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دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 3894/ج/2019 
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 3892/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد حسام سليمان عبد اهللا دغلس وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم ســجل 2143/صفحة 2019/56 تاريخ 2019/9/8 ســفارة 
فلسطين - عمان عن امينة اسعد قاسم عيسى وعالء الدين وبشير واحمد وعمار ومنى ابناء محمد 
امين احمد السيف وامل ونادية ابناء شوكت شريف سيف ووليد واحمد وسيف ابناء ضرار احمد سعادة 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقا حوض رقم 17 قطعة رقم 68 فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): حسب المرفق اعاله 

اسم الوكيل: حسام سليمان عبد اهللا دغلس 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد جالل يوســف ابراهيم بدرســاوي 
وذلــك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 1789/2018/13459 عدل نابلس بتاريخ 
2018/9/16 بمعاملة بيع القطعة 44 من الحوض 2 من اراضي عصيرة الشمالية فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): اريج محمد احمد ياسين 

الوكيل: جالل يوسف ابراهيم بدرساوي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن 
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل أراضي اريحا السيد اسعد محمد اسعد جوهري 
بصفتــه وكيال خاصا بموجــب الوكالة الخاصة رقم 235/2019/1237 عــدل اريحا وذلك عن يحيى 
زكريا عبد العزيز ابو سرية وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 102 من الحوض رقم 
8 ســجل 12 صفحة 67 من اراضي مدينة اريحا فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 
الى دائرة تســجيل أراضي اريحا خالل فترة خمســة ايام من تاريخ نشر االعالنه وبخالف ذلك سيتم 

السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
الموكل: يحيى زكريا عبد العزيز ابو سرية 

الوكيل: محمد اسعد عبد اهللا جوهري 
الحصص المباعة: كامال 

المشتري: يوسف سالم محمد داري 

مدير دائرة أراضي أريحا 

فارس يحيى 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد فؤاد رجب خليفة ســايس وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقــم 2019/4318 تاريخ 2019/3/4 والمعطوفة على الوكالة 
العامة رقم 2018/935 تصديق وزارة العدل بتاريخ 2018/2/12 وذلك بمعاملة بيع على اراضي دير 
ابزيع حوض رقم 16 حي رقم 2 قطعة رقم 17 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء 

المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فاطمة احمد محمد خليفة، فادي خضر جبر سايس 

اسم الوكيل: فادي خضر جبر سايس، فؤاد رجب خليفة سايس 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد ناجح محمود رمضان بياتنة وذلك بصفته 
وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2019/13748 تاريخ 2019/7/22 الصادرة من كاتب عدل رام 
اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة 5 مؤقت من القطعة 45 وحوض 7 - ابو قش للمشتري منتصر 
ياسر محمد جرادات وكذلك ببيع القطعة 6 مؤقت من القطعة 45 حوض 17 ابو قش للمشتري شعيب 
احمد طه نتشة فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة 
ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): صبري محمود رمضان بياتنة 
اسم الوكيل: ناجح محمود رمضان بياتنة 

دائرة األراضي رام اهللا 

سند تبليغ 
الى المدعى عليه نعيمة علي احمد نصار الحســيني مجهول مكان االقامة حاليا ليكن معلوما لديك 
انه عليك الحضور الى هذه المحكمة في يوم االحد الموافق 2020/2/9 الساعة 11:30 ظهرا وذلك 
للنظــر في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل المدعية نظيرة ياســين نصار الحســيني وموضوعها 
تفريق للنزاع والشقاق وتعلمك هذه المحكمة بأنه في حال تخلفك عن الحضور سيتم السير بحقك 

غيابيا واجراء المقتضى الشرعي. 

رئيس محكمة القدس الشرعية 

القاضي محمد رشيد زبدة 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيد ماجد صبحي يوســف سالم وذلك بصفته 
وكيــال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقــم 13584/2014/1369 تاريــخ 2019/9/10 عدل نابلس 
والمعطوفة على العامة رقم ســجل 912/صفحة 2009/97 بتاريخ 2009/11/18 سفارة فلسطين 
- عمــان وذلــك بمعاملة بيع على اراضي بزاريا حوض رقم 8 قطعة رقم 16 فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمســة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): فكرية عرابي علي الحفاه 

اسم الوكيل: ماجد صبحي يوسف سالم 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيدة اريج محمد احمد ياســين وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 2074/صفحة 2019/74 تاريخ 2019/4/25 سفارة 
فلسطين - عمان والدورية رقم سجل 2079/صفحة 2019/54 بتاريخ 2019/5/5 سفارة فلسطين 
- عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي طلوزة حوض رقم 51 قطعة رقم 58 وحوض رقم 51 قطعة 
رقــم 60 فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمســة 

أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): لنا ومعروف وحسن ابناء عثمان معروف ابو سمرة 

اسم الوكيل: اريج محمد احمد ياسين 

دائرة األراضي نابلس 
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السلطة القضائية

اخطار تنفيذي – بالنشر في احدى الصحف المحلية 
(7095007) صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم تاريخ 

التحرير:2019/8/28 رقم القضية: 2018/3231 سجل تنفيذ 
الى المدين / المحكوم عليه 

مازن داود علي كليبية هوية رقم: 925059628
وعنوانه: بيت لحم – بيت لحم – المغســلة / قرب جامع النصر / قرب ســوبرماركت محمد عليان (أبو 

خليل) هاتف:
 أخبرك بأن الدائن المحكوم له -1عماد حسن داعس جبران / بيت لحم

قد أبرز لهذه الدائرة كمبيالة تحمل توقيعك بصمتك ومستحقة األداء مبلغ شيقل اسرائيلي 8000.0
المرفق عنها صوة لالطالع

لذلك فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارســال كل عنك لدالة التنفيذ خالل اســبوعين من 
تاريخ هذا االعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلســطيني حســب االصول، وذا لم 
تبادر بذلك فسوف تقوم دائرة  التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى اخطارك بذلك 

اخطار تنفيذي -بالنشر في احدى الصحف المحلية.

مأمور التنفيذ

   دولــة فلسطيــن9/10 د

وزارة المالية والتخطيط 

اإلدارة العامة لضريبة االمالك 
الرقم: 2019/28  

 التاريخ: 2019/9/10  

اعالن
يعلن اطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم 
السيد: جمعة موسى جمعة أبو رميس.     هوية رقم (950439893).

وذلك بصفته مشــتري من كامل ورثة المرحومة «ثريا محمد احمد الوحش» بموجب وكالة دورية 
رقم، سجل رقم: 1734، صفحة: 2017/49 بتاريخ: 2017/4/26 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين 

في األردن.
الحوض رقم: 4.                                                القطعة رقم: +153 160 + 168.

   من أراضي: عرب التعامرة.                                           اسم الموقع: المراوح.
اسم المالك: محمد احمد حسن الوحش. 

المساحة:7000م2 + 6000م2 + 44000م2.
وذلك من اجل عمل اخراج قيد في القطعة المذكورة أعاله.

 فمــن لــه اعتــراض عليه التقدم الى دائرة ضريبــة األمالك في بيت لحم خالل مــدة أقصاها (15) 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول.

 مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم 

فقد هوية
بيت دجن / أعلن أنا فواز جهاد فواز مشــعطى عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 

855061016 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد جواز سفر أردني 
الخليل / أعلن أنا عودة عصمت عودة مسلم عن فقد جواز سفر أردني اجهل رقمه الرجاء ممن يجده 

تسليمه القرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا هشام اياد ابراهيم اخضيرات عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 859318776 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا يونــس محمد عبــد اهللا المحاريق عن فقــد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

854764925 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دون اجحاف بالحقوق 
اخطار محامي نهائي 

المخطر محمد نمر اسعد اسعد من رام اهللا حامل هوية رقم 900732702 - رام اهللا 
وكالؤها المحامون عميد عناني وشــاكر دار علي ومحمد دحادحة وعبد اهللا جفال وخالد بدوي وتامر 
بواطنة وصهيب زيتون مجتمعين و/او منفردين - رام اهللا - شارع االرسال - عمارة العبسي - الطابق 7. 

المخطر اليه: سليمان خلدون سليمان صرمة حامل هوية رقم 401316054 
عنوانه للتبليغ رام اهللا - دير دبوان 

الى المخطر اليه: 
اوال: تعلــم بأنــك قد وقعت / حررت لموكلتنا المخطرة الشــيك الذي يحمل الرقم 20000083 بقيمة 
2670 الفان وستمائة وسبعون دوالر امريكي والمستحق االداء بتاريخ 2019/7/30 والمسحوب على 
بنك فلســطين والشــيك الذي يحمل الرقم 20000084 بقيمة 2670 الفان وستمائة وسبعون دوالر 

امريكي والمستحق االداءبتاريخ 2019/8/30 والمسحوب على بنك فلسطين. 
ثانيــا: لدى عرض الشــيكات الموصوفة اعاله على البنك المســحوب عليه تم ارجاع الشــيكات لعدم 

وجود رصيد االمر الذي يشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديالته. 
ثالثا: انك وحتى تاريخه لم تقوم بسداد دفع المبالغ المترتبة في ذمتك بموجب الشيكات اعاله لصالح 

موكلنا المخطر وذلك دون وجه حق و/أو مسوغ قانوني و/أو واقعي سليم. 
رابعــا: اننا نتوجــه اليك بهذا االخطار طالبين منك ان تبادر الى تســديد المترصد في ذمتك بموجب 
الشيكات الموصوفة اعاله لموكلنا المخطر والبالغ مجموع قيمها 5340 خمسة االف وثالثمائة واربعون 
دوالر امريكي خالل مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغك هذا االخطار وبخالف ذلك فاننا سنضطر اسفين 
الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية الجزائية منها والحقوقية والزامك بالمبلغ المذكور اعاله بما في ذلك 
مطالبتك وتضمينك الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة االمر الذي انت بال شك ما زلت في غنى عنها. 

المخطر 

فقد هوية
أعلن أنا محمد محمود ابراهيم عمرو عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 406782862 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة بداية نابلس 

الرقم: 2019/759 

محكمة بداية بيت لحم 

دعوى رقم: 2018/1008 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية 
المدنية رقم 2016/728 

الى المدعى عليه: حسن محمد صادق سلهب من نابلس - تل ومجهول محل االقامة حاليا يقتضى 
حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2019/10/10 الســاعة الثامنة صباحا للنظر في 
الدعــوى الحقوقيــة رقم 2019/759 والتي اقامتها عليك وفاء جابر محمد حكمت عكوب من نابلس 
شارع التعاون وكيلتها المحامية دينا ياسين و/أو اية مزيد وموضوعها تنفيذ اتفاقية بيع شقة وتوابعها 
غير مقدرة القيمة ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 
62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم 
الئحة جوابية خالل مدة خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك النشــر واذا لم تحضر او ترسل وكيال 

عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس 

تبليغ بالنشر الئحة دعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 
في القضية الحقوقية رقم 2018/1008 صلح بيت لحم 

الى المدعى عليه خليل درويش خليل عريقات - ابو ديس - قرب الجامع - قرب الحاج علي عريقات 
يقتضي حضورك الى محكمة صلح بيت لحم يوم االثنين الموافق 2019/11/4 للنظر في القضية 
المدنية المذكورة اعاله والتي اقامتها ضدك شركة كهرباء محافظة القدس بواسطة ممثلها القانوني 
ووكيلهــا المحامي محمود المــالح وموضوعها المطالبة بمبلغ 11870 شــيكل وعمال بأحكام المادة 
62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب عليك تقديم الئحة 
جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر او ارسال محام عنكم 
ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاها من قلم محكمة صلح بيت لحم وبعكس ذلك 

تجري محاكمتك حضوريا. 
وعليه وتنفيذا لقرار ســعادة قاضي محكمة صلح بيت لحــم الصادر بتاريخ 2019/9/3 في الدعوى 
المذكورة اعاله المتضمن تبليغك في احدى الصحف المحلية جرى تبليغك حسب األصول والقانون. 

فداء اللحام 

رئيس قلم الحقوق / محكمة بيت لحم 

براك خالل لقائه ممثل أوكرانيا: الفساد جريمة
عابرة للحدود ومكافحتها بحاجة لجهود دولية

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - اكــد ممثــل دولة 
أوكرانيا لدى فلسطين، ميكوال ليشنكو، امس، 
استعداده الكامل لمتابعة وتسهيل انجاز مذكرات 
واتفاقيات التعاون المشترك بين هيئة مكافحة 
الفســاد الفلســطينية والمؤسســات االوكرانية 
العاملة في مجال مكافحة الفساد، ودعم توقيع 
مذكرات تفاهم مشــتركة بين الجانبين وتبادل 
الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الفساد.

جاء ذلــك خالل االجتماع الذي جمع رئيس هيئة 
مكافحة الفساد المستشــار الدكتور أحمد براك 
فــي مكتبه بمقــر الهيئة في مدينــة البيرة، مع 
ممثــل دولــة أوكرانيــا لــدى فلســطين ميكوال 

ليشنكو.
وشــدد براك على أن جريمة الفساد هي جريمة 
عابــرة للحدود، وبحاجة لجهود دولية تشــاركية 

مكثفة لمكافحتها والتخلص من آثارها.
واكد المستشار براك حرص الهيئة على توسيع 
نطاق شراكتها المحلية واإلقليمية والدولية بما 
يخــدم توجهات الهيئة وخططها وسياســتها في 
تعزيز قدرتها على مكافحة الفساد ونشر الثقافة 
المجتمعية الرافضة له، وتعزيز مبادئ الشفافية 
والنزاهة والمســاءلة في المجتمع الفلسطيني، 
مشــيرا إلى رغبة الهيئــة بتوقيع مذكرة تفاهم 
مع نظيرتها االوكرانية، خاصة وأن التعاون بينهم 

قائم على أساس إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الفساد، كما تسعى هيئة مكافحة الفساد لتوقيع 
مذكرات تعاون مع مختلف المؤسسات األوكرانية 
ذات العالقة والعاملة في مجال مكافحة الفساد، 

وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين.
واســتعرض براك خالل اللقــاء آلية عمل هيئة 

مكافحــة الفســاد واختصاصاتهــا، موضحا أبرز 
التحديات التي تواجهها في عملها.

وبحث الطرفان خالل اللقاء ســبل تعزيز التعاون 
والعمل المشترك خاصة في المجاالت ذات العالقة 
بمكافحة الفســاد، بما يخدم الشعب الفلسطيني 

ويوفر بيئة مجتمعية طاردة للفساد.

بتنفيذ من جامعة بيرزيت:

1200 معلم ومعلمة يطبقون لبنات 
التعلم على أكثر من 50 ألف طالب وطالبة

رام اهللا - الحياة الجديدة - في 
إطار الشــراكة ما بين وزارة 
التربيــة والتعليــم وجامعــة 
بيرزيت، وبدعم من مؤسسة 
االبحاث  ومركــز  اليونيســف 
والدراسات التنموية في كندا 
(IDRC)، عقد مركز التعليم 
المستمر على مدار الشهرين 
الماضيين برنامج بناء وتعزيز 
قدرات للمعلمين والمشرفين 
أجل  من  المــدارس  ومديري 
في  التعلــم  لبنــات  تطبيــق 
؛  لفلســطينية ا لمــدارس  ا
بهدف تحسين جودة التعليم 
مــن خــالل تعزيــز المهارات 
الحياتيــة والمواطنــة وإيجاد 
بيئة تعليمية تعلمية تتســم 
باإلبداع ومواكبــة التطورات 

العصرية والتكنولوجية.
وخــالل هــذه المرحلــة تــم 
تعلــم  لبنــة  تطويــر (560) 
للصفوف مــن (4-1) و(300) 
لبنــة تعلم للصفوف من (7-

10)، ويتم في الوقت الحالي 
للصفين  تعلم  لبنات  تطوير 
الخامــس والســادس، حيــث 
تــم تدريــب فريــق مركزي 
مــن مشــرفين تربويين من 
مديريــات التربيــة والتعليم 
ووزارة التربيــة، إضافــة إلى 
تدريــب مــا يقــارب (1200) 
معلــم ومعلمة حول أســس 
تطبيــق لبنــات التعلم، وبدء 
توســيع نطاق تطبيق لبنات 
المرحلــة  لصفــوف  التعلــم 
واألساسية  الدنيا  األساســية 
العليا مع بداية العام الدراسي 
مدرســة  فــي (340)  الجديد 
منتشرة في محافطات الوطن 
كافة؛ لتستهدف ما يزيد عن 

50 ألف طالب وطالبة.

وفي اإلطار نفســه، تم عقد 
أيام دراسية ولقاءات تربوية 
لمديري المدارس ومشــرفي 
الدنيا  األساســية  المرحلتين 
بهــدف  العليــا؛  واألساســية 
لبنات  تطبيق  عمليــة  تعزيز 
التعلــم مــن خالل اإلشــراف 

والمتابعة لضمان نجاحها.
بــدوره أكــد أ. أيــوب عليــان 
مدير عام المتابعة الميدانية 
التربوي  والتأهيل  واإلشراف 
المشــروع  على أهميــة هذا 
الــذي يســعى إلى مســاعدة 
لتبني  والمعلمات  المعلميــن 
ممارســات جديدة تسهم في 
تعزيز اإلبداع وإنتاج المعرفة، 
وأثنى على جهود المشرفين 
التربوييــن والمعلمين الذين 
يســاهمون فــي إيجــاد بيئة 
لــب  لطا ا بــط  تر تعلميــة 
بســياقات حياتــه وبالتطــور 
من  والتكنولوجي  المعرفــي 

حوله.
وأشار الدكتور أسامة الميمي، 
مدير وحدة اإلبداع في التعلم 
في مركز التعليم المســتمر 
جامعــة بيرزيــت أن المرحلة 
زيــارات  ستشــمل  القادمــة 
ميدانيــة وعقــد ورش عمل 
تستهدف المدارس المشاركة 
في المشروع ضمن المديريات 
المختلفــة مــن أجــل تقديم 
وتعزيــز  التربــوي،  الدعــم 
مفهوم لبنات التعلم لتحقيق 
الهــدف األكبر من المشــروع 
يصنعــون  وهــو «معلمــون 
ينتجــون  وطــالب  المعانــي 
بتوســيع  آمــال  المعرفــة»، 
لبنــات التعلم  نطاق تطبيق 
ليس على المستوى الوطني 
فقــط بــل علــى المســتوى 

أيضــا،  والعربــي  اإلقليمــي 
حيث يجري العمل على إنشاء 
البنك الوطني للبنات التعلم 
والذي سيكون بمثابة منصة 
للبنات  مرجعيــة  إلكترونيــة 

التعلم التي يتم إنتاجها.

محاضرون في «القدس المفتوحة» يطورون نظاماً للتحكم عن بعد بالدفيئات الزراعية 
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - نجحــت مجموعة من المحاضرين 
في مجالي الزراعة والتكنولوجيا في جامعة القدس المفتوحة 
في تطوير نظام تحكم يعتمد على «إنترنت األشــياء» (IOT)؛ 
إلدارة الزراعة في البيوت البالستيكية في المزارع الفلسطينية، 

خصوصاً منطقة األغوار.
وتمكــن مــن تطوير هــذا المشــروع كل مــن: د. وليد عوض 
الســلعوس ق. أ. عميد كلية التكنولوجيــا والعلوم التطبيقية، 
وأ. د. يوســف أبــو زر، وأ. محمد خضيــر، وأ. مصعب عياش وأ. 

عيسى أسعد.
وقــال أ. مصعــب عياش إن المشــروع يهدف إلــى التحكم عن 
بعد بالدفيئات الزراعية مــن خالل قياس رطوبة الدفيئة وري 
المزروعــات الموجودة بالدفيئة في حــال نقص المياه، وإجراء 
التهويــة الالزمة من خالل اســتخدام مجموعة من المجســات 
واألدوات توضع داخل الدفيئة ترسل قراءات على الهاتف الخلوي 
مــن خالل تطبيق خــاص يتيح ضخ المياه أو زيــادة التهوية أو 

تقليلها أو غيرها.
وأضاف إن المشروع يهدف إلى استخدام التكنولوجيا المرتبطة 
بِـ «إنترنت األشــياء» لتســهيل إدارة ومتابعة بيوت بالستيكية 
عدة من خالل نظام إلكتروني ســهل االســتخدام ومتوفر عبر 
الهواتف المحمولة وصفحة خاصة على اإلنترنت، باالســتفادة 
من تقنيات الجيل الثالث لالتصاالت. إضافة إلى ما ســبق، فإن 
هــذا النظام مناســب من حيث تكلفة البنــاء، ويمكن أن يعمل 
على الطاقة الشمســية (لالســتفادة منه في المــزارع النائية). 
ويســتخدم النظام مجســات مختلفة (الحرارة، رطوبة التربة، 
شــدة اإلضاءة،...) وتجري معالجة قراءات المجســات من خالل 
نظام التحكم واتخاذ اإلجراء المناسب بناء على هذه القراءات، 
تعقبها إجراءات: تشغيل الري، وإضافة السماد، وتشغيل المراوح 

(للتخفيف من الحرارة)، وتشغيل اإلضاءة. 

وأوضح أ. عياش أنه يمكن لهذا النظام أن يتخذ العديد من هذه 
القرارات تلقائياً بناًء على معايير مبرمجة فيه، وتلك القراءات 
التي ترسلها المجسات. ويمكن للمزارع بوساطة هاتفه الذكي 
متابعة البيت البالســتيكي واالطالع على القــراءات المختلفة 
والتعديــل على المعايير بحســب الحاجة، وذلــك بدون وجوده 
بشكل شخصي في البيت البالستيكي، األمر الذي يسهل إدارة 

بيوت بالستيكية عدة بجهد أقل.
وقال: «يعد قطاع الزراعة أحد أهم الركائز األساسية لالقتصاد 
الفلســطيني؛ لتوفيره احتياجات المجتمع الغذائية األساسية، 
وإسهامه الفعال في الصناعات الغذائية المختلفة التي يصدر 
جزء من منتجاتها إلى خارج فلســطين، ولكن معظم الزراعة 

يجري باستخدام الطرق التقليدية التي تتطلب كثيراً من جهد 
المزارع ووقته وتوفر له دخالً محدوداً. 

وأشــار أ. عيــاش إلــى أن الزراعة بدأت تتطــور تدريجياً خالل 
الســنوات الماضية استجابة لحاجات الســوق المتزايدة، وذلك 
باستخدام البيوت البالستيكية التي تساعد في توفير منتجات 
بكميــات أكبــر وجــودة أعلى وفق بيئة مناســبة داخــل البيت 
البالستيكي، من حيث الحرارة والرطوبة واإلضاءة وغيرها من 
الظروف الطبيعية الالزمة. وألن مساهمة البيوت البالستيكية 
فعالة في هذا المجال، فقد «توجهنا من خالل هذا المشــروع 
لالســتفادة من التكنولوجيا الحديثة لتســهيل الزراعة وزيادة 

كفاءتها».


