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« تطور الذكاء الحيواني  »
كوروكو بارك اكادير الخميس 5 أبريل 2018

CROCOPARC – RN 8 - PK16 - Drarga - AGADIR
00 212 5 28 29 79 31

info@crocoparc.com

 ليلى صديقي بريوني
اإلدارة التجارية

00 212 661 31 62 99

بالغ صحفي 

جهات االتصال: 
أرين مرينتي 

اإلدارة العامة
00 212 662 03 23 93

في  أكادير  بــارك  كروكو  نما   ،  2015 مايو  في  افتتاحه  منذ   
نظم  كما  فيه،  الموجودة  والنباتات  الحيوانات  وعدد  حجمه 
يعتبر  والفنية.كما  والثقافية  العلمية  الفعاليات  من  العديد 

مكانًا هاما لتبادل المعرفة وتقاسمها.
استقبال  على  الحديقة  ستشرف   ،  2018 عــام  ربيع  خــالل   
سانت   / ليون  جامعة  من  ماتييفون  نيكوالس  البروفيسور 

إتيان ، باإلضافة إلى فريق RNC ص.
 تتناول أعمال األستاذ ماتيون أنواع االتصاالت الصوتية لمختلف 

أصناف الحيوانات  وأصناف البشر.
البرك  )ترتيب  الحديقة  تقدمها  التي  التسهيالت  بسبب   
والمختبرات والتماسيح....( اختار األستاذ  ماتييفون كروكوبارك 

أكادير للقيام ببعض أبحاثه.
يخطط  مستنير،  جمهور  حضور  في   ،  2018 أبريل   05 الخميس 
التماسيح  البروفيسور نيكوالس ماتييفون إلجراء تجاربه على 

الحية  الموجودة برك الماء الكبيرة  للحديقة.
 ستكون نتائج هذا البحث موضوع مؤتمره تحت عنوان »تطور 
الذكاء« ، بهدف كشف أحدث المعارف عن سلوك الحيوانات.

 ، بــاألفــراد  واالعــتــراف  والمعرفة   ، المجتمع  في  الحياة  إن 
ليست   ، السلطة  أجل  من  والنضال   ، الشركاء  بين  والتحالفات 

محفوظة في الواقع   لألنواع البشرية.

 برنامج يوم الخميس 05 أبريل:
17:00  تجارب من األحواض الكبيرة  

18:00 مؤتمر حواري في مدرج كروكو بارك)خطاب عام(
19:30 تقديم كوكتيل في »طاولة كروكو بارك«

البروفسور نيكوالس ماتييفون
نيكوالس ماتييفون هو أستاذ في جامعة ليون / سانت إيتين 
في  سابق  وأستاذ  بفرنسا،  الجامعي  المعهد  في  كبير  عضو   ،

جامعات كاليفورنيا ، بيركلي ، وجامعة مدينة نيويورك.
 من أهم المتخصصين في سلوك الحيوان ومؤلف ما يقرب من 
08  منشور علمي، يترأس حاليا فريق علم األعصاب الحسي في 

المركز الوطني للبحث العلمي في جامعة ليون / سانت إيتين.
حول  موضوعها  كــان  عالميا  المعروفة  أعماله  أهــم  من   

ظاهرة التواصل لدى التماسيح .


