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 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم
 

 الموسیقى المغربیة بكل تجلیاتها
 على منصة سال

 
ناوة ،  التّراب  ،  الفوزیون ،  ،   الشعبي،  الراي  األغنیة األمازیغیة، الهیب هوب ، العیطة، 

 البوب   و
 

  الرباط ، 9 مایو 2019:
مهرجان من عشر الثامنة النسخة ستقدم السادس، محمد الملك الجاللة صاحب رعایة              تحت
منصة على جمیلة أمسیات تسعة یونیو 29 و 21 بین ما الفترة في العالم إیقاعات -                  موازین

 سال.
حفلتین وبمعدل المغاربة، الفنانین لعروض برمجته نصف موازین یهدي كعادته،            و
واألمازیغي الشعبي موسیقى أسماء ألكبر عروضا سال منصة ستشهد لیلة. كل             موسیقیتین
أحدث یمثلون الذین الصاعدین الشباب الفنانین إلى باإلضافة ، الفوزیون و ناوة و               والراي

 االتجاهات الموسیقیة في المملكة.
 

الشعبي موسیقى بنكهة احتفالیة لیلة مع یونیو، 21 الجمعة یوم موعد، على المهرجان               رواد
مصطفى الكمان عازف البیضاء، الدار إبن المغربي، المغني و الرباطیة زهیرة             المغربي.

  بورغون، لیعیشوا لیلة لن ُتْنسى، لیلة االفتتاح  بفضاء منصة سال.
 

رابح سیتغنى الرّغادة. و الریف بإیقاعات سال فضاء یضيء سوف یونیو، 22 السبت               یوم
مختار الریفیة، الشعبیة األغنیة مدرسة أساتذة من جمالیتها استمدت بأغاني            ماریوازي

 البركاني و سّالم الریفي.
الشاب هذا أصبح لقد البهاوي. زهیر الصاعد بالنجم العرض، هذا بعد الجمهور              سیلتقي

 



 
 
 

لویغو “ آسطا ” و َبعِّدي“ ”َبعدي ألبوماته، عناوین المغربیة، الشبابیة األغنیة أیقونة              التطواني
لزهیر یوتیوب اكتساح سنة كانت ،2016 النظیر. منقطع نجاحا لقیت “دیكابوطابل“             و

 البهاوي ب 30 ملیون مشاهدة ل ”تسالى لیا الصولد“.
 

المغني المغربیة، لألغنیة كبیران السمان الخشبة موازین ص سُیَخصِّ یونیو، 23 األحد             مساء
العالمي: و المغربي للثراث غنیا فنیا مزیجا سیقدم الذي جبارة الموهوب الجیتار              وعازف
المغنیة و والسول. والروك والفالمنكو والریغي ناوة و الراي و واألندلسي             األمازیغي
األصیل القوي وصوتها بموهبتها تشد والتي الصحراویة األصول ذات شرف،            سعیدة

 وجدان محبیها.
 

أو تیتریت تیتریت. الفنانة : بارزا نسائیا صوتا سال فضاء سیقدم ، یونیو 24                االثنین
رضا الجزائري الراي نجم و الحدیثة. األمازیغیة األغنیة سماء في المع إسم عقیل،               سعیدة
الشعبي بین تجمع أخرى عناوین و ،جوسفین إصداراته أجمل رضا سیغني ،              الطالیاني

 والراي وتحمل رسائل قویة وهادفة موجهة للشباب المغاربي.
،  
 

للرقصات فریدا عرضا للجمهور تاشینویت عائشة الرایسة ستقدم ، یونیو 25             الثالثاء
نجاًحا حقق الذي یونس، الصاعد الشاب و المغربي المغني یلیها ، األمازیغیة              واألغاني
مشاهدة ملیون 50 من أكثر إلى ” ”أیالفیو أغنیته وصلت األخیرة. سنوات 3 طوال                كبیًرا

 على یوتیوب.
 

 األربعاء 26 یونیو، سیقوم بتنشیط الحفلة موهبتان شابتان للموسیقى بالمغرب:
لوشوا “ ”بّا و “ ْسالي ” التّراب . و  البوب في َفنَّها لتفرض سریعا تخطو التي منال                   المراكشیة

  القوا نجاحا بمعدل مشاهدة عالیة على الشبكة العنكبوتیة.
التكنولوجیا و العصرنة جیل الجدید، الجیل یمثل الذي الرباط، مدینة ِإبُن الحاري،              وسفیان
بوب/روك. بي أن إغ المغرب، في الحدیث الراب ُمَغنِِّیي من التواصل. و الموسیقى               في
و ”امیغوس“ و ”لوزاي“ و ”شكرًا“ و مادیرو“ ”معندكوم الجیتار، على یعزف و               یغني

 ”عایم“، عناوین َتغنَّى بها منذ  عام 2012.
 

الفني مشواره سجل الذي ْلَبْنج، الراب مغني الشابة، المواهب هذه بعد الخشبة              ستستقبل

 



 
 
 

“ جالكسي ” علیوة. و الفردة و الصمید علي و كریزي موسیو الفنیة، الساحة كبار مع                  تعاونا
العناوین كانت الماضي مارس شهر میلیار“ ” و 2018 سنة “ إبلون نوار ” و 2017                   سنة

 األكثر مشاهدة على یوتیوب.
 

Guests القصري حمید بالمعلم كناوة موسیقى ومحبي عشاق سیلتقي یونیو 27 الخمیس             یوم
شهرة الفنیة الشخصیات أكثر أحد والفرید، العمیق بصوته المشهور ، القصري ُیَعدُّ . &              
القدرة ولدیه وجنوبه، المغرب لشمال ناوة إیقاعات بین نویت تا عاشق ُیَوفُِّق .              وشعبیة
مفاجآت مع موعد على الجمهور سهولة. بكل المتعددة الموسیقیة األسالیب إدماج             على

 عدیدة خالل هذه اللیلة.
لجذورها مخلصة فنایر. الشهیر المراكشي بالثالثي سال خشبة سترحب ، ذلك             بعد
و الفرقة نجاحات توالت هوب. الهیب موسیقى من أغانیها المجموعة تستوحي             المغربیة،

حیث ناجح تعاون أجمل فتحي نورا الكندیة المغربیة الفنانة مع “ دیلباغ ” أغنیة                كانت
 وصل هذا العمل إلى أكثر من 2.4 ملیون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

 
العابدیة إلكرام بعروض سال خشبة الشعبیة المغربیة الموسیقى َسُتْشِعل یونیو، 28             الجمعة
بصوت الممزوجة الشعبي نغمات في الداودي اهللا عبد والمطرب العیطة، لون             في

 الكمان.
 

بإیقاعات الختامیة اللیلة المرضي حمید و الداودیة زینة الفنانان سیحیي یونیو، 29              لیلة
 راقصة لموسیقى  الشعبي و الراي.

 
 

 معلومات مهمة:
 الدورة 18 لمهرجان موازین ـ إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019.

 
 الجمعة 21 یونیو :  زهیرة الرباطیة و مصطفى بورغون على منصة  سال.

 السبت 22 یونیو :   رابح ماریوازي و زهیر البهاوي على منصة  سال.
 األحد 23 یونیو : جبارة و سعیدة شرف على منصة  سال.

 االثنین 24 یونیو : تیتریت و رضا الطالیاني على منصة  سال.
 الثالثاء 25 یونیو : الرایسة عائشة تاشینویت و یونس على منصة  سال.

 



 
 
 

 األربعاء 26 یونیو : حاري و  منال و  ْلَبْنج على منصة  سال.
 الخمیس 27 یونیو: حمید القصري & Guests و فنایر على منصة  سال.
 الجمعة 28 یونیو : إكرام العابدیة و عبد اهللا الداودي على منصة  سال.

 السبت 29 یونیو : زینة الداودیة و حمید المرضي على منصة  سال.
 
 
 
 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

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

كل في الحضور من شخص ملیوني من أزید خالل فمن بالمغرب. الموسیقى وعشاق               لهواة

 دورة من دوراته األخیرة، یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم.

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

وتشكیلة الجمهور بین متمیزة لملتقیات مسرحا وسال الرباط مدینتي من ویجعل             والعربیة،

  من الفنانین المرموقین.

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

 یكرس نصف برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.

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

على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة من جاعال حفالته، من المائة في 90              

األولى الدرجة من وفاعال الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر             ذلك،

 في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

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

 



 
 
 

جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى على وفني ثقافي تنشیط               ضمان

التي التنمویة للسیاسة األساسیة القیم تكریس على تعمل كما زعیر. زمور سال              الرباط

 یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

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

جمعیة ترسخ والفنیة، الموسیقیة والحفالت التشكیلیة، الفنون ومعارض          التخصصات

الفني المشهد فى فاعلة وطنیة كجمعیة تمیزها التي النبیلة المهمة الثقافات"             "مغرب

 المغربي.

 
 
 
 

 

 


