
 

 

 

 

 

 بالغ صحفي

 

 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 

 آیة ناكامورا ، ترافیس سكوت ومیغوس في موازین

  نجوم الهیب هوب والبوب

  على منصة OLM سویسي

 

 

  الرباط ، 15مایو ، 2019:
لمهرجان عشرة الثامنة الدورة یسر ، السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة               تحت
الذین میغوس، ومجموعة ط سكو وترافیس ناكامورا آیا حضور عن تعلن أن العالم إیقاعات                موازین
والخمیس 26 األربعاء یوم OLMالسویسي مسرح خشبة على الفریدة بعروضهم الجمهور             سیشاركون

 27 یونیو.

 

العمر من والبالغ هیوستن من المنحدر األمریكي المتحدة، الوالیات في الراب مغني أفضل أحد                یعتبر
للراب الكبیرة األسماء یضاهي واستحقاق جدارة عن مدویا إسما صنع ط، سكو ترافیس عاًما 27               

 األمریكي ، مثل درك أو كندریك لمار أو ج كول.

أغنیة أول إنتاج في ساعده الذي 2013 سنة وست كني مع تعاونه منذ كبیًرا نجاًحا ط سكو ترافیس                     حقق
ودي وناس (دریك العمالقة مع اشتغل . بیبر جاستین جانب إلى ”رودیو“ األول ألبومه في ساهم و                   له،
جینر، كیلي سوى لیست زوجته الصحف: عناوین تتصدر حب قصة ویعیش آخرین) بین من ، خالد                  جي

 األخت غیر الشقیقة ل كیم كارداشیان !

 



 

 

 

السنة » « اكتشاف من ناكامورا، آیة . RnB من صاعدة نجمة ط، سكو لترافیس األولى الفترة                 ستحیي
في ساهمت إفریقي، أصل من مالیة عائلة من عام1995، ازدادت سنة. من أقل في ستار سوبر                  إلى
كومبرتمنت, ناجحة بأغاني 2018 عام في الفرنسي للشباب الیومیة الحیاة على المرحة اإلیقاعات               إضفاء
ألبومها حاز و یوتیوب، على مشاهدة ملیون 360 من أكثر راكم الذي المقطع و ضجا، ضجا ،                   كوبنس

 جورنال انتیم على قرص ذهبي في عام 2017.

 في الیوم التالي، الخمیس، 27 یونیو، سیكون دور فرقة الراب األمریكیة  میغوس  إلشعال الخشبة.

اشتهرت التي میغوس ، األمریكیة الراب فرقة بعروض ا علو و وجاهة لموازین الفني المستوى               سیعرف
تحمیل 100000 ب ذهبي كقرص II البل نو بألبوم و 2013 سنة ”فرسس“ ب العالم أنحاء جمیع                   في

 في األسبوع األول من َطْرِحِه.

الذي و ،2017 سنة كولتور استدیو الثاني األلبوم من بوجیه“ اند ”باد الناجحة باألغنیة التألق                 سیستمر
إنستغرم. و فیسبوك على متابع ملیون 13 من بأكثر 100 هت بیلبورد في األول المركز على                  حصل

 بهذا اإلجتیاح على الشبكات االجتماعیة، أصبحت فرقة میغوس معشوقة الجماهیر العالمیة.

نجوم كنجمة نهائیا نفسها میغوس الفرقة فرضت ،2018 كولتورسنة الستدیو الثاني للجزء              بإصدارها
أوج إلى الثالثي َقریَحُة وصلت األخیر، األلبوم هذا مع أنه القول یجب األمریكیة. هوب الهیب                 موسیقى
سافاج مان, غوتشي مالون, بوست سكوت, ترافیس مناج, نیكي ،B (دركي,كاردي مع باشتغالها               إبداعها

 21) ومنتجوها ( فاریل ویلیامز ومترو بومین وزایتوفن وكاني ویست)!

 

 معلومات مهمة :

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

 

  عروض  آیة ناكامورا و ترافیس سكو ط  بمنصة   OLM Souissi یوم األربعاء 26 یونیو.

 عروض   میغوس  بمنصة    OLM Souissiیوم الخمیس 27 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.

 

 

 



 

 

 

 

 


