
 
 
 

 بالغ صحفي
 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 كوكبة من نجوم  اإلبداع الموسیقي على المسرح الوطني محمد الخامس
 
 

 :الرباط 7 مایو ، 2019
ص الدورة الثامنة عشرة من مهرجان  تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، ُتخصِّ

 موازین-إیقاعات العالم  أرقى طقوس اإلستضافة  لنجوم العالم العربي والمشاهیر العالمیین. و
 سیستضیف المسرح الوطني محمد الخامس  بأجوائه  الحالمة وجمالیته هذه السنة إحتفالیة   ُتْنِبُئ بأجواء

س رمزیة هذا الفضاء الثقافیة لعاصمة المملكة المغربیة  .استثنائیة سُتَكرِّ
 

 الجمعة 21 یونیو، لیلة افتتاح مهرجان موازین إیقاعات العالم ستكون بنكهة رقص  الفالمنكو األصیل،
د في فرقة بالیه فالمنكو دي أندلوسیا .  منذ إنشاء هذه الفرقة ، المؤسسة الرمزیة لفن األندلس، و  المتجسِّ

 هي  سفیرة الفالمنكو في جمیع أنحاء العالم. منذ  أكثر من 20 عاًما و الفرقة تجوب مسارح العالم، و
 تحتضن  أروع المواهب و ألمع أسماء راقصي الفالمنكو: اسرایل  غالفان، إیزابیل بایون، رافایل

 كامبالیو ، بلین مایا، باتریسیا غریرو و رافایال كاراسكو، من بین آخرین.
  

 بعد إسبانیا، سَیحتفُل  الجمهور تحت ضیافة  لبنان، السبت 22 یونیو،  بحضور الملحن والمخرج
 وعازف البیانو زیاد الرحباني، البن األكبر للمطربة األسطورة فیروز والملحن عاصي الرحباني. بدأت

  مسیرته الفنیة و هو ابن  17 عاًما فقط سنة 1973 عندما أّلف أغنیة  ألمه "سألوني الناس".
 یضاعف زیاد الرحباني،هذا الموهوب، النجاحات ویثري فكرالعالم العربي بالمسرحیات والمؤلفات

 القیمة.
 

 األحد ، 23 یونیو، ستؤثث  فرقة  مشرو ع  لیلى المنصة بالفن الهادف،  أصبحت فرقة الموسیقیین الشباب
 اللبنانیین هذه رمز  اإلستعراض  البدیل في المشهد الفني العربي، َتبنَّْت الفرقة أسلوبا  موسیقیا صارخا
 ُیَعدُّ استثناًء بالشرق األوسط منذ ظهورها في بیروت عام 2008. تمزج بین لمسات اإللكترو وموسیقى
 الروك وأنغام الموسیقى الشرقیة التقلیدیة لتقدم لونا فریدا خاصا بها، لون موسیقي تدافع من خالله عن

 قضایا الحریة الفردیة والهویة الجنسیة وحقوق المرأة. أصدرت أربعة ألبومات ُتَعدُّ صوت شباب عربي
 یتوق إلى التخلص من القیود.

 
 

 االثنین 24 یونیو، سیكون الموعد فرنسيَّ الموطن. مع عبد الماِلك، الكاتب والمخرج االذي اضفى إلى
 عالم الهیب هوب جمالیة جدیدة تتجاوز األنواع الموسیقیة المتداولة. تعرض أغانیه ُعمق الفن و تعبیرا

 صادقا مغّنى بموسیقى قویة المعنى.
 

 الثالثاء 25 یونیو، إسم آخر المع في سماء األغنیة الفرنسیة ،جولیان كلیرك. ظل هذا الفنان في صدارة
 قائمة األعالم منذ الستینیات من القرن الماضي ب 28 ألبوما والعدید من الجوالت العالمیة و جوائز و

 أوسمة قیمة.
 

 یوم األربعاء ، 26 یونیو ، سیهتز المسرح الوطني محمد الخامس بأصوات سیستر سلیدج ، و هي فرقة

 



 
 
 

 أمریكیة تشكلت  سنة1971 على ید األخوات دیبورا ، وجوان ، وكیم ، وكاثي ، وهن أیقونات دیسكو
 حقیقیة.  روجت الفرقة  15 ملیون اسطوانة  وحازت على أكثر من 100 جائزة . ستعود الشقیقتان

 دیبورا وكیم مرة اخرى و على المنصة في إطار جولة عالمیة.
 

ص إلسم موسیقیي المع. األمریكي ستانلي كالرك ، یوم الجمعة 28  أمسیَّت  الخمیس 27 یونیو سُتخصَّ
 یونیو ، عازف الجیتارالذي یعد  من أكثر موهوبي جیله، یتقن تقنیة  الدیسكغرافیا و معروف بصوت
 حالم ممیز. عمل ستانلي كالرك سنة 2008 مع مجموعة عازفي الجیتار SMV  مع ماركوس میلر

  وفیكتور ووتین.
 

 ستزدهر اإلحتفالیة بحضور المغرب والجزائریوم الجمعة 28 یونیو. سمیر التومي، الذي سُیْتِحُف
 جمهور موازین بالتراث الموسیقي العربي-األندلسي بدقة و احساس موروث عن اساتذته. و سناء

 مرحاتي التي تمثل  الجیل الجدید من مغنیي الملحون  وموسیقى الغرناطي.
 

 یوم السبت 29 یونیو , سیسحر المغني محمد محسن الجمهور بصوته الفرید , الملحن المصري الذي فاز
 بجائزة األهرام ألفضل مطرب شاب سنة 2012.

 
 

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

 
 عروض فرقة بالیه فالمنكو دي أندلوسیا  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني یوم الجمعة 12 یونیو.

 عروض  زیاد الرحباني  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني یوم  السبت 22  یونیو .
 عروض مشرو ع  لیلى بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني  یوم  األحد 23 یونیو .

 عروض  عبد الماِلك  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني یوم  االثنین 24 یونیو .
 عروض  جولیان كلیرك  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني  یوم الثالثاء 25 یونیو .
 عروض  سیستر سلیدج  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني یوم األربعاء 26 یونیو .

 عروض  ستانلي كالرك  بان  د  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني. یوم الخمیس 27 یونیو
 عروض  سمیر التومي  و  سناء مرحاتي  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني. یوم الجمعة 28 یونیو

 عروض  محمد محسن  بمنصة مسرح محمد الخامس  الوطني 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.

 


