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 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
  
 

 
 ملحم زین، رویدا عطیة، أمیر دندن، ووائل جسار في موازین

 
 

 أجمل  أصوات  لبنان  وسوريا  وفلسطین  في  منصة  النھضة
  
 
  
الملك الجالبة لصاحب السامیة الرعایة تحت المنظم العالم، إیقاعات موازین مهرجان یستضیف :2018 أبریل 3                 الرباط،

 محمد السادس، في  دورته 17، أربعة من ألمع أسماء  الموسیقى العربیة:
 ـ اللبناني ملحم زین سیتألق كما عود عشاقه في لیلة األحد 24 یونیو متبوعا بالمغنیة السوریة رویدا عطیة

 ـ الفلسطیني أمیر دندن والفنان اللبناني الكبیر وائل جسار سیتحفان الجمهور في حفل شیق یوم الثالثاء 26 یونیو.
 
 
هذا ویعتبر التقلیدیة. اللبنانیة األنغام إیقاع على حفل في النهضة منصة جمهور "الرایس"، بـ الملقب زین ملحم                   سیتحف
اللي "الجرح آخرها هذا یومنا إلى ألبومات 5 زین ملحم وأصدر شهرا، األكثر "الطرب" أصوات أبرز بین من                    الفنان
والفانك البوب من رومیكس مع الفلكلور، من المستوحاة األغاني من تشكیلة الفنان ویقدم .2017 یونیو خالل                  بعدو"

 لألغنیة الشعبیة اللبنانیة.
  
في الثانیة الرتبة على حازت بعدما الفنانة هذه نجم وسطع یونیو. 24 األحد سهرة عطیة رویدا  السوریة الفنانة                    وستحیي
هذه تتمیز العرب. الفنانین من الجدید الجیل إلى عطیة رویدا وتنتمي ،(2003 العربیة (النسخة ستار" "سوبیر                  برنامج
اللبناني مثل المشهورین الملحنین مع رویدة وتعاونت تتعاون العود. عزف في الكاملة وبراعتها القوي بصوتها                 الفنانة
وردة أغاني آخر بتألیف قام (الذي الشرنوبي صالح المصري الملحن أو الصافي، ودیع المطرب أو ، الدین شمس                    عماد
 الجزائریة). وتتوفر الفنانة في رصیدها على 4 ألبومات كما قدمت بنجاح العدید من الحفالت في العدید من الدول العربیة.

 
من عائلة من المنحدر دندن وتمیز جسار . وائل واللبناني دندن أمیر  الفلسطیني الفنانین سیجمع یونیو، 26 الثالثاء                   حفل
بفلسطین، الموسیقى دار في سنة 27 العمر من البلغ الشاب الفنان هذا ودرس آیدول. أراب لـ الرابع الموسم خالل                     الفنانین

 حیث تعلم الغناء والعزف على آلة العود. وقد أطلق مؤخرا أغنیتین جدیدتین "سكر كالمك" و"یا بطل".
 

ویتمیز للتقالید. المتمیزة.واحترامه بأغانیه الغنائي النجم هذا ویشتهر جسار . وائل اللبناني الفنان المنصة بعده                وسیعتلي
ألبومه ویعتبر ألبوما. 13 من وأزید الدینیة األغاني من اثنین ألبومین الفنان وأصدر استثنائي. وصوت فرید                  بأسلوب

  "توعدي لیه" األلبوم األكثر نجاحا في مسیرته.
 

 معلومات مفیدة:
 

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 22 إلى 30 یونیو 2018.
 

 حفل ملحم زین ـ منصة النهضة ـ األحد 24 یونیو 2018
 حفل رویدا عطیة ـ منصة النهضة ـ األحد 24 یونیو

 حفل أمیر دندن ـ منصة النهضة ـ الثالثاء 26 یونیو 2018



 
 حفل وائل جسار ـ منصة النهضة ـالثالثاء  26 یونیو 2018

 
 
 

 
 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، 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 "مغرب الثقافات" خالل 2001، 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.
 
 
 
 
 


