"خير الكورة" ..اسطورة المشاريع التنموية المستدامة التي ارست قواعدها مجموعة
نقل في الكورة
أرست مجموعة نقل مشارٌعها التنموٌة الرائدة فً لواء الكورة بمحافظة اربد مؤكدة على تطبٌق رؤٌتها وفلسفتها
فً دعم المجتمعات المحلٌة وخلق فرص عمل البناء المنطقة واٌجاد مشارٌع تتحدى العوائق التنموٌة
واالجتماعٌة ضمن برنامجها "خٌر الكورة".
وقام السٌد ٌزن مجج مدٌر برنامج المسؤولٌة االجتماعٌة لمجموعة نقل ٌرافقه عدد من المسؤولٌن واالعالمٌٌن
الٌوم بجولة تفقدٌة على هذه المشارٌع واالطالع على النجاح الكبٌر والمؤثر الذي وضع خطوطه العرٌضة رجل
االعمال االردنً غسان نقل رئٌس مجلس االدارة بنهج ٌتطابق مع استراتٌجٌة وزارة الشؤون البلدٌة وٌستند على
عقد شراكات متٌنة ما بٌن شركات القطاع الخاص والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدنً والمنتفعٌن وتصب فً
مجملها على تمكٌن افراد المجتمع المحلً من خالل مشارٌع تنموٌة مستدامة.
عند الحدٌث عن برنامج "خٌر الكورة" نجد كثٌر من التناغم والترابط بٌن المشارٌع التً تكمل بعضها بعضا بدءا
من زراعة االرض ثم الطهو مرورا بالتغلٌف الى التسوٌق:
مشروع الزراعة الطبٌعٌة والتصنٌع الغذائً وٌهدف الى توفٌر فرص دخل مستدامة ومجزٌة البناء المنطقة وتمالتعاون مع بلدٌة دٌر ابً سعٌد /كفر ٌوبا بتوفٌر مبنى للمشروع تحٌط به قطعة ارض بمساحة تبلغ حوالً 8
دونمات تم زراعتها بطرٌقة خالٌة من الكٌماوٌات بل ان الشركة تقوم بدفع مبلغ شهري لمالكً االراضً لزراعتها
ومن ثم شراء كافة المحصول منهم وهذه بادرة وسابقة شجعت على الزراعة والقت كثٌر من االستحسان.

مشروع المطبخ الرٌفً ..وهو برنامج مكمل للمشروع الزراعً وٌهدف الى استغالل وتطوٌر الموروث المحلًفً مجال اعداد وتقدٌم الطعام الخاص بالمنطقة من خالل استخدام المود االولٌة والخبرات المتوارثة كما ٌهدف
الى توظٌف نساء المجتمع وخلق فرص حقٌقٌة ومجزٌة ومستدامة للدخل وتوفٌر الطعام الجاهز واالغذٌة ذات
القٌمة الصحٌة العالٌة للمجتمع المحلً فً لواء الكورة.

مشغل الطباعة والتغلٌف وهومشروع رائد حقق نجاحا ملحوظا وعزز منظومة االمن االقتصادي وجاء مكمالللمشارٌع السابقة حٌث تمت اقامة وحدة الطباعة والتغلٌف وسط منطقة دٌر ابً سعٌد وجرى استقطاب عدد من
السٌدات ضمن برنامج تدرٌبً على ٌد خبراء مؤهلٌن فً مجال التعبئة والتغلٌف.

عٌادة نقل القانونٌة فً لواء الكورة والذي جاءت لتعالج ما ٌعانٌه كثٌر من اهالً المنطقة من تحدٌات قانونٌةمختلفة ترتبط بحقوقهم المنصوص علٌها قانونٌا ال سٌما ذوي الدخل المحدود وعدم قدرتهم على تسدٌد اتعاب
الخدمات القانونٌة فجاءت هذه العٌادة لتقدم خدمات استشارٌة قانونٌة مجانٌة البناء لواء الكورة من خالل محام
معتمد فً المحاكم الشرعٌة والنظامٌة فً االردن وتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونٌة الذي ٌقوم بنشر
الوعً القانونً من خالل محامٌن متطوعٌن.

الفنون االدائٌة التفاعلٌة وٌهدف الى تنمٌة المواهب االبداعٌة الثقافٌة وصقل شخصٌات الشباب للوصول بهمالى القدرة للتعبٌر عن ذاتهم وارائهم بحرٌة وابداع من خالل دورات تدرٌبٌة فً الفنون المسرحٌة والفنون
الشعبٌة والمساهمة فً دعم جهود القائمٌن على النشاطات الثقافٌة فً لواء الكورة لتأسٌس فرقة مسرحٌة وفرٌق
للفنون الشعبٌة خاص باللواء

مختبرات الكورة للروبوت التعلٌمً وٌهدف الى تشجٌع الطالب على التعلم الذاتً حٌث تثار له الرغبة لٌفهمماهٌة عمل االشٌاء فتزٌد رغبته فً التعلم ..وتبلغ السعة االستٌعابٌة للمختبر  52طالبا فً وقت واحد وهو مجهز
بـ  2من الروبوت الحدٌثة واجهزة الحاسوب والبرمجٌات المتخصصة واالثاث المالئم وٌشرف علٌه مختصون
دائمون فً هذا المجال

وفً الختام فان المساهمة المجتمعٌة والتنموٌة لمجموعة نقل فً لواء الكورة تجسد المفهوم الحقٌقً لمشاركة
القطاع الخاص فً بناء االقتصاد الوطنً والحد من قضاٌا البطالة والفقر وتحمل الشركات االردنٌة مسؤولٌاتها
تجاه الوطن وابناءه ..ما لمسناه الٌوم مشهد تقف امامه الكلمات عاجزة امام مجموعة تدفع سنوٌا ما ٌقدر بـ060
الف دٌنار لتطوٌر هذه المنطقة ومساعدة ابناءها اقتصادٌا وتعلٌمٌا وقانونٌا ..هذه الجهود الكبٌرة تستحق الشكر
والتقدٌر

