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الـعـفـويـة التـي حتـمـلـهـا األلوان
واخلــطـــوط واألشــكــال وحــركــة
الــشــخــوص ويــحـرك جــزءا من
الـسرور والـدهـشة الـتي تـمثـلـها
بـراءة الـطـفـولة وعـفـويـة الـطرح
والبناء الذي تـشيد عليه اللوحة
كـما لـو كـان عـالم ديـزني الند او
ســـــــنـــــــو وابـت وأقـــــــزامـــــــهــــــا
الــــســــبــــعـــة....                     
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اشـــتـــغـــلت الـــفـــنـــانـــة يـــســـرى
ألــعـبــادي عـلى فــضـاء الــلـوحـة
الـــذي احـــتــــوى الـــتـــشـــخـــيص
ـتنـوعة ـنمـنـمات إلشـكـالهـا ا وا
مـن إزهـار وحــيـوانــات وإشـكـال
زخـرفـيه مـخـتـلـفـة وحتـركت في
تـشـيـيد الـلـوحـة وفضـائـهـا على
ـا قدمت وقع الـرؤيـة العـفـويـة 
شـخوصـهـا ورموزهـا الـطفـولـية
مع مـفـردات من األشـيـاء بـصـور
اجلـــــــــــــمـــــــــــــادات أو األوراد أو
ــنــمــنـــمــات الــتي مـــجــمــوعـــة ا
استـقتـهـا من اخملزون الـصوري
الـــــشــــعـــــبي والـــــفـن اإلسالمي
إشكال حتلق في الهواء بصورة
هالمــيـة ال قـاعــدة أو ارض لـهـا
ســـوى حتــــقــــيق هــــذا الـــبــــعـــد
الـتـعبـيـري لـلتـحـرر من مـثقالت
احلـيــاة بـاسـتـخـدام الــتـبـسـيط
واالخـتـزال والــفـنــتـازيـات وفي
معـظم إعمـالهـا كان لـلتـشخيص
الـطفـولي بـحـركاتـهم وإشـكـالهم
ـهــا اخلـاص ووجــودهم في عــا
الطابع الغالب على إعمالها وأن
افـتـرقت إعـمالـهـا في كل مـرحـلة
بـــ مـــعـــرض وآخــر بـــحـــجــوم
الـــلــوحـــة ظـــلت لــفـــتــرة تـــقــدم
بـإحجـام صغـيرة ثم انـتقلت إلى
ـسـاحات الـكـبـيـرة أو بـتـغـيـير ا
ــاط الــتـي تــتــعــامل مــعــهــا األ
والــتــشــخــيـص (الــفــكـرات ) اال
انـهـا ظـلت تــبـني لـوحـتـهـا عـلى
إســـاس الـــفـــرحـــة والـــعـــفـــويــة
ـسـرح واشـكــال مـا يـسـمى في ا
(الـفرجة) اشـتغـلت على األلوان
ــــبــــهــــجــــة واأللــــوان احلـــارة ا
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  يـــســرى ألــعــبـــادي خــريــجــة
ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة / أكـاد
قسم الـفنون الـتشكيـلية / فرع
الـرسم / ســنـة 1985.وعــضـو
جـمعية الـتشكـيلي الـعراقي

. و نقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـي
ـــعــرض الــشـــخــصي أقــامت ا
األول بعـنـوان "اشـراقـات" على
دار أفق / 2002.والثـاني على
ـنتـدى الثـقافي لـلمرأة/ قاعة ا
2003./ شـــــاركـت في كـــــافـــــة
قـامـة داخل الـبـلد ـعـارض ا ا
ـعـرض اخلـاص بـيـوم مــنـهـا ا
ـــــرآة  2005عــــــلـى قــــــاعـــــة ا
الـــــــواســــــطـي./ شــــــاركـت في
قـامة خارج العراق عارض ا ا
مــنـهـا  مــعـرض في قـاعـة رؤى
في عــــمـــان/األردن./ واقــــامـــة
مـعــرضـا مـشـتـركــا مع الـفـنـان
سـتار درويـش في قاعـة االندى
عـــــمــــان. االردن/ شـــــاركت في
ـعارض مـنـها في العـديـد من ا
ـانيـا وفرنـسا وأمـريكا دبي وأ
واسبـانيـا./ وآخر مـشاركـاتها
ـشتـرك لـفـنـان من ـعـرض ا ا
الــعـــراق في الـــكــويت 2016/
عملت رسامة في جريدة بغداد

 2002/ وجريدة األديب
 2004/ وجريدة احلقيقة

2003/ تعمل أالن
اختصاصـية تربوية في وزارة
التربـية الـعراقـية/ اخـتصاص
تـربــيــة فــنـيــة.  حــصـلـت عـلى
الــــعـــــديـــــد من الـــــشـــــهــــادات
الــتـقــديــريـة مــنــهـا :- شــهـادة
تـقـديريـة من جـمعـيـة الفـنـان
الــتـشـكـيـلـيــ الـعـراقـيـ عـام
 2002وعام 2003./ مركز

ـنــاسـبــة يــوم الـفن الـفــنــون 
2003و2002./ مركز الفنون

ـنـاسـبـة يـوم بـغداد 2003./
شــهـــادة تـــقــديـــريــة من وزارة
الـثــقـافـة عـام 1991/ 2001 /

/ 2005 / 2004 /2002 
رأة.. ناسبة يوم ا

ـوضـوعيـة ب ـعـادلة ا إيـجاد ا
قــدرتـهــا في الـســيـطـرة عــلى مـا
ــــعـــرفـــة حـــصـــلـت عـــلــــيه من ا
ــتـــراكـــمــة خالل والـــتــجـــربـــة ا
دراســـتــهــا لــلـــفن وبــ الــرؤيــا
الـطــفــولــيــة ألحالم ومــخــيـال ال
يــحـده حــدود كم من الــذكـريـات
مــــحـــجــــوزة فـي جـــوف غــــرفـــة
الـــذاكــــرة فـي أعــــمـــاق الــــعــــقل
البـشري يتـسع جمـالها لـتغـيير
رؤية الـواقع بـغيـر مـا هو عـليه
وهـي حتـاول االنــتــمـاء الـى تـلك
اللـحـظات والـوصول إلـيـها عـبر
الــلـون واخلط واعــادة صــيــاغـة
احلركة للـشحوص وإغداق هذا
الـوجــود احملـتــدم بـالــصـراعـات
ــشــاكل والــهـمــوم الــيــومــيـة وا
لواقع احلـيـاة العـصـرية بـكل ما
يــــحـــمــــله مـن ثـــقـل مـــحــــاولـــة
للـوصول إلى البهـجة والسعادة

 يقـترب عـالم الـفنـانة يـسرى الـعـبادي من فـنتـازيـات الطـفولـة والعـفـوية وروح الـبراءة الـتي تالحـقهـا عبـر الوانـها
وخطوطـها ونصـوصها فـهي تبحث وتالحـق عالم البـراءة والطفـولة الذي مـا زال يحمل الـكثيـر من األسرار التي
تثيـر الدهشـة والتأمل وروح الـعفويـة منذ حاول الـفنان خـوان ميرو نـقل أحالم الطفـولة ورؤاه احللـمية بال وعي
وبدون ان يـتحـكم الـوعي في حركـة الـيد عـلى ظـهر الـلوحـة من اجل إطالق وبـعث الفـرح والـعفـوية الـطـفولـية من

عاش األعماق السحيقة للذات البشرية التي تكدست عليها إثقال احلياة عبر الزمن ا
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يـشهد الـفن التـشكيـلي العراقي
ـيـزاً حـراكـاً كـبـيـراً وحـضـوراً 
ـــعــارض فـــنــيـــة وفــعـــالــيــات
وأنشـطة ثـقافـية نـظمـتهـا دائرة
الــفـنـون الــتـشـكـيــلـيـة في وزارة
الثقـافة استقطـبت معها أعداداً
ـثـقـفـ كـبـيـرة مـن الـفـنـانـ وا
بــشــكـل كـســر مــعـه أي حــواجـز
ومـعـوقـات كانـت تمـنع إقـامـتـها
فـــيــــمــــا مــــضى وأكــــدت عــــلى

ـــــومــــة مـــــســــيـــــرة اإلبــــداع د
واجلــــــــمـــــــال وأن الــــــــذاكـــــــرة
الـتــشـكـيــلـيـة مــلـيــئـة بـالــعـطـاء
واإلجنـازات الـفـنـيـة الـتي مـثلت

الرافد األهم لهذا الفن.
وضــمن هـــذا الــســيـــاق نــظــمت
دائــرة الـفـنــون الـتـشـكــيـلـيـة في
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
الــعـــراقــيــة وخـالل الــســنــوات
الــثالث األخــيـرة أكــثـر من 250

مـعـرضـاً فـنـيـاً مـثـلت اجتـاهات
الفن الـتشـكيـلي في العـراق بكلّ
ـزيد جـوانـبه ولـلـتـعـرف عـلـى ا
من الـتـفـاصـيل سـلـطـنـا الـضوء
عارض الـتي أقامتها على أهم ا

الدائرة خالل عام 2017.
احــتــضـنت قــاعــة كـولــبــنـكــيـان
صــــبـــاح يــــوم االربـــعـــاء 1/11
ــشــاركـة في األعــمـال الــفــنـيــة ا
مــعــرض (مــلـتــقى بــصــمـات من
الفن التشكيلي) وبالتحديد على
قـــاعـــة فــائـق حــسـن إذ شــكـــلت
شاركة مشهدا األعمال الفنـية ا
ـيـزا لـ45عــمال فـنـيــا لـنـضـال
عــــفـــــراوي ورمــــزي اخلــــالــــدي

وحس البلداوي وآخرين.
أفـتـتح مـديـر عـام دائـرة الـفـنون
الـتــشــكـيــلـيــة الــدكـتــور شــفـيق
ــــهــــدي يـــوم األثــــنـــ 1/16 ا
ــعــرض اإلســتـــعــادي الــثــاني ا
عشر للفنان رافع جاسم بعنوان
(الــسـيــرة الـفـنــيـة بــ الـوحـدة

والـديـكـور) في الــقـاعـة الـكـبـرى
عارض مركز الوزارة. لقسم ا
ـعرض  18لـوحـة مـثـلت وضم ا
مـدارس بــغــداد الــلــونــيـة الــتي
تمتد إلى جيل الفنان الرواد.
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افـتـتح مـديـر عـام دائـرة الـفـنون
الــتــشـكــيــلــيـة الــفــنــان  شــفـيق
ــهــدي صــبــاح يــوم األربــعـاء ا
ــــنــــاســــبــــة تـــأســــيس 18/ 1و
اجلــــيش الــــعـــراقـي مـــعــــرضـــاً
بـــعــنــوان (أنــا مـع جــيــشي) في
ــعــارض فـي مــقـر قــاعــة قــسم ا

الوزارة.
ــــــــعــــــــرض ضم  27صــــــــورة ا
فــوتــوغــرافــيــة لــلــمــصـور عــلي
الغرباوي و 42لوحة فنية لعدد
من الـفنـان الذين مـثلـوا معظم

احملافظات العراقية.
احــــتـــضــــنـت دائـــرة الــــفــــنـــون
الـتـشكـيـلـية يـوم االثـن 1/30
مـعـرضــاً لـلـنــحـات حـسن فـؤاد

ركـز العراقي لـلتنمـية اإلعالمية الباحث حسـ محمد هادي ضيّف ا
الـصــدر لـتـوقـيع اخـر مـؤلـفـات والــتي صـدر مـنـهـا كـتـاب (إضـاءات )
ـشهـود) وكتاب (ارقـام وأحالم ) يوم الـسبت نـشود وا وكـتاب (بـ ا
ـثـقـف ـركز وبـحـضـور نـخـبـة من ا وافق  2018-1-6عـلى قـاعـة ا ا
ـراكــز الـبــحـثــيـة والــثـقـافــيـة حــيث نـاقش واالدبــاء واالعالمـيــ ورؤسـاء ا
ـواضـيع الـتي تـضـمــنـتـهـا الـكـتب الـصـادرة في جـلـسـة احلـضـور عـدد من ا
حوارية ادارها كال من الـدكتور صالح العـلوي والدكتورة عـهود عبد الواحد
لـتشهـد اختتـام اجللسـة توزيع الكـتب الصادرة عـلى احلضور لـتوقيـعها من

ؤلف. قبل ا
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رسالة بغداد

 وباعـمـاله ولدت مـدرسـة فنـية
تــتـــبع اعــمــاق الـــذات وتــهــتم
بـالـرؤيـة الذاتـيـة وكـان ظـهور
هـذه االعـمـال الـفـنـيـة واالدبـية
مــصــاحـــبــا لــظـــهــور مــدرســة
الـتحـليل الـنفسـي والبحث عن
الــــــذات في بـــــدايــــــة الـــــقـــــرن
الــعــشــريـن وهي االشــكــالــيــة
بـــذات الـــرؤيـــة الـــتي جـــعـــلت
الـكـثـير من الـفـنـان يـحـلـمون
لـلــوصــول الى هــذه الــلــحــظـة
وجتلـيـاتـهـا والـعـودة لـلـفـطرة
والـطـبيـعـة االولى فـفيـهـا هذا
احملمـول للقـيم اجلـماليـة التي
تأسر العـقل وتشحذ الوجدان
فـفي مرحـلـة الطـفولـة تـخيالت
يــحـــاول فـــيـــهـــا الـــطـــفـل جــر
االنتبـاه له وهي أفعال أو لغة
يـــصــعب الــتـــفــكــيــر أو قــراءة
انـتــمـائـهـا ألنـهــا تـمـثل حلـظـة

الـدهشـة واكـتـشاف الـعـالم الذي
لم يـر بكل إبعـاده  فالـرؤية لدى
الطـفل شـمـولـيـة وخيـالـيه فـيـها
كن ان يصل من االتسـاع ما ال 
الــيه الـراشـد  لـهـذا تـشـكل هـذه
الـلـحـظـات للـراشـد أحـالم تـعـبر
خـاطـر اإلنـسـان فـتـثـيـر شـجـونا
كــانت كــامــنــة تـتــكــدس فــوقــهـا
عــشــرات الــلــحــظــات واالحــداث
الـتي حـفـرت نـدوبـا سـحـيـقة في
اعـــمـــاقـه الـــتي عــــاشـــهـــا خالل
نــضــجه تــتــحــرك من األعــمــاق
لــتـــرتــفـع حلــظـــة احــتـــدام ثــقل
احلــــيـــاة والــــواقع ومـــحــــاولـــة
الـهـروب من ضـغـوطـات الـواقع
ولــعـل الــعـــنــاوين لـــلــمـــعــارض
الفردية او الثنائية التي عرضت
فـيـهـا إعـمـالـهــا الـفـنـانـة يـسـرى
العبادي حتيلنا الى هذه األبعاد
الـتي تــشـتـغل عـلــيـهـا وحتـاول

بـالــذات وعـلى الــرغم من وجـود
إعـمـال بـخـلـفـيـة ألـوان باردة إال
إن الـطابع الـعـام لإلكـسـسوارات
كـان بألوان مـبهجـة وحارة وهو
ــزج بــ مــا أســسـت له بــهـــذا ا
اللون الواحد وإدخال لون رديف
يـكـسـر رتـابــة الـلـون الـواحـد في
خـلــفـيـة الـلـوحــة وظل مـسـارهـا
احلـلم بإشـكـال الفـنتـازيـات التي
تالعبت فيها نحو حتريك الرؤية
الــبــصـريــة لــتــعـمــيق الــنــاحــيـة
الـتعـبيـريـة في لوحـتهـا متـمثـلة
بــ الــبـســاطــة في الــنص وبـ
امـتالء الـلـوحـة بـدسـامـة الـلـون
لــقــد كـانـت كـمــا في مــعــارضــهـا
السابـقة تـبرهن عـلى قدرتـها في
اسـتـخــدام الـلـون وإبــراز قـيـمـته
ــا يــجـعل لــلــرؤيـة الــبــصـريــة 
لوحتها بـإبعادها اجلمالية ذات
قـيم جـمـالـيـة ونـصـيـة مـشـتـركـة
وضـعت الرؤيـة البصـرية بكـثافة
الــزخــرفـة لــتـحــريك اجلـو الــعـام
ـنـمـنـمات لـلـوحـة بـاخـتـيـارات ا
واإلشـكال الـفـلكـلـوريـة من وقائع
احلــيــاة الــشــعـبــيــة فـي مــنــحـا
لـتـأكيـد الـفطـريـة والعـفـوية كـما
جنــدهــا في رســومــات األطــفــال
وبـــخــلـــفـــيــة مـــا يـــشــبه (األزر )
الـبسط الـشعـبيـة الـتي تنـسجـها
أيـدي فـطـريـة ولـكـنـهـا رسـومات
تتـشكل بـتكـوينـات جمـاليـة فمن
ــــعن الـــــنــــظــــر في اإلشــــغــــال
الــفـــلــكــلـــوريــة في احلـــيــاكــة أو
البـس ســيــجـد الــرســوم عــلى ا
ـدروس لـتـجانس هـذا النـسـيج ا
األلـوان واخـتـيـاراتـهم لـلـخـطـوط
بحـبـكـة مـذهلـة وفي بـعـضـهـا ما
يــذهـل وكــأنــهـــا إعــمــال لـــفــنــان
اســـــتــــــقـى قــــــدرته مـن الـــــدرس
ي الـذي يــنـقص الــفـنـان األكـاد
الـفطري أصال ولـهذا فـان إعمال
الفنـان الـفطريـ عنـدما ندرس
إبعـادها اجلـمالـية تـمنـحنا ذات
الـشـعـور بـأنـهـا إعـمـال مـدروسة
لـفــنـانـ مـحـتــرفـ إن الـلـوحـة
الــتي تــشـتــغل عــلـيــهـا الــفـنــانـة

يــسـرى ألــعـبــادي تــوحي بـذلك
اجلـهد اجلمـالي لتـطريز الـلوحة
وتــوشــيـتــهــا من دون ان تــثـقل
عـــلـــيــهـــا وتـــتـــرك احلــريـــة في
اإلبـعاد اجلمـالية لـلتكـوين العام
ـســاحـات والــفـضـاء لـلــوحـة بــا
ـدروس عــنــد أنــشــاء الــلــوحـة ا
بـاحتـواء الـكتـلة مـهـما اتـسعت
ــيـزة الــتي تــتـصف بــهـا وهي ا
ـــعــطى لــوحـــتــهـــا لــتـــشــكـــيل ا
جلــمـالـيـة الـتـكــوين بـ الـكـتـلـة
والـفـضـاء فــكـتـلـتــهـا حـرة غـيـر
مــقـيـدة تــمـثل جتـربــة الـدهـشـة
والتأمل األولى حلرية الفكر عند
اإلنسـان بـيـنـمـا الفـضـاء لـديـها
مـساحة مـدروسة حلـركة الكـتلة
فـهي تـهتم بـالـكـتلـة عـلى أساس
التوافق ب الرؤيا للحياة وب
جـمـالـيــة الـبـنـاء الـعــام لـلـشـكل
دهش في ليـتـحقق هـذا الـبعـد ا
حـركـة الـكـتـلـة داخل فـضـاء غـير
مــــــحـــــــدد وعـــــــلى الـــــــرغـم من
ـسـاحات الـواضـحة لـلـخلـفـية ا
ولكن مع هذا الفراغ الذي تسبح
فــيه الــكـــتــلــة بــحــريــة وإلــغــاء
ركـزية تـختفي الـقاعدة الـبؤرة ا
التي حتمل ثقل الكتلة وتوازنها
ـــيــا في بـــنــاء الـــلــوحـــة أكــاد
لــتـــجـــعل ســـطح الـــلـــوحــة ذات
مـنظـور واحـد وتتـحرك كـتـلتـها
لـتـخــلق مـنـظــورهـا اخلـاص في
الرؤية الـبصـرية مـتجـانسة مع
اسـتـنـطـاقـهـا للـقـيـمـة اجلـمـالـية
للون وتأطـير وجوه أشخاصها
ذات الشـبه باألقـمار أو األقراص
الطـائـرة ويـشكل الـلـون األسود
الـبـؤرة الـتي تـعـتـمـد عـليـهـا في
حتـقـيق االلـوان االخــرى لـقـيـمـة
البـعـد اجلـمـالي عـنـدمـا يـتـحقق
بــيــد احــتــرافـيــة ولــهــذا تــلـغي
ـركـزية لـلـوحتـهـا فهي الـبؤرة ا
ـوسيقى أصال تـخترقـها بهذه ا
الـطـفولـيـة الـتي تشـتـغل علـيـها
وكــثـــافـــة األلــوان ودســـامــتـــهــا
إلظهار قيم جـمالية تتجانس مع

طروح.     النص ا

ــعــارض في عــلى قــاعــة قــسم ا
الطابق األرضي من مبنى وزارة

الثقافة في شارع حيفا .
وقــدم الـــفــنــان حـــسن فــؤاد مــا
يصل إلى  40 عـمالً فـنيـاَ مـثلت
مـــجـــمل جتـــربـــتـه في الـــنـــحت
ـصـغـرات .. ومـا يـنـتـمي إلى وا
ــعـرض الــفن الــبــيــئي وشــغل ا
عارض القاعة الرئيسية لقسم ا
إذ تــضــمن أشــكــاال من احلــديـد
تـمـثـل الـطـيـور ومــجـسـمـات من

الطبيعة.
يوم االثن 27/ 2شـهد افـتتاح
معـرض شخـصي للـفنـان صالح
رضا بـعنوان " صـمت الربيع " 
ــعــارض في عــلى قــاعــة قــسم ا
دائــرة الـفـنــون الـتـشـكــيـلـيـة في

وزارة الثقافة.
قدم رضا  31لوحة جملموعة من
أعـمــاله الـتي جتـسـد الــطـبـيـعـة
فضالً عن مواضيع أخرى .. 29

)اكرليك )على ورق وثالث

لــــوحـــــات زيت عــــلـى قــــمــــاش.
احــــتـــضــــنـت دائـــرة الــــفــــنـــون
التـشكيـلية صبـاح يوم األربعاء
ــرأة  ”والــذي 8/ 3 مـــعـــرض ا
ــــرأة يـــــتـــــزامن مـع أعـــــيـــــاد ا

وعــــــرضـت فـــــــيـه لـــــــوحــــــات
وتــخـــطـــيـــطـــات وأعــمـــال في
الـنـحت واخلـزف والـكرافـيك
ليـؤكـد أن للـمرأة بـصـمتـها في

سفر الفن العراقي.

صـرية أمس اكتشاف جرافـيتي (كتابة ورسم على25 أعلنت وزارة اآلثار ا
صرية الوسطى (- 2123 دينة األقصر تعود لعصر الدولة ا اجلدران) 
ــصــريـة  1778ق.م) وقــالت الــوزارة فـي بــيــان إن الــبــعــثــة األثــريــة ا
نـقوش على جبل شـتركة اكتـشفت قطاعـ كبيرين من اجلـرافيتي ا اإلسبـانية ا
ـديـنة األقـصر. وأضـاف البـيان: »كمـا تمـكنت ـلكـية  نـطقـة وادي اخلبـيـئة ا
البعـثة أيضًا من اكتـشاف جرافيتـي آخر يقع على مسـتوى أعلى من اجلبل فوق
ـنـطـقة قـمـة الـوادي تـعود إلـى عصـر الـدولـة الـوسطى.«وأشارت إلى أن »تـلك ا
كتـشفة مـليـئة باجلـرافيـتي التي لم تعـرف من قبل لـذلك سيتم الـتركـيز علـيها ا

خالل الفترة القادمة ومسحها مسحا أثريا دقيقا للكشف عما حتويه من نقوش«.
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عارض نوعية الفنون التشكيلية تكسر حاجزها 
يسرى العبادي تقف بجانب احد اعمالها

جانب من احلضور 
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رسالة القدس

وقالت سلطة اآلثار اإلسـرائيلية إن القطـعة األثرية موصوفة في نص
عبري قد بأنها "ملك حلاكم للـمدينة" ويرجح أنها كانت على شحنة
ـنصب احمللي أو أرسـلت كتذكـار نيـابة عن احلاكـم الذي كان يـشغل ا
األبـرز في الـقدس آنـذاك.ويـصـور أثـر اخلـتم وهـو في حجـم عمـلـة صـغـيرة
ـرآة ويرتـدي االثـنان ثـيـابا رجال واقفـا في مـواجـهة آخـر وكـأنه يقف أمـام ا
. وعثـر على القطـعة الفـخارية قـرب ساحة احلائط مـقلمة تـصل إلى الركبـت
ة اآلثار ة بالـقدس.ونقل بـيان لسـلطة اآلثار عـن عا الـغربي في البـلدة القـد
ــذكـور في الــعـهــد الـقـد عـن وجـود حـاكم شـلــومـيت وكــسـلـر "يــدعم هـذا ا

للمدينة في القدس قبل  2700سنة".
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