
 

 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 

 
 نجوى كرم وتامر حسني بموازین

  
 

 الدیفا اللبنانیة نجوى كرم والنجم المصري تامر حسني سیغنیان على منصة النهضة على التوالي

 األربعاء 17 والخمیس 18 ماي

 

 

 

 الرباط، األحد 26 مارس 2017ـ  كل سنة یقدم موازین للجمهور أمسیات خالدة من

 الموسیقى الشرقیة تطرب كل األجیال، وخالل دورته 16 یستضیف المهرجان النجم تامر

 حسني والدیفا نجوى كرم، اللذین سیحییان على التوالي سهرتین غنائیتین یوم األربعاء 17

 والخمیس 18 ماي على منصة النهضة.

 

 وتعد نجوى كرم الملقبة ب "شمس األغنیة العربیة"، من بین الفنانین األكثر شعبیة وشهرة

 في الشرق األوسط. ومع مبیعات تجاوزت الـ 60 ملیون أسطوانة في العالم، أصبح كل

  واحد من ألبوماتها یتصدر الئحة األلبومات األكثر مبیعا.

 

 وحصلت نجوى كرم، بعد مشوارها الدراسي بمسقط رأسها مدینة زحلة، على دبلوم

 لممارسة مهنة مدرسة مدة سنتین، قبل أن تختار ولوج عالم األغنیة في الـ 26 من عمرها.



 

 

 ولتحقیق انطالقتها الفنیة، التحقت نجوى كرم ببرنامج "لیالي لبنان"، حیث أبانت بسرعة

 عن كفاءاتها. وسجلت أغنیتها األولى سنة 1986. ومن أجل صقل موهبتها الفنیة، تابعت

 تكوینا بمدرسة الموسیقى ببیروث، وخالل سنة 1989 انطلقت في الساحة العربیة، من

 خالل أغنیات من قبیل "یا حبایب"، و"مبسمحلكش"، و"نغمة الحب"، و"حظي حلو". وفي

 سنة 1994، وقعت نجوى كرم عقدا مع روتانا. ومنذ ذلك الحین، حازت على عدد كبیر

 من الجوائز.

 

 ونجوى كرم التي تعتبر من بین أعضاء لجنة التحكیم ببرنامج "أرب غوت تالنت"، تتوفر

 على رصید غنائي یتجاوز 20 ألبوما، وتستمر في جوالتها الموسیقیة في العالم العربي،

 وأیضا، في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة.

 

 ویستقبل مهرجان موازین في سهرة 18 ماي "أمیر األغنیة الشبابیة" تامر حسني.

 

 انطلق تامر حسني المغني والملحن والممثل والمخرج، في عالم الموسیقى في سن

 المراهقة. وراودت هذا الفنان الذي ولد بالقاهرة أحالما بعیدة عن صناعة الموسیقى، حیث

 تعاطى لكرة القدم التي كان یأمل أن یحقق فیها طموحات كبیرة.

 

 

 وعقب ذلك، بدأت محاوالت تامر حسني الذي كان أحد المعجبین بمحمد فوزي، في محاولة

 ولوج عالم الموسیقى حیث شرع في كتابة نصوصه منذ سن المراهقة. واستطاع هذا الفنان

 إثارة االنتباه إلى مؤهالته الفنیة عندما بلغ سن الثامنة عشر من عمره، خالل مشاركته في

 برنامج قناة النیل للمنوعات.



 

 وهكذا، سجل أول أغنیة له في 2001 "حبیبي ونت بعید" التي القت نجاحا تلقائیا استمر

 إلى 2002 من خالل الدیو الذي جمعه بالمغنیة شیرین، صدیقة طفولته.

 

 وكانت أولى خطوات تامر حسني في السینما سنة 2003 مع "حالة حب". وفي سنة

 2004 حققت أغنیته "حب"مبیعات بلغت 70000 نسخة. وأطلق الفنان في 2007 أغنیة

 ثالثة تلتها أفالمه عمر وسلمى 1 و2 وكابتن هیما.

 ع,

 ویضم رصید تامر حسني 16 ألبوما. كما تلقى عدة جوائز. ومن ناحیة التعاون، شارك

 تامر حسني في أغنیة "بكرة" التي أنتجها كوینسي جونس وریدوان. كما ساهم مع فنانین

 عالمیین، من قبیل بیتبول، وأكون، وسنوب دوغ، وشاغي.

 

 

 معلومات مهمة:

 الدورة 16 من مهرجان موازین إیقاعات العالم: من 12 إلى 20 ماي 2017.

 نجوى كرم  ستغني بمنصة النهضة  یوم األربعاء 17 ماي 2017.

 تامر حسني  سیغني على منصة النهضة  یوم الخمیس 18 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

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

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



 

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

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

ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان ویقترح الفنیة.             الوطنیة

یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من جاعال حفالته، من المائة في 90 لـ                  مجانیا

صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة               المهرجان

 حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 
 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
 

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

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

 ثقافي وفني من مستوى مهني عالي یلیق بعاصمة المملكة لفائدة جمهور جهة الرباط سال زمور زعیر.

 ولتكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس عملت جمعیة

 مغرب الثقافات على ترسیخ  هذه المهمة النبیلة  عبر إطالق  " مهرجان موازین إیقاعات العالم" إلى

 جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت

 الموسیقیة والفنیة.

 
 

 


