
 بالغ صحفي
 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم
 فیوتشور، أوریل سان، عبد الملك ، رضا طلیاني :

 موازین،  ال یقاوم  !
 

 
 :الرباط ، 24 یونیو، 2019

 بفضل المرونة المتدفقة  و البطء النشیط ،كان لعرض األمریكي فیوتشور  وقٌع جمیل على الجمهور في
 هذا الیوم الرابع من مهرجان موازین-إیقاعات العالم. موعد كان مع أمسیة إحتفالیة عظیمة، مع فنان غیر

 عادي أبحر بالجمهور في أعماق  موسیقى دونجٌا فمیلي  و  تراب میوزیك الحدیثة. نظًرا لكونه الفنان
 األكثر إثارة للراب العبر محیط أطلسي ، فقد جلب فیوتشور إلى أولم سویسي جمهور اللیالي الكبیرة.

 .فاستحق بذلك تحیة المیغاستار
 

 أوریل سان، تجسید للكلمة الهادفة و الراب و رمًزا للموسیقى الفرنسیة. على المنصة الدولیة، كان أداءه
 .المتمیز أمام الحشد المنبهر معبرا عن شهرته العالمیة

 
 إسم آخر في سماء الهیب هوب،الفرنسي عبد الملك الذي أبر جمهور المسرح الوطني محمد الخامس من

 خالل تقدیم موسیقى راب بجمالیة جدیدة تتفوق على جمیع األنواع . قدم الرجل ذو المواهب المتعددة
 (الشاعر و السالمیر و الكاتب و المخرج) أقوى النصوص مصحوبة بموسیقى ال تقاوم استحق بعرضه

 .هذا كل التقدیر
 

 أما  المغنیة األمازیغیة سعیدة تیتریت، فقد تألقت بمزیج من الكلمات الجمیلة و األلحان اآلسرة و الصوت
 .الحلو في مقاطع تجمع بین التقلیدي و المعاصر

 
 قبل هذا العرض، تألق على المنصة المغني  محمد عساف، سفیر األغنیة الفلسطینیة، الحائز على جائزة

 .الموسم الثاني من أراب أیدول في عام 2013 ، والذي یبدع في أداء الجبلي والحدیث
 
 

 على منصة بورقراق، كان لدى الجمهور موعد مع فرقة استثنائیة، "أمازونز أفریقیا". جمعت الفرقة
 المؤلفة من ثمانیة مغنیات تناضل من أجل العنف ضد المرأة، أكبر األصوات في القارة: كاندیا كویات ،

 ماماني كیتا ،روكسیا كونیه ، أنجلیك كیدجو ، نیكا ، مریم كونیه ، مونیسا تاندینا وبامیال بدججو، عرض
  تاریخي غرس رسالة السالم والتسامح !

 
 تجّسد حب الموسیقى  في  شالة ، حیث سافر الجمهور عبر أوروبا الشرقیة مع فرقة مارسیال  و لوس
 مورشالیس. على رأسها ، مارسیال سیزاروفا ، مغنیة وراقصة من سلوفاكیا ، تتقن الموسیقى الغجریة
 .السلوفاكیة. كانت هذه األمسیة مرجعا قیما خصص هذا العام لشعب الروم بخشبة  الموسیقى التقلیدیة

 
 طوال الیوم ، على ساحة موالي حسن و على كورنیش بورقراق، تمكن رواد المهرجان من اكتشاف أكدیم

 !باتوكادا و فرقة السیرك اكرو موروكو. ألعاب بهلوانیة مجنونة وإیقاعات رقص أسعدت الجمیع
 
 
 



 
 

 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.

 
 

 



 


