
 

 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 موازین یستضیف سامي یوسف ونوال الزغبي
  
12 الجمعة یوم االفتتاحي الحفل في یوسف سامي : النهضة بمنصة استثنائیین حفلین               إحیاء

 ماي، ونوال الزغبي یوم األحد 14 ماي.
 
 
  
للجمهور موازین مهرجان یتیح علیه، تأسس الذي توجهه سیاق في 2017ـ مارس 7 الثالثاء                الرباط،
وتسجیالت بأنغام تغنت التي والعربیة العالمیة األغنیة سماء في المتألقة األسماء ألمع اكتشاف               المغربي
األمر ویتعلق الفنیة األسماء ألكبر حفلین إحیاء النهضة منصة ستشهد ،16 للدورة وبالنسبة               مختلفة.

 بسامي یوسف في حفل االفتتاح، ویوم األحد 14 ماي الدیفا اللبنانیة نوال الزغبي.
 
اإلسالمیة. الموسیقى من جدید لنوع والدة بالعالم، شعبیة األكثر المسلم البریطاني یوسف سامي               أعطى
كان حیث عائلته، مع لندن في وترعرع طهران في والشاعر والمطرب والمؤلف الملحن هذا                وولد

 محاطا بأجواء فنیة تصدح باأللحان وتألیف الكلمات.
 

،2005 سنة النور الثاني ألبوم ورأى "المعلم " ألبوماته أولى یوسف سامي طرح ،2003 سنة                في
أوروبا في موعدا المتمیز الفنان لهذا النجاح وضرب االنجلیزیة. باللغة أغان تضمن الذي               "أمتي "،

 والعالم العربي.
 

الحدیث المجتمع وتطور اإلسالمي االنتماء بین وتصالح تالئم موسیقى بتقدیم ویجدد یبتكر یوسف               سامي
البركة " ألبومه" في والرحمة. والتسامح للحب الحقیقیة الرسالة أعطى أنه الفنان هذا ویرى               المعاصر.

 ,الذي صدر عام 2016، سامي یوسف  ی  دعوى للحفاظ على أصالة  الفنون التقلیدیة والتراثیة.
 
بالعدید معروف وهو نسخة. ملیون 34 وباع ألبومات 8 من أكثر بـ رصیده یزخر یوسف سامي                  الیوم

 من األعمال الخیریة. وقد عینته منظمة األمم المتحدة سفیرا عالمیا ضد الجوع.
 

 یوم 14 ماي ستضرب منصة النهضة موعدا مع دیفا األغنیة الشرقیة اللبنانیة نوال الزغبي.
 
 
تمت انطالقتها .1988 سنة في الفني مشوارها بدایة منذ ألبوم 14 من أزید أصدرت الزغبي                 نوال
دعم الرد" "عایزة الثاني األلبوم عندك". "وحیاتي ألبوماتها أولى تصدر أن قبل الفن" "استودیو                ببرنامج



 

 حضورها على الساحة وهیأها للنجاح بأغنیة "وال بیهمني".
 
 
أغنیات ثالث غنیا حیث الكافوري. وائل بالمغني یجمعها أن مشهور لبناني منتج قرر ،1995 سنة                 في
أصدرت بعد، فیما سنتین العربي. بالعالم كبیرا جماهیریا إقباال القت التي أنا". حبیبي "مین                أشهرها
سنة علیك" "ماندم أخرى بأغنیة متبوعا مسبوق غیر كلیب فیدیو مع لیل" یا "حبیت ألبوم                 الزغبي
إلى المغاربیة الدول من شعبیتها فرض من مكنتها األغنیة .هذه النظیر منقطع نجاحا ستالقي 1998               
وإحیاء تعاونها خالل من مشوارها إثراء عن الزغبي نوال تتوقف لم الحین ذلك ومنذ الفارسي.                 الخلیج

 حفالت وسهرات عبر العالم بأسره.
 
 

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

 
 سامي یوسف  سیغني على منصة النهضة یوم  الجمعة 12 ماي 2017

 نوال الزغبي  ستحیي حفال على منصة النهضة یوم  األحد 14 ماي 2017
 
 

 
 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 
 
لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أنشئ الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان              یعتبر
من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل ومن بالمغرب. الموسیقى              وعشاق
الذي موازین ویقترح العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر ثاني یعد فإنه األخیرة،              دوراته
نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة سنة، كل من ماي شهر من أیام تسعة طیلة                 ینظم
بین متمیزة لملتقیات مسرحا وسال الرباط مدینتي من ویجعل والعربیة، العالمیة             الموسیقى
في التزامه باستمرار موازین مهرجان ویرسخ المرموقین. الفنانین من وتشكیلة            الجمهور
الوطنیة الساحة لمواهب برمجته نصف یكرس المغربیة،حیث بالموسیقى النهوض           مجال
ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان ویقترح            الفنیة.
على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من جاعال حفالته، من المائة في 90 لـ                مجانیا
األولى الدرجة من وفاعال الجهوي السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر             ذلك،

 في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.
 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
أكتوبر 23 یوم بالرباط انعقد الذي العام الجمع خالل الثقافات" "مغرب جمعیة إحداث               تم
بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،1958 نونبر 15 ظهیر لمقتضیات وفقا 2001             



 

لفائدة المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى من وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى               األولى،
التي التنمویة للسیاسة األساسیة القیم ولتكریس زعیر. زمور سال الرباط جهة             جمهور
هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة عملت السادس محمد الملك الجاللة صاحب              یقودها
تظاهرات جانب إلى العالم" إیقاعات موازین مهرجان " إطالق عبر النبیلة             المهمة
الموسیقیة والحفالت التشكیلیة، الفنون ومعارض التخصصات، متعددة وملتقیات          مختلفة،

 والفنیة.
 

 
 
 
 
 


