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  بالغ صحفي
 لتبادل المهني والتعاون الثنائيبهدف ا

 تأشيرة من أجل الموسيقى"  وفد من محترفي الموسيقى في كيبيك يشارك في مهرجان
 VFM" الرباطب 

شركة " ، تتشرف " Visa For Music/  تأشرية من أجل املوسيقى  "يف إطار فعاليات الدورة التاسعة ملهرجان  :2022أكتوبر  31في 
بدعم حضور وفد من املهنيني املوسيقيني الذين يشاركون ألول مرة يف  ،" مكتب كيبيك يف الرباط" و " )SODEC(تنمية املقاوالت الثقافية 

دف التبادل مع املهنيني املغاربة ودعم التعاون الثنائي بني كيبيك واملغرب  .هذا املهرجان، 

منتجون ومذيعون ومدراء أعمال الفنانني ومسريون : ، يتكون من حوايل ثالثني مشارًكاهلذه الغاية، سيحل بالرباط وفد قادم من كيبيك
  .جلمعية مهنية وشركة حكومية، ملعرفة املزيد عن املشهد املوسيقي املغريب الغين

لسات خاصة بني املهنيني من ج انعقادنونرب تاريخ  18 خاصة يومستتميز هذه املشاركة بثالثة مواعيد رئيسية تتعلق بأنشطة الربنامج املهين، 
، )VFM( "تأشرية من أجل املوسيقى " حفل استقبال موسع للرتحيب باملذيعني احلاضرين يف مهرجان تنظيم  وكذا املغرب وكيبيك،

  .من نونرب 19من املقرر عقدها يف  اليت »اللغة كأداة للتعبري املوسيقي«املشاركة يف حلقة نقاش حول موضوع  باإلضافة إىل

بالفنانني واملهنيني من كيبيك الذين قاموا برعاية ) VFM( "تأشرية من أجل املوسيقى "  جرت العادة يف كل دورة، يرحب مهرجان كما
موعة  :يتعلق األمر بكل منحبضور فنانني بواجهة املشاركني،  من املهرجان هذا العامستتميز نسخة . العديد من مشاريع التعاون الدويل ا

"  Odreii /أودراي " واملغنية القادمة من الكيبيك  )/Ayrad  ")https://ayradband.com /أيراد " مغربية -يبيكواملوسقية الك
)https://www.odreii.com/(.  

إن محاس واهتمام : "  ، قائلةSODECلويز النتاني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السيدة يف معرض حديثها عن هذه املشاركة، تصرح 
، "Visa For Music/  تأشرية من أجل املوسيقى " يف  ألول مرةشاركتها مب: كيبيك للمغرب ال ميكن إنكارهالاملوسيقى والفنانني يف  هنييم

إن الروابط الطبيعية بني املغرب . وفد يتكون من أزيد من ثالثني شخصا مبرافقةتعاون مع مكتب كيبيك يف الرباط، ب SODEC تفخر شركة
يعد السكان املغاربيون أيًضا أحد أكرب . كبري  وحمط تقديرفنحن نتشاطر هوية ناطقة بالفرنسية فضال عن تقاليد ثقافية قوية : وكيبيك كثرية

الفنانني وإشعاع لتطوير  ةخاصأمهية  تكتسيفإن السوق املغربية  ،لذلك. ثقافة غنيةمعها لب جتيف كيبيك، حيث  املهجرجمتمعات 
من العيار  احدث بوصفه، " Visa For Music/  تأشرية من أجل املوسيقى " مهرجان ا يف ماحمللية وهي فرصة رائعة لتقدميه املقاوالتو 

  ". إفريقيا إىلللولوج الدويل وبوابة استثنائية 

 املقاوالت تنمية شركة مع بالتعاون كيبيك مكتب يفخر: "، قائالالرباط في كيبيك مكتب مدير أوليفييه، آالن من جانبه، يصرح السيد
تأشرية "  : للموسيقى والثقافةالكبري  األفريقي هذا املعرض يف كيبيك وحمرتيف املوسيقى من فنانني مشاركة دعمب SODEC كيبيك يف الثقافية
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 ضو عر  أو اللغات، وتعدد املوسيقي اإلبداع حول املهنية ستديرةامل تعلق األمر مبائدتنا سواء. "Visa For Music /  من أجل املوسيقى 
 فنحن بأكملها، األفريقية والقارة واملغرب كيبيك من حمرتفني بني التواصل أنشطة أو " Odreii /أودراي " و   " Ayrad/  أيراد" الفنانني
 ملتزم شريك هو الرباط يف كيبيك مكتب. الثقافات من العديد من املوسيقيني بني اجلسور بناء يف ساعدست كيبيكمشاركة ال بأن مقتنعون

  ." املغربب والتواجد العالقات تطويريف  يرغبون ممن كيبيكمن   فناننيال بالوقوف إىل جانب

 يسعد فريق مهرجان ": ، قائال)VFM( "تأشيرة من أجل الموسيقى " ابراهيم المزند، مؤسس مهرجان  من جهته، يصرح السيد
ذا الوفد اجلميل القادم من كيبيك، واملتكون من فنانني ومذيعني وفاعلني  "Visa For Music/  تأشرية من أجل املوسيقى " الرتحيب 

يف مونرتيال ومكتب كيبيك يف الرباط ليقوم  SODEC الرائع الذي قام به فريق شركةحنن ممتنون جدا للعمل . ثقافيني ومديري مهرجانات
ذه املشاركة سيكون هذا اللقاء، الذي نأمله مثمرا، فرصة لتطوير التبادل والتعاون وإمكانات التطور مع املهنيني املغاربة ومع نظراءهم . الوفد 

 ."من باقي أقطار القارة اإلفريقية
  -نهاية  -

   :، المرجو االتصال بالسيدة"مكتب كيبيك بالرباط"صول على معلومات أو لطلب إجراء مقابلة صحفية حول للح

  والثقافية مبكتب كيبيك بالرباط والتعليمية العامة الشؤون مسؤولة -سلمى طبايك 
  Salma.Tbaik@mri.gouv.qc.ca :البريد االلكتروني 
  55 22 23 52 6 212+ :الهاتف المحمول 

، المرجو "أودراي"و" أيراد"الفنانين  مع أو SODEC للحصول على معلومات أو لطلب إجراء مقابلة صحفية حول شركة
  : االتصال بالسيدة

  SODECمندوبة الشؤون الدولية باملديرية العامة للشؤون الدولية بشركة  - سارة شكري

  Sarah.Shoucri@sodec.gouv.qc.ca :البريد االلكتروني 
  2802 264 514 1+) : عبر الواتساب( الهاتف المحمول

  SODECنبذة عن شركة تنمية المقاوالت الثقافية 

 تعزيز يف مهمتها وتتمثل. واالتصاالت الثقافة ةوزير  إىل هاتعود وصايت دولة،لل تابعة شركة هي )SODEC( شركة تنمية املقاوالت الثقافية 
 هلذه التنافسية والقدرة واخلدمات املنتجات نوعية حتسني يف واملساعدة كيبيك، مناطق مجيع يف الثقافيةاملقاوالت  وتطوير إنشاء ودعم

 اليت املهنية اجلماعات أو واجلمعيات ةالثقافي األوساطيف  روابط تنسج كما. اخلارجحىت بو  كنداب باقي املناطق كيبيك ويف قاوالت يفامل
  .العامل أحناء مجيع يف والتجاريني واحلكوميني الدبلوماسيني الشركاء خمتلف مع وكذلك توحدهم،

 اإلنتاج: التالية التدخل جماالت يفواإلشعاع الثقايف للمقاوالت املشتغلة  نشروإنتاج وترويج و  إنشاء نشطةأل ماليادعما  SODECتقدم شركة 
 اسرتاتيجية الدولية األسواق تعترب لذلك، ونتيجة. الفن وسوق اليدوية احلرف ،اتنوعوامل املوسيقى والنشر، باالكت والتلفزيوين، السينمائي

  //:sodec.gouv.qc.cawww.https .كيبيك خارج واإلبداعية الثقافية الصناعات ولضمان إشعاع كيبيك يف الثقافية املقاوالت لتطوير


