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حوال  15مت من شمل ا(ل شمل غرب القب ال(سلم )قب مود ا(براهي بشا( ،الي يشك ف ارتفاع قدره  363,40م ) (Dيقع السب
مدرجة ف هذه النطقة من Gأجل الصول عل فكرة عن
فوق مسNتوى سطح البحر Gأعل نقطة عل تل الفخيية .ف عام  2006ت فتح حفرة [
التتابع الستاتيغريفي ف التل .ف Gأخفض درجة الت تقطع Gأص _ل الربع G ،6736أدى السب ا(ل اكتشاف غرفة oمحددة بدران من اللب .ضن
ا Gلنقاض النارة داخل الغرف ت العثور عل مزون فاري وافر مفوظ بشك جيد ،يعود ا(ل العص الxشوري الوسNيط الباكر .و مباشة
.تت ا Gلرضية وجدت ساق دابة مودعة كقربن
ف عام  2007ت توشNيع العمل )الربع  (6737 ,6736 ,6735بدف معرفة الزيد عن السNياق ا Gلوسع للبقاي العمرية الxشورية الوسNيطة
.الكشفة العام السابق
مباشة فوق سوية العمرة الxشورية الوسNيطة ،حوال  359م فوق مسNتوى سطح البحر  ،ت العثور عل بقاي مسNتوطنة من العص
ال(سلم الباكر ذات عمرة حرية غي واضة و بئ حري مسNتدير و عدد أxخر من الرافق الصغرى .السNتوطنة ال(سلمية كنت قد بنيت
جزئيأ Gعل قة الدران الxشورية الوسNيطة ف جزء أxخر ف النصف الغرب من الفرة ،فوق Gأنقاض رومانية حرية وعمرة من اللب مغطاة
).بأGنقاض من ا Gلحار و الصفائ الصية )سNتوكو( )سلت Gأول عل ارتفاع  355م فوق مسNتوى سطح البحر
التاكيب العمرية الرومانية تقطع مباشة تل الxشورية الوسNيطة و كسات فارية من العص الxشوري الوسNيط و Gأيضا قوارير من العص
الxشوري الوسNيط عائدة لفرة واقعة قرب قاعدة جدار لب رومان مفوظ بشك سء ف الربع  .6737هذه العطيات تشي ا(ل وجود
.فوة بي ناية العص الxشوري الوسNيط و بداية Gأنشطة معمرية كسNيكية متأGخرة
في يص التاكيب العمرية الxشورية الوسNيطة فقد Gأظهرت تنقيبات  2007عمرة Gأكث من اللب العروفة من الوس السابق Gأكدت وجود
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غرفة مسNتطيل الشك مع موضع لباب مع زاوية من حر البازلت عل جتا الشملية )ارتفاع العتبة حوال  354,80فوق مسNتوى سطح
البحر( .مع تقدم الفر اتضح Gأن هذه العمرة الxشورية الوسNيطة قد بنيت عل بناء Gأقدم ضم يتبع نسق مي ،عل ا Gلقل في يص الغرفة ف
السؤال .و وجود بب بلضبط تت الباب من العص الxشوري الوسNيط التأGخر يستبعد فكرة Gأن تكون الدران ببساطة Gأساسات.
جدران البناء ا Gلقدم Gأسك برتي من ) 170س( من الدران التأGخرة ،و نوعية اللب متلفة و Gأفضل كم يبدو .من الواض Gأن الدران
ا Gلقدم قد غطيت عل ارتفاع مدد – عل ارتفاع  354,70فوق سطح البحر ب Gلرقام الطلقة  -من Gأجل ا(عادة اسNتخداما كGساسات .،بذه
الناسNبة ت ملء الباب القدي بأGنقاض من اللب و زاوية حر البازلت oطمرت بعمرة اللب القدية .ا(ن حشوة الغرفة القدية الت ت (ازالتا
بشك جزئ فقط ليست Gأنقاض منارة و لكن قالب متاص متجانس مع بعض اشNتلت .بي هذه ا Gلخية بعض اللقى الفخارية الهمة
الت تظهر صلت مع Gأناط و Gأشكل فار العص اليتان .من Gأجل تأGري التكيب العمري القدي بشك معقول فأGنه يب ا Gلنتظار ل(جراء
الزيد من التحقيقات

الشك ) :(1شك ثلث ا Gلبعاد للقطاع ).(by artefacts-berlin.de) (D
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نلشك ) :(2ظرة عامة نائية عل الربع 6736
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