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مهھرجHHانن االفنانة االمصريیة االموهھھھوبة شيیريین عبHHد االوهھھھHHابب٬، مHHن ااألسHHماء االتHHي بصHHمت ااسHHمهھا فHHي تHHارريیخ تعد 
في حفل يینتظHHر أأنن مايي االمقبل٬،  26االنهھضة مساء لتعودد مجددداا للصعودد إإلى منصة ٬، إإيیقاعاتت االعالم موااززيین
 جمهھورر االعاصمة االرباطط للمرةة االثالثة. يیلهھب
يیة شHHيیريین عبHHد االوهھھھHHابب بHHالجمهھورر االمغربHHي٬، بقصHHة حHHب كبيیHHر٬، االعالقة االتي تHHربط االنجمHHة االمصHHر توصف

٬، حيیHHث 2013لفنانة تملك ررووحا ططفوليیة ووأأحاسيیس مرهھھھفة٬، ووهھھھو ما عكسهھ حفلهھا في مهھرجHHانن مHHوااززيین سHHنة 
فHHي أأتبثت بشكل وودديي ووتلقائي تلك االعالقة االمنبيیة على تفاعHHل مHHع االجمهھHHورر فHHي لحظHHاتت ااحتفاليیHHة ال تنسHHى٬، 

 فريید غنامم وومحمد عدلي.االفنانيین االمغربيیيین االشابيین رراافقهھا في االحفل  االوقت
٬، من خHHاللل إإططHHالقق أأغنيیHHة 2000أأصولهھا من مديینة االقاهھھھرةة٬، مطربة ووممثلة مصريیة٬، بدأأتت مساء االفني سنة 

 "آآهه يیا ليیل"٬، ووهھھھي لم تتجاووزز سن االعشريین.
د نجاحهھHHا ااألوولل بعنHHواانن "آآهه يیHHا ليیHHل"٬، أأصHHدررتت عHHتعتبر شيیريین مHHن بHHيین أأررقHHى ااألصHHوااتت بالعHHالم االعربHHي. فب

 شيیريین االعديید من ااأللبوماتت ووااألغاني وواالفيیديیو كليیباتت. 
٬، من ططرفف أأقارربهھHHا٬، لتتجHHهھ ميیوالتهھHHا نحHHو االموسHHيیقى من عمرهھھھا عاما 13هھ في سن صوتت شجي٬، تم ااكتشاف

نجHHومم"٬، االHHذيي سHHبق لHHهھ أأنن لتعلم تقنيیاتت االعمل االفني٬، قبل أأنن تلتقي بالمنتج نصر محرووسس االملقب بـ"صانع اال
االعديیHHد مHHن ااأللبومHHاتت ووااألغHHاني  ٬، مقدمHHة فHHي مسHHاررهھھھا االفنHHيتعامHHل مHHع االفنHHانيین بهھHHاء سHHلطانن ووتHHامر حسHHني

٬، قبHHل أأنن تصHHدرر 2002" سHHنة Free Mix 3غنHHت مHHع تHHامر حسHHني فHHي أأوولل أألبوماتهھHHا "وواالفيیHHديیو كليیبHHاتت٬، 
ة مHHن إإبHHراازز موااهھھھبهھHHا االغنائيیHHة االتHHي ٬، ووهھھھHHي ااألعمHHالل االتHHي مكنHHت االHHديیفا االمصHHريی2003"جHHرحح ثHHاني" سHHنة 

 اانتشرتت في االعالم االعربي.
تموقHHع بقHHوةة بHHيین جعلتهھHHا تأألبومHHاتت٬،  6لعطHHاء مHHن تقHHديیم سHHنة مHHن اا 15تمكنت االنجمة االمصHHريیة علHHى اامتHHداادد 

نجماتت جيیلهھا٬، فضال عن تألقهھا في عضويیة لجنة تحكHHيیم برنHHامج ااكتشHHافف االموااهھھھHHب "ذذاا فHHويیس" إإلHHى جانHHب 
 االفنانيین االعربب.عددد من كبارر 

 – 
 

 معلوماتت هھھھامة: 
: 

 .2016مايي  28إإلى  20من  –االدووررةة االخامسة عشرةة لمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم   -
 .2016مايي  26خميیس اال –بمنصة االنهھضة  شيیريین عبد االوهھھھاببحفل   -

 
 

 نبذةة عن مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:
االموعد ااألبرزز لعشاقق وومحبي االموسيیقى بالمغربب٬، كما يیشّكل ثHHاني  2001يیشكل مهھرجانن موااززيین منذ سنة 

أأكبر حدثث ثقافي بالعالم بفضل جمهھورر قُّدرر بأززيید من مليیوني متفرجج لكل من االنسختيین االماضيیتيین. وويیقتHHرحح 
نجHHومم االدووليیHHة وواالعربيیHHة٬، موااززيین خاللل شهھر مايي من كل سنة ووططيیلة تسHHعة أأيیHHامم برمجHHة غنيیHHة تجمHHع أأكبHHر اال

كما يیجعل مديینتي االرباطط ووسال مسرحا للقاء ااستثنائي بيین االجمهھورر ووثلة من االفنانيین االمرموقيین. وويیخصص 



	   	  
	  
مهھرجHHانن مHHوااززيین أأززيیHHد مHHن نصHHف برمجتHHهھ للموااهھھھHHب االمحليیHHة ووذذلHHك االتزاامHHا منHHهھ تجHHاهه تشHHجيیع االموسHHيیقى 

لسهھرااتت كما يیجعHHل مHHن وولHHوجج االجمHHاهھھھيیر مهھمHHة من اا %90االمغربيیة. هھھھذاا وويیوفر االمهھرجانن وولوجا مجانيیا لل 
أأساسHHيیة. يیعتبHHر االمهھرجHHانن حHHامال لقHHيیم االسHHالمم ووااالنفتHHاحح وواالتسHHامح ووااالحتHHراامم٬، كمHHا يیسHHاهھھھم كHHذلك فHHي تنميیHHة 

 ااالقتصادد االسيیاحي االجهھويي ووفي خلق صناعة حقيیقيیة للحفالتت بالمغربب.
  

 نبذةة عن جمعيیة مغربب االثقافاتت:
تسعى للربح االمادديي تهھدفف إإلى ضمانن تنشيیط ثقافي ووفني لفائدةة جمهھورر  جمعيیة "مغربب االثقافاتت" جمعيیة ال

حيیث تسعى لترسHHيیخ قHHيیم االسيیاسHHة االتنمويیHHة  2001جهھة االرباطط سال ززمورر ززعيیر. تأسست هھھھذهه االجمعيیة سنة 
االتي يیقوددهھھھا جاللة االملك محمد االساددسس من خاللل مختلف االتظاهھھھرااتت االتHHي يیHHتم تنظيیمهھHHا كمهھرجHHانن مHHوااززيین 

الم وواالمسابقة االموسHHيیقيیة جيیHHل مHHوااززيین. تقHHومم أأيیضHHا االجمعيیHHة كHHل سHHنة بعقHHد نHHدووااتت تتطHHرقق لعHHدةة إإيیقاعاتت االع
 موااضيیع ووبتنظيیم معاررضض االفنونن االتشكيیليیة وواالحفالتت االموسيیقيیة.

 
 
 

 


