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قام بترحيلهم لمراكز االمتحانات وإعادهم لمناطقهم..

الدعم السريع يعيد األمل لـ ( )151من طالب الشهادة
بمناطق حركة عبد الواحد

تصدر من اإلعالم اإللكتروني
بقوات الدعم السريع

أسبوعية متخصصة
الدعم السريع تؤمن موسمي الزراعة
والحصاد بوسط دارفور

ف����ي مل���س���ة إن���س���ان���ي���ة وج����دت
استحسانا ك��ب��ي��را ،أدخ��ل��ت ق��وات
ال��دع��م ال��س��ري��ع ال��ف��رح ف��ي نفوس
ن��ح��و  200م��ن ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
الشهادة السودانية وأسرهم ،وذلك
بتمكينهم من الجلوس المتحانات
هذا العام ،حيث تم نقلهم بعربات
ال��ق��وات م��ن املناطق التي تسيطر
عليها حركة عبد الواحد بجبل مرة،
وذل���ك نسبة الن��ع��دام امل��واص�لات
وخطورة الطريق الرابط بني منطقة
(قورالنج بانج) مقر رئاسة الحركة
وم��راك��ز االمتحانات بمدينة كأس
بوالية جنوب دارف��ور ،بعد تنسيق
ومفاوضات أفضت لترحيل الطالب
ولحاقهم باالمتحانات بعد أن فقدوا
األمل.
ولم تكتف قوات الدعم السريع عبر
متحرك استباب األمن بمحليتي كاس
وشطاية بالترحيل ،بعد ان تقطعت
بالطالب السبل فقد تكفلت بإسكان
وإعاشة ( )151طالبا.

ا�ستجابة ملبادرة �أطلقها معلم ..

أكد قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور
العقيد حمدان ضيف اهلل استتباب األوض��اع األمنية
بالوالية بعد انتشار قوات الدعم السريع لتأمني موسم
الحصاد ال��زراع��ي وبسط األم��ن واالس��ت��ق��رار ومحاربة
الظواهر السالبة.
وق��ال العقيد حمدان ضيف اهلل في تصريح صحفي
عقب جولة ميدانية تفقد خاللها مناطق جلدو ودبة
نايره ووارنقا إن قيادة القطاع شكلت لجنة مشتركة من
املواطنني بمدينة جلدو ملساعدة القوات على أداء مهامها
املتمثل في حماية املواطنني وممتلكاتهم وموسم الحصاد
والثروة الحيوانية ومنع انتشار الحرائق والقطع الجائر
لألشجار.
وجدد سيادته جاهزية قوات الدعم السريع للحفاظ على
أمن واستقرار املواطنني والقضاء على الظواهر السالبة
وبسط هيبة الدولة في محليات الوالية املختلفة .

قائد املتحرك املقدم النور الدومة
قال إن عملية ترحيل الطالب جاءت
اس��ت��ج��اب�� ًة مل��ب��ادرة أطلقها أستاذ
األج��ي��ال مكاوي عيسى حمد الذي
يحظى بقبول من الجميع ،لترحيل
الطالب العالقني ،حيث تولى عملية
التنسيق بني الحركة والدعم السريع
الستالم الطالب في منطقة تفصل
القوات الحكومية والحركة.
وقطع ال��ط�لاب والطالبات وهم
يحملون أمتعتهم مسافة ست ساعات
سير ًا على األقدام للوصول إلى نقطة
االلتقاء (منطقة قُبو).
وأكد املقدم النور الدومة أن الفريق
أول محمد حمدان دقلو النائب األول
لرئيس مجلس السيادة االنتقالي،
قائد قوات الدعم السريع تابع بنفسه
كل مراحل عملية ترحيل طالب جبل
مرة ،موجه ًا بتوفير كل مستلزماتهم
من السكن واإلعاشة وتأمينهم حتى
عودتهم الى أهلهم.

فقد �أمل اللحاق باالمتحانات

من جهته قال مدير مدرسة قورالنج
بانج الثانوية األستاذ عبد الحليم عبد
اهلل آدم إنهم فقدوا األمل في إيصال
الطالب ملراكز االمتحانات لوال تدخل
ال��دع��م السريع ،نسبة لعدم وج��ود

مواصالت وان��ف��راط األم��ن بالطريق
الرابط بني جبل مرة ومدينة كأس.

عودة �ساملة بعد االمتحانات

وف��ور انتهاء امتحانات الشهادة
عمدت ذات القوات إلى إعادة الطالب

إل��ى مناطقهم الخاضعة لسيطرة
حركة تحرير السودان قيادة عبد
الواحد محمد نور.
وام��ت��دح مدير املرحلة األستاذ
ع��ب��د الحليم ع��ل��ي أح��م��د وال���ذي
رافق قوات الدعم السريع في رحلة

عودة الطالب ،امتدح جهود قوات
الدعم السريع التي لم تقتصر على
ترحيل طالب جبل مرة وتوفير كل
مستلزماتهم من السكن واإلعاشة
والعالج فحسب ،بل امتدت لسد
عجز موازنة امتحانات محلية كاس
والتي تجاوزت ال  %75من املوازنة
املرصودة ملراكز مدينة كاس والبالغ
ال عن تأمينها
عددها  16مركز ًا فض ً
لالمتحانات وتوفير وسائل الحركة
إلدارتها.

توجيهات قائد الدعم ال�سريع...

ق��ائ��د متحرك استتباب األم��ن
امل���ق���دم ال���ن���ور ال���دوم���ة ق����ال إن
ت��وج��ي��ه��ات ال��ف��ري��ق أول محمد
حمدان دقلو النائب األول ملجلس
ال��س��ي��ادة االنتقالي وق��ائ��د ق��وات
الدعم السريع ،أن نقوم بترحيل
ط�لاب جبل م��رة ( ذه��اب�� ًا وإياباً)
وتوفير كل مستلزماتهم من السكن
واإلعاشة وكل سبل راحتهم حتى
نهاية االمتحانات ،ومضى قائالً:
(قد نفذت هذه التوجيهات حرفي ًا
وعلى وجه الدقة والسرعة).

شكر كل من ساهم في إزالة السودان من الدول الراعية لإلرهاب

حميدتي :الشعب السوداني ليس إرهابيًا وال يرعى اإلرهاب

الدعم السريع بغرب دارفور تنظم دورة رياضية
لدعم التعايشي السلمي

نظمت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارف��ور دورة
رياضية في لعبة ك��رة القدم دعم ًا للتعايش السلمي
بالوالية ،تحت شعار( :مع ًا من أجل التعايش السلمي)
برعاية كريمة من النائب األول لرئيس املجلس السيادي،
قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو .
وأك��د قائد ق��وات الدعم السريع قطاع غ��رب دارف��ور
العميد ادريس حسن لدى مخاطبته انطالقة دورة التعايش
السلمي ان الرياضة تلعب دور ًا كبير ًا في التعايش السلمي
وتعزيز النسيج االجتماعي ملا تحمله من قيم التسامح
الفت ًا الى ان الرياضة تمثل جسر ًا للسالم واملحبة.
م��ن ج��ان��ب��ه أوض���ح ممثل اللجنة املنظمة ل���دورة
التعايش السلمي األستاذ عبد الرحمن صيام أن الدورة
حققت أهدافها في التعايش السلمي من خالل املشاركة
واملشاهدة لجمهور عريض بمختلف ألوان طيفه لفعاليات
الدورة  .ودعا الجميع السيما فئة الشباب إلى إنزال شعار
ال��دورة على أرض الواقع وض��رورة التمسك به لنهضة
وبناء الوالية.

الدعم السريع بشمال دارفور تقدم
دعمًا عينيًا لألندية الرياضية بالوالية
ق���دم���ت ق����وات
ال����دع����م ال��س��ري��ع
قطاع شمال دارفور
م���ع���دات ري��اض��ي��ة
متكاملة ل( )39نادي
بمدينة الفاشر دعم ًا
مل��س��ي��رة ال��ري��اض��ة
ب���ال���والي���ة ،وت��أت��ي
امل����ب����ادرة ب��رع��اي��ة
كريمة من قائد قوات
الدعم السريع قطاع شمال دارف��ور العميد جدو حمدان
أحمد(ابونشوك) .
وقال العميد الركن خالد محمد حسن الفاضالبي خالل
مخاطبته االحتفال توزيع املعدات بملعب النقعة بالفاشر
أن قوات الدعم السريع تبذل قصارى جهدها لتعزيز أواصر
املحبة بني مكونات مجتمع الوالية مؤكد أن قواته ستستمر
في تقديم املبادرات االجتماعية والرياضية .
من جانبه امتدح رئيس االتحاد املحلي لكرة القدم بالوالية
أحمد محمد ادم خليل جهود الدعم السريع في تقديم العون
لكافة شرائح املجتمع السيما الشبابية و الرياضية معرب ًا
عن شكره لقيادة الدعم السريع قطاع شمال دارفور لدورها
الفعال في ترسيخ مبدأ التعاون مع املؤسسات األخرى .

عبر النائب األول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان
دقلو عن شكره لكل الجهود التى اسهمت في إزالة اسم السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب التي وضعته فيها امريكا منذ العام
 ،1993ودعا لتجاوز تلك املرحلة العصيبة ،ان يكون القرار فرصة
لتوضيح أن الشعب السوداني ليس إرهابي ًا وال يرعى اإلرهاب.
وشدد دقلو خالل مخاطبته يوم السبت بقاعة الصداقة الخرطوم
مؤتمر (اإلسالم والتجديد بني األصل والعصر) الذي تنظمه وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف ،على ضرورة ادارة حوار عميق لقضايا

األسرة واملجتمع ،وعالقة الدين بالدولة ،وخطاب الكراهية والغلو،
والتطرف السياسي ،والنعرات القبلية وغيرها من القضايا وايجاد
حلول مثلى لها.
وأكد دقلو بان السودانيون شعب مسامح ومحب لكل شعوب
األرض ،واضاف بالقول "سنظل كذلك نحترم كل األديان السماوية ال
نسعى للعنف أو التطرف أو الغلو".
ونبه دقلو في كلمته الى ان املؤتمر يجيء في وقت والجميع
بحاجة إلى مراجعة النفس وتجديد حياتهم الدينية والسياسية

واالجتماعية حتى نعيش في س�لام اجتماعي وسياسي وديني
وفكري.
وأشار الى ان املؤتمر أتى وبالدنا تستقبل عهد ًا جديد ًا بتوقيع
اتفاق السالم مع حركات الكفاح
وتقدم دقلو في كلمته بالشكر لوزير الشؤون الدينية واألوقاف
نصر ال��دي��ن مفرح وم��رك��ز أب��ح��اث الرعاية والتحصني الفكري
الهتمامهم الكبير بقضايا التجديد في هذا التوقيت الذي تنتشر فيه
كثير من املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم واملسلمني.

الدعم السريع تطلق حملة جديدة لمكافحة
نواقل األمراض والدعم الطبي للوالية الشمالية
أطلقت قوات الدعم السريع حملة جديدة ملكافحة نواقل األمراض
والدعم الطبي للوالية الشمالية ،بتوجيه من النائب األول لرئيس
مجلس السيادة االنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقال رئيس الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع املقدم طبيب
يزيد عابدين عبدالكريم ان الحملة تعتبر امتداد ًا لسلسة قوافل
سيرتها قوات الدعم السريع الى عدد من واليات السودان ضمن
برامج املسؤولية املجتمعية التي تقوم بها لقوات تجاه املواطنني .
وأشار يزيد الى ان الحملة تحتوي على أدوية ومعينات طبيه
بجانب تنفيذ حمالت إلصحاح البيئة والرش الرذاذي والضبابي
ملكافحة نواقل األمراض بمحليات الدبة ومروي بالوالية الشمالية .
من جانبه أوضح مدير إدارة االعالم بقوات الدعم السريع املقدم
مصعب احمد محمد أن الوالية الشمالية تمر بفترة صعبة بعد
كارثة السيول والفيضانات وقال ان الوضع يتطلب تكاتف الجميع
ملواجهة الحميات التي انتشرت في الوالية.
ودعا املقدم مصعب فعاليات املجتمع بالوالية الشمالية من
شباب ،طالب ومرأة للتفاعل مع القافلة حتى تستفيد منها املناطق
املستهدفة استفادة قصوى خاصة وان العالم يعاني من أزمة في
الدواء جراء جائحة كورونا .
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