
 
 

 بالغغ صحافــــي
 االدووررةة االخامسة عشرةة لمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم

 
 
 

 ساحرةة ن يیستقبل االنجومم وويیرااهھھھن على سهھرااتت ااحتفاليیة بلمساتتموااززيی
 مغربيیة مختلفة موسيیقيیة االرباطط ووسال تعيیشانن على إإيیقاعاتت

 
 
 

سMMتكونن منصMMة سMMال ووشMMوااررعع االعاصMMمة االربMMاطط٬، علMMى موعMMد ااسMMتثنائي عبMMر  - 2016  أأبريیMMل 2االربMMاطط: 
كشكولل فني ااحتفالي بالترااثث االمغربي٬، إإذذ تحتفي االدووررةة االخامسة عشرةة لمهھرجانن موااززيین إإيیقاعMMاتت االعMMالم٬، 

 ببرنامج متنوعع ووغني يیعكس االتنوعع االثقافي وواالحضارريي االذيي يیميیز االهھويیة االمغربيیة.
يیتجددد االموعد مع "رروواايیس" ااألغنيیMMة ااألماززيیغيیMMة٬، مMMن خMMاللل مشMMارركة االراايیسMMة فاططمMMة  مايي٬، 22وويیومم ااألحد 
ااسMMترعتهھا االموسMMيیقى ااألماززيیغيیMMة السMMيیما أأغMMاني االراايیسMMة ررقيیMMا تالبيینسMMيیرتت االتMMي تكMMن لهھMMا االتMMي تاشMMتوكت٬، 

 2007سس" سMMنة وكتهھا بمسMMابقة مMMن تنظMMيیم "رراادديیMMو بلMMإإعجابب كبيیر. اانطلقMMت مسMMيیرتهھا أأووال مMMن خMMاللل مشMMارر
مشMMارركك. سMMنة بعMMد هھھھMMذاا٬، أأططلقMMت  300بعنواانن "ذذيي تافوكت" وواالتي خرجMMت منهھMMا متوجMMة مMMن بMMيین أأززيیMMد مMMن 

يیسMMاتت كالراايیسMMة فاططمMMة تاغورراامMMت وواالراايیسMMة فكومMMة اافاططمة أأوولل أألبوماتهھا وواالتي تقومم من خاللهھ بتكريیم االر
 تالغيیرشت وواالراايیسة صفيیة أأوولت تلوااتت وواالراايیسة فاططمة تيیحيیحت مقوررنن.  

مايي االمقبل٬، ستكونن منصة سMMال علMMى موعMMد مMMع مجموعMMة "ضMMارركا"٬، االقاددمMMة مMMن  21االثالثاء ووخاللل يیومم 
أأفراادد٬، سيیتحفونن االجمهھورر بإيیقاعاتت تمزجج بيین أأساليیب عMMدةة مMMن بيینهھMMا االريیكMMي  9االداارراالبيیضاء وواالمكونة من 

مMMن االفنMMانيین وواالرااغMMا وواالMMرووكك وواالسMMكا وواالفانMMك وواالجMMازز. قامMMت االفرقMMة بإحيیMMاء االجMMزء ااألوولل لحفMMالتت االعديیMMد 
كك"مMMانو دديیبMMانغو" وو"يیوسMMو نMMدوورر" وو"سMMيیرجانت غاررسMMيیا". سMMهھرااتت هھھھMMذهه االفرقMMة ووحفالتهھMMا سMMوااء علMMى 

. قMMدمت هھھھMMذهه جمهھورر يیتوقق للحظMMاتت موسMMيیقيیة فريیMMدةةاالمستوىى االوططني أأوو ااألووررووبي ما هھھھي إإال مصدرر متعة ل
وواالثMMاني "سMMطوبب  2004ا" سMMنة كررضMMا٬، ااألوولل بعنMMواانن "االمجموعMMة إإلMMى ااآلنن للجمهھMMورر أألبMMوميین غنMMائيیيین

 . 2008باررااكا" سنة 
مايي٬، بحفل كبيیر لموسيیقى االهھيیMMب هھھھMMوبب االمغربMMي مMMن  26ووبالمنصة ذذااتهھا٬، سيیلتقي االجمهھورر مساء االخميیس 

نايیم٬،  االMMذيي بصMMم علMMى مسMMارر موسMMيیقي فريیMMد مكنMMهھ مMMن ااكتسMMابب صMMيیت ووااسMMع.  -خاللل مشارركة االراابورر آآشش
سMMمي وااتت االثمانيیناتت بالداارر االبيیضاء٬، ووأأصMMبح االنMMاططق االرااززدداادد هھھھذاا االملقب بب"إإيیمنيیم االمغربب" في بداايیة سن

نMMايیم أأغMMاني ناجحMMة كأغنيیMMة "ساسMMا ذذوو كاززاابالنكMMا" وو"هھھھاددشMMي  -يیمتلMMك آآشش  لجيیMMل مMMن شMMبابب يیفتقMMد للتوجيیMMهھ.
 ليینكولو" وو"أأرراا أأرراا". 
 21فنيیMMة تقMMامم فMMي االفتMMرةة مMMا بMMيین االسMMبت فقMMرااتت  مغربيیMMة إإلMMى جمهھMMورر ووااسMMع٬، عبMMر ووستصMMل ااإليیقاعMMاتت اال

مايي االقاددمم٬، بعMMرووضض تقMMدمهھا االفرقMMة االمغربيیMMة "أأووفMMر بMMويیز أأوورريیجيینMMالل"٬، تجمMMع بMMيین موسMMيیقى  24ثالثاء وواال
اانتقائيیة مؤلفة من نغمMMاتت ملونMMة علMMى إإيیقاعMMاتت مشمسMMة٬، إإذذ يیعتمMMد أأعضMMاؤؤهھھھا االتسMMعة علMMى أأسMMلوبب موسMMيیقى 

االجمهھMMورر. علMMى  "ووررلدليیت" االمسMMتوحاةة مMMن االثقافMMاتت االمتنوعMMة مMMن أأجMMل تقMMديیم كوكتيیMMل متوقMMد ووحيیMMويي إإلMMى
 االقائمة: سامبا ووباتوكادداا جنبا إإلى جانب االهھيیب هھھھوبب وواالصالصا٬، ددوونن نسيیانن االلمسة االمغربيیة.

خMMاللل االفتMMرةة االممتMMدةة  بالشMMاررعع٬، توااصل مجموعة "أأووستيینا تونو" ااحتفاليیة مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم٬،
رر االجمهھMMورر٬، إإذذ يیقMMدمم عبرهھھھMMا أأعضMMاؤؤهھھھا مايي االمقبل٬، عبر فقرااتت تجذبب أأنظا 24وواالثالثاء  21ما بيین االسبت 

االعشرةة لوحاتت من االترااثث االمغربي من أأجل خلق أأنغامم تتنوعع بيین االشعبي وواالموسيیقى ااإلفريیقيیة وواالموسMMيیقى 



 
االبربريیMMة وواالكنMMاووةة. ووسMMرعانن مMMا فMMرضض عMMاززفو ااإليیقMMاعع االشMMبابب٬، عبMMر حضMMوررهھھھم االمكثMMف فMMي االتمثيیليیMMاتت 

 االمغربب٬، مكانة لهھم في االساحة االموسيیقيیة االوططنيیة. وواالحفالتت االخاصة وواالمهھرجاناتت في جميیع أأنحاء
االربMMاطط علMMى موعMMد مMMع مجموعMMة  شMMوااررعع مايي٬، سMMتكونن 28وواالسبت  25في االفترةة االممتدةة ما بيین ااألرربعاء 

٬، االمكونMMMة مMMMن قMMMاررعي االطبMMMولل ووفنMMMاني االسMMMيیركك٬، بمسMMMاعدةة مMMMن 2014"بMMMاتوكالوونن" االتMMMي تأسسMMMت سMMMنة 
ستقدمم االمجموعة٬، كوميیديیا موسيیقيیة مستوحاةة من سنوااتت االسMMتيینيیاتت٬،  ااألصدقاء االموسيیقيیيین وواالكوميیديیيین٬، إإذذ

 تعكس االثقافة االحضريیة وواالحيیاةة االمعاصرةة.  
مMMايي االمقبMMل٬، مجموعMMة  28وواالسMMبت  25ووختامMMا مMMن عاصMMمة االنخيیMMل٬، تحضMMر فMMي االفتMMرةة مMMا بMMيین ااألرربعMMاء 

ل٬، في قالب ااستعرااضMMي يیبMMزرر "تقيیتقاتت مرااكش"٬، لتقديیم لوحاتت من االترااثث االفني االذيي يیميیز عاصمة االنخيی
االتنMMوعع االحضMMارريي االثقMMافي االMMذيي يیميیMMز االمملكMMة٬، إإذذ سMMبق لهھMMذهه االفرقMMة االفلكلورريیMMة أأنن قMMدمت عرووضMMهھا فMMي 
االحفالتت االشMMعبيیة وواالديینيیMMة ووفMMي حفMMالتت االMMزووااجج ووكMMذاا خMMاللل االمهھرجانMMاتت وواالفعاليیMMاتت. أأحيیMMت فرقMMة تقيیتقMMاتت 

 امت بتمثيیل االمغربب في عدةة مهھرجاناتت ددووليیة.مرااكش االعديید من االعرووضض خاللل االفعاليیاتت االوططنيیة ووق
 

 
 –نهھايیة   -

 
 معلوماتت هھھھامة:

 
 .2016مايي  28إإلى  20من  –االدووررةة االخامسة عشرةة لمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم 

 عرووضض منصة سال:  •
 2016مايي  22ااألحد  – االراايیسة تاشتوكتحفل 
 2016مايي  24االثالثاء  – مجموعة "ضارركا"حفل 
 2016مايي  26االخميیس  – نايیم –آآشش حفل 

 2016مايي  27االجمعة  –حفل ررشيید كاستا 
 بالرباطط. 2016مايي  24إإلى االثالثاء  21من االسبت  –عرووضض االشاررعع ألووفربويیز ووأأووستيینا 

 مايي بالرباطط. 28من ااألرربعاء إإلى االسبت  –عرووضض االشاررعع باتوكالوونن ووتقيیتقاتت مرااكش 
 
 
 

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

أأكبر حدثث ثقافي بالعالم بفضل جمهھورر قُّدرر بأززيید من مليیوني متفرجج لكل من االنسختيین االماضيیتيین. وويیقتMMرحح 
االدووليیMMة وواالعربيیMMة٬،  موااززيین خاللل شهھر مايي من كل سنة ووططيیلة تسMMعة أأيیMMامم برمجMMة غنيیMMة تجمMMع أأكبMMر االنجMMومم

كما يیجعل مديینتي االرباطط ووسال مسرحا للقاء ااستثنائي بيین االجمهھورر ووثلة من االفنانيین االمرموقيین. وويیخصص 
مهھرجMMانن مMMوااززيین أأززيیMMد مMMن نصMMف برمجتMMهھ للموااهھھھMMب االمحليیMMة ووذذلMMك االتزاامMMا منMMهھ تجMMاهه تشMMجيیع االموسMMيیقى 

ااتت كما يیجعMMل مMMن وولMMوجج االجمMMاهھھھيیر مهھمMMة من االسهھر %90االمغربيیة. هھھھذاا وويیوفر االمهھرجانن وولوجا مجانيیا لل 
أأساسMMيیة. يیعتبMMر االمهھرجMMانن حMMامال لقMMيیم االسMMالمم ووااالنفتMMاحح وواالتسMMامح ووااالحتMMراامم٬، كمMMا يیسMMاهھھھم كMMذلك فMMي تنميیMMة 

 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 لترسMMيیخ قMMيیم االسيیاسMMة االتنمويیMMة  2001جهھة االرباطط سال ززمورر ززعيیر. تأسست هھھھذهه االجمعيیة سنة 
االتي يیقوددهھھھا جاللة االملك محمد االساددسس من خاللل مختلف االتظاهھھھرااتت االتMMي يیMMتم تنظيیمهھMMا كمهھرجMMانن مMMوااززيین 

الم وواالمسابقة االموسMMيیقيیة جيیMMل مMMوااززيین. تقMMومم أأيیضMMا االجمعيیMMة كMMل سMMنة بعقMMد نMMدووااتت تتطMMرقق لعMMدةة إإيیقاعاتت االع
 موااضيیع ووبتنظيیم معاررضض االفنونن االتشكيیليیة وواالحفالتت االموسيیقيیة.

 
 

 


