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في إطالق نار على معسكر ) 3(لقي شخص مصرعه وجرح : 'القدس العربي'الخرطوم 
وقالت بعثة حفظ السالم . بشمال دارفور' شنقلي طوباية'بالقرب من منطقة ) قارسيال(

مسلحًا أطلقو النار عشوائيًا على ) 30(في بيان لها أمس، أن حوالي ) يونميد(بدارفور 
. المعسكر، مما أدى إلحراق عدد من المنازل، قبل أن يفر الجناة إلى مكان مجهول

حسب البيان عن تعقب الجناة بمساعدة السلطات المحلية وتكوين لجنة ) يونميد(وكشفت 
للتحقيق في الحادث، وأشار البيان إلى هدوء األوضاع األمنية في دارفور بصورة عامة 

 .خالل المرحلة الفائتة، وقال اّن حوادث نهب متفرقة تحدث من حين آلخر
على ذات الصعيد اعتدت مجموعة مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع، على موكب 
الشيخ القوني محيي الدين في جنوب دارفور أمس، مما أسفر عن وفاته على الفور 

. وٕاصابة آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى ِعد الفرسان لتلقي العالج
وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية أمس، أّن مجموعة مسلحة إعترضت موكب 

الشيخ القوني محيي الدين أثناء سيره من منطقة ديري إلى قندي للمشاركة في مهرجان 
ختم القرآن الكريم، وأطلقت األعيرة النارية عشوائيًا مما أدى لوفاة الشيخ وٕاصابة سائق 

، بجانب قوات من الشرطة )فزعًا أهلياً (العربة بجروح خطيرة، فيما أرسلت سلطات المحلية 
 .الموّحدة واالحتياطي المركزي لمالحقة الجناة
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 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 
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القـــــذافي موضـــــوع تعليقـــــات ســـــاخرة       
 واشرطة مركبة على االنترنت

 رياضة
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النساء الليبيات ينخرطن في الثورة بدون 
 الخروج عن التقاليد

 

 

تضارب ا6نباء حول مكان وجود الين سكاف 
 زوجة ھنيبعل القذافي اللبنانية وعائلتھا
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