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 الدار البيضاء تسترجع ذاكرتها بكلية بنمسيك الثالثاء المقبل..

 قديما البيضاء الدار

 الساعة في 2012 فبراير 22 الثالثاء يوم البيضاء، الدار بنمسيك اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية تنظم
 "ذاكرة  موضوع: في الرابع األمريكي المغربي اللقاء ،العروي هللا عبد بفضاء زواال والنصف الثالثة
 مسيك البن الجامعي والمتحف الكلية بين تربط التي الثقافية الشراكة إطار في وذلك البيضاء". الدار

 بأمريكا. جورجيا( )والية كينيسو وجامعة

 بريس أنفاس  : بريس أنفاس  
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 مساء 6 الساعة 5102 فبراير 52 السبت شطني أحمد من خاصة مراسلة أنفو، األحداث

 خبر ثقافي:

 

 بنمسيك، والديبلوماسية الثقافية: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 والدولي المتحف الجامعي واالنفتاح على المحيط المحلي

 –ب٘ي كل٘ت اٙداب ّالؼلْم اإلًساً٘ت بٌوس٘ك  الثقاف٘ت الخٖ حشبظ فٖ إطاس الششاكت

)ّالٗت  جاهؼت الذسي الثاًٖ بالذاس الب٘ضاء، ّالوخذف الجاهؼٖ البي هس٘ك ّجاهؼت كٌ٘٘سْ

اللقاء الوغشبٖ  كل٘ت اٙداب ّالؼلْم اإلًساً٘ت بٌوس٘ك الذاس الب٘ضاء بأهشٗكا، حٌظن جْسج٘ا(

ّهذْسٍ الوغشب ّأهشٗكا فٖ هشدلت  الب٘ضاء"راكشة الذاس "  األهشٗكٖ الشابغ فٖ هْضْع:

هؼط٘اث ُٖ هذخْٓ هشكضٕ فٖ الوخذف  حشاكنالذشب الؼالو٘ت الثاً٘ت، ُزٍ الوذطت الخٖ 

 الجاهؼٖ. 

الساػت الثالثت ّالٌصف صّاال بفضاء  فٖ 2012 فبشاٗش 22ْٗم الثالثاء  س٘قام اللقاء

 ، الذاس الب٘ضاء.س٘كبٌو كل٘ت اٙداب ّالؼلْم اإلًساً٘ت ،ػبذ هللا الؼشّٕ

االدخفاء بالزاكشة الْطٌ٘ت ّػالقاحِا هغ الوذ٘ظ الذّلٖ  إطاس ٌٗذسج ُزا اللقاء فٖ

ّالْطٌٖ لخْث٘ق الوؼط٘اث الخٖ حشحبظ بشخٔ  ّاًفخاح الكل٘ت ػلٔ هذ٘طِا الوذلٖ ّالجِْٕ

الوذ٘ظ الوجاالث الذ٘اح٘ت ّاالجخواػ٘ت ّالوجال٘ت ّالثقاف٘ت للوْاطي الوغشبٖ، ّسبظ رلك ب

الذّلٖ هي حن اسخلِن هخذف بٌوس٘ك حصْسٍ هي جاهؼت كٌ٘٘سْ ّالٗت جْسج٘ا بأهشٗكا، بق٘ادة 

فكشٗت ّػول٘ت ّػلو٘ت ٗقْدُا أساحزة ّطلبت هي الجاهؼخ٘ي، ّلخطْٗش الخصْس ّالوششّع 

سافؼت/ لْداث  12خلقج لَ لقاءاث هذْسٗت حصل اٙى إلٔ هذطخِا الشابؼت الخٖ خصج لِا 

هي  ، لكل سافؼت هْضْػا ّهذْسا ٗقذم لٌا ًْػ٘ت الؼالقاث الوخخلفت الوٌادٖهْضْػاح٘ت

فٌٖ ّس٘اسٖ ّثقافٖ ّاسخشاح٘جٖ.. ب٘ي أهشٗكا ّالوغشب، ّالخٖ حأسسج هٌز ػِذ س٘ذٕ 

ّهاصالج هخْاصلت لن حٌقطغ إلٔ اٙى ّبزلك حؼذ ًوْرجا  12هذوذ بي ػبذهللا فٖ القشى 

 دٗبلْهاس٘ا دّل٘ا. 

ُزا ّألى راكشة الوكاى حسشد لٌا صهاًِا ّأدذاثِا ّفاػلِا البششٕ ّػاداحِا ّحقال٘ذُا 

هي حن فزاكشة بٌوس٘ك ّهي خاللِا راكشة جِت الذاس الب٘ضاء ككل حذخفظ فٖ سجالحِا الوادٗت 

هٌِا ّغ٘ش الوادٗت بخاسٗخ الوكاى ّحذْالحَ ّاًصِاساحَ ّحالقذَ الثقافٖ الزٕ بصن 

بؼاداث ّحقال٘ذ حؼخبش دال٘ا آل٘اث لقشاءة هذطاث هي حاسٗخ الوكاى خصْص٘خَ ّه٘ضٍ 

ّالضهاى ّضوٌَ جضء ّدلقت هي حاسٗخ الوغشب الذذٗث، ُّٖ هٌاسبت ّػج هي خاللِا كل٘ت 

اٙداب ّالؼلْم اإلًساً٘ت بٌوس٘ك الذاس الب٘ضاء بشُاًِا فاًفخذج ػلٔ الوذ٘ظ ّبذأث حْثق 

ش ل٘خذقق هششّع الوخذف الوذلٖ، الزٕ ًأهل لَ حْسؼا للزاكشة ّحطوخ أى حطْس الشؤٗت أكث



فٖ الوذ٘ظ الجِْٕ ل٘خذقق لٌا هخذفا ّطٌ٘ا، حواش٘ا هغ هخطظ الجِْٗت الوْسؼت ّالوخقذهت 

 الخٖ ٗس٘ش الوغشب دال٘ا فٖ ًِجِا.
 

 

الخامسة مساء... 42/4/4102..األحد 42أنباء 42أنباء  42 أنباء  

 لمحيط المحلي والدوليالمتحف الجامعي واالنفتاح على ا
 –في إطار الشراكة الثقافية التي تربط بين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك 

)والية  جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمتحف الجامعي البن مسيك وجامعة كينيسو
جورجيا( بأمريكا، تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك الدار البيضاء اللقاء المغربي 

ومحوره المغرب وأمريكا في مرحلة  األمريكي الرابع في موضوع: " ذاكرة الدار البيضاء"
الحرب العالمية الثانية، هذه المحطة التي تراكم معطيات هي محتوى مركزي في المتحف 

 الجامعي. 
في الساعة الثالثة والنصف زواال بفضاء  2012 فبراير 22سيقام اللقاء يوم الثالثاء 

 ر البيضاء.عبد هللا العروي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، الدا
 الوصذس: كل٘ت اٙداب بٌوس٘ك                                                  

 

 

 


