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Óمن القؤمي الغذائي
’من القؤمي اŸائي هؤ صسؤن ل أ
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هكذا يسشاهم
›ّمع
‘ اسشتغÓل مليار م Îمكعب من مياه الصشرف الصشحي ‘ الفÓحة
@ رؤوية منسسجمة مع ﬂطط وزارة الفÓحة 2024-2020
@ ‰ؤذج ا’قتصساد الدائري ونحؤ صسفر تبذير
@ معاي ÒعاŸية ‘ –ؤيل النفايات اŸنزلية

 lبعد أان اكتشسفنا القدرات والكفاءة العالية للمؤؤسسسسة ا÷زائرية ““آامنهيد““ وا’سستفادة من تلك اŸياه إ’عادة معا÷تها وتؤصسيلها وربطها باÛال
‘ تصسميم وتشسغيل وصسيانة كÈى مشساريع ﬁطات معا÷ة وتثم Úمياه الفÓحي ،بد’ ان تذهب هباءً او يسستعملها فÓحؤن خفية لسسقي حقؤلهم،
الصسرف الصسحي وكذا –لية مياه البحر واŸياه ا÷ؤفية ،وتطرقنا إا ¤مشسكل Úبهذا السسلؤك خطرا على الصسحة العمؤمية للمسستهلك.Ú
ﬂاوف وتطمينات
ق -درت -ه -ا ع -ل -ى –ق-ي-ق نسسب ع-ال-ي-ة ‘ ج-ع-ل ه-ذا اÛال  100باŸائة
ولقد ” تنفيذ عدة مشساريع Œريبية وأاخرى قيد التنفيذ الرسسمي ‘
جزائري ‘ ملف إاشسهاري قبل ثÓثة أاسسابيع ،نتابع حكاية تلك اŸياه وهي
تدخل ‘ مسسارات اقتصساد دائري عجيب ،وتروي ا◊قؤل ‘ الهضساب ا÷زائر ،إ’عادة اسستخدام مياه ﬁطات معا÷ة وتثم Úمياه الصسرف
والؤاحات ‘ الصسحراء ،بعد تؤصسيلها وربطها ع ÈاŸسسافات الطؤيلة ،الصسحي ،ورغم هذه ا’سستثمارات الكبÒة إا’ أانه  ⁄نصسل ا ¤اŸتؤقع،
وبالتا‹ اŸسساهمة ‘ صسؤن اأ’من القؤمي الغذائي  ..وهؤ النشساط الذي خصس -ؤصس-ا وأان ا◊اج-ة Ÿي-اه ال-ري ل-ل-م-زارع ‘ ÚاŸن-اط-ق شس-ب-ه ا÷اف-ة
ينسسجم ويتناغم مع تصسؤرات السسلطات العمؤمية ‡ثلة وزارتي الفÓحة والقاحلة واŸتؤسسطية تتزايد بسسبب تغ ÒاŸناخ.
وإاضس -اف -ة إا ¤ا◊اج -ز ال -ت-ق-ن-ي ،ث-م-ة ح-ؤاج-ز اج-ت-م-اع-ي-ة واق-تصس-ادي-ة
واŸؤارد اŸائية.
من اŸعلؤم لدى اأ’ختصساصسي› ‘ Úال السسقي ومعا÷ة اŸياه ،أان مياه وتشسريعية وتنظيمية التي تعيق تطؤرها .لذلك فإان اإ’صسÓحات ضسرورية
صسرف الصسحي “ر ع ÈثÓث مراحل لتكؤن صسا◊ة للسسقي والري وحتى ل-ت-ط-ؤي-ر واسس-ت-دام-ة إاع-ادة اسس-ت-خ-دام م-ي-اه الصسرف الصسحي اŸعا÷ة ‘
لÓسستعما’ت اŸنزلية ،أاو’ها غربلة اŸياه من النفايات Ãختلف أاشسكالها مناطق ﬂتلفة من البÓد.
فاسستخدام هذا النؤع من اŸياه هامشسي أ’سسباب تتعلق إاما بإامكانية
وثانيها اŸعا÷ة البيؤلؤجية اŸتمثلة ‘ إاطÓق البيكتÒيا على اŸؤاد
العضسؤية ،وفيها نتحصسل على مياه صسافية لكنها غ Òقابلة لÓسستعمال الؤصسؤل أاو اإ’حجام عن اسستخدامها من قبل اŸزارع( Úقبؤل اجتماعي
الفÓحي و’ الغذائي واŸنز‹ ،بسسبب بقاء بعضض اŸعادن ‘ تركبيتها ،منخفضض ،شسك حؤل جؤدة اŸياه اŸعا÷ة) .أ’نه بحاجة ا ¤معا÷ة
اضسافية ،وهؤ ‡ا يرهن اسستفادة البلد فÓحيا ومنه اقتصساديا من هذه
وع-ادة م-ا ي-ت-م ال-ت-خ-لصض م-ن-ه-ا ‘ ال-ط-ب-ي-ع-ة ،ل-ك-ن مؤؤسسسسة آامنهيد Áكنها
معا÷تها للمرة الثالثة ونزع تلك اŸعادن وهي اŸرحلة التي ’ يقؤم بها التقنيات واÙطات.
وعليه فإان الهدف اأ’سسمى ‘ أانشسطة مؤؤسسسسة آامنهيد هؤ تطؤير آاليات
سسؤى الدول اŸتقدمة.
وتعد هذه اŸرحلة من اختصساصسات اŸؤؤسسسسة كذلك وتقؤم على ثÓث التشسغيل وعمليات اŸعا÷ة وأادواتها ‘ جميع مراحل السسلسسلة ،لضسمان
نتاج اŸياه اŸعا÷ة بجؤدة عالية“ ،هيدا ’سستخدامها ‘ الري وضسمان
تقنيات عالية:
إانتاج أامثل ووافر.
اأ’وسسمؤز العكسسي Osmose inverse
ولضسمان سسÓمة اسستخدام اŸياه اŸعا÷ة ،جهزت مؤؤسسسسة آامنهيد
الÎشسيح النانؤي Nano filtration
نفسسها بكافة وسسائل التطؤير واŸراقبة من وجهة نظر الÎكيب الفيزيائي
الÎشسيح الفائق Ultra filtration
وانطÓقا من هذه اŸعطيات فإان ا÷زائر بحاجة ماسسة ا ¤اŸرحلة والكيميائي للمياه اŸعا÷ة من ناحية ،ومن ناحية أاخرى ،دمج التقنيات
الثالثة ،أ’نها بÓد تخلف  1مليار م Îمكعب من مياه الصسرف الصسحي ا÷ديدة ‘ تنقية اŸياه.
بداية ا’قتصساد الدائري
سسنؤيا 800 ،مليؤن منها معا÷ة حتى اŸرحلة الثانية عﬁ 154 Èطة
‘ إاطار ا’قتصساد الدائري ،تؤفر آامنهيد خدمة إامكانية ا’سستخدام
للمعا÷ة مؤزعة ع 44 Èو’ية ،لكن يتم التخلصض منها ‘ الطبيعة او ‘
اآ’م -ن ل -ل -م -ي-اه اŸع-ا÷ة ‘ ال-درج-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ب-ت-ؤصس-ي-ل-ه-ا ن-ح-ؤ اأ’راضس-ي
البحر ،دون أان تسستفيد منها البÓد ‘ مناحي ا◊ياة اأ’خرى.
ال -زراع -ي -ة ،سس -ؤاء أاك -انت ت -اب-ع-ة ’سس-ت-ث-م-ارات-ه-ا او ◊سس-اب صس-ف-ق-ات م-ع
ه-ن-ا ت-قÎح م-ؤؤسسسس-ة آام-ن-ه-ي-د خ-دم-ات-ها ومعارفها وكفاءاتها للسسلطات
السسلطات العمؤمية او مع اÿؤاصض.
ال-ع-م-ؤم-ي-ة ول-ل-خ-ؤاصض ’سس-ت-غÓل
بدأات اŸؤؤسسسسة ‘ ا‚از
Óنسسان أاو
البيؤلؤجي سسؤاء أاكان بالنسسبة ل إ
لثر آلقتصسادي
lآ أ
ا◊يؤان أاو النبات ،بؤصسفها مشساريع ’ ولن
سس-تسس-اع-د اŸن-ت-ج-ات اıت-ل-فة
الناŒة عن كل هذه اأ’نشسطة اŸتكاملة والتي تأاتي ‘ تسستخدم اية مؤاد ضسارة بالطبيعة السسطحية وا÷ؤفية،
شس-ك-ل دورة ح-ي-اة ،ع-ل-ى ت-ق-ل-يصض ف-ؤات Òاسس-تÒاد السس-ك-ر ب -ل ال -ع -كسض ف -إان -ه Áث -ل اضس -اف-ة وث-راء ودع-م ل-ل-ن-ظ-ام
ال -ب -ي -ؤل -ؤج-ي م-ن خÓ-ل
وا◊ليب ومنتجات اأ’لبان ،وكذلك اللحؤم واأ’سسمدة.
خ-ل-ق م-ن-اخ ﬁلي
لثر آلجتماعي
lآ أ
ن-ظً-را أ’ن ه-ذه اأ’نشس-ط-ة م-ت-داخ-ل-ة وم-ت-ق-اطعة مع عدة مÓئم يسساهم ‘
ا’lسس -تم-ن الشسمندر السسكري Áكن
›ا’ت ،فإانها سستخلق عدة مئات من الؤظائف الدائمة ﬁاربة
ثانؤية ف -ادة ك -ذلك م-ن م-ن-ت-ج-ات
واŸؤؤقتة ،ما يؤؤدي على تقليل البطالة ‘ ا÷زائر وتعزيز ال-تصس-حر ،بفضسل
ع -ذات قيمة مضسافة وهي
ت-ط-ؤي-ر مسس-اح-ة
الرفاهية ا’جتماعية للمناطق اŸعزولة
ال -عل-ل -ف آŸاشسية :ت-عتﬁ Èاصسيل
’ تقل عن 400
لثر آلثقا‘ وآŸدÊ
lآ أ
باأ’لياف وأاوراق الشس -ه-ب-ن-در غ-ن-ي-ة
ب-ال-ت-أاك-ي-د ،سس-يصس-احب ه-ذه اŸشس-اري-ع ت-خ-ط-يط إاقليمي ك -ي -ل-ؤم Îم-رب-ع
ل ف وتؤجه لتغذية اŸاشسية.
ل -ل -ع -م -ران واسس -ت -ح-داث Œم-ع-ات سس-ك-ان-ي-ة ومسس-اح-ات م-ن اŸسس-احات
ك-ذآل أكسس-م-دةÁ :ك-ن ا’سس-ت-ف-ادة
خضس -راء تسس -اع -د ع -ل -ى دع -م ال -رف -اه -ي -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة اÿضسراء.
تربيته م-ن روث اأ’ب-ق-ار ال-ت-ي ي-ت-م
ب -ا’ضس -اف -ة إا ¤إادارة الÎاث ال -ث -ق -ا‘ وخصس-ؤصس-ي-ة أاه-ل ف- -ه- -ي ت- -ن -درج
ل ا كسسماد لتخصسيب الÎبة
آ إي-ث
ضسمن
اŸنطقة.
-Òان-ول :ي -ت -م إان -ت -اج-ه ب-ع-د
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ا’قتصسادات الدائرية ،بحيث سستسساهم حتى
ا
ل
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ص
لثر آŸعر‘
lآ أ
س Òالسسميك
باإ’ضسافة إا ¤ذلك ،سسيكؤن ‘ القرية النمؤذجية مراكز ‘ ان-ت-اج ال-غ-از ا◊ي-ؤي م-ن ح-م-أاة ال-غسس-ي-ل وب-ال-تا‹ ال -انل-اسس œع -ن م -ع -ا÷ة الشس -ه -ب -ن -در
كري .
ب-ح-ث-ي-ة ت-ه-دف إا ¤ضس-م-ان ال-ت-ط-ؤي-ر اŸسستمر والتدريب ت-ق-ل-ي-ل ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ط-اقات التقليدية ،وتدوير
ÓكادÁي ‘ ÚاŸنطقة ‘ ›ا’ت اŸياه اŸؤجؤدة بشسكل مسستمر ‘ النبات .كما لن
وتؤف Òفضساءات ل أ
ال-زراع-ة وإادارة ال-ن-ف-اي-ات وه-ن-دسس-ة وتصس-م-ي-م ال-عمليات ت -ؤؤث -ر ان -ب -ع -اث -ات ث-ا Êأاكسس-ي-د ال-ك-رب-ؤن ع-ل-ى ال-بصس-م-ة
ال-ك-رب-ؤن-ي-ة ،أ’ن-ه-ا سس-ت-م-تصض بؤاسسطة ا◊قؤل واŸناطق
والكيمياء والهيدروليك  ،وتخطيط اسستخدام اأ’راضسي.
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لثر آلبيئي وآŸناخي
lآ أ
ي--ه--دف ه--ذآ آŸشس-روع
l
فيما يتعلق بالبيئة ،يقع اŸشسروع ‘ منطقة ريفية و’ النباتات ،وكذا اسستعما’ت أاخرى.
ل-زرآع-ة  10.000ه-ك-تار من
يتسسبب ‘ أاي اضسطراب وخلل النظام البيئي او
آلشس--م--ن--در آلسس--ك--ري وآل--ت-ي
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اسشتغÓل ﬂلفات
هذه اŸنتجات

ثمار اŸششروع

فرز آلنفايات وآسسÎجاعها

كيف تخطط آامنهيد لدرجة صشفر تبذير ؟

لفرز و–ؤيل واسستعادة النفايات العضسؤية وغ Òالعضسؤية إا¤
حلؤً’ مبتكرة
 lتصسمم آامنهيد ل وا’سستهÓك ،بعد أان كانت ترمى برمتها ‘ اŸاضسي القريب.
مؤارد جاهزة لÓسستغÓ
ي ا ¤اسستنفاد اŸؤارد الطبيعية للكؤكب عامة وللبÓد خاصسة
يد
أادى النمؤذج ا’قتصسادي التقل ت ‡ ،ا بات يؤؤثر سسلبا على النظم البيئية الطبيعية ويؤؤدي إا¤
وكرسض اإ’فراط ‘ إانتاج النفايا
ً
تدهؤر نؤعية حياة السسكان.
نهيد أان التحدي الرئيسسي اليؤم يكمن ‘ ا◊فاظ على اŸؤارد
وبناء على هذه القناعة ،تتصسؤر آام
ت-م-ع-ن-ا وال-ت-ي ت-ه-دد ج-ميع اŸناطق ،وعليه صسارت تطؤر وتكيف
›
ال-ن-ادرة وإادارة ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي ي-ن-ت-ج-ه-ا ات بطريقة مسستدامة ،ا’سستفادة من اıلفات للحد من إاهدار
طتها على نحؤ ا’قتصساد الدائري يعمل على انتاج السسلع واÿدم
أانشس
اŸؤارد.
 ،202وللمشساركة ‘ هذا ا÷هد الؤطني ومن أاجل ا◊فاظ على
4
وتنسسجم تؤجهات آامنهيد مع خطة وزارة الفÓحة للفÎة  -2020ج السسماد ﬁليا من النفايات العضسؤية لتخصسيب الÎبة الزراعية.
Óجيال القادمة ،اختارت اŸؤؤسسسسة تصسميم وحدة إانتا
مؤارد بÓدنا ل أ
وهؤ ما يسسمى ب““ ،الكؤمبؤسست““ ““““Compost
بناء حيؤانات الÎبة  ،ويحسسن ‰ؤ النبات  ،ويقلل من اإ’صسابة
يد
يسساعد الكؤمبؤسست الÎبة على إاحياء نظامها اإ’يكؤلؤجي  ،ويع كؤن الÎبة ا◊ية صسحية وسسيكؤن لعملها تداعيات على اŸدى
راضض معينة ‘ النباتات ويحسسن معدل إاطÓق اŸغذيات .سست
بأام
الطؤيل.
ى مؤاردنا الطبيعية وكذلك ◊ماية بيئتنا وإاعادة تأاهيل الÎبة
 Èوحدة التسسميد هذه ذات أاهمية وضسرورة كÈى للحفاظ عل
تعت
الزراعية ‘ جنؤب ا÷زائر على وجه اÿصسؤصض.
أاوً’ وقبل كل شسيء للمسساهمة ‘ ا’قتصساد الؤطني ومن خÓل
ار
ً
يسسÎشسد تؤجه آامنهيد نحؤ هذا القطاع باعتباره ›ا’ لÓسستثم ة Ÿنتجات اأ’سسمدة (السسماد واأ’سسمدة) ) ‘ ازدياد مسستمر ،
يلنا اŸتعمق جًدا لهذا القطاع والذي أاظهر أان ا◊اجة الؤطني
–ل
سعف السسيادة الؤطنية من خÓل اعتمادها على الدول اأ’جنبية.
وبالتا‹ اسستÒاد هذه اŸنتجات بالعملة الصسعبة ‡ ،ا قد يض

سس--ت-وف-ر  125.000ط--ن م--ن
آلسسكر سسنوًيا  ،بالضسافة آ ¤ما
سس-ي-ت-م مع شسركاء زرآعي Úمن
آلقطاع آÿاصض ‘ آإطار تشسجيع
آل----ث----ق----اف----ة آل----زرآع----ي---ة
آلصسحرآوية.
• آسستزرآع آلأعÓف:
على مسساحة
2500
هكتار
ثمة

ﬂطط
لإنتاج
ﬁاصسيل
متنوعة شسوفان ،حبوب
آلشس-----ع ،Òآلشس----ع Òآلأخضس----ر،
آل--ذرة آل--رف--ي--ع-ة وغÒه-ا ،م-ا
سس--يسس--م--ح ب--ت--غ--ذي--ة آŸاشس--ي-ة
وتطوير منتجات آلألبان لإنتاج
آ◊ليب ومشستقاتها ،كما سسيوؤدي
ضسا آإ ¤آإنتاج ◊وم آلبقر.
آأي ً
F:184

هاته اŸشساريع من خÓل شسركتها الفرعية  Azar-AgroاŸتخصسصسة ‘
اأ’شسغال الهيدروليكية والبيئيةÃ ،ا ‘ ذلك  ،كمؤؤشسر 35000 ،هكتار من
ت-ط-ؤي-ر اأ’ق-ال-ي-م اŸسس-ق-ية ‘  EPCم -ع ال-زب-ؤن ““ ““ONIDوأاك Ìم - -ن
 66000م Îم -ك -عب  /ي -ؤم -ي -ا م -ن اŸي-اه ق-ل-ي-ل-ة اŸل-ؤح-ة اŸع-ا÷ة ‘
اŸنطقة الصسحراوية (واد سسؤف  ،غرداية Ô“ ،اسست وورقلة) ،با’ضسافة
اŸياه اŸنقؤلة ع Èعدة مناطق ‘ البÓد إا ¤ما يقارب  2مليؤن نسسمة.
هذه القدرات العالية هي ثمرة خÈة ﬁلية ‰ت ع Èالسسنؤات وصسارت
معدل اندماج مشسرف ،يتجسسد ‘ تصسميم وتصسنيع وصسيانة معدات الري
واŸعدات الصسناعية مع شسركتنا الفرعية ““ ، ““INPECو‘ إانشساء البنى
ال-تحتية ““ ““ALCAHYDو ““ › ‘ ““GATECHال اإ’دارة ال -ذك -ي -ة
العاŸية.
ت-تÓ-ءم اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ت-ن-مية الزراعة الصسحراوية “اًما مع
اŸتطلبات الؤطنية اŸع Èعنها من حيث ضسرورة تكريسض ا’كتفاء الذاتي
وتخفيضض فاتؤرة اسستÒاد الضسروريات اأ’سساسسية ،التي تشسكل اليؤم عبًئا
ثقيً Óتتحمله السسلطات العمؤمية منذ فÎة طؤيلة .
وتتناغم مشساريع وكفاءة مؤؤسسسسة آامنهيد مع رؤوية الدولة ‘ اÛال
الزراعي ،بل وتعد سسند مرافق وامتداد ÿارطة الطريق التي وضسعتها
وزارة الفÓحة اŸمتدة من  2020ا ،2024 ¤وبالتا‹ فهؤ خيار واقعي
ن-اب-ع م-ن ق-ن-اع-ة ق-ي-ادة اŸؤؤسسسس-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ا’قتصساد الؤطني ،ومن
تزايد ا◊اجة الؤطنية للمنتجات الزراعية ،ومنه تخفيضض فاتؤرة اسستÒاد
اŸؤاد الغذائية بالعملة الصسعبة.

Ÿاذا اختارت آامنهيد زراعة
الششمندر السشكري؟

 lاختارت اŸؤؤسسسسة ا’سستثمار ‘
ان -ت-اج الشس-ه-ب-ن-در السس-ك-ري والسس-ك-ر
وا◊ل-يب وال-ل-ح-ؤم وت-رب-ي-ة اŸاشس-ي-ة
باإ’ضسافة إا ¤العديد من اŸشستقات
اأ’خ-رى ل-ه-ذه اÙاصس-ي-ل ع Èن-ح-ؤ
 20000هكتار .
وت - - -دي- - -ر ع Èف- - -رع- - -ه- - -ا SPA
 AZAR-AGROالفرعية حالًيا
م-زرع-ة ت-ب-ل-غ مسس-اح-ت-ه-ا  480أالف
هكتاًرا ‘ و’ية ا÷لفة ،وهي ﬂصسصسة للزراعة
الشس-ج-ري-ة ف-ائ-ق-ة ال-كثافة :كثافة  1800ن-بتة ‘
ال-ه-ك-ت-ار لشس-ج-رة الزيتؤن و  1500لشس-جرة اللؤز
Ãكننة كاملة  3اآبار ›هزة  3 ،أاحؤاضض غشساء
أارضسي ﬁ ،طتان للري 200 ،هكتار من شسبكات
ال -ري ب-ال-ت-ق-ط 5 ، Òج -رارات واآ’’ت وم-ع-دات
النقل والربط.

‰وذج فÓحي
جديد قائم على
تكنولوجيا ذكية

 lا’دارة الذكية
للعملية
الفÓحية ‘
ؤسسسسة
م ؤ
آامنهيد
 lتصسنيع
معدات ا◊فر
باŸنظؤمة
الرقمية
 lتصسنيع
البيؤت
البÓسستيكية
الذكية
 lاسستخدام
 lآسستخدآم صسور خرآئط آلتضساريسض
Óدآرة آلدآخلية ‘ غرف برامج الكمبيؤتر
 lآسس-ت-خ-دآم ب-رآم-ج آل-ك-مبيوتر ل إ
Óدارة الداخلية
ل إ
آلتحكم بقيادة مهندسس ÚمؤوهلÚ
‘ غرف
ل‹ آÛه-ز ب-ن-ماذج قابلة
 lآل-ري وآل-تسس-م-ي-د آل-رق-م-ي وآ آ
لل›Èة Áكن آلعتماد عليها آقتصسادًيا
التحكم

مششروع اإلدارة الذكية

( SCADAآلزرآعي)
 lأآحدث جيل من أآدوآت آلتوجيه GPS
– lسس Úمعاي Òآلبذر وآ◊صساد بناء على درآسسات آلÎبة
ً
وآلنبات وآŸناخ آŸسستمرة
 Èﬂ lضسبط آ÷ودة
ﬁ lطة أآرصساد زرآعية آلية
 lخزآن مقياسض آلتبخر
– lقيقات آلعÓمة آŸائية
 lصسمامات لولبية مكهربة
كل هاته آلتقنيات يتم تصسميم جزء كبÒ
منها على مسستوى ›ّمع آمنهيد وفروعه
آıتصسة ،كما يتم كذلك:
 lتصسنيع معدآت آ◊فر باŸنظومة
آلرقمية
 lتصسنيع آلبيوت آلبÓسستيكية آلذكية
(أآفقية أآو هرمية)
تصس-ن-ي-ع آŸع-دآت آل-زرآع-ي-ة وم-ع-دآت آل-ري
آلذكية
مرشسحات رملية Les filtres à sable
لسسمدة Mélangeur d’engrais
خÓط آ أ
لسسمدة Injecteur Venturi d’engrais
قاذف آ أ
آلبكرآت Les enrouleurs
ﬁاور دآئرية Les rampes frontales
ﬁاور آلرشض آلدآئرية Les pivots circulaires
تخزين آÙاصسيل Le stockage des récoltes
Les silos métalliques
خزآنات حديدية
تعليب آÙاصسيل Le conditionnement des récoltes
فرز وغربلة آلفوآكه وآÿضسروآت Le Tri et criblage
des fruits et légumes

ت-ت-ج-ه آم-ن-ه-ي-د آإ¤
آلتخلي على آلنماذج
آل---ت---ق---ل---ي--دي--ة ‘
آل-تسس-ي Òآل-فÓحي،
وت-تحول آ‰ ¤وذج
ذك---ي ق---ائ--م ع--ل--ى
آل-ت-قنيات وآلأدوآت
آل-----ت-----ي تسس----م----ح
ل--ل--فÓ-ح Úوخ-دآم
آلأرآضض آŸن-تسس-ب-ون
آإ ¤آŸوؤسسسسة بتنفيذ
مهامهم من مكاتبهم
آو حتى من بيوتهم،
ك›Èة وم--ت--اب-ع-ة
وتÒة نشساط آلسسقي
آÙوري وم--رآق--ب--ة
آ◊ق------ول وآıازن
ع Èآل-----تصس-----وي----ر
ثÓ----ث---ي آلأب---ع---اد
وغÒه---------ا م---------ن
آل--ت--ق--ي--ن--ات آل--ت-ي
تسس-ت-ع-ملها آŸوؤسسسسة
‘ آأنشس-----ط-----ت-----ه----ا
آلفÓحية.

