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  یوم الخمیس 18 ماي تستضیف موازین هذه السنة النجم

 نیك جوناس، فنان حاصل على عدة أسطوانات بالتینیة ومرشح عدة مرات
 لجوائز الغرامي

 
 
 

 جریا على عادته یعد موازین جمهوره دائما بالمفاجآت، وهذه السنة یقدم حصریا كاتب كلمات ألبوم
 "الست ییر ووز كمبلیكایتد" الذي سیحیي حفال على منصة السویسي

 
 
 
 

ألبومه إطالق عند منفرد، كفنان جوناس نیك نجم برز :2017 أبریل 5              الرباط،
على حصلت التي األغنیة "دجالس" یتضمن الذي ،2014 نونبر في            الناجح

 بالتین مزدوج وأغنیة "تشینس".
 

 
حول دراما (مملكة)، "كینغدوم" التلفزیة السلسلة في دورا أدى حیث بارع، ممثل أیضا هو                جوناس
الكومیدیة الدراما في آخرین بدورین مؤخرا قام كما .2014 خریف في بدأت التي القتالیة،                الفنون
سیمثل كما فرانكو. دجیمس أنتجها التي "كووت"، النقاد استحسان نالت التي والسلسلة كوینز"               "سكریم
المرتقب الجدید "جومانجي" فیلم في بالك وجاك هارت، وكفین دجونسون، دواین جانب إلى               قریبا

 صدوره هذه السنة.
 

طرف من أوارد" الیت ستار دایفید "هال قبیل من والمكافآت الجوائز من العدید جوناس نیك                 وحاز
كمبلیكایتد" ووز ییر "الست الفردي ألبومه 2016 یونیو في وأصدر فایم". أوف هول رایترز                "سونغ

 الذي تربع على رأس المبیعات بدایة من إصداره والذي یضم أغنیة "كلوز" مع توف لو.
أجل من قدیمة، صداقة بها تجمعه الذي لوفاتو بدومي جوناس نیك التحق ،2016 خریف وفي                 ومؤخرا،

 جولة في شمال أمریكا "هوندا سیفیك: فیوتشر ناو".
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 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 من شهر ماي من كل سنة، 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 جمعیة "مغرب الثقافات" خالل الجمع العام الذي انعقد بالرباط یوم 23/10/2001 وفقا لمقتضیات ظهیر 15 نونبر
 1958، 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.
 
 


