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لـــتـــر الـــســـقف والـــواجـــهــات
اخلـــارجـــيـــة والـــفـــســـيـــفـــســـاء
واألبواب). وتـابـعت ( التـخلي
عن خطة سابـقة حلفر نفق حتت

هد أمام الكنيسة). ساحة ا
وكـان رئـيس الـلـجـنـة الـرئـاسـيـة
ـهد الوزير زياد لترميم كـنيسة ا
الـــبــنـــدك قــال في 24 حــزيــران
/يـونــيـو ان اعــمـال الـتــرمـيم مـا
زالت جـــــاريــــة حــــتى االن داخل
الـكــنـيـسـة و تــرمـيم نـحـو 85

ـئـة مـن االعـمـال اخملـطط لـهـا بـا
منذ ان بدات في أيلول /سبتمبر
2013. وتــــابـع ان (مــــا تــــبــــقى
يـــتــعـــلق بــفـــســيـــفــســاء األرض
ـــعـــرض واجلــــدار اجلـــنـــوبـي ا
لــلـهــدم اذا حــصل زلـزال وبالط
الـــكــــنـــيــــســـة االمــــامي واالبـــار
ـــغــارة وبــعـض الــتــفـــاصــيل وا
األخــرى). وتــوقع (االنــتـهــاء من
ــغـارة في شـهـر اعـمــال تـرمـيم ا

قبل). نيسان /ابريل العام ا
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البــسـات. وقــالت الـوزارة إن ا
الـغواصـة كانت جتـري أبحـاثا
ــصـلــحـة األســطــول الـبــحـري
الروسي لدراسـة مناطـق قريبة
من قـــــــاع احملــــــيـط وفي قــــــاع

احمليط نفسه.
واحلـادث لـيس األول من نـوعه
فــــــفـي آب/اغـــــســــــطس 2000
غــرقـت الـغــواصــة كــورسك في
بــحــر بــارنـــتس مــا أســفــر عن

مصرع 118 بحارا.
وفي حــادث مــثــيـر  لــقـى مـا ال
يـقل عن 45 شــخــصـا حــتــفـهم
وأصـيب أكـثـر من 100 آخرين
بحروق في وسـط نيجـيريا إثر
انفجـار شاحنـة صهريج بـينما
كـــان الــــعـــديــــد من الــــســـكـــان
يــسـرقــون الـوقــود مـنــهـا بــعـد
تعرضها حلادث مرور وفق ما

قال مسؤول الثالثاء.
وقـال علـيو بـابا مـسؤول جلـنة
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بـــــــعــــــــد أن اثــــــــارت اجلـــــــدل
انـعتها بتصـريحهـا عن عدم 
لـلـزواج مـنه احـتـفـلت الـفـنـانة
الـلـبـنانـيـة نـوال الزغـبي بـعـيد
ـقـرب مــيالدهـا مع صـديــقـهـا ا

الفنان وائل كفوري.
احلـفل شـهد أيـضـا حـضور كل
ــــا جنــــيم مـن اإلعالمــــيـــــة ر

السالمـة عـلى الطـرق في والية
بيـنو لوكـالة فرانس بـرس (لقد
انتشلنا 45 جثة بيـنما أصيب
101 آخرون بحروق خطيرة).
لـقي مـا ال يـقلّ عن وفي الـهـنـد 
18 شـــخـــصـــاً مــصـــرعـــهم في
بـــومــبـــاي فــجـــر الــثـالثــاء في
انـــهــيـــار جـــدار جــراء أمـــطــار

واإلعـالمي نــــيــــشــــان والــــذي
ـقـطع فيـديو شـارك جمـهوره 
من أجواء احلفل عـلى حسابه

اخلاص على موقع (تويتر).
اإلعالمي الـلبـناني أرفق مـقطع
الــفــيــديــو بــتــعــلـيـق قـال فــيه:
(نـحـتــفل بـعـيـد مــيالد حـبـيـبـة
القلب نـوال.. عيد مـيالد سعيد

يا نوال). 

وكــانت نــوال الـزغــبي قـد ردت
مــؤخـــرا عــلى ســـؤالــهــا حــول
رأيــهـا لــو تَــقــدّم وائل كــفـوري
للزواج مـنها هل توافق أم ال?

فقالت: 
(إذا وائل كـفوري تـقدم لـلزواج
مـــنّي أكـــيــــد ســـأقـــبل به وهل
هـــــنـــــاك امـــــرأة تـــــرفض وائل

كفوري.. فهو حلم أي فتاة).

مـوسـمــيـة غـزيـرة هــطـلت عـلى
الية للهند بحسب العاصمة ا
حصيلة رسمية جديدة. وسقط
السـياج قـرابة الـساعـة الثـانية
فــجـــراً في حي فــقـــيــر مــا أدى
أيــضـاً إلـى إصـابــة الــعــشـرات
بــجــروح فـــيــمــا حــاولت فــرق
اإلنـقـاذ الـبـحث عن نـاجـ ب

(تـويتـر) انفـصال وائل كـفوري
رسـمـيًـا عن زوجـته مـؤكـدة أن
وائل كــفــوري هــو من كــلــفــهــا

بنشر خبر االنفصال.
وكــانـت نــوال الـــزغـــبي ووائل
كـفوري قـد حقـقا جنـاحا كـبيرا
في بداية حياتهما الفنية بديو
(مـ حـبيـبي أنـا) إال أنـهـما لم

يكررا التجربة حتى اآلن.

وأوضــحـت أنه ال يــوجــد عُــمـر
للحب والـزواج لكنهـا حالياً ال
تـفكـر في الـزواج كمـا أن األمر
يـــتـــعــلـق بــهـــويـــة وطــبـــيـــعــة

الشخص الذي سيتقدم لها.
يـذكـر أن اإلعالمـيـة الـلـبـنـانـيـة
ا جنيم أعلـنت مؤخرًا عبر ر
بــــرنـــامــــجــــهــــا اإلذاعي عــــلى
الراديـو وصفـحتـها عـلى موقع
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احلطام.
وقـــال شـــاهـــد عـــيـــان كـــان في
ــكــان لــقــنــاة (ان دي تي في) ا
إنه انتشل فـتاةً تبـلغ من العمر
 10ســنــوات كـانـت مــحــاصـرة
بــ احلــطــام. وأضــاف (كـانت
تــرجــونـــا أن نــعــطـــيــهــا مــاء.
وعـنـاصـر اإلطـفـاء يـفـعـلـون مـا
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ـهـد كـنائس وتـتشـارك كـنـيـسة ا
األرمـن والـالتـــــــــــــ والـــــــــــــروم
األرثــوذكس. تـقع الــكــنـيــسـة في
مـديـنة بـيت حلم جـنـوب الـضـفة
الــغــربــيـة احملــتــلــة وقـد بــنــاهـا
اإلمبراطور البيزنطي قسطنط
عـام 335. والــكـنــيــسـة مــقــصـد
سـيـاحي مـهم خالل فـتـرة اعـيـاد
ـغـارة حيث يالد وخـصـوصا ا ا
ـسـيح ولـد تـقـول االنـاجــيل ان ا

هناك.
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دائـمــا تــبـتــدأ احلـكــومــات أيـامــهــا األولى بـشــعـارات
اخلـدمة الـعامة لـلنـاس  ثم تتـبدّل الـصورة  ويـتحوّل
الـنــــــاس الـى أوساط مـشـبـوهـة وقـليـلـة الـثـقـة ومحل

شك . 
كيف يكون ذلك ? ومَن يدفع في هذا االجتاه?

التـزال العقـليـات السيـاسية في بـلدان الـعرب  تعـتقد
نهج عام أنّ النقد واشهار الـرأي اخملالف في الرؤية 
في اجملـتـمع هـو نوع من أعـمـال الـشـروع بـالـتـخـطيط
لـقـلب نـظـام احلكـم أو التـمـهـيـد لـتـنـظـيم سـرّي . لذلك
االنـظـمـة الـعربـيـة ال تـسـهم في تـطـويـر احلـيـاة بـسبب
سار الذي يعني اخلروج عليه تمرداً أو واحدية هذا ا

بحثاً عن السلطة .
تقدم  هناك أولويات كثيرة تتقدّم في جتارب العالم ا
عـلى الــسـيــاسـة والـســيـاسـيــ فـاجملــتـمـعــات هـنـاك
تـخـضع لــقـوى تـأثــيـر واضـحـة مـن  سـلـطــة الـقـضـاء
ـدنيـة واخليـرية وسـائل االعالم الـكبـيرة واجلـمعـيات ا
وادارات الــبــنـــــــوك والــشــركــات اخلــاصــة ومــراكــز
الـبــحث الـعـلـمـي واالبـتـكـارات والـتــخـطـيط. ألنّ هـؤالء
جـميـعـاً يخـدمون كلّ أنـواع السـلطـات السـياسـية وال
يـوقــــــفـون عــجـلــة الـزمن عــنـد حــزب كـبــيـر أو حـزب

صغير .
هذا الشيء ال تنجح في بلداننا بسبب عدم استقاللية
الكـيـانـات اخلاصـة حـتى لـو حمـلت مـسـميـات خـاصة

ومنفصلة عن الدولة.
ـصرفي التالحـقه أغراض سـياسـية أو أمـنية الـعمل ا
وكــذلك اجلــــــــامــعـات ومــراكـز الــبـحــوث أو الـبــنـوك
ـعنى ـستـقل  فضالً عن الـسـلطـة الكـبـرى للـقـضاء ا

الكلمة.
اآلن عـندمـا نسـمع مسـؤوال في بلـد عربي يـتحدث عن
ـكن النـظر الى كالمه خـدمة الـنـاس وبنـاء الدولـة  ال
ـوازين في االستـقالليـة فإذا وافق كالمه خارج هـذه ا
وفـعـله مـعـنـاهـا ومـبـنـاهـا  كـان رجل اخلـدمـة الـعـامّـة
بـحق  وخـالف ذلك يـكــون رجل اخلــدمـات اخلــاصـة

ن يقف وراءه . لنفسه و
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ـاضي كـان حـالق احملـلّـة يـقـوم بـأعـمـال في أوائل الـقـرن ا
الطبـيب إضافة الى وظـيفته. ذات يـوم أصيبت عـ قصاب
احملـلـة بــجـزيـئــة فُـتـات عــظـمـة إسـتــقـرت في طــرفـهـا. أخـذ
القـصـاب مـعه قلـيالً من الـلـحم وذهب الى احلالق لـلعالج.
داواة عـ القـصاب وطـلب منه أن يـعود اليه قام احلالق 
وعد احملـدد أخذ القـصاب قليالً من بعد ثالثة أيـام. وفي ا
ـرة الـلـحم وذهب الى احلالق فـكــرر احلالق مـا فـعـله في ا
الـسـابـقـة. تصـادف أن خـرج احلـالق لـقضـاء أمـر هـام في
رة الـثـالثـة تـاركاً احملل بـعـهدة إبـنه. جـاء القـصـاب ومعه ا
ـقــسـوم كـالــعـادة. تــنـاول اإلبن مــلـقــطـاً صــغـيـراً وإلــتـقط ا
اجلـزيـئة وعـاد الـقـصـاب الى بـيـته. أخـبـر إبن احلـالق أباه
ــهـــارته إال أن احلالق ــا حـــدث مـــتــوقـــعـــاً أن يــفـــخـــر 
إسـتــشــاط غــضــبـاً ودمــدم راح تــأكل حلم مـن شـيـب الـلي

خلفوك.
ـتحـدة القرار 181 في  1947/11/29 أصدرت األ ا
قسـمت فـيه فلـسـط الى ثـالث منـاطق مـنطـقـة تقـام عـليـها
الدولـة الـفلـسطـيـنيـة وتـضم اجللـيل الـغربي وعـكّـا والضـفة
الـغـربـيــة ومـنـطـقـة ســاحـلـيـة من شــمـال اسـدود حـتى رفح
جنوبا باإلضافة الى قسم صحراوي على طول احلدود مع
مـصـر ومـنطـقـة تـقـام عـلـيـهـا الـدولـة الـيـهـوديـة وثـالثـة حتت
الــوصـــايــة الـــدولــيـــة وتــشـــمل الـــقــدس وبـــيت حلم. رفض
الفـلسـطـينـيـون والعـرب التـقـسيم ودخـلـوا احلرب وخـرجوا
ـــا خــصــصـه الــقــرار مــنـــهــا بــخـــســارة أراضي هـــامــة 
.في 21 نــيـــســـان عــام 1965 دعــا الـــرئــيس لــفــلــســطــ
الـتـونـسي احلـبـيب بـورقـيـبـة الى تـسـويـة الـصـراع الـعـربي
شـار الـيه اإلسـرائـيـلي عـلى قـاعـدة قـرار الـتـقـسـيم 181ا
أعاله لتـنهـال عـلى الرجل عـاصفـة من الـسبـاب والتـخوين.
وفي 5 حـزيران 1967 دخل الـعـرب في حـرب أخـرى مع
إسرائيل وخـرجوا مـنهـا بخسـارة القـدس والضفـة الغـربية

واجلوالن وغزة وسيناء.
كنـت في عام 1967 رئيـسـا للـجـمـعيـة الـعـربيـة في شـمال
شرق إنـكلتـرا ومقـرها في جـامعـة نيـوكاسل وتـضم الطـلبة
ـناطق احملـيـطة والـعمـال الـعرب في العـرب في اجلـامعـة وا

مدينة ساوث شيلدز ومعظمهم من اليمن.
كانت معنوياتنا صباح يوم احلرب عالية علو السماء ونحن
نسـمع يـا أبـو خـالـد يا حـبـيب بـكـرة حـندخل تـل أبيب وفي
اليـوم التـالي عنـدما رأيـنـا حاكم غـزة يخـرج شابـكاً عـشره
على رأسه والـنجوم والـسيـوف تتـزاحم على كـتفـيه أسيراً
حاول بعـضنا اإلنـتحار وحاولـنا جتاوز الـصدمة من خالل

التطوع وجمع التبرعات والدعوة لإلستمرار في احلرب.
ما طـرحه صـهـر تـرامب من مـشـاريع لـيس بـجـديـد فـقد 

بلغ 80 وجب اتفاق أوسلو عام 1993 بناء مطار غزة 
مـلـيون دوالر وشـارك فـي افـتتـاحـه عام 1998 الـرئـيـسان
ياسر عرفات وبيل كلـنتون وسافر عبره أالف الـفلسطيني
الى احلج والـعـمـرة ودول الـعالـم حتـى عام 2000 ومن ثم
 تدمـيـره نـتـيـجـة سـوء إدارة الـصراع
. من قبل اإلسرائيلي والفلسطيني
ـناسبـة ال داعي خلوف الـبعض وبا
على األكثر لن يفعل كوشنر ما فعله

إبن احلالق في سالفتنا. 
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كــــشــــفت دراســــة جــــديـــدة أن
كونات األكثر غنى بالعناصر ا
الـغـذائـيـة في األسـمـاك لـيست
حلـومهـا بل األجـزاء الثـانـوية
الـتي يـتم الـتـخلـص منـهـا عـند

التحضير.
وجــــاء في دراســـــة أعــــدتــــهــــا
مـــنــظـــمــة األغـــذيــة والـــزراعــة
ــــتــــحـــدة الــــتــــابــــعــــة لـأل ا
(فـــاو):عـــلى عـــكـس االعـــتـــقــاد
الــــشـــائع حلــــوم األســـمـــاك ال
حتـتــوي عـلى الـقـدر األكـبـر من
الـبروتـ والعـنـاصر الـغذائـية

األخرى.
وأضــــــــافـت فــــــــاو: (األجـــــــزاء
الـثـانـويـة الـتـي يـتم الـتـخـلص
مـــنــهـــا مــثـل عــظـــام األســمــاك
ورؤوسها وأحـشائهـا حتتوي
عــــلى أضــــعـــاف الــــعـــنــــاصـــر
الــغـــذائــيـــة الــتي حتـــتــويـــهــا

اللحوم). 
وزادت: (نــــحـن نــــتــــحــــدث عن
نسـبة تـتراوح بـ مئة أو ألف
ضعف الـقيـمة الـغذائـية حسب
نـوع األسـمـاك). وتـابـعت: (يـتم
الــتــخـلص مــا بـ  30إلى 70
ـئــة من الــقـيــمـة الــغـذائــيـة بــا
لـألســـمـــاك أثــــنـــاء عـــمــــلـــيـــة
الــتـحـضـيـر لـلـطـهي .«وحسب
دراسـات مـتـعـددة فـإن الـعـمـود
الــفـقــري لألســمــاك ورؤوســهـا
وأحـــشـــاءهــــا حتـــتــــوي عـــلى
بـروتـيـنـات وبــبـتـيـدات مـفـيـدة
جـدا كــالـكـوالجـ واجلـيالتـ

ـعادن والسـليلوز. والدهون وا
ــكـــونــات وتـــســتـــخــدم هـــذه ا
إضـافة لـقـيمـتهـا الـغذائـية في
تــصــنــيـع عالجــات لالكــتــئــاب
والتـجاعـيد والـتهـابات اجلسم

اخملتلفة. 
ويـــؤكــد خـــبــراء الــتـــغــذيــة أن
احلساء الذي يحضر من عظام
األسمـاك يحـتوي عـلى نوع من
األحماض األمـينيـة الذي يلعب
دورا مــــــهــــــمـــــا فـي تـــــكــــــوين
هيموغـلوب الدم وله دور في
تـكـوين الـكـريـاتـ الـذي يـنـظم
مـــســار الـــطــاقـــة في أنـــســجــة
الـــعــــضالت خــــاصــــة الـــقــــلب

ويساعد على التئام اجلروح.
ويـحـتـوي مـرق الـعـظـام أيـضـا
عـــلى مـــعــادن أســـاســيـــة مــثل
الــــفـــســـفـــور والــــكـــالـــســـيـــوم
ـــغــنـــيــزيــوم والـــصــوديــوم وا
والــبـــوتـــاســيـــوم والـــكـــبــريت
والـفوريـد. ويعـد أفضل مـصدر
لـلــكــالــسـيــوم بــعــد مـنــتــجـات
ـوجـود األلــبـان ويـتـمـيـز عن ا
في أنـــواع األلــبــان بـــســهــولــة
ــعــادن امــتــصـــاصه لــوجــود ا
الـــتـي تـــســـاعـــد اجلـــسم عـــلى

امتصاص الكالسيوم.
وفـي ضـوء الــبــيـانــات طـورت
مــــنــــظـــــمــــة (فــــاو) مـــشــــاريع
جتـريـبـيـة في بـيـرو وإفـريـقـيا
تـــــتــــضــــمـن االســــتـــــفــــادة من
ـنـتـجـات الثـانـويـة لألسـماك ا
ـدرسية وإعدادهـا بالوجـبات ا

هناك.
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بوسعهم إلنقاذها).
أسـاة في الـوقت الذي وقـعت ا
ـديـنة الـسـاحلـية شـهـدت فيه ا
البالغ عـدد سكانـها حوالى 20
مـلــيـون نـســمـة هـطــول أمـطـار
غـــزيــرة لـــلــيـــوم الــثـــاني عــلى
الــتـــوالي مـــا أدّى إلى تـــوقّف
احلــركــة فــيــهــا بـصــورة شــبه
تــامّـــة. وأعـــلــنـت الــســـلـــطــات
الثالثـاء يوم عـطلـة رسمـية في
دينة ونصحت سكانها جمياً ا
بـــالـــبـــقـــاء في مـــنــازلـــهم. و
دارس واجلامعات في إغالق ا

بومباي.
ــدرج الــرئــيــسي في ويــبــقى ا
مــطــار بــومــبــاي الـدولـي غــيـر
صـــالح لالســـتــعـــمــال بـــســبب
طائرة عالقة أمامه خرجت عن
الـسيـطـرة عنـد هبـوطـها مـساء
األحـد بـدون أن يـسـفـر احلـاث

عن جرحى.

وألــغـــيت أو حـــولت أكـــثــر من
100 رحـــــلـــــة. وكــــتـــــبت إدارة
ــطــار عــلى تــويــتــر (حــالــيـاً ا
ـــدرج يــــجــــري اســــتــــخــــدام ا
الـثـانوي وتـبـذل فرقـنـا أقصى
ـدرج اجلـهــود إلعـادة تـفـعـيل ا
الرئيسي وقد يـتطلب ذلك نحو

48 ساعة).
وأكــدت وكــالــة (ســكــاي ويـذر)
بـلوغ مـعدل األمـطار في أنـحاء
عــــديــــدة مـن بــــومــــبــــاي لــــيل
-الـثالثـاء حـوالى 350 اإلثـنــ
مليـمتراً مّا أدّى إلى فـيضانات
ـنـخـفـضة من ـناطق ا غـمـرت ا

دينة. ا
وقـــال فـــيـــشـــال أغـــاواني (32
عاماً) الـذي يعيش فـي ضاحية
دارافي الـفقـيرة لـوكالـة فرانس
بــــرس (غــــرق كل شـيء األمـــر
شكلة تتكرر كل عام مخيف وا
رغـم وعـــــــود احلـــــــكـــــــومـــــــة).

{ مـــــوســـــكــــو- اهـــــومـــــبي -
بــومـبــاي -(أ ف ب) - لـقي 14
من الـبحـارة حتـفـهم في حريق
شب عـلى مـ غواصـة روسـية
صـغـيـرة معـدة ألبـحـاث البـيـئة
ـيـاه الـعـمـيـقة في الـبـحـريـة وا
قــاعــدة عــســكــريــة في مــديــنــة
ســيــفــيـــرومــورسك في شــمــال
الـــــبالد وفـق وزارة الـــــدفــــاع.
وقـالت وزارة الـدفـاع الـروسـية
إن (حــــــريــــــقــــــا انــــــدلـع في 1
تــــمــــوز/يــــولــــيـــو خالل عــــمل
غـواصــة لــلـبــحث الــعــلـمي في

أعماق البحار).
وأوضـــحـت مــتـــحـــدّثـــة بـــاسم
الوزارة لوكالة فرانس برس أن
(14 بحاراً لـقوا حتفهـم نتيجة
تسممهم جراء تنشقهم الدخان

الناجت عن احلريق).
وأضـافت أن احلـريق قـد أخـمد
وأن الـــتــحــقـــيق جــار لـــكــشف
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قـالت الشـرطة الـبـريطـانيـة يوم
األربــعــاء إن رضــيـــعــا وُلــد في
ــة طــعن في لــنــدن مـــوقع جــر
راحت ضــحـيـتــهـا أمه قـد فـارق

احلياة.

وأضـافت في بـيـان أن الـرضـيع
ابن كـيلي مـاري فـوفـريل والذي
أطــلق عــلــيه اسم رايــلي تــوفي
في الـساعـات األولى من صـباح
يــوم األربــعـــاء بــعـــدمــا ظل في

حالة حرجة ألربعة أيام.

وقُـتـلت فـوفـريل الـتي كـانت في
شـهــرهـا الـثــامن من احلـمل في
الساعات األولى من صباح يوم
ـــســـعـــفـــون الـــســـبـت.  وقـــام ا

ة. بتوليدها في موقع اجلر
وأطــلـق ســراح رجـلــ اعــتــقال
لالشــــتـــبــــاه في صــــلــــتـــهــــمـــا
ــة. ونــشـرت الــشــرطـة بـاجلــر
لـقـطـات لـكـامـيـرا أمـنـيـة يـظـهـر
فـيــهـا رجل آخـر تـريـد الـشـرطـة

تعقبه.
وقال ميك نورمان كـبير مفتشي
التحريات ”تلقينا هذا الصباح
الـنبـأ احلـزين بـوفـاة رايلي ابن
ستـشفى. قلوبنا مع كيلي في ا

أسرتهما.“
وتـشـيـر اإلحـصـاءات الـرسـمـيـة
ــة طــعن إلى وقـوع  285 جــر
ـوت في إجنــلـتـرا أفـضـت إلى ا
وويــلــز عــام 2018 وهــو أعــلى
مستوى منذ بـدء التسجيل قبل

أكثر من 70 عاما.

{ بـــــــــــــــــــــــيـــت حلــم (االراضــي
الفـلسـطيـنيـة)-(أ ف ب) - رفعت
ـتـحـدة لـلـتـربـيـة مـنـظـمـة اال ا
والـعــلم والـثـقـافـة (الــيـونـسـكـو)
ـهــد مــكـان الــثالثــاء كــنـيــســة ا
سـيح بـحـسب االنـاجيل والدة ا
ي من قائـمة مـواقع التـراث العا
ــهــددة بــاخلــطــر بــعــد تــرمــيم ا
اجلـزء االكـبـر مـنـهـا . و ادارج
ـهـد عـام 2012 كأول كـنـيــسـة ا
مـوقـع فـلـســطـيـني ضــمن الئـحـة
ــــنــــظــــمــــة ي  الــــتــــراث الــــعــــا
الـيــونـيـســكـو. ونـظـرا حلــالـتـهـا
ـنظـمة فـيما السـيئـة صنـفتـها ا
باني الـتراثية بعد عـلى قائمـة ا
ــــهـــــددة بـــــاخلـــــطــــر. وقـــــالت ا
الـيــونـسـكـو في بــيـان ان (جلـنـة
ي للمنظمة توصلت التراث العا
إلى قــرار بـشـطب الــكـنــيـسـة من
ـهـددة بـاخلـطر قـائـمـة االبـنـيـة ا
خالل اجـتـمــاع في بـاكـو بـدأ في
 30حــزيـران/يــونـيــو ويـســتـمـر
حتى 10 تموز/يوليو). واشارت
سـؤول عن الـكنـيسة الى ان (ا
ــسـؤولـ الــفـلــسـطـيــنـيـ مع ا
يــشــرفــون عــلى أعــمــال نــوعــيـة


