
 

 بالغ  صحفي
 

  موازين  نجح  في  استقطاب  2,4 ملیون   شخص  خالل  الدورة  16
 

 السھرة  الختامیة  شھدت  حضور  480000 شخص
 

 
 

 

من الكلمة في ما بكل نموذجیة ختامیة سھرة بعد – 2017 ماي 21               الرباط،

وسوف، وجورج بلوندي، وألفا ستیوارت، لرود الرائع األداء شھدت والتي            معنى،

في نجحت العالم، إيقاعات موازين لمھرجان 16 الدورة تكون وھب،            وجھیدة

الرباط بین الموسیقي االحتفاء من أيام 9 طیلة ملیون 2,4 عن مايزيد              استقطاب

مكانة أخرى مرة جودة ذات دولیة برمجة ومتابعة لحضور الجذب ھذا وأكد              وسال .

دمقرطة في ويساھم أسھم كبیرا وفاعال عنه المحید مھرجانا باعتباره            موازين،

 وولوج  الثقافة  لكل  المغاربة  مع  ولوج  مجاني  لـ  90 في  المائة  من  الحفالت .

 

السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعاية بفضل تحقق النجاح            ھذا

لتطويره الممكنة الظروف أفضل من إحداثه منذ االستفادة لموازين أتاحت            التي

لحظة منه جعل الذي ودعمه، بثقته للجمھور كذلك مرده النجاح ھذا             وإشعاعه .

 لبھجة  متفردة  وللتقاسم  بین  جمیع  األجیال .

 

العالقات أيضا ھو المغربیة، والساحة الدولیة للموسیقى واجھة يعد الذي            موازين

صاحب لرغبة وطبقا وسال . الرباط مدينتي بین المھرجان يربطھا التي            التاريخیة

واإلبداع للترويج مكثف نشاط مركز العاصمة بجعل السادس محمد المبك            الجاللة

حیث ومآثرھا، شوارعھا موازين إشارة رھن وسال الرباط وضعت والدولي،            المغربي

الوطني والمسرح الوداية، وقصبة رقراق، أبي ضفاف على الضوء المھرجان            يسلط

الحدث لھذا وسال الرباط مدينتي وباستضافة شالة . وحدائق الخامس،           محمد

في تسھم لكن الطلق، الھواء في حقیقیة فضاءات الى فقط لیس تتحوالن              الفريد



 

 الترويج  لتاريخھا  ولمغرب  عصري  ومنفتح .

 

هم السفراء أول أن بما المغربیة، الثقافة إشعاع في فاعال یعتبر الذي المهرجان، موازین،                ویفرض

من المالیین مئات مع والمغرب المهرجان في تجاربهم یتقاسمون والذین دعوتهم، تمت الذین               الفنانین

  الجمهور والمتابعین على الشبكات االجتماعیة، (یفرض) نفسه كمحرك اقتصادي.

الشغل مناصب آالف إحداث في ویسهم السیاحة، مهنیي معامالت رقم في باإلیجاب المهرجان               ویؤثر

كبرى. مجاالت عدة في المحلیة المهارة استعمال خالل من العروض لعالم وطنیة صناعة إقالع                ویتیح

 هذا التالقح بین المجتمع والثقافة واالقتصاد یجعل من موازین حدثا فریدا بالفعل بإفریقیا وعبر العالم.

 

يمثل فھو المغرب، انفتاح شعار حاملي أحد ھو موازين يتقدم . بلد ھو منفتح،               "بلد

تغطي التي البرمجة، والتسامح . التقاسم تقالید إطار في تندرج التي بالدنا،             قیم

في مھرجانات عدة موازين من جعلت للعالم، الموسیقیة الثقافات جمیع            تقريبا

وإتاحة بالمغرب الشابة بالمواھب النھوض إرادة من نابع بخیار يتعلق األمر إن              واحد .

شعبیة على يتوفرون ال والذين وھناك ھنا من فنانین اكتشاف فرصة مھم              لعدد

جمھور على الموسیقى عالم فتح في الرغبة إنھا بالمملكة . النطاق واسع             وتأثیر

عنھا يدافع التي الثقافة دمقرطة في بذلك لیسھم الساحة على دائما معتاد              غیر

تعمل لكن المادي، للربح تسعى ال جمعیة ھي الثقافات مغرب بشراسة .             المغرب

السالم عبد يصرح موازين ". استمرارية ضمان قصد التوازن تحقیق إلى            للوصول

 أحیزون،  رئیس  مغرب  الثقافات  ومھرجان  موازين  إيقاعات  العالم .

 

والمالي التنظیمي النموذج استمرارية تجسد التي لموازين 16 الدورة           ھذه

المھنیین بین رعايتھا على المھرجان يحرص التي العالقات بتمیز           اتسمت

في سنويا موازين ينظم معھم والسلطات . االعالم ووسائل والمحتضنین           والشركاء

تكريما إلیھم توجه الثقافات مغرب جمعیة شائبة . التشوبھا وآمنة تقنیة            ظروف

 خاصا  وتشكرات  حارة .

 

 معلومات  مفیدة :
 



 

 الدورة  16 لمھرجان  موازين  ـ  إيقاعات  العالم  من  12 إلى  20 ماي  2017
 
 

إيقاعات  العالم :  بخصوص  مھرجان  موازين  
 

عنه المحید  موعدا ،2001 سنة أنشئ الذي العالم، إيقاعات موازين  مھرجان             يعتبر
لكل الحضور من ملیونین من  أزيد  خالل ومن بالمغرب . الموسیقى وعشاق             لھواة
ويقترح العالم , في الثقافیة التظاھرات أكبر ثاني يعد فإنه األخیرة، دوراته من              دورة
تجمع غنیة برمجة سنة، كل من  ماي شھر من أيام تسعة طیلة ينظم الذي                موازين
وسال الرباط مدينتي من ويجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر            بین
ويرسخ المرموقین . الفنانین من وتشكیلة الجمھور بین  متمیزة لملتقیات           مسرحا
المغربیة،حیث بالموسیقى النھوض مجال في التزامه باستمرار موازين          مھرجان
موازين مھرجان ويقترح الفنیة . الوطنیة الساحة لمواھب برمجته نصف           يكرس
المائة  في 90 لـ مجانیا ولوجا  واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم             الحامل
يعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة .  مھمة  الجماھیر  ولوج  من جاعال حفالته،             من
األولى الدرجة من وفاعال الجھوي السیاحي  لالقتصاد أساسیة دعامة           المھرجان

للفرجة  بالمغرب .  في  مجال  خلق  صناعة  حقیقیة  
 
 

 بخصوص  جمعیة  مغرب  الثقافات :
 

يوم بالرباط انعقد الذي العام الجمع خالل الثقافات " "مغرب جمعیة إحداث              تم
تسعى، ربحیة غیر جمعیة  وھي ،1958 نونبر 15 ظھیر  لمقتضیات وفقا 23/10/2001            
يلیق عالي مھني مستوى من وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى،             بالدرجة
القیم ولتكريس زعیر . زمور سال الرباط جھة جمھور لفائدة المملكة            بعاصمة
السادس محمد الملك الجاللة صاحب يقودھا التي التنموية للسیاسة           األساسیة
" إطالق عبر النبیلة المھمة ھذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة             عملت
متعددة وملتقیات مختلفة، تظاھرات جانب إلى العالم " إيقاعات موازين           مھرجان

 التخصصات،  ومعارض  الفنون  التشكیلیة،  والحفالت  الموسیقیة  والفنیة .
 

 
 
 
 


