
 

 بالغ صحفي
 

  الدورة 17 من مهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 
 افتتاح  حافل واستثنائي لموازین 2018!

 
 

 النجم العالمي مارتن غاریكس سیلهب منصة السویسي●
 قیصر األغنیة العربیة كاظم الساهر سیأسر الجمهور بمنصة النهضة●
 إیهاب أمیر، وكرافاتا وأمینوكس في الحفل االفتتاحي بسال●
 األسطورة إیبو تایلور سیحتفي بأفضل األغاني اإلفریقیة بأبي رقراق●
 عازف الكمان الرائع أرا ملیكیان سیتحف الحضور بمسرح محمد الخامس●

 
 
 
العالم، إیقاعات موازین لمهرجان 17 الدورة افتتاح لحفالت برمجتها تقدم أن الثقافات مغرب جمعیة یُسرُّ 2018ـ مارس 29                    الرباط،
ألمع سیشارك حیث ،2018 یونیو 30 و 22 بین ما سیقام والذي السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت                      المنظم

  النجوم من المغرب، وهولندا، والعراق، وغانا وأرمینیا.
 
 
فقط، سنوات 5 على تمتد فنیة مسیرة مع یونیو. 22 یوم السویسي منصة جمهور غاریكس مارتن المعجزة وأضواء أنغام                     ستبهر
هذا الحد. هذا عند التوقف یعتزم وال اإللكترونیة، والموسیقى البوب أوساط في عالمي مستوى إلى االرتقاء غاریكس مارتن                    استطاع
حیث العالمیة، المهرجانات أكبر قائمة رأس على وكان الراقصة الموسیقى في فذة بموهبة یتمتع سنة 21 العمر من البالغ                     الموسیقي
ودینامیته وطموحه شغفه یبقى ماغ. یدجي د لـ 100 طوب ضمن األولى بالرتبة مرتین وفاز آخرین فنانین وأطر عالمته                     أسس

 ونضجه ال مثیل لهم عبر العالم.
 
 

 
من وأكثر مباع ألبوم ملیون 100 صاحب العراقي النهضة. منصة الساهر كاظم العربیة األغنیة قیصر سیعتلي األمسیة، نفس                    خالل
بكل سیقدم المبدع والملحن الكلمات، كاتب العربي. العالم في شهرة األكثر المطرب یعد االجتماعیة الشبكات على معجب ملیون 40                   
والكلمات والشعر والمقامات الرومانسیة القصائد تضم التي أغانیه من سینهل حیث الصوتیة، براعته فیه سُیظهر عرضًا                  تأكید

 الملتزمة.
 
 
المغربیة المواهب أفضل ستعتلي أخرى ومرة المغاربة. للفنانین برمجته نصف موازین مهرجان خصص ذلك، على دأب                  وكما
آسفي، من أمیر ، إیهاب الحالیة. الغنائیة الصیحات أفضل من مغنیین ثالثة مشاركة االفتتاحي الحفل سیشهد وهكذا سال.                   منصة
العالم في شعبیة األكثر "المطرب فئة في الذهبیة میروكس الئحة في وكان "میما" بـجازة بجدارة فاز الذي الفنان هذا                     سیتحف

 العربي" الجمهور .
 ویعد إیهاب أمیر الذي بلغ 22 سنة للتو من أكثر المطربین الواعدین في جیله.

 
 
في المشاركین الفنانین ضمن سیكون الیوتوب على مشاهدة األكثر المغاربة الفنانین أحد بأمینوكس الملقب تمري، أمین                  الطنجاوي
تحولها التي الدولیة األغاني وأكبر المغربي الفلكلور بإیقاعات الجمهور كرافاتا فرقته ستتحف حیث بناني سلیم وكذا االفتتاحي.                   الحفل

 إلى موسیقى تصویریة ساحرة ومذهلة تحظى باإلعجاب على الشبكات االجتماعیة!
 
 
بموازین. المألوف الوجه تایلور إیبو مع اللحظة نفس خالل موعدا اإلفریقیة الموسیقى مولعو سیضرب رقراق، أبي منصة                   على



 

المذهل والموضب الغیتار عازف سیغوص اإلفریقیة، األغاني إلى الیف الهاي األسلوب تحویل في نجح الذي كوتي فیال جانب                    وإلى
منذ استمر الذي الموسیقى الزخم من سینهلون الذین االستثنائیین بالموسیقیین محاطا سیكون حیث اإلقلیمیة. التقالید قلب في فرقته                    مع

 سنوات السبعینیات في هذا الجزء من القارة.
 
 
أرا الكمان عازف أخرى : ألسطورة الموسیقي العالم في الجمھور سیسافر الخامس، محمد              وبمسرح
بألمانیا، الموسیقى دراسة في يبدأ أن قبل بلبنان األصل األرمیني العبقري الفنان ھذا ترعرع                ملیكیان .

 لیستقر  فیما  بعد  بمدريد  وتقديم  عروض  تحبس  األنفاس  عبر  العالم .
 
 

 معلومات مفیدة:
 الدورة 17 لمهرجان موازین موسیقى العالم من 22 إلى 30 یونیو 2018.

 
 برمجة یوم الجمعة 22 یونیو 2018:

 حفل مارتان غاریكس بمنصة أو إل إم السویسي
 حفل كاظم الساهر بمنصة النهضة

 حفل كرافاطا، أنیموكس وإیهاب أمیر بمنصة سال
 حفل آرا مالیكیان بالمسرح الوطني محمد الخامس

 
 

 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.
 
 
 
 


