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نيويوركـ  يو.بي.آي: اعترف األميركي من أصل باكستاني 
فيصل شاهزاد املتهم مبحاولة التفجير الفاشلة بسيارة 
ملغومة في ميدان »تاميز ســــكوير« في نيويورك بذنبه 
في التهم العشر التي وجهتها له محكمة فيدرالية والتي 
تصل عقوبتها إلى السجن مدى احلياة. ونقلت شبكة »سي.

إن.إن« عن شاهزاد قوله قبل دخول قاعة احملكمة »أريد أن 
أعترف بأنني مذنب 100 مرة ألنه ما لم تسحب الواليات 

املتحدة األميركية قواتها من أفغانستان والعراق وما لم 
توقف الهجمات التي تشنها طائرات بال طيار في الصومال 
وباكستان واليمن وتتوقف عن مهاجمة البالد اإلسالمية 
فإننا سنواصل مهاجمة الواليات املتحدة وسنالحقها«. ثم 
طلبت منه القاضية ميريام سيدرباوم أداء اليمني وطرحت 
عليه أسئلة تتعلق بالتهم املوجهة إليه، وقال مصدر أمني 

إن شاهزاد اختار وحده قرار االعتراف بالذنب.

شاهزاد اعترف بمحاولته تفجير »تايمز سكوير«: سنالحق أميركا ما دامت تهاجمنا

اعتذاره العلني لم يشفع له.. وتصاعد الدعوات لعزله

ماكريستال يسخر من بايدن ومساعدي أوباما.. والبيت األبيض يستدعيه
واشنطنـ  وكاالت: لم يشفع االعتذار العلني الذي قدمه 
قائد القوات االميركية في افغانســـتان اجلنرال ستانلي 
ماكريســـتال عن االهانة التي وجهها للرئيس االميركي 
باراك اوباما ومساعديه، فقام البيت االبيض باستدعائه 
لكي يوضح بنفســـه ما قصده من االنتقادات الساخرة 
التي وجهها في مقابلة صحافية الى الرئيس باراك اوباما 
وكبار مساعديه، حسب ما أعلنه مسؤول اميركي كبير 
أمس، وقال إن اجلنرال ماكريستال استدعي »للمشاركة 
شـــخصيا وليس عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة« في 
االجتماع الشهري حول افغانستان وباكستان واملقرر اليوم 
في البيت االبيض، وذلك »كي يشرح للپنتاغون وللقائد 
االعلى للقوات املســـلحة )الرئيس اوباما( التصريحات 

التي ادلى بها في هذا املقال بشأن زمالئه«.
في اشارة الى مقابلة مجلة رولينغ ستون االميركية 
أجرتها مع اجلنرال ماكريستال وأظهرت الى العلن اخلالفات 

بينه وبني البيت االبيض.
وهو ما دفع عدد من كبار مناصري الرئيس االميركي 
الى الدعوة إلقصاء القائد العسكري لقوات الناتو العاملة 

في افغانستان.
 وبحســـب تصريحاته الواردة في املجلة فقد سخر 
اجلنرال االميركي من نائب الرئيس جو بايدن املعروف 
مبعارضته إلستراتيجية ماكريستال في افغانستان، وقال 

وهو يضحك »تسألني عن بايدن؟ من هذا الرجل؟«.
ونقلت املجلة عن مستشار ملاكريستال لم تكشف هويته 
قوله ان اجلنرال لم يعد بانطباع جيد من لقاء مع اوباما 
في البيت االبيض بعيد تعيينه على رأس العمليات في 
افغانستان. ورد احد كبار مستشاري ماكريستال الذي 
كان حاضرا خالل املقابلة »بايدن؟ هل تقصدون ـ بايت 

مي ـ )أي فليذهب الى اجلحيم باإلجنليزية(«.
لكن ماكريســـتال أصدر بيانا بعد ســـاعات من نشر 
املقال جاء فيه: »اعبر عن اعتذاراتي الصادقة ملا ورد في 
النبذة« التي نشرتها املجلة. وأضاف انه »خطأ يعكس 

ضعفا في التقدير وما كان يجب ان يحدث«.
وعرف ماكريستال الذي كان قائد العمليات اخلاصة 

في السابق، بالتزام احلذر في التصريحات العلنية.
وقد حظي في الغالب بتغطية اعالمية متعاطفة معه 
من قبل وسائل االعالم االميركية، وذلك منذ توليه قيادة 
قوات حلف شمال االطلسي )الناتو( في افغانستان العام 
املاضـــي. لكن بدا ان املقال اجلديـــد تصيده في حلظات 
تخلى فيها ومساعدوه عن قاعدة احلذر. وقال ماكريستال 
في اعتذاره »طوال حياتي املهنية طبقت مبادئ الشرف 
الشخصي والنزاهة املهنية وما ورد في هذا املقال بعيد 
جدا عن هذه املعاييـــر«. واضاف »أكن احتراما وإعجابا 

كبيرا للرئيس اوباما وفريقه لالمن القومي«.

وكان قد قـــال في املقابلة ايضا انه شـــعر بتعرضه 
»للخيانة« من قبل الســـفير االميركـــي في كابول كارل 
ايكنبري العام املاضي خـــالل نقاش في البيت االبيض 

حول االستراتيجية في افغانستان.
كما سخر من املبعوث االميركي اخلاص ألفغانستان 
وباكستان ريتشارد هولبروك. وقال بعد ان نظر الى هاتفه 
اجلوال »انها رسالة الكترونية اخرى من هولبروك.. ال 
أرغـــب حتى في مجرد فتحها«. وبالرغم من ان الرئيس 
االميركي قد منح ماكريستال قسما كبيرا مما طلبه، فقد 

قال اجلنرال ان تلك الفترة كانت »مضنية«.
واضاف »كنت ادافع عن موقف يصعب تسويقه«.

وذكرت املجلة ان مساعدي ماكريستال موالون له الى 
حد كبير وينتقدون بشدة البيت االبيض وكل من يشكك 
في أســـاليب قائدهم. وقال احد مستشاري ماكريستال 
طالبا عدم كشف هويته ان اجلنرال لم يعد بانطباع جيد 
من لقاء مع اوباما في البيت االبيض بعيد تعيينه على 
رأس العمليات في افغانستان. وأضاف املستشار »كان 

لقاء استمر عشر دقائق بغرض التقاط الصور«.
وتابع »لم يكن اوباما يعرف شيئا عنه وعمن يكون.. 
لم يبد الكثير من االهتمام«. وقال ان ماكريستال »خاب 
أمله كثيرا«. وحتمل النبذة التي نشـــرتها املجلة عنوان 

»اجلنرال الهارب«.

)رويترز( الشرطة اجلنائية التركية تعاين احلافلة التي تعرضت لالنفجار في اسطنبول   

نائب الرئيس االميركي جو بايدن اجلنرال ستانلي ماكريستال

تحظر على الشركات المتورطة التعامل مع النظام المالي األميركي

انتقد مدير برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة في دبي

نذر خالف مع واشنطن تلوح حول إقرار هدم 22 منزالً في القدس

الكونغرس يتفق على صيغة عقوبات جديدة ضد إيران

خلفان يحذّر المسؤولين الفاسدين في دبي: ستقعون تباعاً

إسرائيل تخفف حصار غزة بالقرطاسية واأللعاب والمناشف
عواصمـ  وكاالت: في محاولة الستغالل انشغال العالم 
مبوضوع احلصار على غزة وإعالن اســـرائيل إجراءات 
تخفيفية عنها، أعطت بلدية القدس احملتلة الضوء األخضر 
أمس األول لقرار هدم 22 منزال لفلسطينيني في حي سلوان 
العربي بالقدس الشـــرقية لبنـــاء حديقة يهودية يطلق 
عليها »حدائق امللك« بيد أن الواليات املتحدة التي حتاول 
احياء املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني، أعربت عن 
»قلقها« حيال املشـــروع الذي كان جمد قبل أشهر عدة. 
وقال املتحدث باســـم وزارة اخلارجية األميركية فيليب 
كراولي »نعتقد ان هذا النوع من اخلطوات يقوض الثقة 
التي تعد أساســـية في حتقيق التقدم في احملادثات غير 
املباشرة واملفاوضات املباشرة التي ميكن ان جتري الحقا 

بني اجلانبني«. وفي اجلانب اإلسرائيلي، انتقد وزير الدفاع 
ايهود باراك املشـــروع، وقال في بيان صدر في اسرائيل 
في وقت يقوم بزيارة للواليات املتحدة ان »بلدية القدس 
جانبت الصواب ولم تراع حساسية التوقيت« في اعالن 
هذا القرار. وحتى في صفوف مؤيدي االستيطان، اعتبر 
وزير اإلسكان ارييل اتياس الذي ينتمي الى حزب شاس 

املتطرف انه »كان حريا انتظار وقت أكثر مالءمة«.
في هذه األثنـــاء، وعلى صعيد تخفيف احلصار على 
غزة الذي أعلنته اســـرائيل برا وشددته بحرا، سمحت 
وللمرة األولى منذ أربع سنوات، »بإدخال املواد القرطاسية 

وألعاب األطفال والفرشات واملناشف«.
كما سمحت اســـرائيل ايضا بدخول »جميع أصناف 

املواد الغذائية وجميع أدوات املطبخ لقطاع غزة«. على 
ما أعلن رائد فتوح رئيس جلنة تنسيق دخول البضائع 

التابعة للسلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس.
 وتابع انه »من املقرر ادخال 130 شـــاحنة عبر معبر 
كرم أبو سالم )جنوب قطاع غزة( للمرة األولى منذ فرض 
احلصار علـــى قطاع غزة منذ أربع ســـنوات«. وأضاف 
»ابلغنا باملوافقة على السماح بادخال أدوات صيد وقطع 
غيار سيارات تشمل الكاوتشوك وزيت السيارات وأدوات 
زراعية ومستحضرات جتميل وعطور وأدوات للرحالت 
الترفيهية وأدوات منزلية ولعب لألطفال«، مشيرا الى انها 
املرة األولى التي تسمح فيها اسرائيل منذ فرضها احلصار 

على غزة قبل نحو ثالث سنوات بإدخال تلك السلع.

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
توصل أعضاء مجلســـي الشيوخ والنواب األميركيني 
أمس األول إلى اتفاق على نص مشـــترك بينهما لعقوبات 
جديدة على ايران بســـبب ملفها النووي. وجاء في بيان 
ألعضاء الكونغرس »سيقدم مشروع القانون لإلدارة وسائل 
قوية إلرغام إيران على تغير اجتاهها مبا في ذلك سلسلة 
من العقوبات اجلديدة تتعلق بقطاعي الطاقة واملال«. ومت 
توســـيع العقوبات على الشركات األجنبية التي تستثمر 

أكثر من 20 مليون دوالر في قطاع الطاقة في إيران.
كما تطول اإلجراءات املؤسسات املالية املرتبطة بحرس 
الثورة اإليرانية. وحسب بيان مشترك للسيناتور كريس 
دود وعضو مجلس النواب هاوارد بيرمانـ  نشر امس األول 
على مفاوضي املجلســـني، فإن النواب أضافوا الى النص 

األصلي للمجلسني سلسلة اجراءات مالية.
ومن جهة أخرى، يجب ان تقـــدم املصارف األميركية 
تقريرا عن نشاطات فروعها التي ميكن ان تكون ضالعة 
في عمليات مصرفية مع ايران. ووفقا مللخص التشـــريع 
املقترح فانه يقدم للبنوك األجنبية التي تتعامل مع الكيانات 
اإليرانية املســـجلة في القائمة السوداء »خيارا واضحا.. 
أوقفوا أنشطتكم أو أنكم ستحرمون من التعامل مع النظام 
املالي األميركي«. ويفرض مشروع القانون أيضا عقوبات 
على األشخاص الذين ينتهكون حقوق اإلنسان في ايران 

ويريدون السفر الى اخلارج.
كما سيحظر مشـــروع القانون الشركات األجنبية من 
العمل في إجـــراء صفقات عامة مـــع احلكومة األميركية 
إن كانت تقدم إلى إيران »وســـائل تقنية« قد تستخدمها 
طهران للتشويش اإللكتروني على االتصاالت وكم حرية 

التعبير.
ومن حيث تطبيق العقوبات، يعزز النص العقوبات التي 

تواجهها الشركات االميركية التي تنتهك العقوبات.
وكان مجلس الشيوخ قد اقر صيغته في هذا املجال في 

يناير املاضي ومجلس النواب في ديسمبر.
ويجب ان يقر كل مجلس الصيغة التي مت االتفاق عليها 
قبل ان ترفع الى الرئيس باراك أوباما كي يوقع عليها لتصبح 
قانونا نافذا. وقد رحب البيت األبيض األميركي باالتفاق 

الذي توصل إليه اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس في 
بيان »اننا نقدر نص مشروع القانون املشترك الذي بني 
على أساس القرار األخير ملجلس األمن«، مشيرا الى تقدمي 
القانون لإلدارة ســـلطة إضافية لتعزيز االســـتراتيجية 
املتعـــددة األطراف بهدف الضغط علـــى إيران. وأكد على 
»استمرار السعي والعمل مع الكونغرس خالل األيام املقبلة 
للوصول الى الصيغة النهائية للمشروع وسلسلة العقوبات 
اجلديدة على ايران«.في سياق آخر، اعتبرت ايران أن منعها 

الثنني من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول 
أراضيها، يشكل »حتذيرا« الى مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا امانو، لكنها جددت اســـتعدادها للتفاوض 

حول امللف النووي.
وقال وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي ان طلب 
بالده من الوكالة الذرية استبدال اثنني من مفتشيها العاملني 
في ايران بسبب انحيازهما، »هو حتذير المانو كي يحرص 
على أال ينتهك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد 
عمل هذه الهيئة الدولية«. واضاف ان »هذين الشخصني 
لـــم يعد يحق لهما املجيء الى ايران ألنهما نقال معلومات 
مغلوطة وخاطئة وكشـــفا قبل املوعـــد احملدد معلومات 
رســـمية« عن البرنامج النووي اإليراني. إال أن متكي أكد 
ضمنا ان ايران مستعدة الستئناف املفاوضات حول امللف 
النووي مع الدول الكبرى، واصفا االقتراح األخير في هذا 
الصدد الذي طرحه الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي 
بأنه »ايجابي«. حيث أعلن األخير ان هذه املفاوضات ميكن 
ان تتنـــاول خصوصا، في إطار الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية، عملية تبادل الوقود النووي التي اقترحتها ايران 
في مايو بالتوافق مع تركيا والبرازيل. بدوره اعتبر وزير 
اخلارجية البرازيلي سيلسو امورمي امس  ان حرص ايران 
على التمسك بهذا االتفاق مع البرازيل وتركيا، هو مؤشر 

»ايجابي« رغم العقوبات الدولية.

دمشق تأمل في وحدة القوى السياسية بالعراق 
وواشنطن تنأى بنفسها عن أزمة تشكيل الحكومة

خمسة قتلى في تفجير حافلة بإسطنبول 
وأردوغان يرفض إعالن الطوارئ

إسطنبولـ  أ.ف.پ: بعد اقل من يومني على اكثر 
املواجهات دموية بني اجليش التركي واملتمردين 
االكراد، يبدو أن حزب العمال الكردســـتاني بدأ 
في تنفيذ تهديداته بنقل املواجهة إلى قلب املدن 
التركية الكبرى، حيث اعلنت الشـــرطة مقتل 4 
جنـــود أتراك وفتاة في تفجير اســـتهدف حافلة 

تنقل عسكريني في اسطنبول أمس.
وحمل احلادث الذي وصفته الســـلطات بأنه 
»تفجير ارهابي«، بصمات احلزب الكردي بحسب 
ما قاله محافظ اســـطنبول حسني عوني موتلو 
للصحافيني في موقع االنفجار أمس.  وقال احملافظ، 
موضحا: قتل على الفور جنديان وفتاة في السابعة 
عشرة من عمرها، هي ابنة عسكري، في انفجار 
عبوة فجرت عن بعد زرعت الى جانب الطريق، كما 
جرح 12 شخصا. واستهدف التفجير حافلة تقل 
جنودا في ضاحية هالكالي الشعبية على الضفة 

االوروبية للمدينة، حيث تقع منازل اجلنود، كما 
قال احملافظ. وتوفي الحقا عسكري متأثرا بجروحه 
في املستشفى بحسب وكالة انباء االناضول نقال 
عن مصادر عسكرية. وحتدث احملافظ عن »هجوم 
ارهابي« متهما متمردي حزب العمال الكردستاني 
)احملظور( من دون تسمية احلزب الذي تعتبره 

تركيا ودول كبرى ارهابيا. 
من جهته، رفض رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـــب اردوغان مطالب املعارضـــة بإعالن حالة 
الطوارئ جنوبي البالد ملواجهة تصاعد هجمات 
حزب العمال الكردستاني على املواقع العسكرية 

التركية.
وانتقد اردوغان في لقاء مع الكتلة البرملانية 
للحزب احلاكم هذه املطالب قائال ان »الدعوة إلعالن 
حالة الطوارئ هي مبنزلة اخلنوع لإلرهاب« في 

اشارة الى العمليات التي يشنها احلزب.

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
قال الســـفير األميركي لدى العراق كريستوفر 
هيل أمس االول انه يتعني على الساسة العراقيني 
أن يتفقوا فيما بينهم على تشكيل حكومة جديدة 
وان الواليات املتحـــدة ال ميكنها أن ترغمهم على 
االتفاق على حكومة. وقال كريســـتوفر هيل الذي 
كان يتحدث في مركز أبحاث تشـــاثام هاوس في 
لندن إن الكثيرين من الناس تساءلوا ملاذا لم تبلغ 
الواليات املتحدة العراقيني مبا عليهم ان يفعلوه. 
لكنه أضاف ان هذا لم يحدث في 2006 عندما شكل 
رئيس الوزراء نوري املالكي حكومة وحدة وطنية 
بعد مفاوضات مطولة وبينما كان للواليات املتحدة 
دور أكثر نفوذا. وقال ان الواليات املتحدة لن تفعل 
هذا اآلن »ألنه لـــن ينجح«. ورغم الصعوبات قال 
هيل انه يعتقد ان الساسة العراقيني سينجحون في 
تشكيل حكومة جديدة. واضاف قائال »سنبذل كل 
ما في وسعنا للمساعدة.. لكننا ال ميكننا ان نقول 

للعراقيني كيف يشكلون حكومتهم«.

االنسحاب االميركي

وعلى الرغم من تصاعد وتيرة األعمال الدموية 
منذ االنتخابات البرملانية في مارس املاضي، قال هيل 
ان الواليات املتحدة ستفي بتعهدها بسحب قواتها 
من العراق العام املقبل. وأضاف قائال »من املهم جدا 
ان يتفهـــم العراقيون اننا وقعنا اتفاقا امنيا واننا 
سنفي بذلك االتفاق األمني 100%«. الفراغ السياسي 
كان كذلك محور املباحثـــات التي أجراها الرئيس 

السوري بشار األسد مع رئيس املجلس اإلسالمي 
األعلى العراقي عمار احلكيم في دمشق أمس، حيث 
أعرب الرئيس السوري عن أمله في »الوصول إلى 
موقف موحد بني القوى السياسية العراقية لتشكيل 
حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب العراقي وتكون 
املدخل لعودة األمن واالستقرار للعراق وللمنطقة 
بشكل عام«. كما شملت املباحثات العالقات الثنائية 
وأهمية تعزيزها وآفاق تطويرها على املستويات 
كافة. من جانبه أعرب احلكيم، بحسب بيان رئاسي 
سوري عن »تقديره للمواقف السورية جتاه قضايا 
الشعب العراقي وتقدمي يد املساعدة والدعم للحفاظ 

على امن واستقرار العراق ووحدة أراضيه«.

أنباء سارة

ورأى الكاتب واحمللل السياسي العراقي فاضل 
الربيعـــي أن زيارة احلكيم مهمـــة »ألنها تأتي في 
إطار املشاورات واملداوالت اجلارية لتشكيل حكومة 
عراقية جديـــدة«، الفتا إلى أن احلكيم »العب مهم 
يقود حتالفا سياسيا ميكن اعتباره بيضة القبان في 
التوازنات السياسية«. وأضاف الربيعي لـ »األنباء« 
ان احلكيم »قد يحمل ما ميكن اعتباره أنباء سارة 
عن استعداد التحالف الوطني إلعطاء رئيس القائمة 
العراقية إياد عـــالوي فرصة في البرملان العراقي 
لتشـــكيل احلكومة بوصفه زعيم القائمة الفائزة 
وهو أمر من شـــأنه أن ينهي اجلـــدل حول الكتلة 
األكبر والقائمة الفائزة«، مضيفا أن »دمشق بالتأكيد 

ستدفع بهذا االجتاه«.

القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان

دبي ـ إيالف: شن القائد العام 
لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
هجوما شديدا على املفرج عنهم في 
قضايا الفساد االداري بعد إعادة 
األموال التي استولوا عليها عندما 
كانوا يحتلون مناصب مهمة في 
إمارة دبي، كما انتقد مدير »برنامج 
محمد بن راشد إلعداد القادة في 

دبي«.
وقال خلفان فــــي لقائه خالل 
برنامــــج »علــــى طاولــــة أيوب« 
التلفزيوني علــــى قناة نور دبي 
أنه سئل من قبل أحد الصحافيني 
األجانب ملاذا لم تقل حكومة دبي 
املفســــدين؟ فأجاب »أنه ينبغي 
علينا أن ننظر إلى من هو اكبر من 
هؤالء املفسدين«، مضيفا أنه كان 
يحتم عليهم أن يحترموا أنفسهم 
ويغادروا مناصبهم وال ينتظروا 
حتى يأتوا إلى الســــجون واحدا 

تلو اآلخر.
وعبر خلفان عن أسفه الشديد 

من أن بعض املسؤولني بعيدون 
متاما عــــن املســــؤولية، مضيفا 
أن هؤالء عليهــــم أن يكتفوا فإذا 
كانوا يحترمون أنفسهم فعليهم 
أن يغــــادروا مناصبهــــم، وإن لم 
يحترموا أنفسهم فإنه سيتحرك 
دون أن يقول ألحد، مشــــيرا إلى 

أنهم سيقعون تباعا.
وأكــــد خلفان أنــــه من خالل 
جتربته فــــي احلياة التي تقترب 
من األربعني عاما كان غير راض عن 
برنامج إعداد القادة وهذا ما حدث 
اآلن فقد فشل هذا البرنامج فشال 
ذريعــــا وأثبت أنه ال جدوى منه، 
الدعاية  وأنه برنامج ال يستحق 
التي متت له، وتساءل »كيف يكون 
املسؤول عن برنامج إعداد القادة 
رجل ليس لديه ضبط وربط في 
األساس؟ وزاد بأنه ال يوجد لديه 
أي انضباط أو التزام باحلضور 
إلى الدوام في املوعد احملدد مثل 

بقية املوظفني.

ولم يستثن خلفان حتى مدير 
برنامج إعداد القادة في دبي الذي 
قال عنــــه انه يأتي إلى العمل في 
الساعة العاشرة صباحا وهو »ال 
يدري الشرق من الغرب«، متسائال 
كيف يكون هذا مسؤوال؟! وأقسم 
خلفان باهلل العظيم أنه لو وضع 
محمد بن راشــــد مليارات الدنيا 

حتــــت يديه فلن متتــــد يده على 
فلس واحد.

اجلديــــر بالذكــــر أن برنامج 
»برنامج محمد بن راشــــد إلعداد 
القادة« له مســــاوئه كمــــا أن له 
مميزاته، حيث ان من أهم مميزاته 
للمبادرة اجلدية في مجال تطوير 
القيادات والهادفة إلى إعداد قادة 
القادرين  املواطنني  املستقبل من 
على تعزيز التنمية املستدامة إلمارة 
دبي، وكذلك مــــا أعلنه البرنامج 
في يوليو عــــام 2008 من إطالقه 
»برنامج التطوير الشخصي«، الذي 
يعد عنصرا أساسيا ضمن برنامجه 

إلعداد القيادات احلكومية.
ومتتد خطة اإلعداد الشخصي 
إلى مساعدة  ملدة عامني، وتهدف 
املنتسبني على تقييم مستويات 
تعلمهم وأدائهم احلالي، واستخدام 
نتائج هذا التقييم ملساعدتهم في 
عملية التخطيط الرامية إلى تطوير 
قدراتهم الشــــخصية والتدريبية 

والوظيفية. ويهدف هذا البرنامج 
أيضــــا إلى مســــاعدة القادة على 
معرفة مواطــــن القوة والضعف 
على املستويني الشخصي واملهني 
وبالتالي التخطيط بشكل مناسب 

إلحداث تغيير إيجابي«.
ويهــــدف برنامــــج محمد بن 
راشد إلعداد القادة إلى إعداد قادة 
القادرين  املواطنني  املستقبل من 
التنمية املســــتدامة  على تعزيز 
لدولة اإلمارات، ويقوم البرنامج 
بورش عمل تعمــــل على تطوير 
قدرات املواطنني وتنمية مهاراتهم 
حيث كانت ترتكز بشكل أساسي 
حول كيفية التواصل بطريقة ذات 
تأثير قوي واكتساب املهارات في 
استخدام أدوات التخطيط الفعال 
خالل العروض التقدميية وزيادة 
الوعي حــــول كيفية تقدمي الدعم 
لآلخرين والتأثيــــر فيهم إضافة 
إلى خلق أساليب فاعلة في اإلدارة 

الشخصية.


