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جهان

تصاویر | تدفین قربانیان کرونا در قبرستان وادی السالم نجف
فبرستان وادی السالم در حومه شهر نجف جایی است که هر بخش تاریخ معاصر عراق به گونه ای در آن دیده می شود و امروز نوبت ثبت تاریخ قربانیان کرونا

در آن است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ای پی، همزمان با شدت گرفتن مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در عراق و جلوگیری از تدفین قربانیان در
گورستان های بغداد و دیگر شهرها، وادی السالم آغوش خود را به روی جنازه های کشته های کووید-۱۹ از سراسر عراق گشود. اعضای کتائب امام علی(ع)

که در سال های گذشته زیر چتر حشد الشعبی با داعش می جنگیدند، در چهار ماه گذشته بیش از سه هزار جنازه بیماران کرونا در وادی السالم جدید کفن
و دفن کردند.

سرمد خلف ابراهیم که از مسئوالن بخش ساماندهی شهدای حشد الشعبی است، می گوید جنازه های قربانیان کرونا از تمام ادیان و مذاهب به وادی
السالم آورده می شود و خدمات کفن و دفن صرفا برای مسلمانان نیست.» تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار مورد کرونامثبت در عراق ثبت شده و از این میان

۴۱۲۲ بیمار جان خود را از دست داده اند.
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وادی السالم که یکی از بزرگ ترین قبرستان های دنیاست، در ۱۶۰ کیلومتری جنوب بغداد واقع شده و به دلیل نزدیک بودن به شهر نجف و حرم حضرت
امیرالمومنین علی علیه السالم ارزش و اعتباری فراتر از دیگر گورستان ها دارد. عکس های این گزارش از انمر خلیل است.







وب گردی

تلوزیون خود را به راحتی با این اندروید باکس هوشمند کنید

این کفش مردانه شیک و با کیفیت را امروز 74 هزار تومان ارزانتر بخرید

سمیه برو عطر نوید محمدزاده رو از روژا سفارش بده
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عطر نوید محمدزاده در روژا موجود شد

درمان کچلی با یک میلیون تومان (فرم را پر کنید)
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