوى الوقت والج د والمال لدى جموع الطلبة
واهالي ب من جا ب ،ودخول اعداد كبيرة من الخريجين الى "فلة العاطلين" عن

العمل ال سيما في ظل ارتفاع البطالة المرتفعة الال في فلسطين
وأدان مشروع البيان بأشد العبارات إسراليل ،السلطة القالمة باالحتالل ،لما ترتكبه
من جرالب حرب مستمرة في األرض الفلسطي ية المحتلة ،سيما في قطاع غزة،

وأعربت الدول اإلسالمية عن قلق ا البالغ تيجة توالل العدوان العسكري الغاشب

التي ي فذ جيش االحتالل اإلسراليلي ب اًر وبح اًر وجواً ضد الشعب الفلسطي ي في

قطاع غزة.

التبرع بقيمة "ال قوط" من قبل جبر قد ال يشكل إضافة وعية لمجموع االموال التي
يحتاج ا شعب ا خالة  ...لكن بال سبة له تمثل الشيء الكبير ال سيما ا ه اقترض

من احد الب وك ما قيمته  12ألا دوالر القامة حفل زفافه

وطالب المحيسن اتحاد اللعبة تقديب الدعب الف ي والمادي للمدربين لمواللة مشوارهب
الرياضي والتدريبي ال سيما وان معظب الدورات والمشاركات الخارجية هي على فقة
المدربين الشخلي

092

التركيب نتيجة لـ
التاريخ

رقم

8/3

8

محليات

8/3

8

محليات

8/1

3

محليات

8/1

13

عربي ودولي

8/8

1

السياسية

8/8

3

محليات

8/11

3

محليات

8/8

1

محليات

8/1

1

محليات

8/8

8

محليات

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

كما أعلن ملدر طبي عن استش اد ،المواط ين :عمرو طارق حسن ق ديل ،ووالل اد
السيد ،ومحمد تيسير حسن ق ديل نتيجة غارة جوية إسراليلية است دفت م زال لعاللة ق ديل
في مخيب المغازي وسط قطاع غزة.

ووضع ال واب أعضاء الوفد االيطالي بلورة التطورات السياسية والمتالحقة نتيجة

العدوان

االسراليلي على اهل ا في قطاع غزة،
وعبرت المشاركات عن حالة االستياء لدى الشعب الفلسطي ي نتيجة اللمت الدولي

على المجازر المستمرة بحق غزة وعلى مساواة العالب الظالمة ما بين الضحية والجالد
الذي يمعن في عدوا ه على شعب ا الفلسطي ي.
لك ه قرر ان يتبرع بكافة االموال التي تقدب له ب ذ الم اسبة "ال قوط" تضام ا مع شعب ا
في قطاع غزة ،مؤكدا ان هذ الخطوة جاءت نتيجة ق اعته بأن االحتالل اراد من هذ

الحرب الغاء الفرح لدى شعب ا

وفي بلعين غرب راب اهلل أليب عشرات المتظاهرين بحاالت اخت اق ،وحرقت عشرات
الدو مات من حقول الزيتون نتيجة اطالق ج ود االحتالل الق ابل الغازية باتجا
المشاركين في مسيرة القرية االسبوعية

الفتا الى ان المقاومة الفلسطي ية اربكت حسابات االحتالل الذي البح عاج از عن
الم اورة نتيجة تماسك ولمود المقاومة على ارض الميدان.
وقال األسير عد ان محيسن من بيت لحب وهو أحد الذين تب اعتقال ب خالل الحملة
العسكرية األخيرة ،والذي يعا ي من شلل ثالثي نتيجة حادث تعرض له قبل االعتقال،

لمحامي ال ادي...

وأعرب الرليذ سا توذ عن تضام ه وحكومة وشعب كولومبيا مع الشعب الفلسطي ي
وعن حز ه ومواساته للضحايا الفلسطي يين الذين سقطوا نتيجة لهذا للعدوان اإلسراليلي

على قطاع غزة

وطالب شعث بموقا دولي داعب للفلسطي يين في حراك ب الدولي والمساعدة في اغاثة
قطاع غزة بعد الكارثة التي احلت به نتيجة ال جوب االسراليلي البربري عليه.
وقال ملدر في البلدية ل الحياة الجديدة إن الحملة التي جاءت نتيجة الواقع المرير

الذي يعا يه أهل ا في غزة الذي ما زال يحاول ترميب فسه بعد ال جمة الشرسة التي ش ت ا

092

إسراليل عليه
8/11

8

محليات

8/11

8

محليات

8/11

11

محليات

8/13

13

محليات

8/11

11

م وعات

8/13

11

الجزء الثا ي

8/13

11

الجزء الثا ي

8/1

18

االقتلادية

8/11

18

االقتلادية

8/11

18

االقتلادية

واشار االسطل إلى أن البلدية قامت بضخ ميا اللرا اللحي من األحواض المؤقتة
في األراضي المحررة إلى ميا البحر دون معالجة نتيجة لعدب تمك ا من الولول إلى

تلك األحواض

وأوضح األسطل أن قطاع اللرا اللحي يعا ي مشاكل عدة وظ رت جلية خالل
الحرب والتي تمثلت في عدب توفر المولدات الك ربالية لمحطات ضخ اللرا اللحي
اللغيرة ،والتعطل المستمر آلليات كسح المجاري نتيجة الهترال ا واست زاف ا في العمل

م ذ عدة س وات ،باإلضافة إلى التعطل المستمر آللية (التسليك) الوحيدة في البلدية

وتب خالل االجتماع م اقشة التبعيات اللحية للعدوان على القطاع نتيجة توقا تقديب
الرعاية اللحية االولية في المراكز التي دمرت من القلا اإلسراليلي وتأثر ظاب

التطعيب نتيجة عدب ا تظامه وتوقفه في بعض الم اطق
وأدان مشروع البيان بأشد العبارات إسراليل ،السلطة القالمة باالحتالل ،لما ترتكبه من
جرالب حرب مستمرة في األرض الفلسطي ية المحتلة ،سيما في قطاع غزة ،وأعربت الدول
اإلسالمية عن قلق ا البالغ نتيجة توالل العدوان العسكري الغاشب التي ي فذ جيش

االحتالل اإلسراليلي ب اًر وبح اًر

وأهمية فيتامين "د" في الحمل تبرزها دراسة أخرى توللت إلى نتيجة مفادها أن األطفال
الذين يولدون ل ساء لدي ن مستويات م خفضة من فيتامين "د" ،تكون عظام ب أضعا

حي ما يكبرون
لكن الفريق البول دي اخطأ في الدقيقة 81من مباراة االياب ع دما اشرك بارتوذ
بيريشي سكي دون ان يت به ان الالعب موقوا نتيجة حلوله على بطاقة حمراء في

الدقيقة  18من مباراة الفريق االخيرة

اذ قرر االتحاد االوروبي اعتبار الفريق البول دي خاس ار للقاء االياب -3لفر ما م ح
سلتيك بطاقة التأهل نتيجة تسجيله هدفا خارج قواعد في لقاء الذهاب ()4-1
الو ازرة بالتعاون مع شركات االتلاالت الفلسطي ية وبالتوالل مع المؤسسات الدولية،
تعمل على ضمان استمرار خدمات اتلاالت ال اتا الثابت وال قال واال تر ت التي
تعرض جزء كبير م ا لال قطاع نتيجة لتدمير محطة ك رباء غزة و فاذ مخزون الوقود
الذي يمد شبكات االتلاالت بالطاقة الالزمة للعمل.

كما تطرق التقرير إلى استمرار تسرب اإليرادات واألموال العامة الفلسطي ية من الضرالب
والجمارك إلى إسراليل ،والخسارة المالية التي تتكبدها الخزي ة الفلسطي ية نتيجة ذلك.
مضيفا أن اللاروخ الواحد من الطالرة الحربية أا  11يعدب ما مساحته  2الى 3
دو مات من األراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون ،اهيك عن خطر الجفاا
الذي يالحق باقي األراضي نتيجة قلا خطوط الميا المغذية ل ا وتدمير آبار الري،
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8/1

21

االقتلادية

حيث تعا ي األغوار من قص حاد في الميا نتيجة سيطرة االحتالل على ملادر

8/1

23

الرياضية

وتعرض في حديثه لآلوضاع اللعبة التي يعيش ا أب اء الوطن في قطاع غزة نتيجة

8/11

11

االقتلادية

تفاعا ب سبة ،%1,11نتيجة الرتفاع أسعار السلع خالل
كما سجلت األسعار في القدذ ر ً
ش ر رمضان المبارك

8/11

11

االقتلادية

تفاعا حاداً
نتيجة لإجمالي حركة االسعار في الم اطق الفلسطي ية سجل الرقب القياسي ار ً
ب سبة  1,13 %خالل ش ر تموز  2114مقار ة مع ش ر حزيران 2114

8/11

11

االقتلادية

وأكد الدبذ أن هذا التبرع يأتي استجابة لالحتياجات اإل سا ية الطارلة التي يش دها

8/11

11

االقتلادية

8/3

1

السياسية

8/3

1

محليات

8/3

1

محليات

الجوفية والسطحية وتجفيا الي ابيع.

المجازر التي يرتكب ا جيش اإلحتالل بحق أهل ا في قطاع غزة

القطاع بسبب العدوان اإلسراليلي وتخفيفًا من معا اة أهل ا ومسا دت ب بعد ان شردوا من
م ازل ب وخسروا المأوى والغذاء نتيجة للقلا اإلسراليلي
وحذرت سلطة الميا من التداعيات اللحية والبيلية للعدوان واألضرار المترتبة على
است داا مرافق قطاع الميا نتيجة ا قطاع الخدمات لفترات طويلة وعدب القدرة على
معالجة الميا العادمة وتلريف ا إلى البحر

وأكد الشوبكي في تلريحات له امذ ،أن السلطات الملرية أبلغت السفارة بأ ا ستوالل السماح
جدة للوضع الطبي والمعيشي شديد اللعوبة
بإدخال كافة المعو ات الطبية واإل سا ية الى قطاع غزةً ،
الذي يعا يه الفلسطي يون في قطاع غزة نتيجة العدوان اإلسراليلي الغاشب
جاء ذلك خالل تفقد رليذ الوزراء أمذ ،الجرحى المقبلين من قطاع غزة ،الذين تب تحويل ب إلى
مستشفى جامعة ال جاح الستكمال عالج ب نتيجة العدوان اإلسراليلي اإلجرامي على قطاع غزة،
وفي رفح ،أدى القلا االسراليلي الى ا قطع الك رباء عن ثلثي المحافظة ،ما اضطر المواط ين نتيجة
قص الميا لتعبلت ا من االبار او شراؤها ان وجدت.
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التركيب أن الَ /أال
التاريخ

رقم

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

الصفحة

8/11

11

محليات

8/13

8

محليات

وهذا برأي ب يع ي أ ه ي ظر في المرآة على ال ساء والفتيات ،فأمر والد أن ال يجلذ خلا المقود،

8/1

8

محليات

وأضاا زهران أ ه أبقى على بعض محالته فقط للعمل وأغلق الباقي ،خوفا على

8/1

1

السياسية وت ص هذ المعايير على الحرص على اال تستخدب السلع الملدرة "في اعمال القمع

يتميز المب ى ،ب دسته غير العادية ،و مطه األوروبي ،ما جعله معلما م ما في القدذ،
من اللعب على الذي يمر بجا به ،ان ال يتوقا ،ليتأمل.
إال بغطاء للرأذ ،وم ذ ذلك اليوب لب ي زعه عن رأسه.

عماله ،وبالرغب من اللعوبة التي يالقي ا في التج يز للعمل طوال الليل إال أ ه حاول
أال ي قطع عن العمل.
الداخلي او تجاوزات لحقوق اال سان او اثارة او تمديد ال زاعات المسلحة او تفاقب التوتر

القالب

098

التركيب خشية من
رقم

عنوان

التاريخ

الصفحة

الصفحة

8/8

8

محليات

8/11

1

محليات

الجملة التي ورد فيها التركيب
وقال المواطن هاشب الجبيري ( 31عاما) لللحيفة إ ه اضطر لالستدا ة
بمبلغ مالي من أحد ألدقاله لشراء بعض مستلزمات البيت من معلبات
وبعض األلبان ،خشية من تجدد الحرب في غزة،
فالعشرات يركضون خلا عربة مياة يتساقط بعض األطفال الحاملين ل
«غالو ات» فارغة يلاب بعض ب ويلرخ آخرون ولكن لاحب العربة ال
يبالي فيفر مسرعا خشية اإلمساك به
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التركيب سواء...أو
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

8/13

11

تتمات

َّ
العدل مساواة أعمال حماذ بأعمال اسراليل سواء في
ومضى قالال ا ه ال يعتقد ان من

8/13

3

محليات

وواللت قوات االحتالل إغالق بوابات المسجد األقلى الرليسية أماب المللين ،سواء من

8/1

1

محليات

8/13

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/11

1

محليات

8/1

11

محليات

8/11

11

م وعات

مداها أو في جوهرها

ال ساء من كافة األعمار ،أو الرجال ممن تقل أعمارهب عن الخمسين عاما؛
فيما توالل طواقب اإلسعاا واإل قاذ ا تشال الش داء من تحت الركاب ليزداد عدد الش داء
وضحايا العدوان سواء خالل الت دلة مثلما حدث للطفلة أسيل محمد البكري من مخيب

الشاطئ بعد قلا بيت عاللت ا مع « الت دلة اإل سا ية » بدء وكذلك ا تشال أعداد جديدة

من الش داء مع تجدد القلا في عدة م اطق بغزة.
فإن اختيار الطلبة لتخلل ب الجامعي يمثل مشكلة عامة في فلسطين ،وربطوها بعدة
عوامل مؤثرة مثل ضعا قدرة الطالب على اختيار تخلله ،وضعا االرشاد من قبل
الج ات المختلة سواء في المدارذ او المديريات والجامعات،
وذكر مدير األوقاا لالح جود ا ه قد تب جمع حوالي لا مليون شيقل خالل ش ر
رمضان للالح اهل ا في قطاع غزة الم كوب ،وب ذا تكون ج ين في المرتبة الثالثة بين
محافظات الوطن ،وما زال المواط ون يقدمون على التبرع سواء بالمواد العي ية او الماء.
حيث ان الحكومة لدي ا االليات لتوفير المستلزمات الم اسبة والطارلة بالت سيق مع الج ات
الخالة في القطاع سواء من ماء او دواء او طرود تموي ية.
تلقى حمالت الدعب والم الرة ألهل ا في غزة ،في مختلا م اطق وبلدات محافظة الخليل،
اسعا من مختلا المستويات ،سواء على مستوى المؤسسات العاملة على جمع
إقباال و ً
التبرعات أو تلك المتبِرعة من شركات وملا ع ،أو المواط ين أ فس ب بمختلا فلات ب

وأعمارهب.

أم ية واحدة مع اختالا من يتم اها .. .سواء كان ذلك طفال يبلغ من العمر  4أعواب بترت
احدى ساقيه وفقد احدى عي يه ...أو طفلة تبلغ من العمر  1س وات استغرقت الطواقب
الطبية ساعات طويلة ل زع الشظايا المغروسة بجسدها البريء ...،أو رجل ذا إلابة

متوسطة لك ه لب يقو على فراق عاللته

ووفقًا لما ذكر موقع "ميديكال يوز توداي" قال عن بروفيسور رفاييل كاليش رليسمركز
تلوير األعلاب في مركز أبحاث العلوب العلبية ،فإن مشاعر الخوا سواء في اإل سان
أو الحيوان ،هي مشاعر ضرورية للحة وبقاء الفرد

322

التركيب نظ ار لـ
التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

و اشد رليذ البلدية محمد العملة جماهير شعب ا ضرورة اال ضماب الى حمالت

8/8

3

محليات

8/1

1

محليات

8/11

1

محليات

وعيا بأهمية دعب الم تج الوط ي ومقاطعة الم تج االسراليلي،
الفلسطي ي بات أكثر ً
مؤكداً أن حملة المقاطعة باتت أوسع وأكثر جدية نظ ار لوجود ت سيق بين كافة

8/8

8

محليات

استقر الج يه االسترلي ي قرب أد ى مستوى في أربعة أش ر أماب العملة االميركية

8/13

11

تتمات

وقال ريفتين إ ه نظ ار ألن الدخان ال اجب عن قذالا إب  111تتالشى بسرعة أكبر

8/11

18

االقتلادية

أبو عمر مطر لاحب مكتب للعقارات أوضح ل"الحياة االقتلادية" أن أزمة

8/11

18

االقتلادية

وخلولا من دمرت م ازل ب عن مستقبل ب في ظل الوضع
ويتساءل ال ازحون
ً
المأساوي الذي يعيشو ه في مدارذ األو روا نظ ار لتزايد اعدادهب ،دون أن يجدوا

8/1

23

الرياضية

نظ ار للظروف العليبة التي يعيش ا شعب ا الفلسطي ي بشكل عاب  ،وأهل ا

8/13

23

الرياضية

حمادة  ،هو شقيق العب إسالمي قلقيلية والم تخب الوط ي "سامح مراعبة"

التبرعات والمساعدات من اجل التخفيا عن أب اء شعب ا الحبيب في غزة نظ ار
لألوضاع اال سا ية اللعبة التي يعيش ا المواط ون جراء العدوان االسراليلي.
وقدب م سق الحملة

مؤكداً أن االحتالل ضرب كل القطاعات في غزة خالل العدوان ،وأن القطاع الذي
سجل أكبر إ جاز هو القطاع اللحي ،نظ ار للدعب الكبير من و ازرة اللحة

والحكومة

الج ات ذات العالقة.

أمذ مع استمرار ضغوط البيع بعد يوب من تلميح ب ك ا جلت ار المركزي إلى أ ه ال
يتعجل رفع أسعار الفالدة نظ ار لضعا مو األجور
من دخان الفوسفور األبيض فإنه كان يتعين استخداب المزيد م ا.

السكن قالمة قبل الحرب نظ ار لتوقا اإلعمار بفعل م ع إسراليل إدخال مواد

الب اء

من يطمل ب.

اما وتقدي اًر لدماء ...فقد قرر
المقاومون اللامدون في غزة العزة واإل تلار ،واحتر ً
مجلذ إدارة اإلتحاد تأجيل بطولة الكاتا لجميع الفلات العمرية

المعتقل في سجون االحتالل  ،ورحيله عن اإلسالمي يعتبر مخس اًر كبي اًر  ،نظ ار

لكو ه قاد اًر على تحقيق إضافة كبيرة للفريق
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التركيب ولو

التاريخ

رقم

الصفحة

الجملة التي ورد فيها التركيب

عنوان

الصفحة

8/1

18

االقتلادية

8/3

11

الرياضية

11/8

15

و ت

حيث أكد أن الضفة وغزة مولولتان بشبكة احتياطية تب تفعيل ا في محاولة لضمان
بقاء غزة مولولة ولو جز ًليا مع العالب الخارجي

وأضاا العويوي أن هذ الحملة تعتبر الحد األد ى للمشاركة والشعور تجا األهل في
غز  ,وحياهب على لمودهب وتضحيات ب ,كما تم ى على جميع أ دية فلسطين,
المبادرة إلى مثل هذ الحمالت التي تسا د وتساعد ولو بالشيء القليل تجا األهل في

غزة
و
و
آ
ك

ش ص هددو أكث  غ همهمأو ئك ذ  و أوق ً طو  أ ك  غ 
د و  أصول وب
 ل ه أش  ش س د ك وكذ ك ش ص
ب ش  ش س إ زك ت
 ظ ً أ " ش  غ  
و أوك
"د"".
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