
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  بالغ صحفي

 
 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 
 

 نجوم األغنیة المغربیة یلهبون حماس جمهور موازین
 
 
 
 

 لطیفة رأفت، فاطمة تبعمرانت، حمید القصري، زینة الداودیة، سعیدة شرف، دون بیغ، الفوین، عصام كمال، والداودي سیحیون
 حفالت من 12 إلى 20 ماي على منصة سال

  أسماء لمنور و حاتم عمور على منصة النهضة یوم الجمعة 19 ماي
 
 
 
التنوع سیلهب حیث المغربیة. األغنیة أسماء ألمع من تشكیلة للجمهور موازین مهرجان برمج :2017 أبریل 13 الخمیس                   الرباط،
الفوین، بیغ، دون شرف، سعیدة الداودیة، زینة القصري، حمید تبعمرانت، فاطمة رأفت، لطیفة الجمهور. حماس للمملكة                  الموسیقي
على الجمهور سیطربان لمنور وأسماء عمور حاتم أما ماي. 20 إلى 12 من سال منصة على حفالت سیحیون والداودي كمال                      عصام

 منصة النهضة یوم الجمعة 19 ماي.
 

اشتهرت والتي األجیال من العدید أغانیها طبعت التي رأفت، لطیفة المغربیة الدیفا مع استثنائي حفل إحیاء ستشهد االفتتاحیة                    األمسیة
بفضل المغربیة األغنیة جائزة على 1985 سنة وحصلت الحب" "موال بعنوان أغانیها أول سجلت عندما الثمانینات سنوات بدایة                    في
عشراني" یا و"یاهلي هللا" و"الحمد "مغیارة" مثل خالدة أغاني بفضل بامتیاز المغربیة لألغنیة وجها لطیفة تعتبر "خویي".                   أغنیتها

  و"أنا فعارك یا یما". وبفضل أغاني لطیفة رأفت اكتشفت الدول العربیة الدارجة المغربیة وجمالیتها.
 

 
160 من أزید الساعة لحد كتبت حیث األمازیغیة األغنیة في مدرسة التي تبعمرانت فاطمة الفنانة المنصة، ماي، 13 یوم                     وستعتلي،
بنواحي إدوشقرا، قبیلة سالم بإد ازدادت فاطمة الرایسة األمازیغیة. الهویة عن للدفاع الطابوهات كل فاطمة الرایسة وكسرت                   قصیدة.
األساتذة أكبر ید على تكونت تقطنها. كانت التي بالقریة األرض في تشتغل كانت عندما الجماعي والرقص الغناء أحبت                    إفران.

  كالرایس موالي محمد بلفقیه الذي ساعدها في إنتاج أول ألبومها سنة 1985.
 
 



 
 

 

 
 

الكبیر بالقصر ازداد الذي القصري، حمید المبدع الفنان حضور خالل من الكناویة باأللوان الجمهور ستتحف ماي 15 اإلثنین                    أمسیة
من السابعة سن في تكون وشعبیة. شهرة األكثر المعلمین أبرز أحد منه یجعل ما نادرة، وكاریزما الفریدة صوته بنبرة مشهور                      وهو
حفالت یحیي حیث والخارج بالمغرب واسعین وإقبال بشهرة القصري حمید یحظى ستیتو. الواحد عبد والمعلم علوان المعلم                   طرف

  منتظمة مع فنانین أمریكیین وأوروبیین. مكنته موهبته من مزج إیقاعات كناوة الخاصة بشمال وجنوب المغرب.
 
النساء ومن المغربي الشعبي الفن نجوم أهم من وتعد بأغانیها. سال منصة لتلهب الداودیة زینة على الدور یحین ماي، 16                      الثالثاء
حدود اسمها تجاوز حیث آخر إلى نجاح من الداودیة زینة تنتقل الكمان، على الرائع عزفها وبفضل العیطة. فن یغنون الالئي                      القالئل
الفنانة هذه أطلقت مفرحة. وأنغام صادقة بكلمات تتمیز التي والغنیة المتنوعة أغانیها أداء بفضل الجمهور الداودیة وتسحر                   المغرب.

 مؤخرا العدید من األغاني مثل "عطیني صاكي" و"روندیفو" التي تعاونت فیها مع "دیدجي فان".
 
 
موهبة ماي. 17 األربعاء سال منصة على سهرتها شرف سعیدة إحیاء خالل من األخرى هي حاضرة ستكون الجنوب                    موسیقى
األولى بالقناة كصحفیة مسیرتها العیون مدینة من القادمة الفنانة هذه استهلت نوعیهما. من فریدین الصحراویة الدیفا هذه                   وصوت
والتظاهرات المهرجانات من العدید في نجمها وسطع لكم'. 'السهرة وبرنامج دوزیم قناة خالل من شهرة كسب من تمكنت                    اإلسبانیة.
كما رائعة صحراویة أغاني شرف سعیدة تمتلك جار'. میشیل 'جون ك المغنیین أشهر مع غّنت مصر. وكذا واألردن ولیبیا                     بالمغرب

 أنها تبرع في األغنیة األمازیغیة والموسیقى المغربیة التقلیدیة.
 

 
 حفالت یوم الخمیس 18 ماي ستحظى بأكبر األسماء المغربیة والفرنسیة في فن الراب. ویتعلق األمر  بدون بیغ والفوین.

 
عندما المغربي. الشباب اهتمامات من قریبة وأغاني الصریح أسلوبه خالل من المغربي الراب فن مؤسسي بین من بیغ" "دون                     یعتبر
خالل من فردیة مسیرة یطلق أن قبل "مافیا" بفرقة عضوا كان شغفه. وعیش الجامعة في دراسته عن التخلي قرر سنة 20 عمره                        كان
بیغ دون یحیي كحل". أو "بیض بعنوان الثاني ألبومه أصدر 2009 سنة في باهرا. نجاحا حقق الذي الموت" حتى "مغاربة                      ألبوم

 بالتوازي مع هذا سهرات بالعدید من المهرجانات وینقل غنى الراب المغربي ألوروبا والشرق األوسط.
 
من أكثر الموسیقى استرعته بترابس. 1981 سنة ازداد فرنسي 'الراب' ألسلوب مغربي فرنسي مغني هو (العوني)، الفوین،                   أما
بترابس. الحساسة لألحیاء كوسیط واشتغل "سوني". مع 2003 سنة عقدا وقع سنة. 14 یتجاوز ال وسنه عنها انقطع التي                     الدراسة
أصدر 2009 سنة وفي ، سنوات بثالث ذلك بعد روتور" "الي الثاني وألبومه سون" أو "بوري 2004 سنة في األول ألبومه                       أصدر
فنانین مع یتعاون كما "میكستاب" شرائط عدة الفنان هذا یصدر ذهبیتین. أسطوانتین حصد الذي روبیر" مي بعنوان ناجحا                    ألبوما

 عالمیین من خالل عالمته الخاصة باإلنتاج "بانلیوه سال".
 
من العدید أصدر "مازاغان". لمجموعة سابقا قائدا وكان كمال. عصام والملحن الكلمات وكاتب المغني سیحیي ماي، 19                   الجمعة
فیها تعاون التي الباس" "دیما أغنیة وكذا أیلي، وأیلي حیاني" و"دادا و"أالباس" و"زینة" و"فابور" "دنیا" كأغنیة الناجحة                   األغاني
اإلعالم وسائل طرف من دعوته تتم المغربیة. والثقافة الشعبیة الموسیقى بتحدیث كثیرا عصام یهتم خالد. والشاب ریدوان                   مع

  والجمعیات والمدارس والجامعات لحث الشباب على المضي قدما وتنمیة مواهبهم.
 

 وفي السهرة الختامیة، سیضرب الجمهور موعدا مع الموسیقى الشعبیة المغربیة مع المطرب والملحن عبد اهللا الداودي.
"عیطة ألبوم وسجل الكمان على العزف إتقان تعلم الواسع. بابه من مبكرًا المغربیة والتقلیدیة الشعبیة الموسیقى عالم دخل الفنان                     هذا
نجمًا فأصبح الوطنیة اإلعالم وسائل بإشادة وحظي حارًا استقباًال الجمهور له وخصص النظیر، منقطع بنجاح حظي الذي                   داودیة"
المغربیة األغنیة یمثل كما وخارجه، المغرب في الحفالت من العدید وأحیى ألبوم، 100 هذا یومنا إلى أصدر منازع. دون                     مشهورًا

  الشعبیة أحسن تمثیل.



 
 

 

 
الموهوب المطرب و لمنور أسماء الشجي الصوت مع ماي 19 الجمعة یوم موعد على سیكون فالجمهور النهضة، منصة على                     أما

 حاتم عمور.
 

 أسماء لمنور فدخلت الساحة الفنیة سنة 1995. عندما كانت  تغني في برنامج أنغام من إنتاج اإلذاعة الوطنیة.ضاعفت  أسماء لمنور
 من أنشطتها  وقدمت صوتها لمختلف موسیقى  االفالم المغربیة. لكن موهبتها الغنائیة برزت أكثر في مصر . وفتحت لها أوبرا

 القاهرة أبوابها في سنة 2002. وأصدرت بعد ذلك  أولى ألبوماتها "وناري". في سنة 2004 سجلت دویتو مع الفنان كاظم الساهر
 بأغنیة "أشكو أیاما" ووقعت أسماء مع روتانا وأصدرت في 2008 ألبوم "من هنا لبكرى". ثالث ألبوم تم إصداره في سنة 2009،

 لتغني  في دویتو مع كاظم الساهر أغنیة "المحكمة" وراشد الماجد أغنیة خاینة. وتم إصدار رابع ألبوماتها في سنة 2010.
 

فیها تعاون والتي مرة" "وال أغانیه أولى سجل دوزیم. استودیو من الخامسة الدورة في نجاحه عقب مشواره انطلق عمور حاتم                      أما
لإلنتاج شركة مع عقدا حاتم وقع ،2007 سنة في باهرا. نجاحا القى "قولي" ألبوماته أولى خوري. مروان اللبناني الموسیقي                     مع
في ثم مصر، في أوال ككومیدي، خطواته أولى خطا ذلك، مع بالموازاة "شابة". الثاني ألبومه إطالق أجل من الفن" "عالم                      المصري
األغاني من العدید أضاف ذلك، عقب المسلسل. نفس جینیرك أیضا حاتم أدى كما .2009 سنة في بالدي"، "بنت مغربیة                     سلسلة

 لرصیده الفني: دابا دابا، مغاربة، ناداني حضنك، یمشي الحال، سهرتنا مغربیة، في بالي، عالوة على ألبوم في طور اإلعداد.
 

 
 معلومات مفیدة:

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

 لطیفة رأفت  ستحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 12 ماي 2017
 فاطمة تبعمرانت  ستحیي حفال على منصة سال  یوم السبت 13 ماي 2017

 حمید القصري  سیحیي حفال على منصة سال  یوم االثنین 15 ماي 2017
 زینة الداودیة  ستحیي حفال على منصة سال  یوم الثالثاء 16 ماي 2017

 سعیدة شرف  ستحیي حفال على منصة سال  یوم األربعاء 17 ماي 2017
 دون بیغ  سیحیي حفال على منصة سال  یوم الخمیس 18 ماي 2017
 الفوین  سیحیي حفال على منصة سال  یوم الخمیس 18 ماي 2017

 عصام كمال  سیحیي حفال على منصة سال  یوم الجمعة 19 ماي 2017
 عبد اهللا الداودي  سیحیي حفال على منصة سال  یوم السبت 20 ماي 2017

 أسماء لمنور  ستحیي حفال على منصة النهضة  یوم الجمعة 19 ماي  2017
 حاتم عمور  سیحیي حفال على منصة النهضة  یوم الجمعة 19 ماي  2017

 
 
 

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



 
 

 

 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.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


