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مقدمةال  



 المقدمــة العاّمــة
 

بطبيعة غنية باملوارد تكفي حاجة مجيع الكائنات احلية اليت تعيش عليه، فالطبيعة لو توزع كوكب األرض يتسم  

والتكوين ثرواهتا على الدول بالتساوي، حيث جند أن املوارد املختلفة يف األرض تتباين يف األرض تبعا للمناطق واملناخ، 
مدى التاريخ، تأثرت مبرور آالف السنني وأحدثت تغريات طبيعية باإلضافة  ، والعوامل الطبيعية واإلنسانية علىاجليولوجي

 إىل عوامل أحدثها التطور احلضري مؤخرا.

استيقظ العامل متأخرا فوجد نفسه على حافة هاوية، فاملوارد الطبيعية املتجددة تلقائيا اضمحلت ويف طريق الزوال 

من أنواع النباتات بدأت  آالفيوانية تدنت بشكل خميف وكذلك ومئات احليوانات انقرضت ، الثروات السمكية واحل
باإلضافة إىل التلوث الكبري الذي شهدته خمتلف املدن حول العامل نتيجة التصنيع والتزايد املستمر يف أعداد ختتفي، 

يف استغالل الطبيعة، والطبيعة واحلياة حتذر من استمرار الفوضى  ةئالبياألخرية أصوات علماء  اآلونةفتعالت يف السكان، 
م والذي وضع 1992م وقمة األرض عام 1982م، نريويب عام 1972وتوالت املؤمترات منها مؤمتر ستوكهومل عام 

 ملكافحة األضرار اليت تؤثر على العامل بعد أن أصبح مهددا بالزوال.تتضمن بنودا  21جمموعة مقررات يف مفكرة القرن 

أصبحت التنمية املستدامة حتتل مكانا بارزا على املستوى احمللي والدويل، ومن منذ التسعينات من القرن العشرين 

أهم اهتمامات خمتلف احلكومات وقد أصبحت التنمية املستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف يف توزيع 
أهم النتائج اليت جاءت هبا  تعترب مشاريع األحياء املستدامة منحيث  مكاسب التنمية والثروات بني األجيال املختلفة

اعتمد هذا النوع من املشاريع يف كثري من الدول خاصة الصناعية منها واليت تسعى من خالهلا إىل  وقد التنمية املستدامة،
 تقليص التأثريات الصناعية على البيئة وحتسني وضعيتها.

سكن  300( حي اختيار مدينة عني البيضاءوللوقوف على حقيقة البيئة احلضرية والطبيعية يف املدن اجلزائرية مت 

سنة   نسمة 127346اليت قدر عدد سكا�ا بـ نة على مستوى والية أم البواقي و أهم مديتعترب أكرب و  اليت احلمالوية)
من حيث الثقل الدميوغرايف الذي يلعب الدور الرئيسي يف عدم قدرة الدولة على توفري مجيع احتياجات السكان  2011

اليت  اخلدماتعدد التجهيزات و بور وكذا حجم و باإلضافة إىل موقعها املهم الذي يتوسط اإلقليم مما جيعلها منطقة ع
الوالية، كل هذا أدى إىل اختالل توازن بيئتها احلضرية   اليت تقدم خدمات على مستوىتضمها مدينة عني البيضاء و 

عمرانية)، كل هذه العوامل ية و جراء تدهور العوامل املؤثرة فيها داخل جمال مدينة عني البيضاء ( عوامل طبيعية، دميوغراف
دئ األساسية للتنمية من املبااليت تعترب  امليكانيزمات أدت بنا إىل اختيار دراسة وضعية البيئة احلضرية ملدينة عني البيضاءو 

أوهلا تدهور الوضعية ن مشاكل أغلب املدن اجلزائرية، و كذا مدينة عني البيضاء بصفة خاصة كو�ا تعاين ماملستدامة و 
 .البيئية للمجال احلضري

 

  أ
 



 ةــــــاالشكالي
 

ول مستمر نتيجة تنامي املتطلبات املعيشية والتمدن املتسارع، مما يستدعي التحكم باملتغريات البيئة احلضرية يف حت
التنقل وخدمات البىن التحتية واستدراك آثارها للحفاظ على نوعية احلياة يف بيئة سليمة، فاستعماالت األرض ومتطلبات 

يما بينها سلبا أو إجيابا، كاملة مع بعضها، إذ أ�ا تتفاعل فوالبيئية مجيعها مواضيع متوالنشاطات االقتصادية واالجتماعية 
 وتسهم يف نوعية البيئة املعيشية والتناسق والتوازن البيئي والعمراين والنمو املستدام.

عدم توفر ،و  لألحياءمدينة عني البيضاء تعيش عدة مشاكل عمرانية و املتمثلة يف التطور الغري عقالين  إن 
عدم وجود ختطيط  إىلتكون يف بعض احلاالت معزولة ،و ترجع هذه املشاكل  أحياء،مما خلق  إليهاشبكة النقل للوصول 

 أهدافختطيط منو عمراين ملدينة عني البيضاء مل يتم التفكري فيه وفق  أنجند  فإنناذلك  باإلضافةإىلمتوازن و منسجم ،
 .هذا املفهوم مل يتم دجمه بعد يف التخطيط العام للمدن أن التنمية العمرانية املستدامة ،حيث

، ارتأينا إىل اختيار ينةتغريات أثرت على احلياة يف املد وانطالقا مما تشهده البيئة احلضرية يف السنوات األخرية من 
حتسينها وحتقيق استدامة مدينة عني البيضاء لدراسة وضعية البيئة احلضرية هبا ودراسة إمكانية التدخل عليها من أجل 

 بيئية يف املدينة.

 وبالتايل ميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال اجلوهري التايل:

 ؟احلمالوية)سكن  300حي ( ماهي وضعية البيئة احلضرية يف مدينة عني البيضاء -
 ولتوضيح إشكالية البحث ميكن طرح التساؤالت التالية:

 املستدام يف حتسني وضعية البيئة احلضرية؟يساهم املشروع احلضري كيف  -

 ماهي املشاريع اليت تعتمدها السلطات احمللية حلماية البيئة يف مدينة عني البيضاء؟ -

 ب
 



 منهجية البحــث
على مجع املعلومات مث حتليلها واخلروج  ذلك باالعتماد، و االستقصائي الكمي التحليلي مت االعتماد على املنهج

 :ذلك وفق املراحل التاليةو ، مث تقدمي اقرتاحات بنتائج كخالصة

 مرحلة البحث النظري: •

،  جل إثراء موضوع البحثأهذا من ملراجع وعلى االنرتنت و احلة االطالع على خمتلف الوثائق و مت خالل هذه املر 
 كما مت االطالع على أهم اخلرائط الطبوغرافية و خمتلف البحوث املنجزة من طرف بعض الباحثني أو اهليئات الرمسية 

 :مرحلة البحث الميداني •

من  هي مرحلة تعتمد على اخلرجات امليدانية و االتصال املباشر باملصاحل و اهليئات املعنية من اجل االستفادة
 :إجراء مقابلة مع خمتلف املصاحل واهليئات التاليةذلك عن طريق ف و خربات املسريين حول املدينة، و معار 

 مديرية البيئة لوالية أم البواقي. -
 مديرية التخطيط ومتابعة امليزانية لوالية أم البواقي. -

 مديرية البناء والتعمري لوالية أم البواقي. -
 لبيضاء.املصلحة التقنية لبلدية عني ا -

 شركة اهلندسة املعمارية ملدينة أم البواقي. -

ما إذا كانت خمتلف جل معرفة أذلك من املتعلقة مبوضوع البحث و اهلدف من هذه املرحلة هو تكملة املعلومات و  

 اهليئات تأخذ مبدأ التنمية املستدامة يف مشاريعها احلضرية.

 مرحلة تحرير الكتابة: •

يف شكل  ترمجتهاا مبا خيدم البحث مث معاجلتها و ترتيبهواملعطيات املتحصل عليها و هي مرحلة فرز املعلومات 

 .خمططاتجداول  خرائطو 

 : لة البحثهيك •

فصول منظمة  ضوع مت وضع خطة عمل تتضمن أربعة جل اإلجابة عن التساؤالت املطروحة يف إشكالية املو أمن

 :يليكما

 املستدامة.مفاهيم عامة حول البيئة والتنمية :الفصل األول

 الدراسة التحليلية ملدينة عني البيضاء.: الفصل الثاني

 .حول األحياء املستدامة دراسة أمثلة :الفصل الثالث

 دراسة خمطط التناسق احلضري ملدينة عني البيضاء+ منطقة التدخل.: الفصل الرابع

 ج 
 



 منهجية البحــث
ليت واجهتنا يف إمتام هذا الصعوبات اأن نذكر وكغرينا من الباحثني والدارسني املشاكل و  يف األخري ال يفوتناو 
 يف:تتمثل و البحث 

 شساعة املوضوع حيث تصعب السيطرة على كل اجلوانب املتعلقة بالبيئة احلضرية. -
 .واملعطياتنقص البيانات  -

 حتفظ بعض املديريات يف إعطاء املعلومات وجهل البعض اآلخر بأهم املعطيات البيئية. -
 ضيق الوقت.  -

 :الدراسةالهدف الرئيسي من  •

إليه املدينة بسبب  لتآاء بالذات إىل الوضع السيئ الذي ملدينة عني البيضرجع سبب اختيارنا هلذا املوضوع و ي
، باإلضافة إىل التهميش الذي تعرفه أهداف التنمية املستدامةأسس و التوسعات العشوائية وعدم األخذ بعني االعتبار 

 ء الوضع البيئي يف املدينة.بعض األحياء يف املدينة وهذا ما زاد من سو 
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:مفاهيم عامة حول البيئة الفصل األّول

 والتنمية المستدامة

 تمهيد

I- مفهوم البيئة 

II- يةر تعريف البيئة الحض 

III- أهم المشكالت البيئية الحديثة 

IV- تاريخ التنمية المستدامة 

V- التنمية الحضرية المستدامة 

VI- مفهوم المشروع الحضري 

VII- المستدامةالمدينة 

VIII- الحي المستدام 

IX- البيئة والتهيئة الحضرية في الجزائر 

 الصة الفصلخ
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 تمهيد

عرفت البيئة يف العامل تغريات كبرية تسببت من جهة يف تعرض سكان العامل للعديد من األخطار الطبيعية 

باإلضافة إىل األضرار الكبرية اليت مست الكائنات احلية األخرى سواء احليوانية أو النباتية، كما أ�ا دفعت العلماء واخلرباء 

أصحاب القرار يف احلكومات وذلك ألخذ  اهتماماتمن من ضلدق ناقوس اخلطر حيث أصبح موضوع البيئة 

اإلجراءات الالزمة للحد من مشاكل البيئة من جهة أخرى،هذا ما ساهم يف ظهور مصطلح التنمية املستدامة الذي 

 يسعى إىل احتواء مشاكل البيئة وحماولة إجياد حلول هلا.

يئة والتنمية املستدامة، كما سنعرض خمتلف سنتعرض يف هذا الفصل إىل شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة بالب

املؤمترات العاملية للتنمية املستدامة وخمتلف القوانني واإلجراءات اليت اختذهتا اجلزائر كمحاولة منها لتطبيق وجتسيد مبدأ 
 التنمية املستدامة يف التهيئة احلضرية.
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 ـمفاهيم عاّمة حول البيئة والتنمية المستدامةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األّول ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

I /1:مفهوم البيئة 

م تعريفا للبيئة بأ�ا حماولة لفهم العالقات بني 1970عام  Billingsبيلينكزلقد اقرتح العامل االنكليزي 
النباتات و احليوانات واحمليط الذي تعيش فيه، ومن ضمن هذه األحياء اإلنسان لذلك فالبيئة بالنسبة لإلنسان هو 

ل منطقة كبرية جدا وقد تضيق الوسط أو اجملال املكاين الذي يعيش فيه ويتأثر به ويؤثر فيه.هذه اجملال قد يتسع ليشم
 ليشمل منطقة صغرية جدا ال تتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه.دائرته 

: " اإلطار الذي يعيش فيه و حيتوي على الرتبة واملاء واهلواء، وما يتضمنه كل عنصر من هذه فالبيئة بالنسبة لإلنسان
وما يسود هذا اإلطار من مظاهر شىت من طقس ومناخ العناصر الثالثة من مكونات مجادية، وكائنات تنبض باحلياة. 

 ورياح وأمطار وجاذبية مغناطيسية...اخل، ومن عالقات متبادلة بني هذه العناصر.

يتضمن مفهوم البيئة كل العناصر الطبيعية سواء كانت حية أو غري حية( البيئة البيوفيزيائية) والعناصر املشيدة، أو اليت 

دة، واللتان تكونان وحدة متكاملة، ومتثل تفاعله املستمر مع البيئة الطبيعية والبيئة املشيأقامها اإلنسان من خالل 
االرتدادية النامجة عن هذه التفاعالت، شبكة بالغة التعقيد،  أوالعالقات القائمة بني اإلنسان والبيئة، والتفاعالت الراجعة 

سط الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثرا ومتأثرا بشكل يكون معه الو وعندما نقول البيئة فإننا يف الواقع نقصد كل مكونات 
 ونفسيا. فسيولوجياالعيش مرحيا 

وعن الظروف والعوامل اليت تعيش فيها الكائنات احلية، فاحلديث عن مفهوم البيئة إذن هو احلديث عن مكوناهتا الطبيعية 
العناصر الطبيعية واحلياتية اليت تتواجد حول وعلى  يف الوقت احلاضر على أن كلمة "بيئة" تعين كلوعليه يتفق العلماء 

سطح الكرة األرضية، فالغالف الغازي ومكوناته املختلفة، واملصادر الطبيعية، والطاقة ومصادرها، والغالف املائي وما 

ي بداخله، وسطح األرض وما يعيش عليها من نباتات وحيوانات، واإلنسان يف جتمعاته املختلفة كل هذه الناصر ه

 مكونات البيئة.

1-I- 2:التعريف الدولي للبيئة 
م هو " البيئة هي جمموعة من النظم 1978م وتبيليسي 1972هو التعريف الذي أقر يف مؤمتر ستوكهومل 

الطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى، واليت يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها 

 نشاطهم".

.50 ،10، 9، ص2007عادل مشعان ربيع، هادي مشعان ربيع، أمحد حممد ربيع، الرتبية البيئية، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  1 
 .164، ص 2011زينب منصور حبيب، املعجم البيئي، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  2
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2-I- :مكونات البيئة 

ليس هناك من اختالف كبري بني الباحثني فيما يتعلق مبكونات البيئة من حيث املضمون وإن اختلفت املفردات، 

م يؤكد على أن البيئة هي كل شيء حييط باإلنسان، 1972أو اختلف عدد هذه املكونات. فهذا مؤمتر ستوكهومل عام 
للبيئة ميكن تقسيم البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان مؤثرا ومتأثرا إىل قسمني مميزين ومن خالل هذا املفهوم الشامل الواسع 

 مها:

1-2-I :البيئة الطبيعية 

ويقصد هبا كل ما حييط باإلنسان من ظواهر حية وغري حية وليس لإلنسان أي أثر يف وجودها، وتتمثل هذه 

والرتبة والنباتات واحليوانات. وال شك أن البيئة الطبيعية هذه  الظواهر أو املعطيات البيئية يف البنية والتضاريس واملناخ
 ختتلف من منطقة إىل أخرى تبعا لنوعية املعطيات املكونة هلا.

2-2-I-  :البيئة البشرية 

ويقصد هبا اإلنسان واجنازاته اليت أوجدها داخل بيئته الطبيعية، حبيث أصبحت هذه املعطيات البشرية املتباينة 
لتقسيم البيئة البشرية إىل أمناط وأنواع خمتلفة، فاإلنسان هو ظاهرة بشرية يتفاوت من بيئة ألخرى من حيث عدده جماال 

 1.وكثافته وسالالته ودرجة حتضره وتفوقه العلمي مما يؤدي إىل تباين البيئات البشرية
 2للبيئة شقني: طبيعي ومشيد.وهناك تصنيف آخر ملكونات البيئة ال خيتلف كثريا عن التصنيف األول، ويرى أن 

: وتتألف من األرض وما عليها وما حوهلا من املاء واهلواء، وما ينمو عليها من نباتات وضروب البيئة الطبيعية •

سابقا على تدخل اإلنسان وتأثريه، املقصود وغري املقصود يف البيئة، كما يقع احليوانات وغريها منوا ووجودا طبيعيا 
، وهذه مجيعا متثل الطبيعية الرتبة واملعادن ومصادر الطاقة واألحياء( مبا فيها اإلنسان) بكافة صورهاضمن نطاق البيئة 

 املوارد اليت أتاحها اهللا لإلنسان ليحصل منها على مقومات حياته.

تجهيزات وتتألف من املكونات اليت أنشأها ساكنو البيئة الطبيعية (الناس)، وتشمل كل املباين وال البيئة المشيدة: •

واملزارع واملشاريع الصناعية والطرق واملواصالت واملطارات واملوانئ إضافة إىل خمتلف أشكال النظم االجتماعية من 

 عادات وتقاليد وأعراف وأمناط سلوكية وثقافية ومعتقدات تنظم العالقة بني الناس.
 نتاج تفاعله واستغالله ملوارد بيئته الطبيعية". ويقصد هبا أيضا: " كل ما أضافه اإلنسان من عناصر ومعطيات بيئية متثل

 ، ومنط الكثافة السكانية من ناحية أخرى.تالف درجة التحضر البشري من ناحيةوتتباين البيئة املشيدة تبعا الخ
 فإذا ما أخذنا املستوى احلضاري والتقين نستطيع أن منيز بني:

 .18، ص 1997زین الدین عبد المقصود، البیئة واإلنسان(دراسة في مشكالت اإلنسان مع البیئة)، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 1
 .20زین الدین عبد المقصود، مرجع سابق، ص  2
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 وتقنية عالية الكفاءة متكنه من استغالل موارد البيئة مبا  بيئات متحضرة متقدمة، ميلك اإلنسان فيها قدرة علمية

ورغباته، وتربز فيها اجيابيته، وهي اجيابية مقبولة أو بنائية إذا ما سخر اإلنسان إمكاناته وقدراته يف  حيقق طموحاته
ريية إذا ما استغالل موارد بيئته دون استنزاف أو تدهور. ولكنها تكون اجيابية غري مقبولة بل مرفوضة أو تدم

 سخر إمكاناته مبا يؤدي ويسهم يف استنزاف وتدهور موارد البيئة.

  بيئات نامية أو متخلفة، اإلنسان فيها ذو قدرات علمية حمدودة وتقنية بدائية يقلل من قدرته على استغالل

 موارد بيئته ومن مث كثريا ما يقف موقفا سلبيا أمام حتديات البيئة الطبيعية.

والصيد البدائي،  وااللتقاطصورة البيئات املشيدة بني بيئة اجلمع تباين املستوى احلضاري والتقين تتباين  وعلى ضوء درجة

وبيئة الرعي البدائي وبيئة الزراعة البدائية، وبيئة الرعي التجاري(املتطور) وبيئة الزراعة الكثيفة والتجارية، وبيئة الصناعة 

 ليت تكسب البيئة املشيدة مالحمها اخلاصة هبا.والتجارة وغريها من األنشطة البشرية ا

نا الكثافة السكانية كمعيار للتمييز بني البيئات املشيدة، فإننا نستطيع أن منيز بني البيئات املكتظة بالسكان خذا ما أذوإ

على ضوء درجة الكثافة السكانية تتباين أنشطة اإلنسان و طموحاته يف استغالل موارد ذ وبني البيئات القليلة سكانيا.إ
يا مييل النشاط البشري بصفة عامة أن يكون نشاطا معتمدا على األيدي العاملة بيئته، ففي البيئات املكتظة سكان

بالدرجة األوىل، والعمران كثيفا ومتقاربا، بينما يف البيئات القليلة سكانيا وتتوفر فيها مقومات اإلنتاج مييل فيها النشاط 
 والعمران فيها قليل الكثافة ومتباعد.الت امليكانيكية احلديثة،آلعلى ا األوىلالبشري أن يكون معتمدا بالدرجة 

تعكس مظاهرها ومعطياهتا استجابة ذ ترمجة صادقة لدرجة التفاعل بني اإلنسان وبيئته،إ -حبق –وتعترب البيئة املشيدة 

ة البيئة الطبيعية لتأثريات اإلنسان وقدراته التقنية من ناحية، ويف نفس الوقت تعكس درجة صعوبة البيئة وحتدياهتا أو درج

 سهولتها ويسرها من ناحية أخرى.
كره أن البيئة املشيدة اليت ترتبط أساسا باإلنسان تتصف بالديناميكية والتغري املستمر بعكس البيئة الطبيعية ذومما جيدر 

وبشكل سريع  خرآلاليت تتسم بالثبات النسيب والتغري البطيء جدا. ومن مث فإن خصائص البيئات املشيدة تتغري من وقت 
 1ي حققه اإلنسان.لذتبعا للتغري والتطور العلمي والتقين ا ناأحيا

II /تعريف البيئة الحضرية: 
"هي مناطق يشيد عليها اإلنسان مبان وطرق وجسور وقنوات اروائية ومناطق صناعية ومناطق خضراء مبا يغري 

عالية مما يتطلب إجياد طرق املعاجلة من طبيعة استخدام األرض ويؤدي إىل ظهور مواد أو ملوثات طبيعية وصناعية بكثافة 

 1امللوثات".لهذه 

 .26، 25 الدين عبد املقصود، مرجع سابق، صزين  1
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 االختصاص"البيئة احلضرية هو مصطلح معقد وصعب التعريف، بصفة عامة وإمجالية، ميكن تعريف البيئة احلضرية بأ�ا 

ات ي يدرس جمموع املشاكل البيئية يف الوسط احلضري، هتدف إىل تنظيم الرهانات البيئية بإدراجها يف السياسلذا
 ثارها وحتسني إطار احلياة للسكان.آاإلقليمية لتحديد 

البيئة احلضرية تقارب بني الرهانات البيئية واحلياة يف املدينة، متثل مقاربة انتقالية جملموع املواضيع اليت تعرف إطار حياة 
 2حملي، مواطنة،.." ة اقتصادمستدام يف املظهر احلضري: سكن، نقل، عمران، حميط،

 يئة الحضريةعناصر الب: 
 ميكن حتديدها يف جانبني رئيسيني مها:

 :كل ما استطاع اإلنسان أن يصنعه كاملسكن وامللبس ووسائل النقل واألدوات واألجهزة اليت   الجانب المادي

 يستخدمها يف حيلته اليومية.

 :فيشمل عقائد اإلنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره وثقافته وكل ما تنطوي عليه نفس اإلنسان  الجانب غير المادي

 3داب وعلوم تلقائية كانت أم مكتسبة.آمن قيم و

III /أهم المشكالت البيئية الحديثة: 
و التكنولوجي إىل ظهور العديد من  االقتصادينسان مع البيئة والتطور لقد أدى التعامل غري العقالين لإل

 4املشاكل البيئية ميكن إجيازها يف ثالث مشكالت رئيسية هي:

 السكاين. االنفجارمشكلةال:أوّ 

 تقسم إىل نوعني رئيسيني: هذهمشكلة التلوث و ا:ــثاني

 تلوث اهلواء -أ                 / التلوث المادي ويشمل:1

 تلوث املاء. -ب 

 تلوث الرتبة. -ج   

 اء والدواء.لغذتلوث ا -د   

 (المعنوي) ويشمل:/ التلوث غير المادي2

 التلوث الكهرومغناطيسي. - أ

 .172زينب منصور حبيب، مرجع سابق، ص  1
2 Rahim Aguejdad ,Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité et  la reconstitution des trajectoires 
à la modélisation prospective, Thèse de doctorat, 2009, p 96 ,97. 

 .162،163زينب منصور حبيب، مرجع سابق، ص  3
 .39، ص 2004راتب مسعود، اإلنسان والبيئة (دراسة يف الرتبية البيئية)، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 4
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 التلوث السمعي(الضوضاء).-ب

 موارد البيئة. مشكلة استنزافا: ــثالث

 املشكالت جند:هذه باإلضافة إىل 

الدول الفقرية جوعا: ويؤثر على الرتبة مما يهدد األمن اء مما يؤدي إىل موت أعداد كبرية من األفراد يف لغذنقص ا -1

 ائي ويزيد من الفقر.لغذا

نقص املياه وتلوث مصادرها احلالية مما يؤثر على اإلنتاج الزراعي والصناعي ويف توفر مياه الشرب الضرورية  -2

 للسكان.

أن استخدامها يزيد من  احلصول على الطاقة واستخدامها، حيث يالحظ أن مصادر الطاقة تتناقص بسرعة كما -3

تلوث املاء واهلواء، إضافة إىل عدم حدوث أمن سياسي يف املناطق املنتجة للبرتول مما يؤثر يف استخدام املتبقي 
 منها.

الكربون وغازات الدفيئة اليت تسبب ارتفاع حرارة األرض مما  أكسيدغاز ثاين  إنتاجإن حرق الوقود يزيد من   -4

 يؤثر سلبا يف املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

 تزايد سقوط األمطار احلمضية اليت قد تؤدي إىل تلف بعض األنظمة البيئية واملباين يف املدن الصناعية. -5

 فقدان التنوع احليوي يف الغابات واألنظمة البيئية املختلفة. -6

 1إنتاج كم هائل من املخلفات الصناعية الضارة بالبيئة.  -7

1-III- 2:مشاكل المدن على المستوى المحلي 
اجلزائر من الدول املهددة باملشاكل اإليكولوجية سواء على مستوى استنزاف املوارد واملصادر الطبيعية اليت تتناقص كل 

اجلوفية واجلفاف، مشاكل النقل ومشاكل الضبحان يف املدن سنة واجتياح التعمري لألراضي الزراعية، وتلويث املياه 
الكربى ( اجلزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة) مفعول األمراض املزمنة واألوبئة واألمراض املعدية واملائية، مستويات التصحر 

لثورة الصناعية بعد من الرتاب الوطين، أما بالنسبة للصناعة فقد أخذت اجلزائر على عاتقها شعار ا %87اليت جتاوزت 
التسعينات وأمثرت هذه التجربة على بناء قاعدة صناعية على مستوى املدن اجلزائرية وعلى إثر الشكل املتسارع لعمليات 

التنمية والتصنيع والنمو الدميوغرايف ترتب عنه حالة الالتوازن اإليكولوجي مما أمثر عنه عدة مشاكل من تلوث املدن واملياه 
نزاف املناطق الفالحية عن طريق التوزيع العمراين والذي عادة فوضوي وتدهور األوساط العمرانية اجلماعية، اجلوفية واست

.26،27، ص ص، 2008إميان حممد غيث، مىن حسني دهيبة، اإلنسان والبيئة، دار الفكر للنشر والتوزيع،األردن،   1 
ذكرة ماجستري، جامعة مخيسي منصور، التلوث بالنفايات الصلبة يف اجملال احلضري بني التشريع وعملية التخلص منها، دراسة ميدانية يف أحياء مدينة املسيلة، م 2

 .25،26،ص ص، 2009العريب بن مهيدي، 
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األوبئة داخل املدن  وفدم األساليب التقنية يف الصيانة واملتابعة هذه وزاد من حالة التدهور الذي له دور أساسي يف انتشار 

ات قنوات الصرف الصحي ومياه الشرب مما اجنر عنه ظهور األمراض املتعلقة كنوعية املواد نتيجة عوادم السيارات، وتداعي
 باملياه. 

2-III- مشاكل البيئة في مدينة عين البيضاء: 
مدينة عني البيضاء تعاين من جمموعة كبرية من املشاكل خاصة يف أن بعد احملادثة اليت أجريناها يف مديرية البيئة توصلنا إىل 

من جراء عدة نقائص يف تسيري النفايات احلضرية الصلبة، كاالختالل املوجود يف النظام احلايل،  جمال التلوث احلضري،

سواء كان يف وسائل اجلمع و النقل أو يف طريقة املعاجلة و التخلص ، هذا ما يؤدي إىل التأثري على املظهر العمراين و 

ة أخرى غياب اإلعالم و التوعية للسكان خبطورة هذه اجلمايل للمدينة و البيئة و احمليط و كذا صحة السكان. من جه

 .الظاهرة اليت أصبحت صورة يومية لدى سكان مدينة عني البيضاء

 POS عضو يف جلنة مناقشة خمططات باعتبارهاتؤخذ بعني االعتبار ،  أسس التنمية املستدامة -

،PDAUبالتايل فان املديرية تعطي حتفظاهتا يف إطار التنمية املستدامةو. 
فيما خيص التلوث الصناعي يف مدينة عني البيضاء فهو غري موجود، الن الطابع الغالب يف املدينة هو طابع خدمايت، 

 .حيث أن املدينة ال حتوي مصانع احلديد أو الزنك املسببة للتلوث
الالئق، وال حميط نظيف، و  أما بالنسبة للتلوث الناتج عن النفايات، فاحلالة الراهنة للنفايات يف املدينة ال تعطي املنظر

هذا يرجع إىل عدم تنظيم مناطق الرمي و عدم احرتام  أوقات الرمي من طرف السكان، و عدم احرتام أوقات اجلمع من 
  .طرف املسؤولني

 .يكون التوسع مثايل إذا طبقت فيه مبادئ التنمية املستدامة، و هذا يكون باالعتماد على الطاقة املتجددة -

 :ريع مستقبلية مبدينة عني البيضاءهناك عدة مشا

 .كلم على تقاطع الطرقات يف اجلنوب الشرقي للمدينة، مبحاذاة السكة احلديدية7مشروع مركز الردم، يقع على مسافة •

 .للمدينةعاجلة املياه يقع يف اجلنوب الشرقي ملمركز •
 .مركز إلنتاج الطاقة الكهربائية بتحويل الغاز•
• Décharge controlee 

حملية، أبدى موظفو املديرية استغرابا حول ماهية  21ويف سؤال آخر عن ما إذا كانت مدينة عني البيضاء متتلك مفكرة 

 املفكرة.

 :أما يف ما خيص حمادثة مع مكتب النظافة كانت أجوبتها كاآليت
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بإجراء  مقابلة شخصية مع املكتب إن موضوع التنمية العمرانية املستدامة اهتم به كثريا يف اآلونة األخرية ، لذا قمنا 

 :البلدي للنظافة و هذا من اجل معرفة نسبة التلوث املوجود يف مدينة عني البيضاء، فكانت إجابتهم كما يلي

أوال انه توجد ثالث مستويات فيما خيص التلوث ،إذ يوجد التلوث اهلوائي ،والتلوث املائي ،والتلوث الناتج عن املخلفات 

 . الصلبة

 فصل يف جند ولكن املصانع، غياب إيل راجع وهذا ضعيف فهو البيضاء عني مدينة يف اهلوائي التلوث خيص فيما أما

 يرجع فانه املائي والتلوث ،عنابة خاصة األخرى املدن من اآلتية األدخنة نتيجة وهذا اهلوائي التلوث ظاهرة تظهر الصيف
 .السامة األمطار إىل يرجع فانه املائي السامة،والتلوث األمطار إىل

 :نوعني فيه وتوجد املتوسط، فوق فتقديره الصلبة املخلفات من الناتج للتلوث بالنسبة أما

 . املنزلية النفايات من الناتج التلوث -

 . البناء بقايا من الناتج التلوث -

IV-تاريخ التنمية المستدامة: 
الل النصف األول من القرن العشرين غابت الرؤية اإلسرتاتيجية عن الفكر التنموي وأفتقد كم املعرفة العلمية خ

 يفوتفهم عالقة اإلنسان باألرض بدأ ربط تنمية املوارد الطبيعية مبفاهيم اإلدارة البيئية تدرجييًا وتكونت جذور التفكري 
سبعينات بدأ مفهوم البيئة يف اختاذ جمال أوسع يشمل جودة البيئة واملاء التنمية املستدامة وهكذا فإنه خالل فرتة ال

والرصد البيئي ويعد برنامج جودة اهلواء يف الكويت من األمثلة املبكرة) والبيئة البحرية وحدثت بالتايل نقله  ،واهلواء...اخل
والتجارة والنقل جزءًا ال يتجزأ من تفكري حيث أصبح تأثري التطورات يف الصناعة والزراعة  يكبرية يف اإلطار املفاهيم

حقبة الثمانينات حيظى مفهوم التنمية املستدامة بالقبول على املستوى العاملي وقدم تقرير جلنة "برانت  ففياإلدارة البيئة 
مستقبلنا املشرتك التعريف األكثر استخداما ملفهوم التنمية املستدامة الذي ينبغي أن  1987عام (Brundtlant)الند" 

يسعى إىل حتقيق متطلبات احلاضر دون أن يكون ذلك على حساب قدرة األجيال القادمة على أن حيقق متطلباهتا 
لتوسيع نطاق احلوار عن اإلدارة البيئية يف وكنتيجة لذلك حدث حترك تدرجيي على املستوى العاملي خالل فرتة التسعينات 

اليت (WSSD)وانتهاء بالقمة العاملية للتنمية املستدامة  1992اجتاه التنمية املستدامة بدءًا من قمة ريودى جانريو 
وأتسع جمال النقاش يشمل موضوعات مثل مشكلة البطالة والفقر وأعباء الديون  2002سربج عام نانعقدت يف جوها

 1والتوظيف واملرأة إىل جانب قضايا تتعلق جبودة احلياة اليت يعيشها اإلنسان. والتعليم

1-IV- تعريف التنمية المستدامة: 
 .2،3ص، يط القرية املصرية يف ضوء املتغريات العاملية والعوملةحممد مصطفى اهلمشري، حممد فتحي عارف، حنو التنمية العمرانية املستدامة يف ختط 1

(http://faculty.ksu.edu.sa/hs/ArchCairo%202004%20Conference/Mohamed%20elhamashry.doc) 
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تعين تلبية حاجات احلاضر دون احلد من قدرة األجيال املستقبلية على تلبية حاجياهتا من خالل االستخدام املستدام 

للموارد الطبيعية جنبا إىل جنب مع النمو االقتصادي واالنسجام االجتماعي، كما يشرتط يف التنمية املستدامة احلرص 
ينبغي أن يبقى رصيد املوارد ذ ، إالدولة مع مرور الوقت أويئية للمجتمع على عدم تناقص الرصيد األساسي من املوارد الب

 الطبيعية من أجل حتقيق أدىن درجة من العدالة واإلنصاف لألجيال القادمة.

ملية صنع القرار وفيما توحد نظمنا االقتصادية والبيئية يف مة هو دمج البيئة واالقتصاد يف عوأهم شرط للتنمية املستدا

 1الفعلي يف حالة شباك تام، لتحقيق غاية مهمة وهي إضفاء طابع إنساين على الطبيعة.الواقع 

 خر اقتصادي.آلكما ميكن تقسيم مفهوم التنمية املستدامة إىل مفهومني أحدمها مادي وا

 :المفهوم المادي للتنمية المستدامة .أ 

تدهورها، أو تؤدي إىل تناقص جدواها املتجددة بالنسبة استخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو 

لألجيال املقبلة، وذلك مع احملافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غري متناقص من املوارد الطبيعية مثل: الرتبة واملياه 

 اجلوفية والكتلة البيولوجية.

 :المفهوم االقتصادي للتنمية المستدامة .ب 

د األقصى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية الرتكيز على احلصول على احل
 2ونوعيتها.

 
 

 

 

 

 

 

 

.19، ص 2009صربي فارس اهلييت، التخطيط احلضري، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،   1 
 ، ص2010ابراهيم بظاظو، السياحة البيئية وأسس استدامتها، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  2
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 المصدر: إنجاز الباحثة.

 : عناصر التنمية المستدامة01الشكل رقم 

يتضمن مفهوم 

 التنمية المستدامة

 

استعمال تكنولوجيا جديدة أنظف 
وأكفأ وأقدر على إتقان املوارد 

 

احلفاظ على البيئة من كل أشكال 

 التلوث

 انــاإلنس

 واردــالم

 ةـــــالبيئ

احملافظة على املوارد الطبيعية وعقلنة 

 استهالكها

تتعلق بالقرارات االقتصادية 
 والسياسية

 التكنولوجيا

افـــاإلنص  

إشراك السكان يف القرارات اليت تؤثر 
على حياهتم سياسيا، اقتصاديا، 

 اجتماعيا وبيئيا

 اإلدارة

 /إنصاف األجيال البشرية القادمة1
/ إنصاف األجيال البشرية احلالية 2

(العدالة يف احلصول على املوارد الطبيعية، 
 اخلريات االجتماعية واالقتصادية.
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التنمية املستدامة بأ�ا : " ضرورة ترك كل ما يلزم لألجيال القادمة للحصول على  Solowكما يعرف االقتصادي ساالو

 1مستوى حياة أفضل من مستوى حياتنا واليت بدورها تسعى لنفس الشيء لألجيال اليت تليها".

2-IV-:أبعاد التنمية المستدامة 
 تتضمن التنمية املستدامة أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها وتتمثل يف:

1-2-IV- :األبعاد االقتصادية 

حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية: جند أن نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية يكون  .1
 أعلى بأضعاف من نصيب الفرد يف البلدان النامية.

 ضر هبا.تغيري أمناط استهالك املوارد الطبيعية بشكل ال يإيقاف تبديد املوارد الطبيعية:  .2

مسؤولية الدول املتقدمة عن التلوث وعم معاجلته: االستهالك االكرب للموارد الطبيعية والتصنيع يف البلدان املتقدمة  .3

 ساهم يف زيادة التلوث بكل أنواعه، لذا فهذه الدول حتمل على عاتقها مسؤولية خفض هذه الظاهرة و ومعاجلتها.

تعتمد على ذاهتا لتنمية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل تقليص تبعية الدول النامية وذلك جبعلها  .4

 التوسع يف التعاون اإلقليمي.

التنمية املستدامة لدى الدول الفقرية: تعين التنمية املستدامة هنا تكريس املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر  .5

ناك روابط وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع يف مستويات املعيشة وهذا ما خيفف عبء الفقر ألن ه

 للسكان.

املساواة يف توزيع املوارد: حتقيق املساواة يف توزيع املوارد واملنتجات واخلدمات وهذا ما يساعد على تنشيط التنمية  .6

 والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة.

 الدويل.احلد من التفاوت يف الدخل الوطين و  .7

 تقليص اإلنفاق العسكري. .8

2-2-IV- :األبعاد البشرية 

النمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة احلكومات على  النمو الديموغرافي: تثبيت .1

توفري اخلدمات، كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو منطقة ما حيد من التنمية ويقلص من قاعدة املوارد 

 الطبيعية املتاحة إلعالة كل ساكن.

1Jean Hetzel, Haute qualité environnementale du cadre bâti, enjeux et pratiques, AFNOR, France, 2003, p 19. 
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على  ي الكرة األرضية حيدد إمكانية قدرة األرضاحلجم النهائي للسكان ق مكانة الحجم النهائي للسكان: .2

تفاع عدد السكان بشكل كبري هو عامل متنام من عوامل تدمري املساحات اخلضراء إعالة احلياة البشرية، وار 

 وتدهور الرتبة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعة األخرى.

بالنهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة  التنمية املستدامة تدفع أهمية توزيع السكان: .3

اهلجرة إىل املدن، وتعين اختاذ تدابري سياسية خاصة من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات 

 تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر.

ة املستدامة تعين إعادة توجيه املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان التنمي االستخدام الكامل للموارد البشرية: .4

 توفري االحتياجات البشرية: الرعاية الصحية، حتسني التعليم، حماربة اجلوع والفقر...

 الصحة والتعليم. .5

 أمهية دور املرأة. .6

ية البشرية اعتماد النمط الدميوقراطي يف احلكم يشكل القاعدة األساسية للتنم األسلوب الديموقراطي: .7

 املستدامة املستقبلية. 

3-2-IV- األبعاد البيئية: 

 إتالف الرتبة، استعمال املبيدات، تدمري الغطاء النبايت واملصايد. .1

 محاية املوارد الطبيعية: استخدام األراضي القابلة للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة. .2
 وحتسني كفاءة شبكات املياه.صيانة املياه: وضع حد لالستخدامات املبددة  .3

 تقليص مالجئ األنواع البيولوجية. .4

محاية من االحتباس احلراري: احليلولة دون زعزعة أو تغيري املناخ أو النظم اجلغرافية أو البيولوجية أو تدمري طبقة  .5

 األوزون احلامية لألرض.

4-2-IV- األبعاد التكنولوجية: 

الصناعية: التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتقلص من استهالك استعمال تكنولوجيات أنظف يف املرافق  .1

 الطاقة واملوارد الطبيعية إىل حد أدىن.

 .وتطبيقهااألخذ بالتكنولوجيات احملسنة بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال  .2

 احملروقات واالحتباس احلراري. .3

 احلد من انبعاث الغازات. .4

13 
 



 ـمفاهيم عاّمة حول البيئة والتنمية المستدامةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األّول ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 احليلولة دون تدهور طبقة األوزون: اتفاقيات والتعاون الدويل ملعاجلة خماطر البيئة العاملية.   .5

3-IV- 1:أهداف التنمية المستدامة 

هتدف التنمية املستدامة إىل عدة أهداف تنحصر أساسا حول الطبيعة واإلنسان حيث هتدف أساسا إىل تلبية حاجيات 
 األجيال القادمة لذلك فهي هتدف إىل:األجيال احلاضرة دون املساس حبق 

 حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي للمستوطنات البشرية. •

 احلد أو التقليل من ظاهرة الفقر أو البطالة. •

 حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني اجملتمعات وأفراد اجملتمع الواحد وكذا بني اجلنسني. •

 ية والتماسك االجتماعي يف اجملتمعات.احملافظة على اهلوية الثقاف •

 محاية التنوع البيولوجي ملختلف اجملموعات املكونة لألنظمة البيئية الربية والرطبة والبحرية. •

 ضمان حق األجيال القادمة يف التمتع بالثروات واإلمكانيات املتاحة وذلك برتشيد استغالل هذه املوارد. •

 للسكان واألنشطة االقتصادية.حتقيق التوازن بني التوزيع اجلغرايف  •

 إشراك املواطن أو ممثليه يف وضع السياسات ووضع القرارات. •

 استغالل مصادر الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية. •

4-IV-2:خصائص التنمية المستدامة 

 تتمتع التنمية املستدامة مبجموعة من املميزات و اخلصائص اليت متيزها عن التنمية مبفهومها التقليدي وهي:  

 :واملقصود هبا عملية االستدامة والتواصل يف التنمية أل�ا معيار جناح العملية التنموية يف تنمية  االستمرارية

 النمو املطلوب.اجملتمع يف مجيع حاالته وتكامل مجيع غاياته لتحقيق 

 :واملتجددة مبا يضمن حق األجيال القادمة فيها وذلك  للنفاذخاصة القابلة تنظيم استخدام الموارد الطبيعية

باستثمار املصادر املتجددة مبعدل يساوي معدل ما يتجدد منها، وأن يكون يف حدود قدرة البيئة على استيعابه 

 .متجددةملعدل اكتشاف بدائل واستثمار املصادر غري املتجددة مبعدل مساوي 

حالة مدينة قطاع القالة، مذكرة ماجستري، جامعة العريب بن مهيدي،  -ى النظام البيئي الطبيعيبرامهي سامي، تنمية السياحة الشاطئية يف إطار احملافظة عل 1
 .48، 47، ص 2011

، ص 2007العمرانية للمدن العتيقة( دراسة حالة مدينة بوسعادة)، املركز اجلامعي العريب بن مهيدي،  املبادئسعودي هجرية، التنمية املستدامة من خالل  2
14،15. 
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 :وهو املعيار الضابط للتنمية املستدامة أي احملافظة على سالمة احلياة البيئة وإنتاج ثروات  تحقيق التوازن البيئي

 متجددة مع االستخدام العادل للثروات غري املتجددة.

 :اجملتمع والبيئة.التنمية املستدامة ترتكز على حتقيق التكامل والتبادل بني االقتصاد التكامل ، 

5-IV-:1المؤتمرات العالمية للتنمية المستدامة 

ويعترب أكرب جتمع دويل لبحث مشاكل البيئة، وقد  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية (مؤتمر ستوكهولم): -1

دولة باإلضافة  114) وقد أشرتك فيه 1972 جويلية 16إىل  5عقد املؤمتر يف مدينة ستوكهومل بالسويد يف الفرتة (

إىل ممثلو عدد ضخم من املنظمات الدولية واحلكومية وغري احلكومية، وقد أنتهي املؤمتر بوضع جمموعة من 
إنشاء صندوق خاص لتمويل  -دعوة احلكومات إىل بذل اجلهود حلماية البيئة من التلوث. -التوصيات أمهها:

الختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء جدول  -خصوصا اليونسكو–ات األمم املتحدة دعوة منظم -مشروعات البيئة.
 برنامج دويل للرتبية البيئية يوجه إىل اجلمهور إىل اجلمهور أو يغطي مجيع مراحل التعليم.

ة حدد وقد أسفر املؤمتر على االتفاق على أول برنامج موحد متخصص يف قضايا البيئة مسي بربنامج األمم املتحدة للبيئ
 أهدافه يف:

 الدعوة إىل احملافظة على البيئة وتنميتها. -

 تفعيل مبدأ الرتبية البيئية. -

 مكافحة كل أشكال االستغالل البشع ملوارد األرض الطبيعية. -

وقد سامهت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة يف تطبيق الربنامج املقرر كالفاو واليونسكو واملنظمة العاملية للصحة وذلك 

آالف مجعية حكومية غري متخصصة يف جمال البينة ومن الناحية التنظيمية يتكون اجمللس  6شرتاك مع ما يزيد من باال

بلدا جيتمعون مرة كل سنتني ملتابعة تطبيق الربنامج، وتنحصر مهمة اللجنة اإلدارية  158اإلداري للربنامج من ممثلني ل 
 2األمم املتحدة ويوجد مقر املنظمة بنريويب عاصمة كينيا.يف ربط االتصال ما بني الربنامج وكافة وكاالت 

 18إىل 10عقد املؤمتر بنريويب (كينيا) يف الفرتة املمتدة من  مؤتمر التصحر لألمم المتحد بنيروبي: -2

دولة ملناقشة مشكلة  94وفد من  500، ولقد شارك يف هذا املؤمتر 1982ماي
% من مساحة الرتبة يف الكرة األرضية مهددة بالتصحر، 19حيث أنه وجد أن desertificationالتصحر

يوصي باحملافظة على الغطاء النبايت القائم  -وقد أصدر املؤمتر جمموعة من التوصيات كان من بينها ما يلي:

1http://bohothe.blogspot.com/2008/11/blog-post_18.html 
2http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48784 
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وز يوصي بأن احلكومات خطوات للمحافظة الغلوك -ومحايته، واختاذ اإلجراءات العاجلة مبكافحة التصحر.

يوصى بأن تقوم املنظمات  -(احلياة النباتية الربية) والفونا (احلياة احليوانية الربية) يف املناطق املعرضة للتصحر.
 الدولية وأجهزة األمم املتحدة املعينة، كل يف جماله مبوازاة مع العمل الدويل ملكافحة التصحر يف إطار خطة العمل.

 14و 3بني جانريو بالربازيل  جانريو: انعقد هذا املؤمتر يف ريو دي بريو دي مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية -3

دولة وحضره أكثر من مئة من  178هبدف محاية األرض من الكوارث البيئية، وضم املؤمتر ممثلي  1992 جوان

، األزونرؤساء الدول واحلكومات وقد فرضت قيمة ريو مصطلحات علمية معقدة مثل: اضمحالل طبقة 

حتباس احلراري، تغري املناخ العاملي، التصحر، تراكم غاز ثاين أكسيد الكربون، تلوث اجلو، واستنزاف الرتبة... اال
)، كما وضعت وألول مرة اتفاقيات ملواجهة 21اخل، وقد ناقشت قمة ريو املسودة النهائية وثيقة (أجندة القرن 

 اجتاهات: 3وركز املؤمتر بصورة رئيسية على صحر.ارتفاع حرارة األرض ومحاية املناخ العاملي ومكافحة الت

 .التغري املناخي 

 .محاية التنوع البيولوجي 
  .التنمية املستدامة 

وكانت أهم ما أسفرت عنه نتائج قمة األرض التأكيد على املخاطر األربعة اليت بدأت أعراضها تظهر واضحة يف كثري من 
واملرض.وأظهرت النتائج أن الناجني من هذه األربعة أكثر عددا يف بلدان مناطق العامل وهي: التخلف، التلوث، الفقر 

 1الشمال وأقل يف بلدان اجلنوب. ومن هنا جيب على دول العامل أن تعمل على:

 احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة. .1

بيئات واليت تتنقل أثارها التقليل من معاناة الفقراء يف اجلنوب بتنازل سكان الشمال عن بعض أنشطتهم الضارة بال .2

 إىل كل مكان.

عدم تصدير املشروعات الضارة بالبيئات لشعوب اجلنوب واستخدام دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية حفال  .3

 لتجارب األنشطة غري املسموح هبا يف الشمال.

 التكاتف للحيلولة دون تدمري البيئات الطبيعية ومن مث إنقاذ اإلنسانية. .4

 .2009، التنمية والبيئة"، دار النهضة العربية، لبنان راضي" جغرافياعيسى علي إبراهيم، فتحي عبد العزيز أبو 1
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عام عاملي مناهض لالحتكارات الرأمسالية والصناعية اليت هتدف لتحقيق األرباح بغض النظر عما ينتج  تكوين رأي .5

 عنها من دمار لعناصر الطبيعة وأضرار تلحق اإلنسان.

واخلالصة أن أجندة قمة األرض نبهت دول العامل إىل املخاطر احملدقة باإلنسانية نتيجة تبين حماوالت التنمية دون إدراك 
 اقب أضرارها بالبيئة، وعقدت اآلمال على يبين ما عرف باسم أعمدة حكمة البقاء السبعة وهي:عو 

االهتمام بسكان األرض بتعزيز مسؤولياهتم جتاه الوجود ونشر التعليم والتدريب بينهم والعناية باملرأة وصيانة احلريات  أوال:

 ة وإدارة األعمال التنموية.اإلنسانية ودعم املنظمات غري احلكومية واالجتاهات احلرفي

اإلنسانية يف امتالك األغلفة الرئيسية للكرة األرضية وهي الغالف اجلوي، املائي،الصخري والبيولوجي،  حق ا:ــثاني

 وتكاثف البشر من أجل استثمار مواردها بإنصاف.

االستخدام الكفء للموارد الطبيعية مثل األراضي الزراعية والطاقة واملياه العذبة واحلياة البيولوجية والرتكيز بشكل  ا:ــثالث

خاص على التنمية الزراعية والريفية، واحلرص الشديد على االستخدام الرشيد للنظم البيئية واحليوية وبالذات اجلدبة منها 
 لية واجلزرية واألراضي اجلافة.مثل تلك الواقعة يف األقاليم اجلب

على إقامة مستوطنات بشرية حتقق االحتياجات اإلنسانية األساسية، ويف نفس الوقت مواجهة حتديات  احلرص ا:ــرابع

النمو احلضري باإلمداد باملياه والتخلص من الفضالت والرعاية الصحية وحتقيق توازن بني التكديس البشري والبيئة 
 احمليطة.

اجليدة للكيماويات والفضالت الصناعية والتخلص من امللوثات السامة واملشعة املدمرة لنظم البيئة  إلدارةا خامسا:

ومواجهة ظاهرة الدفيئة واالستناد للرقابة اجليدة يف جمال الصناعة والزراعة وتوظيف التقنيات احليوية للمحافظة على البيئة 
 والكائنات.

مناط استهالك املوارد الطبيعية ومواجهة مشكلة التغيريات الدميوغرافية وحماولة احلد من إدخال تغيريات شاملة يف أ سادسا:

 الفقر بصوره املتباينة وبالذات يف عامل اجلنوب وتقدمي الرعاية الطبية الشاملة ووضع السياسات لتنمية اجملتمعات ورفاهيتها.

جديدة تعمل على خفض التلوث ومواكبة منو السكان مع إعادة تنظيم التنمية يف اجملتمعات البشرية على أسس  سابعا:

رفاهيتهم واعتماد مناهج جديدة حتقق تكامال بني السياسات التنموية واألوضاع البيئية لتكون املوجه الرئيسي لصنع القرار 

 وعدم استنزاف املوارد القائمة اآلن على حساب األجيال القادمة.
 انتهى املؤمتر باالتفاق على: 

 االتفاق على إعالن  مبادئ حول السياسات البيئية العاملية. .1

 الرقابة على استغالل الغابات يف العامل. .2
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 قبول دول الشمال املسؤولة على استنزاف موارد البيئة واإلضرار هبا تقدمي املساعدات لدول اجلنوب. .3

ألساسية اليت مبوجبها يتم حتديد طبيعة مبدأ حتدد الدعامات القانونية ا 27مدونة األرض: وهي نص قانوين يتكون من 

 1اخلروقات البيئية وما جيب على الدول االلتزام به يف هذا اجملال.

وهو مؤمتر عاملي للتنمية املستدامة، عقد يف جوهانسربج جبنوب أفريقيا يف  قمة جوهانسبرج للتنمية المستدامة: -4

ىل ممثلي ملك ورئيس دولة وحكومة إضافية إ ، حضره مئة2002 جويلية 04إىل  جوان 26الفرتة املمتدة من 

سربغ معايري عملية حلماية الثروة السمكية، وحددت خططا لتوفري النقية للسكان ن، وقد وضعت قمة جوها174
احملرومني منها، ولكنها أخفقت يف التواصل إىل االتفاق املوعود حول الطاقة املتجددة، كما أن هذه القمة نصت 

يف البلدان النامية.وقد على إنشاء صندوق تضامن عاملي للقضاء على الفقري وتعزيز التنمية االجتماعية والبشرية 
 على االلتزام بعدة جوانب من أمهها: جوهانسربغأكد تقرير مؤمتر 

 االلتزام بالتنمية املستدامة إلقامة جمتمع عاملي إنساين، وحتقيق التنمية البشرية و حماربة الفقر. -
احلكومية بشأن قضايا املياه تسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة، وتعزيز التنسيق بني اهليئات الدولية و  -

 .2003ودعم األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للمياه العذبة 
مراعاة جانب االستدامة باالستثمار يف التعليم، والرتكيز على كرامة اإلنسان.وقد أكدت مبادئ قمة جوها  -

 سنربج على تقوية التنمية املستدامة (تنمية اقتصادية اجتماعية ومحاية البيئة).

V- :2التنمية الحضرية المستدامة 
ميكن إسقاطه على املدينة واألوساط احلضرية، فهي التخطيط والتصميم األمثل إن مفهوم التنمية املستدامة أصبح حاليا 

للمدينة من الناحية العمرانية واحلضرية لتحقيق بيئة آمنة، مرحية وصحية، توفر متطلبات الراحة واألمان لساكنيها وترتجم 

صادق بيئتهم وظروفهم احمليطة ( اقتصادية، اجتماعية، سياسية، دينية، نفسية وغريها) بشكل يهيئ دميومتها  بشكل
 واستمرار إمكانية استخدامها لألجيال املقبلة.

1-V- :3أهداف التنمية الحضرية المستدامة 
o .احلرص على االستغالل املقتصد والعقالين للموارد الطبيعية 

o  مزايا البيئة.استفادة الكل من 

1http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48784 
نة قسنطينة من منظور االستدامة، حنو أداة جديدة للتسيري احلضري املستدام، مذكرة يبن عمرية أمينة، تقييم خمطط شغل األراضي حلي البريو والدقسي مبد 2

 .17، ص 2011ماجستري، جامعة العريب بن مهيدي،
 .21بن عمرية أمينة، نفس املرجع السابق، ص  3
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o .تثمني الرتاث 

o .ضمان الصحة يف املدينة 

o .ضمان التنمية االقتصادية يف املدن 

2-V- :1وسائل التنمية الحضرية المستدامة 
املؤشرات احلضرية  "املرصد احلضري هو مركز متخصص يعمل على مجع وحتليلمرصد للمعرفة، املراقبة والتقييم: •

املسامهة يف إعداد سياسات التنمية احلضرية على مجيع املستويات ومتابعتها وتقييمها للتغلب على النواحي 

 السلبية وتطوير النواحي اإلجيابية.

تنظيم الشراكة: من أجل رسخ سياسة لتهيئة مستدامة البد أن يكون هناك برنامج عمل ميثل النتيجة لالتفاقية  •
، جمتمع مدين، حركات مجعوية، (promoteurs)بني خمتلق الشركاء سواء كانوا مجاعات حملية، مرقيني املنجزة

نقابات، عاملي خمتلف اخلدمات العامة( نقل، توزيع املياه، توزيع الكهرباء، االتصال،...) فتجنيد كل هؤالء 
 الشركاء هو ضمان لفعالية السياسات املنتهجة.

 قصري و املدى الطويل.التنسيق ما بني املدى ال •

 التماسك بني خمتلف املستويات لإلقليم. •

 املواطنة. •

VI- :2مفهوم المشروع الحضري 
حاليا، مصطلح املشروع يستعمل يف كل امليادين والنشاطات العمومية على اخلاصة، ويعين بصفة عامة العملية اليت جيتمع 

 لتعريف األهداف املرجوة وحركية الوسائل من أجل اجنازها. جمموعة فاعلني أوفيها فاعل واحد 

 :(Ascher 1993)أبعاد 3يف ميدان العمران مصطلح مشروع يغطي 

أو  (Public)، شخص عام(Décideur)املشروع السياسي: يعرف األهداف اليت يقدمها الفاعل: صاحب القرار -
 ).(Privéخاص 

 هو الرتمجة الشكلية  املشروع اهلندسي أو العمراين -
 املشروع احلضري العملي هو منهجية لتنظيم العملية من أجل إنتاج املدينة. -

 .23، 22بن عمرية أمينة، نفس املرجع السابق، ص 1
2 Antonio Da Cuncha, Peter Knoespfel, Jean Philipe Leresche, Stéphane Nahrath, Enjeux du 
développement durable( transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance), Presses 
polytechniques et universitaires romandes, Italie, 2005, p 160. 
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1-VI- 1:المشروع الحضري مبادئ 
من شأ�ا تأطري املشروع احلضري باعتبارها قاعدة ملطابقة تعاليم املشروع احلضري مع  املبادئعمد إىل وضع جمموعة من 

 أي فعل عمراين على اجملال احلضري وهي:

 املشروع احلضري يفكر يف نفس الوقت كسريورة ونتيجة وليس كنتيجة فقط دون سريورة ضمن أساليبه وطرقه. .1

التكاملية وبطريقة بيئية( السياسة، االقتصاد، االجتماع، املشروع احلضري يفكر ضمن الشمولية يف أبعاده  .2

 الثقافة، التقنية،..) وليس بشكل قطاعي أي ألخذ هذه األبعاد.

املشروع احلضري يفكر ضمن توازن على املدى القصري واملدى البعيد وليس ضمن االستعجال واالستجابة  .3

 اف موارد احلاضر من اجل حاجيات املستقبل).لألزمنة أو التكرار( استغالل الفرصة املناسبة دون استنز 

املشروع احلضري يفكر بعالقة أغلب الفاعلني يف املدينة ( ليس ضدهم أو بعيد عنهم) أي الفائدة املشرتكة  .4

 عوض الفائدة العامة، الرتاضي عوض التضارب، التشارك عوض التوزيع واملبادرات املفككة.

والتعديل وقابل للتعويض وليس كحالة مثالية غري قابلة للتبديل مبعىن املشروع احلضري يفكر كنص قابل للتجسيد  .5

 ميكن حتقيقه سياسيا واقتصاديا وليس فقط تقنيا.

املشروع احلضري كنص ملشروع مفتوح متكيف وليس مغلق �ائيا، مفتوح يف الوقت وعلى املعنيني باختالف  .6

 أحواهلم االقتصادية، السياسية واالجتماعية.

ضري كفكر معقد وليس كتقنية يف معىن جمايل ( التزاوج احلضري وليس أحادي الوظيفة) يف زمن املشروع احل .7
 تسيري الفوارق والظروف.

(  خمتصني فاعلني عدة فيها جيتمع اليت العملية هو: املستدام احلضري للمشروع تعريف إعطاء ميكننا إذن
 بيئتها حترتم مدينة إنتاج أجل من وسائل عدة على باالعتماد وخواص عموميني ...)القرار، مهندسني،عمرانيني،أصحاب

 يف مشروعاهتا احلضرية. املستدامة التنمية مبادئ وتطبق

VII-المدينة المستدامة: Ville durable2 
 :  المدينةالمستدامة

 .املستدامة التنمية أبعاد ضمن تندرج والنمو، املشاريع والبيوفيزيائية، االجتماعية الوظيفية جتتمع أين

 .34، ص 2011خالد، املشروع احلضري املستدام ( حالة مدينة باتنة)، جامعة العريب بن مهيدي،  نعيمي 1
2 Alain Maugard, Jean Pierre Cuisinier, Regard sur la ville durable, vers des nouveaux modes de vie, éditions 
CSTB, p 65,66,67. 
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من أهم األخطار اليت هتدد البيئة يف املدينة حيث جند أن استهالك لتحضر، النشاط االقتصادي والنقل لقد أصبح اليوم ا

من الطاقة املستهلكة يف البنايات (  %48يف املدينة للبناء فقط، استهالك الطاقة كبري جدا حيث جند أن العقار 
من "النقل  4/5يف الصناعة، حيث جند أن النقل املرتبط بالسكان ميثل  %25يف النقل و %27املساكن والتجهيزات)، 

من "النقل الصناعي" وهذا ما يعين أن املدينة تستهلك  1/4الكلي"، أما النقل املرتبط بالتجهيزات ووظيفية املدينة فيمثل 
 يف املدينة. 2/3من الطاقة الكلية أي أن ظاهرة االحتباس احلراري متثل  3/4أكثر من 

واليوم يسعى املختصون ( املهندسون، العمرانيون) إىل إحداث تغيريات يف املدينة وذلك بتجهيزها ببنايات ذات جودة 
 على الطاقات املتجددة بصفة طبيعية وعفوية. وسائل نقل غري ملوثة، اعتمادا بيئية، توفري

 عمارةاألهداف املرجوة باستثناء املخرب الربيطاين للتصميم وال مل يتم الوصول إىليف هذا اجملال ( املدينة املستدامة) 

Cabinet Britannique de Design et d’Architecture Foster and Partner) والذي قام باستالم
منوذج ملدينة مستدامة اليت ال �يان، اهلدف من هذا املشروع هو بناء  آلمشروع "مصدر" الذي أعلن عنه الشيخ بن زايد 

 centrale )توجد هبا انبعاثات غاز الكربون وال النفايات ويتم توفري الطاقة هبا بواسطة مركز للصفائح الضوئية 

photovoltaïque) . 
، 2008"مصدر" تقع يف إقليم صحراوي يف اإلمارات العربية املتحدة جبانب مطار أبو ظيب، هي قيد البناء منذ فيفري 

 .2016مؤسسة يف آفاق  1500ساكن و  50000صممت املدينة لتستقبل 

شكل مدينة "مصدر" مربع حمصن حيميها من الرياح الرملية، الشوارع ضيقة واليت تساهم يف انعاش اجملاالت  -
 من خالل توفري الظل.

منذ قرون من طرف الفارسيني والذي يسمح خبروج اهلواء  املستعملBadgir (tours à vent )انتهاج مبدأ  -

 الداخلي حنو اخلارج بشكل طبيعي عن طريق الرياح.

 .استعمال املشي والدراجة كوسائل نقل -

 بيئي مربمج. %100من أجل اختصار املسافات الطويلة ترامواي  -

 أي سيارة إىل املدينة. دخولاملنع التام ل -

حتت تصرف السكان حيث تكون (les podcars)ينة، مت وضع نظام نقل السريع يف املد من أجل التنقل -

 (réseau monorails )القطار الكهربائيهذه الوسائل على شكل كابينات هواتف واليت تسري على شبكة 
م جند حمطة تسمح 200أشخاص، على كل مسافة  10إىل  2حتت األرض واليت متكنها من نقل من 

بالضغط على زر، هذه الوسيلة تسمح للسكان بالتنقل دون إجبارهم على الركوب  les podcarsباستدعاء 
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مع أشخاص غرباء وهذا عكس ما جنده يف احلافالت ، حيث يكفي فقط برجمة الوسيلة للوصول إىل احملطة 

 املطلوبة دون التوقف يف احملطات غري املربجمة من طرف الراكب.

 ايات من أجل إعادة رسكلتها.أيضا لنقل النف les podcarsمت برجمة  -

 .%80استهالك املياه يف املدينة (مياه البحر خاصة) سوف تنخفض بنسبة  -

إلنتاج الكهرباء، واستعمال الطاقة الشمسية عوضا عن panneaux photovoltaïquesالصفائح الضوئية  -

 البرتول.

 مت حتويل الزراعة إلنتاج الغذاء والوقود احليوي على حد سواء. -

1-VII- :خصائص المدينة المستدامة 

جيب أن تسمح باحلركية االجتماعية، التبادالت، االستعمال، املمارسات االجتماعية، االختالط االجتماعي  -
 احلضري.

احلصول على عمران يسمح ويقلل من تكاليف التسيري احلضري املستقبلي ويضمن تنمية االستثمارات  -
 وحتوالت التهيئة.

العمران العديد من اجملاالت غري املستعملة واليت تتطلب تكاليف كبرية للتسيري حيث ينتج عن هذا النوع من  -
 ال نستطيع هدم أو حتويل البناء دون إعادة بناء الكل.

VIII- المستدامالحي: 
حي حضري مصمم للتقليل من تأثريه على احمليط، يسعى بشكل عام للوصول إىل احلكم الذايت للطاقة والتقليل من 

 1البيئية.بصمتها 

احلي املستدام يسمح بتوفري أمناط حياة جديدة، مبضايقات أقل، التنقالت بواسطة وسائل بيئية، احلياة منظمة تستجيب 
 لالنشغاالت البيئية.

احلي املستدام هو جمال متعدد الوظائف ينمي روح احلي، وهو املكان الذي يريده السكان للعيش والعمل يف احلاضر 

ليب االحتياجات املتنوعة للمقيمني حاليا ومستقبال، ويراعي البيئة، ويساهم يف حتقيق جودة احلياة. جيب واملستقبل، وهو ي

أن يكون امن وشامل وجيد للتخطيط ، وخيضع لإلدارة والتسيري، كما أنه يتيح فرصا متساوية وخدمات ذات نوعية 

 2جيدة للجميع.

1Yvette Veyret, dictionnaire de l’environnement, Armand Colin, Paris, 2007, p 120. 
 .49،50بيلي سارة، نفس املرجع السابق، صبلعزيزية مسية، ش2
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 بادئ البيئية، االجتماعية واالقتصادية وهي كما يلي:وللوصول إىل بناء حي مستدام جيب الرتكيز على امل

 أحياء تدار وتسري بشكل جيد من خالل املشاركة الفعالة والشاملة، بالتمثيل والقيادة. الحكم: •

أحياء متصلة بشكل جيد بفضل اخلدمات ووسائل النقل اجليدة، تسمح للسكان من الوصول  النقل والتنقل: •

 إىل أماكن عملهم وخدماهتم( الصحة، التعليم، الرتفيه، مراكز التسوق،...).

منح الناس فرصة العيش يف احرتام البيئة( املباين، التقليل من النفايات وإعادة تدويرها، استخدام املواد  البيئة: •

 لطبيعية والبيئية...) والتمتع جبودة حياة نظيفة وآمنة.ا

 أن يكون االقتصاد احمللي على قيد احلياة ومزدهر. االقتصاد: •

 توفري اخلدمات العامة واخلاصة لتكون يف متناول مجيع السكان.العدل: •

معقولة، سهولة العدل بالنسبة لكل ساكن سواء بالنسبة للجيل احلاضر واملستقبلي ( منازل الئقة وبأسعار  •
 الوصول للخدمات، األماكن العامة مفتوحة للجميع.

تطوير األحياء املختلفة بالتماسك االجتماعي من خالل مزيج من الفئات االجتماعية ( مزيج من  التنوع: •

 العروض من الساكن وفرص العمل  وتبادل األنشطة).

يف كثري من األحيان التقسيم إىل مناطق (  الفرق األساسي بني أحياء الضواحي اليت تعرف مختلف الوظائف: •

بالفصل بني املناطق السكنية واملناطق الصناعية والتجارية) واحلي املستدام هو احلي الذي يقدم مزجيا من 

 الوظائف ( مكان العيش، الرتفيه، العمل والتسوق).

يعطي الشعور باالنتماء إليه، هذا  فعالة وشاملة وآمنة مع ثقافة حملية قوية، كما أن تقاسم وظائف احلي الهوية: •

 الشعور الذي يسعى إليه العديد من السكان.

األحياء هي أكثر نشاطا من املساكن الفردية، فعلى السكان التواصل فيما بينهم واملشاركة  المشاركة وااللتزام: •

فاألحياء السكنية املستدامة  يف اخللق املشرتك حليهم، فهم حباجة إىل التعبري عن رأيهم يف كيفية إدارة احلي. ومنه

 قائمة أساسا على تقييم وتشخيص جودة احلياة هبدف حتقيق مستوى رضا السكان على إطار حياهتم.

1-VIII- :1األهمية االقتصادية للحي المستدام 

ية ختصص تسيري املدن، بلعزيزية مسية، شبيلي سارة، أبعاد التنمية املستدامة حالة مدينة أم البواقي، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة يف تسيري التقنيات احلضر 1
 .30.، ص 2012
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من جمموع النشاط العمراين، وشغل يف متوسط  %70إىل  60ميثل السكن على الصعيد االقتصادي نسبة ترتاوح بني 

 6من الفئة النشطة، كما ميثل االستثمار السنوي يف اجناز السكنات نسبة ترتاوح من  %9إىل  7عمالة ترتاوح ما بني 
 من جمموع االستثمارات لفرتة زمنية معينة. %35إىل  25من الناتج الوطين، وبني  %8إىل 

دى تشغيل أكرب عدد ممكن من األيدي العاملة بنوعيها املتخصصة والبسيطة، واليت تساهم تكمن األمهية االقتصادية يف م

يف امتصاصا البطالة بالنسبة لكثري من الدول النامية أو املتطورة وعلى سبيل املثال بلغت نسبة البطالة يف املناطق الريفية 

ص العمل متواجدة بنسب أفل يف املدن وقطاع السكن ، بيمنا تتواجد بنسبة أقل يف املدن ألن فر %40باجلزائر أكثر من 
ينشط بكثرة يف السكنات احلضرية، كما أن تنظيم برامج السكن املكثفة من شأ�ا أن تستخدم أكرب كم ممكن من املوارد 

احمللية ويكون يف الوقت ذاته وسيلة خللق استثمارات متنوعة وفتح مناصب شغل جديدة، وهبذا الصدد جند أن صناعة 

 مواد البناء تعترب أداة مهمة خللق جماالت العمل.

2-VIII-:األهمية االجتماعية للحي المستدام 
يعترب السكن املستدام من أهم الضروريات حلياة الفرد، فحرمانه منه يؤدي إىل اإلحباط النفسي واالجتماعي وجيعله 

وال اخللق الكرمية، وعليه فالسكن املستدام هو اخلطوة يسلك سلوكا غري سوي قد ال ترضاه ال الفضيلة وال القيم اإلنسانية 

األوىل لتحقيق البناء األسري أوال، مث سالمة اجملتمع واستقراره ثانية، ألنه ال ميكن تصور األمن واالستقرار االجتماعي إذا 

 مل يكن هناك مأوى دائم هدفه حتقيق اخلدمات االجتماعية ونوعية احلياة جيدة يطمع إليها الفرد.

3-VIII-األهمية البيئية للحي المستدام: 

السكن املستدام هو مثرة التفاعل الكامل والوثيق بني الساكن والعوامل البيئية من حوله، وهو ذلك السكن الذي حيقق 

عيشة، للفرد احلد الكايف من متطلباته البيئية واحلد األدىن من التلوث البيئي واحلد املعقول من الشروط الصحية الالزمة للم

وهو ما سينعكس بدوره على درجة نوعية وكفاءة البيئة احلضرية،  ومدى انتماء األفراد لتلك البيئة والتزامهم ووعيهم 

 باحملافظة عليها لتحقيق جودة بيئية وسكنية مالئمة.

4-VIII-:معايير تحقيق جودة الحياة في األحياء السكنية المستدامة 
 السكنية على حتقيق املرتكزات التصميمية واليت من أمهها:يعتمد حتقيق اجلودة يف األحياء 

 مراعاة الظروف البيئية ( طبيعة األرض ومناخ املنطقة) باجملال السكين واجملال احلضري بشكل عام. •

 توفري العناصر املكونة للحي السكين اليت تؤمن احتياجات السكان. •

 سهولة الوصول إىل خمتلف املرافق واخلدمات. •

 اخلصوصية. •

24 
 



 ـمفاهيم عاّمة حول البيئة والتنمية المستدامةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األّول ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 توفري األمن. •

 احلفاظ على العناصر الطبيعية. •

العمل على زيادة املساحات اخلضراء داخل األحياء السكنية لدورها الفعال يف حتسني الظروف املناخية وإضفاء  •

 الروح اجلمالية.

 ي.تطبيق نظام اجملاورات السكانية عند تصميم احلي السكين لضمان توفر املرافق واخلدمات يف مجيع أحناء احل •

 تطوير نظام األحياء السكنية والرتكيز على خمطط شغل األرض الذي يوضح خمتلف االستعماالت. •

IX- لبيئة والتهيئة الحضرية في الجزائرا:P30F1 
تستهدف التهيئة احلضرية حتقيق التوازن الضروري بني متطلبات النمو احلضري و االقتصادي و مقتضيات محاية 

معيشي مناسب للسكان حيث يوجد اقتناع راسخ لدى املختصني يف هذا اجملال بأن البيئة البيئة و احملافظة على إطار 
 الطبيعية تؤثر يف السلوك اإلنساين بالدرجة اليت تؤثر يف النظام االجتماعي و الثقايف للمجتمع.

االرتقاء بإطار احلياة يف املدن و الواقع يثبت اليوم أن مشاركة سياسات التهيئة و التعمري اجلزائرية يف جهود محاية البيئة و 
ية و مهامها و أدوات التهيئة و التعمري يف وضعها احلايل و أشكاهلا التنظيم تاضعا و حمدود التأثري ألن تشريعاكان متو 

 األحوال مواجهة التحديات املطروحة. نال ميكنها بأي حال م

 *البيئة الحضرية في التشريعات المتعلقة بالبيئة:

 83/07القانون رقم و  املتعلق حبماية البيئة 83/03التشريعات املتعلقة بالبيئة يف اجلزائر هي قانون رقم أهم 

 املتعلق بالغابات. 84/12املتعلق باملياه و القانون رقم 
 هذه التشريعات يغلب عليها الطابع العام و هي تركز عموما على عامل احلماية و الوقاية للمحيط اجلوي و املياه و

الغابات و الصحة... و ال توجد فيها تفصيالت لقضايا حتسني إطار املعيشة و نوعيتها رغم أن املادة األوىل من القانون 
املتعلق حبماية البيئة تؤكد على هذا املوضوع كما أ�ا تفتقر إىل منظور معاجلة خصوصيات قضايا البيئة يف املدينة و بالتايل 

 قياس احلضري.فإ�ا ال تتالءم بكفاءة مع امل

 البيئة في تشريعات التهيئة و التعمير:*

املتعلق بالقواعد العامة للتهيئة  91/175املرسوم التنفيذي رقم املتعلق بالتهيئة والتعمري و  90/29يشكل قانون 

ة لقضايا البيئة يف و التعمري املرجعية التشريعية األساسية للتهيئة و التعمري يف اجلزائر، و امللفت للنظر أن أشكال االستجاب
و محاية األرض الزراعية يف حني  هذه التشريعات حمدود جدا، و اإلشارات القليلة املخصصة هلا تركز على مشاكل التلوث

 قسنطينة. -منتوريعزوز كردون، حممد اهلادي لعروق، حممد ساحلي، البيئة يف اجلزائر، خمرب الدراسات واألحباث حول املغرب والبحر األبيض املتوسط، جامعة   1
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يبت متاما األبعاد املرتبطة بنوعية احلياة رغم وجود شعور عميق لدى السكان و املسؤولني بتدهور إطار احلياة و تدين غ

قضايا البيئة  يفمادة يتضمنها  81خيصص ثالث مواد فقط من بني  90/29زائرية . فالقانون رقم مستوى رفاه املدن اجل

حيث حتدد املادة األوىل منه أهداف التهيئة و التعمري يف " وقاية احمليط و األوساط الطبيعية و املناظر و الرتاث الثقايف و 

بوقاية النشاطات الفالحية و محاية املساحات احلساسة و املواقع و من نفس القانون البلدية"  11التارخيي كما تلزم املادة 
 املناظر".

 5مادة فيه إىل البيئة حيث تذكر املادة  49فهو يشري يف ثالثة مواد فقط من مجلة  91/175أما املرسوم التنفيذي رقم 

املربجمة هلا عوائق ضارة بالبيئة أو منه " منح السلطات البلدية سلطة رفض رخصة البناء أو التجزئة، إذا كانت األعمال 

املتعلق بدراسة التأثري على البيئة،  90/178التدابري الضرورية حلماية البيئة، طبقا ألحكام املرسوم  تطبيقأ�ا متنعها شريطة 

كما تنص مادة منه على" وقف منح رخصة البناء للمؤسسات الصناعية على فرض حتمية معاجلة مالئمة لتصفية امللوث 
 و املواد املضرة بالصحة العمومية:الضجيج".

 لتهيئة و التعمير:البيئة في أدوات ا*

إن حتليل أدوات التهيئة و التعمري اجلزائرية ممثلة يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األراضي، 
يوضح ضعف االهتمام بالبعد البيئي يف دراسة و منهجية إعدادها، و ذلك ألن القضايا املرتبطة مبعاجلة مشاكل اإلسكان 

اختاذ القرارات و حتديد أولويات التهيئة و التعمري بالنسبة لصور استغالل األرض و استعجاالت و املرافق تؤثر يف عملية 
 تنفيذ الربامج.

 :*البيئة في صالحيات الجماعات المحلية

املتعلق بالبلدية بعض املواد ذات العالقة بالبيئة و اليت تندرج يف صميم صالحيات  90/80يتضمن القانون رقم 
منه على " إمكانية تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة للمجلس الشعيب البلدي هتتم  24ص املادة رقمالبلدية، حيث تن

بالقضايا احلساسة للبلدية" و هو ما يوفر إمكانية إنشاء جلنة خاصة بالبيئة، إال أن معظم اجملالس البلدية اجلزائرية ال توجد 
هبا يف اهليكل التنظيمي للبلديات تابعة ملديريات أخرى و ليس هلا  هبا جلنة خاصة بالبيئة كما أن املصاحل اإلدارية املكلفة

هوية إدارية و هذا مؤشر صارخ لعدم إدراك اجلماعات احمللية و القائمني على التهيئة و التعمري بضرورة إدراج و تنفيذ 

تضع ضمن صالحيات  90 رقم الربامج البيئية يف عمليات التهيئة مما يرفع من مستوى أدائها و كفاءهتا، كما أن املادة

حتمل البلديات" مسؤولية احملافظة على املواقع  93البلدية األساسية" محاية الطبيعة و عقلنة استعمال اجملال" و يف املادة 
تؤكد على تكفل البلدية ب "مكافحة التلوث  107الطبيعية و األثاث، ومحاية الطابع اجلمايل و املعماري" كما أن املادة 

 البيئة". و محاية
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لكن الواقع امليداين يوضح قلة اهتمام اجلماعات احمللية بقضايا البيئة بالنظر لصعوبات التسيري و التهيئة و التكفل بأزمة 

املدينة، وهذا بعكس عجزها يف مواجهة مهامها املعقدة، إخفاقها يف بعث روح املواطنة احلضرية، اليت تسمح بارتقاء 

 ستجابة ملطالبه يف احلق يف العيش يف مدينة متوازنة.ذهنية اجملتمع احلضري و اال

1-IX- :النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة في الجزائر 
 القوانين:

  املتعلق حبماية البيئة. 1983فيفري  5املؤرخ يف  83/03القانون رقم 

  ة بالبلديةاملتعلق 1990 أفريل 7املؤرخ يف 30/08القانون رقم. 

 املتعلق بتسيري ومراقبة االستغناء عن الفضالت. 2001ديسمرب 12  املؤرخ 19-01قانون رقم ال 

 التهيئة العمرانية يف إطار التنمية املستدامة. 2001ديسمرب 12املؤرخ  20-01قانون رقم ال 

  يف إطار التنمية املستدامة املتعلق حبماية البيئة 2003جويلية19املؤرخ يف  03/10القانون رقم. 
 ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة. 2004أوت  19املؤرخ  09-04رقم قانون ال 

 التنمية  رالوقاية من األخطار وتسيري الكوارث يف إطا 2004ديسمرب 25املؤرخ  20-04قانون رقم ال
 . املستدامة

 المراسيم:

  التنظيف والتخلص ومعاجلة املتعلق بتحديد شروط  1984ديسمرب  15املؤرخ يف  378/ 84املرسوم رقم
 النفايات احلضرية الصلبة.

  املتعلق بدراسات التأثري على البيئة. 1990فيفري  27املؤرخ يف  78/ 90املرسوم التنفيذي رقم 

  املتعلق بالطرق التطبيقية للضريبة فيما خيص  1993مارس  1املؤرخ يف  68/  93املرسوم التنفيذي رقم

 ة على البيئة.النشاطات امللوثة أو اخلطري 

  منظما تفريغ الزيوت واملواد املشحمة يف  1993جويلية  10املؤرخ يف  161/  93املرسوم التنفيذي رقم

 الوسط الطبيعي.
  حيدد طرق نقل النفايات اخلاصة اخلطرية. 2004ديسمرب  14املؤرخ يف  409/  04املرسوم التنفيذي رقم 

 نظرا الرتباطها املباشر حبماية البيئة: سنركز يف هذا التحليل على القوانني التالية

 الخاص بحماية البيئة: 1983فيفري  5المؤرخ في  83/03*القانون رقم 
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إن اهلدف من هذا القانون هو تنفيذ سياسة وطنية حلماية البيئة، هذا من حيث محاية وتقييم املوارد الطبيعية، 

 مكافحة كل أنواع التلوث، حتسني اإلطار املعيشي للسكان.

جاء هذا القانون يف ستة أبواب متنوعة من حيث حمتوياهتا، من أحكام عامة ومبادئ أساسية لتحقيق هذه 

السياسة الوطنية مع حتديد األعضاء التنفيذية هلذا القانون، كما مت التطرق فيه إىل وجوب محاية الطبيعة (احليوان، النبات) 
يث ذكر عدة أنواع من التلوث منها املرتبطة باملواد اإلشعاعية واملواد والغالف اجلوي ومحاية املياه والبحر من التلوث ح

 والضوضاء. الكيميائية

ري ون، باإلضافة إىل دراسة مدى تأثكما مت توضيح العقوبات والغرامات املطبقة على كل خمالف هلذا القان

اهليئات حبماية البيئة وكيفية عمل هذه  املشاريع التنموية على التوازن البيئي وعلى نوعية معيشة السكان معه، وحتديد

 اهليئات.

 الخاص بالبلدية: 1990أفريل  7المؤرخ في  90/08*القانون رقم 

كان اهلدف من هذا القانون حتديد مسؤولية وواجبات ودور البلديات داخل إقليمها من خالل املهام 

يشة السكان. ومبا أن نظافة البلدية هي من والصالحيات املعطاة هلا للحفاظ على السري احلسن وحتسني وتسهيل مع

مسؤوليات األعضاء املكونني هلا فقد تطرق هذا القانون على مدار أبوابه األخرى، حيث جاء الباب الثالث الفصل 

السادس بعنوان (النظافة، الصحة والبيئة) مت التطرق فيه إىل مسؤولية البلدية وهي احملافظة على النظافة والصحة العمومية 

داخل إقليمها خاصة من التلوث وتصريف ومعاجلة النفايات احلضرية الصلبة ومحاية البيئة باإلضافة إىل واجب البلدية من 

 ناحية توفري كل الوسائل واخلدمات لتحسني إطار املعيشة محاية والبيئة احلضرية. 

 رية الصلبة:الخاص بتسيير النفايات الحض 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19*القانون رقم 

 هو قانون مرتبط أساسا بالنفايات احلضرية الصلبة:

نص هذا القانون على كيفية تسيري ومراقبة وإزالة النفايات احلضرية الصلبة حيث ضم تسعة أبواب كل باب تطرق إىل 

 حمور معني.

النفايات  بدءا من األحكام العاّمة من حيث هدف هذا القانون والذي يهدف إىل حتديد طرق معاجلة هذه

واملبادئ األساسية اليت يرتكز عليها هذا القانون يف التسيري، تطرق إىل خمتلف أنواع النفايات مع تعريفها والباب الثاين مت 

 النفايات واحلائزين هلا باإلضافة إىل حتديد شروط نقل النفايات.فيه توضيح واجبات منتجي 

وما شاهبها من حيث حتديد اجلهات املعنية بالتسيري هلذه النفايات  أّما الباب الثالث فقد تناول النفايات املنزلية

وهي البلديات ووضع أحكام عاّمة ختص اجلمع والنقل هلذه النفايات، وجاء يف الباب الرابع مسؤولية وكيفية مجع 

 والتخلص من النفايات اهلامدة.
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حلضرية الصلبة وهذا من حيث هتيئة املكان أّما الباب الرابع واخلامس فقد تطرق إىل منشآت معاجلة النفايات ا

املخصص ضمن شروط وكذا االستغالل اجليد يف إطار قانوين وصحي باإلضافة إىل حراسة مراقبة وهذه املنشآت أمنيا 

 وصحيا.

وجاءت األحكام املالية اجلزائية والعقوبات اليت تطبق على كل خمالف هلذا القانون يف األبواب (السادسة، 
 لثامنة، التاسعة) واليت حتدد الغرامات املالية والعقوبات القانونية للمخالفني.السابعة وا

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة: 2003جويلية  19المؤرخ في  03/10*القانون رقم 

 املستدامة.إن هذا القانون هو وحده من تكتسي نصوصه صبغة عاّمة يف جمال محاية البيئة يف إطار التنمية 

جاء هذا القانون ليحدد عدة حماور وأهداف وأنظمة حلماية البيئة بطرق حديثة من شأ�ا توفري بيئة جيدة 
 لألجيال القادمة.

 :ييل ) أبواب، كل باب تطرق إىل حمور معني تتمثل فيما07وقد ورد هذا القانون يف سبعة (

 القانون وهي:حتديد أهداف الباب األّول (األحكام العاّمة):  •

 األساسية وقواعد تسيري البيئة. املبادئحتديد -

 ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم. -

 الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار امللحقة بالبيئة، وذلك بضمان احلفاظ على مكوناهتا. -

 إصالح األوساط املتضررة. -

 عمال اإليكولوجي العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة، وكذلك استعمال التكنولوجية األكثر نقاء.ترقية االست -

 ).3ملتدخلني يف تدابري محاية البيئة( املادة تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف ا -

 حيتوي على أدوات تسيري البيئة وردت يف ستة فصول تتشكل من:اني:ـــالباب الث •

 هيئة لإلعالم البيئي. -

 حتديد املقاييس البيئية. -

 ختطيط األنشطة البيئية اليت تقوم هبا الدولة. -

 نظام لتقييم اآلثار البيئية ملشاريع التنمية. -

 حتديد األنظمة القانونية اخلاصة واهليئات الرقابية. -

 ).8، 7،  6واجلمعيات يف جمال محاية البيئة ( املادة تدخل األفراد -
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حيتوي على ستة فصول حيث يتضمن مقتضيات احلماية البيئية وحتديد األوساط املعيشية املعنية ث:الثــــال الباب •

 باحلماية.

 يتمحور هذا الباب على احلماية من األضرار وينقسم إىل فصلني مها:ع:ــــالباب الراب •

 :مقتضيات احلماية من املواد الكيماوية. الفصل األّول 

 :مقتضيات احلماية من األضرار السمعية. الفصل الثاني 

 حيتوي الباب اخلامس على األحكام اخلاصة حلماية البيئة وأمهها:امس:ــالباب الخ •

وضع حوافز مالية ومجركية للمؤسسات الصناعية اليت تستعمل التجهيزات احملافظة على البيئة،   76ورد يف املاّدة 
 الية وجوائز وطنية لألشخاص املسامهون يف محاية البيئة.منح تشجيعات م 78و  77كما ورد يف املادتني 

 باإلضافة إىل إدراج الرتبية البيئية ضمن برامج التعليم.

حيدد هذا الباب األحكام اجلزائية وذلك بتحديد العقوبات املالية مثل الغرامات، والردعية مثل الباب السادس: •

 مه.السجن على املخالفني هلذا القانون وعدم تطبيق أحكا

يعترب خامتة القانون، حيث يؤهل سلطات املراقبة يف إطار الصالحيات املخولة هلم بالبحث الباب السابع: •

P31Fخمالفات أحكام هذا القانون.ومبعاينة 

1 

IX-2- خصائص قانون حماية البيئة : 
يتسم هبا وتتخلص من قراءتنا لقواعد قانون محاية البيئة اجلزائري، توصلنا إىل استخالص مجلة من اخلصائص اليت 

 أساسا فيما يلي:

قانون محاية البيئة هو قانون ذو طابع إداري: وذلك ما يتجلى بوضوح من السلطات واالمتيازات املمنوحة للدولة  أّوال:

 لتحقيق املنفعة العاّمة، كما يظهر ذلك أيضا يف الوسائل اإلدارية اليت ّخوهلا املشرع لإلدارة للتدخل من أجل محاية النظام

 العام البيئي مثل سلطة الدولة يف منح الرتاخيص، األوامر، اخلطر،...

قانون محاية البيئة هو فرع من فروع القانون العام: كونه ينّظم العالقة بني اإلدارة واألفراد كما أن محاية البيئة تدخل  ا:ــثاني

 يف إطار املصلحة العامة.

 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية.1
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قواعد قانون محاية البيئة تتسم بالطابع اإللزامي: ذلك بأ�ا قواعد آمرة، ال جيوز لألفراد االتفاق على خمالفتها لكونه  ثالثا:

كل خمالف ألحكامه، بل وتعدى األكر ذلك، حيث تلزم السلطات اإلدارية   قد تضمن نصوصا قمعية وجزاءات ضد

 ه إعماال ملبدأ املشروعية.املكلفة بتطبيق قانون محاية البيئة باحرتام قواعد

قانون محاية البيئة قانون متعدد اجملاالت: وهذا نظرا لكونه يعاجل موضوع البيئة، هذا األخري الذي يتسم بتشبعه  رابعــا:

 وكثرة جماالته واملشاكل البيئية املثارة يف الواقع.

واجلانب املؤسسايت: ذلك ألنه حيدد بعض قواعد قانون محاية البيئة تتسم باجلمع بني اجلانب التشريعي  خامســا:

اإلجراءات الكفيلة حبماية البيئة ويف املقابل يرصد مجلة من األجهزة من وزارات ومجاعات إقليمية وهيئات تعمل على 

 ضمان محاية البيئة.

لتكنولوجيا والبيئية : قانون محاية البيئة يتسم باحلداثة؛ ذلك أن سن قواعده كان كرد فعل للتطورات الصناعية واسادســـا

 اليت عاشتها اجلزائر كغريها من الدول األخرى.

IX-3- :1االجراءات اإلدارية الكفيلة بحماية البيئة 

ينتهج املشرع اجلزائري يف وصفه للقواعد القانونية املتعلقة حبماية البيئة الطابع اإلزدواجي يف الصياغة فهو حيدد 

على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى حيدد اجلزاءات املرتتبة عن  االعتداءاإلجراءات الوقائية اليت حتول دون وقوع 
فإننا نقصد بذلك القواعد القانونية اليت متنع ة اليت يضعها املشرع بصفة عامةخمالفتها، وحينما نتكلم عن اإلجراءات الوقائي

وقوع السلوك املخالف إلرادة املشرع وهي تعد مبثابة الوقاية السابقة املخولة للمؤسسات التنفيذية لضبط كافة االعتداءات 
 اليت تنتهك القواعد القانونية.

هذه األخرية عبارة عن وسائل ردعية تضمنها املشرع كجزاء قانوين وليد  وباملقابل هناك ما يعرف بالقواعد اجلزائية
 االعتداءات واملخالفات وعليه فهي تعد مبثابة رقابة الحقة لسلوكات األفراد جتاه القواعد القانونية.

علق منها لقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من االجراءات الوقائية حلماية البيئة يف خمتلف جوانبها سواء فيما ت
حبماية املوارد املائية أو اجملال الطبيعي أو اإلطار املعيشي، من خالل اإلجراءات القانونية اليت تناولتها القوانني اليت تصب 

ري والتصريح أو نظام ثيف اإلطار العام حلماية البيئة وتتمثل أهم هذه الوسائل يف الرتاخيص، املنع (احلظر) دراسات التأ
 التقارير.

الرتخيص أهم هذه األساليب كونه األسلوب األكثر حتكما وجناعة ملا حيققه من محاية مسبقة على ونظرا العتبار 
وقوع االعتداء كما أنه يرتبط باملشاريع ذات األمهية واخلطورة على البيئة سيما املشاريع الصناعية وأشغال البناء وكذلك 

 .20ص جامعة تلمسان، ،القانون العاماآلليات القانونية حلماية البينة يف اجلزائر،رسالة دكتوراه يف وناس حيي، 1
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إىل استنزاف املوارد الطبيعية واملساس بالتنوع البيولوجي،  غالب استعماهلااملركبات واملنقوالت األخرى اليت يؤدي يف ال

وعليه خصصنا له جماال واسعا مقارنة باألساليب األخرى إّال أن هذا التقليل من أمهية الوسائل األخرى إذ أن البعض منها 

عي استيفاء الثانية، غري أن جمال يتداخل ومن ذلك عالقة الرتخيص بدراسة التأثري، إذ أن احلصول على األوىل يستد

تطبيق أسلوب الرتخيص ينصب حول املشاريع ذات اخلطورة مقارنة مع نظام التقارير الذي يتطلبه املشرع يف بعض 
 النشاطات اليت ال تصل فيها اخلطورة إىل الدرجة اليت تتطلبها املشاريع اخلاضعة للرتخيص.

قة حبماية البيئة أ�ا تكتسي طابع املصلحة العامة، إذ من خالهلا نرى يتبني انطالقا من النصوص القانونية املتعل
أن مثة إلزام عام جيرب كل شخص مهما كان مركزه سواء اعترب شخصا طبيعيا أو معنويا أن يساهم بسلوكه يف محاية املوارد 

امة على أنه يتعنب على كل شخص حبماية البيئة يف إطار التنمية املستد قمن القانون املتعل 08البيئية إذ نصت املادة 

طبيعي أو معنوي حبوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها التأثري بصفة مباشرة أو غري مباشرة على الصحة 
 العمومية، تبليغ هذه املعلومات إىل السلطات احمللية أو السلطات املكلفة بالبيئة.

البيئة جلها قواعد آمرة، مبا أ�ا هتدف إىل محاية الصاحل العام وال يكون  املتعلقة حبمايةكذلك إن القواعد البيئية 
 أدىن اختيار لألشخاص املكلفني هبا، إال احرتامها يف حدود ما ينص عليه القانون.

إن مكافحة كل أشكال االستنزاف للموارد البيئية يتطلب من اإلدارة فرض بعض االلتزامان والقيود على احلريات الفردية 

عن طريق وسائل حمددة كالرتاخيص، األوامر، الدراسات املسبقة لبعض املشاريع لتفادي األضرار اليت من شأ�ا املساس 

 بالبيئة، وهي تعد إجراءات إدارية ألن اإلدارة هي اليت تتدخل يف تطبيقها ومراقبتها وفق الشروط القانونية.

-IX4- الجهود الجزائرية للمحافظة على البيئة:F1 
نتيجة التطور االقتصادي واالجتماعي الذي عرفته اجلزائر بدأت تظهر مشاكل بيئية مل تعرفها اجلزائر من قبل 

حيث قررت السلطات العمومية وضع خمطط رمسي عرف باملخطط الوطين من أجل البيئة والتنمية املستدامة الذي ميتد 

قبل وضع املخطط مت إجراء تشخيص للبيئة يف مليون دوالر و  970خصص له غالف مايل  2010-2001من الفرتة 

اجلزائر والذي مت اعتماده كأرضية لوضع برنامج الوطين للبيئة والتنمية املستدامة وكان من بني نتائج التشخيص أنه جنم 

عن عملية التصنيع الغري متحكم فيها التلوث الصناعي واحلضري قادت إىل ظهور مجلة من املشاكل أثرت على الصحة 
اليت بدأت تتقادم هي التهديد األساسي لوجود اهلواء كما   مومية حيث أن انبعاث الغاز من وسائل النقل واملصانعالع

بني التشخيص أيضا حمدودية أماكن جتميع النفايات الصناعية وقدرات معاجلتها باإلضافة إىل ضعف اإلطار القانوين 
 والتشريعي وغياب تطبيقه .

 /6083http://www.maqalaty.com-البيئة-حلماية-اجلزائرية-اجلهود 1
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ص صيغت السياسة الوطنية للبيئة واليت من بني ماتشمله النقاط املتعلقة بالقطاع الصناعي واليت وبناءا على نتائج التشخي

 ميكن حصرها

 : على مستوى البرامج .1

 يتم دعمها من طرف الصندوق الوطين للبيئة ومكافحة التلوث 2010-2001مت وضع برامج بيئية متتد من  

(FEDEP)  للقضاء على مصادر التلوث  الصناعيةالذي يقدم مساعدات مالية للمؤسسات. 

 :2005إدراج الرسم اإليكولوجي منذ  .2

مت إدخال الرسم  للبيئة، إذ، واهلدف هو حث املؤسسات الصناعية على انتهاج تصرفات أكثر محاية ""من يلوث يدفع

غ الرسم ب صدرت منه تعليمة وزارية توضح كيفية تطبيق الرسم حيث حدد مبل 2005البيئي يف قانون املالية 
دج عن كل طن إذا كان امللوث ميارس نشاط 10.500دج عن كل طن إذا كان امللوث مستشفى ، و 24.000

 صناعي.

 : 2001مت صياغة مجلة من القوانني منذ سنة على مستوى التشريعات:  .3

 املتعلق بتسيري ومراقبة االستغناء عن الفضالت. 2001ديسمرب 12  املؤرخ 19-01*قانون رقم 

 التهيئة العمرانية يف إطار التنمية املستدامة. 2001ديسمرب 12املؤرخ  20-01*قانون رقم  
 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 2003جويلية  19املؤرخ  10-03*قانون رقم  

 مة.ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدا 2004أوت  19املؤرخ  09-04*قانون رقم  
 . التنمية املستدامةر ري الكوارث يف إطاالوقاية من األخطار وتسي 2004ديسمرب 25املؤرخ  20-04*قانون رقم  

 : مباشرة بالتنمية المستدامة  أنشاء جملة من الهيئات والمنظمات المعنية .4

 / املركز الوطين لتكنولوجيات اإلنتاج النظيف. 1

 /  املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة. 2

 / الوكالة الوطنية للفضالت. 3
 / املركز الوطين للتكوين يف البيئة. 4

 / املركز الوطين لتنمية املوارد البيولوجي.5
 / اجمللس األعلى للبيئة والتنمية.6

التسيري على مستوى  انشغاالتضمن  وضع أدوات لإلدارة البيئية تشتمل األدوات اليت مت وضعها يف إطار البيئة .5
 ما يلي:املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر 
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 من طرف املؤسسات االقتصادية.  دراسة من خالهلا مت حتليل األثر البيئي للنشاطات املمارسة 100ـــــ*القيام ب

 مؤسسات اقتصادية. 10*القيام بالتدقيق البيئي حلوايل 

 .14001وضع أنظمة لإلدارة البيئية املطابقة للمواصفات القياسية إيزو  *مراقبة املؤسسات االقتصادية على

  عامة وخاصة.  مؤسسة اقتصادية 1000*إنشاء منصب مندوب البيئة على مستوى 

3-IX- :حملة اإلذاعة الجزائرية للتحسيس بالبيئة 
أجل البيئة والتنمية املستدامة" حيث سنة من  2013أعلنت اإلذاعة اجلزائرية عن برنامج للتحسيس بالبيئة حتت عنوان" 

 .2013ديسمرب  31فيفري إىل  13متتد هذه احلملة من 

إذاعات موضوعاتية ( إذاعة اجلزائر الدولية،  04قنوات وطنية،  03تقود اإلذاعة اجلزائرية محلة حتسيسية عرب كافة قنواهتا: 

اعة جهوية، باإلضافة إىل موقعها االلكرتوين ( راديو إذ FM ،48إذاعة القران الكرمي، اإلذاعة الثقافية وإذاعة جيل 

 نت)، حيث جترى بالتعاون مع الوزارات املعنية، اهليئات املختصة، اجملالس املنتخبة واحلركات اجلمعوية.

 1أهداف احلملة:

 العامة فيما يلي:هتدف احلملة باألساس إىل أن يكون كل مواطن طرفا فاعال يف محاية بيئته، يف حني تتمثل األهداف 

 حتسيس املواطنني باألخطار اليت يشكلها تدهور حميطهم املعيشي. •

 حتسيس اجلماعات احمللية بضرورة مجع النفايات املنزلية ومعاجلتها. •

 حتسيس املتعاملني االقتصاديني والصناعيني باخلطورة اليت تشكلها أنشطتهم امللوثة. •

 ، على استعمال الكيس البالستيكي.2013املسامهة يف القضاء النهائي، خالل سنة  •

 املسامهة يف ربط مجيع السكنات بشبكات صرف املياه والتطهري الصحي. •

 حتسيس خمتلف الشركاء بضرورة إنشاء املساحات اخلضراء والعناية هبا. •

دا العمل على ترسيخ ثقافة البيئة لدى الطفل ولدى التالميذ يف األطوار التعليمية األساسية وقد يكون مفي •
 اختيار يوم يتم فيه تقدمي درس حول البيئة يف مجيع املدارس.

 املواضيع اليت ترتكز عليها احلملة:

 مكافحة التصحر •

 مكافحة التلوث. •

1http://www.radioalgerie.dz/environnement/ar/activites/ 
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 تسيري املوارد املائية. •

 التغريات املناخية. •

 اجلفاف وأثره على الطبيعة. •

 التنوع البيئي. •

 الفيضانات واحلرائق وانعكاساهتا على البيئة. •

 الطبيعية. الكوارث •

 انبعاثات الغازات السامة. •

 التنمية الريفية. •

 األنظمة اإليكولوجية. •

 املوارد الصيدية. •

 املناطق الرطبة. •
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 خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل وجدنا أن البيئة حتظى باهتمام كبري يف العامل، ولكن هذه اجملهودات تبقى قليلة باملقارنة مع 

 البيئية اليت تشهدها الكرة األرضية.األخطار واملشاكل 

أما يف اجلزائر فنجد أيضا أن اجملهودات، القوانني، املشاريع تبقى حربا على ورق أي أن البيئة يف اجلزائر حتظى باهتمام  
كبري ، كما أن املشاركة السكانية حتظى باهتمام  كبري من طرف املشرع اجلزائري ولكن يبقى هنا ك نقص يف املواد والتطبيق

 على صعيد القوانني ولكن هذا  ما ال جنده على أرض الواقع يف إجناز املشاريع احلضرية.
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: الدراسة الفصل الثاني
التحلیلیة لمدینة عین 

 البیضاء
 تمهيد

I. الدراسة الطبيعية لمدينة عين البيضاء 

II. الدراسة السكانية لمدينة عين البيضاء 

 الصة الفصلخ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تحليلية لمدينة عين البيضاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثانــ
 

 تمهيد
تتطور املدينة وتتأثر بعوامل طبيعية وبشرية لذا وجب علينا يف دراستنا معرفة موقعها، موضعها، سبب وجودها، 

 األسباب اليت ساعدت على نشأهتا وتطورها.

تعترب مدينة عني البيضاء من أهم مدن والية أم البواقي من حيث السكان هلا أمهية كبرية يف جماهلا احلضري و 
تعود نشأهتا إىل العهد الروماين ، فالدراسة التحليلية للمجال العمراين للمدينة يساعد يف معرفتها و حتديد العوامل اجلغرايف 

املؤثرة يف تكوين نسيجها احلضري بالرتكيز على دورها يف توفري السكن و رغم ذلك فاملدينة تعاين من نقص كبري يف هذا 
 .احلضري اجملال نتج عنه تباين و تراجع يف النسيج

من أجل ذلك فقد قمنا بدراسة اخلصائص الطبيعية و السكانية للمدينة ملعرفة وضعية البيئة احلضرية ومدى و 
  .تطبيق أو عدم تطبيق مبادئ التنمية املستدامة مبدينة عني البيضاء
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I- :الدراسة الطبيعية لمدينة عين البيضاء 

 :لمحـة تاريخيـة .1
م وكانت تابعة إلقليم النوميديني وسقطت بني أيدي الوندال  439ني البيضاء من طرف الرومان يف عام أنشأت مدينة ع

وحكم جونسرييك ومسيت باسم مازيسمني ومازالت آثارهم تتواجد حىت اليوم  3م بني حكم فولنتسينان  442يف حنو 
 بني مدينيت عني البيضاء وخنشلة.

د إىل قبائل بربرية اهلوارة وقبائل سليم العربية بعد خروج قبائل بين هالل وأصل سكان هذه املدينة العتيقة يعو 
وقد  1848وبقي من امتزاج هذين القبيلتني سوى اسم احلراكتة. وعند جميء الفرنسيني إىل اجلزائر استوىل عليها يف عام 

ساكن ، حيث يف  700 ستة أكواخ مع بساتينها وكان سكان املدينة يف ذلك الوقت يعدون 1853احتوت يف سنة 
ماريان، وقد اتسعت من مهندسني عسكريني منهم سفاري و بيتا من طرف املستعمر وبتصميم  96بين  1855سنة 

 بيت. 13رقعة املدينة ببناء 

حيث تعترب نقطة عبور لكل جهة من  ،واالسرتاتيجيارتقت إىل دائرة بسبب موقعها اهلام  1955ويف سنة 

 1اجلهات . الوطن وكانت مفتوحة من كل
بعد االستقالل ارتفعت نسبة سكان مدينة عني البيضاء بشكل رهيب بسبب ارتفاع نسبة الوالدات، حىت أصبح 

ساكن وبدأت احلالة االجتماعية واالقتصادية تتدهور، وبعد التقسيم اإلداري  70.000عدد سكا�ا آنذاك أكثر من 
مما انعكس سلبا  %70ويصة حيث وصل معدل البطالة إىل أصبحت املدينة تعاين من مشاكل اقتصادية ع 1974عام 

 على الوضع االجتماعي هلا نظرا النعدام املنشآت االقتصادية.

 البلدية:مقدمة عامة عن . 2
 الموقع: -2-1
 2اإلقليمي:الموقع -2-1-1

وائرها بني م فوق مستوى سطح البحر وهي من إحدى د 900تقع عني البيضاء شرق والية أم البواقي على ارتفاع 

 10الذي يربط والية قاملة خبنشلة والطريق الوطين رقم  80تقاطع حمورين رئيسيني ميثلهما كل من الطريق الوطين رقم 
 الرابط بني قسنطينة وتبسة باإلضافة إىل خط السكة احلديدية الذي يربط بني عني مليلة وتبسة. مما يظهر أمهيتها

من أن تكون نقطة وسط بني جمموعة مهمة من مدن إقليم ألخري الذي مكنها من حيث املوقع ، هذا ا االسرتاتيجية

1 HISTOIRE DE AIN BEIDA: ville des hraktas p2 ,4. 
2 BEN DADA TAWFIK :Etude d’un quartier en crise, la cité Essalem à ain beida, magister en architecture et 
urbanisme, centre universitaire d’oum el bouaghi 2007, p 3. 
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  :مبا فيه قسنطينة ، تبسة، أم البواقي ، خنشلة ، قاملة حيث يقدر بعد املسافة بينها كاآليتالشرق اجلزائري 

 كلم.  108: ة ـقسنطين -

 كلم.  90: ة ـــتبس -

 كلم.  24: يـأم البواق -

 كلم.  48: ةــخنشل -

 كلم.  110: ةـــقامل -
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 1984و 1974مدینة عین البیضاء في تقسیم :01خـریطة رقـم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طیط والتهیئة العمرانیةمدیریة التخالمصدر: 

              1974مدینة عین البیضاء في تقسیم 

  1984مدینة عین البیضاء في تقسیم 

 مقـر والیــة

 مقـر دائــرة

 مقـر بلـدیـة

 حـدود الـوالیـة

 حـدود الـدائـرة

 حـدود البـلدیـة

 منطقـة الدراسـة

 كلم 20             0

 

 أم البواقي

 عین ببوش

 خنشلة

 عین البیضاء

 عین ملیلة

 سوق نعمان عین كرشة

 یشبر  بئر الشهداء

 قصر الصبیحي
 سیقوس

 عین فكرون

 فكیرینة مسكانة

 أم البواقي

 عین ملیلة

 عین كرشة
 سوق نعمان

 بئر الشهداء

 قصر الصبیحي

 سیقوس

 عین فكرون

 عین الزیتون
 بوغرارة السعودي

 عین البیضاء

 بریش

 الزرق

 فكیرینة

 واد نیني

 بحایر الشرقي

 الرحیة

 الجازیة

 الضلعة
 مسكانة

 باللة

 عین الدیس

 العامریة

 أ.قاسم
 أ.حملة

 أ.زواي

 أالحرملیة

 أهـ.تومغني
 شعین ببو 

 متوسة الضلعة

 عین الطویلة

 الحامة
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 الموقع اإلداري:-2-1-2

م بسبب موقعها االسرتاتيجي واهلام، وهي تابعة إداريا لوالية أم 1955رقيت عني البيضاء إىل مقر دائرة عام 
م البواقي، تضم البلديات التالية: بريش و الزرق، ترتبع على مساحة البواقي، وتعد من أصغر الوحدات اإلدارية يف والية أ

 ، حتوي جتمع ثانوي هو بئر وناس.2كم  52ب تقدر 

 الموقـع الجغرافـي : -2-1-3

م فوق مستوى سطح البحر، وترتبع على  900تقع عني البيضاء يف السهول العليا للشرق اجلزائري على ارتفاع 

 .2كلم  52مساحة تقدر بـ 

 ضية البلدية عبارة عن منطقة سهلية يظهر هبا جبل أم القمل بالناحية اجلنوبية الشرقية، كما حيدها إداريا ما يلي:أر 

 بلدية بريش.  :الشمال

 فكرينــة. : الجنوب

 الزرق. :الشمال الشرقي

 اجلازية. :الجنوب الشرقي

 بريش وفكرينة. :الغرب

من أمهية  دوما زاكلم ،   119كلم ، تبسة   132كلم ، باتنة  128مركز والئية كربى : قسنطينة  03وتتوسط 
 املوقع هو استفادهتا من مشروع املطار ، وكذا مشروع حمطة السكة احلديدية ، مما سيجعلها ممرا اسرتاتيجيا .

 الموضع:-2-2
أم  تتموضع عني البيضاء على منطقة منبسطة يف أغلبها ، إال أن التوسعات األخرية برزت على حواف جبل

م) ، كما يتميز موضعها بوجود مرتفعات ، وتالل 1108م) وجبل بوعكوز (1105م) وكدية القلعة (1022اجلمل (

داخل احمليط العمراين مثل كدية احلمالوية وعسكري الشريف حيث عملت هذه األخرية على متزيق النسيج العمراين ، 

ويزداد ارتفاع املدينة بشكل واضح كلما اجتهنا حنو األطراف  املسافات ، الختصاروبالتايل ظهور عددا كبريا من الدروب 
الشمالية واد "احلاسي" الذي  جهتها، يف اجلهتني الشرقية واجلنوبية وهي عبارة عن أراضي مشجرة ، كما خيرتق املدينة يف 

ين الوادين يطرحان يفصل بني أحياء البيضاء الصغرية والسالم جنوبا وواد إيسفر الذي يقطع حي األوراس الكبري وهذ
 إشكالية الفيضان .

غري أن وجود  منبسطة،عدا اجلهة الشرقية اليت تعترب  االجتاهات،ويظهر موضع عني البيضاء شبه مغلق من مجيع 

 احلديدية.خط السكة  املرتفع،مجلة من العوائق كخط الضغط 
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 وضع لمدينة عين البيضاء                                  خريطة الم: 02الخريطة رقم 
                                                                             

    
 

 .1/50000 مقیاس ،البیضاء عین لمنطقة طبوغرافیةال الخریطة المصدر:                               
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 مكانـة البلديـة: -3
ذلك ظهرت حتوالت . وعلى غرار مية أنشأت يف الفرتة االستعماريةعني البيضاء واحدة من بني البلديات القد

التارخيية ، والسياسات  وخاصة يف اجلانب العمراين وذلك متاشيا مع املراحل .وبنيوية إدارية،، اجتماعية خمتلفة، اقتصادية

 السكنية اليت انتهجتها السلطات منذ االستقالل واليت انصبت يف توفري السكن. 

لكل هذا يضاف الدور اإلقليمي الذي تلعبه عني البيضاء منذ سنني، حيث مل حتد جاذبيتها يف أي حلظة وهجرة 

املوقع اهلام الذي مييزها مما يسمح هلا بأن تكون  السكـان حنوها لدليل واضح على دورها كمدينـة، وما ساعدها على ذلك

 مؤهلة يف الدور االقتصادي.
بإنشاء عدة مرافق تشجع  1848وتعود نشأة املدينة لفرتة االحتالل الفرنسي لبالدنا وأول ظهور كان سنة 

فمن خمططها ميكن  ،مزدوجةفاملدينة ذات بنية عمرانية  العسكرية.ومنشآت املراقبة  الكنيسة، كاملدرسة،االستيطان  
 هبا.استقراء تارخيها وخمتلف املراحل اليت مرت 

 المدينة:خطة  -4
 :خطط العمراين للمدينة منطني مهامنيز حسب امل

 مركز املدينة وهو عبارة عن منط استعماري شطرجني تتقاطع فيه الشوارع حيث يظهر منطها اهلندسي يف  األول

 .لنواة األوىل للمدينةهو مبثابة اشكل قطع مساحية منفصلة ، و 

 وتناسقها. مساكنه،جنده أكثر حداثة خيتلف يف حجم  والثاني 

 3يلي:ونستطيع متييز املراحل التطورية كما 

 :1962وإلى  1900النواة الحضرية قبل 

ذه اخلطة ميثل النواة القدمية ، ويظهر يف شكل قطع متوازية ، ومتساوية املساحة تقريبا تتقاطع شوارعها بزوايا قائمة وه

 هي اخلطة الشطرجنية ، أرسيت هذه النواة جبوار أحد الشوارع الرئيسية باملدينة واملتمثل يف شارع أول نوفمرب .

، وهي منشأة أمنية وضعت للسيطرة على املنطقة ، بعها أنشأت  1850وأول منشأة شيدت متثلت يف برج املراقبة سنة 

،  1893، ومقر البلدية سنة  1885، والكنيسة سنة  1875بلدي سنة ، مث املذبح ال 1863املدرسة األساسية سنة 
 .مما شجع األوربيون على االستقرار

كما   .1857مسكنا سنة  131ليصل عدد املساكن إىل  مسكنا، 96بـ  1855وبدأت املدينة يف الظهور فعليا سنة 
 قسمت النواة حسب تطورها إىل مرحلتني :

 .2006المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  3
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 :1950-1900مرحلة 

، مثل هذا التوسع كل ظهر على طول الشارعني الرئيسيني ، وشرقا من املدينة وهو منط توسع طويل حيثبامت التوسع غر 
إجناز  . وحي الزاوية يف اجلهة الشرقية من النواة االستعمارية ، معوبية الغربية للنواة االستعماريةمن حي مريان يف اجلهة اجلن

 .ملعب لكرة القدم واملقربة

 :1962 -1950مرحلة 

شارعني الرئيسيني كانوين وهي مرحلة جديدة من التوسعات اليت عرفتها املدينة ظهرت باجلهة اجلنوبية جبوار ال

 ."حاج عمارة "، واجلهة الشمالية الشرقية من أراضي ومخيسيت

اطق أحياء ومع اندالع الثورة التحريرية بدأت املدينة تعرف توسعات جديدة بتجميع األهايل يف األحياء الواقعة يف من
، ه األحياء بنيت وفق خمططات أمنية، أكثر منها عمرانيةسفاري ، سعيدي مجوعي ، مريان ، عسكري الشريف ، وهذ

ا هبدف احلماية وفصل الثوار عن السكان ، وهذا ما يفسر بوجود ثكنة عسكرية جبانب حي الورود ، واليت مت حتويله
 .حاليا إىل مركز للتكوين املهين

 :2002 -1962مرحلة 

، ت حول املدينة من مجيع االجتاهات، ومبختلف أمناط املساكن، حيث ظهرت التوسعااحلديثةمرحلة التوسعات 
 :يف هذه املرحلة فرتتني متمايزتنيومنيز 

 :1973-1962فترة 

، وخالل حاج عمارة جنوب النواة مجوعي،خالل هذه الفرتة جرت توسعات جديدة انطالقا من حي سعيدي 
 .نة من مستشفى، ومركز للربيداستفادت املدي هذه الفرتة

 :2003-1974فترة 

، حيث عرفت تطورا مما شجع على توافد السكان إليها ،ة خالل هذه الفرتة مبنطقة صناعيةاستفادت املدين
 :انية ، كما ظهرت حتاصيص متثلت يفعمرانيا سريعا بأشكال خمتلفة خاصة غرب املدينة يف شكل أربع قطاعات عمر 

 جنوبا 02،  01ص األوراسي حتصي 
  شرقا  02،  01حتصيص الكاهنـة 

  ت األخرى املتمثلة يف: احلراكتة، مشال غرب املدينة ، فضال على التحصيصا 02حتصيـص عمر بن اخلطاب
أما خالل العشرية األخرية عرفت املدينة تقلصا  ، البستان.01ادة عمر بن اخلطاب ، السعالنهضة، اهلناء

سبب نفاذ العقار  مما انعكس سلبا على سري املشاريع التنموية ، كما مت يف هذه املرحلة إزالة عمرانيا كبريا ب
 .ساكن مجاعية مشال وجنوب املدينةاألحياء الفوضوية بشكل �ائي ، وتعويض السكان مب
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 2008:4-2003فترة 

ما انعكس سلبا على سري املشاريع  عرفت املدينة من خالل هذه الفرتة تقلصا عمرانيا كبريا بسبب نفاذ العقار وهذا
بعض املشاريع كإنشاء مصنع لتوليد الطاقة  إلجنازالتنموية، كما اضطرت املدينة إىل شراء األراضي من البلديات اجملاورة 

الكهربائية كما مت خالل هذه الفرتة إزالة األحياء الفوضوية بشكل �ائي وتعويض السكان مبساكن مجاعية مشال وجنوب 
 نة.املدي

سرير  2000مقعد بيداغوجي بطريق سدراتة واجناز اإلقامة اجلامعية  9000باإلضافة إىل اجناز املركز اجلامعي بسعة 
 بطريق خنشلة.

لنیل شھادة مھندس دولة تخصص أم البواقي، مذكرة تخرج  -بوخرص نفیسة، بلخیري امال، تسییر النفایات الحضریة الصلبة حالة مدینة عین البیضاء 4
 .32، جامعة العربي بن مھیدي.ص 2011تسییر المدن،
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                                                                                                                                                        1التضاريس: -5 
يظهر موقع عني البيضاء بالسهول العليا للشرق اجلزائري ، بصفة عامة فالبلدية ذات موقع سهلي بالدرجة األوىل 

م فوق مستوى سطح البحر ، كما يتغري العلو بالناحية اجلنوبية الشرقية ليصل إىل  951يصل بالناحية الغربية إىل 

 :إىل جمموعتني الشمالية واجلنوبيةقمل )، وبالتايل فاملنطقة تنقسم تضاريسيا م ( جبل أم ال1022

  : المجموعة الشمالية -

عني البيضاء ) وعلى مستوى  الزرق، بريش،( وتتطابـق مـع بلديـات  تتلقـاها،تتميز بأمهية األمطار النسبية اليت  :السهول

 هذه اجملموعة نالحظ سلسلتني صغريتني:

تضاريس منحدرة قدمية، باحتماالت فالحية حمدودة بسبب قلة توفر األراضي، هذه السلسلة تتلقى كمية  : متيزهاشرقية
 هامة من األمطار.

. كميات مياه األمطار اليت تتلقاها ارات فيها أي عائق للنمو الفالحي، حيث ال تشكل االحندالغربية: تضاريس مسطحة
 سنـويا كافية للزراعات الكبيـرة . 

 .الصلبة اليت ميثلها جبل أم اجلملنسبة للناحية اجلنوبية الشرقية فتظهر التكوينات الكلسية أما بال

 حدارات:ــــــاالن -6
 : االنحدارات في مدينة عين البيضاء01جدول رقم ال

 ةـــــيعة األرضيــطب وقعــــــالم حدارـــاالن
 أرضيات تقريبا منعدمة االحندار غرب املدينة  %1أقل من 

 أرضيات قابلة للتعمري مشال غرب املدينة  %3-1ما بني 

 أرضيات قابلة للتوسع العمراين احلدود اخلارجية للمدينة  %8-3ما بني 

نوع معروف متوزع على بعض  %15-8ما بني 
 األرضيات املختلفة بعني البيضاء 

/ 

 االجنرافمنطقة غابية للحماية ضد  / %25-15ما بني 

 املساحة الغابية غري قابلة للتعمري أرضيات  %25يفوق 
 باحثةاملصدر: املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدييت عني البيضاء وفكريينة+ معاجلة ال

ــاخ: -7  المنــ
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 األمطـــار:

السريوكو ) رة وجافة مصحوبة بريـاح جنوبية (عني البيضاء تنتمي إىل السهول العليا مبناخ قاري وفتـرات صيفية حا

، وشتاء بارد بسبب العلو الذي مييزها. األمطار تتنوع من سنة ألخرى مع م°20ث يصل املدى احلراري السنوي إىل حي
ملم. أما بالنسبة للمتوسط املطري حسب سلتزر فيصل إىل  500إىل  300وضعية حمافظة للقسم املطري ترتاوح بني 

 ملم / السنة.   419

 احلـــرارة:

م، أما بالنسبة لألشهر °20نة ألخرى حسب األشهر، املتوسـط السنوي هلا يصل إىل احلرارة أيضا تتنوع من س
حيث تصل احلرارة القصوى يف فصل ، م°35إىل  3إذ يرتاوح املعدل السنوي من أوت)  –ذات احلرارة الشديدة (جويلية 

م أما °35رارة القصوى إىل أما يف فصل الصيف فتصل احل م.°02درجات أما احلرارة الدنيا فتصل إىل  10الشتاء إىل 
 م. °25احلرارة الدنيا فتصل إىل 

 )1938-1913(متوسط درجة الحرارة والتساقط بمدينة عين البيضاء : 02جدول رقم ال
 ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أوت جويلية جوان ماي  أفريل مارس فيفري جانفي 

 التساقط
 )ملم(

07 07 09 12 16 22 26 26 21 16 11 07 

 

درجة 
احلرارة 

 °)م(

37 38 37 30 37 17 06 06 22 26 28 30 

  seltzer p:le climat de l’algerie- carbonnel alger 1946املصدر: 

 الريـــاح:

أما بالنسبة للفرتات الثلجية  .يوم/ السنة 38.3وكو حيث تصل إىل الرياح اليت متيز املنطقة هي رياح السري 

يوم/السنة. كما أن الفرتات اجلليدية تصل إىل  12.1وح متوسط األيام الثلجية إىل فيرتا 1938-1913وحسب سلتزر 
 / يوم / السنة حيث تستطيع هذه األخرية التأثري على الزراعات بصفة خاصة والفالحة بصفة عامة. 49

 الشبكة اهليدروغرافية:
وهذه الشبكة املائية ، غربإيسفر جنوب  مييز الشبكة اهليدروغرافية بعني البيضاء كل من واد احلاسي مشاال، وواد

كما تعتمد يف متوينها على املياه الباطنية اليت تطرح إشكالية الفيضانات يف املدينة نظرا الفتقادها لعمليات هتيئة ضرورية  
 /اليوم3م 140تصل هبا الكمية املستعملة  04هكم/السنة ، ليصل عدد التنقيبات املستغلة إىل  5.04تصل سعتها إىل 

 . 3م 16600بسعة  07. ليصل عدد اخلزانات إىل 3م 640بسعة  02ملغمورة فتقدر بـ ، أما بالنسبة للخزانات املائية ا

 وتوزع املوارد املائية بعني البيضاء كاآليت:
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 عمومية  08منها  العميقة:اآلبار 

 خاصـة 10                      

 عمومية  18: منها اآلبار التقليدية

 خاصة 107                      

 .وهذا ما يبني أمهية املردود املائي باملنطقة 

 تشغيـل األرضيــة: -8
 ، شعري ).، قمح لنيفالحي بالدرجة األوىل ( قمح صلب بلدية عني البيضاء ذات طابع

 : تشغيل األرضية بمدينة عين البيضاء02رقم  الشكل
 2008ط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدييت عني البيضاء وفكريينة املصدر: املخط                          

، الكأل هـ 09حلة للزراعة منها: املسقية بالنسبة للمساحات الصا أما (SAU)هـ  3950فتصل مساحتها إىل  

تقدر هـ  . كما  954هـ لتصل املساحة الغابية إىل  1331، األراضي املسرتحية هـ  04هـ، األشجار املثمرة  2615
 هـ . 5196هـ لتصل املساحة اإلمجالية إىل  292مساحة األراضي غري املنتجة  بـ 

 ترتيب األرضيات: -9

 تنقسم األرضيات بعني البيضاء إىل قسمني أساسيني من ناحية:

 الرتبة.ثبات  .أ 

 للبناء.قبوهلا  .ب 

 غرب املدينة يوجد مساحات شاسعة ألرضيات متوسطة الصالحية للبناء . -

  .ث وجود اجلزء األكرب لألرضيات الغري قابلة للبناءشرقا حي -

 تشغيل األضية

 المساحة الصالحة للزراعة

 المساحة الفالحية الكلية

 المساحة المسقیة

 المراعي

 المساحة الغابیة
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 :األرضيات القابلة للبناء .أ 

جيولوجيا هي عبارة عن أراضي كلسية كريتاسية ومارنية متماسكة حبمولة جيدة قابلة جلميع أمناط املباين السكنية توجد 

 شرقا وجنوبا .

 الصالحية:أرضيات متوسطة  .ب 

 .لتكوينات ليمونية رملية وأرجيليةلرتسبات قشرات كلسية تعود إ�ا األحدورات البليجينية املكونة 

 .ة وهي قابلة للتوسعات املستقبليةتوجد غرب ومشال غرب املدين

 : األرضيات الغري قابلة للبناء .ج 

مشال شرق جنوب شرق مساحات صغرية غري صاحلة للتوسع متثلها املساحات اجلبلية املشغولة من طرف الغابات تتوسع 

 .دينةوجنوب امل

 الغـــابــات:.10
احمليط الغايب بعني البيضاء يتكون أساسا من الصنوبر احلليب ، يف حني أن حالة هذا األخري حيتاج منها البعض 

هـ مشجرة 150نوبر احلليب ترتبع على مساحة وتتوزع كاآليت أم القمل للص االنقراضإىل عناية خاصة كو�ا يف طريق 

 .حالته جيدة

  .مشجرة 106هـ منها  126بر احلليب ترتبع على مساحة بوعكوز للصنو  -

 .هـ مشحرة 509.13ر احلليب مبساحة زعرير امساعيل للصنوب -
  .هـ مشجرة 25محالوية للصنوبر احلليب مبساحة  -

   .هـ مشجرة 4.25البوسكي للصنوبر احلليب مساحتها  -
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II- لمدینة عین البیضاء الدراسة السكانیة: 
 1السكان: .1

، تليها أم البواقي اليت تعد مقر لسكاين مقارنة بباقي مدن الواليةتربز عني البيضاء يف املرتبة األوىل من حيث احلجم ا
يلة واليت كانت كلها كان معدل منوها قريب من معدل منو مدينيت برج بوعريريج وم  1966/1977الوالية ، ففي فرتة 

لبيضاء كمقر دائرة نتج عنه ثبات واضح يف معدل منوها عكس برج بوعريريج وميلة ، ومع ثبات رتبة عني امقرات دوائر
، عرفت ارتفاعا يف معدالت منوها نتيجة الستقبال املركزين إىل مقرات والئية جديدة 1984سنة بعد ترقيتهما 

  .لالستثمارات

منا هذا ، حبيث تضاعف عدد سكان إىل يو  1839وقد عرفت عني البيضاء منوا سكانيا كبريا منذ نشأهتا يف حوايل 

ويعود ذلك إىل الزيادة  2001و  1871عاما يف الفرتة املمتدة بني 130مرة خالل  49املدينة عدد سكان املدينة 
، كما متيزت فرتات معينة من منو املدينة يف بتواجد دينة ، وهذه الفرتة عرفت تذبذباالطبيعية ، واهلجرة نتيجة استقطاب امل

 :مراحل هي 06كان عني البيضاء عرب لسكان متمثلني يف األهايل واملستعمرين ، ويظهر منو سعرقني من ا

 : 1954 -1871مرحلة 

متيزت هذه املرحلة بعدم استقرار الظروف األمنية والسياسية على كامل تراب اجلزائر  ومدينة عني البيضاء مت 

ة مت تشييد منشآت لتثبيت املستوطنني  ، حيث بلغ عدد السكان اعتبارها مركزا استعماريا لتسهيل مراقبة القبائل ، وعلي
نتيجة  االحتاللنسمة وما نالحظه على معدل منو األهايل كان سلبيا خالل الفرتة األوىل من  2043حوايل 1871سنة 

رة العكسية نتيجة على األراضي وطرد األهايل إىل اجلبال ، لكنه بدأ يف الرتاجع قبيل اندالع الثورة بفضل اهلج االستيالء
 .صليني استمر منوهم مبعدالت قليلةفقدان األمن ، يف حني السكان األ

 :1966 -1954مرحلة 

، نظرا لتعقد قدر معدل منو عني البيضاء 5.77 %وهو أقل معدل مدن شرق البالد وهو يساير معدل النمو   
 .الوطين 5.44%والسياسية للبالد واالجتماعية االقتصاديةالظروف 

عام نتيجة عودة شخص كل  1242نسمة أي مبعدل  14900) وقدر حجم الزيادة السكانية  االستقاللفرتة ( 
 .النازحني

 : 1977-1966مرحلة 

 %  3.10بلغ معدل النمو بعني البيضاء يف هذه املرحلةحيث  رحلة من مراحل التوازن والتخطيطتعترب هذه امل
 ، مما شجع علىاالشرتاكيةثورة الزراعية والقرى ن طريق تطبيق سياسة الع الفالحة، وقد متيزت بإصالحات يف ميدان، 

 .2006المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  1
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، وهي نسمة 12166ـــم الزيادة السكانية ب، وقدر حجي مركز أم البواقي إىل مقر والية، كما رقتثبيت سكان األرياف
 .ل من الزيادة يف الفرتة السابقةأق

 :1987-1977مرحلة 

عدد سكان املدينة وبلغ  نسمة، 19675جم الزيادة خالل هذه العشرية حيث قدر ح السريع،إ�ا مرحلة النمو 
  : ب ارتفاع معدل النمو إىلوتعود أسبا ، 3.82 % نسمة مبعدل منو70.000: 1987سنة 

  .للسكانحتسني الظروف املعيشية والصحية  -
 حنوها.ية حيث شجعت على توافد أعداد سكان اجلديدة،إنشاء املنطقة الصناعية واملنطقة السكنية  -

 :1998-1987مرحلة 

وهو مرتفع مقارنة مع الفرتة  3.89 %يف هذه املرحلة تسارعت وترية النمو الدميغرايف حيث بلغ معدل النمو
ساهم يف هذه الزيادة اهلجرة بشكل كبري كون تدهور األوضاع األمنية يف أغلب املناطق الريفية مما أدى إىل  وما ،السابقة

 .نسمة 32522الزيادة السكانية حجم كما بلغ ،  النزوح

نسمة  108627إىل  2002، ليصل سنة بالبلديةنسمة  99013 -1998حسب التعداد العام للسكان بلغ سنة و 

   22.47%وباملركز إىل 19.3%باملشايت مبعدل منو 988نوية ، وبالتجمعات الثا 3660باملركز و 103979منها 
   .2.27%كما وصلت نسبة التمركز بالبلدية إىل

  إىل1.94%يصل باملركز مبعدل منو  108071نسمة بالبلدية و 112904إىل  2004ليصل عدد السكان سنة 
 :وهذا يرتجم بـ

  .اهلجرة الريفية من البلديات اجملاورة -

 .الناحية األمنية -

 .جاذبية املركز حبثا عن العمل -

 2008:1-1998مرحلة 

حيث شهد تراجع طفيف عن املرحلة السابقة، وقد بلغ  %3.02لة ب قدر معدل منو السكان يف هذه املرح        

نسمة، حيث شهدت هذه الفرتة استقرارا أمنيا، اقتصاديا واجتماعيا يف مجيع  115000: 2008عدد السكان سنة 
 امليادين.

 واجلدول املوايل يوضح مراحل التطور السكاين لبلدية عني البيضاء:
 

 .40.ص نفس المرجع السابقبوخرص نفیسة، بلخیري امال،  1
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 2011إلى غاية سنة  1977بيضاء من السكاني لبلدية عين ال: مراحل التطور 03جدول رقم ال

 2011 2008إحصاء  2004إحصاء  87إحصاء  77إحصاء  التعيين
 123722 114354 108071 62253 42988 المركز

 2627 464 3804 4206 2514 التجمع الثانوي
 997 182 1029 822 1898 المشاتي
 127346 115000 112904 67281 47400 البلدية

 2013التوجيهي للتهيئة والتعمري+ مديرية الربجمة و متابعة امليزانية  طاملصدر: املخطالوحدة: نسمة                                                                
 
 

 2011إلى غاية سنة  1977مراحل التطور السكاني لبلدية عين البيضاء من : 03رقم  الشكل

 
 الباحثة زاملصدر: إجنا                                                                                                        

 :2008 -2005 نمط المباني .2
أهم االستخدامات يف معظم مدن العامل، فهو خيدم سكان املدينة بالدرجة األوىل،  السكنية منتعترب االستخدامات 

ستخدام على املباين مبختلف أمناطها املوجهة للسكن، ومنط املباين ملدينة عني البيضاء يتضح من خالل ويشتمل هذا اال
 هذا اجلدول.
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 2008و 2005: نمط المباني سنة 04 جدول رقمال

 سكن جماعي التعيين
 

 المجموع 2008 سكن فردي

سكن  2008 2005 2008 2005
 تقليدي

نوع 
 آخر

غير 
 محدد

2005 2008 

 5816 دينةالم
 مسكن

مسكن 4848  
 

منها 14910
 تحصيصات9299

14911 
 مسكن

907 
 مسكن

106 
 مسكن

199 
 مسكن

17726 
 مسكن

21167 
 مسكن

 2013لوالية أم البواقي  ومتابعة امليزانية مديرية التخطيطاملصدر: 

 
لسكن اجلماعي، حسب اجلدول والوضعية احلالية للمساكن املوجودة يالحظ غالبية السكن الفردي مقارنة مع ا

هذا التمركز باملركز العمراين لعني البيضاء يعود إىل أن غالبية السكان احمليطني باملركز يتجهون إليه حبثا عن العمل 

 واخلدمات.

 التجهيــــزات:  .3
هذه عاصمة الوالية، إال أن ، حيث حتتل املرتبة الثانية بعد ضاء من بني املراكز األحسن جتهزاوتعد عني البي

، فنوع التجهيز املتوفر باملدينة عايل نسبيا ضي نتيجة النزوح الريفي املتواصلهيزات عرفت ضغطا كبريا أواخر القرن املاالتج
، هياكل د مؤسسات مالية وإدارية مهمة مثل: البنوك، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، شركات التأمني املختلفةحيث جن

 اء... وتظهر كما يلي:اإليو 
 دارية:.التجهيزات اإل1.3
 مقر الدائرة -

 مقر البلدية -
 مالحق بلدية 03 -

 مقر الربيد -
 مالحق بريدية 03 -

 وكاالت بريدية 04 -
 أمن حضري 04 -

 الشرطة القضائية -
 الدرك الوطين -

 احلماية املدنية -
 ةــــــــحمكم -
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 مؤسسة إعادة الرتبية -
 وكــــبن 05 -

 .التجهيزات الصحية:2.3
 : التجهيزات الصحية05جدول رقم ال

 داخــل التجمع املركزي ع املنشــآتأنــــوا 
 02 عدد املستشفيات

 عدد األسرة
 عدد الصيدليات

 عدد األطباء اخلواص
 عدد األطباء العموميني

 جراحة األسنان
 الشبه طيب 

470 
 خاصة 28منها  30
47 
62 
22 

501 
 عدد العيادات املتعددة اخلدمات

 اخلـــاصــة
 العــــامــة

02 
11 
19 

 الدة العامةعدد ديار الو 
 عدد ديار الوالدة اخلاصة

 عدد املراكز الصحية وقاعات
 العالج

02 
01 
50 

 2013تابعة امليزانية املصدر: مديرية التخطيط وم

  منها:كما توجد منشآت أخرى يف طريق اإلجناز باملنطقة السكنية اجلديدة 
 اخلدمات.عيادة متعددة  -
 مركز صحي  -
 قاعة للوالدة -

 التعليمية:ت التجهيزا.3.3
يعترب التعليم من امليزات الرئيسية للمستوى االجتماعي على مستوى البلدية، حيث ميكن من اجلدول التايل 

 استخراج مستوى التجهيزات التعليمية وقدرة استيعاهبا. 
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 : التجهيزات التعليمية06جدول رقم ال

 إشغــال القسـممعـدل  عدد التالميـذ عدد األقسام عدد المدارس التعييــــن

 37.47 12964 346 31 الطور األول والثاين

 45.89 7894 172 11 الطــور الثالث
 38.51 4544 118 05 الثـــــانوي

 23.1 462 20 01 التكوين املهنـي
 2013املصدر: مديرية التخطيط ومتابعة امليزانية 

 35يتبيــن بأن كل املـدارس مزدمحـة مقارنة مبعـدل  ات،املستويـانطالقـا من معدالت أشغال األقسام احملسوب على كل 
 قسم بالنسبة لكـل األطوار. 83املعدل الوطين ) ، إذا يظهر العجـز بـ  القسـم (تلميذ / 

 :دينيةالتجهيزات الثقافيــة وال.4.3
 اآلتيــة:التجهيزات  البلدية،يظهر على كامل تراب 

 .مقعد 1000إىل  د املقاعد هبا يصل، عد للسينماقاعتني -

 .فرد 887املنخرطني إىل ، يصل به عدد مركز ثقايف -
 .معوق 2257عدد املعوقني  .240 االستيعابمعوق قدرة  70، يضمان مركزين للمعوقني -

 .مقعد 180دار احلضانة، وحديقة لألطفال هبا  -
 16، املؤطرين منخرط 226 ، يصل عدد املنخرطني به إىلدور الشباب، األوىل بتحصيص سعيدي مجوعي 02 -

 .منخرط وإطار واحد 164 ــــ. الثانية تقع حبي املقاومني بـإطارات

 مصلى. 21، عدد املصليات ( الزوايا) يف طور اإلجناز 09مساجد،  21 -

رغم  يف حياة الفرد وخاصة الشباب الذي تنصب اهتماماهتم حول هذا النوع االستخداماتويظهر دور هذه 
 .راعاة ذلكضعفها، لذا جيب م

 .مقــابر 03 -
 مكتبات عمومية. 03 -

 مجعيات. 03 -

 التجهيزات الرياضية والترفيهية:.5.3
 .أن یبذل مجھود كبیر لتوفیره بقوةلھذا الصنف من الھیاكل یجب 

 :يما يلعلى جممع اهلياكل املوجودة يظهر 
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 ملعبني رياضييــن  -
 ملعب متعدد الرياضات -

 ضة مساحات خمصصة للريا 05 -

 مسبح يف اهلواء الطلق ( غري مستعمل ) -

 قاعة للرياضة  -
 فندقني مصنفني  -

 فندقني غري مصنفني -

 حمطات بنزين  06 -

 وكاالت سياحية  04 -

 وكاالت خاصة  03 -

 .خاصة فيما خيص احلدائق العمومية االستخداماتومقارنة مع الفئة الشابة يبقى ضعف دور هذه 

 :ةـيالصناعتجهيزات ال.6.3
البناء واألشغال العمومية بنسبة  :النشاط احلايل لعني البيضاء هو نشاط ثالثي بالدرجة األوىل يتمثل خاصة يف

لتحويل اخلشب والنجارة العامة بطريق   EMAB، لكن بوجود بعض الوحدات الصناعية مثل من حجم الشغل % 86

  .للنسيج باملنطقة الصناعية FILAB، و/سنة2م 25000ل يصل إنتاجها إىل عام 161خنشلة بعدد عمال يصل إىل 

SPIA   جها إىل . مطحنة صامي للقمح اللني طريق قسنطينة يصل إنتاعامل 426ة عن شركة ذات أسهم هبا وهي عبار

روضة مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة إلنتاج القمح اللني يقدر إنتاجها بـ   SARLعامل. 18طن/اليوم تضم  40
 امل.ع 22طن/يوم هبا  500

SARL زجاجة/يوميا 288000إنتاجها بـ  جازية للمشروبات الغازية يقدر.SARL  للمشروبات الغازية أيضا بعدد
 .لرت/عام 430000عامل وبإنتاج  22 عمال يصل إىل

PARLFLOUR  إنتاج الروائح .SARL  ء عامل جعل من عني البيضا 25سافام للتغليف باملنطقة الصناعية هبا
، ويف حالة وجود استثمارات تتبعها ستعرف تطور جد سريع انطالقا من الثالثي إىل د عاملة معتربةمركز الستقطاب ي

 :ا جتدر اإلشارة إىل وجود حمجرتنيالثانوي .كم

 طن/سنة تضم عاملني 13000حمجرة جباري عبد السالم جنوب سعيدي مجوعي تصل قدرهتا إىل  :األولى •

 .ريها عامل واحدطن/سنة يس 13000نتاجها إىل حمجرة بن عبود معمر جببل بوعكوز يصل إ
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إال أن مشكل عدم وجود األرضيات الشاغرة ، جعل من املدينة منطقة حمدودة للتوسع املستقبلي وهذا ما جيعلها بطيئة 

 النمو ، وبالتايل تبقى وظيفتها خدمية أكثر منها صناعية.

  يلي:كما تصنف املؤسسات الصناعية كما 
 نيف المؤسسات الصناعية: تص07جدول رقم ال

 2013مديرية التخطيط ومتابعة امليزانية املصدر: 

 شبكات المختلفة:ال .4
 :شبكة الطرق.1.4

، وهذا ما يسمح هلا 10، والطريق الوطين رقم 80ين أساسيني الطريق الوطين رقم لبيضاء على حمور تقع عني ا
 .بالنمو كون هذين احملورين يضمنان تنقالت هامة داخل املدينة

 .د البأس به من التجمعات واملشايتكما يظهر بعني البيضاء شبكة هامة من الطرق الثانوية اليت تربط عد
 .ديدية الذي يربط عني مليلة بتبسةخرية خبط السكة احلكما مونت هذه األ

 : حالة الطرق الموجودة في البلدية ومساحتها08جدول رقم ال

 البلديــة الطرق الوطنية م الطرق البلدية م المجموع

 منها 45000   65432

 حالتها اإلنشائية جيدة  13500

 متوسطة 5000

 رديئة 44.70

20432 

 ة حالتها اإلنشائية جيد

  عني البيضاء

 2013املصدر: مديرية التخطيط ومتابعة امليزانية 

 والغــاز:ء الكهربا شبكة .2.4
بالغاز الطبيعي بنسبة  حيث جند أغلبية السكان ممونني للبلدية،يعترب هذا اهليكل العامل األساسي يف التطور العمراين    

 17746فيصل عدد املشرتكني هبا إىل  كة الكهرباءشبمشرتك أما بالنسبة ل 12462وبعدد مشرتكني يصل إىل  86%
يف حني  ينة ساعدت يف التموين الكاف هلاكما أن حمطة التحويل اليت أنشأت بالقرب من املد، %90بنسبة مشرتك 

 .قارورة 10.000  تصل إىل ، بقدرة ختزين 02البوتان إىل  يصل عدد خمازن غاز

 اجملموع مؤسسات البلدية املؤسسات الوالئية املؤسسات الوطنية املؤسسات اخلاصة التعيني
 08 00 00 02 06 عدد املؤسسات
 726 00 00 609 117 عدد املشتغلني
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 .شبكة المياه الصالحة للشرب:3.4
 الصاحلة للشرب انطالقا من ثقب التنقيب (بئر اجلديدة، فكرينة، وعني الدالية). باملياهاملائية: متون عني البيضاء  املوارد

 خزانات مائية مبختلف القدرات: 07قدرة التخزين: بلدية عني البيضاء ممونة بشبكة املياه الصاحلة للشرب انطالقا من 

 ة العليا.الواقع باحلمالوي 3م2Χ 2500اخلـــــزان: 

 احلمالوية السفلى. 3م2Χ2000اخلــــــزان: 

 املنطقة السكنية اجلديدة. 3م1Χ2000اخلــــــزان: 

 املنطقة الصناعية. 3م1Χ2500اخلــــزان: 

 ملتطلبات امللعب. 3م1Χ200اخلــــزان: 

 بوعكوز. 1Χ2500اخلــــزان: 

 .شبكة الصرف الصحي:4.4
طريق واد أسفل البيضاء هذه الشبكة بطبيعة موحدة، حتوي أنابيب  منطقة عني البيضاء تصرف مياهها عن

كلم. وهذا ما   150ملم، هذه األنابيب متنوعة األشكال ويصل طول الشبكة إىل  1500 -300بأقطار ترتاوح بني 
 يديطرح مشاكل عند تساقط األمطار، وعلى أساس ذلك البد من ترميم الشبكات، أو إعادهتا بأقطار تتناسب والتزا

 السكاين. ويقع املصرف النهائي يف احلدود اإلدارية لبلدية فكرينة، وهناك مشروع ملخطط تصفية غرب املدينة.
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 الصة الفصلخ
يف هذا الفصل حاولنا دراسة خمتلف اخلصائص الطبيعية، السكانية و العمرانية ملدينة عني البيضاء و التعرف  

كذلك   ،االقتصاديوقعها العام الذي مييزها مما يسمح هلا بأن تكون مؤهلة يف الدور على مكانتها، و ذلك من خالل م

من حيث األمهية التارخيية للمدينة باعتبارها أكرب و أقدم القبائل بشرق البالد ، و الزيادة الكبرية للسكان نتيجة للهجرة 
منها وجود عوامل أمنية و اقتصادية ،و سيادة  اليت سببها عدة عوامل منها وجود مشاريع كربى، إضافة إىل وجود عوامل

 واختالل التوازن البيئي هبا. كل هذه العوامل سامهت يف تدهور وضعية البيئة احلضرية يف املدينةقطاع اخلدمات.
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: دراسة أمثلة الفصل الثالث
 عن األحیاء المستدامة

 تمهيد

I.  ايفـــــا(culemborg- NL )eva-
1،Pays-Bas 

II.  حيVesterbro  الدنمرك -كوبنهاغن 

III. الحّي اإليكولوجي– 

 (Vauban – Allemagne) 

IV.  (المملكة المتحدة) حّي بدزادQuartier Bed Zed 

 الصة الفصلخ
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 تمهيد

لقد أصبح احلي املستدام من أهم املشاريع املطبقة يف بعض دول العامل، حيث تسعى حكومات هذه الدول إىل 
ولكنها يف نفس الوقت تراعي تكوين مناذج ألحياء حضرية تتوفر على خمتلف املرافق والتجهيزات وجودة احلياة لسكا�ا، 

 اجلانب البيئي، وتطبق كل القوانني اليت من شأ�ا توفري بيئة حضرية نظيفة.

 سنقدم يف هذا الفصل مناذج لبعض األحياء  ملعرفة مدى جناعة مثل هذا النوع من املشاريع يف جمال محاية البيئة. 
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 األوروبية:األحياء المستدامة في بعض الدول 

I- ا ـــــايف(culemborg- NL )eva-1،Pays-Bas: 
1-I-               :وصف المشروع 

ها، تقوم على ارض زراعية حميطة هبا مياه صاحلة للشرب، تقع على  24مساحته  .ايكولوجي-هو حي سوسيو

معلومات، مركز ترفيه، م مكاتب ، مركز  40.000منزل ،  250هبا  ).(culemborgحدود مع السكة احلديدية ل 
 مركز للمؤامرات، حانات، مطاعم وفندق.

Lanxmeer،و تضمن توازن جيد بني التنمية االجتماعية، االقتصادية، الثقافية،  : تدمج وظائف خمتلفة حضرية
 التعليمية، الرتفيهية واحلفاظ على البيئة.

 ل وطوال عملية التخطيط.نسبة مشاركة السكان عالية، حيث لعبت دورا فعاال يف حلقات العم  •
تدابري حلماية البيئة تشمل دائرة مغلقة لشبكة املياه و نظام معاجلة ،وحدة تابعة إلنتاج الغاز احليوي ،استخدام مواد البناء 

 املستدامة والطاقة املتجددة وإنتاج األغذية العضوية.
Lanxmeerتدامة والتنمية االجتماعية.: تعترب مرجعية وطنية ودولية يف جمال التخطيط للتنمية املس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : حي إيفا02الصورة رقم 

I-2-دافه: ـــأه 

1http://www.energie-cites.eu/IMG/pdf/Ecoquartiers_Eva-Lanxmeer.pdf 
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 يسعى إىل حتقيق األهداف اآلتية يف اإلطار اإليكولوجي: lanxmeerـــــاملشروع البيئي ل 

 التكامل بني الوظائف. -عالقات اجتماعية-النقل-املواد–املياه  –الطاقة    

 :الطاقة 

املتجددة والتقليل إىل أدىن حد من استهالك الطاقة حبيث يتم إنتاج الطاقة من النفايات والصرف إنتاج الطاقة 

 الصحي.

 :المياه 

 وضع نظام لتسيري املياه: معاجلة املياه املستعملة ومياه األمطار.

 :المواد 

 صيانتها أو التخلص منها. استعمال املواد اليت ليس هلا تأثري سليب على البيئة سواء يف إنتاجها أو استعماهلا او
 توازن جيد بني املساحة املبنية واملساحة اخلضراء.

 :استعمال وسائل النقل العامة واحلد من استخدام السيارة. النقل 

 :سكن من حيث اهليكل والسعر ، التنوع يف ال، مشاركة السكان يف عملية البناءإنتاج مشرتك عالقات اجتماعية

 الجتماعي.، يؤدي إيل التنوع اواحلجم

 :السكن، العمل، الرتفيه، والتعليم والنشطة االجتماعية تحقيق التكامل بين مختلف الوظائف. 
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 املصدر:إجناز الباحثة

 :أهداف المشروع03الشكل رقم 

عائلة  80، 1996ويف عام Evaمن قبل مؤسسة  1994بدا سنة  Lanxmeer) مشروع( -

قد وافقت على املشروع و سجلت بالفعل، وكلن هلا اثر اجيايب علي املمثلني املنتخبني ملدينة 

culemborg . 

السكان الذين سيقيمون مستقبال شاركوا يف عدة ورشات ،وكذالك يف اجناز خمطط التنمية احلضرية  -
 وقع.فقد رسم بتعاون مع السكان املستعملني احلاليني للم

 

 

 

 

 
 

 

 األھداف

 االقتصادیة 
 البیئیة

 االجتماعیة 

 الطاقة:
االهتمام بالطاقة -

 املتجددة.
إنتاج الطاقة من -

 الصرف الصحي.
التقليل من -

 استهالك الطاقة.

 املياه:
وضع نظام -

 لتسيري املياه.
معاجلة املياه -

 املستعملة.
معاجلة مياه -

 األمطار.

 النقل:
استعمال -

وسائل النقل 
 العامة.

احلد من -
استخدام 
 السيارة.

 

 املواد:
استعمال 
مواد بناء 
 .مستدامة

عالقات 
 اجتماعية:

مشاركة 
السكان يف 

مجيع 
خطوات 
 .املشروع

حتقيق التكامل بني 
 خمتلف الوظائف:

 السكن.-
 العمل.-
 التعليم.-
 الرتفيه.-
األنشطة  -

.االجتماعية  
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 تمثل مخطط التهيئة لمدينة ايفا :: 03الصورة رقم 

I-3-هيكل التمويل:  
 منح ودعم مالي:

رويب بأنه مشروع و كمشروع اlanxmeerالعلوم والتكنولوجيا والبحوث اختارت الوزارة األملانية للتعليم و  •
 مثايل وتدعمه ماليا.

، وحتسيس وتكوين السكان لتصميم والبيئة قدمت منح للتدريبالوزارة اهلولندية للسكن والتنمية اإلقليمية  •
 خمطط التعمري.

 الصندوق اخلاص لتحفيز اهلندسة املعمارية قدم منحة للمشروع. •
  

 

 

 

 

 

 

 

 : هيكل التمويل للمشروع04الشكل رقم 

 هيكل التمويل

الوزارة األملانية للتعليم والبحث 

.العلمي والتكنولوجية  

 

        

الصندوق اخلاص لتحفيز 

 اهلندسة املعمارية .
الوزارة اهلولندية للسكن والتنمية 

 االقليمية والبيئة.

lanxmeerاختارت كمشروع   

 أورويب مثايل.

قدمت منح لتدريب السكان 

.على تصميم خمطط التعمري.  
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I-4- الشركاء واألدوار : 
لعبوا دور رئيسي يف تطوير EVAإلعالم، وجملس اااليكولوجي للتعليم و  اخلاص واملركزالقطاع  -

lanxmeer بالتعاون مع بلدية ،culemborg  البيئة وعدة زارة السكن والتنمية اإلقليمية و وو

 شركات خاصة.

إلنشاء خطة لطموحات اجلميع، جيب علي كل الشركاء، السكان املعماريني، االستشاريني، وكالة  -

ما lanxmeerالتنمية احلضرية، البلدية، املقاولني أن يشاركوا يف التحضري والتنفيذ ملخطط التعمري ل 
 وعلي السكان أن يشاركوا يف تصميم املساحات اخلضراء يف احلي.،(master plan)عدا 

 

 

 

 

 

 : الشركاء في المشروع05الشكل رقم 

I-5-:نتائج وانجازات 
 :كيلواط يف الساعة كهرباء.2500(مرت مكعب) غاز، 1250االستهالك السنوي للطاقة تقارب  الطاقة 

 :المصادر المتجددة 

 معظم السكنات وضعت هلا لوحات ضوئية وحرارية إلنتاج املاء الساخن،ولإلضاءة اجليدة .   -

اجل السيطرة على أعيدت الكهرباء إىل الشبكة العمومية يف الصيف، و جزئيا يف اخلريف و الربيع من  -
 استهالك الكهرباء.

 معظم السكان شاركوا يف برنامج الرصد. -

 :تنقية المياه 

نظام مزدوج إلمداد املياه: مياه األمطار اجملمعة على السقف توجه حنو حوض احتجاز عن طريق نظام  -
لمطابخ تصريف املياه، و مياه الطرقات جتمع يف خزان عن طريق قنوات صغرية، املياه املستعملة ل

 تعاد يف القنوات.غساالت جتمع يف خزان أخر تعاجل و الو 

 الشركاء المقاولين

 المعماريين
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وزارة السكن والتنمية 
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 عدة شركات خاصة
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بة تستعمل يف إنتاج الغاز املياه السوداء للمراحيض جتمع على حدى ،السائل املرشح واحلمأ الصل -

 .العضوي

 :النقل 

وحمطات احلافالت على culemborg، حمطة مركزية ل طرقات للدراجات وممرات الراجلني شبكة -

 الراجلني.مسافة قريبة من 

سيارة  0.7سيارات حيث يعطي نسبة  7شاركون أسرة يت 55استعمال حمدود للسيارة: حوايل  -

 لعائلة.

 احلي منطقة حرة للسيارات: أماكن توقف السيارات تقع على حدود منطقة السكن . -

 السيارات املوجودة داخل منطقة السكن إال من أجل تسليم البضاعة. -

 :االقتصاد 

 .حد يسمح على اقتصاد الوقت واملالمكان واالعيش والعمل يف  -

 ،وفوق املزرعة احلضرية االيكولوجيا (زراعة مستدامة) evaعدة مهن أنشئت يف مركز اإلعالم  -

 :االجتماع 

،وبناء التخطيطاتمجيع السكان يف مجيع التصاميم و  ذي يقوم بإشراكالbottom upالنهج التصاعدي  -

 والسلوك املستدام. املشروع يظهر اجيابية يف تنمية الوعي
 السكان نظموا رابطة ترعى احلفاظ على احلي. -

طورت عدة أشكال من التعاون يف احلي، متركزت يف مواضيع احلفاظ على البيئة، الطاقة، التعليم، املزرعة  -
 احلضرية.

- eva lanxmeer .استقبلت عائدا من اجلهود لتوفري سكن مالئم والئق للعيش 
 ء االجتماعي وااليكولوجي خللق وظائف على املوقع.إنشاء رابطة لتطوير األدا -

 :استيالء األرض 

اص واملشرتك (ال جدران، اليت تعين االنتقال احلر بني القطاعني اخل pergolaبنيت امتثاال خلطة  -
 .)جزالحوا

 خضروات خصصت للسكان يف اجلوار. -
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احلد من الغذاء الوسطي، باإلضافة إىل مشاركة السكان يف عمل املزرعة: عيش، عمل، ترفيه يف حميط  -

 قريب.  

      :مواد البناء 

 السكنات بنيت مبواد  بناء مستدامة -

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نتائج المشروع06الشكل رقم 

I-6-الخطوات القادمة: 
طورت تدريب وتكوين موجه إىل عامة الناس ركزت فيه على تنمية الوعي بشان البيئة  evaحاليا مؤسسة  

 العمرانية احلضرية. 

 :الربنامج يكون كالتايل

 (السكان، البيئة، الربح) تطوير ودية االستدامة. 
 بيئة مستدامة. عمران و  

 .عملية متشاركة 
  .تعليم 

  .سلوك االستهالك 
 

 نتائج واجنازات

 لطاقةا العالقات االجتماعية النقل المياه

معظم السكنات 
وضعت هلا 

لوحات ضوئية 
 . وفولطاضوئية

تفصل املياه 
حسب 

االستعمال وجتمع 
يف خزان إلعادة 

 .معاجلتها

إنشاء رابطة ترعى -

 احلفاظ على احلي.

إنشاء رابطة لتطوير -

 األداء االجتماعي.

شبكة للدراجات وممرات -
 الراجلني.

استعمال حمدود -
 للسيارات.

اماكن توقف السيارات 
 على حدود منطقة السكن 
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II- حيVesterbro 1:الدنمرك -كوبنهاغن 
II-1-:كوبنهاغن: المدينة المفتوحة 

نسمة، تكون قلب إقليم حضري يستقطب  500.000كوبنهاغن، عاصمة الدامنارك بأكثر من 

جند هبا أيضا من سكان الدامنرك، جند هبا الصناعات التكنولوجية املتطورة، كما  1/3فرد أي ما يقارب  1.700.000
 ة.مركز املدين كما يفواملساحات اخلضراء املهيأة على طول البحر  العديد من احلظائر 

II/2.Vesterbro: 
 %90" حيث كانت Inner Vesterbro، كان يسمى "1920و  1850شيد هذا احلي ما بني سنة 

م، احلي قريب من احملطة املركزية يف اجلنوب الغريب للمدينة، ميتد 1900طوابق قبل  6إىل  5على  حتتويمن املساكن 
مسكن  4000بناية حتتوي على  23هكتار أين جند أغلبية البنايات عبارة عن مكاتب وفنادق،  35على مساحة 

من الشقق غري جمهزة  %71لصحية، الشقق ال حتتوى على تدفئة مركزية، وال تغذية باملياه الساخنة امن  %64حيث 
 منها ال حتتوي على مراحيض. %11باحلمامات و 

 Vesterbroحي موقع : 01رقم  مخططال
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 1990سنة  Vesterbro: حي 02المخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمل   ساكن يعيشون يف هذا احلي الذي يعرف كثافة عالية: طلبة، مهاجرين، متقاعدين، عاطلني عن 6100ما يقارب 
شقق هذا احلي مستأجرة، وقد حتول هذا احلي يف الفرتة األخرية إىل مسرح للجرائم واملتاجرة باملخدرات  ما أن أغلبك

 أي أكثر مبرتني من املعدل الوطين. %20وزادت نسبة البطالة به لتصل إىل 
سكن:  270.000أجري حتقيق وطين لتحديد احتياجات عصرنة السكنات على مستوى  1990يف سنة 

 منها متواجدة يف العاصمة. %41منها ال حتتوي على محامات ومراحيض، و  10%

بعد هذا التحقيق، قررت احلكومة إطالق مشروع " التجديد احلضري وحتسني السكنات" حيث مت البدء يف املشروع يف 

 .Vesterbroالعاصمة كوبنهاغن من حي 

II-3- :سياسة المدينة في التخطيط 
II-3-1- :التجديد الحضري 

شكلت مدينة كوبنهاغن جمموعة للعمل من معهد الطاقة املاء والبيئة واليت كلفت مبهمة وضع  1990يف سنة 
 .Vesterbroخمطط التجديد احلضري اإليكولوجي حلي 

 حيث يراعي هذا املخطط الشروط التالية:

 .continuité urbaineجيب أن تكون البنايات مدجمة حبيث تسمح بالتواصل احلضري  )1
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 جيب أن تكون األسطح، النوافذ واألبواب والعناصر األخرى غري نفوذة. )2

 جيب أن تكون قنوات الصرف الصحي واملياه الصاحلة للشرب مدجمة مع البنايات. )3

 الرطوبة، الربد وضجيج احلركة.متنع جيب أن جتهز البنايات بتدفئة مركزية  )4

 للغرفة الواحدة.2م18و   7ة تقدر ما بني حعلى غرفتني مبساجيب أن حتتوي كل شقة على األقل  )5

 جيب أن حتتوي كل شقة على مطبخ، محام، ومرحاض مطابقة للمعايري الصحية. )6

 جيب أن تكون األسقف، جدران الشقق والسالمل ذات جودة عالية. )7

 كل املساحات اخلارجية للبنايات جيب أن تكون يف حالة جيدة ومقبولة من طرف الساكن. )8
 Vesterbro:   حي04الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

مبادئ والذي اعتمد من طرف املدينة  10مت اجناز خمطط التجديد احلضري الذي حيتوي على  1991يف سنة 
 لكل مدينة من مدن الدمنارك. 21، مت اختاذ قرار إنشاء مذكرة 1993ويف سنة 

لتطبيق املقاييس اإليكولوجية ملخطط التجديد احلضري  مت نشر دليل حيتوي على اخلطوط العامة الضرورية 1999يف سنة 
 للحي.

 وقد ركز هذا الدليل على أهم املواضيع اليت جيب إدراجها يف خمطط التجديد احلضري اإليكولوجي وهي:

 نظام التدفئة احلضري. .1

 الطاقة الشمسية. .2
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 االقتصاد يف استعمال املياه. .3

 االقتصاد يف استعمال الكهرباء. .4

 واء وإعادة رسكلة مياه األمطار من خالل اجلدران واألسطح النباتية.حتسني جودة اهل .5

 .(tri sélectif )تسيري النفايات .6

 تلوث الرتبة. .7

 إنشاء مركز لإلعالم اإليكولوجي. .8

 .(la mobilité )احلراك  .9

 املساحات اخلضراء. .10

 المساحات الخضراء واستعمال الدراجات في الحي بإدراج:  االهتمام 05الصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث   (Dogme 2000 )مدن دامناركية مبا فيها العاصمة كوبنهاغن  5، مت عقد مؤمتر يضم 2000يف سنة 

 كان اهلدف منه وضع قوانني عامة على املستوى الوطين يف جمال محاية البيئة:
 .قياس األضرار املرتتبة عن النشاطات البشرية على البيئة 

  21إنشاء مذكرة (Agena21). 
 احمللي من أجل محاية البيئة. التسيري 
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 وقد مت توقيع اتفاقية من أجل التأكد من احرتام وتطبيق األهداف املسطرة يف هذا املؤمتر.

الذي يسمح بتحديد حماور التنمية، جتهيزات جديدة،  االسرتاتيجيمت إنشاء مشروع التخطيط  2001يف سنة 
 توجيهات املخططات احمللية للتهيئة...  واليت جيب أن تستجيب للرهانات البيئية.

 :(Agena21)21ذكرة م •

يف كل األحياء الكبرية ملدينة كوبنهاغن، حيث حتتوي املذكرة  21مت إنشاء وكاالت حملية للمذكرة 2004يف سنة 
 التالية: على املواد 21

 التنمية احلضرية املستدامة والبناء (املدينة املستدامة: جودة احلياة للسكان(. 

 .تقليص استهالك املوارد الطبيعية وإنتاج الفضالت 

  االهتمام باجلوانب األساسية املتعلقة باحلياة احلضرية: املياه الصاحلة للشرب، مياه البحر، تلوث الرتبة
 واهلواء.

 ة: إقامة التدفئة املركزية وتقليص الطلب على الطاقة.الطاقة يف املدين 
 ية)، اجلودة املساحات اخلضراء واملساحات املائ( البيئة والصحة: جودة اهلواء، الضجيج، جماالت الرتفيه

 البيئية للبنايات واستعمال املوارد اإليكولوجية يف البناء.
 .الطبيعة يف املدينة: احرتام التنوع البيولوجي 

  الفاعلني: احلوار بني الفاعلني والسكان( دميوقراطية املشاركة، احلوار حول جتديد األحياء، التنمية دور
 املستدامة واالستدامة البيئية).

II-2-3- :عمليات التجديد 

هي تعويض البنايات القدمية التارخيية ببنايات جديدة تعتمد على اهلندسة اسة التجديد املطبقة يف املدينة سي
 اجلودة مع وجود جماالت وفضاءات حياتية أكرب. ومبادئالعصرية 

 الفضاءات الداخلية للجزيرات عوضت مبساحات خضراء حتتوى على أماكن خمصصة للدراجات وحاويات للنفايات.

III-3-3- :الحي والبعد التشاركي 

سنوات، مناطق التجديد احملددة لكل جزيرة ترتاوح  10إىل  6والذي ميتد من  1990بداية املشروع كانت سنة 

 سكن. 300إىل  100ما بني 
 مت إنشاء خمطط التجديد لكل جزيرة والذي حيتوي على خمتلف االقرتاحات و التحسينات والتجديدات املقررة.
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خمتصني شخص يضم مهندسني، خمتصني اجتماعيني، مسريين،  60ى تسيري العمليات مت من طرف فريق حيتوي عل

 .اقتصاديني

 :السكان: فاعلون في المشروع •

، يف كل مرحلة من مراحل الربنامج Vesterbroتعترب املشاركة السكانية من أساسيات مشروع التجديد حلي 

 حبيث مت التحاور بني فريق العمل والسكان إل�اء خيارات التجديد.

من التخطيط للمحاور إىل  :من بداية األشغال، مت اللجوء إىل عملية التشاور اليت مرت بعدة مراحل قبل سنة

 أسابيع واليت مسحت للسكان من تقدمي اقرتاحاهتم ومالحظاهتم حول املشروع. 8ة يف مدة زمنية تصل إىل األهداف العام

II-4- جزيرةHedebygade: 
 12اليت حتتوي على  Hedebygadeبدأت عمليات التجديد اإليكولوجي لبنايات   1998منذ بداية سنة 

 مهمة، املدجمة يف الربنامج العام للتجديد.

 .1886و1880بناية أنشأت ما بني  19على هذه اجلزيرة حتتوي 
 تتلخص يف النقاط التالية: Hedebygadeــاألهداف اإليكولوجية ل

 احللول اإليكولوجية يف عمليات التجديد.تشجيع إدراج  -

تثمني احللول اإليكولوجية لتجديد البنايات القدمية وذلك من خالل إدراج تكنولوجيات التدفئة بالطاقة الشمسية  -

والتهوية، إدراج األلواح الضوئية على الواجهات املطلة على اجلنوب، االنارة الطبيعية، قياسات استهالك الطاقة، تنقية 
 اء باستعمال النباتات اخلضراء، االنتقاء اجلماعي للنفايات.اهلو 

 Hedebygade: جزيرة 03رقم  لمخططا
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II-5- :تمويل المشروع 
متويل مشروع التجديد كان على عاتق وزارة العمران والسكن، مدينة كوبنهاغن، املالك واملتمثلة يف عمليات: 

 إسكان املواطنني، البناء، دفع تكاليف املشروع...

أي  من امليزانية الوطنية املخصصة لعمليات التجديد احلضري %40من  2000استفادت مدينة كوبنهاغن لوحدها سنة 
 مليون أورو حبيث مت إدماج عمليات التجديد للحدائق وبناء مركز ثقايف ورياضي. 72ما يقارب 

ون اجلديد الدامناركي حدد عملية أورو وهي تكلفة عالية ولكن القان 2280وصلت تكلفة التجديد لكل بناية إىل 
مدينة وهذا ما حيدد أورو لل 2687000أورو للحكومة و 1343000يث يكون أورو حب 4030000ــــــالتجديد ب

 نتاج مثل هذه العمليات من التجديد.إمكانياتإ

II-6- :الفاعلون 
 :Vesterbroإن تظافر الفاعلني ساهم بشكل كبري يف جناح مشروع التجديد حلي 

 مدينة ضاحية). 14مدينة كوبنهاغن وحميطها العمراين (  -

" الوحيد من نوعه يف الدامنارك هي  مجعية شبه عمومية ممولة من طرف املدينة واليت يعمل Vesterbroمركز" جتديد 

 شكيل جمموعات لتبادل اخلربات  والتجارب.تهبا مهندسون، خمتصون اجتماعيون يعملون على مساعدة السكان ل

II-7- هداف ونتائج مشروع التجديد:أ 

 النقل: •

هذا ما دفع السلطات العمومية الجناز خمطط   %15سنوات األخرية ازداد التنقل يف كوبنهاغن بنسبة  10خالل  -

 للتنقل حيرتم البيئة ويقلل من األضرار عليها.

 استعمال مواد بناء عازلة يف احلي ساهم يف خفض ضجيج وسائل النقل بنسب كبرية. -

عدد السيارات هو نتيجة غري متوقعة تسببت يف وقوع مشاكل يف أماكن التوقف والفضاءات العمومية وهذا ما  زيادة -

 استوجب هتيئة  مواقف للسيارات يف ضواحي احلي.

تشجيع استعمال وسائل النقل الصديقة للبيئة كالدراجات من خالل إنشاء شبكة خاصة ملثل هذا النوع من الوسائل  -

باستعمال الدراجات بنسبة  التنقالتاجملاين للدراجات يف عدة مناطق من املدينة ساهم يف زيادة  ءللكراباإلضافة 

 .1995سنة  40%
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إنشاء املمرات اخلاصة بالراجلني يسمح للسكان بالتالقي أكثر يف العمل، الشارع، عند الطبيب، يف املتاجر...وهذا  -

 .ما ساهم يف تقوية العالقات االجتماعية بني السكان

 : أماكن التوقف المخصصة للدراجات07و  06الصورة رقم 

 الطاقة: •

اهلدف العام هو إدراج تقنيات تساهم يف خفض استهالك الطاقة يف عمليات التجديد للحي من خالل استعمال 
 الطاقات املتجددة.

 إدراج الصفائح الضوئية يف اغلب الواجهات الزجاجية موجهة حنو اجلنوب. -

 هتوية مقرتن بنظام الطاقة الشمسية حيث يتم تسخني اهلواء مرورا بالصفائح الضوئية.إدراج نظام  -

 : إدراج الصفائح الضوئية الستقطاب األشعة الشمسية08الصورة رقم 

 
 

 
 

 
 

 
 

 الحفاظ على المياه: •
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كانت كمية   2002اهلدف العام هو تقليص استهالك املياه الصاحلة للشرب واستخدام مياه األمطار املسرتجعة، يف 

 .2010ل يف 110ل يف اليوم واهلدف هو خفض هذه الكمية إىل 125املياه للشخص الواحد تصل إىل استهالك 

كما مت إنشاء عداد يبني االستهالك اليومي للمياه مت جتهيز الشقق بأجهزة موفرة للمياه يف احلمامات وعلى احلنفيات   -

 يف كل شقة ساهم بشكل كبري يف جعل السكان حيافظون على املياه بشكل أفضل.

من املياه من مساحة  3م12مت إعادة رسكلة كميات معتربة من مياه األمطار من السقوف حبيث وفرت كمية  -
 من السقوف واليت تستعمل يف تنظيف املراحيض. 2م170

 :نتاج النفاياتتقليص إ •

منها وطمر  %50البلديات الدمناركية تسري جمموع النفايات( النفايات املنزلية والنفايات الصناعية) حبيث يتم حرق  -

كلغ من النفايات خالل   8، مع العلم أن استهالك الفرد الواحد يف كوبنهاغن ينتج %47وإعادة رسكلة  3%
 . %60تقليص اإلنتاج إىل أسبوع واهلدف من هذا املشروع هو 

أمواع من النفايات: الزجاج، البالستيك، األجزاء  10مت وضع حاويات انتقائية يف باحات املباين خمصصة لفرز  -

 القابلة للتحلل، املعادن، الصحف، الكرتون، املالبس، األدوية، الدهانات، األمحاض، أدوات التنظيف والسماد.

تفادة من هذه املواد من خالل إعادة رسكلتها واستعماهلا وهذا ما يساهم يف وهذا ما ساهم يف زيادة نسبة االس -

 احلفاظ على البيئة والوارد الطبيعية بشكل أكرب.
 

 : االنتقاء الجماعي للنفايات09الصورة رقم 
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III-  ّاإليكولوجي الحي:(Vauban)  Eco – quartier (Vauban – Allemagne)  

1-III-الموقع: 

 مساحة على ميتد املدينة، مركز من كم 3 بعد على فريبورغ، مدينة ضواحي يف  (Vauban)فوبون حي تواجدي

 ساكن، 5000 يقارب ما اليوم حىت حيتوي احلي هذا الفرنسي، للجيشة بقاس عسكرية ثكنات مكان هكتار، 38
 .للخدمات وظيفة 600

2-III- التخطيط في المدينة سياسة( بيئية عاصمة فرايبورغ:( 
 البيئي احلضري النقل يف وسياستها البيئيباالهتمام  تعرف حيث بيئية عاصمة بأّ�ا أملانيا يف املدينة هذه تعرف

 مباشرة عالقة اهل وظيفة 10.000 خصصت املدينة هذه أن املستدامة،كما التنمية قضايا خمتلف يف القوية ومشاركتها
 .البيئة مع

-3-III،المستدامة التنمية مختبر فوبان: 
 حممية، خضراء مبساحات احملاطة القدمية املدينة لتوسيع البناء إىل باحلاجة مدفوعا م،1993 سنة ديسمرب يف

 للجيش سابقة ثكنات  أرض بشراء السلطات تقوم حيث فوبان مشروع بإطالق قرارا فرايبورغ مدينة سلطات اختذت
 .األرضية هذه على  "(Vauban)املستدام احلي"  مشروع إلقامة الفرنسي

 مجعية عرفت وقد " La participation citoyenneالسكانية املشاركة" مبدأ اختاذ مت م،1995 سنة يف
 منذ املبدأ هذا اختاذ وقدمت العملية، هلذه واملنسق املسري بالكيان "Association Forum Vauban فوبان منتدى

 .املشروع هلذا التخطيط بداية

 تشارك مسابقة املدينة أطلقت باملشروع، اخلاصة التنمية خطة بتصميم املتعلقة التساؤالت خمتلف عن اإلجابة أجل ومن

 .املعمارية للهندسة شركة 60 فيها

4-III- النجاح الحكم،مفتاحالمواطن+ سلوك: 
 :فوبان منتدى •

 احلّي، يف املستدامة التنمية مبادئ إدراج املعلومة، نقل دور يلعب عضو، 250 يقارب ما حتتوي اجلمعية هذه

 وهتيئة تنظيم( مشروعات بإجناز أيضا اجلمعية هذه تقدم والطورين، للمالك الفين والدعم البناء ترويج جمموعات
 .املقاولني على عرضها يتم مثّ ) البيئة وحترتم أقل بناء بتكاليف اخلارجية املساحات
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• La SUSF: 

 األولياء الطالب،( احملدود الدخل ذوي والناس ،)حمدودة مسؤولية ذات) SARLجلمعية ومستقلة ذاتية مبادرة هذه

 .احلي هذا يف السكن يف يرغبونن الذي) العمل عن املعزولني،العاطلني

 العسكرية للثكنات مبان ألربع(Rénovation écologique)اإليكولوجي والتحديث التأهيل إعادة على العمل يرتكز

 .(logements à loyer modéréاإلجيار منخفضة سكنات لتوفري هبدمها وذلك السابقة

 التكاليف خفض يف ماساهم وهذا ساعة 100 يقارب ملا العمل مستأجر كل أن على نص) املشاركة مبدأ( املبدأ هذا

 ).األرض اقتناء تكاليف ذلك يف مبا( ℅10 بنسبة للعملية الكلية

• :La Genova  

 حترتم(و البيئية املساكن بناء يف متخصصة مؤسسة هي ،"فوبان منتدى مجعية" من مدعومة بناء عملية يف تتمثل

 على حتتوي (immenbles collectifs)جممعني بناء مت حيث) البناء تكاليف خفض( واالقتصادية) البيئي اجلانب
 غسيل وغرفة اجتماعي مركز ،Salle polyvalentes)األغراض متعددة ةغرف بناء إىل باإلضافة سكنية، وحدة 36

 .واملمرات احلدائق املباين، بني ربطلل جسور للوصول، ممرات مشرتكة،
 يف السكان بني الود خلق و  (semipublics)عامة شبه مساحات إنشاء يف كبري بشكل سامهت العناصر هذه كل

 .املنطقة

5-III- األهداف: 

 :(La mixilé sociale) االجتماعي االختالط تشجيع -
 مساحات ،وتوفرياالجتماعي االختالط تشجيع هي Vauban حي هتيئة عن للمسؤولني األساسية األهداف من

 :بـ وذلك السكنات بني اجتماعية وصالت إنشاء ،لاللتقاء

 التنمية خطة يف التبادالت لتعزيز اجملاالت انسجام. 

 األطفال ورياض ابتدائية مدرسة إنشاء. 
 بناء يف سيساهم العملية هذه يف السكان مشاركة بفضل تدعم الذي اخلاصة، اجملاالت يف السياج غياب 

 .منازهلم استالم قبل اجلريان بني عالقات
 املعاقني مع احلي هتيئة تكييف. 

 للحي الرئيسي املمر طول على التجارية للمحالت تركز. 
 احملليني املنتجني لصغار سوق إنشاء. 
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 االنتقائي الفرز على مثال األطفال بتدريب وذلك املشرتكة البيئية الثقافة تدريس(tri- sélectif). 

 فوبان منتدى" للمعلومات مركز إنشاءForum Vauban" مطلعا املواطن جعل أجل من للثكنة قدمي مبىن يف 
 .باحلي اخلاصة احلضرية املشاريع كل على دائما

 :"سيارة0: "النقل -

 الجماعية المرائب بناء (Les garages collectifs) . 

مسح  النظام احلي،هذا ضواحي يف مجاعيني مرأبني إنشاء األدىن،مت للحد احلي يف الداخلية وراملر  حركة تقليل أجل من
 املتاحة السيارات مواقف استخدام من االستفادة تعظيم وكذلك التحتية، البىن وإنشاء املنازل لبناء مساحات بتوفري

 .الركاب أو الزوار احلي يف للمقيمني

 سيارة دون العيش: 

 كل جلعل السكان بني السيارة تقاسم نظام بإدارة عضو 1500 حتتوي اليت "Car Frei" كارفري مجعية تقوم

 يف واالقتصاد أخرى ألغراض اجملال توفري( واملالية اجملالية الناحية من املبادرة هلذه توفر. واحدة سيارة يستعملون عضو20
 ).املال

 أقرب ومشاة دراجات: 

 سنة℅28.5 مإىل1977 سنة℅22 من ارتفعت العامة النقل وسائل بواسطة الرحالت حصة فرايبورغ، مدينة يف
 Quartier à courtesقصرية اتمبساف حي" شاملة سياسة املدينة سلطات اعتمدت الفرتة، هذه يف. م1996

distances"  من أقل إذا كانت قصرية تعترب جتارية حمالت أو عمومية ومرافق سكن بني الفاصلة املسافة أن أي 
 إىل ℅60 من السيارة استعمال واخنفض℅29 إىل℅18 من الدراجة باستعمال التنقالت بزيادة مسح ما م،وهذا700

43℅. 

 الترامواي خط تمديد: 

 اخلط هذا بربط سيسمح ما وهذا فرايبورغ مدينة مركز معVauban فوبان حي بربط مسح احلايل الرتمتواي خط متديد

 .اإلقليمية احلديدية السكة شبكة مع

 والطرق السبل(Voies et Voiries): 

 بـ احلركة سرعة فيه حددت حيث اجملاورة باألحياء ويربطه باحليّ  مير املركزي احملور يعترب الذي فوبانحي 

 للمشاة خمصص أمتار 6 على ميتد شريط الرتامواي، خط جند الدرب هذا من جانب كل لىوع ساعة/كم30
 سمحي يذوال م 4 إىل يصل بعرض السكنية املناطق توزع ثانوية طرق على الدرب هذا حيتوي الدراجة، ومستعملي
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 عدم إىل باإلضافة طوابق، أربعة هبا للطوابق األقصى احلد يكون والّيت  املساكن جلميع  Ensoleillementبالتشميس

 الصرف قنوات إنشاء مت  وقد سا،/كم5 بـ السرعة فيها حتدد سريعة مبواقف تعوض واليت للسيارات مواقف وجود
 .األمطار مياه جلمع الرصيف طول على واخلنادق

 :الطاقة إدارة •

 :المتكاملة التقنية الحلول -

 منخفضة بطاقة سكن "Habitat à baisse énergie" حيّ  منازل ،صممت Vauban معايري من إنطالقا 

 ساعة/2م/كيلوواط  65للتدفئةبـ حافةحيدد  والذي" منخفضة بطاقة سكن"  املطابقة واحرتام اإليكولوجي البناء

 :المتجددة الطاقات إختيار -

 الطاقةالشمسية: 

 من األخرية الدفعة يف Panneaux Photo – Voltages الضوئية والصفائح احلراري االستثمار أجهزة

 مع جيد بشكل مدجمة) 2م2800( الصغرية املباين أسطح على ضوئية صفائح إنشاء ،مثّ Vauban حيّ  بنايات
 إجناز مشروعر إطا يف الكهربائية الطاقة توزيع شبكة مع ترتبط املرافق هذه للمباين،كل ملعمارية اهلندسةا

 .مشسي سطح 100.000

 السلبية المنازل Les maisons negatives: 

وضعت  الظل، تتلقى ال حىت واجلنوب الشمال بني الواقعة املساكن احلّي،هذه كامل على مسكن 150 حوايل متثل

 2م/ساعي واط كيلو 15 إىل للتسخني احلاجة من احلد يف سامهتاليت   املتاحة املناخية والتقنيات التدابريمن   جمموعة
 من كبريا جزء غطيي يوالذ املنازل أسقف يف الضوئية الصفائح من واسعة مساحات دمج ،مت للكهرباء لتوليد سنة،

 .الطاقة احتياجات

 اإليجابية المنازل Les maisons positives: 

 النشطة الشمسية الطاقة أنظمةاملنازل متتلك  هذه بعض تستهلكها، الّيت  الطاقة من أكثر طاقة توفر املنازل هذه

 .البناء مواد من اجملسدة الطاقة استهالك يف تساهم واليت )الضوئية والصفائح الضوئية االستشعار أجهزة(

 للطاقة المشترك التوليد : 

 الغاز إمدادات من℅20و اخلشب رقائق من℅80 بنسبة يغذى حيث للطاقة املشرتك للتوليد نعصم إنشاء مت

 ما وهذا الضوئية األسطح مع جنب إىل جنبا وذلك السلبية املنازل باستثناء Vauban حي منازل كل الطبيعي،تغذى
 .املنطقة يف الكهرباء على الطلب من ℅65 بتغطية يسمح
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 األمطار مياه استغالل: 

 دورة على االستهالك هذا أثر من للحد وذلك املنطقة يف الشرب مياه استهالك من احلدّ  هو العملية هذه من اهلدف

 :تدابري عّدة اختاذ متّ  ذلك أجل الطبيعية،من املياه

  ّمالجئ أويف النفايات، من التخلص مناطق يف املباين، بعض يف األمطار مياه خزانات وضع مت 

 (Abri à vélos).للدراجات
  ّالنفوذة غري املساحات من للحدّ  وذلك النفايات مناطق ذلك يف مبا مزروعة أصبحت املسطحة السقوف كل 

 .القوية املمطرة العواصف حالة يف هبا االحتفاظ إمكانية زيادة الوقت نفس ويف للحيّ 

 للغساالت وأيضا االبتدائية املدارس مراحيض يف احلدائق، لسقي تستعمل املسرتجعة املياه. 

 اجلوفية باملياه املتصلة واخلنادق األحواض نظام طريق عن يتم األمطار مياه تسرب. 
 معبّدة مزاريب (Caniveaux paves) هطول يتجاوز عندما وذلك السقوف ومياه السطحية املياه جتمع 

 .الربك إىل الفائض توجيه يتم مثّ  املنطقة، يف التخزين إمكانيات األمطار
  ّاحليوي الغاز إلنتاج الرمادية املياه تدوير إعادة نظام تركيب مت حيث" والعمل العيش" جترييب مبىن إنشاء مت 

 .املطابخ يف الوقود يف يستعمل والذي
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 ائج:ــــــــالنت
يف إطار برنامج البحوث "األحياء املستدامة يف املناطق احلضرية يف إطار إعادة التطوير"، أجرى معهد علم البيئة   

 حلّي فوبان: واالجتماعيةوالبيئية  االقتصاديةالتطبيقية دراسته لتقييم 

 وقد متكن حتليل دورة احلياة من املقارنة من جانب التنمية املستدامة (اجلدول).

 ℅5و 3ما بني  Vaubanيف تصميم حّي  االعتبارلنفقات العاّمة: قدرت كمية التدابري البيئية املتخذة بعني ا اخنفاض -

 .االستثماراتمن إمجايل 

 المشاركة واالستشارات: -

سنوات، من بداية املسابقة املعمارية إىل 5يف هذا املشروع ملدة  Vaubanاستمرت مشاركة سكان حّي   

أورو سنويا لدعم عملية التشاور، يف البداية كانت عملية 20.000األشغال، كما أّن سلطات املدينة صرفت ما يعادل 
 ني.كمرتين احملتالتشاور تقتصر على الطلبة واملقيمني باحلّي ّمث ّمت توسيع املبدـ ليشمل املنظمات البيئية واملش

أشهر وهذا ما مسح للسكان 6كما ّمت عقد اجتماعات منتظمة بني السكان وخمتلف إدارات املدينة وذلك كل   
 والتشاور مع ممثليهم. بااللتقاء

على مقعد يف الفريق العامل التابع جمللس املدينة ولكن هذا ال "Vaubanوقد أسفر عن ذلك حصول مجعية "منتدى 
إىل  ℅Vauban :10 املشاركة أسفر عن توافق تام بني السكان واإلدارة حيث وفقا لرئيس مشروع حيّ يعين أن مبدأ 

 من القرارات املتناقضة كان رئيس البلدية فائال فيها. ℅15
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IV-  (المملكة المتحدة) حّي بدزادQuartier Bed zed (Sutton) GB 
IV-1-:وصف المشروع 

BedZED (Beddington Zero fossil  هو أّول وأكرب املشاريع الربيطانية يف جمال الكربون احملايد

)neutreencarbone،(دقيقة جنوب شرق لندن.40تقع يف ساكون، وهي ضاحية سكنية يتعد بــ 
شقق  10شقو ذات ملكية مشرتكة،  23منها للبيع،  34شقة سكنية بوضعيات خمتلفة: 82من  Bed zedيتكون 

، منطقة جتارية، مقهى، مرافق 2م 1600شقة سكنات اجتماعية منخفضة اإلجيار، مساحة عمل تقدر بــ 15للعّمال، 
وصل السكان األوائل يف مارس  شقة للبيع مباشر، كان 14رياضيةـ، مركز صحي ومركر الستقبال األطفال باإلضافة إىل 

 ساكن. 220م، احلّي حيتوي اآلن 2002

ركّزت بالشكل األساسي على إنشاء حّي ال يعتمد �ائيا على استهالك الوقود األحفوري، Bed zedتصميم خطة حّي 

ل الطاقة املتجددة حّي قادر على إنتاج الطاقة املتجددة يف حدود استهالكه أي توفري الطاقة الالزمة لالستهالك باستعما
 أي أّن هذا احلّي " حمايد للكربون " ألنّه ال يسمح بأي انبعاث لغاز ثاين أكسيد الكاربون.
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 BedZed: موقع حي 04رقم  مخططال

IV-2- :أهداف املشروع هي كالتايل:األهداف 

 ال للوقود األحفوري. -

 من الطاقة املستخدمة للنقل. ℅50ختفيض  -
 من الطاقة احملّلية مقارنة مع متوسط األسرة الربيطانية. ℅60ختفيض  -

 من استهالك الطاقة ألغراض التدفئة. ℅90ختفيض   -
 استخدام الطاقة املتجددة. -

 من استهالك املياه. ℅30ختفيض  -
 التقليل من كمية النفايات وتشجيع إعادة  -

 مواد البناء املوردة من قبل املنتجني احملّليني. -
 ّلية (التعاونية) الزراعية احملّلية.تنمية املوارد احمل -

 تنمية التنوع البيولوجي يف مناطق طبيعية. -

IV-3- :العوامل المشغلة 
ء يف املشروع من قبل دوقد ّمت الب Bed zedتعترب البيئة العامل األساسي املشغل والدافع إلنشاء مشروع   

Bioregional .إلثبات أنّه من املمكن التوفيق بني منط حياة حيرتم البيئة ومعايري الراحة احلديثة 

وقد ّمت تصميم مشروع للحّد من البصمة البيئية على مجيع املستويات (املنزل، البناء، الطاقة، العمل، احلياة 
 االجتماعية،...إخل).

 اإلقليم احملّلي. هذا املفهوم يبني لنا إمكانية اإلنتاج احملّلي ضمن نطاق

IV-4- :(تمويل المشروع) هيكل التمويل 
بتشجيع االختالط االجتماعي، وقد ّمت بناء احلّي على األراضي املستصلحة Bed zedتتميز حّي    

)FricheUrbaineوالّيت قامت بلدية ساتون ببيعها لــ (Peabody بسعر أقل من سعر السوق، وPeabody 

trustخمصص للسكن االجتماعي وهي املستثمر الرئيسي للمشروع بدعم من السلطات احملّلية. هي منظمة مقرها لندن 

 وقد ّمت بيع وحدذات سكنية بأسعار السوق القياسية التكلفة الفعلية عوضت بإنشاء مكاتب جتارية ومكاتب يف احلّي.
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IV-5-الشركاء واألدوار: 

 بالشراكة مع  Peabody trustمن طرف الشركة  Bed zedّمت إجناز مشروع حيّ   

ARUP, (Zed factory) Bill Dunster ArchitectsوRigional Development Group وجمموعة من

 اإلستشاريني املختصني يف البيئة.

Bed zed  هو مرفق جمتمعي لإلستعمال يف كل منطقةHackbridge وهو نتاج حياة شراكة بني جملس ،Peabody 

trust 70يف طابق امليزانيني تستوعب  اجتماعاتإلنتاج الشرب الصغرية، غرفة مشرتكة أو غرفة  هو عبارة عن مرفق 
 شخص، وحتتوي مساحة من العشب اإلصطناعي يف اخلارج (متامخة).

IV-6- لنتائج واإلنجازات:ا 
 تتمثل يف خطة النقل األخضر الّيت عززت املشي على األقدام، كركوب الدراجة والنقل اجلماعي العام. لتنقل:ا •

Bed zed ة، خطني للحافالت ام مبا يف ذلك حمطتني للسكة احلديدييقدم بشكل جيد من خالل وسائل النقل الع
 وخط الرتامواي.

Bed zed  هو أّول حّي من نوعه "دون سيارة "يف اململكة املتحدة، الذي طور مبدأ تقاسم السيارة من سياسية" األولوية
للمشاة" تركز على اإلنارة اجليدة، اآلصفة املنخفضة لتسهيل حركة الكراسي املتحركة وعربات األطفال، باإلضافة إىل 

 رية املشاة.إنشاء املمهالت للحفاظ على سرعة حركة املرور يف وت

• Bed zed  بإدراج حركة النقل األخضر ملزمة كشرط للحصول على رخصة بناء، كما ّمت  مشروع قامهو أّول
 إنشاء حمطات شحن للسيارات الكهربائية يف وسط مدينة ساتون.

مّواد ضخمة ختزن احلرارة على طول اليوم وتطلقها يف الليل، وقد ّمت إنشاءها  باستخدامّمت بناء املباين الطاقة:  •

 مواجهة للجنوب وذلك لتحقيق أقصى قدر من التعرض للشمس وهذا ما يطلق عليه التشمس السليب.

  من الصفائح الضوئية على أسطح املباين. 2م722كما تركيب 
 ة طاقية عالية لتخفيض متطلبات الطاقة وأجهزة ذات كفاءهيز  املساكن املكاتب بأنظمة إضاءة منخفضة مت جت

 الطاقة.

 .CHPإنشاء مركز للتوليد املشرتك للطاقة (احلرارة والكهرباء) لتوفري الطاقة اإلضافية املطلوبة  •

الساخنة من خالل شبكة من األنابيب فائقة العزلة كل املطابخ، يف املنازل أو  لكل احلّي املياه CHPيوفر  •

 املكاتب، تكون جمهزة بأجهزة قياس تسمح للمستخدمني من التحقق من استهالكهم للحرارة والكهرباء.
 

89 
 



 اء المستدامةدراسة أمثلة عن األحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل  الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

 

 
 : إدراج الصفائح الضوئية على واجهات المباني14رقم  الصورة

 :الماء •

  منها عبارة عن مياه األمطار أو املياه املعادة رسكلتها أو  ℅18ل/يوم حيث 76خفض استهالك املياه إىل
 تدورها، كما ّمت تثبيت أجهزة التهوية على مجيع احلنفيات واملراحيض وإنشاء أحواض استحمام أصغر.

  يف  لالهتمامابتكار مثريBed zed  يب املياه هو إنشاء نظام للتنقية احليوية للمياه عن طريق نباتات تقوم بتسر
 السوداء وحتويلها إىل مياه رمادية والّيت يعاد استخدامها (ماعدا الشرب) يف التنظيف أو رذاذ املاء.

 ) النفايات: نظام جلمع النفايات منفصلةtri- rélectif.( 
 ) املّواد احملّلية: لتقليل الطاقة اجملسدةBed zed ،( مواد بناء ذات مستويات منخفضة من الطاقة  اختيارّمث

 وهذا يعين استخدام مواد بناء طبيعية، مدورة أو مستخلصة.)énergie griseاجملسدة (

  من املساكن خصصت لألسر ذات الدخل املنخفض وبناء جناح  ℅50: االجتماعيمن اجلانبBed zed 

IV-7- :الصعوبات والحلول 
مليون  2.5مليون أورو، الضرائب  14أورو حيث بلغت تكلفة املباين  مليون 17حصلت تكلفة احلّي إىل   

وهذا ما رفع من  ℅30مليون أورو مع وجود فائض يف امليزانية وصل إىل  0.5أورو، التخطيط ومراجعة احلسابات 

 باملقارنة مع شقة أخرى يف املنطقة. ℅20إىل  Bed zedتكلفة الشقة يف 

IV- 8- :الخطوات المقبلة 
جوالت باستمرار، حيتضن معارض، يقوم بزيارات ملنزل منوذج كما حيتضن االجتماعات Bed zedينظم مركز   

 وامللتقيات.
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(جمموعة تنمية املناطق البيولوجية والّيت بدورها تنظم Bioregional Development Gكما يضم هذا احلّي مكاتب لـــ

 دورات تدريبية حول التنمية املستدامة.

بعد التقييم يبدو أن موقف الشعب هو أمر حاسم لتحقيق معظم األهداف، سيكون من اجليد توفري بنيته حتتية أسهل 

 .Bed zedلالستعمال واالستخدام من ما ّمت وضعها يف 

من االستثمارات فقط للحّي ذو املساحة األكرب يقدم أداء أفضل للبىن  ℅20من األهداف مع  ℅80ميكننا حتقيق 

 ة اجلماعية.التحتي

IV- 9-النقاط هذه في نطبقها لحي المستدامة التنمية: 
 :التالية النقاط تطبيق املستحسن من مستدام حي خللق أن نستنتج األمثلة دراسة من  

 على تعتمد سياسية، مقاربة شيء كل قبل هو العمرانية املشاريع يف املستدامة التنمية إدماج:السياسية اإلرادة 

 .انشغاالهتا مقدمة يف اإلنسان وضع ضرورة على أساسا وترتكز اإلنساين، والرقي االجتماعي التطور نظرة

 السكان الحتياجات يستجيب أن جيب املستدامة التنمية ملتطلبات يستجيب حي: الجماعية الرغبة/اإلرادة 

 .احمليط حياة هتديد دون...) والرتفيه، جتارة،تعليم،العمل(
 واضحة أهداف بتحديد املتعلقة تلك هي احلي وسكان احمللية باجلماعات تتعلق اليت تلك هي املهمة العناصر أحد

 حتقيق حنو حقيقي التزام لديهم يكون وأن مجاعية نظرة تقاسم عليهم جيب حيث األولوية، ذات األهداف حول والتشاور
 . مستدام أو دائم حي

 خاصة، ميزانية وضمان الوسائل تفعيل أجل من مهمة تكون القوية السياسية اإلرادة :للموارد وفعال جيد رصد 

 ميزانية وضمان الوسائل تفعيل أجل من مهمة تكون وأن املناسب وقتها يف توضع أن جيب والبشرية املالية املوارد
 على قادرة تنظيمات بإنشاء مدعمة تكون وأن املناسب وقتها يف توضع أن جيب والبشرية املالية املوارد خاصة،

 .الكفاءات خمتلف بني فيما والتنسيق العمليات ومتابعة تسيري

 حتفيز عرب نظام �ج خالل من إال تسري أن ميكن ال احلضرية املناطق يف املوجودة التعقيدات :الراشد الحكم 

 عملية أدوات مع الراشد احلكم وأدوات احلضرية املناطق على الضوء وتسليط الفاعلني لكل واملهارات التعاون
 .للتقييم

 مجيع مشاركة مبادئ على تعتمد مستدامة هتيئة حتقيق حنو اإلجراءات فعالية: واالتصال اإلعالم،المشاركة 

 فيما للقرارات وتقاسم التزامات أكثر أجل من كبرية أمهية االتصالو  اإلعالم دور ميثل هذا أجل من الفاعلني،
 ...السكان، املهنيني، املستعملني، القرار، اجلماعات،أصحاب بني
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 يتعني اليت العمليات ،االستدامة نظرة مع متاما متوافقة لتكون :الطويل المدى إلى ترمي المستدامة التنمية 

 .البعيد املتوسط املدى االعتبار يف األخذ مع احلي ملستقبل بالنسبة شاملة نوعية إىل هتدف أن جيب إجنازها

 هلذه باالستدامة اخلاصة الرهانات جمموع أفضل بشكل احلسبان يف األخذ أجل من : مناسب قانوني إطار 

 قانونية، بطريقة املستدامة التنمية إدماج أجل من االجتاه نفس يف أيضا يتطور أن جيب القانوين اإلطار-الدرجة
 تسيري يدمج الذي األبعاد املتعدد التطور هذا تعكس أن جيب اجلديدة، العمرانية السياسة يف األدوات ذلك أكثر

 .البيئة حيرتم اقتصادي السوسيو التخطيط مع الفيزيائي اجملال

 وحتسني مصاحلة لتنفيذ احلال هو كما أكثر تتطلب املستدامة التنمية إدخال إجراءات :لمشتركةل ااألعما إدارة 

 يف الطبيعية واملناظر البيئية املوارد على احلفاظ مع االجتماعي والتماسك االقتصادية التنمية مع املواطنني رفاهية

 من أيضا العمل،البد وحظوظ واالسرتاتيجيات التشخيص من كل يف النهج هذا عرب وهذا احلضرية، املناطق
 .الذكي والتوجيه التنظيم حتسني يضمن الذي اإلدارة نظام يف التسجيل

 املختلفة املصاحل بني التحكيم أخرى جهة ومن جهة من واملكان لزمانا يف والتكامل التناسق ضمان هو ذلك من واهلدف

 خمتلفة جوانب تعطي اليت األهداف حتديد متثل أل�ا ضرورة أصبحت التقييمية العملية تطبيق: التقييـــــــــــــــــــــــم 

 بطرق االستدامة لعملية مساعدة التقييمية العملية تعترب حيث متواصل سياق يعترب احلضري، املشروع لسياسة

 .املستدامة بالتنمية خاصة عملية ووسائل
 اإلمكانيات وجناعة وفعالية احمللية للرهانات بالنسبة املوضوعة للسياسات مالئمة ومتابعة التحقق أجل من هو التقييم هذا

 .املرصودة

 النتائج وضمان املستدامة التنمية ملشروع الالزمة اخلطوات مجيع الستكمال :الجديدة والتقنيات بالعلوم التكوين 

 املناطق يف جديدة عمل وفرص جديدة ممارسات على الفعالة املهارات تدريب جيب املراحل، لكل املثلى

 . احلضرية
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 الصة الفصلخ
 التعرف وكذلك املستدامة، احلضرية التنمية أسس هبا طبقت اليت العامل من متنوعة أمثلة إىل التطرق حاولنا الفصل هذا يف

 التنمية ختص وشاملة عامة مفاهيم إىل الوصول بغية دقيقة بصفة مثال كل بدراسة قمنا لذا األهداف، خمتلف على

 العمرانية. املشاريع خمتلف يف لتطبيقها املستدامة

 يف تتمثل اجنازات عدة وأيضا للتنمية اسرتاتيجيات عدةا منه فنتجت املوجودة األمثلة خمتلف لتحليل بالنسبة أما

 السكنات نع التوقف أماكن إبعاد واإلقامة، العمل مكان بني الدمج وكذلك كبرية بصفة اخلضراء العناصر على االعتماد
 الطاقة املتجددة. على واالعتماد
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: مخطط الفصل الرابع
التناسق الحضري لمدینة 
عین البیضاء + منطقة 

 التدخل
 تمهيد

I. مخطط التناسق الحضريSCU 

II.  مراحل إنجازSCU مدينة عين البيضاء 

III.  سكن الحمالوية 300حي 

 الصة الفصلخ
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 تمهيد
إن الوصول إلقامة مشاريع حضرية من شأ�ا احلفاظ على البيئة يف املدينة يتطلب اختاذ العديد من اإلجراءات و 

 التدابري، واستعمال خمتلف الوسائل واملخططات واستغالل خمتلف النتائج واملعطيات.

ملدينة عني البيضاء وذلك جلمع خمتلف املعطيات ويف هذا الصدد قامت مديرية البيئة لوالية أم البواقي بدراسة حتليلية 

راسة النمو احلضري يف حول وضعية البيئة اخلضرية يف املدينة، ومن مث مت إجناز خمطط التناسق احلضري للمدينة والذي يهتم بد
 تسيري يف توازن لتحقيق سعىت مستقبلية نظرة للمدينة،له واإلقليمية الديناميكية والتنمية للتهيئة اسرتاتيجية أداة أنهاملدينةكما 

 .للمدينة الثروات توزيع يف واإلنصاف املوارد

 عرض يف هذا الفصل لشرح وتقييم خمطط التناسق احلضري ملدينة عني البيضاء، كما سنقدم املنطقة اليت مت التدخل عليها.تسن
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 التناسق الحضري لمدینة عین البیضاء + منطقة التدخل دراسة مخطط
I- مخطط التناسق الحضريSCU:P0F1 

خمطط التناسق احلضري هو أداة اسرتاتيجية للتهيئة والتنمية الديناميكية واإلقليمية للمدينة، له نظرة مستقبلية تسعى 

ب دورا أساسيا يف تنمية اإلقليم للمجال احلضري لتحقيق توازن يف تسيري املوارد واإلنصاف يف توزيع الثروات للمدينة، يلع
 ملدينة عني البيضاء.

SCUختطيطية من جهة، ووثيقة عملية للمتابعة من جهة أخرى، هو أداة تسمح مبعرفة اإلقليم، أداة للمشاورة بني  هو وثيقة
بالدرجة األوىل على توفر كل املعلومات يعتمد خمتلف الفاعلني يف إنتاج املدينة، لذا إنشاء مثل هذا النوع من املخططات 

 واخلرائط واملعطيات اخلاصة لكل إقليم يدرسه.

SCU سنة املقبلة. 20هو أداة للتخطيط تسعى لتوجيه ختطيط الوالية واجلماعات احمللية وتوفري دليل ختطيطي على مدى 

SCU األساسية للتنمية املستدامة التالية: املبادئيعرف الشروط األساسية اليت تضمن احرتام 

مبدأ التوازن وذلك باحرتام أهداف التنمية املستدامة، جيب أن تعرف وثائق التعمري الشروط اليت تضمن التوازن بني  •

الطبيعية  التنمية احلضرية والتنمية الريفية، محاية اجملاالت املتأثرة بالنشاطات الزراعية والغابية باإلضافة إىل محاية اجملاالت
 واحملميات واملناظر.

التعمري أن تضمن التوازن بني العمل والسكن بناء ، جيب على وثائق االجتماعي واالختالطمبدأ تنوع الوظائف احلضرية  •
 مناطق أحادية الوظيفة وتسمح بالتنوع يف السكنات يف نفس اجملال.

للمجال، محاية الرتاث الطبيعي واملبين:  االقتصاديل البيئة: جيب أن تسعى أدوات التعمري إىل االستعما احرتاممبدأ  •
 .االعتبارالسيطرة على التوسيع العمراين واحلركة امليكانيكية وأخذ كل أنواع املخاطر سواء الطبيعية أو التكنولوجية بعني 

SCUويف إطار مشروع  هو أداة للتصور وتثمني التخطيط ما بني القطاعات، يوجه تطور اإلقليم يف ظل التنمية املستدامة
 التهيئة والتنمية.

SCUستدامة، فمدينة عني البيضاء عرفت عرب السنوات زيادة يف عدد السكان هو أداة تسعى لتحقيق التنمية احلضرية امل
 املدينة وهذا ما تسبب يف حدوث مشاكل التنقل، التلوث...(زيادة التحضر) على كل جماالت 

SCU .يسعى لتحقيق التوازن والتناسق بني الزيادة يف عدد السكان، توسع اجملال وخمتلف املشاكل اليت تعاين منها املدينة
 قام فريقان بالعمل مها:SCUوإلجناز مشروع 

 :فريق العمل التقني 

.2013مخطط التناسق الحضري لمدینة عین البیضاء، مدیریة البیئة لوالیة أم البواقي   1 
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الشريك العملي للدراسة واليت تقوم بتحديد للعناصر األساسية وحتليل توجهات الدراسة  مديرية البيئة للوالية اليت تعترب

 املقرتحة.

 :الفريق التوجيهي 
 تعترب الوالية الشريك املقرر يف هذه الدراسة واليت تأخذ بتوصيات واقرتاحات جمموعة العمل التقين ألخذ القرارات.

 مهمات. 5خمطط التناسق احلضري ملدينة عني البيضاء يف  وقد مت تطوير

 ترسيم اجملال احلضري من خالل العمل امليداين واألخذ باملعطيات املتوفرة وآراء الفاعلني احملليني. -

 التشخيص االسرتاتيجي الذي يسمح بالسيطرة على جمال املدينة ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف -

 ملدينة احلايل.أداة لتقييم وضع ايعترب 

 اسرتاتيجية التنمية اليت توضح الرهانات الكربى األساسية للمرحلة املقبلة. -

 اسرتاتيجية التهيئة احلضرية من خالل الرهانات املعرفة يف املرحلة السابقة. -

 للمراقبة يف املناطق احلضرية لتقييم السياسات احلضرية بشكل منتظم.لوحة  -

II-  مراحل إنجازSCU  البيضاء:مدينة عين 
 المرحلة األولى: •

 على املعطيات والتحقيق امليداين. باالعتمادهي املرحلة اليت تتم فيها دراسة اجملال احلضري ملدينة عني البيضاء 

 التشخيص االستراتيجي. ةالمرحلة الثانية: مرحل •

من أجل األهداف الكربى ملخطط التناسق  االختباراتتسمح بتربير  SCUمرحلة التشخيص هي مرحلة أساسية يف إجناز 
 احلضري.

وأيضا معهد تسيري maître d’ouvrage  تبدأ هذه العملية جبمع كل املعطيات من خمتلف الشركاء واملنفذين -
 التقنيات احلضرية جلامعة أم البواقي.

القطاعات، املشاريع املتعلقة مجع املعطيات املتحصل عليها ومجعها يف وثيقة ملخصة (التشخيص احلايل، دراسات  -

 بالنقل واحلركة بصفة عاّمة، املعطيات الدميوغرافية،...).

 تتم مناقشة هذه املعطيات من طرف الفاعلني (الدولة، اجلماعات احمللية، الفاعلون اخلواص، املسريون،...). -

دف لتحديد موقع التجمع خمتص يف التخطيط اإلقليمي هتوثيقة حتضر من طرف تتم إقامة ورشة تشاركية إلجناز  -

على مستوى أكرب: املستوى الوالئي واجلهوي واليت تسمح بتحديد نقاط الضعف  العمراين ملدينة عني البيضاء
 للمدينة.
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 ملعرفة معمقة للمجال، يقوم فريق العمل بالقيام بعمل ميداين ملالحظة اجملال وحتليل اخلرائط املتوفرة. -

خالل التحقيق امليداين وأخذ املالحظات وتشخيص أمناط التنقل يف اجملال يتم القيام بعمل تشخيص بيئي من  -

 احلضري ومن مث يتم توثيق هذه املعطيات وإدراجها يف خرائط.

بعد كل هذه العمليات يتم احلصول على تشخيص للوضع القائم يف امليادين االجتماعية، االقتصادية، اجملالية، الوظيفية 

 للتجمع العمراين ملدينة عني البيضاء مستقبال. واالقرتاحاتخمطط حيتوي على الرهانات  والبيئية والذي يسمح بوضع

 سيرورة التشخيص االستراتيجي: •

 التشخيص االسرتاتيجي ملدينة عني البيضاء يعتمد على عدة عناصر هي:

ري التعم إىل خمططات باإلضافةحتقيقات ومالحظات ميدانية وأخذ الصور باالعتماد على وثائق خرائطية للعقار،  -

 احمللية، يسمح التحقيق بتصحيح األخطاء، كما يتم إجناز استمارات وسرب لآلراء يف هذه املرحلة.

 تشخيص اقتصادي اجتماعي مع معاجلة واستغالل املعطيات اإلحصائية. -

 التشخيص البيئي: حتقيقات ومالحظات ميدانية من طرف خمتصني يف البيئة. -

 ورفولوجي واإلقليمي احلايل.التشخيص اجملايل، امل -

 تشخيص أمناط التنقل واحلركة يف الوسط احلضري. -

 ورشة لتقدمي جمموع نتائج التشخيص لكل موضوع مع خمتلف الفاعلني. -

 وثيقة ملخصة للتشخيص وإجناز أطلس خرائطي. -

 تشخيص مستقبلي: تعريف وتقدمي الرهانات بالتناسق مع أهداف الدراسة. -

 واليت تقوم بأخذ املالحظات والتوصيات لتصحيح األخطاء. )atelier de restitutionورشة اإلعادة ( -

 Situerموقع المدينة:  •

) باإلضافة إىل دراسة املناخ، املنحدراتيتم يف هذه املرحلة دراسة كل خصائص املدينة الطبيعية (املوقع، املوضع، التضاريس، 
 اهلياكل القاعدية للمدينة.

 مح بتحديد موقع املدينة ضمن املدن اجملاورة وحىت الواليات اجملاورة.كل هذه العناصر تس

 Limiterتحديد المدينة:  •

تسمح هذه املرحلة مبعرفة التنظيم الداخلي للمدينة من أجل املضي يف تشخيص وحتديد العماية وبالتايل تشخيص املنطقة 

 احلضرية.
 تقبلية مبا يف ذلك توسعاهتا يف بلدية فكرينة. حميط التنقيب حميط التدخل تنمية مدينة عني البيضاء وتوسعاهتا املس

)Prospection مع أم البواقي، فكرينة وبريش (البلديات اجملاورة).): تنمية مدينة عني البيضاء باالرتباط 
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 Sectoriserتقسيم المدينة إلى قطاعات:  •

يف هذه املرحلة تقسيم املدينة إىل قطاعات لضمان االستمرارية اإلقليمية وذلك باالعتماد على البيانات واملعطيات  يتم

 قطاعا وذلك من أجل: 12وصور األقمار الصناعية واخلرائط، وقد مت تقسيم املدينة إىل 

 تسهيل توزيع املعلومات على احليز احلضري بدقة. -

 ككتلة واحدة.  صعوبة إتقان دراية املدينة -
 وقد استخدمت جمموعة من املعايري:

 الشوارع واحملاور الرئيسية. -

 تاريخ ومنط املباين. -

 األنشطة الرئيسية. -

 وقد شهدت املدينة حركة التحضر السريع مع التطور العمراين من أشكال خمتلفة:

 زيادة البناء من مجيع القطاعات. -

 الفقرية. القضاء على األحياء -

 الحضرية: المناطق 
 ) مركز املدينة الذي يغلب فيه الطابع األورويب واملتميز باملخطط الشطرجني يتميز بالكثافة العالية، هو  ):1المنطقة

 مركز لألنشطة واخلدمات خاصة التجارة، هو أصغر قطاع من حيث املساحة واألقدم من حيث البنايات.

 ) و 2، السعادة 1، السعادة 2،1الم الشمال الشرقي للمدينة، يتألف من الس ):2المنطقةLa cite des 

combattants.هو السادس من حيث املساحة ويعاين من نقص اخلدمات األساسية ، 

 ) هكتار، يتميز بالبناء الفردي، حيتوي على  33.71املركز ويشمل اهلناء والزاوية مبساحة  تقع شرق ):3المنطقة

 عدة مرافق، أّما حي اهلناء فيعاين من نقص يف شبكة الطريق.

 ) من حيث املساحة، يتميز بنقص الشبكات،  5، فلييت، الصومام، يعترب 2، الكاهنة 1يضم الكاهنة  ):4المنطقة

 ص يف مساحات اللعب.الطرق غري معبدة ونق

 ) الشمال الشرقي للمركز، يضم بوعكوز، واحلدود اجلنوبية ملركز املدينة يف سعيدي، حي اجلموعي،  ):5المنطقة

شتيلي، األوراسي، يعاين هذا القطاع من نقص يف التجهيزات، مساحات اللعب، املساحات اخلضراء وعدم وجود 

 تطريق.
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 ) من حيث املساحة، يعاين من نقص يف التجهيزات  9، حتتل املرتبة حي احلاج عمارة وسفاري): 6المنطقة

 األساسية وسوق حيتاج لتهيئة داخلية.

 ) بضم ابن رشد، البستان، النهضة، األوراس الكبري، حتصيصات من حيث املساحة،   2حتتل املرتبة  ):7المنطقة

يق ونقص الصيانة مع الكثري من أم اجلمل، العسكري الشريف، يعاين من نقص يف التجهيزات، غياب التطر 
 املساحات املفتوحة يف القطاع اخلاص.

 ) من حيث املساحة، يعاين من نقص الصيانة ونقص يف املساحات  8حي ماريان والبييت، حتتل املرتبة  ):8المنطقة

 اخلضراء.

 ) ابن 2خلطاب، عمر بن ا1حي احلراكتة، األمل، الصنوبر، األهرام، زازية، عمر بن اخلطاب ):9المنطقة ،

 خلدون، يعاين من نقص املرافق األساسية ونقص يف صيانة الطريق، األكرب من حيث املياحة.

 ) 2، املستقبل1من حيث املساحة، يضم املستقبل2هكتار،  15.116مشال املركز، تبلغ مساحته  ):10المنطقة ،

 .rhpاملوحدين، السيساد و

 ) مسكن)، حيتوي على العديد من  300الشمال الشرقي يضم البيضاء الصغرية واحلمالوية ( ):11المنطقة

 اجملاالت الفارغة.

 ) هكتار. 121املنطقة الصناعية بـــ  ):12المنطقة 

 العمل:  •

 يتم يف هذه املرحلة إحصاء الوظائف احلضرية واخلدمات يف املدينة من خالل القيام بإحصائيات.
ما مييز مدينة عني البيضاء هو التجارة غري الرمسية اليت تؤثر بشكل كبري على البيئة حيث يتم طرح كميات هائلة من 

 إىل انعدام األمن. باإلضافةالفضالت 

 التجهيز: •

منية) ومعرفة ما يتم يف هذه املرحلة إحصاء خمتلف التجهيزات يف املدينة (التعليمية، الصحية، اإلدارية، الثقافية، الرياضية، األ

 إذا كانت تبلي حاجيات السكان.

 السكن: •

(الفردية، اجلماعية) منط املساكن (أورويب، عريب، تقليدي، عصري) ودراسة يتم يف هذه املرحلة إحصاء السكنات يف املدينة 
ن املدينة تعاين من اقرتاحات خمططات التعمري على املدى البعيد وربطها بالطلب املتزايد على السكن يف املدينة خاصة وأ

 مشكل نفاذ العقار.

 التحضر:  •
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 يتم يف هذه املرحلة دراسة األسباب والعوامل اليت سامهت يف زيادة التحضر باملدينة.

 الهياكل القاعدية: •

هذه العملية بدراسة خمتلف الشبكات يف املدينة (شبكات املياه الصاحلة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والغاز)  تسمح
 وقد استخلص من هذه املرحلة عّدة مشاكل:

 مشاكل يف التخلص من مياه الصرف. -

 نقص يف إمدادات الغاز. -

 الصاحلة للشرب.نقص يف توصيل املياه  -

 باملياه تتسبب يف حدوث مشاكل بيئية وزيادة تلوث احمليط احلضري. وهذه املشاكل خاصة املتعلقة
  :التقییم •

 يتم يف هذه املرحلة تقييم تأثري النشاط البشري على البيئة ودراسة محاية البيئة احلضرية وحتقيق التنمية املستدامة.

 ويستوفر هذا التقييم املعلومات ذات الصلة لتحديد املرحلة التالية:

 إطار احلياة. حتسني -

 حتسني احمليط احليوي. -

ربط هذه األهداف مع السياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة بتغري املناخ، مكافحة التصحر، محاية موارد املياه، منع  -

 التلوث وأخذ املخاطر الكربى بعني االعتبار.

 جمع المعلومات: •

 سؤال حول: 50ص، يتم من خالله طرحه شخ 1000يتمثل يف استبيان جيرى على عينة من يتم القيام بتحقيق 

 السكن -

 الوضعية االجتماعية واملهنية -

 املاء -

 الطاقة -

 الفضالت -

 نوعية اهلواء -

 التنقل -

 املخاطر الكربى -

 بالنسبة للنساء. ℅26.4و ℅73.6نسبة الذكور موقع من املدينة حيث كانت  200هؤالء األشخاص من  اختياريتم 
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 :اإلحصائياتP1F

2 
 :المياه 

 يعتقدون أنه يتم التحكم يف نوعية املياه. ℅85.7

 من أفراد العينة يوصلون بشبكة الصرف الصحي. ℅90

 يعتقدون أن على الدولة ضمان جودة مياه الوديان والينابيع. ℅80

 يدون أن الدولة ال تساهم يف ضمان جودة مياه الوديان والينابيع. ℅62

ياـ تلوث شبكات الصرف الصحي، صرف الفضالت يف اآلبار، نقص كما يرون أن مصادر التلوث تنشأ من وجود البكتري 
 التطهري باإلضافة إىل بقاء مياه اخلزانات مفتوحة.

 :الطاقة 

 يتم توصيلهم بالغاز الطبيعي. ℅93

 يتم توصيلهم بشبكة الكهرباء. ℅92.5

 :النفايات 

 يرون أنه من النادر عدم القيام جبمع القمامة. ℅54
 يف بعض األحيان.يرون أنه حيدث  ℅20.3

 يرون أنه حيدث يف بعض األحيان. ℅7.3
 يرون أنه حيدث يف كثري من األحيان. ℅2.6

 يرون ال حيدث أبدا. ℅37

 :الهواء 

 بشأن املشاكل املتعلقة بنوعية اهلواء:

 يرون أن النقل له تأثري على نوعية اهلواء. ℅94
 يرون أن النشاط الصناعي مصدر التلوث. ℅52.7

 يرون أن النشاطات املنزلية (التدفئة، التربيد، وترميد النفايات) هي مصادر تلوث اهلواء. ℅54.4
 يرون أن نوعية اهلواء غري مراقبة. ℅93.3

 يرون أن الدولة جيب أن تضمن نوعية اهلواء. ℅61

 يعتقدون أن نوعية اهلواء هلا تأثري على الصحة العامة. ℅91

 مخطط التناسق الحضري لمدینة عین البیضاء.  2
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 خ.هلم علم بقضايا تغري املنا  ℅75.3

 :النقل 

 يتنقلون سريا على األقدام. ℅49.4

 يستخدمون السيارات. ℅24

 يستخدمون احلافلة. ℅19.1

 يستخدمون الدراجة. ℅1

 من أفراد العينة أن وسائل النقل ملوثة للبيئة. ℅93كما يرون 

 :المخاطر الكبرى 

 يعتقدون أن املنطقة مل تتعرض لفيضان. 89.2

 أن املنطقة مل تتعرض للزالزل. يعتقدون℅97.3

 .  الفيضاناتيعتقدون أن املنطقة ليست معرضة ملخاطر ℅93.4

 يعتقدون أن املنطقة ال تتعرض خلطر حرائق الغابات.℅73.9

 يعتقدون أن املنطقة مل تتعرض لألخطار الصناعية. ℅84.6

 يعتقدون أن املنطقة تتعرض لعملية التصحر.℅52.2

هذه اإلحصائيات تبقى قليلة وغري دقيقة بالنظر إىل حجم السكان يف املدينة وخمتلف التغريات اليت تشهدها البيئة لذا نرى 

أنه من األفضل توسيع دائرة االستمارة وذلك بإشراك سكان األحياء اليت تعاين التهميش وتشهد وضعية بيئية و حضرية 

 ين وتتغري النتائج. مزرية، يف هذه احلالة سوف تنقلب املواز 

 المرحلة الثالثة: استراتيجية التنمية للمدينة. •

 أجزاء: 4تأيت يف  SCUالتطوير املنتهجة يف  فإسرتاتيجيةمدينة عني البيضاء مدينة كبرية وجذابة من حيث السكان لذا 
 التخطيط واإلسكان. .1

 .االقتصاديةالتنمية  .2
 البيئة. .3

 التنقالت.التجهيزات، الفضاءات العمومية،  .4

 التخطيط واإلسكان: •

 إن التحديات اليت تواجه مدينة عني البيضاء تتمثل يف:

 الحفاظ على التنوع الذي يشكل ثروة المدينة: -
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  التنوع يف الوظائف واألشكال احلضرية: األحياء السكنية الفردية واجلماعية مناطق النشاطات، التجهيزات واملساحات

 اخلضراء.
 املدينة. التنوع يف الشركات يف 

  والثقايف. االجتماعيالتنوع 
 .التنوع يف املواقع املناظر الطبيعية، إبراز وتعزيز الرتاث املعماري 

 الحفاظ على التوازن بين السكن والتجهيزات: -

  قدرة التجهيزات (املدارس، الشبكات،...) ومساحة العقار. االعتبارتثبيت عدد السكان وذلك باألخذ بعني 

  املختلفة: السكنات الفردية واجلماعية، السكنات الصغرية، مساكن  االحتياجاتاحلفاظ على التنوع يف السكن لتلبية

 الشباب.

 .توفري وترية ثانية من البناء على كامل إقليم املدينة 

  أخذ توجهات التعمري للعشرين سنة املقبلة)PDAU Ain Beida (حيث ميكن توزيع وحدات جديدة يف أماكن 
 خمتلفة: جنوب فكرينة، بالقرب من الطرق الرئيسية ويف مناطق التجديد احلضري.

 مركز توحيد:تعزيز وسط المدينة ك -

 .التجارية: تشجيع إنشاء وحتديد احملالت واملرافق التجارية وحل التجارة غري الرمسية 

  للمرافق العمومية واخلاصة وتوفري عدد كاف من املواقف.تسهيل الوصول 

  والثقافية: إنشاء مكان مركزي للرتفيه (قاعة للحفالت) ودعم تطوير املشاريع الثقافية وتطوير مواقع  االجتماعيةاحلياة
 اليت تعترب وسائل للثقافة ومؤشرات للتنمية احلضرية (السينما، املسرح وأيضا األوبرا). واالجتماعاتالتبادل 

 ويتوفر على التجهيزات الضرورية وفضاءات مهيأة. احلياة: من خالل جعل قلب املدينة مفتوحا للجميع إطار 

  اإلسكان يف املباين القدمية: ضمان إعادة تأهيل هذه املباين وتوفري الشروط الضرورية للحياة ومواصلة اجلهود للقضاء على

 السكن غري الالئق.

 .إعادة االعتبار لألحياء السكنية اجلماعية 

 لتحكم يف احلركة والتحوالت يف األحياء السكنية اجلماعية.تعزيز التناسق احلضري للمدينة من خالل ا 

 ) هتيئة األراضي البورfriches urbaines(.وربطها مع األحياء املهيكلة 

 مركز المدينة ومراكز األحياء: -
 :القطاعات اليت تعرف حفاظا يف وظيفتها وخصائصها واليت ميكن أن تعرف حتسنا نوعيا 

 أحياء السكنات الفردية. .1
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 السكنات اجلماعية اخلاصة أو السكنات االجتماعية املوزعة على إقليم البلدية واملدجمة مع باقي املدينة. .2

 املساحات اخلضراء الرئيسية. .3
 حتسني القطاعات احلضرية. .4

 .تطوير مركز املدينة 
 .حتسني السكنات: هتيئة الفضاءات العمومية ومواقف السيارات وتنشيط التجارة 

  األحياء الكبرية للسكن االجتماعي (إحياء التجارة، إعادة هتيئة الفضاءات العمومية، إعادة اهليكلة الداخلية إعادة تطوير
 أو إعادة التأهيل للمباين، بناء سكنات جديدة ومتنوعة،...).

  ،توفري اإلنارة إعادة هيكلة الطرق الرئيسية وحتسني املشهد احلضري حول املعابر الرئيسية للمدينة (إعادة هيكلة الطرق
 ،...).واألثاث احلضري

 :االقتصاديةالتنمية  -

مواتية للنشاطات التجارية خللق فرص العمل يف البلدية يف يف خلق بيئة  االقتصاديةهتدف اجلهود املستمرة لتعزيز التنمية 

السكان وحتقيق اخلمس سنوات املقبلة وتكييفها مع الوضع االجتماعي واملهين، من أجل حتسني ظروف ومستوى معيشة 

 التقدم االجتماعي.
 من أجل تطوير النشاط التجاري يتم الرتكيز على:

 حتسني وسائل النقل. -

 تطوير مناطق النشاطات احلالية ومواقع النشاطات التقليدية. -

 إعادة النشاط لبعض األحياء القدمية (سهولة الوصول، مواقف السيارات، الالفتات). -

 جديدة.هتيئة الظروف الستقبال شركات  -

 السعي للحصول على وسائل نقل مناسبة لعمل الشركات. -

 تعزيز سيولة احلركة يف إقليم املدينة وحماورها املهمة خاصة. -

 ضمان صيانة وتطوير احملالت التجارية يف وسط املدينة ويف مراكز األحياء يعترب عامال جذب للسكان. -

 ا يف ذلك النظام السكين حبيث ال تكون مضرة باجلوار.يف إقليم املدينة مب االقتصاديةالسماح بتمركز األنشطة  -

 البيئة: •

 اهلدف هو البحث عن نوعية حياة أفضل للجميع واليت تقسم عرب مواضيع خمتلفة:

 .صيانة ومحاية األحياء اليت لديها نوعية حياة جيدة 

  نفاذية األرض.إحياء السكن الفردي حلماية كل أشكال الغطاء النبايت، احلدائق، واحلفاظ على نسبة 
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 .السكن اجلماعي: محاية املساحات اخلضراء واألشجار 

  األكثر حساسية من حيث املناظر والبيئة (حي السالم مثال). األحياءتعزيز احلماية يف 
 .محاية الرتاث املعماري والرتاث الطبيعي 

 .حتسني اجلودة احلضرية واملعمارية يف وسط املدينة وعلى طول الطرق الرئيسية 
 عاة البيئة يف مشاريع التجديد احلضري واملشاريع احلضرية املستقبلية (إدراج املساحات اخلضراء وشبكات مرا

 لتسيري واستغالل مياه األمطار).
  اء،تشجيع التنقل بوسائل صديقة للبيئة (النقل ضحتسني نوعية البيئة من خالل مكافحة التلوث، مكافحة الضو

 ديقة للبيئة.صاءات عمومية اجلماعي، الدراجات،...)، هتيئة فض
 .إجراء تدابري ملنع الضوضاء يف املشروعات احلضرية املستقبلية 

 :أخذ أهداف التنمية املستدامة بعني االعتبار من خالل 

 استغالل مياه األمطار. -

 تشجيع استخدام الطاقة املتجددة (الطاقة الشمسية) خاصة من قبل الشركات. -

 األخضر يف مجيع أحناء املدينة ومحاية املساحات اخلضراء. امضرورة إنشاء احلز  التأكيد على -

 ضمان الوقاية من املخاطر الطبيعية مثل الفيضانات واال�يارات األرضية. -

 الصرف الصحي. -

 ربط مجيع شبكات الصرف الصحي مع شبكة الصرف الصحي الرئيسية. -

 استغالل مياه األمطار من خالل صنع جممعات للتخزين ملنع تسرب املياه الغري املعاجلة. حتسني -

 محاية الرتاث املبين. -

 ، النقل:العموميةالتجهيزات، الفضاءات  •

 :التجهيزات العمومية 

 خطوط لتحديث وتطوير املرافق العامة. اختاذالشروع يف  -

 من السكان خاصة يف جماالت الثقافة، الرياضة، الصحة. ضمان جودة اخلدمة لعد كبري -

هتيئة الظروف املواتية إلنشاء جتهيزات ما بني البلديات أو ما بني الواليات نظرا للمكانة اليت حتتلها املدينة يف  -

 اإلقليم.

 :الفضاءات العمومية 
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لألشخاص املعافني)، لتوفري  اهتمام حتسني املساحات جلعلها أكثر مالئمة للسكان وتسهيل حركة املشاة (مع إبالء -

 ...اإلنارة العمومية، األثاث احلضري

 اخلاصة. االحتياجاتختصيص مساحات ملواقف السيارات، مساحات للراجلني، مساحات لذوي  -

 ة يف األحياء.يإنشاء أو إعادة هتيئة الفضاءات العموم -

 دراسة ترتيبات السالمة يف خمارج املدارس. -

 :النقل 

 وتنويع وسائل النقل هي مسألة أساسية للسنوات القادمة.حتسني  -

 .اقتصاديةتوفري وسائل النقل العامة هي واحدة من املعايري األساسية إلنشاء شركات وحتقيق تنمية  -

 االحتباستشجيع التنقل بوسائل النقل اجلماعي ووسائل صديقة للبيئة لتحسني نوعية اهلواء ومكافحة ظاهرة  -
 احلراري.

 رق تربط وسط املدينة بالضواحي.إنشاء ط -

 حتسني وسائل النقل العام احلالية. -

 : استراتيجية التهيئة الحضرية.لرابعةالمرحلة ا •

التهيئة احلضرية ملدينة عني البيضاء تعتمد على حتقيق تنمية يف املدينة بإدراج اجلانب البيئي بالعمل على  اسرتاتيجية 
 اجلماعات احمللية، اهلياكل الالمركزية احمللية، املؤسسات العامة واخلاصة واجملتمع املدين.كل الفاعلني يف املدينة سواء كانت 

 الخطة الرئيسية للتخطيط والسكن: )1
 ) احلد من الزحف العمراين. ):1اإلجراء 

عقار، ال االمتداد احلضري للمدينة يشكل هتديدا حقيقيا للمدينة واملناطق احمليطة هبا، حيث يؤدي إىل استهالك كبري لل

 سيما إذا كان السكن فردي وعشوائي.

 ) إنشاء منطقة حضرية حممية.):2اإلجراء 

 ) هيكلة اجملال احلضري.):3اإلجراء 

 ) تعزيز تنوع السكن.):4اإلجراء 

 ) إعادة هيكلة أحياء الضواحي.):5اإلجراء 

 ) تنمية وتطوير مداخل املدينة.):6اإلجراء 

 االقتصادية.خطة العمل الخاصة بالتنمية  )2
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 ) حتفيز أنشطة املنطقة الصناعية ملدينة عني البيضاء.):1اإلجراء 

 ) تطوير وصيانة شبكة الطرق.):2اإلجراء 

 ) إنشاء السكة احلديدية.):3اإلجراء 

 ) حتسني نوعية وسائل النقل العام.):4اإلجراء 

 ) تعزيز النشاطات التجارية.):5اإلجراء 

 خطة العمل الخاصة بالبيئة. )3
 ) محاية األوساط اإليكولوجية، املناطق الطبيعية والغابات.):1اإلجراء 

 ) إنشاء شريط أخضر حول مدينة عني البيضاء.):2اإلجراء 

 ) صيانة وتنمية املناطق الزراعية.):3اإلجراء 

 ) محاية الشبكة اهليدروغرافية.):4اإلجراء 

 ) تسيري املياه. ):5اإلجراء 

 ) الصلبة.تسيري النفايات ):6اإلجراء 

 ) معاجلة خطر الفيضانات.):7اإلجراء 

 خطة العمل الخاصة بالتجهيزات. )4
 ) إنشاء جتهيزات حوارية يف األحياء اليت تعاين من نقص يف التجهيزات.):1اإلجراء 

 ) إنشاء مساحات للرتفيه يف املدينة. ):2اإلجراء 

 ) هتيئة الفضاءات العمومية لذوي االحتياجات.):3اإلجراء 

 ) خلق فرص عمل.):4اإلجراء 

 خطة العمل الخاصة بالبيئة. )5
 ) محاية املساحات اخلضراء يف إطار التنمية املستدامة. اهلدف:):1اإلجراء 

 الفرتة الزمنية: يف أقرب اآلجال.                        

 ) اجملال الطبيعي حول املدينة من جهة ومنطقة عازلة حتدد التمدد احلضري لعني البيضاء اهلدف:محاية):2اإلجراء. 

 الوقت: يف أقرب اآلجال.                          

 ) اهلدف: محاية املناطق الزراعية يف مجيع أحناء املدينة.):3اإلجراء 

 سنوات. 3الوقت: املوعد النهائي إلجناز املشروع ال تتجاوز 
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 ) اهلدف: وقف تدهور األوساط اإليكولوجية.):4اإلجراء 

 الوقت: يف أقرب اآلجال.

 ) لشبكات املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي. ℅100ربط شامل بنسبة ):5اإلجراء 

 سنوات). 3الوقت: يف أقرب اآلجال (

 ) اهلدف: محاية البيئة وتنظيف املدينة من النفايات الصلبة.):6اإلجراء 

 املوعد النهائي إلجناز املشروع ال يتجاوز سنتني.الوقت: 

 ) اهلدف: محاية املناطق الطبيعية والشبكة اهليدروغرافية يساعد على التقليل من املخاطر.):7اإلجراء 

 أشهر. 6الوقت: 

 األهداف البيئية لمخطط التناسق الحضري:

  .لنمو احلضريملناطق الطبيعية، الغابات واحلد من امحاية البيئة، ا -

 محاية الشبكة اهليدروغرافية. -

 احلفاظ على املناطق الزراعية. -

 تثمني ومحاية املواقع الطبيعية. -

 تسيري املياه. -

 التخلص من النفايات. -

 TABLEAU DEBORO DE MONITONAالمرحلة الخامسة: الرسم البياني لرصد المناطق الحضرية  •

URBAIN 
 :األهداف العامة لمخطط التناسق الحضري 

 إىل تسيري فعال للمجال.احلاجة  .1

 السيطرة على النمو احلضري. .2

 ضرورة رصد وتقييم ومتابعة خمطط التناسق احلضري. .3

 التوافق مع توجهات الوالية. .4

 التنمية املستدامة. مبادئإدراج خمطط التناسق احلضري ضمن  .5

 التهيئة اإلقليمية. اختبارات .6
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III-  سكن الحمالوية 300منطقة التدخل: حي 
1-III- :أسباب اختيار المنطقة 

 30يتكون من  ملخطط التناسق احلضري ملدينة عني البيضاء، 11سكن احلمالوية ضمن املنطقة  300يندرج حي 

املنطقة تعاين من نقص حاد يف التجهيزات واملرافق الضرورية للحياة باإلضافة إىل أ�ا جماورة لغابة احلمالوية  كما أن بناية
 ستفادة من هذا املساحة اخلضراء يف توفري مرافق ترفيه للسكان.وهذا ما يسمح لنا من اال

2-III- :الموقع 
 سكنات فردية.اجلنوب: 

 احملجرة.الشمال: 

 غابة احلمالوية.الشرق: 

 حي بوعكوز.الغرب: 
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3-III- :المشاكل والمعوقات 
من بني األسباب األخرى اليت دفعت بنا الختيار هذه املنطقة هو التهميش اليت تعرفه من جهة التجهيزات واملرافق 

احلي من ناحية عدد السكان واملرافق إدارية حيث مل جند أية معلومات ختص عدم وجود وثائق  جهة أخرى العمومية ومن
 احلصول على خمططات الوضع الراهن وذلك لقلة الدراسات اليت مشلت هذا احلي. املتوفرة يف املنطقة كما أننا مل نستطع

4-III-  سكن الحمالوية: 300المشاكل البيئية لحي 
 مت اخلروج جبملة من املشاكل: سكن باحلمالوية 300بعد التطلع والقيام بزيارات حلي 

 رمي.النقص حاد يف حاويات النفايات ومناطق  .1

 اين.انعدام تام ملناطق التجمع السك .2

 عدم وجود مساحات اللعب حيث وجدنا أن األطفال يلعبون بني النفايات. .3

 حيث أصبح حميط البنايات مكانا لرمي القمامة. انتشار النفايات حول البنايات .4

 غري مهيأة.الطرق واألرصفة  .5

 انتشار قليل يف املساحات اخلضراء. .6

 .حمالت جتارية فقط) 3( ت التجارية البسيطة اليت ال تليب كل احتياجات السكانوجود عدد قليل من احملال .7

 نقص يف املرافق اإلدارية والتعليمية والرتفيهية. .8

 املدينة وباقي األحياء األخرى.عدم وجود مواقف لوسائل النقل اجلماعي وهذا ما يؤكد انعزال احلي عن  .9
باإلضافة إىل العديد من املشاكل األخرى اليت ال يكفي الوقت لشرحها نظرا لشساعة املوضوع ولوجود هذا احلي يف وضعية 

 بيئية سيئة حتتاج إىل دراسات أدق وأعمق.
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-III5- :االقتراحات 

نقرتح بعض احللول اليت من  سكن احلمالوية 300وحتقيق الرفاهية يف حي من أجل تفعيل مباديء التنمية املستدامة 
 شأ�ا حتسني الوضع البيئي يف احلي:

  الطاقة: •

التقليل من استهالك الطاقة، واالعتماد على الطاقة املتجّددة (الشمس، اخلشب) واليت تعّوض استهالك الطاقة   -

 كالغاز الطبيعي والبرتول واليت تعترب مكّلفة وملّوثة للبيئة وبالتايل يستوجب:

 املستقبلية. أخذ بعني االعتبار توجيه املباين -

 حتديد ارتفاع املباين. -
 االقتصاد يف اإلضاءة. -

اختيار جّيد ملواد البناء، للمحافظة على الصّحة والوسط الطبيعي، وذلك باستعمال مواد البناء احمللّية ومواد البناء  -
 القابلة للتجديد والرسكلة، مثل: اخلشب، الطني، اآلجر.

 املياه: •
 التقليل من استهالك املاء الصاحل للشرب. -

وذلك من خالل تشجيع املواطنني على زراعة بعض  ار واملياه املستعملة، ومعاجلتهااحلّث على اسرتجاع مياه األمط -
 األنواع من النباتات 

 النقل داخل وخارج احلي:  •

 بباقي أرجاء املدينة. من أسس التنمية املستدامة تشجيع النقل اجلماعي، لربط هذا احلي املستدام

 وضع مواقف للدراجات بالقرب من املساكن. -

 إنشاء مواقف للسيارات على حميط احلي املستدام. -

 .إنشاء مواقف للحافالت-

 هتيئة الطرق، وإنشاء األصفة باستعمال مواد متتص املياه وتكون مرتطبة بشبكات مياه األمطار. -
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 تسيري النفايات داخل احلي:  •

 من حجم النفايات والتحّكم يف التنقالت جلمع النفايات.التقليل  -

من خالل وضع حاويتني على األقل خمصصتني  نواع املختلفة للنفايات املنزليةوضع الرتتيبات الالزمة للفصل بني األ -

 للنفايات اجلافة والنفايات القابلة للتحلل.
ا عن طريق ختصيص أماكن للرّي واجلمع، وكذلك وضع خمّطط فّعال وحقيقي لتسيري النفايات والتنقل جلمعها وهذ -

 التفكري يف حركة مردود آليات اجلمع.

 السكان: زيادة الوعي البيئي لدى •

 قيام اجلمعيات واملؤسسات احلكومية بإجراء جتمعات ومحالت تطوعية للتنظيف مبشاركة سكان األحياء. -
  .إشراك السكان يف القرارات املتعلقة باملشاريع البيئية -

 تفعيل الرتبية البيئة لدى األطفال من خالل تشجيعهم على القيام بأعمال تطوعية للتنظيف. -
 تفعيل دور اإلعالم بشكل جيذب السكان وحيسسهم بأمهية احلفاظ على البيئة. -

III-5- التوصيات: 

 استعمال الطاقة الشمسية كبديل للطاقات األخرى امللوثة. -

 تأهيل اإلطارات املسرية وتبادل اخلربات يف ميدان البيئة والتسيري. -
دعم اجلمعيات املعتمدة اليت هتتم بالبيئة وذلك بتقدمي كل التسهيالت من أجل احتضان املؤمترات الوطنية وحىت  -

 الدولية لتبادل اخلربات بني الدول.
أجل إعالم السكان بكل جديد حول العمران  يف األحياء وربط هذه اجلمعيات مع البلديات منإنشاء مجعيات  -

 والبيئة يف مدينتهم.
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 الصة الفصلخ
 يعترب خمطط التناسق احلضري إحدى املشاريع املهمة اليت من شأ�ا االرتقاء باحلياة يف املدينة وحتقيق التنمية احلضرية املستدامة

النقص يف ولكن  حيث أنه يسعى لتحقيق التنمية يف املدينة شامال بذلك كل اجملاالت: البيئة، االقتصاد، احلالة االجتماعية، 

املختصني يف جمال البيئة حال دون حتقيق أهداف هذا املخطط باستثناء مشروع تنظيف املدن الذي أقره الوزير الوسائل و 

 سن الوضع البيئي يف املدن اجلزائرية والذي أعطى مجالية للمدينة.األول والذي ساهم بشكل كبري يف حت

إن الوصول لتحقيق استدامة بيئية يف أحياء مدينة عني البيضاء أو حىت باقي املدن اجلزائرية األخرى يتطلب تفكريا أعمق 

الدول األوروبية وأحد أهم أسباب  ووسائل أجنع وخربات أكثر وهذه العوامل كانت احملرك األول ملشاريع األحياء املستدامة يف
 جناحها. 
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خاتمةال  



 خاتمة عامة
 

تعترب التنمية املستدامة من الضروريات اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف مجيع املدن ،و هذا أل�ا تؤثر بدرجة كبرية 
على اجملال احلضري،لذا أصبح من الواجب اليوم تطبيق مبادئ التنمية املستدامة بأعمدهتا األربعة يف إنشاء املدن، مبعىن 

 احلاضرة دون املساس مبتطلبات األجيال املستقبلية.أن تستجيب ملتطلبات اإلنسان 

منا قضرية يف حي مبدينة عني البيضاء و و  من أجل الوصول إىل تنمية حضرية مستدامة حاولنا دراسة وضعية البيئة احل

يف و باقرتاح بعض احللول من أجل االرتقاء باحلياة فيه ، و ذلك عن طريق إتباع عدة مراحل ،حيث تناولنا بعض التعار 
املفاهيم ختص البيئة والتنمية املستدامة و اليت مكنتنا من استخراج أهم النقاط اليت ميكن تطبيقها على حي مستدام ،مث 

تطرقنا إىل الدراسة التحليلية للمدينة و ذلك من خالل التعرف على اخلصائص الطبيعية ، الدميغرافية، االقتصادية و 
صيل لبعض األمثلة املوجودة يف أوروبا فوجدنا أ�ا طبقت على أحياءها أسس التنمية العمرانية،مث تناولنا بنوع من التف

املستدامة و ذلك بوضع خطة للتنمية يف مجيع امليادين االقتصادية، االجتماعية و البيئية، إال أننا توصلنا إىل نتيجة أن 
ريعها العمرانية، لذا اقرتحنا أمام هذه املشكلة خلق مدينة عني البيضاء مل يطبق هبا مبادئ التنمية املستدامة يف خمتلف مشا

 حي حيرتم فيه مبادئ و أهداف التنمية املستدامة و ذلك من خالل وضع أهداف املتمثلة فيما يلي :

 من الناحية االجتماعية :

 العمل على تقوية العالقات االجتماعية وذلك خبلق أماكن مجاعية للراحة و الرتفيه . -

 تصادية :من الناحية االق

 الدمج بني أماكن اإلقامة و العمل. -
 التقليل من استعمال السيارة و ذلك بإنشاء ممرات للراجلني و الدراجات. -

 من الناحية البيئيـــــــة :

 االعتماد على وضع العناصر اخلضراء و مساحات اللعب و الرتفيه بصفة كبرية هبدف خلق توازن يف احلي. -

الدراسة أن كل املدن اجلزائرية ال تعمل على تطبيق مبادئ التنمية املستدامة و هذا راجع و يف األخري نستخلص من هذه 
إىل وجود فصل يف التخطيط بني املخطط التوجيهي  للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األرض أي مبعىن توضع قوانني 

نستنتج أن التنمية العمرانية املستدامة خاصة لتعمل هبا يف خمتلف التخطيطات و لكن يف الواقع تطبق بطريقة أخرى، كما 
 . صعب تطبيقه، إال أنه جيب وضع إطار قانوين خاص مع وجود إرادة سياسية و اجتماعية بشيليست 
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„„„„««««dddd²²²²ýýýýôôôô««««

Ò ÒÒÒÍÍÍÍuuuuMMMMÝÝÝÝ
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ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ    UUUUNNNN‡‡‡‡‡‡‡‡²²²²LLLLłłłłddddððððËËËË    WWWWÒÒÒÒOOOOKKKK����____««««    WWWW��������ÒÒÒÒMMMM����««««

dz«e−�«

f½uð

»dGL�«

UO³O�

UO½UD¹—u.

‰Ëœ Ã—Uš Ê«bKÐ

wÐdF�« »dGL�«

WWWW‡‡‡‡MMMMÝÝÝÝ

ÃÃÃÃÆÆÆÆœœœœ    1070,00

ÃÃÃÃÆÆÆÆœœœœ    2140,00

ÃÆœ 13,50 WÒOK�_« W��ÒM�« sLŁ

ÃÆœ 27,00 UN²LłdðË WÒOK�_« W��ÒM�« sLŁ

Æ…dOF�Ò²�« V�Š ∫ WIÐUÒ��« sOMÒ��« w: —œUÒB�« œbF�« sLŁ

ÆsO<d²ALK� U½UÒ−. ”—UNH�« rÒK�ðË

ÆÊ«uMF�« dOOG²� Ë√ ÃU−²Šö� Ë√  U<«d²ýô« b¹b−²� ¡«uÝ …dOš_« …b¹d−�« ‰UÝ—≈ WHOH� ‚U:—≈ »uKDL�«

ÆdDÒ�K� ÃÆœ  60,00 ”UÝ√ vKŽ dAÒM�« sLŁ

WWWW‡‡‡‡MMMMÝÝÝÝ

ÃÃÃÃÆÆÆÆœœœœ    2675,00

ÃÃÃÃÆÆÆÆœœœœ    5350,00

UNOKŽ œ«eð

‰UÝ—ù«  UIH½

‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20    bbbbŠŠŠŠ____««««

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹        20    oooo::::««««uuuuLLLL����««««

d¹d×Ò²�«Ë …—«œù«

WWWW....uuuuJJJJ××××KKKK����    WWWWÒÒÒÒ....UUUUFFFF����««««    WWWW½½½½UUUU....____««««

WWW.JORADP.DZ

„«d²ýô«Ë l³ÒD�«

WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    WWWWFFFF³³³³DDDDLLLL����««««

WD×. ≠ dz«e−�« ≠ 376 »Æ’ ¨f¹«— œ«d. d¾Ð ¨sOðU�³�« wŠ

 09 v�≈  021.54.35.06 ∫ nðUN�«

021.65.64.63

 021.54.35.12 f<UH�«

dz«e−�«  3200-50  »ÆÃÆÕ

Télex : 65 180 IMPOF DZ

060.300.0007 68 KG WÒOH¹Òd�« WOLMÒ²�«Ë WŠöH�« pMÐ

sÞu�« Ã—Uš sO<d²ALK� WÒO³Mł_« WKLF�« »U�Š

060.320.0600.12 WÒOH¹Òd�« WOLMÒ²�«Ë WŠöH�« pMÐ
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””””ddddNNNN����
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ÂUJŠ√ WH�U�. rz«dł lLZ sÒLC²¹ ¨2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�« 1424 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł 19 w: ŒÒ—R. 09 ≠ 03 rZ— Êu½UZ
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—UÞ≈ w: W?¾‡O³‡�« W?¹UL?×Ð oKF‡²¹ ¨2003 WMÝ u?O�u¹ 19 o:«u?L�« 1424 ÂUŽ v�Ë_« ÈœU?Lł 19 w: ŒÒ—R. 10 ≠ 03 rZ— Êu½U?Z
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wKO?LJ²�« W?O�U?L�« Êu½U?Z sÒL?C?²¹ ¨2003 WMÝ u?O½u¹ 14 o:«u?L�« 1424 ÂUŽ w½U?¦�« lOÐ— 13 w: ŒÒ—R?. 05 ≠ 03 rZ— Êu½U?Z
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    ∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

’u?BML�«  UÐu?I?F�UÐ ‰ö?šù« ÊËœ  ∫∫∫∫vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

«c¼ ·b???N¹ ¨tÐ ‰u???L???F??L?�« wz«e???−�« l¹d???A???²�« w: U???N??O?KŽ

dE?Š W??O???ZU???Hð« ÂU?JŠ√ W???H�U???�???. rz«d???ł lL???Z v?�≈ Êu½U???I�«

W?????×?K?Ý_« ‰U?????L?????F??????²?????Ý«Ë s?¹e?????�?ðË ÃU?????²?½≈Ë À«b?????×??????²?????Ý«

VK� w: vŽbð w²�«Ë ¨W×KÝ_« pKð d?O.bðË WÒOzUO?LOJ�«

Æ¢WOZUHðô«¢ ‡Ð hM�«

U????I???:Ë  Êu½U????I�« «c?¼ Âu???N????H???. w?: b???B????I¹ ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫ wðQ¹ ULÐ WOZUHðô« hM�

WF?L²−. ¨W?Oðü« d�UMF�« ¢¢¢¢    WWWWÒÒÒÒOOOOzzzzUUUUOOOO????LLLLOOOOJJJJ����««««    WWWW××××KKKKÝÝÝÝ____««««    ¢¢¢¢    ≠≠≠≠

∫ …œdHM. Ë√

«b?Ž U?L?O?: ¨U?N??Hzö?ÝË W?.U?��« W?ÒOzU?O?L??OJ�« œ«u?L�« ©√

Vłu??L?Ð …—u‡‡E?×??. d‡‡O???ž ÷«d??ž_ U??NM?. …b‡F??L?�« œ«u??L�«

Ác¼ l. W???I??H??²???.  U??ÒO??LJ?�«Ë Ÿ«u½_« X.«œ U??. ¨W?‡‡O??ZU???Hðô«

Æ÷«dž_«

À«b?Šù U?B?O?B?š W?L?L?B?L�« jzU?³M�«Ë dzU?šc�« ©»

Y?F?????³?M?¹ U?????. o?¹dÞ s?Ž —«d??????{_« s. U?¼d??????O??????ž Ë√ …U?????:u?�«

s?. jzU?????³?M�«Ë d?zU?????šc�« Ác?¼ q¦?????. Â«b?????�?????²?????Ý« W?????−?????O?????²?½

w: …œb×?L�« W.U��« W?OzUOL?OJ�« œ«uLK� W.U?��« ’«u��«

¨ÁöŽ√ ©√® WDIM�«

oKF?²¹ ‰U?L?F?²?Ýô U?B?O?B?š W?L?L?B?.  «b?F?. Í√ ©Ã

…œb×?L�« jzU³M�«Ë dzU?šc�« Ác¼ q¦. Â«b?�²?ÝUÐ …dýU?³.

ÆÁöŽ√ ©»® WDIM�UÐ

∫∫∫∫    ¢¢¢¢WWWWOOOOZZZZUUUUHHHHððððôôôô««««    VVVVłłłłuuuuLLLLÐÐÐÐ    …………————uuuuEEEE××××....    ddddOOOOžžžž    ÷÷÷÷««««ddddžžžž√√√√¢¢¢¢        ≠≠≠≠

Ë√ W?O?¦?×³�« Ë√ W?O?Ž«—e�« Ë√ W?O?ŽUMB�« ÷«d?ž_«  ©√

¨Èdš_« WOLK��« ÷«dž_« Ë√ WO½ôbOB�« Ë√ WO³D�«

W?KB?????²??????L�« ÷«d?????ž_« Í√ ¨W?????O?zU?????Zu?�« ÷«d?????ž_«  ©»

W????.U?????��« W?????OzU????O?????L????O?J�« œ«u????L?�« s. W?¹U????Zu�U?Ð …d????ýU?????³????.

¨WOzUOLOJ�« W×KÝ_« s. W¹UZu�«Ë

‰U??L???F??²???ÝUÐ qB???²ðô w²�« W¹d?J�??F?�« ÷«d??ž_«  ©Ã

hzUB��« Â«b�²Ý« vKŽ bL?²FðôË ¨WOzUOLOJ�« W×KÝ_«

¨»d×K� WKOÝu< WOzUOLOJ�« œ«uLK� W.U��«

W????×?????:UJ?. ÷«d????ž_ p?�– w: U????L?Ð Êu½U?????I�« –U?????H½≈  ©œ

ÆwK×L�« VGA�«

1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    19    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR....    09    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUZZZZ

rrrrzzzz««««dddd????łłłł    llllLLLL????????ZZZZ    ssssÒÒÒÒLLLL????CCCC????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????OOOO����uuuu¹¹¹¹    19    oooo::::««««uuuu????LLLL����««««

ÃÃÃÃUUUU‡‡‡‡????²²²²½½½½≈≈≈≈ËËËË    ÀÀÀÀ««««bbbb‡‡‡‡××××????????????²²²²????????????ÝÝÝÝ««««    ddddEEEEŠŠŠŠ    WWWW????????????OOOO????????????ZZZZUUUU????????????HHHHðððð««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√    WWWW????????????HHHH????����UUUU????????����????????????....

dddd????OOOO????....bbbbððððËËËË    WWWW???? Ò ÒÒÒOOOOzzzzUUUU????OOOO????LLLL????OOOOJJJJ????����««««    WWWW????××××KKKKÝÝÝÝ____««««    ‰‰‰‰UUUU????LLLL????FFFF????²²²²????ÝÝÝÝ««««ËËËË    ssss¹¹¹¹eeee????����ððððËËËË

ÆÆÆÆWWWW××××KKKKÝÝÝÝ____««««    ppppKKKKðððð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

120Ë 119 œ«u????L�« U????L????O????Ý ô ¨—u???²????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM. 126Ë 122 Ë

ÃU???²?½≈Ë À«b???×????²???Ý« dE?Š W???O???ZU????Hð« vC????²???I????LÐË ≠

pKð d??O?.bðË W??ÒOzU?O??L?O?J�« W?×KÝ_« ‰U??L?F??²?Ý«Ë s¹e??�ðË

¨UNOKŽ ‚œUBL�« ¨W×KÝ_«

18 w: Œ—R?????L�« 155≠66 r?Z— d?????._« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R?????L�« 156≠66 r?Z— d?????._« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½UZ

22 w: Œ—R????L�« 03≠83 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1983 WM?Ý d¹«d?????³?????: 5 o:«u?????L�« 1403 ÂU?????Ž w½U?????¦�« l?OÐ—

¨W¾O³�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë

26 w: Œ—R????L�« 05≠85 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1985  WMÝ d?¹«d?³??: 16 o:«u?L�« 1405 ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU?L??ł

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨UN²OZdðË W×B�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë

Í– 6 w: Œ—R?L�« 17≠87 rZ— Êu½U?I�« v?C?²?I?LÐË ≠

1987 W?M?Ý X?A??????????ž ‰Ë√ o?:«u??????????L?�« 1407 ÂU??????????Ž W???????????−??????????×?�«

¨WOðU³M�« W×B�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R??L�« 02≠89 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

oKF?²?L�«Ë 1989  WMÝ d¹«d?³?: 7 o:«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W.UF�« bŽ«uI�UÐ

11 w: Œ—R????L�« 10≠01 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2001 W?MÝ u???????O�u?¹ 3 o?:«u??????L?�« 1422 ÂU???????Ž w½U???????¦?�« lO?Ð—

¨rłUML�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

27 w: Œ—R????L�« 19≠01 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2001  WM?Ý d?????³?????L?????�¹œ 12 o:«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU?????C?????.—

ÆUN²�«“≈Ë UN²³Z«d.Ë  U¹UHM�« dOO�²Ð oKF²L�«Ë

¨ÊUL�d³�« WZœUB. bFÐË ≠

ssss‡‡‡‡OOOO½½½½««««uuuu����



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 4
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

÷«d??ž_ p�– sJ¹ r� U??. ¨U??N�U?L??F??²?Ý« Ë√ U??NÐ ÿU??H?²??Šô«Ë√

ÂUJ?Šú� U????I???³?ÞË ¨W???O????ZU????Hðô« vC????²???I????LÐ …—u?E×????. d???O????ž

s. lÐU???��«Ë ”œU???��« sO??L???�??I�« w?: U??N??O?KŽ ’u??B?ML�«

ÆoI×²�UÐ oKF²L�« WOZUHðô« o×K.

ÊU?< Ÿu½ Í√ s. œU?²?Ž Ë√ o:d?. q¹b?Fð Ë√ ¡U?A½≈ ©»

ÆWOZUHðô« w: —uE×. ◊UA½ WÝ—UL. ÷dGÐ

W????????OzU????????O????????L???????O?J?�« œ«u????????L�« ÃU????????²?½≈ lM?L?¹ ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

WO?ZUHðô« o×K. s. 2Ë1 sO�Ëb−�« w: UN?OKŽ ’uBML�«

ÆW�Ëb�« s. hOšdð ÊËœ WOzUOLOJ�« œ«uL�UÐ oKF²L�«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

∫∫∫∫    llllMMMMLLLL¹¹¹¹    ∫∫∫∫    6        …………œœœœUUUULLLL����««««

Ë√ W?OZU?Hðô« w: ·dÞ d?Ož W�Ëœ w: ÊU?< Í_ qI½ ©√

sO�Ëb−�« w: UN?OKŽ ’uBML�« WOzUO?LOJ�« œ«uL�« wIKð

¨WOzUOLOJ�« œ«uL�UÐ oKF²L�« WOZUHðô« o×K. s. 2Ë1

·d?Þ W�Ëœ w?: ÊU?????< Í√ v?�≈ hO?????šd?ð ÊËœ qI?½ ©»

w: U??N?OK?Ž ’u?BML?�« W?OzU??O?L??OJ�« œ«u??L�« W??O?ZU??Hðô« w:

œ«u???????L?�U?Ð oK?F???????²???????L?�« W???????O???????ZU???????H?ðô« o?×?K. s?. 1 ‰Ëb???????−?�«

¨WOzUOLOJ�«

d??????O?????ž W?�Ëœ w: ÊU??????< Í√ v�≈ h?O?????šd?ð ÊËœ qI?½ ©Ã

UN?OKŽ ’uBML�« W?OzUO?LOJ�« œ«u?L�« WOZU?Hðô« w: ·dÞ

œ«u????L?�UÐ o?KF????²?????L�« W????O?????ZU????Hðô« o?×K?. s. 3 ‰Ëb????−?�« w:

ÆWOzUOLOJ�«

’u?????BML?�« qI?M�« h?š—  «¡«d????ł≈Ë ‰U?Jý√ œb?????×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ ÁöŽ√ ©Ã®Ë ©»® sO²DIM�« w: UNOKŽ

W????OM?Þu�« W????¾????O???N?�« Èb� Êö????Žû� l?C????�ð ∫∫∫∫    7    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

s¹e�?ðË d¹bBðË œ«dO?²Ý«Ë ‰U?LF?²Ý«Ë WŽUM� WK?¼RL�«

‰Ë«b−�« w‡: U‡‡NOKŽ ’uBML�« W?OzUOLOJ�« œ«uL�« qI½Ë

œ«u??????????L?�U?Ð o?K?F???????????²??????????L?�« W??????????O???????????ZU??????????H?ðô« o?×?K?. s?. 3Ë 2Ë1

qO?K×????²�« o?¹dÞ s?Ž ÃU????²½≈ o:«d????. «c????<Ë ¨W????OzU????O????L????O?J�«

dOž Ë√ WMLC². …e‡‡OLL�« W‡?‡¹uCF�« WOzUOLOJ�« œ«uLK�

Ë√ ¨—u???H????�???H�« s?. d‡‡?¦???<√ Ë√ «b????Š«Ë «d???BM?Ž W‡‡?ML???C????²???.

Æ—uKH�« Ë√ ¨X¹d³J�«

 U???????ZËd??????×???????L�« ÃU???????²?½≈ o:«d???????. Êö??????Žû?� l?C??????�?ðô

Æ «d−H²L�«Ë

Ác¼ s?. v�Ë_«  …d????I????H?�« oO????³?Dð  U????O????H????O?????< œb????×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ …œUL�«

ÂUJ?Š_ U???I???³?Þ WMK?F???L�« o:«d????L�« lC????�ð ∫∫∫∫    8    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆWO�ËœË WOMÞË oI×ð  UOKLF� WOZUHðô«

qŽUHð ‰öš s. U?NM¹uJð ¨WOzUOL?O< …œU.¢¢¢¢    ÃÃÃÃUUUU²²²²½½½½≈≈≈≈    ¢¢¢¢    ≠≠≠≠

ÆwzUOLO<

…œU??. q< ∫∫∫∫¢¢¢¢    …………eeee????????????OOOO????????????LLLL????????????....    WWWW¹¹¹¹uuuu????????????CCCC????????????ŽŽŽŽ    WWWW????????OOOO????zzzzUUUU????????????OOOO????????LLLL????????????OOOO????????????<<<<    …………œœœœUUUU????????????....    ¢¢¢¢        ≠≠≠≠

WH�R?L�« WOzUOL?OJ�«  U³<d?L�« s. W¾H� W?FÐUð WOzUOL?O<

tð«bO?²¹d³?<Ë ÁbO?ÝU<√ «b?Ž ÊuÐ—UJ�«  U³?<d. lO?Lł s.

wzUOLO< rÝSÐ Áe‡‡O?OLð s‡JL¹ U‡‡L. ¨ «eOKH�« ÊuÐ—U<Ë

s.Ë ¨W?:Ëd?F?. W?GO?B�« Ác¼ X?½U< «–≈ W?O?³?O?<dð W‡‡G?O?�Ë

WOzUOLOJ�«  UBK�²�L�« …dz«œ w: qO−�²�« rZ— lZ«Ë

Æ…dz«b�« w: rZ— …œULK� sOŽ bZ ÊU< «–≈

sJL¹ WOzUO?LO< …œU. q< ∫∫∫∫¢¢¢¢WWWW....UUUUÝÝÝÝ    WWWWOOOOzzzzUUUU????OOOOLLLLOOOO<<<<    …………œœœœUUUU....¢¢¢¢        ≠≠≠≠

Ê√ W¹u?O×?�«  UOKL?F�« w: wzU?O?LOJ�« U?N�u?F?H. ‰ö?š s.

Ë√ ÊU�½û� WLz«œ «—«d{√ Ë√ U²?ZR. «e−Ž Ë√ …U:Ë Àb×ð

w²�« W??OzU??O??L??OJ�« œ«u??L�« lO??L??ł p�– qL??A¹Ë ¨Ê«u??O??×�«

W??I¹dÞ Ë√ U??N??¾?AM?. sŽ dEM�« iG?Ð qO??³?I�« «c?¼ s. w¼

Ë√ o:«d?. w: Z²Mð X½U< «–≈ U?LŽ dEM�« iGÐË ¨U?NłU?²½≈

Ædš¬ ÊUJ. Í√ Ë√ dzUš–

w: qšbð WKŽU?H?. W?OzU?O?L?O?< …œU?. q< ∫∫∫∫    ¢¢¢¢WWWW????HHHH????OOOOKKKK��������««««¢¢¢¢    ≠≠≠≠

W??I¹dÞ ÍQ?Ð W?.U??Ý W??O?zU??O?L??O??< …œU??. ÃU??²½≈ s?. WKŠd??. Í√

wzU?OL?O< ÂUE½ w: w�?Oz— ÊuJ. Í√ p�– qLA¹Ë ¨X?½U<

Æ U½uJL�« œbF². Ë√ wzUMŁ

ËËËË√√√√    wwwwzzzzUUUU????MMMMŁŁŁŁ    wwww????zzzzUUUU????????????????OOOO????????????????????LLLL????????????????OOOO????????????????<<<<    ÂÂÂÂUUUU????EEEE½½½½    wwww????::::    wwww����????????????????????OOOOzzzz————    ÊÊÊÊuuuu????JJJJ....¢¢¢¢        ≠≠≠≠

w?: —Ëœ r¼√ ÍœR?ð w²?�« W??????H?????O?K�?�« ¢¢¢¢    UUUU????½½½½uuuuJJJJ????LLLL����««««    œœœœbbbb????????????????????????FFFF????????????????????²²²²????????????????????????....

qŽU????H???²ðË wzU????NM�« Ãu???²?MLK?� W???.U???��« ’«u????��« sO???O????Fð

ÂU?EM?�« w: Èd?????š_« W??????OzU?????O??????L?????OJ?�« œ«u?????L?�« l. W?????Žd?????�?Ð

Æ U½uJL�« œbF²L�« Ë√ wzUM¦�«

nK?JL?�« qJ?O?????N�« ¢¢¢¢WWWWKKKK????¼¼¼¼RRRR????????????????????LLLL����««««    WWWW????????????????????OOOOMMMM????ÞÞÞÞuuuu����««««    WWWW????????????????????¾¾¾¾????????????????????OOOO????????????????????NNNN����««««¢¢¢¢        ≠≠≠≠

r?OE?M²?�« w: U?????N??????OK?Ž ’u?????BM?L�« W??????O?????ZU?????H?ðô« oO?????³?D²?Ð

Æ‰uFHL�« Í—U��«

∫∫∫∫    llllMMMMLLLL¹¹¹¹ ∫∫∫∫    3        …………œœœœUUUULLLL����««««

Ë√ U??N??łU??²½≈ Ë√ W??OzU??O??L??OJ?�« W??×KÝ_« À«b??×??²??Ý« ©√

Ë√ ¨UNÐ ÿUH²Šô« Ë√ UNM¹e�ð Ë√ ¨Èdš√ WI¹dDÐ  UNð“UOŠ

¨ÊU< Í√ v�≈ …dýU³. dOž Ë√ …dýU³. …—uBÐ UNKI½

¨WOzUOLOJ�« W×KÝ_« ‰ULF²Ý«  ©»

W???×?KÝ_« ‰U????L???F????²???Ýô  «œ«b???F????²???Ý« ÍQ?Ð ÂU???O????I�« ©Ã

¨WOzUOLOJ�«

W??I¹d?Þ ÍQÐ ÊU??< Í√ YŠ Ë√ lO??−??A?ð Ë√ …b??ŽU??�??. ©œ

Vłu???LÐ ·d?Þ W�Ëœ vKŽ …—u?E×???. WDA½Q?Ð ÂU??O???I�« v?KŽ

ÆWOZUHðô« Ác¼

∫∫∫∫    llllMMMMLLLL¹¹¹¹    ∫∫∫∫    4        …………œœœœUUUULLLL����««««

2Ë1 sO�Ëb−�« w: WK−�?. WOzUOLO< …œU?. …“UOŠ ©√

W????O?zU????O????L????O?J�« œ«u?????L�UÐ o?KF????²?????L�« W????O?????ZU????Hðô« o?×K?. s.



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

d???N??ý√ ©6® W???²???Ý s?. f³???×�U?Ð VZU???F‡?‡¹ ∫∫∫∫ 14    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

v?�≈ Ãœ 200.000 s?. W??????????.«d???????????G?ÐË  «u?M?Ý ©3® Àö?‡?‡?Ł v?�≈

ÆW.UÝ WOzUOLO< œ«u. w.d¹ Ë√ „d²¹ s. q< Ãœ 500.000

v�≈ d?Ný√ ©6® W²?Ý s. f³×�UÐ V?ZUF¹ ∫∫∫∫ 15    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

q< Ãœ 200.000 v�≈ Ãœ 100.000 s. W?.«d?GÐË ©2® sO?²MÝ

Êö????????ŽùU?Ð ’U?????????��« Â«e?????????²?�ôU?Ð q�?¹ w?F?????????O????????³?Þ h?�????????ý

ÆÁöŽÚ√ 7 …œUL�« w: tOKŽ ’uBML�«

 U??×¹d?B??²Ð w�b¹ s. q< W?Ðu?I??F�« fHMÐ VZU??F¹Ë

ÆWK¼RL�« WOMÞu�« W¾ON�« v�≈ WÐ–U<

v�≈ ©2® s¹d????N????ý s?. f³????×?�UÐ V?ZU????F¹    ∫∫∫∫ 16    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

q< Ãœ 200.000 v�≈ Ãœ 100.000 s. W?.«d?GÐË ©2® sO?²MÝ

t?OKŽ ’u?BML�« oI?×?²?�« sŽ U?−ðU½ «bM²?�?. »d?�¹ s.

q¼R?????. d?????O?????ž U?????B?????�?????ý t?????OK?Ž lK?D¹ Ë√ Êu?½U?????I�« «c?¼ w:

ÆwMFL�« h�A�« Ê–≈ ÊËbÐ ¨tOKŽ ŸöÞû�

v�≈ ©2® s¹d????N????ý s?. f³????×?�UÐ V?ZU????F¹    ∫∫∫∫ 17    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

s. q< Ãœ 200.000 v�≈ Ãœ 50.000 s. W???.«d???GÐË ©1® WMÝ

Ë√ —u³F�UÐ Ë√ d¹bB²Ð Ë√ œ«d?O²ÝUÐ ¨hOšdð ÊËœ ÂuI¹

w: Wł—bL�« W?OzUOLOJ�« œ«uL�UÐ …d�?L��UÐ Ë√ —U−ðôUÐ

œ«u???????L?�U?Ð oK?F???????²???????L?�« W???????O???????ZU???????H?ðô« o?×?K. s?. 3 ‰Ëb???????−?�«

ÆWOZUHðô« w: U:dÞ X�O� W�Ëœ ÁU−ð WOzUOLOJ�«

VJðd¹ Íc�« Íu?MF?L�« h�?A?�« VZU?F¹ ∫∫∫∫ 18    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

W??.«d?GÐ ¨Áö??Ž√ 9 …œU??L�« w: U??N??OKŽ ’u??BML�« W??L¹d??−�«

ÆÃœ 15.000.000 v�≈ Ãœ 5.000.000 s.

W????L?¹d????ł VJðd?¹ Íc�« Íu?‡M?F????L�« h?�????A�« VZU?????F¹

10 œ«u‡‡?L�« w‡‡: U???N??OKŽ ’u??BM?L�« rz«d??−�« s?‡. d??¦??<√Ë√

¨Êu??½U????????????????????????I??�« «c???¼ s??. 17Ë 16 Ë 15 Ë 14Ë 13 Ë 12Ë 11Ë

h�??AK� …—d??I??L�« W?.«d??G�«  «d??. fL??š ‰œU?F?ð W?.«d??GÐ

ÆwFO³D�«

W????�????ÝR????L?�« q×Ð r?J×?�« r²?¹  ôU????×�« lO?????L????ł w:Ë

Æ «uMÝ ©5® fLš “ËU−²ðô …bL� U²ZR. UNIKžË√

Íc?�« wF???????O??????³?D�« h?�??????A?�« ÷d??????F??????²?¹    ∫∫∫∫ 19    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

v�« ¨Êu?½U???I�« «c?¼ w: U????N???OK?Ž ’u???BM?. W???L?¹d???ł VJ?ðd¹

’u???BM?L�« W???O?KO???LJ?²�«  UÐu???I????F�« s. d???¦???<√ Ë√ W?Ðu???I???Ž

Æ UÐuIF�« Êu½UZ w: UNOKŽ

s. t????:ö?ðù W???L?¹d????−‡�« q?×‡?‡. —œU????B‡?‡¹ ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W¹U?????L????×?Ð oKF?????²????L?�« l¹d????A?????²�« …U?????Ž«d????. l. W?�Ëb�« q?³????Z

ÆW¾O³�«

n?¹—U?????B??????. t?????O?KŽ Âu?J×??????L�« h?�?????A?�« qL??????×?????²?¹Ë

Æ·öðù«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

∫qLF²�¹ s. q< bÐRL�« s−��UÐ VZUF¹ ∫    9    …………œœœœUUUULLLL����««««

¨UOzUOLO< UŠöÝ ≠

o‡×K. s‡. 1 ‰Ëb‡‡−�« w: Wł—b?. WOzUOL?O< …œU. ≠

÷«d?ž_ p�–Ë W‡OzU?O?L?OJ�« œ«u‡‡?L�UÐ oKF?²?L�« W‡‡O?ZU?Hðô«

ÆWOZUHðô« w: …—u‡E×.

©10® d?A?Ž s. XZR?L�« s−?��UÐ VZU?F¹ ∫∫∫∫ 10    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

1.000.000 s. W??.«d??GÐË  W?‡MÝ ©20® s¹d??A??Ž v?�≈  «uMÝ

∫ s. q< Ãœ 3.000.000 v‡�≈ Ãœ

Ë√ ¨Èd?š√ WI?¹dDÐ “u×?¹ Ë√ Z²M¹ Ë√ Àb×?²?�¹  ≠ √

U????N?KIM?¹ Ë√ ¨W????OzU?????O????L????OJ?�« W????×K?Ý_UÐ k?H????²????×¹ Ë√ Êe?????�¹

¨ÊU< Í√ v�≈ …dýU³. dOž Ë√ …dýU³. …—uBÐ

X?½U???????< Ÿu?½ Í√ s.  «œ«b???????F???????²???????Ý« ÍQ?Ð Âu???????I?¹  ≠ »

¨WOzUOLOJ�« W×KÝ_« ‰ULF²Ýô

WK−??�??. W??OzU??O??L??O?< …œU??L?Ð kH??²?×?¹ Ë√ V�??²J¹ ≠ Ã

œ«uL�UÐ oKF?²L�« WO?ZUHðô« o×K. s. 2Ë 1 sO�Ëb−�« w:

…—uE?×???. d????O????ž ÷«d????ž_ p�– sJ?¹ r� U????. ¨W????OzU????O????L???O?J�«

ÆWOZUHðô« vC²ILÐ

s. «œU?²Ž Ë√ U?I:d?. Âb�?²�¹ Ë√ ‰b?F¹Ë√ ¨TAM¹  ≠œ

w?: —uE?×???????. ◊U???????A?½ W???????Ý—U???????L???????. ÷d???????G?Ð ÊU???????< Ÿu?½ Í√

ÆWOZUHðô«

 «u?MÝ ©3® ÀöŁ s?. f³???×?�UÐ VZU????F¹    ∫∫∫∫    11    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

v�≈ Ãœ 1.000.000 s. W????.«d????GÐË  «u?MÝ ©10® d????A????Ž v�≈

—u³F�UÐ ÂuI¹ Ë√ —b?B¹ Ë√ œ—u²�¹ s. q< Ãœ 2.000.000

w: W???ł—b??. W??OzU???O??L??O???< œ«u??LÐ …d???�??L??��« Ë√ —U???−ðô« Ë√

œ«u???L�UÐ o?KF???²???L�« W???O???ZU???Hðô« o×K?. s. 2Ë 1 sO?�Ëb???−�«

ÆWOZUHðô« w: U:dÞ X�O� W�Ëœ v�≈ Ë√  s. ¨WOzUOLOJ�«

fLš v�≈ ©1® WMÝ s. f³?×�UÐ VZUF¹ ∫    12    …………œœœœUUUULLLL����««««

Ãœ 2.000.000 v�≈ Ãœ 1.000.000 s. W?.«d?GÐË  «uMÝ ©5®

oI×?²�«  UÞUA½ d?OÝ ¨X½U?< WI¹dÞ W¹QÐ qZd?F¹ s. q<

W?????×K?Ý_« dE?Š W????L?EM?. Ë√ WK?¼R????L?�« W?????OMÞu?�« W?????¾????O?????N?K�

ÆWOzUOLOJ�«

ÀöŁ v�≈ ©1® WMÝ s?. f³??×�UÐ VZU??F¹    ∫∫∫∫    13    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

Ãœ 1.000.000 v�≈ Ãœ 500.000 s?. W?????.«d?????GÐË  «u?MÝ ©3®

Ë√ d¹b???B??²Ð Ë√ œ«d???O??²???ÝUÐ ¨hO??šd?ð ÊËbÐ Âu??I?¹ s. q<

W??O?zU??O??L???O??< œ«u??L?Ð …d??�??L???��UÐ Ë√ —U??−?ðôUÐ Ë√ —u??³???F�UÐ

oK?F????²????L?�« W????O?????ZU????Hðô« o?×K?. s. 1 ‰Ëb????−�« w?: W????ł—b????.

l. U??N??O???: …—uE×??. d??O??ž ÷«d??ž_ ¨W???OzU??O??L??OJ�« œ«u???L�UÐ

ÆWOZUHðô« w: ·dÞ W�Ëœ



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 6
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    19    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR....    10    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUZZZZ

WWWW????¹¹¹¹UUUU????????????????????????LLLL????????????????????????????××××????ÐÐÐÐ    ooooKKKK????FFFF????‡‡‡‡²²²²????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????????OOOO����uuuu????¹¹¹¹    19    oooo????::::««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««

ÆÆÆÆWWWW....««««bbbb²²²²����LLLL‡‡‡‡����««««    WWWWOOOO‡‡‡‡LLLLMMMM²²²²‡‡‡‡����««««    ————UUUUÞÞÞÞ≈≈≈≈    wwww::::    WWWW¾¾¾¾‡‡‡‡OOOO³³³³‡‡‡‡����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

120Ë 119 œ«u????L?�« U????ÒL????O????Ýô ¨—u????²????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

 ¨tM. 126Ë 19 ≠ 122 Ë

18 w: Œ—R????L�« 154 ≠66 rZ— d????._« vC????²???I????LÐË  ≠

sLC?²L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹  8 o:«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WO½bL�«  «¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R????L�« 155 ≠ 66 rZ— d????._« vC????²???I????LÐË ≠

sLC?²L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹  8 o:«uL�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R????L�«  156≠ 66 rZ— d????._« vC????²????I????LÐË ≠

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½UZ

25w?: Œ—R?????L�« 38 ≠73 r?Z— d??????._« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1973 WMÝ u??O�u¹  25 o:«u?L�« 1393 ÂU??Ž W?O½U??¦�« ÈœU?L??ł

W¹U?L??×Ð W?�U?�?�«  W?O?ZU?H?ðô« vKŽ W?ZœU?B??L�« sL?C??²?L�«Ë

f¹—U?³Ð W?.d?³?L�« ¨wF?O?³D�«Ë w?:U?I?¦�« wL�U?F�« À«d?²�«

¨1972 WMÝ d³L:u½ 23 w:

21 w: Œ—R?????L�« 55 ≠ 74 rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

1974 W?MÝ u?¹U???????. 13 o?:«u??????L?�« 1394 ÂU????????Ž w½U????????¦?�« lO?Ð—

W?IKF?²?L?�« W?O�Ëb�« W?O?ZU?Hðô« vKŽ W?ZœU?B?L?�« sL?C?²?L�«Ë

W?³ðd?²?L�« —«d?{_« sŽ i¹u?F?²?K� w�Ëœ ‚ËbM� À«b?ŠSÐ

18 w: q�<Ëd³?Ð …bFL�«¨ UZËd×?L�« V³�Ð ÀuK²�« sŽ

¨1971 WMÝ d³L�¹œ

20 w?: Œ—R?????L�« 58 ≠75 r?Z— d?????._« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 o:«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«¨w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

20 w: Œ—R?????L�« 04 ≠ 76 rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1976 WMÝ d¹«d?³: 20 o:«u?L�« 1396 ÂU?Ž dH?�

oz«d×�« —UDš√ s. s._« Ê«bO. w: WI³DL�« sO½«uI�UÐ

¨WO½bL�« W¹UL×�«Ë W¹UZuK� ÊU−� ¡UA½≈Ë ŸeH�«Ë

29 w: Œ—R?????L�« 80 ≠ 76 rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

1976 W?M?Ý d?Ðu???????????²???????????<√ 23 o?:«u???????????L?�« 1396 ÂU???????????Ž ‰«u???????????ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Íd×³�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

26 w: Œ—R??L�« 07 ≠79 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹ 21 o?:«u?????????L?�« 1399 ÂU?????????Ž ÊU?????????³?????????F?????????ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨„—UL−�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

Ë√ l?−??????A¹ Ë√ ÷d??????×?¹ s. q?< VZU??????F?¹ ∫∫∫∫    21 …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

r??z«d??????????????????−??�« »U??J??ð—« v??K?Ž ‰U??J??ý_« s??. q??J??ý ÍQ?Ð Y??×??¹

…—d?I?L�«  UÐu?I?F�UÐ ¨Êu½U?I�« «c?¼ w: U?N?OKŽ ’u?BML�«

ÆW³JðdL�« rz«d−�« Ë√ WL¹d−K�

s. W????×?Mł w: W?�ËU????×???L?�« vKŽ V?ZU????F¹ ∫∫∫∫    22    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

f?H?M?Ð Êu?½U?????????I?�« «c?¼ w?: U?????????N?????????O?K?Ž ’u?????????B?M?L?�« `?M?−?�«

ÆW.U²�« WL¹d−K� …—dIL�«  UÐuIF�«

W?Þd?????A�« Ê«u?????Ž√Ë ◊U?????³?????{ v?KŽ …Ëö?????Ž    ∫∫∫∫    23    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Êu½UZ ÂUJŠ_ UI?:Ë rNðUÞUA½ ÊuÝ—UL¹ s¹c�« W?OzUCI�«

rz«d?????ł W?M¹U?????F?????.Ë Y?×?????³� q?¼Rð ¨W?????O?z«e?????−�«  «¡«d?????łù«

WÐU????ZdK?� Èd???š_« „ö????Ý_« ¨Êu½U????I?�« «c¼ ÂUJ?Š√ W???H?�U???�????.

ÂUJ?Š_« Vłu?????LÐ  U?????O????Šö?????B�« Ác?¼ q¦?????. U????N?� ‰u????�?????L�«

ÆUNÐ W�U��« WO½u½UI�«

«c¼ ÂUJ?Š√ W??H�U???�??. rz«d??ł W?M¹U??F???. r²ð ∫∫∫∫    24    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

qO??<Ë v�« ¨d??O??šQð ÊËœ t??łuð d??{U??×??. Vłu??LÐ Êu½U??I�«

ÆUOLOKZ≈ h²�L�« W¹—uNL−�«

Ê√ W¹dz«e?−�« W?OzUC?I�«  U?N?−�« sJL¹ ∫∫∫∫    25    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s?Þu??????????. t?� w?³?M?ł√ Ë√ Íd?z«e??????????ł q?< r?<U??????????×?ð Ë√ l?ÐU??????????²?ð

¨Ídz«e?−�« Êu½UIK� U?F{U?š U¹uMF?. UB?�ý Ë√ dz«e?−�UÐ

Ë√ W¹UM−Ð n�u¹ ö?F?: ¨W¹—u?NL?−�« rOKZ≈ Ã—U?š VJðd¹

ÆÊu½UI�« «c¼ VłuLÐ W×Mł

Ë√ W¹UM?−� …—d??I??L�« WÐu??I??F�« s?. vH??F¹ ∫∫∫∫    26    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

mK?³¹ s?. q< ¨Êu½U?????I�« «c¼ w?: U????N????O?KŽ ’u????B?M. W????×?Mł

w: ¡b?????³?�« q³?????Z  W?????OzU?????C?????I�«Ë√ W¹—«œù«  U?DK?��« U?????N?MŽ

ÆUNO: ŸËdA�« Ë√ U¼cOHMð

b???Z ⁄öÐù« ÊU??< «–≈ …b???Š«Ë W??ł—œ W?Ðu??I???F�« iH???�ðË

¡bÐ q?³??ZË t???O???: ŸËd???A�« Ë√ c???O??H?M²�« ¡U???N???²½« b???FÐ qB???Š

Æ UFÐU²L�«

W????³????�?M�UÐ …b?????Š«Ë W????ł—œ WÐu????I????F?�« p�c????< i?H????�ðË

w: ¡U<d?A�« Ë√ sOKŽUH�« vKŽ i³I?�« s. sJ. «–≈ qŽUHK�

Ÿu?M�« f?H?½ s?. Èd???????š√ r?z«d???????ł w?: Ë√ W???????L?¹d???????−?�« fH?½

Æ UFÐU²L�« ¡bÐ bFÐ …—uD��« fH½Ë

bMŽ ¨Êu½UI�« «c¼ oO³Dð  UO?HO< œb×ð ∫∫∫∫    27    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ ¨WłU×�«

…b?¹d??????????−?�« w?: Êu?½U?????????I?�« «c?¼ d??????????A?M?¹ ∫∫∫∫    28    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1424 ÂU???????Ž v?�Ë_« ÈœU???????L???????ł 19 w?: d?zU???????−?�U?Ð —Òd???????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uLL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

14 w: Œ—R??L�« 30≠ 90 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰Ë√ o:«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨WOMÞu�« „ö._« Êu½UZ sLC²L�«Ë

17 w: Œ—R??L�« 31 ≠90 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

1990 WMÝ d??³??L??�¹œ 4 o:«u??L�« 1411 ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨ UOFL−�UÐ oKF²L�«Ë

2 w: Œ—R????L�« 02≠ 97 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠

1997 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 31 o?:«u?????L�« 1418 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

¨1998 WM�� WO�UL�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

20 w: Œ—R??L�« 04 ≠ 98 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

oKF?²?L�«Ë 1998 WMÝ u?O½u¹ 15  o:«u?L�« 1419 ÂU?Ž dH?�

¨w:UI¦�« À«d²�« W¹UL×Ð

15 w: Œ—R??L�« 09 ≠ 99 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

1999 W?MÝ u??????O�u?¹ 28 o?:«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž w?½U?????¦?�« lO?Ð—

¨WZUD�« w: rJ×²�UÐ oKF²L�«Ë

11 w: Œ—R??L�« 10 ≠ 01 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

2001 W?MÝ u???????O�u?¹ 3 o?:«u??????L?�« 1422 ÂU???????Ž w½U???????¦?�« lO?Ð—

¨rłUML�« Êu½UIÐ oÒKF²L�«Ë

11 w: Œ—R??L�« 11 ≠ 01 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

2001 W?MÝ u???????O�u?¹ 3 o?:«u??????L?�« 1422 ÂU???????Ž w½U???????¦?�« lO?Ð—

¨ UOzUL�« WOÐdðË Íd×³�« bOB�UÐ oÒKF²L�«Ë

29 w: Œ—R??L�« 14 ≠01 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

2001 WM?Ý XA????ž 19 o:«u?????L�« 1422 ÂU????Ž v?�Ë_« ÈœU????L????ł

U?N²?.ö?ÝË ‚dD�« d?³?Ž —ËdL�« W?<d?Š rOEM²Ð oÒKF?²?L�«Ë

¨UNM.√Ë

27 w: Œ—R??L�« 19 ≠ 01 rZ— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?:«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

¨UN²�«“≈Ë UN²³Z«d.Ë  U¹UHM�«dOO�²Ð oÒKF²L�«Ë

27 w: Œ—R????L�« 20≠01 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?:«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

¨W.«b²�L�« t²OLMðË rOKZù« W¾ON²Ð oÒKF²L�«Ë

22 w: Œ—R????L�« 01≠02 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2002 W?MÝ d?¹«d??????³???????: 5 o?:«u??????L?�« 1422 ÂU??????Ž …b???????F??????I?�« Í–

 ¨ «uMI�« WDÝ«uÐ “UG�« l¹“uðË ¡UÐdNJ�UÐ oÒKF²L�«Ë

22 w: Œ—R????L�« 02≠02 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2002 W?MÝ d?¹«d?????³??????:  5 o?:«u?????L�« 1422 ÂU??????Ž …b??????F??????I?�« Í–

¨tMOL¦ðË qŠU��« W¹UL×Ð oÒKF²L�«Ë

16 w: Œ—R????L�« 03≠03 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 W?MÝ d?¹«d?????³?????: 17 o?:«u?????L�« 1423 ÂU?????Ž W?????−?????×?�« Í–

 ¨WOŠUO��« lZ«uL�«Ë lÝu²�« oÞUMLÐ oÒKF²L�«Ë

2 w: Œ—R????L�« 10 ≠ 82 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐË ≠

1982 W?M?Ý X?A????????ž 21 o?:«u???????L?�« 1402 ÂU????????Ž …b????????F????????I?�« Í–

¨bOB�UÐ oKF²L�«Ë

22 w: Œ—R??L�« 03 ≠ 83 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

1983 WM?Ý d¹«d?????³?????: 5 o:«u?????L�« 1403 ÂU?????Ž w½U?????¦�« l?OÐ—

¨W¾O³�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë

5 w: Œ—R?????L�« 17≠83 rZ— Êu?½U????I?�« vC?????²????I?????LÐË ≠

1983 W?M??Ý u??????????????O??�u?¹ 16 o??:«u???????????????L?�« 1403 ÂU???????????????Ž ‰«u??????????????ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ÁUOL�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

23 w: Œ—R??L�« 12≠ 84 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

1984 W?M?Ý u?????????O?½u?¹ 23 o?:«u?????????L?�« 1404 ÂU??????????Ž ÊU?????????C??????????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ UÐUGK� ÂUF�« ÂUEM�« sLC²L�«Ë

8 w: Œ—R????L�« 17≠ 84 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠

oÒKF??²??L�«Ë 1984 WMÝ u??O�u¹  7 o:«u?L�« 1404 ÂU?Ž ‰«u?ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WO�UL�« sO½«uIÐ

26 w: Œ—R??L�« 05 ≠ 85 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

1985 WMÝ d?¹«d??³??: 16 o:«u??L�« 1405 ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨UN²OZdðË W×B�« W¹UL×Ð oÒKF²L�«Ë

Í– 6 w: Œ—RL�« 17≠ 87 rZ— Êu½UI�« vC?²ILÐË ≠

1987 W?M?Ý X?A??????????ž ‰Ë√ o?:«u??????????L?�« 1407 ÂU??????????Ž W???????????−??????????×?�«

¨WOðU³M�« W×B�« W¹UL×Ð oÒKF²L�«Ë

7w: Œ—R?????L�« 08≠ 88 rZ— Êu?½U????I?�« vC?????²????I?????LÐË ≠

1988 WMÝ d?¹UM¹ 26 o:«u??L�« 1408 ÂU???Ž W??O½U???¦�« ÈœU???L??ł

W??×???B�« W¹U???L??ŠË ÍdDO???³�« VD�«  U?ÞU??AM?Ð oÒKF??²???L�«Ë

¨WO½«uO×�«

21 w: Œ—R??L�« 23≠ 89 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

1989 WMÝ d?³??L?�¹œ 19 o:«u?L�« 1410 ÂU?Ž v�Ë_« ÈœU??L?ł

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨fOOI²�UÐ oKF²L�«Ë

12 w: Œ—R??L�« 08≠ 90 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

oÒKF?²L�«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 o:«u?L�« 1410 ÂUŽ ÊU?C.—

¨W¹bK³�UÐ

12 w: Œ—R??L�« 09 ≠90 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 o:«u?L�« 1410 ÂUŽ ÊU?C.—

¨W¹ôu�UÐ

‰Ë√ w: Œ—R?L�« 25 ≠ 90 rZ— Êu½U?I�« vC²?ILÐË ≠

1990 WMÝ d??³?L??:u½ 18 o:«u?L�« 1411 ÂU?Ž v�Ë_« ÈœU??L?ł

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—UIF�« tOłu²�« sLC²L�«Ë

14 w: Œ—R??L�« 29 ≠ 90 rZ— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰Ë√ o:«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨dOLF²�«Ë W¾ON²�UÐ oKF²L�«Ë
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9 w: Œ—R?L�« 498≠82 rZ— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1982 WM?Ý d????³????L????�¹œ 25 o:«u?????L�« 1403 ÂU????Ž ‰Ë_« l?OÐ—

W???�U??�?�« W??O???ZU???Hðô« v�≈ d?z«e??−?�« ÂU??L???C½« s?L??C???²???L�«Ë

 UðU?????³?M�«Ë  U?½«u????O?????×?�« Ÿ«u½√ w?: W?????O�Ëb�« …—U?????−?????²?�UÐ

3 w: s?DMý«uÐ W???F???Zu???L�« ¨÷«d???I½ôU?Ð …œb??N???L?�« W¹d???³�«

¨1973 WMÝ ”—U.

354≠92 r?Z— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

23 o?:«u??????????????L?�« 1413 ÂU?????????????Ž ‰Ë_« l??O?Ð— 25 w?: ŒÒ—R??????????????L?�«

W?O??ZU?Hð« v�≈ ÂU?L??C½ù« sL?C??²?L�«Ë 1992 WMÝ d?³??L?²?³?Ý

22 Âu¹ UMO?O: w: W?.d³?L�«¨ÊË“Ë_« WI?³Þ W¹UL?×� UMO?O:

¨1985 WMÝ ”—U.

355≠92 r‡?‡Z— w‡?ÝUzd�« Âu????Ýd????L�« v‡?‡C????²???I????LÐË ≠

23 o?:«u???????????L?�« 1413 ÂU???????????Ž ‰Ë_« l?O?Ð— 25 w?‡?‡?: Œ—R??‡?‡?L?�«

v�≈ ÂU?‡‡?L?????C½ô« s?‡‡L?????C?????²?????L�«Ë 1992 WM?Ý d‡?‡³?????L?????²?????³?????Ý

W???I????³D� …c???H?M²???�????L�« œ«u???L?�« ÊQ???AÐ ‰U¹d?½u???. ‰u???<u?ðdÐ

WMÝ d??³?L??²?³??Ý 16 Âu¹ ‰U¹d½u??. w: ÂdÐ√ Íc�« ¨ÊË“Ë_«

¨©1990 WMÝ uO½u¹ 29Ë 27 ÊbM� ® tðö¹bFð v�≈Ë 1987

99≠93 r?Z— w?ÝUzd?�« Âu????????Ýd????????L�« v?C????????²????????I???????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 10 o:«u??L�« 1413 ÂU??Ž ‰«u??ý 18 w: Œ—R??L�«

…b?×²?L�« r._« W?OZU?Hð« vKŽ W?ZœUB?L�« sL?C²?L�«Ë 1993

·dÞ s. U??N?O?KŽ o:«u?L?�« ŒUML�« d??O?O??Gð ÊQ??AÐ W¹—UÞù«

u¹U?. 9 a¹—U?²Ð …b?×?²?L�« r._« W?LEML� W?.U?F�« W?O?F?L?−�«

¨1992 WMÝ

163≠95 r?Z— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd??????L?�« vC???????²??????I??????L?ÐË ≠

WM?Ý u??O?½u¹ 6 o:«u????L�« 1416 ÂU???Ž ÂÒd???×???. 7 w: Œ—R????L�«

ŸuM²�« ÊQ?AÐ WO?ZUHðô« vKŽ W?ZœUB?L�« sLC?²L�«Ë 1995

5 w: Ëd????O½U???ł Íœ u?¹— w: U???N????OKŽ l?Zu???L�« ¨w?łu�u???O????³�«

¨1992 WMÝ uO½u¹

123≠98 r?Z— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd??????L?�« vC???????²??????I??????L?ÐË ≠

q¹dÐ√ 18 o:«u??L�« 1418 ÂU???Ž W??−???×�« Í– 21 w: Œ—R??L�«

ÂU??Ž ‰u??<u?ðËdÐ vKŽ W??ZœU???B??L�« sL??C???²??L�«Ë 1998  WMÝ

W????O�ËR????�???L?�« ÊQ????AÐ W????O�Ëb�« W????O????ZU???H?ðô«  q¹b????F????²� 1992

¨ 1969 ÂUF� w²¹e�« ÀuK²�«—«d{√ sŽ WO½bL�«

158≠98 r?Z— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd??????L?�« vC???????²??????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U??. 16 o:«u??L�« 1419 ÂU???Ž ÂÒd??×???. 19 w: Œ—R??L�«

W¹d?z«e????−�« W?¹—u????N????L????−?�« ÂU????L????C?½« sL????C????²?????L�«Ë 1998 

‰“UÐ W??O?ZU??Hð« v�≈ kH?×??²�« l. ¨W??O?³??F?A�« W??OÞ«d?I??L¹b�«

h?K�?????²?�«Ë  …d?D�?�«  U¹U?????H?M?�« qI?½ w: r?J×??????²�« ÊQ?????A?Ð

¨œËb×�« d³Ž UNM.

¨ÊUL�d³�« WZœUB. bFÐË ≠

w: Œ—R??L�« 344 ≠ 63 rZ— Âu??Ýd??L�« v?C??²??I??LÐË ≠

W¹—u?NL?−�« ÂUL?C½« sÒL?C²?L�«Ë 1963 WMÝ d?³?L²?³?Ý 11

W??O�Ëb�« W???O??ZU??Hðö� W??O??³??F??A?�« W??OÞ«d??I??L¹b�« W?¹dz«e??−�«

¨œuZu�UÐ d×³�« ÁUO. ÀuKð W×:UJ. ‰uŠ

8 w: Œ—R??L�« 14 ≠80 rZ— Âu??Ýd??L�« v?C??²??I??LÐË ≠

1980 W?M?Ý d?¹U?M?¹  26 o?:«u?????????????L?�« 1400 ÂU?????????????Ž ‰Ë_« l?O?Ð—

d?×³�« W¹U?LŠ W?O?ZUHð« v�≈ dz«e?−�« ÂU?LC½« sL?C²?L�«Ë

w: W½uK?ýd?³Ð W??.d??³?L�« ¨Àu?K²�« s. jÝu??²??L�« iOÐ_«

¨1976 WMÝ d¹«d³: 16

11 w: Œ—R?L�« 02≠81 rZ— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1981 W?M?Ý d??¹U?M?¹17 o??:«u???????????????L?�« 1401 ÂU???????????????Ž ‰Ë_« l??O?Ð—

W¹UL?×Ð ’U��« ‰u<uðËd?³�« vKŽ WZœU?BL�« sLC?²L�«Ë

w.— sŽ T?ýUM�« ÀuK?²�« s. jÝu???²??L�« i?OÐ_« d??×???³�«

W½u?Kýd?Ð w: lÒZu?????L�«¨ «dzU?D�«Ë s?H????��« s?.  U¹U????H?M�«

¨1976 WMÝ d¹«d³: 16 a¹—U²Ð

11 w: Œ—R?L�« 03≠ 81 rZ— Âu?Ýd?L�« vC?²?I?LÐË ≠

1981 W?M?Ý d??¹U?M?¹ 17 o?:«u??????????????L?�« 1401 ÂU?????????????Ž ‰Ë_« l??O?Ð—

’U?????�?�« ‰u?????<uðËd??????³�« v?KŽ W?????ZœU??????B?????L�« s?L?????C?????²?????L?�«Ë

jÝu??²?L�« iOÐ_« d??×?³�« ÀuK?ð W?×?:U?J. vKŽ ÊËU?F??²�UÐ

¨Wz—U?D�«  ôU????×�« w: Èd????š_« …—U???C?�« œ«u???L?�«Ë jHM?�UÐ

¨1976 WMÝ d¹«d³: 16 Âu¹ W½uKýdÐ w: lZuL�«

w: Œ—R??L�« 437≠ 82 rZ— Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

1982 W?MÝ d??????³?????L?????�?¹œ 11 o?:«u?????L�« 1403 ÂU?????Ž d??????H?????� 25

‰Ëœ sOÐ ÊËUF?²�« ‰u<uðËdÐ vKŽ W?ZœUB?L�« sLC?²L�«Ë

¨ÍË«d??×?B�« nŠe�« W??.ËU??I?. ‰U??−?. w: U??O?I¹d??:« ‰U?L??ý

¨…d¼UI�UÐ 1977 WMÝ d¹«d³: 5 w: lZuL�«

25w: Œ—RL�« 439 ≠ 82 rZ— ÂuÝdL�« vC²ILÐË ≠

1982 W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 11 o?:«u???????L?�« 1403 ÂU????????Ž d???????H????????�

W??IKF??²??L�« W??O??ZU??Hðô« v?�≈ dz«e??−�« ÂU??L??C½« sL??C??²??L�«Ë

W????????�U????????šË W????????O�Ëb?�« W????????O????????L?¼_«  «– W????????³Þd?�« o?ÞU?ML?�U?Ð

d¹«d³: 2 w: WFZuL�« ¨W¹d³�« —u?ODK� Tłö. U¼—U³²ŽUÐ

¨©Ê«d¹≈ ®—«e.dÐ 1971 WMÝ

25w: Œ—RL�« 440 ≠ 82 rZ— ÂuÝdL�« vC²ILÐË ≠

1982 W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 11 o?:«u???????L?�« 1403 ÂU????????Ž d???????H????????�

‰u??Š W??O??I¹d??:ù« W??O??ZU??Hðô« vK?Ž W??ZœU??B?L?�« sL??C??²??L�«Ë

W?F?ÒZu?L�« ¨W?O?F?O??³D�« œ—«u?L�«Ë W?F?O?³D�« vK?Ž WE:U?×?L�«

¨dz«e−�« WM¹bLÐ 1968 WMÝ d³L²³Ý 15 w:

w: Œ—R??L�« 441 ≠ 82 rZ— Âu??Ýd???L�« vC??²???I??LÐË ≠

1982 W?MÝ d??????³?????L?????�?¹œ 11 o?:«u?????L�« 1403 ÂU?????Ž d??????H?????� 25

W?¹d?z«e????????−�« W?¹—u????????N????????L????????−?�« ÂU????????L????????C?½« sL????????C????????²????????L?�«Ë

oK?F????²???L?�« ‰u???<u?ðËd????³�« v�≈ W????O????³????F???A?�« W???O?Þ«d????I???L?¹b�«

s?. ÀuK?²�« s?. j?Ýu??????²??????L?�« iO?Ð_« d??????×??????³?�« W¹U??????L??????×?Ð

¨UMOŁQÐ 1980 WMÝ u¹U. 17 w: Âd³L�« ¨W¹dÐ —œUB.
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ÆW�u?³?I?. W¹œU?B²?Z« W?HKJ²ÐË …d?:u?²?L�«  U?OMI?²�« s�?Š√

«d??O??³??< «—d??{ t?ÞU??A½ o×K¹ Ê√ s?JL¹ ¨h�??ý q?< ÂeK¹Ë

Æ·dB²�« q³Z dOG�« `�UB. …UŽ«d. ¨W¾O³�UÐ

ÊuJ?¹ ô√ ¨ÁU??C???²???I???LÐ V−?¹ Íc�«    ¨̈̈̈WWWWDDDD????OOOO????????××××????����««««    √√√√bbbb????????³³³³????????????....    ≠≠≠≠

W??OMI?²?�«Ë W?O??LKF�« ·—U??F?L?K� «dE½  U??OMI??²�« d?:uð Âb??Ž

W???O?KF????H�« d???O?Ð«b???²?�« –U???�ð« d????O???šQ?ð w: U???³????³???Ý ¨W????O�U????×�«

W????L????O????�????−?�« —«d????{_« dD?š s. W?¹U????ZuK� ¨W?????³????ÝUM²?????L�«Ë

ÆW�u³I. W¹œUB²Z« WHKJ²Ð p�– ÊuJ¹Ë ¨W¾O³�UÐ …dCL�«

q< ¨ÁU?C²?I?LÐ qL×?²¹ Íc�« ¨̈̈̈llll::::««««bbbb����««««    ÀÀÀÀuuuuKKKKLLLL����««««    √√√√bbbb????³³³³....    ≠≠≠≠
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ÀuK²�« s?. W¹U?Zu�« d??OÐ«bð q<  U?I??H½ ¨W?¾??O?³�UÐ —d??C�«
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¨W??¾???O??³?�« W�U??×?Ð rKŽ vK?Ž ÊuJ¹ Ê√ w: o?×�« h�???ý qJ�

 «—«dI�« –U�ð« bMŽ WI³?�L�«  «¡«dłù« w: W<—UAL�«Ë

ÆW¾O³�UÐ dCð bZ w²�«

∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI�« «c¼ ÂuNH. w: bBI¹    ∫∫∫∫    4    …………œœœœUUUULLLL����««««

W¹U????L????×� W????B???B????�???. W????ID?M. ∫∫∫∫    wwwwLLLL????????????????××××????????????LLLL????����««««    ‰‰‰‰UUUU????????????−−−−????????????????LLLL����««««

ÆW<d²AL�« WOFO³D�« œ—«uL�«Ë włu�uO³�« ŸuM²�«

r?OK?Z≈ s. ¡e?????ł Ë√ r?OK?Z≈ q<    ∫∫∫∫    wwww????FFFF????????????????????OOOO????????????????????³³³³????DDDD����««««    ¡¡¡¡UUUU????????????????????CCCC????????????????????HHHH????����««««

vKŽ W�U?š WHBÐ qL²?A¹Ë ¨W¹u¾O³�« t?BzUB�Ð eO?L²¹

ÆlZ«uL�«Ë dþUML�«Ë WOFO³D�« r�UFL�«
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W²ÐUŁ W?¾O³K� W?OzUOLO?J�«Ë WOzU¹eOH�« q?.«uF�« WŽuL?−.

Æ”u�×. qJAÐ

sOÐ oO??:u?²�« w?MF¹ Âu?N??H?. ∫∫∫∫    WWWW????....««««bbbb????????²²²²????����????LLLL����««««    WWWW????OOOO????????LLLLMMMM²²²²����««««

W¹U?L?ŠË —«d?L?²?Ýö� WKÐU?Z W¹œU?B?²?Z«Ë WO?ŽU?L?²?ł« W?O?LMð

sL?Cð W?O?LMð —U?Þ≈ w: w¾?O?³�« b?F?³�« Ã«—œ≈ Í√ ¨W?¾?O?³�«

 ÆWOK³I²�L�« ‰UOł_«Ë …d{U×�« ‰UOł_«  UłUŠ WO³Kð

ÂU??�?ł_« Èb� d??O??G?²�« W??OKÐU??Z ∫∫∫∫    wwwwłłłłuuuu����uuuu????????OOOO????³³³³????����««««    ŸŸŸŸuuuuMMMM²²²²����««««

W???O???¾???O???³?�« W???LE?½_« p�– w: U???L?Ð ¨—b???B???. q< s. W????O???×�«

W?OzU?L�« W?O?¾?O?³�« W?LE½_« s. U¼d?O?žË W¹d?×?³�«Ë W¹d?³�«

qL?A¹ «c¼Ë ÆUNM. n�Q?²ð w²�« W?Ołu�uJ¹ù«  U?³<d?L�«Ë

rEM?�« ŸuMð «c??<Ë ¨U??NMO?Ð U??L??O??:Ë ·UM�_« sL??{ Ÿu?M²�«

ÆWO¾O³�«
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…e????O????L????. ¡U???C????Ž√Ë ¨ U?½«u????O???×?�«Ë  UðU????³M?�« ·UM?�√ s.

…b?ŠË qJAð U??NKŽU?Hð V�?Š w²?�«Ë ¨W?O?×�« d?O?ž U?N??²?¾?OÐË

ÆWOHOþË
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ÍÍÍÍbbbbOOOONNNNLLLLðððð    rrrrJJJJŠŠŠŠ

W¹U???L???Š b????Ž«u???Z Êu½U???I�« «c?¼ œb???×¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆW.«b²�L�« WOLM²�« —UÞ≈ w: W¾O³�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

W??O?L?M²�«—UÞ≈ w: W??¾??O?³?�« W¹U?L??Š  ·b??Nð ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

∫ wðQ¹U. v�≈ ’uB��« vKŽ ¨W.«b²�L�«

¨W¾O³�« dOO�ð bŽ«uZË WOÝUÝ_« ∆œU³L�« b¹b×ð ≠

◊Ëdý sO?�×?²Ð W.«b?²�?. WOMÞË W?OLMð W?OZdð ≠

¨rOKÝ wAOF. —UÞ≈ ÊUL{ vKŽ qLF�«Ë ¨WAOFL�«

—«d?????????????????{_«Ë Àu?K??²??�« ‰U?J??ý√ q?< s??. W??¹U????????????????Zu??�«  ≠

¨UNðU½uJ. vKŽ ÿUH×�« ÊULCÐ p�–Ë ¨W¾O³�UÐ WI×KL�«

¨…—dC²L�« ◊UÝË_« Õö�≈ ≠

œ—«uLK� w?½öIF�« włu�uJ?¹ù« ‰ULF?²Ýô« W?OZdð  ≠

 U?O?łu?�uMJ²�« ‰U?L?F??²?Ý« p�c?<Ë ¨…d?:u??²?L�« W?O?F??O?³D�«

¨¡UI½ d¦<_«

—u?N?L?−?�« W?<—U?A?.Ë fO?�?×?²?�«Ë Âö?Žù« rO?Žbð  ≠

ÆW¾O³�« W¹ULŠ dOÐ«bð w: sOKšb²L�« nK²�.Ë

W.UF�« ∆œU³L�« vKŽ Êu½UI�« «c¼ fÝQ²¹ ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUULLLL����««««

 ∫ WOðü«
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w:d??³?²??Fð w²?�«Ë ÷—_« sÞUÐË ÷—_«Ë ¡«u?N?�«Ë ¡U?L�U??<

¨W????????O?‡?LM?²?�« —U????????�?‡?. s. √e?‡?−????????²?¹ ô «¡e????????ł ¨ ôU?‡×?�« q?<
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ÆW.«b²�.
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ÆrOEM²�«
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¨W?¾??O?³�« W�U?×Ð W??IKF?²?.  U??.uKF?. W?O?MF?L�«  U?¾??O?N�« s.

ÆUNOKŽ ‰uB×�« w: o×�«

 U???OD?F???L�« qJ?Ð  U???.uKF???L?�« Ác¼ oK?F???²ð Ê√ sJ?L¹

W????????¾?????????O????????³?�« W?�U????????×?Ð j?³?ðd????????. q?J?ý Í√ w?: …d????????:u?????????²????????L?�«

ÊU??L??C� W?N??łu??L�«  «¡«d??łù«Ë d??OÐ«b??²�«Ë  U??L?OE?M²�«Ë

¨UNLOEMðË W¾O³�« W¹ULŠ

o¹d?Þ sŽ  U???.u?KF????L�« Ác¼ ⁄ö?Ð≈  U???O???H????O???< œb????×ð

ÆrOEM²�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    ŸŸŸŸddddHHHH����««««

wwww¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    ÂÂÂÂööööŽŽŽŽùùùù««««    wwww::::    ’’’’UUUU��������««««    oooo××××����««««

ÍuMF. Ë√ wFO³Þ h?�ý q< vKŽ sOF²¹    ∫∫∫∫    8    …………œœœœUUUULLLL����««««

w²?�« W???O??¾???O???³?�« d???�UMF�U?Ð W???IKF???²???.  U???.uK?F??. t?ð“u???×Ð

vKŽ …d???ýU??³??. d??O??ž Ë√ …d??ýU???³??. W??H??BÐ d??O?ŁQ??²�« U??NM?JL¹

 UDK��« v�≈  U?.uKF?L�« Ác¼ mOK³ð ¨W?O.u?L?F�« W×?B�«

ÆW¾O³�UÐ WHKJL�«  UDK��« Ë√ØË WOK×L�«

«c¼ w: WO?F¹dA?²�« ÂUJŠ_UÐ ‰öšù« ÊËœ ∫∫∫∫    9    …………œœœœUUUULLLL����««««

 U.uKF?L�« vKŽ ‰uB×�« w: o×�« sOMÞ«uLK?� ¨‰U−L�«

o?ÞU?M. i?F?Ð w?: U????????N?� Êu????????{d????????F????????²?¹ w?²?�« —UD?š_« s?Ž

ÆrNB�ð w²�« W¹UL×�« dOÐ«bð «c<Ë ¨rOKZù«

W?????????????O????????????łu?�u??M?J?²?�« —U??D?š_« v?K?Ž o??×?�« «c?¼ o?³??D?¹

ÆWFZu²L�« WOFO³D�« —UDš_«Ë

m?OK?³ð  U?????O?????H?????O??????< «c?????<Ë ¨o×?�« «c¼ ◊Ëd?????ý œb?????×?ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ ¨W¹UL×�«dOÐ«b²Ð sOMÞ«uL�«
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¨œ—«u????L�« Ác?¼ sOÐ q?ŽU????H???²?�« ‰UJ?ý√Ë ¨wŁ«—u‡?�« À«d????²�«

ÆWOFO³D�« r�UFL�«Ë dþUML�«Ë s<U._« «c<Ë

¨W¾?O³K� d?ýU³?. dOž Ë√ d?ýU³?. dO?OGð q< ∫∫∫∫    ÀÀÀÀuuuuKKKK²²²²����««««

…dC?. WOF?{Ë Àb×¹ b?Z Ë√ Àb×¹ qF: q< t?O: V³?�²¹

¡«u??N�«Ë Ê«u??O??×�«Ë  U??³M?�«Ë ÊU??�½ù« W??.ö??ÝË W??×??B�UÐ

ÆW¹œdH�«Ë WOŽUL−�«  UJK²LL�«Ë ÷—_«Ë ¡UL�«Ë u−�«Ë
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Ë√ ¨lZ«u??L�« ‰U?L??−Ð fLðË W??OzU?L�«Ë W¹d??³�«  UðU??³M�«Ë

ÆÁUOLK� dš¬ wFO³Þ ‰ULF²Ý« Í√ qZdFð
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—UDš√Ë —«d?{√ w: V³�?²�« U?N½Qý s. ¨W?³K� Ë√ W‡‡KzU?Ý

ÆwAOFL�« —UÞù« vKŽ

t?????²?????O??????F?????{uÐ e??????O?????L?????²?¹ rO?KZù« s?. ¡e?????ł ∫∫∫∫    llll????ZZZZuuuu????????????????????LLLL����««««

Æt�¹—U²Ð Ë√ØË WO:«dG−�«
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WWWW¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    ddddOOOOOOOO����ðððð        ««««ËËËËœœœœ√√√√

  ∫ s. W¾O³�« dOO�ð  «Ëœ√ qJA²ð ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUULLLL����««««

¨w¾O³�« ÂöŽû� W¾O¼ ≠

¨WO¾O³�« fO¹UIL�« b¹b×ð ≠

¨W�Ëb�« UNÐ ÂuIð w²�« WO¾O³�« WDA½_« jOD�ð ≠

¨WOLM²�« l¹—UAL� WO¾O³�« —UŁü« rOOI²� ÂUE½ ≠

 U???¾??O???N�«Ë W???�U??�?�« W??O½u?½U??I?�« W??LE?½ú� b¹b???×ð ≠

¨WOÐUZd�«

W¹U?????L????Š ‰U????−????. w:  U????O????F?????L????−�«Ë œ«d????:_« q?šbð ≠

ÆW¾O³�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwww¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    ÂÂÂÂööööŽŽŽŽùùùù««««

¨w?¾??????O??????³?�« Âö??????Žû?� q?.U??????ý ÂU?E½ Q???????AM?¹ ∫    6    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

∫ wðQ¹ U. sLC²¹Ë

W????F?ÐU????²�« W????O????¾????O?????³�« W????.u?‡KF?‡L?�« l‡L?‡ł  U?‡J‡?³????ý ≠

Ë√ ÂU???F?�« Êu½U????IK� s?O???F???{U????��« ’U????�???ý_« Ë√  U???¾????O???N?K�

¨’U��« Êu½UI�«



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««11 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

WOMH�« ‰U?LŽ_«Ë l½U?BL�«Ë W²ÐU?¦�«  PAML�«Ë q<U?ON�«Ë

w²?�« ¨W‡¾????O????N???²?�«Ë ¡UM?³�« Z.«d?ÐË ‰U???L????Ž_« q<Ë ¨Èd????š_«

¨U??I??Šô Ë√ «—u??: …d??ýU??³??. d??O??ž Ë√ …d‡‡ýU??³??. W??H??B?Ð dŁRð

◊U??ÝË_«Ë œ—«u??L?�«Ë Ÿ«u½_« vKŽ U??L???O??Ý ô ¨W??¾??O??³?�« vKŽ

p�c?<Ë W?O?łu�uJ¹ù«  U½“«u?²�«Ë W?OF?O?³D�«  «¡U?C?H�«Ë

ÆWAOFL�« WOŽu½Ë —UÞ≈ vKŽ

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

Èu???????²??????×???????. rO?E?M²?�« o?¹dÞ s?Ž œb??????×?¹ ∫∫∫∫    16    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

 ∫ wðQ¹U. qZ_« vKŽ sLC²¹ Íc�« dOŁQ²�« WÝ«—œ

 ¨tÐ ÂUOI�« l.eL�« ◊UAM�« sŽ ÷dŽ ≠

b?Z s¹cK�« t?²¾?OÐË lZu?LK� W?OK�_« W�U?×K� n�Ë ≠

 ¨tÐ ÂUOI�« l.eL�« ◊UAM�UÐ Ê«dŁQ²¹

W×?� vKŽË W¾?O³�« vKŽ qL²?×L�« dO?ŁQ²K� n�Ë ≠

‰u?K×?�«Ë ¨tÐ ÂU?????O?????I?�« l.e??????L�« ◊U?????A?M�« q?F?????HÐ ÊU?????�?½ù«

 ¨WŠd²IL�« WK¹b³�«

vK?Ž tÐ ÂU????O?????I�« l.e?????L�« ◊U????A?M�«—UŁ¬ s?Ž ÷d????Ž ≠

·Ëd?E?�« v?K?Ž t?ð«d???????????O?ŁQ?ð «c???????????<Ë ¨w?:U???????????I???????????¦?�« À«d???????????²?�«

¨W¹œUB²Zô« ≠ WOŽUL²łô«

b??×�UÐ `L??�ð w?²�« nO??H??�??²�« d??OÐ«bð sŽ ÷d??Ž ≠

W??¾???O??³�UÐ …d??C???L�« —UŁü« ¨i¹u???F??²Ð sJ?.√ «–≈Ë ¨W�«“SÐË√

¨W×B�«Ë

 ∫ wðQ¹ U. rOEM²�« œb×¹ UL<

¨dOŁQ²�« WÝ«—œ dA½ UN³łuLÐ r²¹ w²�« ◊ËdA�« ≠

¨dOŁQ²�« ełu. Èu²×. ≠

vKŽ U¼d?OŁQð W?OL¼√ V³?�Ð ¨w²�« ‰U?G?ý_« WLzU?Z ≠

¨dOŁQ²�« WÝ«—œ  «¡«dłù lC�ð ¨W¾O³�«

vKŽ U¼d?OŁQð nF?{ V³?�Ð ¨w²�« ‰U?Gý_« W?LzU?Z ≠

ÆdOŁQ²�« ełu.  «¡«dłù lC�ð ¨W¾O³�«

ffff....UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW����UUUU��������««««    WWWWOOOO½½½½uuuu½½½½UUUUIIII����««««    WWWWLLLLEEEE½½½½____««««

W??????L?E½√ Êu?½U??????I?�« «c¼ V?łu??????L?Ð Q??????AM?ð ∫    17    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

 ôU????−????L�«Ë W????H?MB????L?�«  U????�???ÝR????L?K� W????�U????š W????O?½u½U????Z

ÆWOL×L�«

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    ŸŸŸŸddddHHHH����««««

WWWWHHHHMMMMBBBBLLLL����««««        UUUU����ÝÝÝÝRRRRLLLL����««««

l½U????B????L�« Êu½U????I�« «c?¼ ÂUJ?Š_ lC????�ð    ∫∫∫∫ 18    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

¨rłU?ML?�«Ë …—U?????−?????×�« l?�U?????I?????.Ë qžU?????A?????L?�«Ë  U?????ý—u�«Ë

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    ffffOOOO¹¹¹¹UUUUIIIILLLL����««««    bbbb¹¹¹¹bbbb××××ðððð

 U½uJ. nK²?�?. WÝ«d?Š W�Ëb�« sL?Cð ∫∫∫∫    10    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

ÆW¾O³�«

Èu?????????B??????????I?�« r?O?????????I?�« j?³?????????C?ð Ê√ W?�Ëb?�« v?K?Ž V?−?¹

oKF?²¹ U?L?O?: U?LO?Ýô ¨W?O?ŽuM�« ·«b¼√Ë —«c½ù« Èu?²?�?.Ë

 «¡«d????ł≈ «c????<Ë ¨÷—_« s?ÞUÐË ÷—_«Ë ¡U?????L�«Ë ¡«u????N?�UÐ

V−¹ w²�« d?OÐ«b?²�«Ë ¨WK?³I?²?�?L�« ◊U?ÝË_« Ác¼ W?Ý«d?Š

ÆW�Uš WOF{Ë W�UŠ w: U¼–U�ð«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

W???F????O???³?D�« W¹U????L???Š v?KŽ W�Ëb?�« d???N????�ð  ∫∫∫∫    11    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W??????OðU??????³M?�«Ë W?????O?½«u??????O?????×?�«  ôö?????�?�« v?KŽ W?E:U??????×?????L?�«Ë

W????O?????łu�u?????O????³?�«  U½“«u?????²�« v?KŽ ¡U?????IÐù«Ë ¨U?????N????F?????{«u????.Ë

W?O?F?O?³D�« œ—«u?L�« vKŽ W?E:U?×?L�«Ë ¨W?O?¾?O?³�« W?LE½_«Ë

p?�–Ë ¨‰«Ëe�U?Ð U¼œb?????N?ð w²?�« —u?¼b?????²�« »U??????³?????Ý√ q< s?.

ÆW¹UL×�« ÊUL{Ë rOEM²� dOÐ«b²�« q< –U�ðUÐ

11Ë 10 s?O?ðœU???????????L?�« ÂU??J?Š√ v?K?Ž …œU?¹“ ∫∫∫∫    12    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

 ÆsO²Oð«– W³Z«d.Ë WÝ«d×� W¾O³�« lC�ð ¨ÁöŽ√

W??³??Z«d??L?�«Ë W??Ý«d??×�« Ác¼  «¡«d??ł≈Ë  U??O?�¬ œb??×ð

◊U????????????ÝË_«Ë o??ÞU?M?L?�«Ë W??D?A?½_« «c????????????<Ë s??O????????????²?????????????O?ð«c?�«

o¹dÞ sŽ ¨U¼c?O?HMð  U?O?HO?<Ë ¨U?NðU¹u?²?×?.Ë WK³?I²?�?L�«

ÆrOEM²�«

    YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    WWWWDDDDAAAA½½½½____««««    jjjjOOOODDDD����ðððð

UDD?�?. W??¾??O?³�U?Ð W?HK?JL�« …—«“u�« Òb??Fð ∫∫∫∫    13    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

ÆW.«b²�L�« WOLM²�«Ë w¾O³�« ◊UAMK� UOMÞË

Âe???²???Fð w²�« W?DA½_« q?L??−???. jD?�??L?�« «c¼ œb???×¹

ÆW¾O³�« ‰U−. w: UNÐ ÂUOI�« W�Ëb�«

w¾?O?³�« ◊U?AMK� wM?Þu�« jD�?L�« b?F¹ ∫∫∫∫    14    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Æ «uMÝ ©5® fLš …bL� W.«b²�L�« WOLM²�«Ë

W?ZœUB?L�«Ë jD�?L�« «cNÐ …—œU?³?L�«  UO?H?O< œb?×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ tK¹bFðË tOKŽ

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

∫∫∫∫    WWWW????????OOOO????????????LLLLMMMM²²²²????����««««    llll¹¹¹¹————UUUU????????AAAA????????????LLLL����    WWWW????????OOOO????????????¾¾¾¾????????OOOO????????????³³³³����««««    ————UUUUŁŁŁŁüüüü««««    rrrrOOOO????????????OOOO????????IIII????ðððð    ÂÂÂÂUUUUEEEE½½½½

ddddOOOOŁŁŁŁQQQQ²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ««««————œœœœ

WÝ«—b?� ¨W�U×�« V�?ŠË UI?³�. ¨lC?�ð ∫    15    …………œœœœUUUULLLL����««««

WOLM²�« l¹—UA?. ¨W¾O³�« vKŽ dOŁQ²�« e?łuL� Ë√ dOŁQ²�«



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 12
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

Ác¼ W?³?Z«d?. UN?O?: r²ð w²�«  U?O?H?OJ�«Ë ◊Ëd?A�« ≠

w²�« W?OEH×?²�« Ë√ WIKF?L�« d?OÐ«b²�« qL?−.Ë ¨ P?AML�«

ÆW³Z«dL�« Ác¼ ¡«dł≈ s. sJLð

v?K?Ž Áö?????????Ž√ 23 …œU?????????L?�« ÂU?J?Š√ o?³?D?ð ∫∫∫∫    24        …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

Æ…b¹b−�«  PAML�«

…œUL�« ÂUJŠ√ U¼UC²?ILÐ o³Dð w²�« ◊ËdA�« œb×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ …œułuL�«  PAML�« vKŽ ÁöŽ√ 23

d??O??ž …Q??AM. ‰ö??G??²??Ý« sŽ r−?Mð U??.bMŽ ∫∫∫∫    25    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

—«d??{√ Ë√ —UDš√ ¨W??HMB??L?�«  P?A?ML�« W??LzU??Z w: …œ—«Ë

¡UM?ÐË ¨Áö???Ž√ 18 …œU???L?�« w: …—u???<c???L?�« `�U???B????L�UÐ f?Lð

qG??²??�??L�« w�«u?�« —c??F¹ W??¾??O??³�« `�U??B??. s. d¹d??I?ð vKŽ

W?�«“ù W¹—Ëd???????C?�« d???????O?Ð«b???????²�« –U???????�?ðô ö???????ł√ t� œb???????×?¹Ë

ÆW²³¦L�« —«d{_« Ë√ —UDš_«

nZu¹ ¨œb??×??L?�« qł_« w: qG??²??�??L�« q?¦??²??L¹ r� «–≈

l. ¨W?{Ëd?H?L�« ◊Ëd??A�« c?O?HMð sO?Š v�≈ …Q?A?ML�« d?O?Ý

w²?�« U???N???O???: U????LÐ W¹—Ëd????C�« W???²????ZR???L�« d???O?Ð«b???²�« –U????�ð«

ÆUNŽu½ ÊU< ULN. sO.b�²�L�«  UI×²�. l:œ sLCð

Ë√ XK?G?????²?????Ý« ÷—√ lzU?Ð vKŽ s?O?????F?????²¹ ∫∫∫∫    26        …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Íd?²?A?L�« Âö?Ž≈ ¨hO?šd?²� W?F?{U?š …Q?AM. U?N?O?: qG?²?�ð

 U????ÝU?JF?½ô«Ë —UD?š_« ‰u????Š  U?????.uKF?????L�« q?JÐ U?????OÐU?????²????<

Ë√ ÷—_UÐ d?._« oKFð ¡«uÝ ¨‰ö?G²?Ýô« «c¼ sŽ WL?łUM�«

Æ…QAML�UÐ

c????O????HM²?Ð W???I?KF????²????L�« n¹—U????B????L�« l?Ið ∫∫∫∫    27        …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

«c¼ ÂU?JŠ√ o?O????³D²?� W¹—Ëd????C?�«  «d???³????�?�«Ë qO?�U????×????²�«

ÆqG²�L�« oðUŽ vKŽ ¨qBH�«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

W????HM?B???. …Q????A?ML� q?G???²????�????. q< s?O????F¹ ∫∫∫∫    28        …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆW¾O³K� UÐËbM. hOšd²� WF{Uš

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    ŸŸŸŸddddHHHH����««««

WWWWOOOOLLLL××××LLLL����««««        ôôôôUUUU−−−−LLLL����««««

«c¼ o?:Ë W????O????L?????×????.  ôU????−?????. d????³????²?????Fð ∫∫∫∫    29    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W¹U??L?×� W??�U??š W?LE½√ v?�≈ W?F??{U?��« o?ÞUML�« ¨Êu½U??I�«

¨W?O¾?O³�« W?LE½_«Ë Ê«uO?×�«Ë  U³M�«Ë ÷—_«Ë lZ«u?L�«

ÆW¾O³�« W¹UL×Ð WIKF²L�« pKð W.UŽ WHBÐË

w: …—u??<c??L�« W??�U??��« W??LE½_« Êu?J²ð    ∫∫∫∫    30    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

 P?AML�« ‰U−?. w: W¹b¹b×ð b?Ž«uZ s. ¨Áö?Ž√ 29 …œUL�«

q< U???N?JKL?¹ Ë√ U???NK?G???²???�¹ w?²�«  P???AM?L�« W???.U???Ž W????H???BÐË

bZ w²�«Ë ¨’U?š Ë√ w.u‡LŽ ¨Íu‡MF. Ë√ wF‡O?³Þ h‡�ý

W‡:U?E‡M�«Ë W???O??.u??L???F�« W??×???B�« vKŽ —UD?š√ w: V³??�???²ð

W?O?F?O?³D�« œ—«u?L�«Ë W?O?¾?O?³�« W?LE½_«Ë W?Šö?H�«Ë s._«Ë

b????Z Ë√ ¨W?‡‡O?????ŠU????O????��« o?‡‡?‡ÞU?ML�«Ë r?�U????F????L?�«Ë l‡Z«u?????L�« Ë

Æ—«u−�« WŠ«dÐ ”U�L�« w: V³�²ð

V�?????Š ¨W?????HM?B????L?�«  P????A?ML?�« lC?????�ð ∫∫∫∫    19    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

sŽ d???−?Mð w²?�« —U???C???L�« Ë√ —UDš_« V?�???ŠË U???N???²???O???L¼√

W????¾????O?????³�UÐ n?KJ?L�« d?¹“u�« s. h?O????šd????²?� ¨U????N�ö?????G????²????Ý«

U???�u??BM?. W??B???šd�« Ác¼ Êu?Jð U???.bMŽ wM?F??L�« d?¹“u�«Ë

fOz— Ë√ w�«u?�« s.Ë ¨tÐ ‰u?L??F?L�« l?¹d?A?²?�« w: U?N??OKŽ

ÆÍbK³�« w³FA�« fK−L�«

w‡³??F?A�« f‡?K−?L�« f?‡Oz— Èb� `‡¹d??B?²� lC??�ðË

U?????N?????²?????.U??????Z≈ VK?D²?ð ô w²?�«  P?????AM?L�« ¨w?MF?????L?�« ÍbK?‡³?�«

ÆdOŁQ²�« ełu. ôË dOŁQð WÝ«—œ

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

ŸU????:b?K� W????F?ÐU????²�«  P?????AML?K� W?????³????�M?�UÐ ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

q?³??????Z s. Áö??????Ž√ 19 …œU??????L?�« ÂU?JŠ√ c??????O???????HM?ð r?²¹ ¨w?MÞu?�«

ÆwMÞu�« ŸU:b�UÐ nKJL�« d¹“u�«

’u?????B?ML?�« W?????B??????šd�« r?OK?�?ð o³?????�?¹ ∫∫∫∫    21    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ełu. Ë√ dOŁQ?²�« WÝ«—œ r¹bIð ¨ÁöŽ√ 19 …œUL�« w: UNOKŽ

—U‡‡?Dš_UÐ o‡?‡KF???²ð W??Ý«—œË w?.u??L??Ž o?O??I??×?ðË ¨d??OŁQ???²�«

`‡?‡�U????B????L�« vK?Ž ŸËd‡‡?A???L?K� W?‡‡K?L???²????×????L�«  U????ÝUJ?F½ô«Ë

cš√ b?FÐ ¨¡UC²?Zô« bMŽË ÆÁöŽ√ 18 …œUL�« w‡: …—u?‡‡<cL�«

ÆWOMFL�« WOK×L�«  UŽUL−�«Ë  «—«“u�« Í√—

 «¡«d??łô« ¡U??H??O?²??Ý« b??FÐ ô≈ W??B??šd�« Ác¼ `?MLð ô

ÆÁöŽ√ …dIH�« w: …—u<cL�«

d‡OŁQ?²�« ełu?. Ë√ dOŁQ?²�« WÝ«—œ e?−Mð ∫    22    …………œœœœUUUULLLL����««««

·d‡Þ s?‡. ŸËd‡‡?A??L�« V?ŠU??� W‡?‡I??H½ v?KŽË W??¾???O??³?�« vKŽ

V??ðU?J??. Ë√ ¨ «d????????????????³????????????????š V?ðU??J?. Ë√ ¨ U????????????????Ý«—œ V??ðU?J??.

 ÆW¾O³�UÐ WHKJL�« …—«“u�« s. …bL²F.  «—UA²Ý«

œb??×?¹ ¨W??HMB???L�«  P??A?ML�« ’u??B???�Ð ∫∫∫∫    23    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 ∫ wðQ¹ U. rOEM²�« o¹dÞ sŽ

¨ PAML�« Ác¼ WLzUZ ≠

W??????B???????šd�« V?×??????ÝË o?O?KF?ðË r?OK?�?ð  U??????O??????H???????O??????< ≠

¨ÁöŽ√ 19 …œUL�« w: UNOKŽ ’uBML�«

¨ PAML�« Ác¼ vKŽ WI³DL�« W.UF�«  UOC²IL�« ≠

vK?Ž W??I???³?DL�« W???�U???��« W???OMI???²?�«  U??O???C???²???I???L�« ≠

¨ PAML�« Ác¼ ·UM�√ iFÐ
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

nMB?. rOKZ≈ w:  ·Òd?B?²¹  s. q< vKŽ  s‡‡O?F?²¹Ë

Âö?????????Ž≈ ¨t?M?Ž ‰“UM?²?¹ Ë√ Ád?????????ÒłR?¹ Ë√ Êu?½U?????????I�« «c?‡?¼ o?‡?:Ë

œu???????łuÐ t?� ‰“U?M²???????L?�«Ë√ d?‡‡?łQ???????²???????�??????L?�«Ë√ Íd???????²???????A??????L?�«

ÆÊöD³�« WKzUÞ X×ð ¨nOMB²�«

W?????????H?K?J?L?�« …—«œù« m?O?K?³?ð U?????????C?¹√ t??????????OK?Ž s?O??????????F?????????²?¹Ë

—U?−¹≈ Ë√ lOÐ W?OKL?Ž q?JÐ W?OMF?L�« W?O?L?×?L�«  ôU?−?L�UÐ

ÆU.u¹ ©15®dAŽ W�Lš “ËU−²¹ ô q‡ł√ w: ‰“UMð Ë√

””””œœœœUUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ    ‰‰‰‰UUUU−−−−....    wwww::::        UUUUOOOOFFFFLLLL−−−−����««««    ËËËË    ’’’’UUUU����ýýýý____««««    qqqqššššbbbbðððð

U½u½U???Z …b??L???²??F??L?�«  U??O??F???L??−�« r¼U???�ð ∫∫∫∫    35    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

W????¾?????O????³�« W?¹U????L????Š ‰U?????−????. w: U?????N????²?DA½√ ”—U?????Lð w?²�«Ë

WO?.uL?F�«  U¾?ON�« qL?Ž w: ¨wAO?FL�« —UÞù« sO?�×ðË

Í√d?�« ¡«bÐ≈Ë …b?????ŽU??????�?????L?�UÐ p?�–Ë ¨W?????¾??????O?????³?�« ’u?????B?????�?Ð

ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²�« o:Ë W<—UAL�«Ë

W???????????O?½u?½U???????????I?�« ÂU?J?Š_U?Ð ‰ö???????????šù« ÊËœ ∫∫∫∫    36    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

U?N??OKŽ ’u??BML�«  U??O?F??L?−�« sJ?L¹ ¨‰u?F??H?L�« W¹—U??��«

W??OzU?C??I�«  U??N?−�« ÂU??.√ Èu?Žœ l:— ¨Áö??Ž√ 35 …œU?L�« w:

 ôU??×?�« w: v²??Š ¨W???¾??O??³�U?Ð ”U??�??. q< s?Ž W??B??²??�???L�«

ÆÂUE²½UÐ UN� sO³�²ML�« ’U�ý_« wMFð ô w²�«

U½u?½U???Z …b???L???²???F???L�«  U???O????F???L???−�« sJ?L¹ ∫∫∫∫    37    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

w?½b?????L�« ·d?DK?� U?????N?Ð ·d?????²?????F??????L�« ‚u?????I??????×�« W?????Ý—U??????L?????.

d???O??ž Ë√ «d???ýU??³???. «—d??{ o?×Kð w²?�« lzU??Zu?�« ’u??B???�Ð

ŸU???:b�« v�≈ ·b???Nð w²?�« W??O???ŽU???L??−?�« `�U???B??L?�UÐ d???ýU??³???.

ÂU?J?Šú?� W?????????H?�U??????????�??????????. lzU??????????Zu?‡?‡?�« Ác?‡?‡?¼ q?ÒJ?A?ðË ¨U?????????N?‡?‡?M?Ž

sO???�??×?ðË ¨W??¾???O‡‡³?�« W¹U??L???×‡‡?Ð W‡‡I?KF??²?‡‡L�« W???O??F?¹d??A???²�«

÷—_«Ë u?−?�«Ë ¡«u?N�«Ë ¡U?L?�« W¹U?L?ŠË w?A?O?F??L�« —UÞù«

Ê«d??????L???????F�«Ë W???????O??????F???????O??????³?D�«  «¡U???????C??????H?�«Ë ÷—_« sÞU?ÐË

 ÆÀuK²�« W×:UJ.Ë

Êu???O???F???O???³?Þ ’U???�???ý√ ÷d???F???²¹ U???.b?MŽ ∫∫∫∫    38 …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

œu?FðË ¨t??�?H½ h�?A?�« qF?: U?N??O?: V³?�ð W¹œd??: —«d?{_

…œU?L?�« w: …—u?<c?L?�« s¹œU?O??L�« w: „d?²??A?. —b?B??. v�≈

vC???²???I???LÐ …b???L???²???F??. W???O???F???L???ł q< sJ?L¹ t½S???: ¨Áö???Ž√  37

©2®ÊU??B??�??ý qZ_« vKŽ U??N??{u??: U??. «–≈Ë ¨Áö??Ž√ 35 …œU??L�«

i¹u??F?²�« Èu?Žœ U??L?N??L?ÝUÐ l:dð Ê√ ¨ÊU??OMF?. ÊU??O?F?O??³Þ

ÆWOzUCZ WNł W¹√ ÂU.√

h�???ý q< t???×ML¹ Íc?�« i¹u??H???²�« ÊuJ?¹ Ê√ V−¹

ÆUOÐU²< wMF.

ö??L???Ž W??O?zU??C???Z Èu??Žœ l:d?ð w²�« W???O??F???L??−�« s?JL¹

U?NÐ ·d??²?F?L�« ‚u?I?×?�« W?Ý—U?L?. sO?²??IÐU?��« sOðd??I?H�UÐ

ÆWOz«eł WOzUCZ WNł W¹√ ÂU.√ w½bL�« ·dDK�

«c??<Ë ¨Ÿ«u½_« W?HK²??�??. W¹œU?B??²?Zô« WD?A½_«Ë W?O½U??�½ù«

w²�« W??¾?O?³?�«  U½uJ. vKŽ WE?:U?×?L�« ÊU??L?{ d??OÐ«bð q<

v�≈ ¨W?????�U?????��« W?????LE?½_« Ác¼ V?�????Š ¨n?OM?B????²?�« ·b?????N¹

ÆUN²¹ULŠ

∫ s. WOL×L�«  ôU−L�« ÊuJ²ð ∫∫∫∫    31    …………œœœœUUUULLLL����««««

¨W.U²�« WOFO³D�« WOL×L�« ≠

¨WOMÞu�« oz«b×�« ≠

¨WOFO³D�« r�UFL�« ≠

¨ ôö��«Ë l{«uL�« dOO�ð  ôU−. ≠

¨WOL×L�« W¹d×³�«Ë WO{—_« dþUML�« ≠

W?????O????F?????O????³?D�« —œU?????B????L?K� W????O?????L?????×????L?�«  ôU????−?????L�« ≠

Æ…dO�L�«

n?K??J?L?�« d??¹“u?�« d?¹d?????????????I??ð v?K?Ž ¡U??M?Ð ∫∫∫∫    32    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

s. Ÿu?½ qJ� W???�U??��« W?¹U??L???×�« d???OÐ«bð œb???×ð ¨W??¾???O??³?�UÐ

W??????³??????Z«d???????.Ë W??????Ý«d??????×?�« b??????Ž«u??????ZË ¨w?L??????×??????L?�« ‰U??????−??????L?�«

◊Ëd??ýË  U???O??H???O??< p?�c??<Ë ¨U???NÐ W??OM?F??L�«  U???O??C???²??I???L�«

Ÿ«u?½_« q< w?: nO?MB??????²?�« s. U??????N??????:c??????Š Ë√ U??????N?????H??????O?MB?ð

ÆWOMFL�«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

÷d??: Áö??Ž√—u???<c??L�« nO?MB??²�« s?ÒJL¹ ∫∫∫∫    33    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

wL×?L�« ‰U−?L�« qš«œ dEŠ ¡UC?²Zô« bMŽË ¨’U?š ÂUE½

W??H??B?ÐË ¨wF??O??³D?�« ŸuM²�UÐ d???C¹ Ê√ t½Q??ý s. q?L??Ž q<

‰U???−????L�« lÐU?Þ Áu???A¹ Ê√ t?½Q???ý s?. qL???Ž q?< dEŠ W????.U???Ž

bOB�«Ë b?OB�UÐ U�uBš dE×�« «c¼ oKF?²¹Ë  ¨wL×L�«

W?¹u??????Žd�«Ë W???????OÐU??????G?�«Ë W??????O??????Šö???????H�« W?DA?½_«Ë Íd??????×??????³?�«

“U−½≈Ë ¨W¹—U−²�«Ë W¹—UNýù« Ë W?OL−ML�«Ë WOŽUMB�«Ë

WK?ÐU???I?�« d???O????ž Ë√ WK?ÐU???I?�« œ«u???L?�« Ã«d???�????²????Ý«Ë ¨‰U???G????ý_«

X½U?????< U¹√ …—U?????L�« q?IMðË ¨ÁU?????O????L?�« ‰U????L????F?????²????Ý«Ë ¨l?O????³?K�

¨W???H????O�_«  U?½«u???O???×?�« œËd???ýË ¨W????.b???�???²????�???L?�« WKO????Ýu�«

ÆwL×L�« ‰U−L�« ‚u: oOK×²�«Ë

oÞU?ML?K� W????³????�?M�UÐ W????�U????š  U????F?????³ð b¹b????×?ð sJ?L¹

s. d?³?<√ —b??Z ÊU?L?C� p�–Ë ¨¢W?.U?ð  U?O?L?×?.¢ …U??L?�?L�«

¨WOLKŽ W¹U?G� włu�uO³�« ŸuM²�« qzUB: iF?³� W¹UL×�«

ÆwL×L�« ‰U−L�« s. ¡«eł√ …bŽ Ë√ ¡eł w:

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

nMB?L?�« rOKZù« nOMB?²�« —U?Ł¬ l³?²ð    ∫∫∫∫    34    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWOJKL�« tO�≈ ‰ËRð Íc�« ·dD�« ÊU< U¹√
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

«c?????<Ë t?Ð W?????O?MF??????L�« r?OK?Zù« ¡«e?????ł√Ë d?E×?�« …b?????. ≠

ÆUNO: o³D¹ w²�« WM��« ‰öš tð«d²:

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

Êu?½U?????????????I?�« «c?¼ ÂU?J?ŠQ??Ð ‰ö????????????šù« ÊËœ ∫∫∫∫    42    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

qJ?� o×¹ ¨‰u???F???H???L�« W¹—U???��« W???O???F?¹d??A???²?�« ’u??B?M�«Ë

d??O??G�« ‚u??I?×?� tðU??Ž«d??. WD¹d??ý Ê«u??O?Š …“U??O??Š h�??ý

¨W?:UEM�«Ë s._«Ë W?×B?�«Ë WA?O?F?L�« —UÞ≈  U.eK?²�?.Ë

ÆÊ«uO×�« «c¼ W×�Ë …UO×Ð ”U�L�« ÊËœË

W??????O??????F?¹d??????A??????²?�« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö??????šù« ÊËœ ∫∫∫∫    43    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W¹U??L??×� W?H?MB??L�«  P?A?ML�UÐ W??IKF??²??L�«Ë U??NÐ ‰u?L??F??L�«

 U½«uO×�« qzUB: WOÐdð  U�?ÝR. `²: lC�¹ ¨W¾O³�«

`²???: «c????<Ë ¨U¼—u???³???ŽË U¼—U???−?¹≈Ë U???N???F???OÐË W???H????O�_« d???O???ž

Ê«u???O??Š s. W???O??Š  U?MO??Ž ÷d???F� W???B??B???�??.  U???�??ÝR???.

ÆhOšdð v�≈ ¨—uNL−K� w³Mł√ Ë√ wK×.

«c?<Ë ¨hO??šd?²�« «c¼ `?M. ◊Ëd?ýË  U?O??H?O??< œb?×ð

sŽ …œu????łu?????L�«  U????�????ÝR????L?�« vKŽ o?³D?ð w²�« b?????Ž«u????I�«

ÆrOEM²�« o¹dÞ

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

uuuu−−−−����««««ËËËË    ¡¡¡¡««««uuuuNNNN����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

«c¼ Âu??N?H??. w: ¨Íu??−�« ÀuK²�« Àb??×¹ ∫∫∫∫    44    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

w: ¨…d??ýU??³?. d??O??ž Ë√ …d??ýU?³??. W??H??BÐ ¨‰U??šœSÐ ¨Êu½U??I�«

∫ UN²FO³Þ s. œ«u. ¨WIKGL�«  «¡UCH�« w:Ë u−�«

¨W¹dA³�« W×B�« vKŽ dDš qOJAð ≠

W?I?³Þ —UI?:≈ Ë√ W?O?šUML�«  «d?OG?²�« vKŽ d?OŁQ?²�« ≠

 ¨ÊË“Ë_«

W???????LE?½_«Ë W???????O??????łu?�u???????O???????³�« œ—«u???????L?�UÐ —«d???????{ù« ≠

 ¨WO¾O³�«

 ¨w.uLF�« s._« b¹bNð ≠

¨ÊUJ��« ÃUŽ“≈ ≠

 ¨…b¹bý WN¹d< `z«Ë— “«d:≈ ≠

WO?Ž«—e�«  U−²ML�«Ë wŽ«—e�« ÃU?²½ùUÐ —«d{ù« ≠

 ¨WOz«cG�«

¨lZ«uL�« lÐUDÐ ”U�L�«Ë  U¹UM³�« t¹uAð ≠

ÆW¹œUL�«  UJK²LL�« ·öð≈ ≠

‰ö???????G??????²???????Ý«Ë ¡U?MÐ  U???????O?KL???????Ž l?C??????�?ð    ∫∫∫∫    45    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W¹—U−?²�«Ë WOŽUMB?�«  U�ÝR?L�«Ë  U¹UM³�« ‰ULF?²Ý«Ë

 ôu??I?ML�«Ë  U???³??<d??L?�« p�c??<Ë W???O??Ž«—e�«Ë W???O??:d???×�«Ë

À«b??Š≈ ÍœU?H?ðË W?¾??O??³�« W¹U??L??Š  U?O??C??²?I??. v�≈ ¨Èd??š_«

ÆtM. b×�«Ë Íu−�« ÀuK²�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO¾¾¾¾OOOO³³³³����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����««««        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

W¹UL×?�  UOC²I?. Êu½UI�« «c¼ fÝR¹ ∫∫∫∫    39    …………œœœœUUUULLLL����««««

∫wðQ¹ U.

¨włu�uO³�« ŸuM²�« ≠

¨u−�«Ë ¡«uN�« ≠

¨WOzUL�« ◊UÝË_«Ë ¡UL�« ≠

¨÷—_« sÞUÐË ÷—_« ≠

¨W¹Ë«d×B�« ◊UÝË_« ≠

ÆwAOFL�« —UÞù« ≠

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwłłłłuuuu����uuuuOOOO³³³³����««««    ŸŸŸŸuuuuMMMM²²²²����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

s?O??½u?½U????????????I??�« ÂU?J?Š√ s?Ž d??E?M?�« i?‡??G?Ð    ∫∫∫∫    40    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????????LLLL????����««««

ÊuJ?ð U??.b?MŽË ¨Íd???×???³�« b???O???B�«Ë b???O???B�UÐ s?O??I?KF???²???L�«

À«d??²�U?Ð oKF??²ð …—Ëd???{ Ë√ W??�U??š W??O??L?KŽ W??F??HM?. „UM¼

q?zU??????B??????: v?K?Ž ÿU??????H???????×�« —d???????³ð ¨w?M?Þu�« w?łu?�u??????O??????³?�«

¨W??ŽË—e??. d??O?ž W??O?ðU?³?½ qzU??B??: Ë√ W?H??O�√ d??O??ž W??O½«u??O??Š

∫ wðQ¹ U. lML¹

t¹u????A?ðË ¨U????N???³?KÝ Ë√ ‘U????A????Ž_«Ë iO????³?�« ·öð≈ ≠ 

Ë√ U???NJ?�???. Ë√ U???NðœU?Ð≈ Ë√ qzU???B???H?�« Ác¼ s.  U½«u????O???×�«

lO??³?K� U??N??{d??Ž Ë√ U???N�U??L??F??²???Ý« Ë√ U??NKI?½ «c??<Ë ¨U??NDO?M×ð

¨W²O. Â√ X½U< WOŠ UNz«dý Ë√ UNFOÐË

Ë√ t??????F?DZ Ë√ q?zU??????B??????H�« Ác?¼ s.  U??????³?M�« ·ö?ð≈ ≠ 

Á—UL?¦²?Ý« «c<Ë Ác?š√ Ë√ tHDZ Ë√ t�U?B¾?²Ý« Ë√ tN?¹uAð

U??????????N?ð—Ëœ ¡U?M?Ł√ q?zU??????????B?????????H?�« Ác?¼ Ác??????????�??????????²?ð q?J?ý Í√ w?:

Ë√ ¨lO??³K� t??{d?Ž Ë√ t�U??L??F?²??Ý« Ë√ tKI½ Ë√ ¨W??O?łu?�u?O??³�«

jÝu�« s. …–u?šQ?.  UMO?Ž …“U?O?Š «c?<Ë ¨tz«d?ý Ë√ t?F?OÐ

¨wFO³D�«

q?zU???????????B???????????H?�« Ác???????????N?Ð ’U???????????�??�« j?Ýu?�« V?¹d???????????�?ð ≠

ÆÁ—u¼bð Ë√ ÁdOJFð Ë√ ¨WOðU³M�« Ë√ WO½«uO×�«

d?O??ž W?O½«u??O?×�« q?zU?B?H�« W??LzU?Z œb??×ð    ∫∫∫∫    41    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

l. ¨WO?L×L�« WŽË—e?L�« dOž WO?ðU³M�« qzUBH�«Ë W?HO�_«

j?Ýu�« s?¹uJ?ð …œU??????Ž≈ ◊Ëd??????ý —U??????³??????²???????Žô« sO??????F?Ð c??????š_«

iF?Ð W¹U???L???Š  U???O???C???²???I???. «c???<Ë ¨l?{«u???L�«Ë wF???O???³?D�«

w²?�« ·ËdE?�«Ë  «d????²????H�« ¡U?MŁ√ W????O½«u?????O????×�« qzU?????B????H�«

Æ—dC²K� W{dŽ d¦<√ ’uB��« vKŽ UNO: ÊuJð

∫ wðQ¹ U. WKOB: qJ� UC¹√ œb×¹

¨Áö????Ž√ 40 …œU????L?�« w: —u?????<c????L�« d?E×?�« W????F????O?????³Þ ≠

¨oO³D²K� öÐUZ ÊuJ¹ Íc�«Ë
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W????O???:u????−�«Ë W???O????×D?��« ÁU???O????L�« Êu?Jð ∫∫∫∫    49     …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

¨WOKŠU?��« ÁUO?L�«Ë „d³�«Ë  «d?O×³�«Ë ÁU?OL�« Í—U?−.Ë

ÊU???OÐ l. œd???ł q×???. W???OzU???L�« ◊U???ÝË_« Ÿu???L??−???. p�c???<Ë

ÆUNŁuKð Wł—œ

W????�U????š  «b?M²????�?????. ÁU????O????L�« Ác?¼ s. Ÿu?½ qJ� b?????Fð

W???O????łu�u???O?ÐË W???OzU????O???L???O???<Ë W????OzU¹e????O???: d???O?¹U???F???. V?�???Š

ÆUNM. Ÿu½ q< W�UŠ b¹b×²� WO.uŁdłË

 ∫ rOEM²�« œb×¹

w: —u?<cL�« œd?−�«Ë  «bM²?�?L�« œ«bŽ≈  «¡«d?ł≈ ≠

¨W³Z«dL�« ‰Uł¬Ë  UOHO< p�c<Ë ÁöŽ√ …dIH�«

W???OzU?¹e???O???H�« d???O?¹U???F???L�«Ë W???O?MI???²�«  U???H????�«u???L�« ≠

Ê√ V−¹ w²�« ¨W?O?.uŁd−�«Ë W?O?łu�uO?³�«Ë W?OzU?OL?OJ�«Ë

ÁU???O???L?�« Í—U???−???. ¡«e???ł√Ë ¨ÁU???O???L?�« Í—U???−???. U???N???O???:u????²???�ð

ÁU?????O?????L?�«Ë W?????OK?ŠU?????�?�« ÁU?????O?????L�«Ë „d??????³�«Ë  «d?????O?????×?????³?�«Ë

¨WO:u−�«

¨UN� …œb×L�« WOŽuM�« ·«b¼√ ≠

ÂU??O??I�« V−¹ w²?�« b¹b??−??²�« Ë√ W¹U??L??×�« d??OÐ«bð  ≠

ÆW²³¦L�«  UŁuK²�« W×:UJL� UNÐ

 P?????????A?M?.  «“d??????????H?????????. Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ ∫∫∫∫    50    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

sŽ …œb???×??L?�« ◊Ëd??A?K� W??I?ÐUD. U???NKO???G???Að bMŽ m?¹d??H???²�«

Æ rOEM²�« o¹dÞ

∫ wðQ¹ U. ’uB��« vKŽ UC¹√ rOEM²�« œb×¹

Êö????O????��«Ë  U????I????:b????²?�« lM. Ë√ r?OE?Mð ◊Ëd????ý ≠ 1

ÁU??O?LK� d??ýU??³?L�« d??O?ž Ë√ d??ýU??³?L�« VO??Ýd??²�«Ë ÕdD�«Ë

”U????�????L�« t?½Q????ý s. q?‡F‡?: q‡?< W???.U?‡Ž W????H????B?ÐË ¨œ«u????L�«Ë

¨WOKŠU��« Ë√ WO‡MÞU³�« Ë√ WO×D��« ÁUOL�« WOŽuMÐ

W?????????³????????Z«d?????????. r?²?ð U????????N?�ö?????????š s?. w?²�« ◊Ëd?????????A?�« ≠ 2

W?O??łu�u?O??³�«Ë W??OzU?O??L?OJ�«Ë W??OzU¹e?O??H�«  U??O?�u?B??��«

c????š√ ◊Ëd????ý «c????<Ë ¨ U????I????:b?????²�« ÁU????O????L� W????O????.uŁd????−�«Ë

ÆUNKOK×ðË  UMOF�«

ÁU????????????????O???????????????L??K??� Õd?Þ Ë√ ÒV??� q?< l??M?L??¹ ∫∫∫∫    51    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

w: ¨U??N?²??F?O??³Þ X½U??< U¹√ ¨ U¹U??HMK� w.— Ë√ WK?L?F??²?�??L�«

WO?:u−�« ÁUO?L�«  UI³Þ b?¹Ëeð …œUŽù WB?B�L�« ÁU?OL�«

d???ÒO??ž w?²�« ÁU??O???L�« »c???ł V¹œ«d???ÝË d???H??×�«Ë —U?Ðü« w:Ë

ÆUNBOB�ð

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    ŸŸŸŸddddHHHH����««««

dddd‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××³³³³����««««    WWWW¹¹¹¹UUUU‡‡‡‡LLLLŠŠŠŠ

‰uLFL�« WO?F¹dA²�« ÂUJŠ_« …UŽ«d. l.    ∫∫∫∫    52    …………œœœœUUUULLLL����««««

qš«œ l?ML¹ ¨W¹d???×???³�« W???¾??O???³�« W?¹U??L???×Ð W???IKF???²???L�«Ë U???NÐ

Ë√ V� q< ¨Ídz«e−�« ¡UC?IK� WF{U��« W¹d×?³�« ÁUOL�«

∫ UN½Qý s. œ«uL� bO.dð Ë√ dLž

u??−K?� WŁuKL�«  U?ŁU??F??³½ô« ÊuJð U???.bMŽ ∫∫∫∫    46    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

vKŽ sOF²¹ ¨„ö?._« Ë√ W¾O³�«Ë ’U�?ýú� «b¹bNð qJAð

Ë√ U?N²�«“ù W¹—Ëd?C�« dOÐ«b?²�« –U?�ð« UN?O: sO?³³?�²?L�«

ÆUNBOKIð

q?‡??< –U??????????????�??ð« W??????????????O??‡?ŽU??M?B?�«  «b??‡?Šu??�« v?K??Ž V?‡??−?¹

‰U‡?L????F????²???Ý« s?Ž n‡?J�« Ë√ h‡?OK?I???²?K� W????.“ö�« d????O?Ð«b????²�«

ÆÊË“Ë_« WI³Þ —UI:≈ w: W‡‡³³�²L�« œ«u‡L�«

œb×¹ ¨Áö‡‡‡Ž√ 46Ë 45 sOðœUL‡‡‡K� UI‡‡‡³Þ ∫∫∫∫    47     …………œœœœUUUULLLL����««««

’u??B???��« vKŽ W???I‡‡?KF??²‡?‡L�«  U??O?‡‡‡C???²??I‡?‡‡L�« r?OEM‡?‡²�«

 ∫ wðQ¹ ULÐ

rE?M¹ Ë√ U????N???O????: lM?L¹ w?²�« ◊Ëd????A�«Ë  ôU????×�« ≠1

Ë√ W‡KzU?��«  U‡¾¹e−�«Ë —U?�³�«Ë ÊU?šb�«Ë “UG�« ÀU?F³½«

U??????N?????O??????: r²?ð w?²�« ◊Ëd??????A�« p?�c?????<Ë ¨u??????−?�« w: W?‡³?KB?�«

 ¨W³Z«dL�«

ÂUJŠ_« Ác?¼ v�≈ U?N?�ö?š »U??−??²??�¹ w²�« ‰U??łü« ≠ 2

Èd?š_«  ôu??IML�«Ë  U?³??<d?L�«Ë   U¹UM?³�« h�¹ U?L??O?:

W?�U�?�« WO?L?OEM²�« ’u?BM�« —Ëb?� a¹—U²Ð …œu?łu?L�«

¨UNÐ

UIO³Dð UN³łuLÐ VZ«d¹ Ë rEM¹ w²�« ◊ËdA�« ≠ 3

d?O?ž  U?�?ÝR?L�« `²?: Ë  «—U?L?F�« ¡UMÐ ¨Áö?Ž√ 45 …œU?LK�

’u???B?ML�« W????HM?B???L�«  P????AML?�« W???LzU????Z w: W?K−???�????L�«

 U???³???<d??L?�« e??O???N???−ð p�c???<Ë ¨Áö???Ž√ 23 …œU???L�« w: U???N??O?KŽ

œu????????Zu?�« ‰U?????????L????????F?????????²????????Ý«Ë W?�u????????I?M?L?�« W????????F?????????²????????._« l?M?�Ë

¨ UZËd×L�«Ë

v?KŽ U???????N????????O???????: V−?¹ w?²�« ◊Ëd????????A�«Ë  ôU???????×?�« ≠ 4

vKŽ …c???:UM�«  «¡«d???łù« q< –U??�ð« W???B??²??�???L�«  UD?K��«

rJŠ Í√ qšbð q³?Z »«dD{ô« s. b?×K� ‰U?−?F?²Ýô« t?łË

ÆwzUCZ

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOzzzzUUUULLLL����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË____««««ËËËË    ÁÁÁÁUUUUOOOOLLLL����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

‰‰‰‰ËËËË____««««    ŸŸŸŸddddHHHH����««««

WWWWÐÐÐÐccccFFFF����««««    ÁÁÁÁUUUUOOOOLLLL����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

W??????O??????F?¹d??????A??????²?�« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö??????šù« ÊËœ ∫∫∫∫    48    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W??OzU??L�« ◊U??ÝË_«Ë ÁU??O??L�« W?¹U??L??Š ·b??Nð ¨U??NÐ ‰u??L??F??L�«

∫ UNMOÐ oO:u²�«Ë WOðü«  U³KD²L�« WO³K²Ð qHJ²�« v�≈

vK?Ž U¼—UŁ¬Ë U????NðôU????L????F???²????Ý«Ë ÁU???O????L�U?Ð b¹Ëe????²�« ≠

 ¨tÐ ‰uLFL�« l¹dA²K� UI³Þ W¾O³�«Ë WO.uLF�« W×B�«

◊U?????ÝË_«Ë W????O?zU????L?�« W?????O????¾?????O????³?�« W?????LE?½_« Ê“«uð ≠

 ¨WOzUL�«  U½«uO×�« W�UšË WK³I²�L�«

 ¨lZ«uL�« W¹ULŠË WOzUL�«  U{U¹d�«Ë WOK�²�« ≠

ÆUN¹—U−.Ë ÁUOL�« vKŽ WE:U×L�« ≠
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

q‡L?‡×ð WM?O??H??Ý q?‡< ÊU‡Ð— vK?‡Ž sO??F???²¹    ∫∫∫∫    57    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

s. »d‡I‡�UÐ d³‡FðË ¨WŁuK. Ë√ W.UÝ Ë√ …dO‡D‡š l‡zUC‡Ð

m‡K‡³¹ Ê√ ¨UNK‡š«œ Ë√ Íd‡z«e−�« ¡UC‡IK� WF‡{U��« ÁUOL�«

Ê√ t½Q????ý s.Ë t????³???<d?‡. w‡?: l‡I?¹ w‡Šö????. ÀœU‡?Š q‡< s?‡Ž

ÁU???????O???????L�«Ë Íd???????×???????³?�« jÝu?�« œU???????�???????:≈ Ë√ Y¹u?K?²Ð œb???????N?¹

ÆWOMÞu�« qŠ«u��«Ë

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

s. WM×ý qL×ð WMO?HÝ p�U. q< ÊuJ¹ ∫∫∫∫    58    …………œœœœUUUULLLL����««««

V�Ë√ »d??�ð sŽ Z²?½ ÀuKð w: X³??³??�ð ¨ U?ZËd??×??L�«

—«d?????{_« sŽ ôËR?????�?????. ¨WM?O?????H????�?�« Ác¼ s?.  U????ZËd?????×?????.

…œb???×????L�« œu???O????I�«Ë ◊Ëd????A�« o:Ë Àu?K²�« s?Ž W???L???łU?M�«

sŽ W?O½bL�« W?O�ËR�?L�« ‰uŠ W?O�Ëb�« WO?ZUHðô« Vłu?LÐ

Æ UZËd×L�« WDÝ«uÐ ÀuK²�« sŽ WLłUM�« —«d{_«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

÷÷÷÷————____««««    ssssÞÞÞÞUUUUÐÐÐÐËËËË    ÷÷÷÷————____««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

 «Ëd???¦?�«Ë ÷—_« sÞUÐË ÷—_« Êu?Jð ∫∫∫∫    59    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

dOž Ë√ WKÐUZ …œËb×. œ—«u. UN?²HBÐ UNOKŽ Íu²×ð w²�«

Ë√ —u¼b?????²?�« ‰UJ?ý√ q< s?. W????O?????L?????×????. ¨b?¹b?????−????²?K� W?KÐU?????Z

ÆÀuK²�«

‰U???L???F???²???Ýö� ÷—_« hB???�ð Ê√ V?−¹    ∫∫∫∫    60    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

÷«d?ž_ U??N�U?L??F?²??Ý« ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ¨U??N?FÐUD� o?ÐUDL�«

Æ«œËb×. œ«œd²Ýö� WKÐUZ dOž UNM. qF−ð

Ë√ WOŽ«—“ ÷«d?ž_ w{«—_« W¾ONðË hO?B�ð r²¹

Ê«dLF�«  «bM²�L� UI³Þ U¼d?Ož Ë√ WO½«dLŽ Ë√ WOŽUM�

ÆWO¾O³�« W¹UL×�«  UOC²I.Ë W¾ON²�«Ë

sÞUÐ œ—«u??. ‰ö??G?²??Ý« lC??�¹ Ê√ V−¹ ∫∫∫∫    61 …………œœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO½öIF�« √b³. U�uBš Êu½UI�« «c¼  ∆œU³L� ÷—_«

 ∫ wðQ¹ U. rOEM²�« o¹dÞ sŽ œb×ð ∫∫∫∫    62    …………œœœœUUUULLLL����««««

W???O????¾???O????³�« W¹U????L???×K?�  W???�U????š d???OÐ«b?ð Ë ◊Ëd???ý ≠ 1

w{«—_« ŸUO{Ë ·«d?−½ù«Ë d×B²�« W×:UJL� …c?�²L�«

U?¼œ—«u???????.Ë ÷—_« ÀuK?ðË W???????Šu?K?L�«Ë Àd???????×?K?� W?KÐU???????I?�«

Àb??×ð Ê√ sJL¹ Èd??š√ …œU??. q< Ë√ ¨W¹ËU?O??L??OJ�« œ«u??L�UÐ

¨q¹uD�« Ë√ dOBI�« s¹b._« w: ÷—_UÐ «—d{

U??????N??????I??????:Ë q?L??????F??????²??????�ð Ê√ s?J?L¹ w?²�« ◊Ëd??????A?�« ≠ 2

‰U?????G?????ý_« w: Èd?????š_« W?¹ËU?????O?????L?????OJ?�« œ«u?????L�«Ë …b?????L?????Ý_«

 ∫ ULOÝ ô WOŠöH�«

¨UNÐ hšdL�« œ«uL�« WLzUZ ≠

ÊËœ UN�ULF²Ý«  UO?HO<Ë ¨UNÐ hšdL�«  UOLJ�« ≠

ÆÈdš_« WK³I²�L�« ◊UÝË_« Ë√ WÐd²�« WOŽuMÐ —«d{ù«

W?O?¾??O?³�« W?LE½_«Ë  W??O?.u?L?F�« W?×??B�UÐ —«d?{ù« ≠

 ¨W¹d×³�«

W???Šö???L?�« p�– w: U????LÐ W¹d????×???³�« WD?A½_« WK?Zd???Ž ≠

 ¨Íd×³�« bOB�«Ë WOzUL�« WOÐd²�«Ë

Y?O??????Š s?. W¹d???????×??????³?�« ÁU??????O??????L?�« W??????O???????Žu½ œU???????�??????:≈ ≠

 ¨UN�ULF²Ý«

d×³K� WO�UL−�«Ë  WON?O:d²�« WLOI�« s. qOKI²�« ≠

ÆWOŠUO��« ULNð«—bIÐ ”U�L�«Ë ¨WOKŠU��« oÞUML�«Ë

sŽ …œU???L�« Ác¼ w: …—u???<c??L�« œ«u??L?�« W??LzU??Z œb???×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ

b?FÐ ¨ W?¾?O?³�UÐ nKJL�«d‡¹“u?K� “u‡‡−¹  ∫∫∫∫    53    …………œœœœUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����««««

hÒšd?‡¹Ë   U???O???L???OE?Mð  Õd‡?‡²???I¹ Ê√ ¨w?‡‡.u???L???Ž o?O???I???×ð

◊Ëdý sL{ ¨d?×³�« w: bO.d²�U?Ð Ë√ dLG�UÐ Ë√ VÒB�UÐ

Âb???ŽË dD?��« Â«b???F½«  U???OK?L???F�« Ác¼ U???N???³???łu???LÐ s?L???Cð

Æ—«d{ù«

w?: ¨Áö???????Ž√ 53 …œU????????L�« ÂU?J?Š√ o?³D?ð ô ∫∫∫∫    54    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Ë√ W¹u??−�«  U??³?KI??²�« sŽ W??L??łUM�« …d?¼U??I�« …u??I�«  ôU??Š

…U??O??Š d?D�K� ÷d???F??²ð U??.bM?ŽË ¨Èd??š_« q.«u??F?�« q< sŽ

Æ…dzUD�« Ë√ WMOH��« s.√ Ë√ dA³�«

qO??L?×ð Ë√ s?×?ý  U??OKL??Ž w: ◊d?²??A¹ ∫∫∫∫    55    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

¨d????×????³�« w?: d????L????GK?� W????N????łu????L�«  U¹U????H?M�« Ë√ œ«u????L?�« q<

ÆW¾O³�UÐ nKJL�« d¹“u�« tLK�¹ hOšdð vKŽ ‰uB×�«

Ác¼ Âu?N??H?LÐ qO?L?×??²�« Ë√ s×?A�« hO??š«dð ‰œU?Fð

ÆdLG�« hOš«dð ¨…œUL�«

V×???ÝË oO?KFðË ‰U???L???F??²???Ý«Ë rO?K�ð ◊Ëd???ý œb???×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ hOš«d²�« Ác¼

w?: ÀœU???????Š Ë√ V?D?Ž Ÿu???????ZË W?�U???????Š w?:    ∫∫∫∫    56    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Ë√ WM?O???H???Ý q?J� ¨Ídz«e????−�« ¡U???C????IK?� W???F???{U????��« ÁU???O????L�«

œ«u?????. qL?????×ð Ë√ qI?Mð W?????LzU?????Ž …b?????ŽU????Z Ë√ W?????O�¬ Ë√ …d?zUÞ

qJ?Að Ê√ U????N?½Q????ý s. ¨ U?????ZËd????×????. Ë√ …d????OD?š Ë√ …—U????{

—d?C�« ‚U×�≈ t?²?FO?³Þ s.Ë ¨t?F?:œ sJL¹ ô «d?O³?< «dDš

WMO?H?��« VŠU?� —cF?¹ ¨tÐ WD³ðd?L�« l:UML�«Ë qŠU?��UÐ

q?< –U?????�?ðUÐ W??????LzU??????F?�« …b?????ŽU??????I�« Ë√ W??????O�ü« Ë√ …d?zUD?�« Ë√

Æ—UDš_« ÁcN� bŠ l{u� W.“ö�« dOÐ«b²�«

sŽ d?????H????�¹ r?� Ë√ ¨ÈËb????ł ÊËœ —«c????Žù« «c?¼ qþ «–≈Ë

W?�U????????Š w?: Ë√ ¨œb?????????×????????L?�« q?ł_« w?: …d?E²?M?L?�« Z?zU????????²?M?�«

d?O?Ð«b?²�« c??O?HM²Ð W??B?²??�?L�« WDK?��« d?.Qð ¨‰U??−?F??²?Ýô«

Æp�UL�« WIH½ vKŽ W.“ö�«
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

 U²:ö�« l{uÐ WIKF²L�« W.U?F�«  UOC²IL�« œb×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ UN²½UO�Ë WOK³I�«  U²:ö�«Ë

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

————««««dddd{{{{____««««    ssss....    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����««««

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹ËËËËUUUUOOOOLLLLOOOOJJJJ����««««    œœœœ««««uuuuLLLL����««««    ssss....    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����««««        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

œ«u??L�« s. W¹U??L??×�«  U?O??C??²?I??. ·b??Nð ∫∫∫∫    69    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

—UD?š_« s. t???²???¾???OÐË ÊU???�?½ù« W¹U???L???Š v�≈ W¹ËU???O???L???O?J�«

 «d???????C???????×??????²???????�???????L�«Ë œ«u???????L?�« s?Ž r−?M?ð Ê√ sJ?L?¹ w²?�«

w‡?‡²�« Ë√ w‡?‡F???O??³D?�« U‡‡N?KJý w?‡‡: W‡?¹ËU??O???L???OJ�« œ«u???L�«Ë

w: W?−?.b?. Ë√ W‡O?:U?� X‡½U?< ¡«u‡Ý ¨W‡‡ŽU?MB�« U‡‡N?−?²Mð

Æ  «dC×²�L�«

 ∫ vKŽ qBH�« «c¼ ÂUJŠ√ o³Dð ô

Y×????³?�« ÷«d???ž_ …b????F????L�« W?¹ËU???O????L????OJ?�« œ«u????L�« ≠1

¨qOK×²�«Ë

w:Ë W¹Ëœ_« w: WKLF?²�L�« W¹ËUOL?OJ�« œ«uL�« ≠ 2

WK?B??²???L�« œ«u???L�«Ë ¨W???O½b???³�« W???:UEM?�«Ë qO???L??−???²�« œ«u???.

W?N?łu?L�« W?OðU?³M�« W?×?B�«  U?−?²M.Ë ¨W?Oz«c?G�« œ«u?L�UÐ

WÐd???²K� W???³???B??�???L�« œ«u???L�« «c???<Ë ¨wŠö???H�« ‰U???L??F???²???Ýö�

w‡?‡:U‡?{ù« ‰U‡?‡L????F???²????Ýô«  «– œ«u????L�«Ë ¨W????Ž«—e�« rzU????ŽœË

q‡< W‡?.U?Ž W‡?H?BÐË ¨ «d?‡‡−??H?²??L�« p�c‡<Ë ¨W?‡¹c?ž_« w?‡‡‡:

Ë√ o¹b??B??²�« Ë√ `‡‡?¹d??B?²?K� d‡š¬ ¡«d‡‡?‡ł≈ q‡‡×??. œ«u‡?‡L�«

W¹U??L??Š ·b?N?Ð ¨‚u?��« w?: U?N??{d??Ž q³??Z W?I??³??�??. W?B??š—

¨t²¾OÐË ÊU�½ù«

ÆWFAL�« œ«uL�« ≠ 3

w: W?¹ËU??O???L???OJ�« œ«u???L�« ÷d???Ž lC???�¹ ∫∫∫∫    70    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

Æ…œb×.  UOHO<Ë jÐ«u{Ë ◊Ëdý v�≈ ‚u��«

d????O?Ð«b????²?�«Ë ¨…d????O?D�?�«  U????−????²?ML?�« W????L?zU????Z œb?????×ð

q<Ë ¨W?Oze?−�« Ë√ W?.U?F�«  «—u?E×?L�« U?N?O?: U?LÐ W?.“ö�«

sOÞu??²?�«Ë√ ·öðù« d??OÐ«bð «c??<Ë W?ÐuKDL�«  «b?¹b??×??²�«

Æd¹bB²�« …œUŽ≈ Ë√

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

U???NKJA?ð b??Z w²?�« —UDš_« v‡?�≈ d‡EM?�UÐ ∫∫∫∫    71    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

oKF?ð Ê√ W‡B??²??�??L�« W?DK��« sJ?L¹ ¨W¹ËU??O??L??O?J�« œ«u??L�«

œ«u?????????L?�« X?½U??????????< ¡«u?????????Ý ‚u??????????�?�« w?: œ«u?????????L?�« Ác?¼ l?{Ë

W?????LzU?????I�« w?: WK?−?????�????. d?????O?????ž Ë√ WK?−?????�????. W?¹ËU?????O????L?????O?J�«

r‡‡¹bIð ◊d‡‡ý vKŽ ¨ÁöŽ√ 70 …œUL�« w: UNOKŽ ’uBML�«

 ∫ WOðü« d�UMFK� Ë√ dBMFK� œ—u²�L�« Ë√ Z‡‡²ML�«

ffff....UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹ËËËË««««dddd××××BBBB����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË____««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

W?????×??????:UJ?.  UD?D�??????. qL?????A?ð Ê√ V−?¹ ∫∫∫∫    63    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÆWO¾O³�«  ôUGA½ô« d×B²�«

U¼œ«bŽ≈Ë  UDD?�L�« ÁcNÐ …—œU?³L�«  UO?HO?< œb×ð

U¼cO?HMð  UOH?O< p�c<Ë ¨UN?OKŽ WZœUB?L�«Ë UNðU¹u²?×.Ë

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ

vKŽ ÿU???H??×�« d???OÐ«bðË  U??O???H??O??< œb???×ð ∫∫∫∫    64    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

◊U????ÝËú� w?łu�u????O????³?�« ŸuM?²�«Ë W????O????łu�u?J¹ù« W????L?E½_«

U???NðU½u?J. W???O??ÝU???�???ŠË W???ýU??A?¼ i¹u???FðË ¨W¹Ë«d???×???B�«

o¹dÞ sŽ W¹UL×�« ÁcNÐ WOMFL�« oÞUML�« «c<Ë ¨WO¾O³�«

ÆrOEM²�«

””””œœœœUUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwAAAAOOOOFFFFLLLL����««««    ————UUUUÞÞÞÞùùùù««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

W??????O??????F?¹d??????A??????²?�« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö??????šù« ÊËœ ∫∫∫∫    65    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

…U?????Ž«d?????. l.Ë ¨Ê«d?????L?????F�U?Ð W?????IK?F????²?????L?�«Ë U?????NÐ ‰u?????L?????F?????L�«

…d‡‡O??G??B�«  UÐU?G?�« n‡‡MBð ¨W??¾?O??³�« W¹U??L?Š  «—U??³?²??Ž«

q<Ë ¨W‡‡?O?N??O?:d??²�«  U‡‡ŠU??�?L?�«Ë W‡‡O??.u?L??F�« o‡‡z«b??×�«Ë

sO????�????×ð w?: r¼U‡?‡�ð  W?‡O????ŽU????L???ł W?‡‡F????HM?.  «– W????ŠU???�????.

ÆwAOFL�« —UÞù«

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ nOMB²�« «c¼  UOHO< œb×ð

∫—UNý≈ q< lML¹ ∫∫∫∫    66    …………œœœœUUUULLLL����««««

—U?Łü« s?L???????????{ W???????????H?M?B???????????L?�«  «—U???????????I???????????F?�« v?K?‡?Ž ≠1

¨WO�¹—U²�«

¨ WHMBL�« lZ«uL�«Ë WOFO³D�« —UŁü« vKŽ ≠ 2

 ¨WOL×L�«  UŠU�L�« w: ≠ 3

¨ WO.uLF�«  «—«œù« w½U³. w: ≠ 4

Æ—U−ý_« vKŽ ≠5

l?ÐU?Þ  «–  «—U????????I????????Ž vK?Ž —U????????N????????ý≈ q?< l?M?. sJ?L?¹

o¹dÞ sŽ …œb?×?L�«  U?O?H?OJ?�« V�?Š w�¹—Uð Ë√ w�U?L?ł

ÆrOEM²�«

¨Áö??????Ž√ 66  …œU??????L?�« ÂU?JŠ√ …U???????Ž«d??????. l?. ∫∫∫∫    67    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

WD?¹d????ý ¨W????O½U?J�?�«  U????F????L????−????²�« w?: —U????N????ýùUÐ `?L????�¹

W???ŠU??�???L�«Ë ÊUJL?�UÐ W??I?KF??²???L�«  U???O??C???²??I???L�UÐ Â«e???²�ô«

Æ tÐ ‰uLFL�« rOEM²�« w: …œb×L�« W½UOB�«Ë ŸUHð—ô«Ë

v�≈ W?????O?K³?????I�«  U?????²????:ö?�« l{Ë l?C?????�¹    ∫∫∫∫    68    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

 Æ—UNýû� WLEML�« ÂUJŠ_«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

ffff....UUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW����UUUUšššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

W??O??<d??L?łË W??O?�U?. e??:«u??Š s. b??O??H??²??�ð ∫∫∫∫    76    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

W??O???ŽUMB�«  U???�??ÝR??L�« ¨W???O�U??L�« Êu?½U??Z Vłu??L?Ð œb??×ð

‚U?????O????Ý w?: `L?????�ð w²?�«  «e????O?????N?????−????²?�« œ—u????²?????�ð w?²�«

…d¼U?þ nO?????H????�?ð Ë√ W�«“SÐ ¨U?????NðU?????łu????²M?. Ë√ U????N?????²????ŽU?M�

q?< w: Àu?K²?�« s. h?OK?I??????²�«Ë ¨Í—«d??????×�« ”U??????³?????²??????Šô«

Æt�UJý√

ÍuMF??. Ë√ wF?O?³Þ h�??ý q< b?O?H??²?�¹ ∫∫∫∫ 77    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

`Ðd?�« w: iO????H????�ð s?. W???¾????O???³?�« W???O????Zd?ð WDA?½QÐ Âu????I¹

ÆW³¹dCK� l{U��«

 ÆWO�UL�« Êu½UZ VłuLÐ iOH�²�« «c¼ œb×¹

W¹U???L??Š ‰U??−???. w: W??OM?ÞË …ezU??ł Q???AMð ∫∫∫∫ 78    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆW¾O³�«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

Z.«d?Ð sL???{ W???O??¾???O???³�« W???O?Ðd??²?�« Ã—bð ∫    79    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆrOKF²�«

—U?D?š_« s?. W¹U?????????L????????×?�« ‰U?????????−????????. w?: ∫∫∫∫    80        …………œœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

 ∫ wðQ¹U. œb×¹ ¨…d¼UI�« …uI�« sŽ WLłUM�«

oÞUM?L�« Èu??²??�??. v?KŽ —UDš_« rO???O??Ið  «¡«d??ł≈ ≠

¨Èd³J�«  PAML�«Ë  WOŽUMB�« »UDZ_«Ë

w?: ¡«d?????C??????��«  U??????ŠU?????�??????L�« W??????O?????L?Mð  «¡«d??????ł≈ ≠

Æ…dO³J�« WO½«dLF�« e<«dL�«

o?¹dÞ s?Ž …œU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œb?????×?ð

ÆrOEM²�«

””””œœœœUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOOzzzz««««eeeełłłł    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwłłłłuuuu����uuuuOOOO³³³³����««««    ŸŸŸŸuuuuMMMM²²²²����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××ÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

ÂU¹√ ©10® …d?A?Ž s‡‡‡. f‡‡³?×�UÐ VZU?F¹  ∫∫∫∫    81    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

·ô¬ W??????�??????L???????š s. W??????.«d???????GÐË ¨d?‡?‡‡?N??????ý√  ©3® W?‡‡?‡?ŁöŁ v?�≈

¨ ©Ãœ 50.000® —UM¹œ  n�√ sO??�?L?š v�≈ ©Ãœ 5.000 ®—UM¹œ

ÊËœ v‡‡K�ð s‡‡. q< ¨jI: s‡O?²ÐuIF�« s‡‡OðU¼ Èb‡‡ŠSÐ Ë√

Ë√ n‡?‡O?�√ Ë√ sł«œ Ê«u?‡‡?O?????Š WK?.U????F?????. ¡U?‡‡?Ý√ Ë√ …—Ëd‡?‡{

Æ”UZ qFH� t{dŽ Ë√ ¨¡UH��« Ë√ sKF�« w: ¨”u³×.

ÆWÐuIF�« nŽUCð œuF�« W�UŠ w:Ë

‚u?��« w: W{Ëd?F?L�«  «dC?×?²�?L�«  U½uJ. ≠1

¨ …œULK� WMLC²L�« Ë

w²?�«  «d????C????×????²????�?????L�« Ë√ …œU????L?�« s.  UM?O????Ž ≠ 2

¨ …œUL�« UNO: qšbð

 U‡‡O??LJ�« ‰u‡‡Š W?I?O??Zb�« W?L?Zd?L�«  U‡O?DF?L�« ≠ 3

w: U?N?{d??Ž rð w²�« W?łËe?L??L�« Ë√ W?B�U?��« œ«u??L�« s‡‡.

n?K?²?????????�?????????. V?�?????????Š U?????????N?????????F?¹“u?ð Ë√ U?¼d?????????A?½ Ë√ ¨‚u?‡?�?�«

¨  ôULF²Ýô«

vK?Ž U¼d???O?ŁQð ‰u???Š W????O???:U???{ù«  U???.u?KF???L?�« q< ≠ 4

Æ W¾O³�«Ë ÊU�½ù«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOFFFFLLLL��������««««    ————««««dddd{{{{____««««    ssss....    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����««««        UUUUOOOOCCCC²²²²IIII....

—«d?{_« s. W¹U?L?×�«  U?O?C²?I?. ·b?Nð ∫∫∫∫    72    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

ÀU???F???³½« s?. b???×�«Ë√ ¡U???C???I?�«Ë√ W¹U???Zu�« v�≈ W????O???F???L???��«

«—UDš√ q?JAð b??Z w²?�«  UÐcÐc�« Ë√  «u‡?�_« —U??A??²½«Ë

Ë√ ¨UÞdH. UÐ«dD{« rN� V³�ðË ¨’U�ý_« W×BÐ dCð

ÆW¾O³�UÐ fLð Ê√ UN½Qý s.

W??????O??????F?¹d??????A??????²?�« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö??????šù« ÊËœ ∫∫∫∫    73    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

¨W?????.U?????F�«  U?????O?????C?????²?????I?????L�« v?�≈ lC?????�ð ¨U?????N?Ð ‰u?????L?????F?????L�«

 U????�????ÝR????L?�« w: ”—U????L?ð w²?�« W????³????šU????B?�«  UÞU????A?M�«

Ë√ W?O?.u?LF�«  P?AML?�«Ë  UÞUA?M�« e<«d?.Ë  U?<d?A�«Ë

sL{ b?łuð ô w‡‡²�«Ë ¨U‡Lz«œ Ë√ U²?ZR. W.U?IL�« ¨W?�U��«

«c?????<Ë ¨W????¾?????O????³?�« W¹U?????L????×?� W????H?MB?????L�«  P?????AM?L�« W?????LzU?????Z

Íd?−ð w²�«  UÞU?AM�«Ë W³?šU?B�« WO?{U¹d�«  UÞU?AM�«

Æ WOFLÝ —«d{√ w: V³�²ð bZ w²�«Ë oKD�« ¡«uN�« w:

V?�???????� V?³????????�?ð W???????O?½U?J?.≈ W?�U???????Š w?: ∫∫∫∫    74        …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

À«b??????Š≈ w?: ¨Áö??????Ž√ 73 …œU???????L?�« w: …—u???????<c???????L?�« W?DA?½_«

¨Áö??Ž√ 72 …œU??L?�« w: …—u??<c???L�«  UÐ«dD?{ô« Ë√ —UDš_«

ÆhOšdð v�≈ lC�ð UN½S:

W??????Ý«—œ “U??????−?½≈ v�≈ h?O??????šd??????²?�« «c¼ `?M?. lC??????�?¹

Æ…œb×. ◊ËdA� UI³Þ —uNL−�« …—UA²Ý«Ë dOŁQ²�«

hO???šd???²?K� lC???�?ð w²�«  U?ÞU???AM�« W???L?zU???Z œb???×ð

¨W¹U?????L?????×?K� W?????.U?????F�« W?????L?E½_« «c?????<Ë ¨t?????×M?.  U?????O????H?????O?????<Ë

d?????O?Ð«bðË ¨ U?ÞU?????AM?�« Ác¼ v?KŽ W?????{Ëd?????H?????L?�« W?????LE?½_«Ë

Ác¼ œU?F?Ð≈ ◊Ëd?ýË ¨wðu?B?�« ‰e?F�«Ë W?¾??O?N?²�«Ë W?¹U?Zu�«

o¹d?Þ sŽ ¨W?????³?????Z«d?????L?�« ‚dÞË  U?MJ?��« s?Ž  UÞU?????A?M�«

ÆrOEM²�«

v?KŽ ¨Áö?????Ž√ 74  …œU?????L?�« ÂUJ?Š√ o³?Dð ô ∫    75    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

¨w?M?Þu?�« ŸU?????????:b?K?� W?????????F?ÐU?????????²?�«  P?????????A?M?L?�«Ë  U?ÞU?????????A?M?�«

W???×????:UJ.Ë W????O½b???L?�« W¹U???L????×�«Ë W???O????.u???L???F?�« `�U???B????L�«Ë

w²?�« ¨Íd????³�« q?IM?�« o:«d????.Ë  U????¾????O?????N�« «c????<Ë oz«d?????×�«

ÆW�Uš WOF¹dAð ’uB½ ÂUJŠ_ lC�ð
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

‰U?LŽ√ Ë√ ‰U?Gý_UÐ ÂU?OIK� …—Ëd?{ „UM¼ sJð r� «–≈

t‡‡?OKŽ ÂuJ‡?‡×??LK� q‡?ł√ b¹b??×ð w‡?{U??I�« s‡JL?¹ ¨W??¾??O??N??²�«

r?O?E?M?²?�« s?Ž W?????????−?ðU?M?�«  U??????????.«e??????????²?�ô« v?�≈ ‰U?‡¦??????????²?‡?.ö?�

Æ—u<cL�«

’uBML�« q?ł_« Â«d²Š« Âb?Ž W�UŠ w: ∫∫∫∫        86    …………œœœœUUUULLLL����««««

d?????.Q?ð Ê√ W?????LJ?×?????L?K� “u?????−?¹ ¨Áö?????Ž√ 85 …œU?????L?�« w: t?????O?KŽ

…d‡?‡A???Ž v�≈ © Ãœ 5.000 ®—UM¹œ ·ô¬ W???�??L???š s. W??.«d???GÐ

U??N??GK³??. qI¹ ô W¹b¹b??Nð W??.«d??žË  ©Ãœ 10.000®—UM¹œ ·ô¬

Æ dOšQð Âu¹ q< sŽ © Ãœ 1.000®—UM¹œ n�√ sŽ

 P???AML?�« ‰U??L???F???²???Ý« dE×Ð d???._« U???C¹√ U???NMJ?L¹Ë

‰U?L?Ž√Ë ‰U?G?ý_« “U?−½≈ sO?Š v�≈ ÀuK²�« w: W?³?³?�?²?L�«

ÆUNOKŽ ’uBML�«  U.«e²�ô« cOHMðË√ W¾ON²�«

W??‡??‡??O??z«e???????????????????−??�« ÂU??‡??‡?J??Š_« o??‡??³??D??ð    ∫∫∫∫        87    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????����««««

 U??H�U?�??L�« vKŽ —Ëd??L�« Êu½U??Z w: U‡‡N??OKŽ ’u‡‡?BML�«

Æ U³<dL�«  «eON−ð sŽ ZðUM�« ÀuK²�UÐ WIKF²L�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOzzzzUUUULLLL����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË____««««ËËËË    ¡¡¡¡UUUULLLL����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××ÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

Ë√ oO??I??×?²�«  «—Ëd??{ wC??²??Ið U??.bMŽ ∫∫∫∫    88    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

qO????<Ë sJL?¹ ¨W???H�U????�???L�« W???.U????�???ł v�≈ d?EM�U?ÐË ¨Âö???Žù«

d???._« ¨Èu???Žb�« t???OKŽ ‰U???×ð Íc?�« w{U???I�«Ë W¹—u???N???L???−�«

WLzUF�« …b?ŽUI�« Ë√ WO�ü« Ë√ …dzUD�« Ë√ WMO?H��« ·UI¹SÐ

…—u<cL�«  UH�U�?L�« ÈbŠ≈ »UJð—« w: X.b�²Ý« w²�«

ÆÊu½UI�« «c¼ s. 52 …œUL�« w:

q< w: d??.Qð Ê√ W?B?²?�??L�« W?OzU?C??I�« W?N?−K?�“u?−¹

U??????N?????G?K³??????. œb??????×ð W?�U?????H??????< l?:œ rð «–≈ ·U??????I¹ù« l?:dÐ X?ZË

ÆWOzUCI�« WN−�« Ác¼ U¼b¹b�ð  UOHO<Ë

U????N?�U????L?????F????²?????Ý«Ë W�U?????HJ�« h?O????B?????�ð ◊Ëd?????ý rE?Mð

ÆWOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½UZ ÂUJŠ_ UI³Þ UNŽUłd²Ý«Ë

œ«uL�« ÂUJŠ_  UH�U?�L�« w: rJ×�« r²¹ ∫    89    …………œœœœUUUULLLL����««««

s?. Êu??½U?????????????I?�« «c??¼ s?. 58Ë 57 Ë 56 Ë 55 Ë 54 Ë 53 Ë 52

 ÆWH�U�L�« ŸuZË ÊUJLÐ WB²�L�« WLJ×L�« ·dÞ

 ∫ p�– vKŽ …œU¹“ ¨’UB²šô« ÊuJ¹ Ë

«–≈ ¨U?N?L?OKZ≈ w: qO?−?�?²�« rð w²�« W?LJ×?LK� U?.≈ ≠

 ¨W¹dz«eł WLzUŽ …bŽUZ Ë√ WO�¬ Ë√ WMOH�Ð d._« oKFð

¨U?N?L?OKZ≈ w: W?³?<d?L�« b?łuð w?²�« W?LJ×?LK� U?.≈Ë ≠

¨WK−�. dOž Ë√ WO³Mł√ W³<dL�« Ác¼ X½U< «–≈

b??????F?Ð ◊u??????³???????N�« r?²?¹ YO???????Š ÊUJ?L�« W???????LJ?×??????L?� Ë√ ≠

d??._« oKFð «–≈ ¨Á¡UM?Ł√ W?H�U??�??L�« X³Jð—« Íc?�« oOK×??²�«

Æ…dzUDÐ

—UM¹œ  ·ô¬ …d???A??Ž s. W??.«d??GÐ V?ZU??F¹ ∫∫∫∫    82    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

s. q< ©Ãœ 100.000® —UM¹œ  n‡�√ W?‡zU?. v�≈  ©Ãœ 10.000®

ÆÊu½UI�« «c¼ s. 40 …œUL�« ÂUJŠ√ n�Uš

∫ h�ý q< WÐuIF�« fHMÐ VZUF¹Ë

h?O??????????šd???????????²?�« v?K?Ž ‰u??????????B??????????×?�« ÊËœ q?G???????????²??????????�?¹ ≠

W??OÐd??²� W??�??ÝR??. ¨Áö??Ž√ 43 …œU??L�« w?: t??OKŽ ’u??B?ML�«

Ë√ U‡?N????F???O????³Ð Âu????I?¹Ë W???H????O�√ d????O????ž ·UM?�√ s.  U½«u????O????Š

÷d?‡‡?F� W?????�?????ÝR?????. q?G‡?‡?²?????�¹ Ë√ ¨U?‡‡?¼—u?????³?????ŽË√ U¼—U?‡−?¹≈

¨WO³Mł_« Ë√ W‡‡OK×L�«  U‡‡½«uO×�« s‡‡. W‡‡OŠ ·U‡‡M�√

ÊËœ UM?ł«œ Ë√ U???A???Šu???²???.Ë√ U???H???O�√ U?½«u???O???Š “u???×¹ ≠

42 …œU?L�« w: U??N?OKŽ ’u?BM?L�« …“U?O?×�« b?Ž«u??Z Â«d?²?Š«

ÆÁöŽ√

ÆWÐuIF�« nŽUCð œuF�« W�UŠ w:Ë

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOLLLL××××LLLL����««««        ôôôôUUUU−−−−LLLL����UUUUÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

ÂU¹√ ©10® …d????A????Ž s. f?³????×�UÐ V?ZU????F¹    ∫∫∫∫    83    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

—U?M?¹œ  ·ô¬ …d????????A????????Ž s?. W????????.«d????????G?ÐË © 2® s?¹d?‡N????????ý v?�≈

Ë√ ©Ãœ 100.000® —U???M??¹œ  n???�√ W??zU??????????????????????????. v???�≈ ©Ãœ 10.000®

ÂUJ?Š√ n�U?????š s. q?< ¨jI?????: sO?????²Ðu?????I????F?�« sO?ðU¼ Èb?????ŠSÐ

ÆÊu½UI�« «c¼ s. 34 …œUL�«

ÆWÐuIF�« nŽUCð œuF�« W�UŠ w:Ë

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

uuuu−−−−����««««ËËËË    ¡¡¡¡««««uuuuNNNN����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××ÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

—UM¹œ  ·ô¬ W?�?L?š s. W?.«d?GÐ VZU?F¹ ∫∫∫∫    84        …………œœœœUUUU????LLLL����««««

q< ©Ãœ 15Æ000® —UM¹œ  n�√ dAŽ W?�Lš v�≈  ©Ãœ 5Æ000®

V³??�ðË Êu½U??I�« «c¼ s. 47 …œU?L?�« ÂUJŠ√ n�U?š h?�?ý

ÆÍuł ÀuKð w:

©2® s‡‡¹d?N?ý s‡. f‡³?×�UÐ VZU?F¹ œu?F�« W�U?Š w:Ë

n‡?‡�√ s?‡O?‡�?????L????š s?‡‡?. W‡?.«d????G?ÐË ¨d‡N?????ý√ ©6® W????²????Ý v?‡�≈

—U?M¹œ  n?‡?�√ s‡?O?‡�???????L??????šË W?zU??????. v?�≈  ©Ãœ 50.000® —U?M¹œ

ÆjI: sO²ÐuIF�« sOðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ©Ãœ 150.000®

’u?BML?�«  UÐu?I?F�UÐ rJ×?�« W�U?Š w: ∫∫∫∫    85    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Íc�« q?ł_« w{U?????I�« œb?????×¹ ¨Áö?????Ž√ 84 …œU????L?�« w: U?????N????O?KŽ

W?????¾?????O?????N?????²?�« ‰U?????L?????Ž√Ë ‰U?????G?????ý_« t?????O?????: e?????−?Mð Ê√ w?G?????³M?¹

ÆrOEM²�« w: UNOKŽ ’uBML�«

c???????O???????H?M²?Ð d???????._« w?{U??????I?�« s?J?L¹ ¨p?�– v?KŽ …œU?¹“Ë

bMŽË ¨tOK?Ž ÂuJ×L�« WI?H½ vKŽ W¾?ON²�« ‰U?LŽ√Ë ‰U?Gý_«

Í√ Ë√  P?AM?L�« ‰U?L?F??²?Ý« lMLÐ d??._« tMJL¹ ¨¡U?C??²?Zô«

p�–Ë ¨Íu−�« ÀuK²K� «—b?B. ÊuJ¹ dš¬ ‰uIM?. Ë√ —UIŽ

ÆW.“ö�«  ULO.d²�«Ë ‰UGý_« “U−½≈ ÂULð≈ v²Š
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d??????×?????³?�« ÁU?????O??????. Àu?Kð s?. W¹U??????ZuK?� W??????O�Ëb?�« …b¼U??????F?????L?�«

1954 WMÝ  u¹U?. 12  w: ÊbMK?Ð W?.d?³??L�«Ë  U?ZËd?×??L�UÐ

W???I?KF???²?‡‡L?�« ÂUJŠú?� W???H�U????�???. V?Jð—« Íc�«  ¨U????Nðö¹b????FðË

Æd×³�« w: UN−¹e. Ë√  UZËd×L�« V� dE×Ð

ÆWÐuIF�« nŽUCð œuF�« W�UŠ w:Ë

©6® d???N????ý√ W???²????Ý s. f?³???×�U?Ð VZU????F¹ ∫∫∫∫    94    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««

—U?M?¹œ n??�√ W?zU????????????. s?. W????????????.«d?????????????G?‡?ÐË ©2®  s?O?‡?‡??²?M?Ý v?�≈

Ë√ ©Ãœ    1 Æ000Æ000) —U?????M?????¹œ Êu?????‡????O?????K?????. v?????�≈ ©Ãœ 100Æ000®

d???O??ž WM?O??H???Ý ÊUÐ— q< ¨jI???: sO???²Ðu???I??F�« s?OðU¼ Èb???ŠSÐ

WH�U?�. VJðd¹ ¨ Áö?Ž√ …—u<c?L�« …b¼UFL�« ÂU?JŠ_ l{Uš

 ÆÁöŽ√ 93  …œUL�« ÂUJŠ_

Æ  WÐuIF�« nŽUCð œuF�« W�UŠ w:Ë

v?K?Ž ¨Áö???????Ž√ 94 …œU????????L�« ÂU?J?Š√ Íd???????�?ð ∫∫∫∫    95    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

 ∫ WOðü« sH��«

¨ Z¹—UNB�UÐ …eN−L�« sH��« ≠

W????<d????×????L?�« U????Nðu????Z Êu?Jð U????.b?MŽ Èd????š_« s?H????��« ≠

n?KJ?L�« d?¹“u�« U?¼œb?????×?¹ w²?�« …œÒb?????×??????L�« …u??????I�« ‚u?????H?ð

¨W¹—U−²�« W¹d×³�« WŠöL�UÐ

«c????????<Ë W?‡?¹d????????NM?�«  ö?‡?‡?ZUM?�«Ë  T?‡?½«u????????L?�«  U‡?O?�¬ ≠

X‡½U???< ¡«u‡Ý ¨Z¹—U??N??B?�UÐ …e‡‡N???−??L�« W‡‡?¹d??NM�« s‡‡?H??��«

 ÆWŽu:b. Ë√ …—Ëd−. Ë√ U‡‡Oð«– W‡<d×.

oO???³Dð s. W¹d?z«e??−�« W¹d???×??³�« d???š«uÐ vM¦??²???�ð

ÆÁöŽ√ 94 …œUL�« ÂUJŠ√

¡U??C???IK� W??F???{U??��« ÁU???O??L�« qš«œ o?³Dð ∫∫∫∫    96 …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

œ«uL�« ÂUJŠ√ ¨sH��« U?¹œUO²Ž« UNÐ d?³Fð w²�« ¨Ídz«e−�«

v??K?Ž ¨Êu??½U?????????????????I??�« «c?¼ s??.  58Ë 57Ë 56Ë 55Ë 54Ë 53Ë 52

v?KŽ l?Zu¹ r?� bK?³Ð X?K−??????Ý u� v?²?????Š W??????O?????³?Mł_« s?H?????�?�«

s?H?????��« p?�– w: U?????L?Ð ¨Áö?????Ž√ …—u?????<c??????L�« Êb?M� …b?¼U?????F?????.

ÆÁöŽ√ 95 …œUL�« w: …—u<cL�«

n?‡?�√ W‡?‡?zU????????. s?‡?. W????????.«d????????GÐ V?ZU????????F?¹    ∫∫∫∫    97    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡????LLLL????����««««

©Ãœ 1 Æ000Æ000)—U??M?¹œ Êu??‡?‡??O?K??. v?�≈ ©Ãœ 100 Æ000)—U?M?¹œ

Ë√ t²KH?ž Ë√ t²½uŽ— Ë√ t‡‡:d?Bð ¡u‡�Ð V³‡�ð ÊU‡Ð— q<

Ë√ wŠö??. ÀœU?Š Ÿu??ZË w: ¨W??LE½_« Ë sO½«u??I�UÐ t�ö??š≈

ÀÒuKð œ«u. o:bð tMŽ r−½Ë ¨Á«œU?H²¹ r� Ë√ tO?: rJ×²¹ r�

Æ Ídz«e−�« ¡UCIK� WF{U��« ÁUOL�«

Ë√ WM?O?????H????�?�« VŠU?????� vK?Ž  UÐu?????I????F?�« fH?½ o³?Dð

w‡: V³?�‡?ð  ¨ÊU‡Ðd�« d‡O?ž d‡š¬ h‡?�?ý q< Ë√ U?NKG?²?�?.

ÆÁöŽ√ UNOKŽ ’uBML�« ·ËdE�« w: œ«u‡. o:bð

v�≈ dNý√  ©6® W²Ý s. f³?×�UÐ VZUF¹    ∫∫∫∫    90    …………œœœœUUUULLLL����««««

©Ãœ 100.000®—UM?¹œ n�√ WzU????. s. W????.«d????GÐË ©2® sO???²?MÝ

s?O??ðU?¼ Èb?????????????ŠS?Ð Ë√ ©Ãœ  1.000.000®—U?M?¹œ  Êu????????????O??K?. v?�≈

bzU????Z Ë√ W?¹dz«e????ł WM?O????H????Ý ÊUÐ— q?< ¨jI????: sO????²?Ðu????I????F�«

 U?????O?KL??????Ž vK?Ž ·d?????A?¹ h�??????ý q< Ë√ ¨W?¹d?z«e?????ł …dzU?Þ

W¹dz«e?ł  U??O�¬ s²?. vKŽ d?×??³�« w: b?O?.d?²?�« Ë√ d?L?G�«

W?F?{U?��« ÁU?O?L�« w: W?<d??×?²?. Ë√ W?²ÐUŁ W?LzU?Ž b?Ž«u?Z Ë√

ÂU?JŠ_ W??????H�U??????�??????. p�c?Ð U??????³J?ðd??????. ¨Ídz«e??????−�« ¡U??????C??????IK?�

  ÆÁöŽ√ 53Ë 52 sOðœUL�«

ÆWÐuIF�« nŽUCð œuF�« W�UŠ w:Ë

…œUL�« w: UN?OKŽ ’uBML�« W�U×�« w: ∫∫∫∫        91    …………œœœœUUUULLLL����««««

90 …œU?L�« w: s¹—u?<cL?�« ’U�?ý_« vKŽ V−¹ ¨Áö?Ž√ 53

dL?G�«  UOKLFÐ W¹d?×³�« ÊËRA?�« w:dB²?. mOK³ð ÁöŽÚ√

X?×ð p?�–Ë ¨‰U??????łü« »d??????Z√ w: b??????O??????.d??????²?�« Ë√ VB?�« Ë√

v�≈  ©Ãœ 50.000® —UM?¹œ n�√ sO???�??L???š s. W???.«d??ž WK?zUÞ

Æ ©Ãœ 200.000®—UM¹œ n�√ w²zU.

·ËdE�« o?O?Zb??²?�UÐ mOK³??²�« «c?¼ sL??C?²?¹ Ê√ V−¹

Æ UOKLF�« Ác¼ UNO: XLð w²�«

’u????B?ML�«  U?Ðu????I????F?�UÐ ‰ö?‡šù« ÊËœ    ∫∫∫∫    92    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««

Èb????????????Š≈ X?³?J??ð—« «–≈Ë ¨Áö?‡?Ž√ 90 …œU????????????L??�« w?‡?: U????????????N?????????????O?K?Ž

Ë√ WM?O????H?????��« q?G????²????�?????.Ë√ p�U?????. s. d????.Q?Ð  U????H?�U????�?????L�«

p�U?L�« «c¼ VZUF¹ ¨W?LzUF�« …b?ŽUI�« Ë√ W?O�ü« Ë√ …dzUD�«

…œUL�« Ác¼ w: UNOKŽ ’uBML�«  UÐu?IF�UÐ qG²�L�« Ë√

Æ UÐuIF�« ÁcN� vBZ_« b×�« nŽUC¹ Ê√ vKŽ

¨U??OÐU??²???< «d??.√ qG??²??�??L?�« Ë√ p�U??L�« «c¼ j?F¹ r� «–≈

·d???A??L?�« h�??A?�« Ë√ …dzUD?�« bzU??Z Ë√ W?MO???H??��« ÊU?Ðd�

¨W‡?‡L?zU????F�« …b‡?ŽU????I�« Ë√ W????O?�ü« s. d????L????G�«  U????O?KL????Ž v?KŽ

W‡?‡¹U????L????×?Ð W‡?‡IK?F????²????L�« Êu?½U????I�« «c?¼ ÂU‡‡?JŠ_ ‰U?‡‡¦?????²????.ö�

 U??H�U??�??L�« »UJ?ð—« w: UJ¹d??ý t‡‡?²??H?B?Ð lÐU??²¹ ¨d??×??³�«

Æ UNOKŽ ’uBML�«

¨U¹uMF??. U?B?�??ý qG?²?�??L�« Ë√ p�U?L�« ÊuJ¹ U??.bMŽ

Áö?Ž√ sO?ðd?I?H�« w: U??N?OKŽ ’u?BM?L�« W?O�ËR?�??L�« vIKð

s?O?K¦?????????L????????L?�« s?. ’U????????�????????ý_« Ë√ h?�????????A?�« o?ðU????????Ž v?K?Ž

Êu�u????²?¹ s¹c?�« sO????OK?F????H�« s?¹d????O????�????L�« Ë√ s?O????O????Žd????A�«

s?. ÷u???????H????????. d???????š¬ h?�????????ý q< Ë√ ¨…—«œù« Ë√ ·«d????????ýù«

Æ rN:dÞ

v�≈ © 1® …bŠ«Ë WMÝ s. f³?×�UÐ VZUF¹ ∫∫∫∫    93    …………œœœœUUUULLLL����««««

1Æ000Æ000)—UM¹œ Êu‡OK. s. W?.«dGÐË  «uMÝ ©5 ® fL?š

Èb?ŠSÐ Ë√ ©Ãœ 10 Æ000Æ000)—UM¹œ sO¹ö?. …d‡A?Ž v�≈ ©Ãœ

ÂU?J?Š_ l?{U?????????š ÊUÐ— q?<  ¨j?I?????????: s?O?????????²?Ðu?????????I????????F?�« s?O?ðU?¼
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

r�?Z√ ¢ ∫ UN?B½ wðü« sO?L?O�« W?¾O?³�« u?A?²H?. ÍœR¹

’ö????š≈Ë W½U????.QÐ w?²???H????OþË Íœƒ√ Ê√ r?OEF?�« wK?F�« tK?�UÐ

sO½«u?Z oO?³Dð vKŽ d?NÝ√Ë WM?NL�« Òd?Ý vKŽ k:U?Š√ Ê√Ë

Æ¢ W�Ëb�«

©1® …b??Š«Ë  WMÝ …b??L� f³??×�UÐ VZU??F¹ ∫102    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

q< ©Ãœ 500Æ000)—UM¹œ  n�√ W?zU?L??�?L??š U¼—b??Z W?.«d??GÐË

h?O??????šd??????²?�« v?KŽ ‰u???????B??????×�« ÊËœ …Q???????AM?. q?G??????²??????Ý« s?.

ÆÁöŽ√ 19 …œUL�« w: tOKŽ ’uBML�«

l?M?‡?‡?L??‡?‡?Ð w?C?‡?‡?I?‡?‡?ð Ê√ W???????????L??‡?‡?J?×???????????L?‡?‡?K?� “u?‡?‡??−?‡?‡?‡?¹Ë

v?K‡?‡Ž ‰u??????B?????×?‡?‡�« s?‡‡?O?????Š v?‡?‡�≈ …Q??????AM?‡‡?L?�« ‰U?????L??????F?????²??????Ý«

w?: U?????N?????O?K?Ž ’u?????B?ML?�« ◊Ëd?????A?�« sL??????{ hO?‡‡?šd?????²?‡‡?�«

–U????H?M�U?Ð d????._« U????C?¹√ U????NM?JL?¹Ë ¨Áö????Ž√ 20Ë 19 sO?ðœU????L�«

ÆdE×K� XZRL�«

v�≈ s?<U???._« ŸU????ł—SÐ d????._« W????LJ×????LK?� “u???−?¹ U???L????<

ÆÁœb×ð qł√ w: WOK�_« UN²�UŠ

©2® s?O?????²M?Ý …b?????L?� f³??????×�U?Ð VZU?????F?¹ ∫∫∫∫    103    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

s?. q< ©Ãœ 1Æ000Æ000)—U?M¹œ Êu???????OK?. U?¼—b??????Z W??????.«d?‡?‡G?ÐË

Ë√ ¨U¼d?O??Ý nO?Zu?²?Ð vC?Z ¡«d?łù U?:ö??š …Q?AM. qG??²?Ý«

b??F?Ð Ë√ ¨Áö??Ž√ 25 Ë  23 sO?ðœU??LK?� U??I???O??³D?ð c??�ð« U???N??I?KGÐ

 ÆÁöŽ√102  …œULK� UIO³Dð c�ð« dEŠ ¡«dł≈

©6®d??N??ý√ W??²??Ý …b???L� f³??×�UÐ V?ZU??F¹ ∫∫∫∫ 104    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

q< ©Ãœ 500Æ000)—UM¹œ  n�√ W?zU?L??�?L??š U¼—b??Z W?.«d??GÐË

‰U‡?¦????²?????.ù« ÊËœ ¨W‡?HM?B????. …Q?‡‡?AM?. ‰ö????G?????²????Ý« q?�«Ë s.

W?‡‡?O?MI???????²?�«  U?‡O???????C???????²???????I???????L?�« Â«d?‡‡?²???????ŠU?Ð —«c‡?Žù« —«d?‡I?�

qł_« w: Áö?‡‡Ž√ 25 Ë  23 sO?ðœU???L?K� U‡?‡I???O????³D?ð …œb‡×????L�«

Æœb×L�«

©6® W?????²????Ý …b?????L� f³?????×�U?‡‡?Ð VZU?‡‡?F¹  ∫∫∫∫    105     …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

n?�√ W?zU???????????L???????????�???????????L???????????š U?¼—b?‡?‡?‡?Z W?‡?‡??.«d??????????G??‡?‡?ÐË d???????????N?‡?‡?‡?ý√

w: —«c????Žù« —«d???I� q¦????²???L¹ r� s?. q< ©Ãœ 500Æ000®—UM¹œ

…QAM. …œUŽ≈ Ë√ WÝ«d×?�« dOÐ«bð –U�‡‡ðô œb×‡‡L�« q‡‡ł_«

ÆUNÐ ◊UAM�« nZuð bFÐ ¨WOK�_« ULN²�UŠ v�≈  UN½UJ. Ë√

©1® …b??Š«Ë WMÝ …b??L� f³??×�UÐ VZU??F¹    ∫∫∫∫ 106    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s?. q< ©Ãœ 100Æ000)—U?M¹œ n?�√ WzU?????. U?¼—b?????Z W?????.«d?????GÐË

W??³??Z«d‡L‡‡‡?�«Ë W?Ý«d??×‡?‡�UÐ sO??HKJ‡?‡L�« ’U??�‡‡ý_« qZd?‡‡Ž

¡«œ√ ¡U?MŁ√ ¨W????????H?MB????????L?�«  P???????A?M?LK?� …d????????³???????�?�« ¡«d?‡‡?ł≈ Ë√

   ÆrN.UN.

Íc�« o?:b???²�« s?Ž …œU???L�« Ác?¼ vC???²???I????LÐ VZU????F¹ ô

rO????�???ł dD?š ÍœU???Hð …—Ëd????{ U???N???²????C???²???Z« d????OÐ«bð t?ð—dÐ

 ÆW¾O³�« Ë√ dA³�« …UOŠ Ë√ sH��« s.√ œbN¹ qłUŽË

—UM?¹œ n�√ W?zU???. s?. W????.«d???G?Ð VZU‡?‡‡?F¹ ∫∫∫∫    98    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

s?. q< ©Ãœ 1Æ000Æ000)—U?M¹œ Êu????????O?K. v?�≈  ©Ãœ 100 Æ000)

 ÆÁöŽ√ 57 …œUL�« ÂUJŠ√ n�Uš

¨W?OzU?C??I�«  U?FÐU?²?L�« sŽ d?EM�« iGÐ ∫∫∫∫    99    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

Ë√ Íd?×??³�« jÝu�UÐ Ë√ h�??AÐ —d?C�« ‚U?×�≈ W?�U?Š w:

f‡?L????š v�≈ ©1® WM?‡Ý s. f?‡³????×�U?Ð VZU‡?F¹ ¨ P????AML?�UÐ

©Ãœ 2 Æ000Æ000)—UM¹œ w½u??OK. s. W??.«d??GÐ Ë  «uMÝ ©5®

n�U???š s?. q< ©Ãœ 10Æ000Æ000)—UM?¹œ sO¹ö???. …d??A???Ž v�≈

V?� p�– s?Ž r?−½Ë ¨Êu?½U???????I?�« «c¼ s?. 57 …œU???????L?�« ÂUJ?Š√

WF{U��« ÁUOL�« w:  U?ZËd×L�« s. Z¹e. Ë√  UZËd×.

Æ Ídz«e−�« ¡UCIK�

©2®  sO‡²MÝ …b‡‡L� f‡‡³?×�UÐ V‡‡ZUF¹ ∫∫∫∫ 100    …………œœœœUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����««««

¨©Ãœ 500Æ000)—U‡?‡M¹œ n�√ W?zU‡L???�‡L???š U‡?¼—b??Z W?‡.«d???GÐË

ÁU????????????O????????????L?�« w?: U?Ðd????????????�?ð „d??ð Ë√ ⁄d?‡?:√ Ë√ v?‡?‡??.— s?. q?<

W??F???{U??��« d???×??³�« ÁU???O??. w: Ë√ ¨W???O??:u??−?�« Ë√ W??O??×?D��«

¨…d??ýU???³??. d???O??ž Ë√ …d???ýU??³???. W??H??B?Ð ¨Ídz«e??−?�« ¡U??C???IK�

—«d?{ù« w: U??NKŽU?Hð Ë√ U??N�u?F?H??. V³?�?²¹ œ«u??. Ë√ …œU?L�

Ë√ ¨Ê«u??O???×�« Ë√  U??³M?�« Ë√ ÊU??�½ù« W??×???BÐ U??²??ZR???. u�Ë

ÆWŠU³��« oÞUM. ‰ULF²Ý« hOKIð v�« p�– ÍœR¹

¨—«d???IÐ U???NÐ U???Šu??L???�???. VB�« W???OK?L??Ž ÊuJ?ð U??.b?MŽ

 U??O??C??²??I??. Âd??²?×?ð r� «–≈ ô≈ …d??I??H�« Ác¼ ÂUJŠ√ o?³Dðô

 Æ—«dI�« «c¼

ÂuJ?×?????L�« v?KŽ ÷d?????Hð Ê√ p?�c?????< W????L?J×?????L?�« sJ?L¹

 ÆwzUL�« jÝu�« Õö�≈ tOKŽ

Ë√ w.— v‡‡KŽ d?OÐ«b?²�«Ë   U‡‡Ðu?IF�« f‡?‡H½ o‡‡³Dð

Ë√ W?????O‡?×D?��« ÁU?????O?‡L?�« w: W?‡.U¼ W?‡O?????L?JÐ  U?‡¹U?????H?½ „dð

¡U?????C?????IK?� W????F?????{U?????��« d?????×?????³�« ÁU?????O?????. w?: Ë√ ¨W‡‡?O?????:u?????−�«

Æd×³�« ·UH{ vKŽË TÞ«uA�« w: p�c<Ë ¨Ídz«e−�«

ffff....UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWHHHHMMMMBBBBLLLL����««««        UUUU����ÝÝÝÝRRRRLLLL����UUUUÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

U¼—d??×¹ d?{U??×?LÐ  U??H�U??�?L�« X³??¦ð ∫∫∫∫ 101    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

¨sO²��½ w: W?¾O³�« uA²H.Ë WOzUC?I�« WÞdA�« ◊U³{

q?O?????????????<Ë v?�≈ Èd?????????????š_«Ë w?�«u??�« v?�≈ U????????????L??¼«b????????????Š≈ q??Ýd?ð

ÆW¹—uNL−�«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

Y×??³�U?Ð Ã—U??��« w: Êu¹dz«e??−�« W?K�UMI�« n?KJ¹

q< lL?łË d×?³�« W¹UL?×Ð WIKF?²L�« ÂUJŠ_«  U?H�U�?. sŽ

U??N??žöÐ≈Ë ¨ U??H?�U??�??L�« Ác¼ w³J?ðd??. nAJ�  U??.u?KF??L�«

 ÆsOOMFL�« ¡«—“u�«Ë W¾O³�UÐ nKJL�«d¹“uK�

ssss....UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWWOOOO....UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

Êu½U?I?�« «c¼ ÂUJŠ_ W?H?�U?�?. q< X?³?¦ð ∫∫∫∫ 112 …………œœœœUUUU????LLLL����««««

…uZ U?N� d{U×?. VłuLÐ t?IO³D²� …c?�²?L�« ’uBM�« Ë

Æ U³Łù«

q?ł√ w: ¨Êö?D?³�« W?KzU?Þ X?×ð d???????{U??????×??????L?�« qÝd?ð

q?O???????<Ë v�≈ U?¼d?¹d???????×?ð s. U???????.u?¹ ©15® d???????A???????Ž W??????�???????L???????š

 Æd._UÐ wMFL�« v�≈ p�c<Ë W¹—uNL−�«

03≠83 r?Z— Êu??½U??????????????I??�« ÂU?J??Š√ v?G??K?ð ∫∫∫∫ 113    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

d¹«d?³: 5 o:«uL�« 1403 ÂUŽ w½U?¦�« lOÐ— 22 w: Œ—RL�«

ÆW¾O³�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë 1983 WMÝ

Êu?½U??????I�« o?O??????³?D²?� …c??????�??????²???????L�« ’u??????B?M?�« vI??????³?ð

’uB?M�« dA½ W¹U?ž v�≈ ‰uF?HL�« W¹—U?Ý ÁöŽ√ —u<c?L�«

w: p�–Ë ¨Êu½U?I�« «c¼ w: UN?OKŽ ’uBML�« W?OL?OEM²�«

Æ «dNý ©24® s¹dAŽË  WFÐ—√ “ËU−²¹ ô qł√

…b?¹d????????−?�« w?: Êu?½U????????I?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫ 114    …………œœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒO?Þ«d?????I??????L¹Òb?�« WÒ¹d?z«e?????−?�« WÒ¹—u?????N??????L?????−?K� W??????ÒO?????L‡?‡ÝÒd?�«

ÆWÒO³FÒA�«

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1424    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU????????¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    13    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????....    05    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUU????ZZZZ

ÊÊÊÊuuuu????½½½½UUUU????????????????????ZZZZ    ssss???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????????CCCC????????????????????²²²²????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????OOOO½½½½uuuu????¹¹¹¹    14    oooo????::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆ©©©©„„„„««««————bbbb²²²²ÝÝÝÝ««««®®®®    2003    WWWWMMMM��������    wwwwKKKKOOOOLLLLJJJJ²²²²����««««    WWWWOOOO����UUUULLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

lOÐ— 14 w: ŒÒ—R?L�« 37 œb?F�« ≠ W?OL?Ýd�« …b¹d?−�«

Æ2003 WMÝ uO½u¹ 15 o:«uL�« 1424 ÂUŽ w½U¦�«

∫ 19 dD��« ≠ ©lÐUð® ©Ã® ‰Ëb−�« ≠ 8 ∫ W×HB�« ≠

 öÐU?I?. ¢ bM³�« w: œ—«u�« 2.000.000 mK³?. qIM¹ ≠

 «œU???L???²???Ž« mK?³??. ¢ ‰Ë_« œu???L???F?�« s. ¢ 2003 WM?Ý  U???³¼

Æ¢Z.U½d³�«  UBOšdð mK³.¢ w½U¦�« œuLF�« v�« ¢ l:b�«

Æ© dOOGð ÊËbÐ wZU³�« ®

    ””””œœœœUUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

————««««dddd{{{{____««««    ssss....    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����UUUUÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

d?N?ý√ ©6® W?²??Ý …b?L� f?³?×�UÐ VZU??F¹    ∫∫∫∫    107    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s. q< ©Ãœ 50Æ000® —UM¹œ n�√ Êu?�?L?š U¼—bZ W?.«d?GÐË

Ê«u??Ž_« U?N??Ý—U?L¹ w²�« W??³??Z«d?L�«  U??OKL?Ž Èd??−?. ‚U??Ž√

«c?¼ ÂUJ?Š√  U??????H?�U??????�??????. W?M¹U??????F??????.Ë Y?×??????³?�UÐ Êu???????HK?JL?�«

 ÆÊu½UI�«

©2® s?O?????²M?Ý …b?????L?� f³??????×�U?Ð VZU?????F?¹    ∫∫∫∫    108    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

s. q< ©Ãœ 200 Æ000)—UM¹œ  n?�√ U??²zU??. U¼—b??Z W??.«d??GÐË

’u?BML�« hO?šd²�« vKŽ ‰u?B?×�« ÊËœ UÞUA½ ”—U?.

 ÆÁöŽ√ 73 …œUL�« w: tOKŽ

llllÐÐÐÐUUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwAAAAOOOOFFFFLLLL����««««    ————UUUUÞÞÞÞùùùù««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××ÐÐÐÐ    WWWWIIIIKKKKFFFF²²²²LLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

W?zU????????????. U?¼—b?‡?Z W????????????.«d?‡?G?Ð V?ZU????????????F?¹ ∫∫∫∫ 109     …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

d??.√ Ë√ l{Ë s. q< ©Ãœ 150Æ000®—UM¹œ n?‡�√ Êu‡�??L??šË

W????²????:ô Ë√ W‡?²‡:ô Ë√ «—U????N????ý≈ ¨—«c????Ž≈ b????FÐ v?IÐ√ Ë√ l?{uÐ

’u???BML�« …—u?E‡×???L�« l‡?Z«u??L?�«Ë s‡<U???._« w: W???O‡K³???Z

Æ ÁöŽ√ 66 …œUL�« w: UNOKŽ

 «—U?N?ýù« œbŽ q¦?LÐ W?.«d?G�« V�?×ð ∫∫∫∫    110    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

  ÆWH�U�L�« Ÿu{u. WOK³I�«  U²:ö�«Ë   U²:ö�« Ë

    llllÐÐÐÐUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUUHHHH����UUUU����LLLL����««««    WWWWMMMM¹¹¹¹UUUUFFFF....ËËËË    YYYY××××³³³³����««««

WÞd???A�« Ê«u???Ž√ Ë ◊U??³???{ v�≈ W??:U???{≈ ∫∫∫∫    111    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 «¡«d???łù« Êu?½U???Z ÂUJŠ√ —U?Þ≈ w: sO?K.U???F?�« W???OzU???C????I�«

 U?O?Šö?B�« —UÞ≈ w: W?³?Z«d?L�«  UDKÝ «c?<Ë ¨W?Oz«e?−�«

q¼R?¹ ¨tÐ ‰u????L????F????L?�« l¹d????A????²?�« Vłu????LÐ r?N� W?�u????�????L�«

«c¼ ÂU?JŠ√  U?????H?�U?????�?????. WM?¹U?????F????L?Ð Ë Y×?????³?‡‡?�UÐ ÂU?????O?????I?‡‡?K�

 ∫ Êu½UI�«

21 …œU???L�« w: ÊË—u???<c???L�« Ê«u???Ž_«Ë Êu???Hþu???L�« ≠

 ¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½UZ s. UNOK¹ U.Ë

 ¨W¾O³�« uA²H. ≠

W???????H?K?JL?�« …—«œû?�  W???????O?M?I???????²?�« „ö???????Ý_« u???????H?þu???????. ≠

 ¨W¾O³�UÐ

¨ WO½bL�« W¹UL×�« Ê«uŽ√ Ë ◊U³{ ≠

¨ W¹d×³�« ÊËRA�« u:dB². ≠

 ¨T½«uL�« ◊U³{ ≠

¨ TÞ«uA�« WÝ«d×� WOMÞu�« W×KBL�« Ê«uŽ√ ≠

¨WOMÞu�« W¹d×³�« sHÝ œ«uZ ≠

¨ W¹d×³�« …—Uýù« W×KB. uÝbMN. ≠

 ¨W�ËbK� WFÐU²�« —U×³�« rKŽ sHÝ œ«uZ ≠

w?LK?F?�« Y×???????³�« b???????N??????F??????L?Ð Êu??????O?M?I??????²?�« Ê«u??????Ž_« ≠

¨—U×³�« ÂuKŽ Ë wMI²�«Ë

Æ„—UL−�« Ê«uŽ√ ≠



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««23 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

‰ÒË√ w: ŒÒ—R?????L�« 03≠01 rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

2001 WMÝ XA??ž 20 o:«u??L�« 1422 ÂU??Ž W???O½U??Ò¦�« ÈœU???L??ł

¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oÒKF²L�«Ë

27 w: ŒÒ—R????L�« 19≠01 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?:«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

¨UN²�«“≈Ë UN²³Z«d.Ë  U¹UHM�« dOO�²Ð oÒKF²L�«Ë

27 w: ŒÒ—R????L�« 20≠01 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?:«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

¨W.«b²�L�« t²OLMðË rOKZù« W¾ON²Ð oÒKF²L�«Ë

19 w: ŒÒ—R????L�« 10≠03 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 o:«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

W???????O????????LM?²?�« —UÞ≈ w?: W?‡?¾???????O???????³?�« W?‡¹U????????L???????×?Ð oÒ‡?K?F???????²???????L?�«Ë

¨W.«b²�L�«

¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐË ≠

∫∫∫∫        ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

bŽ«uI�« b¹b?×ð v�≈ d._« «c¼ ·bN¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÂU?E?M?�« «c??????????<Ë …Òd??????????×?�« o?ÞU?M??L?�« r?J?×?ð w?²?�« W??????????Ò.U??????????F?�«

Ác¼ w: …e?−ML�«  «—UL?¦²?Ýô« vKŽ oÒ³DL�« ÍeO?H×?²�«

ÆoÞUML�«

…œÒb????×????.  «¡U????C????: w?¼ …Òd????×�« o?ÞUM?L�« ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Êu½U????Z s. 2 …ÒœU???L?�« Âu???N???H????LÐ ¨w<d????L???−�« r?OKZù« s?L???{

 UÞU??A½ U?N??O??: ”—U?Lð YO??Š ¨Áö?Ž√ —u??<c??L�« „—U?L??−�«

W‡F??{U‡š w?¼Ë ¨ U‡.b??š r¹b‡Ið Ë√ ØË W‡?¹—U?−ðË W??O??ŽUM�

Æd‡‡._« «c‡¼ w: UNOKŽ ’uBML�« ÂU‡‡JŠú�

«c¼ w?: t???OK?Ž ’u???BM?L�« ÂUE?M�« oÒ³?D¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

oÞU?ML?�« w: U?¼e????−M?¹ w²�«  «—U?????L????¦????²????Ýô« vK?Ž d????._«

ÆrOI. dOž Ë√ rOI. ÍuMF. h�ý Òq< …Òd×�«

¨Íc?O?HMð Âu?Ýd?LÐ …Òd?×�« W?I?DML�« Q?AMð ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

œÒb???×¹ ¨…—U???−???Ò²�UÐ n?ÒKJL�« d?¹“u�« s. Õ«d???²???Z« vKŽ ¡U?MÐ

U??N???²??ŠU??�??.Ë U???NðU½ÒuJ?.Ë U¼œËb??ŠË w:«d???G??−�« U‡?‡‡N??F???Zu??.

hÒšd?????L�«  UÞU????A?M�« ¨¡U????C????²?????Zô« bMŽ ¨«c????<Ë U?¼d????O????ÝË

ÆUNO: UN²Ý—UL.

Ë√ U??O?K< ¨ÒrCð …Òd???×�« W??I?DML�« X?½U??< «–≈ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

w: rO?EM²�«Ë l¹d???A??²�« vI??³?¹ ¨«—UD. Ë√ ¡UMO???. ¨U??Oze??ł

Ë√ W?????O?????¾?????:d????L?�«  UÞU?????A?M�«Ë W?????ÒOM?Þu�« „ö?????._« ‰U?????−?????.

ÒÂU?????N????L?�« Òh�?¹ U????L?????O?????: U????L?????ÒO????Ý ôË s?O?????I????³?D. W?¹—UD?L�«

ÆWÒO.uLF�« WDK��«  UOŠö� WÝ—ULLÐ WKBÒ²L�«

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????????????łłłł    19    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    02    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    dddd????????....√√√√

oooo????ÞÞÞÞUUUUMMMM????LLLL����UUUU????ÐÐÐÐ    ooooKKKK????FFFF‡‡‡‡????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????OOOO����uuuu????¹¹¹¹    19    oooo????::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆ…………dddd××××����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

124Ë 122 ÊUðÒœU??L�« U??L??ÒO??Ý ô ¨—u?²??ÝÒb�« vK?Ž ¡UMÐ ≠

¨tM.

Í– 4 w: ŒÒ—R????L�« 62≠66 rZ— d????._« vC????²????I????LÐË ≠

oÒKF²L�«Ë 1966 WMÝ ”—U. 26 o:«uL�« 1385 ÂUŽ WÒ−×�«

¨WÒOŠUO��« s<U._«Ë oÞUML�UÐ

20 w?: ŒÒ—R??????L?�« 59≠75 r?Z— d??????._« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 o:«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

26 w: ŒÒ—R????L�« 07≠79 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹ 21 o?:«u?????????L?�« 1399 ÂU?????????Ž ÊU?????????³?????????F?????????ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨„—UL−�« Êu½UZ sÒLC²L�«Ë

9 w: ŒÒ—R?????L�« 10≠81 rZ— Êu?½U????I?�« vC?????²????I?????LÐË ≠

1981 W?M?Ý u?????????O?�u?¹ 11 o?:«u??????????L?�« 1401 ÂU??????????Ž ÊU?????????C??????????.—

¨WÒO³Mł_« WK.UF�« bO�« qOGA²Ð oÒKF²L�«Ë

21 w: ŒÒ—R????L�« 11≠83 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²L�«Ë 1983 WMÝ uO�u¹ 2 o:«uL�« 1403 ÂUŽ ÊU?C.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WÒOŽUL²łô«  UMO.Q²�UÐ

‰ÒË√ w: ŒÒ—R??L�« 02≠89 rZ— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

oÒKF??²??L�«Ë 1989 WMÝ d¹«d??³??: 7 o:«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� WÒ.UF�« bŽ«uI�UÐ

19 w: ŒÒ—R????L�« 10≠90 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 14 o?:«u?????????????L?�« 1410 ÂU????????????Ž ÊU????????????C????????????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨÷dI�«Ë bIM�UÐ oÒKF²L�«Ë

26 w: ŒÒ—R????L�« 11≠90 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 21 o?:«u?????????????L?�« 1410 ÂU????????????Ž ÊU????????????C????????????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨qLF�«  UZöFÐ oÒKF²L�«Ë

14 w: ŒÒ—R????L�« 30≠90 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰ÒË√ o:«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨WÒOMÞu�« „ö._« Êu½UZ sÒLC²L�«Ë

dddd‡‡‡‡‡‡‡‡««««ËËËË√√√√



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 24
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

W?????¾?????O?????N�« ÊuJ?ð ô  W�U?????×?�« Ác¼ w?:Ë ÆÍdz«e?????−?�« ÂUE?M�«

 U??L¼U??�??L�« l:b?Ð sO??.eK. Âb??�??²??�??L�«Ë W??.b??�??²??�??L�«

Ædz«e−�UÐ wŽUL²łô« ÊULC�« w:  U<«d²ýô«Ë

w?²�«  «—U?????L??????¦?????²?????Ýô« Êu?‡J?ð Ê√ V−?¹ ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

”ËƒdÐ sO?LOI?L�« dO?ž Êu¹uMFL�« ’U‡�?ý_« U‡¼e‡−M¹

…d???ÒF??�???L�« ·d‡ÒB?K� W‡K?ÐU‡I�«  ö???L??F?�« WDÝ«uÐ ¨‰«u???._«

U?½u½U?????Z X?³?????¦¹ Íc?�« d‡?z«e‡?−�« p?M?Ð ·dÞ s?. U?????O?????L?????Ý—

Æb‡L²F. Í—U‡−ð pMÐ UN²³¦¹ Ë√  öLF�« Ác¼ œ«dO²Ý«

sO?L?OI?L�« sO¹uMF?L�« ’U?�?ý_« sJL¹ ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

WK?L?????FÐ …d?????×?�« oÞU?ML?�« w: ‰«u?????.√ ”Ëƒ— —U?????L?????¦?????²?????Ý«

¨·d???BK� qÐU???I�« —UM?¹b�UÐ Ë√ q‡?‡¹u??×???²K�  W?KÐU??Z W???O??³?Mł√

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë l¹dA²K� UI³Þ ¨W�U×�« V�Š

w?: ‰«u?????._« ”Ëƒ—  U??????<d??????Š l?C?????�?ð ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

r?OK?Zù«Ë W???????I?DM?L?�« Ác?¼ sO?Ð Ë√ …Òd???????×?�« W???????ID?M?L�« q?š«œ

ÂU?E½ v?�≈ ¨w?M?Þu�« »«d????????²�« Ã—U???????š l?. Ë√ ¨w?<d???????L???????−?�«

Æ…Òd×�« oÞUML�UÐ Ò’U��« ·dÒB�«

…Òd?????×�« W?????ID?ML�« w?: W¹—U?????−????²?�«  ö????.U?????F?????L�« Òr?²ð

pM?Ð ·dÞ s. …d????ÒF????�???.Ë jI????: ·d????BK� W?KÐU????Z  ö???L????FÐ

Ædz«e−�«

…Q?AML?�«  U?�?ÝR?L�« œ—u?²??�ðË —Òb?Bð ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

h?M??�« V?K??� w?: v??Žb?ð w?²??�« ¨…Òd??????????????×??�« W??????????????I?D??M?L??�« w?:

W.U?Z≈ UN.eK²?�ð lzUCÐË  U.b?š ¨W¹d×Ð ¨¢ÊuK.UF?²L�«¢

w<d???L??−?�«Ë wzU??³???−�« ÂUE?M�« V�???Š Ád??O???ÝË ŸËd??A???L�«

¡UM¦?²?ÝUÐ ¨d._« «c?¼ w: œb×?L�« Ò’U?��« ·d?ÒB�« ÂUE½Ë

Òq�ð w²�« lzU?C?³�«Ë ¨W?IKD. W?H?BÐ W?ŽuML?L�« lzU?C?³�«

W??×?ÒB�« Ë√ w?‡.u?L??F�« s._«Ë ÂU?‡F�« ÂUEM�U?Ð Ë√ ‚ö‡š_UÐ

w²�« b??Ž«u??I�« n�U??�ð w²?�« Ë√ ¨sO?²??O??.u??L??F�« W?:U?EM�«Ë

rO?EM²�«Ë l?¹d??A???²K� U???I??³Þ p?�–Ë W¹dJH?�« W??OJ?KL�« rJ?×ð

ÆULNÐ ‰uLFL�«

sO?K.U????F????²???L?�« b¹Ëeð  U????OK?L????Ž lC????�ð ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

 U????.b????��«Ë lK?��U?Ð …Òd???×?�« W????ID?ML�« w?: s¹b????ł«u????²????L�«

…—U?????????−?????????Ò²?�« r?OE?M?²?� ¨w?<d?????????L?????????−?�« r?O?KZù« s?. U?????????Zö?D?½«

wzU??³?−?�« ÂUEMK� p�c??<Ë ¨·d??ÒB�« W?³??Z«d??L�Ë W??ÒO?ł—U??��«

Æd¹bB²�« vKŽ oÒ³DL�« w<dL−�«Ë

l?K?�?�« n¹d?????????B?ð “ËU????????−????????²?¹ Òô√ V?−?¹ ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

r?OK?Zù« w: …Òd?????×?�« W?????I?DM?L�« s?Ž …—œU?????B?�«  U?????.b?????�?�«Ë

ÒqJ� ÂuÝd�« Ã—Uš ‰ULŽ_« rZ— s. %50 W³�½ w<dL−�«

Æ U.b��« Ë√ ØË lK�K� Z²M.

rO?EMð v?�≈ w<d???L???−�« r?OKZù« w?: Ÿu???O???³�« l?C???�ð

l:œ v�≈Ë ¨U?L?N?Ð ‰u?L?F?L�« ·d?B�«Ë W?O?ł—U??��« …—U?−?²�«

Æœ«dO²Ýô« bMŽ WÒI×²�L�« ÂuÝd�«Ë ‚uI×�«

¡U????ŽË vK?Ž …Òd????×�« W????ID?ML?�«  e????−½√ «–≈ ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÒÊS?: ¨WO?L?OKZù«  U?ŽUL?−�« Ë√ W�ËÒb�« W?OJKL� lÐU?ð Í—UI?Ž

w?²�« ©w?½U?????³?????L�«Ë w?{«—_«® W¹—U?????I??????F�« „ö?????._« l?O?????L?????ł

„ö._« sL{ nÒMB?ð …Òd×�« WIDML�« Ác¼ UNO?KŽ qL²Að

w: …œÒb??×??L?�« ◊Ëd??A�« o:Ë W�ËÒb?K� W??ÒO??.u??L??F�« W??ÒO?MÞu�«

ÈœU?L?ł 14 w: ŒÒ—R?L�« 30≠90 rZ— Êu½U?I�« s. 31 …ÒœU?L�«

1990 W?M?Ý d???????³????????L???????�?¹œ ‰ÒË√ o?:«u???????L?�« 1411 ÂU???????Ž v?�Ë_«

ÆWÒOMÞu�« „ö._« Êu½UZ sÒLC²L�«Ë

4 …ÒœU?L�« w: …œÒb?×?L�« ÂUJŠ_« …U?Ž«d?. l. ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Í—U??I??Ž ¡U??ŽË vKŽ U??C¹√ …Òd??Š W??IDM?. W??.U??Z≈ sJL¹ ¨Áö??Ž√

¨’U??š ÍuMF??. Ë√ wF??O?³Þ h?�?ý ¨W?K.U?< W??ÒOJK?. ¨U?NJ?KL¹

Æ¢qG²�L�«¢ vŽb¹

sŽ …ÒœU????L�« Ác?¼ oO????³D?ð  U???O????H????O???<Ë ◊Ëd????ý œÒb????×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ

…Òd??×�« W??IDML�« ‰ö??G??²?Ý« “U??O??²?.« `?ML¹ ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

V−¹ …ËU?ð≈ qÐU??I???. ¨¢qG??²??�???L�«¢ vŽb¹ Íu?MF??.  h�???A�

◊Ëd?????A?�« V�??????Š ¨W?????ÒOM?Þu�« „ö??????._« …—«œ≈ Èb� U?????N??????F?????:œ

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ œÒb×ð w²�«  UOHOJ�«Ë

„—U????L?????−�« W????L?E½_ q?G????²????�????L?�« lC?????�¹ ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

w?: U?????N??????OK?Ž ’u?????B?ML?�« q?O?????G??????A?????²?�« p�c??????<Ë ·d?????B?�«Ë

Æ…Òd×�« WIDML�« w: sOIÒ³DL�« rOEM²�«Ë l¹dA²�«

 «—U?L??¦?²?ÝôU?Ð `¹d?B?²�« Òr?²¹ Ê√ V−¹ ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W??????ÒOM?Þu�« W?�U?????<u?�« Èb� …Òd??????×�« W??????I?DM?L�« w?: …e?????−?ML?�«

w: —u???<c??L�« q?G??²???�??L�« Èb?� «c??<Ë —U???L??¦???²??Ýô« d¹u?D²�

ÆÁöŽ√ 8Ë 7 sOðÒœUL�«

w?: …e?????−M?L�«  «—U?????L??????¦?????²?????Ýô« vH?????F?ð ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Âu??????????ÝÒd?�«Ë V?z«d??????????C?�« l?O???????????L??????????ł s?. …Òd??????????×?�« o?ÞU?M?L?�«

wzU????³????−?�« t????³????ýË wzU????³????−?�« lÐU?D�«  «–  U????ŽU?D²????Zô«Ë

∫ ÁU½œ√ WMÒO³L�« pKð ¡UM¦²ÝUÐ ¨w<dL−�«Ë

 «—U???????O??????�?�UÐ W???????I?ÒKF???????²??????L?�« Âu???????ÝÒd�«Ë ‚u???????I??????×?�« ≠

¨‰öG²ÝôUÐ WKB²L�« dOž WOŠUO��«

w½u½U??I�« ÂUEM�« w?:  U?<«d??²?ýô«Ë  U??L¼U?�??L�« ≠

 ÆwŽUL²łô« ÊULCK�

W?????O??????³M?ł√ W?????O?????�?Mł s?. ‰U?????L??????F�« ÊU?J.S?Ð t½√ d??????O?????ž

w: ô≈ ¨rN?H??Oþuð q³?Z rO?I?L?�« d?O?ž W?H?� vKŽ s?OK�U?×�«

 U???O????ZU???Hðô« w: U????N???OK?Ž ’u???BM?. W???H�U???�????. ÂUJŠ√ W?�U???Š

wŽUL²łô« ÊULC�« Ê«b?O. w: q¦L�UÐ WK.UFLK� WOzUM¦�«

U‡?‡N????O�≈ wL????²M¹ w?²�« ‰ËÒb?‡‡�« l?. dz«e???−?�« s. W????F???ÒZu????L�«

dOž dš¬ wŽUL²?ł« ÊUL‡‡{ ÂUE½ —U‡‡O²š« ¨‰U‡‡LF�« ¡ôR¼



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««25 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????????????łłłł    19    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    03    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    dddd????????....√√√√

ÆÆÆÆWWWW����::::UUUUMMMMLLLL����UUUUÐÐÐÐ    ooooKKKKFFFF‡‡‡‡²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    19    oooo::::««««uuuuLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

124Ë 122  ÊUðÒœU??L�« U??L??ÒO??Ýô ¨—u?²??Ýb�« vK?Ž ¡UMÐ ≠

¨tM.

22 w: Œ—R?????L�« 278≠65 r?Z— d?????._« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

1965 W?M?Ý d??????????³???????????L??????????:u?½ 16 o?:«u??????????L?�« 1385 ÂU??????????Ž V?ł—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨wzUCI�« rOEM²�« sLC²L�«Ë

18 w: Œ—R?????L�« 154≠66 r?Z— d?????._« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sLC?²L�«Ë 1966  WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L�« 1386 ÂUŽ d?H�

¨rÒL²L�« Ë ‰ÒbFL�« ¨WO½bL�«  «¡«dłù« Êu½UZ

18 w: Œ—R?????L�« 155≠66 r?Z— d?????._« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 o:«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rL²L�« Ë ‰bFL�«  ¨WOz«e−�«   «¡«dłù«  Êu½UZ

18 w: Œ—R?????L�« 156≠66 rZ— d?????._« vC?????²????I?????LÐ Ë ≠

sLC²L�«Ë 1966  WMÝ uO½u¹  8 o:«uL�« 1386 ÂUŽ dH�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½UZ

20 w?: Œ—R??????L?�« 58≠75 r?Z— d??????._« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 o:«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

20 w?: Œ—R?????L�« 59≠75 r?Z— d?????._« vC??????²?????I?????L?Ð Ë ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 o:«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

5 w: Œ—R????L�« 17≠83 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐ Ë ≠

1983  W?M??Ý u?????????????O??�u?¹ 16 o?:«u??????????????L?�« 1403 ÂU??????????????Ž ‰«u?????????????ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ÁUOL�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R?L�« 02≠89 rZ— Êu½U?I�« v?C?²?I?LÐ Ë ≠

oKF?²?L�«Ë 1989  WMÝ d¹«d?³?: 7 o:«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W.UF�« bŽ«uI�UÐ

19 w: Œ—R??L�« 10≠90 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐ Ë ≠

1990 W?M?Ý  q?¹d?Ð√  14 o?:«u??????????L?�« 1410 ÂU???????????Ž ÊU??????????C???????????.—

¨rÒL²L�« Ë ‰ÒbFL�« ¨÷dI�« Ë  bIM�UÐ  oKF²L�«Ë

27 w: Œ—R??L�« 22≠90 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐ Ë ≠

oKF?²L�«Ë 1990  WMÝ XA?ž 18 o:«u?L�« 1411 ÂUŽ Âd?×.

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨Í—U−²�« q−��UÐ

23 w: Œ—R?????L�« 06≠95 rZ—  d?????._« v?C????²?????I?????LÐ Ë ≠

1995 W?M?Ý d?¹U?M?¹  25 o?:«u??????????L?�« 1415 ÂU??????????Ž ÊU???????????³??????????F??????????ý

¨W�:UML�UÐ  oKF²L�«Ë

W�u???³??I??L�« l?‡‡zU??C???³�« Êu‡‡?Jð Ê√ s‡‡?JL¹ ∫∫∫∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sO?Ð q¹u?????×?ð Ë√ ‰“U‡?‡M?ð Ÿu????{u?????. …Òd‡?‡×?�« W?????ID?ML?�« w:

Æ…Òd×�« WIDML�« w: s‡‡¹bł«u². sOK.UF².

W??.b??�??²??�???L�« W??¾??O??N�« ÕÒd??B?ð Ê√ V−¹ ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÍË– d??OÞQ??²�« w.b??�??²??�??.Ë sO??OM?I??²�« sO??.b??�??²??�??L�UÐ

bM?Ž …Òd??×�« W???ID?ML�« w: s?OK.U???F�« W???O??³?Mł_« W???ÒO??�M?−�«

`�UB. p�cÐ mÒK³¹ Íc�« WIDML�«  qG²�. Èb� ¨rNHOþuð

ÆUOLOKZ≈ WÒB²�L�« qOGA²�«

V½U?ł_« sO?.b?�?²?�?L�«Ë s?¹d?ÒO?�?L�« W?.U?Z≈ lC?�ð

w: U????N????OKŽ ’u????BM?L�«  U????OK?JA�« ÂU????Lðù r?¼d???Ý√ «c????<Ë

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë l¹dA²�«

w?F‡?¹d??????A?ð  r?‡‡?J?Š Òq< s?Ž dE?M?�« ÒiG?Ð ∫∫∫∫    20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

¡«d‡?‡ł_« s?OÐ q?‡L????F?�«  U????Zö????Ž l?‡‡?C????�ð ¨U?????H�U????�?????. d????š¬

qL??Ž œu?I??F� …Òd?Š W??IDM. w: s¹b??ł«u?²??L�« sOK.U??F?²??L�«Ë

ÆsO:dD�« sOÐ W¹d×Ð W.d³.

ÂU?JŠ_ W???????F??????{U???????š W??????O?MÞu?�« W?K.U???????F�« b???????O�« v?I??????³?ð

W?????O?????ŽU?????L?????²?????łô« ¡U????³?????Ž_« ‰U?????−?????. w?: wM?Þu�« l?¹d?????A?????²�«

ÆwŽUL²łô« ÊULC�«Ë

W??ÒO???�M−�« ÍË– ’U???�??ý_« v?KŽ sÒO??F???²¹ ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÂUE?M�« d????O????ž ÊU?????L????{ ÂUE?½ ÊË—U????²????�¹ s?¹c�« W????O????³?Mł_«

wŽU???L???²???łô« ÊU???L???C?�« W???¾???O¼ v�≈ «u???.Òb???I¹ Ê√ Íd?z«e???−�«

Æ»U�²½ô« ÂbŽ VKÞ WÒB²�L�«

o?¹dÞ s?Ž …ÒœU?????L?�« Ác¼ o?O?????³?D?ð  U?????O??????H?????O??????< œÒb?????×?ð

ÆrOEM²�«

Êu?Ý—U?L?¹ s¹c�« ÊuK.U?F??²?L�« b?O?H??²?�¹ ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

’u???BM?L�«  U½U???L???C�« s?. …Òd??×?�« W???IDM?L�« w: rN?KL???Ž

 U?????O????ZU?????H?ðô« w:Ë tÐ ‰u?????L?????F????L?�« l¹d?????A?????²�« w?: U????N?????O?KŽ

w:Ë  «—U?????L?????¦?????²?????Ýö� W?�œU?????³?????²?????L�« W¹U?????L?????×?K� W?????O?zUM?¦�«

 «—U??L???¦??²??Ýô« ÊU???L??C� ·«d?Þ_« …œÒb??F??²???L�«  U??O??ZU???Hðô«

Ædz«e−�« UNOKŽ XZÒb� w²�«  UŽ«eM�« W¹u�ðË

¨d?._« «c¼ ÂUJŠ√ oO?³Dð  UO?H?O< œÒb?×ð ∫∫∫∫    23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ ¨WłU×�« bMŽ

W?ÒO?L?Ýd�« …b¹d?−�« w: d?._« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    24    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 26
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

 ∫ wðQ¹ ULÐ d._« «c¼ ÂuNH. w: bBI¹        ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

U‡¹√ Íu‡‡MF?. Ë√ wFO³?Þ h�ý q< ∫∫∫∫    WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡����????ÝÝÝÝRRRRLLLL����««««    ≠≠≠≠    √√√√

 U‡?ÞU????A?½ ¨W‡?‡L?z«œ W‡?‡H?????BÐ ”—U?‡‡?L¹ t‡?‡²?????F????O?????³?Þ X‡½U?????<

¨ U.b��« Ë√ l¹“u²�« Ë√ ÃU‡²½ù«

WOMFL�«  U?.b��« Ë√ lK�K� ‚uÝ q< ∫∫∫∫    ‚‚‚‚uuuu��������««««    ≠≠≠≠    »»»»

U¼d?³?²?F¹ w²�« pKð «c?<Ë  W?�?:UMLK�  …b?O?I?.  U?Ý—U?L?LÐ

V³????�?Ð  U????L????O????Ýô¨ W????O????C¹u????F?ð Ë√ WK?ŁU????L????. pK?N????²????�????L�«

¨t� XB???B??š Íc�« ‰U??L??F??²???Ýô«Ë  U¼—U??F??Ý√Ë U??N?ð«e??O??L??.

U??N??O???:  U??�??ÝR??L?�« ÷d??Fð w²?�« W??O??:«d??G???−�« W??ID?ML�«Ë

¨WOMFL�«  U.b��« Ë√ lK��«

sÒJL?ð w²�« W??O??F???{u�« w¼    ∫∫∫∫    WWWWMMMMLLLL????????OOOO????????????NNNN����««««    WWWW????????OOOO????????FFFF????????{{{{ËËËË        ≠≠≠≠    ÃÃÃÃ

w: W¹œU?B??²?Z« …u?Z e?<d?. v?KŽ ‰u?B?×�« s. U?. W??�?ÝR?.

tO: WOKF: W�:UM. ÂUOZ WKZdŽ UN½Qý s. wMFL�« ‚u��«

b??Š v�≈ …œd???HM.  U??:d???B??²Ð ÂU??O???I�« W??O½U?J.≈ U??N??O?DFð Ë 

¨UNO½uL. Ë√ UNMzUÐ“Ë√ ¨UNO�:UM. ¡«“≈ d³²F.

W???Zö??F?�« w¼ ∫∫∫∫    WWWW¹¹¹¹œœœœUUUU????????????BBBB????????????²²²²????????????ZZZZôôôô««««    WWWW????????????OOOO????????????FFFF????????????³³³³????????????²²²²����««««    WWWW????????????OOOO????????????FFFF????????????{{{{ËËËË    ≠≠≠≠    œœœœ

q¹b?Ð qŠ U????. W???�????ÝR???L?� U???N????O????: ÊuJ¹ ô w?²�« W¹—U????−????²�«

U?N{d?Hð w²�« ◊ËdA�UÐ b?ZUF?²�« i:—  œ«—√ «–≈ Ê—UI?.

ÆU½ÒuL.Ë√ U½uÐ“ X½U< ¡«uÝ Èdš√ W�ÝR. UNOKŽ

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    WWWW����::::UUUUMMMMLLLL����««««    ∆∆∆∆œœœœUUUU³³³³....

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

————UUUUFFFFÝÝÝÝ____««««    WWWW¹¹¹¹ddddŠŠŠŠ

l?K?��« —U????????F????????Ý√ …d???????Š W????????H????????B?Ð œb???????×?ð     ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

 ÆW�:UML�« bŽ«uZ vKŽ «œUL²Ž«  U.b��«Ë

ÂU?????F�« √b?????³?????L�« W�Ëb?�« b?????ÒO????I?ð Ê√ sJ?L¹ ¨ t?½√ d????O?????ž 

5 …œU????L?�« w: …œb????×?????L�« ◊Ëd????A?�« o:Ë —U?????F????Ý_« W¹d?????×�

ÆÁU½œ√

 U???.b??��«Ë l?K��« —U???F??Ý√ sO?MIð sJ?L¹     ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Vłu??LÐ ¨w?−?O?ð«d??²??Ý« lÐUÞ  «– W�Ëb�« U?¼d??³?²??F?ð w²�«

 ÆW�:UML�« fK−.  Í√— cš√ bFÐ ÂuÝd.

s. b?????×K?� W????OzU?M¦?????²????Ý« d????O?Ð«bð –U?????�ð« sJ?L¹ U?????L????<

U??N???ŽU??H?ð—« W�U??Š w?: —U??F??Ý_« b?¹b??×ð Ë√ —U???F??Ý_« ŸU???Hð—«

Ë√ WŁ—U?????< Ë√ ‚u?????�K?�d????O?Dš »«dD?{« V³?????�Ð ◊d?????H?????L�«

sO?F?.  ◊U?A½ ŸUDZ qš«œ s?¹u?L?²�« w: WM.e?.  UÐu?F?�

 «—UJ²?Šô«  ôUŠ w: Ë√ WMO?F. W?O:«d?Gł W?IDM. w: Ë√

ÆWOFO³D�«

Âu?Ýd?. Vłu?L?Ð W?OzUM¦?²?Ýô« d?OÐ«b?²?�« Ác¼ c?�?²ð

fK?−????.  Í√— c???š√ b????FÐ d????N????ý√ ©6® W????²????Ý U¼U????B????Z√ …b????L�

ÆW�:UML�«

Œ—RL�« 01≠98 rZ— ÍuCF�« Êu½U?I�« vC²ILÐ Ë ≠

1998 W?MÝ u?¹U???????.  30 o?:«u???????L?�« 1419 ÂU????????Ž d???????H????????� 4 w?:

t????L????OE?Mð Ë  W?�Ëb�« fK?−????.  U????�U????B????²???šU?Ð oK?F????²????L�«Ë

¨tKLŽË

Œ—R‡?L�« 03≠2000 r?‡‡?Z— Êu‡?½U‡?I�« v?‡C??????²?????I?????L?Ð Ë ≠

X?‡‡?A???????ž  5  o?:«u???????L?�« 1421 ÂU?‡?Ž v‡?�Ë_« ÈœU?‡?‡?L‡?‡?ł 5 w?‡:

b¹d?³�UÐ W?IKF?²?L�« W.U?F�« b?Ž«u?I�« œÒb?×¹ Íc�« 2000 W‡MÝ

¨WOJKÝö�«Ë WOJK��«  ö�«uL�UÐ Ë

27 w: Œ—RL�« 06≠2000 rZ— Êu½UI�« vC?²ILÐ Ë ≠

2000 WM?Ý d????³?????L?????�¹œ  23 o:«u?????L�« 1421 ÂU????Ž ÊU?????C????.— 

ÊUðœUL�« U?LOÝ ô ¨2001 WM�� WO�UL�« Êu½U?Z sLC²L�«Ë

¨tM. 33 Ë 32

11 w: Œ—R??L�« 10≠01 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐ Ë ≠

2001 W?MÝ  u??????O�u?¹ 3 o?:«u?????L�« 1422 ÂU??????Ž w?½U??????¦?�« lO?Ð—

¨rłUML�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

‰ÒË√ w: Œ—R?????L�« 04≠01 rZ— d?????._« vC????²????I?????LÐ Ë ≠

2001 WMÝ  XA??ž 20 o:«u??L�« 1422 ÂU??Ž W?O?½U?¦?�« ÈœU?L??ł

W¹œU??B??²?Zô« W??O??.u??L?F?�«  U?�??ÝR??L�« rOE?M²Ð oKF??²??L�«Ë

¨UN²B�ušË U¼dOO�ðË

27 w: Œ—R??L�« 18≠01 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐ Ë ≠

2001 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 12 o?:«u?????L�« 1422 ÂU?????Ž ÊU??????C?????.—

W???�???ÝR???L?�« W???O???Zd???²� w?N???O???łu???²�« Êu?½U???I�« sL???C????²???L�«Ë

¨WDÝu²L�«Ë …dOGB�«

Í– 2 w: Œ—RL�« 01≠02 rZ— Êu½UI�« vC?²ILÐ Ë ≠

2002 W?M?Ý  d?¹«d????????³?????????: 5 o?:«u?????????L?�« 1422 ÂU?????????Ž …b????????F?????????I?�«

¨ «uMI�« WDÝ«uÐ “UG�« l¹“uð Ë ¡UÐdNJ�UÐ oKF²L�«Ë

20 w: Œ—R??L�« 11≠02 rZ— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐ Ë ≠

2002  W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 24 o?:«u???????L?�« 1423 ÂU????????Ž ‰«u???????ý

…œU?L?�« U?L??O?Ý ô ¨2003 WM�� W??O�U??L�« Êu½U??Z sL??C?²??L�«Ë

¨tM. 102

¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐË  ≠

∫∫∫∫    tttt‡‡‡‡‡‡‡‡BBBB½½½½    wwww‡‡‡‡‡‡‡‡ððððüüüü««««dddd....____««««    ————bbbb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡BBBB¹¹¹¹        

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡³³³³����««««

WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡JJJJŠŠŠŠ√√√√

◊Ëdý b¹b×ð v?�≈ d._« «c¼ ·bN¹     ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U??Ý—U???L??. q< ÍœU???HðË ‚u??��« w?: W??�??:U?ML�« W??Ý—U???L??.

¨W¹œU??B??²?Zô«  U??F??O??L?−??²�« W??³??Z«d??. Ë W?�??:UML?K� …b??ÒO?I??.

·Ëdþ s?O???�????×ðË W¹œU????B???²????Zô«  W???O�U????F???H?�« …œU¹“ b????B???Z

ÆsOJKN²�L�« WAOF.

ÃU????²½ù«  U?ÞU???A?½ vK?Ž d???._« «c?¼ o³?D¹    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

U????NÐ Âu????I¹ w?²�«  pK?ð U???N????O????: U???L?Ð  U???.b????�?�«Ë l¹“u????²�«Ë

—UÞ≈ sL???{ Ã—bMð ô X½U???< «–≈ ¨Êu??O??.u??L??F?�« ’U??�??ý_«

o:dL?�« ÂUN. ¡«œ√ Ë√ W?.UF�« WDK��«   U?OŠö?� WÝ—U?L.

ÆÂUF�«



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««27 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

Ë√ W??O??ZU?Hð« Ë√ «d?Ðb?. ö??L??Ž Ë√ U??. U?ZU??Hð« Ê√ ¨t?� W?.b??I??L�«

¨Áö????Ž√ 7 Ë 6 sO?ðœU????L?�« w: …œÒb????×????. w?¼ U????L????< W?????Ý—U????L????.

ÆtKšbð wŽb²�ðô

ÂUJ?Š√ s. …œU???H???²???Ýô« VKÞ r?¹b???Ið  U???O???H???O???< œb???×ð

  ÆÂuÝd. VłuLÐ WIÐU��« …dIH�«

¨Áö????Ž√ 7 Ë 6 sO?ðœU???L�« ÂU?JŠ_ lC????�ð ô    ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

h?½ oO??????³?Dð s?Ž W??????−ðU?M�«  U??????Ý—U??????L??????L?�«Ë  U??????ZU?????H?ðô«

Æt� UIO³Dð c�ð« wLOEMð h½ Ë√ wF¹dAð

Ê√ s‡‡?JL¹ w‡²?�«  U??Ý—U??L??L�«Ë  U??ZU??HðôU?Ð hšd¹

Ë√ ÍœU‡B??²??Z«—u?‡Dð v‡�≈ ÍœR?‡‡ð U??N‡½√ U?‡‡NÐU??×??�√ X‡?‡³??¦¹

U???N½Q???ý s. Ë√ ¨q?O???G??A???²?�« sO???�???×ð w: r?¼U???�ð Ë√ w‡M?Ið

e¹e???F??²?Ð WDÝu???²??L?�«Ë …d??O???G??B�«  U???�???ÝR??LK?� ÕU??L???��«

«c¼ s. b???O??H??²??�ð ô Æ‚u??��« w?: W??O??�??:UM²�« U???N??²??O??F??{Ë

q×??. X½U??< w²�«  U??Ý—U??L??L�« Ë  U??ZU?H?ðô« Èu?Ý r?J×�«

ÆW�:UML�« fK−. s. hOšdð

b?Š Ë√ W??�?:UML�« W¹d??×� WKZd?Ž d?³??²?F¹     ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

`L????�¹ Í—U????¦???¾????²???Ý« ¡«d????ý b???I????Ž q< U????NÐ ‰ö????š≈ Ë√ U???N?M.

Æ‚u��« w: l¹“u²�« —UJ²ŠUÐ t³ŠUB�

w: n�??F?²?�« W?�??ÝR?. q< vK?Ž dE×¹      ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

U??N??²??H??BÐ Èd??š√ W??�??ÝR??L?� W??O??F??³??²�« W??O??F??{ Ë ‰ö??G??²??Ý«

ÆW�:UML�« bŽ«uIÐ q�¹ p�– ÊU< «–≈ U½uL. Ë√ U½uÐ“

∫ w: ’uB��« vKŽ n�F²�« «c¼ q¦L²¹

¨wŽdý —d³. ÊËbÐ lO³�« i:— ≠

¨ÍeOOL²�« Ë√ Â“ö²L�« lO³�« ≠

¨UO½œ WOL< ¡UM²ZUÐ ◊ËdAL�« lO³�« ≠

¨v½œ√ dF�Ð lO³�« …œUŽSÐ Â«e�ù« ≠

q.U??F??²??L�« i:— œd??−??L� W¹—U??−??²�« W??Zö?F?�« lDZ ≠

¨…—d³. dOž W¹—U−ð ◊ËdA� ŸuC��«

l:U?M. w?GK?¹ Ë√ qK?I¹ Ê√ t½Q?????ý s. d?????š¬ qL?????Ž q< ≠

Æ‚uÝ qš«œ W�:UML�«

W????Ý—U?????L????. Ë√ —U????F????Ý_« ÷d?????Ž dE?×¹     ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««

W½—U?I. sOJKN?²?�LK� wH?�Fð qJ?AÐ WC?H�?. lOÐ —UF?Ý√

X‡?‡½U????< «–≈ ¨o‡?‡¹u????�????²�«Ë q?‡¹u????×????²�«Ë ÃU????²½ù« nO?�UJ?²Ð

ÍœRð Ê√ sJ?L¹ Ë√ ·b??Nð  U??Ý—U??L???L�« Ë√ ÷Ëd‡F�« Ác?‡‡¼

‰ušb�« s. UNðU?łu²M. bŠ√  WKZdŽ Ë√ W�?ÝR. œUFÐ≈ v�≈

Æ‚u��« v�≈

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW����::::UUUUMMMMLLLLKKKK����    …………bbbbOOOOIIIILLLL����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««

…dÐb???L�« ‰U??L???Ž_« Ë  U??Ý—U???L??L�« d?E×ð    ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

U??.bMŽ W??OML??C�« Ë√ W?×?¹d?B�«  U??ZU??Hðô«Ë  U??O?ZU??Hðô«Ë

Ë√ W??�?:U?ML�« W¹d??Š WKZd??Ž v�≈ ·b??Nð Ê√ sJL¹ Ë√ ·b??Nð

¡e???ł w: Ë√ ‚u???��« f?H½ w: U???NÐ ‰ö???šù« Ë√ U???N?M. Òb???×�«

∫ v�≈ w.dð U.bMŽ ULOÝô¨tM.  Íd¼uł

W????Ý—U?????L????. w?: Ë√ ‚u????��« w?: ‰u????šb?�« s. Òb?????×�« ≠

¨UNO: W¹—U−²�«  UÞUAM�«

Ë√ o¹u?�?²�« c:U?M. Ë√ ÃU²½ù« W?³?Z«d?. Ë√ hOKIð ≠

¨wMI²�« —uD²�« Ë√  «—UL¦²Ýô«

¨s¹uL²�« —œUB. Ë√ ‚«uÝ_« ÂU�²Z« ≠

‚u????�?�« b????Ž«u????Z V?�????Š —U????F?????Ý_« b¹b????×?ð WK?Zd????Ž ≠

¨UN{UH�½ùË√ —UFÝ_« ŸUHð—ô lMDBL�« lO−A²�UÐ

 U??.b???��« fHM?� W??¾??:UJ?²??. d??O???ž ◊Ëd??ý oO???³Dð ≠

l:U?M. s. r?N???.d????×?¹ U???L????. ¨sO?¹—U???−????²�« ¡U????<d????A�« ÁU????−ð

¨W�:UML�«

r?N�u?????³?????I?� ¡U?????<d?????A�« l?. œu?????I?????F�« Â«d?Ð≈ ŸU?????C?????š≈ ≠

œu??I???F�«  Ác¼ Ÿu??{u???LÐ WK� U???N� fO�  W???O??:U??{≈  U???.b??š

ÆW¹—U−²�«  ·«dŽ_« V�Š Ë√ UN²FO³Þ rJ×Ð ¡«uÝ

W??????O??????F??????{Ë sŽ Z?ðU?½ n�??????F?ð q< d?E×?¹     ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

U????N?M. ¡e?????ł vK?Ž Ë√ U????N� —U?J²?????Š« Ë√ ‚u????��« v?KŽ W?ML?????O¼

∫ bBZ

W????Ý—U?????L????. w?: Ë√ ‚u????��« w?: ‰u????šb?�« s. b?????×�« ≠

¨UNO: W¹—U−²�«  UÞUAM�«

Ë√ o¹u?�?²�« c:U?M. Ë√ ÃU²½ù« W?³?Z«d?. Ë√ hOKIð ≠

¨wMI²�« —uD²�« Ë√  «—UL¦²Ýô«

¨s¹uL²�« —œUB. Ë√ ‚«uÝ_« ÂU�²Z« ≠

‚u????�?�« b????Ž«u????Z V?�????Š —U????F?????Ý_« b¹b????×?ð WK?Zd????Ž ≠

¨UN{UH�½ôË —UFÝ_« ŸUHð—ô lMDBL�« lO−A²�UÐ

 U??.b???��« fHM?� W??¾??:UJ?²??. d??O???ž ◊Ëd??ý oO???³Dð ≠

l:U?M. s. r?N???.d????×?¹ U???L????. ¨sO?¹—U???−????²�« ¡U????<d????A�« ÁU????−ð

¨W�:UML�«

r?N�u?????³?????I?� ¡U?????<d?????A�« l?. œu?????I?????F�« Â«d?Ð≈ ŸU?????C?????š≈ ≠

œu??I???F�«  Ác¼ Ÿu??{u???LÐ WK�  U???N� fO� W???O??:U??{≈  U???.b??š

ÆW¹—U−²�« ·«dŽ_« V�Š Ë√ UN²FO³Þ rJ×Ð ¡«uÝ

¡UMÐ ¨W?�??:UML�« fK−?. k?Šö¹ Ê√ sJL¹     ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 U.uKFL�« v�≈ «œUM²Ý«Ë WOMFL�«  U�ÝRL�« VKÞ vKŽ
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

h?šd¹ Ê√ W??????�?????:U?ML?�« fK?−?????. s?JL?¹     ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

d¹“u�« Í√— cš√ b?FÐ ¨qKF. —d?ILÐ tC?:d¹ Ë√ lOL?−²�UÐ

Æ…—U−²�UÐ nKJL�«

o:Ë lO??L?−??²�« W??�?:UM?L�« fK−??. q³?I?¹ Ê√ sJL¹ Ë

ÆW�:UML�« vKŽ lO?L−²�« —UŁ¬ nOH�ð U?N½Qý s. ◊Ëdý

Âe?²Kð Ê√ l?O‡‡L?−?²K� W?‡‡½uJL�«  U?�?‡‡ÝR?L�« s‡‡J?L¹ U?L?< 

—U‡‡Ł¬ n?‡‡O?H??�ð U??N‡‡½Q??ý s.   «b?N??F‡²Ð U??N?�??H½ ¡U??IKð s.

ÆW�:UML�« vKŽ l‡‡OL−²�«

fK−?. ÂU.√ lO?L−?²�« i:— —«d?Z w: sFD�« sJL¹

ÆW�Ëb�«

W??????OK?L?????Ž »U??????×??????�√ c?????�??????²¹ Ê√ s?JL?¹ ô    ∫∫∫∫    20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

‰ö?š ¨t?O: W?F?ł— ô lO?L?−²?�«  qF−¹ d?OÐbð Í√ l?OL?−?²�«

ÆW�:UML�« fK−. —«dZ —ËbB� …œb×L�« …bL�«

«–≈ ¨U??OzU???IKð W??.uJ?×�« hšdð Ê√ s?JL¹    ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

s. V?KÞ vK?Ž ¡UMÐ Ë√ ¨p?�– W???.U????F�« W???×?KB???L?�« XC????²???Z«

s. i‡:— q‡‡×. ÊU< Íc�« lOL?−²�UÐ  ¨WOMFL�« ·«dÞ_«

d?¹“u�« d?¹d???????I?ð v?K?Ž ¡UM?Ð  p?�–Ë ¨ W‡?�???????:U?M?L?�« f‡?K?−???????.

wMF?L�« ŸUDI�« t?F?³?²¹ Íc�« d¹“u�«Ë …—U?‡−²?�UÐ nKJL�«

ÆlOL−²�UÐ

 UOKLFÐ hO?šd²�« VKÞ ◊Ëdý œb×ð     ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆÂuÝd.  VłuLÐ tðUOHO<Ë lOL−²�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW����::::UUUUMMMMLLLL����««««    ffffKKKK−−−−....

W?D?K?Ý W?????????.u?J?×?�« f?O?z— Èb?� Q?????????A?M?ð ∫∫∫∫    23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

l²L²ð  ¨¢W�?:UML�« fK−.¢hM�« VK� w: vŽbð W¹—«œ≈

Æw�UL�« ‰öI²Ýô« Ë WO½u½UI�« WOB�A�UÐ

Ædz«e−�« WM¹b. w: W�:UML�« fK−. dI. ÊuJ¹

©9® W?F??�ð s. W?�??:UML�« fK−??. ÊuJ²¹    ∫∫∫∫    24    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

∫ WOðü«  U¾H�« ÊuF³²¹ ¡UCŽ√

¨W�Ëb�« fK−. w: öL?Ž Ë√ ÊöLF¹  ©2® Ê«uCŽ ≠    1

W?H??BÐ W?³??ÝU?×??L�« fK−??. w: Ë√ U?OKF?�« W?LJ×??L�« w: Ë√

¨—UA²�. Ë√ ÷UZ

s?L???????{ s?. ÊË—U???????²????????�¹ ¡U????????C???????Ž√ ©7® W???????F????????³???????Ý ≠    2

Ë√ W??????O½u?½U??????I�« U??????N?ð¡U?????H?J?Ð W?????:Ëd??????F??????L�«  U??????O??????B??????�?????A?�«

l?¹“u????????²�«Ë W????????�????????:U?M?L�« ‰U????????−????????. w?: Ë√ W?¹œU???????B????????²????????Zô«

Õ«d?²??Z« vKŽ ¡UM?Ð —U?²?�?¹ u?C??Ž rNML?{ s?. „ö?N??²?Ýô«Ë

ÆWOKš«b�UÐ nKJL�« d¹“u�«

ÆWLz«œ  WHBÐ rNHzUþË fK−L�« ¡UCŽ√ ”—UL¹

9 Ë 8 sO?ðœU?????L�« ÂUJ?ŠQÐ  ‰ö?????šù« ÊËœ   ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

◊d?????ý Ë√ W?????O?????ZU????H?ð« Ë√ Â«e?????²�« q?< qD?³¹ ¨d?????._« «c?¼ s.

Vłu?LÐ  …—uE?×?L�«  U?Ý—U?L?L�« Èb?ŠSÐ oK?F?²¹ Íb?ZU?Fð

 ÆÁöŽ√ 12 Ë 11 Ë 10 Ë 7 Ë 6 œ«uL�«

U?N?OKŽ  ’u?BML�«  U?Ý—U?LL�«d?³?²?Fð      ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

…bOI.  U?Ý—UL. ÁöŽ√ ¨12 Ë 11Ë  10 Ë 7 Ë 6 œ«uL�«  w:

ÆW�:UMLK�

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

 WWWW¹¹¹¹œœœœUUUUBBBB²²²²ZZZZôôôô««««        UUUUFFFFOOOOLLLL−−−−²²²²����««««

∫ «–≈ d._« «c¼ ÂuNH. w: lOL−²�« r²¹  ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

s. WKI?²�?. X½U<  d?¦<√ Ë√ ÊU?²�?ÝR. X−?.b½« ©1

¨q³Z

rN�  s?O??O??F???O??³Þ ’U??�???ý√ …b??Ž Ë√ h�??ý q?B??Š ©2

…bŽ Ë√ W�ÝR. XKBŠ Ë√ ¨qZ_« vKŽ W�ÝR.  vKŽ –uH½

Ë√  U??�??ÝR??. …b??Ž Ë√ W??�??ÝR??. W??³??Z«d??. vKŽ  U??�??ÝR??.

o¹dÞ sŽ ¨…d??ýU??³?. d??O?ž Ë√ …d??ýU??³?. W??H?B?Ð ¨U?NM. ¡e??ł

s. d�UMŽ ¡«d?ý o¹dÞ sŽ Ë√ ‰UL�« ”√— w: rN?Ý√ cš√

 ¨Èdš√ WKOÝË ÍQÐ Ë√ bIŽ VłuLÐ Ë√ W�ÝRL�« ‰u�√

W??Lz«œ W???H??BÐ ÍœRð W??<d???²??A??. W??�??ÝR??. X?¾??A½√ ©3

 ÆWKI²�. W¹œUB²Z« W�ÝR. nzUþË lOLł

W�U×�« w: …—u?<cL�« W³Z«dL�U?Ð bBI¹     ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����«««« 

Êu½U?????Z s?Ž W?????−ðU?M�« W?????³?????Z«d?????L�« ¨Áö?????Ž√ 15 …œU????L?�« s. 2

WOŽULł Ë√ W¹œd: W?HBÐ wDFð Èdš√ ‚dÞ sŽ Ë√ œuIF�«

b?O<_« –u?HM�« WÝ—U?L. W?O½UJ.≈ ¨W?FZ«u�« ·ËdE�« V�?Š

oK?F????²¹ U????L????O????: U?????L????O????Ý ô¨W????�????ÝR????. ◊U????A½ v?KŽ r?z«b�«Ë

∫ wðQ¹ÅULÐ

 UJK²?L. vKŽ ŸUH?²½ô« ‚uI?Š Ë√ WOJKL�« ‚u?IŠ ≠1

¨UNM. ¡eł  vKŽ Ë√ W�ÝR.

U?N‡OKŽ V‡ðd‡²¹ w²�« W?�ÝR?L�« œu?I‡Ž Ë√ ‚uI?Š ≠ 2

W?‡O???????ŠU?½ s?. W‡?�???????ÝR???????L?�« …e??????N?‡?ł√ v?‡K?Ž b?‡O???????<_« –u?‡?HM?�«

ÆUNð«—«dZ Ë√ UNðôË«b. Ë√ U‡NKO‡JAð

”U?????????�?????????L?�« t?½Q?????????ý s. l?O?????????L?????????−?ð q?< ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

W?�??ÝR?. WML?O¼ W??O?F?{Ë  e¹e??F?²Ð U?L??O?ÝôË ¨W?�?:U?ML�UÐ

fK?−???. v?�≈ tÐU???×????�√ t???.b????I¹ Ê√ V?‡‡−?¹ ¨U???. ‚u?‡‡Ý v?KŽ

ÆdNý√ ©3® WŁöŁ qł√ w: tO: X³¹ Íc�« W�:UML�«

¨Áö?‡??‡?Ž√ 17 …œU?‡??‡?L??�« ÂU?‡?‡??J?Š√ o?‡??‡?³??D?ð     ∫∫∫∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????LLLL????����««««

• 40 ‚u‡H¹ b‡Š o‡OI×ð v‡�≈ w.d?‡¹ lO‡L−²�« ÊU‡< U‡LK‡<

‚u?????Ý w: …e?????−M?L�«  U?¹d????²?????A?????L�«Ë√  U?‡F?????O????³?????L?‡‡?�« s.

ÆWMOF.



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««29 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

v�≈ U¹—u?CŠ W?�?:UML�« fK−?. lL²?�¹ ∫∫∫∫    30    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

w²?�« Ë t??O�≈ W???Žu??:d???L�« U¹U???C??I?�« w: W??O?MF??L?�« ·«dÞ_«

Ác¼ sO??F?ð Ê√ sJL¹ Ë  Æp�c?Ð …d??<c??. r¹b??Ið U??N??OK?Ž V−¹

Í√ l. Ë√ U??N??O?.U??×??. l. d??C?×?ð Ë√ U?NM?Ž ö?¦??L??. ·«dÞ_«

ÆÁ—U²�ð h�ý

n?K?J?L?�« d?¹“u?�« q?¦??????????L?????????. Ë W??????????O?M?F??????????L?�« ·«d?Þú?�

W��½ vKŽ ‰uB×�« Ë nKL�« vKŽ ŸöÞô« oŠ …—U−²�UÐ

ÆtM.

VK?DÐ Ë√ tM?. …—œU???³???L?Ð ¨fO?zd�« sJ?L¹  ¨t½√ d????O???ž

 «b?M?²??????????�?????????L?�« r?O?K?�?ð i?:— ¨W??????????O?MF??????????L?�« ·«d?Þ_« s?.

¨W�U?×?�« Ác¼ w:Ë ÆWMN?L?�« W¹d?�Ð fLð  w²?�« ozUŁu�«Ë√

sJL¹ ôË nKL�« s.  ozUŁu�«Ë√  «bM²�L�« Ác¼ V×�ð

v?K?Ž U????????�????????ÝR?????????. W????????�????????:U?M?L?�« f?K?−????????. —«d????????Z Êu?J?¹ Ê√

ÆnKL�« s. WÐu×�L�« ozUŁu�«Ë√  «bM²�L�«

Ád?OÝ Ë W?�?:UML�« fK−?. rOEMð œb?×¹ ∫∫∫∫    31    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆÂuÝd. VłuLÐ

—u??ł√ ÂUE½ Ë w?ÝU??Ý_« Êu½U??I�« œb??×¹     ∫∫∫∫    32    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆÂuÝd. VłuLÐ W�:UML�« fK−. ¡UCŽ√

sL{ W�:UML�« fK−?. WO½«eO. q−�ð    ∫∫∫∫    33    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆW.uJ×�« fOz— `�UB. WO½«eO. »«uÐ√

w?�???????O?zd?�«d????????.ü« u¼ W????????�????????:U?ML?�« f?K?−???????. f?O?z—

Æ·dB�UÐ

W?.U?F�« b?Ž«u?IK� W?�?:UML?�« fK−?. W?O½«e?O?. lC?�ð

 ÆW�Ëb�« WO½«eO. vKŽ WI³DL�« dOO�²K�

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW����::::UUUUMMMMLLLL����««««    ffffKKKK−−−−....        UUUUOOOOŠŠŠŠöööö����

–U?�ð« WDK�Ð W?�:U?ML�« fK−. l?²L?²¹     ∫∫∫∫    34    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

U???LK< Ë√ t?M. …—œU???³???LÐ  Í√d�« ¡«bÐ≈ Ë Õ«d???²???Zô«Ë —«d???I�«

s. d????OÐb?ð Ë√ qL????Ž Í√ Ë√ W�Q????�????. Í√ w: ¨p?�– tM. V?KÞ

w: U?N??F?O??−?Að Ë W?�??:UMLK� s�??×�« d?O??��« ÊU?L??{ t½Q?ý

Âb???FMð w²?�« ◊U??A?M�«  U???ŽUDZ Ë√ W???O??:«d???G???−�« oÞUM?L�«

t??O??: U??L?Ð U??N??O??: …—uD?²??. d??O??ž ÊuJ?ð Ë√ W??�??:UML?�« U??N??O??:

ÆW¹UHJ�«

Ë√ d?O?³š ÍQÐ W?�?:UML�« fK−?. sO?F?²?�¹ Ê√  sJL¹

Æ U.uKF. r¹bIð t½UJ.UÐ h�ý Í√ v�≈ lL²�¹

W????????H?K?J?L?�« `?�U????????B?????????L�« s?. V?K?D?¹ Ê√ t?MJ?L?¹ U?????????L????????<

Ë√ oOI?×ð Ë√ W³?Z«d. Í√ ¡«d?ł≈ W¹œUB²?Zô«  UI?OI?×²�UÐ

Ã—bMð w?²�« U¹U??C???I�UÐ W???IKF??²???L�« qzU??�???L�« ‰u??Š …d???³??š

Æt�UB²š« sL{

fOzd�« VzU½ Ë fK−?L�« fOz— sO?F¹  ∫∫∫∫    25    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

fLš …bL�  wÝUz— ÂuÝd?. VłuLÐ ÊËdšü« ¡UCŽ_« Ë

Æb¹b−²K� WKÐUZ  «uMÝ ©5®

ÆUN�H½ ‰UJý_UÐ rN.UN. vNMðË

ÂU?Ž sO?.√ W??�?:UML�« fK−?. Èb?� sO?F¹  ∫∫∫∫    26    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆwÝUz— ÂuÝd. VłuLÐ ÊË—dI.Ë

ö¦L?. Ë t� ö¦L.  …—U−?²�UÐ  nKJL�« d¹“u�« sOF¹

 Æ—«dZ VłuLÐ W�:UML�« fK−. Èb�  UO:U{≈ 

ÊËœ W??�??:UML�« fK−??.  ‰U??G??ý√ w: ¡ôR¼ „—U??A¹Ë

ÆX¹uB²�« w: o×�« rN� ÊuJ¹ Ê√

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW����::::UUUUMMMMLLLL����««««    ffffKKKK−−−−....    ddddOOOOÝÝÝÝ

U¹uM?Ý «d¹d?I?ð W?�??:UML?�« fK−??. l:d¹    ∫∫∫∫    27    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

f?Oz— v?�≈ Ë  W?????O?????F?¹d?????A?????²?�« W?????¾??????O?????N?�« v�« t?ÞU?????A½ s?Ž

Æ…—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�« v�≈ Ë W.uJ×�«

 UDK�?�« v�≈ t?G??OK³ð s. d??N?ý b??FÐ d¹d??I?²?�« sKF¹

W???????O???????L??????Ýd?�« …b?¹d??????−?�« w?: d???????AM?¹Ë ÆÁö???????Ž√ …—u???????<c??????L?�«

U??L???< ÆW??O???³??F???A�« W??OÞ«d???I??L?¹b�« W¹dz«e???−�« W¹—u???N??L???−K�

s. WK?O?ÝË Í√ w?: tM.  U??łd??�?²??�??.Ë√ tK< Ád??A½ s?JL¹

ÆÈdš_« ÂöŽù« qzUÝË

W???�???:UML�« f?K−???. ‰U???L??Ž√ v?KŽ ·d???A¹ ∫∫∫∫    28    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Ë√ tÐU?O?ž W�U?Š w?: t?HK�¹ Íc�« fOzd�« V?zU½Ë√ fOzd�«

Æt� l½U. ÀËbŠ

W?²Ý —u?C×Ð ô≈ W?�:UM?L�« fK−.  U?�Kł `Bð ô

 ÆqZ_« vKŽ tM. ¡UCŽ√ ©6®

ÆWOMKŽ X�O�  W�:UML�« fK−.  U�Kł

W??????O??????³?Kž_U?Ð W??????�??????:U?ML?�« f?K−??????.  «—«d??????Z c??????�??????²?ð

 u??� ÊuJ¹  «u?�_« œb??Ž ÍËU?�?ð W�U?Š w:Ë ¨W?DO?�??³�«

ÆU×łd. fOzd�«

W�?:UML�« fK−. w: u?CŽ Í√ sJL¹ ô        ∫∫∫∫    29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Ë√ W×KB. UNO: t� W?OCIÐ oKF²ð  W�Ë«b. w: „—UA¹ Ê√

W??ł—b?�« v�≈ WÐ«d??Z W?K� U??N???:«dÞ√ b??Š√ s?OÐ Ë tMO?Ð ÊuJ¹

·«d?Þ_« b????????Š√ q?Ò¦?????????L?¹ Ë√ qÒ¦?????????. b?????????Z ÊuJ?‡?¹Ë√ W?????????FÐ«d?‡?‡?�«

ÆWOMFL�«

ÆwMNL�« d��UÐ W�:UML�« fK−. ¡UCŽ√ ÂeK¹

Í√ l. W????�?????:UML?�« fK?−????. u????C????Ž W????H????OþË v?:UM?²ð

Ædš¬ wMN. ◊UA½



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 30
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

sJL¹ ¨q¦L�UÐ WK.UFL�« √b³. …UŽ«d. l.    ∫∫∫∫    40    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

l. ‰UBðôU?Ð Ë tðU�UB?²š« œËb?Š w: ¨W�:UML?�« fK−.

U¼“u×¹ ozUŁË Ë√  U.uKF. ‰UÝ—≈ ¨WB²�L�«  UDK��«

W???H?KJL?�« W???O????³Mł_«  U?DK�?�« v�≈ ¨U???N????F???L????ł t� sJ?L¹  Ë√

tM. X³?KÞ «–≈  U?�U??B?²??šô« fH½ U??N� w²�« W??�?:U?ML�UÐ

ÆwMNL�« d��« ÊUL{ ◊dAÐ ¨p�–

fH?½ o:Ë ¨W?????�?????:UM?L�« f?K−?????. sJ?L¹        ∫∫∫∫    41    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

vKŽ ¡UMÐ ¨ÁöŽ√ 40 …œUL�« w: UN?OKŽ ’uBML�« ◊ËdA�«

Âu??I¹ Ê√ ¨W??�??:UML?�UÐ W??HKJL?�« W?O??³?Mł_«  UDK�?�«  VKÞ

 U??Ý—U?L??L�« w:  U??I??O?I??×??²�UÐ ¨tM. n?OKJ²Ð Ë√ t??�??HMÐ

ÆW�:UMLK� …bOIL�«

 «¡«d????łù«Ë ◊Ëd????A�« f?H½ s?L????{ oO????I????×????²�« r?²¹

ÆW�:UML�« fK−.  UOŠö� w: UNOKŽ ’uBML�«

41 Ë  40 s?O??ðœU????????????L??�« ÂU?J?Š√ o?³??D?ð ô    ∫∫∫∫    42    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

 UI?OI?×²�«  Ë√  ozUŁu�«  Ë√   U?.uKFL�« X½U?< «–≈ ¨ÁöŽ√

`?�U??????B??????L�U?Ð Ë√ W??????OM?Þu?�«  …œU??????O??????��U?Ð  fL?ð  W?ÐuK?DL?�«

ÆwKš«b�« ÂUF�«  ÂUEM�UÐ Ë√ dz«e−K� W¹œUB²Zô«

q?ł√ s?. ¨W???????�????????:UM?L?�« f?K−????????. s?JL?¹  ∫∫∫∫    43    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

w²�«  U?O??ZU?Hðô« Â«dÐ≈ ¨Áö?Ž√ 41 Ë 40 sOðœU?L�«  oO?³Dð

W??�??:UML?�UÐ W??HKJL?�« W??O??³Mł_«  UD?K��UÐ tðU??Zö??Ž r?EMð

 Æ U�UB²šô« fH½ UN� w²�«

n??ÒK??J??L??�« d??¹“u??�« d?D??�??¹ Ê√ s??J??L??¹    ∫∫∫∫    44    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««

dEM?¹ Ê√ fK−??L�« sJ?L¹Ë ÆW??�??:UML�« fK?−??. …—U??−??²�UÐ

 U?�?ÝR??L�« s. —UDšSÐ Ë√ t?�??H½ ¡U?IKð s. U¹U??C?I�« w:

s. 2 …d?????I????H?�« w: …—u?????<c????L?�«  U????¾?????O?????N�« s?. —UD?šSÐ Ë√

Æp�– w: W×KB. UN� X½U< «–≈ ¨d._« «c¼ s. 35 …ÒœUL�«

 U????Ý—U????L????L?�« X½U????< «–≈ W????�?????:UML?�« fK?−????. dE?M¹

oO?‡³?Dð—U?‡Þ≈ s?L????{ q?šbð t?????O�≈ W?????Žu????:d?????L�« ‰U????L?????Ž_«Ë

v?K??Ž b?M?²?????????????�?ð Ë√ ¨Áö?????????????Ž√  12 Ë 11 Ë 10 Ë 7 Ë 6 œ«u?‡??L?�«

ÆÁöŽ√ 9 …œUL�«

qK?F?????. —«d?????Z Vłu?????L?Ð  fK?−?????L�« Õd?????B?¹ Ê√ sJ?L¹

…—u?<c??L�« lzU??Zu�« Ê√  ÈQð—« U?. «–≈ —UD?šù« ‰u?³?Z Âb??FÐ

W?FMI. d?�UMFÐ W?LŽb?. dO?ž Ë√ t?�UB?²š« sL?{ qšbð ô

ÆW¹UHJ�« tO: ULÐ

ÈËU????Žb�« W????�????:UM?L�« fK?−????. v�≈ l:d?ð Ê√ sJ?L¹ ô

Àb??????×¹ r?� «–≈  «uM?Ý ©3® Àö?Ł U?????N?ðb??????.  “ËU?????−?ð w²?�«

ÆWÐuIŽ Ë√ WM¹UF. Ë√ Y×Ð Í√ UN½QAÐ

WKK?F??. d???.«Ë√ W??�??:U?ML�« fK?−??. c??�???²¹    ∫∫∫∫    45    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

…b????O????I????L�« WM?¹U????F????L�«  U????Ý—U????L????LK?� b???Š l?{Ë v�≈ w?.dð

W??Žu??:d??L?�«  U??HKL�«Ë i?z«d??F�« ÊuJð U??.b?MŽ W??�??:UM?LK�

Æt�UB²š« s. ¨UNÐ u¼ —œU³¹ w²�« Ë√ tO�≈

q< w?: t¹√— W???�????:UML�« f?K−???. Íb????³¹     ∫∫∫∫    35    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

¨p�– tM?. W?.u?J×�« X³KÞ «–≈ W??�??:UML?�UÐ j³ðdð W�Q??�??.

ÆW�:UML�«  ôU−. w: Õ«d²Z« q< Íb³¹Ë

lO?????{«u‡?L�« w?‡: U‡?C‡?‡¹√ Ád?‡‡O?????A????²????�?ð Ê√ s‡?‡J?L¹ Ë

W‡¹œU??B‡?²??Zô«  U‡¾‡‡?O?N?�«Ë W‡OK×??L?�«  U‡ŽU??L??−�« U‡N?‡‡�??H½

W?OÐU?IM�«Ë W?OMN?L�«  U?O?F?L?−�«Ë  U?�?ÝR?L�«Ë W‡O�U?L�«Ë

ÆsOJKN²�L�«  UOFLł «c<Ë

q< w?: W????�?????:UM?L�« fK?−????. —U?????A????²?????�¹ ∫∫∫∫    36    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Ã—b¹ Ë√ W?????�?????:UM?L�U?Ð  WK� t?� wL?????OE?Mð  h?½ ŸËd????A?????.

∫ ’uB��« vKŽ UN½Qý s. dOÐ«bð

‰u?šœ Ë√ ¨U?. ◊U?A½ Ë√ U?. WM?N?. W?Ý—U?L?. ŸU?C?š≈ ≠

¨rJ�« WOŠU½  s. œuOZ  v�≈  ¨U. ‚uÝ

Ë√ o?ÞU?M?L?�« i?F?Ð w?: W?¹d??????????B??????????Š Âu??????????Ý— l?{Ë ≠

¨ UÞUAM�«

ÃU?²?½ù«  UÞU?A½ W??Ý—U?L?L� W??�U?š ◊Ëd??ý ÷d?: ≠

¨ U.b��« Ë  l¹“u²�«Ë

◊Ëd???ý Ê«b???O???. w?: …b???Šu???.  U???Ý—U???L???. b?¹b???×ð  ≠

ÆlO³�«

W???????�??????:U?M?L�« f?K?−???????. Âu??????I?¹ Ê√  s?JL?¹ ∫∫∫∫    37    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W?O?F¹d?A?²�« ’u?BM�« oO?³Dð  ◊Ëd?ý ‰u?Š  UI?O?I?×?²Ð

Ác¼ X?²??³Ł√ «–≈Ë  ÆW???�??:U?ML�U?Ð WKB�«  «– W???O??L???OEM?²�«Ë

œuO?Z tOKŽ Vðd²ð ’u?BM�« Ác¼ oO³Dð Ê√  U?IOI?×²�«

q?< d?????ýU?????³?¹ W?????�??????:UM?L�« f?K?−?????. ÒÊS?????: ¨W??????�?????:U?ML?�« vK?Ž

ÆœuOI�« ÁcN� ÒbŠ l{u�  UOKLF�«

Í√— WOzUC?I�«  UN−�« VKDð Ê√ sJL¹     ∫∫∫∫    38    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

WKB²L�« U¹UCI�« W−�UF?. h�¹ ULO: W�:UML�« fK−. 

Vłu?LÐ œÒb?×?. u¼ UL?< W?�?:UMLK� …b?O?IL�«  U?Ý—U?L?L�UÐ

ŸU????L????²????Ýô«  «¡«d????ł≈ b????F?Ð ô≈ t¹√— Íb????³?¹ ôË Æd????._« «c¼

W?????O??????C?????I�« ”—œ b??????Z fK?−?????L?�« ÊU?????< «–≈ ô≈ ¨Í—u?????C?????×?�«

ÆWOMFL�«

¡UMÐ ¨W???�??:UM?L�« fK−???. W??OzU???C??I�«  U???N??−�«  m?K³ð

WK?B�«  «– oO???I???×??²?�« d¹—U???Ið Ë√ d??{U???×???L�« ¨t???³KÞ v?KŽ

ÆtO�≈ WŽu:dL�« lzUZu�UÐ

fK?−?????.  ÂU?????.√  W?????O????C?????Z  l?:dð U?????.b?MŽ    ∫∫∫∫    39    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÊuJ¹ ◊U???A½ ŸUD?IÐ oKF???²ð  W??Ý—U???L??.  ‰u???Š  W??�??:U?ML�«

W??�?�?½ qÝd¹ fK−??L�« ÒÊS??: ¨j³??{ WDKÝ W??³??Z«d??. X×ð

ÆÍ√d�« ¡«bÐù WOMFL�« WDK��« v�≈ nKL�« s.

b?OÞu??²Ð ¨t?.U?N??. —UÞ≈ w: ¨W?�??:UML�« fK−??. Âu?I¹

l.  U?????.uKF????L?�« ‰œU????³ðË —ËU?????A????²�«Ë ÊËU????F????²?�«  U????Zö????Ž

Æj³C�«  UDKÝ
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

W?I?OŁË q< h×?HÐ ÂU?O?I?�« —d?I?L�« sJL¹    ∫∫∫∫    51    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ê√ ÊËœ U????NÐ nK?JL�« W????O????C???I?�« w: oO????I????×???²?K� W¹—Ëd????{

ÆwMNL�« d��« W−×Ð p�– s. lML¹

W?‡?I?‡?‡?O‡?‡?ŁË W?‡?‡?¹√ Âö?????????²?????????ÝU?Ð V?�U?D?‡?‡?¹ Ê√ t?M?‡‡?J?‡?‡?L?¹Ë

 «bM²?�?L�« e?−?ŠË U?N²?F?O?³Þ sJð U?L?N?.Ë  b?łË UL?¦?O?Š

 «bM²?�L�« ·U?C‡‡ðË Æt.U?N‡‡. ¡«œ√ vK‡‡Ž Áb?ŽU‡‡�ð w‡‡²�«

W?¹U?????????N?½ w‡?: l?łd?‡?‡?ð Ë√ d?¹d?????????I????????²?‡?‡?�« v?�≈ …“u?????????−?‡‡?×?????????L?�«

ÆoOI×²�«

W¹—Ëd?C?�«  U?.uKF?L�« q?< —d?I?L�« VKD?¹ Ê√ sJL¹

œÒb???×¹Ë Æd???š¬ h�???ý Í√ Ë√ W???�???ÝR???. Í√ s. t???I???O???I???×???²�

Æ U.uKFL�« Ác¼ UNO: t� rK�ð Ê√ V−¹ w²�« ‰Ułü«

sL??C??²?¹ U??O�Ë√ «d¹d??Ið —d??I???L�« —Òd??×¹  ∫∫∫∫    52    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

fO?z— mK?³¹ ËÆWK?−????�????L�« c????šP????L�« «c????<Ë l?zU????Zu�« ÷d????Ž

d¹“u�« v�≈Ë ¨W?OMF?L�« ·«dÞ_« v�≈ d‡‡¹d?I?²�« f‡‡K−?L�«

 «– ·«d?Þ_« l?O????????L?????????ł v?�≈ «c?????????<Ë …—U????????−?????????²?�U?Ð nK?J?L?�«

w: W?Ðu????²J?.  UEŠö????. ¡«b?Ð≈ rN?MJ?L¹ s¹c?�« ¨W????×K?B????L�«

ÆdNý√ ©3® WŁöŁ “ËU−²¹ ô qł√

U??NÐ ÂU??Z w²�« ŸU??L??²?Ýô«  U??�K?ł ÊuJð  ∫∫∫∫    53    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

t???F????Zu¹ d???C???×????. w: …—d???×????. ¨¡U???C???²???Zô« b?MŽ ¨—d???I????L�«

rN?????C?????:— W�U?????Š w:Ë  ÆrN?????O�≈ l?L????²?????Ý« s¹c?�« ’U????�?????ý_«

ÆdC×L�« w: p�– X³¦¹ lOZu²�«

W½U???F???²???Ýô« rN???O�≈ l?L???²??�?¹ s¹c�« ’U???�???ý_« sJ?L¹

Æ—UA²�LÐ

oO???I???×???²�« ÂU???²???²??š« b?MŽ —d???I???L�« Âu???I¹ ∫∫∫∫    54    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sL?????C????²?¹ W????�?????:UML?�« fK?−????. Èb?� qKF?????. d¹d?????Ið Ÿ«b?¹SÐ

Õ«d²?Z«Ë W³JðdL�«  U?H�U�L�« lłd?.Ë ¨WK−�L�« c?šPL�«

W??O??L??OEMð d??OÐ«bð Õ«d??²??Z« ¨¡U??C??²??Zô« bMŽ ¨«c??<Ë —«d??I�«

ÆÁöŽ√ 37 …ÒœUL�« ÂUJŠ_ UI³Þ

d¹d?I??²�« W?�?:U?ML�« fK−?. fO?z— mK³¹    ∫∫∫∫    55    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

…—U???−????²�UÐ n?KJL?�« d¹“u�« v?�≈Ë W???OM?F???L�« ·«d?Þ_« v�≈

q?ł√ w??: W?Ðu?????????????²?J?.  U??E?Šö?????????????. ¡«b?Ð≈ r??N?M?J??L?‡?‡?¹  s??¹c?�«

W????IK?F????²???L?�« W????�K−?�« a¹—U?ð  p�c????< rN?� œÒb???×?¹Ë ¨s¹d????N????ý

ÆWOCI�UÐ

 U??E???Šö????????????????????????L???�« v??K???Ž ·«d??Þ_« l???K??D???ð Ê√ s??J???L??¹  

W�?Lš q³?Z ¨ÁöŽ√ v�Ë_« …d?IH�« w: …—u?<cL�« WÐu?²JL�«

ÆW�K−�« a¹—Uð s. U.u¹ ©15®dAŽ

WKL²?×L�«  UEŠöL�« w: t¹√— ¡«bÐ≈ —d?IL�« sJL¹

ÆÁöŽ√ v�Ë_« …dIH�« w: …—u<cL�« WÐu²JL�«

U???.≈ W??O?�U??.  UÐu???I???Ž fK−???L�« —d???I¹ Ê√ sJL?¹ U??L???<

Âb?????Ž bM?Ž  U¼œb?????×¹ w?²�« ‰U?????łü« w: U?????.≈Ë  «—u?????: …c?????:U½

Æd.«Ë_«  oO³Dð

U?łd?�²?�?. Ë√ Á—«d?Z d?AMÐ d?.Q¹ Ê√ U?C¹√ tMJL¹ Ë

  ÆtIOKFð Ë√ tF¹“uðË√ tM.

s?. VK?DÐ ¨W??????�?????:U?ML?�« fK?−?????. s?JL?¹    ∫∫∫∫    46    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

d?OÐ«b?ð –U?�ð« ¨…—U?−?²?�UÐ nKJL�« d¹“u�« s?. Ë√ wŽb?L�«

W????�????:UM?LK� …b????O????I????L�«   U????Ý—U????L????L�« s?. Òb????×K� W????²????ZR????.

WK−F²?�L�« ·ËdE�« p�– XC²Z« «–≈ ¨oOI×?²�« Ÿu{u.

…bzU??H� ¨t??Šö?�≈ sJL??. d??O?ž ‚b??×?. —d??{ Ÿu??ZË ÍœU?H??²�

Ác?¼ ¡«d?????ł s. U??????N?????×?�U?????B?????.  d?ŁQð w?²�«  U??????�?????ÝR?????L?�«

W¹œU???B???²??Zô«  W???×KB???L�U?Ð —«d??{ù« b?MŽ Ë√  U??Ý—U???L???L�«

ÆW.UF�«

fK−???. U¼c??�??²¹ w?²�«   «—«d??I�«  m?K³ð    ∫∫∫∫    47    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

WD?Ý«uÐ ¨U?¼c???O????H?M²� W????O?MF????L�« ·«d?Þ_« v�≈ W????�????:UM?L�«

v?�≈ qÝd?ðË Âö?????²?????ÝôUÐ q?�Ë l. t?????O?KŽ v?�u?????. ‰U?????Ý—≈

ÆU¼cOHMð vKŽ dN�¹ Íc�« …—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�«

W??K?zU??Þ X?×??ð  ¨ «—«d???????????????I??�« Ác?¼ s??O???????????????³??ð Ê√ V?−??¹

qÝd???L�«  U??N???−�« ¡U??L???Ý√ p�c??<Ë sF?D�« ‰U??ł¬ ¨Êö?D³�«

Æ UNM¹ËUMŽË  UNðUH�Ë ¨UNO�≈

ÍuM?F????. Ë√ w?F????O?????³Þ h?�????ý q?< sJ?L¹ ∫∫∫∫    48    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

¨W?�??:UMLK� …b??O?I?. W??Ý—U?L??. s. «—d?C?²??. t?�??H½ d?³?²??F¹

W?N?−�« ÂU?.√ Èu?Žœ l:d¹ Ê√ ¨d?._« «c¼ ÂUJŠ√ Âu?N?H?. o:Ë

 ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²K� UI³Þ WB²�L�« WOzUCI�«

…—U??????????−??????????²�U?Ð n?K?J?L?�«d?¹“u?�« d??????????A?M?¹    ∫∫∫∫    49    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

fK?−????. s?Ž …—œU????B?�« W????�?????:U?ML�« ‰U?????−?????. w:  «—«d?????I�«

…d?‡A?M?�« w: d?‡?‡z«e???????−�«  ¡U?‡?‡C???????Z f?K−???????.Ë W??????�???????:U?ML?�«

s‡. Ãd?‡�??²??�?. d?‡A½ s‡J?L¹ U‡L‡?< ÆW‡�??:UMLK?� W??O‡L??Ýd�«

WK?O????ÝË Í√ W?DÝ«u?Ð Ë√ n‡?×????B�« o?‡¹d?Þ s‡?Ž  «—«d‡?I�«

ÆÈdš√ WO.öŽ≈

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ooooOOOOIIII××××²²²²����««««        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłł≈≈≈≈

ÈËUJA�« Ë  U??³KD�« w: —d?I?L?�« oI?×¹ ∫∫∫∫    50    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

U¼bM�¹ w²�« W?�:UMLK� …b?OI?L�«  UÝ—U?LL�UÐ W?IKF²?L�«

Æ W�:UML�« fK−. fOz— tO�≈

¨44 …œU?????L?�« ÂUJ?Š_ U?????I?????³?Þ U?????N?�u?????³?????Z Âb?????Ž ÈQ?ð—« «–≈

Í√dÐ  W?????�????:U?ML?�« fK?−????. p�c?Ð rK?F¹ t?½S????: ¨©3 …d????I?????H�«®

ÆqKF.

◊UA½  UŽUDI� W?FÐU²�« U¹UCI�« w:  oO?I×²�« r²¹

l?. oO??????�?M²?�UÐ  j?³??????{ WD?K?Ý WÐU??????Z— X?×ð W??????Žu??????{u??????.

ÆWOMFL�« WDK��« `�UB.
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

W???O?�U???. WMÝ d????š¬ ‰ö???š dz«e????−�« w: o?I???×???L�« ¨Âu????Ýd�«

Ë√ lO??L??−?²?�« w: ·dÞ w¼ W??�??ÝR?.  q?< b?{ ¨W??L??²??²?�??.

 ÆlOL−²�« WOKLŽ s. X½ÒuJð w²�« W�ÝRL�« b{

Âb??Ž W�U???Š w: W??�??:UM?L�« fK−??. s?JL¹ ∫∫∫∫    62    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

w: U???N??O?KŽ ’u???BML�«  U???.«e???²�ô« Ë√ ◊Ëd???A�« Â«d??²???Š«

v�≈ qBð Ê√ s?JL¹ W??O�U?. W?Ðu?I??Ž —«d?Z≈ ¨Áö??Ž√ 19 …œU?L�«

w: W?????I????I????×????L?�« Âu????Ýd�« d????O????ž s?. ‰U????L????Ž_« r?Z— s.  •5

W?�ÝR?. q< b{ W?L²?²�?. W?O�U. WMÝ d?š√ ‰öš dz«e?−�«

s. X?½uJð w²?�« W??�???ÝR???L�« Ë√ lO???L??−???²�« w: ·d?Þ w¼

ÆlOL−²�« WOKLŽ

ffff....UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    WWWW����::::UUUUMMMMLLLL����««««    ffffKKKK−−−−....        ««««————««««ddddZZZZ    wwww::::    ssssFFFFDDDD����««««        ««««¡¡¡¡««««ddddłłłł≈≈≈≈

WKÐU?Z W?�?:UML?�« fK−?.  «—«d?Z ÊuJð     ∫∫∫∫    63    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

w?: qB?????H?¹ Íc�« d?z«e?????−�« ¡U?????C?????Z f?K−?????. ÂU?????.√ s?FD?K�

d¹“u?�« s. Ë√ W???OM?F???L�« ·«dÞ_« s?. ¨W¹—U???−???²?�« œ«u???L�«

«b?Š«Ë «d?Ný “ËU?−?²¹ ô qł√ w: p�–Ë …—U?−?²�UÐ nKJL�«

w?: sF?D?�« l:d?¹Ë Æ—«d??????I?�«  Âö??????²??????Ý« a?¹—Uð s?. ¡«b??????²?Ð«

ÁöŽ√ 46 …ÒœUL�« w: UNOKŽ ’u?BML�« W²ZRL�«  «¡«dłù«

ÆÂU¹√ ©8® WO½ULŁ qł√ w:

dz«e???−�« ¡U??C???Z fK−???. Èb� sFD?�« vKŽ Vðd???²¹ ô

tÒ½√ d?????O????ž ÆW????�?????:UM?L�« fK?−????.  «—«d????I?� nZu?????. dŁ√ Í√

ô q?‡?ł√ w?‡: ¨d?‡?z«e?????????−?�« ¡U?‡?C????????Z f?‡?K?−?????????. f?Oz— s?J?L?¹

c????O‡?HMð n?‡Zu‡?¹ Ê√ ¨U‡?.u¹ ©15® d????A????Ž W????�????L????š “ËU?????−????²¹

¨ÁöŽ√ 46 Ë 45 sOðÒœU?L�« w: U‡NOKŽ ’u‡BML�« d‡O?Ð«b²�«

p�– w?C?????²????I?ð U?????.bM?Ž W????�?????:U?ML?�« fK?−????. s?Ž …—œU?????B�«

Æ…dOD��« lzUZu�« Ë√ ·ËdE�«

¡U?????????C????????Z f?K?−?????????. ÂU?????????.√ s?FD?�« l?:d?¹ ∫∫∫∫    64    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

·«dÞ√ q³?Z s. W??�?:UML�« fK−?.  «—«d??Z b?{ dz«e?−�«

ÆWO½bL�«  «¡«dłù« Êu½UZ ÂUJŠ_ UI³Þ WOCI�«

q?‡??‡?Ýd??ð ¨ s?F?D??�« Ÿ«b?‡?‡??¹≈ œd?‡??‡?−??????????????L?Ð  ∫∫∫∫    65    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????LLLL????����««««

v?�≈Ë W??????????�??????????:U?M?L?�« f?K?−??????????. f?O?z— v?�≈ t?M?. W??????????�??????????�?½

d?????O?????š_« «c¼ ÊuJ?¹ ô U?????.bM?Ž …—U????−?????²?�UÐ n?KJ?L�«d?¹“u�«

ÆWOCI�« w: U:dÞ

¨W????O????C?????I�« nK?. W????�????:U?ML�« f?K−????. f?Oz— q?Ýd¹

w: dz«e???−�« ¡U??C??Z fK−???. fOz— v�≈ ¨sF?D�« Ÿu??{u??.

ÆdOš_« «c¼ U¼œÒb×¹ w²�« ‰Ułü«

s.  W��½ —d‡‡IL�« —U?A²�L�« q‡‡Ýd¹  ∫∫∫∫    66    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

·«d‡‡Þ√ sO?Ð W�œU?³?²?L�« …b?‡‡¹b?−�«  «b‡M‡?‡²?�?L�« l‡‡?O?L?ł

fO?z— v�≈Ë …—U????−????²�U?Ð nK?JL�« d?¹“u�« v?�≈ ¨W‡‡?O????C????I�«

 UE?Šö?????L�« v?KŽ ‰u?????B?????×�« b?????B????Z W?????�?????:UM?L�« f?K−?????.

ÆWKL²×L�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    …………bbbbOOOOIIIILLLL����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    WWWWIIII³³³³DDDDLLLL����««««        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««

    UUUUFFFFOOOOLLLL−−−−²²²²����««««    ËËËË    WWWW����::::UUUUMMMMLLLLKKKK����

…b‡‡O??I??L�«  U‡Ý—U‡L??L�« v‡K?‡Ž V‡‡ZU??F¹    ∫∫∫∫    56    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡????LLLL‡‡‡‡����««««

14 …œU????????L�« w?: U?‡?N???????O?K?Ž ’u‡?B?M?. u¼ U?‡?‡?L‡?< W?‡?�‡?:U?M?LK?�

s. ‰U??L?Ž_« rZ— mK³??. s.  % 7 ‚u?H?ð ô W‡‡.«d??GÐ  ¨Áö‡Ž√

WO?�U. WMÝ d?š¬ ‰öš dz«e−?�« w: oI×?L�« ¨ÂuÝd�«d?Ož

U?O?F?O?³Þ U?B?�?ý W?H�U?�?L?�« VJðd?. ÊU?<  «–≈Ë  ÆW?L?²?²?�?.

¨«œÒb?×??. ‰U?L??Ž√ rZ— pKLð ô W??OMN?. W??LEM. Ë√ U¹uM?F?.Ë√

Æ©Ãœ 3Æ 000.000® —UM¹œ sO¹ö. WŁöŁ “ËU−²ð ô W.«dG�U:

w?½u????????O?K?. U?¼—b????????Z W?????????.«d????????G?Ð V?ZU????????F?¹ ∫∫∫∫    57    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

U?OB?�?ý r¼U?Ý wFO?³Þ h�?ý q<  ©Ãœ 2.000.000®—UM¹œ

…b???O????I???L?�«  U???Ý—U???L????L�« rO?EMð w?‡: W‡?O�U???O????²???Š« W?‡‡H????BÐ

 Æd._« «c¼ w: …œÒb×. w¼ UL< U¼cOHMð w:Ë W�:UMLK�

r?� «–≈ ¨W?‡?�????????:U?M?L?�«   f?K?−????????.  s?J?L?¹      ∫∫∫∫    58    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????����««««

U?N??OKŽ ’u?BML?�« W?²?ZR??L�«  «¡«d?łù«Ë d?.«Ë_« Âd‡?²?×ð

—dI¹ Ê√ ¨…œÒb×?L�« ‰Ułü« w: ÁöŽ√ 46 Ë 45 sOðœUL�« w:

—U?M¹œ n?�√ W?zU??????. m?K³??????. œËb???????Š w: W?¹b?¹b??????N?ð  UÐu???????I??????Ž

ÆdOšQð Âu¹ q< sŽ  ©Ãœ 100.000®

W??.«d???ž —«d??Z≈ W??�???:UML�« f?K−??. s?JL¹ ∫∫∫∫    59    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

¡UMÐ ©Ãœ 500.000® —UM¹œ n�√ WzU?L?�??L?š mK³?. “ËU?−?²ðô

r¹b?Ið b?ÒLF?²ð w²�«  U?�?ÝR?L�« b{ ¨—d?I?L�« d¹d?Ið vKŽ

 U??.u?KF??L?K� W??³???�M�U?Ð WK.U???< d??O??ž Ë√ W???¾ÞU???š  U??.uK?F??.

51 …œUL�« ÂUJŠ_ UI³Þ ¨UNL¹bIð w: ÊËU‡N²ð Ë√ WÐuKDL�«

‰U??łü« w: W?ÐuKDL�«  U??.u?KF??L�« Âb??Ið ô w?²�« Ë√ ¨Áö??Ž√

Æ—dIL�« q³Z s. …œÒb×L�«

W¹b?¹b????Nð  W?????.«d????ž —d????I?¹ Ê√ U????C¹√ f?K−????L?�« sJ?L¹

Âu?¹ q< s?Ž ©Ãœ 50.000®—U?M?¹œ n�√ s?O????????�????????L????????�?Ð —b????????I?ð

ÆdOšQð

—d???????I¹ Ê√ W???????�??????:U?M?L�« f?K?−??????. s?JL?¹        ∫∫∫∫    60    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

 U�ÝRL�« vKŽ UNÐ rJ×�« Âb?ŽË√ W.«dG�« mK³. iOH�ð

¡U?MŁ√ U??????N?????O?�≈ WÐu??????�M?L�«  U??????H�U??????�?????L?�UÐ ·d??????²?????F?ð w²?�«

oO?I?×?²�UÐ Ÿ«d?Ýù« w: ÊËU?F?²ðË ¨W?O?C?I�« w: oO?I?×?²�«

oO³D²Ð WIKF²L�«  UH�U�?L�« »UJð—« ÂbFÐ bNF²ðË UNO:

Æd._« «c¼ ÂUJŠ√

œu?F�« W�U?Š w: ¨Áö?Ž√ v�Ë_« …d?I?H�« ÂUJŠ√ o³Dð ô

ÆW³JðdL�«  UH�U�L�« WFO³Þ sJð ULN.

l?O???????L???????−??????²?�«  U???????O?KL???????Ž  v?K?Ž VZU???????F?¹    ∫∫∫∫    61    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

w?²�«Ë Áö???????Ž√ 17 …œU???????L�« ÂU?JŠ√ w?: U???????N??????O?K?Ž ’u??????B?ML?�«

W??.«d?GÐ ¨W??�??:UML�« fK−??. s. hO??šdð  ÊËbÐ   e??−½√

d?O??ž s. ‰U?L??Ž_« rZ— s. % 7 v�« qBð Ê√ s?JL¹ W?O?�U?.
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

’u????????B?M�« «c????????<Ë ¨Áö????????Ž√ —u???????<c????????L?�«Ë 1995 W?M?Ý d¹U?M?¹

sO¹c?O?HM²�« sO?.u?Ýd?L�« ¡UM¦?²?ÝUÐ ¨t?IO?³D²� …c?�?²?L�«

∫ ÊUOGK¹ s¹cK�« sOOðü«

1421  ÂU???????Ž V?ł— 16 w?: Œ—R???????L?�« 314≠2000 r?Z— ≠

fO?¹U???I????L�« œb???×?¹ Íc�« 2000 WM?Ý dÐu????²???<√ 14 o:«u????L�«

WM?L???O¼ W???O????F???{Ë w: ÍœU???B????²???Zô« Êu???F�« Ê√ s?O???³ð w?²�«

w: n?�???F????²?�UÐ W????:u???�u????L�« ‰U????L????Ž_« fO?¹U???I????. p�c????<Ë

¨WMLON�« WOF{Ë

1421 ÂU????Ž Vł— 16 w: Œ—R?????L�« 315≠2000 rZ—Ë  ≠

f?O¹U?????I??????. œb?????×¹ Íc?�« 2000 W?MÝ d?Ðu?????²?????<√ 14 o?:«u?????L�«

Æ UFOL−²�« Ë√ lOL−²�« l¹—UA. d¹bIð

W?ÒO?L?ÝÒd�« …b¹d?−�« w: d?._« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    74    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????????????łłłł    19    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    04    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    dddd????????....√√√√

bbbb????????????????????ŽŽŽŽ««««uuuu????????????????????IIII����UUUU????ÐÐÐÐ    ooooKKKK????FFFF‡‡‡‡????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????����uuuu¹¹¹¹    19    oooo????::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««

llllzzzzUUUU????????CCCC????????³³³³����««««    œœœœ««««dddd????????OOOO????????²²²²????????ÝÝÝÝ««««        UUUU????OOOO????KKKKLLLL????????ŽŽŽŽ    vvvvKKKKŽŽŽŽ    WWWW????????IIII???????? Ò ÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««    WWWW????????....UUUU????????FFFF����««««

ÆÆÆÆUUUU¼¼¼¼dddd¹¹¹¹bbbbBBBBððððËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

37Ë  19  œ«u??L�« U???L??ÒO??Ý ô ¨ —u??²??Ýb�« v?K‡‡Ž ¡UM?‡‡Ð ≠

¨tM. 124 Ë  122 Ë

18 w: Œ—R?????L�« 154-66  rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐË ≠

1966 W?M?Ý u????????????O?½u?¹ 8  o?:«u?????????????L?�« 1386  ÂU????????????Ž d????????????H????????????�

‰b?????F??????L�« ¨ W??????O½b??????L�«  «¡«d??????łù« Êu½U??????Z sL?????C??????²‡?‡L?�«Ë

¨rL²L�«Ë

20w?: Œ—R?????L�« 58-75  r?Z— d??????._« vC??????²??????I??????L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d???³????L???²????³???Ý 26  o:«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨ rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ w½bL�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

20 w?: Œ—R?????L�« 59-75 r?Z— d??????._« vC??????²??????I??????L?ÐË  ≠

1975 WM?Ý d???³????L???²????³???Ý 26  o:«u????L�« 1395  ÂU????Ž ÊU???C????.—

¨ rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�« sLC²L�«Ë

26 w: Œ—R????L�« 07-79 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐË  ≠

1979 W?MÝ u???????O�u?¹  21  o?:«u??????L?�« 1399  ÂU???????Ž ÊU????????³???????F???????ý

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ „—UL−�« Êu½UZ sLC²L�«Ë

…—U???????????−???????????²?�U?Ð n?K?J?L??�« d?¹“u?�« s?J?L?¹ ∫∫∫∫    67    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

w: WÐu??²J.  UE?Šö?. r¹b??Ið W??�?:UM?L�« fK−??. fOz—Ë

Æ—dIL�« —UA²�L�« U¼œb×¹ ‰Uł¬

Æ WOCI�« ·«dÞ√ v�≈  UEŠöL�« Ác¼ mK³ð

sO??OMF?. «u½U??< s¹c�« ·«dÞ_« s‡?‡JL¹  ∫∫∫∫    68    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL����««««

w?: U?????:«d?Þ√ «u?????�??????O� s?¹c�« Ë W??????�?????:U?ML?�« fK?−??????. ÂU?????.√

W¹√ w?: U??N?Ð «u???I??×?K¹ Ê√ Ë√ ¨Èu???Žb�« w: q?‡šb???²�« ¨sF?D�«

Êu½U??Z ÂUJŠ_ U??I?³?Þ ¨Í—U?−�« ¡«d??łù« qŠ«d??. s. WKŠd??.

ÆWO½bL�«  «¡«dłù«

’u????B?ML?�« c????O????H?M²?�« nZË V?KÞ r?²¹  ∫∫∫∫    69    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÂUJ?Š_ U????I?????³Þ ¨Áö?????Ž√ 63 …œU????L?�« s. 2 …d?????I????H?�« w: t?????O?KŽ

ÆWO½bL�«  «¡«dłô« Êu½UZ

nÒK?JL?�« d¹“u?�«Ë√ w�?????Ozd?�« sF?D�« V?ŠU?????� Ÿœu¹

b???FÐ ô≈ V?KD�« q³???I?¹ ôË c???O???HM²?�« nZË VKÞ …—U???−???²?�UÐ

f?K?−???????????. —«d???????????I?Ð o?:d?¹ Ê√ V?−??¹  Íc?�« s?F?D?�« r?¹b???????????I?ð

ÆW�:UML�«

d¹“u?�« Í√— dz«e???−�« ¡U???C???Z fK?−???. fOz— VK?D¹

ÊuJ¹ ô U.bMŽ cO?HM²�« nZË VKÞ w: …—U−²�UÐ nKJL�«

ÆWOCI�« w: U:dÞ dOš_« «c¼

fK?−???. s?Ž …—œU???B�«  «—«d????I�« q?Ýdð    ∫∫∫∫    70    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

v?�≈Ë …—U?????−?????²?�UÐ n?KJ?L�« d?¹“u�« v?�≈ d?z«e?????−�« ¡U??????C?????Z

ÆW�:UML�« fK−. fOz—

llllÐÐÐÐ««««dddd‡‡‡‡����««««    »»»»UUUU‡‡‡‡³³³³����««««

WWWW‡‡‡‡OOOO....UUUU²²²²‡‡‡‡šššš    ËËËË    WWWW‡‡‡‡OOOO����UUUU‡‡‡‡IIII²²²²½½½½««««    ÂÂÂÂUUUUJJJJ‡‡‡‡ŠŠŠŠ√√√√

 U???.«d???G�«Ë  U???.«d???G�« m?�U???³??. q?B???×ð    ∫∫∫∫    71    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

U????N????H???�u?Ð W????�???:U?ML�« f?K−????. U¼—Òd????I?¹ w²�« W?¹b¹b????N????²�«

ÆW�ËbK� WI×²�. U½u¹œ

WŽu?:dL�« U¹UC?I�« w: oOI?×²�«dL?²�¹ ∫∫∫∫    72    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

q³????Z dz«e???−?�« ¡U???C???Z f?K−???.Ë W???�????:UML?�« fK−????. ÂU???.√

Œ—R?L�« 06≠95 rZ— d?._« ÂUJŠ_ U?I³?Þ ¨d._« «c?NÐ qL?F�«

1995 WMÝ d?¹UM¹  25 o:«u????L�« 1415 ÂU???Ž ÊU????³???F???ý 23 w:

ÆtIO³D²� …c�²L�« ’uBM�«Ë W�:UML�UÐ oKF²L�«Ë

«c¼ ÂUJ?Š_ W??H�U??�??L�« ÂUJŠ_« q< v?GKð  ∫∫∫∫    73    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

23 w: Œ—R?????L�« 06≠95 rZ— d?????._« ÂUJ?Š√ U????L????ÒO?????Ýô¨d????._«

1995 W?M?Ý d?¹U?M?¹  25 o?:«u??????????L?�« 1415 ÂU??????????Ž ÊU???????????³??????????F??????????ý

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë

ÂU‡?‡JŠQ?Ð W‡O?�U???I????²½« W?‡‡H????BÐ U?¹—U???ł q‡?‡L????F�« v‡?‡I????³¹

r‡?‡‡?Z— d?????._« s. ”œU?‡‡?‡�?�«Ë f.U?????�‡?�«Ë l‡?‡Ð«d?�« »U?????³�«

25 o:«u?????L�« 1415 ÂU?????Ž ÊU????³?????F????ý 23 w:  Œ—R?????L�« 06≠95
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

20 w: Œ—R????L�« 11-02 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐ Ë ≠

2002 W?MÝ d???????³???????L???????�?¹œ 24  o?:«u??????L?�« 1423  ÂU???????Ž ‰«u??????ý

…œUL?�« UL?ÒOÝ ô ¨  2003  WM�� W?O�UL�« Êu?½UZ sL?C²?L�«Ë

ÆtM. 95 

19 w: ŒÒ—R????L�« 10≠03 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 o:«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

W???????O????????LM?²?�« —UÞ≈ w?: W?‡?¾???????O???????³?�« W?‡¹U????????L???????×?Ð oÒ‡?K?F???????²???????L?�«Ë

¨W.«b²�L�«

 19 w?: Œ—R?????L�« 03-03 r?Z— d?????._« vC??????²?????I?????L?Ð Ë ≠

2003 WMÝ  u??O�u¹ 19 o:«u??L�« 1424  ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨ W�:UML�UÐ oKF²L�«Ë

¨¡«—“u�« fK−. v�≈ ŸUL²Ýô« bFÐ Ë  ≠

    ∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    dddd....____««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

bŽ«uI�« b¹b?×ð v�≈ d._« «c¼ ·bN¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………œœœœUUUULLLL����««««

lzU?????C????³?�« œ«d????O????²?????Ý«  U????OK?L????Ž v?KŽ W????I?????³DL?�« W????.U?????F�«

Æ¢ Ułu²ML�« ¢hM�« VK� w: vŽbð w²�« ¨ U¼ d¹bBðË

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW....UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

 U???łu??²?ML�«  œ«d???O??²???Ý«  U???OKL???Ž e??−?Mð ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

  ÆW¹Òd×Ð  U¼d¹bBðË

 U???OKL???Ž  d???._«  «c?¼ oO???³Dð ‰U???−???. s. v?M¦???²???�ð

s?._UÐ q?�?ð w²?�«  U??????łu??????²?M?L�« d?¹b??????B?ð Ë œ«d??????O???????²??????Ý«

Æ‚öš_UÐ Ë ÂUF�« ÂUEM�UÐË

d?¹b???????BðË œ«d???????O???????²???????Ý« ŸU???????C???????š≈ s?JL?¹    ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?O½«u?O?×�« Ë W?¹d?A?³�« W?×?B�UÐ fLð w²?�«  U?łu?²ML�«

vKŽ ÿU?H?×�UÐË   U?³M�«Ë  Ê«u?O?×�« W¹U?L×ÐË W?¾?O?³�UÐ Ë

œb??×ð  W??�U??š d???OÐ«bð v�≈ w:U??I???¦�« À«d??²�UÐË  UðU???³M�«

U???I???³Þ rO?EM²�« o?¹dÞ sŽ U?¼c??O???H?Mð  U???O??H???O???< Ë ◊Ëd???ý

Æ d._« «c¼ ÂUJŠ_Ë  UNÐ W�U��« WOF¹dA²�« ’uBMK�

d??O??ž lÐUD�«  «–  U?‡‡OKL??F?�« ¡UM¦??²??ÝUÐ    ∫∫∫∫        4    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

 «—«œù«  U?‡?‡?¼e?‡‡?‡?−?M?ð w?²?�«   U?‡‡?O?K?L?????????F?�«Ë  Í—U?‡‡?−?????????²?�«

œ«d?O?²?Ý«  U?OKL?Ž ÊS?: ¨ W�Ëb�«  U?�?ÝR?.Ë   U?‡‡‡¾?O?N�«Ë

h�???ý  Òô≈  U?¼e???−M¹ Ê√ s?JL¹ ô  U???łu???²?ML�« d?¹b???BðË

U????I????³Þ U?¹œU????B????²????Z« UÞU????A?½ ”—U????L¹ Íu?MF????. Ë√ w?F????O????³Þ

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�« Ë l¹dA²K�

d¹b?????Bð Ë œ«d????O????²?????Ý«  U????OK?L????Ž lC?????�ð ∫∫∫∫    5    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

l¹d?????A?????²K?� U????I?????³?Þ ·d????B?�« W????³?????Z«d?????. v�≈  U?????łu?????²M?L�«

 ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë

œ«d?????O????²?????Ýô h?O????š«d?ð fÝR?ð Ê√ sJ?L¹    ∫∫∫∫    6    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

c??????�???????²¹ d???????OÐb?ð Í√ …—«œù  U?¼d¹b???????Bð Ë√   U???????łu??????²?ML?�«

w²?�« W????O?�Ëb�«  U?????ZU????H?ðô« Ë√  d????._« «c?¼ ÂUJ?Š√ Vłu?????LÐ

ÆUNO: U:dÞ dz«e−�« ÊuJð

26 w: Œ—R????L�« 05-85 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠

 1985 WMÝ d¹«d?³?: 16 o:«u?L�« 1405  ÂU?Ž v�Ë_« ÈœU??L?ł

‰b‡?‡F????L�« ¨U????N????²‡?‡O????Zdð Ë W????×????B�«  W?‡‡¹U????L????×Ð o?KF????²????L�«Ë

¨rL²L�«Ë

Í– 6  w: Œ—R?L�« 17-87 rZ— Êu½U?I�« vC?²?I?LÐË ≠

1987 W?M?Ý XA????????ž  ‰Ë√ o?:«u????????L?�« 1407  ÂU????????Ž W?????????−????????×?�«

¨WOðU³M�« W×B�« W¹UL×Ð oKF²L�«Ë

7 w: Œ—R?????L�« 08-88 rZ— Êu?½U?????I�« v?C?????²?????I?????LÐË ≠

1988 WMÝ d¹UM¹  26  o:«u?L�« 1408  ÂU?Ž W?O½U?¦�« ÈœU?L?ł

W??×??B�« W¹U??L??Š Ë ÍdD?O?³?�« VD�«  UÞU??AM?Ð oKF??²??L�«Ë

¨ WO½«uO×�«

Í– 5 w: Œ—R?L�« 29-88 rZ— Êu½U??I�« vC?²??I?LÐË ≠

1988W?M?Ý u???????????O?�u?¹ 19 o?:«u??????????L?�« 1408  ÂU???????????Ž W??????????−???????????×?�«

¨WOł—U��« …—U−²K� W�Ëb�« —UJ²Š« WÝ—ULLÐ oKF²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R??L�« 02-89 rZ— Êu½U??I�« vC??²??I??LÐ Ë ≠

oKF²L�«Ë 1989  WMÝ d¹«d³: 7  o:«uL�« 1409  ÂUŽ Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W.UF�« bŽ«uI�UÐ

21 w: Œ—R????L�« 23-89 rZ— Êu?½U??I?�« vC???²???I???LÐË  ≠

1989 WMÝ d³?L�¹œ 19  o:«uL�« 1410  ÂUŽ v�Ë_« ÈœU?Lł

¨fOOI²�UÐ oKF²L�«Ë

19 w: Œ—R??L�« 10-90  rZ— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐË  ≠

1990 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 14  o?:«u??????????L?�« 1410  ÂU??????????Ž ÊU??????????C??????????.—

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ ÷dI�« Ë bIM�UÐ oKF²L�«Ë

9 w: Œ—R?????L�« 18-90 rZ— Êu?½U????I�« v?C????²????I?????LÐ Ë ≠

1990 W?M?Ý u????????O?�u?¹  31  o?:«u?????????L?�« 1411  ÂU?????????Ž Âd?????????×?????????.

¨fOOI²K� w½u½UI�« wMÞu�« ÂUEM�UÐ oKF²L�«Ë

27 w: Œ—R??L�« 22-90  rZ— Êu½U???I�« vC???²??I???LÐ Ë ≠

1990 W?M?Ý X?A??????????ž 18  o?:«u??????????L?�« 1411  ÂU???????????Ž Âd??????????×???????????.

¨rL²L�« Ë ‰bFL�« ¨ Í—U−²�« q−��UÐ oKF²L�«Ë

23 w?: Œ—R?????L�« 22-96 r?Z— d??????._« vC??????²??????I??????L?Ð Ë ≠

oKF?²?L�«Ë 1996  WMÝ u?O�u¹ 9  o:«u?L�« 1417  ÂU?Ž d??H?�

·d??B�UÐ s?O?�U??�?�« rOEM²?�«Ë l¹d??A??²�« W??H�U??�??. lL??IÐ

‰b??????F??????L�« ¨Ã—U??????�?�« v�≈ Ë  s?. ‰«u?????._« ”Ëƒ— W??????<d??????ŠË

¨rL²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R?????L�« 02-01 rZ— d?????._« v?C????²?????I?????LÐ Ë ≠

2001 WMÝ XA?ž 20  o:«u?L�« 1422  ÂU??Ž W?O½U??¦�« ÈœU?L??ł

¨…b¹bł  WO<dLł  WH¹dFð fOÝQð sÒLC²L�«Ë

‰Ë√ w: Œ—R?????L�« 03-01  rZ— d?????._« vC????²????I?????LÐ Ë ≠

2001 WMÝ XA?ž 20  o:«u?L�« 1422  ÂU??Ž W?O½U??¦�« ÈœU?L??ł

¨—UL¦²Ýô« d¹uD²Ð oKF²L�«Ë



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««35 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

v:u??²??�¹ ’U??š o?Š ‚«d??žù« b??{ o×�«    ∫∫∫∫    15    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWO<dL−�« ‚uI×K� W³�M�UÐ ÊQA�« u¼ UL<

‚«d?žù« b?{ o×�« c?O?H?Mð   U?O?H?O?< Ë ◊Ëd?ý œÒb?×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ

’u???????B?M?L�« ÂU?J?Š_« sŽ d?E?M?�« iG?Ð    ∫∫∫∫    16    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W??O?zU??ZË d??OÐ«b?ð l{Ë sJL?¹   ¨Áö??Ž√ 9  …œU??L?�« w: U??N???OKŽ

Æ UÐuFB�  U{dF.  UŽu:bL�« Ê«eO. ÊuJ¹ U.bMŽ

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    ««««————œœœœUUUUBBBB����««««    WWWWOOOOZZZZddddðððð

W?O?Zd?²� Í—U?A?²?Ý« wMÞË fK−?. Q?AM¹    ∫∫∫∫    17    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

VK?� w: v?Žb¹Ë  W?????.u?J×?�« fO?z— t????Ý√d?¹   «—œU?????B�«

Æ¢fK−L�«¢ hM�«

∫ WOðü« ÂUNL�« fK−L�«  v�u²¹     ∫∫∫∫    18    …………œœœœUUUULLLL����««««

 «—œU?B�« d¹uDð  ·«b?¼√ b¹b?×ð w: W?L¼U?�?L�« ≠

¨ UN²O−Oð«d²Ý« Ë

 «—œU??????B�« W??????O??????Zd?ð  Z.«d?Ð r?O?????O??????I??????²?Ð ÂU??????O?????I?�«  ≠

¨ UNðUOKLŽË

W?????OðU?????�?????ÝR?????. W?????F?????O?????³?Þ Í– d?????OÐb?ð q< Õ«d?????²?????Z« ≠

 «—œU??B�« lÝu?ð qO??N??�??²�  ¨ W??O??L??OEM?ð Ë√ W??O??F¹d??AðË√

Æ UZËd×L�«  Ã—Uš

o?¹d?Þ s?Ž  Ád?????????O??????????Ý Ë  f?K?−?????????L?�« q?O?J?A?ð œb?????????×?¹

ÆrOEM²�«

W?????O?????Zd?????²� W?????O?MÞu?�« W?????ÝU?????O?????��« c?????ÒH?Mð ∫∫∫∫    19    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

W�U??<u?�«  vÒL??�ð ¨ W??O???.u??L??Ž W??¾??O?¼  W??O??ł—U??��« …—U???−??²�«

VK� w: vŽb?ðË ¨ W?O?ł—U?��« …—U?−?²�« W?O?Zd?²?� W?OMÞu�«

Æ¢W�U<u�«¢hM�«

 ∫ wðQ¹ UL‡Ð W�U<u�« nKJð    ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUULLLL����««««

Ã—U??š  «—œU??B�« W??O??Zd?ð   «Ëœ√ d??O??O??�ð ÊU??L??{ ≠

¨ UZËd×L�«

W?????OM?Þu�« W?J³?????AK?� wJ?O????.U?M¹œ d?????O?????O????�?ð ÊU????L?????{ ≠

¨W¹—U−²�«  U.uKFLK�

 U?????.u?KF??????L�U?Ð W¹d?z«e?????−?�«  U?????�?????ÝR?????L?�« b¹Ëe?ð ≠

¨ WOł—U��« ‚«uÝ_« ‰uŠ W¹œUB²Zô« Ë W¹—U−²�«

‚«u???Ý_« w: W¹dz«e???−�«  U???�??ÝR???L�« œu??N???ł rŽœ ≠

¨ WOł—U��«

U?????N??????L?????O?EM?ðË   W¹d?z«e?????−?�«  U?????�??????ÝR?????L?�« œ«b?????Ž≈ ≠

W¹œU????B???²???Zô«  «d?¼UE²?�«Ë ÷—U???F????L�« w: U????Nðb???ŽU????�???.Ë

¨Ã—U��UÐ

hO????š«dð ÂUE?½ c???O???H?Mð  U???O???H????O???< Ë ◊Ëd???ý œÒb????×ð

ÆrOEM²�«  o¹dÞ sŽ d¹bB²�« Ë√ œ«dO²Ýô«

…œ—u??²?�??L�«  U?łu??²ML�« Êu?Jð Ê√ V−¹    ∫∫∫∫    7    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

 U???łu???²?ML�« W???O????ŽuMÐ W???I?KF???²???L?�«  U???H???�«u???L?K� W???IÐU?D.

rOEM²�« Ë l¹d?A²�« w: t?OKŽ  ’uBM. u¼ U?L<  U?NM.√Ë

ÆULNÐ ‰uLFL�«

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    ÃÃÃÃUUUU²²²²½½½½ùùùù««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLLŠŠŠŠ

s. w?MÞu�« ÃU???²?½ù« b???O???H???²???�¹ Ê√ sJ?L¹    ∫∫∫∫    8    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

dOÐ«bðË W?OLOZ WO?<dLł ‚uI?Š qJý w: WOH¹dF?ð W¹ULŠ

Æd._« «c¼ w: œb×. w¼ UL< W¹—U−²�« ŸU:b�«

W‡‡¹—U−²?�« ŸU:b�« d‡OÐ«bð  l‡‡{Ë s‡‡JL¹    ∫∫∫∫     9    …………œœœœUUUULLLL����««««

Ë√ W???????????O?zU???????????ZË d???????????O?Ð«b??ð q?J?ý w?: r?O?E?M?²?�« o??‡?‡?¹d?Þ s?Ž 

Æ‚«džû�  …œUC. Ë√ WOC¹uFð

Ãu?²M. ÁU−ð W?OzU?Zu�« dOÐ«b?²�« o³Dð ∫∫∫∫    10      …………œœœœUUUULLLL����««««

v�≈ …b¹«e??²??.  U?O??LJÐ «œ—u??²??�?.d??O??š_« «c¼ ÊU?< «–≈ ¨U??.

s. Ÿd????H?�  rO????�????ł —d????{ ‚U????×?�SÐ œb????N?ð Ë√ o×?Kð  W????ł—œ

t?� W?????�??????:U?M.Ë√ W?K?ŁU?????L??????.  U??????łu??????²?ML?� wM?Þu?�« ÃU?????²?½ù«

Æ…dýU³.

nOZu?²�« w: WO?zUZu�« dO?Ð«b²�« q¦?L²ð    ∫∫∫∫    11    …………œœœœUUUULLLL����««««

cšQðË ¨  U.«e²�ô« Ë√ ØË  «“U?O². ö� wKJ�« Ë√ wze−�«

V�?M� l:— Ë√ œ«d????O????²????Ýô« bMŽ W????O????L????<  «b???O????O????Ið q?Jý

ÆWO<dL−�« ‚uI×�«

W?OzUZu?�« dOÐ«b?²�« c?O?HMð   UO?H?O?<Ë  ◊Ëdý œÒb?×ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ

qO???³??Ý vK?Ž wC¹u??F?ð oŠ ÷d??: s?JL¹    ∫∫∫∫    12    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

…d?ýU³?. d?Ož Ë√ …d?ýU³?. ÕuML?. rŽœ q< vKŽ ¨ W?�UI?L�«

o×?K¹ Ãu?????²M?. qJ?�  qI?M�« Ë√ d?¹b????B?????²�« Ë√ ÃU?????²½ù« b?MŽ

Ÿd?H� d?O?³?<—d?{ ‚U?×�SÐ œb?N¹ Ë√  dz«e?−�« v�≈ Ád¹b?Bð

ÆwMÞu�« ÃU²½ù« s.

v:u???²??�?¹ ’U??š o?Š wC¹u???F??²�« o?×�«    ∫∫∫∫    13    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWO<dL−�« ‚uI×K�  W³�M�UÐ ÊQA�« u¼ UL<

‚u???????I??????×?�« c??????O???????HM?ð   U???????O??????H???????O??????< Ë ◊Ëd???????ý œÒb??????×?ð

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ WOC¹uF²�«

vKŽ ‚«d??žù« b?{ oŠ  l{u?¹ Ê√  sJL¹    ∫∫∫∫    14        …………œœœœUUUU????LLLL����««««

s. v?½œ√ dz«e???−�« v?�≈ Ád¹b???Bð d????F???Ý ÊuJ¹ Ãu???²?M. Í√

¡UMŁ√ WEŠöL�« ¨ qŁUL?. Ãu²M.  WLOZË√  ¨W¹œUF�« t?²LOZ

d¹b??B?²�«  b?KÐË√ Q?AM?L�« bKÐ w: W¹œU??Ž W¹—U?−?ð  U?OKL??Ž

ŸdHÐ d?O³?<—d{ ‚U?×�SÐ œbN¹ Ë√ Áœ«d?O²Ý« o×K¹ Y?O×Ð

ÆwMÞu�« ÃU²½ù« s.
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    WWWWOOOO....UUUU²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

¨ d._« «cN� W?H�U�L�«  ÂUJŠ_« q< vGKð        ∫∫∫∫    22    …………œœœœUUUULLLL����««««

W??−???×�« Í– 5 w: Œ—R??L�« 29-88   rZ— Êu?½U??I�« U???L??ÒO???Ý ô

o?KF?????²?????L?�«Ë 1988  W?MÝ u??????O�u?¹ 19  o?:«u?????L�« 1408  ÂU?????Ž

¨ W???????O??????ł—U???????�?�« …—U??????−???????²K?� W?�Ëb�« —U?J?²??????Š« W???????Ý—U???????L??????L?Ð

 07-79 r?Z— Êu??½U????????????I??�« s?.  20Ë 1 —d?J?. 8 s?O?ðÒœU?????????????L?�«Ë

u???O?�u¹  21 o:«u????L�« 1399  ÂU???Ž ÊU???³???F???ý  26 w: Œ—R????L�«

‰b?????F????L?�«  ¨„—U????L?????−�« Êu?½U????Z s?L????C?????²?????L�«Ë  1979  W?MÝ

W????O?�U????L?�« Êu½U?‡‡?Z s.  95  …œU‡?‡‡?L�« p?�c‡?‡‡<Ë  r?‡‡?L????²?‡‡?L�«Ë

Æ2003 WM��

W?ÒOL?ÝÒd�« …b¹d?−�« w: d._« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    23        …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�«  WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� 

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

w?: W¹d?z«e?????−?�«  U??????�?????ÝR??????L?�« ‰u?????šœ  q?O??????N?????�?ð ≠

¨ WOł—U��« ‚«uÝ_«

l?Ýu??????????²�« Ë ·U??????????A?J?²??????????Ýô«  U?????????¦??????????F?Ð j?O?????????A?M?ð ≠

¨sO¹—U−²�«

b??O?�??−ð w?:  sO¹dz«e??−�« sOK.U??F??²??L�« …b??ŽU?�??. ≠

¨V½Uł_« rNzU<dý l. qLF�«  UZöŽ

Íd?z«e?????−�« Ãu?????²?ML?K� W?????.ö?????F?�« W?????O?????Žu½ W?????O?????Zd?ð ≠

ÆÃ—U��UÐ

sŽ  U?¼d???O????Ý Ë  U????N????L???O?EMðË W?�U???<u?�« ¡U????A½≈ œb????×¹

 ÆrOEM²�« o¹dÞ

’u???B?ML�«  ÂU????N???L?�« c???O????HMð —U?Þ≈ w:        ∫∫∫∫    21    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W�U????<u?�«  TA?Mð Ê√ sJ?L¹ ¨ Áö????Ž√ 20  …œU????L�« w?:  U???N????O?KŽ

œb?×ð ¨ Ã—U��« w: Í—U?−?²�« lÒÝu?²�«Ë qO¦?L?²K� V‡‡ðUJ.

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ U¼dOÝ Ë UNLOEMðË UN.UN.

WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLOOOOEEEEMMMMðððð    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd

2  w: ŒÒ—R?L�« 212-66 rZ— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1966 WM?Ý u‡O‡?�u¹ 21 o:«u?????L�« 1386 ÂU????Ž  w½U????¦�« l?OÐ—

2  w: ŒÒ—R????L�« 211-66 rZ—  d????._« oO???³?Dð sÒL????C???²????L�«Ë

1966 WM?Ý u‡O‡?�u¹ 21 o:«u?????L�« 1386 ÂU????Ž  w½U????¦�« l?OÐ—

 ¨dz«e−�« w‡‡‡: V½Uł_«  WOF‡{uÐ  o‡‡ÒKF²‡‡L�«Ë

9 w: ŒÒ—R?L�« 510-82  rZ— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1982 WM?Ý d???³????L????�¹œ 25  o:«u????L�« 1403 ÂU???Ž ‰ÒË_« l?OÐ—

XZRL�« qLF�«  WBš— Ë√ “«u?ł `M.  UOHO< œÒb×¹ ÍcÒ�«

¨V½Uł_« ‰ULFK� 

403-02 r?Z—  wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd??????L?�« vC???????²??????I??????L?ÐË ≠

d??³??L??:u½ 26 o:«u??L�« 1423 ÂU??Ž ÊU??C??.— 21 w: ŒÒ—R??L�«

ÊËR??????????A?�« …—«“Ë  U?????????ÒO??????????Šö?????????� œÒb??????????×?¹ Íc?Ò�« 2002 W?MÝ

¨WOł—U��«

247-94 rZ— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu?????Ýd?????L�« v?C????²?????I?????LÐË ≠

XA????ž 10 o:«u?????L�« 1415 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 2 w: ŒÒ—R?????L�«

W?????????O?K?š«b?�« d?¹“Ë  U????????O?????????Šö?????????�  œÒb?????????×?¹ Íc?Ò�« 1994 W?MÝ

¨Í—«œù« Õö�ù«Ë W¾O³�«Ë WOK×L�«  UŽUL−�«Ë

    ∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....        rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹    

r?ÒL??????????²¹Ë Âu??????????Ýd??????????L?�« «c¼ ‰Òb??????????F?¹    ∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂU???Ž w½U??¦?�« lOÐ— 2  w: ŒÒ—R????L�« 212-66 rZ— Âu???Ýd???L�«

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë 1966 WMÝ u‡O‡�u¹ 21 o:«uL�« 1386

ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????????????????LLLL????????????????????????łłłł    19    wwww????::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????....    251    ≠≠≠≠    03    rrrr????ZZZZ————        Ò ÒÒÒwwwwÝÝÝÝUUUU????zzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????????....

¨̈̈̈2003    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????????OOOO????����uuuu????¹¹¹¹    19    oooo????::::««««uuuu????????????????????????????LLLL????����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ    vvvv????����ËËËË____««««

2wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����«««« 212 - 66    rrrrZZZZ————        ÂÂÂÂuuuuÝÝÝÝdddd????LLLL����««««    rrrrÒÒÒÒLLLL²²²²????¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbbFFFF¹¹¹¹

WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO����uuuu¹¹¹¹    21    oooo‡‡‡‡????‡‡‡‡::::««««uuuu????????????LLLL����««««    1386    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡ŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU????????????¦¦¦¦����««««    llll????OOOOÐÐÐÐ————

211-66    rrrr????‡‡‡‡‡‡‡‡????ZZZZ————    dddd‡‡‡‡????‡‡‡‡....____««««    oooo????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO????????????????????????³³³³DDDD????ðððð    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????????????CCCC????????????????????²²²²????????????????????LLLL????����««««ËËËË    1966

1386    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ŽŽŽŽ        wwww????????½½½½UUUU????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????????¦¦¦¦????????����««««    llll????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????????OOOO????????ÐÐÐÐ————    2        wwww????????::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????‡‡‡‡????????????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????????LLLL????????����««««

WWWW????OOOOFFFF????{{{{uuuuÐÐÐÐ        ooooÒÒÒÒKKKKFFFF????²²²²????LLLL����««««ËËËË    1966    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????OOOO����uuuu¹¹¹¹    21    oooo‡‡‡‡‡‡‡‡::::««««uuuu????LLLL����««««

ÆÆÆÆddddzzzz««««eeee−−−−����««««    wwww‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡::::    VVVV½½½½UUUUłłłł____««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

¨W�Ëb�« d¹“Ë s?OÐ  „d?²??A?L�« d¹d??I?²�« v?KŽ ¡UMÐ ≠

¨W�ËÒb?�« d¹“ËË  W????OK?×????L�«  U????ŽU???L????−?�«Ë W???O?Kš«b?�« d¹“Ë

¨WOł—U��« ÊËRA�« d¹“Ë

6≠ 77 ÊUðÒœU???L�« U??L???ÒO??Ý ô ¨—u??²???ÝÒb�« vK?Ž ¡UMÐ Ë ≠ 

¨tM. © v�Ë_« …dIH�« ® 125 Ë

2  w?: ŒÒ—R?????L�« 211-66  r?Z— d?????._« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠

1966 WM?Ý u‡O‡?�u¹ 21 o:«u?????L�« 1386 ÂU????Ž  w½U????¦�« l?OÐ—

¨dz«e−�« w‡‡‡: V½Uł_«  WOF‡{uÐ  o‡‡ÒKF²‡‡L�«Ë

9 w: ŒÒ—R?????L�« 10-81 r?Z— Êu½U?????I?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

1981 W?M?Ý u?????????O?�u?¹ 11 o?:«u??????????L?�« 1401 ÂU??????????Ž ÊU?????????C??????????.—

¨V½Uł_« ‰ULF�« qOGAð ◊ËdAÐ oÒKF²L�«Ë



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««37 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    20
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    20

e?zU??????×?�« w?³M?łú?�  W??????Ý«—b?�« …d???????O??????ýQ?ð  r?ÒK�?ð  ≠ 5

W??�U?š Ë√ W??O?.u??L?Ž W??O?L??OKFð W??�?ÝR??LÐ  qO?−??�ð …œU?N??ý

¨Âb??I?¹  Ê√ t??OK?Ž V−¹Ë ¨W¹d?z«e??−�« W?�Ëb�« s. …b???L??²???F??.

s?. W??????LK?�??????. W??????O??????Ý«—œ W??????×M?. …œU??????N??????ý ¨p�– v?KŽ …œU?¹“

o?zU??ŁË Ë√ Áb?K?Ð  U?D??K?Ý  s?. Ë√ W??¹d?z«e?????????????−?�«  U?D?K??�?�«

Æt².UZ≈Ë t²Ý«—bÐ  qHJ²�« qzUÝË X³¦ð

qL?Ž bI?Ž ezU?×�« w³Młú� qLF?�« …dO?ýQð rÒK�ð ≠ 6

UNLK�ð qLF�UÐ hOšd²K� WI³?�. qLFK� W²ZR. WBš—Ë

d?ýR. …œU?NýË  qO?G?A²�UÐ W?HÒKJL�« W?B²?�?L�«  `�UB?L�«

W??¾??O??N�« U??N??³??łu??LÐ  s?L??Cð ¨U??N??�??H½ `�U??B??L�« s?. U??N??OKŽ

œd?−??LÐ  w³Mł_« q?.U?F�« qO??Šd?²Ð  qHJ?²�« W?.b??�?²?�??L�«

ÆqLF�«  WZöŽ ¡UN²½«

ezU?×�« w³Młú� XZR?L�« qL?F�« …d?O?ýQð rÒK�ð  ≠ 7

W²ZR. WBš—Ë dNý√ ©3® WŁöŁ tðÒb. “ËU−²ð ô qLŽ bIŽ

W??HÒK?JL�« W??B??²???�??L�« `�U??B??L?�« U??N??LK�?ð  XZR??L�« qL???FK�

¨  U?N?�?H½  `�U?B?L�« s. U?NO?KŽ d?ýR. …œU?N?ýË qO?G?A?²�UÐ

qO??Šd?²Ð qHJ?²�« W?.b??�?²?�??L�« W?¾??O?N�« U??N?³??łu?LÐ sL??Cð

ÆqLF�« WZöŽ ¡UN²½« œd−LÐ  w³Mł_« q.UF�«

w?³M?łú?� XZR???????L?�« qL???????F?�« …d??????O???????ýQ?ð rÒK?�?ð  U??????L???????<

Ë√ t?�H?½ u¼ t.d?³¹  U?.b?š ¡«œ√ Ë√ …œUH?²?Ý« bI?Ž ezU?×�«

”—U?Lð W?¾??O¼ Ë√ W?<d?ý l. W?.b?�??²?�?L�« W?¾?O?N?�« t?.d?³ð

Ædz«e−�« w: U. UÞUA½

ezU?????×�« w?³M?łú� W?????OK?zU????F?�« …d????O?????ýQ????²?�« rÒK?�ð  ≠ 8

ÍcÒ�« W¹d?z«e??−�« t??²K?zU??Ž œ«d??:√ b??Š√ U¼Òb??F?¹  ¡«u¹≈ …œU??N??ý

w³??F??A�« fK?−?L?�« fOz— U??N??OKŽ ‚Òb??B¹Ë tz«u?¹SÐ Âe??²K¹

ÆnOCL�« h�A�« W.UZ≈ dIL� ÍbK³�«

…œUN?ý ezU×�« w³M?łú� WO³D?�« …dOýQ?²�« rÒK�ð ≠ 9

W?�?ÝR?L�« W?I?:«u?.Ë  W?O?³D�« n¹—U?B?L?�UÐ qHJðË W?O?³Þ

¨p�– v?KŽ …œU?¹“ ¨t???O?KŽ V?−¹Ë ¨WK?³????I????²????�???L?�« W????O????łö????F�«

ozUŁË l?. ¡«u¹≈  …œU??N??ý Ë√ ‚bM?: w: e??−??Š ÊU??OÐ  r?¹b??Ið

ÆÃöF�« …bL� WAOFL�« qzUÝË X³¦ð

ezU???×?�« w³Młú?� W???O???:U???I???¦�« …d???O???ýQ???²�« rÒK?�ð ≠ 10

l?‡‡?ÐUÞ   «– …d?‡‡?¼UE?ð Ë√ vI?????²?K. w?: W?????<—U?????A?????LK?� …u?????Žœ

q?zU???????ÝË X?³????????¦ð o?zU?ŁË l?. w{U?¹— Ë√ w?‡?LK?Ž Ë√ w?:U???????I?Ł

 ÆW.UZù« …bL� WAOFL�«

V?½U???????łú?�  W‡?‡?O???????ŽU???????L???????−?�« …d???????O???????ýQ???????²?�« r?ÒK�?ð ≠ 11

W????O???Šö????B?�« b‡‡?O???Z w?ŽU???L????ł d????H????Ý “«u‡‡?−Ð s¹d????:U????�????L�«

X?³???????¦?ð ozU?ŁËË ‚b?M: w?: e?‡?‡−???????Š ÊU????????OÐ  s?‡?‡¹e?zU???????×?�«Ë

Æ¢dH��« …d<cðË W.UZù« …bL� WAOFL�« qzUÝË

212-66 r?Z— Âu?????????Ýd??????????L?�« ÂU?J?Š√ r?ÒL?????????²?ð    ∫∫∫∫     2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????����««««

21 o?:«u???????L?�« 1386 ÂU????????Ž  w?½U????????¦�« l?O?Ð— 2  w?: ŒÒ—R???????L?�«

—Òd?J. 5  sO?ðœU????L?Ð ¨Áö????Ž√ —u????<c?????L�«Ë 1966 WM?Ý u‡O‡?�u¹

∫ wðQ¹ UL<  Ê«—Òd×ð ¨ 1 —ÒdJ.Å5Ë

 U?????????O?K¦?????????L?????????L?�« r?ÒK?�ð Ê√ s?J?L?¹ ∫—Òd?J. 5 …ÒœU????????L?�« ¢

W??OK?BMZ …d??O??ýQð W?¹dz«e??−�« W??OK?BMI�«Ë W??O??ÝU??.u?KÐb�«

Æ‰ušb�« …œbF².

©6® W???²???Ý Ë√ d???N???ý√ ©3® WŁö?Ł …b???L� W???×�U???� Êu?JðË

ÆsO²MÝ Ë√ WMÝ Ë√ dNý√

sOF�ð “ËU−²ð Ê√ sJL¹ ô W?.UZ≈  «d²: sLC²ðË

ÆU.u¹ © 90®

vKŽ W?O�U?L?łù« WO?KFH�« W?.U?Zù« “ËU?−?²ð Ê√ sJL¹ ô

w?: U?????.u¹ ©180® s?O½U??????L?ŁË WzU???????. …b??????. wM?Þu�« »«d??????²?�«

ÆWM��«

h½ V?łu??L?Ð …d??O???ýQ???²�« Ác¼ rO?K�ð ◊Ëd???ý œb???×ð

Æ¢’Uš

W?OÝU?.uKÐb�«  U?OK¦?L?L�« rÒK�ð  ∫ 1—ÒdJ. 5 …ÒœU?L�« ¢

◊Ëd?????A�« V�?????Š  «d?????O????ýQ?????²�« W?¹dz«e?????−�« W?????OK?BM?I�«Ë

∫ ÁU½œ√ …—u<cL�«

…d??????O??????ýQðË W??????O??????ÝU??????.uK?Ðb�« …d??????O??????ýQ??????²�« r?ÒK�?ð ≠ 1

“«u??ł ezU??Š w�«u??²�« vK?Ž WK.U??−??L�« …d??O??ýQðË W??×KB??L�

œU?Ž d?H?Ý “«u?łË W?×KB?L?� d?H?Ý “«u?łË wÝU?.uKÐœ d?H?Ý

ÆWOŠöB�« bOZ

X³?¦¹  ÍcÒ�« w?³Młú� W?:U?×?B�« …d?O??ýQð rÒK�ð  ≠ 2

Ë√ “U???????N????????−?�« s. W?�U????????Ý— ezU????????×?�«Ë  wH????????×???????B?�« W????????H???????�

wH???×???B?�« …bzU???H� …d???O????ýQ???²�« `M?. V�UD�« Âb????�???²???�???L�«

 ÆwMFL�«

ÊU?OÐ ezU?×?�« w³Młú� W?ŠU?O?��« …d?O??ýQð rÒK�ð  ≠ 3

s. U????N????OKŽ ‚œU????B????. ¡«u¹≈  …œU????N???ý Ë√ ‚b?M: w: e????−????×�«

h�???A?�« sJÝ d???I???L?� ÍbK³?�« w³???F???A�« f?K−???L�« f?Oz—

W?.U?Zù« …bL� W?A?O?FL�« q?zUÝË X³?¦ð ozUŁËË ¨nO?C?L�«

ÆUÐU¹≈Ë UÐU¼– qIM�« WKOÝË Ë√ …d<cðË

…u??Žœ ezU???×�« w³Młú?�  ‰U??L??Ž_« …d??O??ýQð r?ÒK�ð ≠ 4

WL?NLÐ d?.√ Ë√ nOKJð W�UÝ— Ë√ Ídz«e?−�« q.UF?²L�« s.

p�c??<Ë …d?O??ýQ?²?�« V�UD� W??.b?�??²?�??L�« W??¾?O??N�« q³??Z s.

W????¾???O????N?�« s. qH?J²�« …œU????N????ý Ë√ ‚bM?: w: e????−????×�« ÊU????OÐ

ÆWHOCL�«



 «d???????O???????ýQ???????²?�« h?�?¹ U???????L???????O???????:  ∫—Òd?J. 6 …ÒœU???????L?�« ¢

 UDL�«  ¨1 —ÒdJ‡‡. 5Ë —ÒdJ‡‡. 5 sOðœU?L�« w: …—u?<c‡‡L�«

w?³?M?ł_« v?K?Ž V?−?¹ ¨Áö???????????Ž√ 6 …ÒœU??????????L?‡?�«Ë t?M?‡?‡?. 10 v?�≈ 2

©6® W???²???Ý s?Ž t???²???O???Šö???� …Òb???. q?Ið ô d???H???Ý “«u???ł r?¹b???Ið

Æ¢dNý√

¨W?łU??×�« bMŽ ¨ ’U?š Òh?½ œÒb?×¹    ∫∫∫∫ 1—ÒdJ. 6 …ÒœU?L�« ¢

Æ¢ÂuÝdL�« «c¼ ÂUJŠ√ oO³Dð  UÒOHO<

…b?¹d??????−?�« w?:  Âu‡?‡?Ýd??????L?�« «c?¼ d‡?‡?AM?¹    ∫∫∫∫     5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

W?‡ÒO?Þ«d?????I?????L?¹Òb�« W?‡Ò¹d?z«e?????−�« W?‡Ò¹—u??????N?????L?????−?K� W?‡ÒO?????L?????ÝÒd?�«

ÆW‡ÒO³FÒA�«

1424 ÂU??????Ž v�Ë_« ÈœU??????L??????ł 19 w?: dz«e??????−�U?Ð —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 19 o:«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

r?Z— Âu?????Ýd?????L�« s?. 6 …ÒœU?????L?‡‡?�« ‰Òb?????F‡?‡ð        ∫∫∫∫     3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

o:«u????L�« 1386 ÂU???Ž w?½U???¦�« l?OÐ— 2  w: ŒÒ—R????L�« 212-66

—Òd?????×?ðË ¨Áö‡?‡Ž√ —u?‡‡?<c?????L‡?‡�«Ë 1966 W‡?‡‡?MÝ u‡?O‡?�u‡‡?‡‡?‡¹ 21

∫ wðQ¹ UL<

U¼U??B??Z√ …Òb??L?� ¨—u??³??F�« …d??O??ýQð r?ÒK�ð  ∫ 6 …ÒœU??L�« ¢

ezU×�«Ë wMÞu�« »«d²�« dÐUF�« w³Młú� ¨ÂU¹√ ©7® WF³Ý

qzU????ÝË  X?³????¦ð ozU?ŁËË t????O�≈ t????łu????²????L?�« bK³?�« …d????O????ýQð

ÆÁ—u³Ž …bL� WAOFL�«

‰Ëe½ W??B??š— W?B??²??�?L�«  U?DK��«  rK�?ð t½√ d?O??ž

rZ«uD� ÂU¹√ ©7® W?F??³?ÝË ©2® sO?.u?¹ sOÐ U?Nðb??.  ÕË«d?²ð

Æ¢ «dzUD�«Ë dš«u³�«

212-66  r?Z— Âu???????Ýd???????L?�«  ÂU?JŠ√ r?ÒL???????²?ð    ∫∫∫∫     4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????����««««

21 o?:«u?????????L?�« 1386 ÂU?????????Ž w?½U?????????¦?�« l?O?Ð— 2  w?: ŒÒ—R?????????L?�«

6 Ë —ÒdJ. 6 sOðœU?LÐ ¨Áö?Ž√ —u?<c?L�«Ë 1966 WMÝ u‡O‡�u¹

∫ wðQ¹ UL<  Ê«—Òd×ð ¨ 1—ÒdJ.

WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹œœœœdddd����    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????LLLL????????????łłłł    15    wwww::::    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????....    wwwwÝÝÝÝUUUUzzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????ÝÝÝÝdddd????????????....

ssssOOOO????????????????????OOOO????????????????????FFFFðððð    ssssLLLL????????????????????CCCC????????????????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????����uuuu¹¹¹¹    15    oooo::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆWWWW....uuuuJJJJ××××����««««    ffffOOOOzzzz————    ÊÊÊÊ««««uuuu¹¹¹¹œœœœ    dddd¹¹¹¹bbbb....

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÈœU??????L?????ł 15 w?: Œ—R?????. w?ÝUz— Âu??????Ýd?????. V?łu?????L?Ð

s?ÒO?????F¹ ¨2003 WM?Ý u????O?�u¹ 15 o?:«u?????L�« 1424 ÂU?????Ž v�Ë_«

f?Oz— Ê«u?¹b� «d?¹b?????. ¨—u?????B?M?. p�U?????L?�« b?????³??????Ž b?????O?????�?�«

ÆW.uJ×�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????LLLL????????????łłłł    15    wwww::::    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????....    wwwwÝÝÝÝUUUUzzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????ÝÝÝÝdddd????????????....

ssssOOOO????????????????????OOOO????????????????????FFFFðððð    ssssLLLL????????????????????CCCC????????????????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????����uuuu¹¹¹¹    15    oooo::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆWWWW....uuuuJJJJ××××����««««    ffffOOOOzzzz————    ÊÊÊÊ««««uuuu¹¹¹¹œœœœ    ffffOOOOzzzz————

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÈœU??????L?????ł 15 w?: Œ—R?????. w?ÝUz— Âu??????Ýd?????. V?łu?????L?Ð

¨2003 W?M?Ý u?‡?‡?O??‡?‡?�u?‡?‡?¹ 15 o?‡?‡?:«u????????????L?�« 1424 ÂU?‡??Ž v?�Ë_«

fO?z— Ê«u¹b� U???�???O?z— ¨w³¹U???³???Ý b???L???×???. b???O???��« s?ÒO???F¹

ÆW.uJ×�«

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????LLLL????????????łłłł    15    wwww::::    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????....    wwwwÝÝÝÝUUUUzzzz————    ÂÂÂÂuuuu????????????????ÝÝÝÝdddd????????????....

ÂÂÂÂUUUU????????NNNN????....    ¡¡¡¡UUUU????????NNNN½½½½≈≈≈≈    ssssLLLL????CCCC????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu????OOOO����uuuu¹¹¹¹    15    oooo::::««««uuuu????LLLL����««««
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   سنة من أجل البيئة والتنمية المستدامة - 2013
 

 اإلذاعة الجزائرية تبادر  
 

  2013ديسمبر  31فيفري إلى  13من 
 

 البيئة قضية الجميع



 مدخل

 البيئة هي مصدر الحياة، •

 هي مصدر غذائنا، •

 . هي مصدر الماء الذي نشربه•

 . نتنفسه األكسجين الذي الهواء هو مصدر•



 مدخل

 ...  ال بد من بيئة سليمة 

 

 ...  من أجل حياة مريحة

 

 إنها قضية مصير
 

  



 مدخل

لهذا و أمام التنامي المستمر للتدهور البيئي الناتج أساسا عن السللو  السللبي لسنسلاز إ اء    
 حماية البيئة

 

إذاعة )إذاعات موضوعاتية   04قنوات وطنية،  03:  تقود اإلذاعة الجزائرية حملة تحسيسية عبر كافة قنواتها •
إذاعرة  هويرة، إلاإلضرافة إلرى      fm) ،48الجزائر الدولية، إذاعة القررن  الررري ، اإلذاعرة الفقافيرة وإذاعرة  ير        

 (.راديو نت)موقعها اإللرتروني 

 

الرواارات  )إلالتعاو  الوثيق مرع متتلرا الكرركا     ( 2013ديسمبر  31فيفري إلى  13من )تجري هذه العملية •
 (.المعنية، الهيئات المتتصة، المجالس المنتتبة والحركة الجمعوية

 

تقوم اإلذاعة الجزائرية إلدور أساسي من خالل تنفيذ إلرنامج طموح يتضرمن سلسرلة مرن ااعمرال الهادفرة      •
إلى إشراك مجموع الفاعلين في مجال حماية البيئة، وتحسيس المواطنين وكذا المنتتبين إلتطورة التدهور 

 .الربير الذي تعرفه البيئة والموارد الطبيعية



 أهداف الحملة

تهدف الحملة باألساس إلى أز يكوز كل مواطن طرفا فاعال في حماية بيئته، في حلين تتمللل    
 :األهداف العامة فيما يلي 

 

 .تحسيس المواطنين إلااخطار التي يكرلها تدهور محيطه  المعيكي•

 .تحسيس الجماعات المحلية إلضرورة  مع النفايات المنزلية ومعالجتها•

 .تحسيس المتعاملين االقتصاديين والصناعيين إلالتطورة التي تكرلها أنكطته  الملوثة•

 .، على استعمال الريس البالستيري2013المساهمة في القضا  النهائي، خالل سنة •

 .المساهمة في رإلط  ميع السرنات إلكبرات صرف المياه والتطهير الصحي•

 .تحسيس متتلا الكركا  إلضرورة إنكا  المساحات التضرا  والعناية إلها•

العم  على ترسيخ ثقافة البيئة لدى الطف  ولدى التالميذ في ااطوار التعليمية ااساسية وقد يرو  •
   .المدارسمفيدا اختيار يوم يت  فيه تقدي  درس حول حماية البيئة في  ميع 



 البرنامج العام

 :يرتكز البرنامج العام، على محورين أساسيين هما 

 

 

 

 

 

   Volet programmes - espacesفضاءات  -محور برامج •

 

 

 Volet programmes – Actionsأعمال    –محور برامج •



 البرنامج العام

 

 فضاءات –محور برامج 

 Volet programmes – espaces  

   
ومضرات،  ) يتصص للكرح والتحسيس حول قضية حماية البيئة، ويت  تناوله إلمتتلا أصناف العم  اإلذاعي 

 (.وغيرها... ، وقفات وتحالي ، تحقيقاتروإليورتا اتفضا ات تفاعلية، حصص، 

 

   :ومضات تحسيسية   -1

 .تقوم ك  القنوات إلإعداد وإلث ومضات تحسيسية تدعو إلى حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة

 (.على المستوى الوطني)إعالنات عامة حول العملية •

 ( هويا، إلحسب التاصية الجغرافية واللسا  المتداول+ وطنيا ) موضوعاتيةومضات •

 .إعداد تلبيس فني خاص إلموضوع الحملة في ك  محطة وفي ك  قناة•

 .إعالنات في القنوات الوطنية حول ااعمال التي يت  إنجااها على المستويين الوطني والجهوي•

 (.على المستويين الوطني والجهوي)رسائ  تحسيسية حول المواضيع التي يت  تناولها في الحملة •

 



 

 فضاءات –محور برامج 

 Volet programmes – espaces 
 

 :أركاز وحصص   -2

إلناً  على التصور الذي ت  إعرداده، يتعرين اسرتحدار أركرا  يوميرة تتضرمن نصرائا إلهردف اسرتنها  ضرمير            
 : المواطن 

إلقالب نقدي تمليليات اجتماعية ، ومنها اال تماعية استحدار أركا  خاصة إلموضوع البيئة ضمن الحصص •
 .تحث على النظافة وحماية البيئة

إدراج فضا ات حرة ما إلين البرامج الستغاللها في تمرير رسائ  تحث علرى حمايرة البيئرة والمحافظرة علرى      •
 .الطبيعة

  .إعداد فقرات متتصصة في شر  وقفات يرتبط مضمونها إلمجال البيئة•

تررو    أسبوعية ُيستضاف فيها متتصرو  وفراعلو  فري مجرال حمايرة البيئرة       موضوعاتيةاستحدار فضا ات •
 .إلروإلورتا اتمطعمة 

السند الديني، : مفال )استغالل البرامج القارة ذات االستماع الواسع، لبث نصائا وتمرير رسائ  تحسيسية •
  (.وغير ذلك... السند الطبي، السند القائ  على العادات 

 

 

 

 

 

 البرنامج العام



 

 فضاءات  -محور برامج 

Volet programmes – espaces 
 

 :برامج تفاعلية  -3

 (.  إلرامج االعاب والمنوعات والبرامج اال تماعية)إدراج مواضيع الحملة في الفضا ات التفاعلية •

 .  فتا نقاش حول البيئة ضمن البرامج الليلية ذات االستماع الواسع•

   .إنجاا حصص يرو  لها  مهور داخ  االستوديو•

اقتراح قيام متعاملي الهاتا النقال إلالترف  إلالرسائ  القصيرة عبر الهاتا التي تحم  تساؤالت المستمعين •
 .في مجال البيئة

 .  تنظي  إلالطوهات خارج اإلذاعة وفي إطار البث المكترك إلين عدة إذاعات•

 

 

 

 

 

 البرنامج العام



 

  أعمال  –برامج  محور 

 Volet Programmes - Actions 

 

 :يتصص لألعمال التي تبادر إلها اإلذاعة في سياق هذه الحملة ويت  تناولها إذاعيا من خالل 

 

 : أيام للبث المفتوح  -1

  ترييا شبرات البرامج إلحيث يت  إدراج حصص تتصص إلالرام  لمواضيع الحملة في شر  

  .يوم مفتوح مخصص بالكامل لحماية البيئة

 

 . فتا مجال المكاركة للمتتصين ولكركا  اإلذاعة في هذه العملية•

 .استغالل المواعيد اإلخبارية لبث تحقيقات وروإلورتا ات حول مواضيع الحملة•

 . رإلط االتصال المباشر إلالصحافيين ليتدخلوا من النقاط الرئيسية التاصة إلهذه العملية•

 

 

 

 

 البرنامج العام



 

  أعمال  –برامج  محور 

 Volet Programmes – Actions 

 
 : األعمال الكبرى التي يتعين القيام بها مع الشركاء  -2

 .يت  تنظي  نكاطات ذات نطاق وطني و هوي إلمكاركة متتلا الكركا ، إلحضور عدة شتصيات وطنية

 

 : وطنيا 

 (.متطط وطني للتكجير)غرس ااشجار •

 .البحر منظفوا•

 .يوم إلدو  سيارة•

 .لنا الجبال•

 .البالستيرية والقارورات مع ااكياس السودا  •

 .فرا النفايات•

 .االقتصاد في الطاقة•

 

 

 

 

 البرنامج العام



 

  أعمال  –برامج  محور 

 Volet Programmes – Actions 

 
 : األعمال الكبرى التي يتعين القيام بها مع الشركاء  -2

 

 :جهويا 

 .النفايات ساّلتتوايع •

 .محارإلة صب المياه القذرة في البحار والوديا •

 .استر اع اا هزة اإللرترونية والبطاريات منتهية الصالحية•

 .مرافحة الحرائق•

 .مرافحة المبيدات الملوثة•

 

 

 

 

 البرنامج العام



 المواضيع التي ترتكز عليها الحملة

 .مرافحة التصحر•

 .مرافحة التلور•

 .تسيير الموارد المائية•

 .التغيرات المناخية•

 .الجفاف وأثره في الطبيعة•

 .التنوع البيئي•

 .الفيضانات والحرائق وانعراساتها على البيئة•

 .الروارر الطبيعية•

 .انبعاثات الغااات السامة•

 .التنمية الريفية•

 اانظمة اإليرولو ية•

 .الموارد الصيدية•

 .المناطق الرطبة•



 المبادرات الشهرية الكبرى

 (.2013فيفري  13تمنراست يوم )المحافظة على الما   :فيفري •

 

 ك  القنوات في قلب العملية من والية تمنراست

 

 إلرنامج البيت السعيد رإلط مباشر مع إذاعة تمنراست الجهوية: القناة األولى •

 .واالقتصاد االستهالك إلرنامج 

 (.متصص للبيئة)إلث مفتوح إللو  أخضر    fil vert: القناة اللانية •

   Magazine 12-13 » consacré au lancement de cette opération »: القناة اللاللة •

 الّنفس ااخضر، : عدة فضا ات تتصص لهذه المبادرة منها : إذاعة الجزائر الدولية •

 .إيرولو أو روإلورتاج 

 .وفضا ات أخرى“  فيزا للمستقب ” إلرنامج :   FMجيل  ۰

 .”إليننا ” والبرنامج التفاعلي ” البيئة والناس ” إلرنامج : اإلذاعة اللقافية  ۰

 ...البيئة والدين، البيئة والمجتمع، المجهر : إذاعة القرآز الكريم ۰

 إلث مفتوح إلعدة أركا  وفقرات وتغطية : إذاعة تمنراست 

 .كاملة لفعاليات انطالق التظاهرة

 



 (.2013مارس  09إلاتنة يوم )الكجرة ومرافحة التصحر  :مارس •

 

 .قاطرة العملية من والية إلاتنةالقناة األولى 

 .إلرنامج البيئة والتنمية من إذاعة خنكلة على المباشر:  2013 مارس 9يوم السبت •

 .اإلذاعة الجزائرية شريك في حماية البيئة وتحفيز التنمية:  موضوع الحصة•

 

 إلث مفتوح حول موضوع العناية إلااشجار وتنظي  مبادرات ونكاطات: إذاعة باتنة 

 ميدانية لغرس ااشجار مع إشراك المواطن خاصة ااطفال في هذا العم  الميداني  

 من أ   ترسيخ ثقافة العناية إلالكجرة  وحتى ال يرو  هذه السلوك الحضاري سلوكا

 .ظرفيا

 

  « Jardin des Anges »تنظ  مبادرتها السنوية : القناة اللاللة 

 ، وهي امبادرة  2013مارس  21حديقة المالئرة يوم 

 غرس ااشجار التي يقوم إلها ااطفال إلااساس  وصارت 

 ، وتنظ  أيضا إلمناسة عيد المرأة، تظاهرة .اآل  تقليدا سنويا

 .2013مارس  09يوم ” النساء الغابيات ” إلعنوا  

 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013أفري   06تيزي واو يوم )” لنا الجبال ” العناية إلالجبال إلعنوا   :أفريل •

 

 .قاطرة العملية من تيزي واوالقناة اللانية 

يتنراول موضروع    fil vert hebdomadaireموعد أسبوعي فري شرر  إلرث مفتروح       
وكرذلك السرياحة   ( التلين والزيتلوز  )المحافظة على الفروة الغاإلية والمنتوج المحلي 

 .الغاإلية وثقافة البيئة عند الطف 

 

إلث مفتوح حول موضوع العناية إلالغاإلرات والجبرال وتنظري  مبرادرات     : إذاعة تيزي و و 
ونكاطات ميدانية مع إشراك المواطن في هرذا العمر  الميرداني وفسرا المجرال لره           

 .لبث رسائ  تحسيسية في هذا االتجاه

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013ماي  04تلمسا  يوم )حماية الكواطئ والبحر  :ماي •

 

من  .قاطرة العملية من تلمسا  مع ك  اإلذاعات في الواليات الساحلية القناة اللاللة
التي تتوسع هذه السنة لتكرم   ” منظفوا البحر ” خالل المبادرة السنوية المعروفة 
 .  منطقة البحر ااإليض المتوسط

• « Les Eboueurs de la Mer », opération visant à préserver et valoriser le 
littoral. Cette année l’opération sera étalée aux pays de la méditerranéen en 
plus des villes côtières et ce dans le cadre de la COPEAM. 

ماي إلتلمسا  ث  تعود في عملية كبرى تكم   04تنطلق هذه المبادرة الكهرية يوم 
.2013ماي  25منطقة البحر المتوسط يوم   

   

تتصص إلفا مفتوح يوم انطالق العملية يت  التركيز فيه : إذاعة تلمساز   

 على أهمية الحفاظ على نظافة المحيط  إلصفة عامة ونظافة 

 الكواطئ إلصفة خاصة حيث يرو  اإلقبال كبيرا عليها في

.موس  الصيا   

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013 وا   01غرداية يوم )الكمس طاقة ومصدر للحياة  :جواز •

 

 قاطرة العملية من والية غرداية إذاعة القرآز الكريم 

مرع تغطيرة مركرزة علرى      إلث مفتوح حول الطاقة الكمسية ونليات استغاللها واستفمارها في خدمة التنمية
 .فعاليات ملتقى حول الطاقة الكمسية يعقد إلوالية غرداية

 

 إلث مفتوح حول موضوع الكمس كطاقة ومصدر مع التركيز على دور : إذاعة غرداية 

 المواطن كطرف فاع  في ترسيخ ثقافة االعتماد على الطاقة المتجددة في تحقيق

 التنمية المستدامة، إلاإلضافة إلى تغطية فعاليات الملتقى الذي يعقد إلالمناسبة حول 

 .الطاقة الكمسية

 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013 ويلية  13قسنطينة يوم )النفايات المنزلية  :جويلية •

 

 . قاطرة العملية من والية قسنطينةاإلذاعة اللقافية 

مرن أهمهرا البرنرامج    " النفايلات المنزليلة   " و إلررامج حرول موضروع      تبث على مردى ثالثرين يومرا حصصرا    
 .وهو إلرنامج تفاعلي يبث  ك  يوم اثنين مسا ا  "البيئة و الناس " المستحدر 

 

 إلث مفتوح حول موضوع النفايات مع التركيز على دور المواطن : إذاعة قسنطينة 

 كطرففاع  في  هود القضا  على ظاهرة انتكار ااوساخ وااكياس البالستيرية

 .                         من أ   استر اع هيبة و مال مدينة الجسور المعلقة 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013سبتمبر  13البليدة يوم )تلور الهوا   :سبتمبر •

 

 .قاطرة العملية من والية البليدة FMإذاعة جيل 

ميدانية حول البيئة والعوام  المتسببة في تلوثها مع  إلرإلورتا اتإلث مفتوح مطع  
التركيز على ترقية ااعمال والجهود الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على 

 .  الطبيعة

1.  fil rouge plateaux et reportages sur le terrain 

2.  Pollution  et éco toxicologie  

3.  La promotion de l’éco-construction  

 

إلث مفتوح حول مرافحة التلور وحماية البيئة والمحافظة : البليدة إذاعة   

 على  مال الطبيعة في مدينة  البليدة المعروفة إلمدينة الورود، مع إعطا  

.التفاعلية الفضا اتااهمية لمكاركة المواطنين من خالل   

 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013أكتوإلر  12وهرا  يوم )النفايات استر اع وإعادة تأهي   :أكتوبر •

 

 قاطرة العملية من والية وهرا  إذاعة الجزائر الدولية

 :حول  فضا اتإلث مفتوح حول هذا الموضوع المحوري إلمعالجة في عدة 

 والبيئة   الرسرلة•

 في العملية االقتصادية    الرسرلةدور •

 حقائق وأرقام...الجزائر في   الرسرلةما وصلت إليه •

، المعاد  الورق ، البالستيك  متلفات )والصناعية المتلفات الزراعية   رسرلة•
 ...(.والز اج 

•   

 إلث مفتوح حول أهمية استر اع وإعادة تأهي  النفايات : وهراز إذاعة 

 خاصة منها النفايات الصلبة، مع إعطا  ااهمية لمكاركة المواطنين

   .التفاعلية الفضا اتمن خالل  

 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.  2013نوفمبر  09معسرر يوم )المواد الطبيعية  :نوفمبر •

 

واإلذاعات الجهوية إلالغرب في قلب العملية  الموضوعاتيةك  القنوات الوطنية واإلذاعات 
 .من والية معسرر

 

 ...واحدة البيئة والتنمية، حياة وناس، و هتنا  :األولى القناة ۰

 ...  Fil Vertمجلة البيئة، الركن ااخضر  و : اللانية القناة ۰

 ... « Magazine 12-13 » ، « GRAIN DE SEL » ، « IMPACT » :اللاللة القناة ۰

 ... ،ايرولو ،ريبورتاج ، Gaia، Info planète :الدولية إذاعة الجزائر ۰

للحديث عن أهمية الفالحة الطبيعية  الجهويومنها الحث  فضا اتعدة :   FMجيل  ۰
 .وفوائد استهالك المواد الطبيعية

 .”إليننا ” التفاعلي والبرنامج ” والناس البيئة ” إلرنامج : اللقافية اإلذاعة  ۰

 ...المجهر البيئة والدين، البيئة والمجتمع، : الكريم إذاعة القرآز ۰

 إلث مفتوح لموضوع المواد الطبيعية : معسكر إذاعة ۰

 .في النهو  إلالتنمية الفالحيةوأهمية الفروة 

   

 

 

 

 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 (.2013ديسمبر  14الطارف يوم )التغيرات المناخية  :ديسمبر •

 

ك  القنوات الوطنية واإلذاعات الموضوعاتية واإلذاعات الجهويرة إلكررق الربالد فري قلرب      
 .العملية من والية الطارف

 

 ...االستهالك واالقتصاد، البيئة والتنمية، حياة وناس، :القناة األولى ۰

 ...  Fil Vertمجلة البيئة، الركن ااخضر  و : القناة اللانية ۰

 ... « Magazine 12-13 »  ،« GRAIN DE SEL »  ،« IMPACT »: القناة اللاللة ۰

 ...  Info planète ،النفس ااخضر، ايرولو،ريبورتاج: إذاعة الجزائر الدولية ۰

عدة فضا ات للحديث عن التنمية الريفية والحفاظ على الغاإلات والمناطق :   FMجيل  ۰
  .الرطبة وتطهير المياه

 .”إليننا ” والبرنامج التفاعلي ” البيئة والناس ” إلرنامج : اإلذاعة اللقافية  ۰

 ...البيئة والدين، البيئة والمجتمع، المجهر: إذاعة القرآز الكريم ۰

 إلث مفتوح لموضوع التغيرات المناخية : إذاعة الطارف ۰

 وأهمية الحفاظ على التنوع البيئي وحماية الطبيعة 

 .والمناطق الرطبة في المنطقة

 

 المبادرات الشهرية الكبرى



 مسابقات

 .مساإلقة أ م  مدينة أو أ م  حي•

 .مساإلقة أ م  شرفة مزينة إلالورود والزهور•

 .مساإلقة أفض  منتوج مصنوع من المواد المستر عة•
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فھرس 
 الموضوعات
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 الصفحة وانــالعن 
 عامةالمقدمة ال

 االشكالیة 
 األول: مفاهیم عامة حول البیئة التنمیة المستدامةالفصل 

 أ
 ب

2- 36 

 تمھید
I. مفھوم البیئة 

1-I-  التعریف الدولي 
2-I- مكونات البیئة 

II. تعریف البیئة الحضریة 
III. أھم المشكالت البیئیة 
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 لمدینة عین البیضاء ة: الدراسة التحلیلیالفصل الثاني
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 امللخص

حتتل البيئة اليوم صدارة اهتمامات السكان واحلكومات وهذا ملا تعرفه من تغريات أثرت على احلياة على األرض، ويأيت 

 مفهوم التنمية املستدامة كأحد احللول املقدمة للمشكالت البيئية احلديثة.

تعترب مدينة عني البيضاء أحد أهم املدن يف والية أم البواقي واليت تعرف كثافة سكانية كبرية لعبت دورا أساسيا يف تغري 

التطرق إىل دراسة خمتلف اخلصائص الطبيعية و السكانية و العمرانية ملدينة عني البيضاء الوضع البيئي هبا، حيث مت 
وهذا للوصول إىل كيفية تطبيق مبادئ التنمية  يف الدول األوروبية ء املستدامةلألحيا بعض األمثلة تقدمي،كذلك قمنا ب

 املستدامة وهذا لالستفادة منها يف مشاريعنا العمرانية.

إن خمطط التناسق احلضري ملدينة عني البيضاء ساهم يف حتديد سياسة الوالية من أجل حتسني إطار حياة السكان يف 

 ب البيئي بالدرجة األوىل. املدينة مراعني يف ذلك اجلان

 الكلمات المفتاحية:

  خمطط التناسق احلضري. البيئة، التنمية املستدامة، األحياء املستدامة،
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