
 
 بالغغ صحفي

 من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم 15االدووررةة 
 

 مهھرجانن موااززيین أأسطوررةة االهھيیب هھھھوبب يیشارركك ب
 2016مايي  22 ااألحدحفال بمنصة االسويیسي يیومم  ن وويیكليیف""جيیسيیحيیي 

 
ن "جيینجم موسيیقى االهھيیب هھھھوبب  تستقبليیسر جمعيیة مغربب االثقافاتت أأنن  – 2016 فبراايیر 31االرباطط 

 هھھھذاا االفنانن االقاددمم من هھھھايیتيتُّوجج . من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم 15ةة ووذذلك بمناسبة االدوورر  وويیكليیف"
٬، كما يیجسد قيیم ااالنفتاحح  بالعالم بالعديید من االجواائز وويیعتبر من بيین أأبرزز نجومم موسيیقى االهھيیب هھھھوبب

 اانطالقهھ.ن منذ وواالوعي بتعددد االثقافاتت االتي يیداافع عنهھا مهھرجانن موااززيی
 

" أأوو خاللل مسيیرتهھ االفردديیة أأوو عبر The Fuggesمبيیعاتت مهھمة سوااء مع فرقة " ن وويیكليیف""جيیحقق 
ااعاتهھ االفنيیة مع فنانيین عالميیيین. يیمتلك هھھھذاا االنجم أأغاني حققت نجاحا باهھھھراا٬، وومن االمؤكد أأنن يیبصم حفلهھ إإبد

 خاللل موااززيین عن لحظاتت ااستثنائيیة لكل عشاقق فن االهھيیب هھھھوبب. 
 

ن وويیكليیف" سوااء كنجم أأوو كمؤسس ووقائد "جيیتشكل االموسيیقى االتي قامم بتأليیفهھا ووإإنتاجهھا ووتوززيیعهھا االفنانن 
أأصدرر مع فرقة سنة.  20" مصدرر إإلهھامم في عالم االموسيیقى ووذذلك منذ أأززيید من The Fuggesلفرقة "

"The Fugges" أألبومم "The Score"  االذيي حصل على ستة أأقرااصص من االبالتيین. تم تسجيیل هھھھذاا ااأللبومم
٬، بحيیث تصدرر قائمة االتصنيیفاتت من خاللل أأغاني القت نجاحا عالميیا بما بنيیو جيیرززيي وويیكليیف"في قبو عم "

 ".Killing Me Softlyفيیهھا إإعاددةة ألغنيیة "
 

أأيیضا  قمة من خاللل مسيیرةة تضمووبعد هھھھذاا ااأللبومم٬، عرفف هھھھذاا االفنانن كيیف يیجددد من أأسلوبهھ وواالبقاء في اال
 وواالديیسكو وواالالتيینو االتعامل معهھ. ااإلنتاجج ووهھھھذاا ما ددفع االعديید من االنجومم في أأسلوبب االبوبب وواالكونتريي 

 
عن نجاحح   2006" االتي سجلهھا مع االمغنيیة شاكيیراا سنة Hips Dont’t Lieهھھھذاا ووبصمت أأغنيیة "

بلد بما فيیهھا االواليیاتت االمتحدةة٬،  ٬20، بحيیث تم تصنيیف هھھھذهه ااألغنيیة في االمرتبة ااألوولى بأززيید من وويیكليیف""
مسارراا موسيیقيیا حافال ووغيیر مسبوقق. ووبعد مسيیرةة ااستثنائيیة في موسيیقى االهھيیب هھھھوبب خاللل ووهھھھذاا ما توجج 

باإلنتاجج للعديید من االفنانيین مثل" وويیتني هھھھيیوستن" وو"سابريیس هھھھيیل" ن وويیكليیف""جيی قامم سنوااتت االتسعيیناتت٬،
 وو"سانتانا" ألغنيیتهھ "مارريیا مارريیا" االتي ُصنفت في االمرتبة ااألوولى منذ إإصدااررهھھھا. 

 
 
 

حصل هھھھذاا االفنانن االمتألق على ثالثث جواائز "غراامي" بفضل إإبدااعهھ وواانفتاحهھ٬، فيیما صنفتهھ مجلة 
"Rolling Stone كذلك  ن وويیكليیف""جيیفي تارريیخ أأسلوبب االهھيیب هھھھوبب. يیعتبر  أأفضل فنانن 50" ضمن

وو"مايیك من بيین االفنانيین االقالئل االذيین شارركواا مع أأساططيیر في االموسيیقى كك"مايیكل جاكسونن" وو"كويین" 
هھھھذاا ووااهھھھتم جاكر" وو"بولل سايیمن" وو"أأووررثث" وو"وويیند أأند فايیر" وو"كيیني ررووجرزز" وو"ططومم ددجونز".... . 



" للمغنيیة No, No, Noاالصاعدةة من خاللل االمساهھھھمة في إإططالقق أأغنيیة "" بالموااهھھھب وويیكليیفكذلك "
 "بيیونصي". 

 
. 1997ن وويیكليیف" االبصم عن مسيیرةة رراائعة كملحن٬، حيیث كانن يیلحن أأغانيیهھ االخاصة منذ سنة يی"جااستطاعع 

 Wyclefماليیيین نسخة. حقق أأوولل أألبوماتهھ بعنواانن "  10أأصدرر هھھھذاا االفنانن ستة أألبوماتت فاقت مبيیعاتهھا 
presents The Carnival featuring the Refugee All Stars "" االذيي يیضم أأغاني مثل أأغنيیة 

Gone Till November" ووأأغنيیة " We’re Trying to Stay Aliv"  نجاحا ووااسعا. ووفي سنة
" Masqueradeإإصداارر قرصص ثالث بعنواانن " 2002"٬، فيیما عرفت سنة ٬Ecleftic، أأصدرر أألبومم "2000

  برفقة االمغنيیة "مارريي ددجايي بليیدجج".  911االذيي يیضم أأغنيیة 
 

أألبوما كتكريیم لواالدهه٬، كما أأظظهھر ااهھھھتمامهھ بقضيیة بلدهه من خاللل إإصداارر  2005سنة  ن وويیكليیف"يی"جخصص 
". فعالووةة عن كونهھ Creole 101" وواالثانيیة بعنواانن "Welcome To Haitiأأغنيیتيین ااألوولى بعنواانن "

بدعم ووتمويیل مشارريیع ااجتماعيیة ووإإنسانيیة ببلدهه من  ن وويیكليیف"يی"جموسيیقي وومنتج وومؤلف ووملحن٬، يیقومم 
 خاللل جمعيیة تحمل إإسمهھ. 

 
" االيیومم سفرهه االموسيیقى من خاللل االتعاوونن مع أأبرزز االنجومم في االموسيیقى االعالميیة٬، وويیكليیف وويیوااصل "

 كل من "أأفرووددجاكك" وو"إإيیميیلي سانديي" وو"أأفيیتشي".  بحيیث يیتضمن أألبومهھ االمرتقب أأغاني مع
  

 معلوماتت هھھھامة: 

  2016مايي  28إإلى  20من  من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:  15االدووررةة 

 . 2016مايي  22ااألحد  بمنصة االسويیسي يیومم ن وويیكليیف"يی"ج االفنانن حفل

 
 نبذةة عن مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:

االموعد ااألبرزز لعشاقق وومحبي االموسيیقى بالمغربب٬، كما  2001سنة يیشكل مهھرجانن موااززيین منذ 
يیشّكل ثاني أأكبر حدثث ثقافي بالعالم بفضل جمهھورر قُّدرر بأززيید من مليیوني متفرجج لكل من االنسختيین 
االماضيیتيین. وويیقترحح موااززيین خاللل شهھر مايي من كل سنة ووططيیلة تسعة أأيیامم برمجة غنيیة تجمع أأكبر 

كما يیجعل مديینتي االرباطط ووسال مسرحا للقاء ااستثنائي بيین االجمهھورر ووثلة االنجومم االدووليیة وواالعربيیة٬، 
من االفنانيین االمرموقيین. وويیخصص مهھرجانن موااززيین أأززيید من نصف برمجتهھ للموااهھھھب االمحليیة ووذذلك 

من  %90االتزااما منهھ تجاهه تشجيیع االموسيیقى االمغربيیة. هھھھذاا وويیوفر االمهھرجانن وولوجا مجانيیا لل 
االجماهھھھيیر مهھمة أأساسيیة. يیعتبر االمهھرجانن حامال لقيیم االسالمم ووااالنفتاحح  االسهھرااتت كما يیجعل من وولوجج

وواالتسامح ووااالحتراامم٬، كما يیساهھھھم كذلك في تنميیة ااالقتصادد االسيیاحي االجهھويي ووفي خلق صناعة 
 حقيیقيیة للحفالتت بالمغربب.

 
 نبذةة عن جمعيیة مغربب االثقافاتت:

إإلى ضمانن تنشيیط ثقافي ووفني لفائدةة جمعيیة "مغربب االثقافاتت" جمعيیة ال تسعى للربح االمادديي تهھدفف 
حيیث تسعى لترسيیخ قيیم  2001جمهھورر جهھة االرباطط سال ززمورر ززعيیر. تأسست هھھھذهه االجمعيیة سنة 

االسيیاسة االتنمويیة االتي يیقوددهھھھا جاللة االملك محمد االساددسس من خاللل مختلف االتظاهھھھرااتت االتي يیتم 



جيیل موااززيین. تقومم أأيیضا االجمعيیة كل تنظيیمهھا كمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم وواالمسابقة االموسيیقيیة 
 سنة بعقد ندووااتت تتطرقق لعدةة موااضيیع ووبتنظيیم معاررضض االفنونن االتشكيیليیة وواالحفالتت االموسيیقيیة.

	  

	  

 
 


