
 

 
 
 

 بالغ  صحفي
 

 الدورة  16 لمهرجان  موازین  إیقاعات  العالم
 

 الفنانة دومي لوفاتو الضیفة النجمة بموازین
 

 منصة النهضة وسال تحتفیان بموسیقى المغرب
 

المنتظرة الحفالت وأیضا لوفاتو، دومي األمریكیة للنجمة مبهرا أداء المهرجان من الثامن الیوم               عرف
 للمغنیین المغاربة عصام كمال ورباب فوزیون وفرید غنام وأسماء لمنور وحاتم عمور

 
الثامن، الیوم خالل موازین جمهور المبهر بأدائها لوفاتو دومي النجمة سحرت :2017 ماي 19                الرباط،
حماسیة. وتصفیقات هتافات وسط ورددها أغانیها مع تفاعل والذي حفلتها لحضور غفیرا حج               الذي
في بدایاتها منذ األغاني أكبر من المئات أهدتها التي الحالیة، األمریكیة بالساحة الفنانة هذه اسم                 ویقترن
"هي من ،OLM بمنصة المقاییس بكل ناجحا أداء قدمت لوفاتو دومي الصیت، ذائعة مغنیة .2008               
قبل من المنتجة ألبوماتها أغاني النجمة واصلت كنفیدنت"، بـ مرورا –كین، لنبرو إلى أغین" غو                 روي
في التمثیل لها سبق فقد متعددة النجمة هذه ومواهب مارتین. وماكس الیوت ومیس وتمبالند، كاج،                 توبي

 بریزون بریك وغریس اناتومي.
 
 

مع استثنائیة لبرمجة مسرحا األمسیة نفس خالل كانت الشرقیة، للموسیقى المخصصة النهضة              منصة
الساهر، كاظم مع دویتو في وغنت القاهرة أوبرا مع تعاونت التي لمنور أسماء للمغربیة متعاقب                 أداء
مروان مع اآلخر هو سجل والذي دوزیم، استودیو من الخامسة الدورة لقب على الحاصل عمور                 وحاتم

 خوري وخطا أولى خطواته كممثل بمصر ثم في سلسلة بنت بالدي.
 

ورباب مازاكان، لفرقة السابق القائد كمال، عصام كل أبهر حیث سال وبمنصة وأبدا، دائما المغرب                 من
التقلیدیة واألغاني األمازیغي األسلوب بین تمزج موسیقیة ألوان بفضل الجمهور غنام وفرید              فوزیون

 لسوس والموسیقى القرویة. لتكون النتیجة أداء غیر منسي وجمهور متفاعل ومنبهر بموهبتهم.
 

تذكر التي روز، كالیبسو للمغنیة الكرنافاالت موسیقى مع موعدا الجمهور ضرب رقراق، أبي               وبمنصة
قویا انطباعا خلفت والتي ،1970 سنوات منذ رمزا أصبحت حیث طوباغو، وألوان الكارییبي               بشواطئ
وصوت بطاقتها الفن سماء في ساطعة سنة 40 من أزید منذ العالم جالت التي الفنانة هذه الجمهور،                   لدى

 مخملي خول لها الحصول بدون منازع على لقب "ملكة الكالیبسو".
 

بارسیل خوسي أبهر حیث للفالمینكو، الساحرة اإلیقاعات على الخامس محمد مسرح عرف              وعاش
في انطلق الذي وهو األستاذ، الفنان بكوریغرافیا الجمهور والفالمنكو اإلسباني الرقص في              وفرقته
وایزابیل رومیرو، وباكو فاركاس، مارتن مع تكوینه في لیشرع 13 سن منذ األندلسي الفلكلوري                الرقص

 كوینترو، وبیدرو أزورین وخوسي غرانیرو في سنة16.



 

 
 

المشعل حملوا الذین الفنانین من جدید جیل من المكونة ساوداج فرقة أتحفت األثري، الموقع                بشالة
للموسیقى الحفالت أكبر في الثالثي المندفع واإلیقاع البلوري صوتهم تموقع رهان في ونجحوا               مالویا،
الجمهور المسافر كینتي الشاب فاجأ واألوروبیة، الغربیة وإفریقیا الجنوبیة بالتأثیرات مشبع             العالمیة.
ماري المغنیة بكاریزما وتأثره وأجداده لتاریخه وفاءه یعكس الذي وغنائه الصوتي، انصهاره              بنضج

 النفروي.
 
 

البرمجة من الثاني الشق مع موعدا للجمهور موازین ضرب بذلك، العادة جرت وكما               وأخیرا،
الالمحدود بإبداعها العاصمة سكان المغرب" "طبول فرقة أتحفت وهكذا الشارع، لعروض             المخصصة

 وكذل فرقة كازا فییستا التي قدمت عرضا شیقا یمزج بین الرقص والكوریغرافیا.
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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

 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 .

 

 

 
 


