
 
 
 
 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 

 مسرح محمد الخامس یستضیف أبرز نجوم الغناء العالمیین
 
 

 برمجة استثنائیة بالمنصة الفریدة تتضمن شارل أزنافور وأنوشكا شانكار وسوزانا باكا وآخرین
 

 الرباط 11 أبریل 2017: یمثل مسرح محمد الخامس فضاء متمیزا للحفالت الموسیقیة األسطوریة
 .لموازین، ویعد رمزا للحیاة الثقافیة بالرباط، وأیضا، شاهدا على لحظات كبرى من تاریخ المهرجان
 ویحظى مسرح محمد الخامس بتقدیر الفنانین، ویساهم دیكوره الفرید وأجواؤه الودیة في جعله منصة

 .ومكانا مفضال، وسیستضیف هذه السنة وجوها عالمیة من أجل حفالت مختارة
 

 وكدلیل على ذلك، سیشهد افتتاح الدورة 16 إحیاء، یوم الجمعة 12 ماي، األسطورة الحیة لألغنیة
 الفرنسیة شارل أزنفور. الذي أطلقت علیه "السي إن إن" سنة 1988، "فنان القرن"، حیث طبع العقول
 وسحرها بأغانیه الناجحة التي داع صیتها، جیال بعد جیل، وراكم هذا الفنان الكبیر تجربة تمتد على 70

 سنة. وبیعت 100 ملیون أسطوانة لشارل أزنفور، وأنجز 1200 أغنیة، و80 فیلما، و294 ألبوما
 غنائیا، وحصل على المئات من األسطوانات الذهبیة، والبالتینیة، وغیرها، كما أحیى اآلالف من

 ...الحفالت الموسیقیة بـ 94 بلدا عبر العالم
 وغنى شارل أزنفور وسجل بسبع لغات، واقتبست أغانیه من قبل العدید من الفنانین. وإضافة إلى حفله

 .االفتتاحي، سیغني هذا الفنان مرة أخرى یوم 16 ماي
 
 

 ویوم السبت 13 ماي، سیكون دور بدر رامي، فنان من أصل سوري ولد بالدارالبیضاء، الذي سیتألق
 ویسطع في تقنیة الموشحات والقدود الحلبیة "أغاني حلب". واستلهم هذا الفنان مساره اإلبداعي من

 والده محمد رامي الزیتوني الفنان البارع في العزف على الكمان، الذي ینحدر من حلب، المدینة التي
 طور سكانها عشقا فریدا لفن الطرب، ویعد بدر رامي وجها حاضرا في األغنیة العربیة والطرب على
 والخصوص. ویحرص الفنان منذ سنوات على الحفاظ وأداء األغاني التي تعكس بعمق كبیر الموروث

 .العربي، بطریقة متفردة وغیر مسبوقة
 
 

 وسیلتقي جمهور موازین، یوم األحد 14 ماي، مع إیقونة أخرى، قادمة من الساحة الفنیة الیونانیة،
 ویتعلق األمر بإلفدیرا أرفانیتاكي، وولدت هذه الفنانة ببیري،  وانطلق مشوارها في سنوات الثمانینیات
 باقتباسها للموروث الكبیر رفقة المجموعة الموسیقیة أوبیستودومومي كومبانیا. وفي وقت وجیز،

 وبفضل شدى صوتها الرخیم والخفیف، وتعبیرها اللین والعمیق أضحت مرجعا للشعر والنشید



 الیونانیین، الذي استطاعت مزجهما مع تأثیرات الجاز والمنوعات. وشاركت في غشت 2004 في
 الحفل الختامي لأللعاب األولمبیة ألتینا. واشتغلت إلفیثریا مع فنانین كبار، من قبیل خافییر لیمون،

 .وبویكا، وسیزاریا إیفورا، ودولس بونتس، وأیضا، فلیب غالس
 
 

االسم هذا شانكار. بـ األمر ویتعلق الفن، عالم في كبیر اسم مع موعد على الجمهور سیكون االثنین                   یوم
رافي األسطورة والدها وكمثل السیتار، آلة على والعزف الهندیة الكالسیكیة للموسیقى مرادف              هو
كسر مع ولكن الهندي الكالسیكي شكلها في فقط لیس آلتها، حدود تخطي الفنانة هذه تواصل                 شانكار
بعد الغرامي. لجوائز ترشیحات 5 على أنوشكا لتحصل جدیدة. فنیة وأشكال بأنغام والعمل               الحاجز
عالم في السفر یستحضر مبتكر رصید مع شانكار أنوشكا عادت یو"، أوف "ترایسز ألبومها                نجاح

 مبدع.
 

 
 
نعومة منذ نفسها باكا سوزانا وجدت بشوریوس، السود یقطنه الذي الحي في لیما، من بالقرب                 بوالدتها
هذه مفترق وفي واإلسبانیة. واإلفریقیة األندیز بجبال الخاصة الثقافات: من العدید ملتقى في               أظافرها
وٌاإلیقاعات اإلسبانیة، القیثارة بیت تجمع التي موسیقاها على الوضعیة هذه انعكست             التأثیرات،
باكا سوزانا العالم، وعبر ببلدها معروفة األندیز. جبال في لمستعملة الموسیقیة واآلالت              اإلفریقیة،
الشعبیة الثقافة أهمیة على سنة أربعین منذ فعلت كما وتشهد ماي 17 األربعاء یوم غنائیا حفال                  ستحیي

 للسود بأمریكا الجنوبیة. ومكنها التزامها، من أن تصبح سنة 2011 وزیرة الثقافة بالبیرو.
 

 
التقلیدیة للموسیقى وحبه المرهف حسه عن بوشناق لطفي التونسي سیكشف ماي، 18 الخمیس               یوم
مثیل ال مطربا منه جعلت األداء في وتقنیات صوتیة حبال على الفنان هذا ویتوفر والشرقیة.                 التونسیة

 له،
 ودفعت به لبلوغ المثالیة.

والتحق المصري. الطرب وأساتذة كلثوم أم أغاني وأداء بالموسیقى اهتمامه برز أظافره، نعومة               منذ
منظمة لدى للسالم سفیر وهو منفرد. عازف أول ثم الراشیدیة، ثم التونسي الموسیقي الشباب بعد                 فیما

  األمم المتحدة.
 
 

  یوم الجمعة 19 ماي، سیعتلي الراقص ومصمم الرقصات اإلسباني رافاییل أمارغو منصة المسرح.
التي مثل المسبوقة، غیر والصیحات الفالمینكو بین إبداعاته جمع خالل من أمارغو رفاییل               واشتهر
فنیة فرق ضمن منفردا یعزف الذي الفنان وحاز بنیویورك. إقامته أثناء غراهام مارتا مدرسة في                 تعلمها
أكبر على بعد من سنتین مكافأته وتمت "أمارغو"، له حفل بأول النقاد اعتراف 2000 سنة                 مختلفة،
أمارغو رفائیل واشترك للعشریة. حفل كأفضل اختیاره تم الذي نیویورك"، نویفا أون بویرطا له،                نجاح
في به الخاص دوره لعب كما أكادیمي. لستار 8 الدورة في الجسدي للتعبیر واستاد كحكم ،2008                  سنة

  بعض حلقات السلسلة اإلسباني وان دوس تریس.
 

 
 
الخامس محمد مسرح منصة ستستضیف ماي، 20 السبت یوم تصادف التي الختامیة، السهرة               وفي



بلبنان، 1969 سنة الفنانة هذه وولدت الموسیقى. أو المسرح أو الشعر في سواء المتألقة وهب،                 جهیدة
الوطني الموسیقي بالمعهد العود آلة على العزف جانب إلى السیریاني واإلنشاد الشرقي الغناء               وتعلمت
وتلحین والموسیقى القرآن، وتالوة الصوفیة، األغنیة فن كذلك، درست، حیث للموسیقى،             اللبناني
الالمعة والكومیدیة الكبیر المسرحیة المخرجة مع مشاركتها وساهمت والشعریة. الغنائیة            المسرحیات
مواضیع اختیار في وصرامتها صوتها بجودة فیه اشتهرت الذي بلبنان شعبیتها تألق في األشقر                نضال

  إنشادها.
 
 
 

 معلومات مفیدة:
 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 12 إلى 20 ماي 2017.

 
 

 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أنشئ سنة 2001، موعدا ال محید 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 أكتوبر 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.
 


