
 

 
 
 
 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 
 

 بوبا وفارس كرم یأسران  قلوب الجمهور
 
 
 فنان الراب الفرنسي والمغني اللبناني یبهران الجمهور خالل الیوم الخامس من موازین. والحفل الثاني
 لشارل أزنفور بمسرح محمد الخامس الذي امتأل عن آخر شكل لحظة قویة أخرى عرفها المهرجان.

 
 
 

فنه عشاق أسر حیث موازین، مهرجان من الخامس الیوم بوبا المغني تصدر :2017 ماي 17                 الرباط،

  الذین  توافدوا  بأعداد  هائلة على منصة السویسي العالمیة  للقاء  فنانهم  المفضل.

 مع موسیقاه المنفردة والمتوهجة، وأسلوبه الحاد، واصل نجم الراب الفرنسي أكبر نجاحاته التي  أسفرت

  عن حصوله على ثماني  أسطوانات  ذهبیة، وخمس أسطوانات بالتینیة خالل مشواره الفني .

 هذا المغني الذائع الصیت عالمیا، اشتهر بموهبته الفذة، التي سنحت له التعاون مع ب. دیدي، وأكون

 وریان لیسلي، أتحف جمهور المهرجان بتقدیم  عرض سیبقى  بال شك  راسخا  في  أذهان  الذین  حضروا  هذه

 السهرة. وأكدت هتافات وتصفیقات الحاضرین أن الراب الفرنسي كان ومازال أمامه مستقبل زاهر !

 

للمرة أحیى حیث ، التظاهرة لهذه وفیا أضحى مرة، ألول المهرجان استضافه الذي أزنفور                شارل

،92 میالده بعید احتفل الذي الفرنسي المطرب هذا لمعجبیه. إمتاعا الخامس محمد بمسرح حفال                الثانیة

إن" إن "سي قبل من القرن" "فنان لقب على حصل لألغنیة. حیة أسطورة یبقى أن استطاع كیف                   برهن

100 من أزید خالله باع حیث سنة، 70 على امتد فریدا مسارا خاض شارل الفنان ،1988                  سنة

من المئات وحصد فیلما، 80 وصور أغنیة، 1200 وألف ألبوم، 249 وأنجز ، أسطوانة                ملیون

 األسطوانات الذهبیة، والبالتینیة والماسیة.



 

 

 

مزج الذي اللبنانیین، المغنیین أكبر وأحد موازین، لمهرجان الوفي كرم، فارس أحیى النهضة،               وبمنصة

الذي الفنان هذا األخاذة. إیقاعاته عوالم إلى بالجمهور رحل شیقا حفال اللبنانیة، باإلیقاعات الدبكة                بنجاح

الجنوبیة وأمریكا وأسترالیا وكندا، األمریكیة المتحدة بالوالیات وجوالت ألبومات 8 رصیده في              یوجد

هذا نشر في كبیر بشكل ساهمت التي و"نسونجي" و"ریتني" و"التنورة" "شفتها"، نجاحاته، أكبر               أدى

 األسلوب الموسیقي خارج لبنان والتي رددها معه الجمهور طیلة الحفل!

 

في سال. منصة على صدحت التي مواهبه بغنى الجمهور أیضا المغرب فاجأ األمسیة، نفس                خالل

هذا في ممیزین فنانین 3 أحیاه شیق حفل لحضور جاء غفیر وجمهور شعبیة إیقاعات وعلى                 البرنامج،

األغاني أشهر أدوا الذین ستار، وفایف الداودیة، وزینة سرغیني، بحمید األمر ویتعلق الغنائي،               اللون

 الشعبیة بأسلوبهم.

 

لـ المبهر الحضور مع اإلفریقیة بالموسیقى موازین احتفى بأكملها، السمراء القارة إلى المغرب               ومن

بین مزج غنائي بكوكتیل الجمهور حماس ألهبت التي –لندنیة أفرو مجموعة ماشین، ساوند               إیبیبیو

الحضور المجموعة أبهرت رقراق، أبي منصة على والدیسكو. بانك والبوست واإللكترو الیف              الهاي

تمنحه ما أفضل عالم إلى بالجمهور سافر الذي القوي، ویلیامز إینو قائدها وصوت الالفتة،                بأغانیها

 إفریقیا من إیقاعات متنوعة  !

 

أنغام صدحت بعیدة، أصقاع من الموسیقیة التقالید على االنفتاح رمز شالة، وبمنصة الوقت، نفس                وفي

متمكن موسیقي میزكیدا، ماركو االسبانیة: الجزیرة هذه من لفنانین غنائي أداء خالل من               البارلیاریس،

أحد "تشیكویلو" كومیز وخوان البیانو، على العزف في فریدا أسلوبا أسس حیث وأسطورة،               وموهوب

 عازفي القیتارة المبدعین في فن الفالمنكو، وملحن متفرد في عصره .

 وأتحف الثنائي الجمهور بحفل باهر مزج بدقة بین األصالة واإلخالص الكامل للموسیقى.

 

أكبر في عروضا وسال الرباط شوارع في الرابع وللیوم موازین خصص ذلك، على دأب وكما                 وأخیرا،

باخو ومجموعة السیرك، فنون في المتخصصة باند، أسامة المغربیة الفرق أدتها المدینتین              شوارع



 

للرقص بإتقانها المعروفة  والدقة المراكشیة.    عتیقة،

 
 معلومات مفیدة:

 

 الدورة 16 لمهرجان موازین ـ إیقاعات العالم من 12 إلى 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



 

 وهي جمعیة غیر ربحیة تسعى، لمقتضیات ظهیر 15 نونبر 1958،

 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.

 

 

 

 

 

 
 


