
 
 
 

 

 بالغ صحفي

 

 الدورة 18 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 

 

 عبقري األسطوانات وفنانان عالمیان للریغیتون:

 مع مارشمیلو، كارول جي ومالوما

 

 موازین  یعد بعرض باهر خالل حفالت نهایة األسبوع الختامیة

 

 

يعود السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعاية تحت :2019 أبريل 2              الرباط،
وتحرص .2019 يونیو 29 إلى 21 من الممتدة الفترة في لینعقد العالم إيقاعات موازين                مھرجان
يرتقبه الذي الثقافي والحدث العالم، في موسیقي حدث أكبر ثاني تعتبر التي التظاھرة               ھذه
أسماء أكبر من مزيج القائمة: في ومتنوعة. غنیة برمجة تقديم على كبیر بشغب               جمھوره
الفنیة الساحة في المواھب أفضل من مختارة مجموعة عن فضالً والعربیة، الغربیة              الموسیقى
الحفالت نصف من أزيد في أغانیھم بأروع المھرجان جمھور سیتحفون الذين             المغربیة

 الموسیقیة التي سیتم إحیاؤھا على المنصات الست للمھرجان.
األسطوانات عبقري حضور عن تعلن أن المھرجان، منظمة الثقافات، مغرب جمعیة             ويسر

نھاية الحیاء و مالوما جي كارول الريغیتون، موسیقى من نجمین جانب إلى             مارشمیلو

 أسبوع الختامیة التي ستبقى من دون أي شك راسخة في أذھان جماھیر المھرجان.

 

جیله. في تأثیرا واألكثر دجي" "دي الموسیقى منسقي أبرز أحد مارشمیلو یعتبر سنة، 27 یتجاوز ال الذي عمره                    رغم

كواشیال، مهرجان إلى وصوال إیبیزا نوادي من كله، العالم من واسعة جماهیر عشق كسب المتمیز المبدع هذا                   واستطاع

إحیاء بمناسبة یونیو ، 28 الجمعة یوم بإفریقیا، مرة ألول الخشبة المتألق الفنان هذا وسیعتلي الجنوبیة. وكوریا بدبي                   مرورا

 حفل موسیقي استثنائي على منصة أو إل إم السویسي.

 

الفیسبوك، على مالیین 6 من وأزید األنستغرام على المتتبعین من ملیون 20 من بأكثر یحظى الذي مارشمیلو                   ویتمیز

من كل األسطوانات وعبقري المبدع هذا ساهم حیث الحالیین. الساحة نجوم أكبر أداء الناجح ومشاركته المبهر                 بآدائه

لدرافت حمیما صدیقا مارشمیلو ویعتبر سمیت، وویل لوفاتو دومي وأیضا، تشولز، وروبان النكس عمر غومیز،                 سیلینا

 



 
 
 

  بانك، ودیدمو 5 وسكریلكس.

 

مهرجان فعالیات ضمن القویة اللحظات أبرز أحد بالفعل سیكون عرًضا متقدًما، نجاًحا دائًما حقق الذي مارشمیلو،                  سیقدم

 موازین-إیقاعات العالم.

ستخطف التي الموسیقى عوالم في شیق سفر إیقاعات على األخرى هي یونیو ، 29 السبت التالي، الیوم برمجة                   وستكون

  أنظار جماهیر المهرجان.

إم إل أو بمنصة وذلك الالتینیة، والموسیقى للریغیتون حفل  شیق   مخصص أول في جي كارول الكولومبیة النجمة                 ستحتل

فقط الفني إشعاعها ،2018 عام في جدید فنان الالتینیة ألفضل جائزة غرامي على الحائزة الفنانة هذه تحقق ولم                  السویسي،

أغنیتها متابع. ملیون 20 حوالي مع االجتماعي التواصل شبكات نجمة ذلك جانب إلى بل تعتبر ، فحسب المنصة                    على

من المالیین قلوب اكتسحت ،2017 سنة أصدرتها التي العالم عبر إلیها االنتباه شدت Ahora التي me llama األولى                 

 معجبیها، لیبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 700 ملیون مشاهدة على الیوتوب.

 سیحمل مالوما البالغ من العمر 25 عامًا الذي یعتبر اسما كولومبیا آخر من سماء الریغیتون، المشعل لتقدیم عرض غیر

 مسبوق مرة أخرى في المغرب. وحقق هذا المبدع الذي یحظى بمتابعة أكثر من 90 ملیون من محبیه على جمیع شبكات

 التواصل االجتماعي، أكثر من 9 مالییر مشاهدة على قناته یوتوب، حیث تم تصنیفه بین أكثر المغنین شعبیة في العالم.

 

جولة 2017 عام في مالوما حقق مارتان، وریكي وشاكیرا دیرولو، وجیسون مونتانا، فرانش مع ناجح تعاون                  بعد

العام. لهذا الالتیني المغني تصنیفه في التألق هذا وساهم بیعت، تذكرة وملیون التواریخ من المئات عالمیة: قیاسیة                   موسیقیة

 وتأكد هذا التفرد، أیضا، في اختیار مالوما في عام 2018 ألداء األغنیة الرسمیة لكأس العالم لكرة القدم.

 

 معلومات مفیدة:

 الدورة 18 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019

كارول وستحیي مارشمیلو، ،2019 یونیو 28 الجمعة یوم السویسي إم إل أو منصة على الموسیقي حفله سیقدم                   مارشمیلو

 جي، ومالوما، حفالتهما على منصة أو إل إم السویسي یوم السبت 29 یونیو 2019.

 
 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

بالمغرب. الموسیقى وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أحدث الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان                 یعتبر

العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر ثاني یعد فإنه األخیرة، دوراته من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل                     ومن

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

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

الفنیة. الوطنیة الساحة لمواهب برمجته نصف یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه                باستمرار

 



 
 
 

حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان                  ویقترح

الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من                 جاعال

 وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

 

وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى، بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،2001 خالل الثقافات" "مغرب إحداث                   تم

األساسیة القیم ولتكریس زعیر. زمور سال الرباط جهة جمهور لفائدة المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى                  من

المهمة هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة عملت السادس محمد الملك الجاللة صاحب یقودها التي التنمویة                  للسیاسة

التخصصات، متعددة وملتقیات مختلفة، تظاهرات جانب إلى العالم" إیقاعات موازین مهرجان " إطالق عبر                النبیلة

 ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.

 

 


