
 

 

 
 
 
 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 
 

 موازین یحتفي بكل جهات المغرب ویعلن عن مشاركة فنانین من
 مختلف األلوان الموسیقیة المغربیة

 
 

 نجوم األغنیة األمازیغیة، والراي، وكناوة، والموسیقى العصریة، والشعبي، والموسیقى الحسانیة واألغاني
 الشعبیة یضربون موعدا للجمهور على منصة سال

 
 

 الرباط، األحد 9 أبریل 2017ـ   تلبیة لكل األذواق الموسیقیة، یقدم موازین لجمهوره على منصة سال، سهرات بألوان
 موسیقیة متنوعة. وستعرف المنصة المخصصة للبرمجة المغربیة مشاركة ما بین 3 و4 فنانین مغاربة في كل سهرة،

 وستكون ألمع األسماء في ساحة الغناء المغربیة بجمیع ألوانها ومن جمیع الجهات في الموعد.

 فبالنسبة لسهرة االفتتاح، ستعطى انطالقة هذها الحفل من قبل فاطمة الزهراء العروسي، مطربة  وممثلة ونجمة اإلشهارات التلفزیة،
 فوهذه الفنانة الملقبة بزهرة الطرب استرعتها منذ نعومة أظافرها األعمال الفنیة العربیة والغربیة وكذا الموسیقى األندلسیة. تمتلك

  فاطمة الزهراء العروسي في رصیدها الفني أزید من 5 ألبومات وتمثل الیوم إحدى أبرز الفنانات بالساحة الموسیقیة المغربیة.
 وستتواصل السهرة على إیقاع االحتفاء مع المطربین عبد الرحیم الصویري وطهور.  وعبد الرحیم الصویري هو فنان متخصص في
 موسیقى الملحون والمدیح، وُیعتبر من بین أفضل من قاموا بأداء "شمس العشیة"، "ال إله إال اهللا"، "أموالتي یا اللة"، "" أو األغنیة

 التي حظیت بشهرة كبیرة "أنا ماني فیاش".. ُیضیف عبد الرحیم الصویري لمسة من الحداثة والشعبیة للموسیقى األندلسیة. أما طهور
 وهو مطرب مغربي یحظى بشعبیة كبیرة في فئة األغاني الشعبیة. وحظي طهور بشهرة على الصعید المغربي، وأیضا في بلدان

  أوروبیة أخرى.
 

 یوم السبت 13 ماي، ستستضیف منصة سال المغني األمازیغي مصطفى أومكیل،  أصله من جبال األطلس العالیة. ینحدر من نفس
 المنطقة التي كان ینحدر منها المغني 'رویشة'.حاضر في المشهد الموسیقي المغربي ألكثر من عشرین عامًا، أصدر العدید من من

 األغاني واأللبومات التي القت استحسان الجمهور  مثل: "وا الزین أوا"، "زماني غدار"، "الخاأوبریدنش"، "إیدا زمان"، "نحمد
  سیدي ربي" و"أساواسیر". ُیعتبر أومكیل الیوم واحد من بین أقطاب األغنیة األمازیغیة.

 في الیوم الموالي، سیحیي حمید بوشناق حفال على شاطئ سال. . یعتبر هذا الفنان الیوم من بین أبرز النجوم المغاربة كان من بین
 أعضاء فرقة اإلخوان بوشناق التي كونها برفقة 4 إخوانه، بعد هذا خاض حمید مسیرة فردیة لیطلق 11 ألبوما ناجحا ومسیرة فنیة

  غنیة بألحان مغربیة منفتحة على كل إیقاعات العالم.

 في نفس الیوم، أي یوم األحد 14 ماي، سیعتلي المنصة الشاب قادر. هذا المطرب الجزائري مغربي األصل،  یعد من الفنانین الذین
 ساهموا في نشر فن الراي في فرنسا. أطلق أولى ألبوماته سنة 1988. لیقوم  بجولة فنیة عالمیة و أصدر ألبومه الثاني "جینیراسون



 

 

 راي". و في سنة 2011، أصدر الشاب قادر ألبوم "ماجیتي" الذي یصادف عودته بعد ثماني سنوات من الغیاب.
 

 یوم االثنین 15 ماي، ستصدح منصة سال باألنغام الكناویة بنسبة 100 في المائة ، مع حضور المعلم مصطفى باقبو.  كان مصطفى
 باقبو ضمن فرقة جیل جیاللة كما شارك بالحركة الموسیقیة لسنة السبعینات. أثبت في العدید من المهرجانات عن موهبته الفذة

  ورغبته في التعریف بفن كناوة والترویج له في بعده التقلیدي، وكذا من خالل قدرته على مزج هذا الفن مع أشكال موسیقیة أخرى.
 

 أمسیة الثالثاء 16 ماي ستعیش على اإلیقاعات الشعبیة لمجموعة فاف سطارز.  تأسست الفرقة سنة 1997 من طرف خمسة
 موسیقیین: یوسف لوزیني (الغناء)، طارق برداد (الغناء والقیتارة)، محمد الغناوي (الدرامز)، یونس الغناوي (اإلیقاع) ومحمد

 التومي (الكمان). اشتهرت هذه الفرقة لمشاركتها في العدید من األمسیات والسهرات التلفزیة، حقق أسلوب هذا الفرقة نجاحا مدویا
 لدى الجمهور المغربي.

 
 سحر فن الغناء الجنوبي ستقدمه المطربة رشیدة طالل في أرقى تجلیاته. و تعتبر هذه الفنانة أول امرأة تكسر حاجز منع النساء من

 الغناء في هذه الجهة.  شاركت بمنصات راقیة بعدة دول كالنرویج (كوسموبولیت) وفرنسا (كابیتول) وسویسرا (قصر األمم). تعتبر
  رشیدة سفیرة األمل بالنسبة لمغاربة العالم، وتتغنى هذه الفنانة بالمغرب والحب والسالم  وتساهم  في إشعاع الفن الحساني.

 

 یوم الجمعة 19 ماي، سیكون الجمهور على موعد مع الفرح واالنشراح حیث ستلهب رباب فوزیون حماس جمهور منصة سال.
 تأسست بأكادیر  سنة 2008 حیث رأت النور من الرغبة في إبراز آلة الرباب في الساحة الموسیقیة المغربیة. حیث تخطت به

 الحدود من أجل نشر الموسیقى األمازیغیة. رباب فوزیون بلورت هویة موسیقیة مبتكرة، بالموازاة مع تكریس روح وأسلوب
 عصري منفتح على موسیقى العالم.

 
 نفس األمسیة ستتواصل مع المطرب فرید غنام. المغني السابق بفرقة مایارا باند . دخلت حیاته الفنیة منعطفا آخر  بمشاركته في أول

 نسخة لبنانیة من برنامج " The Voice"، حیت تألق في مجموعة الفنانة شیرین عبد الوهاب، التي أطلقت علیه اسم "فراولة"،
  ووصل إلى النهائیات وحظیت مقاطعه الموسیقیة بمالیین المشاهدات على الیوتیوب.

 
 

 السبت 20 ماي، الحفل االختامي یخبئ العدید من المفاجآت ویسلط الضوء على المطربین البیضاویین مصطفى بوركون والحاج عبد
 المغیت:

 
 بدأ المغني مصطفى بوركون مسیرته الفنیة سنة 1980. في ذلك الوقت، كان ینتمي للفرقة الغنائیة نجوم بوركون. في سنة 1990،

 شرع المغني في مسیرته الفنیة الفردیة. مصطفى بوركون هو فنان شامل حیث یقوم بكتابة نصوص أغانیه، یؤلف الموسیقى و
 یعزف على الكمان وهو الیوم أحد الفنانین المغاربة األكثر شعبیة.

 معروف باسم مغیث، وهو نجم في فن الشعبي المغربي وخبیر في العیطة المرساویة. كان موظفا ببنك قبل أن یتخلى عن منصبه في
  سنة 1978 ویخوض مسیرة موسیقیة ناجحة، حیث یحیي منذ ذلك الحین سهرات وحفالت بالمغرب والخارج.

 
 

 معلومات مفیدة:
  فاطمة الزهراء العروسي ستحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 12 ماي 2017

  عبد الرحیم الصویري  سیحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 12 ماي 2017
 طهور  سیحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 12 ماي 2017

 مصطفى أومكیل  سیحیي حفال على منصة سال  یوم السبت 13 ماي 2017
 حمید بوشناق  سیحیي حفال على منصة سال  یوم األحد   14 ماي 2017

 الشاب قادر  سیحیي حفال على منصة سال  یوم األحد   14 ماي 2017



 

 

 مصطفى باقبو  سیحیي حفال على منصة سال  یوم االثنین 15 ماي 2017
 فایف سطارز  ستحیي حفال على منصة سال  یوم الثالثاء 16 ماي 2017
 رشیدة طالل  ستحیي حفال على منصة سال  یوم األربعاء 17 ماي 2017
 رباب فوزیون  ستحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 19 ماي 2017

 فرید غنام  سیحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 19 ماي 2017
 مصطفى بوركون  سیحیي حفال على منصة سال  یوم السبت 20 ماي 2017
 الحاج عبد المغیث  سیحیي حفال على منصة سال  یوم السبت 20 ماي 2017

 

 
 
 
 

 
 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 
 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أنشئ سنة 2001، موعدا المحید عنه لهواة وعشاق الموسیقى بالمغرب. ومن خالل

 أزید من ملیونین من الحضور لكل دورة من دوراته األخیرة، فإنه یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم, ویقترح موازین الذي
 ینظم طیلة تسعة أیام من شهر ماي من كل سنة، برمجة غنیة تجمع بین أكبر نجوم الموسیقى العالمیة والعربیة، ویجعل من مدینتي
 الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین. ویرسخ مهرجان موازین باستمرار التزامه في

 مجال النهوض بالموسیقى المغربیة،حیث یكرس نصف برمجته لمواهب الساحة الوطنیة الفنیة. ویقترح مهرجان موازین الحامل لقیم
 السلم، واالنفتاح، والتسامح واالحترام، ولوجا مجانیا لـ 90 في المائة من حفالته، جاعال من ولوج الجماهیر مهمة أساسیة. وعالوة

 على ذلك، یعتبر المهرجان دعامة أساسیة لالقتصاد السیاحي الجهوي وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة
 للفرجة بالمغرب.

 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
 

 تم إحداث جمعیة "مغرب الثقافات" خالل الجمع العام الذي انعقد بالرباط یوم 23/10/2001 وفقا لمقتضیات ظهیر 15 نونبر
 1958، وهي جمعیة غیر ربحیة تسعى، بالدرجة األولى، إلى ضمان تنشیط ثقافي وفني من مستوى مهني عالي یلیق بعاصمة

 المملكة لفائدة جمهور جهة الرباط سال زمور زعیر.  ولتكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك
 محمد السادس عملت جمعیة مغرب الثقافات على ترسیخ  هذه المهمة النبیلة  عبر إطالق  " مهرجان موازین إیقاعات العالم" إلى

 جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.
 
 
 
 

 


