
 
 
 

 بالغ صحافـي
 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 افتتاح باهر لموازین 2018 من توقیع مارتن غاریكس وكاظم الساهر

 
 
 

لمهرجان 17 الدورة فعالیات ،2018 یونیو 22 الجمعة مساء انطلقت :2018 یونیو 22               الرباط،
لصاحب السامیة الرعایة تحت یونیو، و30 22 بین ما الفترة في المنظمة العالم، إیقاعات                موازین

 الجاللة الملك محمد السادس، عبر افتتاح باهر جلب آالف الجماهیر لالستمتاع بنجومهم المفضلین.
غاریكس، مارتن الهولندي العالم، نجوم أبرز أحد مع موعدا السویسي، منصة لجمهور كان               وهكذا
ما وهو الحاضر، الجمهور معه تفاعل حفل على وقع إذ العالم، في جي" "دي أبرز بین من یعد                    الذي

 یعكس النجومیة التي یحظى بها، ال  سیما بین أوساط الشباب.
أدى كبیرا، جماهیریا حفال الساهر، كاظم العراقي العربیة، األغنیة قیصر أحیى النهضة،              وبفضاء
السهرة هذه فقرات لمتابعة حضر الذي الجمهور معه رددها والجدیدة، القدیمة أغانیه من باقة                خالله
إذ العربیة، الفنیة الوجوه أبرز من واحدا الساهر، كاظم ویعد بالمنصة. قویة انطالقة على بصمت                 التي
والكلمات باألحاسیس یتسم الذي الموسیقیة للونه وفیا فیها بقي ألبوم، ملیون 100 أعماله مبیعات                فاقت

 القویة واأللحان الرائعة.
اللون لهذا المخصصة بورقراق، منصة افتتحت إذ الدورة، هذه برنامج في مكانة اإلفریقیة،               وللموسیقى
إفریقي موسیقي نوع وهو الیف"، "الهاي بأسلوب اشتهر الذي تایلور، إیبو للفنان بحفل               الموسیقي،

 ظهر في بدایة القرن الـ20 في غانا، ویعتبر هذا الفنان من رواده.
آرا الفنان الستقبال الدورة، هذه برسم سهراته أولى في أبوابه الخامس، محمد الوطني المسرح                وفتح
عن فضال والروك. والبوب الكالسیكیة بین تمزج بالحیویة، النابضة بالموسیقى اتسم حفل في               مالیكان،

 بعض الفقرات الحركیة البارعة.
لألغنیة برمجته نصف العالم، إیقاعات موازین مهرجان یخصص الماضیة، الدورات غرار             وعلى
قدمت التي بناني، سلیم بقیادة "كرافاطا" مجموعة حفالتها أولى في سال، منصة استقبلت إذ                المغربیة،
من باقة أدت التي ریم، الفنانة مشاركة جانب إلى المغربي. التراث من المستوحاة األعمال من                 مجموعة
علیه تعرف الذي أمیر إیهاب الشاب الفنان المنصة إلى یصعد أن قبل العصریة، المغربیة                األغاني

 الجمهور في برنامج "ستار أكادیمي" وفي عدد من التظاهرات الوطنیة والدولیة.
 

 معلومات  مفیدة :
 

 الدورة  17 لمھرجان  موازين  إيقاعات  العالم  من  22 إلى  30 يونیو  2018
 
 

إيقاعات  العالم :  بخصوص  مھرجان  موازين  
 

المحید  عنه  لھواة  وعشاق  يعتبر  مھرجان  موازين  إيقاعات  العالم،  الذي  أحدث  سنة  2001،  موعدا  
فإنه دورة  من  دوراته  األخیرة،    الموسیقى  بالمغرب . ومن  خالل  أزيد  من  ملیونین  من  الحضور  لكل  

ينظم  طیلة  تسعة  أيام،  برمجة  يعد  ثاني  أكبر  التظاھرات  الثقافیة  في  العالم , ويقترح  موازين  الذي  

 



 
 
 

الموسیقى  العالمیة  والعربیة،  ويجعل  من  مدينتي  الرباط  وسال  مسرحا  غنیة  تجمع  بین  أكبر  نجوم  
 لملتقیات  متمیزة  بین  الجمھور  وتشكیلة  من  الفنانین  المرموقین . ويرسخ  مھرجان  موازين

نصف  برمجته  لمواھب يكرس    باستمرار  التزامه  في  مجال  النھوض  بالموسیقى  المغربیة،  حیث  
مھرجان  موازين  الحامل  لقیم  السلم،  واالنفتاح،  والتسامح  الساحة  الوطنیة  الفنیة . ويقترح  

المائة  من  حفالته،  جاعال  من  ولوج  الجماھیر  مھمة  أساسیة . ولوجا  مجانیا  لـ  90 في    واالحترام،  
من يعتبر  المھرجان  دعامة  أساسیة  لالقتصاد  السیاحي  الجھوي،  وفاعال    وعالوة  على  ذلك،  

مجال  خلق  صناعة  حقیقیة  للفرجة  بالمغرب .  الدرجة  األولى  في  
 
 

 بخصوص  جمعیة  مغرب  الثقافات :
 

بالدرجة  األولى،  إلى تسعى،   غیر  ربحیة    تم  إحداث  "مغرب  الثقافات " خالل  2001،  وھي  جمعیة  
المملكة  لفائدة  جمھور  جھة عالي  يلیق  بعاصمة    ضمان  تنشیط  ثقافي  وفني  من  مستوى  مھني  

 الرباط  سال  زمور  زعیر .  ولتكريس  القیم  األساسیة  للسیاسة  التنموية  التي  يقودھا  صاحب
النبیلة الثقافات  على  ترسیخ   ھذه  المھمة    الجاللة  الملك  محمد  السادس  عملت  جمعیة  مغرب  

إلى  جانب  تظاھرات  مختلفة،  وملتقیات  متعددة  عبر  إطالق   " مھرجان  موازين  إيقاعات  العالم " 
 التخصصات،  ومعارض  الفنون  التشكیلیة،  والحفالت  الموسیقیة  والفنیة .

 
 

 

 


