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السفير اإليراني علي جنتي

السفير اإليراني في »عيد النيروز«: ما نبتغيه من أميركا هو االعتراف بحقنا النووي

جنتي لـ »األنباء«: رسالة أوباما لإليرانيين ال تدل على تغيير عملي في السياسة األميركية

وزير األشغال: 3.139 مليارات دينار ميزانية الوزارة خالل السنوات 2013/2009
كونا: قال وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان ميزانية الوزارة املرصودة لتنفيذ خطة التنمية طبقا 
لالعتمادات املرصودة لبرنامج عمل احلكومة خالل السنوات 

2009/ 2013 بلغت 3.139.679 مليارات دينار.
واضاف د. صف���ر أمس ان االعتم���ادات املرصودة لتنفيذ 
اخلطة في الس���نة املالية 2010/2009 بلغت 371 مليون دينار 
فيما خصصت 508.979 ماليني دينار للسنة املالية 2011/2010 
و861.826 مليون دينار للسنة املالية 2012/2011 فيما بلغ للسنة 

املالية 2013/2012 لتنفيذ اخلطة 1.397.874 مليار دينار.
وأك���د صفر اهمية اخلطة التنموي���ة التي أقرتها احلكومة 
ومجلس االمة باعتبارها تش���مل مش���روعات مهمة في عدد 

من املجاالت احليوية للبالد ومنها مش���روعات تخص وزارة 
االشغال.

واض���اف ان الوزارة لديها الكثير من املش���اريع واملتعلقة 
بتطوير الطرق في مختلف أرجاء البالد وإنشاء طرق جديدة 
وأخرى سريعة، مش���يرا الى ان خطة الوزارة تضم مخططا 

متكامال في مجال الصرف الصحي حتى عام 2030.
وأوضح ان تأثير االزمة املالية على مشاريع الدولة محدود 
ألنها مرتبطة بااللتزامات املالية من خالل امليزانية املرصودة 
وهذه حتققت ويبقى تأثير االزمة املالية على شركات القطاع 

اخلاص متأمال ان يكون تأثيرها محدودا.
واضاف ان القطاع اخلاص شريك أساسي، خصوصا احمللي، 

موضحا ان الوزارة تعول كثيرا على الشركات الوطنية التي 
تعمل على اجناز مشاريعها داخل وخارج البالد.

وأشار الى ان الوزارة بدأت بتنفيذ املشاريع حسب اخلطة، 
الفتا الى ان لديها عدة مش���اريع خاصة في مجال االنشاءات 

واملشاريع وبالقطاع الصحي واخرى.
وق���ال ان هناك ثالثة مش���اريع مهمة تعم���ل الوزارة على 
التركي���ز عليها حاليا اولها مستش���فى جابر االحمد وهو في 
طور التنفيذ ومش���روع ميناء بوبيان البحري وهو في طور 
الترسية على املقاولني ومش���روع جسر الشيخ جابر االحمد 
الذي يربط مدينة الكوي���ت مبنطقة الصبية وهو في مرحلة 

الطرح وبانتظار فتح املظاريف.

واكد التزام الوزارة ببرنامجه���ا ضمن خطة التنمية رغم 
وجود بعض العراقيل مثل طول فترة الدورة املس���تندية أو 
تأخر بعض املقاولني في تنفيذ االعمال أو وجود معوقات على 

األرض، وحتتاج إلزالتها فترة زمنية معينة.
وأشار الى ان من اهم عناصر خطط الوزارة رفع كفاءة وقدرة 
العاملني لديها مهنيا وتقنيا باعتبارهم املنفذين االساسيني اضافة 
الى االستخدامات الفنية واالستفادة من الدروس واالستعانة 

باخلبرات العاملية واحمللية في عملية التطوير.
وقال ان اهم ما تركز علي���ه الوزارة حاليا إدخال مكونات 
املباني الذكية على مشاريعها، اضافة الى احملافظة على الطاقة 
في املنشآت واستخدام الطاقة الشمسية في مشاريع الدولة.

بشرى الزين
الس���فير االيراني لدى  قال 
السياسة  ان  البالد علي جنتي 
االميركي���ة جت���اه اجلمهورية 
االس���المية االيراني���ة لم يطرأ 

عليها اي تغيير يذكر.
وأضاف جنتي في تصريح 
ل� »األنباء« على هامش احتفال 
السفارة االيرانية بعيد النيروز 
ان الرسالة التي بعث بها الرئيس 
االميركي باراك أوباما الى الشعب 
االيراني لتهنئته بهذه املناسبة 
ال تدل على اي تغيير عملي في 
السياسة االميركية رغم ما نادى 
به الرئيس أوباما من شعار في 
حملته االنتخابية والتي كان احد 
عناوينه���ا »التغيير« اال ان اي 
تغيير لم يحدث جتاه ايران او 
املنطقة، وفيما يتصل بالقضية 
وأفغانس���تان  الفلس���طينية 
والعراق، مشيرا الى ان االوضاع 
لم تختلف عما كانت عليه في عهد 

الرئيس السابق جورج بوش.
كما اش���ار جنتي الى القرار 
الذي اتخذه الكونغرس االميركي 
بالنسبة لالحتفال بعيد النيروز، 
مبينا ان ذلك ي���دل على ادراك 
الشعب االميركي لدور احلضارة 
االيرانية والثقافة التاريخية ما 

وحول االحتفال بعيد النيروز 
اوضح جنتي ان هذه املناسبة 
يعود تاريخها الى 5000 س���نة 
حسب الوثائق التاريخية التي 
تعود الى 3000 سنة قبل امليالد 
والتي تب���ني احتفال االيرانيني 
وعدد من شعوب املنطقة في آسيا 
الوس���طى بعيد النيروز مطلع 

فصل الربيع من كل عام.
وذكر ان هذا االحتفال استمر 
ايران  بعد ظهور االس���الم في 
الذي يص���ادف االحتفال برأس 
السنة الشمسية، مبينا ان جميع 
االيرانيني يتزاورون فيما بينهم 
املدن  وكذلك يقوم���ون بزيارة 
التاريخية مثل شيراز وأصفهان 
وبعض امل���دن املطلة على بحر 

قزوين.
وأضاف انه خالل هذه السنة 
مت���ت املصادق���ة م���ن منظمة 
النيروز  اليونس���كو على عيد 
واعتبرته احد االعياد الوطنية 
للش���عب االيراني املسجلة في 

األمم املتحدة.
وكان السفير االيراني استقبل 
النيروز في مقر  املهنئني بعيد 
اقامت���ه ف���ي املنصورية حيث 
تبادل األحاديث مع افراد اجلالية 

االيرانية املقيمة في الكويت.

حدا بالرئيس باراك أوباما الى 
تهنئة الشعب االيراني مرتني منذ 

توليه منصب الرئاسة.
وحول التغيير الذي تبتغيه 
ايران من السياسة االميركية لفت 
الى القضية النووية واالعتراف 

بحق ايران في االس���تفادة من 
الطاقة النووية، مشيرا الى انه 
رغم معرفة االدارة االميركية بان 
البرامج النووية االيرانية ليست 
عسكرية، لكن عمليا ماتزال تتابع 
تشديد العقوبات على ايران، الفتا 

الى زيارات عدد من املسؤولني 
االميركيني الى دول املنطقة وإلى 
روسيا والصني ملتابعة تشديد 
هذه العقوبات ما يبرز تناقضها 

فيما يتحدثون عنه.
وفي تعليقه حول الوضع في 

العراق البلد اجلار بعد مرور سبع 
سنوات على احلرب االميركية 
ضده قال الس���فير االيراني ان 
ايران كان���ت مناهضة للتدخل 
االميركي من���ذ اول يوم ولذلك 
كان املوقف االيراني محايدا جتاه 

الواليات املتح���دة فيما يتعلق 
باحتالل العراق، مضيفا انه بعد 
مضي سبع سنوات مازلنا نرى 
القتل والدمار والنهب ولم يتحقق 
استتباب األمن في العراق، الفتا 
الى ان الوضع في افغانس���تان 

اس���وأ بكثير مما كان عليه من 
ذي قبل حي���ث تضاعف انتاج 
املخدرات 5 م���رات اضافة الى 
انعدام االس���تقرار على مدى 9 
س���نوات من التدخل االميركي 

هناك.
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