
  
 
 

 نسخة اليونيسف العالمية من أغنية جون لينون الشھيرة تدعو الجميع لتخيل عالم أفضل لألطفال
 

 ،"تخيل" والسالم، لألمل الشھير لينون جون نشيد سيتوسط - 31/12/2014 ،نيويورك جينيرو/ دي ريو لندن/ تاون/ كايب
  طفل. لكل أفضل لمستقبل تطمح عالمية حركة إطالق ليلھم العالم في مختلفة عواصم في المسرح خشبة

  
 الحاجة لىع ونيويورك جينيرو، دي وريو ولندن، تاون، كايب في السنة رأس ليلة "تخيل" ألغنية حية عروض ستسلط حيث
 التي العوائقو المناخي، التغير وأثر والعنف، الفقر، فيھا بما األطفال، تواجه التي للتحديات التصدي أجل من للعمل الملحة
   بإمكانھم. ما أقصى تحقيق من األطفال من الكثير تمنع

  
 بين تحالف عن عبارة وھو ،2015 في العمل لتحالف جھودھا اليونيسف تقودھا التي )IMAGINE#( #تخيل حملة تضم

 العمل من المزيد وإلھام العالم قادة على التأثير أجل من البعض بعضھا مع تعمل العالم أنحاء جميع من منظمة 1000
 مؤتمر االجتماعات ھذه تتضمن .2015 سنة اإلنمائية األجندة تناقش التي الرئيسية العالمية لالجتماعات استعدادا الجماعي
 على عملبال خالله وشركاؤھا الحكومات ستقوم والذي تموز، شھر في أبابا أديس في سيعقد والذي التنمية أجل من التمويل
 زعماء فيه ومسيق والذي أيلول، في المتحدة لألمم العمومية الجمعية اجتماعو العالم؛ في ميةالتن لتمويل إستراتيجية تطوير
 سيعقد والذي المناخي للتغير المتحدة األمم ومؤتمر القادمة، ةعشر الخمس للسنوات الجديدة اإلنمائية األھداف بتحديد العالم
    األول. كانون شھر في باريس في
  

 بجعل أنفسنا نلزم نأ ويجب - طفل لكل أفضل مستقبال نتخيل أن "يجب لليونيسف: التنفيذي المدير نائب براندت، يوكا يقول
 في األطفال يكون أن يجب ،2015 عام بعد لما العمل أجندة الدولي المجتمع يحدد "فيما ويضيف: حقيقة". المستقبل ھذا
 العالم". مستقبل ھو مستقبلھم ألن - اإلنمائية األجندة قلب

 
 الاألطف تواجه التي القضايا ھمأل االھتمام من المزيد جذب إلى الجديدة السنة برأس الخاصة العالمية االحتفاالت فتھد

  عام. بشكل والكوكب والمجتمعات
  

 الكثير توجد" :2015 لسنة العمل تحالف عن نيابة بيھار، تبآمبيا الفقر، لمحاربة العالمية للدعوة المشارك الرئيس ويقول
 أحالم 2015 سنة تحقق أن نضمن أن يجب ولذا ،األرض وكوكب للناس بالنسبة القادم العام في المحك على القضايا من
 على قادمال العام مدار على العالم أنحاء جميع من سوية الناس سيدأب .ھذه التغيير فرصة تفوتنا أن يجب فال - اليوم جيل

   العالمية". الحركة لھذه ينضم أن شخص ألي ويمكن - بالعمل المطالبة
  

 نيويورك،و جنيرو، دي وريو ولندن، تاون، كايب مدن في ستنظم التي االحتفاالت في "تخيل" أغنية بأداء الشباب سيقوم
 .1971 نةس الشھيرة أغنيته تصوير في لينون جون عليه عزف الذي ذلك يشبه أبيض بيانو على عزف بعضھم وسيرافق

 والمنتج جي ديال مع بالتعاون أنتج والذي لينون، ألغنية العالمية النسخة تصوير عن الستار رفع تاالحتفاال ھذه ستشھد كما
 دانيالو ،كيدجو آنجيليكو ،بيري ككايتي المشھورة األصوات نم عدد فيه يشارك والذي جويتا، ديفيد المعروف الموسيقي
 األمينو شيرزينجر، نيكولو المبيرت، آدمو كيم، يوناو تشوبرا، بريانكاو ونيمار، آم، آي وويل. جاسول، وباو ميركوري،

 وستكون ،الدولية الفضاء محطة من ستغني التي كريستوفوريتي سامانثا الفضاء ورائدة مون، كي بان المتحدة لألمم العام
  ).Touchcast( كاست تاتش تطبيق خالل من وحملوھا األغنية سجلوا الذين األشخاص أصواتب مصحوبة أصواتھم

  
 # حملةو لليونيسف لالنضمام الجميع ندعوا ولذا والوحدة. والسالم لألمل تدعو رسالة عن عبارة ھي "تخيل جويتا: وتقول
  مھم". صوت وكل مھم، طفل كل ألن تخيل

  
 
 

  االحتفاالت تفاصيل
  
 غنيةأ بأداء ريفير إيرستي في األساسية بارس بيفيرلي مدرسة من ،سنة 12 بيتيرسين، شيھانو - جاشينو سيقوم تاون كايب في

   ."نتواترفرو آي أند في" في المدينة في النارية األلعاب عرض بداية قبيل ليال 11 الساعة أبيض بيانو على عزف بمرافقة تخيل
  

 

 



 معجزة، إفريقيا جنوب في حصل الذي التحول "يعد التنفيذية: تاون كايبت مدينة بلدية رئيسة ليلي، دو باتريشيا قالت ھذا وحول
 ممكن، عليمت أفضل على الحصول طفل كل يستحق .يتخيلونه بما الناس من كاف عدد يؤمن عندما تحقيقه يمكن ما على دليل وھو

  فقط. هلتخي خالل من ذلك تحقيق ويمكننا
  

 تجمعت فيما أبيض بيانو بمصاحبة األغنية لتؤدي البرلمان ومجلس التايمز نھر على سنة، 15 جرانت، إليانو ستطل لندن وفي
   الجديدة. بالسنة للترحيب الحشود

  
 ليةالمستقب الخطوات لتحديد فرصة فھي األھمية، غاية في سنة 2015" لندن: بلدية رئيس جونسون، بوريس يقول ھذا وحول
 جيلنال أفضل عالم إليجاد الحملة ھذه جميعنا ندعم أن جدا الضروري فمن ولذا العالم. حول المناخي والتغير للفقر للتصدي
   معا!" نحققه أن يمكن ما تخيلوا - القادمة واألجيال

  
 بيانو بمرافقة األغنية بأداء باولو، ساو من سنة، 15 جوميز، فينيشيوس سيقوم ،جينيرو دي ريو في كوبانا كوبا شاطئ وعلى
  المحتفلين. آالف أمام أبيض

  
 ةرؤي وجود ومع مستقبلنا. على ستؤثر تغيرات شك بال 2015 سنة "ستجلب جنيرو: دي ريو بلدية رئيس بايس، إدواردو ويقول
  واليونيسف". 2015 لسنة العمل حملة ريو تدعم المدني، والمجتمع الحكومة بين الحوار على قائم لمستقبل

  
 ،سيجار بارونو براندت يوكا لليونيسف، التنفيذي المدير نائبة ستقوم ،تحديدا فيھا المالية األوراق سوق وفي ،نيويورك فيو

 ذلك ليتبع ،السنة نھاية معلنين مساء 4 الساعة رسجال بدق اليونيسف أجل من المتحدة الواليات صندوق لمدير الرئيس النائب
 مشاھدة نيمك األغنية. من العالمية النسخة تصوير وعرض  االحترافية األدائية الفنون كلية جوقة تؤديھا تخيل غنيةأل عرض
  https://www.nyse.com/bell	 التالي: الرابط على مباشرة االحتفاالت ھذه

 
 تمرسيس الذي عرضه خالل تخيل أغنية ببث جويتا ديفيد الموسيقي والمنتج جي الدي سيقوم 2014 األول كانون 31 وفي

  الليل. منتصف قبل عشر الحادية الساعة من ابتداء سنوتيفاي موقع على لساعتين
  

 جميع في #تخيل شروعم تنفيذ كواليس تصوير في قدمته الذي والمبتكر الكريم للدعم ميديا ديجيتال إلن بالشكر اليونيسف تتقدم
 دي ريو في االومامد تاون كايب في واترفرون إيه أند وفي لندن، في توماس سانت مستشفىل أيضا بالشكر دمتتق كما العالم. دول

  سخي.ال ھادعم على جنيرو
  

  #تخيل حملة في للمشاركة
  
 المخصص والتطبيق ،آبل تطبيقات متجر خالل من فون لآلي المخصص )TouchCast #IMAGINE( تطبيق بتنزيل قم

 منو لألطفال، تتخيله الذي العالم تصف رسالة وأضف األغنية، من الخاصة نسختك سجل جوجل متجر من األندرويد لھواتف
 دعم أجل من سفاليوني شركاء قبل من عنك نيابة تحميله يتم مقطع لكل واحد أمريكي بدوالر التبرع يتم الفيديو. بتحميل قم ثم

 ھاشتاغ خالل من بالفيديو اآلخرين مشاركة ويمكنك العالم. حول األطفال جلأ من يسفناليو عمل
#EVERYVOICECOUNTS و#IMAGINE.  

  
  

  اليونيسف حول
  

دولة ومنطقة لمساعدة األطفال على البقاء والنمو من الطفولة المبكرة إلى المراھقة، وھي أكبر مقدم في  190تعمل اليونيسف في أكثر من 
للدول النامية. تدعم اليونيسف صحة األطفال وتغذيتھم، والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم األساسي الجيد لجميع العالم للقاحات 

األطفال الذكور واإلناث، وحماية األطفال من العنف واالستغالل واإليدز. يتم تمويل اليونيسف بالكامل من تبرعات األفراد واألعمال 
  www.unicef.org :يد من المعلومات حول اليونيسف وعملھا يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني التاليوالمنظمات والحكومات. للمز

  

  2015 لسنة حول العمل

المنظمات الدولية وحتى التحالفات  تعمل جميعھا من ،دولة 120منظمة من أكثر من  1000 ھو تحالف مؤلف من حوالي 2015العمل/ 
بناء عالم أفضل. يطمح التحالف ل، ووضع األسس 2015قادة العالم على العمل للتصدي لالمساواة، والفقر، وتغير المناخ سنة  على حث الفتية



، وستركز على 2015في باريس، وعملية تحديد األھداف اإلنمائية المستدامة لما بعد عام  2015الستغالل فرصة انعقاد مؤتمر المناخ 
الحمالت العامة لضمان وجود ضغط كاف من مختلف الشعوب على قادة العالم من أجل العمل للتصدي لھذه المسائل. سيبدأ التحالف عمله 

  في جميع أنحاء العالم من جنوب إفريقيا وحتى البرازيل، ومن نيجيريا وحتى النرويج. بإطالقالثاني كانون  15رسميا في 

ويوم  31/12/2014ليلة من االحتفاالت دقيقة  90وحزمة مدتھا مالحظة للھيئات اإلذاعية: سيتم تحميل الصور والمقاطع المصورة 
 http://www.indigital.tv/imaginenye. الرجاء زيارة الرابط اإللكتروني التالي: 1/1/2015

  
 

    التالية: بالعناوين االتصال يمكنكم المصورة والمقاطع الصور ولطلب #تخيل، حول االستفسارات من للمزيد
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