
 

 

 

 

 بالغ صحفي

 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 

 النجمان نیك جوناس وتامر حسني یلهبان الجمهور

 الفوین ودون بیغ وماسطا فلو یحتفون بالراب المغربي
 

 الیوم السابع من المهرجان تمیز بحفالت استثنائیة إلیقونتي األغنیة األمریكیة والمصریة، والثالثي

 المبهر الذي احتفل بالموسیقى الحضریة بالمغرب

 

قائد مع موعدا موازین مهرجان من السابع الیوم خالل الجمهور ضرب :2017 ماي 18                الرباط،

أن بما أمله یخب ولم كبیر، بشوق الحضور انتظره الذي براذر، جوناس الشهیرة الموسیقیة                الفرقة

الفنان وهذا بالمغرب. األول عرضه خالل من السویسي إم إل أو منصة ألهب جوناس جیري                 نیكوالس

أدى لبرودواي، الموسیقیة الكومیدیا عالم إلى مبكرة سن في أدخلته التي للموسیقى، نفسه وهب                الذي

إعادة تم الذي كومبلیكایتد ووز ییر "الست األخیر، ألبومه أغاني أنجح وأیضا الناجحة أغانیه                أولى

 إنتاجه من قبل ماكس مارتن، وشیلباك و ماتمان و روبن.

 

 تامر حسني المغني المصري الوفي لموازین، خلف هو اآلخر بصمته في الیوم السابع من المهرجان.

 وسافر  تامر حسني المغني والملحن والمخرج الملقب بأمیر األغنیة الشبابیة، بجمهور منصة النهضة

 إلى عوالم اإلیقاعات الساحرة، من خالل أفضل أغانیه المنتقاة من ألبوماته 16. وكان هذا الحفل  لحظة

 قویة أكدت مرة أخرى أن هذا الفنان الذي تعاون مع كوینسي جونس وبیتبول وآكون وسنوب دوغ،

 وكذلك شاغي، یعتبر وجها ال محید عنه في الموسیقى العربیة بالعالم.

مجال في المغربیة المواهب أبرز من ثالثة فلو، وماسطا بیغ ودون الفوین، اعتالها التي سال،                 وبمنصة

حیث المغربیة، الموسیقیة األلوان لكل مهرجان هو موازین أن أخرى مرة تأكد الحضریة،               الموسیقى



 

عرضا وقدموا سهرة هؤالء   لن ینسى، ما یؤكد     أحیى

 

 

صدح الخامس، محمد مسرح ففي تونس. نحو موسیقي سفر إلى الجمهور موازین دعا المملكة،                ومن

حباله والشرقیة. التونسیة التقلیدیة للموسیقى وحبه المرهف حسه عن كشف الذي بوشناق لطفي               صوت

 الصوتیة وتقنیاته في األداء جعلت منه مطربا ال مثیل له، ودفعت به لبلوغ المثالیة وقمة المجد الفني.

 

الفرید الصوت صاحب طوماس. بات مع األمسیة نفس خالل موعدا الجمهور ضرب دائما               وبإفریقیا

أكبر منه جعل ذلك كل توي، وأشانتي فانتي لهجات من المستوحاة والترنیمات والرخیم               والناعم

 األصوات بغانا.

منصة اعتلى هایالیف، في أسطورة الیوم یعد و تایلور ایبو مع عدیدة مرات تعاون الذي المغني                  هذا

موسیقیة آالت بین التواصلیة بالطاقة یفیضون كواشیبو فرقة من شباب موسیقیین صحبة رقراق               أبي

 وأغاني  جوهریة.

 

 

سهرة صلب في األطلسي، من األخرى الضفة في الواقعة المارتنیك لجزز الموسیقي الفن               وكان

بالحضور رحلت التي غونیس ستیال والراقصة المغنیة أحیت إذ شالة. التاریخي الموقع بقلب               استثنائیة

الجمهور سحر وقوي، وسخي غني بصوت ایس" دي "مورن لـ السامریة للقرى القدیمة اإلیقاعات                إلى

 الحاضر الذي تفاعل مع فنها.

 

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

المهرجان من السابع الیوم خالل المغرب" "طبول فرقة أتحفت وهكذا الشارع، لعروض              المخصصة

الرقص بین یمزج شیقا عرضا قدمت التي فییستا كازا فرقة وكذل الالمحدود بإبداعها العاصمة                سكان

 والكوریغرافیا.

 

 معلومات مفیدة:

 



 

 إیقاعات العالم من 12 إلى 20 ماي الدورة 16 لمهرجان موازین ـ

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.



 

 

 

 

 


