
У Москви ухапшено око сто присталица Алексеја Наваљног; Скупови подршке Наваљном широм Русије; Ројтерс: Широм Русије ухапшено око 1.090 људи
субота, 23 јануар 2021 15:18

МОСКВА - Јулија Наваљни, супруга ухапшеног руског опозиционара Алексеја Нављног,
приведена је данас јер је учествовала на неодобреном скупу у Москви, објавила је она на
свом Инстаграм налогу са фотографијом из полицијског комбија.

  

Репортери Спутњика са лица места пренели су да су неки учесници протеста почели да
бацају пластичне флаше на полицајце и да је због тога дошло до сукоба, а неколико
особа је задобило повреде.

  

  

На скупу, према подацима полиције, учествује око 4.000 људи.

  

Скуп су организовале присталице Наваљног због његовог хапшења по повратку у Русију
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из Немачке где се лечио од наводног тровања, преноси Спутњик.

  

На протестима подршке Наваљном ухапшено 1.090 људи

  

У центру Москве окупило се данас више од 40.000 људи у знак подршке ухапшеном
опозиционом лидеру Алексеју Наваљном, јавља Ројтерс.

  

Протести, које руске власти нису одобриле, били су организовани широм Русије, а у
извештају Ројтерса се наводи да је ухапшено око 1.090 људи, међу којима и Љубов
Собољ, блиска сарадница Наваљног и чланица његовог адвокатског тима.

  

Руска полиција хапси демонстранте на истоку земље који траже пуштање из затвора
руског опозиционог лидера Алексеја Наваљног, а масовнији скупови, које власт није
одобрила, очекују се касније у суботу у Москви и другим већим градовима, преноси АП.
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Невладина организација ОВД-Инфо која прати политичка хапшења саопштила је да је
најмање 48 људи приведено у више градова, укључујући Владивосток и Хабаровск, а
организатори демонстрација у Владивостоку рекли су да је око 3.000 људи изашло на
тамошњи протест, наводи агенција.

  

АП оцењује да ће излазност вероватно бити много већа на поподневном скупу
планираном за Москву, на који су градске власти упозориле људе и позвале их да не
присуствују.

  

МОСКВА – Услуге мобилних оператера као и интернета у Русији данас су биле
прекинуте, саопштио је сајт довндетецтор.ру у тренутку док полиција сузбија
забрањене демонстрације на којима се тражи пуштање из затвора руског
опозиционог лидера Алексеја Наваљног.

  

Ројтерс јавља да је преко 200 демонстраната приведено на руском далеком истоку и у
Сибиру, а невладина организација ОВД-Инфо која прати политичка хапшења саопштила
је да је најмање 48 људи приведено на данашњим протестима у више градова,
укључујући Владивосток и Хабаровск.
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  Организатори демонстрација у Владивостоку рекли су да је око 3.000 људи изашло натамошњи протест, пренео је АП, који оцењује да ће на поподневном скупу који треба дасе одржи у Москви бити још више учесника.  Поруке присталица Наваљног са позивима на протесте у неколико десетина градоваширом Русије преплавиле су ових дана друштвене медије, преноси Ројтерс и наводи даполиција омета мобилне услуге како би демонстрантима отежале међусобнукомуникацију и дељење видео записа на мрежи.  Московска полиција је у четвртак ухапсила троје најважнијих сарадника Наваљног, одкојих су двоје касније затворени на девет и 10 дана, јавља Танјуг.  Наваљни, који је најистакнутији политички противник руског председника ВладимираПутина, ухапшен је 17. јануара када се из Немачке вратио у Москву, где је провео петмесеци опорављајући се од, како се сумња, тровања нервним агенсима за које он кривиКремљ.  Власти кажу да је он боравком у Немачкој прекршио условну казну по кривичној пресуди,у случају за који Наваљни каже да је противзаконит, па ће почетком фебруара судодлучивати да ли ће издржавати казну од 3 и по године.  У Москви ухапшено сто особа  МОСКВА – Руска полиција привела је данас најмање 100 људи у центру Москве, међукојима и Љубов Собољ, блиску сарадницу и једног од адвоката затвореног опозиционоглидера Алексеја Наваљног, наводи агенција Ројтерс позивајући се на изјаве сведокауочи почетка протеста којим се даје подршка руском опозиционару који је у затвору.  Агенција преноси да је руска полиција саопштила да данашњи протести који опозицијаорганизује широм земље нису дозвољени и да је већ привела више од 350 људи, преносиТанјуг.  Ројтерс јавља да је преко 200 демонстраната приведено на руском далеком истоку и уСибиру, а невладина организација ОВД-Инфо која прати политичка хапшења саопштилаје да је најмање 48 људи приведено на данашњим протестима у више градова,укључујући Владивосток и Хабаровск.  (Политика)  
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