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مصرر لمنيیا٬،اامووسيیقيیوو مشررووعع االنيیلل في   
لمووسيیقى االنيیلل أأمرريیكيیة تجهھيیززااً ألوولل جوولة  
في إإقامة مووسيیقيیة لتأليیفف ووتأدديیة مووسيیقى تعبرر يیتجمعوونن أأرربعة عشرر مووسيیقي منن ددوولل حووضض االنيیلل 	  

االحووااجزز بيینن شعووبهھمم إإلى مساحة منن االفهھمم االمتباددلل وواالتعاوونن االمشترركك   
	  
	  

قرريیة "هھھھررمووبووليیسس االجدديیددةة للتررااثث منن أأجلل  االنسخة االثالثة منن إإجتماعاتهھ االنيیليیة وواالتي تتخذذ منن بددء يیسرر مشررووعع االنيیلل أأنن يیعلنن عنن
مقررااً لإلقامة االمووسيیقيیة ألعضاء االفرريیقق بيینن االثاني عشرر وواالخامسس وواالعشرريینن منن شهھرر  االمصرريیةلمنيیا اامدديینة  االتنميیة" في

ً تنووفمبرر/تشرريینن االثاني منن هھھھذذاا االعامم. ووسووفف  ً  عررضض االمووسيیقى االمؤؤلفة جماعيیا مددنن  منن خاللل حفليینن في خاللل هھھھذذهه ااإلقامة ووتشارركيیا
االمشررووعع إإلى االوواليیاتت االمتحددةة  أأنن يیأخذذهھھھا قبلل رر وويیتفاعلل معهھاليیستمتع بهھا االجمهھوو نووفمبرر) 28( ووااالسكنددرريیة نووفمبرر) 27( االقاهھھھررةة

.مووسيیقيیة لمددةة أأرربعة أأشهھررفي جوولة  2015في يینايیرر/كانوونن االثاني   

تأتي االنسخة االثالثة منن ااإلجتماعاتت االنيیليیة للمشررووعع بعدد نجاحح االنسختيینن ااألووليیتيینن في مدديینتي أأسوواانن االمصرريیة ووكامباال ااألووغندديیة. 
أأسفررتت االنسخة ااألوولى عنن أأوولل مؤؤلفاتت مووسيیقيیة للمشررووعع  ووتمم تقدديیمهھا منن خاللل أأوولل أألبوومم للمجمووعة بإسمم "أأسوواانن"٬، أأثررتت االنسخة 

ضاً بعدددد أأخرر منن ااألغنيیاتت االتي قددمهھا االمشررووعع للجمهھوورر منن خاللل جوولة مووسيیقيیة ضمتت خمسس بلدداانن أأفرريیقيیة االثانيیة االمشررووعع أأيی
جمهھوورر بأصووااتت ووآآالتت االبلدداانن االهھھھي ااثيیووبيیا ووأأووغندداا ووتانززاانيیا ووكيینيیا وومصرر. هھھھذذاا ووتهھددفف مووسيیقى مشررووعع االنيیلل االى تعرريیفف 

تجاهه بيیئتهھمم ووحسهھمم باالنتماء  لهھابب حماسهھمم ووفضوولهھممقافاتهھمم االمختلفة ووإلاالحوواارر بيینن ثاالمجاووررةة لهھمم على مجرريي نهھرر االنيیلل لتعززيیزز 
  لهھذذاا االشرريیانن االحيیوويي االرراابطط بيینهھمم.

على مدداارر أأسبووعيینن٬، سووفف يیجمع مشررووعع االنيیلل أأرربعة عشرر مووسيیقيیاً منن ااثيیووبيیا٬، أأووغندداا٬، االسوودداانن٬، بووررووندديي٬، كيینيیا٬، ررووااندداا٬، وومصرر 
 ً ووبصووررةة تشارركيیة على تأليیفف عدددد منن ااألغاني وواالمقططووعاتت االمووسيیقيیة االتي تتخذذ منن االغنى  في هھھھذذهه ااإلقامة االمووسيیقيیة ليیعملوواا سوويیا

وواالتنووعع االثقافي لمووسيیقاتت ووآآالتت ووأأصووااتت حووضض االنيیلل مصددررااً لإللهھامم. سووفف تقددمم هھھھذذهه ااألغاني إإلى االجمهھوورر االعالمي منن خاللل 
إإلى خلقق مساحة للحوواارر ووإإلى إإثررااء االووعي حوولل قضايیا االنيیلل  هھالجوولة االمشررووعع في االوواليیاتت االمتحددةة وواالتي يیسعى االمشررووعع منن خال

وواالثقافيیة االمحيیططة بهھمم. يیسعى  وواالقضايیا االمحليیة للجمهھوورر االمتعلقة بالمخاططرر وواالتحدديیاتت االتي تهھدددد ااستدداامة االنظظمم االبيیئيیة ووااالجتماعيیة
بالنسبة إإلى  لحوواارر كما هھھھي االحاللاالمشررووعع لتحقيیقق هھھھذذاا عنن ططرريیقق مجمووعة منن ووررشش االعملل تعتمدد االتشارركيیة كمبددأأ أأساسي ل

ااإلجتماعاتت االنيیليیة االتي تنتج مووسيیقى االمشررووعع.  

لجذذبب اانتباهه ووفضوولل االجمهھوورر للمشارركة بعددئذذ في  ٬،يیؤؤمنن مؤؤسسوو مشررووعع االنيیلل كما تمثلل االمووسيیقى نقططة االبدداايیة وواالشررااررةة ااألوولى٬،
ااقامتهھا في كبررىى االجامعاتت وواالمؤؤسساتت ااألمرريیكيیة االتي سووفف تستضيیفف االمشررووعع مثلل بيیرركلى ووستانفوورردد  معهھھھذذهه االمحاددثاتت االمزز

 منصة ااإلططالقق ستكوونن بمثابةووبرريینستوونن وومرركزز ليینكوولنن للفنوونن ااألدداائيیة. ططبيیعة االجوولة االفرريیددةة وواالتى تؤؤلفف بيینن االمووسيیقى وواالمعررفة 
شررااكك إلهھددفف إإلى االهھامم جيیلل جدديیدد منن قيیادديیي االنيیلل االقاددرريینن على االعملل سوويیاً وواالتي ت يیةلجامعاالبرراامج مشررووعع االنيیلل  االررئيیسيیة
االتي تووااجهھ نظظامهھمم االبيیئي االووااحدد. االتحدديیاتت االمشترركةمجابهھة االمخاططرر وو صددل ووتحفيیززهھھھمم مجتمعاتهھمم  

	  



 

 

عنن مشررووعع االنيیلل:  

 ميیكليیت ااألمريیكيیة ااالثيیوبيیة وواالمطربة ااإلثنيیة االموسيیقى علومم في االمتخصص جرجس ميینا من كل ٢۲٠۰١۱١۱ عامم في االنيیل مشرووعع أأسس
 االبراامج وو وواالتعليیم٬، االموسيیقى٬، ططريیق عن االنيیل مشرووعع وويیهھدفف .االنيیل حوضض لمنطقة وواالبيیئيیة االثقافيیة االتحديیاتت لموااجهھة هھھھادديیروو
ً  للعمل االجامعاتت ططلبة ووتمكيین ووإإعالمم إإلهھامم إإلى االمبتكرةة٬، .بهھم االمحيیطة وواالمجتمعيیة االبيیئيیة االنظم ااستداامة لتعزيیز معا  

 
من جانبهھ يیقومم مشرووعع االنيیل باحتضانن سبل االتعاوونن بيین موسيیقيیيین من أأحد عشر بلدااً نيیليیاً لتوعيیة االجماهھھھيیر بثقافاتت االدوولل االمجاووررةة 

جة هھھھذهه االتجارربب االموسيیقيیة تعمل على االمقارربة بيین االثقافاتت ووتثيیر االفضولل بالمسائل االبيیئيیة لتحويیل االنيیل من ح. لهھم على مجرىى االنهھر
في إإططارر من االشرااكة االداائمة مع االجامعاتت االمحليیة٬، يیوفر مشرووعع . لإلنقسامم االجيیوسيیاسي إإلى حواارر ووحدوويي بيین ددوولل شرقق أأفريیقيیا

لتثقيیف االطالبب وومساعدتهھم على ااكتشافف أأددووااررهھھھم االفريیدةة لخلق مناخخ أأكثر ااستداامة لحوضض  ووفرصصاالنيیل كذلك ووررشش عمل تفاعليیة 
االنيیل.  

	  
نن:وونن االمشارركاالمووسيیقيیوو  

 
§ غناء – مصر – االودديیديي دديینا  
§ عودد – مصر – ذذكريي أأبو محمد  
§ إإيیقاعع – مصر – بديیر هھھھاني  
§ كولة – مصر – االشاعر ناددرر  
§ غناء – االسودداانن – االجادديي أأبوناما االساررهه  
§ غناء اايینانجا٬، – رروواانداا – نزيیيیسنجا سوفيیا  
§ اايیقاعع – كيینيیا – ااووتم كاسيیفا  
§ ساكس  - ااثيیوبيیا – مسفيین وررجاج  
§ غناء – ااثيیوبيیا – ززميیني سالمنش  
§ باسس كراارر كراارر٬، – ااثيیوبيیا – سيیووومم ددااوويیت  
§ اايیقاعع اانديینجيیديي٬، أأددوونجو٬، ٬،ليااندوونجو – أأووغنداا – باززيیبو ميیكايیل  
§ غناء جيیتارر٬، ااكيیمبي٬، – بورروونديي – سوجو ستيیفن  
§ غناء – ااثيیوبيیا – هھھھادديیروو كليیتام  

 

وواالحفالتت: االمووسيیقيیة أأيیامم ااالقامة  

نووفمبرر/تشرريینن االثاني  25إإلى  12منن  ااقامة مووسيیقيیة لمووسيیقيیي مشررووعع االنيیلل بإلمنيیا٬، مصرر –  
نووفمبرر/ تشرريینن االثاني  27 ٬، االقاهھھھررةة٬، مصرراالجرريیكك كامبسسحفلل  –  
نووفمبرر/تشرريینن االثاني  28 حفلل مكتبة ااالسكنددرريیة٬، ااالسكنددرريیة٬، مصرر – 	  

	  
	  

لمززيیدد منن االمعلووماتت يیررجي محاددثة:  
 

االتووااصللمحمدد ووهھھھدداانن٬، مدديیرر  	  
	 wahdan@nileproject.orgبرريیدد إإلكتررووني:   


