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 النسخة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 

 " المغرب  ھو  المستقبل  ! "
 

 
 :الرباط ، 25 یونیو، 2019

 
 ُیَعدُّ  مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم  منذ 18 سنة ملتقى النجوم العالمیین، و لقد أثبت التظاهرة هذا مرة

 .أخرى في هذه األمسیة  الخامسة مع الحفل الموسیقي الحدث لفرقة بالك اید بیس
 رحبت الحشود المتجمهرة على منصة أولم سویسي، كعادة جمهور موازین، بهذه الفرقة األسطورة بحفاوة

 الكرماء، فاستحقت بذلك عرضا احتفالیا فریدا. فلقد اهتزت الخشبة باألداء المذهل لویل.أي.أم و رفیقاه ،
 غنوا و رقصوا على موسیقى الروك و البوب   و الفانك و السالسا، و بعناوینهم الخالدة: ضونت لي, بوم بوم

 .بوو،  ضونت فونك ویذ مي هیرت, بومب ات و أي غوتة اى فیلینغ
 

 على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس ،كان اإلحتفال بطعم آخر في نفس هذه األمسیة  الخامسة بمغني
 أسطورة منذ 50 سنة، الفرنسي األخاذ جولیان كلیرك. حفل موسیقي ال ُینسى َردََّد خالله الجمهور في

 .أجواء احتفالیة معبرة مع الفنان جمیع العناوین الخالدة
 

 على منصة النهضة، فنانة مشهورة من العیار الثقیل: إلیسا الرائعة، أشعلت الخشبة بأضواء األناقة و
 الجمال شكال و أداًء.  أكدت الفنانة التي غنت في دیو مع أفضل الفنانین ،  كریس دي بورغ وراغب

 .عالمة، مكانتها كمغنیة عظیمة  في العالم العربي. أدت تحت انبهار الجمهور أفضل العناوین
 
 

 على نفس المنصة، كان للرواد كذلك موعد مع الفنان المغربي النجم حمید الحضري. أمتع المؤلف و
 .الملحن والموسیقي محبیه بمجموعة من األغاني حفرت إسمه في سِجلِّ األغنیة المغربیة الرائدة

 
 احتشد رواد المهرجان على منصة سال لحضور عرض المغنیة والراقصة األمازیغیة عائشة تاشینویت

 التي قّدمت مصحوبة بفرقتها عرضًا بارعًا، تماًما مثل نجم الراي الصاعد یونس الذي كشف للجمهور عن
 .النجاح المستحق خارج الشبكات اإلجتماعیة

 
 في فضاء شالة، كانت اإلحتفالیة بموسیقى شعب الروم : قدمت ألبا مولینا ، ابنة الثنائي األسباني الشهیر

 لولي مونتویا ومانویل مولینا، مع عازف القیتار جسلیتو أسدو عرًضا شاعرًیا للفالمنكو نال هتاف
 .الجماهیر

 
 خالل هذا الیوم الخامس ،الموسیقى و السیرك واأللعاب البهلوانیة! في ساحة موالي حسن أو على

 كورنیش بورقراق، اكتشف رواد المهرجان فرقا بمواهب: مثل عازفي اإلیقاع أكدیم باتوكادا و فرقة
 .السیرك اكرو موروكو

 
 
 



 
 

 
 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:

ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى بالدرجة تسعى ؛ سنة2001 أسست ربحیة غیر جمعیة الثقافات"،                "مغرب

تعمل كما زعیر. زمور سال الرباط جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى على                  وفني

 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.

 
 



 
 
 


