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 49ألف طالب فلسطيني يلتحقون بمدارس األونروا في سورية
• حادثة اغتيال في المزيريب تثير الخوف بين األهالي
• السفارة الفلسطينية بالقاهرة تطرد فلسطينيين من سورية
آخر التطورات

•  3ضحايا وأكثر من  20مهاجر مفقود إثر غرق قارب قرب كريت

آخر التطورات:
افتتحت وكالة األونروا  103مدرسة من مدارسها في سورية واستقبلت  49ألف طالب وطالبة من
الالجئين الفلسطينيين لبدء عام دراسي جديد بالتزامن مع فتح المدراس الحكومية.
وقالت الوكالة إن برنامجها التعليمي اتخذ تدابير منع انتشار فيروس كورونا في المدارس وذلك
بضمان ارتداء المعلمين والطالب لكمامة واستخدام المعقمات وااللتزام بالتباعد الجسدي من أجل
سالمتهم.

وتؤكد وكالة األونروا أن  % 40من مدارسها في سورية غير صالحة لالستعمال بسبب "النزاع"
وبحاجة إلى إصالحات جذرية بسبب ما لحق بها من دمار ،وتشير التقارير الميدانية لمجموعة
العمل خروج  62مدرسة من أصل  118مدرسة تابعة لألونروا من الخدمة خالل سنوات الحرب
السورية.
في جنوب سورية ،شهدت بلدة المزيريب غرب درعا أول أمس حادثة اغتيال عنصر سابق في
المعارضة السورية ،ما أثار الخوف بين األهالي من عودة مسلسل االغتياالت والفلتان األمني إلى
المنطقة.
من جانبها وثقت مجموعة العمل حوادث اغتيال وقتل واختطاف لالجئين فلسطينيين في محافظة
درعا عموماً ،منهم كوادر سابقة في المعارضة وعدد منهم من المدنيين ألسباب سياسية أو لطلب

فدية مالية.

في شأن آخر ،قال الجئون فلسطينيون من سورية في مصر لمجموعة العمل ،إن السفارة الفلسطينية
في القاهرة طردتهم بعد مطالبتهم بمقابلة السفير الفلسطيني "دياب اللوح" لشرح معاناتهم.

وأضاف الالجئون " أن السفارة منعت استقبالهم ودخولهم ،فحاولوا تنفيذ اعتصام أمام مبنى السفارة
الفلسطينية إال أن الطواقم األمنية عاملتهم بسوء ومنعت التصوير وطردتهم من المكان بالقوة".
وشهدت األعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر،
وتشير التقديرات إلى تناقص العدد من  6الجئ إلى نحو  3500شخص عام .2018

في ملف الهجرة ،أكد ناشطون غرق قارب كان يقل أكثر من  70مهاجر قرب جزيرة كريت اليونانية،
وذلك إثر محاولتهم الوصول بطريقة غير نظامية إلى اليونان.

وقال ناشطون من فريق االنقاذ إن خفر السواحل اليوناني وسفينة مدنية تركية عمال على إنقاذ 58
مهاجر ،كما تم انتشال  3ضحايا امرأة وطفلين ،ونقل الفريق أنباء عن فقدان  20مهاجر يتم البحث
عنهم.
وعن أسباب غرق القارب يشير الناشطون إلى أن شدة الرياح وارتفاع األمواج هما العامالن الرئيسان
لغرق المهاجرين ،كما زاد العامالن من صعوبة عمليات االنقاذ وسط البحر.
هذا ويشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق
( )57الجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً خالل محاوالت وصولهم إلى الدول األوروبية.

