
 بالغ صحفي
 النسخة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 موازین، یعلن  عن شغفه بالموسیقى: " وي ار فمیلي !"
 

 
 

 الرباط ، 26 یونیو، 2019: یعتبر ترافیس سكوت واحدًا من أفضل مغنیي الراب في الوالیات المتحدة ، و
 لعل عرضه من حوافز جذب حشود الجماهیر  في هذا الیوم السادسمن المحفل. راكم هذا النجم نجاحات

 كبیرة منذ تعاونه سنة 2013 مع  كني وست و درك,و إن آس، و دیدجي خالد. ولقد كان له أداء استتثنائي
 .و منقطع النظیر في هذه األمسیة اإلحتفالیة األولى له بالمغرب على منصة أولم سویسي

 على المنصة الدولیة ، اكتشف رواد المهرجان أیًضا نجًما  آخر في نفس األمسیة: المغنیة آیة ناكامورا ،
 التي غمرت الحیاة الیومیة للشباب الفرنسي في عام 2018 بعناوین اشتهرت في وقت قیاسي:

 كومبرتمنت، كوبین، و خصوصا دجدج  الذي َحَصَد 400 ملیون مشاهدة على یوتیوب! كانت حفلة فریدة
 !بكل المقاییس

 
 برصید فني قیاسي من حیث الكیف و الكم، تعتبر األختن سستر سلدج من أشهر و أقدر النجوم. كان

 حفلهما على المسرح  الوطني محمد الخامس هذه األمسیة من الروعة بما كان، أدَّت خالله األختان دبورة
 و كیم أحلى موسیقى الدیسكو و أبانا على استحقاقهما َكمَّ الجوائز و المشاهدات على الشبكة العنكبوتیة.

 ."ُمرورهما بالرباط عبر موازین كان فعال محطة فریدة تغنى معهما الجمهورب ”وي ار فمیلي
 
 

 في فضاء النهضة ، كتب مهرجان موازین-إیقاعات العالم صفحة جدیدة من األغنیة الشرقیة مع نجمین
 رائدین: اللبناني ولید توفیق و األردنیة دیانا كرزون   اللذان صنعا إسمیهما باغاني مؤلفة من طرف أشهر

 .مؤلفي العالم العربي
 

 على منصة سال، غنت و رقصت الفنانة منال، ابنة مراكش، و نجمة البوب و الطراب المغربي في حفل
 .لن ینسى

 .أدى بعدها نجم الراب لَبْنج أغانیه التي أثرت في نفس الحشد: ملیارد و أغاني أخرى
 

 بثقافته اإلفریقیة واألوروبیة المزدوجة ، ترك یوسوفا بصمته على مشهد بورقراق.  سیطر الفنان على
 موسیقى الراب الفرنسیة بكلماته وحریته في التعبیر ، و تعامل مع فن الكلمات ببراعة. قدم موسیقى راب

 .هادفة مستوحاة من شبابه
 

 في شالة ، أبهرت شارمیال شارما الرائعة الجمهور. في هذا التكریم الجدید لتراث شعب الروم، كانت
 موسیقى و رقص كاثاك محاًطا بأربعة موسیقیین مشهورین: المغني مذبنتي صقر، و برابهو إدوارد

 .الشعبیة، و هنري تورنیر، و  میشال جواي
 

 خارج الخشبات، كان مهرجان موازین-إیقاعات العالم حاضرا أیًضا بشوارع وساحات الرباط. اقترحت
 مجموعة هت ستریتس إیقاًعا رائًعا أسر السكان والزوار. في البرنامج: اإلیقاعات البریة والمالبس المثیرة

 لإلعجاب. وقد أثارت بالدي فنفر إعجاًبا أیًضا من خالل مزج اإلیقاعات المغربیة مع المواهب  والتقالید
 .العظیمة للفرقة النحاسیة

 



 
 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.

 
 

 
 
 



 


