
Spotifyالمغربي"الھیب-ھوب"بثقافةیحتفل

قائمة "أباطرة" ألفضل وأجمل أغاني الراب المغربي

فيویكشفالمغربیة،المواھباتجاهالتزامھاإظھارفيیومبعدیوماالعالميالمستوىعلىالرائدة"Spotify"الموسیقىبثمنصةتعمل
والعظمة."، كلمة بالدارجة المغربیة تعني االمتیازأباطرةھذا الصدد عن النسخة الجدیدة لقائمة أغاني الراب المغربي، تحت اسم "

قائمة أغاني "أباطرة" ستضم مجموعة واسعة ومتعددة من أفضل أغاني الراب في المغرب، وأشھر األسماء في ھذا المجال.

بفضلمتصاعداونجاحاقیاسیةأرقاماوُیحقق"Spotify"العالمیةالمنصةفيمرموقةمكانةیضمنأنمؤخراالمغربيالرابواستطاع
اإلخالص الال متناھي الذي ُیعبر عنھ المعجبون من خالل االستماع إلى أغاني فنانیھم المفضلین على منصة بث الموسیقى.

مدىعلىالمغربفياستماعااألكثرالفنانینقائمةالمغاربةالرابنجومتصدر"Spotify"بمنصةالخاصةالبیاناتكشفتالصدد،ھذاوفي
,ElGrandeTotoھم:فنانینبخمساألمرویتعلقالماضیین،الشھرین Tagne, Stormy, Inkonnu, Snor.

"أباطرة" باألرقام

بلغتاالستماعفيمتزایدانموا"،Spotify"علىالجاريسبتمبرغایةوإلى2020سنةأبریلإحداثھامنذ"أباطرة"أغانيقائمةسجلت
یوم.35.000ُیعادلما–ساعة829.000فاقتلمدةلدیھمالمفضلةالرابألغانيالمعجبونواستمعالمائة،في523نسبتھ

تأكید"Spotify"فیھیواصلالذيالوقتفيالمغربي،الرابمشھدتنوعیعكسمافنانا،300منأزیدإحداثھامنذ"أباطرة"قائمةوتشمل
التزامھ الدائم من أجل توسیع نطاق ھذا النوع الموسیقي، حیث أن النمو الھائل المسجل عبر البث التدفقي یؤكد أن  قائمة "أباطرة" أضحت أفضل

مكان للتعرف على فناني وأغاني الراب.

والمؤكد أن شغف المستمعین وُعشاق فن الھیب الھوب بقائمة "أباطرة" ال ینحصرون في المغرب فقط، لكنھم حاضرون بكل قوة في الوالیات
المتحدة األمریكیة وفرنسا، وھو ما ُیعطي للفنانین فرصة إیصال موسیقاھم واسماعھا للعالم.

قائمة "أباطرة" ُتعطي إشعاعا أكبر للھیب-ھوب المغربي

"أباطرة"علىالضوءتسلیطعلىاألغانيلقائمةالجدیدةالنسخةخاللمنالمحلیة،الثقافةوتعزیزاكتشافمنصةبصفتھ"Spotify"عمل
كوجھة رسمیة لكل ما یتصل بالھیب-ھوب المغربي، على اعتبار أن الصوت الممیز والحضور القوي، ھما أكثر ما یبصم ساحة الراب المغربي.

علىمستمعاملیون365منأزیدأمامفنھملتقدیمالمغاربةالرابفنانيلمختلفكبیرةفرصة"أباطرة"الموسیقیةالتشغیلقائمةوُتمثل
"Spotify"العالمي.المستوىعلىمعجبیھممعالفنانینتواصلعملیةتسھیلعنفضالالعالم،أنحاءمختلففيالموزعین

,ElGrandeTotoمثلالرابمغنیيأبرزبمشاركةتمت"Spotify"تقودھاالتيالحملة Draganov, Inkonnu،جانبإلى
Dizzy Drosقریبا.ألبومھلطرحیستعدالذي

وابتداء من الیوم سیتم عرض الھویة البصریة الجدیدة لـ"أباطرة" على واجھات "ترامواي" الدار البیضاء ومختلف اللوحات اإلعالنیة في المدینة،
.التاليویمكنكم اإلطالع على فیدیو ترویجي یعبر عن ثقافة الھیب ھوب المغربي من خالل الرابط

الرقمياإلعالميالدعمعلىالحملةخاللمنویعملالمغربي،الھیب-ھوبلفنالمتزایدبالتصاعدكثیراُیؤمن"Spotify"أنوالواقع
للفنانین، إلى جانب تقدیم الدعم المباشر على المنصة لتوجیھ المعجبین لالستماع إلى موسیقاھم.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYtEjm4ihp5w?si=30eb8783a9c849c1
https://open.spotify.com/artist/7LC7LQ1f1CzaRLobFcblZN?si=hcxKoXRmR36zFcTZSOEoCQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/7ggM69yllqpMykcU8Tror4?si=BUK-ecl9RjGmIegTfUgFwA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/5Do9u0GoN4gFn6Nk8NGDhh?si=JuKAlyoDSriC_Yydg-ozQQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/3977Z9BZCFbJQYwdIdVwgc?si=BO-Lb3ZmQEO-ZlFRQBgKNQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/4BFLElxtBEdsdwGA1kHTsx?si=r_lRf12DSbW99xnOD2MizQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/7ggM69yllqpMykcU8Tror4?si=BUK-ecl9RjGmIegTfUgFwA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/2g8Pu5gVtDpkYGsP3RLepJ?si=f1lnOTzbQRiWPERyQcKfrg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/4BFLElxtBEdsdwGA1kHTsx?si=r_lRf12DSbW99xnOD2MizQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/artist/5eA2wbwYcQ2iOJ3uc8byIh?si=1clTGuXIS6Ofw_vVEMKyLQ&dl_branch=1
https://www.youtube.com/watch?v=AFS4oR6HlDI


ھيأباطرةأغاني"قائمةإفریقیا:وشمالاألوسطالشرقمنطقةفي"Spotify"داخلالموسیقىمدیرالعمراني،نوفلصرحالصدد،ھذافي
مرجع حقیقي لفن الراب السائد حالیا بین الجمھور المغربي، وتمثل القائمة فرصة كبیرة للفنانین المغاربة الراغبین في التواصل مع مالیین

المعجبین في جمیع أرجاء العالم، كما تقدم للجمھور مكانا ُیمكن من خاللھ دعم فنانیھم المفضلین".

Dizzyبـ"المعروفالسھیليعمرالرابمغنيالفنانین،ھؤالءبینومن Dros،"فيوقالأعمالھ،أحدثعلىاألخیرةاللمساتیضعالذي
ھذا الصدد :"أعمل في الوقت الحالي على ألبومي الجدید، وأنا متشوق جدا لمشاركة النتیجة النھائیة مع جمھوري. أنني سعید جدا لكوني جزء من

وشمالاألوسطالشرقمنطقةمستوىعلىأوالمغربفيالموسیقيالبثثقافةتوسیعبھدف"Spotify"یبذلھاالتيالجھودوأقدرالحملة،ھذه
إفریقیا".

:"اشتغلتاستماعملیون50منأزید"Caméléon"بعنواناألخیرألبومھحققالذيElGrandeTotoالرابمغنيقالجھتھ،من
جاھدا وبدون كلل بھدف الوصول إلى المكانة التي أنا فیھا الیوم، وال أخفیكم سعادتي ألنني تركت بصمة خاصة في الثقافة المغربیة، فعلى مدى

مساري الفني كان من الضروري جدا أن أعمل على تغییر بعض األشیاء والمساھمة في وضع المغرب ضمن قائمة المشھد الموسیقى الذي نعیشھ
في الوقت الراھن. الیوم، من األفضل أن تشدوا األحزمة وكونوا مستعدین لسماع العالم بأسره یغني الراب بالدارجة المغربیة دون فھم أي كلمة".

ُتعد "أباطرة" إشارة إلى نمو الھیب ھوب المغربي، والتفاتة إلى تنوع المواھب التي أوصلت ھذا الفن الموسیقى إلى النجاح الذي یعیشھ الیوم.

https://open.spotify.com/album/52d5PZbkISEQMhrDZRqoAy?si=ARkvFXjSRcOdlrKmERemeg&dl_branch=1



