محليات

طهران تستضيف الدورة
االربعني الجتماع منظمة
السياحة العاملية
ق��ال عض��و الهيئ��ة الرئاس��ية لمنظم��ة
الس��ياحة العالمية حمي��د رضا ياري ،ان ايران
تستضيف الملتقى الدولي لمنظمة السياحة
العالمي��ة؛ ال��ذي س��يعقد ف��ي دورت��ه االربعي��ن
اعتب��ارا م��ن  12ال��ى  14نوفمب��ر 2018
بمحافظة همدان (شمال غرب).
وف��ي تصري��ح له على هام��ش زيارته لمقر
وكال��ة الجمهورية االس�لامية لالنب��اء (ارنا)،
اكد ياري ان هذا الحدث الدولي سيعقد ألول
م��رة في اي��ران على صعيدي وزراء الس��ياحة لـ
 157بلدا ،وايضا  540عضوا لدى المؤسسات
ذات الصلة في انحاء العالم.
ولف��ت عض��و الهيئ��ة الرئاس��ية لمنظم��ة
السياحة العالمية الى ان ملتقى السياحة الدولي
في همدان يش��كل احد اللقاءات المنضوية تحت
منظم��ة االم��م المتح��دة؛ مؤك��دا ان عق��د ه��ذا
االجتم��اع خ�لال الظ��روف الراهن��ة مؤش��ر عل��ى
فشل الحظر المفروض ضد البالد.
واش��ار المس��ؤول ف��ي منظم��ة الس��ياحة
العالمي��ة ال��ى اصدار تاش��يرات لـ  70ش��ركة،
منه��ا  11ش��ركة س��ياحية ب��ارزة عالمي��ا،
للمش��اركة ف��ي ملتق��ى الس��ياحة العالمي��ة
االربعين في همدان.

املرجع نوري همداني
يعرب عن تقديره لجهود
حزب الله في مواجهة
مخططات االستكبار
أع��رب آية اهلل ن��وري همداني عن تقديره
لجه��ود ح��زب اهلل اللبنان��ي والس��يد حس��ن
نص��راهلل ف��ي مواجه��ة مخططات االس��تكبار
العالم��ي ،مبين��ا أن ح��زب اهلل يتمت��ع ب��روح
الش��جاعة والفقاه��ة والجه��اد وتمك��ن م��ن
الصم��ود ام��ام االع��داء والصهاين��ة وحف��ظ
عزة وكرامة المسلمين.
و أفادت وكالة رس��ا لألنب��اء أن المرجع
الديني آية اهلل حسين نوري همداني استقبل
ع��ددا م��ن رؤس��اء بلدي��ات الجن��وب اللبناني،
مؤك��دا أن الجه��اد يحقق عزة واقتدار االمة
االس�لامية ،وأن ق��درة وانتص��ارات االس�لام
مرهونة بالعمل بفريضة الجهاد.
وأض��اف أن تعال��ي مكان��ة المس��لمين
س��تتحقق ف��ي ظ��ل الجه��اد ،الي��وم المثل��ث
العب��ري ،العرب��ي والغرب��ي المش��ؤوم يعم��ل
جاه��دا عل��ى تأجي��ج الفت��ن ف��ي العال��م
االس�لامي وض��د مح��ور المقاوم��ة ،ولذل��ك
ينبغ��ي عل��ى االم��ة االس�لامية أن تواجه هذه
الفت��ن ،مبينا أن حزب اهلل اللبناني لعب دورا
هاما في مواجهة مؤامرات االعداء.
وأك��د االس��تاذ الب��ارز ف��ي ح��وزة ق��م
المقدس��ة عل��ى أن الق��ران الكري��م يؤك��د
عل��ى ض��رورة حف��اظ االم��ة االس�لامية عل��ى
الجهوزي��ة التامة لمواجهة االعداء ،موضحا
أن��ه ينبغ��ي عل��ى المس��لمين أن يحافظ��وا
عل��ى جاهزيته��م وعل��ى جمي��ع االصع��دة
الفكري��ة ،الثقافي��ة ،السياس��ية ،المعنوي��ة،
االقتصادي��ة واالس��تخبارية ول��م يس��محوا
لالع��داء بالتس��لل ال��ى مفاص��ل الحك��م.
وأع��رب آي��ة اهلل ن��وري همدان��ي ع��ن تقدي��ره
لجه��ود ح��زب اهلل اللبنان��ي والس��يد حس��ن
نص��راهلل ف��ي مواجه��ة مخططات االس��تكبار
العالم��ي ،مبين��ا أن ح��زب اهلل يتمت��ع ب��روح
الش��جاعة والفقاه��ة والجه��اد وتمك��ن م��ن
الصمود امام االعداء والصهاينة وحفظ عزة
وكرامة المسلمين.
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وزعيم حزب باكستاني يدعو طهران وإسالم آباد وبغداد لتشيكل لجنة مشتركة

إعداد  16500حافلة لزيارة االربعني و  26000من الكوادر
الصحية يقدمون الخدمات للزوار
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الرئيس روحاني يبلغ
بتنفيذ قانون حماية
واستخدام املوارد الجينية
أص��در رئي��س الجمهوري��ة الش��يخ حس��ن
روحاني امرا بتكليف وزارة الزراعة بتنفيذ قانون
حماية واستخدام الموارد الجينية في ايران.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء إن الرئي��س
االيران��ي حس��ن روحان��ي أبل��غ وزارة الزراع��ة
بتنفي��ذ قان��ون «حماي��ة واس��تخدام الم��وارد
الجيني��ة ف��ي اي��ران» حي��ث ص��ادق مجل��س
الش��ورى االسالمي في جلس��ته العلنية مطلع
ه��ذا الع��ام ( )2018/1/14عل��ى ه��ذا القانون
ث��م تم تحويله إلى مجمع تش��خيص مصلحة
النظام الذي أيد بدوره القانون.

ايران وسلوفينيا تؤكدان
على تعزيز التعاون
االقتصادي والتجاري
انتشار العيادات المتنقلة في المنافذ
الحدودية

أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي التح��اد الش��ركات التعاونية لنقل
ال��ركاب ،أن��ه ت��م إع��داد  16500حافل��ة و 46أل��ف س��يارة أجرة و45
ألف حافلة صغيرة (ميني باص) ،لتقديم خدمات النقل في زيارة
االربعين.
وف��ي حديث��ه لوكالة انباء فارس ،بش��أن إعداد اس��طول النقل
العام أليام زيارة األربعين ،قال احمد رضا عامري :ان اسطول النقل
الع��ام ف��ي الط��رق الخارجي��ة ،لدي��ه  16500حافل��ة و 46أل��ف س��يارة
أج��رة و 45أل��ف حافل��ة صغيرة (مين��ي باص) ،وهي جاه��زة لتقديم
الخدمات لزوار االمام الحسين عليه السالم في هذه االيام.
وأضاف :بالطبع فإن أغلب نقل الزوار يقع على عاتق اسطول
الحافالت ،اال ان س��يارات األجرة والحافالت الصغيرة ،تقوم أيضا
بنق��ل س��ائر ال��ركاب وال��زوار ف��ي مس��ارات اخ��رى .وخاص��ة ف��ي
المناط��ق القريب��ة م��ن الح��دود .وبش��كل ع��ام ف��إن عام��ة اس��طول
النقل سيكون في ايام االربعين في خدمة الزوار.
وأوض��ح :ان الخط��ة الخاص��ة للنق��ل الع��ام لزي��ارة االربعي��ن،
تب��دأ م��ن  23تش��رين االول/اكتوب��ر الج��اري المواف��ق  13صف��ر
 1400الى ما بعد االربعين ما دام هناك زوار عائدون ..ونس��عى في
هذه الفترة التي قد تس��تغرق اس��بوعين ان نقدم خدمات مناس��بة
لزوار االربعين ..كما أن س��تكون اجور النقل مصحوبة بزيادة 50
بالمائة ،بسبب التعويض على رحلة العودة بدون ركاب.
ب��دوره أعل��ن رئي��س منظم��ة الط��وارئ الصحي��ة االيراني��ة،
أن  17ألف��ا م��ن ك��وادر اإلس��عاف و 9آالف م��ن الك��وادر الطبي��ة
و 10مروحي��ات ،جاه��زون لتقدي��م الخدم��ات ل��زوار أربعي��ن اإلمام

خالل اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام

مناقشة اتفاقية وقاية النباتات والحجر الزراعي بني إيران وجمهورية أذربايجان
اس��تعرض مجم��ع تش��خيص مصلح��ة
النظ��ام ف��ي اجتماعه  ،مش��روع قان��ون التعاون
ف��ي مج��ال الحف��اظ عل��ى النبات��ات والحج��ر
الزراعي بين إيران وجمهورية أذربايجان.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء  ،ان��ه ظه��ر
اخت�لاف ف��ي المواق��ف بي��ن مجل��س الش��ورى
اإلس�لامي ومجل��س صيان��ة الدس��تور ح��ول
اتف��اق التعاون بش��أن وقاي��ة النبات��ات والحجر
الزراع��ي بي��ن حكوم��ة الجمهوري��ة اإلس�لامية
وحكوم��ة جمهوري��ة أذربايج��ان األم��ر ال��ذي
اس��تدعى مجم��ع تش��خيص مصلح��ة النظ��ام
أن تعمل على مناقش��ته .وذكر مراسل وكالة
مه��ر لألنب��اء ،ان��ه تم تأجي��ل المناقش��ات حول
ه��ذا االتف��اق إل��ى االجتم��اع التال��ي لمجم��ع
تشخيص مصلحة النظام.
وكان��ت الجمهوري��ة االس�لامية االيرانية

الوفد اإليراني برئاسة النائبة حسيني يشارك في اجتماع االتحاد
البرملاني الدولي في جنيف
وص��ل وف��د برلمان��ي م��ن الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليرانية برئاس��ة الس��يدة فاطمة حس��يني ،ممثلة طهران
ف��ي مجل��س الش��ورى اإلس�لامي ،ال��ى جني��ف بسويس��را
لحض��ور االجتم��اع ال��ـ 139للمجل��س التنفي��ذي لالتح��اد
البرلماني الدولي (.)IPU
وقال��ت فاطم��ة حس��يني ،رئيس��ة المجل��س التنفيذي
إليران في االتحاد البرلماني الدولي ،في حوار مع مراسل
ارن��ا ،إن ش��عار ه��ذا االجتم��اع قي��ادة البرلمانات ف��ي تعزيز
السالم والتنمية في عصر االبتكار والتغيير التكنولوجي.
وصرح��ت إن المندوبي��ن ،باإلضاف��ة الى مش��اركتهم
ف��ي الجمعي��ة العام��ة للمجل��س التنفي��ذي لالتح��اد
البرلمان��ي الدولي ،س��يحضرون ايضا ف��ي اللجان الدائمة

الحس��ين علي��ه الس�لام .وخ�لال مراس��م تودي��ع القافل��ة الصحية
والطبي��ة للتوج��ه ال��ى العتب��ات المقدس��ة لتقدي��م الخدم��ات
لزوار االمام الحس��ين عليه الس�لام في االربعين ،قال بير حس��ين
كوليوند أن من االهداف الهامة والرئيس��ية إليفاد هذه القافلة؛
التنس��يق بي��ن الداخ��ل والخ��ارج ف��ي إدارة حاالت االس��عاف ،ورفع
المس��توى المعرف��ي للمجتم��ع بش��أن الس�لامة والوقاي��ة م��ن
االم��راض المعدي��ة وغي��ر المعدي��ة ،وتقدي��م خدم��ات االس��عاف
والطوارئ الطبية ،والحد من االمراض والوفيات.
وأضاف :واشار الدكتور كوليوند الى مشاركة  17ألفا من
ك��وادر اإلس��عاف والط��وارئ الطبي��ة و 9آالف من الك��وادر الطبية
وإرس��ال  900س��يارة إس��عاف و 10مروحيات ،معلنا االستعداد التام
لتقدي��م الخدم��ات لزوار االمام الحس��ين عليه الس�لام ،وقال :في
هذا العام وكما في السنوات السابقة ،يتم إيفاد القافلة الخاصة
بشؤون الصحة والعالج الى المنافذ الحدودية الشرقية والغربية،
وكذلك جزء منها الى العراق ،لتقديم الخدمات للزوار.
ولف��ت الى انتش��ار العيادات المتنقلة ف��ي المنافذ الحدودية،
وزي��ادة المستش��فيات الثابت��ة ق��رب الح��دود ،واتخ��اذ الترتيب��ات
الالزم��ة للتأه��ب ف��ي التعامل م��ع الهجمات االرهابي��ة المحتملة
وزيادة فاعلية قسم الرعاية الخاصة والفائقة.
وأعلن كوليوند انه تم إبرام اتفاق مع وزارة الصحة العراقية،
لمشاركة المتخصصين االيرانيين في تقديم الخدمات الطبية
والصحي��ة ل��زوار االربعي��ن ،ضم��ن ف��رق مش��تركة م��ع الجان��ب
العراق��ي ،وأيض��ا القي��ام بالرقابة الصحية التام��ة على المواكب
للوقاية من بروز اي مشكلة او مرض ..كما انه تم إرسال جزء من
االدوي��ة والمع��دات الطبية ال��ى العراق ،وتم تخزين جزء آخر قرب
الحدود من أجل نقلها وتوزيعها اذا دعت الحاجة.

م��ن ناحيت��ه اعتب��ر زعي��م ح��زب مجل��س اتح��اد المس��لمين
الباكس��تاني مس��يرة اربعيني��ة االم��ام الحس��ين (ع) مظه��را م��ن
مظاه��ر الوح��دة بين الش��يعة والس��نة وقال انه يج��ب على طهران
واس�لام اب��اد وبغ��داد تش��يكل لجن��ة مش��تركة لالربعي��ن لمتابعة
شوون الزائرين .
وق��ال العالم��ة ناصرعب��اس جعف��ري ف��ي ح��وار خ��اص م��ع
مراس��ل ارن��ا ف��ي اس�لام اب��اد :يج��ب عل��ى المس��ؤولين ف��ي اي��ران
والع��راق وباكس��تان تش��كيل لجن��ة مش��تركة مؤلفة م��ن وزارات
الخارجي��ة والش��ؤون الديني��ة للبل��دان الثالث��ه لح��ل المش��اكل
التي قد تحصل للزوار خالل زيارة اربعينية االمام الحس��ين عليه
السالم.
واض��اف جعف��ري ان��ه كما تفعل اي��ران والع��راق ومنذ بداية
شهر محرم وحتى نهاية االيام المنتهية بزيارة االربعين بعقد عدة
اجتماعات تنس��يقة بينهما الغرض منها االس��تعداد التام النجاز
ه��ذه المس��يرة العظيم��ة فيج��ب عل��ى الحكوم��ة الباكس��تانية
تش��كيل لجن��ة تنس��يقية مش��تركة اله��دف منه��ا متابع��ة ش��ؤون
ال��زوار الباكس��تانيين  .وق��ال الزعيم الش��يعي ان واقعة عاش��وراء
واالربعي��ن ليس��ت لفئ��ة خاص��ة م��ن المجتم��ع ب��ل ه��ي لجمي��ع
المس��لمين فنش��اهد االخوة الس��نة وال��ى جانب اخوانهم الش��يعة
يس��يرون مش��يا عل��ى االق��دام للوصول ال��ى كربالء ف��ي اربعينية
االمام الحسين عليه السالم.
وثم��ن جعف��ري الجه��ود االيراني��ة المبذول��ة عل��ى الح��دود
المشتركة بين البلدين خالل فترة االربعين وقال ان باستطاعة
منظمات المجتمع المدني الباكس��تانية المش��اركة في تقديم
الخدم��ات لل��زوار على الجانب الباكس��تاني للح��دود كما تقوم
العتبة الرضوية المقدسة بتقديمها على الجانب االيراني.

الس�لام واألمن الدوليي��ن ،التنمية المس��تدامة والتجارة ،
الديمقراطي��ة وحقوق اإلنس��ان  ،ش��ؤون األم��م المتحدة و
ملتقى النس��اء والش��باب و اجتماع آسيا والمحيط الهادئ
واللجان المتخصصة.
وأك��دت حس��يني ،إن الوف��د اإليران��ي سيس��تفيد م��ن
فرصة حضوره لتفعيل الدبلوماس��ية البرلمانية وسيلتقي
على هامش االجتماع بممثلي الدول.
ويض��م الوف��د اإليراني ف��ي االجتماع ال��ـ 139لالتحاد
البرلمان��ي الدولي  IPUالس��يدة فاطمة حس��يني وبروانه
ماف��ي وعل��ي أصغ��ر يوس��ف نج��اد ومصطف��ى ذو الق��در
ومحمد باسط درازهي وعلي نجفي خوشرودي واسفنديار
اختياري وكاظم جاللي.

إيران تصدر الخدمات التقنية والهندسية
الى باكستان
أكد أحمد محمدي قنصل ايران العام لدى كراتشي (مركز محافظة
الس��ند الباكس��تانية) على الطاقات المتوفرة لإلس��تثمار والتعاون بين إيران
وباكستان قائال ان باكستان من شأنها أن تكون طرفا موثوقا لتنمية التجارة
الثنائية .وأشار الى اإلجراءات المتخذة من قبل إيران إلزدهار التبادل التجاري
مع محافظة الس��ند قائال لقد ش��اركت إيران في معرض كراتش��ي التجاري
الع��ام الماض��ي حي��ث تع��رف الكثي��ر م��ن التج��ار ورج��ال األعم��ال اإليرانيي��ن
عل��ى نظرائه��م في هذا البل��د .وأكد محمدي ،ان حجم التب��ادل التجاري مع
باكس��تان س��جل نم��وا بنس��بة  16بالمئة مقارن��ة بالعام الماضي .كما أش��ار
محمدي الى تصدير الخدمات التقنية والهندسية الى باكستان ال سيما في
مج��ال ترمي��م المبان��ي المتهالكة وإنش��اء ش��بكة حافالت النقل العام الس��ريع
وشبكة للصحة والعالج وتطوير مشاريع المياه واإلسالة وحمل النفايات.

السفير االيراني :العالقات بني طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي متني
اش��ار الس��فير االيران��ي في الياب��ان مرتض��ى رحماني موحد
الى العالقات الودية بين طهران وطوكيو وقال ان هذه العالقات
تاريخي��ة وتتمت��ع برصي��د ثقاف��ي وش��عبي .وخ�لال اجتماع��ه
بم��دراء ومراس��لي القن��وات التلفزيوني��ة والمحط��ات االذاعي��ة
وبعض الصحف اليابانية الشهيرة اشار رحماني موحد الى آخر
المستجدات في العالقات بين ايران واليابان خاصة على مستوى

كب��ار مس��وولي البلدي��ن وق��ال ان الع��ام المقب��ل ال��ذي يص��ادف
الذكرى الـ 90القامة العالقات الدبلوماس��ية بين ايران واليابان
يش��كل فرص��ة مناس��بة لتعزي��ز العالقات الش��عبية بي��ن البلدين
خاصة في المجاالت العلمية والثقافية والسياحة اكثر من ذي
قب��ل .واض��اف انه تم اعداد فعاليات مختلفة بمناس��بة الذكرى
ال��ـ 90القام��ة العالق��ات الدبلوماس��ية بي��ن اي��ران والياب��ان اذ ان

تغطيته��ا االعالمي��ة م��ن قبل وس��ائل االعالم الياباني��ة يمكن ان
يوفر ارضية مناسبة لمزيد من التعرف المتبادل لشعبي البلدين
على تاريخ وثقافة وحضارة بلديهما العريقين في اس��يا .واقترح
السفير االيراني خالل االجتماع ايجاد اطار للتعاون المنظم بين
وس��ائل االعالم اليابانية والس��فارة االيرانية وكذلك نظيراتها
االيرانية من خالل اقامة جلسات دورية منتظمة في المستقبل.

وجمهوري��ة اذربايج��ان ف��ي  7آب/أغس��طس
 2016وقعت��ا عل��ى  6وثائ��ق للتع��اون الثنائ��ي
ف��ي ش��تى المج��االت ،خ�لال زي��ارة الرئي��س
حس��ن روحان��ي ال��ى باك��و  ،وت��م التوقيع على
مذكرات التفاهم في اطار تعزيز التعاون بين
طهران وباكو.
وتضمن��ت مذك��رات التفاه��م التي وقعت
بي��ن البلدي��ن التع��اون ف��ي مج��ال المواصفات
القياس��ية ،والتعاون بي��ن البنكين المركزيين
االيران��ي واالذربايجان��ي ،ووثيق��ة البرنام��ج
التنفي��ذي للتع��اون ف��ي مج��ال الس��ياحة،
وبروتوكول في مجال انش��اء ممر «الش��مال -
جنوب» للمواصالت ،وكذلك وثيقة للتعاون
ف��ي مجال االم��ن االلكترون��ي ،واخيرا مذكرة
تفاه��م للتع��اون ف��ي مج��ال المحافظ��ة عل��ى
النباتات والحجر الزراعي.

ت��م ق��ي اللق��اء ال��ذي ج��رى بي��ن الس��فير
االيران��ي ل��دى لوبليان��ا كاظ��م ش��افعي م��ع
المدي��رة العام��ة لغرف��ة التج��ارة الس��لوفينية
«سونيا اشتموتس» التاكيد على أهمية تعزيز
التعاون التجاري االقتصادي بين البلدين.
وقال��ت اش��تموتس ف��ي اللق��اء إ ّن غرف��ة
تج��ارة س��لوفينيا ُت َك��وّن ثلث��ي اقتص��اد البل��د
بفض��ل تمتعها ب 6آالف عضو ،معلنة ترحيب
بالده��ا بالتع��اون التج��اري م��ع اي��ران .كم��ا
أعلن��ت ع��ن إيف��اد وف��د تج��اري اقتص��ادي الى
ايران قريباً.
ّ
م��ن جانب��ه أك��د الس��فير االيراني خالل
االجتم��اع عل��ى إمكاني��ة رفع مس��توى التبادل
التج��اري الثنائي الى ملي��ون يورو في القريب
العاجل ،معلناً عن توقيع وتطبيق إتفاق كان
قد ابرمه البلدان في القطاع االقتصادي.

مسؤول :التبليغ لإلسالم
الحنيف هو الطريق األمثل
ملكافحة التطرف
أك��د المستش��ار الثقاف��ي ف��ي الس��فارة
اإليراني��ة ل��دى باك��و أصغ��ر فارس��ي ،ان تبيي��ن
اإلس�لام الحني��ف والتبلي��غ ل��ه والمحاول��ة ف��ي
تقديم صورة ناصعة عن جوهر الدين اإلسالمي،
ه��و الطري��ق األمث��ل لمكافح��ة التط��رف ف��ي
المنطق��ة وكذل��ك اإلس�لاموفوبيا ومحارب��ة
اإلسالم في العالم.
وأض��اف فارس��ي ،خ�لال لقائ��ه رئي��س لجنة
الش��ؤون الديني��ة ف��ي جمهورية أذربايج��ان مبارز
قربانل��ي ،قائ�لا ان القضي��ة األكث��ر أهمي��ة
بالنس��بة لألم��ة اإلس�لامية هي تعزيز اإلنس��جام
والوح��دة ،وان هشاش��ة الوحدة بي��ن بعض الدول
اإلس�لامية تتي��ح المجال ألعداء اإلس�لام للبدء
ببث النفاق والفرقة.
وأك��د المستش��ار الثقاف��ي اإليران��ي عل��ى
الطاق��ات المتوف��رة للتع��اون بي��ن البلدي��ن؛ ال
س��يما في المج��االت الثقافية والديني��ة واإلرادة
المتوفرة لدى المسؤولين الرفيعين للبلدين في
النهوض بالتعاون الثنائي أكثر فأكثر؛ والذي
شهد تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة.
م��ن جانب��ه ،أش��ار قربانل��ي ال��ى العالق��ات
الجيدة جدا بين البلدين واالرادة المتوفرة لدى
رئيسي الجمهورية في أذربايجان وإيران لإلرتقاء
بالعالق��ات الثنائية؛ مضيفا ان األحداث الس��يئة
والنفاق الذي نشهده في العالم اإلسالمي تسبب
أزمات عميقة ال تحمد عقباها على المسلمين.

ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري:

ايران سترد على تهديدات االعداء من خالل التحلي
بالصمود واملقاومة
ق��ال ممث��ل الول��ي الفقية في الحرس الثوري حجة االس�لام عبداهلل حاجي صادقي ان علينا
أال نث��ق باالع��داء ب��ل يج��ب التص��دي له��م من خ�لال المقاوم��ة والصمود .وش��دد حجة االس�لام
صادقي على ضرورة العمل لحماية مبادئ الجمهورية االسالمية االيرانية .وتابع قائال ان ثقافة
الث��ورة االس�لامية القائم��ة على الدعوة الى الح��وار اخذت صدى عالميا .واكد إنه ال يمكن الرد
عل��ى صالف��ة االع��داء واالس��تكبار العالم��ي ضد الش��عب االيراني م��ن خالل االبتس��امة بل يجب
التصدي لتفاهاتهم بقوة.

