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محمد خالد جواد نا�صر الجزاف

عائلـة اجلـزاف

أعلنت مجموعة زين عن إطالقها حملة تبرعات 
ضخمة بغرض متويل ودعم مشاريع وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في منطقة الشرق 
األوسط )األونروا( التي تعمل حتت مظلة األمم 

املتحدة، وذلك في مجاالت التعليم والصحة. 
 وذكرت املجموعة في بيان صحافي أن حملة 
التبرعات التي ستطلقها في بلدان الشرق األوسط 
تأتي كمبادرة منها لدعم جهود وكالة غوث جتاه 
الفلسطينيني،  الفلس����طيني والالجئني  الشعب 
مش����يرة إلى أن هذا التعاون يجسد شراكة هي 
األولى من نوعها بني منظمة األمم املتحدة وإحدى 

شركات القطاع اخلاص.
وأوضحت مجموعة زين في بيانها أنها ستقوم 
بإط����الق حملة إقليمية جلمع التبرعات تتضمن 

إطالق حمالت إعالنية تلفزيونية ومطبوعة ملدة ستة أسابيع باإلضافة إلى حمالت 
على شبكة االنترنت لتبرز من خاللها الرسالة والقيم اإلنسانية التي تسعى األونروا 

إلى نشرها مبينة أن هذه احلملة تتزامن مع مرور 60 عاما على تأسيس الوكالة.
اجلدير بالذكر أن إطالق هذه احلملة يأتي عقب اإلعالن عن توقيع مجموعة زين 
وش����ركة زين األردن اتفاقيتي تعاون مع األونروا في يونيو املاضي لدعم ومتويل 
املش����روعات الصحية والتربوية للمنظمة الت����ي تعاني من ضعف التمويل، والتي 
تخدم ما يقارب ال� 5 ماليني الجئ فلس����طيني عبر بلدان الشرق األوسط في كل من 

األردن وسورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت املجموعة أن عمالءها في الكويت، واألردن، والبحرين، واململكة العربية 
السعودية، والسودان بإمكانهم دعم مشاريع األونروا من خالل التبرع باألموال إلى 
برامج الوكالة املختلفة في األردن، ولبنان، وسورية، وغزة، والضفة الغربية وذلك 
عبر إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم املخصص لكل بلد، علما أنه سيتم توجيه كافة 

العوائد إلى )األونروا( مباشرة.
وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين، نبيل بن سالمة: »مجموعة زين سعيدة 
بهذا التعاون مع وكالة غوث، ونأمل من هذه احلملة أن تساهم بشكل كبير في دعم 

ومساعدة الالجئني الفلسطينيني«.
وأضاف: »نحن على ثقة بأن املاليني من مش����تركي زين والناس سيدعمون هذه 
املبادرة خالل شهر العطاء بتضامنهم مع هذه اجلهود اإلنسانية النبيلة التي تهدف 

إلى رفع املعاناة التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون«.

وأكد أن مجموعة زين وجدت في هذا التعاون 
فرصة إلطالق حمل����ة توعوية وتعريفية بواقع 
حياة الالجئني الفلس����طينيني واحلياة القاسية 
التي حتيط بظروفهم املعيشية اليومية، مشيرا 
إلى أن املجموعة تأمل في خلق مس����تقبل أفضل 
لكافة الالجئني الفلسطينيني، والذي لن يأتي إال 
من خالل تكثيف احلمالت التوعوية والتعريفية 

بحجم معاناتهم.
واوض����ح: »مجموع����ة زين تعتن����ق مفهوم 
املسؤولية االجتماعية في كافة الدول التي تتواجد 
فيها، وهي تعمل على ترسيخ مفهوم املسؤولية 
االجتماعية عبر املبادرات واملشاريع التي تطلقها 
ف����ي مجاالت عديدة ويأتي على رأس����ها مجاالت 

التعليم والصحة«.
وأش����ار إلى أن مجموعة زين لديها مبادرات مهمة ف����ي دعم قطاع التعليم على 
مس����توى منطقة الشرق األوسط، مبينا أن املجموعة أطلقت صندوق زين للتعليم 
اجلامعي في اململكة األردنية من خالل نش����اط ش����ركة زي����ن األردن، باإلضافة إلى 

مبادرتها في مجاالت التعليم االلكتروني في مملكة البحرين.
واضاف: كما أن مجموعة زين خصصت جزءا كبيرا من برامجها االجتماعية في 
مجاالت الصحة والثقافة والفنون، وعلى سبيل املثال مشروع دعم القطاع الصحي 
في الكويت ومجاالت الثقافة والفنون في العراق باإلضافة إلى جهود املجموعة في 

مجاالت أخرى مثل مساهمتها في تطوير املناطق النائية في السودان.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة زين األردن عبداملالك جابر: »تشارك 
زي����ن األونروا في العديد من القيم اإلنس����انية النبيلة من حي����ث التزامها بتنمية 

املجتمعات ومساعدة الشعوب على اكتساب املعرفة واملهارات املختلفة«.
وأض����اف: »في هذه االتفاقيات جتدد زي����ن التزامها نحو تنمية حياة ماليني من 
الناس وتأمني مس����تقبل أفضل لهم، وفي ذات الوقت توجه من خاللها رس����الة إلى 
القطاع اخلاص بان احلاجة ملحة إلى العديد من البرامج واملبادرات لدعم الالجئني 

الفلسطينيني«.
وأوضح أن »زين« قدمت مس����اهمات عديدة ملساعدة مدارس ال� »األونروا« التي 
يبلغ عددها ال� 700 مدرس����ة وتخدم من خاللها 500 ألف طفل، وهي من خالل هذا 
التعاون اجلديد تواصل دعمها جلهودها اإلنسانية، معربا عن امله في أن جتد هذه 

احلملة صداها حتى تتمكن من حتقيق هدفها.

السفير مساعد الهارون خالل تكرميه للطالبة روان الريش بحضور والديها

عبداملالك جابر نبيل بن سالمة

لدعم وتمويل مشاريع الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين

»زين« تطلق حملة تبرعات إقليمية ضخمة لصالح مشاريع الـ »أونروا«
بن سالمة: »زين« تأمل أن يساهم هذا التعاون في تعزيز الخدمات التعليمية والصحية لالجئين
عبدالمالك جابر: هذه الحملة تجدد التزام »زين« نحو تنمية حياة المجتمعات والشعوب

»السكنية« تدعو أصحاب 
الطلبات حتى 31 يناير 

1994 إلى مراجعتها 
للتخصيص في القيروان

العامة  دعت املؤسس���ة 
الس���كنية أمس  للرعاي���ة 
الطلبات  املواطنني أصحاب 
االس���كانية حت���ى تاري���خ 
31 يناي���ر 1994 وم���ا قبلها 
ف���ي احلصول  والراغب���ني 
على قسائم حكومية مبدينة 

القيروان الى مراجعتها.
وقالت املؤسسة في بيان 
انها س���تبدأ في  صحاف���ي 
استقبال املراجعني غدا متهيدا 
التخصيص لهم  للنظر في 
موضحة ان توزيع القسائم 

سيتم على املخطط.
وأضافت ان على املراجعني 
احلضور شخصيا الى مبنى 
املؤسسة اثناء الدوام الرسمي 
مصطحبني معه���م األوراق 
املتمثلة بشهادة  الرس���مية 
راتب حديثة وكتاب حديث 
من بنك التسليف واالدخار 
وشهادة س���جل عقاري من 
وزارة العدل والبطاقة املدنية 

ألفراد األسرة.
يذك���ر ان ش���ركة نفط 
الكوي���ت وافقت األس���بوع 
املاضي على توزيع قطعة من 
ارض القيروان على املواطنني 
العامة  عن طريق املؤسسة 
الرعاي���ة الس���كنية بعد ان 
منعت توزيعها في نهاية عام 
2001 بسبب وجود مسارات 
نفطي���ة متر حت���ت األرض 

املخصصة.
وجاءت هذه املوافقة بعد 
اللجنة  اجتماع الشركة مع 
املش���تركة حلصر األراضي 
الفضاء غير املستغلة النهاء 
املش���اكل الت���ي كانت تقف 
عائق���ا ام���ام توزيعها على 

املواطنني.

تفوقت على فصلين يضمان 50 طالبة من مختلف البلدان العربية

»أكاديمية الملك فهد بن عبدالعزيز«  تكرم الطالبة الكويتية 
روان الريش لتفوقها في الثانوية العامة

برل����ني � كونا: قامت مدرس����ة »اكادميي����ة امللك فهد بن 
عبدالعزيز الثانوية« في برلني امس بتكرمي الطالبة الكويتية 
روان الريش بجائزة تقديرية ملا حققته من جناح وتفوق 
كبيرين في ش����هادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2010. 
واعرب والد الطالبة فارس الريش، وهو عضو في سفارتنا 
ل����دى املانيا في تصريح ل� »كونا«، عن س����روره وفرحته 
بالنجاح والتفوق اللذين حققتهما ابنته البالغة من العمر 

18 عاما في شهادة الثانوية العامة، مبينا ان درجتها تعتبر 
االفضل في فصلي املدرسة الثانوية اللذين يضمان 50 طالبة 

من مختلف البلدان العربية.
كما اعرب الوالد عن اعتزازه بابنته املتفوقة التي تسلمت 
ش����هادة التقدير والتكرمي بنجاحها من قبل س����فيرنا لدى 
املانيا مساعد الهارون بحضور كل من سفير اململكة العربية 
السعودية لدى املانيا اسامة شوبكشي واولياء امور الطلبة. 

يذكر انه يدرس في اكادميية امللك فهد بن عبدالعزيز الواقعة 
في حي شالوتينبورغ بالعاصمة االملانية برلني حوالي 300 

طالب وطالبة من مختلف البلدان العربية واالسالمية.
وتطمح السعودية لدى احلصول على موافقة السلطات 
االملانية املختصة الى بناء اكادميية كبيرة بالقرب من الستاد 
االوملبي تستوعب جميع الفصول املدرسية وتستقبل حوالي 

400 طالب.


