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أدى صالة العيد بقاعدة كرري العسكرية
دقلو :الحوار هو المخرج الوحيد من األزمة التي تعيشها البالد

تصدر من اإلعالم اإللكتروني
بقوات الدعم السريع

أسبوعية متخصصة

نائب رئي�س جمل�س ال�سيادة ي�سجل
زيارة مل�سيد ال�شيخ الكبا�شي
سجل الفريق أول محمد حمدان دقلو ،نائب رئيس
مجلس السيادة ،زيارة للخليفة الشيخ عبد الوهاب
الكباشي ،خليفة الشيخ إبراهيم الكباشي بمسيده
شمال بحري.
وتأتي زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة
ملسيد الكباشي ،في إطار زياراته االجتماعية لتقديم
تهاني عيد الفطر املبارك ،لرموز وقيادات املجتمع.
وكان في استقبال الفريق أول دقلو عدد كبير من
املشايخ واملريدين وأهالي املنطقة.
وش��ك��ر الشيخ الكباشي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال الـله أن يعود العيد
السيادة على الزيارة ،سائ ً
والسودان أكثر أمن ًا واستقرار ًا ورخاءً.

وايل �شمال دارفور :جُ هود قوات
الدعم ال�سريع ال ينكرها �إال مكابر
استقبل قائد الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد
جدو حمدان أبو نشوك برئاسة القطاع بالفاشر ،وفدا
برئاسة والي الوالية نمر محمد عبد الرحمن وأعضاء
الحكومة ولجنة األمن بالوالية وقدم الوفد تهاني عيد
الفطر املبارك لقوات الدعم السريع.
وأش��اد نمر محمد عبد الرحمن بحفاوة االستقبال
وكرم الضيافة ،مثمن ًا جهود قوات الدعم السريع في
استتباب األمن واالستقرار داخل الوالية بجانب حراسة
الحدود ومكافحة الجريمة العابرة ،مضيف ًا أنها قوات
ذات جهود كبيرة وظاهرة ال ينكرها إال مكابر.
ودعا نمر األجهزة األمنية بالوالية للتعاون والترابط
والتنسيق م��ن أج��ل الحفاظ على سالمة املواطنني
تحسن األوضاع األمنية بطريق
وممتلكاتهم ،مشير ًا إلى ُّ
(الفاشر  -نياال) عقب انتشار أطواف وارتكازات قوات
الدعم السريع على طول الطريق ،ما أسهم في الحد
من عمليات النهب والتفلت .من جانبه ،رحب العميد
جدو حمدان بالوفد الزائر ،مؤكد ًا على أهمية التواصل
االجتماعي بني القوات النظامية وحكومة الوالية ،مهنئ ًا
جميع األمة اإلسالمية بعيد الفطر املبارك ،متمني ًا أن
يعم السلم واألمن والسالم واالستقرار كل أرجاء الوطن
وإقليم دارفور على وجه الخصوص.

هنّأ نائب رئيس مجلس
السيادة ،قائد قوات الدعم
السريع الفريق أول محمد
ح��م��دان دق��ل��و ،الشعب
السوداني داخ��ل الوطن
وخ��ارج��ه وجميع األم��ة
اإلس�لام��ي��ة بعيد الفطر
املبارك ،كما حيا سيادته
جنود ال��ق��وات الشرفاء
امل���راب���ط�ي�ن ب��ك��ل ب��ق��اع
ال��وط��ن ي���ؤدون واجبهم
املقدس في حماية الوطن
وحدوده من املتربصني.
ودع�����ا ال���ف���ري���ق أول
محمد حمدان دقلو خالل
مخاطبته ،ضباط وضباط
صف وجنود قوات الدعم
ال��س��ري��ع ب��ق��اع��دة ك��رري
العسكرية بمناسبة حلول
عيد الفطر امل��ب��ارك ،دعا
الشعب السوداني للبُعد
ع��ن ك��ل أش��ك��ال الفرقة
والشتات ونبذ القبلية
والعُ نصرية والجهوية
وااله������ت������داء ب��ال��ع��ب��ر
والدروس ووصايا الرسول
الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم للمُ حافظة على
وحد ًا مُ تماسكاً.
الوطن مُ ّ
وقال نائب رئيس مجلس السيادة ،إن مظاهر التنافر
واالختالف والتشتت التي يعانيها السودان تحتاج الى
وقفة صادقة ومراجعة النفس وامل��واق��ف والتفكير في
املصالح الوطنية بعيد ًا عن التحزب والقبلية أو الجهة
ليكون شعارنا (علم السودان) ،الفت ًا الى ضرورة أن يكون
وقوي للحكماء والعقالء من أبناء السودان
ٌّ
هناك دو ٌر واضحٌ

دائرة الإعالم تنفي ت�صريح ًا من�سوب ًا
لقائد ثاين قوات الدعم ال�سريع

متحرك ع�سكري �إىل واليات دارفور

أعلن قائد قواتالدعم السريع قطاعات كردفان العميد
آدم أبو شنب حمدين ،عن اكتمال كافة الترتيبات للدفع
بمتحرك عسكري إل��ى والي��ات دارف���ور دعم ًا لعملية
استتباب األمن وفرض هيبة الدولة واملُساهمة مع القوات
النظامية األخرى في نشر األمن والسالم واالستقرار.

لجمع الصف الوطني تحت شعار (السودان يسعنا جميعاً).
وعبّر دقلو عن أمله للظروف القاسية التي يعانيها الشعب
السوداني بسبب الضائقة االقتصادية التي تعانيها البالد،
وأردف «لكننا نستبشر خير ًا وما بعد الضيق إال الفرج»،
مراهن ًا على ق��درات وعقول الشباب والخبراء لتطوير
إمكانات البالد التي وصفها بالهائلة للتعافي من هذه األزمة.
وأش��ار دقلو إل��ى ض��رورة تكامل الجهود بني القوات
النظامية وامل��واط��ن للتغلب على املظاهر السالبة التي
أفرزتها تداعيات األزمة االقتصادية ،مبين ًا أنهم يعملون

ال ونهار ًا للقضاء عليها.
لي ً
وج��دّد دقلو الدعوة لكل أهل السودان
��ص��وص لنبذ
ال��خ ُ
ُ
ودارف�����ور ع��ل��ى وج���ه
الخالفات ومُ حاربة مُ ثيري الفنت والنعرات
القبلية وتحكيم صوت العقل واالحتكام
لسلطة ال��ق��ان��ون والتقاليد واألع���راف
امل��وروث��ة ،مُ طالب ًا أجهزة ال��دول��ة للقيام
ال ورد الحقوق ورفع الظلم
بواجبها كام ً
ومُ عاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز حدوده.
وأكّ ���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس السيادة
أنّ املخرج الوحيد من األزم��ة السياسية
التي تعيشها البالد هو (الحوار) و(ال
بديل للحوار إال الحوار) ،واضاف قائالً:
«إننا ق��ادرون على تجاوز املصاعب كافة
بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة
والوضوح والصدق والعدل ،والذي يرتكز
على املبادئ الوطنية الراسخة والبُعد عن
األجندة وحب النفس ،وأضاف :الفرصة
أمامنا كبيرة أن نعمل جميع ًا على تحقيق
شعار الثورة (حرية ..سالم وعدالة) ،مبين ًا
أن هناك فرصة حقيقية أمامنا لتحقيق
طموحات شباب هذا البلد الذين يحلمون
بوطن مُ ختلف ويجب أن نعمل مع ًا لتحقيق
هذه الطموحات» ،مشير ًا الى أن املستقبل
لنا ،وم��ش��وار امليل يبدأ بخطوة ،وقال
«ننحني تقدير ًا واحترام ًا للشعب السوداني
تحمل الصعاب ألنه يستحق األفضل.
على ُّ
وج��دّد دقلو التحية للجنود املنتشرين في كل البقاع
والذين أدركهم العيد بعيد ًا عن أسرهم وأوالده��م ،مؤكد ًا
احترامهم لتلك الواجبات وتقديرها ،داعي ًا لهم بالتوفيق
وال��س��داد ف��ي الحل وال��ت��رح��ال على ال��ح��دود والخنادق
والصحاري واألري��اف لتأمني الطرق واملمتلكات العامّ ة
الجهود ملُجابهة التحديات
والخاصة ،وطالبهم بمضاعفة ُ
ّ
الكثيرة التي أمامنا.

وايل و�سط دارفور املكلف ميتدح جهود قيادة الدعم
ال�سريع يف �إحالل ال�سالم بالبالد
امتدح وال��ي والي��ة وسط دارف��ور املكلف األستاذ سعد
آدم بابكر ،جهود نائب رئيس مجلس السيادة االنتقالي
قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو
في ملف السالم الذي تحقق بجوبا وحمايته ،وثمّ ن سعد
لدى زيارته برفقة أعضاء حكومته ولجنة أمن الوالية لقيادة
الدعم السريع قطاع وسط دارفور ضمن زياراته للمؤسسات
األمنية واملرافق الخدمية لتقديم املعايدات والوقوف على
األوضاع فيها ،ثمّ ن دور قوات الدعم السريع وما تبذله من
جهد في شتى املجاالت ،وقال إن التنسيق املُحكم بني قوات
الدعم السريع والقوات األمنية بالوالية أدّى ملزيد من األمن
واالستقرار بوالية وسط دارف��ور ،مشير ًا إلى أنّ املسيرة

املوقع الإلكرتوينwww.rsf.gov.sd :

مازالت ماضية تتطلب تقديم املزيد من أجل تقدم البالد
ونهضتها.
من جانبه ،قدم قائد الفرقة ( )٢١مشاة زالنجي اللواء
الركن حمد النيل عبد الرحمن ،التهنئة لضباط وضباط
ال الـله تعالى أن
صف وجنود قوات الدعم السريع ،سائ ً
يوفق الجميع لخدمة العباد والبالد.
إلى ذلكَ ،ش َك َر ممثل قائد الدعم السريع قطاع وسط دارفور
املقدم األمني التيجاني ،والي الوالية وأعضاء حكومته على
زيارتهم وتفقُّدههم ألوضاع القوات وتقديم التهنئة ،مُ علن ًا
جاهزية قوات الدعم السريع لتقديم كل ما بوسعها لخدمة
الوطن وأمنه واستقراره.

ن�����ف�����ت
دائ������������رة
اإلع�����ل����ام
ب�����ق�����وات
ال������دع������م
ال���س���ري���ع،
م����ا يُ���ث���ار
ب���م���واق���ع
ال��ت��واص��ل
االجتماعي
م�����������������ن
تصر يحا ت
م��ن��س��وب��ه
لقائد ثاني
قوات الدعم
ال���س���ري���ع
ال����ف����ري����ق
عبد الرحيم
حمدان.
وأكدت دائرة اإلعالم أنّ ما ت ّم تداوله شائعة تهدف
لزعزعة الثقة وض��رب النسيج االجتماعي ،مشير ًة
إلى إسهام الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو في كافة
املجاالت األمنية واملُجتمعية وتنفيذ املُصالحات القبلية
بواليات السودان املختلفة.
وج����دّدت دائ���رة اإلع��ل�ام ،التأكيد على أن ق��وات
الدعم السريع ستظل مضطلعة بدورها في حفظ أمن
واستقرار البالد.

صفحاتنا املعتمدة عىل مواقع التواصل االجتامعي باسم (قوات الدعم ال�سريع  -الإعالم الإلكرتوين)

