
 

 
 

 
 بالغ صحفي

 
 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 
 

 إیلي غولدینغ في حفل افتتاح موازین
 
 

  الفنانة صاحبة 30 ملیون ألبوم مباع ستغني أشهر أغانیها على منصة السویسي یوم الجمعة 12 ماي
 
 

بأكثر موازین مهرجان جمهور غولدینغ إیلي العالمیة النجمة ستلهب :2017 مارس 28              الرباط،

ینساه لن غنائي لحفل السویسي بمنصة ماي 12 الجمعة یوم إحیائها خالل وذلك الناجحة،                أغانیها

 الجمهور.

 

الموسیقى. عالم في بسرعة التألق غولدینغ إیلي استطاعت الرائعة، بوب اإللكتروـ أنغام خالل               ومن

أزید على تتوفر حیث االجتماعیة، الشبكات على حضورها بفضل كبیر تأثیر ذات الفنانة هذه                وتعتبر

متتبع مالیین 6 من وأكثر الفایسبوك، على معجب ملیون و13 أنستغرام، على متتبع ملیون 13                 من

 على تویتر.

 

الذي شیتس"، دو "أندر أغنیته بفضل باهر نجاح على ،2010 في صدر الذي "الیت" ألبومها                 وحاز

 جعل الفنانة تتربع في القمة ببریطانیا.

 

في " لوف یور نید "أي أغنیة في هاریس غالفینغ مع شاركت حیث األغاني، من هائال كما                   وراكمت

فیلم من ایفردین، كاتنیس لـ میرور" " أغنیة بتلحین قامت كما .2014 سنة "أوتساید" و ،2013                  سنة

بأغنیتها غري" أوف شابدس "فیفتي فیلم جمهور أیضا سحرت كما فایر". كاتشینغ غایمس:               "هانغر



 

أصدرت ،2016 غشت وفي البرق. بسرعة العالم جالت التي األغنیة دو"، یو الیك مي "لوف                 الشهیرة

 إیلي أغنیة جدیدة للموسیقى االعالنیة للفیلم الكومیدي الرومانسي "بریدجیت جونس بایبي"

 

الكبرى والمهرجانات المنصات في عالیا السطوع إیلي النجمة واصلت النجاح، هذا خضم              وفي

ذات الفنانة لهذه أغنیات ثالث استطاعت اآلن غایة وإلى وكواشیال. لوالبالوزا قبیل من               للموسیقى،

ملیون، 30 األلبومات من مبیعاتها وحققت ببریطانیا، األغاني أفضل ترتیب قمة تسلق الذهبي               الصوت

 إضافة إلى جائزة بریت التي حازتها في فئة "أفضل مطربة فردیة" و"اختیار النقاد".

 
 
 
 

 معلومات مهمة:
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 12 إلى 20 ماي 2017
 

 حفل  إیلي غولدینغ  سینظم على منصة السویسي یوم  الجمعة 12 ماي 2017.
 
 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:
 
 

وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أنشئ الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر

یعد فإنه األخیرة، دوراته من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل ومن بالمغرب.                 الموسیقى

من ماي شهر من أیام تسعة طیلة ینظم الذي موازین ویقترح العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر                  ثاني

الرباط مدینتي من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة سنة،                كل

مهرجان ویرسخ المرموقین. الفنانین من وتشكیلة الجمهور بین متمیزة لملتقیات مسرحا             وسال

برمجته نصف یكرس المغربیة،حیث بالموسیقى النهوض مجال في التزامه باستمرار            موازین

والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان ویقترح الفنیة. الوطنیة الساحة             لمواهب

أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من جاعال حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا                واالحترام،

الدرجة من وفاعال الجهوي السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على              وعالوة

 األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.



 

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

 

وفقا 2001 أكتوبر 23 یوم بالرباط انعقد الذي العام الجمع خالل الثقافات" "مغرب جمعیة إحداث                 تم

ضمان إلى األولى، بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،1958 نونبر 15 ظهیر               لمقتضیات

سال الرباط جهة جمهور لفائدة المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى من وفني ثقافي                تنشیط

محمد الملك الجاللة صاحب یقودها التي التنمویة للسیاسة األساسیة القیم ولتكریس زعیر.              زمور

موازین "مهرجان إطالق عبر النبیلة المهمة هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة عملت               السادس

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

 التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.

 
 
 
 
 
 
 


