
 
 

 بالغ صحفي

 الدورة 18 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 

 مهرجان  موازین یحتفل بعید الموسیقى 

 في مطلع االسبوع االفتتاحي

 

 مع روسلییا، جي بلفین، الرتیست ودافید    یتا

 

 الرباط،  األربعاء  10 أبریل  2019:  تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، ینظم مهرجان موازین
 إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2009.

 هذا الحدث الذي یصنف في المرتبة الثانیة ضمن أكبر التظاهرات الموسیقیة في العالم ، یظل وفیا للدورات السابقة
  باقتراحه برنمجة انتقائیة وعابرة لألجیال وبالمجان لـ 90  % لرواده.

 وكما دأب على ذلك المهرجان، ستعطي نهایة األسبوع االفتتاحیة انطالق أجندة موسیقیة مدهشة ,ستتحف كالمعتاد، مجموعة
 متنوعة من الحضور بتقدیم عروض استثنائیة.

 

اإلسبانیة  الموسیقى لظاھرة االستثنائي الحضور  عن تعلن أن  الثقافات مغرب جمعیة             يسر
السويسي منصة وافتتاح  الموسیقي االحتفال بمناسبة  بلفین  جي الريغیتون ونجم           روسلییا ،
الفريد الراب مغني حضور يونیو  22 السبت يوم وسیشھد يونیو . 21 الجمعة يوم وذلك ، OLM                

في  عصرنا  دافید  �  یتا . دي  دجي  الغزير  االنتاج   منسق  الموسیقى  الـ   إلى    الرتیست،  باإلضافة  

 
وبعد فقط عاما 25 عمر في الموسیقیة. األنماط لمزج اإلسبانیة األیقونة تعد الفالمینكو، في المتألق الفنانة                  روسلییا،
من المزید إضافة مع بها الخاصة الفالمنكو بجذور متشبثة الشابة المغنیة تبقى تانغانا، سي البارز الفنان مع األول                    التعاون
األسلوبیة الحدود تجاوز في الرغبة Pienso"هذه en tu mira" و "Malamente"أغانیها تجسد الحضریة.       اإلیقاعات          
الجزء خالل أغانیها ستصدح التینوس، لجرامي ترشیحات 5 بعد عمیقة. التینیة بصمة على الحفاظ مع إلسبانیا،                  والجغرافیة

یوم الجمعة 21 یونیو 2019.  OLM األول على منصة السویسي 
 
العدید بعد كولومبیا. في المهنیة حیاته الغنائیة، األسالیب ومزج الالتینیة الموسیقى ومعجزة الكولومبي المغني مالفین جي                  بدأ
بقوة بصمة تحمل موسیقي على الحفاظ مع األنماط تنویع عن الفنان هذا یتوان ال العالمیة، النجوم مع التعاون فرص                     من

 إیقاعات موسیقى الریغیتون والموسیقى الالتینیة.
OLM السویسي منصة على عرًضا بالفین جي سیؤدي حیث األفریقیة، القارة على الدور یأتي وأمریكا، أوروبا                  بعد

 الجمعة  21 یونیو  2019، في الجزء الثاني من الحفل االفتتاحي.
 



 
 

له مایتیح دائما دانسهال، و الراي و بي أند إر و الراب بین التعددي أسلوبه المغرب. في ولد أغاني وكاتب مغني                       الرتیست
أغاني "أفضل یصنف ما غالًبا الذي الفني التعاون من والعدید ألبومات 3 إصدار بعد وابتكاًرا. إبداًعا أكثر موسیقى                    تقدیم

.OLM  الصیف"، سیعزف الرتیست في الجزء األول من أمسیة یوم السبت 22 یونیو 2019 على منصة السویسي 

 

 

من الثاني الجزء في OLM السویسي منصة على   یتا دیفید سیكون الفني، المشوار من عاًما 15 من وأكثر ألبومات 7                      بعد
هاوس التسجیالت لشركة منتج وأول االلكترونیة الموسیقى نجم یعد والذي سیت لجیت المفضل الدیدجي                األمسیة.هذا
الفوز بعد میناج. نیكي ومؤخًرا ، روالند كیلي ، جارود جواكیم مثل: الحالیة الموسیقیة األسماء أكبر مع تعاون                    بفرنسا،
القدم لكرة األوروبیة األمم كأس لبطولة الرسمي النشید وإنجاز جي إر إن موسیقى جوائز في تحصى وال تعد ال                     بجوائز
بیبر جاستین أو سیا مع وخاصة للغایة، إیقاعیة تكون ما دائما جدیدة تعاونات السابع ألبومه یجمع الرسون، زارا مع 2016                    

 أو جي بالفین أو بیبي ریكسها.

نهایة عطلة وتقدیم بالموسیقى لالحتفال ،2019 یونیو 22 و 21 یومي الموعد في ستكون الفریدة االلكترونیة                  اإلیقاعات
 أسبوع إیقاعیة للغایة خالل الدورة 18 من مهرجان موازین إیقاعات العام.

 

  معلومات مفیدة:

 الدورة 18 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019

OLM في إطار نهایة األسبوع االفتتاحیة للمهرجان على منصة السویسي 

 الجمعة 21 یونیو 2019:●

o،اإلسبانیة  روسلییا 

oالكولومبیة جي بالفین 

 السبت 22 یونیو 2019●

oالمغربي الفرنسي الغتیست 

oالفرنسي دافید    یتا 

 

المغرب، تاریخ في الراسخة المهرجانات أكثر عشر، الثامن میالده بعید یحتفل الذي العالم، إیقاعات - موازین مهرجان                   یعد
مع األجیال. جمیع من الجمهور من ممكن عدد أكبر إلى الوصول دورة، كل مع تعرف، متعددة برمجة بفضل                    وذلك
الرباط مدینتي على موزعة منصات و6 الموسیقیة الحفالت من أیام 9 مدار على شخص ملیون 2.5 من أكثر                    حضور

 وسال، تم تصنیف المهرجان باعتباره ثاني أكبر حدث موسیقي في العالم.

من موازین یجعل آخر، مكان أي ومن هنا من دولیًا المشهورین الفنانین بین یجمع ومتمیز، غني برنامج تقدیم خالل                     من
المساهمة إلى یسعى الذي المهرجان وبخصص العالمیة. الموسیقیة والتقالید لإلیقاعات حقیقي طرق مفترق المضیفة                المدن
بذلك مجسدا العصریة، المغربیة الموسیقیة والساحة المغاربة للفنانین برمجته نصف من أكثر وموسیقاه، المغرب إشعاع                 في

 اعتزازه وافتخاره بهذا الرصید الفني الغني لبلدنا.

%90 إلى بالمجان دخوال المهرجان یقترح المحلیین، السكان لجمیع الثقافة دمقرطة في المتمثلة األساسیة، لمهمته منه                  ووفاء
 من رواد المهرجان مع المشاركة في االقتصاد السیاحي الجهوي.



 
 

 

 

 

 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 عال 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.

 


