
 
 
 

 
 

 بالغ صحفي
 
 

 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم
  الهیب هوب یستقر في         OLMSouissi            مع

Bigflo & Oli  Future و Orelsan و Dadju و 
 
 
 

 الرباط ، 16 أبريل  2019:
لمهرجان عشرة الثامنة الدورة وبمناسبة السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة              تحت
لموسیقى رموز بأربع للترحیب هاته نسختها في المحفل هذا فعالیات تستعد ، العالم               موازین-إیقاعات

 الراب .
 

اجواء المتدفقة، بالموسیقى سویسي OLM منصة ستصدع ، یونیو 24 إلى 23 من ، یومین                 لمدة
 احتفالیة في الموعد!

 
یعد عرض في Bigflo & Oli العجیب الثنائي مع یونیو 23 األحد، یوم موعد على المهرجان             رواد      

 بالمفاجآت المبهرة.
و قیاسي برقم عقدا 2014 سنة الشقیقان فرنسا،وقع في هوب هیب ثنائي أصغر Bigfloهو & Oli                   
تعاقبت . Stromae Joey ,Starrو Busta Rhymes الكبار مع باالشتغال نجاحاته الثنائي              یواصل

.La Cour des Grands محطات نجاح الفرقة لتتوَج بالذهب والبالتین مع صدور  أول ألبوم 
 2018 ستتغنى بألبوم اخر للثنائي La vie de rêve یلهب خواطر المحبین.

 
لموهبة مجسدة و ملیئة صورة الراب، للون أخرى صورة Dadju دادجو سیقدم اللیلة، نفس                 في
أصل من دینیس سانت سین في المولود و عاًما 29 العمر من البالغ دادجو المطرب .                  استثنائیة،

 كونغولي، شقیق  لمیستر جیمز Maître Gims الشهیر.
على دادجو حصل . األول ألبومه Dadju ،أصدر The Shin Sekaï مع ناجحة أولى دیو تجربة                  بعد
، األول ألبومه حصل و 2018 سنة NRJ Music Awards للعام" الفرنسي "االكتشاف               جائزة
قوائم تصدرت عناوین ثماني ااألسطوانة تحمل بالتینیة. جوائز ثالثة على ، .Gentleman 2.0             

. Ma Fierté ب  Maître Gims األغاني الناجحة : في ظهور رائع مع أخیه 
 

 



 
 
 

،Orelsan مع الراب. موسیقى OLM Souissi ستستضیف ، یونیو 24 ، االثنین ، التالي الیوم                 في
 وستشهد المنصة عرضا مدویا بموسیقى معبرة وهادفة.

 بعد النجاح الكاسح للشاب على الشبكة العنكبوتیة سنة 2008،  أصبح أوریلسان رمًزا للراب الفرنسي.
رموز مع ظهور و نجاحات وثالثة ماسي قرص فریدة، قدرات عن تحكي االستعراضیة               مهاراته

. .Dizzee Rascalو Nekfeu و Maître Gims :الراب 
Victoires de laجائزتین و بالتینیة جائزة على Le Chant des sirènes الثاني ألبومه               حصل

 Musique ، أما ألبومه الثالث La fête est finie فقد حاز على قرص ماسي.
  أما جولته العالمیة   sold out في الوالیات المتحدة وكندا، فقد كانت تجسیدا لنجاح المسَتحِق.

 
.Future  ،: یوم االثنین : فیوتر OLM Souissi نجم آخرسیشعل منصة 

ثالث و المستوى رفیع أصدرألبوما حیث ، Future ل باإلنجازات حافلة محطة 2015 سنة                كانت
.mixtapes 

 في 2017، أكد  تفوقه الفني  ألبومین وصل بهما الفنان إلى صدارة قائمة Billboard US األمریكیة.
النقاد. حسب األطلسي المحیط عبر الراب لمشهد إثارة األكثر الفنان هایتي،هو من األمریكي ، Future               
trap-music Dungeon.و Family ب.. الممزوج أداؤه و نشیط بطئ و بمرونة المتدفق              أسلوبه

 moderne. یجعله من الفنانین األكثر عالمیة.
 
 

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

 
 عروض  Bigflo& Oli و  Dadjuستكون بمنصة  OLM Souissiیوم  األحد 23 یونیو.

 عروض   Orelsan و  Futureستكون بمنصة   OLM Souissiیوم اإلثنین 24 یونیو.
 
 

 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.

ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام تسعة طیلة موازین                ویقترح

  من مدینتي الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین.

 



 
 
 

یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه استمرار موازین مهرجان یرسخ              كما

 نصف برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.

المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح السلم لقیم الحامل موازین مهرجان                 ویقدم

المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة من جاعال حفالته،               من

حقیقیة صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة               دعامة

 للفرجة 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.

 
 

 


