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 نشرة صحفــية

  السودان-كادقلي / مقتل مزارع علي يد مجهولين بدمبا

. كادقلي/ نواي الجيلي نواي بواسطة أسرته في مزرعته بدمبا/ ، وجد جثمان السيد2020بتاريخ الخامس والعشرون من يونيو 

 . دون بالغ بالحادث ضد مجهول لدي شرطة كادقلي

نواي الجيلي نواي لمزرعته الكائنة بضاحية دمبا بكادقلي كما يفعل عادة في موسم / ، ذهب السيد2020 يونيو 24في صباح يوم 

 يونيو 25)في صباح اليوم التالي . الزراعة لفالحة أرضه، حيث يذهب صباحاً ويعود لمنزله مساًء، ولكن في هذا اليوم لم يعد لمنزله

أخذ الجحمان بواسطة زويه لمستشفي كادقلي حيث تم تشريح الجحمان . ذهب أفراد من أسرته لمزرعته بححاً عنه ليجدوو ممتووً  (2020

وري الجحمان بواسطة زويه بممابر كادقلي ودون بالغ ضد . طلمات في بطنه وصدرو (4)وأحبت التمرير سبب الوفاة إصابتة بأربعة 

. مجهول لدي مكتب شرطة كادقلي

و يوجد بكادقلي أي :  أحد الناشطين بمدينة كادقلي بأن من المرجح أن الجناة يتبعون لموات الدعم السريع لسببين، األولHUDOأفاد 

منذ بداية الموسم الزراعي، صرح العديد من أفراد الدعم السريع : حانياً . شخص مسلح بخالف األجهزة األمنية إو أفراد الدعم السريع

 .عدد من المزارعين في مزارعهم بواسطة الدعم السريع بأنهم لن يسمحوا بالزراعة في هذا العام، وحتي اآلن قتل 

دمبا هو أحد األحياء الطرفية بالجزء الشمالي الغربي لمدينة .  عاماً ويعمل مزارعاً 58نواي الجيلي نواي كان يبلػ من العمر / السيد

المرية التي تعرضت لهجوم الدعم السريع في ) كلم من وسط المدينة، وتعتبر الطرف األقرب لمرية البرداب 6كادقلي ويبعد حوالي 

 (  2020الشهر المنصرم مايو 

 األمنية بمناطق الصراع ألوضاع ل عن أسفها الشديد HUDOتعرب 

: باآلتي HUDOتنادى و

 علي المستوي الووئي والمركز بأن تجري تحميماً عاجالً في هذو الحالة  السودانيةحكومةال  

 جبال النوبة اإلهتمام الالزم/ الحكومة السودانية بأن تولي اإلنفالت األمني بجنوب كردفان. 

 الحكومة السودانية بأن تحرص علي ضمان فعالية حكم المانون مع ضرورة المبض علي الجناة وتمديمهم للعدالة. 

 الدعم السريع ونزع سالحه/ الحكومة السودانية بأن تعمل علي حل الدفاع الشعبي 

  hudo2009@gmail.com: لمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إلي: إنتهي
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