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 الدورة 17 لمهرجان موازین  إیقاعات العالم
 

 جامیروكي وتكساس ولویس فونسي في حفالت غیر مسبوقة بالمغرب!
 

 
 

 
 

خالل المغربي الجمهور سیكون حیث سارة، مفاجآت موازین مهرجان لكم یخصص سنة ككل  :2018 أبریل 9 ،                   الرباط
30 إلى 22 من الفترة في ستنعقد والتي السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت تنظم التي 17                     الدورة

 یونیو 2018، على 3 مواعد استثنائیة مع :
 - جامیروكي الذي سیحیي حفال موسیقیا یوم األحد 24 یونیو

 - تكساس یوم الخمیس 28 یونیو
 -لویس فونسي في حفل الختام بمنصة السویسي یوم السبت 30 یونیو

 
فیرثیل و سامثینغ" مي غیف یو غورل"، كوسمیك كوبوي"، "سبایس لیرن؟"، غونا یو "وین أغنیة یتذكر ال                   من

  انسانیتي؟"
البریطانیة المجموعة فرضت فني، كمشوار سنة 25 وحوالي العالم أنحاء جمیع في بیعت ألبوم ملیون 35 من أكثر                     فمع
والبوب الغروف، الفانك، أنغام من رائعا مزیجا یمثل الذي أسلوبها جامیروكي، باسم أیضا المعروف ، كاي جاي                   بقیادة

 واإللكترو.
 

الذي للغیاب حدا وضع النظیر، منقطع نجاحا القى والذي ،2017 مارس نهایة صدر الذي "أوتوماتون" األخیر                  ألبومه
الیوم، الجماهیري. اإلقبال مع موعد على بدورها األخرى هي كانت عالمیة بجولة بعدها لیقوم سنوات،، سبع لمدة                   استمر
المنصة على یونیو 24 األحد یوم مسبوق غیر تأكید بكل سیكون مرة، ألول حفله إلحیاء المغرب البریطاني الفنان                    اختار

 الدولیة السویسي.
 

بضع في وأصبح موسیقیة، ثورة أحدث فنان رفقة ساحرة موسیقیة لحظات لعیش فریدة بفرصة الجمهور                 وسیحظى
على لمساته سحر و الغیتار على وعزفه فانك، الباص آلة على براعته بفضل فلور الدانس في عنه محید ال مرجعا                      سنوات

 الكمان. أداء سیكون بكل المقاییس إحدى اللحظات القویة لموازین 2018.
 

ستؤدي التي تكساس، بفرقة األمر ویتعلق أسطوریة، موسیقیة فرقة یونیو، 28 یوم السویسي، إم إل أو منصة                   وستحتضن
بیع سبیتیرلي، شارلین قیتارة وأنغام صوت یمیزها التي الموسیقیة الفرقة هذه استطاعت فقد وللتذكیر مسبوق. غیر                  حفال

 أزید من 40 ملیون ألبوم.
 

من رائعة أغان إبداع من غالسكو من والقادمة الروك سماء في المتألقة الفرقة هذه تتوقف لم ،1990 سنة انطالقتها                     ومنذ
 قبیل: "آي دونت وانت أو لوفر"  التي بیعت منها ملیوني نسخة، و ساي وات یو وانت" ، و"بالك أید بور".

 
 

لديھا تكساس السول، عالم في غنائي انغماس مع الجديدة، والموجة البلوز من أنیق               مزيج
األداء وسیتیح .2017 أبريل في الصادر بورد "، أون "جامب آخرھا  رصیدھا، في ألبومات               تسعة
لفرقة الرائعة األغاني كل  اكتشاف إلعادة للمعجبین الفرصة موازين في للفرقة             االستثنائي

فرق  الموسیقى  اإلنجلیزية   األكثر  رمزية ! التي  تعتبر  واحدة  من    "بريت  باند "  

 
 لویس فونسي الملقب بـ "صوت البوب" ، سیعتلي منصة أو إل إم السویسي یوم السبت 30 یونیو. وهو من أكثر المؤلفین



 

 والملحنین والمنتجین والموسیقیین البورتوریكیین الحاصلین على الجوائز ضمن جیله، حیث حطم كل األرقام القیاسیة
 العالمیة ومافتئ یواصل تألقه  حیث تجاوزت أغنیة "دیسباسیتو" 5 مالییر مشاهدة على یوتیوب! وتعتبرأغنیته الجدیدة

 "إیشام الكولبا" كواحدة من أكثر األغاني التي یتم بثها ومشاهدتها في البانوراما الموسیقیة الحالیة.

 من أول ألبوم له "كومنزاري" (1998) إلى ألبومه استودیو "8" (2014)، احتل فونسي بشكل متواصل قمة القائمة
 ومكنته موهبته الفریدة من كسب إعجاب المالیین من جمیع أنحاء العالم. على مدار 20 عامًا من مسیرته الغنائیة ،

 حصل على أكثر الجوائز المرموقة في صناعة الموسیقى، مثل جائزة غرامي الالتینیة، وخمسة جوائز بیلبورد ، وثمانیة
 جوائز بریمیو لو نیسترو ... وسیشارك لویس فونسي في مهرجان موازین حیث سیقدم للجماهیر المغربیة جولته العالمیة

 "لوف أند دانس وورلد تور"، التي بدأت في یولیوز 2017.

 
 معلومات مفیدة:

 الدورة 17 من مهرجان موازین إیقاعات العالم من 22 إلى 30 یونیو 2018
 

 البرمجة:
 حفل جامیروكي بمنصة أو إل إم السویسي األحد 24 یونیو 2018

 حفل موسیقي لـ تكساس بمنصة أو إل إم السویسي الخمیس 28 یونیو 2018
  حفل لویس فونسي على منصة السویسي یوم السبت 30 یونیو 2018

 
 
 
 
 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:
 

 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أنشئ سنة 2001، موعدا المحید عنه لهواة وعشاق الموسیقى بالمغرب. ومن خالل
 أزید من ملیونین من الحضور لكل دورة من دوراته األخیرة، فإنه یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم, ویقترح موازین الذي

 ینظم طیلة تسعة أیام، برمجة غنیة تجمع بین أكبر نجوم الموسیقى العالمیة والعربیة، ویجعل من مدینتي الرباط وسال مسرحا
 لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین. ویرسخ مهرجان موازین باستمرار التزامه في مجال النهوض
 بالموسیقى المغربیة، حیث یكرس نصف برمجته لمواهب الساحة الوطنیة الفنیة. ویقترح مهرجان موازین الحامل لقیم السلم،

 واالنفتاح، والتسامح واالحترام، ولوجا مجانیا لـ 90 في المائة من حفالته، جاعال من ولوج الجماهیر مهمة أساسیة. وعالوة على
 ذلك، یعتبر المهرجان دعامة أساسیة لالقتصاد السیاحي الجهوي، وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة

 بالمغرب.
 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
 

 تم إحداث "مغرب الثقافات" خالل 2001، وهي جمعیة غیر ربحیة تسعى، بالدرجة األولى، إلى ضمان تنشیط ثقافي وفني من
 مستوى مهني عالي یلیق بعاصمة المملكة لفائدة جمهور جهة الرباط سال زمور زعیر.  ولتكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة

 التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس عملت جمعیة مغرب الثقافات على ترسیخ  هذه المهمة النبیلة  عبر إطالق  "
 مهرجان موازین إیقاعات العالم" إلى جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت

 الموسیقیة والفنیة.
 


