
 
 
 

 بالغ صحفي

 

  الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 

 موازین 2018:

  نخبة من ألمع نجوم الساحة الغنائیة من أجل دورة استثنائیة تعد بأن تبقى تاریخیة

 

تحت 2018 یونیو و30 22 بین ینظم الذي موازین مهرجان یستعد :2018 أبریل 16                الرباط

األشكال. بأفضل 17...وذلك الـ بذكراه لالحتفال السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة              الرعایة

العالمیین النجوم أكبر من ومزیجا غنیة برمجة السنة هذه المهرجان یقترح نجاحه، أسس مع                وتماشیا

والتقاسم التسامح رسالة أیام تسعة طیلة ستحمل وسال بالرباط منصات ست المجموع، في               والمغاربة.

  لجمهور متنوع ما فتئ عدده یزداد دورة بعد أخرى.

 

الشعبیة الموسیقیة للتجمعات وفضاء العالمیة الموسیقى منبر تعد التي السویسي، إم إل أو منصة                سیعتلي

هذه فناني اختیار ویأتي الراهنة. الموسیقى ساحة في رمزیة األكثر المشاهیر موازین، مهرجان               بفضل

األذواق. لكل ستستجیب التي الموسیقیة األنماط بتنوع ینفرد كما التظاهرات، بأكبر جدیرا 17 ال                الدورة

سیغني الذي القیاسیة األرقام كل فنان األمریكیة)، المتحدة (الوالیات مارس برونو التشكیلة هذه               وتضم

ذو الشهیر والثنائي (بریطانیا)، غاریكس مرتان 1 رقم دجي دي وأیضا، بإفریقیا، مرة               ألول

والمجموعة (بریطانیا)، جامیروكي المتمیز والفنان األمریكیة)، المتحدة (الوالیات          شینسموكرز

نیسكا الرابور وأیضا، ریكو)، (بورتو فونسي لویس واألسطورة (بریطانیا)، تكساس            األسطوریة

 (فرنسا) و دامسو  (جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة).

 

التي المنصة هذه استثنائیة. بجودة الخامس محمد الوطني المسرح برمجة َتِعد الودیة، تطبعه إطار                في

الفنانین من رائعة قائمة ستقترح لالكتشاف والمخصصة موازین، تاریخ من زاخرة لحظات على               تشهد

طوجي هیبة والمغنیة (أرمینیا)، مالیكیان آرا الرائع الكمان عازف ذلك في بما األنواع، یدمجون                الذین

ماجدة السوبرانو ، (الجزائر) ماسي سعاد واإلیقونة (بریطانیا)، شوار كوسبیل كومنوتي ولندن              (لبنان)،

 



 
 
 

تولیدو ماریا الفالمنكو وفنانة (األرجنتین)، أنسامبل ایغوسكو فیرناندو التانغو فرقة لبنان)، )              الرومي

 (إسبانیا) ومغنیة األوبرا  مروة ناجي  (مصر).

 

أصوات ألمع كذلك السنة هذه العربیة بالموسیقى موازین شغف تجسد التي النهضة منصة               وستستضیف

بمشاركة المهرجان جمهور وسیحظى الشرقیة. الموسیقى موروث وغنى وتمیز فرادة إلبراز             المنطقة

(لبنان)، زین ملحم الطرب وصوت (العراق)، الساهر كاظم العربیة األغنیة قیصر مع فریدة               لحظات

والشاب (مصر)، حماقي محمد والفنان (مصر)، بوسي والمغنیة (سوریا)، عطیة رویدة المتألقة              والمغنیة

 أمیر دندن  (فلسطین)، والفنان المتمیز  وائل جسار  (لبنان)، والمطرب  أحمد شیبة  (مصر)،

العربیة (اإلمارات و أحالم (لبنان)، عجرم نانسي والدیفا (تونس)، الرباعي صابر الكبیر             واألستاذ

 المتحدة).

 

لمغنیي واجهة المغاربة، للفنانین مخصصة البرمجة نصف من أزید مع أخرى مرة موازین               وسیكون

من سلسلة مع سال منصة أمام موعدا والمعجبین الهواة سیضرب مساء وكل المملكة.               وموسیقیي

والراب واألمازیغ والفوزیون والریغا والروك والشعبي كناوة ومع احتفالیة. األكثر الموسیقیة             السهرات

سلطان، وبدر العروسي، ونادیة أمیر ، وإیهاب وأمینوكس، كرافاتا، مع الجمهور سیلتقي هوب              والهیب

وعزیز باعمران، أیت ولحسین الغیوان، وناس بوسو، حسن والمعلم فارح وطارق تسكت،              وابتسام

الصحراوي، العالي وعبد وحجیب حجیب، ولد والمهدي أطلس وخدیجة الغفولي وزكریاء             المغربي

ونعمان بنعمر، وعماد تیو وتیو ومسلم كاین وأش حمیدة، ودیدجي اعتابو، ونجاة الرمى،               وعبیدات

 بلعیاشي والستاتیة وسعید الصنهاجي والستاتي.

 

هذه سیكرم وموسیقاها. بأفریقیا دائما احتفى الذي القارة، في واألول العالم في الثاني المهرجان                موازین

الغیتار عازف وأصواتها: ثقافاتها بتنوع المتمیزة إفریقیا وجوه بعض رقراق ، أبي منصة على               الدورة

(مالي) مالي دیل مارفیاس والس (مالي)، سانغاري أومو الرائعة الفنانة (غانا)، تایلور إیبو               والموضب

دیاباتي سیدكي الكورة آلة على والعازف (فرنسا)، ریلیس الرابور (فرنسا)، تشیغ بانك األفرو               واألنغام

فیتشیورینغ 80 وإیجیبت كوتي سان بیت األفرو ورمز (بنین)، لكوتومو ریتمو بولي أوركسترا               (مالي)،

 یاسین بیي  (نیجیریا/ الوالیات المتحدة األمریكیة) وأیضا المتمرد  تیكن جاه فاكولي  (الكوت دیفوار).

 



 
 
 

 وهذا لیس كل شيء، فموازین سینهل من أكبر األرصدة التقلیدیة للقارات الخمس لتقدیم إبداع موسیقي عالي المستوى على
 الموقع التاریخي  لشالة . فحول تیمة "من التار والسیتار إلى الغیتار" ستجمع البرمجة إبداعات من العالم بأسره، مستلهمة

 من أنغام األوتار سواء من التار اإلیراني أو السیتار آلسیا الوسطى والسیتار الهندي أو الغیتار الیوناني واالیطالي
 واإلسباني. وسوف یكتشف عشاق الموسیقى العوالم الصوتیة من خالل  الریزا غورباني  (إیران)  وباتریزیا الكویدارا

 (إیطالیا) و األمیر  (ألمانیا / أسبانیا)  و  تریو انداز  (الهند)  وماریا براسارت  (إسبانیا)  وسیبیرید رایسادات  (إیران)  وكاترینا
وإیفا أتمیزوتیلو  (الیونان)  وصبري مصباح  (تونس).  فوتیناكي  

 

أكبر یومیا ستجوب التي الشوارع وعروض والحفالت الفنانین من المئات االحتفال، من أیام               تسعة

مع المغاربة جمیع على باالنفتاح ینبغي: كما الصیف بقدوم ستحتفي لموازین 17 الدورة الرباط..                شوارع

 ألوان ومفاجآت ولحظات ساحرة.

 

 معلومات مفیدة:

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

 

الثقافات مغرب جمعیة تطلق العالم، إیقاعات موازین لمهرجان الشاملة البرمجة عن اإلعالن إطار               في

حفالت حضور تذاكر أسعار على ،2018 أبریل 20 إلى 16 من المائة، في 30 بنسبة استثنائیا                  خصما

 مجموعة مختارة من الفنانین وأیضا بطاقات غولد وفاست غولد.

www.mawazine.maو ، www.ticket.ma على متوفرة العرض بهذا المتعلقة المعلومات           جمیع

  وعبر الهاتف 200 080 03 03.

 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أحدث 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.

 

 


