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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 2067/11/1 
التاريخ: 2019/5/16

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

مشروع تعديل تنظيمي إللغاء مقطع من شارع بعرض 8م وتنظيم شارع 
آخر بعرض 8م وتعديل مساره في األحواض 21، 28 ـ عصيرة الشمالية/ 

محافظة نابلس
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم 2019/5 بتاري���خ 2019/5/8م، بموجب القرار 
رقم 170 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطع ذوات االرقام 1، 
2، 3، 4، 5 من الحوض رقم 28 الس���ريج والقطعة رقم 153 من الحوض رقم 21 الحريقة 
من اراضي عصيرة الش���مالية، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ 

محافظة نابلس ومقر بلدية عصيرة الشمالية.
ويعتبر مخط���ط التنظيم نافذًا بعد مضي 15 يوما من تاريخ نش���ر االعالن في الجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين، وذلك استنادًا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
م. مجدي الصالح
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

إعالن طرح عطاء توريد اكسسوارات ضغط متوسط

رقم )2019/23(
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد اكسسوارات ضغط متوسط

عطاء رقم )2019/23(

 فعل���ى جمي���ع المختصين الراغبين ف���ي الحصول على نس���خة من العطاء 
مراجعة دائرة التوريدات في شركة توزيع كهرباء الشمال – االدارة العامة – 

مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة التوريدات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك 
مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )6,500( شيكل ، وذلك حتى الساعة الرابعة 
مس���اءا من يوم االثنين الموافق 2019/9/23 ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا 

الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 
ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 
تقدم عروض األس���عار بعملة الش���يكل فقط وبعكس ذلك فس���يتم 	 

رفض العرض .
يتم تس���ليم نسخ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح يوم 	 

الثالثاء 2019/9/10

االدارة العامة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

17-ADM-2019 :طرح عطاء رقم

لشراء اجهزة حاسوب وكاميرات مراقبة

تعلن جمعي���ة الهالل األحمر الفلس���طيني– المقر العام عن حاجتها لش���راء اجهزة 

حاسوب وكاميرات مراقبة. فعلى الش���ركات المختصة والمسجلة والراغبة بالمشاركة 

التوجه لمقر الجمعية الكائن في ش���ارع القدس  الرئيسي – البيرة، دائرة المشتريات، 

الطابق الس���ادس لش���راء كراس���ة العطاء وذل���ك اعتبارًا م���ن يوم الثالث���اء الموافق 

2019/09/10 و لغاي���ة يوم الثالثاء الموافق 2019/09/17 من الس���اعة الثامنة صباحًا 

حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة و السبت. 

للموردي���ن المؤهلين و المرخصين الحق في االش���تراك، علمًا ب���ان آخر موعد لتقديم 

الع���روض هو يوم الثالثاء الموافق 09/24/ 2019 حتى الس���اعة الواحدة ظهرا، و ذلك 

ف���ي صندوق المناقصات الموج���ود في الدائرة االدارية بمق���ر جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني الكائن في البيرة.

•  ثمن  شراء كراسة العطاء )50 ( شيقل غير مستردة. 1

•  يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % بظرف مغلق منفصل عن مغلف دوسية . 2

العطاء وسيتم رفض استالم العطاء في حال عدم االلتزام بذلك 

•  الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.. 3

•  رسوم االعالن في الصحف المحلية الثالث لمدة يوميين على من يرسو عليه العطاء. 4

لالستفس���ار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

على األرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس  022406518 .

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحًا 
وحت���ى الرابعة عصرًا في األي���ام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل م���ن المناطق التالية من 

محافظة بيت لحم:

 • االربعاء 2019/9/11:

خربة الدير، تقوع المصابيح، الجبل األبيض، حرملة، أبو نجيم، المستشفى 
العسكري حرملة، خلة القرنين، العساكر والمناطق المحيطة بها.

 • الخميس 2019/9/12:

أجزاء  والنعمان،  الخاص  الواد، قريتا  راس  الشواورة،  دار صالح،  العبيدية، 
المجاري  ومضخة  والجناب  الروم  إسكانات  وتشمل  ساحور  بيت  من 
هراسا  وجبل  البلدي  الملعب  الطوب،  مصنع  الطوب،  مصنع  من  بالقرب 

والمناطق المحيطة بها.
تعتذر الش���ركة عن ه���ذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحوي���ات والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني 

اعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مراقب الش���ركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بأن ش���ركة 

القيسي للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة و المسجلة 

لدينا تحت رقم 562419804 تقدمت الينا بطلب تعديل اس���م 

شركة من ش���ركة القيسي للمحروقات المس���اهمة الخصوصية 

المحدودة  الى ش���ركة الهدى والقيسي للمحروقات م خ م. ومن 

لديه اعتراض عليه مراجعة مراقب الشركات.

مراقب الشركات

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى 
الرابعة عصرًا يوم األربع���اء الموافق 2019/9/11 عن كل من المناطق التالية من محافظة 

رام الله والبيرة:

مصنع بيرزيت لألدوية والمجاورين، المنطقة الصناعية ـ بيرزيت
تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية قباطية

إعالن طرح عطاء 

توريد مواد ومستلزمات لصيانة شبكة المياه في بلدة قباطية

تعل���ن بلدية قباطية ع���ن رغبتها في طرح عطاء بالظ���رف المختوم من أجل 

توريد مواد  ومستلزمات لصيانة شبكة المياه في بلدة قباطية.

فعلى الراغبين باالشتراك في العطاء الحضور إلى مقر بلدية قباطية الستالم 

نس���خة الشروط والمواصفات من قس���م المياه في البلدية، وذلك في أوقات 

الدوام الرس���مي ابتداًء من ي���وم األربعاء المواف���ق 2019/9/11 ويكون يوم 

األربعاء الموافق 2019/9/18 الساعة الحادية عشرة صباحًا آخر موعد لتسليم 

نسخة العطاء في بلدية قباطية.

وذلك حسب الشروط التالية:

 البلدية غير ملزمة بأقل األسعار.. 1

 أجور نشر اإلعالن عائدة على من يرسو عليه العطاء.. 2

 األسعار شاملة لكافة أنواع الضرائب وشهادة خصم المصدر.. 3

 يرفق تأمين دخول العطاء بنسبة %5 من قيمة العطاء بموجب كفالة . 4

بنكية أو شيك بنكي مصدق.

 الكميات المذكورة في العطاء قابلة للزيادة أو النقصان.. 5

 المواد والمستلزمات واصلة لمستودعات بلدية قباطية.. 6

 بالل عساف

رئيس بلدية قباطية

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية قباطية

إعالن إعادة طرح تضمين قلم سوق الخضار والفواكه المركزي ـ 
قباطية بالمزاد العلني

تعل���ن بلدية قباطية عن رغبتها في تضمين قلم س���وق الخضار والفواكه 

بالم���زاد العلني وذلك موس���م هذا الع���ام 2020/2019 والذي يبدأ بتاريخ 

2019/10/1 وينتهي مساء يوم 2020/9/30م.

س���يتم فتح المزاد العلني في الس���اعة العاش���رة من صباح يوم الخميس 

المواف���ق 2019/9/19 ف���ي قاعة بلدي���ة قباطية، فعل���ى الراغبين بدخول 

هذا المزاد االطالع على ش���روط المزاد في مق���ر البلدية خالل أوقات الدوام 

الرسمي.

مالحظة:

 على كل مزاود دفع مبلغ 10000 دينار أردني عشرة آالف دينار أردني . 1

أو ما يعادله بالشيكل قبل الدخول في المزاد.

 يحق للبلدية إلغاء أو تأجيل المزاد دون إبداء األسباب.. 2

 أجور اإلعالن عائدة على من يرسو عليه المزاد.. 3

 على من يرسو عليه المزاد دفع كامل مبلغ المزاد خالل 24 ساعة.. 4

 من يرس���و المزاد عليه في حالة تخلفه يعتبر مستنكفًا وفاقدًا لحقه . 5

في إرجاع التأمين.

بالل عساف

رئيس بلدية قباطية

(SELCo. 04/2019) SCADA إعالن عطاء نظام

تعلن شركة كهرباء الجنوب عن طرح عطاء لتوريد و تركيب نظام SCADA كما يلي:

األسعار بالدوالر غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.. 1

تقديم شهادة خصم بالمصدر سارية المفعول.. 2

تقديم كفالة دخول عطاء 5 % من سعر العطاء سارية المفعول لمدة . 3
90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

الشركة غير ملزمة بأقل األسعار.. 4

ثمن النس���خة 500 ش���يكل غير مس���تردة تدفع عند تس���ليم نسخة . 5
العطاء.

آخر موعد لتس���ليم العطاء الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا يوم االربعاء . 6
الموافق 2019/10/02 ساعة فتح العطاء.

7 . www.selco.ps يمكن للمعنيين الحصول على نسخة العطاء من موقع الشركة
أو من مكاتب الشركة / دائرة المشتريات إبتداء من يوم االثنين 2019/09/09.

لمزيد من االستفسار يمكن اإلتصال على هاتف رقم  2283602 

أو فاكس رقم 2283601

    المدير العام

   فارس مجاهد 

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم:   1350/1/6/5/3                    التاريخ:   2019/9/9 

إعالن

صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابلس

بشأن المصادقة على تنفيذ مشروع تنظيم تفصيلي لغايات اقتراح 
شارع بعرض 12متر في القطع رقم )9+5+4+3+2+1( من حوض رقم 

)24032( والقطع )63+17( حوض )24033( من أراضي نابلس

رقم المشروع ت 13/2019
تعل���ن اللجنة اإلقليمية لمحافظة نابل���س بالقرار رقم )30( في جلس���تها رقم )25/2019( 
بتاري���خ 2019/09/03 ع���ن وضع مش���روع تنظيم تفصيل���ي لغايات اقتراح ش���ارع بعرض 
12مت���ر في القطع رقم )1+2+3+4+5+9( من حوض رقم )24032( والقطع )17+63( حوض 
)24033( من أراضي نابلس موضع التنفيذ وذلك بعد مضي خمس���ة عش���رة يومًا من تاريخ 
نشر اإلعالن في الجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين، وذلك استنادًا للمادتين )24( من 

قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )79( لسنة 1966.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

خالد اشتيه
رئيس اللجنة اإلقليمية لتخطيط والبناء
محافظة نابلس

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم:   2774/9/1                     التاريخ:   2019/7/3 

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع من )12م(إلى )17م( 
وتوسعة مقاطع من شارع )15م( لغاية مواقف سيارات في الحوض 

)24061، 3 رفيديا( –نابلس /محافظة نابلس.

م.مجدي الصالح

وزير الحكم المحلي

رئيس مجلس التنظيم األعلى

هاتف:

جوال:

02-2752030
0599-202093

في محافظة   بيت حلم

حسن عبـــــد الـجـــــــواد

الشتراكاتكم
وإعـــالنـاتـكــــم

ضمن برنامج نفذته جامعة بيرزيت

1200 معلم يطبقون لبنات التعلم على 50 ألف طالب
رام الل���ه - "األي���ام": نظ���م مركز التعليم المس���تمر 

بجامعة بيرزيت، وفي إطار الش���راكة بين وزارة التربية 

والتعليم والجامعة، وبدعم من مؤسسة "اليونيسيف"، 

ومركز األبحاث والدراس���ات التنموية ف���ي كندا، على 

مدار الش���هرين الماضيين، برنامج بناء وتعزيز قدرات 

للمعلمي���ن والمش���رفين ومدي���ري الم���دارس بهدف 

تطبيق لبن���ات التعلم في المدارس؛ لتحس���ين جودة 

التعليم من خالل تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة 

وإيجاد بيئة تعليمية تعلمية تتسم باإلبداع ومواكبة 

التطورات العصرية والتكنولوجية.

وقالت جامعة بيرزي���ت، في بيان لها، أمس: إنه جرى 

خالل ه���ذه المرحلة تطوير 560 لبن���ة تعلم للصفوف 

من )1-4( و300 لبن���ة تعلم للصفوف من )7-10(، ويتم 

في الوقت الحالي تطوير لبنات تعلم للصفين الخامس 

والسادس.

وبين���ت أنه تم تدري���ب فريق مركزي من مش���رفين 

تربويي���ن من مديري���ات التربية وال���وزارة، إضافة إلى 

تدري���ب م���ا يق���ارب 1200 معلم ومعلمة حول أس���س 

تطبيق لبنات التعلم، وبدأ توسيع نطاق تطبيق لبنات 

التعلم لصفوف المرحلة األساس���ية الدنيا واألساسية 

العليا مع بداية العام الدراسي الجديد في 340 مدرسة 

منتش���رة بكافة المحافظات؛ لتستهدف ما يزيد على 

50 ألف طالب وطالبة.

وأشارت إلى أنه تم عقد أيام دراسية ولقاءات تربوية 

لمديري المدارس ومشرفي المرحلتين األساسية الدنيا 

واألساس���ية العليا؛ بهدف تعزيز عملية تطبيق لبنات 

التعلم من خالل اإلشراف والمتابعة لضمان نجاحها.

وأكد مدي���ر ع���ام المتابع���ة الميدانية واإلش���راف 

والتأهيل التربوي، أيوب عليان، أهمية هذا المش���روع 

الذي يسعى إلى مساعدة المعلمين والمعلمات لتبني 

ممارس���ات جديدة تس���هم في تعزيز اإلب���داع وإنتاج 

المعرف���ة، وأثنى على جه���ود المش���رفين التربويين 

والمعلمي���ن الذين يس���همون بإيجاد بيئ���ة تعلمية 

تربط الطال���ب بس���ياقات حياته وبالتط���ور المعرفي 

والتكنولوجي من حوله.

من جهت���ه، أوضح مدي���ر وحدة اإلبداع ف���ي التعلم 

بمركز التعليم المستمر في "بيرزيت"، أسامة الميمي، 

أن المرحلة المقبلة ستش���مل زي���ارات ميدانية وعقد 

ورش عمل تستهدف المدارس المشاركة في المشروع 

ضم���ن المديري���ات المختلفة بهدف تقدي���م الدعم 

التربوي، وتعزيز مفهوم لبنات التعلم لتحقيق الهدف 

األكبر من المش���روع وهو "معلم���ون يصنعون المعاني 

وطالب ينتجون المعرفة"، آماًل بتوس���يع نطاق تطبيق 

لبنات التعلم ليس على المستوى الوطني فقط بل على 

المس���توى اإلقليمي والعربي أيضًا، حيث يجري العمل 

على إنشاء البنك الوطني للبنات التعلم والذي سيكون 

بمثابة منص���ة إلكترونية مرجعية للبنات التعلم التي 

يتم إنتاجها.

حفل ختامي في بيت لحم 
لورشة عمل تصاميم ساحة المهد

ظم في مركز الس���الم، 
ُ
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: ن

في بيت لحم، الحفل الختامي لورشة عمل )ساحة المهد( 
ضمن مشروع إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة 
في مدينة بيت لحم، والممول من قبل الوكالة الفرنس���ية 

للتنمية من خالل بلدية باريس.
وحضر االحتفال رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون 
سلمان، ونائبه حنا حنانيا، وأعضاء المجلس البلدي شيرين 
موج، وداود الصالحات، وحنا أبو الدنين، وقاس���م كنعان، 
ون���ادر رحيل، وجودة مرقص، ومدير ع���ام البلدية أنطون 
مرق���ص، والعاملون على المش���روع م���ن بلديتي باريس 
وبيت لحم، والطلبة المش���اركون من الجامعات الفرنسية 

المختلفة وجامعة بيرزيت. 
وتضمن الحفل عرضا للمشاريع التي عمل عليها الطلبة، 

والمتعلق���ة بإع���ادة تصميم واس���تخدام س���احة المهد 
ومحيطها.

ولفت سليمان إلى أهمية المشروع، والتي تكمن بإعادة 
تصميم واس���تخدام المس���احات العامة في مدينة بيت 
لحم، بما يش���مل إعادة تصميم واستخدام ساحة المهد، 
وتنظي���م المدخل الش���مالي للمدينة، ومش���اريع تخدم 

الخطة المرورية أمام المدارس وغيرها.
ووزع س���لمان شهادات التقدير للعاملين على المشروع 
من بلدية باريس، وشكر أيضا طاقم العمل في بلدية بيت 

لحم على جهودهم لصالح إنجاح هذا المشروع. 
وق���دم حنانيا ش���هادات التقدير للطلبة الفرنس���يين 
والفلسطينيين المشاركين إلكمالهم بنجاح أعمال ورشة 

العمل ولتقديمهم التصاميم المختلفة.

حمد تبحث مع "البرنامج 
اإلنمائي" المشاريع المشتركة

رام الل���ه - "األيام": بحثت وزيرة ش���ؤون المرأة، آمال حم���د، مع ممثلة برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي لدى فلس���طين الجديدة، إيفون هيل، أمس، عددًا من 

المشاريع والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وأثن���ت حمد عل���ى هيل كونه���ا أول امرأة تت���رأس هذا البرنامج، مش���يدة 
بالعالقات المميزة بين فلس���طين والهيئات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة، 

ودورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات االحتالل.
واس���تعرضت السياس���ات والتش���ريعات التي تعمل عليها الوزارة، خاصة 
قانون حماية األس���رة م���ن العنف، ورفع س���ن الزواج، إضافة إل���ى رفع الوعي 
وتوفير حاضنة مجتمعية لقضايا الن���وع االجتماعي، وأبرز محاور عمل الوزارة 
من التمكين االقتصادي والمش���اريع الصغيرة للنساء، إضافة إلى االتفاقيات 

الدولية، ومنها اتفاقية "سيداو"، والقرار األممي 1325.
من جهتها، أك����دت هيل أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعتبر الوزارة ش����ريكًا 
اس����تراتيجيًا، مش����يرة إلى ضرورة اس����تمرار عقد اللق����اءات الثنائية بي����ن الطرفين 
لمناقشة كافة القضايا المستجدة وتفعيل التعاون المشترك خالل المرحلة المقبلة.

بلدية غزة تزرع 4200 شتلة الشهر الماضي
غزة - "األي���ام": زرعت دائرة الحدائق ف���ي اإلدارة العامة للصحة والبيئة في 
بلدية غزة نحو 4200 شتلة في الحدائق وجزر الشوارع والمؤسسات في المدينة 

خالل آب الماضي ضمن جهود تحسين جودة البيئة في المدينة. 
وذكرت الدائرة في تقريرها الش���هري أنها عملت على زراعة 2450 شتلة في 
حدائق المدينة و575 ش���تلة في جزر الش���وارع و620 شتلة في مرافق البلدية 
المختلفة ومنها: مبنى البلدية الرئيس، ومبنى اإلدارة العامة للصحة والبيئة، 
ومكت���ب الصحة والبيئة، وخ���زان الرمال، ومركز رش���اد الش���وا الثقافي غرب 

المدينة.  
وأضافت، إن األعمال ش���ملت أيضًا؛ تقليم 480 ش���جرة في حدائق وش���وارع 
المدين���ة بهدف حماية األش���جار وأس���الك الكهرباء التي تحت���ك باألغصان، 
وحمايتها من الكس���ر بفع���ل الرياح، ووق���ف دخول أغضان األش���جار لبيوت 

المواطنين، باإلضافة إلى تجديد أغصانها وتقويتها.
وكانت بلدية غزة دعت المواطنين في المدينة للحفاظ على األش���تال وعدم 
المساس بها وتقديم الشكاوى المتعلقة بالحدائق واألشجار وخدمات البلدية 

األخرى على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل األخرى.

بلدية رفح توقع مذكرة 
للشروع بتطوير مرافق عامة

رف���ح - "األيام": وقع رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، مع ش���ركة "جولدن 
س���تيبس"، مذكرة بدء العمل بتطوير أربعة مرافق عامة في أحياء متفرقة من 
المدينة، بحضور مساعد مدير البلدية المهندس سهيل موسى، ومدير دائرة 
تصميم المش���اريع المهندس محمد س���رحان، ومدير دائرة تنفيذ المشاريع 

المهندس علي أبو مطر.
وأوضح س���رحان أن المش���روع ممول من صندوق تطوير وإق���راض الهيئات 

محاضرون في "القدس المفتوحة" يطّورون 
نظامـًا للتحكـم عـن ُبعـد بالدفيئــات الزراعية

الق����راءات المختلف����ة والتعديل على 
المعايير بحس����ب الحاجة، وذلك دون 
وجوده بش����كل ش����خصي ف����ي البيت 
البالس����تيكي، ما يس����ّهل إدارة بيوت 

بالستيكية عدة بجهد أقل.
وق����ال: "يع����ّد قط����اع الزراع����ة أحد 
أه����م الركائ����ز األساس����ية لالقتصاد 
الفلس����طيني؛ لتوفي����ره احتياج����ات 
األساس����ية،  الغذائي����ة  المجتم����ع 
الصناعات  ف����ي  الفع����ال  وإس����هامه 
الغذائية المختلف����ة التي ُيصّدر جزء 
من منتجاته����ا إلى خارج فلس����طين، 
ولكن معظم الزراعة يجري باستخدام 
التي تتطلب كثيرًا  التقليدية  الطرق 
من جهد المزارع ووقته وتوفر له دخاًل 

محدودًا". 
وأش����ار إلى أن الزراعة بدأت تتطور 
تدريجي����ًا خ����الل الس����نوات الماضية 
اس����تجابة لحاجات السوق المتزايدة، 
وذلك باستخدام البيوت البالستيكية 
التي تس����اعد ف����ي توفي����ر منتجات 
بكميات أكبر وج����ودة أعلى وفق بيئة 
البالس����تيكي،  البيت  مناس����بة داخل 
من حيث الح����رارة والرطوبة واإلضاءة 
وغيرها من الظروف الطبيعية الالزمة. 
البالستيكية  البيوت  مس����اهمة  وألن 
فعالة ف����ي هذا المجال، "فقد توجهنا 
من خالل هذا المش����روع لالس����تفادة 
لتس����هيل  الحديثة  التكنولوجيا  من 

الزراعة وزيادة كفاءتها".

المحلي���ة بقيم���ة 104,5 أل���ف يورو، 
ويهدف إلى تطوير حديقتي ش���ارع 
ب���الل، والحديق���ة اليابانية، وموقف 
السيارات العمومي الشرقي، وإنشاء 
وح���دات صحي���ة عام���ة، ف���ي تلك 
المرافق، باإلضافة ألعمال إزالة خزان 

المياه المجاور لمبنى البلدية.
وحدد س���رحان منتصف شباط من 
العام المقبل كموعد نهائي لالنتهاء 

من العمل في مختلف المرافق.

رام الله - "األيام": نجح محاضرون في 
مجالي الزراع����ة والتكنولوجيا بجامعة 
القدس المفتوحة، ف����ي تطوير نظام 
تحكم يعتمد على "إنترنت األش����ياء" 
)IOT(؛ إلدارة الزراع����ة ف����ي البي����وت 
الفلسطينية،  بالمزارع  البالس����تيكية 

خاصة منطقة األغوار.
ن من تطوير المش����روع، حسب 

ّ
وتمك

بي����ان للجامعة، أم����س، القائم بأعمال 
عمي����د كلي����ة التكنولوجي����ا والعلوم 
التطبيقية عوض السلعوس، ويوسف 
أبو زر، ومحمد خضير، ومصعب عياش، 

وعيسى أسعد.
وقال عياش: إن المشروع يهدف إلى 
التحكم عن بع����د بالدفيئات الزراعية 
من خالل قياس رطوب����ة الدفيئة وري 
المزروع����ات الموج����ودة بالدفيئة في 
حال نق����ص المياه، وإج����راء التهوية 
الالزمة من خالل اس����تخدام مجموعة 
من المجس����ات واألدوات توضع داخل 
الدفيئة، ترس����ل قراءات على الهاتف 
الخلوي من خ����الل تطبيق خاص يتيح 
ض����خ المي����اه أو زي����ادة التهوي����ة أو 

تقليلها أو غيرها.
وبّي����ن أن المش����روع يه����دف إل����ى 
اس����تخدام التكنولوجي����ا المرتبطة بِ� 
"إنترن����ت األش����ياء" لتس����هيل إدارة 
عدة،  بالس����تيكية  بي����وت  ومتابع����ة 
م����ن خ����الل نظ����ام إلكتروني س����هل 
االس����تخدام ومتوف����ر عب����ر الهواتف 
عل����ى  خاص����ة  وصفح����ة  المحمول����ة 
تقنيات  م����ن  باالس����تفادة  اإلنترنت، 

الجيل الثالث لالتصاالت. 
وأضاف: ه����ذا النظام مناس����ب من 
حيث تكلفة البن����اء، ويمكن أن يعمل 
على الطاقة الشمسية لالستفادة منه 
في المزارع النائية، ويستخدم النظام 
مجس����ات مختلف����ة )الح����رارة، رطوبة 
التربة، شدة اإلضاءة، وغيرها( وتجري 
معالج����ة قراءات المجس����ات من خالل 
نظام التحكم واتخاذ اإلجراء المناسب 
بناء عل����ى ه����ذه الق����راءات، تعقبها 
إج����راءات: تش����غيل ال����ري، وإضاف����ة 
السماد، وتش����غيل المراوح للتخفيف 

من الحرارة، وتشغيل اإلضاءة. 
وأوض����ح عي����اش أن����ه يمك����ن لهذا 
النظ����ام أن يتخ����ذ العدي����د من هذه 
الق����رارات تلقائيًا بناًء عل����ى معايير 
التي  الق����راءات  مبرمجة في����ه، وتلك 
ترس����لها المجس����ات، ويمكن للمزارع 
بوس����اطة هاتف����ه الذك����ي متابع����ة 
البالس����تيكي واالط����الع على  البي����ت 


