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للتواصل مع الصحافة

إنتصار نشناش                                        إلهام طريقو

 

  
 بالغ صحف 

 2021 يناير 09 الرباط ،

ي المغرب
 
 : الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة ف

ي 
 
 ستوديو هبةاانطالق جلسات التسجيل ف

                                                   

ي بامتياز 
فرقة غنائية حصلت عىل فرصة إنتاج أغنية داخل استوديو  12يبدأ لدى عام فن 

 . ي
ي الفن 

ويجية لدعم تطورها المهن    هبة مع االستفادة من مجموعة من األدوات التى

 

ي المغرب"
 
وع أطلقه "الموسيقى كمحرك للتنمية المستدامة ف   البلدان المغاربية  هو مشر

 
 بتمويلمكتب اليونسكو اإلقليم  ف

اكةو  للتعاون االقتصادي والتنمية االلمانية الوزارة االتحادية من طرف ينطلق هذا  .وزارة الثقافة والشباب والرياضة مع بشر

  المغرب بحيث يصبح هذا القطاع نافذة لفرص عمل 
 
  ف

وع من فكرة تطوير مراحل سلسلة القيمة للقطاع الموسيف  المشر

وع إىل تعزيز جديدة ومصدر دخل للشباب، وهو ما من شأنه أن    التنمية المستدامة للمغرب. وعليه، يهدف المشر
 
يساهم ف

ية والمؤسسية والبن  التحتية الثقافية واألطر    المغرب من خالل تعزيز القدرات البشر
 
  قطاع الموسيف  ف

 
أنظمة الحكامة ف

 .التنظيمية والسياسية

وع، تم إعداد وتنفيذ ثالثة أنشطة   :أنيا الثقافية ومؤسسة هبةمؤسسة  من قبلكجزء من المشر

  كل من طنجة ومكناس وإنزكان. وتهدف  10إىل  7طفال )من  30تنظيم دروس الصحوة الموسيقية لـ  
 
سنوات( ف

، الذي لم يواكب التطورات الراهنة بشكل   
 المستوى الحاىل  للتعليم الموسيف 

  تحسي  
 
هذه الدروس إىل المساهمة ف

ات المرتبطة بالتقنيات الرقميةكاف ولم ينفتح عىل الموسيف     ذلك ما يتعلق بالتغيي 
 
 .المعارصة، بما ف

   المغرب بغية تزويدهم بالمعلومات عير خريطة تفاعلية للموسيف  
 
ونية لمهنن   قطاع الموسيف  ف

إنشاء بوابة إلكي 

  ق
 
  جميع أنحاء المغرب. والحق أن الغرض من هو جمع الفاعلي   ف

 
  مكان واألماكن المرتبطة بها ف

 
طاع الموسيف  ف

  بالوسائل الالزمة لتطوير هذا القطاع
 .واحد وتزويد السلطات العامة والمجتمع المدن 
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  وتهدف هذه الجلسات إىل  12تنظيم .   إقامة خاصة بالفناني  
 
جلسة تسجيل وتدريب للفناني   الشباب المغاربة ف

  التدابي  الجديدة تعزيز قدرات الفناني   الشباب بهدف االرتقاء بالجودة ال
 
فنية وزيادة قدراتهم ودخلهم المادي ف

 .لدعم قطاع الموسيف  

، وبعد المرحلة األوىل من اختيار    المحور األخي 
 
فرقة موسيقية وجلسات تدريبية وتوجيهية مقدمة من مؤسسة أنيا  12ف

أيام لكل إقامة فنية باستديو  4يناير وتحشد فرقها لصالح مجموعات من  4الثقافية، تتوىل مؤسسة هبة مهامها اعتباًرا من 

: دراغانوف، هبة. أغنية واحدة لكل مجموعة يتم إنتا افية بمرافقة منتجي   فنيي   مغاربة ذوي صيت عاىل    ظل ظروف احي 
 
جها ف

ك )أيوب توت( وحسي   كيىل   شليح،أنس   .ني  

  نهاية 
 
ا بأدوات  اإلقامة،ف

ً
ويــــج وتسويق العمل ستغادر المجموعات أيض ونية، مسان المنتج: لي  دة مجموعة من الصحف االلكي 

 . الكلماتمع  فيديو وإنتاج جلسة تصوير

   :هممن الفناني   / المجموعات  12 المستفيدون

o  تاكونيت –عشائر درعا 

o  الدار البيضاء  -أيوب حطاب 

o    تازة / إفران  -فيجوشي 

o  الجديدة  -قمر منصور 

o  تارودانت / الرباط  -مريم عاصيد 

o   
غون  يام الي   فاس  - مي 

o الدار البيضاء  - ندى األزهري 

o  الجديدة  -سكابروس 

o الرباط  -ونيا نور ص 

o   الدار البيضاء  -سعد تيوىل 

o   العرائش / طنجة  -رانيا الشعينر 

o  أزيالل –جبنتوجة 
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ي 
 
 ستوديو هبةامرور المستفيد األول: سعد تيولي ومودال الزليج ف
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 التسجيلبرنامج 

قمر منصور  مريم عاصيد  يناير10 

  
غون  يام الي  مي  مريم عاصيد  يناير11 

  
غون  يام الي  مي  مريم عاصيد   يناير12 

مريم عاصيد فيجوشي     يناير13 

فيجوشي    مريم عاصيد  يناير14 

سكابروس قمر منصور  يناير15 

سكابروس قمر منصور  مريم عاصيد  ونيا نورص   يناير16 

ونيا نورص  يناير17 

ونيا نورص  يناير18 

عشائر درعا   ونيا نورص  يناير19 

عشائر درعا  يناير20 

عشائر درعا  يناير21 

جبنتوجة عشائر درعا   يناير22 

جبنتوجة  يناير23 

جبنتوجة  يناير24 

جبنتوجة  يناير25 

أيوب حطاب   يناير26 

أيوب حطاب  يناير27 

أيوب حطاب  يناير28 

أيوب حطاب ندى األزهري   يناير29 

ندى األزهري   يناير30 

ندى األزهري  يناير31 

اير01  رانيا الشعينر   – ندى األزهري  فتر

رانيا الشعينر   اير02   فتر

رانيا الشعينر   اير03   فتر

رانيا الشعينر   اير04   فتر

 


