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 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 أمسیة احتفالیة ثانیة مع دیفید غیتا بارع
 

 
 

 الرباط ، 22 یونیو، 2019: افتتح دیفید غیتا نجم الموسیقى اإللكترونیة ، أمام حشد استثنائي،  احتفاالت
 الیوم الثاني من مهرجان موازین - إیقاعات العالم. على مسرح أولم السویسي.  قدم  الدِّي دجي عرًضا
َل بذلك حلبة  المهرجان إلى  بارًعا  و رحلة موسیقیة غیر مسبوقة في قلب الموسیقى اإللكترونیة . فحوَّ

 .احتفالیة رقص ضخمة في الهواء الطلق
 كان الجزء األول من هذه األمسیة الثانیة من أروع اللحظات أیًضا، تألق خالله المغني و المؤلف المغربي

  الرتیست، الذي یتقن مهارة مزج أسالیب و أنماط موسیقیة عدة، الراب ، وراي إن بي ، والراي ، و
  دانسهول، تاركا أجمل صدى في نفس الرواد.

 
د مهرجان موازین-إیقاعات العالم جمهوره الواسع، في  تجسدت تعددیة األسالیب وتنوع األنماط، كما َعوَّ

  .تنویع العروض المقدمة من خالل مجموعة واسعة من الحفالت الموسیقیة للجمهور
 

 بفضاء النهضة، غنَّى فارس الموسیقى العربیة، اللبناني عاصي الحالني، الذي ُیعتبر من أوزن ممثلي
 الموسیقى الشرقیة. و كذا المغربیة یسرى سعوف، التي اشتهرت في سن العشرین  فقط بعد  مرور رائع

 .بالموسم الثاني لعرب أیدول
 

 من كینشاسا، جاءت فرقة كوكوكو لتهتزَّ معها منصة بورقراق . أمام جمهور جمیل، تركت هذه المجموعة
 من الموسیقیین والفنانین انطباًعا قوًیا و عمیقا، حیث أنها تبتكر في أسالیب الموسیقى اإللكترونیة باستخدام

 .أدوات مستعملة جاعلة منها آالت موسیقیة
 شهدت هذه الخشبة أیضا تألق األغنیة المغربیة مع  رابح ماریواري وزهیر بهاوي. تغنى الفنانان

 بالموسیقى الشمالیة وإیقاعات البوب الممزوجة بنغمات رصید الموسیقى  التقلیدیة. حظي عرضان
 .بترحیب حار من قبل حشد أكبر للمعجبین

 
 لحظات موسیقیة رائعة أیًضا مع حفلة لم یسبق لها مثیل من میادة الحناوي على المسرح الوطني محمد

 الخامس. قدمت المغنیة السوریة أعظم الخالدات للمؤلفین والملحنین العرب: أحمد رامي وریاض السنباطى
 .وبلیغ حمدي. أمسیة طربیة راقیة بكل المقاییس

 
 كان هذا الیوم الثاني أیًضا فرصة لسكان الرباط وزوارها الكتشاف مجموعات موسیقیة و عروض

 الشوارع.  أقدیم بتوكادا، فرقة  من عشرة  عازفي اإلیقاع الشباب الذین قدموا عروضا بنغمات السامبا
 والهیب هوب والسالسا والهاوس والشعبي. و اكروموروكو، مجموعة السیرك، تستوحي لوحات ألعابها

 .البهلوانیة من الفولكلور المغربي
 

 
 

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



 
 
 

 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.

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

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

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

 برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.

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

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

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

 بالمغرب.

 

 

 نبذة عن جمعیة مغرب الثقافات:

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

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

 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.

 
 
 
 
 
 
 


