
 

 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 لورین هیل وأنوشكا شانكار تبهران جمهور موازین
 

 الیوم الرابع من الدورة 16 لموازین تمیز باالحتفاء بفنانتین استثنائیتین، واقتراح برمجة مزجت
 الموسیقى اإلفریقیة بأنغام العالم العربي والتركي

 
 

بحفالت جمهوره ذاكرة موازین وشم الرابع، الیوم خالل :2017 ماي 16             الرباط،

تمكنت ساعة، من وأزید .OLM منصة على هیل لورین النجمة استضاف حیث              استثنائیة،

الهوب الهیب بأنغام المهرجان جمهور سحر من "ذوفیجیس" األسطوریة الفرقة            مغنیة

مبیعا األكثر الراب ألبوم سكور"، "ذو تألیف في ساهمت التي الفنانة هذه .1990               لسنوات

لورین أوف میزادیكایشن "ذو الفردیة وأغنیتها األمریكیة، المتحدة الوالیات تاریخ            في

عبر المنصة أضاءت العالم، عبر نسخة ملیون 20 من أزید منه باعت الذي               هیل"

 ریبرتوارها المتنوع والمتضمن ألفضل األغاني واأللحان الروحیة.

 

 

بمسرح األمسیة، نفس خالل الجمهور مع موعد لها كان كبیرة بشعبیة تحظى أخرى               فنانة

للموسیقى المرادف شانكار، رافي األسطورة ابنة شانكار، أنوشكا الخامس،           محمد

شكلها في فقط لیس آلتها حدود بنجاح تعدت والتي السیتار، وآلة الهندیة              الكالسیكیة

ترشحت التي الموسیقیة هذه أخرى. فنیة وأشكال بأنغام بالعمل أیضا لكن الهندي              التقلیدي

واللجوء الحركة، مواضیع یعالج دقیق بریبرتوار تغنت الغرامي، لجوائز مرات            خمس

 والالجئین، وأبهرت الجمهور الحاضر.

 



 

 إلى إفریقیا ، وعلى منصة من قارة إلى أخرى، من آسیا

 بورقراق، أحیى بونغا، الوجه البارز ورمز الموسیقى األنغولیة بإفریقیا حفال حظي

 بإعجاب الجمهور، حیث قدم هذا الفنان الذي ینتمي إلى المغنیین الذین یستلهمون من

جدورهم، أجمل أغانیه بصوته المتمیز والقوي، حیث ألقى أغاني ألبومه األول "أنغوال 74

 "، الذي یتضمن النسخة األسطوریة لـ "سوداد"، التي شهرت سیزاریا إیفورا عشرین سنة

  من بعد، إلى غایة ألبومه األخیر له "ریكادوس دو فورا، الصادر سنة 2016.

 

 واحتفت اللیلة الرابعة من المهرجان بالموسیقى العربیة، من خالل حفلین رائعین، األول

 أحیاه السالم، المولود ببغداد، والذي دخل عالم الموسیقى بعد قضاء فترة وجیزة في خدمة

 الجیش العراقي، أما الحفل الثاني فقد تألق فیه حسین الدیك، من سوریا المنتمي إلى أسرة

 كبیرة من الفنانین. ویعتبر المغنیان من أشهر األصوات بالمنطقة. وقد أمتع المطربان رواد

 المهرجان الذین تابعوا السهرتین بشوق كبیر.

 

الهادف النهج لهذا ووفائه موازین وحرص المغاربة، للفنانین نصفها خصص برمجة             ومع

للجمهور سال منصة سنحت وهكذا الوطنیة. المواهب أكبر على الضوء تسلیط             إلى

: الفنیة الوجوه أكبر ثالثة همت برمجة خالل من بالمملكة األصوات أجمل بعض               اكتشاف

ومهدي المغرب، وجنوب لشمال الكناویة اإلیقاعات شخص یعد الذي القصري            حمید

المعلمین أكبر ید على تكون والذي الروداني، الفلكلوري الفن في المتخصص             ناسولي

 الكناویین، ومصطفى باقبو، رمز الفن الكناوي.

 

التركي المغني استضافت الخیالي، والسفر بالشعر الخاص الفضاء شالة، منصة            بدورها،

إلى بالجمهور سافرا اللذین زواري، زید التونسي الكمان وعازف تاریكسي،            أبورحمان

مرمرة. جزیرة من القریبة الموسیقیة العادات مختلف مع حوارا ربط حیث المقام،              عالم

الماضي ذكریات الثالثي حكى تیكیان، جولیان األمریكي الطبل على العازف            وبرفقة



 

خالل من األجداد  إیقاعات معاصرة.    لترتیلة

 

 

 وأخیرا، وكما دأب على ذلك، خصص موازین وللیوم الثالث في شوارع الرباط وسال

 عروضا في أكبر شوارع المدینتین أدتها الفرق المغربیة أسامة باند، المتخصصة في فنون

 السیرك، ومجموعة باخو عتیقة، المعروفة بإتقانها للرقص والدقة المراكشیة.

 
 

 معلومات مفیدة:

 الدورة 16 لمهرجان موازین ـ إیقاعات العالم من 12 إلى 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 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 الموسیقیةوالفنیة.

 

 
 

 

 
 


