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 قوات حماية األرتال خالل صد االعتداء اإلرهابي 

 أقّرت منذ أبريل الماضي ويجري تعديلها في اللجنة االقتصادية

 باني: التأخر في صرف البدالت يهدد استقرار 
أسر ١٢٠٠ مهندس في القطاع الخاص

 عناصر «الحرس» أنقذت أرتاًال صديقة من خطر اإلرهاب

 اختتام «رماح الحق ٦» بين لواء المغاوير والقوات األردنية

 مهارات اجتياز المقابالت الشخصية
  في دورة جمعية المكتبات

 حثت جمعية املهندسني اللجنة 
االقتصادية فـــي مجلس الوزراء 
على االســـراع في صرف بدالت 
مهندســـي القطاع اخلاص والتي 
اقرتها احلكومة منذ ابريل املاضي 
مشيرة الى انها ماضية في اهتمامها 
ومتابعتها لتعديل وصرف هذه 

البدالت بأثر رجعي.
  وقال مدير عام اجلمعية م.صالح 
اننا نســـتغرب اســـتمرار  باني 
البدالت  املماطلة في صرف هذه 
التي أقرت من قبل احلكومة واتفق 
على ضـــرورة تعديلها وصرفها 
بأثر رجعي، مضيفا ان اجلمعية 

قامت غير مرة مبراســـلة اللجنة وزودتها بنتائج 
الدراســـة التي اعدتها حول ضرورة تعديل الزيادة 
املقترحة مبا يتوافق مع قانون بدالت املهندسني الذي 
اقر في ابريل املاضي، وضمت هذه الدراســـة السبل 
القانونية والفنية إلمتام صرف بدالت مهندسي القطاع 

اخلاص.وأضاف باني ان مهندسي 
القطاع اخلاص نفذ صبرهم من 
التي يتعرض لها  البيروقراطية 
كادرهم، وأنهـــم ورغم احلرص 
علـــى احترام اإلجـــراءات فإنهم 
ينشدون االستعجال بصرف هذه 
البدالت وإنهاء موضوعها في أول 
اجتماع تعقده اللجنة، مشيرا الى 
وجود نحو ١٢٠٠ مهندس كويتي 
يعملون في القطاع اخلاص، وأن 
نسبة كبيرة منهم بدأت التوجه 
الى العمل بالقطاع احلكومي مما 
يهدد استقرار العمالة الفنية في 
البالد متوجها بالشكر ايضا الى 
ديوان اخلدمة املدنية واللجنة القانونية في مجلس 
الوزراء والتـــي نأمل ان تقوم بتعديـــل القرار مبا 
يتناسب مع قرارات مجلس اخلدمة املدنية الصادرة 
في شهر ابريل املاضي واملتعلقة ببدالت املهندسني 

في القطاع احلكومي. 

  حنان عبدالمعبود
املكتبـــات    أقامـــت جمعيـــة 
واملعلومات دورة تدريبية حتت 
شعار «الترقي للوظائف اإلشرافية» 
في مكتبة جمعية اليرموك بالتعاون 
مع معهد املبدعون اإلداري للتدريب 
األهلي والتطوير اإلداري، استمرت 
على مدى ٣ أيام، واختتمت يوم 
أمـــس األول، بحضور عدد كبير 
من املشاركني واملشاركات، وقامت 
بإلقـــاء احملاضرات فـــي الدورة 
التربوية عائشـــة  املستشـــارة 

العميري.
  هذا، وقال رئيس مجلس ادارة 
جمعية املكتبات واملعلومات عبيد 
البرازي ان الهدف األساســـي من 
هذه الدورة هو إكساب املشاركني 
مهارات األداء اجليد وضبط النفس 
أثناء املقابلة الشخصية للحصول 
على عمـــل أو وظيفة إشـــرافية 
عالية املستوى، وذلك يحدث من 
خالل تفعيل القدرة على معاجلة 
املعوقـــات التـــي تواجههم أثناء 
قدومهم على املقابلة الشخصية، 
مشيرا الى ان املشاركني في هذه 

الدورة سيحصلون على شهادة 
املكتبات  معتمدة من جمعيـــات 

واملعلومات.
  ولفت البرازي الى ان اجلمعية 
تعاونت مع أفضل املعاهد في هذا 
املجال، كما تعاونت مع املستشارة 
التربوية عائشة العميري، وهي 
من الكفـــاءات املتميـــزة في هذا 
املجال، كما ان لديها القدرة الكافية 
واملهارات العالية وفن التعامل مع 
جميع املشاركني بجميع أعمارهم 

ومستوياتهم العلمية، مؤكدا على 
ان نتائج هذه الدورة ستعود بشكل 
إيجابي على املشاركني فيها وهذا 
بالتأكيد بعد فضـــل اهللا تعالى 

وتوفيقه للجميع فيها.
  من جانبها، شددت املستشارة 
التربوية عائشـــة العميري على 
ضرورة اإلملام بجميع األساليب 
والطرق التي تـــؤدي الى جناح 
الشـــخصية عند جميع  املقابلة 
أفراد املجتمع، مؤكدة ان املقابلة 
الشخصية للحصول على وظيفة 
معينة أو للترقي الى وظيفة أفضل 
باتت من أهم األمور في املجتمع 
والتي يعاني كثيـــرون من عدم 

إتقانها والرسوب فيها.
  وقالت: البـــد على اجلميع ان 
يهتموا بتتبع اخلطوات السليمة 
التي تؤهلهم الى كيفية استقبال 
دعوة الى املقابلة الشخصية سواء 
عن طريق الهاتف أو البريد، مشددة 
على ضرورة وضع بصمة ممتازة 
أثناء املقابلة الشخصية أو حتى 
قبل الدخول اليها، حتى تنفع في 

املستقبل. 

 صالح باني

 قوات املغاوير ينفذون عمليات االقتحام  

 عبيد البرازي 

 عائشة العميري خالل إحدى احملاضرات

 متكنت عناصر قوة حماية االرتال في احلرس 
الوطني من انقاذ ارتال صديقة من خطر االعتداء 
االرهابي بتدخلها احلاسم في وقت قياسي، جاء 
ذلك في بيان عملي لقوة حماية االرتال التابعة 
للحرس الوطني وذلك في ميدان معسكر الصمود، 
شهده وكيل احلرس اللواء ناصر الدعي.واشتمل 
البيان العملي على سيناريوهات عدة وفرضيات 
عمليــــة مت التعامل معها من قبل عناصر القوة 
على شــــكل احداث واقعية تعرضت فيها ارتال 
صديقة لعملية تهديد، حيث تدخلت قوة حماية 
االرتال باحلرس الوطني في توقيت حاسم وقامت 
بعمليات التأمني واحلماية في مواجهة االهداف 
املعادية.يأتي هذا التمرين للتدريب على اساليب 

القتال احلديثة ورفع مستوى االداء العملي في 
مجال القيادة والسيطرة وتنمية روح املواجهة 
لدى عناصر قوة حماية االرتال ورفع مستوى 
املناورة في اآلليات العســــكرية اثناء التعرض 
ألي خطر ارهابي ال قدر اهللا.وأثنى اللواء ناصر 
الدعي علــــى اداء القوة املنفذة للتمرين وحثهم 
على مواصلة اجلهد والعطاء والتدريب املستمر 
مبا يسهم في زيادة اخلبرات امليدانية والتكتيكية 
ويؤهلهــــم للقيام مبهامهم بكفــــاءة واقتدار في 
البيان  الظروف.حضر  كل االوقات ومختلــــف 
العملي نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن 
زايد ناصر وعدد من القادة والضباط باحلرس 

الوطني. 

 اختتم لواء (املغاوير ٢٥) في 
اجليـــش  والقوات اخلاصة في 
اململكة االردنية بقيادة العمليات 
اخلاصة امس مجريات مترين 

رماح احلق ٦.
  واشاد آمر كتيبة املهام اخلاصة 
(٧٧) املقدم الركن خالد العبيدي 
في ختـــام التمريـــن بالتعاون 
العسكري وتبادل اخلبرات بني 
البلدين الشقيقني ملا لذلك من أثر 
كبير في رفع املستوى القتالي 
للوحدات اخلاصة على مستوى 

مكافحة االرهاب.
  وقال املقدم العبيدي ان هذا 
التمرين يأتي ضمن اطار االرتقاء 
مبستوى التعاون العسكري بني 
الشـــقيقني والتطوير  البلدين 
واالطالع املســـتمرين بشـــأن 

مجريات االحداث العاملية.
  وقبل بدء التمرين مت تقدمي 
شـــرح مفصـــل عـــن فعاليات 
املشـــروع النهائي للتمرين من 
العبادي من  الرائد عبداحلكيم 
القوة اخلاصة االردنية تخلله 
رماية حية واقتحام بواســـطة 

املتفجرات وانزال من االبراج.
  وقد نقل آمـــر لواء املغاوير 
٢٥ العميد الركن محمد اخلضر 
حتيات رئيـــس األركان العامة 
للجيـــش الفريـــق الركن أحمد 
اخلالد الصباح الى املشـــاركني 
بالتمرين بعـــد ذلك قام العميد 
اخلضر بتوزيع الشهادات على 

املشاركني.
  إلى ذلك بحث رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن أحمد 
اخلالد الصباح بعض اجلوانب 
العسكرية مع قائد القوات البرية 

الشـــرق األوسط  املركزية في 
الثالث األميركي  وقائد اجليش 
الفريق الركن وبستر وذلك خالل 
استقباله امس مبناسبة زيارته 

للبالد.
  ومت خـــالل اللقـــاء تبـــادل 
األحاديث الودية وبحث اجلوانب 
العسكرية املتعلقة ضمن محور 
الزيارة كما اشاد رئيس األركان 

العامة للجيش بعمق العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
وحرص الطرفني على تعزيزها 

وتطويرها.
اللقاء معاون رئيس    حضر 
األركان لهيئة االمداد والتموين 
اللواء الركن علي العتيقي وبعض 

قياديي اجليش.
  كما استقبل رئيس األركان 

العامة للجيش في وقت الحق 
قائد العمليات اخلاصة للمملكة 
األردنية الهاشمية العميد الركن 
علي أحمد جرادات والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
  ومت خـــالل اللقـــاء تبـــادل 
األحاديث الودية وبحث اجلوانب 
العسكرية املتعلقة ضمن محور 
الزيارة حيث اشاد الفريق الركن 

احمـــد اخلالد بعمـــق العالقات 
الشقيقني  البلدين  الثنائية بني 
وحرص الطرفني على تعزيزها 
وتطويرها.حضـــر اللقاء نائب 
العامة للجيش  رئيس األركان 
الفريق الركن خالد اجلراح وعدد 
مـــن قياديي اجليـــش وامللحق 
العسكري األردني العميد الركن 

خالد بو زيد. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

15X35.5.ai   12/14/10   5:56:09 PM

 جانب من التدريب العملي 


