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َّمُكْ ۖ  }القائل يف حممك تزنيهل امحلُد هلل      ُّمُكْ لَِئن َشكَْرُُتْ ََلَزنيَدن ْذ تَأَذََّن َرب
ِ
براهمي7){َوا  ( ا 

ن  } : وقال تعاىل  َ نَُصَ ِلن َلَّ نَكنًدا ۚ كََذَٰ
ِ
ُرُج ا ي َخُبَث ََل ََيْ ن َنهن ۖ َواَّلَّ ْذنن َرب

ِ
ُرُج نََباتُُه ِبن ُب ََيْ يَن آََيتن لنقَْوٍم يَْشُكُرونَ َوالْبَََلُ الطَّ ( 28){  ُف اَْل

 اَلأعراف

ََّدُكُ }  : وقال تعاىل  آَواُُكْ َوأَي فمَُكُ النَّاُس فَأ تَْضَعُفوَن يفن اَْلَْرضن ََتَافُوَن أَن يَتََخطَّ س ْ ْذ أَنُُتْ قَلنيٌل مُّ
ِ
َباتن َواْذُكُروا ا َين َن الطَّ  بننَْصنهن َوَرَزقمَُك َمن

َّمُكْ تَْشُكُرونَ   ( اَلأنفال26{) لََعل

 أ هل وحصبه وسملعىل  هللا س يدان محمد و لق رشف خأأ  والصالة والسالم عىل         

ثالث س نوات قصرية بعمر  ، نسري بثقة وثبات حنو حتقيق املراد لهذا احلمل اَّلي أأصبح واقعاً كنا ...  وايل وَلية اخلرطوم اَلأخ 

هل نقبًا اَل حباط س تطيع جدار مهتنا سينقض و ي  نَّ جناز صربًا ... وأأ مع اَل  لن نس تطيع  أأنمهة الرجال ... كنا نظن  أأمام عظميةجناز ولكهنا اَل  

يكون هذا اليوم يوم شكر وعرفان ملن وقفوا معنا مؤازرين ومساندين  أأنحقًا علينا ... ولكن هللا تعاىل خسر لنا من عنده الكثري فاكن 

 . ومشاركني ودامعني

حتاد ولوقوفه مع اَل  ، لرعايته لهذا اجمللس  الرحمي محمد حسنيعبد  /ركن همندس أأولسعادة الفريق فالشكر لوَلية اخلرطوم ولوالهيا    

 اَل بداعس مترار يف رحةل مما حفزان كثريًا عىل اَل  ، جمالس نا الوَلئية  لك بل وكن حضوره راتبًا يف ، يف لك مناس بة ا ومشاركً موهجا ودامعً 

 /ادلكتور علهيا هذه ادلار يف عهد والهيا السابق ش يداناليت  اَلأرضحتاد قطعة َل  يف منح ا ، الوَلية العظمي سهامَل  جناز والمتزي ولقد كن واَل  

 .  أأساسهااَّلي وضع جحر  محد اخلرضعبد الرمحن أأ 

لينالك توجهياتمك اليت صدرت  ن: ا   ونقول ِل س يدي الوايل    يف وَلية املعلمني  تأأهيليف جمال ، يف اجمللس السابق ُت تنفيذها  ا 

كامل -حتاد وعىل نفقة اَل   -اخلرطوم  شاخمة ، تكون دارًا خفمية كفخامة املعمل  أأنجل نعمل من أأ  أأنحتسني صورة دار املعلمني ونعاهدُك  وا 

قاعات  أأربعُ املوقع الرشيق ليكون متنفسًا لهذه ادلار ولنتوسع يف بناء  َل ضافة ،  سعادة الوايلن كنا نتطلع وا  عالية كعلوه ...  ، كشموخ املعمل

 . والرَييض  وللنشاط املهين للتدريب

الوزارة بلك  يف واَل صالح ورة التغيريوهو يقود ث  -  التعلميوزير الرتبية و   -  فرح مصطفى عبد هللا عابد ر/لَلكتو وميتد شكران      

اد لك هذه حتحقق اَل   فلوَل هذا الرجل ما،  ومسانداً داعامً ومشاركً ، حتاد يف لك صغرية وكبرية   لهذا اَل  عوانً واَّلي ظل ، قتدار الثقة واَل  

 . وجتانس كبريمغ كمل ًَي ورئيسًا لوزارتنا نعمل يف تناوس نظل داعامً قو ، الريق والمتزي يف التعلمي به ومعه نسري يف، جنازات اَل  

ِبدلمع فقد كن هل الفضل العظمي ،   نسري وحدانثبت أأننا لن اَّلي أأ  العام للمعلمني السودانينيحتاد املهين لال  والتحية والتقدير      

 وشكرٌ ولرفاقه امليامني  أأمحد أأمحد عبد الكرمياَلأس تاذ / احلكمي املمدودة فالتحية لنقيب املعلمني الش يخ  واَلأَيديالكرمي واملواقف املشهودة 

 فشكرًا جزيالً  كيل بعري وزادتنا،  عطاءلنا الجزلت مزجاة أأ  لكام جئناها ببضاعة - للنقابة العامة لعامل التعلمي العام ِبلسودان  -  خاص

 . الكرام العامة وحصبهرئيس النقابة  - حبيب هللا محمد أأمحد عباس / للأس تاذ
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 : أأيضًا وشكر  

رشكة املنفذة لل املدير العام  محد طهأأ  /  مهندسلل و  رئيس جملس اَل دارة  حريب ا دريسأأمحد ش يخ   /وللبامشهندس  لرشكة نيوتراك         

خالصهم و شكرًا عىل صربمه لهذا املوقع   .ينجز هذا املرشوع  أأنجل يف العمل من أأ   تفانهيموا 

 دوريلورشكة  يرايتز ماولرشكة  عاطف هارون / وللبامشهندس عبود أأمحد موىسستشاري لَليكور ولال   ون َلينأأ والتحية لرشكة         

نشاءات  آي ديزاين ولرشكةلال   . اجليل اجلديد لاللكرتونيات تقنيات ولرشكة أ

 . حتادات املهنية مبحليات وَلية اخلرطوم وملعلمي الوَلية ملسامههتم الفاعةل يف بناء هذه ادلارلال   أأيضاً التحية        

 وداعيًا لنا ِبلتوفيق ... ومشجعاً  رًا از والتحية للك من وقف مؤ      

 :واَلأخوات أأعضاء اجمللس الوَليئ املوقرين اَلأعزاء اَل خوة 

 احلضور الكرمي 

ن      بداع بال قيود ) عىل رفع هذا الشعارثبات هو ال  - حتقق يف هذا العام برز ماأَ ا  بداعملا ملس ناه من  ( ا جناز بال حدود... ا  جناز وا   ا 

  . المتزي َلية اخلرطوم يف عام غري مس بوق منانتظم لك حمليات و

َلوما كن ذِل ليُت ، اد حتاَّلي قدمه اَل   ،  عىل جحم اَل جناز ستبقى شاهداً  ودورةٌ    روح الفريق الواحد بني أأعضاء املكتب  س مترارِب   ا 

 رامجب تنفيذني أأعىل معايري اجلودة يف واضع، مبؤرشات اخلطة اَل سرتاجتية لوَلية اخلرطوم مسرتشدين  ،  والتخطيط السلمي، التنفيذي 

فهم من جعلوا جنم ؟ وماذا تفعل ؟ ماذا تريد مسلحة بأأفضل العنارص اليت تعرف ، عامة تعرف دورها جيدًا  أأمانة ويقف وراء ذِل حتاداَل  

 . فأأبدع وأأجنز وتأألق، وِبلرثَي قد تعلق ، حتاد قد أأرشق هذا اَل  

 : اَلأعزاءالكرام الضيوف   اَل خوةأأهيا 

ن اكامتل بناء هذه ادلار  كامليعين ، ا  عزمية  بفضل هللا وتوفيقه و – أأعواميف ثالثة  -حتاد طة امخلس ية لال  % ( من اخل 84.8)   ا 

 :   حتقق وكن أأبرز ما -نجز نبدع ون قد مكننا من أأن ن  - القضية  ومحل مه،  لياًل وهنارًا  والعمل ومهة اَلأبطال الرجال

كامل قاعة املؤمترات واليت .1   ناحلس املعتصم عبد الرحمي  /ادلكتور الشهيد  أأطلقنا علهيا امس  ا 

يلم ليضاف 2017يف هذا العام ومعلمة  معلامً  (17073)تدريب    .2  العامني املاضينييف ُت تدريهبم  ومعلمة معلامً  (12945) ا 

وفق  - يف جماَلت الرتبية ونظرَيهتا املتجددة واملتسارعةمعلامً ومعلمة (  30018 ) أأعوامُت تدريبه يف ثالثة  ليصبح مجةل ما

 اخلطة امخلس يةالعدد املس هتدف يف متجاوزين عرب جسل ترامكي للتدريب ،  أأمانة ترقية املهنةاَل حتياجات التدريبية الىت رصدهتا 

 . ومعلمةً  معلامً   (  20000 اليت اس هتدفت تدريب ) و

وفدق  - ةلَلكتدورا( 14امجسد تري و)( لل17): ( مدن ادلراسدات العليدا 31) ودمع عددد، ( دراسة علمية 2اَل رشاف عىل عدد ) .3

 .املقررة لهذه اَلأمانة  من املزيانية %20بنس بة  - أأمانة شؤون العضوية والتاكفلَلحئة أأعدهتا 

( منح من جامعدة تدت 3وعدد ) ، اَل سالمية جبامعة أأمدرمان( منح لَلراسات العليا من لكية ادلراسات العليا 4توفري عدد ) *

 .املهنةرتش يح لها وفق معايري وضعهتا أأمانة ترقية المن جامعة الزعمي اَلأزهري ُت دراس ية ( منح 3وعدد ) الرضا
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جتسدري جبامعدة   (3( لَلراسة عن بعد وعدد )مركز دراسات املعملجبامعة تت الرضا عرب ) ومعلمةً  لامً ( مع57ُت قبول عدد ) *

  . تت الرضا

تقوم  أأنعىل  - حتادوجبه تأأهيل املعلمني عىل نفقة اَل  يُت مبالتوقيع ِبَلأحرف اَلأوىل عىل بروتوكول مع جامعة السودان املفتوحة  .4

املصوفات مبواصةل ادلراسة ومبنحة جمانية من اجلامعة ِبلسامح للمعلمني اَّلين مل يمكلوا دراس هتم بسبب عدم قدرهتم عىل سداد 

 .يف بداية العام اجلديد اس ية فوق اجلامعية وس تعلن حتاد منحًا در اجلامعة اَل  كام منحت  -اجلامعة 

 : يدي الوايلس  

فرح  / ادلكتور اَلأخ رأأسهماز عىل جنكن هلم القدح املعىل يف هذا اَل   - من رجال كن لنا أأن حنقق لك ذِل لوَل وقفاتٌ  ما

حتادات ن قدموا دمعهم لال  اَّلي ملعمتدين/ ا لسادةل  والتحيةُ  ، جنازيف هذا اَل   رشيكنا اَلأصيل - وزير الرتبية والتعلمي - مصطفى عبد هللا

دارات الشكر واملهنية  بداعاً فرأأينا  ،   حتادات املهنية مبحليات وَلية اخلرطومالتعلميية ولال   لال   . حتاداتنا يف حمليات الوَليةا  يف لك  واجنازاً  ا 

 . لنا منه ذكراً س يدي الوايل : َل نسأأِل عن يشٍء حىت حتدث 

 وروح امجلاعة  وتوفيقه بفضل هللاولكهنا حتققت   -   وأأشواقاً  كنت أأحالماً   - ما رأأيمتوه  لك

  مرة أأخرىحنمل فدعوان  

  :الكرام واَلأخوات الفضليات  اَل خوةأأهيا  

اَلأرض حقًا وس نظل حنمل هذه  فنحن ملحُ  ِلشكرًا :    املشري / معر حسن أأمحد البشري – رئيس امجلهوريةللأخ نقول 

يل اخلراب وادلمار وعدم اَل  لك سالح يقود ا  أأرضاً  و، القمل والعمل حنارب به اجلهل سالح  مبدأأ نهتاج ا   ا يلوسننحو ، س تقرار لوطن ا 

 .  زدهارواَل  و الامنء  ننعم  ِبلرخاءل  ،  السلمي تفاوضوال  ،  احلوار

، س تقالل رافع عمل اَل   - اَلأزهري ا سامعيلالفذ الس يد / وحنيي املعمل نا اجمليد س تقالل (  َل   62ِبَّلكرى )   - متنا السودانية أأ ييحن

 ويسطر التارخي مودل شعبنا ... س تقاللناا  نرفع راية اليوم 

  ( ُفلتدم أأنت أأهيا الوطن) 

 مجيعًا  لمكفالتحية  جنازان ...يف يوم عرس نا وقطاف غرس نا وحصاد ا  للك من شاركنا  التحيةُ 

 َي مدينًة تفوح أأنبياءَي قدس 

 َي أأقص ادلروب ا ىل السامء

 َي قدس َي منارة الرشائع

 َي طفةل مجيةل حمروقة اَلأصابع

 مدينة البتول حزينة عيناك َي
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  هبا الرسولَي واحة ظليةل مرَ 

 حزينة جحارة الشوارع

آذن اجلوامع  حزينة مأ

 

 

 

 

 وختاماً :  

 

هن  } ي أَْْسَٰى بنعَبْدن ن بَْحاَن اَّلَّ دن  َلياًْل س ُ ىَل الَْمْسجن
ِ
دن الَْحَرامن ا َن الَْمْسجن َ ي َِبَرْكنَامن ن َُّه  َحْوهلَُ   اَْلَقََْص اَّلَّ ن

ِ
آََيتننَا  ا ْن أ لنُُننيَُه من

ريُ  يُع الَْبصن من      صدق هللا العظمي  (1)  {ُهَو السَّ

  

 شكراً لمك مجيعًا  ...  َلأنمك خفٌر لنا 

آخر دعواان  أأن امحلد هلل رب العاملني  :   أ

 

 الم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركتهوالس    

 

   

 

 

 

 


