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 2518: العدد

 اإلعالن عن مناقصة إلعادة تأهيل شبكة الكهرباء في مخيم اليرموك  •

 أهالي مخيم حندرات يشكون من الفلتان األمني وتنامي ظاهرة سرقة بيوتهم  •

 صحفي فلسطيني سوري في برلين يطلق روايته األولى  •

 األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني "شكري الناجي" للسنة الرابعة •

 "أهالي اليرموك يقدمون طلبات للعودة لمخيمهم ومنازلهم وممتلكاتهم"

26-09-2019 



 

 آخر التطورات 

بات العودة إلى منازلهم  كبيرة من أهالي مخيم اليرموك في دمشق بتقديم طل  بدأت أعداد 
 وممتلكاتهم في مبنى محافظة دمشق.

طلبات العودة في مبنى  ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أنه بسبب االزدحام الشديد على تقديم
محافظة دمشق تم تحويل التسجيل إلى بلدية اليرموك الموجودة في منطقة باب الجابية بدمشق، 

 ضمن دائرة خدمات اليرموك. 

 
اسل مجموعة العمل أن األشخاص الذين قدموا طلبًا للعودة إلى مخيمهم في محافظة  وأضح مر 

 دمشق ال يتوجب عليهم تقديم طلب أخر في بلدية اليرموك.

عن مناقصة لتلزيم   2019/ 24/9يوم  في السياق أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق
التخفيف عن الكابالت ذات و  ية المعطوبةاستبدال الكابالت األرض و  أعمال الحفريات الطارئة

المالية  و  الحقوقيةو  الحمولة الزائدة في المناطق التابعة لقسم اليرموك وفقًا لدفاتر الشروط الفنية
 المعدة بهذا الخصوص. 

وأشارت شركة الكهرباء في بيانها الذي نشرته على موقعها االلكتروني إلى إنه على من يود  
مكتب العقود الخارجية للحصول على اإلضبارة   –دائرة التموين بالشركة  االشتراك بالمناقصة

لعام   51آالف ل.س، منوهة إلى أن العروض ستقدم وفقًا ألحكام القانون رقم  5مقابل مبلغ 
 .  2019/ 10/ 15إلى الديوان العام بالشركة حتى غاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء  2004



 

ء محافظة دمشق أن موعد جلسة فض العروض سيكون الساعة  ووفقًا للشركة العامة لكهربا 
من الشهر القادم في مكتب لجنة المناقصات بالشركة، موضحة على أن   16/10يوم  11:30

   العارض يجب أن يكون مصنفًا من وزارة اإلنشاء والتعمير باختصاص كهرباء درجة خامسة.

قوات  المدنيين وذلك بعد إعادة سيطرةوكان مخيم اليرموك تعرض لعملية نهب وسرقة ممتلكات 
ودخول عناصره إليه، حيث قامت تلك  2018مايو عام  /أيار 21النظام السوري عليه يوم 

العناصر بـ"التعفيش" سرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك واألحياء المجاورة، كما  
ديد من المباني المدمرة شوهدت آليات ثقيلة في مخيم اليرموك، عملت على سرقة مواد الح

والنحاس من المنازل كما عملت على إخراجها من جوف األرض، والتي كانت سابقًا توزع  
 الكهرباء على أهالي المخيم. 

مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب من حالة الفلتان   من جهة أخرى اشتكى أهالي
 عديد من منازلهم للسرقة.األمني التي يعيشها مخيمهم والتي أسفرت عن تعرض ال

وكتبت إحدى صفحات منصات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم حندرات على  
صفحتها في الفيس بوك أن ظاهرة سرقة البيوت والمنازل تنامت بشكل كبير في اآلونة األخيرة،  

موجودة دون حسيب أو رقيب، مشيرة إلى أن السرقات أصبحت تطال حتى أسالك الكهرباء ال
 داخل المنازل. 

 
سكان المخيم أن عدد من البيوت في حارة ترشيحا والزيب تم سرقتها وسرقة  ووفقًا لشهادة أحد 

أسالك الكهرباء الموجودة فيها، محمل اللجان الشعبية ولواء القدس الموالين للنظام السوري  
 المسؤولية عن حماية أهالي المخيم وممتلكاتهم. 



 

خيم حالة إنسانية مزرية نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية هذا ويعيش سكان الم
وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار  

 المنازل.

 أطلق الشاعر والصحفي الفلسطيني السوري "رائد وحش" المقيم في برلين، باالنتقال إلى ألمانيا
ته بعنوان "عام الجليد، التي يسرد فيها قصة فتى قروّي حالم، وجد نفسه منذ طفولته  أولى روايا

يعيش في تخّيالته الخاصة، وعلى خالف البشر الذين تُنضج التجارب واأليام شخصياتهم  
وأفكارهم انصبَّ التطّور على خياله قبل أي شيٍء آخر، ما أوصله إلى درجة بات فيها يعيش  

ديم في الغابات والكهوف بحًثا عن القوت واألمان، ومن ثم تجربة المغامر الذي تجربة اإلنسان الق
 ُتدميه رغبة االكتشاف. 

 
يقيم في ألمانيا،   1981سوري، من مواليد دمشق  -رائد وحش كاتب وصحفي من فلسطيني 

عمل محرًرا في عدد من الصحف والمواقع اإللكترونية. صدر له في الشعر "ال أحد يحلم كأحد"  
، وفي النثر "قطعة 2016، و"مشاة نلتقي.. مشاة نفترق" 2012، و"عندما لم تقع الحرب" 2008

 . 2015ناقصة من سماء دمشق" 

إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "شكري محمد الناجي" للسنة  
خربة الشياب بريف دمشق  الرابعة على التوالي، حيث اعتقل عند حاجز لألمن بالقرب من منطقة

 ، وهو من ابناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.2015شباط/ فبراير   10يوم  

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع الحرب  108وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ) 
يما بلغت حصيلة الدائرة في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، ف

 (. 1768المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )


