
 التنمردوالر لدعم جهود مكافحة  011,111ويتبرع بـ  ةجديدأغنية فنان التسجيلي السير إيفان يصدر ال
 

أصدر فنان تسجيل الرقص الشعبي السير إيفان ألبومه الفردي الجديد  --/ بي آر نيوزواير /  5105آذار/مارس،  5نيويورك، 
دعما لحملته المناهضة للتنمر بمشاركة مؤسسة بيسمان ، Kiss All the Bullies Goodbye"وداعا لكل المتنمرين" بعنوان 

نائية للمغني الفردي الذي تتصدر أغانيه القوائم الغأغان وقد أخرج هذا األلبوم الفردي بول أوكنفورد، وهو يتضمن  التابعة له. 
سير إيفان امحين. وقد أصدر السوأناشيد شعبية تشجب التنمر وتشجع الناس على أن يكونوا مختلفين ومت تايلور داينالرائجة 

 إريك وايت )من مشروع غلي لرايان ميرفي.( أخرجه أيضا شريط فيديو موسيقيا مصاحبا لأللبوم 
 

اطلع على البيان الصحفي المتعدد الوسائل اإلعالمية التفاعلية هنا: 
anthem/-bullying-anti-ivan-sir-http://www.multivu.com/players/English/7456551 
 http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367الصورة: 

 
المعروف أكثر بأغانيه الشعبية الراقصة الرائجة المعادة التلحين في ستينات وسبعينات القرن الماضي بما فيها السير إيفان، 

العنف وعدم ، هو داعية قوي ضد Live For Today وSan Francisco و Imagine ه التي حققت رواجا هائال:أغاني
 5115أسس السير إيفان مؤسسة بيسمان في العام والذي اشتهر باسمه المعروف به شعبيا "رجل السالم" أو بيسمان.  التسامح

 مجابهة الكراهية والعنف واضطرابات ما بعد الصدمة.كمؤسسة خيرية ال تبتغي الربح تعمل على 
 

دوالر إضافي إلى  011،111بالتبرع بـ ير إيفان، عبر مؤسسة بيسمان، وبالتزامن مع هذا اإلصدار لأللبوم الفردي، تعهد الس
شبكة "، "مشروع تتحسن األموروعدم التسامح، بما في ذلك " منظمات غير ربحية رئيسية لديها برامج قوية لمكافحة البلطجة 01

حاقيات أهالي وأصدقاء الس""، التنمر منعبيسر الوطني لمركز "، "مؤسسة ولدوا كذلك"، "تعليم المثليين والسحاقيات واألسوياء
 ويهرابطة مكافحة تش" " ومشروع تريفر"، "الحب أقوى/مؤسسة جد"، "فخار الحرم الجامعي"، " لنقض على التنمر"، " والمثليين

لكل  وداعا"جميع العائدات الصافية من مشاهدة الفيديو، واالستماع إلى وتنزيل فيديو أغنية السمعة". وسيتضمن هذا التبرع 
 .Kiss All the Bullies Goodbye" المتنمرين

 
وقال السير إيفان "كنجل ألحد الناجين من المحرقة، كنت دائما ناشطا مؤيدا لألشخاص الذين اضطهدوا. "لقد ترعرعت بوعي 

فاهم. الشباب، تعال بالضرر الذي يسببه الشعور باالختالف. ومن خالل موسيقاي وتأثيري، أريد التدليل على أهمية القبول وال
وخصوصا الشباب المثليين والسحاقيات والثنائيي الجنس غالبا ما يفتقرون إلى نظام الدعم وهم أكثر عرضة للمضايقة 

والتخويف، وأنا لن أؤيد ذلك، وأنا آمل أن يقف الناس معي ضد هذا الظلم. المنظمات المناهضة للبلطجة توفر خدمات الدعم 
لسحاقيات والثنائيي الجنس للمساعدة في منع االنتحار وتمكين الشباب من أن يكونوا فخورين بمن الحرجة للشباب المثليين وا

 هم، وأنا عازم على المساعدة في دعم للقيام بذلك." 

 
 7LfMHyZM-https://www.youtube.com/watch?v=jzلمشاهدة فيديو "وداعا لكل المتنمرين"، يرجى النقر على 

http://www.multivu.com/players/English/7456551-sir-ivan-anti-bullying-anthem/
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367
https://www.youtube.com/watch?v=jz-7LfMHyZM


وأنشأ السير إيفان أيضا صفحة على موقعه اإلنترنتي تتضمن إحصاءات عن التنمر وطرق المساعدة: 
goodbye/-bullies-the-all-http://www.sirivan.com/kiss 
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