
	  
 بالغغ صحفي

 
 االجيیل االجديید لفن "االراابب" حاضر بموااززيین 

ستحيیي سهھرةة ألوولل مرةة بالمغربب ٬، حيیث "إإيیجي أأززااليیا" من بيین مغنيیاتت "االراابب" االموهھھھوباتت بالعالمتعتبر 
  2016مايي  21يیومم االسبت 

 
االشابة لموسيیقى  مغنيیةمايي اال 21لثقافاتت يیومم االسبت تستقبل جمعيیة مغربب اا - 2016ماررسس  18االرباطط 

"االراابب" ااألمريیكي "إإيیجي أأززااليیا" ووذذلك خاللل االدووررةة االخامسة عشر لمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم. 
تمكنت هھھھذهه ااألسترااليیة االشابة المملكة ووذذلك على منصة االسويیسي. ستبصم هھھھذهه االفنانة عن أأوولل حضورر لهھا ب

 ووذذلك في ووقت قصيیر.سنة من مجاررااةة نجومم "االراابب"  26ذذااتت 
 
إإلى لوسس اانتقلت سنة٬، حيیث  11مع أأهھھھلهھا إإلى االواليیاتت االمتحدةة ووعمرهھھھا ال يیتجاووزز "إإيیجي أأززااليیا" فرتت سا

" T.Iوضع فيیديیوهھھھاتت على موقع "يیوتوبب" لتجذبب أأنظارر االمغني وواالمنتج "بسنة لتبدأأ  16في سن أأنجليیس 
قبل أأنن " Workوولل أأغنيیة ررسميیة بعنواانن "ررتت "إإيیجي" أأ. أأصدأأوولل أأشرططتهھا االذيي ساندهھھھا في إإصداارر 

 ". Change Your Life" ووأأغنيیة "Bounceتصدرر بعدهھھھا أأغنيیة "
 

حاليیا٬، بحيیث تم من اااللتحاقق بركب فناناتت "االراابب" االموهھھھوباتت  The New Classicأألبومم مكنهھا إإصداارر 
في  "Fancyفيیما ُصنّفت أأغنيیتهھا االراابعة بعنواانن " ٬،Billboard 200تصنيیفهھ بالرتبة االثالثة في تصنيیف 

وومكنهھا من أأنن تصبح رراابع مغنيیة "رراابب" تصل لهھذهه  Billboard 100االمرتبة ااألوولى في تصنيیف 
 االمرتبة.  

 
غاني مشتركة مع نجماتت عالميیة كظهھوررهھھھا في أأبريیل سنة بنجاحح باهھھھر بفضل أأ "إإيیجي أأززااليیا"تزخر مسيیرةة 

" مع االمغنيیة Acting Like That" للمغنيیة "أأرريیانا غراانديي" ووأأغنيیة "Problemفي أأغنيیة " 2014
ووبعد ظظهھورر قصيیر في "جيینيیفر لوبيیز" وواالتي أأصدررتت معهھا بعد شهھورر من ذذلك أأغنيیة القت نجاحا ووااسعا. 

" مع االمغنيیة Pretty Girlsأأغنيیة " 2015"إإيیجي أأززااليیا" سنة "٬، أأصدررتت Fast & Furious 6فيیلم "
 "بريیتني سبيیرزز".  

 
 معلوماتت هھھھامة: 

  2016مايي  28إإلى  20من  من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:  15االدووررةة 

 . 2016مايي  21بمنصة االسويیسي يیومم االسبت "إإيیجي أأززااليیا"  االمغنيیةحفل 

 
 نبذةة عن مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:

كما يیشّكل ثاني  االموعد ااألبرزز لعشاقق وومحبي االموسيیقى بالمغربب٬، 2001يیشكل مهھرجانن موااززيین منذ سنة 
أأكبر حدثث ثقافي بالعالم بفضل جمهھورر قُّدرر بأززيید من مليیوني متفرجج لكل من االنسختيین االماضيیتيین. وويیقترحح 
موااززيین خاللل شهھر مايي من كل سنة ووططيیلة تسعة أأيیامم برمجة غنيیة تجمع أأكبر االنجومم االدووليیة وواالعربيیة٬، 

االجمهھورر ووثلة من االفنانيین االمرموقيین. وويیخصص  كما يیجعل مديینتي االرباطط ووسال مسرحا للقاء ااستثنائي بيین
مهھرجانن موااززيین أأززيید من نصف برمجتهھ للموااهھھھب االمحليیة ووذذلك االتزااما منهھ تجاهه تشجيیع االموسيیقى 

من االسهھرااتت كما يیجعل من وولوجج االجماهھھھيیر مهھمة  %90االمغربيیة. هھھھذاا وويیوفر االمهھرجانن وولوجا مجانيیا لل 



	  
المم ووااالنفتاحح وواالتسامح ووااالحتراامم٬، كما يیساهھھھم كذلك في تنميیة أأساسيیة. يیعتبر االمهھرجانن حامال لقيیم االس

 ااالقتصادد االسيیاحي االجهھويي ووفي خلق صناعة حقيیقيیة للحفالتت بالمغربب.
 

 نبذةة عن جمعيیة مغربب االثقافاتت:
جمعيیة "مغربب االثقافاتت" جمعيیة ال تسعى للربح االمادديي تهھدفف إإلى ضمانن تنشيیط ثقافي ووفني لفائدةة جمهھورر 

حيیث تسعى لترسيیخ قيیم االسيیاسة االتنمويیة  2001 ززمورر ززعيیر. تأسست هھھھذهه االجمعيیة سنة جهھة االرباطط سال
االتي يیقوددهھھھا جاللة االملك محمد االساددسس من خاللل مختلف االتظاهھھھرااتت االتي يیتم تنظيیمهھا كمهھرجانن موااززيین 

قق لعدةة إإيیقاعاتت االعالم وواالمسابقة االموسيیقيیة جيیل موااززيین. تقومم أأيیضا االجمعيیة كل سنة بعقد ندووااتت تتطر
 موااضيیع ووبتنظيیم معاررضض االفنونن االتشكيیليیة وواالحفالتت االموسيیقيیة.

	  

	  


