
 

 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 جورج وسوف یحیي الحفل الختامي بموازین
  محمد السالم وحسین الدیك في سهرة 15 ماي

 
 المغنیان النجمان محمد السالم وحسین الدیك وأیقونة األغنیة العربیة جورج وسوف سیغنون على التوالي بمنصة

 النهضة االثنین 15 والسبت 20 ماي
 

 
على والعراق سوریا من شجیة أصوات ستصدح 2017ـ أبریل 7 الجمعة             الرباط،
سهرة سیحییان اللذان الدیك، وحسین السالم محمد موازین: لمهرجان الشرقیة            المنصة
إحیائه خالل عشاقه سیطرب الذي وسوف جورج والفنان ماي، 15 االثنین             غنائیة

 السهرة الختامیة، یوم السبت 20 ماي.
المغني مع ماي 15 االثنین أمسیة من األول الجزء خالل موازین جمهور              وسیكون
بالجیش خدمته بعد الغناء عالم وولج ببغداد، الفنان هذا ولد السالم. محمد              العراقي
،2011 سنة النجاح وحالفه ،2016 سنة الفني مشواره وانطلق وجیزة. لفترة             العراقي
الهوى". وأخبار أنا" "أهواك أغنیتي وأیضا، قلب"، "قلب الشهیرة أغنیته            بفضل
غوغل البحث محرك على بحث بأكبر حظي الذي الفنان جعله في األغاني هذه               وساهمت
على أغان أصبحت أغاني عدة ،2014 في السالم وأنتج السعودیة. العربیة المملكة              في
إنت"، "نعم أغنیتي أطلق ،2016 وخالل وربیته"، مصریة" "مزة ومنها            یوتوب،

 و"ذاك من ذاك".
 

 

الفنان هذا وولد النهضة. منصة سیعتلي الذي الدیك حسین دور سیكون ذلك، بعد               مباشرة
كبیرة. فنیة عائلة من ینحدر مشهورا فنانا الدیك حسین ویعتبر بسوریا، 1984              سنة
مع وتعاون المدرسة". بنت "ناطر خالل من ،2000 سنة الفني مساره في              وانطلق

 المایسترو طالل داعور إلصدار أغنیته "عالم صغیر" التي القت نجاحا كبیرا.
 



 

العلي ریاض الكلمات كاتب مع بتعاون مبختار"، "غیر أغنیته الفنان هذا قدم ،2013               وسنة
شهرة األكثر السوریین الفنانین كأحد الیوم، الدیك، حسین ویعتبر داعور. طالل             والملحن

 في العالم العربي، مع رصید یتكون من 25 أغنیة و10 كلیبات.
 

الذي الجمهور ذاكرة في راسخا وسیظل متمیزا النهضة بمنصة االختتام حفل             وسكون
هذا ویعد المغرب. من الغنائیة عودته سیدشن الذي وسوف جورج سیحییه حیث              سیتابعه،
یضاهى ال الذي بصوته الفنان هذا استطاع فقد العربیة، األغنیة وجوه أفضل بین من                الفنان

 وأغانیه المتألقة أن تطبع العدید من األجیال.
 

خالل وذلك سنوات، 10 یبلغ سنه كان منذ األنظار إلیه یلفت أن الكبیر الفنان هذا                 وتمكن
الفنانین من الكثیر ومثل ووردة. كلثوم أم أغاني فیها یؤدي كان التي الزفاف               حفالت
لنفسه وصنع ،1980 سنة الفن" "استودیو برنامج في وسوف جورج شارك             العرب،

 بسرعة اسما في عالم الغناء.
فترة في المعجبین من المالیین بعشق حظوا الذین القالئل المغنین أحد وسوف جورج               ویظل
"الهوى الفنیة بدایاته منذ بها اشتهر التي األغاني بین ومن مبكرة. سن وفي               وجیزة
و"لو القمر" و"حلف نسمة"، یا و"روحي الطرب"، "سلطان بـ بفضلها لقب التي              سلطان"،

 نویت".

النسخ من اآلالف منه بیعت الذي كریم" "اهللا ألبومه وسوف جورج أصدر ،2009 سنة                في
یا "كالمك أغنیة قبیل من وسوف لجورج الكبیرة الفنیة األعمال من العدید بعد العالم،                في
في كبیرة شهرة حقق الذي ،2003 سنة ودین" "سلف وأیضا، ،2007 سنة              حبیبي"

 الشرق األوسط.

یضم رصید على یتوفر حیث متمیزا، فنیا مسارا حقق ،55 سنه یبلغ الذي وسوف،                جورج
 أزید من 30 ألبوما والعدید من الجوالت الغنائیة عبر العالم.

 
 
 

 معلومات مفیدة:
 

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

 محمد السالم  و حسین الدیك  سیغنیان على منصة النهضة  االثنین 15 ماي 2017.



 

 جورج وسوف  سیحیي سهرة غنائیة على منصة النهضة  یوم السبت 20 ماي  2017.
 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:
 

 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أنشئ سنة 2001، موعدا المحید عنه لهواة وعشاق الموسیقى بالمغرب. ومن خالل
 أزید من ملیونین من الحضور لكل دورة من دوراته األخیرة، فإنه یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم, ویقترح موازین الذي
 ینظم طیلة تسعة أیام من شهر ماي من كل سنة، برمجة غنیة تجمع بین أكبر نجوم الموسیقى العالمیة والعربیة، ویجعل من مدینتي
 الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین. ویرسخ مهرجان موازین باستمرار التزامه في

 مجال النهوض بالموسیقى المغربیة،حیث یكرس نصف برمجته لمواهب الساحة الوطنیة الفنیة. ویقترح مهرجان موازین الحامل لقیم
 السلم، واالنفتاح، والتسامح واالحترام، ولوجا مجانیا لـ 90 في المائة من حفالته، جاعال من ولوج الجماهیر مهمة أساسیة. وعالوة

 على ذلك، یعتبر المهرجان دعامة أساسیة لالقتصاد السیاحي الجهوي وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة
 للفرجة بالمغرب.

 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
 

 تم إحداث جمعیة "مغرب الثقافات" خالل الجمع العام الذي انعقد بالرباط یوم 23/10/2001 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.
 
 

 


