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وتسلیم الشعب السودانى االمانة التى تحملوھا قیاالنتخابات بعدة ایام لتوث   

ة لیخبروا ع  یعاما الماض  ٢١لة ال یط
یناما
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.وتلك الحقبة من الزمانصفو ذلك التاریخیامانة ووببصدق واحكیل
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اختر تكون  إلنك  فى تتقد 

لرجال   تیة وتدعم واستمراریة عجلة التنم    لوطن وا ا
شكرا لكمحقوقھم

معالى النائب االول لرئیس الجمھوریة على عثمان محمد طھ-١
نىمعالى الدكتور غازى صالح الین العتبا-٢
معالى الدكتو والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر-٣
معالى االستاذ مھدى ابراھیم-٤
معالى معتمد بحرى عمر موسى ابو القاسم-٥
واالستاذة امنة مختار-٦
ومعالى اللولء معاش موسى حسن احمد-٧
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یھ بریق ترى فیھ ثقلھ الثقافى والسیاسى واالجتماعى واالدبى یطل من عین   



عمیق لھذا البلد العظیم السودان تفضحھ وطنیتھ التى ماتفتأ تقفز من حین            
الدكتورقال معالى -خر وھو یسرد لنا عن تلك الحقبةاالو

االعزاء  ایھا الشعب السودانى الكریم االبى      نى  : أخوا
االمر مربوط     انحو   دان ف لسو

حول  .
یوتجسد 

.
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.سبقھ اعجاز وتفانى ومثابرة فى العملیانجازا ترى ان ذلك یعد
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:فى مجال التعلیم

:ال توجد مقارنةحیث فى مجال التعلیم االفقى والراسى فحدث وال حرج 

االنقاذ  منذ األ  بذوق فجر  تى  -١٨٩٦وح
خمس كانت توجد ھناك     اوشیدت–١٩٨٩
وةالفرع وةجامعة جامعة 
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كانت كاالتى) م٢٠٠٩-٢٠٠٨-٢٠٠٧(الخمسیة الثمانیة لالعوام الثالثة 

-معدل االداءالمحاور الثمانیةالرقم
٢٠٠٧

-معدل االداء
٢٠٠٨

-معدل االداء
٢٠٠٩

متوسط معدالت 
االداء 

%٥٦%٦٧%٦٠%٤٠السالم والسیادة والوفاق١
ة ٢

السودانیة
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.التى لسوف نراه الحقا حلقون فى سماء تنمة السودان االرحب



وعلى النطاق 
:ر دول العالمن سائیب السودان بیترت

%  ٦٥من حیث الناتج المحلى االجمالى ھو 

١٠٦من حیث متوسط دخل الفرد ھو 

٩٤مؤشر مستوى االسعار ھو من حیث

.المستدامة والتى تقع تحت طائلة المحاور الثمانیة للخطة الخمسیة

:اما التقدم الذى احرزمن حث الناتج المحلى فیعزى الى

االقتصادة  رات 

المؤتمر    القوى االمن و
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اذا ان الحصیف من یدرك ما یصلحھ وینفعھ فیختار ازمیل التنمیة والرفیق 
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المؤتمر الوطنى  -
.للمجلس الوطنى عن الدائرة تحت الذكر

الحقا السجل ما   -كما یحلو لى ان اسمیھا      -وقائع الندوة او عرس السودان      
ى صالح  ز

وامانة  الدین
.للشعب السودانى الكریم

وشكرا لكم

احمد المعتصم محمد احمد


