
 
 
 

 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم
 

 موازین تكشف عن قائمة أسماء فناني حفالت  منصة  النهضة
 عروض عمالقة الموسیقى الشرقیة َتِلي استعراضات النجوم الصاعدة لألغنیة المغربیة   

 
 الرباط ، 12مایو

2019 
 تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، یقدم  مهرجان موازین إیقاعات العالم نسخة

 .دورته الثامنة عشرة بنكهة الموسیقى الشرقیة تحت سماء فضاء منصة النهضة
 من 21 إلى 29 یونیو ، سیشارك  ما ال یقل عن ثمانیة عشر فنانًا من عمالقة الموسیقى الشرقیة

 بالوطن العربي، لبنان ومصر وفلسطین  واألردن واإلمارات العربیة المتحدة، لتقدیم أجمل إبداعاتهم  .
 ستجسد منصة النهضة هذه السنة،إذن، ِعشَق َمحَفِل موازین بالموسیقى الشرقیة و سیستمتع رواد
 موازین بَوَصالٍت غناء شرقي لمواهب شابة مغربیة مشهورة  في الشرق األوسط،  كجزء أول في

 .برمجة الحفالت لتتوالى عروض عمالقة الغناء الطربي الشرقي األصیل
 

 ستفتتح الدیفا اللبنانیة كارول سماحة احتفالیة مسرح النهضة و ستقدم هذه الفنانة متعددة المواهب
 أجمل األغاني التي حققت نجاًحا و التي میَّزت مسیرتها الفنیة  المبهرة ل20 عاًما. أصدرت كارول

 العدید من األغاني و حصلت على العدید من الجوائز ، جائزة " وورلد میوزیك اوارد" كأفضل أداء في
 الشرق األوسط (موناكو 2014)، و "موریكس دور" ألفضل فنانة لعام  2013

  
 سیحیي المطرب محمد رضا، ابن مراكش، الجزء األول من هذه األمسیة الفنیة اإلفتتاحیة، و سیتغني

 معه الجمهور بإیقاعات الجیل الجدید من األغنیة المغربیة الحدیثة  . رصید محمد رضا حتى اآلن
 .   ألبومان اثنان وحفالت متعددة في المغرب والخارج

 
 یوم السبت 22 یونیو ، ستهتز  منصة النهضة بالصوت القوي األصیل  للمغني اللبناني عاصي

 الحالني.  "فارس الموسیقى العربیة"، بـارع بأدائه لألغنیة الجبلیة، أكثر من 25 ألبوًما والعدید من
 .  الحفالت في  المسارح الدولیة المرموقة

 
 وصالت من األغنیة المغربیة بإیقاعات شرقیة سَتصَدُع بها النهضة بصوت المطربة المغربیة الشابة
 یسرا سعوف. اشتهرت  یسرا في سن ال 20، بعد الموسم الثاني من اراب ادول ، و بدأت مسیرتها

“، ثم ” حبیبي مختلف“ و ”ما أحبك   .  الفنیة بأغنیة ”بغیتو یحال ِليَّ
 

 األحد 23 یونیو ، موعد للجمهور مع  المغنیة اللبنانیة میریام فارس. بعروض استثنائیة، بین األغاني
 العربیة الحدیثة والشعبیة و الشرقیة، حققت ملكة المسرح نجاًحا مبهرا. تحرُص میریام دوًما على

 اإلبداع باعتمادها التوجهات الجدیدة في كل ألبوماتها و اْنِتقاِئها الملحنین والمنتجین المرموقین

 



 
 
 

 .للموسیقى العربیة
 

 ستتواصل حشود منصة النهضة في الجزء األول من األمسیة مع الثنائي المصري أوكا وي ارتیغا.
 سیعرض الفنانان محمد صالح و أحمد متولي مزیًجا مذهًال من الموسیقى الشعبیة المصریة بإیقاعات
 الهیب هوب.  یستقطب الثنائي مالیین المشاهدات على الشبكة العنكبوتیة و یحضر أكثر المهرجانات

 .شهرة في مصر
 

 یوم االثنین ، 24 یونیو ، سوف َیسعد الجمهور بال شك بحضور المطرب الفلسطیني محمد عساف،
 أصدر الفائز بجائزة اراب ایدل 2013 أربعة ألبومات ناجحة  و  یؤدي هذا الفنان الموهوب والمحبوب
 لدى جمهور الوطن العربي،جمیع األلوان الشرقیة، و الجبلیة و الطربیة و الحدیثة، فاستَحقَّ هكذا أن

 .یكون سفیرا للثقافة والفنون في فلسطین
 

 و سیفتتح هذه األمسیة الفنیة إسم المع في سماء األغنیة المصریة الشعبیة، سعد الصغیر. یجمع
 الفنان الملقب بـ "أمیر الشعبي" في مصر بین إیقاعات البوب   الشرقیة واألسلوب المصري التقلیدي.

 “.من بین أغانیه األكثر شهرة:   ”بالعربي“، ” الكالم على مین“، ”بات بات“ و ”صباح الشقاوة
 

 الثالثاء 25 یونیو ، ستغني الموهبة اللبنانیة إلیسا أمام جمهور منصة النهضة. تعتبرهذه الفنانة من
 أرقى وأعظم مبدعي األغنیة العربیة  في الشرق األوسط ، وقد باعت أكثر من 45 ملیون ألبوم حتى

 .اآلن
 حصلت على جائزة أفضل مطربة في الشرق األوسط في جوائز الموسیقى العالمیة لوورلد میوزیك

 أواردس 2010، 2005،2006
  

 سیحیي حمید حضري الجزء األول من الحفل و سیعرض أمام محبیه مجموعة من العناوین التي صنعت
 شهرته. فاز هذا المغني وكاتب األغاني الشفشاوني األصل بالمركز األول في ستار أكادیمي المغاربي و

 .أنشأ مجموعته فوزیون "ألما"، ثم انضم إلى فرقة "مازاغان" لینطلق بعد ذلك في مسیرة بمفرده
 
 

شرف ضیفا واألردن لبنان سیكون كرزون، دیانا و توفیق ولید بالفنانین ُمَمثََّلیِن ، یونیو 26                 األربعاء
 احتفالیة هذه األمسیة.

واسع نطاق على مشهور وهو مصر. في المهنیة حیاته معظم توفیق ولید اللبناني والممثل المغني                 أمضى
الشهیر اللبناني التلفزیوني البرنامج في 1973 سنة مروره كان . الحالم بأدائه العربي الوطن                في
المصریة لألفالم عدیدة أدواًرا توفیق ولید لعب الناجحة. الفنیة مسیرته انطالق محطة الفن"               "ستودیو
األردن في وكذلك ، تونس ، قرطاج في المسارح، أعظم على موسیقیة حفالت أقام و                 العظیمة
 والمغرب وسوریا ومصر. في ُجْعَبِتِه حوالي 600 أغنیة كتبها وأّلفها كتاب مرموقون من العالم العربي.

 
2003 سوبرستار من األول بالموسم فوزها بعد اشتهرت فقد ، كرزون دیانا لألردنیة بالنسبة                أما
ألبومات 4 والممثلة، التلفزیونیة البرامج ومقدمة المغنیة دیانا، أصدرت ستار). نیو من العربیة               (النسخة

 



 
 
 

 حتى اآلن. هي حالًیا واحدة من أشهر المطربات في األردن.
 

اللبناني للمطرب الشجي الصوت و القوي بالحضور النهضة منصة ستهتز یونیو، 27 الخمیس               یوم
الفنان بها حاز كبیرة نجاحات اللیل" "أمیر مسلسل في دوره و مجنون“ ” و مال“ ”قلبي عیاش.                   رامي
الطفولة، عیاش الحكومیة غیر للمنظمة المؤسس أیًضا هو رامي المرموقة. العربیة الجوائز أهم               على

 المكرسة لتعلیم األطفال وتأهیلهم.
”َوفَّْر ألبومها بعناوین األمسیة من األول الجزء في زالغ حسناء المغربیة المطربة مع الجمهور                سیتغنى
اشتهرت جیدة، موسیقیة وخیارات جمیلة صوت بنبرة .2009 نوفمبر في روتانا أنتجته الذي               كالمك“،
مع اشتغالها و دوزیم باستودو الِفٍت مرور بعد العربي العالم و المغرب صعید على زالغ                 حسناء

 عمالقة الموسیقى العربیة.
 

نفس في طیب وقع لهما سیكون متمیزین، عرضین یونیو 28 الجمعة یوم النهضة مسرح                سیشهد
 الجمهور:

األغنیة "شمس معنى، من الكلمة في ما بكل دیفا القوي. الجبلي وصوتها كرم نجوى اللبنانیة المطربة                  مع
و للموسیقى بیروت بمدرسة َتَتلَمذْت ، األوسط الشرق في الفنانات أشهر من كرم، نجوى                العربیة"،
حلو. هیدي و الحب حبایب،نغمة یا بسمحالك، ما بعناوین: 1989 عام الفنیة الساحة على عملها                 بدأت
في قرصا ملیون 60 من أكثر باعت و والجوائز األلقاب من كبیر عدد على كرم نجوى النجمة                   حصلت

 جمیع أنحاء العالم  و ُتَحقِّق ألبوماتها أفضل المبیعات في الوطن العربي.
 

في أبو بدأ ن، ُیلحِّ و یؤلُِّف الموهوب الفنان هذا الحفلة. من األول الجزء في أبو، المصري الفنان                   ومع
عربیة ظاهرة أصبح الفریدة الكتابة وبفضل 2013 عام في كمطرب المهنیة حیاته یبدأ أن قبل                 جوقة

 حقیقیة. أغنیته مع الممثلة المصریة یسرا ”ثالث دقات“ُصنَِّفْت ”أغنیة العام“ لسنة  2017.
 

الخلیج، من عَلٍم مع الحشود عشق لهیب سُتشعل یونیو، 29 السبت یوم النهضة، لمنصة الختامیة                 السهرة
َبْعُد یبلغ لم هو و اإلبداع من عاًما 15 بـ الجسمي یحتفل الجسمي. حسین الكبیر اإلماراتي                  الفنان
میوزیك في جوائز ثالث و عربي مطرب ألفضل موریكس غولدن جائزة على حصل               األربعین،
إلى المتحدة العربیة اإلمارات لدولة الموسیقیة الثقافة نشر في كبیر بشكل الجسمي حسین ساهم                أواردص.

 ما هو أبعد من دول الشرق األوسط.
مسیرتها بدأت التي أسامة، زینب الشابة الفنانة مع اإلسثتنائیة األمسیة هذه بدایة في الجمهور                سیلتقي
و 2013 فاكتور اكس ب فوز و المصریة األوبرا دار في الغناء مسابقة في األولى بالجائزة بالفوز                   الفنیة

 فوز بالموسم التاسع من ستار أكادیمي العربي.
 
 

 معلومات مهمة :

 



 
 
 

 الدورة 18 لمهرجان موازینـ إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019.
 

 -  محمد رضا و كارول سماحة على منصة النهضة،  یوم الجمعة 21 یونیو.
 -  یسرا سعوف  و عاصي الحالني على منصة النهضة،  السبت 22 یونیو.

 -  أوكا وي ارتیغا  و میریام فارس على منصة النهضة، یوم األحد 23 یونیو.
 -  سعد الصغیر ومحمد عساف على منصة النهضة، االثنین 24 یونیو.

 - حمید حضري و الیسا الثالثاء على منصة النهضة، 25 یونیو.
 -  دیانا كرزون و ولید توفیق على منصة النهضة، األربعاء 26 یونیو.

 -  حسناء زالغ و رامي عیاش على منصة النهضة، یوم الخمیس 27 یونیو.
 -  أبو و نجوى كرم على منصة النهضة، الجمعة 28 یونیو.

 - زینب أسامة وحسین الجسمي على منصة النهضة، یوم السبت 29 یونیو.
 
 

 نبذة عن مهرجان موازین - إیقاعات العالم:
 

 
وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 النورسنة رأى الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر

األخیرة، دوراته من دورة كل في الحضور من شخص ملیوني من أزید خالل فمن بالمغرب.                 الموسیقى

 یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم.

ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام تسعة طیلة موازین                ویقترح

  من مدینتي الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین.

یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه استمرار موازین مهرجان یرسخ              كما

 نصف برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.

المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح السلم لقیم الحامل موازین مهرجان                 ویقدم

المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة من جاعال حفالته،               من

حقیقیة صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة               دعامة

 للفرجة بالمغرب.

 

 

 نبذة عن جمعیة مغرب الثقافات:

 

 



 
 
 

تنشیط ضمان إلى األولى بالدرجة تسعى ؛ سنة2001 أسست ربحیة غیر جمعیة الثقافات"،               "مغرب

كما زعیر. زمور سال الرباط جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى على وفني                  ثقافي

 تعمل على تكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

التخصصات متعددة وملتقیات مختلفة تظاهرات جانب إلى العالم"، إیقاعات موازین "مهرجان             بإطالقها

النبیلة المهمة الثقافات" "مغرب جمعیة ترسخ والفنیة، الموسیقیة والحفالت التشكیلیة، الفنون             ومعارض

 التي تمیزها كجمعیة وطنیة فاعلة فى المشهد الفني المغربي.

 
 
 
 

 


