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 نشرة صحفية

  إهانة ونهب سائق بواسطة مجموعة مسلحة بالقرب من مدينة كالوقي، السودان

 

 (سائق شاحنة)إبراهيم سليمان كنداجي / ، مجموعة من المسلحين يضعون أقنعة بالوجه تضرب وتنهب السيد2021في الثامن من يناير 

دون بالغ بالحادث لدي شرطة كالوقي ولكن لم . . هاتفه الزكي ومبلػ من المال تحت تهديد السالح وذلك في الطريق مابين تالودي وكالوقي

 . تجري التحقيقات الالزمة

إبراهيم سليمان كنداجي يقود شاحنة تجارية مسافراً من منجم التقولة إلي مدينة أبوجبيهه، تعطلت شاحنته عند / ، كان السيد2020 يناير 8في 

ؼادر الركاب الذين كانوا علي ظهر شاحنته بسيارات أخرى كانت عابرة كما ذهب المساعد إلحضار اإلسبيرات المطلوبة . نقطة بقردود تورو

إبراهيم في اإلنتظار ظهر له أربعة مسلحين يضعون أقنعة بوجوههم / وبينما السيد. إلصالح العطب وترك السائق لوحده في حراسة الشاحنة

الحقاً بعد أن أصلح العطب وتحرك . الزكي وما يحمله من مال تحت تهديد السالح/ الهراوات ونهبوا هاتفه المحمول/ وقاموا بضربه بالعصي

بشاحنته ووصل مدينة كالوقي، دون بالغ بالحادث لدي شرطة مدينة كالوقي ولكن لم تجري الشرطة التحقيقات الالزمة  (إبراهيم/ السيد)السائق 

 .في سبيل القبض علي الجناة

والية جنوب / مدينة كالوقي هي عاصمة محلية قدير بجبال النوبة.  عاماً 40إبراهيم سليمان كنداجي هو سائق شاحنة ويبلػ من العمر / السيد

تالودي و / منجم التقولة هو منجم للذهب بمحلية تالودي وقردود تورو هو منطقة تؽطيها الؽابات وتقع في الطريق مابين منجم التقولة. كردفان

 . مدينة كالوقي ومنها لمدينة أبوجبيهه

 :باآلتي HUDO تنادىالمواطنين بمناطق الصراع، و/ علي أوضاع المدنيين الشديد قلقها عن HUDOتعرب 

 الحكومة السودانية علي المستوي الوالئي والمركزي بضرورة اإلسراع في التحقيق ومعالجة المسألة األمنية بوالية جنوب كردفان /

 .جبال النوبة

 الحكومة السودانية بضرورة التأكد من قيام الشرطة بدورها بمسئولية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. 

 الحكومة السودانية بضرورة ضمان سالمة وحماية المواطنين بمناطق الصراع. 

 ؼير المرخصة لدي العامة/ الحكومة السودانية بضرورة حل ونزع سالح المليشيات الحكومية كما نزع األسلحة ؼير المقننة. 

 :إنتهي
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