
 

 
 
 
 
 

 
 بالغ صحفي

 
 الدورة 16 من مهرجان موازین إیقاعات  العالم

 
 

 

 دیدجي سنایك ونجوى كرم یبهران الجمهور
 
 

OLM الشاب خالد، الضیف المفاجأة، بمنصة 
 

 الظاهرة في ساحة فن اإللكترو والنجمة اللبنانیة یلهبان حماس الجمهور خالل الیوم السادس من

 موازین، الذي احتفى بموسیقى جنوب المغرب.

 
 

 

الجوائز بحصد المعروف سنایك، دیدجي العالمي النجم وّقع :2017 ماي 17             الرباط،

ذیس بورن أللبوم متعاون كمنتج لعمله 2011 سنة في غرامي جائزة أول منذ               والشهادات

على بتا األكثر واألغنیة ،2015 صیف أغنیة أون، لین بأغنیة مرورا غاغا، لیدي لـ                واي

دانس/الكترونیك بیلبورد طوب في 1 الرقم "أونكور"، ألبوم آخر غایة إلى             "سبوتیفاي،

مهرجان فعالیات من السادس الیوم خالل استثنائي حفل على (وّقع) ،..2016 سنة              ألبوم

  موازین.

موسیقى في الظاهرة الفنان قبل من باحتفاء حظي أنه بما المكان، في الجمهور یخطئ                ولم

ألیسیا، مثل الغناء عالم في الفنیة األسماء أكبر مع تعاونه من ضاعف الذي               االلكترو،

 وكاناي ویست، وألونا جورج، وماجور الزر ولیل جون.



 

سیبقى الذي الحفل، هذا الحضور     ومامیز هو بالذاكرة     موشوما

حیث سنایك، دیدجي شرف ضیف .OLM السویسي منصة على خالد للشاب             المفاجئ

 ألقى أغنیتین رددهما الجمهور معه بحفاوة ، وهما "دیدي" و"عبد القادر".

 

الكبرى عودتها فبصمت العربیة" األغنیة "شمس بـ والملقبة كرم، نجوى النجمة             أما

أزید باعت التي اللبنانیة، المطربة أتحفت الجمهور، وتصفیقات هتافات فتْحَت            لموازین،

األذهان في خالدا سیبقى النهضة منصة على بحفل الحضور أسطوانة، ملیون 60              من

 حیث أدت أجمل أغانیها.

 

الصوت الكتشاف موعد الخامس محمد بمسرح الحاضر للجمهور كان الوقت، نفس             وفي

من بالقرب والدتها سنحت التي ،2011 منذ بالبیرو الثقافة وزیرة باكا، لسوزانا              المذهل

بجبال الخاصة الثقافات: من العدید ملتقى في أظافرها نعومة منذ نفسها تجد أن ،                لیما،

على الوضعیة هذه انعكست التأثیرات، هذه مفترق وفي واإلسبانیة. واإلفریقیة            األندیز

الموسیقیة واآلالت اإلفریقیة، وٌاإلیقاعات اإلسبانیة، القیثارة بیت تجمع التي           موسیقاها

أداؤها الجنوبیة. بأمریكا للسود الشعبیة بالثقافة وتحتفي األندیز. جبال في            لمستعملة

 االستثنائي حظي بحفاوة استقبال من قبل الجمهور الحاضر في الحفل.

 

الضوء الجنوب موسیقى برمجة سلطت إذ القاعدة، عن تخرج لم األخرى هي سال               منصة

التي العیون من أصلها المرواني، باتول نساء، ثالث منهم اعتیادیین غیر فنانین أربع               على

الذكور، على فقط مقتصرة السابق في تأدیته كان الذي الحساني الطرب في ثورة               أحدثت

مبنى النرویج، في كوزموبولیتان مثل مرموقة منصات على غنت التي طالل             ورشیدة

مع المنصة تقاسمت التي شرف وسعیدة سویسرا، في األمم قصر في أو فرنسا في                الكابیتول

إحیاء أیضا سال منصة شهدت كما جار. میشل جون مثل عالمیا الصیت ذائعي               فنانین

الشرقاني، أحمد والملحن والموضب الغناء في البروفیسور یقودها التي الشرقاني            أوركسترا



 

 لحفل شیق.

 

كما ملتزم راب فنان بالوجي، بصم رقراق، أبي بمنصة حصریة، وأنغام إیقاعات              على

هذا الجمهور. بإعجاب حظي صاخبا حفال أحیى و موازین في األولى مشاركته              داندي،

وممثل وكومیدي وسیناریست كلمات وكاتب وملحن شاعر فهو المواهب، المتعدد            الفنان

ملیئا حفال قدم الرابعة، سن منذ ببلجیكا والمقیم بالكونغو المولود ومصمم             وومخرج

والفانك (سول أمریكیة واألفرو التقلیدیة الموسیقى بین مزج حیث والتأثیرات            باألنغام

 والجاز) المكتشفة عبر ثقافة تقنیة ترمیز الموسیقى وااللكترونیك.

 

الفرنسیة األصول ذات غراند، إلها ألهبت العالم، جزر موسیقى تكریم فضاء             وبشالة،

والفنانة غنائها أسلوب في هولیداي" "بیلي الفنانة كثیرا تشبه التي المتألقة             البرازیلیة

وحضورها الرنان صوتها بنبرة الجمهور اإلیقاع، في وحسها طاقتها في ماریا"             "تانیا

إلى نوفا" "البوصا من ریبرتوارها خالل من بالجمهور ذهبت حیث المنصة، على              الالفت

قلب إلى رائعة رحلة في طفولتها، بصمت التي والدها ألحان عبر المعاصرة              اإلیقاعات

 جذورها البرازیلیة.

 

 

 وأخیرا، وكما جرت الهادة بذلك، ضرب موازین للجمهور موعدا مع الشق الثاني من

 البرمجة المخصصة لعروض الشارع، وهكذا أتحفت فرقة "طبول المغرب" سكان

 العاصمة بإبداعها الالمحدود وكذل فرقة كاظا فییستا التي قدمت عرضا شیقا یمزج بین

 الرقص والعاب البهلوانیة.

 

 معلومات مفیدة:
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 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



 

 المهمة  النبیلة   عبر  إطالق   " مهرجان مغرب  الثقافات  على  ترسیخ   هذه

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

 التشكیلیة،  والحفالت  الموسیقیة  والفنیة .

 

 

 

 

 
 


