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م5191/4/91  المؤرخة في9381 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

C

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5191 ) لسنة31( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

Ministerial Decree No.(85)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen
ال ال ال

The Minister of Interior

ال ال ال ال ال ال

In accordance with the provisions of

أ م ال الالن اال ال ال ن/9/91
م

م ت ال

Article(10-1-A)of the Sudanese Nationality Act 1994 .
and pursuant to my in authorizations accordance

With the mandate issued by the president
of the Republic under the Republican Decree
No (308) of 2003 after having viewed the
recommendation of the Director General of
the Sudanese police Forces as per the
memorandum No (84 - 2015) dated on
11/2/2015 I hereby issue the following
decision.

مال ال ال

عمال ال الكا المال ال ال

 عمال ال ال سا ا ال ال ال ل9114 ال ال ال

الاله تة ال

 اع ال ال5118 ال ال

طالتل ا مال مت تاال

ام الالأ أمالالت ض ال د ن ال ت مالالن

)813 م ال ال ت تا ال ال

ام ال الالأ ال الالتت

ض ن م هت عال اال

 ضال ال ال ال ال ال ال ت/3/15/

-: نه

ال ال ال

/

سلكع ع

) اال ال ال ال ال ال ال مت ت5191 /34

 ال أن ت تت آلض5191/5/99

م5191 ) لسنة31( قرار وزاري رقم
اسم القرار
ال تت االتت زت ا الال ال ط
.) 5191

Name of the Decree

م ه

م له

.9
ال

إسقاط

1. This decree is called the ( Ministerial decree

/ ا م ك عن المـواطن

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

ك إعضا ات

Abrogation

الكزم

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen HASSAN MOHAMED ADAM TERAB upon
his reguest as of the date mentinned .

 ض ط.5

اء ع ى ل اه

إل تء

حسن دمحم آدم تيراب
. من ض ت ه

م ضن إض

. تت

ع ى.8

ض ه ه

3 .The concerned authorities have to take the necessary
measures to enforce this decree .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ربيع
هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر9486 الثاني لسنة
م5191 فبراير لسنة

Issued under my signature on the days (26) month (4)
year 1436 H
Corresponding with the day (15)month (2) year 2015

General (P.S.C) :
/ فريق أول ركن
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
عصممممت عبمممد المممر من
Minister of Interior

9

زين العابدين
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وزير
الداخلية

C
C

اإلعالنات القانونية
إعــالن

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم ( )34لسنة 5191م
رد الجنسية السودانية لمواطن
وزير الداخلية
عمكا األم
9114

ل

ألتض

موسي الصــديق مال هت ضال ال ه

 96من ا ن

م

عم سا

إ ضال ا ع ى ا ال ن ض ال
ال ن تا  )98مال
9151

ام أ

م

تت

/91أ 9/أ  :صـــديــق
املال ال ا م الال ز ن ال ال

أعال الن م ال ل هن كالت اأ ال ان ال ض ال
ألتد م ض الال ل ع ى

الت اللال

م ت تا  ) 5194/846اع إللكع ع ى ض ن
مع م ا أللمت ا ال لمال م
طتل ا م مت تا ) 5191/38ا مت :ت
م هت ع ا
مقتر ة بجهة  :الديسة
 /3/15/ /ض ت  5191/5/99ض ت ال أن ت ا  :عبد العال قرشي بالل امد
تتآلض نه :
م اع م ألض :
ل
 ُ.1المى هال

مال ت

امالمالضأ إلتض

ال ن إلا م جنينه

إسم القرار

-9

ال تت االتت زت الت

-5

-8

تحد القطعة من الجهة الجنوبية :دمحم يوسف
تحد القطعة من الجهةالغربية:كرب  /دمحم يوسف

-4

تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق

الم لن

ال . ) 5191

ا مال ك

مال لن/

هيثم الرضي عبد هللا األمين

ض أ الل

ع اله ا تت

ض ال الهل االلالع

تحد القطعة من الجهة الشمالية  :المشرع

رد جنسية
.2ضُت

ض

اله

ال

أ م ال لن

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض

زت تاال ) 5194/961

اء ع ى ل اه .
م الضن إض
 .3ع ى

إل تء

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

تم

ض ه

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

من ض ت ه

تت .

معال الاله

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر مارس 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر
ربيع الثاني لسنة 9486هـ الموافق اليوم الخامس عشر من
شهر فبراير لسنة 5191م

صديق موسي
الصديق
المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين
5
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فريق أول ركن/
عصمت عبد الر من زين العابدين
وزير الداخلية

C

C

اإلعالنات القانونية
إعــالن

اإلعالنات القانونية
إعــالن

إ ضال ا ع ى ا ن ض ال
ال ن تا  )98م
9151

ألتض

موسي الصديق م هت ض ه

ه

/91أ 9/أ  :صـــديق

امل ال ا م ز ن الال ال

أعال الن م ال ل هن المت اأ ال ال ان الالال
ألتد م ضالل ع ى

ض

إ ضال ا ع ى ا ن ض ال
ن تا  )98مال
9151

ض الال

مال ت

الت الل

مالع م ا أللمت ا ال لم م
مقتر ة بجهة  :قوني
ا  :الناجي الطيب النيل موسي

ض

هل ا الال لالع

امالمالضأ إلتض

ن إلا م مترة

-4

ألتد م ضالل ع ى

إلتض
مترة
مقتر ة بجهة :ابو هشيم
ا  :بلة دمحم صالح علي

أ م ال لن

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

م الال ت ال امالمالضأ

ن إلاال م

م اع م ألض
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :يحي ا مد
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ابكر علي عثمان
-8

-4

تحد القطعة من الجهة الغربية:ا مد عثمان

تحد القطعة من الجهة الشرقية :امين علي

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

معال الاله

إلعكن .

معال الاله

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

عم الالل من ض ت ه

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

من ض ت ه

الت الال ل

ض

هل االلع

:

العالي
الاله عضالالتد ع ال

املال ال ا م ز ن ال ال

مع م ا أللمت ا ال لم م

تحد القطعة من الجهة
تحد القطعة من الجهة الشرقية  :رم الضغط

ض ال

اله

/91أ 9/أ  :صـــديـق

أعال الن م ال ل هن كت اأ ال ان ال ض ال

الغربية:دمحم يعقوب

أ م ال ت أ

ألتض

مـــــوسي الصــديق م هت ض ال ه

م اع م ألض :
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :ابكر عبد العظيم
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :دمحم عمر
-8

ض

ال

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر مارس 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر مارس 5102م

صديق موسي
الصديق
8
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المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

صديق موسي
الصديق
المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

C
C

اإلعالنات القانونية
إعــالن

اإلعالنات القانونية
إعــالن

إ ضال ا ع ى ا ن ض
ن تا  )98م
9151

ألتض

موسي الصديق م هت ض ه

إ ضال ا ع ى ا ن ض ال
ن تا  )98الم
9151

ض

ال

/91أ 9/أ  :صـــديــق

امل ال ا مال ز ن ال ال

أعال الن م ال ل هال الن المت اأ الال ان ال ض ال
ألتد م ض الال ل ع ى

ه

الت الل

معال م ا أللالمت ا ال لم م
مقتر ة بجهة  :باسيس
ا  :دمحم زين عبد هللا العجب

مال ت

ض

هل ا الال لعال

امالمالضأ إلتض

ن إلا م مترة

ألتد م ضالل ع ى

أ م ال لن

تم

الت الل

م الال ت

ضال

الهل ا الال لع

امالمالضالأ إلتض

ال ن إلا م مترة

م اع م ألض :
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عثمان عبد القادر
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :فاروق آدم أبكر

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض

امل ال ال ا مال ز ن ال ال

مع م ا أللمت ا ال لالم م
مقتر ة بجهة  :باسيس
ا  :الزين عبد هللا البشير معتوق

م اع م ألض
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شارع
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :إدريس البشير
 -8تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع
 -4تحد القطعة من الجهة الشرقية :دمحم األمين عبد
هللا

الاله عضالالتد ع ال

اله

/91أ 9/أ  :صـــديـق

أعال الن م ال ل هن المت اأ ال ان ال ض ال

-8

:

ض ال

ألتض

موسي الصديق الم هت ض ال ه

ض

ال

معال الاله

عم الالل

تحد القطعة من الجهة

الغربية:قسم السيد علي دفع

هللا

-4

تحد القطعة من الجهة الشرقية :هارون آدم عبد
هللا /جهاد عبد هللا /عبد القادر دمحم علي

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثل ثون من شهر مارس 5102م

4

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

من ض ت ه

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

معال الاله
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من ض ت ه

إلعكن .

صديق موسي
الصديق

صدر تحت توقيعي في اليوم الثلثين من شهر مارس 5102م

المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

صديق موسي
الصديق
المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن
إ ضال ا ع ى ا ال ن ض
ن تاال  )98م
9151

ألتض

موسي الصديق م هت ض ه

ض

/91أ 9/أ  :صـــديق

امل ال ا مال ز ن ال ال

أعال الن م ال ل الهن الال مت اأ الال انال ال ض ال
ألتد م الضالل ع ى

ه

الت الل

معال م ا أللمت ا ال لم م
مقتر ة بجهة :الديسة
ا  :عثمان بشير عمر

مال ت

ض

هل االل الع

امالمالضأ إلتض

أ م ال لن

/91أ 9/أ  :صـــديــق

موسي الصــديق الم هت ض ال ه

امل ال ا مال ز ن ال ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض

ألتض

أعال الن م ال ل هن المت اأ ال ان ال ض ال
ألتد م ضالل ع ى

الت الل

مع م ا أللمت ا ال لم م
مقتر ة بجهة  :باسيس
ا  :الزين عبد هللا دمحم

المال ت

ض

الهل ا الال لالع

امالمالضالأ إلتض

ال ال ن إلا م متره

م اع م ألض :
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :فكي زكريا
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :أ مد علي دفع هللا

ن إلا م جنينه

م اع م ألض :
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عمر سعد هللا
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :صديق الطريفي
 -8تحد القطعة من الجهة الغربية:الشارع
 -4تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق
الاله عضالالتد ع ال

إ ضال ا ع ى ا ن ض ال
ن تا  )98الم
9151

ض

اله

-8

تحد القطعة من الجهة الغربية:إدريس دمحم األمين

-4

تحد القطعة من الجهة الشرقية :شارع

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

معال الاله من ض ت ه
عم الالل
1

معال الاله

إلعكن .
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تم

صدر تحت توقيعي في اليوم الثلثون من شهر مارس 5102م

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

من ض ت ه

إلعكن .

صديق موسي
الصديق

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرون من شهر مارس 5102م

المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

صديق موسي
الصديق
المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

C
إعالنات القانونية
إعــالن

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ن تا  )98م
9151
أ ممد مال هت ض هال

إ ضال ا ع ى ا ال ن ض
ال ن تا ال  )98الم
9151

ألتض

موسي الصديـق الم هت ضال ال هال
ألتد م ضالل ع ى

مع م ا أللمت ا ال لالم م
مقتر ة بجهة :باسيس
ا  :الزين عبد هللا دمحم

ه

/91أ 9/أ  :صـــديـق

امالل ال ا مال ز ن ال ال

أعال الن م ال لال هن الال مت اأ ال ان ال ض الال
الت الل

ض

كالالت اأ ال انال ض ال

م الال ت

ض

الهل ا الال لع

امالمالضالأ إلتض

ع الالى
ا

-8

تحد القطعة من الجهة الغربية:عبد هللا علي دفع
هللا

-4

تحد القطعة من الجهة الشرقية :شارع

لم م

ألتض ال ال

/91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل
ال أع الن مال ل هن

امل ال قيسمان

ض ال هل العال ألتد م ضالالل

مع م ال ا أللال المت

م ت ال اممضالالأ إلتض ال
ن إلاال م متتل

م ضتل بجهة  :الخرابه
ا

ال ن إلا م متره

م اع م ألض :
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية :ا مد علي دفع هللا
 -5تحد القطعة من الجهة الجنوبية :شارع

ت ل ال

ض ال ال ه

ال ال

 :آدم عبد دندى
ل

م اع م ألض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :

العمارة

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية

يازات اهالي

:عبد هللا آدم

مرسال

 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :سين علي أسحق
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :جار النبي عمر
نصر

أ م ال لن
6

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ
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أ م ال لن

ل ال ال

الاله عضالالتد ع ال

معال الاله

ض ال

زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله

م الالض

تم

ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء

إ الالى ممض ال ال

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا

من ض ت ه

إلعكن .

أ م ال ت أ ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
عم الالل
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
معال الاله م الالض
مض ا ال ال ا
عم الالل ت م
ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا
ال ال ع
الض عطالت ه مال من ض ت ه إلعكن .
ا
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرون من شهر فبراير 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الثلثين من شهر مارس 5102م

الحاج قنديل
أ مد
المممممدير التنفيممممذي

صديق موسي

لمحلية قيسان

الصديق
المدير التنفيذي لمحلية
الدمازين

C
C

إعالنات القانونية
إعــالن

إعالنات القانونية
إعــالن
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ن تا  )98م
9151

أ ممد مال هت ض هال
ع الالى
ا

ت ل ال

لم م

ألتض ال ال

/91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل

امل ال قيسمان

كالالت اأ ال انال ض ال

ض ال ال ه

ال ال

ض ال هل العال ألتد م ضالالل

كالالت اأ ال ان ال ض ال

امل ال قيسمان

ال أع الن مال ل هن

ض ال هل الع ال األرض الموضـــح

م ت ال اممضالالأ إلتض ال
ن إلا م متتل

ا

 :جار النبي عمر نصر

ل

م اع م ألض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :

حكوم السودان إلقام متتل

مع م ال ا ال أللمت م ضتل بجهة  :الخرابة

 :سين علي أسحق

ل

أ ممد مال هت ض هال

/91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل

ال أع الن مال ل هن على الخريط المدرج بمكتب اإلراضـي والمعلمـ بـاألحمر ب سـم

م ضتل بجهة  :الخرابة
ا

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ن تا  )98م
9151

ألتض ال ال

ض ال ال ه

ال ال

يازات اهالي

العمارة وسط

م اع م ألض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية يازات اهالي
العمارة وسط
..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية  :عبد هللا آدم
مرسال

 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :ميــعه
..4تحد القطعة من الجهة الغربية  :آدم عبد دندي

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :عبد هللا آدم
مرسال
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :السد الواقي
7
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..4تحد القطعة من الجهة الغربية :آدم عبد دندي

ل ال ال

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله

م الالض

تم

ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء

إ الالى ممض ال ال

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا

من ض ت ه

إلعكن .

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

أ م ال ت أ ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
عم الالل
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
مض ا ال ال ا معال الاله م الالض
ال ال ع
عم الالل ت م
ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا
الض عطالت ه مال ا من ض ت ه إلعكن .
معال الاله

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرون من شهر فبراير 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرون من شهر فبراير 5102م

الحاج قنديل
الحاج قنديل أ مد
المممممممممممممممممممممدير
التنفيذي لمحلية قيسان

أ مد
المممممدير التنفيممممذي
لمحلية قيسان

C

C

إعالنات القانونية
إعــالن

إعالنات القانونية
إعــالن
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال
ن تا
9151

أ ممد مال هت ض هال

كالالت اأ ال ان ال ض

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ال ال
ألتض ال ال ض ال ال ه
ن ض ال ال
ن تا  )98م /91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل
 )98م /91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل 9151
امل ال قيسمان ال أع الن مال ل هن أ ممد مال هت ض هال امل ال قيسمان ال أع الن مال ل هن
ض ال هل الع ال األرض الموضـــح
كالالت اأ ال ان ال ض ال
ض ال هل الع ال األرض الموضـــح
ال
ألتض ال ال

ض ال ال ه

ال ال

على الخريط المدرج بمكتب اإلراضـي والمعلمـ بـاألحمر ب سـم على الخريط المدرج بمكتب اإلراضـي والمعلمـ بـاألحمر ب سـم
حكوم السودان إلقام متتل
حكوم السودان إلقام متتل

م ضتل بجهة  :الخرابة

م ضتل بجهة  :العمارة وسط بابنوسة
ا

ا

 :الشبلي بخيت الزين

ل

 :خليفة أ مد الشيخ فضل المولى

ل

م اع م ألض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :

م اع م ألض :
 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :صديق كرتى
..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :ارض كرب
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:عبد هللا ابو ضفيرة

رم قريه

قراش
:الشــايب

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:طارق إبراهيم/

..4تحد القطعة من الجهة الغربية :أسامة يوسف
3
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عوض دمحم زين

..4تحد القطعة من الجهة الغربية :العمارة وسط
أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

أ م ال لن

معال الاله

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

من ض ت ه

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

معال الاله

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

من ض ت ه

إلعكن .

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر مارس 5102م
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر فبراير 5102م

الحاج قنديل
أ مد
الحاج قنديل
أ مد

المممممدير التنفيممممذي
لمحلية قيسان

المممممدير التنفيممممذي
لمحلية قيسان

C

إعالنات القانونية
إعــالن

C

إعالنات القانونية
إعــالن
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ن تا  )98م
9151
أ ممد مال هت ض هال

كالالت اأ ال ان ال ض ال

ألتض ال ال

ض ال ال ه

ال ال

/91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل

امل ال قيسمان

ال أع الن مال ل هن

ض ال هل الع ال األرض الموضـــح

على الخريط المدرج بمكتب اإلراضـي والمعلمـ بـاألحمر ب سـم

حكوم السودان إلقام متره

م ضتل بجهة  :الخرابة
ا

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ن تا  )98م
9151

أ ممد مال هت ض هال

ألتض ال ال

/91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل

امل ال قيسمان

كالالت اأ ال ان ال ض ال

ض ال ال ه

ال ال

ال أع الن مال ل هن

ض ال هل الع ال األرض الموضـــح

على الخريط المدرج بمكتب اإلراضـي والمعلمـ بـاألحمر ب سـم
حكوم السودان إلقام متتل

م ضتل بجهة  :الخرابة
ا

 :أسامة يوسف دمحم نور

ل

 :عبد هللا آدم مرسال
م اع م ألض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :
1

يازات اهالي
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م اع م ألض :

ل

العمارة وسط

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :صديق كرتي
:أرض كرب

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :خليفة أ مد الشيخ
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :الشيخ رمضان
أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

معال الاله

من ض ت ه

عبد هللا آدم

 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :الســـد الواقي

..4تحد القطعة من الجهة الغربية :شـــارع
أ م ال لن
ل ال ال

عم الالل

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا
إلعكن .

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع

م الالض

تم

ك ف م سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا

عم الالل

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر مارس 5102م

الحاج قنديل
أ مد

أ مد

المممممدير التنفيممممذي

المممممدير التنفيممممذي لمحلية قيسان

C

اإلعالنات العمومية

C

بموجب اإلشــهادات الشرعيــة/اإلقرارات المشـفوعة
باليــمين ثـبت إن األسماء التالية لمسمي وا د -:

إعالنات القانونية
إعــالن
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ن تا  )98م
9151

معال الاله

إ الالى ممض ال ال

الحاج قنديل

ألتض ال ال

أ م ال ت أ

زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا

من ض ت ه

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من شهر مارس 5102م

لمحلية قيسان

:متره مصدقه بأسم

ض ال ال ه

ال ال

/91أ 9/أ ال  :الحاج قنمديل

(-9فــاطـمة مـدقـاوى مـحـمد ابـوه) و(بـارة مـدقاوى مـحـمــد
ابــوه)
( -5مـصــطفي الطــيب ــبـــوره)و(مـصــطفي الطيــب مــحـــمد
ــــــبوره)
 ( -8ــماد عربي االعــيسر ســـليمان توكان)و( ماد عربي الليعسر
سليمان تـوكان)

امل ال قيسمان ال أع الن مال ل هن (-4ســلوى خــميـــس بشــاره غـــفور) و(سلـــوى خمــيس بــشاره
أ ممد مال هت ض هال
جــفـور)
كالالت اأ ال ان ال ض ال
ض ال هل الع ال األرض الموضـــح  (-1زيـنـب عــوض مــحــمــد أ ــمد) و(وديـــعه عــوض مـحــمد
على الخريط المدرج بمكتب اإل راضـي والمعلمـ بـاألحمر ب سـم أ ــمد)
(-6عـماد الدين خضر أ مد دمحم الشيخ) و(عماد الدين خضر أ مد
91
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حكوم السودان إلقام متره

الشيـخ)
(-7رخــيه مــحــمد ســليمان وداعـــه) و(رقـــيه مـحـمد سليمان
البانـقير)
(-3ســليمان أ ــمـــد عــبـــود قــالم) و(ســليــمان أ ـمد عـبدو
قـدام)

م ضتل بجهة  :الخرابة
ا

ل

 :عبد هللا ادم مرسال
م اع م ألض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :

حـسين علي /آدم عيد /

جار النبي عمر

:صـديق كـــرتي

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :السـد الـواقي
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :مــيـــعة
أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

ل ال ال زتع ال ال ي ع ال الاله أن هض ال ال ا عضتضال الاله مض ا ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

كف م

من ض ت ه

(-1إخـــالص خــاطر عــمـر علي) و(رقــــيــه خـــاطــر
عـــــمـر)
(-91زيــنــب مـحــمــد مــوســي عــلي) و(زيــنــب مـحـمد
آدم علي)
(-99نـور تاج السر مصطفي الحسن) و(نورة تاج السر
مصـطفي الحسن)
(-95دار الجـالل إبراهيم على أ مـد) و(دار الجالل إبراهـيم
على محـمد)
(-98فتحية على ميرغني عبد الر من) و(فـتحية على
مــيرغني زيـــاد)
( -94كلــتوم عــمر محــمد أبــكر) و(كلــثوم عــمر محـمد

معال الاله أبـكر)
عم الالل (-91هـــاجــر بـأبــو ــماد تـوال كوكاال) و(هــاجر بابــو ماد

دوال)
سضض ال ز  )96ه مال ا الض عطالت ه مال ا (-96ام الحــســن المــنــسي النـــور وديـان) و(فــاطـــمة مــحمود

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر مارس 5102م

عيسي)

(-97عـماد الـديـن إدريـس ــمد إدريس)و(عماد إدريس مد
إدريس)
( -93ناهد دمحم عبد الر من بابكر) و(نــاهد دمحم عبد الر من
لواني)

( -91ســـميرة الــزاكي كــوكــو كـفلي) و(ســميرة الـزاكى
عــطيـه)
(-51آمـــــنه صـــالح فــضــل الـلـه) و(آمـــنــه صــــالـح
البــاشـا)
الحاج قنديل
(-59الهدية زين العابدين عـثمان الما ي)و(هدية عابدين
أ مد
المـا ي عثمان)
المممممدير التنفيممممذي
( -55ندى مــحـمد الطـيب ســليمان)و(نـداء مــحـمد الطيـب
لمحلية قيسان
سليـمان)
(-58ستـنا داؤود مـحـمد هـمـد) و(سـتــنا داؤود مــحــمـد
ــــمـــد)
(-81مـيـعاد مـحمود دمحم شريف دمحم سعيد)و(مـيـهاد مـحمود دمحم
شريف)
 (-54الفــاتـــح عـبد الــر ــمــن إدريــــس عــبــــد الــكــريـم)
(-41يــوســف أ ــمـد دمحم أ مد الحـاج)و(يوسف أ مد دمحم
و(الفــــــاتح عــبــد الــــــر ـــمن إدريـس عبد الكــريـــــم)
الحاج)
(-51مـــاجــد دمحم أ مد فضل المولى) و(عبد الـمـاجـد محـمد
 (-49ــسين الطـــيب األمين دمحم أ مد)و(وائـــل الطيب األمين دمحم
دقـــه)
أ مد)
(-56ولــيد هــاشــم مــعيـد عـبد هللا) و(وليد هاشم و يـد عبد
(-45بـــلـه بــالل كـــريــش بــردال)و(بـــله بـــالل كـــريــــس
هللا)
بـردال)
( -57معاويـة مـحــمد سليمان سـين) و(سلــيمان مـحمد سليمان
(-48يـــسرية زكــريا يــحي عــبـد هللا)و(يــســـرية يحي عبد
سـين)
هللا)
(-53السماني عبد الر من الشيخ النور بابكر) و(السماني عبد الر ـمن
عـــثــمان
مـــبارك)و(آمــــنه
على
عـــثمان
(آمــــنه
44
النور بابكـر)
مـــــبارك )
(-51مــريم مــحــمد صـالح عبد الشكور) و(مريم دمحم صـالح
(-41دمحم جير دمحم طه دمحم الحسن)و(ســــــامي ــــجـــير طه) الـدود)
99
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(-46خـــمـــيس مــحمــود دمحم دراس)و(خـــميس دمحم دمحم
دراس)
(-47آبايزيد عــــمر عبـــد القادر دمحم)و(آبايزيد عــمر عبد
القادر)
(-43عبد هللا بــيلو عــبد الـلـه محـمد)و(عـبد الـلـه مـحمد عبد هللا
أ مد)
(-41أ ــمد عبد الر من خريف عبد البنات)و(أ ـمد عبد الر من خريف
عبد هللا)

(-11إخــالص مــبارك بـري نالـــورث)و(إخــالص مــبارك بـــري
أنـــقـــلو)
(-19مـحـمـد عــوض فـضل الـسـيد عبـده)و(مـحمد عوض فضل
السيد كاشف)
(-15عبد الــعزيز بـابكر جـبريل مـحمد سين) و(عبد الـعزيز عــوض
جبريل أبكر)
(-18يــعـــقوب ـــامـد أ ـمد أســحـــق) و(يعــقوب ــامــد أ ــمــد
يعــقوب)

( -14يـــوســف اورمي كوه معال عبد هللا) و (يوسف اورمي كوه
عبد هللا معال )
و( يــوســـف أرمـــه كــــوه مـــعـــال) و( يــــــوسف ارومـي
كوه معال)
 (-11ـــسين ابنـــعوف الـــطريفي دمحم)و( سين ابن عوف الطريفي
دمحم)
(-16خــادم هللا مصطفي عبد الر ــمن نوري)و(خادم هللا مصطفي عبد
الر من عمر)

(-17عـبـــده شـــريف فـــضل صــبار ) و( عـبـدالفــــتاح فـــضل
صـبار)
(-13تــاج الـدين الطــاهر عبد الر من المقبول)و(تاج الدين الطاهر
المقبول)
(-11مـــستورة عـــجيبة أ ــمد أكرم)و(مــستورة عــجــيب إ ـيمر
دفع هللا)
(-61عــبــد االلـــه البـــشير مــحــمد مضوى)و(عــبد االله البشير
دمحم)
(-69ســـــوداني مــحـمد شـــارف) و(ســـوداني مـــحــمـــد الشريف
شارف)
(-65أ مد ســــوداني مـــحمد شارف)و(أ ــمد سـوداني دمحم الشريف
شارف)
(-68الصـــديق ـــسن الحـــاج الطــاهر)و(صـــديق ـسن الحاج
الطاهر)
 (-64إبـــراهــيم طـــــه أ ــمــد الــمبارك)و(الحـــاج طـه أ مد
المبارك)
(-61عـبــد و شـــرف على أ ـــمد مــحـمد)و(عبد الشرف على أ مد
دمحم)
(-66الــــياس ـــامد يوسف دمحم عمران)و(اليــــاس امد يوسف
عمران)
 (-67ـــسام الدين سمير دمحم سن شاهين)و( ــسام الـــدين ســمير دمحم
سن)

(63فاطـــمة بابـــكر مـــحــمد نـور)و(الشــفا بابـــــكر مـــحــمد
األمين)
(-61سلـــمان فضل المولى قسم هللا سالم)و(سلــمان فضل المولى قسم
هللا دمحم)
( -71آمــنه عـبد هللا الـدومه عبد هللا)و(آمنه عبد هللا الدومه عبد

( -81آدم مــحــمــد علــى مــحــمـد)و(آدم مــحــمد على
التـــجاني)
(-89البشير الكـباشي األمــين المـسلمي)و(البشير الكباشي
األمين مسلـمي)
(-85نبــيـل البــلــد كــوكــو انــقــلو)و(نـبــــيل البـــــلـد كــوكــــو)
 (-88الصــــديــــق أ ـــمد سين كرور )و(صـــديـق أ ـمـد ـسين
كـرور)

(-84رباب العـــوض مــحــمد الحــسن)و(ربـاب عــوض مـحمد
الحسـن)
(-81دقـيـل نــصر أبــو قـــور تـكـه)و(دقـيله نـصر أبـو قــور
تكـه)
(-86التــومـه أبـكر عـبد هللا صــابر جبريل)و(التومه أبكر عبد هللا
صالــح)
(-87ريــماز يــحي مــصطفي كــورينا مـحمد)و(ريــماز يحي
مصطفي محـمد)

(-83رزاز يحي مــصــطفي كـــورينا دمحم)و(رزاز يحي
مصطفي محمـد)
(-36أبـــاذر مــحـــمد عــبـد الماجد دمحم)و(أباذر دمحم عبد الماجد
بابكـر)
(-37والي الـــدين نـــمر ســلـــيمان كــوكو)و(والي نـــمر ســليمان
كـوكو)
(-31عـــبـــد الـلـه علي عــــمر) و(عـبـد الـلـه عــــلي عــــمر
محـمد)
(-11رشـــا مــحــمد عــبد الــماجــد مـحمد)و(رشا دمحم عبد الماجد
بابكـر)
(-19فــاطـــمة دمحم عبد الماجد دمحم)و(فــاطـمة دمحم عبد الماجد بابـكر)
(-15سعـــاد دمحم عبد الماجد دمحم )و(سعــــاد دمحم عبد الـــماجد بابـكر)
(-18أ ـــمــــد مــــوســـى أبـــو ريـــش)و(أ ـــمد مـــــوسى أبــــو
درويـش)

(-14عـــبـــد الـــر من الحــسن أبـــو عمر)و(عـبـد الر من سن
عـمر)
 (-11امــــد ونـــس جــــار الــنعيم مدان)و( ــامد ونسي جــار النعيم
مدان)

(-16نــــورا عـــبـــد هللا إدريس على)و(نــــورة عـــبد هللا إدريـس
علي)
(-17بثــيــــنة مـــنـــقي شـــاويـــش أوجـو)و(شكوى منقي شاويش
أوجـو)
(-13عوضـــية محـــمد عبد الماجد دمحم)و(عوضية دمحم عبد الماجد
بابكر)
(-11فـــاطــــمة علي مـــحمد عــبد الـــكريم)و(فـــاطـــمة علي مــحـمد
علي)

(-911مــعتــصم الــعوض إدريس طه)و(معتصم العوض فــضل
السيد إدريـس)
(-919ر ــاب عــبـــد الـــر من دمحم نور)و( ر اب عبد الر يم دمحم
نور)
(-915عــمر أ ـــمد دكـــين إدريـــس)و(عــــــمر أ مد على دكـين
إدريس)
(-918مـحـمد أ ـمـد عـبد الر ـيم)و(مــحــمد أ ـمـد دمحم بابـكر عبد
الر يم)
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(-914اردينـــــه بســـــادة خــــير) و(أرجــــيـــنا بســــــاده
الر من)
خـــــــير)
(-79زيـــنـــب عــوض هللا مــحـــمـود دمحم)و(زينب عوض هللا دمحم
(-911داؤد عـــبــد الـــلـــه مـــحــــمد كافي تيه) و(داؤد كوه دمحم
موسي)
كافـي)
(-75عـــوض الـسيد ــسين دمحم إبراهيم) و(إبراهيم سين دمحم
(-916زهـــرة جاد هللا عبد القادر العباس)و(زهرة جاد هللا عبد القادر
إبراهيم)
سـن)
(-78خـــلــيل الــمهدي مــحــمد تــوتــو)و(خــلـــيل مــهدي دمحم توتو)
 (-74عــثمان الحــاج أ ــمد محــمد أ ـمد)و(عثمان عبد القادر أ مد (-917أم غـــال الـــرضـــي دنـــيق دود)و(غـــــالية الــــرضي دنــيق
دود)
دمحم)
(-71أ ـــمـــد عبــيــد أ ــمــد كـــوالع)و(أ ــمــد عبــيد كوالع دمحم) (-913ام كــلثوم أ ـــمد إبــــراهيم ــمزه) و(منازل أ مد إبراهيم
ـمـزه)
(-76مـــؤمــن دمحم كمال الدين سعد جعفر)و(مـــؤمـــن مــحـمد كمال
(-911أ ــــمد عبد الــــدافع عبـــد الـــقادر عــبد الــــدافع أ ــــمــد)
سعد)
و(أ ــــمـــــد عـــــبــــــد الــــــدافــع عبـد الـقادر عبد الصمـد)
(-77يــوســـف مــحـــمد ــامــد أ مد)و(كــوكــو مــحـــمد امد
 ( 991نفيسة عبد الـــدافــع عبـــد الـــقادر عـــبد الــدافــع أ ـــمــد)
أ مد)
و(نفـــيسة عـــــبــــــد الــــــدافــع عبـد الـــــقادر عبد الصمــد)
(-73ســـــاره كـــمال مـــبارك عـــثمان سنـــادة)و(سـاره كمال
(-999مـــحـــمــــد علي بافــــلي على الحــــاج)و(دمحم على باقلى على
مبارك سنادة)
الـحــاج)
(-71ســـــامي كـــمال مبارك عثمان سنادة)و(ســــامي كــــمال
(-995الحــــاج عبـــد الحــــق محــــمد آدم)و(الحــــاج عبد الحـــق
مـبارك عثمان)
آدم)
(-31إبراهـــــيم العـــجـــب مــحــمد مد)و(إبـــراهيم العجب دمحم
 (-998نـــادر ربـــيع ـــسيب جــباره ) و(نـــادر ربيـــع ــسيـــب
زين)
جــباه)
(-39منـــى كـــوان نــيال كـــوات)و(أمــــونه كـــوات نــــيال
(-994عــبـــد الـمــنعم خليل دمحم آدم)و(عبد المنعم خليل محـــمد
كــــــواتى)
(-35عــبد الصادق عدالن دمحم عبد الصادق)و(عبد الصــادق عدالن دمحم دفع شـــمين)
(-991وهيــــبة أبو بكر مـــحـمد سليمان)و( وهيــــبة أبو بكر سليمان
هللا)
إبراهــيم)
(-38ســـلـــمه ــســـن كــوكــو مــساعد)و(ســـلمى ـــسن كوكو
(-996ســــلــيمان عـــبد الر ــمن بـــالل )و(عــبد الــباسط الضى
مساعد)
بــالل)
(-34علي ــــــمـــد مـــحـــمد علي)و(علي أ ـــمــــد مــحـــمــد
(-997آمـــــــنه ســـلــــــيمان )و( جـــــــــاز أ ــــــمــــــــد علـــى)
علي)
(-993عـــبد المنعم عبد الســالم زين العابدين إبراهيم) و(عبد المنعم عبد السالم
(-31يوســـف إســحـــق أبــكر غــبوشه)و(يـــوســـف إســحـق أبكر
الحجـاز)
جادو)
(-991وانــــس عبد الـــر من على جمعة) و(وأنس عبد الر من
على دبـــه)
(-951صـــالح قــسم السيد بخيت عبد القادر)و(صالح قسم السيد بخيت
 (-984ـــكـــومة مـــوسي كـــافي ســــعيد)و( ـــكــومة مــــــوسي
إبراهيـم)
تـــور)
(-959على الصـــديق سن الحاج الطاهر)و(على صديق سن
(-981هيــــثم مــــهدي أ مد الجيالني)و(الطـــيــب مـهدي أ مد
الحاج الطـاهر)
الجيالني)
(-955انـــور عبــد اإلله عبد الر يم الطويل)و(انور عبد االه عبد
(-986طاهرة الصادق الصديق المهدي) و(طاهرة الصادق الصديق
الر ـيم)
عبد الر ـمن)
(-987خــديـــجه آدم أ ــمد علي دمحم) و(خــديــجه آدم دمحم أ مد علي) (-958إبـــــراهيم مـــحـــمد يـــوسف أبكر) و(إبراهيم دمحم عيسي
أبـكر)
(-983عثمان إبراهيم دمحم عبد الكريم) و(عثــمان إبـــراهيم عـبد هللا
(-954عــماد عبد الناصر عبد القادر) و(عماد الدين عبد الناصر عبد
آدم)
القــادر)
(-981عــمــائم أ ــمد الــكروف مـحــمد) و(عـــمائـــم أ ــمــد
(-951صــالح ـسن سـيف الدين مد) و(صــالح ســين سيــف الديــن
الــعوض)
ــمــد)
(-941خـــالد مــحــمد أ ــمــد اج بابكر) و(خـــالد مـــحـمد بابكر
( -956إيمـــان سن مـــصطفي سن) و(إيمان سن مصطفي عبد
موسى)
الر مــن)
(-949الغــفاري جبر الدار عبد الرحمن العوض) و(القــــفاري جبر الدار عبد
( -957نعــــمات على مـــحمد أ ـــمد جاد الرب) و (نعمات على
الرحمن العوض)
(-945امـــال عـبـد الـلـه هــارون مـحمد إدريس) و(امال عبد هللا دمحم مـحـمد على)
(-953الحـــــســـين األمين الحـــسين دمحم) و( سين األمين الحسين
عمر)
مـحـمد)
(-948لـــنا ر ــمــة جــابر كــوكــو)و(لــنا ر ــمــة جــابــر
 (-951ــــسن عــــوض صــــابر ـــامــد) و( ـــسن عوض صابر
تـــوتـــو)
عثـمان)
(-944رمــاز ر ـمــة جــابر كــوكــو تـمــبة)و(رمــاز ر مة جابر
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كوكو دلدوم)
(-941فـــوزيــه آدم بــــركــة عـــثمان)و(فــــوزيه علي
بــــــــركـــــة)
(-946فـــاطمة أسحـــق إبراهيم قــوني سن)و(فاطمة أسحق
إبراهيم سن)
(-947مــحـمد أسحـــق إبراهيم قــوني سن)و(محمـد أسحق
إبراهيم سن)
(-943خــديــجــة عبد هللا دمحم الحـــاج دمحم)و(خديــجة عبد هللا أ مد)
(-941الـســره عــبــد الــر ـمن رمـضان)و(الســـره ــسـن

(-981ر يـــمة إبراهيــم عبـد الر من خليل) و(بدور إبراهيم عبد الر من
خـليـل)

(-989امـــال جمـــعة هارون دمحم مـــهيط) و(امال جمعة هارون عبد
الســالم)
(-985غيداء عبد الرحيم أحمد دمحم سيد أحمد)و(غــ يداء عبد الرحيم أحمد سيد
أحــمد)
(-988ميساء عبد الرحيم أحمد دمحم سيد أحمد)و(مـــيساء عبد الرحيم أحمد سيد
أحـمـد)

مـزمــل)
(-911سـيـده إبـراهــيـم تـوتـو كــوتـورو)و(خــميسه إبــــراهيم
تــوتـو)
(-919فــــــاطمة بابــكر إبــراهيم سليمان)و(فــاطمة أبكر إبراهيم
سلـيمان)
(-915التــــومـــة الــــدســـوقي نــمر عثمان)و(ام الحــسن الدسوقى
نمر)
(-918عــــادل هــاشم ـــاج أ ـــمد فـــضل هللا)و(عـــادل هــاشــم
أ مد)
(-914رانـــيا إبراهيم بوشـــة أ ـــمد فــضل)و(رانـــيا إبراهيــم آدم
أ مد)
(-911كلثــــوم إبـــراهـــيم ســيـن)و(كـــلتــوم إبراهيـــم
ــــسيـــن)
(-916أيــمن عبد العزيز عمر عبد الماجد)و(أيـمن عبد العزيز الحضرى
عبد الماجد)

(-917مـحــمد بـــشير مــحــمد ــسن بابــكر)و(مــحـمد بشير سن
دمحم)
(-913سـالف الطيب عبد الر من مختار)و(ســالفه الطيب عبد
الر من مختار )
(-911خـــديـــجـــة هــارون آدم ســــب هللا)و(خــديـجــة آدم
هــــارون)
(-961شـــادية ســليمان محمــود ــسين)و(شــادية سليــمان محـــمد
سين)
(-969إبــراهيم الصــديــق اج طه جاد هللا)و(إبراهيم الصديق اج طه
وقيع هللا)

(-965نعـــمة أ ـــمد الـــشريف الحــسن)و(ســهام أ مد الشريف
الحسن)
(-968مـــالك على سليــمان وداعـــه)و(مــــالك على سلـــيمان
وداعــة هللا)
(-964عبد العزيز محــمد دمحم صالح عبد هللا)و(عبد العزيز دمحم صالح عبد
هللا)

(-961فـــضل محــمد فـــضل سـيد)و(فــــضل مــحـــمد فـــضل
الـــسـيد)
(-966سـعـيده عـمر أ ــمد سليـــمان)و( ـــليـــمه عـــمر أ ــمد
سليمان)
(-967النـــوراني مـحــمــد أمـــام عبد القادر)و(نــــوراني مـــحــمد
أمـام)
(-963هــاشــم دمحم صالح أ مد دمحم على)و(هــاشــم مــحمد صالح
أ مد)
(-961نــهى أ ــمد عبد الحميد دمحم)و(مستــورة أ مد عبد الحميد
مـحمد)
 (-971ـــســن مـــصطفي سن الهادي)و( ــسن مصــطفي ــسن

C
بموجب اإلشهادات الشرعية  /اإلقرارات المشفوعة
باليمين تم تصحيح األســماء التالية-:
-9من(طارق السر إبراهيم إسماعيل)ليكون(طارق السر إبراهيم الحاج
إسماعيل)
-5من(األمـــين دمحم عبد الر من دمحم)ليكون(األمــين دمحم عبد الر من
هريدي)

-8من(هويدا فضل هللا المهدى أ مد)ليكــون(هـويدا فضل هللا المهدى
طه أ مد)
-4من(أم الحــسن عبد القادر دمحم الحاج)ليكون(أم الحــــسن عبد القادر دمحم عبد
القادر)

-1من(برمــــة دمحم عبد هللا يعقوب)ليكون(بريـــمة دمحم عبد هللا يعقوب)
 -6من(على أ ـــمـــد على مـــحـــمــد)ليكون(عــلــى أ ـــمد على
أ مد)
 -7من(عــمر دمحم أ مد الشريف عبد هللا)ليكون(عمر دمحم أ مد عبد
هللا)
 -3من(محــاسن مــوسي أرمــي كيـــمو)ليكون(مـــحاسن مـــوسي
آدم كـــمو)
 -1من(التجاني بابكر الفضل النور )ليكون (التجاني بابكر الفضل
سالم سليمان)
 -91مــن(عــبـد المنــعـم باســـل مــحــمـد عـثــــمـان عــــبد
المــــنـعم)
ليكـــــون(عبد المنعم باســــل مــــحـــمد عــــثمان مـحمد عبد
المنعم)
 -99من(عــــثمــــــان كـــمال مـــحــمد عــــثـــــمان عـــبـــد الـمنعم)
ليكـــــون(عثــــمان كمــــال مـــحـــمد عــــثمان محـــمد عبد
المنعم)
-95من(أبوبكر عبد هللا دفع هللا أبو غانم)ليكــون(أبوبكر عبد هللا دفع هللا عبد
هللا)
-98من(ضــــو البيت عبد المجيد ضو البيــت بخات)ليكون(ضــــو البيت عبد الحميد ضو
البيت بخات)

-94من(محــــمد الطــــاهر على درار)ليــكون(مــــحمد الطــاهر على
درادر)
-91من(أ ـــمد ســــعيد داود محـــمد)ليكـــون(أ ـــمـد سعيد سميح
ا مد)
-96من(ام هــاني التجاني عبد الصمد أ مد)ليكـون(ام هــاني التجاني
الغزالي علي)

-97من(دخـــين ـــامد دخيـــن دخنان)ليكـون(ســـليم ســالم ســلمان
سالم)
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-93من(هيـثم ر مة هللا فضل المولى)ليـكون(بلسم ر مة هللا فضل
األمــين)
(-979منــتصر عبد هللا الطاهر أ مد)و(منتــصر عبد هللا الطاهر عـز المولى االمين)
-91من(القانون عبد هللا العبيد عبد هللا)ليكـــــون(قانون عبد هللا العبيد عبد
الدين)
هللا)
(-975علـياء عبد الر من عـباس العمرى)و(علياء عبد الر من
-51من(بخيــــته أ مد امــــد الزبير)ليكــــون(بخيــتة ا مد مد
العمرى عباس)
الزبير)
(-978عــز الدين آدم أ مد أبراهيم يونس)و(عــز الــدين آدم أ ــمد
 -59من(ابو القــاسم أبو بكر عبد هللا أ مد)ليكـون(ابو القـاسم أبكر عبد هللا
ارباب)
دمحم)
(-974رضـوان على صــديق دفــع هللا)و(رضـــوان على الصــديق
-55من( ـــواء الشيخ إبراهيم الدرديري)ليكــون( واء الشيخ إبراهيم
دفـــع هللا)
أ مد)
 -971من(يقـين أبو عبيدة دمحم عثمان) إلى ( لـيمة أبو عبيدة محـمد
-58من(خديــجـة عيــسي بابــكر امد)ليكـون(خديـــجة عيسي أبكر
عثمان)
امد)
( -976مــحــمــد المــبارك جعـــفر أ ــمــد ) و(مــحــمد جــعــفر
-54من(محـــمد عز الدين التوم)ليكون(محـــمد عـــز الـدين القوم ابو
أ مـد)
كالم)
(-977زهـــرة جـــاد الــلـه عبد الــقادر العــباس مــــــن
 -51من(زهــــرة عبد الباقي المزمل الشيخ)ليكون(زهــرة الشيخ عبد الباقي المزمل
مــوالــيد
الشيخ عبد الباقي)

أبـــو ســـعد مـــوطـــن والــــدها وليــس من مـواليد
أمدرمان )
(-973الصديـــق علي دفـــع الـلــه عـــلي مـــن مــــوالـــيد
-57من( ـــسن ـــامد عيسي الطــالب)ليكـون( ـــسن كـوكو كافي
9118م
كواليب)
بعــــد بابــــكر وليــــــس مـــــــن مـــــوالـــــيد 9116م ) -53من(أ الم عبد القادر محمود محمود)ليكـــون(أ ـالم عبد القادر محمود
-56من(عبله سن عبد الكريم دمحم) ليكـــون (عــبله حسن مـحمد عبد الكريم
دمحم)

 (-971ــســــن عبـــد الـلـه خـــير الـلـه مــصــطـــفي هــــو مـــــــن
قـــبـــيلة الفـــور وليــــس مـــــن قـــــبـــــيلة الـــــبانـــــدة)
-51من(يـــوسف سلــيمان أ ـــمد ضو)ليكـون(يـــوسف سليمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ مد الضـو)
عبد هللا)

-49من(النور و الـنبي النور علي)ليكــــــون(النور و النبي النور
فضل هللا)
-45من (الرشيد مهدي بشير دمحم)ليكـــون(الرشيد مهدي بشير دمحم
العجمي)
 -48من( أميــرة سليمان كافي توتو) ليــــكـــــــون (أميـــرة سليمـــان كافي
رقيق)

-81من( ـــسن عـــمر على بأخـريبة)ليكـون( ــسن عــمر
على أ مد)
-89من( صديقــةدمحم أحمد أبو عالمة صـديق)ليكون(صـديقة دمحم أحمد الـصديق
أحمد)

-85من(سعاد دمحم سن الخناقي)ليكون(سـعاد دمحم سن عبد هللا
طه)

-88من(فـــوزية الزين دمحم أ ــمد)ليكـــون(فـــوزية الزين محـــمد
 -44من (بابكر بشير بابـــكر دمحم )ليكـــــون (بابكر البشير بابـــكر
مد)
دمحم)
-41من(آسيا عثــــمان عــباس داؤود) ليكـــــــون(فوزية عــــثمان عــــباس -84من(خـــميس توتو ارتيو فـــكرى)ليكـــون(خــمــيس توتـــو لشو
داؤود)
كودى)
 -46من(هدي محجوب عثـــــمان دمحم )ليكــــــــــون(هجرة محجوب عثمان -81من( ـواء موسى أبو البشير امد)ليكــــون( ــواء موسى أبـو
دمحم)
البشر امد)
هجانه
نورين
خمـــيس
ون(
ـــــــــ
)ليكــ
هجـــــانه
نوير
خميس
من(
-47
 -86من(موسى عبد هللا كومــــى كــــودى)ليكـون(موسى عبد هللا
كليا)
كـــــــودى كومى)
الصادق
عبد
أميرة
ون(
)ليكـ
عطية
الخضر
الصادق
عبد
أميرة
من(
-43
-87من(مـــحـــمد بابـــكر بشــــاره) ليكـــون(مـــحـمد أ مد بابكر
خضر دمحم)
بشاره)
عيــد
مبارك
مد
أ
ون(
ــ
ــ
ـ
ــ
ليك
)
دمحم
عيد
مبارك
امد
-41من(
-83من(نفيسه سيد أحمد عبد العزيز أحمد)ليكـــــون(نفيسه سيد أحمد أحمد عبد

دمحم)
 -11من(هند دمحما مد دمحم االمين) ليــكون (هندة دمحما مد دمحم االمين)
 -19من(دمحم بكري دمحم مصطفي)ليكــــــون( دمحم صديق دمحم مصطفي
إبراهيم)

 -15من(أم جمعه أبكر دمحم مصطفي)ليكون( أم جمعه صديق دمحم مصطفي
ابراهيم)
 -18من(زائد فضــل هللا دمحم مد)ليكــــــون( زائد فضل هللا العطا
ا مد )

 -14من( شبير الكاتــــب انقلو ابا )ليكـــــــون(شمبير الكاتـــــب

العزيز)

 -81من(فاطمة الزبير دمحم سعـــــد)ليكـــــــون(فاطمة الزبير دمحم سعيد
سين)
-41من(موسي عبـــــد هللا ا مد آدم)ليكــــــــون(موسي أبــــو عبد هللا
ا مد آدم)

 -19مــــن(الزيـــنه عبـد الــــقــادر ســليمــان
عـــثـمان)ليكــــون
(الـــزينــــه عـــبــد القــــادر ســـلـــيمان عــــماره عبد هللا)
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 -15من(قـــســـمة مــحـمد إدريس آدم)ليكــــون(أم سلمه دمحم إدريس
انقلو الو)
آدم)
 -11من(ايات امـــير عثمان الحسن)ليكـــون(ايـــات األمير عثمان
 -18مـن( ــــداد عبـد المــــجـيـد عـبـد الـلـــــطيـف عـبـد الــــكريم)
النجـــومي)
ليـــــــكون( ــــجاج عـــبد الـــمجـــيد عــبد اللطيف عبد الكريم)
 -16من(الحبـــو أ مد مهدى عز الديـن)ليكـون(الحـــبو ا مد مهدى
 -14من(امــال عبد الر من قلوأنجاتو)ليكون(امــال عبد الر من
الضـى)
 -17من(عبد الصــافى عباس دمحم احمد ضباض)ليكــون(عبد الصــافى عباس دمحم أرنو انجانو)
قباض)

 -13من(تـــاور يــوسف تاور شــميله)ليكـون(تــاور يـــوسف تــاور
شمـيال)
 -11من(الشـيخ العبيد أ مد دمحم)ليكـون(شرف الدين العبيد أ مد
محــمد)
 -61من(إبراهـــيم مـــحــمد إبراهيم عبد الر يم)ليكون(ياســـر كامل علي
دمحم)

 -69من(كلتوم بخاري جبر سن)ليكـون(كلتوم بخاري عبد الجبار
أ ـمد دمحم)
 -65من(منـــى أ ــمـد برير)ليكـون (مــنى أ ـمــد برير الشيخ علي
أ مد)
 -68من(لبـــني مــحــمد آدم سنين)ليكــون(ام جمـــعه مــحــمد آدم
سـنين)
 -64من( لـــيمة أ ـــمد بــحر تــكه)ليكـون( ــليـــمة أ ـمد بحر
الضو)
 -61من(أ ــمــد مــحــمد أ ـمــد الطيب)ليكون(دمحم أ مد الطيب
سين)
 -66من(مـحـجوب عبد هللا سن الما ي)ليكون(مــهيوب عبد هللا
سن الما ي)
 -67من( ـــسين عثــمان سين دمحم)لـيكون( ــسين عثــمان ـسين
علي )
 -63من(نــزار الحاج عبد الرازق العماوي)ليكون(نزار اج العوض عبد الرازق
على العماوي)

 -61من(صــديــق علي سن كــوري) ليكون (صــديق علي ــسن
كــوكــو)
 -71من(نشـــوه بشـــري ــــامد النور)ليكون(نشـــوي بشـــري
امد النور)
 -79من(سعدية يونس مـــحمد صالح)ليكون(سعدية يونـــس يعـــقوب
كنجان)
-75من(لجـــين عبــد الر يم البشري)ليكون(لجــــين عبد الر ـيم البـــشير
علي)
 -78من(صـــبري محـــمد قــرف ديد)ليكـون(صــبري دمحم قـــدف
ـــديـــد)

 -74من(مصطفي يوسف أبكر دمحم)ليكـــون(مصــطفي يوسـف أبو
بكر دمحم)
 -71من(ابو زيــد إبراهيم طه أ مد)ليكـــون(ابـو زيـــد إبراهيم طــه
علي)
 -76من(التومـــه مــحــمد طــه)ليكـون(مــديــنة مـحــمد أ ــمــد
طـه)
 -77من(فاطمة صالح بابكر عبد المحمود)ليكـون(فــاطمة صالح
بابكر إبراهيم)
 -73من(زيــنب ـــسن مــالك عــمر)ليكــون(زيـنب سن معلم
عمر هارون)
 -71من(مصطفي ـــسن مـالك عـمر)ليكــون(مصطفي سن معلم

 -11مـــن(غـفــيرة ســيــد أ ـــمــد الشفــيع مـــحـمد أ ـــمـــد)
ليكــــون(ام الحـــسن ســــيد أ ـــمـــد مـــحـــمـــد أ ـــمد)
 -16من(دوكــــه عبد الر من عكـــش)ليكــــون(دوكه عبد الر من

عكاشه)
 -17من(التـــومه دلدوم على دلدوم)ليكون(التومه دلدوم فــاباى
وركى)
 -13من(بخــيـــته على بـــالل صالح)ليكون(فاطمة سب الرسول
سن على)

 -11من(مــحــمد كــمال مــحــمــد)ليكون(محــمـد كمال الدين
دمحم)
 -911من( ــســين دمحم جامعى ريفا)ليـكون( ــسين دمحم جامع
أريفـه)
 -919من(نصر الدين أ مد صالح إبراهيم)ليكون (نصر أ مد صلحه
إبراهيم )

 -915من(مـزن دمحم سن عبدون)ليكون(مزن دمحم سن دمحم
عبدون)
 -918من(األمــين مــحـمـد موسى واندى)ليكون(األمين دمحم موسى
واندو بول)

 -914من(الحــرم على مــحــمد العبـد)ليكـون(الحرم على العبد
دمحم)
 -911من(معـتز ـسـين عثمان أسد)ليكون(معنز سين

عثمان سين)
 -916من(عــبد العزيز إبراهيم عـمر)ليكون(عبد العزيز إبراهيم
عمر امد)

 -917من(التاية سب هللا البشير)ليكـون(التاية سب هللا دمحم
البشير)
 -913من(مــــفيد عـــبــد الــلــه عـبــد الحــليـــم محـــــــمــد)
ليكــــون(مـــفـــيد عــبد الــلــه عــبد الحـــليــم عبد هللا)
-911من(شــهيرة عبد الر يم عمر على)ليكون(زبيــدة عبد الر يم
عمر على)
 -991من(زبيدة إبراهــيم دفـــع هللا امد)ليكون(زينب دمحم على دمحم
طه)
 -999من( ــسن الـسـر مـــوسى ســعد)ليكــون( ــسن سر الختم
موسى سعد)

 -995من(آمنــه أ مد على عماس)ليكــــون(آمـــنه دمحم على
عــماس)
 -998من(زيـنـــب أبــو بكر دمحم)ليكـون(زينــب أبـــكر مــحـمد
بله)
 -994من(الضــو دمحم الحسن نصر)ليكـون(الضـــو دمحم الحسين
نصر)
 -991من(عـــايــده هجانه ساور هجانه) ليكــون(عـــايده هجانه
96

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  9381المؤرخة في 5191/4/91م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1839 KH.on 15/4/ 2015

Republic of Sudan

عمر هارون)
 -31من(خديـجــة كورى توتو انقلو)ليكــــون(خــد يجـة بيضـه تـوتو
كورى)
 -39من(مـــكـــه أ ــمــد فـــضل فرح)ليكــون(مـكه أ مد فضل فرج
فضل)
 -35من(مــحــمــد الشـــيخ مــحــمد)ليـكون( ــمـدى إبراهيم مد الشيخ
دمحم)

سوار هجانه)
 -996من(بخـيـته عبد النبى سعد فرج)ليكــون(بخيته عبد النبى سعيد
فرج)
 -997من(مـالك سيد خلف هللا دمحم أ مد)ليكون(مالك السيد خلف هللا دمحم
أ مد)
 -993من(أ ــمد عبد الوا د الصادق بدر) ليكــون(أ ـمد عبد الوا د
الصادق أبكر)

 -38من(البـــهابي كايدن عبد هللا)ليكون(اليــهابي كـايدون عبد هللا
سليمان)
 -34من(عبد الـلـه على عـثمان آدم)ليكـــون(عبد هللا على عـثمان
أ مد على)
 -31من(فـــوزية الـزين على)ليكـــون(فـــوزية الــــزين أ ـــمـــد
 -959من (أ ــالم عبد القادر محمود محمود) ليكون(أ الم عبد
دمحم)
القادرمحمود عبد هللا)
 -36من(مــحــمد شــريف الشيخ طـه إدريس)ليكون(دمحم صالح الشيخ طه الشيخ
 -955من(زيـــنب أ ـــمـــد آدم الحبــيب) ليكون(زيــنب أ ــمد آدم
إدريس)
مـحمد)
 -37من(عـفـاف الصــديق عبد هللا)ليكـون( فــصه الصـــديق عطـا
 -958من(مرتضي أ مد يوسف السيوفي)ليكــون(مرتضي أ مد
الـلـه)
يوسف صدقى)
 -954من(فتـحـيه الصديق إبراهيم فيصل) ليكون(فتــحيه الصديق إبراهيم
 -991من(ريـــان مــحــمد يـحي الغالي)ليكون(ريان دمحم أ مد يحي
الغالي)
 -951من(شجـن عثمان دمحم أ مد إدريس)ليـكون(شـجن عثمان أ مد
إدريس )

فضيل)

C
بموجب اإلشـــهادات الشرعـــية  /اإلقــــــرارات
المشفــوعة باليـمين تم تغـــيـــير األســماء التالية-:
 -9من (عـــصام سن النقر عبد الرازق) إلى (جالل الدين سن النقر
عبد الرازق)
 -5مـن (فرونـــيكا عـــصام كــامل لطـــفي) إلى (ســـمر عصام
كامل لطفي)

 -8من (أ ـــمد عمرو عثمان علي الشيخ) إلى(دمحم عمرو عثمان
علي الشيخ)

 -951من(عــبــد الـبــديــع شـــــرف الــديـــــن أ ــمد
ســــنوســــي)
ليكـــون(عـــبــد البـــديـــع شـــــرف الــــدين أ ـمــد السنوسي)
 -956من(رجـــاء دمحم على طــالب)ليكون(رجـــاء مـحـمد على دمحم
طالب)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -4من (نـــشـــوة آدم الدود كرمه) إلى (ســـمــــــيه آدم الدود
كرمه)
 -1من (روبن جـــورج تـــوفيــق الخوري) إلى (أ ــمد محمود
توفيق الخوري)
 -6من ( ـــسناء عـــثمان مـــحـــمد) إلى ( ـــسيـــنه عثـــمان
مــحـمد)
 -7من (دمحم عـالء الدين دمحم عمر مختار) إلى (أواب عالء الدين دمحم عمر
مختار)
 -3من (عبد هللا عـالء الدين دمحم عمر مــختار) إلى (أبوبكر عالء الدين دمحم عمر
مختار)

 -1من (فيحاء نور الدين محي الدين دمحم) إلى (هيفاء نور الدين محي الدين
دمحم)
 -91من (نضـــال رجـــب يوســف الكوى) إلى(سلــــوان رجـــب
يوســــف الكـــوى)

 -99من(بخيـــتة ســعد مصطفي أ مد) إلى(امــال ســعد
مصطفي أ مد)
 -95من(بخيتة عــبد النبي ســعيــد) إلى(ريـــان عبد النبي
ســعيــد)
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 -98من (كــركاب الطيب يعـــقوب أ مد) إلى (أ مد الطــيب
يعــقوب أ مد)
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