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إكخشاف أدٔاث حجشٌت ٔ ػالياث جزاسة حؼٕد إنى 19.و س ٔ 492و س فً انًٕقغ األثشي ػٍٍ
بٕششٌط (ػٍٍ انحُش ،انقهخت انزسقاء ،صطٍف) انزي صٕف ٌؼهٍ ػُّ فً يقال:
"بقاٌا أدٔاث حجشٌت ٔ يضخحثاث ػظًٍت ححًم آثاس قطغ أسخج ب 19.و س ٔ  492و س بًٕقغ ػٍٍ
بٕششٌط ،انجزائش"
انًقال يٕضٕع ححج انحظش حخى ٌخى اإلػالٌ ػُّ ٌٕو َٕ 4.فًبش ػهى انضاػت  12صا بخٕقٍج ششق
انٕالٌاث انًخحذة ،انثايُت يضاءا بخٕقٍج انجزائش فً انًجهت انؼانًٍت انًخًٍزة األيشٌكٍت "" science

ب١بْ صحفٟ
ف ٟإطبض ِشطٚع اٌبحذ حٛي ألسَ حؼّ١ط بشط ٞف ٟشّبي إفط٠م١ب ،ححج إشطاف اٌبطٚفضٛض ِحّس
صحٕ ٚ ،ٟٔٛببحز ِٓ ٓ١اٌّطوز اٌٛطٌٍٕ ٟبحٛد ف ٟػصٛض ِب لبً اٌخبض٠د ٚػٍُ اإلٔضبْ ٚاٌخبض٠د
)ٚ (CNRPAHاٌّطوز اٌٛطٌٍٕ ٟبحذ ف ٟحطٛض اإلٔضبْ بئصببٔ١ب ببٌخٕض١ك ِغ ببحز ِٓ ٓ١جبِؼت لط٠ف١ذ
بأصخطاٌ١ب ِ ٚؼٙس اٌببٌٛ١إوٌٛٛج١ب اإلٔضبٔ١ت  ٚاٌخطٛض اإلجخّبػ ) IPHES( ٟبئصببٔ١بٚ ،اٌّخحف اٌٛطٕٟ
ٌٍؼٍ َٛاٌطب١ؼ١ت ( )MNCNبئصببٔ١ب ٚ ،جبِؼت صط١ف  ٚ 2جبِؼت اٌجزائط  ٚ 2اٌّخحف اٌٛطٌٍٕ ٟخبض٠د
اٌطب١ؼ )MNHN(ٟبفطٔضب؛ ألّ١ج حفط٠بث أرط٠ت فِٛ ٟلغ ػ ٓ١بٛشط٠ظ  ٚاٌص ٛ٘ ٞجزء ِٓ ِٛلغ
ػ ٓ١اٌحٕش (اٌمٍخت اٌزضلبء) صط١فِ ،ىٕج ِٓ إوخشبف ألسَ أزٚاث حجط٠ت  ٚبمب٠ب ػظّ١ت حٛ١أ١ت
ِضخحبرت ،ححًّ أربض جزاضة حُ اٌخؼطف ػٍٙ١ب ف ٟشّبي إفط٠م١ب أضذج ة  َ 2.2س.
إْ األّ٘١ت اٌؼبٌّ١ت ٌٙصا اإلوخشبف صٛف ٠ؼٍٓ ػٌٍٍّ ٗ١جخّغ اٌؼٍّ ٟاٌس ،ٌٟٚف ٟاٌّجٍت األِط٠ى١ت اٌّخّ١زة
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اٌبمب٠ب اٌحجط٠ت  ٚاٌؼظّ١ت اٌّضخحبرت ،حُ إوخشبف ُٙفِ ٟضخ ٓ١٠ٛأرط١ِّ ٓ١٠ز( ٓ٠اٌّضخ ٜٛاٌضفٍٚ "ٟ
اٌّضخ ٜٛاٌؼٍ ،)ٞٛأضذب ػٍ ٝاٌخٛاٌ ٟة َ 2.2س  َ 0.2ٚس بٛاصطت اٌّغٕبط١ش اٌمس ٚ ُ٠حمٕ١ت اٌطٔٓ١
اٌّغٕبط١ض ٟاالٌىخط (RPE) ٟٔٚػٍ ٝحببث اٌىٛاضحز ٚاٌىطٌٛٛٔٚج١ت اٌح٠ٛ١ت ٌٍزس١٠بث اٌىب١طة.
إْ األزٚاث اٌحجط٠ت اٌّمصبت ٌّٛلغ ػ ٓ١بٛشط٠ظ ِصٕٛػت أصبصب ِٓ ِبزة اٌحجط اٌج١ط ٚ ٞحجط
اٌصٛاْ  ٟ٘ٚ ،حخى ِٓ ْٛحص١ِٙ ٝأة  ٚوط٠ٚبث ٠ٛٔ ٚبث ِ ٚىبشظ  ٚشظب٠ب شاث حٛاف حبزة إصخؼٍّج
ف ٟحمط١غ اٌىخٍت اٌحٛ١أ١ت بغطض اصخٙالوٙب.
ٌقٕل االصخار صحًَُٕ يذٌش انًششٔع ٔ انًؤنف االٔل نهًقال بأٌ" انبقاٌا انحجشٌت راث انخقٍُت
األنذٔاٍَت شبٍٓت بانبقاٌا انحجشٌت انخً حى إكخشافٓا فً يٕقغ قَٕا بئثٍٕبٍا انًؤسخ ب 492و س ٔ ،يٍ
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ْزا َضخُخج أٌ أصالفُا غايشٔا فً كايم أسجاء إفشٌقٍا ٔنٍش فقط فً إفشٌقٍا انششقٍت كًا كاٌ ٌشاع
صابقا فاألدنت انخً حى إكخشافٓا فً ػٍٍ بٕششٌط غٍشث انًفاٍْى األٔنى انخً حقٕل إٌ إفشٌقٍا انششقٍت
يٓذ اإلَضاٍَت  ،فً انحقٍقت كم إفشٌقٍا ًْ يٓذ نإلَضاٍَت"
اٌبمب٠ب اٌؼظّ١ت اٌّضخحبرت ٌٍحٛ١أبث اٌخ ٟحُ إوخشبفٙب ِغ اٌّجّٛػت اٌحجط٠ت حضُ أٔٛاع ِخؼسزة ٌحٛ١أبث
إٔمطضج ِٓ شّبي إفط٠م١بِ ،زً اٌفٍ١ت  ٚاألحصٕت  ٚفطس إٌٙط ٚ ٚح١س اٌمطْ  ٚاٌزضافبث ٚاٌرٕزض٠بث
ٚاٌظببء  ٚاٌضببع  ٚاٌخّبص١ح اٌد...حضخغً ٘صٖ اٌحٛ١أبث حبٌ١ب ب١ئت صفبٔب  ٟ٘ ٚب١ئت ِفخٛحت ٔضب١ب،
حخٛاجس بٙب ٔمبط ِبئ١ت زائّت٘ٚ.صا ِب ٠ؤوسٖ ٚجٛز فطس إٌٙط ٚاٌخّبص١ح.
ضّٓ اٌبمب٠ب اٌؼظّ١ت اٌحٛ١أ١ت اٌّضخحبرت ٕ٘بن ّٔبشس وبٌضببء  ٚاألحصٕت ححًّ بمب٠ب٘ب آربض اٌجزاضة
ٔبجّت ػٓ طط٠ك إصخؼّبي األزٚاث اٌحجط٠ت ػٍٙ١ب ،وّب ٔجس اٌىز١ط ِٓ اٌشظ١ب اٌؼظّ١ت ححًّ آربض اٌططق
ِب٠سي ػٍٔ ٝزع اٌمشطة اٌؼظّ١ت إلصخرالص  ٚإصخٙالن إٌربع اٌؼظّ.ٟ
٠ؼخبط ِٛلغ ػ ٓ١بٛشط٠ظ ِٓ اٌّٛالغ األرط٠ت إٌبزضة ف ٟإفط٠م١ب اٌخ ٟأػطج ّٔبشس ٌبمب٠ب حجط٠ت  ٚبمب٠ب
ػظّ١ت حٛ١أ١ت ححًّ آربض "لطغ  ٚططق" ضّٓ اٌطببل١ت األصٍ١ت٘ ،صا ِب صّح بّؼطفت اٌضٍٛن اٌّؼ١شٟ
 ٚاٌخىٌٕٛٛج ٟألٔشطت اإلٔضبْ اٌمس ُ٠ذالي  َ 2.2س بصفت زل١مت جسا.
ٌٔقٕل انبشٔفٍضٕس صحًَُٕ:
"فً انٕاقغ إٌ اإلصخؼًال انفؼال نألدٔاث انحجشٌت راث انحافت انقاطؼت راث شكم انضكٍٍ حؼطً فكشة
ػهى أٌ انبششٌاث األٔنى نى حكٍ حقخًُ غزاءْا يٍ بقاٌا يخهفاث انحٍٕاَاث انًفخشصت ٔإًَا كاَج فً
صشاع دائى يغ ْزِ األخٍشة فً إقخُاءْا نهغزاء ٔفً كثٍش يٍ األحٍاٌ كاَج ًْ انضباقت فً رنكَ 9حٍ ال
َؼهى ْم كاَج حصطاد فشٌضخٓا ٔ ،نكٍ األدنت انخً ٔجذث فً ػٍٍ بٕششٌط ثبخج بذٌٔ نبش أٔ غًٕض
أٌ انبششٌاث األٔنى كاَج حُافش آكالث انهحٕو فً اقخُاء انهحٕو بم كإَا انضباقٍٍ إنى انٍٓكم انؼظًً
انحٍٕاًَ" ٌ9خخى انبشٔفضٕس يحًذ صحًَُٕ9
أًٍْت إكخشافاث ػٍٍ بٕششٌط
ػهى انصؼٍذ انٕطًُ:
وبٔج ٌسٕ٠ب ِؼٍِٛبث ضئٍ١ت ػٓ ألسَ حٛاجس ٌإلٔضبْ ف ٟاٌجزائط ٚإفط٠م١ب اٌشّبٌ١ت ػبِت ٘ٚصا لبً إٔطالق
ِشطٚع اٌبحذ اٌؼبٌّ ٟاٌّخؼسز اٌخرصصبث اٌص٠ ٞخطأصٗ اٌبطٚفضٛض صحٕ ٚ ،ٟٔٛحأض٠د األزٚاث األرط٠ت
ٚاٌّٛلغ وبٔج ال حخؼسٔ ٜصف ٍِ ْٛ١صٕتٌ .ىٓ بؼس ِطٚض ػمس ِٓ ٓ٠اٌزِٓ ِٓ اٌبحذ اٌّ١سأٚ ٟاٌّربطٞ
ف ٟػ ٓ١اٌحٕش ححج إشطاف اٌبطٚفضٛض ِحّس صحٕ ٟٔٛبٕ١ج أْ اٌبشط٠بث األ ٌٝٚأٔجزث األزٚاث

 .3بيان صحفي-إكتشاف-عين بوشريط

اٌحجط٠ت ف ٟاٌجزائط ،حزإِ١ب ِغ ِز١الحٙب اٌخ ٟإوخشفج ف ٟإفط٠م١ب اٌشطل١ت اٌّؤضذت ة َ 2.2س  ٚ .بٙصا
فبٌبمب٠ب األرط٠ت ٌّٛلغ ػ ٓ١بٛشط٠ظ زٌٚ ً١اضح ػٍ ٝلسَ بسا٠ت حبض٠د اٌجزائط اٌص٠ ٞبسأ ِٓ  َ 2.2س،
وّب أْ ِٛلغ ػ ٓ١بٛشط٠ظ ٘ ٛربِٔٛ ٟلغ أرط ٞبؼس ِٛلغ لٔٛب ف ٟإرٛ١ب١ب اٌّؤضخ ة  َ 2.2س.
حبط٘ٓ األزٌت اٌخ ٟحُ اٌؼزٛض ػٍٙ١ب ف ٟػ ٓ١بٛشط٠ظ ػٓ ِس ٜاٌخٕٛع  ٚرطاء اٌخطاد األرط ٞاٌجزائطٚ ٞ
لسَ اٌخؼّ١ط اٌبشط ٞفّ١ب لبً اٌخبض٠د اٌص٠ ٞؼٛز إٌ ٝفجط اإلٔضبٔ١ت ٠ٚضبُ٘ وصٌه ف ٟاٌخؼطف ػٍ ٝبسا٠ت
حبض٠د اإلٔضبٔ١ت جّؼبء٘ٚ ،صا ٠ؼخبط ِفرطة ٌٍجزائط
ػهى انصؼٍذ انؼانًً:
لبً ٘صا اإلوخشبف وبٔج اٌّؼط١بث األرط٠ت ٌٍّجّٛػت اٌصٕبػ١ت ٚاٌبمب٠ب اٌؼظّ١ت األوزط لسِب  ٚاٌخ ٟححًّ
آربض جزاضة ال حؼطف إالٌ فِٛ ٟلغ لٔٛب بئرٛ١ب١ب اٌّؤضخ ة َ 2.2س٘ ِٓ ،صا إٌّطٍك ضٓ ػٍّبء ِب لبً
حبض٠د  ٚاالٔخطٚبٌٛٛج١ب بأْ ِٙس اٌحضبضة اإلٔضبٔ١ت بسأ أٚال ف ٟإفط٠م١ب اٌشطل١تٚ ،بؼس٘ب إٔخشطف ٟلبضة
إفط٠م١ب.
ٌ ٚىٓ األزٌت ٚاٌّؼط١بث اٌّخحصً ػٍٙ١ب ِٓ ِٛلغ ػ ٓ١بٛشط٠ظ ،حبط٘ٓ  ٚحب ٓ١ػٍ ٝأْ أٚي حٛاجس
ٌإلٔضبْ ف ٟشّبي إفط٠م١ب وبْ ألسَ بىز١ط ػٍِ ٝب وبْ ٠ؼخمس  َ 2.2 ٛ٘ ٚس ٔ ٛ٘ٚفش اٌخأض٠د ببٌٕضبت
إلفط٠م١ب اٌشطل١ت٘ .صٖ األزٌت حؤ٠س فطض١ت ٚجٛز أصٛي ِخؼسزة ٌبسا٠ت اٌحضبضة اإلٔضبٔ١ت ف ٟشّبي إفط٠م١ب
ٚإفط٠م١ب اٌشطل١ت .
ببٌٕظط إٌ ٝاإلِىبٔبث اٌٙبئٍت ٌّٛالغ ػ ٓ١بٛشط٠ت ٚوصا األحٛاض اٌطصٛب١ت اٌّجبٚضةّ٠ ،ىٓ أْ ٔمٛي إْ
ِضخحزبث اٌبشط٠بث األٚ ٌٝٚاألزٌت اٌزمبف١ت اٌّبز٠ت اٌمسّ٠ت اٌخ ٟإوخشفج ف ٟإفط٠م١ب اٌشطل١ت ّ٠ىٓ إوخشفبفٙب
وصٌه ف ٟاٌجزائط.
"صٕف َشكز أبحاثُا انًضخقبهٍت ػهى انطبقاث انشصٕبٍت نهًٍٕصٍٍ ٔ انبالٌضخٕصٍٍٔ ،انبحث ػٍ
انًضخحثاث اإلَضاٍَت ٔ ثقافخٓا انًادٌت األكثش قذيا"ٌ 9خخى انبشٔفضٕسيحًذ صحًَُٕ

