
La Vache qui rit Partners with Faz3et Shabab
to Donate Medical Supplies
in Support of Communities A�ected by COVID-19

Jordan: 15 April 2020 – In light of the pandemic that is a�ecting the health and 
lives of families, and confronting healthcare workers across the globe, La Vache 
quit rit, one of the world’s most beloved cheese brands, has partnered with 
Faz3et Shabab to support the community. The donation includes essential 
medical supplies such as personal protective equipment including gloves, 
masks, face shields and gowns worth over JOD15,000.

“During this unprecedented time, we believe that it is our duty to step up, lever-
age our global network and join the �ght against COVID-19. La Vache qui rit has 
been a part of the Jordanian community’s daily life for nearly
50 years and helping to ensure the well-being of our collective society is of 
utmost importance to us. We are humbled to have partnered with Faz3et Shabab 
who work tirelessly to support and provide for the families of Jordan by �lling in 
the gaps created by the pandemic.”, said Garo Matossian, General Manager, 
Middle East.

“La Vache qui rit is an iconic brand present all over the world, expressing values 
of generosity and positive spirit amongst households around the world. We hope 
that through our international solidarity action, we are able to inspire society to 
join hands in support during these di�cult times”, concluded Mr. Matossian.

A makeshi� grassroots campaign, Faz3et Shabab emerged spontaneously in 
response to the Covid-19 crisis facing Jordan today. It aims to mobilize individu-
als and the private sector to support the country during this time of crisis. The 
initiatives they support include access to PPE and other medical supplies, 
ventilators and respirators, foodstu�s and other household items, logistics and 
distribution within various governorates in Jordan, and hospitals in need of 
support.

This action is part of La Vache qui rit’s international solidarity initiative to �ght 
the global battle against COVID-19. Through this initiative, La Vache qui rit will be 
donating 1 million Euros – the equivalent of a day’s global production – to over 
20 countries worldwide. Over the last few weeks, La Vache qui rit has mobilized 
their support and made donations across the most a�ected regions including 
China, Spain, USA, UK, France, Morocco.
To learn more about La Vache qui rit’s international solidarity initiative, please 
visit https://twitter.com/belcorporate.

To make a donation, please visit www.faz3etshabab.com. 



"البقرة الضاحكة" تدعم جهود "فزعة شباب"
ف مواجهة تداعيات فيروس كورونا ف ا�ردن 

الذي يهدد صحة الوباء  - ف إطار مواجهة  إبريل 2020  الهاشمية – عمان، 15   الملكة ا�ردنية 
 وحياة العاملين ف مجال الرعاية الصحية ف مختلف أنحاء العالم، عقدت "البقرة الضاحكة"، وهي
 واحدة من أكثر الع�مات التجارية الشهيرة ف صناعة ا�جبان ف العالم، شراكة مع جمعية "فزعة

 شباب"، وهي حملة شعبية موقتة، بهدف ا¢نضمام إلى مكافحة هذا الفيروس.1

التي قدمتها الشركة، لوازم طبية أساسية مثل أدوات الحماية الشخصية بما ف الهبة   وتتضمن 
 ذلك القفازات وا�قنعة، وواقيات الوجه وال�بس الخاصة، بقيمة تزيد عن 15 ألف دينار أردني.1

 وقال غارو ماتوسيان، الدير ا·قليمي للشركة ف منطقة الشرق ا�وسط "ف هذه ا�وقات التي لم
ف جهودنا وا¢ستفادة من شبكتنا العالية وا¢نضمام

ّ
 يسبق لها مثيل، نرى أنه من واجبنا أن نكث

 إلى العركة ف مواجهة فيروس كورونا – كوفيد – 19". وتابع "لطالا كانت منتجات البقرة الضاحكة
 وتسهم ف إضفاء

ً
ا�ردن منذ حوالي 50 عاما الجتمع ف  اليومية �فراد  الحياة  نمط   من 

ً
 جزءا

"يغمرنا وقال  لنا".  بالنسبة  ا�همية  غاية  ف  مسألة  وهي  التكافلي  مجتمعنا  على   الرفاهية 
 ا·حساس بالتواضع �ننا شركاء مع جمعية فزعة شباب التي تعمل من دون كلل أو ملل ·عالة

ودعم عائ�ت ف ا�ردن من خ�ل سّد الفجوات التي أحدثها هذا الوباء".1
 

 وأضاف "إن البقرة الضاحكة هي ع�مة تجارية بارزة وعالية تتواجد ف مختلف أنحاء العالم، وهي
 تعّبر عن قيم الكرم والروح ا·يجابية ف أوساط ا�سر حول العالم. ونأمل من خ�ل عملنا التضامني
 العالي، أن نكون قادرين على إلهام الجتمع للتكاتف من أجل توفير الدعم ال�زم ف هذه ا�وقات

العصيبة".1

 ا�ردن
ً
 برزت جمعية "فزعة شباب" بشكل عفوي استجابة لواجه أزمة كوفيد 19  التي تواجه أيضا

 اليوم. وتهدف الجمعية إلى حشد جهود ا�فراد والقطاع الخاص من أجل توفير الدعم للب�د ف
 مثل هذه ا�زمات العصيبة. وتتضمن البادرات التي تقوم بدعمها هذه الجمعية توفير معدات
التهوئة أجهزة  على  الحصول  إلى  با·ضافة  الطبية،  ا·مدادات  من  وغيرها  الشخصية   الوقاية 
 والتنفس ا¢صطناعية والواد الغذائية وا�دوات النزلية ا�خرى والخدمات اللوجستية والتوزيع ف

مختلف الحافظات ا�ردنية والوصول إلى الستشفيات التي تحتاج إلى الدعم.1

 وتأتي خطوة "البقرة الضاحكة" ف إطار مبادرتها التضامنية العالية ف مواجهة وباء كوفيد 19.
إنتاجها  وسوف تتبرع الشركة من خ�ل هذه البادرة بمليون يورو – أي ما يعادل يوم واحد من 
بحشد الاضي  ا�سبوع  خ�ل  الشركة  قامت  وقد  العالم.  حول  دولة   20 من  أكثر  ف   –  العالي 
التحدة والو¢يات  الصين  ذلك  ف  بما   

ً
حرمانا أكثر  فئات  على  تحتوي  التي  الناطق  عبر   جهودها 

    .ا�مريكية والملكة التحدة وفرنسا والغرب

لعرفة الزيد عن مبادرة التضامن العالي من "البقرة الضاحكة" يرجى زيارة
www.twitter.com/belcorporate 

www.faz3etshabab.comللتبرع يرجى زيارة


