
 
 
 

 بالغ صحفي
 
 
 

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 موازین على موعد مع تألق الراب الفرنسي!
 
 
 
من اثنین حضور مع القویة اللحظات لتوالي ناجحة استمراریة موازین من الرابع الیوم شكل :2018 یونیو 25 ،                    الرباط
األكثر الراب ومغني جیمس میستر مع یتعاون فنان وهو سنة، 24 نیسكا، الفرنسیة: هوب الهیب موسیقى ممثلي                   ألمع
الذین المهرجان رواد وأمام .2015 سنة الفنیة مسیرته انطلقت والذي بوبا قبل من اكتشف الذي ودامسو، حالیا،                   موهبة
ساعة من ألكثر تقدیم خالل من اإلبداع في موهبتهما الصاعدان النجمان استعرض الحفل، هذا لمتابعة باآلالف                  حجوا
الذي العرض، لهذا الكبیر استحسانها عن بالهتافات الحاضرة الجماهیر وعبرت ... مختلفة تأثیرات مع أغانیهما                 ونصف

 كان مناسبة للرقص طوال هذا الحفل الساهر!
 
هذا وولد للقائه، المتعطش الحضور یتحف أن الریغي سماء في ساطع اسم وهو كرونیكس استطاع بورقراق                  وبمنصة
درید أغنیته صدور مع سنوات أربع قبل العالمیة نوغتون ماك جمار بـ الملقب الفنان هذا وعانق كینغستون، شرق                    الفنان
مسار عرف الحین ذلك ومنذ سي. بي إن قناة على فالون جیمي مع شو تونایت دو الشهیر البرنامج في وظهوره تیریبل                       أند
الذي آدائه مع بالرباط واإلقبال التألق نفس مع موعد على الفنان وكان العالم. أنحاء بكل كبیرا جماهیریا إقباال                    كرونیكس
لوف وي فرقة موازین جمهور اكتشف بورقراق بمنصة ودائما ذاتها الریغي...اللیلة موسیقى سماء في بعشاقه عالیا                  حلق
أنغام النصهار بوثقة الحفل هذا لحظات یجعل أن وداكو، فاتي من المؤلف تشیغ، الباریزي الثنائي استطاع حیث                   غرین،
عوالم عن تحكي التي عصرنا، مع المتناغمة موسیقاها عكسته متمیزا أداء المجموعة وقدمت والترانس، والروك،                 األفرو،

 الحداثة الحضریة وتربة األجداد في تعال لم یترك جسد وروح رواد المهرجان دون إحساس بروعة هذا األداء.
 
من الجمهور حماس ألهبا حیث حماقي ومحمد بوسي المصریان الفنانان الخشبة اعتلى النهضة، بفضاء الشرقیة                 وبالمنصة
وزكریاء باعمران، آیت الحسین من كل بسال المغربیة بالمنصة التأم حین في الغنائیة، مختاراتهما ألروع تقدیمها                  خالل

 الغفولي، وعزیز المغربي.
 
وتأثیرات الكالسیكي الریبیرتوار بین رائع بشكل جمع إجوزیك، بابلو فیرناندو الشهیر الغیتار عازف األرجنتي، من                 قادم

 موسیقى الجاز والموسیقى المعاصرة خالل حفل موسیقي حظي بحضور كبیر للغایة في المسرح الوطني محمد الخامس.
 
العزف خالل من الفالمینكو بغناء حداد جون أمیر احتفى حیث األوتار، أنغام تعالت األسطوري، شالة موقع                  وبفضاء
مع ملتهبة قصص البرنامج: في الباص. آلة وأیضا، والبانجو، التركي والساز والبوزوكي والعود القیتارة على                 الرائع

 أصوات موهوبة مصحوبة بصوت إیفا دوران القوي.
 
شوارع عاشت حیث السكان... إمتاع موازین واصل المهرجان، بمنصات الحفالت على وعالوة كذلك، الرابع                وللیوم
عشر من أزید جمعت التي الفرقة بویز"، "تایمینغ عروض مع المغربیة والفرق المجموعات إیقاع على الرباط                  مدینة
فرقة " جانب إلى وذلك والشعبي، والهاوس والسالسا هوب والهیب السامبا بأنغام متتبعیهم أطربوا الذي الطبول                  قارقي
تكوین من استفادوا كلهم الطویلة، السیقان على المشي فن یتقنون وممن األكروبات في متخصصین من المتألفة                  سولیي،

  في المدرسة الوطنیة لسیرك شمسي.
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 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.
 
 

 

 


