
 بالغ صحفي
 النسخة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 
 موازین 2019، نجاح ُمكتِسح و تاریخي!

 
 إشعاع عالمي و نسبة ارتیاد قیاسیة للنسخة 18 من موازین!

 
 :الرباط ، 29 یونیو، 2019

 حفالت موسیقیة ال ُتنسى، و لحظات قویة و مشاعر نبیلة مشتركة وارتیاد قیاسي جدید للحضور! في
 نسخته الثامنة عشرة، و تحت رعایة صاحب الجاللة الملك محمد السادس، تجاوز موازین مرة أخرى
 جمیع التوقعات.  أزید من 2750000 من الرواد هذا العام لالحتفال بقیم المهرجان والموسیقى ومتابعة

 !عروض أكثر من 200 فنان حضروا في الرباط و سال
 یؤكد هذا الجمهور التاریخي على الشعبیة االستثنائیة لموازین و الجاذبیة الدولیة للمهرجان. استفاد الحدث

 بالفعل من التغطیة اإلعالمیة الرائعة. كما أكد مكانته كحدث موسیقي األكثر شعبیة عالمیا، و استحق
 المرتبة"رقم 1" مؤخًرا  في جمیع أنحاء العالم حسب موقع ستتستة المرجعي، المزود الرائد للبیانات في

 .العالم
 یبرز هذا اإلرتیاد القیاسي  الجدید أیًضا أهمیة نموذج موازین والمكانة  االستثنائیة للمهرجان الیوم: مفتوح

 للجمیع، قیم حرة و موحدة و شاملة. لهذا، فإن جمعیة مغرب الثقافات تعبر للجمهور عن خالص شكرها
 .على الوالء الذي أبداه لسنوات

 
 لمدة تسعة أیام، من 21 إلى 29 یونیو 2019، عاش رواد موازین لحظات قویة حقیقیة مع عروض فنانین

 من جمیع أنحاء العالم. كانت هذه الطبعة فرصة للمغنین والموسیقیین الكتشاف الحماس االستثنائي
 .للمغاربة

 إذ أنهم أشادوا بجودة التنظیم، و كذا االستقبال غیر العادي للجمهور. كانت كل حفلة موسیقیة فرصة لمئات
 .اآلالف من األشخاص للتََّغني مع مشاهیرهم المفضلین

 
 اقتسم النجوم و رواد المهرجان لحظات إنسانیة قویة و عمیقة. سواء كان مغني الراب األمریكي ترافیس
 سكوت في أولم سویسي، أو بالك اید بیس، اللذان قدما عروضا رائعة. كما حضروا العدید من الحفالت

 .الموسیقیة لمواطنیهم، فیوتشر و ٱخرون
 

 مثل بیج فلو & أولي و فیوتشور،و في حفل موسیقي سیبقى في سجالت تاریخ موازین، أدى مالوما
 عرضه مرتدیا قمیص المنتخب الوطني المغربي لدعم أسود األطلس والشعب المغربي. كانت لحظات
 اختتام المهرجان من الروعة بما كان، ملیئة بالمشاعر النبیلة و الجیاشة أبكت النجم مالوما و الجمهور

 !سویا
 كان الحماس و الشغف حلیف كل العروض بما في ذلك الخشبة الحالمة للمسرح الوطني محمد الخامس،

 حیث اختلطت مجموعة سیستر سلدج بالجمهور في لحظة رائعة من التقاسم و األناقة و ردَّدوا سِویا أغنیة
 ."وي آر فمیلي"، التي تردد صداها كنشید لهذه الطبعة الثامنة عشرة

 دون أن ننسى الفرقة اللبنانیة مشرو لیلى، التي خلقت الحدث لدى الشباب و قدمت حفلة بشباك مقفول
 .انتظرها جمهور المهرجان طویال

 
 بین التصفیق والهتاف، عاش الفنانون المغاربة لحظات ال تنسى. في سال ، أظهرت منال و حمید القصري



 و فنایر و عبداهللا الداودي و زینة الداودیة و مصطفى بورغون الموهبة الهائلة للمنصة الوطنیة وتنوعها
 .الكبیر.  لم یكن الجمهور مخطًئا: لقد كان حاضًرا في كل حفلة و كل العروض المغربیة

 
 استقبل فضاء النهضة عمالقة األغنیة  العربیة الشرقیة فكان بذلك في قلب الحدث. كارول سماحة أو میریام
 فارس أو إلیسا أو نجوى كرم أو ولید توفیق من النجوم  الدؤوبة على حضور موازین، كانت حفالتهم على

 مستوى شهرتهم خالل هذه النسخة 18. أما بالنسبة للحفل الختامي، فقد كان من إحیاء الرائع و  العظیم
 !حسین الجسمي الذي تغنى رفقة الجمهور و ألكثر من ساعتین بالموسیقى الشرقیة و بخالدات مغربیة

 
 على منصة بورقراق، كان االحتفال بإیقاعات العالم بمشاركة كوكوكو  و یوسوفا و كاري جیمس و فرقة

 الفنانات المدهشة لي امازوناس دافریك، التي جمعت ثمانیة من أعظم األصوات األفریقیة بما في ذلك
 ماماني كیتا و انجیلیك كیدجو. أما الحفل الختامي، قد كان من توقیع الشاب كبالة د، البالغ من العمر 19

 !عاًما و الذي ارتدى أیًضا بفخر قمیص المنتخب الوطني لكرة القدم
 

 تجسید آخر لشعبیة موازین و إشعاعه داخل المغرب و خارجه، التغطیة الواسعة النطاق من قبل الصحافة
 .الدولیة. حضر أكثر من 700 صحفي ألكبر وسائل اإلعالم الدولیة هذا العام

 حضور مكثف على الشبكات االجتماعیة، عبر نقل موازین في كل مكان واحتالله المراكز األولى من
 موضوعات الصحافة في المغرب و الخارج. شارك الفنانون جمیًعا كذلك في هذا  اإلشعاع عبر التواصل

 على فیسبوك أو إنستغرم أو تویتر مع أفضل لحظات حفالتهم وإقامتهم في العاصمة. هم الحقیقة سفراء
 !النجاح الرمزي للمهرجان و  عالمیته

 
 كانت هذه الطبعة الثامنة عشرة فرصة لموازین لتعزیز شراكتها مع  فیسبوك. استفاد الحدث من اإلعالن

 العالمي على المنصة. شارك رواد المهرجان آالف مقاطع الفیدیو الخاصة بالحفالت الموسیقیة ، حیث
 .وصل إلى جمهور تراكمي من مالیین األشخاص في كل قارة

 
 مع صبتیفي ، وألول مرة هذا العام ، قدمت موازین أیًضا للفنانین المغاربة دعم البث المباشر. قدمت لهم

 !المنصة مساحة مخصصة لترویج أعمالهم. فرصة رائعة لتقییم مواهبنا وتصدیرها إلى جمیع أنحاء العالم
 

 تشكر إذن جمعیة مغرب الثقافات جمیع شركائها وعمالئها والجهات الراعیة لها وكذلك فرق الجمعیة
والشركات والمؤسسات والهیئات التي عملت بتفان منقطع النظیر لنجاح هذه الطبعة الثامنة عشرة لموازین

. 
 كما توجه جمعیة مغرب الثقافات كذلك شكرا خاصا لألجهزة األمنیة التي جعلت هذا المحفل َیُمرُّ في أفضل

 !الظروف األمنیة
 

 .بفضل مشاركة الجمیع، كان نجاح موازین ُمكتِسحًا وتاریخیًا
 

 
 

 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.


