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بوتني يضم رسميًا األراضي األوكرانية احملتلة اليوم.. وتنديد دولي
عواصــم - وكاالت: أعلن 
الكرملني أن الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني سيعلن رسميا 
ضم ٤ مناطق أوكرانية حتتلها 
قواته خالل حفل كبير سيقام 
في موسكو اليوم، في خطوة 
ترفع منســوب التحــدي مع 
الغرب، بعد تهديداته بإمكان 
استخدام أسلحة نووية للدفاع 

عن هذه املناطق.
ووّقع بوتني مرسوما ميهد 
الطريــق أمام ضــم منطقتي 

خيرسون وزابوريجيا.
وجــاء في املرســوم الذي 
الكرملــني أن بوتــني  أعلنــه 
اعترف بخيرسون وزابوريجيا 

منطقتني مستقلتني.
وأفاد دميتري بيســكوف 
الناطق باسم «الكرملني» بأن 
عملية الضم ستصبح رسمية 
خالل مراسم الضم التي ستقام 
«في حفل بقاعة القديس جورج 
في قصر الكرملني الكبير»، وأن 
بوتني ســيلقي خطابا «مهما» 
أثناء املناسبة، بعد ظهر اليوم.
واجتمع زعماء لوغانسك 
وزابوريجيــا  ودونيتســك 
وخيرسون املعينون من قبل 
الكرملــني في موســكو أمس، 
بعد يوم على مناشدتهم بوتني 
مباشرة إجراءات ضم األراضي 

إلى روسيا.
إلــى  وجــاءت طلباتهــم 
الكرملــني، والتــي صــدرت 

التــي «دبرتها  االســتفتاءات 
روسيا» في أوكرانيا.

وقال بايدن خالل قمة في 
واشــنطن جمعت قــادة جزر 
احمليط الهادئ «أريد أن أكون 
واضحا في هذا الصدد: الواليات 
املتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، 
أبدا مبا تطالب به روسيا على 
أراضي أوكرانيا ذات السيادة»، 
متحدثا عن «مهزلة استفتاءات 

مطلقة».
كما اتهــم وزير اخلارجية 

بيربوك بشــدة االستفتاءات 
الوهميــة. وقالــت إنهــا متت 
حتت تهديد السالح واعتبرت 
أن «هذا هو نقيض االنتخابات 
احلرة النزيهة. وهذا هو نقيض 
السالم. إنه سالم يتم إمالؤه، 

إنه سالم مفروض».
اخلطــوة  علــى  وردا 
الروسية، قال املتحدث باسم 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي إنه دعا إلى عقد 
اجتمــاع طــارئ لكبــار قادة 

من مواصلة التقدم. وقال: «ال 
ميكن ألوكرانيا أن تتسامح مع 
أي محاوالت روسية النتزاع 

أي جزء من أرضنا».
التهديــدات  ان  ويبــدو 
الصادرة عن كبار املسؤولني 
الروس لم تنجح في منع تقدم 
القوات األوكرانية التي تشن 
حملة مضادة واسعة النطاق، 
متكنــت خاللهــا مــن إجبــار 
اجلنود الروس على التراجع 
في الشرق بينما تقترب أكثر 
فأكثر من مدينة ليمان التابعة 
ملنطقة دونيتسك والتي حاربت 
قوات موسكو ألسابيع من أجل 

السيطرة عليها بالكامل.
ويتقدم اجليش األوكراني 
خصوصا في منطقة خاركيف 
شــرقا ويســتعيد أراضي في 
دونيتســك، فــي حني يشــير 
مراقبون عســكريون إلى أنه 

يقترب من استعادة ليمان.
علــى جبهة الطاقــة، التي 
تشهد تصاعدا مماثال للتوتر 
بني روســيا والغــرب، رصد 
تسرب للغاز في موقع رابع من 
أنابيب «نورد سترمي» في بحر 
البلطيق أمس، وســط تبادل 
لالتهامات بني روسيا والدول 
الغربية. وكشف خفر السواحل 
السويديون عن التسرب الرابع 
في اجلانب السويدي ليضاف 
إلى تسربات في ٣ مواقع أخرى 
سبق أن كشف عنها في خطي 

أنتونــي بلينكــن  األميركــي 
روســيا بـــ «االســتيالء على 
أراض» فــي أوكرانيا، وتعهد 
مجددا أن الواليات املتحدة لن 
تعترف قط بضم موسكو لتلك 
املناطق. وقال في بيان «متثل 
استفتاءات الكرملني الصورية 
محاولة عقيمة للتغطية على 
ما يرقى إلى محاولة إضافية 
لالســتيالء علــى أراض فــي 
أوكرانيا». كذلك أدانت وزيرة 
اخلارجيــة األملانيــة أنالينــا 

اجليش واألمن اليوم أيضا.
وكتــب املتحدث ســيرغي 
نيكيفورف على موقع فيسبوك 
«دعا الرئيس زيلينسكي إلى 
اجتماع طــارئ ملجلس األمن 
القومي والدفاع في أوكرانيا». 
واعتبــر زيلينســكي أن 
الرد الغربي الوحيد املناسب 
ســيكون عبــر فــرض مزيد 
مــن العقوبــات على روســيا 
وتزويــد القــوات األوكرانية 
مبزيــد من األســلحة لتتمكن 

نورد سترمي ١ و٢ «أحدها في 
اجلانب السويدي أيضا واثنان 
منها فــي موقعني في اجلانب 

الدمناركي».
من جهته، ندد حلف شمال 
األطلســي «الناتــو» بأعمــال 
التخريب «املتعمدة واملتهورة 
وغير املســؤولة» على خطي 
األنابيــب، مشــيرا إلــى أنــه 
ســيدافع عن نفســه ضد أي 
هجمات على منشآته احليوية.

في املقابل، أعلن «الكرملني» 
أنه يشتبه في «ضلوع» دولة 
أجنبية في تسرب الغاز، لكن 
من دون تسمية دولة محددة.

وقال املتحدث باسم «الكرملني» 
دميتري بيسكوف للصحافة 
«من الصعب جــدا تصور أن 
يحصل عمل إرهابي كهذا من 
دون ضلــوع دولة ما»، داعيا 
من جديد إلى إجراء «حتقيق 
عاجل». وبعدما وجهت إليها 
أصابع االتهــام إثر التخريب 
املفترض خلطي أنابيب نورد 
سترمي، شنت موسكو هجوما 
مضادا معتبــرة أن االتهامات 
«غبيــة وســخيفة». وألقــت 
باللــوم ضمنيا على الواليات 
البيت األبيض  املتحــدة.ورد 
قائال إنه «من السخف» التلميح 
إلى أن الواليــات املتحدة من 
املمكن أن تكون قد ارتكبت هذه 
األعمال التخريبية، منددا بنشر 

روسيا «معلومات مضللة».

الرئيس الروسي    وّقع مرسومًا باالعتراف باستقالل منطقتي خيرسون وزابوريجيا  .. وبايدن: لن نعترف «أبدًا.. أبدًا.. أبدًا» باالستفتاءات الصورية لـ «الكرملني»

جنود أوكرانيون على عربة قتال مشاة في كراماتورسك شرق أوكرانيا   (أ.ف.پ)

بالتزامن تقريبا، بعدما أعلنت 
املناطق األربع أن سكانها أيدوا 
باإلجماع اخلطــوة، في إطار 
استفتاءات نظمت على عجل 
واعتبرتها كييڤ والغرب غير 

قانونية ومزورة وباطلة.
من جهته، اعتبر الرئيس 
الروســي أن انهيــار االحتــاد 
السوفييتي يقف وراء النزاعات 
التي تشهدها دول كانت ضمن 
جمهورياته، من بينها أوكرانيا.
وقال بوتني خالل اجتماع 
أجهــزة  قــادة  مــع  متلفــز 
اســتخبارات دول سوفييتية 
ســابقة «يكفي النظــر إلى ما 
يحصــل حاليــا بني روســيا 
وأوكرانيــا ومــا يحصل عند 
حدود دول أخرى ضمن رابطة 
الدول املستقلة. كل ذلك بالطبع 
هــو نتيجــة انهيــار االحتاد 

السوفييتي».
واتهم الغرب باالســتعداد 
إلثارة «ثورات ملونة» و«حمام 
دم» في أي بلد، دون أن يذكر 
أي دولة باالســم. في املقابل، 
صرح األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش امس أمام 
الصحافيني بأن ضم روســيا 
مناطــق أوكرانية «ال مكان له 

في العالم املعاصر».
الرئيس  أكــد  من جهتــه، 
األميركي جــو بايدن امس أن 
الواليــات املتحدة لن تعترف 
أبــدا» بنتائــج  أبــدا،  «أبــدا، 

هاريس من املنطقة احلدودية بني الكوريتني: 
التزام واشنطن «ثابت» للدفاع عن سيئول

عواصم- وكاالت: اختتمت نائبة الرئيس 
األميركي كاماال هاريس امس زيارتها إلى 
كوريا اجلنوبية الهادفة إلى تعزيز حتالف 
واشنطن مع سيئول، وتوازيا أجرت كوريا 
الشــمالية جتارب صاروخية قبل وصول 

هاريس وبعد مغادرتها.
وأعلــن اجليش في ســيئول أن بيونغ 
يانغ أطلقت «صاروخني باليستيني قصيري 
املدى من مقاطعة سونشــون في محافظة 
بيونغان اجلنوبية»، بعد فترة وجيزة من 

مغادرة املسؤولة األميركية.
وفي األيام التي سبقت وصول هاريس 
أجــرت كوريا الشــمالية عمليتــي إطالق 
لصواريخ باليستية في استكمال لسلسلة 
اختبارات لألســلحة بلغت عددا قياســيا 

العام احلالي.
وخالل زيارتها إلــى كوريا اجلنوبية، 
توجهــت هاريس إلــى احلدود الشــديدة 
التحصــني بــني البلديــن وذلك فــي إطار 
جولــة هدفت إلى تعزيــز التحالف األمني 

بني واشنطن وسيئول.
ومــن نقطة مراقبة تقــع على تل مطل 
على كوريا الشمالية، متكنت نائبة الرئيس 
األميركي مــن مراقبة احلدود باســتخدام 

مناظير.

وفي تصريحات أدلــت بها في املنطقة 
منزوعة الســالح، شددت هاريس على أن 
التزام الواليات املتحدة بالدفاع عن كوريا 
اجلنوبيــة «ثابــت»، مضيفــة أن البلدين 
احلليفــني «متوافقــان» فــي ردهمــا على 
التهديدات املتزايدة لبرامج كوريا الشمالية 

لألسلحة.
وأكدت أن واشــنطن وسيئول يرغبان 
في «نزع كامل للســالح النووي في شبه 
اجلزيرة الكورية»، لكنهما «على استعداد 

ملواجهة أي احتمال».
وزارت نائبة الرئيــس األميركي قرية 
«بامنونغوم» التي وقعت فيها الهدنة في 
املنطقة املنزوعة الســالح التي تفصل بني 
الكوريتــني، حيث عقــد الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب لقاء مع الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون في ٢٠١٩.
وأجرت نائبة الرئيس األميركي محادثات 
مع الرئيس الكوري اجلنوبي يون سوك-

يول الذي تســلم مهامه فــي مايو املاضي 
طغت عليها القضايا األمنية.

كذلك التقت هاريس مع من يطلق عليهن 
البيت األبيض اســم «القيادات النســائية 
املبتكرة» في كوريا اجلنوبية ملناقشة قضايا 

متعلقة باملساواة بني اجلنسني.

(أ.ف.پ) كاماال هاريس خالل زيارتها املنطقة احلدودية منزوعة السالح الفاصلة بني الكوريتني أمس  

أول اختبار ملاكرون منذ إعادة انتخابه..
إضراب عام لرفع األجور ورفض تعديل «التقاعد»

باريس - وكاالت: تسبب إضراب دعت إليه 
نقابات عمالية فرنسية للمطالبة بالزيادة في 
األجور واحتجاجا على قرار الرئيس إميانويل 
ماكرون رفع سن التقاعد، بإرباك حركة النقل، 
خاصة فــي العاصمة باريس، وضعف قدرة 
شــبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا 
عددا قياسيا من حاالت التوقف في املفاعالت 
النووية. وكان ماكرون قد شدد خالل حملته 
االنتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 
٦٢ إلــى ٦٤ أو ٦٥ عامــا، معتبــرا أن النظام 
املعمول به حاليا غير قابل لالســتمرار، ألن 
الناس يعيشــون لفتــرات أطول، األمر الذي 
تعارضه نسبة كبيرة من املواطنني الفرنسيني 
ويشكل أول مواجهة له منذ اعادة انتخابه.

ودعــت النقابــات إلــى اإلضــراب علــى 
مســتوى البالد اخلميــس، للمطالبة بزيادة 
األجور ملواجهة التضخم املتصاعد. ويعتبر 
اإلضراب الذي يستمر ليوم واحد فقط، اختبارا 
لقــدرة النقابات على حشــد الدعم ومقياس 
لالضطرابــات االجتماعيــة احملتملة، إذ قرر 
الرئيس ماكــرون أن ميضي قدما في خطط 

إصالح نظام معاشات التقاعد.

وإلى جانب اإلرباك في حركة النقل، تسبب 
اإلضــراب فــي زعزعة قطــاع الطاقة بعد ان 
انضم العاملون في قطاع الطاقة النووية إليه. 
وأظهــرت بيانــات مــن شــركة الكهرباء 
الفرنســية «إي.دي.إف» أن اإلضراب خفض 
توليد الطاقــة النووية مبقدار ٣٫٣ غيغاوط 
صباحا، كما خفض انتاج الطاقة الكهرومائية 

مبقدار ٦١٠ ميغاواط.
وقال فيليب مارتينيز رئيس االحتاد العام 
للعمل الذي قاد االحتجاجات لتلفزيون فرانس 
٢ «بالنســبة لنــا هذه نقطة انطــالق، بداية 
حركة». وجتنب االحتاد الدميوقراطي الفرنسي 
للعمل، األكثر اعتداال، الدعوة إلى اإلضراب، 
لكن رئيسه لوران بيرجيه وعد باحتجاجات 
في الشوارع في وقت الحق من هذا العام إذا 
أجرت احلكومة إصالحات كبيرة وســريعة 

جدا ملعاشات التقاعد.
وتفرض أزمة تكلفة املعيشــة في أوروبا 
ضغوطا متزايدة على تضخم األجور إذ تواجه 
الشــركات اخلاصة والعامة في أنحاء القارة 
مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع 

األسعار.

إدانات دولية للهجمات اإليرانية املتواصلة على كردستان العراق
عواصم - وكاالت: توالت اإلدانات 
اإلقليمية والدولية للهجمات اإليرانية 
التي تستهدف إقليم كردستان شمالي 
العراق، والتي تنتهك سيادته وتهدد أمن 
املنطقة واستقرارها، فيما تواصلت هذه 
الضربات لليوم الثاني على التوالي.

وأدان األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف احلجرف، 
الهجمات اإليرانية، مؤكدا رفض املجلس 
لكل ما من شأنه املساس بسيادة العراق 

وأمنه واستقراره.
وذكــرت وكالة األنباء الســعودية 
«واس» أن ذلــك جاء خالل اســتقبال 
احلجــرف امس ســفير العــراق لدى 

الرياض د.عبدالستار اجلنابي.
وأعربت اململكة العربية السعودية 
عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجمات 
اإليرانية التي استهدفت إقليم كردستان 
العراق وتسببت في مقتل وإصابة عدد 

من األبرياء.
وأكــدت اخلارجية الســعودية في 
بيــان أوردتــه وكالــة «واس» رفض 
اململكة التام جلميــع االعتداءات التي 
تهدد أمن واســتقرار العراق، مشددة 
على أهمية وقوف املجتمع الدولي أمام 

كافة االنتهاكات اإليرانية التي تخالف 
القوانني واملواثيق واألعراف الدولية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي 
اململكة ومواســاتها حلكومة وشــعب 
العراق. كمــا أدانت مملكــة البحرين 
تلك الهجمــات، مؤكدة تضامنها التام 
مع العراق ودعمهــا جلهود احملافظة 
على أمنه واستقراره ووحدته وسالمة 
أراضيــه، معربة اســتنكار أي اعتداء 
على ســيادته أو تهديد لسالمة جميع 
أبنائه، وذلك بحســب بيان صادر عن 

وزارة اخلارجية البحرينية.
وفي سياق متصل، أدان األمني العام 
للجامعــة العربيــة أحمد أبــو الغيط 
القصــف الصاروخــي اإليرانــي الذي 
استهدف عدة مناطق بكردستان العراق، 
معربا عن الرفض الكامل لهذه االنتهاكات 
اإليرانية للســيادة العراقية، مشــددا 
علــى ضرورة احترام إيــران للقانون 
الدولي ومبادئ حسن اجلوار، وتوقفها 
عن استباحة العراق مبا يزعزع أمنه 

واستقراره.
وأدانت الواليات املتحدة بشدة هجوم 
إيران بالطائرات املسيرة والصواريخ 
على إقليم كردســتان العراق، مؤكدة 

مقتل أحد مواطنيها في الهجمات.
وجاء في بيان ملستشار األمن القومي 
األميركي جيك سوليفان: «إننا نقف مع 
قادة العراق في إقليم كردستان وبغداد 
فــي إدانة هذه االعتــداءات باعتبارها 

اعتداء على سيادة العراق وشعبه».
الواليــات  وأضــاف: «ســتواصل 
املتحدة متابعة العقوبات والوســائل 
األخرى لتعطيل أنشطة إيران املزعزعة 
لالستقرار في منطقة الشرق األوسط».
ودانت باريس الضربات اإليرانية 
العشوائية في كردستان العراق، وقالت 
اخلارجية الفرنسية في بيان: «تدين 
فرنسا الضربات الكثيفة التي تبنتها 
إيران ونفذت في إقليم كردستان املتمتع 
باحلكم الذاتي، في انتهاك صارخ لسيادة 
العــراق والقانون الدولي، مســتهدفة 

املدنيني بشكل عشوائي».
بــدوره، دعــا األمــني العــام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إيقاف 
التصعيد في إقليم كردستان واحترام 

سيادة العراق ووحدة أراضيه.
وطالب غوتيريش في بيان بوقف 
فوري للتصعيــد، وحث على احترام 
سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ 

عالقات حسن اجلوار.
أدانــت كل مــن منظمــة  كذلــك، 
«اليونيسيف» واملفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني وبعثة األمم 
املتحدة في العراق (يونامي)، الهجوم 
االيراني الذي جنم عنه خسائر خطيرة 
من بينها استهداف مدرسة في مخيم 
لالجئني اإليرانيني بإقليم كردســتان 
أسفر عن إصابة طفلني ومقتل امرأة.

في غضون ذلك، أعلنت اخلارجية 
العراقية امس استدعاء السفير اإليراني 
لدى بغداد وتســليمه مذكرة احتجاج 
شــديدة اللهجة. وقال املتحدث باسم 
الــوزارة أحمد الصحــاف - في بيان 
أوردته وكالة األنباء العراقية (واع) إنه 
مت استدعاء السفير اإليراني وتسليمه 
مذكرة احتجاج شــديدة اللهجة جراء 
عمليات القصف املستمرة على مناطق 

في إقليم كردستان العراق.
جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة 
فــي كردســتان العراق ارتفــاع أعداد 
ضحايــا القصف اإليرانــي الذي طال 
مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية 
باإلقليم إلى ما ال يقل عن ١٣ قتيال وأكثر 

من ٥٨ جريحا.

ارتفاع أعداد القتلى واجلرحى في اإلقليم

طهران حتمل على املشاهير مع استمرار التظاهرات
وبرلني تطالب بعقوبات أوروبية عليها بسبب القمع

عواصــم- وكاالت: كثفت 
أمــس الضغــوط على  إيران 
الصحافيني واملشــاهير على 
خلفية موجة من التظاهرات في 
البالد جراء وفاة الشابة مهسا 
أميني بعد أيام على توقيفها من 

جانب شرطة األخالق.
ســينمائيون  وأعــرب 
ورياضيــون وموســيقيون 
دعمهــم  عــن  وممثلــون 
لالحتجاجات وصوال إلى العبي 
منتخب إيران لكرة القدم الذين 
ارتدوا لباســا رياضيا أسود 
خــالل النشــيد الوطني قبل 
مباراتهم مع السنغال في ڤيينا.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة 
الرســمية  شــبه  «إيســنا» 
عــن محافظ طهران محســن 
منصــوري قولــه «ســنتخذ 
إجراءات ضد املشاهير الذين 
ســاهموا فــي تأجيــج أعمال 
الشغب». وحمل رئيس السلطة 
القضائية غالم حسني محسني 
على املشــاهير قائــال «أولئك 
الذيــن اشــتهروا بفضل دعم 
النظام خــالل األيام الصعاب 
انضمــوا إلى العــدو بدال من 
الوقوف إلى جانب الشــعب. 
وعلــى اجلميــع أن يــدرك أن 
عليــه أن يعــوض األضــرار 
املادية واملعنوية التي سببها 

للشعب اإليراني».
أما الرئيس اإليراني ابراهيم 
رئيسي فقد حذر من أنه رغم 
«األلــم واحلــزن» الناجمــني 
عن وفاة أميني، فإن «سالمة 
الناس خط أحمر للجمهورية 

واعتداءات جنسية على نساء 
مع «تعطيل متواصل ومتعمد 
لالنترنت والهواتف النقالة».
العامــة  وقالــت األمينــة 
للمنظمة أنييس كاالمار «قتل 
عشرات األشخاص بينهم أطفال 

وجرح املئات».
وأوردت وكالــة «فارس» 
لألنباء أن نحو ستني شخصا 
قتلوا منذ بدء التظاهرات التي 
أعقبت وفــاة أميني، في حني 
حتدثت منظمة «ايران هيومن 
رايتس» غير احلكومية والتي 
مقرها في اوسلو عن ٨٣ قتيال 

على األقل.

إليها  اجلمعيات واالنضمــام 
الــرأي والتعبيــر،  وحريــة 

خصوصا على اإلنترنت».
وأعلنت وزيرة اخلارجية 
االملانيــة أنالينــا بيربوك أن 
برلني تطالب بفرض عقوبات 
من جانب االحتــاد االوروبي 
على ايران، حيث يتم في شكل 
عنيف قمع تظاهرات أشعلتها 
وفاة الشابة مهسا أميني بعدما 

أوقفتها شرطة األخالق.
واعتبرت الوزيرة االملانية 
أن «الهراوات والغاز املســيل 
للدمــوع ليســت تعبيرا عن 
احلكم، إنها محض خوف يتم 
التعبيــر عنه عبر هذا العنف 

من جانب النظام» االيراني.
وتابعت «على الســلطات 
االيرانيــة أن تكــف فورا عن 
افعالهــا الوحشــية، ينبغــي 
كشف حقيقة وفاة العديد من 
املتظاهرين، وليس وفاة مهسا 

اميني فحسب».
إلى ذلك، نظمت تظاهرات 
تضامن مع النساء اإليرانيات 
في مناطق مختلفة من العالم 
ومن املقرر ان تنظم جتمعات 

في ٧٠ مدينة غدا.
ففي أفغانستان فرقت حركة 
طالبان جتمعا أمام سفارة إيران 
في كابول لنساء أفغانيات أتني 
دعما للمتظاهرات اإليرانيات. 
وأطلقت قوات «طالبان» النار 
فــي الهــواء وحاولــت ضرب 
البنادق  املتظاهرات بأعقــاب 
على مــا أفــاد صحافيون من 

وكالة فرانس برس.

في هــذه االثنــاء، طالبت 
أملانيا بفرض عقوبات أوروبية 
علــى إيــران، فيما اســتدعت 
طهران القائم باألعمال الفرنسي 
منــددة مبــا وصفتــه بتدخل 
باريس في الشؤون الداخلية 
اإليرانية بعدما دانت فرنســا 

القمع العنيف للتظاهرات.
ودعت اخلارجية الفرنسية 
فــي بيان أمــس األول «إيران 
إلى وضع حد للقمع الوحشي 
وإلى احترام تعهداتها الدولية 
على صعيد حقوق اإلنســان 
بشــكل كامــل، وإلــى ضمان 
حرية التجمع السلمي وإنشاء 

صورة عن ڤيديو للتظاهرات الطالبية التي خرجت في جنوب إيران أمس

االســالمية في إيران وال أحد 
مخول مخالفة القانون وإحداث 

فوضى».
جاء ذلك في وقت مت توقيف 
الصحافية نيلوفار حامدي من 
صحيفة «الشــرق» االيرانية 
التي توجهت إلى املستشــفى 
حيث كانت مهســا أميني في 
غيبوبة وســاهمت في نشــر 
قضيتهــا. وانتقــدت منظمة 
العفو الدولية جلوء قوات األمن 
للقوة والعنف الذي ال يرحم.

وذكرت املنظمة خصوصا 
اســتخدام الرصــاص احلــي 
وكريــات احلديــد والضــرب 

ملشاهدة الڤيديو


