
 
 
 

 
 بالغ صحفي

 
 الدورة 17 لمهرجان موازین – إیقاعات العالم

 
 

 
 یوم ثان استثنائي من توقیع فرانش مونتانا وهبة طوجي !

 
 
 

ضرب إذ العالم موسیقى خالل من سفره العالم إیقاعات موازین واصل باهر، افتتاح بعد :2018 یونیو 23                   الرباط،
بفرانش والمعروف الملقب خربوش، كریم المهرجان: أوفیاء أحد أحیاه استثنائي، حفل مع موعدا للجمهور                المهرجان
التعاون له سبق ! الجمهور ذاكرة في موشوما سیبقى أداء السویسي منصة على قدم بالرباط ولد الذي الفنان هذا                     مونتانا.
الفنان ومیو، وسكارفایس دوغ وسنوب میناج نیكي وأیضا واین ولیل روس ریك درایك، منهم الراب فناني أكبر                   مع

 األسطورة في الساحة الفنیة للراب نجح ، بطریقته وأسلوبه المتفرد، في إمتاع الجمهور ومعجبیه.
 

وملحن مغني ! رمضان وسعد خوري مروان للبنانیین الممتع األداء كان الثاني الیوم من القویة اللحظات بین                   ومن
صابر وأیضا كرم ونجوى الرومي، ماجدة مثل للفنانین األغاني من العدید أنتج خوري مروان الصیت، ذائع                  وموضب
یتمتع التي الفریدة والكاریزما الرخیم صوته بفضل الجمهور إعجاب یستقطب كیف عرف رمضان سعد بدوره                 الرباعي.
الحضور أبهر الذي ، خالد اللشاب المفاجئ الوصول مع مجدها أوج في كانت التي الشرقیة للموسیقى كبرى لحظة                    بها.

."C’est La Vie بأغنیته 
 
 
 

هذه أسرت حیث الغني. رصیدها من مختارات من باقة للحضور طوجي هبة قدمت الخامس، محمد الوطني                  بالمسرح
الكومیدیا منتجو 2016 سنة اختارها والتي ، بالفرنسیة الناطقة البلدان جمیع وفي األوسط الشرق في منازع بدون                   النجمة

  الموسیقیة "نوتر دام دو باریس" لتجسد دور إیزمیرالدا، الجمهور بصوتها الفاتن وأمتعته بأدائها المتمیز.
 

مالي. من سانغاري أومو الجمیلة رقراق، أبي اإلفریقي، للون المخصصة المنصة اعتالء شهد موازین، من الثاني                  الیوم
التي وأنغامها بصمتها خالل من قناعاتها عن بامتیاز النجمة عبرت حیث الغربیین، الفنانین أشهر بین من مالیة                   مغنیة

 جعلت منها أیقونة للموسیقى األفریقیة في العالم.
 
 
 

مغنیة العروسي، نادیة صاعدة: أسماء لثالث حفالت شهدت سال منصة أن بما ذلك، عن بمعزل المغربیة األغنیة تبق                    ولم
ابتسام ثم التلفاز، على العروض من العدید في بانتظام یشارك الذي سلطان بدر والفنان "الغرسیفي"، باألسلوب                  متأثرة

 تسكت مغنیة أصلها من فاس التي استطاعت جذب االنتباه خالل مشاركتها ببرنامج أراب آیدول وستار أكادیمي.
 
 

الخمس القارات من التقلیدیة األرصدة أكبر من ونهل إبداعا، األكثر التولیفات حدود تخطى فموازین شيء! كل لیس                   وهذا
من الثاني الیوم عرف الغیتار" إلى السیتار التار، من " موضوع وحول شالة. الرائع، بالموقع جدید موسیقي إبداع                    مع
التقلیدیة لألغاني كبیر ومترجم إیران في الوطنیة األوركسترا في سابق منفرد عازف غرباني، ألیریزا مشاركة                 المهرجان

 الفارسیة الكالسیكیة.
 

 



 
 
 

تم فرقة سوالي" دو "غروب عروض مع المغربیة والفرق المجموعات إیقاع على الرباط مدینة شوارع عاشت                  وأخیرا،
على المشي فن یتقنون ممن و األكروبات في متخصصین من وتتألف سال من شباب فنانین قبل من 2012 سنة                     تأسیسها
تم التي بویز، تایمین فرقة قدمت كذلك شمسي. لسیرك الوطنیة المدرسة في تكوین من استفادوا كلهم الطویلة،                   السیقان

 تأسیسها بسال عرضها بمشاركة العشرات من العازفین على أنغام السامبا والهیب هوب والسالسا والهاوس والشعبي.
 
 
 

 معلومات مفیدة:
 

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

 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.
 
 

 

 


