
 
 
 

 بالغ صحافي
 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 بهجة شعبیة وبرمجة عالیة المستوى الفتتاح مهرجان موازین إیقاعات العالم
 

 الرباط في 21 یونیو 2019:
 

21 الجمعة مساء بهیج، احتفال في انطلقت، السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة                تحت
محفل یؤكد األعمار، جمیع من جمهور من هائل بحشد العالم. موازین-إیقاعات مهرجان فعالیات               یونیو
قبل من عالمي موسیقي تمظهر كأول مؤخرا ُصنَِّفْت فنیة كتظاهرة اإلستثنائیة شعبیته مصدر               موازین
النمسا في ایست" سالف "ضنٍو عن كبیر بفارق متقدمًا مشاهد، ملیون ب2.5 المرجعي، "صتتستة"                موقع

  أو كوشلة في الوالیات المتحدة االمریكیة .
 

بأجمل المسرح الجمهور، حشود رفقة أشعلت، التي سماحة كارول اللبنانیة الدیفا النهضة منصة               احتضنت
 عناوین ألبوماتها.

وتصفیق باستحسان مغربي، كنجم اللیلة هذه برمجة في شارك الذي رضا، محمد عرض َحِظيَّ                كما
 جمهور الرواد.

 
استمتع بالتحدید. الكولومبیة الالتینیة، أمریكا موسیقى مع موعد للجمهور كان السویسي، أولم منصة               على

 الرواد بعرٍض للمغني الكولومبي الموهوب ج بالفین، الذي أبدع على نغمات رغیتن.
فن من بلوحات الجمهور أبهرت والتي روسالیا، الشابة اإلسبانیة للنجمة بعرض كذلك الحفلة               اهتزت

 الفالمنكو الممزوج بنوتات موسیقى حدیثة، فاستحقت بالفعل الخمسة جوائز للجرامي الالتیني.
 

الرباطیة زهیرة القوي، الصوت ذات الفنانة، أْتحفْت المغربیة. الموسیقى مع الموعد كان سال، منصة                على
 الجمهور بتلوینات من موسیقى الشعبي والعیطة والراي.

موازین، في المشاركة على المعتاد وهو اإلحتفال، هذا في كذلك بورغون مصطفى الشعبي نجم وتألق                 
 فأمتع محبیه بوصالت من األغاني الشعبیة على عزف الكمان.

 
بكوك، إفریقیا، جنوب من لها مثیل ال مجموعة خالل من اإلفریقیة القارة بفن بورقراق منصة                 ابتهجت

 والتي أبحرت بالجمهور في موسیقى الجاز والهیب هوب وموسیقى جیمس براون.
اكتشاف تجربة موازین جمهور عاش كوتي، وفیال الشهیر ثشبس وتاون سویتو من القادمة الفرقة                مع

 العوالم الخفیة.
 

تصفیقات تحت لموازین 2019 نسخة افتتاح المساء هذا كان الخامس، محمد الوطني المسرح               على
الرمزیة المؤسسة هاته األندلس، فالمنكو بالیه المبهر: االفتتاحي بالحفل لالستمتاع احتشد كبیر              جمهور
أبهرت و المسرح فضاء أضاءت و كعادتها، أبدعت، لقد سنة. عشرین من أكثر منذ الشعبي الفالمنكو                  لفن

 جمهور موازین الذواق بأداء ال ُینسى.
 

االحتفاالت من رائعة بلحظات بالفعل َتِعُد العالم إیقاعات ـ موازین مهرجان من 18 للدورة رائعة                 مقدمة
 الشعبیة والموسیقى واالكتشاف!

 

 



 
 
 

 معلومات مهمة :
 الدورة 18 لمهرجان موازینـ إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019.

 
 

 نبذة عن مهرجان موازین - إیقاعات العالم:
وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 النورسنة رأى الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر
األخیرة، دوراته من دورة كل في الحضور من شخص ملیوني من أزید خالل فمن بالمغرب.                 الموسیقى

 یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم.
من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام تسعة طیلة موازین                 ویقترح

  مدینتي الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین.
نصف یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه استمرار موازین مهرجان یرسخ               كما

 برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.
المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح السلم لقیم الحامل موازین مهرجان ویقدم                 
دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة من جاعال حفالته،                من
للفرجة حقیقیة صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي، السیاحي لالقتصاد               أساسیة

 بالمغرب.
 
 

 نبذة عن جمعیة مغرب الثقافات:
تنشیط ضمان إلى األولى بالدرجة تسعى ؛ سنة2001 أسست ربحیة غیر جمعیة الثقافات"،               "مغرب
كما زعیر. زمور سال الرباط جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى على وفني                  ثقافي

 تعمل على تكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
التخصصات متعددة وملتقیات مختلفة تظاهرات جانب إلى العالم"، إیقاعات موازین "مهرجان             بإطالقها
النبیلة المهمة الثقافات" "مغرب جمعیة ترسخ والفنیة، الموسیقیة والحفالت التشكیلیة، الفنون             ومعارض

 التي تمیزها كجمعیة وطنیة فاعلة فى المشهد الفني المغربي.

 


