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المنشورة  والصور  الفيديو  مقاطع  أشعلت 
بشأن سلخ  االجتماعي  التواصل  على مواقع 
وأكل الكالب، غضَبا عارًما في األردن، وسط 
دينية  وفتاوى  قانونية  بتشريعات  مطالبات 

لوقف تلك الظاهرة.

االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
فيديوهات وصوًرا تظهر عمليات سلخ الكالب 
اآلسيويين  العمال  قبل  من  لحومها،  وأكل 

العاملين في المملكة.

فنددت جمعيات حقوقية للحيوانات في األردن 
الوقائع  هذه  في  بالتحقيق  مطالبة  باألمر، 
على  الغريبة  الظواهر  تلك  مثل  انتشار  لمنع 

المجتمع.

تفاصيل الحادث

الناشطة األردنية في حقوق الحيوان والبيئة، 
والفيديوهات  “الصور  إن  قالت  دباس  النا 
المنتشرة بشأن سلخ وأكل الكالب في األردن 
حقيقية، وتمت بالفعل على أراضي المملكة”.

أن  “سبوتنيك”،  لـ  تصريحات  في  وأضافت 
“األردن ال يوجد بها أي مطاعم لطبخ وسلخ 
السوشيال  على  البعض  روج  كما  الكالب 
ميديا”، مؤكدة أن “الصورة وصلت بطريقة 

مغلوطة”.

وأكدت النا، أن “هناك بعض المشاريع الكبيرة 
الصحراوية  شبه  المناطق  في  المتواجدة 
خارج العاصمة، تضم كميات كبيرة من العمال 

اآلسيويين، حيث يتخطى هؤالء العمال نسبة 
الـ %80، مقابل %20 من العمالة الوطنية 

األردنية”.

وبشأن الصور والفيديوهات المتداولة، قالت: 
تلك  في  العاملين  األردنيين  أحد  أن  “يبدو 
أو بعض  فيديو،  مقطع  بتسريب  قام  المواقع 
الصور لهؤالء العمال وهم يسلخون ويأكلون 

الكالب”.

على  الصور  تلك  “انتشرت  وتابعت: 
عارمة،  ضجة  وأحدثت  ميديا،  السوشيال 
جمعيات  قبل  من  فيها  تحقيقات  وصارت 
حقوق الحيوان، والناشطين في هذا المجال”، 
وتبين  دقيقة  لمعلومات  “توصلنا  مضيفة: 
الكالب  تلك  بذبح  قاموا  اآلسيويين  أن  فعال 

وأكلها”.

تشريعات ضرورية

انتشار مطاعم تسمح  الحديث عن  أما بشأن 
صحيح،  “غير  أضافت:  الحيوانات،  بذبح 
األردن دولة مسلمة وأكل الكالب لدينا محرم 
الرفق  تعليمات  يتعارض مع  أنه  كما  شرًعا، 

بالحيوان”.

وأشارت إلى أن “عمليات السلخ التي تحدث 
مفجعة، حيث يتم سلخ الحيوانات وهي على 
قيد الحياة، فتتعرض تلك الحيوانات لعمليات 

تعذيب كبيرة”.

بشأن  الكبيرة  الضجة  وراء  السبب  وحول 
هذه  مثل  نعتد على  “لم  قالت:  الواقعة،  هذه 
السابق،  في  أنها حدثت  الرغم  األمور، على 
منتشًرا  بالحيوان  الرفق  وعي  يكن  لم  لكن 

في  ساعدت  ميديا  السوشيال  الطريقة،  بهذه 
ذلك”.

مواجهة  في  التشريعات  دور  عن  وبسؤالها 
“لألسف  قائلة:  أجابت  الظواهر،  تلك  مثل 
القانون ليس قوًيا بشكل كافي، أحياًنا ترتكب 
قبل  من  حتى  الحيوانات،  تجاه  خاطئة  أفعال 
من  أو  جهل  عن  سواء  أنفسهم،  األردنيين 

أطفال دون السن القانوني”.

التشريعات  انتشار  “رغم  قائلة:  ومضت 
والقوانين لكنها غير معمول بها، نحن نحتاج 
إلى تحديثات على هذه القوانين، حتى يصير 

العقاب رادًعا”.

سخط شعبي

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  ودشن 
هاشتاج بعنوان “أوقفوا أكل القطط والكالب 
أعداد  وشارك  األردن”،  في  اآلسيويين  من 

كبيرة من المدونين في الهاشتاج.

التواصل  مواقع  عبر  الناشطون  وطالب 
العمالة  منع  األمنية  الجهات  من  االجتماعي 
كما  السلوكيات،  هذه  من  الوافدة  اآلسيوية 
رسمية  فتوى  بإصدار  االفتاء  دائرة  طالبوا 

تحذر من أكل لحوم الكالب.

وتحت الهاشتاج المتداول تساءل البعض عن 
سبب وجود أعداد كبيرة من العمالة اآلسيوية 
في األردن في الوقت الذي يعاني منه الشباب 
األردني من البطالة وعدم وجود فرص عمل 

تعينهم على الحياة. وكاالت

قضية سلخ وأكل الكالب في األردن

فندق البوليفارد أرجان من روتانا يستضيف وكالء 
سياحة وسفر من الهند

ستضاف فندق البوليفارد أرجان من روتانا، 
مؤخرًا مجموعة من وكالء السياحة والسفر 
كوجهة  لألردن  الترويج  بهدف  الهند،  من 

سياحية مفضلة.
فيها  ينظم  التي  الثانية،  المرة  هي  وهذه   
وكالء  من  زيارة  أرجان  البوليفارد  فندق 
السياحة والسفر للمملكة بالتعاون مع شركة 
كشريك  والسفر  للسياحة  المتحدة  الوكاالت 
محلي، وذلك بهدف تعريفهم بأجمل المواقع 
السياحية، إضافة إلى اطالعهم على المرافق 
الفندق  يوفرها  التي  االستثنائية  والخدمات 
ومطاعمه  العصري  بتصميمه  يمتاز  الذي 
العالمية. المطابخ  أشهر  تمثل  التي  المميزة 

أرجان  البوليفارد  فندق  عام  مدير  وأعرب 
سعادته  عن  زابوره،  عماد  روتانا،  من 
السياحة  وكالء  من  مجموعة  بإستضافة 
والسفر من الهند، وقال :”للمرة الثانية وفي 
أقل من عام عملنا على استضافة مجموعة 
بهدف  والعالمية  العربية  السفر  من شركات 

البوليفارد  ولفندق  عمومًا  لألردن  الترويج 
أرجان على وجه الخصوص، حيث أطلعناهم 
خالل هذه الزيارة على أبرز المواقع األثرية 
في المملكة، واستمتعوا خالل إقامتهم بفندقنا 
ذات  والمميزة  النوعية  الضيافة  بخدمات 
إلى  زابوره  العالية”.ولفت  المضافة  القيمة 
والسفر  السياحة  مع وكالء  التواصل  أهمية 
من  واالستفادة  العالم  دول  مختلف  من 
خبراتهم  للوصول والتواصل مع عمالئهم”، 
الذين  الوكالء  ينقل  أن  في  أمله  عن  معربًا 
ومميزة  إيجابية  صورة  الفندق  استضافهم 
فندق  أن  إلى  والفندق.يشار  األردن  عن 
البوليفارد أرجان ينتمي إلى مجموعة روتانا 
الفنادق في منطقة الشرق  الرائدة في إدارة 
وأوروبا  آسيا  وجنوب  إفريقيا  و  األوسط 
الشرقية، ومقرها اإلمارات العربية المتحدة، 
من  وخاصة  السياح  من  واسعة  قاعدة  وله 

منطقة الخليج العربي.

األردنية  الملكية  الجوية  الخطوط  شركة  باشرت 
رحالت  بتشغيل  الحالي  حزيران  شهر  من  بدءًا 
كما  الجوية،  شبكتها  مقاطع  مختلف  إلى  إضافية 
رفعت عدد الرحالت المجدولة إلى المحطات التي 
وإلى  من  السفر  حركة  في  ملحوظًا  نشاطًا  تشهد 

األردن خالل موسم الصيف الحالي . 
عدد  أن  بيان صحفي  في  األردنية  الملكية  وقالت 
خالل  طائراتها  ستشغلها  التي  اإلضافية  الرحالت 
 266 نحو  إلى  سيصل  العام  لهذا  الصيف  شهور 
رحلة تعتبر زيادة عن عدد الرحالت التي يشتمل 
عددها  والبالغ  األسبوعي  الشركة  برنامج  عليها 

حوالي 740 رحلة قادمة ومغادرة أسبوعيًا .
إقبال  في  متزايدًا  نشاطًا  أن  الشركة  وأوضحت 
مستمر  بشكل  الحجز  أنظمة  تشهدُه  المسافرين 
أيلول  وحتى  الجاري  حزيران  من  األشهر  خالل 
لتشغيل  الشركة  إستجابة  يستدعي  وبما  المقبل، 
المزيد من الرحالت الجوية إلستيعاب هذه الحركة 
سواء كانت رحالت إضافية أو رحالت عارضة يتم 
تسييرها إلى مناطق الجذب السياحي أو زيادة في 

في  اإلرتفاع  طال  وقد   . المجدولة  الرحالت  عدد 
متعددة على شبكة خطوط  الرحالت وجهات  عدد 
الملكية األردنية، كان أبرزها إلى الدوحة وشيكاغو 
وديترويت، فيما سيجري تشغيل الرحالت اإلضافية 
إلى محطات أخرى مثل دبي، أبو ظبي، الرياض، 
باريس،  لندن،  تونس  القاهرة،  الدوحة،  الدمام، 

روما، مدريد، الرنكا، أثينا وغيرها . 
للملكية  التنفيذي  الرئيس   / العام  المدير  وأعرب 
باإلقبال  سعادته  عن  بيشلر  ستيفان  األردنية 
ٍإستخدام  على  المسافرين  من  والملحوظ  المتزايد 
في  واإلقليمية  العالمية  األردنية  الملكية  شبكة 
ضوء ما تتمتع به هذه الشبكة من مرونة وترابط 
بين محطاتها وإتساع نطاق الوجهات المتاحة على 
بالرمز  أخرى  التعاون مع شركات طيران  أساس 
المشترك، فضاًل عن إرتباط شبكة خطوط الملكية 
العالمية  الطيران  شركات  شبكات  مع  األردنية 
العالمي   oneworld تحالف  في  معها  األعضاء 
شتى  في  مدينة   1100 عن  عددها  يزيد  والتي 

أنحاء العالم . 
يضعها  التي  للثقة  تقديره  عن  بيشلر  وعبر 
والتي  األردنية وخدماتها  الملكية  في  المسافرون 
الحجوزات،  في  المتنامية  الزيادة  هذه  تعكسها 
مؤكدًا حرص الشركة على بذل كل جهد مستطاع 
والجوية  األرضية  الخدمات  أفضل  لتقديم 
حركة  في  النشاط  لهذا  واإلستجابة  للمسافرين 
السفر خالل الصيف، سواء عبر تشغيل الرحالت 

اإلضافية أو العارضة أو زيادة السعة المقعدية.
وأشار أن الشركة تشغل حاليًا وللسنة الثانية على 
فترة  خالل  األردنية  الجامعات  من  طلبة  التوالي 
الفصل الصيفي لتقديم المساعدة لموظفي الملكية 
علياء  الملكة  مطار  في  وللمسافرين  األردنية 
موسم  أثناء  الشركة  أهداف  يخدم  وبما  الدولي 
بالعمل  الراغبين  الطلبة  تطلعات  ويحقق  الذروة 
الملكية  سعي  من  وكجزء  الصيفي  الفصل  خالل 

األردنية ورسالتها في خدمة المجتمع المحلي .

الملكية تشّغل 266 رحلة إضافية إلستيعاب 
الزيادة الموسمية في حركة السفر


