
�����ل ا�ز
را������   

  

  ا��ز�ر ���ن ����: ا��م

  ��� ٢٦: ا���ر

��  أزب: ا����� ا�����

  ا����د: ا���ن

����ر : ا�����#ول ا���رول(�! ل (  

����  ��ر/ ���ر�� : ا�#

  م ١٧/١٠/٢٠١١: ��ر�$ ا��#�ل

��ز ا*�ن وا��(��رات: ��� ا��#�ل�  

  :ا��,�+�ل

م و.- ���م ا���� ا���!رة +��َ�� ��+رت 0وة ����� �ر�دون  ١٧/١٠/٢٠١١ا����ن .- �وم 
ر��ت  ٤٥زى ��رى ، ��و�� �ن  �����ن (��زل م ا��ز�ر ) �ك أب/ �وزر (.رد �- أر
�ذا ا���زل� ���#��8 ��ت ��د�د ا��:ح و�0دت �د�08��ت ��ك ا�#وة ) . ��وا�َدا �����، وأ��0د .-  

�ط ا�ط��رات ����د��� ��ث ���ت .- ا��ظ�ره �رو��� أ8��0 ا�- �ط�ر ����� وا��-��� �����  ��و+�
.- �#�8 ا�-  ر ����8 ا�� �ت ط��رة أ(رى.- ���م ا���� ا���د�� !رة +��َ�� ، و�ن �ط�

+َرا ، وا��0د �ن ���ا��ط�ر ا�- ادارة  ا�(رطوم ��ث و+��� .- �,س ا��وم .- ���م ا���� ا�را
(BC �ول ��#�ق .- ���م ا���� . ��ث .ك �8 ا�#�د  ٦١أ�ن ا���!�ت ��- ا����رات !�رع 

  :و��ن ا���#�ق �دور �ول �:�� ا�����ت وھ-. ا�را��� .�َرا 

�B ���ر��ت ا������إ .١�� �����م �8�F ��زم (��� ��� 

��م ���8 �د�8 ا�+��ت �!�وھ� ���و�� ا���وبإ .٢� 

�8�F ا���م �ن  إ���م .٣ H���د���� ��١٫٤و�� ا���وب ��� .����ر ���8 ��ن ��د�ل ا����� و0�م 

�� إو���ت ��Fن ھذه ا���م �Jر +���� و� �و�د �� �د 8�����.  



�ز��ز�ن ��ك ا�و�دة �:�� أ��م �م أ��0د ����#ل �و0ف !�دى  -#���روف �دى ا����#��ن ���م (
�ذا ) ا��ن ���,�دق أو ا����رةو�دى ���ز  أو أ�وJر�ب 0وا�����و� -#�أودع �8 �#�َدا �ن أر��8 ، 
����رى ��دارة ا���!�ت ����- �رات و.- ������ ��ن ���رى (:���  ر�ل !رون �وَ��ا����#ل 

#���ط �ن ���ز ا*�ن C 8��ا�ط�ب ���د أ��د، و��ن ا���رى �ول �,س / ��دة ا����د أ�ن ��8 أر
  .ا���م

�م ��ث  ٠٨/٠٥/٢٠١٢م ��-  ���١٠/١١/٢٠١١#ل �و�ر ��ذ �ر���8 ا��8 .- �#- �#�د ا*ر�ل 
�:غ ��وا���8 ��ت ا��واد ) .ك ا�#�د �دھ�(�م ��و��8 ا�- ����� أ�ن ا�دو��  N�.و

)٥٠/٥٢/٥٣/١٧٥ -��م �#دم  ���ظر�ن، وھو ا*ن ���ن �و�ر .- �0م ا�) �ن ا�#��ون ا����
��C�  . ن������� أو �ط�ق �را�8 ��- و�و 

  

           ب. م: ا�����- 

  

  

HUDO  

  م ١٨/٠٨/٢٠١٢


