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العراق: قتيالن وعشرات الجرحى خالل عمليات
قمع للمحتجين وسط بغداد

منذ 9 ساعات

بغداد ـ «القدس العربي»: سقط قتيالن وأصيب العشرات جراء صداماٍت اندلعت ليلة األحد/

اإلثن�، � ساحتي التحر�ر والط�ان، وسط العاصمة العراقية بغداد، ب� املتظاهر�ن وقوات

األمن، بعد أن استخدمت األخ�ة الرصاص الحّي وقنابل الغاز املسيل للدموع لتفر�ق الجموع

املحتجة ع� تردي واقع تجهيز الطاقة الكهربائية � مناطق العاصمة، ومحافظات البالد

األخرى.

وشّيع عشرات املحتج� رفاقهم الذين سقطوا �

اشتباكات «الليلة الدامية»، وهم كل من مهدي

النحات، ولطيف سلمان.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة

(صحافية وشهود)، ان قوات األمن رّدت ع� املحتج� � ساحة التحر�ر، نواة الحراك

االحتجاجي � العراق، وساحة الط�ان (شرقي ميدان التحر�ر)، باستخدام الرصاص الحّي

شجب أممي ودعوات

للتحقيق… والحكومة تنتقد

«استفزاز قوات األمن»
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مشرق ريسان

كلمات مفتاحية

وقنابل الغاز املسيل للدموع.

وع�ت مفوضية حقوق اإلنسان عن أسفها تجاه أحداث ساحة التحر�ر، فيما طالبت بفتح

تحقيق عاجل � مالبساتها.

وأكدت املفوضية � بيان صحا� أمس، أن «فرقها تواصل الرصد � التظاهرات � بغداد وباقي

املحافظات».

وع�ت عن «قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصاب� ب� املتظاهر�ن، إضافة إ� سقوط

عدد من املصاب� � القوات األمنية نتيجة للمصادمات ب� القوات األمنية واملتظاهر�ن � ساحة

التحر�ر، نتيجة لقيام القوات األمنية باستخدام الرصاص الحي واملطاطي والصجم (كرات

حديدية تستخدم كذخ�ة لبنادق الصيد) والغازات املسيلة للدموع».

وتعليقاً ع� ما شهده ميدان التحر�ر من «قّمٍع» للمحتج�، حّملت الحكومة العراقية برئاسة

مصطفى الكاظمي «جهات» لم تسّمها بـ«استفزاز» القوات األمنية، مجددة التزامها بحماية

املتظاهر�ن وفتح تحقيق بالحادث.

وشجبت بعثة األمم املتحدة � العراق «يونامي»، أعمال العنف والخسائر البشر�ة التي وقعت

� ساحة التحر�ر وسط بغداد.

ورحبت البعثة � بيان صحا� أمس بـ«التزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة»، مؤكدة أن

«العراقي� � وضع صعب وهم يواجهون تحديات عديدة، ويجب حماية حقهم � االحتجاج

السلمي دون قيد أو شرط».
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