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 والعالقات العامة لتواصلا
 

 06/2022بالغ صحفي عدد 

 

 :طار محمد الخامسمبمعرض 

 "أكثر من مجرد مطار مليلتيت "

 أو

 التصوير الفوتوغرافي الوثائقي في ذاكرة ينبشحينما 

 بالمغربالطيران 
 

 

مؤسسة  بشراكة معالبيضاء،  الخامس بالدارمحمد  للمطارات بمطارينظم المكتب الوطني 

«L’Atelier de l’Observatoire»ليل، معرضا للصور الفوتوغرافية تحت شعار "تيت م ،

 .2022 غشت 31مارس و 30وذلك خالل الفترة المتراوحة بين "، أكثر من مطار
 

مختلفة، فترات زمنية ة، عبر الذاكربالفوتوغرافي  التي تجمع التصويرهذا المعرض العالقة يكرس و

 ،تاريخ الطيران المدني في المغرب وخاصة مطار تيت مليل مقاربة وثائقية ترصدمن خالل اعتماد 

 السابق، الراحل فريد أحمد بناني. الجويمراقب ال عبر مسار
 

قام به  ،1990إلى  1948الفترة من  ويعتبر هذا المعرض ثمرة عمل مشترك لجمع الوثائق يغطي

المراقبين الجويين وربابنة  لدىصورة  ألفمن الذي تمكن من جمع أكثر  الجوي،المراقب  ابن هذا

 لمغرب.باوعشاق الطيران المدني  الطائرات
 

عشرات القصاصات كذا و صورة،من ألف  انتقاؤهاتم ن صورة يأربعويتكون المعرض من حوالي 

 المغرب.بتاريخ الطيران  إلى استكشافالصحفية للمطار، تدعو الزوار 
 

جميع الصور المعروضة باإلضافة إلى أيقونات  المعرض يجمعوقد تم إعداد كتيب تعريفي لهذا 

 الطيران.ب لهم عالقةالراحل فريد أحمد بناني وأشخاص آخرين 
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الوطني للمطارات إلى جعل مطاراتنا فضاءات  سعي المكتبويندرج تنظيم هذا المعرض في إطار 

تجربة سفر ر يوتوفالمختلفة التي تضمن راحة المسافر،  توفير الخدمات إلى دائماسعى يحيث  ،للعيش

 .، لجعل لحظات االنتظار أكثر متعةطعما خاصا التعبير الفني يضفي عليها

2022مارس  30النواصر،   
 

 حول المكتب الوطني للمطارات

 . مطارا دوليا 19 منهامطارا،  25كونة من مالمطارات  من شبكة تعنى ضمن مهامها بتدبير، مؤسسة عمومية، يعتبر المكتب الوطني للمطارات

 .مسافرين التواصل المباشر مع الفن والثقافةلل تتيحالثقافي  بالتراث رحبة للتعريفتوفر المطارات مساحة و

 مليلمطار تيت 

في عام ه الجوية محطت بدأ بناء.  في المغربتراثا وطنيا لتاريخ الطيران  المعمارية،من خالل هندسته  ويمثل، ،البيضاءجنوب شرق الدار  يقع مطار تيت مليل

 . بول ميسينا ودومينيك باسيانو ،جان فرانسوا زيفاكو: للتعاون بين ثالثة مهندسين معماريين وهو يعتبر ثمرة  .1955وتم االنتهاء منها في عام  1951

 . وشركات الصيانةئرات تكوين ربابنة الطاو نوادي الطيران حيث يحتضن أنشطةالطيران، أمام حركة  وهو مفتوح

 

 ": l’Atelier de l’Observatoire" نبذة عن 

 الباحثينالفنانين والطالب واألطفال وومن مختلف الممثلين  التقريب بين من خالل ،بالمغرب المعاصر اجتماعية في الفنتطوير مشاريع تشاركية ب مؤسسة تعنى

 ".Casa Mémoires»عدة عالقات للتعاون مع العديد من المؤسسات منها على وجه الخصوص  وتجمعها والسكان،

 

 

 

 

 

 

 
 

Call Center opérationnel 7j/7 : 080 1000 224 

 
 

Site internet : www.onda.ma 
 

 Facebook : @OFFICENATIONALDES AEROPORTS 
 

 Twitter : @Ondaofficiel 
 

 LinkedIn : @Office National Des Aéroports 
 

 YouTube : @Office National Des Aéroports 
 

 Instagram : @Ondaeroports 

 
 

http://www.onda.ma/

