
 

 

 

 بالغ صحفي

 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 

 نایل رودجرز، نوال الزغبي، وأمادو ومریم:

 رمز انفتاح موازین على أفریقیا والعالم!

 

 

 حفالت استثنائیة لمغنیین وموسیقیین استثنائیین خالل الیوم الثالث من

 الدورة 16 للمهرجان

 

خالل من سفره موازین واصل االحتفالیة، من یومین بعد :2017 ماي 15              الرباط،

السویسي بمنصة استثنائي حفل مع موعدا للجمهور المهرجان ضرب إذ العالم،             موسیقى

ورائد ومؤسس قیتارة، وعازف وموضب ومنتج ملحن، رودجرز. نایل أحیاه ،OLM           

وأتحف الكي" و"غیت ولوفریك" تایمز"، "غود مثل أغانیه أكبر أدى الذي "تشیك"،              فرقة

باع المنصة، على حیة أسطورة یعد الذي رودجرز نایل الساعة. عن تزید لمدة               الجمهور

مجلة وصنفته العالم. عبر أغنیة ملیون و50 ألبوم ملیون 200 من أزید مشواره               خالل

  رولینغ ستون ضمن أبرز 50 شخصیة في عالم الموسیقى.

 



 

الدیفا صدحت النهضة، یضم    وبمنصة التي الزغبي، نوال      اللبنانیة

بأروع المهرجان جمهور وأتحفت الساحر بصوتها ألبوم، 14 من أزید الفني             رصیدها

اإلفریقیة المنصة عاشت الوقت، نفس وفي األجیال. كل من جمهور رددها التي              أغانیها،

عن معبرة الدافئة أنغامه حلقت الذي ومریم، أمادو الثنائي مع تنسى ال لحظات               بورقراق

 أسمى معاني التضامن، الحب والتسامح، وهي نفس القیم التي یدعو إلیها موازین.

 

 

من 3 المنصة هذه احتضنت حیث بالمغرب، لالحتفاء سال بمنصة المنظم الحفل              وخصص

ومشوارا ألبوم 11 من أزید رصیده في یضم الذي بوشناق، حمید المغاربة: الفنانین               أكبر

مولودة راي مغنیة ماریة، والشابة العالم، موسیقى على المنفتحة المغربیة باألنغام             غنیا

ثم إیفیر"، بي "رین ألبوم على 2003 سنة ذهبیة أسطوانة على وتتوفر              بالدارالبیضاء

 الشاب قادر الذي ینتمي للفنانین الذي ساهموا في نشر الراي بفرنسا وعبر العالم.

 

حفال أرفانیتاكي إلفیثریا الیونانیة الموسیقیة الساحة أیقونة أحیت الخامس، محمد            وبمسرح

والعمیق، اللین وتعبیرها الشجي، صوتها اإلیكاریوتي. التراث أغاني أكبر فیه            أدت

مرجعا تعد التي الفنانة هذه الكتشاف جاء الذي الغفیر الجمهور سحروا وحسها،              ونعومتها

 في الشعر الیوناني الذي تمزجه  ببراعة مع تأثیرات الجاز والمنوعات.

 

جاستن أتحف حیث وخالدة، ممتعة لحظات مع موعد على األخرى هي كانت شالة               منصة

من أنبوب شكل على القانون آلة وهي "فالیها"، آلة على خاللها بعزف الجمهور               فالي

بشتى حفالت مدغشقر من القادمة للموسیقى سفیر وهو الفنان هذا وأحیى             الخیزران.

وكیت غابرییل، بیتر بینهم من الموسیقیة األسماء أبرز بجانب شارك كما العالم،              أنحاء

خمسة فالي جاستین صاحب شالة، بمنصة المتمیز الموسیقي الحفل هذا وخالل             بوش.

 موسیقیین یتقنون كل اإلیقاعات الموسیقیة  لمدغشقر.



 

 

وسال الرباط شوارع في الثاني وللیوم موازین خصص ذلك، على دأب وكما              وأخیرا،

فنون في المتخصصة باند، أسامة المغربیة الفرق أدتها المدینتین شوارع أكبر في              عروضا

 السیرك، ومجموعة باخو عتیقة، المعروفة بإتقانها للرقص والدقة المراكشیة.

 

 

 معلومات مفیدة:

 

 الدورة 16 لمهرجان موازین ـ إیقاعات العالم من 12 إلى 20 ماي 2017

 

 

 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.

 

 

 

 

 

 

 


