
 
 
 

 
 

 بالغ صحفي
 

 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم
 

 ستهتز موازین على إیقاعات الهیب هوب األمریكي
 بالك اید بیس   مع

 
 

 الرباط ، 23 أبریل  2019:
ف الدورة الثامنة عشرة من مهرجان  تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، سُتشرِّ

 موازین-إیقاعات العالم
 موسیقى الراب األمریكي وأعظم ممثلیه

  مع المجموعة األسطورة للعشرین سنة الماضیة
 فرقة  بالك اید بیس  ،  الذین  سیقدمو ن  عرًضا حصرًیا على  منصة

 OLM .یوم 25 یونیو ،
 

 بالك اید و بیس هي فرقة رأت النور على ید ثالثة من عشاق موسیقى الهیب هوب في كالیفورنیا،
 ویل.أي.أم و أبل دي أب و تابو. استطاع هؤالء الفنانون المبدعون من تطویر أسلوب موسیقي بدیل

 لموسیقى الراب الكالسیكي في الساحل الغربي . أسلوب یمزج  بین عدة تلوینات إیقاعیة من الروك و
 السالسا و البوب و الفانك، فحققوا، هكذا، أرقام مبیعات خیالیة، أكثر من 35 ملیون ألبوم و 21 ملیون

  .  سینغل  تم بیعهم في أقل من 15 عاًما
 

ماسي مع ُمْثِمٍر تعاون و ُمْلِفٍت ظهور بعد اإلستثنائي الثالثي إلى التسعینیات، أوائل في فیرجي،                 انضمت
األلبوم حقق حیث للنجاح مرادفا انضمامها كان جان. ویكلیف و سول لى دي و دف موس و                   جراي
،2005 سنة تیمبرلیك. جاستن مع لوف؟“، ذي ویهر ” بأغنیة كبیًرا (2003)،نجاًحا إیلیفونك               الثالث
مي وث فونك ”ضونت ك بعناوین . براون وجیمس جونسون وجاك ستینغ بین بسنیس مونكي                  یجمع

 هیرت“، سجلت مبیعات الفرقة أكثر من عشرة مالیین نسخة .
 

عشرة لمدة األولى المرتبة ا.ن.د ذي األلبوم تصدر بأسره، العالم في صیتها فذاع الفرقة نجاحات                 تتابعت
دیفید سیساهم فیلینغ“. اى ”أي و بوو“ بووم ”بووم باألغنیتین 2009 سنة المتحدة الوالیات في                 أسابیع
أربعة لمدة القوائم على َتَربََّعْت التي و الناجحة، أغانیهم توزیع بإعادة للفرقة العالمیة الشهرة في                 جیتا

 عشرة أسبوعا.

 



 
 
 

 
الموسیقي المشهد مقدمة إلى الفرقة لتعود استراحة، أجل من بالك اید بیس غیاب 2011 سنة                 ستسجل

  العالمي أكثر بریقا سنة 2015، حیث اشتركت مع  دیفید غیتا في مهرجان كوتشیال.
حیث هوب، الهیب أصول إلى بالعودة اتََّسَمْت 2017 سنة عالمیة بجولة التألق بالك اید بیس ستراكم                  و

 أْفرَزْت بعدها األبوس  ”ماسترز أوف ذي سن فول وان“ بتلوینة الهیب هوب و الّسول.
 
 

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

 
 عرض   بالك اید بیس  بمنصة   OLM Souissiیوم  األحد 25 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.

 
 
 

 


