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امام صادق علیه السالم
خدا را حرمی است و آن مکه است ،پیامبر را حرمی است و آن مدینه است ،امیرالمومنین را حرمی
است و آن کوفه است و برای ما حرمی است و آن قم است و در آن خانمی از فرزندان من به نام فاطمه
دفن خواهد شد ،هرکس وی را زیارت کند پاداشش بهشت خواهد بود.
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در دیدار اعضای جمعیت ندای صلح و رئیس دانشگاه «العمید» مطرح شد:

روابط عمومی09139618098 :

اخـتالف افـکنی بیـن دو مـلت ایـران و عـراق تـأثیری نـدارد
آقــای ســید حســین ســاداتی نــژاد مدیرمســئول
موکــب درمانــی ســام جمعیــت نــدای صلــح هــم
گفــت :ایــن موکــب از روز  ۱۲شــهریور باهــدف
خدما ترســانی بــه زوار اربعیــن در عمــود ۱۲۳۶
جنــب ورودی دانشــگاه در کنــار عراقــی هــا مســتقر
شــد .وی افــزود :ایــن موکــب متشــکل از  ۴۸نفــر در
حوز ههــای درمانــی و فرهنگــی در ایــن مــکان بــه
درمــان ســرپایی بیــش از  ۱۰هــزار زائــر پرداخــت.
مدیــر موسســه راه روشــن بــا بیــان اینکــه موکــب
«ســام» وابســته بــه جمعیــت نــدای صلــح بــا
تکتــک اعضــا از هیچگونــه خدمــات درمانــی بــه
زائریــن فروگــذاری نکــرد گفــت :از تمامــی خیریــن
و اعضــای ایــن مجموعــه کــه در تأمیــن دارو اقــام
بهداشــتی درمانــی مــا را حمایــت کردنــد ســپاس
گذاریــم و قدردانــی میکنیــم.
دبیــر جمعیــت نــدای صلــح گفــت :آنچــه در
برخــی رســانهها بیــان میشــود کــه میزبــان
عراقــی ک ـمکاری کــرده اســت دروغ اســت و باهــدف

عراقــی کــمکاری کــرده اســت دروغ اســت و باهــدف
اختال فافکنــی بیــن دو ملــت ایــران و عــراق بیــان
میشــود کــه تاثیــری هــم نــدارد.
وی افــزود :دانشــگاه العمیــد عــراق تحــت اشــراف
عتبــه عباســیه و زیــر نظــر آیـتاهلل العظمــی سیســتانی
اســت و ماننــد دانشــگاه رضــوی در مشــهد مقــدس
عمــل میکنــد کــه در چندیــن رشــته فعالیــت دارد
و دانشــجویان و پزشــکانی را بــرای جامعــه عراقــی
تربیــت میکنــد تــا نیازهــای درمانــی تحــت پوشــش
قــرار گیــرد.
وی اظهــار داشــت :حجتاالسالموالمســلمین ســید
احمــد الصافــی نماینــده آیــتاهلل سیســتانی پیگیــر
مســائل اجرایــی اســت کــه شــرایط حضــور روحانیــون
و پزشــکان ایرانــی در کنــار پزشــکان و روحانیــون
عراقــی را فراهــم کــرد تــا بــه زائــران امــام حســین(ع)
در ایــام اربعیــن خدمتــی صادقانــه صــورت بگیــرد.
رئیــس دانشــگاه العمیــد ،دکتــر مؤیــد غزالــی هــم
گفــت :در در آســتان مقــدس عباســی افتخــار خدمــت

اختال فافکنــی بیــن دو ملــت ایــران و عــراق بیــان
میشــود کــه تاثیــری هــم نــدارد.
حجــت االســام محمــد ادریســی گفــت :جوســازی
هــای رســانهای هــم زمــان بــا مراســم اربعیــن
و در ایــام انتشــار اخبــار و تصاویــر راهپیمایــی
میلیونــی مردمــی نمیتوانــد ایــن مســئله را بــه
حاشــیه ببــرد و امســال بــا تعــدادی از پزشــکان از
شــهرهای مختلــف کشــور از جملــه تهــران ،شــیراز،
اهــواز ،اصفهــان و کاشــان ،زنجــان و برخــی دیگــر
از شــهرها مهمــان دانشــگاه العمیــد بودیــم کــه در
انتهــای موکــب داری و خدمــات فرهنگــی و درمانــی
کــه نیــاز ضــروری بــود بــا مســئوالن دانشــگاهی
عتبــه عباســیه دیــدار داشــتیم .وی بــا بیــان اینکــه
«العمیــد» یکــی از القــاب حضــرت عبــاس (ع) اســت
و ایــن دانشــگاه بــه خاطــر اینکــه زیــر نظــر آســتان
عباســی اســت بــه ایــن نــام ،نا مگــذاری شــده گفــت:
میزبانــی عراقیهــا از ایرانیــان چــه مــرد چــه زن
و چــه کــودک و کهنســال عالــی بــود .آنچــه در
برخــی رســانهها بیــان میشــود کــه میزبــان

بــه دانشــجویان را داریــم و حاضریــم چنــد نفــر از
افــرادی را کــه شــما معرفــی کنیــد را بورســیه تحصیلــی
کنیــم و همچنیــن بــرای تحصیــل ،دانشــجویان عراقــی
را نیــز بــه ایــران بفرســتیم تــا در زمینــه پزشــکی بــه
عالــی تریــن رتبــه هــای علمــی برســند.
وی افــزود:در زمینــه مهــارت هــای میدانــی عملــی،
تکمیــل پــروژه هــا و آخریــن تحــوالت علمــی و
ســمینارهای آموزشــی و کارگاه هــای پژوهشــی و
طــرح آزمایشــگاه تحقیقــات علمــی و …عالقــه منــد
هســتیم کــه همــکاری مســتمری بــا ایــران و پزشــکان
ایرانــی داشــته باشــیم کــه نیازمنــد تفاهــم نامــه
همــکاری اســت.
وی در پایــان افــزود:در روز جهانــی دانشــگاه کــه
حــدود یــک مــاه دیگــر اســت از پزشــکان ایرانــی و
فعــاالن ایــن عرصــه دعــوت مــی کنیــم تــا همایشــی
مشــترک و تبــادل نظــر داشــته باشــیم و دســتاورد
هــای کــه بــوده اســت را در قالــب نمایشــگاه هــم بــه
نمایــش بگذاریــم و از تجربیــات همدیگــر در زمینــه
هــای مختلــف اســتفاده کنیــم.

