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 الراي یتألق مع الدوزي وذو ویكاند یحیي حفال ناجحا وغروف سین كوتي یلهب
 حماس الجمهور

 
 

 

 

جماهیریا إقباال المهرجان من الثامن الیوم شهد لموازین السابقة الموسیقیة الحفالت غرار على :2018 یونیو 29                  الرباط،

هذا وفي رائعین. موسیقي وأداء جمهور مع استثنائیة بأجواء األخیر قبل ما الیوم یمثل الذي الجمعة یوم تمیز حیث                     كبیرا،

في خالدة ستبقى التي اللحظات هذه وتلى بأغانیه. حماسهم ملهبا عشاقه الدوزي الراي نجم أمتع النهضة وبمنصة                   اإلطار

لعبت لو "آه أغنیته بفضل صیته داع الذي شیبا، أحمد المصري الشهیر والنجم المطرب اعتالء موازین، جمهور                   وجدان

  یا زهر". لحظتان تركتا انطباعا سیبقى راسخا في أذهان اآلالف من المتتبعین.

 

التي الجماهیر حماس ألهب موسیقیا عرضا قدم الذي ویكاند، ذو بـ الملقب تیسفاي، أبیل نجم سطع السویسي،                   وبمنصة

بوب، والراب بي، إن إر والـ واإللكترو، بالفانك، الممتزجة األنغام إیقاعات وعلى السویسي. منصة فضاء على                  تقاطرت

ري، دیل والنا بانك، دافت ذو الموسیقى، سماء في األسماء أكبر مع مسیرته في تعاون الذي الكندي، الفنان هذا                     سحر

  وكیندریك المار، واللیدي غاغا، وأیضا ویز خلیفة، المولعین بصوته وأدائه المتفردین.

 

80 إیجیبت األسطوریة المجموعة قائد تألق إذ بیت، األفرو رائد كوتي، فیال نجل كوتي، لسون أیضا مسبوق غیر                    أداء

 بمنصة أبي رقراق، من خالل كلماته وأنغام الغروف التي عزفتها بإبداع كبیر تشكیلته الموسیقیة األسطوریة!

 

في الفت، بشكل الجمهور معها تفاعل مختارات خالل من الراي بفن تیو وتیو بلعیاشي، ونعمان بنعمر، عماد احتفى                    بسال،

معها اندمج الذي طولیدو ماریا توقیع من حفل في المعاصر الفالمینكو أنغام الخامس محمد الوطني بالمسرح صدحت                   حین

 الجمهور بكامل أحاسیسه.

 

 



 
 
 

جمهور قبل من كبیر بإعجاب حظیت التي فوتیناكي، كاترینا الیونانیة الفنانة التاریخي شالة موقع استضاف ذلك،                  قبل

مع التلقائي والتفاعل باألحاسیس ملیئة لحظة مثل الذي ،2015 سنة بنجاح أحیته الذي الحفل خالل موازین                  مهرجان

 روائعها الموسیقیة.

 

فرقة كولوكولو متمیزة: مغربیة فرق عروض مع الرباط ساكنة إمتاع موازین مهرجان واصل الثامن، الیوم لهذا                  وبالنسبة

، 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.
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 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.

 

 

 

 


