
 بالغ صحفي
 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 األمسیة اإلحتفالیة الثالثة لمهرجان المشاهیر تحت شعار اإلنتقائیة و التجمع الشعبي
 
 

  :الرباط ، 23 یونیو، 2019
 كان لجمهور مهرجان موازین-إیقاعات العالم موعد في هذا الیوم الثالث مع احتفالیة استثنائیة بحضور

 .مجموعة  من الفنانین المبدعین أتوا من جمیع أنحاء العالم
 في أولم سویسي، تألق الثنائي الفرنسي  بغفلو & أولي  و أمتعوا الحضور، الذي تغنَّى معهم، بجمیع عناوین

 .ألبوماتهم الشهیرة
 على المنصة الدولیة، كان لضادجو أداء متمیز َحِظَي بإعجاب الرواد. كیف ال و هو الكونغولي أخ المغني

 . میطخ جیمس  و صاحب تتویجات  نرج میوزیك  أواردس2018
 

 على منصة النهضة، كانت ملكة المسرح، المغنیة میریام فارس، بطلة األمسیة حیث قدمت النجمة مزیًجا
  .من األغاني العربیة، فنجحت في جعل هذه األمسیة حدثا لن یُنْسى

 
 من القاهرة، جاء الثنائي  أوكة وي أورتیغا  لُیحیي سهرة مبهرة، تغنَّى محمد صالح وأحمد متولي بعناوین

 .تبحر بین الموسیقى الشعبیة المصریة وثقافة الهیب هوب.، تاركین صدى جمیال لدى الجمهور
 

 رمز آخر من رموز الموسیقى العربیة، الفرقة اللبنانیة "مشرو لیلى"، أّدت عرًضا ال ُینسى على المسرح
 الوطني محمد الخامس لموسیقى الروك بإیقاعات اإللكترو و اللمسات الشرقیة، فكان إحساس موسیقى

 .الشرق األوسط بوقٍع مَعبِّر لدى الجمهور الُمَتجاَوب
 

 على منصة بورقراق، أّدى كیري جیمس عرضا من أغاني  موسیقى الراب الهادفة أبهرت حشد الجماهیر
 .و جعلت من هذه األمسیة حدثا لن ُیْنسى

 
 استقبلت خشبة سال الشعبیة رائدان للموسیقى الغربیة: جبارة ، الذي سافر بالجمهور إلى عوالم الموسیقى

 .البربریة واألندلسیة والراي والكناوة والبلوز والریغي والفالمنكو والروك والسول
 عاش كذلك الجمهور لحظات فنیة لن تنسى مع المغنیة المغربیة  سعیدة شرف على نغمات األغنیة

 .الصحراویة و األمازیغیة
 

 كانت األجواء السحریة لشیال محطة للذواقین من رواد موازین حیث شهدت عروضا للفرقة التركیة
 شئكیخروني  التي أبدعت في مزج األلوان الموسیقیة للغجر والسفاردي والریبیتیكو وغیرهم من الجماعات

 العرقیة من مختلف المناطق
 

 خارج المنصات، كان حضور مهرجان موازین-إیقاعات العالم مرة أخرى في شوارع الرباط وازنا من
 خالل برنامج للفرق و عروض الشارع. أدهش عازفو فرقة أقدیم بتوكادا الزوار بنغمات السامبا والهیب

 هوب والسالسا والهاوس والشعبي. وقدمت مجموعة السیرك اكروموروكو ببراعة ألعابا بهلوانیة  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.

 
 
 



 
 
 

 


