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 يف ةديدج بھاوم جوتت ةبھ ةسسؤم
 2020 ةیملاعلا ىقیسوملا ةئف

 
 ةسلجب نيزئاف بابش نینانف Tasuta N'Imal، 3 و شيرع ةراس، دمحأ ةلیھس - 2020 ربنون  20 طابرلا
 نییقیسوملا عیجشتل ةبھ ةسسؤم هتقلطأ جمانرب وھو ، HIBA_Rec World Music لیجستلا
 رادلا ةنيدمب ةبھ ويدوتسا يف يناجملا لیجستلا نم نوراتخملا ةثالثلا نونانفلا دیفتسیس .بابشلا
 تحت ةرتفلا هذھ لاوط نیحشرملل صصخم معد ميدقت متیس .2020 ربنجد 3 ىلإ ربنون 23 نم ءاضیبلا
 .يوامحس زيزع ،تالآلا ددعتم يلودلا نانفلا فارشإ
  
 قيرف عم ةیفارتحا فورظ لظ يف ةینغأ جاتنإو لیجست نم مھنیكمتل بابشلا نییقیسوملا نع اھثحب Hiba_Rec لصاوت
 ىلع فارشإلاو نيزئافلا لامعأ بیترت ىلوتیس يذلا يوامحس زيزع ةكراشم ةخسنلا هذھ دھشتسو .صصختم
 .ةبھ ويدوتسا يف لیجستلا

 
 ةیحطسلا دودحلا ءارو ام ىلإ ،برغملا هنطوم نم ةمداقلا ،هاقیسوم ءایحإب اًماع 20 نم رثكأ ذنم ،يوامحس زيزع مزتلا دقل
 يف ةكراشملا ىلإ ةيرشبلا ةرماغملا يف هقوذو يقیسومك هتبھوم تدأ .تاملكلا ىقیسوم موھفم اھضرفي يتلا
 ةحاسلا ىلع زاجلا ىقیسوم لاجر مظعأ ىلع ددرتلا ىلإ مث ،تاینیعستلا يف Orchester National de Barbès سیسأت
 .ةوانك ةعماج يوامحس زيزع سسأ 2010 ماع يف .Joe Zawinul, Miles Davis, Weather Report, Syndicate ةیلودلا

 
 

 نم ديدعلا لابقإ ةرودلا هذھ تدھش ،Hiba_Rec World Music # 2 يف ةكراشملل تابلطلا ميدقت ةوعد قالطنا دعب
 :اھنم ةثالث زرب ،ةباشلا بھاوملا

 
 تكراش دقو .2013 ماع ذنم ةینغمك اھتبھوم ريوطت ةلیھس تعاطتسا ،يقیسوملا نانفلا اھقیقش لضفب :دمحأ ةلیھس

 ةنس ةدجوب "L'Karfour" قالطنا ةطقن ،2013 ةنس Micro ouvert اھنم تایلاعف ةدع يف ةدجو ةنيدم نم ةباشلا ةنانفلا
 يفو ، يئاھنلا فصنلا رود غولب تعاطتسا ثیح Medi 1 ىلع 2014 ةنس  Big up ىربكلا ةینطولا ةقباسملا ، 2014

 .يبوروألا داحتالا نم معدب بابشلل يملاعلا مویلا ةبسانمب همیظنت مت يذلا "Belle Pépites" ثدح
 

 يف ءانغلا تأدبو ةركبم نس يف ىقیسوملاب اھفغش ةراس تفشتكا ،ةجنط نم يناغأ ةبتاكو ةینغم :شيرع ةراس
 ةیبرعلا يناغألا تالفحو زاجلا ،كورلا قرف عم ضورع يف ءانغلا يف ةراس تأدب ،ةرشع ةسماخلا نس يف .زاغوبلا ةقوج
 ةیبرغلا ابوروأ نیب طبري يذلاو ،صاخلا اھبولسأ راكتبال اھمھلتل ةیقیسوملا عاونألا هذھب ةراس ترثأت .ةيدیلقتلا ةیسلدنألاو
 .ایقيرفأو

Tasuta N'Imal : Tasuta N-Imal ، میقو خيرات لقن ىلإ ةعومجملا حمطت .ةیغيزامألا ةغللاب "لبقتسملا لیج" ينعتو 
 ءاضعأ اھنم ردحني يتلا ةقطنملا ،ریغصلا سلطألا نم يبرغلا بونجلا ناكسو ءارحصلا يف لحرلا تاعومجم ةایح ةقيرطو
 لجأ نم ،ةلاحرلاو ةرقتسملا تاعامجلا هذھ اھھجاوت يتلا تابوعصلا مھصوصن سكعت .ةباشلا لایجألا ىلإ ،ةعومجملا
 نم ةاحوتسم مھاقیسوم .ةمواقملاو مالسلاو بحلاو حماستلا يف مھمیق كلذكو ،ملاعلا ةیقب عم مھتفاقث ةكراشم
 Anti-Atlas .ـب ةصاخلا كلت لثم ةيودبلا تاوصألاو ،كورلاو زولبلا ىقیسوم جزمت ثیح ،عونتملا يقیسوملا ثارتلا

 ةفاضإلاب ،ريوصت ةسلج ،ةیناجم ةینغأ لیجست نم HIBA_Rec World Music يف نوزئافلا دیفتسیس ،رادصإ لك لثم
 .ةلجسملا مھتینغأل جيورتلل ةینورتكلا ةیفحص ةلمح ىلإ
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 :ةبھ ةسسؤم لوح

-1 مقر فيرشلا ریھظلا تایضتقمل اقبط ،سداسلا دمحم كلملا ةلالج نم ةردابمب 2006 ةنس ةبھ ةسسؤم تسسأت
 تاذ ةیعمج ةبھ ةسسؤم ربتعت .2006 ةنسل 36.04 نوناقلاو 2002 ةنسل 75.00 مقر نوناقلل اقبط لدعملا ،58-376
 .اھلاكشأ ةفاكب نونفلا عاعشإو ريوطت لجأ نم لمعتو ،)ةیحبر ریغ( ةماع ةعفنم

 
 حلاصم نم برقتلا ىلع ثحتو ةینفلاو ةیفاقثلا تایعمجلاب ةبھ ةسسؤم متھت ،ةضرعتسمو ةلماش ةيؤر ىلع ءانب
 ءايزألاو میمصتلاو ريوصتلاو عراشلا نونفو ،ةھاكفلاو ،صقرلاو حرسملاو ىقیسوملا :صخي امیف كلذو بابشلا تاھاجتاو
 تاھاجتالاو تاعادبإلا عیجشتل عاطقلا يف ةلماعلا تایعمجلا لك عم نواعت ةقالع قلخ ةبھ ةسسؤم دوت امك .ويدیفلاو
 .ةرصاعملا

 عم ،ةدعاصلا نونفلا ريوطت يف كراشت امك ،بھاوملا عجشتو ،ةصاخلا تاردابملا نضتحتو ،عادبإلا ةبھ ةسسؤم معدت
 .ةرصاعملا تاعادبإلل ةيولوألا ءاطعإ

 ةیفاقثلا تاردابملا ةقفارم ىلع اھتمھم زكترتو .يفاقثلا يوعمجلا جیسنلا ةفاك عم قالخلا قیسنتلل ةبھ ةسسؤم حمطت
 تایعمجلا ىلإو ،عيراشملا يلماحو نیینھملاو نینانفلا ىلإ ةسسؤملا هجوتت .ةینفلا تاعادبإلا رشنو ةبكرم عيراشم ربع
 .مومعلاو ةیفاقثلا

 ةنجل بناج ىلإ ،ءاربخلا نم قيرفو )تایعمجلاو تاءاضفلا( ءاكرشلا ،نیینھملا نم ةكبش ىلع اھلمع يف ةیعمجلا زكترت
 .ةيراشتسا

 ًاناكم تقولا رورمب تحبصأ يتلا طابرلا ةنيدمل يفاقثلا ثارتلا ،ةضھنلا امنیس ةرادإل ةيادبلا يف ةبھ ةسسؤم ءاشنإ مت
 :ةعبرألا اھتاحاسمب برغملا يف يعجرملا ينفلا عادبإلاو رشنلل

 .ةیقیسوملا تالفحلاو ضورعلا بعوتست نأ نكمي تاصصختلا ةددعتم ةحاسم :امنیس •
 ، حرسملا ، باتك عیقوت( ىرخألا ةینفلاو ةیفاقثلا ةطشنألاو ةیقیسوملا تالفحلا فیضتسي ناكم :امنیسلا ىھقم •

 .ماع لك كانھ ًاثدح 70 نم رثكأ میظنت متي .)خلإ ، عبرالا تالوطبلا ، رعشلا
• : HIBA_Labلمعلا شروو تارودلا ةلودجب موقي .ةینفلا تاسرامملاب يعولاو عادبإلل تاصصختلا ةددعتم ةحاسم 

 .ماعلا رادم ىلع كلذ ىلإ امو ضورعلاو
 هنكميو ، ىلوألا ةجردلا نم ةیتوص تاجلاعمو ةیتوصلا تادعملا لضفأب زھجم لیجست ويدوتسا :ةبھ ويدوتسا •

 ملیفلا تاجایتحا ،ةیتوصلا تاءاقللا ىلإ ةفاضإلاب جزملا تاسلجو ىقیسوملا لیجستو نینانفلا تاماقإ باعیتسا
 .ىرخألا تاعاطقلاو نالعإلاو

 يف ًایسیئر اًرواحمو ةیعجرم ةسسؤم ،اھئاشنإ ذنم اھذیفنت مت يتلا ةطشنألا عیمج عم ،مویلا ةبھ ةسسؤم تحبصأ
 .يبرغملا ينفلاو يفاقثلا دھشملا

 

 


