
 

 
  بالغ صحفي

  
 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 صابر الرباعي وأحالم بموازین

 
  

 الرباط 6 أبریل 2018: یقدم مهرجان موازین إیقاعات العالم كل سنة لجمهوره حفالت موسیقیة استثنائیة مع أكبر أسماء
 الموسیقى العربیة والشرقیة. وخالل الدورة 17 المنظمة تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس،

 ستستضیف منصة النهضة فنانین مرموقین:
 التونسي  صابر الرباعي  سیحیي سهرة موسیقیة ینتظرها الجمیع یوم 27 یونیو.-
  الحفل الختامي بمنصة النهضة سیشهد تألق الدیفا  أحالم  یوم السبت 30 یونیو.-

 
الرباعي، صابر التونسي والملحن الفنان الكبیر: العربیة الموسیقى نجم مع حاضرة تونس ستكون ، یونیو 27 األربعاء                   یوم
ألبوًما 13 وأصدر التسعینیات، في القاهرة في المهني مشواره الرباعي صابر بدأ الموسیقى. علوم في تاكید بكل                   األستاذ
من النهضة منصة على حفله سیكون والتتویجات. الجوائز من العدید على وحصل عالمیة، جوالت بعدة وقام اآلن،                   حتى

 دون شك أحد أكثر الحفالت الموسیقیة المنتظرة خالل هذه النسخة الـ 17 من موازین.
 

 وبالنسبة للحفل الختامي لهذا الحدث الفني العالمي، فإن المغنیة اإلماراتیة  أحالم  الملقبة بـ "دیفا الخلیج" ستطرب جمهور
 منصة النهضة. وتتوفر أحالم على مسار فني حافل انطلق في سنوات الثمانینات. ویزخر رصیدها الغنائي بعدد كبیر من
 األلبومات، وشاركت هذه المغنیة الموهوبة في العدید من المهرجانات عبر العالم وتعاونت مع العدید من الفنانین العرب.
 وتتمیز أحالم بصوتها الشجي وشخصیتها االستثنائیة، وستتحف أحالم جمهور موازین بباقة من أجمل أغانیها في حفل

 غني باألحاسیس.

 
 
 
 

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

 حفل صابر الرباعي ـ منصة النهضةـ األربعاء 27 یونیو 2018
 حفل أحالم ـمنصة النهضةـ 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.
 

 
 
 


