
 
 
 

 
 

 بالغ صحفي
 
 

 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم
 

 إفریقیا تعود بتألقها المتوهج إلى  أ  بورقراق
 
 
 

 الرباط، 12أبريل2019:
و ومواهبها. اإلفریقیة بالقارة تعلقه سنة، كل بذلك العادة جرت وكما تأسیسه منذ العالم إیقاعات - موازین مهرجان                     أكد
حیث الشغف؛ لهذا وفیة السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت المنظمة عشرة، الثامنة الدورة                  ستبقى
ألروع جدیدة بانوراما تشكل قائمة تتصدرها بورقراق منصة على أخرى مرة اإلفریقیة الغنائیة األصوات أفضل                 ستتألق

 ما جادت به إفریقیا من الفن االستعراضي الراقي.
 

الغني الزخم سیبرز حیث ، العالم إیقاعات - موازین مهرجان برمجة في فریدا فنیا موعدا االفتتاحي الحفل                   وسیكون
  لألصوات التي ستؤثث هذا الفضاء طیلة أسبوع كامل.

الفریدة المجموعة هذه داء أ یمزج و .BCUC یوسي" سي "بي مع یونیو، 21 الجمعة یوم موعد، على الجمهور                     سیكون
األخاذة بالطاقة المتمیز واألداء Stooges والستوج الحر"، "الجاز أو جاز الفري بین إفریقیا جنوب من نوعها                  من

 لجیمس براون.
 وتعد فرقة BCUC، أیضا، بصمة تحمل ذكرى فیال كوتي ومزیجه المتألق من األفرو ـ بیت الذي ترعرع في الغوس.

 
من القادمة (Kokoko) كوكوكو ستقوم إذ المتوهج. الفني الحماس بنفس یونیو، 22 السبت التالي، الیوم مساء                  وسیكون
من ورسامین، موسیقیین من تتألف التي التشكیلة هذا استطاعت لقد  المعهودة. حیویتها بكل األول الجزء بأداء                  كینشاسا،
أدوات على باالعتماد موسیقیة أدوات تبتكر أنها حیث اإللكترونیة الموسیقى دائرة في ومكانتها حضورها                تكریس

  مستعملة.
الحفل هذا إحیاء فقرات شومادجوزي، باسم أیًضا تعرف التي ،Maya Wegerif ویغریف مایا ستواصل ذلك،                 عقب
اإلفریقیة، وجذورها بأصولها المفتخرة إفریقیة الجنوب الراب مغنیة وستطرب الروعة. غایة في سیكون بأداء                الغنائي
أكد موسیقي أسلوب عوالم إلى رفقتها موازین رواد سیسافر وهكذا والسواحیلیة، شیتسونجا بـ ستؤدیها بأغاني                 جمهورها

 مكانته بقوة في دوربان.
 
في الالمع االسم هذا وسیقدم ،Kery James كاري جیمس الفنان بصوت یونیو، 23 األحد یوم عالیا المنصة ستصدح                    و
الذي و األصل الهایتي المناضل الفنان هذا سیغني، عشاقه. حماس تأكید بكل سیلهب شیقا عرًضا الفرنسیة الراب                   سماء

.J'rap encore حقق نجاحا مبهرا في سن 15 عاًما مع أول أغنیة له سنة 1992، أجمل عناوین ألبومه األخیر 
 

يونیو ، 24 االثنین یوم الموعد في ستكون collectif des Amazones d’Afrique اإلفریقیة األمازون     مجموعة            
أروع الفرقة هذه وتشمل النساء، ضد العنف مكافحة وهو مشترك قاسم یجمعهن مغنیات ثماني من التشكیلة هذه                   وتتكون
كوني، ومریم ونیكا، وأنجیلیككیدجو، كوني، وروكیا كیتا، وماماني كویاتي، كاندیا القارة: في النسائیة               األصوات

 



 
 
 

الوعي مستوى لرفع منهن كل ستغني الغابون، أم نیجیریا أم بنین أم مالي من سواء بادجوغو. وبامیال                   ومونیساتاندینا،
 العام بمكافحة العنف و الوحشیة ضد النساء.

 
وھي ،  Delgres مع ملحمیة موسیقیة رحلة المھرجان رواد يونیو،سیعیش 25 الثالثاء              يوم
ھذه دالوبي . دانا،منغوا باسكال المغني بینھم من فرنسیین موسیقیین ثالثة من             مجموعة
و شخصي بلوز عن بحًثا العمیقة الجذور بطل،تستكشف اسم تحمل التي الموسیقیة              الفرقة

 فريد .
 

 
واألوروبیة. اإلفریقیة المزدوجة ثقافته بغنى المتألق ،الفنان یوسوفا Youssoupha فسیتألق یونیو، 26 األربعاء یوم                أما
الفرنسیة الراب موسیقى على بروائعه یهمین الذي المغني فهذا ببورقراق. بقوة األنظار ستجذب التي األسماء من                  سیكون

 بأسلوبه وعفویته المنطلقة، سیطرب جمهوره بأغاني مستوحاة من شبابه وحیاته في الضواحي.
 
رائد سیحیي حیث بورقراق، منصة Kamasi Washington واشنطن كاماسي الشهیر المغني سیلهب یونیو، 27                ویوم
حفال مجموعته، رفقة الساكسوفون آلة على بعزفه والمتمیز أنجولیس لوس من القادم جاز"، "نیو الجدید الجاز                  أسلوب
من المزیج هذا بفضل الفرقة هذه اسم سطع وقد والروك. والبلوز والسول والفري والفانك الجاز بین یجمع                   موسیقیا

  ٌاإلیقاعات الذي جعل شهرتها تتجاوز المحیط األطلسي.
 
ستبقى مفاجأة Vaudou Game"غیم "فودو ومجموعته Peter Solo سولو بیتر التوغولي المغني وسیخلق               هذا
أنغام یبعث موسیقى أسلوب مع موعد على موازین رواد سیكون حیث یونیو، 28 الجمعة یوم جمهوره أذهان في                    حاضرة
صورة عن الفرقة هذه تكشف وسوف العشرین. القرن سبعینیات في اإلفریقیة الموسیقى تاریخ میزت التي فانك                  األفرو

 أخرى لهذه الثقافة الموروثة، و التي تحتل فیها الطبیعة وعناصرها مكاًنا أساسًیا.
 

موسیقى في فرضحضوره الذي KobaLaD الد كوبا ألحان أنغام على یونیو، 29 السبت یوم بورقراق سیهتز                   وأخیًرا،
كما یوتوب. على المشاهدات بمالیین الحر أسلوبه بفضل المغني هذا ویحظى عاًما. 19 یتجاوز ال وعمره الفرنسیة                   الراب

 تجب اإلشارة إلى أن ألبومه األخیر،VII ، الصادر في أواخر سنة 2018 حاز على لقب األسطوانة الذهبیة.
 

 معلومات مهمة:
 الدورة 18 لمهرجان موازین ـ إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019.

 
BCUC "الجمعة 21 یونیو :   "بي سي یو سي 

(Kokoko) السبت 22 یونیو :كوكوكو 
Maya Wegerifالسبت 22 یونیو : مایا ویغریف 

Kery James األحد 23 یونیو : كاري جیمس 
collectif des Amazones d’Afriqueمجموعة  االثنین  24 يونیو  :

Delgres :  الثالثاء  25 يونیو 
Youssoupha ا ألربعاء 26 یونیو :یوسوفا 

Kamasi Washington الخمیس 27 یونیو: كاماسي واشنطن 
Vaudou Game"الجمعة 28 یونیو : "فودو غیم 

KobaLaD السبت 29 یونیو : كوبا الد 

 



 
 
 

 
 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

بالمغرب. الموسیقى وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 النورسنة رأى الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان                 یعتبر

في الثقافیة التظاهرات أكبر ثاني یعد األخیرة، دوراته من دورة كل في الحضور من شخص ملیوني من أزید خالل                     فمن

 العالم.

الرباط مدینتي من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام تسعة طیلة موازین                   ویقترح

  وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین.

لمواهب برمجته نصف یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه استمرار موازین مهرجان یرسخ                 كما

 الساحة الفنیة الوطنیة.

جاعال حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح السلم لقیم الحامل موازین مهرجان                    ویقدم

السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة                من

 الجهوي، وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

 

على وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى بالدرجة تسعى ؛ سنة2001 أسست ربحیة غیر جمعیة الثقافات"،                  "مغرب

األساسیة القیم تكریس على تعمل كما زعیر. زمور سال الرباط جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني                    مستوى

 للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

الفنون ومعارض التخصصات متعددة وملتقیات مختلفة تظاهرات جانب إلى العالم"، إیقاعات موازین "مهرجان               بإطالقها

فاعلة وطنیة كجمعیة تمیزها التي النبیلة المهمة الثقافات" "مغرب جمعیة ترسخ والفنیة، الموسیقیة والحفالت                التشكیلیة،

 فى المشهد الفني المغربي.

 

 


