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 النسخة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 حفلة بتذاكر مباعة بالكامل لفرقة میغوس، ذهبیةموازین !
 

 
 الرباط ، 27 یونیو، 2019

 بأكثر من 13 ملیون متابع على فیسبوك و إنستغرام، ُتَعدُّ فرقة الراب میغوس معشوقة جماهیر هذا اللون
 الموسیقي على جمیع شبكات التواصل اإلجتماعي و على منصات مهرجان موازین-إیقاعات العالم! في
 أول حفل موسیقي أقیم في المغرب ، قدمت المجموعة األمریكیة هذا الخمیس على أولم سویسي أداًء ال

 .ُینسى
 رحب الجمهور بالفرقة ترحیبًا استثنائیًا وكانت أعداد الرواد كبیرة في هذه األمسیة، حیث غنت الفرقة

 ألبومها  األخیر من إنتاج فریل ولیامز و كني وست. كانت فعال احتفالیة رائعة  وحده مهرجان
 !موازین-إیقاعات العالمَمْن یملك سرها

 اكتظ المسرح الوطني محمد الخامس عن كامله هذه اللیلة لحضور حفل الموهبة، األمریكي ستانلي
 !كالرك. كان أداء عازف الجیتار الموهوب رائعا بكل المقاییس

 في فضاء سال ، إنه المعلم الكبیر حمید القصري ، المعروف بصوته العمیق والفرید الذي أسعد رواد
 المهرجان. ببراعة مذهلة، تمكن الفنان من التوفیق و الدمج بین إیقاعات كناوة في المغرب و ألوان

 .موسیقیة عدیدة بسهولة فریدة
 كما احتفلت المنصة المغربیة في نفس اللیلة ب 18 عاًما لفرقة فنایر. تركت موسیقى الراب للثالثي،

 المؤلف من محسن تیزاف و خلیفة مناني و أشرف عراب، انطباًعا قوًیا من خالل موسیقاها القویة
 .واأللحان التي ال تقاوم

 تمت مشاركة ملصق فضاء النهضة بین لبنان و المغرب، لحظات سعیدة اقتسم بطولتها المغني رامي
2M عیاش، الحائز على أكثر الجوائز العربیة المرموقة ، والمغنیة حسناء زالغ ، اكتشاف ستودیو 

 !سنة 2005.  صوتان رائعان أبهرا الجمهور 
 

 مباشرة من لوس أنجلوس، جاء رائد موسیقى نیو جاز وست كوست، عازف الساكسفون كاماسي
 واشنطن.   أثار هذا الفنان و فرقته إعجاب رواد المهرجان الذین تجمعوا أمام منصة بورقراق للتأمل في

 .أسلوب الفرقة المتأرجح بین موسیقى الجاز و الفانك والفري و السول و البلوز و الروك
 
 

 في شالة ، أبهر شاهروخ موشكین غالم، الراقص و الممثل و المخرج، مع  موسیقیین موهوبین، المغنیة
 عایدة نصرت و عازفة القانون كریستین زاید أو عازفة اإلیقاع صخر خادم، الجمهور بأداء رائع.عرض

 !للرقص والموسیقى  ال ُینسى
 

 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.

 
 

 
 
 
 
 


