
 

 
 بالغ صحفي

 
 

 الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 
 

 األسطورة نایل رودجرز  من فرقة "شیك" بموازین
 
 

 نایل رودجرز الفنان الحاصل على العدید من جوائز الغرامي سیحیي حفال بمنصة السویسي یوم األحد
 14 ماي
 

 

وعازف والموضب والمنتج الملحن إحیاء عن الثقافات مغرب جمعیة تعلن :2017 مارس 30               الرباط،

على تأثیره حدود عن والتعبیر لوصف كافیة كلمات التوجد الذي الفنان هذا رودجرز، نایل                القیتار،

خالل حفال وأخرى، و"فیرك" تالكي" و"غي تایمز"، "غود مثل أغان بفضل العصریة الشعبیة               الموسیقى

  الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم.

 

جوائز من العدید على الحصول له سبق فقد استثنائیا، فنانا الموسیقیة، األسطورة رودجرز، نایل                یعد

على حفزه ما القیتارة، على والعزف والتوضیب واإلنتاج، التلحین، في عمله على له مكافأة                الغرامي

بیرنار مع بتعاون "شیك" فرقة أسس العصریة. الشعبیة الموسیقى حدود بنجاح وتخطي أكثر               العطاء

تایمز" "غود و فریك" "لو مثل أغان في تمثلت ملهمة موسیقیة لغة لیخلقا القیتارة، عازف                 ایدواردز،

داخل إنجازاته فایم". أو هول رول أند "روك لـ ترشیح 11 على الحصول "شیك" لفرقة أتاحت                  التي

أغنیة ملیون و50 ألبوم ملیون 200 عن أسفرت ومادونا بووي دافید مثل لفنانین وإنتاجاته الفرقة                 هذه

 مباعة عبر العالم.

غیر أنغام على الضوء سلط سمیث وسام ودیسكلوسیر وأفیسیي، بونك، دافت مع المبتكر               تعاونه

ترانیم من عقود أربعة في رودجرز نایل مسیرة تلخیص ویمكن العصریة. الموسیقى في               مسبوقة

 البوب مع أزید من 200 إنتاج على قائمته.

 



 

خالل من فایم" أوف هول رول أند "روك بتكریم حظوا الذي الفنانین بركب التحق ،2017 سنة                  في

،2016 سنة وفي میوزیك. ساوثویست ندوة بتنشیط قام مؤخرا، الموسیقي". "التمیز جائزة على               حصوله

مع "تیلیباتي" أغنیة فیها بما سونغ"، كلوب دانس "بیلبورد سلم على 1# الرتبة في أغانیه من 4 ترتیب                    تم

 كریستینا أغیلیرا.

"إیبوناي جائزة وحاز فایم" أو هول رایترز "سونغ قبل من إیدواردز بیرنار مع نایل تكریم تم                  كما

"هیئة میدالیة بنیویورك فرنسا سفارة سلمته كما أنجلس. بلوس 100 باور "أیبوني تظاهرة خالل                أیكون"

 الفنون واآلداب".

 

لـ ألبوم أول تایم"، أوباوت "إیتس تسجیل على حالیا رودجرز ینكب بروس، وارنر عالمة                وتحت

"بیلبورد ترتیب في 1# صنف والذي األلبوم هذا من أغنیة أول ذیر"، بي "أیل سنة. 25 خالل                   "شیك"

رودجرز ویواصل أسبوع. من أقل في مشاهدة مالیین 3 على حصل الذي كلیب فیدیو مع                 دانس"

 جوالته العالمیة مع "شیك".

 

مع اشتراكه بعد أورغانیزیشن" "شیك أسس رودجرز نایل بنیویورك، بوهیمیة ثقافة وسط وترعرع               ولد

الجاز أنغام بین المزج و1983، 1977 بین باند". أبل "بیغ في إیدواردز "بیرنار القیتار                عازف

الذین البوب، فناني من بأكمله جیال وألهم وأثر الموجات على استحوذ "شیك" لـ والدیسكو                والفانك

و دانس" دانس، "دانس، و دانس"، بادي "ایفري وأنتجا الموسیقیة. قاعدتهم "شیك" رصید من                جعلوا

"أتالنتیك تاریخ في مبیعا األكثر األغنیة فریك"، و"لو تایمز"، و"غود لوف"، یور وانت               "آي

 ركوردس".

 

(ذو دوران ودوران دانس)، (لیتس بووي دافید مع تعاونه بصم "شیك"، بفرقة عمله عن                وفضال

 ریفلكس)، ومادونا (الیك أوه فیرجن)  تاریخ الموسیقى من خالل نجاحها وتسویقها منقطع النظیر .

 

للربح تسعى ال منظمة وهي یرأسها، ومازال فامیلي" آر "وي مؤسسة رودجرز أنشأ ،2002 سنة                 في

والمواهب الرؤى وتغذي التنوع تعزز التي الثقافیة بالبرامج والنهوض إحداث أجل من أحدثتها ،              

 وأفكار الشباب بهدف تغییر العالم.



 

للعائلة، المخفي الجانب تاریخ فریك": "لو الذاتیة سیرته أصدر السرطان، مرض مع صراع               بعد

 الدیسكو، والقدر (2011).

تحدیدها، الصعب من یبقى إجمالي بشكل رودجرز نایل ومسیرة مشوار "قوة إن ستون رولینغ                وكتب

 فتأثیرها مازال ساریا الى حدود الیوم"، وقد رشحه ستون ضمن 50 شخصیة مهمة في عالم الموسیقى.

 

 معلومات مفیدة:

 الدورة 16 من مهرجان موازین إیقاعات العالم من 12 إلى 20 ماي 2017.

 حفل نایل رودجرز على منصة السویسي  یوم األحد 14 ماي 2017.

 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

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

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

من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة سنة، كل من ماي شهر من أیام تسعة طیلة ینظم                       الذي

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

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

الجماهیر ولوج من جاعال حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل                    موازین

مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة.                   مهمة

 خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

نونبر 15 ظهیر لمقتضیات وفقا 2001 أكتوبر 23 یوم بالرباط انعقد الذي العام الجمع خالل الثقافات" "مغرب جمعیة إحداث                     تم

بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى من وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى، بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،1958                   

الملك الجاللة صاحب یقودها التي التنمویة للسیاسة األساسیة القیم ولتكریس زعیر. زمور سال الرباط جهة جمهور لفائدة                   المملكة

إلى العالم" إیقاعات موازین "مهرجان إطالق عبر النبیلة المهمة هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة عملت السادس                   محمد

 جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.


