
 
 
 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 

 
 ذو ویكاند وكرونیكس

 مروان خوري، سعد رمضان

  الدوزي وبابیلون

 

 أبرز األسماء وأروع األنغام من أنماط موسیقیة متعددة تضرب لكم موعدا بموازین

 

 

  الرباط، 13 ماي  2018:

 

محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت المنظم العالم، إیقاعات موازین مهرجان              یسعد

والمسرح النهضة بورقراق، السویسي"، إم إل "أو لمنصات بالنسبة برمجته بقیة عن اإلعالن               السادس،

 الوطني محمد الخامس.

 

حین في غنائیا، حفال كرونكس الجامیكي الفنان إحیاء یونیو، 25 االثنین یوم بورقراق، منصة                ستشهد

المغنیین كال ویشتهر ویكاند . ذو الكندي المبدع یونیو 29 الجمعة یوم السویسي منصة               سیعتلي

  بعروضهما الرائعة التي ترحل بعشاقهما في عوالم ال تقاوم، تنفرد بقوة األداء وحیویة األسلوب.

 

سیحیي كما یونیو، 23 یوم النهضة، منصة جمهور خوري ومروان رمضان سعد اللبنانیین               وسیطرب

 المغني المغربي الدوزي بالمنصة ذاتها حفال غیر مسبوق یوم 2 یونیو.

 وبالمسرح الوطني محمد الخامس ستصدح أنغام الفرقة الجزائریة  بابیلون  وذلك یوم األحد 24 یونیو.

 

 



 
 
 

حفل في الضوء دائرة في كنغستون أنغام ستكون بجامایكا، مرورا المتحدة الوالیات إلى المغرب                من

واسمه الفنان هذا وولد رقراق، أبي منصة على یونیو، 25 االثنین یوم كرونیكس، مع مسبوق غیر                  آخر

،2012 سنة الریغي ساحة على المغني هذا وبرز الجامایكیة، العاصمة شرق نوغتون، مایك               جمار

لـ الشهیر شو" "تونایت برنامج في ظهوره تاله تریبل"، أند "درید إطالق مع عامین بعد تألق                  حیث

عام في الصادر "كرنولوجي" ألبومه ذلك، على والدلیل كبیر. بشكل شعبیته قفزت الذي فالون،                جیمي

وریًثا یعتبر الذي كرونیكس ویواصل المتحدة. الوالیات في األول المركز في صنف والذي ،2017              

في الكبرى الغناء منصات یعتلي جعله الذي الناجح الفني مساره سبیر، وبورنینغ مارلي لبوب                جدیًرا

 جمیع أنحاء العالم:  كواشیال، كالستونبوري، فوجي روك،....والیوم بموازین.

 

 یوم الجمعة 29 یونیو، على منصة "أو إل إم السویسي"، ستكون المفاجأة كبیرة مع  ذو ویكاند ، واسمه

 أبیل تیسفیي، الفنان الحائز على أربعة وعشرین جائزة بما في ذلك أربع جوائز غرامي وثمانیة بیلبورد.

 ویحظى هذا الكندي البالغ من العمر 28 عاًما بإقبال كبیر، حیث استطاع في غضون ثالث سنوات

 الحصول على شهرة استثنائیة، إذ تمكن من صیاغة مسار غیر مسبوق في عالم من األنغام المتأرجحة

 بین الفانك واإللكترو والـ إر أند بي والراب. منذ ألبومه الثاني "بیوتي بیهاند دو میدنیس"، الصادر سنة

 2015 ، یزحزح هذا المغني والمنتج من أصل إثیوبي القوانین ویتابع إبداعه مع دافت بانك والنا دیل

 ري ولیدي غاغا وویز خلیفة، وكذلك كندریك المار، الذي أنجز برفقته أغنیة "براي فور مي" ألحدث

 بلوكبوستر "بالك بانتر". كما سیشهد حفله، الذي یعد بأن یكون استثنائیًا، أداء أغنیته "ماي دیر

 میالنكولي" التي انطلق تسویقها في مارس 2018.

 

المغني هذا رمضان . سعد الصاعد اللبناني النجم یونیو، 23 السبت یوم النهضة، منصة               وستستضیف

ولد الخشبة. على المتألق وحضوره الممیز صوته بفضل الجمهور بشغف یحظى أن في نجح                الشاب

المبدع هذا تعلم غطاس. سوزان المغنیة ابن وهو لبنان، في بیرغا قریة في 1986 سنة                 رمضان

قبل الفندقة دراسة رمضان سعد بدأ بالفن. تنضح بیئة من لینهل الثامنة سن منذ البیانو على                  العزف

وبدء الثالث بالمركز فاز حیث (لبنان)، 5 أكادیمي ستار في مشاركته خالل من الموسیقى في                 االنطالق

 مسیرة فنیة واعدة.

 

 



 
 
 

سیحیي الذي والموضب والملحن المشهور اللبناني المغني خوري مروان مشاركة سیعرف الحفل،              نفس

اشتهر متألق، فني ومسار العدیدة نجاحاته إلى باإلضافة أعماله. بأجمل عشاقه خاللها سیتحف               سهرة

من العدید أنتج وقد عمور. وحاتم الصقلي، كریمة مثل ، مغاربة فنانین مع بتعاونه خوري                 مروان

الرباعي. وصابر كرم ونجوى الرومي ماجدة مثل العربیة الموسیقى سماء في كبیرة ألسماء               األغاني

في بدأت التي الفنیة مسیرته خالل الجوائز من العدید على الموسیقى مجال في السابق الطالب                 حصل

 عام 2000.

 

الدوزي ، المغربي للفنان موسیقیا حفال یونیو، 29 الجمعة المهرجان سیقدم النهضة، بمنصة              ودائما

في مغربي مغني كأفضل 2017 سنة الدوزي وتوج كبیر. بشوق موازین جمهور یترقبها مناسبة                وهي

في الالمعة األسماء أبرز من ویعد األلمانیة، هومبورغ بمدینة أواردس" میوزیك باما "داف               جوائز

 الراي.

لغات بعدة الغناء یمكنه للراي، فنان أصغر بأنه الدوزي ُیعرف ألبوم، عشرة اثنتي من أكثر                 ومع

 (العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة واإلسبانیة والتركیة والهندیة).

 

مجموعة مع یونیو، 24 األحد یوم الجزائریة، الموسیقى ستصدح الوطني، الخامس محمد              بمسرح

  بابیلون .

القیتارة وعازفي والمؤلف، المغني جمال محمد أمین من: تتألف وهي ،2012 سنة الفرقة هذه                تشكلت

(عازف نیهار ورضوان الطبل) (قارع توركى وفؤاد شامي، ورفیق عیادي، ورمزي الهادي،              رحیم

تستلهم حیث الجزائریة، الموسیقى على تضفیها التي الجدیدة باألنغام الفرقة هذه وتتمیز              الباص).

والعربیة األندلسیة التأثیرات بین تمزج و ، المختلفة الجزائریة اإلقلیمیة األنماط من إیقاعاتها               بابیلون

على تبرز جعلتها (2013) "زینا" أول األولى أغنیتها وكانت واإلفریقیة، والشرقیة             والمتوسطیة

 اإلنترنت بشكل كبیر في غضون بضعة أشهر فقط.

 
 

 معلومات مهمة:

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

 



 
 
 

 كرونیكس، منصة بورقراق، االثنین 25 یونیو 2018.

 ذوویكاند ، منصة أو إل إم السویسي، الجمعة 29 یونیو 2018.

 سعد رمضان ، منصة النهضة، السبت 23 یونیو

  مروان الخوري ، منصة النهضة، السبت 23 یونیو

 بابیلون ، المسرح الوطني محمد الخامس، األحد 24 یونیو

 الدوزي ، منصة النهضة، الجمعة 29 یونیو

 

 

 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أحدث 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.

 

 

 


