
 
 
 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 فرانش مونتانا

 
 نجم الهیب هوب یحیي حفال غنائیا ألول مرة بموازین

 
 
 
 

الرعایة تحت المنظم العالم إیقاعات موازین مهرجان یسعد :2018 ماي 15             الرباط،
من األمریكي النجم استضافة عن اإلعالن السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب             السامیة
منصة على یونیو، 23 السبت یوم غنائیا، حفال سیحیي الذي مونتانا ، فرانش مغربي               أصل

 "إو إل إم السویسي".
 

حیث سنة، 13 عمر على البرونكس بحي واستقر بالرباط، ولد خربوش، كریم واسمه مونتانا ،                فرانش
دراك، قبیل من المعة أسماء مع التعاون في الفنیة حنكته ومكنته هوب، الهیب في متمیز موهبة                  طور

 وریك روس، ولیل واین، وسنوبدوغ، وسكارفایس، وأیضا ني ـ یو.
 

في بالتینیة، أسطوانة 2012 سنة الصادرة دات" "بوب األولى الفردیة أغنیته             وتوجت
فرانش" ماي "إكسكیوز ألبومه به یرتقي أن قبل إطالقها، عن فقط قلیلة أسابیع               بضع

 الصادر سنة من بعد، إلى المرتبة األولى على الساحة عبر المحیط األطلسي.
 

المغرب جمال تكشف التي "فیموس" له أغنیة بآخر جمهوره الفنان هذا             وسیتحف
أسطوانته من وكالمهما "إنفورغتبل"، أغنیته جانب إلى شفشاون، مدینة           وخصوصا

 "جانغل رولس"، ما یؤكد أن هذه السهرة ستبقى خالدة في تاریخ هذا المهرجان.
 
 
 
 
 

 معلومات مهمة:
 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 22 إلى 30 یونیو 2018.

 فرانش مونتانا، منصة أو إل إم السویسي، السبت 23 یونیو 2018.
 
 

 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.
 

 


