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بر اثر انفجار خودروي مبب گذاري شده

سه زاير ايراني در كربال  و نجف به شهادت رسيدند
 

بغداد- وقوع دو انفجار جداگانه در كربال  و نجف روز دوشنبه منجر به شهادت سه تن از زايران ايراني و
زخمي شدن 24 تن ديگر شد.

 

به گزارش خبرنگار ايرنا از بغداد، انفجار اول پيش از ظهر امروز در منطقه 'باب الطويريج' در شهر كربال رخ داد كه
براثر آن سه زاير ايراني به نام هاي 'هاجر خوبي خواه'، ' هاجر كرم پور' و 'حسني صبوري' از شهرستان 'برازجان' از

توابع استان بوشهر به شهادت رسيدند و 24 تن ديگر كه همگي زايران ايراني هستند زخمي شدند. 
مسوول سازمان حج و زيارت در عراق گفت: حادثه براثر انفجار يك خودروي مبب گذاري شده در مسير حركت اين كارون

زيارتي اتفاق افتاد. 
'جواد خاني' افزود، اين كاروان كه از شهرستان بوشهر اعزام شده بود، جزو كاروان هاي انفرادي بود كه از مسير

سوريه به زيارت عتبات عاليات به عراق آمده بود. 
به گفته وي، انفجار در مجموع پنج كشته و 45 زخمي داشت كه سه تن از شهدا و 24 تن از زخمي ها زايران ايراني و

بقيه از نيروهاي حفاظتي همراه كاروان زيارتي و زايران عراقي بوده اند. 
همزمان حلظاتي قبل نيز انفجارديگري در نزديكي حرم اميرمومنان علي (ع) در جنف اشرف رخ داد كه هنوز از تلفات

احتمالي اين انفجار گزارشي منتشر نشده است . 
اسامي مجروحان ايراني انفجار كربال به شرح زير اعالم شده است: 

زبيده دشتي، سكينه چراغي، نازي انتظاري، فاطمه بحريني، نازي بي باك، زينب شاهمرادي، مخمل ميرزايي، نرگس
شيخاني، طاهره عباسي، محمد آزار، مختار صداقت، صغرا رفعتي، پريسا شيخاني، فاطمه بهمنش، غالمعلي صداقت،

خديجه زهي پيما، محمد صبرك، نصرت چراغ مغان، فاطمه سلماني، سيده مرمي موسوي، خاتون اعتمادي 
اين انفجارها در حالي اتفاق افتاده كه رهبران سياسي عراق براي حل معضل تشكيل دولت در اين كشور در شهر 'اربيل'

در شمال عراق گردهم آمده اند. 
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