فرق ة مرو ن  5تضف ي أجوا ء البهج ة عل ى المبادر ة الموسيقي ة العالمي ة لمنظم ة العفو الدولية
تضفي فرقة مرون  5بهجة األعياد ونكهتها على مشروع الموسيقى العالمية المبتكر الذي تنفذه منظمة العفو الدولية تحت بعنوان أحدثوا شيئا
من الضجيج ،بإطالقها أغنية ميالد مجيد (وضعت الحرب أوزارها) .وتشهد مبادرة أحدثوا شيئا من الضجيج قيام كبار الفنانين العالميين
بتسجيل نسخ معاصرة من األغاني الكالسيكية لجون لينون.
وستكون األغنية التي يؤديها المغنين الخمسة المقيمين في لوس أنجلوس ،والتي يمكن نسخها (تنزيلها) اعتبارا من  02ديسمبر/كانون األول
 0225من موقع اإلنترنت ، e/ewnmn....tsenma..wwاألغنية الكالسيكية الخامسة لجون لينون التي تُطلق عبر مبادرة أحدثوا
شيئا من الضجيج.
وأغنية ميالد مجيد (وضعت الحرب أوزارها) التي سجلها لينون أساسا في العام  ، 1791تنضم إلى نسخة بالك آيد بيز الحماسية من أغنية
السلطة للشعب ،وأداء سنو بترول ألغنية العزلة ،وأغنية الحب التي أدتها كيور ،وتفسير بوستال سرفسيز ألغنية لنكبر معا في الحملة ،والتي
تهدف إلى توعية الجيل الجديد بحقوق اإلنسان.
ولقد حققت األغنيات األربع الفردية األولى نجاحا منقطع النظير منذ إطالقها في يوم حقوق اإلنسان ( 12ديسمبر/كانون األول) – واعتبارا
من  02ديسمبر/كانون األول ،ستتوافر جميع األغنيات الخمس الفردية "كمجموعة لألعياد" بسعر خاص هو  5جنيهات استرلينية ،يتضمن
تبرع بقيمة جنيهين استرلينيين لمنظمة العفو الدولية.
وستُستخدم جميع األرباح المحققة من مبيعات الموسيقى لمساندة منظمة العفو الدولية – أكبر منظمة لحقوق اإلنسان في العالم  -في عملها
العالمي من أجل حقوق اإلنسان.
ويقول آدم لفين المغني الرئيسي في فرقة مرون " : 5كان تسجيل هذه األغنية الرائعة أشبه بالسحر ،إذ إنني ترعرعت عليها وأنني اشعر
بحماسة عارمة ألنها أصبحت اآلن من أغنيات مبادرة أحدثوا شيئا من الضجيج .فلينون يمثل أشياء عظيمة ،وإنه لشرف لنا أن نعمل على
إيصال موسيقاه ورسائله إلى الناس في هذه الفترة المؤثرة من السنة".
وسيتم قريبا إطالق مزيد من التسجيالت ألغاني جون لينون الشهيرة بصوت كبار الفنانين ،بما فيها تفسير ألغنية كالسيكية من جانب إفريل
الفيني ستم إطالقها في مطلع العام  – 0222إما كأغنية فردية يمكن تنزيلها من اإلنترنت ،أو كجزء من ألبوم يتضمن مجموعة أغنيات
يمكن تنزيله من اإلنترنت.
وتأتي مبادرة أحدثوا شيئا من الضجيج في أعقاب التبرع السخي من جانب يوكو أونو لحقوق كتاب األغاني الفردية لجون لينون لمنظمة العفو
الدولية في العام  ، 0222وتهدف المنظمة إلى اجتذاب مليون مناصر جديد في العالم عبر هذا المشروع.
تنويه للمحررين
لدى منظمة العفو الدولية تراث موسيقي غني .فقد شهدت الجولة العالمية التي حملت عنوان حقوق اإلنسان اآلن! في العام  1711حضور
مئات اآلالف من األشخاص إلى المالعب الرياضية التي غصت بهم في شتى أنحاء العالم ،مع تالقي موسيقيين من أمثال بروس سبرينغستين
وستينغ وتريسي تشابمان لنشر رسالة حقوق اإلنسان.
وستتوافر جميع األغنيات الفردية التي يمكن تنزيلها من اإلنترنت بسعر  2799جنيه استرليني في المملكة المتحدة و 2777دوالر
أمريكي في الواليات المتحدة وبأسعار موازية بسائر العمالت من الموقع اإللكتروني ....tsenma..wwe/ewnmn
ولمزيد من المعلومات حول الحملة وتواريخ إطالق األغنيات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ....tsenma..wwe/ewnmn
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم:
+ 11 02 9112 5522
منظمة العفو الدولية  .Wtmawe Wa. dweLwe E no saE 1 :موقع اإلنترنت caaa://....tsenma..wwe/twttnh :
ولالطالع على آخر أخبار حقوق اإلنسان زوروا موقع اإلنترنت caaa://en.m.tsenma..wwe :
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