
 
 
 

 
 بالغ صحفي

 
 

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 
 "سبایس كوبوي" لـ جامیروكواي تلهب حماس الجمهور

 
 
 
 
ملیئا الموسیقي أداءه یكون بأن وعدنا جامیروكواي بالمغرب، له حفل ألول بالنسبة : 2018 یونیو 24                  الرباط،
قدم حیث وعوده، بكل أوفى مباع، ألبوم ملیون 35 من أزید صاحب البریطاني الفنان تحقیقه. تم رهان وهو                    باألحاسیس.
جامیروكواي أدى ونصف، ساعة من أزید وخالل عشاقه. ذاكرة في موشوما سیظل السویسي منصة على احتفالیا                  عرضا
بجمهور السفر في الفنان هذا نجح وبالفعل، غیرل"، و"كوسمیك كوبوي" و"سبایس لیرن؟" غونا یو "وین أغانیه،                  أفضل

 متعطش للقائه في رحاب أنغام الفانك والغروف والبوب واإللكترو.
 
 
اللبنانیة األصوات من واحدا یعد الذي "الریس" بـ الملقب زین ملحم الفنان اعتالء النهضة منصة شهدت ذلك،                   وقبل
بوب من رومیكس مع الفولكلور، من المستوحاة أغانیه من مختارات كبیرة بموهبة الفنان قدم حیث تقدیرا. األكثر                   للطرب
على حصولها بعد مشهورة أضحت التي عطیة، رویدة السوریة ذلك بعد وتلته األوسط. للشرق الشعبیة لألغاني                  والفانك

  الرتبة الثانیة في برنامج سوبر ستار، حیث حظیت باإلعجاب بفضل صوتها القوي وإتقانها عزفها على العود.
 
 
فرقة بابیلون، نوعها: من فریدة فرقة مع الثالث الیوم خالل موعد على الجمهور كان الخامس، محمد الوطني                   بالمسرح
تجدید رمز تعد التي بابیلون أغاني واسُتلهمت جمال. محمد الكلمات وكاتب المغني یقودها 2012 في تأسست                  جزائریة
والشرقیة والمتوسطیة والعربیة األندلسیة التأثیرات بین تمزج حیث الجزائریة، اإلقلیمیة األنماط من الجزائریة،               الموسیقى

 واإلفریقیة ... كل ذلك من أجل إمتاع أكبر لجمهور المهرجان!
 
 
استثنائیة، مالیة فرقة مالي، من مارافیالس الس سحرت حیث رقراق، أبي بمنصة تشا ـ تشا آخر: وأسلوب أخرى،                    منصة
مع رائعة كوبیة إیقاعات یخلط ألوركسترا أفریقیة ترنیمة بكوبا. السود موسیقى من المستوحاة الرامبا بأنغام                 الجمهور

 تقالید القارة ...
 
 
أكبر الغیوان ناس مجموعة قدمت حیث سال. بمنصة تلمع المغربیة األغنیة سماء في النجوم أكبر كانت الوقت، نفس                    وفي
وفق غناویة، أغاني بروعة أدى بالدارالبیضاء ولد الذي بوسو حسن ذلك عقب استثنائي. حشد معها رددها التي                   أغانیها
باستودیو الفائزین وأحد ایمزورن من شاب فنان فریح طارق أبان حین في بوسو، حمیدة المعلم المرحوم والده                   أسلوب

 دوزیم، عن كونه أحد الفنانین الذین ینبغي أن یحظوا بالمتابعة بالمغرب !
 
 
بموسیقیین مرفوقة شالة. التاریخیة المنصة على إیطالیا اكتشاف للجمهور أتاح موازین البعیدة، الثقافات ومعانقة                لتقریب

 اثنین، استعرضت باتریزیا الكویدارا بسعادة كبیرة الموسیقى التقلیدیة من "البوت" إلى الجاز والموسیقى المعاصرة!

 



 
 
 

 
إیقاع على الرباط مدینة شوارع عاشت حیث السكان... إمتاع یغفل لم موازین المهرجان، بمنصات الحفالت على                  وعالوة
من شباب فنانین قبل من 2012 سنة تأسیسها تم فرقة سوالي" دو "غروب عروض مع المغربیة والفرق                   المجموعات
في تكوین من استفادوا كلهم الطویلة، السیقان على المشي فن یتقنون وممن األكروبات في متخصصین من وتتألف                   سال
من العشرات بمشاركة عرضها بسال تأسیسها تم التي بویز، تایمین فرقة قدمت كذلك شمسي. لسیرك الوطنیة                  المدرسة

 العازفین على الطبول 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.
 
 

 
 

 


