
 
 

 
 بالغغ صحافي

 لمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم 15االدووررةة 
 

 موااززيین يیستضيیف كبارر االنجومم في منصة بوررقرااقق
 ااستثنائيیةإإبدااعيیة فنانونن موهھھھوبونن من أأساططيیر االموسيیقى ااإلفريیقيیة في لحظاتت 

 
 

 االEEدووررةة االخامسEEة عشEEرةة لمهھرجEEانن٬، خEEاللل جمعيیEEة مغEEربب االثقافEEاتت تسEEتقبل٬، 2016مEEاررسس  13 –االربEEاطط 
مEEن بيیEEنهھم فنEEانيین كبEEارر جEEرىى اانتقEEائهھم إلحيیEEاء نجومEEا مEEن مختلEEف أأنحEEاء االعEEالم٬، مEEوااززيین إإيیقاعEEاتت االعEEالم٬، ل

٬، وونجEEم االسEEالمم ررقيیJJة تJJرااررووييسهھرااتت منصEEة بEEوقرااقق٬، فEEي برنEEامج حافEEل يیجمEEع بEEيین نجمEEة االقيیثEEاررةة االماليیEEة 
عمJJر سوسJJا االفنEEي  ووااإلبEEدااعع"ااألوورركسJJتراا االوططنيیJJة لبJJارربيیس"٬، ووااللEEونن متعEEددد االثقافEEاتت مJJارركوسس ميیلJJر٬، 

٬، بJJامبيینواالذيي سيیخصص تكريیما للفنانن االرااحل محمودد غيینيیا٬، وواالفنانن ووعاززفف االقيیثاررةة االنيیجريي ووأأصدقائهھ 
 ”The Afrobeat Experience“لEEـ االفنEEي لإإلEEى جانEEب االحفEEفيیولل فانداانغو٬، وواالثنائي ااإلسباني االمتألق 

فEEي لحظEEة تكEEريیم لفEEيیال ٬، ووأأوورركسJJتراا أأفرووبيیJJتكيیزيیJJاهه جJJونز بمعيیJJة دديیلJJي سJJوززيیمي ررفقJJة ملك"بلوفانJJك" 
-شEEارركة االفنEEانن االمغربEEيإإلEEى جانEEب م٬، إإيیرنسJJت رراانغلJJيینمEEع االEEنجم االعEEالمي  ةفنيیEE لحظاتتفضال عن  كوتي٬،

 .االمختارر سامبااالسيینغالي 
تشEEكل االEEدووررةة االخامسEEة عشEEرةة لمهھرجEEانن مEEوااززيین إإيیقاعEEاتت االعEEالم٬، مناسEEبة أأمEEامم هھھھEEوااةة االموسEEيیقى ااإلفريیقيیEEة 

عEEالم ملEEيء باإليیقاعEEاتت ووااألنغEEامم٬، فEEي حفEEالتت تمEEزجج بEEيین أألEEواانن موسEEيیقيیة متعEEدددةة االروواافEEد تلهھEEب الكتشEEافف 
 ة.علو فيیهھا أأصدااء ااآلالتت االموسيیقيیاالجمهھورر االحاضر في لحظاتت ت

ررقيیJJة مEEايي٬، باسEEتقبالل االمغنيیEEة ووعاززفEEة االقيیثEEاررةة االماليیEEة  20تنطلEEق حفEEالتت منصEEة بEEوررقرااقق٬، مسEEاء االجمعEEة 
تتميیEEز أأعمالهھEEا االفنيیEEة بEEيین االمEEزجج إإذذ من االموااهھھھب االشEEهھيیرةة بمنطقEEة غEEربب إإفريیقيیEEا٬، تعد ووااحدةة االتي ترااوورريي٬، 

االمعنEEونن  1998بيین االموسيیقى االتقليیديیة االماليیة ووااأللEEواانن االعصEEريیة االغربيیEEة. تمكنEEت منEEذ أألبومهھEEا ااألوولل سEEنة 
يیجلEEب أأنظEEارر مEEؤهھھھالتت فنيیEEة ررااقيیEEة مسEEتمدةة مEEن فلسEEفة االحيیEEاةة بصEEوتت ااسEEتثنائي موظظفEEة " Mouneïssa"بEEـ

تتميیز أأعمالل ررقيیEEة تEEراارروويي بقيیمEEة فنيیEEة عاليیEEة٬، موظظفEEة خاللهھEEا نصوصEEا مسEEتمدةة مEEن قصEEائد االجمهھورر٬، كما 
أألبومEEاتت مEEن بيینهھEEا  6ااآلنن  ووهھھھو ما ططبع مسEEاررهھھھا االفنEEي االEEذيي قEEدمت خاللEEهھ إإلEEىفلسفيیة على إإيیقاعاتت االبلوزز. 

 20موسيیقيیة في مالي االتي اانطلقت قبEEل "وولدتت هھھھكذاا" (بيیتي)٬، االذيي يیلخص االقوةة االتي باتت تحركك االرحلة اال
 سنة.

االEEذيي مJJارركوسس ميیلJJر٬، مEEايي٬، بحفEEل للEEنجم االعEEالمي  21ووتتواالى حفEEالتت هھھھEEذهه االمنصEEة٬، بسEEهھرةة مسEEاء االسEEبت 
حEEازز مEEرتيین علEEى  إإذذ سيیضفي لمسة خاصة على االمنصEEة٬، سEEيیما أأنEEهھ أأحEEد أأبEEرزز االوجEEوهه االموسEEيیقيیة االعالميیEEة٬،

نظيیر ااشتغالهھ علEEى أأعمEEالل تEEدعو  2013و من أأجل االسالمم" سنة ليیونسكلقب بـ"فنانن اا كما جائزةة "غراامي"٬،
كما يیعد عاززفا فريیداا على آآلة االقيیثاررةة٬، يیعتبر من بيین أأبرزز االموسيیقيیيین متعEEددديي االموااهھھھEEب٬، فEEإلى  إإلى االسالمم٬،

جانEEب االعEEزفف يیجمEEع بEEيین االلحEEن ووااإلنتEEاجج االفنEEي.  تعامEEل فEEي أألبومEEهھ االشEEهھيیر "نوتEEو" مEEع االمؤلEEف وواالمنEEتج 
االقويیEEة٬، وواالتEEي شEEكلت لEEهھ ااالنطالقEEة  سEEنة٬، 25ا كEEانن عمEEرهه ال يیتجEEاووزز االشهھيیرةة مEEايیلز دديیفEEيیس٬، عنEEدماالعالمي 

رريیEEك كالبتEEونن ووجEEوررجج بنسEEونن ووأأرريیثEEا فEEراانكليین مEEع كبEEارر االفنEEانيین االعEEالميیيین مEEن قبيیEEل إإ مكنتهھ من ااالشEEتغالل
اصEEة االتEEي ووجEEايي ززيي ووآآلل جEEارروو ووكويینسEEي جEEونز ووهھھھيیربEEي هھھھEEانكوكك٬، كمEEا أأنEEتج مجموعEEة مEEن أألبوماتEEهھ االخ

 هھھھEEذاا . عادد2014جابت مختلف قاررااتت االعالم عبر جوالتت فنيیة ناجحة. ووبعد غيیابب عن االمنصاتت االفنيیة سنة 
 ."Afrodeezia"بألبومهھ االحادديي االحايي عشر االمعنونن بـ 2015االفنانن االعالمي سنة 

اايیEEة مEEايي٬، سEEيیكونن لجمهھEEورر منصEEة بEEوررقرااقق االمطلEEة علEEى قصEEبة ااألوودد 22فEEي االيیEEومم االمEEواالي٬، أأيي ااألحEEد 
٬، 1996االتEEي تأسسEEت صEEدفة سEEنة ااألوورركسJJتراا االوططنيیJJة لبJJارربيیس٬، ااسEEتثنائيیا مEEع ااحتفاليیEEا االتارريیخيیة٬، موعEEداا 



 
حفEEل موسEEيیقي فEEي لنEEدنن وومونتيیفيیEEديیو٬، ااختEEارر  1000 بعEEدسEEنة٬،  18على منصة نادديي "نيیو موررنيینغ"٬، ووبعEEد 

هھا االمكونيین للمجموعة٬، االغوضض في إإيیقاعاتت شEEمالل إإفريیقيیEEا (االشEEعبي٬، االEEراايي ووكنEEاووةة) إلضEEافت 11ااألفراادد االـ
 في مزيیج موسيیقي فريید. إإلى أألواانن االرووكك وواالريیغي ووسكا

عمJJر سوسJJا االفنEEانن االكEEوبي مEEايي٬، بحفEEل إإبEEدااعي مEEع  23تتواالى سEEهھرااتت االمنصEEة ااإلفريیقيیEEة٬، مسEEاء ااالثنEEيین 
 2االEEذيي فقدتEEهھ االسEEاحة االفنيیEEة االمغربيیEEة فEEي  محمودد غيینيیا٬، في لحظة تكريیم االمعلم االكناوويي االرااحلووأأصدقائهھ 

ووهھھھEEو مخلفا ووررااءهه مسارراا حافال بالعطاء٬، وومساهھھھما فEEي ااالعتEEراافف االعEEالمي بموسEEيیقى كنEEاووةة٬، ٬، 2015غشت 
  مEEودد غيینيیEEا".تكEEريیم مح –"عمEEر سوسEEا ووأأصEEدقائهھ واانن فنEEي متميیEEز بعنEEإإبEEدااعع  ما جعل أأصدقائهھ إإلى اابتكEEارر 

علEEي كيیتEEا (بEEاالفونن)٬، وواالمهھEEديي ناصEEولي (غمبEEريي٬، االغيیطEEة وواالغنEEاء)٬، ووفEEوالنن بوحسEEيین بمشEEارركة االفنEEانيین 
إإلEEى جانEEب (رربEEابب٬، كمEEانن وواالغنEEاء)٬، ووشEEيیلدوو تومEEاسس (االطبEEل٬، وواالقيیثEEاررةة وومبيیEEرةة)٬، ووسEEيیغا سEEيیك (االطبEEل)٬، 

 للفنانن مجيید بقاسس. االحضورر االمتميیز 
مEEايي٬، مEEن خEEاللل مشEEارركة االفنEEانن  24ووستصعد أألواانن ثقافة االطوااررقق٬، إإلEEى منصEEة بEEوررقرااقق٬، مسEEاء االثالثEEاء 

بامبيینو االذيي يیحمل بيین يیديیهھ قيیثاررةة سحريیة تحمEEل منطقEEة االطEEوااررقق نحEEو االمسEEتقبل. قEEدمم مجموعEEة االنيیجيیريي 
أأوولل أألبوماتEEهھ٬، االEEذيي كانEEت محطEEة  1996من االحفالتت فEEي تجمعEEاتت سيیاسEEيیة ووااحتفEEاالتت سEEابقة. ططEEرحح سEEنة 

قدمم أألبومهھ االثاني بعنواانن "أأغادديیز"٬، ووسEEرعانن مEEا ااحتEEل أألبومEEهھ ااألخيیEEر االمعنEEونن حو االعالميیة٬، كما مهھمة لهھ ن
" االعEEالمي٬، i Tunes)٬، االصدااررةة في االرسومم االبيیانيیة للوحة االموسEEيیقى االعالميیEEة ووتطبيیEEق "2013بـ"نومادد" (

مEEن مجموعEEة مEEن االمنEEابر ااإلعالميیEEة٬، مEEن بيینهھEEا جEEائزةة هھھھيیئEEة ااإلذذااعEEة كمEEا حEEازز علEEى االعديیEEد مEEن االجEEواائز 
تشEEكل لمسEEة "االبلEEوزز" إإلEEى جانEEب إإيیقاعEEاتت طانيیEEة "بEEي بEEي سEEي" وو"ررووليینEEغ سEEتونن"٬، فEEي االوقEEت االEEذيي االبريی

جيیمEEي هھھھنEEدرريیكس٬، كEEاررلوسس االقيیثEEاررةة معEEالم موسEEيیقى بEEامبيینو٬، ووهھھھEEي برااعEEة فنيیEEة جعلتEEهھ محEEط مقاررنEEة مEEع 
 .يیريي غاررسيیاسانتانا٬، وونيیل يیونغ ووج

ماررسس٬، سيیتجددد ااإلبدااعع على منصEEة بEEوررقرااقق مEEن االمشEEارركة االمتميیEEزةة للثنEEائي االمتEEألق  25وومساء ااألرربعاء 
٬، في إإططارر ااتحادد فني بيین االمنEEتج أأليیخانEEدرروو أأكوسEEتا 2009فيیولل فانداانغو٬، ووهھھھي االفرقة االتي ررأأتت االنورر سنة 

مزيیجا بيین االموسيیقى االعصريیة ووإإيیقاعاتت أأخرىى وواالمغنيیة كريیستيینا مانخونن "نيیتا"٬، إإذذ شكلت هھھھذهه االموسيیقى 
 االبوبب٬، فانكي بيیتز٬، إإلكتروو٬، االرووكك وواالتكنو٬، وولمساتت من االفالميینكو.

 2011قEEدمت االمجموعEEة أأوولل أأقرااصEEهھا االغنائيیEEة االEEذيي تفاعEEل معEEهھ االجمهھEEورر٬، قبEEل أأنن تطEEرحح بEEيین سEEنتي 
فانEEداانغو أأنن تلتقEEي بEEالجمهھورر ااختEEاررتت فيیEEولل  2013ددوولEEة. ووفEEي أأبريیEEل  15عددد من ااإلنتاجEEاتت فEEي  2012وو

قمراا). تقدمم االمجموعة كثنائي االمكونن من كريیستنيیا نيیتEEا  13عبر االقرصص االثاني االمعنونن بـ"تريیس لوناسس" (
(االغنEEاء) ووأأليیخانEEدرروو (االقيیثEEاررةة وواالبرمجEEة)٬، وويیراافقهھمEEا علEEى االمنصEEة عنصEEر ثالEEث ووهھھھEEو االطبEEالل كEEاررلوسس 

 سوززاا.
 " ااإلفريیقيیEEة بحفEEل ااسEEتثنائي يیتمثEEل فEEي تنEEاغم إإبEEدااعي لمجموعEEةمEEايي سEEتنفردد االمنصEEة  26وومساء االخميیس 

The Afrobeat Experience  الميEEانن االعEEا للفنEEونن تكريیمEEذيین سيیخصصEEي٬، االلEEونز وودديیلEEاهه جEEة كيیزيیEEررفق
ااعتEEراافف تقليیEEديي فEEي ٬، مشEEرووعع موسEEيیقيتكريیم فيیال كوتي٬، بمشارركة سEEوززيیمي أأوورركسEEتراا أأفرووبيیEEت٬، ضEEمن 

كيیزيیEEاهه جEEونز٬، مEEع  blufunk" ززمEEانن" وومبEEدعع االEEنمط االموسEEيیقي "بEEيین "بلو٬، عبEEر مEEزيیج  AfrobeatمEEن
مجموعة من االموسيیقيیيین االمحترفيین٬، ووموااهھھھب صاعدةة ووأأسماء باررززةة٬، هھھھؤالء االفنانيین سيیقدمونن مزيیجEEا بEEيین 

 إإيیقاعيیEEة االفانEEك وواالEEرقص ااالستعرااضEEي وواالموسEEيیقى االتقليیديیEEة االنيیجيیريیEEة٬، وواالتEEرااثث ااإلفريیقEEي بتوظظيیEEف آآالتت
ديیلي سوززيیمي أأوورركستراا أأفرووبيیت٬، ووبريیس (االنسيیم) االذيي يیعد ر كيیزيیاهه جونز مرفوقا بمبتكرةة٬، فيیما سيیحض

 كاتب كلماتت شهھيیر في بريیطانيیا إإلى جانب "إإمم سي أأفريیكانن بويي" من لندنن ووهھھھو من أأصولل نيیجيیريیة.
االقيیثEEاررةة االمخضEEرمم مايي٬، سيیكونن لجمهھورر منصة بوررقر ااقق٬، موعداا ااحتفاليیا ااستثنائيیا بنجم  27ووليیلة االجمعة 

االذيي شرعع أأخيیراا فEEي جولتEEهھ االفنيیEEة االعالميیEEة االتEEي أأططلEEق عليیهھEEا ااسEEما إإيیرنست رراانغليین٬، االمبتكر ااألسطورريي٬، 
مجموعة كبيیرةة مEEن االموسEEيیقيیيین وواالفنEEانيین مEEن ". سيیكونن خاللل حفلهھ بموااززيین مرفوقا ب2016"جولة االوددااعع 

جيیEEريي االمتEEألق تEEوني أألEEيین٬، ووعEEاززفف االساكسEEفونن ااأللواانن االمعاصرةة ووموسيیقى االجازز٬، إإلى جانب االطبEEالل االنيی



 
االسEEويیديي اايیEEراا كولمEEانن٬، ووعEEاززفف بيیEEانو االجEEازز  –االبريیطEEاني كEEوررتني بEEايین٬، ووعEEاززفف االقيیثEEاررةة ااألمريیكEEي 

 االبريیطاني أأليیكس وويیلسونن وواالمؤلف٬، وواالملحن وواالمطربب االسنغالي شيیخ لو.
نEEانن أأسEEطوررةة مEEن ططيینEEة تعتبEEر فرصEEة الستحضEEارر مسEEارر حافEEل مEEن االعطEEاءااتت لف" 2016"جولEEة االEEوددااعع 

 ططبع مسارراا فنيیا حافال يیتسحق هھھھذاا االشرفف االتكريیمي. إإيیرنست رراانغليین٬، االذيي
ررجل ااإليیقاعاتت وواالظل٬، االفنانن مايي٬، يیحيیيیهھ  28تختتم سهھرااتت منصة بوررقرااقق٬، بحفل مساء االسبت 

بيینهھم جو االسيینغالي٬، االمختارر سامبا٬، في سهھرةة فريیدةة يیراافقهھ خاللهھا مجموعة من االفنانيین٬، من -االمغربي
ززااوويینيیل٬، يیوسو ندوورر٬، كاررلوسس سانتانا٬، إإدديي لويیس٬، مانو دديیبانغو٬، رريیتشارردد بونا. يیعمل االمختارر سامبا دداائما 
على ااستكشافف ااألصوااتت االجديیدةة ووددمجهھا لتنسجم من االتطورر االموسيیقي االمعتمد على مجموعة من 

عى إإلى االتأكيید على أأنن االموسيیقى ال ااإليیقاعاتت ددوونن نسيیانن االجذوورر ااإلفريیقيیة ووااأللحانن االبدوويیة٬، كما أأنهھ يیس
 حدوودد لهھا٬، ووووصولهھا إإلى االعالميیة يیأتي باخترااقهھا قلوبب االجمهھورر.

 
 معلوماتت عمليیة

 2016مايي  28إإلى  20موااززيین إإيیقاعاتت االعالم: من  مهھرجانن
 2016مايي  20االجمعة  -منصة بوررقرااقق ررقيیة ترااوورريي: 

 2016مايي  21االسبت  –منصة بوررقرااقق مارركوسس ميیلر: 
 2016مايي  22ااألحد  –منصة بوررقرااقق : ااألوورركستراا االوططنيیة لبارربيیس

 2016مايي  23ااالثنيین  –تكريیم محمودد غيینيیا: منصة بوررقرااقق  –عمر سوسا ووأأصدقائهھ 
 2016مايي  24االثالثاء  -: منصة بوررقرااقق بامبيینو

 2016مايي  25ااألرربعاء  –منصة بوررقرااقق فيیولل فانداانغو: 
“The Afrobeat Experience”  االخميیس  –تكريیم فيیال كوتي: منصة بوررقرااقق  –كيیزيیاهه جونز ررفقة

 2016مايي  26
 2016مايي  27االجمعة  –: منصة بوررقرااقق 2016جولة االوددااعع  -إإيیرنست رراانغليین 
 2016مايي  28االسبت  –منصة بوررقرااقق االمختارر سامبا: 

 
 

 نبذةة عن مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:
االموعد ااألبرزز لعشاقق وومحبي االموسيیقى بالمغربب٬، كما يیشّكل ثاني  2001يیشكل مهھرجانن موااززيین منذ سنة 

أأكبر حدثث ثقافي بالعالم بفضل جمهھورر قُّدرر بأززيید من مليیوني متفرجج لكل من االنسختيین االماضيیتيین. وويیقترحح 
نجومم االدووليیة وواالعربيیة٬، موااززيین خاللل شهھر مايي من كل سنة ووططيیلة تسعة أأيیامم برمجة غنيیة تجمع أأكبر اال

كما يیجعل مديینتي االرباطط ووسال مسرحا للقاء ااستثنائي بيین االجمهھورر ووثلة من االفنانيین االمرموقيین. وويیخصص 
مهھرجانن موااززيین أأززيید من نصف برمجتهھ للموااهھھھب االمحليیة ووذذلك االتزااما منهھ تجاهه تشجيیع االموسيیقى 

لسهھرااتت كما يیجعل من وولوجج االجماهھھھيیر مهھمة من اا %90االمغربيیة. هھھھذاا وويیوفر االمهھرجانن وولوجا مجانيیا لل 
أأساسيیة. يیعتبر االمهھرجانن حامال لقيیم االسالمم ووااالنفتاحح وواالتسامح ووااالحتراامم٬، كما يیساهھھھم كذلك في تنميیة 

 ااالقتصادد االسيیاحي االجهھويي ووفي خلق صناعة حقيیقيیة للحفالتت بالمغربب.
  

 نبذةة عن جمعيیة مغربب االثقافاتت:
تسعى للربح االمادديي تهھدفف إإلى ضمانن تنشيیط ثقافي ووفني لفائدةة جمهھورر  جمعيیة "مغربب االثقافاتت" جمعيیة ال

حيیث تسعى لترسيیخ قيیم االسيیاسة االتنمويیة  2001جهھة االرباطط سال ززمورر ززعيیر. تأسست هھھھذهه االجمعيیة سنة 
االتي يیقوددهھھھا جاللة االملك محمد االساددسس من خاللل مختلف االتظاهھھھرااتت االتي يیتم تنظيیمهھا كمهھرجانن موااززيین 

الم وواالمسابقة االموسيیقيیة جيیل موااززيین. تقومم أأيیضا االجمعيیة كل سنة بعقد ندووااتت تتطرقق لعدةة إإيیقاعاتت االع
 موااضيیع ووبتنظيیم معاررضض االفنونن االتشكيیليیة وواالحفالتت االموسيیقيیة.



 
 
 


