
 
 
 

 بالغ صحفي
 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 
 ُتْحیي النجمة  السوریة میادة الحناوي حفل لیلة السبت 22 یونیو بالمسرح

 الوطني محمد الخامس  بدًال من   الفنان زیاد الرحباني
 

 الرباط
  مایو ، 2019:  25   

 
 ُتعِلن جمعیة  مغرب الثقافات  اعتذارها لجمهور مهرجان  موازین ـ إیقاعات العالم  عن إلغاء الحفل

 المبرمج  لیلة السبت 22 یونیو ضمن فعالیات النسخة 18 مع الفنان زیاد الرحباني ِلَتَعذُِّر حضوره
 .ِلظروف صحیة

 
 َسُتْحیي، إذن، الحفل الفنانة السوریة میادة الحناوي التي أطربت و ُتطرب عشاق الفن األصیل بصوتها

جي الحساس؛ كیف ال و هي الُمَلّقبة ب”مطربة الحب  .”الشِّ
 

 بدأت، نجمة الغناء الطربي األصیل،  المغنیة السوریة میادة الحناوي مسیرتها الفنیة في السبعینیات من
 القرن الماضي  على إْثر لقاء و تعاون مع األسطوریة محمد عبد الوهاب. و لقد َغنَّْت لكبار الشعراء

 والملحنین العرب،  أحمد رامي وریاض السنباطى و بلیغ حمدي.  َیْزَخُر رصیدها الغنائي بمجموعة من
 .”خالدات األغنیة العربیة الطربیة األصیلة: ”سیدي أنا" ، "الحب  الّلي كان" و "أنا بعشقك

 
 ُتْنهي جمعیة مغرب الثقافات إلى ِعْلِم جمهور المهرجان الكریم على أنَّ تذاكر حفل الفنان زیاد الرحباني

ل ولوج حفل الفنانة  میادة الحناوي ِلَمْن َیْرغُب الحضور بالطبع  .الُمْقتنات تظل صالحة و ُتَخوِّ
 .أّما بالنسبة للجمهور الذي یرغب في استعادة ثمن التذكرة، فُیمكنه ذلك بنقطة البیع التي أصدرتها

ق، فیجب اإلتِّصال ب   بالنسبة للتذاكر اإللكترونیة التي اْقُتِنّیْت من بوابة التسوُّ
 infolineMawazine 080 200 03 03 من أجل اسِترداد ثمن التذاكر  .    

  للمزید من المعلومات ، تبقى
  InfolineMawazine :تحت إشارة رواد  مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم على الرقم     

 
03 03 200 080 

 
  معلومات مهمة :

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

 حفل میادة الحناوي لیلة السبت 22 یونیو بالمسرح الوطني محمد الخامس.
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 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.

 
 

 


