«إماجن دراجنز» و«إس إيه بي» توحدان الجهود في إطالق مشروع خاص بدعم الالجئين
التبرع بعوائد أغنية  I WAS MEالتي أصدرتها فرقة «إماجن دراجنز» مؤخر ًا إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين
«إس إيه بي» تتبرع بمبلغ  10سنت مقابل كل تنزيل لألغنية من متجر «آيتونز» وصو ًال إلى خمسة ماليين عملية تنزيل
13أكتوبر 2015
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
مئات اآلالف من الالجئين بحاجة ماسة إلى إغاثة إنسانية عاجلة ،السيما في أنحاء الشرق األوسط وعدد من بلدا ن أوروبا ،األمر الذي حدا بالفرقة الغنائية «إماجن دراجنز »
Imagine Dragonsوشركة «إس إيه بي » SAPإلى توحيد جهودهما في إطالق مشروع  One4 Projectلمساندة جهود إغاثة الالجئين .
ويجسد هذا المشروع ما يمكن تحقيقه عبر توحيد الجهود ،وهو يشجع الجميع على تنزيل أغنية  I Was Meالتي أصدرتها فرقة «إماجن دراجنز» مؤخراً والمتاحة عبر متجر
«آيتونز» باستعمال الرابط التالي: iTunes.com/IWasMe.

وستتبرع شركة «أبل» وشركة اإلنتاج الموسيقي «كد إن أيه كورنر/إنترسكوب» وفرقة «إماجن دراجنز» بحصصها من عوائد تلك األغنية لصالح المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين .وفي المقابل ،ستتبرع «إس إيه بي» بمبلغ  10سنت عن كل عملية تنزيل لألغنية وصوال ً إلى خمسة ماليين عملية تنزيل .
وسترفد األموال المتبرع بها جهود المفوضية في تقديم العون واإلغاثة لألعداد المتزايدة من األشخاص الذين يُضطرون إلى الفرار من أوطانهم بسبب الصراع وأعمال العنف .
وتمثل هذه المبادرة امتداداً لدعم «إس إيه بي الشرق األوسط وشمال أفريقيا» للمفوضية خالل السنوات الثالث األخيرة حيث ساهمة في حملة لتعليم األطفال وحملة القلب الكبير
إلى جانب المبادرة إلى جمع التبرعات لصالح بناء مدارس في مصر .
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  258,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com/mena.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا
هاتف7222 440 4 971+ :
بريد إلكتروني: Husain.tamimi@sap.com

واليس الستشارات التسويق
هاتف1950 390 4 971+ :
بريد إلكتروني: Sap@wallis-mc.com

