
 
 
 

 
 بالغ صحفي

 
 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 

 األسطورة تكساس یؤدي أروع أغانیه، ماجدة الرومي تحتفي
 باألغنیة المغربیة، والثالثي د یدجي حمیدة وأش كاین ومسلم یحمل

 عالیا اإلبداع الوطني
 
 

موازین قدم المتقاسمة، واألحاسیس الذاكرة في موشومة ستبقى التي الحفالت من أسبوع بعد :2018 یونیو 28                  الرباط،
تكساس فرقة التسعینیات: سنوات منذ الروك فن سماء في األسماء ألمع حضور مع استثنائیة أمسیة السابع الیوم                   خالل
"أي من تأسیسها: منذ تألقها في ساهمت التي األغاني أكبر أداء ونصف ساعة من ألزید واصلت كالسغوو من                    وأصلها
بوي". إید "بالك أو وانت" یو وات "ساي أغنیة غایة إلى نسخة، ملیوني من أزید منها باعت التي لوفر" أو وانت                       دونت
الحضور معه تفاعل أداء الفرقة قدمت حیث مبرمجة ،2017 أبریل في بورد" أون األخیر"جامب ألبومها أغاني كانت                   كما

 بشكل الفت.
 
 

األغنیة أدت التي الرومي، ماجدة الكبیرة الفنانة خالل من المغربیة باألغنیة االحتفاء تم الخامس، محمد الوطني                  بالمسرح
أغانیها أروع غنت العربیة الموسیقى أیقونة اللبنانیة السوبرانو الجمهور، إعجاب نالت التي بالدي بنت                الشهیرة

 الداعیة إلى السالم والنهضة واالتحاد.
 
 

الرائع. بأدائها الجمهور سحرت التي موازین، أوفیاء من عجرم، نانسي الجمیلة العربي، العالم من آخر أسطوري                  صوت
بعشاقها وسافرت الكبیرة موهبتها على أخرى مرة برهنت مباع، ألبوم ملیوني وصاحبة البوب، سماء في المتألقة                  الفنانة
الفنانین أحد بأمینوكس، الملقب تیمري، أمین الطنجاوي حققه النجاح نفس األخاذة. واأللحان الجمیلة الكلمات عالم                 إلى
أواردز میوزیك موروكو بجائزة والفائز المشاهدة، من المالیین من العشرات مع الیوتوب على مشاهدة األكثر                 المغاربة
من سیبقى عرضا النهضة منصة على ،2016 في موازین في المشاركة له سبق الذي الفنان وقدم البوب. فئة في 2015                    

 بین أجمل لحظات المهرجان.
 
 

أسطوریین فنانین ثالثة مع موعد على سال بمنصة للجمهور كان حیث التألق، هذا عن بمعزل تبق لم المغربیة                    الموسیقى
حماس المغربي، البوب أیقونتا ومسلم كاین أش ألهب حین في الرائع عرضه قدم الذي حمیدة یدجي د الجدید: الجیل                     من

 الجمهور من خالل موسیقى وكلمات خلفت انطباعا رائعا عند الحضور وكل متتبعي فعالیات موازین.
 
 

وأدت سنة. خمسین من أزید منذ تأسست التي ریتمو، بولي أوركیسترا إفریقیة، فرقة أعرق صدحت رقراق، أبي                   وبمنصة
واألفروبیت األمریكي، والفانك السول للبنین، التقلیدیة الموسیقى من التأثیرات من مزیج نجاحها: في ساهم ما                 أجمل
حد إلى الجمهور أمتع موسیقي كوكتیل كوبیة.. األفرو واإلیقاعات الغاني الیف والهاي الكونغولیة والرامبا                النیجیري،

 كبیر.
 
 

 



 
 
 

الكالسیكیة للموسیقى الجدد المغنیین تجسید للمنصة: ریسادات سبیده اعتالء شالة التاریخي الموقع شهد بقلیل، ذلك                 وقبل
 الفارسیة وموهبة السیتار والعود اإلیراني الطویل جعل الفنانة تخلف انطباعا قویا.

 
 

فرقة كولوكولو متمیزة: مغربیة فرق عروض مع الرباط ساكنة موازین مهرجان أمتع التوالي، على السابع                 وللیوم
، الموسیقیین ،و التوازن ألعاب وفناني النار، وقاذفي البهلوانات، من 12 حوالي مع السیرك فنون في متخصصة                   موسیقیة
بالمغرب المهرجانات من العدید في شاركت التي لوكس آرت كناوة فرقة إیقاع على العاصمة شوارع عاشت                  كما

 وبالخارج لتقدیم عروض موسیقى كناوة مع الرقص والساكسفون والقرع على الطبول.
  
 
 

 معلومات مفیدة:
 

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

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:
 

بالمغرب. الموسیقى وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أحدث الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان                 یعتبر
العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر ثاني یعد فإنه األخیرة، دوراته من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل                     ومن
من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام، تسعة طیلة ینظم الذي موازین                   ویقترح
موازین مهرجان ویرسخ المرموقین. الفنانین من وتشكیلة الجمهور بین متمیزة لملتقیات مسرحا وسال الرباط                مدینتي
الفنیة. الوطنیة الساحة لمواهب برمجته نصف یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه                باستمرار
حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان                  ویقترح
الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من                 جاعال

 وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.
 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
 

وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى، بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،2001 خالل الثقافات" "مغرب إحداث                   تم
األساسیة القیم ولتكریس زعیر. زمور سال الرباط جهة جمهور لفائدة المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى                  من
المهمة هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة عملت السادس محمد الملك الجاللة صاحب یقودها التي التنمویة                  للسیاسة
التخصصات، متعددة وملتقیات مختلفة، تظاهرات جانب إلى العالم" إیقاعات موازین مهرجان " إطالق عبر                النبیلة

 ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.
 
 
 
 

 


