
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3050العدد: 

19-11-2020 

 استياء من تكرار حفر شوارع مخيم النيرب دون تنسيق مسبق  •

 البدء بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في الحجر األسود •

 إلحياء التراث الفلسطيني في ريف دمشقشعبية  ةة. فرقالصعبرغم الظروف  •

 

 مناشدة لعالج وإنقاذ حياة طفل فلسطيني في تركيا



 

 آخر التطورات:

أطلقت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "حسن زعطوط" نداء استغاثة للمساعدة في عالج نجلها  
 من مرض حمى البحر المتوسط.

سنوات وهو بحكم    6وقال مراسل مجموعة العمل في تركيا أن الطفل "زعطوط" يبلغ من العمر  
 ته هو وإخوته، الذين توفي أحدهم بنفس المرض خالل العام الفائت.حيث تقوم خالته برعاي ،اليتيم

 
وتتم معالجة "حسن في المشافي الحكومية التركية، ويحتاج ثالث جرعات دوائية غير متوفرة فيها  

 الستكمال عالجه المتاح في دول اإلتحاد األوروبي حصرًا.

( يورو يجب تأمينها بأسرع وقت 3000وتبلغ تكلفة الجرعات الثالث التي يحتاجها الطفل حسن )
 ممكن قبل فقدان الطفل وفوات األوان.

من جانبهم نشر نشطاء في تركيا مناشدة عائلة "زعطوط" على وسائل التواصل االجتماعي، بهدف  
 جمع تبرعات تغطي تكاليف عالج الطفل حسن، حتى لو كانت بمبالغ صغيرة. 

حلب عن تذمرهم من الوضع الذي وصلت له شوارع من ناحية أخرى أعرب أهالي مخيم النيرب في  
 المخيم بعد البدء بحفر شوارع المخيم لمد خط صرف صحي في الشارع الغربي من المخيم.

 وقال مراسل مجموعة العمل في المخيم إن األهالي عبروا عن انزعاجهم من تكرار عمليات حفر 



 

العا  هذا  التوالي خالل  على  الثالثة  للمرة  المخيم  الكهرباء شوارع  مديريات  بين  التنسيق  دون  م، 
واالتصاالت والبلدية األمر الذي أدى إلعادة تشويه وتعطيل الشوارع عدة مرات خاصة مع حلول 

 فصل الشتاء حيث خلفت الحفريات برك مياه طينية تؤذي المارة.

 
نة شبكة  على صعيد آخر قامت منظمة الصليب األحمر بجولة ميدانية بمنطقة الحجر األسود لمعاي

 الصرف الصحي الرئيسية بهدف إعادة تأهيلها. 

وقال مراسل مجموعة العمل في منطقة جنوب دمشق أن فريقًا من متطوعي وفنيي الصليب األحمر  
ووضع    واأبد والهالل   الصحي،  الصرف  خطوط  لمعالجة  خطة  الصرفمجا بوضع  وأبعاد    ري 

 . وكيفية معالجة األضرار بهدف إعادة األهالينابيب األ

 
 



 

من جهة أخرى أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني في منطقة الذيابية بريف دمشق، فرقة فنون  
 شعبية تراثية فلسطينية، بجهود ومبادرة فردية مستقلة. 

  وأطلق الشباب على اسم الفرقة "زيتون بالدي" المستوحى من الريف الفلسطيني، حيث يقوم أعضاء 
الفرقة بإحياء حفالت الزفاف، وبعض الفعاليات المحلية باالعتماد على أهازيج التراث الفلسطيني،  

التي تعبر عن  واآلالت الموسيقية المرافقة لها كاألرغول والكربة، وترديد أناشيد الثورة الفلسطينية  
 نضال الشعب الفلسطيني. 

 
 


