
 

 
 بالغ صحفي

 
  الدورة 16 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 
 المنصة الدولیة للمهرجان على موعد مع إیقاعات الروك أن رول السبت 20

 ماي
 

   سهرة لن تنسى من إحیاء إیقونة الروك رود ستیوارت
 
 

 األسطورة الحیة اإلنجلیزي رود ستیوارت یحیي حفل اختتام مهرجان موازین
 بمنصة السویسي.

 
 عشاق روك ان رول، استعدوا للحظات ال تنسى ولن یخیب أملكم !

 
 
 
تاریخ طبعوا الذین الفنانین بین من ستیوارت رود یعد :2017 أبریل 4              الرباط،

صوته رنة العالم. عبر مباعة أسطوانة ملیون 200 من أزید مع             الموسیقى،

أن روك من الشهیرة، الموسیقیة األنواع جمیع تخطت الموسیقي وأسلوبه            الفرید

الذین النادرین الفنانین أحد منه جعل أسلوب الجدیدة، الموسیقیة الموجة إلى             رول

قبل من مرتین الفنان هذا وتوج عقود. 5 خالل التألق قمة في البقاء من                تمكنوا

جائزة فیها بما الجوائز من العدید على حصل كما فایم" أول هول              "روكنرول

 غرامي وجائزة " ASCAP فاندرز" مكافأة له على ألحانه.



 

 

بصدد وهو مشواره، انطالق على سنة 50 بمرور مؤخرا ستیوارت رود             واحتفل

الفردي ألبومه ومع یضاهى. ال فني مسار على جدیدة فصول إضافة             مواصلة

صدر الذي "تایم" ألبوم بعد الباهر نجاحه الفنان أكمل كاونتري" "اناذر 29              ال

 سنة 2013.

 

بملك بالملقب دفع صوت وهو كاونتري"، "أناذر نجاح في المتفرد صوته             وساهم

كما بیضاء"، بشرة من سول مغني "أكبر كـ یصفه أن براون، جیمس              السول،

هذا سمعته". رول أن روك مغني أكبر هو "رود قائال جون إلتون علیه               علق

االستماع تم لإلعجاب والمثیر والطبقات الرنات ومتعدد والمعبر المذهل           الصوت

بین المجیدة أیامه غایة إلى بیك جیف مجموعة مع بدایاته من العالم، عبر               إلیه

في بوك" سونغ أمریكن "غریت خالل من أو المنفرد، ومشواره فایس             "غلوریس

رود ومازال البوب. موسیقى تاریخ في التسجیالت من ناجحة سلسلة أجزاء، 5            

في جمیلة بسنوات ویعده جمهوره یسحر األسطوري الفنان هذا           ستیوارت

 األستودیو وعلى المنصات.
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 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أنشئ الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر

یعد فإنه األخیرة، دوراته من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل ومن بالمغرب.                 الموسیقى

كل من ماي شهر من أیام تسعة طیلة ینظم الذي موازین ویقترح العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر                   ثاني

وسال الرباط مدینتي من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة                سنة،

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

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

ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان ویقترح الفنیة.             الوطنیة

یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من جاعال حفالته، من المائة في 90 لـ                  مجانیا

صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة               المهرجان

 حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

 

 تم إحداث جمعیة "مغرب الثقافات" خالل الجمع العام الذي انعقد بالرباط یوم 23/10/2001 وفقا

 لمقتضیات ظهیر 15 نونبر 1958، وهي جمعیة غیر ربحیة تسعى، بالدرجة األولى، إلى ضمان تنشیط

 ثقافي وفني من مستوى مهني عالي یلیق بعاصمة المملكة لفائدة جمهور جهة الرباط سال زمور زعیر.

 ولتكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس عملت جمعیة

 مغرب الثقافات على ترسیخ  هذه المهمة النبیلة  عبر إطالق  " مهرجان موازین إیقاعات العالم" إلى

 جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت

 الموسیقیة والفنیة.
 



 

 
 

 
 
 


