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م5131/4/31  المؤرخة في3481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

C

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

Ministerial Decree No.(292)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

م5131 ) لسنة595( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

The Minister of Interior

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

In accordance with the provisions of

أمال ال

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

دةاال د

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 (325 - 2015) dated on
24/6/2015 I hereby issue the following
decision.

ع ال الالب

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/151 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: م ال أصدر القرار اآلتي نصه5131/6/58

م5131 ) لسنة595( قرار وزاري رقم
اسم القرار

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الال االلط.3

Name of the Decree

.)م5131 ةالااود ملد اه ةااد

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

إسقاط

Citizen for the year 2015) .

/ عق المـواطن

Abrogation

سه ل ةك إعتسل دب

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen HASHEM ABDALLAH IBRAHIM MOHAMED
upon his reguest as of the date mentinned .

دةال زمد

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

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5
حالء ع ى
هاشم عبد هللا إبراهيم دمحم ب
. مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشرمن شهر رمضان
هـ الموافق اليوم التاسع والعشرون من شهر يونيو3816 لسنة
م5131 لسنة

Issued under my signature on the day (12) month (9)
year 1436 H
Corresponding with the day (29)month (6) year 2015

General (P.S.C) :
/ فريق أول ركن
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
عصممممت عامممد المممر من زيمممن
Minister of Interior
العابدين
3
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م5131/4/31  المؤرخة في3481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

وزير الداخلية
In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

C

Ministerial Decree No.(294)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5131 ) لسنة598( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

The Minister of Interior

In accordance with the provisions of

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

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

أمال ال

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 (329 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

دةاال د

ع ال الالب

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/159 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

م/

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: م ال أصدر القرار اآلتي نصه5131/7/3

م5131 ) لسنة598( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Name of the Decree

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

Citizen for the year 2015) .

إسقاط

Abrogation

/ عق المــــواطن

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen ABDALLA AHMED YOUSIF ELHADI upon
his reguest as of the date mentinned .

سه ل ةك

دةال زمد

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

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

حالء ع ى
عبد هللا أحمد يوسف الهدى ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

Issued under my signature on the day (17) month (9)
year 1436 H
Corresponding with the day (4)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior
5

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131
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Republic of Sudan

/ فريق أول ركن

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن
العابدين
وزير الداخلية

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

C

Ministerial Decree No.(295)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5131 ) لسنة591( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

The Minister of Interior

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

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

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 (330 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

أمال ال

دةاال د
ع ال الالب

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/111 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

م/

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

م ال أص5131/7/3

م5131 ) لسنة591( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Name of the Decree
1. This decree is called the ( Ministerial decree

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

.)م5131 ةالااود ملد اه ةااد

إسقاط

Abrogation

/ عق المـواطن

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen ADAM KHALF ALLA ADAM HAMAD upon
his reguest as of the date mentinned .

سه ل ةك إعتسل دب

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

دةال زمد

Issued under my signature on the days (17) month (9)
year 1436 H

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5
حالء ع ى
آدم خلف هللا آدم حمد ب
. مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

Corresponding with the day (4)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
1

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
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Republic of Sudan

م5131

Minister of Interior

/ فريق أول ركن

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

العابدين
وزير الداخلية

Ministerial Decree No.(296)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

The Minister of Interior

In accordance with the provisions of

م5131 ) لسنة596( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

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 (331 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

دةاال د

ع ال الالب

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/113 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

Name of the Decree

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: م ال أصدر القرار اآلتي نصه5131/7/3

1. This decree is called the ( Ministerial decree

م5131 ) لسنة596( قرار وزاري رقم
اسم القرار

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

Abrogation

.)م5131 ةالااود ملد اه ةااد

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen AHMED ANIS OMAR ALI upon his reguest
as of the date mentinned .

إسقاط
/ ع ال ال الق المـواطــــن
ال ال السه ل ةك

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

دةال زمد

Issued under my signature on the days (17) month (9)
year 1436 H

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

لء ع ى
أحمد أنس عــــمـــر علي طه حاال ال ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

Corresponding with the day (4)month (7) year 2015

General (P.S.C) :

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان
8
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Republic of Sudan

Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

هـ الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131
/ فريق أول ركن

عصمممممت عاممممد الممممر من زيممممن

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

العابدين

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

وزير الداخلية

Ministerial Decree No.(297)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

C

The Minister of Interior

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

In accordance with the provisions of

م5131 ) لسنة597( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

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 (332 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

دةاال د

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

/115 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

-: دةا د دآلتب اصه

1. This decree is called the ( Ministerial decree

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

ع ال الالب

Name of the Decree

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
م ال أص5131/7/3

م5131 ) لسنة597( قرار وزاري رقم
اسم القرار

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

Abrogation

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen MEAAWIA YOUSSIF SAEED SALIH upon
his reguest as of the date mentinned .

إسقاط
/ عق المـواطن

سالاله ل ةالالك

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

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

اللء ع الالى
حاال ب

معاويـــو يوســـف ســـعيد صـــال
إعتسل دب

. مق تل يخه

Issued under my signature on the days (17) month (9)
year 1436 H

دةال زمد

Corresponding with the day (4)month (7) year 2015

1

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1
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. ةتافي ه د دةا د

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131
In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

/ فريق أول ركن

عصمممممت عاممممد الممممر من زيممممن
العابدين

Ministerial Decree No.(298)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

وزير الداخلية

C

The Minister of Interior

In accordance with the provisions of

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

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 (333 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

م5131 ) لسنة594( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية
أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

دةاال د
ع ال الالب

Name of the Decree

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال
دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/111 ن ال الالم

1. This decree is called the ( Ministerial decree

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

-: دةا د دآلتب اصه

Citizen for the year 2015) .

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
م ال أص5131/7/3

م5131 ) لسنة594( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Abrogation
2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen MOHAMED ABD ELHAMID ELTAYEB
ELMKI upon his reguest as of the date mentinned .

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط

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

/ عق المـواطـــــن
سه ل ةك

Issued under my signature on the days (17) month (9)
year 1436 H
Corresponding with the day (4)month (7) year 2015

6

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

حالء ع ى
دمحم عبد الحميد الطيب المكي ب
. إعتسل دب مق تل يخه
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دةال زمد

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

Ministerial Decree No.(299)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

/ فريق أول ركن

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن
العابدين
وزير الداخلية

The Minister of Interior

In accordance with the provisions of

C

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 (334 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5131 ) لسنة599( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية
أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

دةاال د

Name of the Decree

ع ال الالب

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال
دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

Abrogation

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

-: دةا د دآلتب اصه

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen OSAMA MOHAMED HASHIM ALHADIA
upon his reguest as of the date mentinned .

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/118 ن ال الالم

Citizen for the year 2015) .

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
م ال أص5131/7/3

م5131 ) لسنة599( قرار وزاري رقم
اسم القرار
 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

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

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط

Issued under my signature on the days (17) month (9)
year 1436 H

/ عق المـواطـــــن

Corresponding with the day (4)month (7) year 2015

7

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5
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ال السه ل ةك

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

دةال زمد

الء ع ى
أسامــــو دمحم هــــاشم الهديو ح ال ال ال ال ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131

Ministerial Decree No.(301)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

/ فريق أول ركن

عصممممت عامممد المممر من زيمممن
العابدين

The Minister of Interior

وزير الداخلية

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

C

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 (328 - 2015) dated on
1/7/2015 I hereby issue the following
decision.

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5131 ) لسنة113( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية
أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

Name of the Decree

أمال ال

1. This decree is called the ( Ministerial decree

دةاال د

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

ع ال الالب

Citizen for the year 2015) .

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال
دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen MAZEN NOURELHADE AGEED OSMAN
upon his reguest as of the date mentinned .

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/154 ن ال الالم

Abrogation

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

-: دةا د دآلتب اصه

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
م ال أص5131/7/3

م5131 ) لسنة113( قرار وزاري رقم
اسم القرار

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

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

Issued under my signature on the days (19) month (9)
year 1436 H

إسقاط
4
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/ عال ال الق المـواطـــن

Corresponding with the day (6)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

ن
الء ع ى ال ال ال سه
ماز نور الهادي عـــــقيد عــــثمان حال ال ب
. ل ةك إعتسل دب مق تل يخه
دةال زمد

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم السادس من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131

Ministerial Decree No.(302)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

/ فريق أول ركن

عصممممت عامممد المممر من زيمممن

The Minister of Interior

العابدين

In accordance with the provisions of

وزير

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

الداخلية

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 (336 - 2015) dated on
2/7/2015 I hereby issue the following
decision.

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5131 ) لسنة115( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

Name of the Decree

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

أمال ال

Citizen for the year 2015) .

دةاال د

Abrogation

ع ال الالب

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen SAYED MUSTAFA MOHAMMDANI SAEED
upon his reguest as of the date mentinned .

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/116 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الل ي/4/15/

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

-: دةا د دآلتب اصه

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

دةتفلوض دةصل

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
م ال أص5131/7/5

م5131 ) لسنة115( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Issued under my signature on the days (19) month (9)
9

The Gazette Published by Authority -issue No. 1843 KH.on 15/8/ 2015

م5131/4/31  المؤرخة في3481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

year 1436 H
Corresponding with the day (6)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط
/ ع ال الق المـواطن
سه ل ةك

دةال زمد

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

حالء ع ى
سيد مصطفي دمحماني سعيد ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

. ةتافي ه د دةا د

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

Ministerial Decree No.(309)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

ع ى دةةهل.1

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان
هـ الموافق اليوم السادس من شهر يوليو لسنة3816 لسنة
م5131

The Minister of Interior

In accordance with the provisions of

/ فريق أول ركن

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

عصممممت عامممد المممر من زيمممن

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 (344 - 2015) dated on
5/7/2015 I hereby issue the following
decision.

العابدين
وزير
الداخلية

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

Name of the Decree

م5131 ) لسنة119( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

Abrogation

أمال ال

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

دةاال د

ع ال الالب

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

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/188 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الل ي/4/15/

31

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
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Issued under my signature on the days (20) month (9)
year 1436 H

-: دةا د دآلتب اصه

م ال أص5131/7/1

م5131 ) لسنة119( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Corresponding with the day (7)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط
/ عق المـواطــــــن
حال ال ال اله ل ةك

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

دةال زمال ال الد

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5
حالء ع ى
دمحم حسن نور الدين ووني ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمخ ال التصد إتخال ال الل دإلة دءد

. ةتافي ه د دةا د

Ministerial Decree No.(310)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen
The Minister of Interior

ع ى دةةهل.1

صدر تحت توقيعي في اليوم العشرون من شهر رمضان لسنة
م5131 هـ الموافق اليوم السابع من شهر يوليو لسنة3816

In accordance with the provisions of

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

/ فريق أول ركن

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 (345 - 2015) dated on
5/7/2015 I hereby issue the following
decision.

عصمممممت عاممممد الممممر من زيممممن
العابدين
وزير الداخلية

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

Name of the Decree
1. This decree is called the ( Ministerial decree

م5131 ) لسنة131( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

Abrogation
2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen OSMAN MOHAMED AHMED OSMAN upon his
reguest as of the date mentinned .

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

دةاال د

ع ال الالب

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

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/181 ن ال الالم
33

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد
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 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

Issued under my signature on the days (20) month (9)
year 1436 H

م/

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

Corresponding with the day (7)month (7) year 2015

م ال أص5131/7/1

م5131 ) لسنة131( قرار وزاري رقم
اسم القرار

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط
/ عق المـواطــــــن
ال السه ل ةك

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

دةال زمال ال ال ال ال ال الد

Ministerial Decree No.(311)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

لء ع ى
عثمان دمحم أحــــــمد عثمان حا ال ال ال ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

The Minister of Interior

صدر تحت توقيعي في اليوم العشرون من شهر رمضان لسنة
م5131 هـ الموافق اليوم السابع من شهر يوليو لسنة3816

In accordance with the provisions of

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

/ فريق أول ركن

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 (346 - 2015) dated on
5/7/2015 I hereby issue the following
decision.

عصمممممت عاممممد الممممر من زيممممن
العابدين
وزير الداخلية

C

Name of the Decree

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

م5131 ) لسنة133( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

Citizen for the year 2015) .

Abrogation

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen HISHAM MOHAMED IBRAHIM ALI OMER
upon his reguest as of the date mentinned .

أمال ال

دةاال د

3 .The concerned authorities have to take the necessary

ع ال الالب
35

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم
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measures to enforce this decree .

/186 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

Issued under my signature on the days (20) month (9)
year 1436 H

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

Corresponding with the day (7)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

م ال أص5131/7/1

م5131 ) لسنة133( قرار وزاري رقم
اسم القرار

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3
.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط
/ ع ال ال ال ال ال الق المـواطــن

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

سه ل ةك

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

دةال زمال ال ال ال ال الد

Ministerial Decree No.(312)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

الء ع ى
هشام دمحم إبراهيم علي عمر حال ال ال ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخال ال الل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

The Minister of Interior
صدر تحت توقيعي في اليوم العشرون من شهر رمضان لسنة
م5131 هـ الموافق اليوم السابع من شهر يوليو لسنة3816

In accordance with the provisions of
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 (347 - 2015) dated on
5/7/2015 I hereby issue the following
decision.

/ فريق أول ركن

عصممممت عامممد المممر من زيمممن
العابدين
وزير
الداخلية

Name of the Decree

C

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

Citizen for the year 2015) .

Abrogation
2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen MOHAMED MUKHTAR MOHAMED ALI upon
his reguest as of the date mentinned .

31

م5131 ) لسنة135( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية
أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
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3 .The concerned authorities have to take the necessary
measures to enforce this decree .

أمال ال

دةاال د

ع ال الالب

Issued under my signature on the days (20) month (9)
year 1436 H

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/187 ن ال الالم

Corresponding with the day (7)month (7) year 2015

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

م ال أص5131/7/1

م5131 ) لسنة135( قرار وزاري رقم
اسم القرار
 واال ال ال ال المب ه ال ال ال ال ال ال ال د دةالا ال ال ال ال د نال ال ال ال ال ال د ل دز م حكاال ال الالاال ال ال ال ال اللط.3

.)م5131 ةالاال ال الاود ملد ال الق ةااد

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

إسقاط

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

/ عق المـواطــــــن

ال ال ال السه ل ةك إعتسل دب

Ministerial Decree No.(315)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

دةال زمال ال ال الد

 تااط دةةااود دةال داود سلةمال ال الو.5
الء ع ى
دمحم مختار دمحم علي حال ال ال ب
. مق تل يخه

دةمختصد إتخال ال الل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

The Minister of Interior

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

تحت توقيعي في اليوم العشرون من شهر رمضان لسنة
م5131 هـ الموافق اليوم السابع من شهر يوليو لسنة3816

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 (349 - 2015) dated on
6/7/2015 I hereby issue the following
decision.

/ فريق أول ركن

عصممممت عامممد المممر من زيمممن
العابدين
وزير الداخلية

Name of the Decree

C

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

Abrogation
2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen ELMUIZ MOHAMED ELTAHIR BADUR upon
his reguest as of the date mentinned .
38

م5131 ) لسنة131( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية
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أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل

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

أمال ال

دةاال د

Issued under my signature on the days (21) month (9)
year 1436 H

ع ال الالب

Corresponding with the day (8)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
Minister of Interior

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/189 ن ال الالم

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

م/

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

م ال أص5131/7/6

م5131 ) لسنة131( قرار وزاري رقم
اسم القرار

 واال ال ال ال ال ال المب ه ال ال ال ال ال د دة ال ال ال ال ال الا د ن ال ال ال ال ال ال د ل دز م حكا ال ال ال ال ال الااللط.3

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط
/ عق المـواطـــــــن

Ministerial Decree No.(319)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

سه ل ةك إعتسل دب

The Minister of Interior

دةال زمد

In accordance with the provisions of

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5
حالء ع ى
المعز دمحم الطاهر بدر ب
. مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

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 (341 - 2015) dated on
5/7/2015 I hereby issue the following
decision.

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرون من شهر
هـ الموافق اليوم الثامن من يوليو لسنة3816 رمضان لسنة
م5131
/ فريق أول ركن

عصممممت عامممد المممر من زيمممن
العابدين
وزير الداخلية

Name of the Decree
1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

C

Citizen for the year 2015) .

Abrogation

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen BADRIYA ELAMIN FARAH ALI upon his
reguest as of the date mentinned .

م5131 ) لسنة139( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
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وزير الداخلية

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

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

Issued under my signature on the days (25) month (9)
year 1436 H

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

دةاال د

ع ال الالب

Corresponding with the day (12)month (7) year 2015

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/183 تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد دة ال ال ال د سلةمال ال ال م ن ال الالم
General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen  حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/ م/
) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131
Minister of Interior
-: م ال أص دةا د دآلتب اصه5131/7/1

م5131 ) لسنة139( قرار وزاري رقم
اسم القرار

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

إسقاط

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

/ عق المـواطــــــنو

سه ل ةك إعتسل دب

The Minister of Interior

دةال زمد

In accordance with the provisions of

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5
حالء ع ى
بدريو األمين فرح علي ب
. مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

. ةتافي ه د دةا د

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.

ع ى دةةهل.1

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر
هـ الموافق اليوم الثاني عشر من شهر3816 رمضان لسنة
م5131 يوليو لسنة
/ فريق أول ركن

عصمممممت عاممممد الممممر من زيممممن
العابدين

Name of the Decree

وزير الداخلية

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year 2015) .

C

Abrogation
2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen HASSAN MOHAMED ADAM TERAB upon his

وزارة الداخلية
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reguest as of the date mentinned .

مكتب الوزير

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

م5131 ) لسنة151( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

Issued under my signature on the days (26) month (4)
year 1436 H

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
أمال ال

Corresponding with the day (15)month (2) year 2015

دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال

 لدعم الاللبب سلةاال ال ل3998 ةا الالاد

دةتفلوض دةصل مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال دةاال د
General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen  لسع ال ال دب ال ال ع ال الالب5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم
Minister of Interior
/118 تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد دة ال ال ال د سلةمال ال ال م ن ال الالم
 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

م/

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

م ال أص5131/7/9

م5131 ) لسنة151( قرار وزاري رقم
اسم القرار

 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

Ministerial Decree No.(321)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

.)م5131 ةالااود ملد اه ةااد

إسقاط
/ عق المـواطــــــن

The Minister of Interior

سه ل ةك

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

دةال زمد

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 (355 - 2015) dated on
9/7/2015 I hereby issue the following
decision.

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

حالء ع ى
أم كلثوم الجبارة أحمد عبد هللا ب
. إعتسل دب مق تل يخه

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر
هـ الموافق اليوم الثاني عشر من شهر3816 رمضان لسنة
م5131 يوليو لسنة

Name of the Decree

/ فريق أول ركن

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن

1. This decree is called the ( Ministerial decree

العابدين

for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

وزير الداخلية

Citizen for the year 2015) .

Abrogation
2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen OMNIA KHAIRI ABDELHAMID KHAIRI upon
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his reguest as of the date mentinned .

C

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

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م5131 ) لسنة153( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

Issued under my signature on the days (25) month (9)
year 1436 H
Corresponding with the day (12)month (7) year 2015

أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود/3/31 عم ال ب حكامالاللم دةمالالل
General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen  لدعم الاللبب سلةاال ال ل دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال أمال ال3998 ةا الالاد
Minister of Interior
دةتفلوض دةصل مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال دةاال د
ع ال الالب

 لسع ال ال دب ال ال5111 ) ةاال الالاد114 دةةمهال الالل م نال الالم

/111 ن ال الالم

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م

 حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي/4/15/

م/

تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

) س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام5131

-: دةا د دآلتب اصه

Ministerial Decree No.(322)
For the year 2015
Abrogation of Nationality from a Citizen

م ال أص5131/7/9

م5131 ) لسنة153( قرار وزاري رقم
اسم القرار
 وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط.3

The Minister of Interior

.)م5131 ةالااود ملد ق ةااد

In accordance with the provisions of

إسقاط

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

/ عال ال الق المـواطنو
سه ل ةك

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 (356 - 2015) dated on
9/7/2015 I hereby issue the following
decision.

دةال زمد

 تااط دةةااود دةال داود سلةمو.5

أمنيو خيري عبد الحميد خيري
حالء ع ى
ب
. إعتسل دب مق تل يخه
دةمختصد إتخل دإلة دءد

ع ى دةةهل.1

. ةتافي ه د دةا د

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر
هـ الموافق اليوم الثاني عشر من شهر3816 رمضان لسنة
م5131 يوليو لسنة

Name of the Decree
1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

/ فريق أول ركن

Citizen for the year 2015) .

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن
العابدين

Abrogation

وزير الداخلية

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the
citizen MOHAMED YOUSIF MOHAMED YOUSIF
34
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upon his reguest as of the date mentinned .

C

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

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

)Issued under my signature on the days (25) month (9
year 1436 H

قرار وزاري رقم ( )155لسنة 5131م
إسقاط جنسية مواطن
وزير الداخلية

Corresponding with the day (12)month (7) year 2015

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain Abdeen
عم ال ب حكامالاللم دةمالالل /3/31أ مالالق نالاللالق دةةااالالود دةاالالل داود
Minister of Interior
ةا الالاد  3998لدعم الاللبب سلةاال ال ل دةمخلة الالد ة الالب سملةال ال أمال ال
مق دةاي ئوس دةةمهل يالد سملةال

دةتفلوض دةصل

دةةمهال الالل م نال الالم  )114ةاال الالاد  5111لسع ال ال دب ال ال
تلص ال الالود مال ال ال ي ع ال الاللم نال ال اللد

 )5131س ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاللةام
5131/7/9م ال أص

دة ال ال ال د سلةمال ال ال م
/م

دةاال د

ع ال الالب

ن ال الالم /116

قرار رقم ( )79لسنة 5131م

 /4/15/حت ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالل ي

إلغاء نزع قطع زراعية باالرقام ( )18/39و ()11/39مربوع
وادي الحادو

دةا د دآلتب اصه -:

قرار وزاري رقم ( )155لسنة 5131م
اسم القرار
 .3وامب ه د دةالا د نال د ل دز م حكا الااللط

حالء ع ى
دمحم يوسف دمحم يوسف ب
مق تل يخه .

عق المـواطــــن /
سه ل ةك إعتسل دب

دةمختصد إتخل دإلة دءد

ةتافي ه د دةا د .

ةا الالاد 3911م ماال ال لء م الالض تف الاللوض دةاال ال ل
لسع ال دإل ال

إسقاط
 .5تااط دةةااود دةال داود سلةمو

عم ب سأاملم دةمل  )3 6مق نلالق از م كود دأل دضالب

 5114دةص الالل

ةالااود ملد ق ةااد 5131م).

.1ع ى دةةهل

C

دةال زمد

ن الالم  )3ةا الالاد

م الالق ئلا الالد دةةمهل ي الالد حت الالل ي ،5114/3/58

ع الالب تلصالالود لزي ال دةتخ الالوط دةعم داالالب لدةا ال د

ن ال ال الالم } {40ةا ال ال الالاد 5131م دةص ال ال الالل

 ،5131/8/3أص

م ال ال الالق دةال ال ال اللدةى حت ال ال الالل ي

دةا د دآلتى اصه -:

إسم القرار وبدء العمل به-:

.3

ُيسمى هذا القرار( ورار روم ( )97لســــنو 5102بإـغاء نــــزع
القـــــــطـــــع الزراعــــيــــو باألروـــــــــــام ( )43/07و ()41/07

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر
رمضان لسنة 3816هـ الموافق اليوم الثاني عشر من شهر
يوليو لسنة 5131م

ويعـــــمل به من تاريخ التــــوويع
مربـــــــــوع وادي الحادو ُ ،
عليه .

إلــغــاء
.5

يلــــغى القــــرار روـــــم ( )31لــســنو 5102م الصـــادر من مــــكتـــب
الوالي بتــــاريخ  5102/3/0م والخــــاص بــنزع القـــــطع الزراعــــيو

فريق أول ركن /

بمــــــربـــــوع وادي الحــــادو المـــشار إلــــيــــها في الجـــدول الملحــــــــق

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن

بالــــــقرار -:

العابدين
39
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وزير الداخلية

الجـدول

C

 .1على الجهات المختصو وضع القرار موضع التنفيذ .

قرار وزاري رقم ( )131لسنة 5131م
بــرد جنسية مواطن
وزير الداخلية
عم ب سأاملم دةمل  36مق نلالق دةةااود دةال داود ةااد
دةمخلةد ةب سملة

دةةمهل م نم 5138/186م) لسع دإل
م ي علم نلد
/م

دة

د سلةم م

دةا د

ع ى تلصود

صدرتحت توقيعي في اليوم السابع من شهر يوليو 5131
م
فريق أول مهندس ركن/
عاد
الر يم دمحم سين

والي
والية الخرطوم

نم 5131/184م)سلةام :

 /4/15/حتل ي 5131/7/1م حتل ي ال أص

دةا د دآلتب اصه :

إسم القرار
ُ.1وا ال ال ال ال المى ه ال ال ال ال ال د دةال ال الالا د

ن ال ال ال ال ال ال ال ال ال د ل دز م ح ال ال ال ال

دةةاا الود دةاال الل داود ةالم ال ال ال اللد ق ةاالا ال ال الد 5131م) .

رد جنسية
.2تُ دةةااال ال الود دةاالل دا ال ال ال الود سلةماليال ال ال ال

ة مال ال اللد ال ال الاد/

عااله سلةا د دةل دز م نالم 5131/13م)
سه .

دةمخالتصد إتخل دإلة دءد

ةتافي

31

8

سواقى سوبا غرب
الحصه ()35

3.938

33
35

1
6

سواقى سوبا غرب
سواقى سوبا غرب

6.916
8.135

جزئيا ً
جزئيا ً
جزئيا ً

اإلطالع على الخريطة
 .1يمكـــــن اعطـــــرع علـــــى الخريطـــــو الخاصـــــو بهـــــــــذه القــــــطع
المنزوعـــو
وتفاصيل التسجيل بمكتب مدير عام مصلحو األراضى .

ميــــساء علي محـــمد أحـــــــمــــــد لدةتب أا ال ال الا ال ال ال ال ال ال ال ال

حالء ع ى
ب
.3ع ى دةةهل

11/39
18/39

وادي الحادو
وادي الحادو

31
9

كلــيا ً
جزئيا ً

اإلطالع على الخريطة

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

3998م لدعملبب ة ا ل

رقم
القطعة
الزراعية

اسم المربوع

المسا ة المراد نزعها
بالفدان

كلياً/جزئيا ً

صدرتحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو
 5131م

دةا د .

فريق أول مهندس ركن/
عاد
الر يم دمحم سين

والي والية الخرطوم

صدر تحت توقيعي في اليوم العشرون من شهر رمضان
لسنة 3816هـ الموافق اليوم السابع من شهر يوليو لسنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5131م

C
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اإلعالنات القانونية

فريق أول ركن/
عصمت عاد الر من زين العابدين
وزير الداخلية

إعــالن تصفية
شركة اورقو لألنشطة المتعددة المحدودة

C

أنا  /اعتــدال الفـــــاتح سعــــد الحـجاز المحامي وبصفتي المصفي
الرسمي للشركة أعـــاله وبناءا ً علي قرار الجمعيـــة العـمومية الخاص
بتصفية الشركة تصـــفيـــة اختـــيارية الصادر بــتاريخ 5102/8/55م
قرار رقم ( )46لسنة 5131م
والمؤيد له بتاريـخ  5102/9/8عليه إعــــــــلن للدائنين الحضور وبحوزت
وبحوزتهم االوراق التي تثبت مديونيتـهم في فترة اقصاها ( )02يـــوما ً
نزع قطع زراعية للمصلحة العامة
خمسة عــشر يــوما ً مــن تاريـــخ صــــدور هذا االعـــــالن  .وال تقبـــل
عم سأاملم دةمل  )1مق نلالق از م كود دأل دضب أي مـــطالبات بعـد انـــقـــــضاء هــــذه الفــــترة .
ب

ةاالالاد 3911م ما ال لء مالالض دةا ال د دةةمهالالل م نالالم  )3ةاالالاد
5114م حتفال ال الاللوض دةا ال ال ال ل

نال ال الاللالق اال ال الالز م كوال ال الالد

سملة ال ال ال

دأل دض الالى ةا الالاد  3911لسعال ال دإل ال ال

دةتخ وط دةعم داى  ،أص

ولكم الشكر ،،،

ع الالى تلص الالود لزيال ال

دةا د دآلتى اصه -:

أعتدال الفاتح الحجاز
المصفي الرسمي

إسم القرار وبدء العمل به-:

.3

ُيسـمى هــذا القرار ( ورار روــم ( )68لســنو  5102بنـــزع

للشركة

القـــطــعو الزراعيــــــو بالروــــــم ( )0والســـــواوـــــى ()3،2،8
ســــوبا غــــرب والمتـداخلـــه مع مربعـــــات ســــوبا الحـــلو )
ويعـــــمل به من تاريخ التوويع عليه .
ُ

C

نـــزع األرض

 .5تنزع القطع الذكوره بالجدول أدناه للمصلحو العـــامو وذلك

اإلعالنات القانونية
إعــالن

لتداخلها مع مربعات سوبا الحله .

الجـدول
كلياً/جزئيا ً

م

رقم
القطعة

اسم المربوع

المسا ة
المراد نزعها
بالفدان

(أ)
3
5

(ب)
3
8

(ج)
بقر سوبا

(د)
616
1.155

(هـ)
جزئيا ً
جزئيا ً

1

8

1.518

جزئيا ً

8

8

1.394

جزئيا ً

1

8

1.189

جزئيا ً

سواقى سوبا
غرب(الحصه ( )1من
بحرى)
سواقى سوبا
غرب(الحصه ( )1من
بحرى)
سواقى سوبا غرب
الحصه ()6
سواقى سوبا غرب
الحصه ()7

إاتال ال ال الال دب ع ى نلاال ال ال ال اللق تاال ال اللود دأل دضب لتاة ال ال الي هل ةاال ال ال الاد
3951م دةالالق نال ال ال الم  )31دة ال المل /39أ 3/أال  :صـــديــق

موسي الصديق دةم ي دةتاف ال الي م سما الود اة ال ال ماللزيق حاله ال ال د

أع ال ال ال الق دةم اللد ايال الق دةالم دم سأا الال سص ال تااللود لتا الةيل ن ال عالد
دأل ض دةملض الاد ع ى دةخال يال د دةمال ةد سمالمالت

دإل دضب

لدةمعال مد سلألاالم امتداد بجهو جنوب الدمازين  -امتداد
حكاالم املمد دةال دق إلنلمد

سلام :نزار سيد أحمد دمحم عثمان
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6

8

7

8

4

8

9

8

سواقى سوبا غرب
الحصه ()4
سواقى سوبا غرب
الحصه ()9
سواقى سوبا غرب
الحصه ()31
سواقى سوبا غرب
الحصه ()33

1.317

جزئيا ً

1.384

جزئيا ً

1.517

جزئيا ً

1.171

جزئيا ً

لا ل دةملنض ملألتب
تحد القطعة من الجهة الشمالية :مترة مصدقة باسم نزار
-3
:

سيد أ مد
تحد القطعة من الجهة الجنوبية :

-5

-1

-8

شارع

الغربية:خط نار خور د نيا

تحد القطعة من الجهة
تحد القطعة من الجهة الشرقية :طريق الدمازين
الكرمك

C

أم مال اللد ق ة و الاله دعتال ال دض ع الالب دةتا الاللود أل وم الالل س أم
اا ال الالل ز دعو ال الالد  ,ع و ال الاله أق يتاال ال ال م سلعت دض ال الاله متلسال ال ال بد ل مع ال الاله
دةماالالالتا د إةالالالى ممتح ال الب حه ال ال ه دةما وال الالد أثاال الاللء اال الاللعل دةعمال الالل

اإلعالنات القانونية
إعــالن

دة االالمود ل ةالالك فالالب مال بتتةالالللز  )36يلماللب االالتد ع ال يلماللب

إاتالال دب ع ى نلالق تااللود دأل دضب لتاةي هل ةااد 3951م
مق تل ي ه د دإلع ق .
دةالاال ال اللق ن ال الم  )31دةم ال الل /39أ 3/أال  :صـــديق مـــوسي

الصديق دةم ي دةتا ال ال الفي م سما الود ا ال ال مال ال ال اللزيق ح اله ال ال ال ال د
أع ال ال ال ال الق دةم اللد ايق دة الم ال ال ال دم سأا ال ال ال الال سصال ال ال الال

صدر تحت توويعي في اليوم الثاني من شهر أغسطس 5102م

تا الال لود لتاةال ال اليل

ن ال ال ال ال العد دأل ض دةملضالاد ع ى دةخال يال د دةمال ةالد سمالمالت

دإل دضب لدةمالع مد سلألام حكاالالم املمد دةال دق إلنلمد
مترة
مقتر ة بجهة  :هارون
سلام :يدر عادا الااقي عاد الرازق
لا ل
-3

-5
-1

-8

صديق موسي الصديق
المممممممدير التنفيمممممم ي
لمحلية الدمازين

دةملنض ملألتب:
تحد القطعة من الجهة الشمالية  :يوسف دمحم أ مد
تحد القطعة من الجهة الجنوبية :أ مد دمحم عايد
تحد القطعة من الجهة الغربية :يدر عاد الااقي
تحد القطعة من الجهة الشرقية :بشير دمحم أ مد

C
إعالنات القانونية
إعــالن

أم ملد ق ة وه دعت دض ع ب دةتااللود أل ومالل س أم ااالل

ز دعود  ,ع وه أق يتا م سلعت دضاله متلسال بد ل معاله دةماالتا د
إةى ممتحب حه ه دةما ود أثااللء االلعل دةعمالل دة االمود ل ةالك
فب م بتتةللز  )36يلملب اتد ع

دإلع ق .

إاال الالتال دب ع ال الالى ن ال الاللالق تا ال الاللود دأل دض ال الالب لتا ال الالةي هل ةا ال الالاد
يلماللب مالق تالل ي هال د 3951م دةاالاللالق نالالم  )31دةمالالل /39أ 3/أاالالل  :الحمماج قنممديل
أ مممد دةم ال ي دةتافي ال م سما والالد قيسممان حه ال د أع الالق دةم اللد ايق
دةك دم سأاال سص
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صدر تحت توويعي في اليوم السابع من شهر يوليو 5102م

الخريطــــو المدرجــــو بمكتــــب اعراضــــي والمعلمــــو بــــاألحمر بإســــم
حكومو السودان عوامو مت ه

صديق موسي الصديق
المدير التنفي ي لمحلية الدمازين

مات اد بجهة  :الخرابه
سلام :هيثم دمحم الطيب

لا ل دةملنض ملألتب:
 .3تحد القطعة من الجهة الشمالية  :توفيق أبو شول
..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :بالد ابو عايده

C

 .1تحد القطعة من الجهة الشرقية:سد ترابي

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :دمحم الياس

اإلعالنات القانونية
إعــالن

أم مال اللد ق ة و الاله دعتال ال دض ع الالب دةتا الاللود أل وم الالل س أم

اا ال الالل ز دعو ال الالد  ,ع و ال الاله أق يتاال ال ال م سلعت دض ال الاله متلسال ال ال بد ل مع ال الاله
إاتالال دب ع ى نلالق تالود دأل دضب لتاةي هل ةاالاد 3951م دةماالالالتا د إةالالالى ممتح ال الب حه ال ال ه دةما وال الالد أثاال الاللء اال الاللعل دةعمال الالل
دةالالق نم  )31دةم ال الل /39أ 3/أال  :صـــديــق مــــوسي دة االالمود ل ةالالك فالالب مال بتتةالالللز  )36يلماللب االالتد ع ال يلماللب
مق تل ي ه د دإلع ق .
الصديــق دةم ال ال ال ي دةتاال ال الفي م سماال ال الود اة ماللزيق حاله ال ال ال د
أع ال ال ال الق دةم اللد ايال الق دة ال ال الم دم سأا الال ال سص ال تاال ال ال اللود لتاال ال ال ال الة ال اليل

صدر تحت توويعي في اليوم الثامن من شهر يونيو 5102م

نال ال ال ال عالد دأل ض دةملض الال اد ع ى دةخال يال د دةمال ةد سمالمالت

دإل دضب لدةمعال مد سلألاالم حكاالم املمد دةال دق إلنلمد
جنينة
مقتر ة بجهة  :السراجية
سلام :أ مد إسماعيل آدم
لا ل

-3
-5

-1

-8

الحاج قنديل أ مد
المممممممدير التنفيمممممم ي
لمحلية قيسان

دةملنض ملألتب
تحد القطعة من الجهة الشمالية :أ مد عاد هللا
عثمان
تحد القطعة من الجهة الجنوبية :أ مد عثمان دمحم
تحد القطعة من الجهة الغربية:كـــرب
تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل األزرق
:

أم ملد ق ة وه دعت دض ع ب دةتااللود أل ومالل س أم ااالل

ز دعود  ,ع وه أق يتا م سلعت دضاله متلسال بد ل معاله دةماالتا د
إةى ممتحب حه ه دةما ود أثااللء االلعل دةعمالل دة االمود ل ةالك

C

إعالنات القانونية
إعــالن
إاال الالتال دب ع ال الالى نال الاللالق تاال الاللود دأل دضال الالب لتاال الالةي هل ةاال الالاد
3951م دةاالاللالق نالالم  )31دةمالالل /39أ 3/أاالالل  :الحمماج قنممديل
أ مممد دةم ال ي دةتافي ال م سما والالد قيسممان حه ال د أع الالق دةم اللد ايق
دةك دم سأاال سص
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فب م بتتةللز  )36يلملب اتد ع

دإلع ق .

يلماللب مالق تالل ي هال د الخريطــــو المدرجــــو بمكتــــب اعراضــــي والمعلمــــو بــــاألحمر بإســــم
حكومو السودان عوامو مت ه

صدر تحت توويعي في اليوم العاشر من شهر يونيو 5102م

صديق موسي الصديق
المدير التنفي ي لمحلية الدمازين

مات اد بجهة  :العمارة بله
باسم :مصعب مختار  /دمحم عاد هللا
لا ل دةملنض ملألتب:

 .3تحد القطعة من الجهة الشمالية  :مكاوى الهادى
..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :عاد المحسن
المرضى
 .1تحد القطعة من الجهة الشرقية:مصرف ابو مدين

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :خط مياه المدينه()4
)9 ( -

C

إعالنات القانونية
إعــالن

أم مال اللد ق ة و الاله دعتال ال دض ع الالب دةتا الاللود أل وم الالل س أم

اا ال الالل ز دعو ال الالد  ,ع و ال الاله أق يتاال ال ال م سلعت دض ال الاله متلسال ال ال بد ل مع ال الاله
إا الالتال دب ع الالى ن الاللالق تا الاللود دأل دض الالب لتا الالةي هل ةا الالاد
دةماالالالتا د إةالالالى ممتح ال الب حه ال ال ه دةما وال الالد أثاال الاللء اال الاللعل دةعمال الالل
3951م دةالالق نم  )31دةمل /39أ 3/أال  :الحاج قنمديل
دة االالمود ل ةالالك فالالب مال بتتةالالللز  )36يلماللب االالتد ع ال يلماللب
أ مد دةمال ي دةتافيال م سما والد قيسمان حهال د أع الق دةماللد ايق
مق تل ي ه د دإلع ق .
دةك ال دم سأااالالل سص ال تاالاللود لتاالالةيل ن عالالد األرض الموضـــحو
على الخريطو المدرجو بمكتب اعراضي والمعلمـو بـاألحمر بإسـم
حكومو السودان عوامو مت ه

صدر تحت توويعي في اليوم التاسع والعشرون من شهر يونيو 5102م

مات اد بجهة  :الخرابه

سلام :أبشر بخارى بشير إبراهيم

الحاج قنديل أ مد

لا ل دةملنض ملألتب:

المممممدير التنفيمممم ي

 .3تحد القطعة من الجهة الشمالية  :الفاضل دمحم الما ى

لمحلية قيسان

..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :
 .1تحد القطعة من الجهة الشرقية:عاد الوهاب دمحم
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :دمحم الحسن الرضى

C

أم ملد ق ة وه دعت دض ع ب دةتااللود أل ومالل س أم ااالل

إعالنات قضائية

ز دعود  ,ع وه أق يتا م سلعت دضاله متلسال بد ل معاله دةماالتا د
إةى ممتحب حه ه دةما ود أثااللء االلعل دةعمالل دة االمود ل ةالك
فب م بتتةللز  )36يلملب اتد ع

نشرة عامة رقم ( )33لسنة 5131م
الموضوع  :دفتري الزواج رقم 31913/إلى 31911
و 617111إلى 61711

يلماللب مالق تالل ي هال د
58
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دإلع ق .

ودفتر الطالق  51113إلى 51811
أعمال المأذون /سن عمر سن
بنــاءاع علــى وـرار الفحــص روــم 5102/512م واشــارة لخطــاب

صدر تحت توويعي في اليوم الثرثين من شهر يونيو 5102م

كبيـــر مراوبـــي المحكمـــو العليـــا تحـــت الـــروم  /86فحـــص 5102م
الحاج قنديل أ مد

بتاريخ 5102/9/58م أصدر القرار األتي :

الممممدير التنفيممم ي لمحليمممة

فقـــد تقـــرر إلغـــاء القســـا م المســـتخرجو مـــن دفتـــر الطـــر

قيسان

المــــروم  54420إلــــى  54311ودفتــــر التصــــاد الــــزوا المــــروم
 02710إلــى  02721ودفتــر عقــود الــزوا المــروم مــن 859520

إلــى 859411عهــدة المـ ذون /حســن عمــر حســن مـ ذون منطقــو
كمــر التابعــو لمحكمــو الرهــد دا ــرة األح ـوال الشخصــيو ابتــداعء مــن

C

يــوم 5104/2/09م ويعمــم علــى جهــات ا ختصــاص ذات الصــلو
بهذا الموضوع .

إعالنات القانونية
إعــالن
حهال ا أعلن المواطنين الكـرام بصـدد تسـويو وتسـجيل وطعـو

األرض علــى الخرطــو المدرجــو بمكتــب اعدارة والمعــــــلمو بــاللون
األحـــــمر باســـــم حـــــكومـــو الســـــــودان وذلك بــــــغرض إوــــامـــــو

صدر تحت توويعي في اليوم الثامن عشر من شهر شوال العام 0348هـ

مزرعة مختلطة
مات اد بجهة  :قنيص شرق

الموافق الرابع من شهر أغسطس 5102م .

سلام :عائشه جابر هللا جابو

د .سوسن سعيد

لا ل دةملنض ملألتب:

شندي

 .3تحد القطعة من الجهة الشمالية  :التوم جمعه
..5تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :سيده رجب
 .1تحد القطعة من الجهة الشرقية:عثمان إبراهيم
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :سكن أهـــالى
أم ملد ق ة وه دعت دض ع ب دةتااللود أل ومالل س أم ااالل
ز دعود  ,ع وه أق يتا م سلعت دضاله متلسالد ل معاله دةماالتا د

إةى ممتحب حه ه دةما ود أثااللء االلعل

القومية العليا
ورئيس إدارة المكتب الفني
والاحث العلمي

(-14مــحـمـد على مـحـمـد مــسلم) و( ــافــظ على مــحــمد
مـــسـلم)

ب
(-19مــساعــد مــحــمد أ ــمد يــوسف أ مد)و(مساعد دمحم الوسيله
دةعمالل دة االمود ل ةالك يوسف)

فب م بتتةالللز  )31يلماللب دةخماالد ع ال يلماللب مالق تالل ي
ه د دإلع ق .

قاضي المحكمة

(-81عاد الر ــمن جار الـلـه مـالك تـيه)و(عاــد الر من جار هللا
مالك)

(-83عاـدـ الـناصـر آدم أ ــمـد أ ـمــد)و(عـاـد الـناصر آدم أ ــمـد
مـحمد)
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(-85أميـنه عـلى مــحــمد أ ــمد الصــعـب)و(أمــينه عـلى دمحم أ مد
الحاج)
صدر تحت توويعي في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو 5102م

(-81االمـين صـالح الـدين مـحمد االمـين) و(االمـين صــالح
مـحمد االمين)
(-88آمنه خوجلي عبد السالم زين العابدين إبراهيم الحجاز) و(آمنه خوجلي عبد
السالم الحجاز)

دمحم
لمحلية الرصيرص

(-81أم كــلثـــوم مــكــي هـــــاشــم مـــحــمــد)و(كـلثـــوم
مـــــكي)
عـصام الدين أ مد (-86منتــصر يــاسين آدم مــحـمد على)و(منتــصر يــس آدم
مـحمد على)
المممممممممدير التنفيمممممممم ي (-87نــاصر جــاريل عنــجه ســلك)و(نــاصر جــاريل ابو
عنــجه سلك)
(-84طـــــه إبراهــيم بشــير الـــزين)و(طــه إبراهيــم الاشـــير
الزيـــن)
(-89مـــحـمـد أ ــمد ــامــد آدم الخـلـيـل)و(مــحــمد أ ــمــد ـــامـد
آدم)

C

اإلعالنات العمومية
بموجب اإلشــهادات الشرعيــة/اإلقرارات المشـفوعة
باليــمين ثـات إن األسماء التالية لمسمي وا د -:

(-11مــحــمــد على بــركــات مــحــمد)و(مــحــمــد المرتضي بركــات
دمحم)
(-13عــــازه عـــطـيــة جــــــاارة كــــــوه)و(عـــــازه عـطـــية
جـــاارة )
(-15فــاطمــه الحــاج كــــوكــو كـوري) و(فــاطمـــه الحــــاج كــوكـــو
تيـــه)
(-11مــحــمد العاــد عاـدهللا مـــحمـد) و(مــحــمد الصـــديق عــاد الـله
مـحمد)

(-3تمـاـوده أيـور درومـه كـلدمور) و(تمـاوله أيـور درومــة
( -18عــماد يــدر على اللـه ـــسن) و (عــماد يــدر على الـلـه
كــلدمـور)
الحــسن)
آدم
يــونــس
ـــــسـن
(
و
)
ـر
ــ
مـــطـ
آدم
يـــونــــس
عــــوض
( -5
(-11عــزيزة ـــامد الخـــضر مــصطفي )و(عــزيــزة ـــامد
عــثـــمان)
الخضر سان)
ضـــو
ـــماد
علي
ه
هــويـد
)و(
الاـيت
ضــو
ــمــاد
علي
ا
هـويــد
( -1
(-16عــــمــــر محــــمـــد أ ـــــمــد ـــامـــد)و(عـــــمــر مــحـــمــد على)
الـــايــت)
 (-17عــواطـــف ــامد الخضر مصطفي) و(عــواطف ـــامد
القـادر
عاد
ايده
عـ
و(
)
ســـارمــال
أودوف
الــقادر
عـاد
عـــايده
(-8
الخــضر أ مد)
أبودوف)
(-14أ ــمد خلــيل قــرشـي كــوكــو)و(أ ــمــد خــليــل قــرش
أحمد
حسن
سـاره
و(
)
نور
دمحم
أحمد
حسن
ام
ـ
سه
و(
)
دمحم
أحمد
سن
ــ
ح
اره
(-1ســ
كـــوكـــو)
نور)
دمحم
(-19ســـميـــه إدريس ابــــو دقـــن تــوتــو)و(ســـميـــــه إدريس ـسن
(-6نـــجــاة الــطـيـب إبـراهـيــم ـمــد) و(نجــاة عــوض
)
إبراهـــيــم)
(-61أمـيـرة عـاد الـلـه أ ـمـد المــهدي األمين)و(رهــام عاد هللا أ مد
(-7الطــاهر ـســن الطـاهر النور) و(الطــاهر ــسن الطــاهر
المهدي)
النـــعيم)
(-63زلفى مـحـمـد السيـد الخليـفة عاد هللا) و(زلفـى دمحم الخليفة عاد هللا)
(-4مــحـمــد عـاد الـلـه سـعــيد بارشـيد) و(مـحـمد عاد هللا دمحم سعيد) (-65أماني عثــمان عاد الهــادي العـوض)و(أماني عثـمان عاد الـهادي
العوضـي)
(-9رزاز عـادل ســيـد ضـيف هللا) و(اوشــا عـادل سـيـد
(-61إبراهــيم عاد الر ــمن إبراهــيم امد)و(إبراهيم عاد الر من
ضـيـف الـلـه)
(-31عـاد الر من مـحــمد ــسن عاود باعاود) و(عاد الر من دمحم سن إبراهيم)
(-68أ ـمد دمحم إبراهيم عثمان مــحــمد أ مد)و(أ ــمد دمحم إبراهيم
باعاود)
ماد)
(-33يوســف صالح الدين عاد الااقى أ مد) و(يــوســف صالح عاد
(-61زينــب ســنـين عاــد القـــفاء أ ــمد)و(زينــب سنين عاد القفى
الاـاقى أ مد)
( -35عــااس عاد الر من أ مد الخاير) و(عاــاس عاد الر ـمن أ مد)
(-66الــناجي محــمد أ مد عاد هللا)و(الـناجي مــحــمد أ ــمد ابـــو
أ مد)
نايــه)
و (عــــــااس عــاـــد الـــر ـــمـــن أ ـــــمــــد مــــحـــــمــد)
(-67النــور محـــمد سـعــيد فــضل الـــمولى)و(النـــور محــمد ســــعــيد
(-31صــفاء ـاج مـوسى آدم التـوم) و(صـفاء اج موسى آدم
دمحم توم)

عـــلى)
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( -38راضـيه الطيـب إبن الطيـب) و(راضـية الطيـب سـيـد
الطيب)
(-31التومة ــامد إدريـس عـاد الرجـال) و(التومـه امد عاد
الرجال)
(-36ريــاض الدين عوض عاد هللا دمحم نور) و(ريـاض العــوض عاد هللا
دمحم نور)

(-37يــس أ ـمـد مـحمد عاد هللا)و(يــسن أ ـمـد مــحــمد عاد
هللا)
( -34روان الضـو إبـراهــيم مـحــمد كــرار) و(روان الضـو
إبراهيم كرار)

 ( -39ــامـــد شـــاع الــديــن) و (خـــالــد شـــــاع
الـــديــــن)
 (-51جـعــفر كــنانه ود فــضل سـاــيل ) و(جعفر كنانى ود
فضل سايل)
(-53فـضل هللا عـامر فـضل هللا بخيت) و(فضل هللا عامر فضل
هللا السر)
( -55نســرين عاد هللا عيسي خطاب)و(ام دوله عاد هللا عيسي
خطاب)
(-51فــريـده الطيب بدوى جاد الرفيــق) و(فــريده الطــيب بدوى جــاه

(64نعـــمات الصـــادق طـــاهر خـــليل)و(نعـــمات الصــادق الطاهر
شقليني)
(-69ســمر ســعــود سن دمحم سعــيد) و(ســـمر مسعــود ـسن دمحم
سعيد)
( -71هــاشم عاد هللا الكــتيابي)و(هــاشــم عاد هللا الفــكي على
الكتـــيابي)
(-73وداد مــحــمــــد إبراهــــيم ـســــونه)و(وداد مــحــــمد
ــســـونه)
(-75مـــحــمد على األمـــين مــفرح مـــحــمد) و(على االمـيـن مــفرح
دمحم)
(-71نـــهي إبـــراهيم ـــسن مــحــمــد)و(هـــاجر إبراهيم ـــسن
مـحمد)
(-78يــس عاـد المنعم مـــحــــمد مصطـفي)و(ياسين عاد المنعم دمحم
مصطفي)
(-71عـــزه تــاج السـر عـــلى الطـــيب)و(نــــاديــن تاج السر على
الطيب)
(-76دمحم مصـــطفي محـــمد محمــــد نور)و(محــــمد مصطــفي دمحم
نور)
(-77عـــلوية عاد الر يم عاد الماجد الحاج)و(علـوية عاد الر يم الحاج عاد
الماجد)

(-74نعـــمات عاد هللا خوجــــلي الصديق)و(نعــــمات عاد هللا خوجلي
الرسـول)
دمحم)
إبـراهـيــم
ــمــد
أ
و(
)
إدريــس
هـــارون
ـــمـــد
(-58أ
(-79مـحـمد عاـد المــحمــود مـــوسي مــحمد )و(محــمد محمــود
إدريــــس)
موسي دمحم)
(-41ر ــــمـــة الشـــيخ الطــــيب المـــا ي)و(أ ــــمد الشــــيخ
(-51صــفيه أ مد عمر أ مد) و(صــفــيه أ ــمــد عـمـر
المــا ـي)
الغاــشاوى)
(-56ابو القـاسم دمحم أ مد الالوله) و(ابو القـاسم دمحم أ مد الطيب) (-43بــهاء الـــدين الطيب االمام على عيسي )و(بهاء الدين الادوي
االمام على)
( -57اقــاال مــكى مـحـمـد مـكى) و(زكــية مــكي مــحـمــد
(-45يــحــي على مــــحـــمـد على سلـــطــان)و(يـــحــي على سلطــــان
مــكــي)
 (-54ـــســنه مــالك ــماد مــحــمـد) و(مــريم مـــالــك ـــماد
مــحــمـــد)

(-59الصـادق عاد السيد أ مد امد) و(الصادق الحاج عاد
السيد أ مد)
( -11عــادل تاج الدين بابكر دمحم المدنى)و(عــادل تاج الدين بابكر
دمحم)

(-13يــعـــقـوب آدم عـــمـر أربــــاب)و(يـعــقـــوب آدم عــمــر
آدم)
(-15زهــراء يــوســــف أ ــمــد آدم)و(زهـــرة يـــوســف أ ــمـــد
آدم)
(-11أ ــمــد آدم عـاــد الـلـه ـسين)و(مـحــمـد آدم عــاــد
الـلـه)
(-18جــاــريل ديــنق جنــقول كنيه)و(جــاريل ديــنق جنقول
كوتيه)
(-11مــحاســن أ ــمد ــمد مـحـمد على)و(مــحـاسن أ مد
مد على)
(-16عـاـد الـلـه دمحم مد اج فـر ـان)و(عـاد الر يم دمحم مد
الحاج)
(-17مــحــمد عـاد الـلـه إبـراهيم عـمر)و(مـحـمد عـاد هللا إبـراهيم
آدم )

مـحـــمد)

(-41مـــــاجــــدوليــن فــــضل الكريــم فـــضـل الــلـه فــضــل الــلــه)
و (مــاجـــدوليــن فــــضل الـــكريم فـــضل الــلــه فـــضل
الــكريـم)
(-48عــلويه عــيسي عاد الر من عثمان)و(علويه عيسي عاد الر من
سليمان)

(-318صــافيه عــمر كـــسو منمــنى ديده )و(صـــافــيه عـــمر مـــنمنــى
ديـدا)
(-311عــااس فرنــدير سلــيه وجــان)و(عـــااس عـــاد القـــادر
ســـليـــه)
(-316قــســم الســيد ا ـــمد مـــوسى) و(قـــسم الســيد مــحــمد
مــوسى)
(-317رابـــح ا ــــمــد إدريــس محــمد أدم) و(رابــح ا ــمــد إدريــس
أدم)
(-314أمـــاني الســيد مــحــمد السيــد ) و(أمــاني ســـيــد مــحــمد
سيــد)
(-319امل نــعيــم اللـه عاد الغـنى دمحم) و(امل نـعم هللا مـحـمد عاد
الغـنى)
(-381على النور على عاد الر من) و(على ـاج النـور عــلى عــاـد
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(-41جلـيله الحــاج عاد هللا فـضل المولى)و(بليله الحاج عاد هللا
فضل المولى)
(-46رضــوان دمحم على جــاريل إبراهيم)و(رضــوان مــحــمد على
جاـريل)
(-47انـــعام إبراهيــــم نعــــم الســيد)و(انــــعام إبــراهيم نعمه السيد)
(-49زهــــره أبــــكر أدم مــــوسى) و(زهـــره ابكــــر أ ــــمد
أبــــكر )
(-91سـهـاد ســيد الطـيب فـضل هللا سن)و(نـهاد سيد الطيب فضل
هللا سن)
(-93مـريـم على ابــو القــاسـم عرجون)و(مــريـم على ابــو القاسم
ا ــمد)
(-95شــمس الـدين مـحــمدانه التــوم) و(شــمس الدين دمحمان التوم
زياد)
(-91مــنى ســيــد عــلى الحــسـن على)و(مــــنى الـســيــد عــلى
الحـــســـن)

(-98عــامر عـوض الـلـه جـابـو ديـنق)و(عـامـر عــوض الـلـه
جـابـو الجاك)
(-91عـاد المـنعم مــرجان ســعيـد مـرجان)و(عاد المنعم مرجان سعيـد
عاـد الغـنى)

(-96زيـنب ســليــمان عـوض الـلـه)و(ام خـريـف سـلــيمان عــوض
الـلــه)
(-97زهــراء الــزين مــحــمــود ـمدان)و(فــاطـمة الزهراء االمين
محمود)
(-94كــلـتـــوم كــــريـــم عــــمر آدم)و(كــلـتومه خــلــيل عــمـــر
آدم)
(-99مــحــمد صــالح الهــادى ادم دمحم أ مد)و(مــحــمد صــالـــح الهـــادى
ادم)

(-311الــشيخ الحــار مختار عاد القادر بشير)و(الحار مختار عاد
القادر بشير)
(-313عــثــــمان تــوتـــو كــدمـــــو)و(عــثــمان كــوكـــو
كــــدمــــو)
(-315السيــله الطيــب آدم أبــكر جـــاريل)و(السيــله الطيـب آدم
جاـريل)
(-311مــجــتاى صـــالح الســيد الفــضل)و(المجـتــاه صــالح الســيد
الــــفضل)

(-318أ ــمد مـحـمدين أ ــمد مــحــمد) و(أ ــمــد محــمدين أ ــمد
آدم)
 (-311ــــسن على شلــاى قــــرناص) و( ــســن على شــلاى
بـــرنـــاس)
(-316نعــمة عاــد الــلـه ســليـــمان)و(افــكــار عــاــد الــله
ســليـمان)
(-317الطــاهر دمحم على أ مد بخيت)و(طــاهر مــحــمد على أ ــمد
بخيت)
(-314ام قــين العــاقب مـدرك إســماعيل) و(ام قين العاقب قدره
إسماعيل)
( -319سعــاد مــحــمد عـاد الــااقى) و(ســعديــه مــحــمد عاد الااقي
آدم)
 ( 331جـــمال أ ـمد نــاصــر الشـامـــي ) و(جــمال أ ـــمد نـــاصر

الر ــمـن)
(-383ليــلى عاد الــوهاب عـثمان إبراهيـم ــماد) و(ليــلي عاـده سن
ماد)
(-385ابكــر محـــمد مــحـــمد بكر) و(ابــــو بـــكر محـــمد محـــمد
بكــر)
(-381أ ــمد عـاد الـلـه مـحـمد عـقيـص)و(ا ـمـد عاد الـلـه مـحمد
عويص)
(-388مــنى على الحـويـرص مــحـمــد)و(عـايـده على الحــويرص
مـــحـــمد)
(-381مـحـمـد إبــراهيـم ادم عاـد الـلـه)و(مـحــمد إبــراهيــم ادم
يعـــقوب)
(-386الــوليد عثـمان إبــراهيـم االمــين)و(ولــيد عــثمان إبــراهيم
االمــين)
(-387امــير الـــسر الاشــير عـاد الر يم)و(امير الـسرالماشــر عاد
الر ـيم)
(-384ســلــمى يــوســف ــمدان يوســف)و(سلــمى يــوســف ـمدان
أ مد)
(-389مــجـدى دمحم خير أ مد مــحمد) و(مـجـدى دمحم خير دمحم

أ مد)
(-311أسعد إبـراهـيم ـسن عاد الـلـه بنقـالي)و(أسعد إبراهيم ـسن
بـنقالي)
(-313على أ ــمــد الجــزولي مــوسـى)و(عــلى الصــافى الجـــزولى
مـــوسى)
(-315الهـــادى ـــســن ادم مــحــمــد)و(بـــشرى ـــســن ادم
مـــحــمـد)
(-311ريـــــا أ ـــــمــد عــلى مــحــــمــد)و(ريــــا أ ــــمــد بـــابــــو)
(-318عاد هللا إبراهيم دمحم أ مد إدريس)و(عاد الـلـه إبراهيـم مـحـمد
تكرو)
(-311مــثانى ســعد مــحــمد بــشير)و(مـــثانى ســـعد مــحـــمــد
الهـويره)
(-316إبتــسام ــســيـن أ ــمـد ـــسين)و(إبــتســـام ســـين أ ــمــد
مـــراد)
(-317مــحــمد عاد الر من ادوير ر مه)و(مـحـمد المصطفي عاد الر من
ادوير ر مه)

(-314الـاشـــرى على مــحــمد المكــاشــفى)و(بــشرى على مــحــمد
المكاشفى)
(-319زيــنــــب الاــــدوى ســــعــدان)و(آســـــيا الاــــدوى
ســـــعــدان)
(-361تــاج الســر الاـشـير مــحــمد الاشير)و(تـــاج الـســر الاشــير
دمحم)
(-363مــوســى ســراج الديـن أ مد فضل هللا)و(مــوسى ســراج الـدين
مــحـمد)

(-365زيــنـــب مــحــمـــد عاد هللا عـــلون)و(زينـــب عاــد الــلـه
كرامه)
(-361نـصر الدين الناير زاكى الدين جاد هللا)و(الطــاهر النـاير زاكى الدين
جاد هللا)
(-368مــريــــــم ادم مــحــمـــد عــلى)و(مــــــريـــــم ادم ا ــــمــــد عـــلى)

(-361السـيــد مــحــمد أ ــمـــد فرح)و(ســيــد مــحــمد أ ــمـــد
فـرح)
(-366شــهرذاد ادم ــسين مــحمد شـرف)و(شـهر ال ات ادم سين
دمحم شرف)
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(-367جــمـال عـــوض بـــشير النــميرى)و(جمال عوض بشير
أ مد)
مصطفى النميرى )
(-333مــاارك على عــاد الســــالم)و(مــــاارك عــــاد الســــالم على
أ ــمـــد)
(-364عــائـشـة عاد الرازق المحمد)و(عــائشـة عاد الرازق دمحم هانى
(-335كــلــتوم مــحــمد ادم مــحــمد) و(كــلتــومـــه مــحــمد
المحمد)
ا ــمـــد)
(-369رنــدا إبــراهيم مــحــمد ابنعوف)و(رنـــدة إبراهــيم مـــحمد
( -331هـــويدا خـــليفــة تيــمه كـــجن) و(هـــويدا خــليفة تــيمه
ابنعوف)
كنجا)
(-371هــــشـام عــــمر عـــااس عـــلى)و(هـــاشـــم عـــمر عـــااس
( -338دمحم دمحم االمين دمحم دمحم أ مد) و(دمحم دمحم االمين دمحم ابو الحسن )
عــلى)
(-331زيـــنب الحــسن عــاد القـادر)و(زينـــب الحســين مــحــمد عاد
(-373عــمــاد عاد المنعم ــاج السيد)و(عـــماد الدين عاد المنعم اج
القادر)
السيد)
(-336مهند اسماعيــل مــوسي اســماعيل)و(مهــدي اسـماعيل موسي (-375علــوية إبراهيم وصــفى مــحمود)و(عـــلوية إبــراهيم مــحـمود
اسماعيل)
وصفى)
(-337ابــو بــكر مــحــمد عــمر فــضل)و(ابــكر محــمد عــمر
(-371فـــطــومــــه برمـــه عـــــطــيه هـــــدو)و(قـــســيــمــه بــروم)
فـــضـــل)
( -378بتــول مــكــى الطـــاهر مـحمـمد نمور) و(بـمـتول الـخـمـليفه مكمى
(-334دار الســـالم خـــليل اسحق سليمان) و(دار الســالم خــلـيل
الطاهر)
اسحق خليل)
(-371عــائـشه صــالح مــحـمد بابــكر) و (عــائمـشه عمـاد الـلمـه صمالح
(-339ســحر الضــو ــامد مــحــمد آدم) و(ســحر الضــوى ـامد
دمحم)
دمحم آدم)
(-376خــميممـس عممـااس العاممـيد مـممـكي) و ( خــمممـيس عــممـااس العايممـد
(-351عـــلى النـــــور ســـــعـــــيد آدم)و(عــــلى نـــــــور ســــــعــــيد
فتــا ة )
آدم)

(-353مــحـــمد بــله عــلى فــضل الـلـه)و(مــحـمـد بــلـــه على
الفــكي)
(-355عوضـــيه الاـــدوى الــفاضــل مــحــمد)و(عـوضيه الاـدوى
الفاضل)
و (عـــــــوضـــيه الاـــــدوى مــــحـــمــــد الفـــــاضـــــــــل)
(-351جعـــفر الشـــيخ سعيد دمحم) و(جعــــفر الشـــيخ سعـــيد
الشــيخ)
(-358دمحم سن دمحم أ مد) و(دمحم ا مد سن دمحم أ مد عاد الر يــم)
 ( -351مــخــلص ســن طــه ـــسين) و(مخــلــص ــســن طـــــه
الـحــسين )

( -356ا ــمــد الطــاهر عاد هللا صالح) و(ا ــمد الطـاهر عاد هللا
صـالح)
( -357يـــوســـف عاد هللا دمحم يوسف) و (يــوسف عاد هللا دمحم
عيسي)
(-354مــهد محــمد قسم السيد دمحم) و(مهد دمحم قسم السيد ا مد
موسي)
(-359آمنـه عاد السالم دمحم عاد الر يم) و(فوزية عاد السالم دمحم عاد
الر يم)
(-311نــور الـهـدى الســيد مضــوي بابكر) و(هــدى الســيد مــضــوى
بابــكر)

(-313فتـحيه ـسـن محـمـد ـسن) و(فــتـحيـه ـســن محــمد
الـــدابى)
(-315ابــو بـــكر عـلى فــــضيل يــحي) و(ابــو بـــكر فــــــضل
يـــحـي)
(-311رويـمممـدا هـمممـارون فمممـضل المولى)و(هـمممـويدا هـمممـارون فضمممل
المولى دمحم ا مد)

C

-85من (تـــوم لــودين مارتن لومورى)ليكـــون(توم مارتن لــومورى
الــيــكس)
 -81من(صالح الحاج سعدون ـــمد مـحـــمد) ليــكـون (صـــالح ســعدون
ـــمـــد)

 -88من (أيــات امــير عـثمان الحسن)ليكـــــون (أيــات االمير عـثمان
النجومى)
 -81مـن(أ مد عــثمان أ ـمد دمحم) ليكــــون(أ ــمد عــثمان أ ــمد
نــكير)
وتاريخ مــيالده  3947واســم والدته (دار الجــالل الهــجــا أ مد
سليمان )
 -86من(الرشــيــد دمحمين دمحم ازرق)ليكــــــون(الرشيد دمحم أزرق
خاطر)
-87من(عـمر عبد هللا عـوض هللا عبد السيد)ليكون(عـمر عبد هللا عوض هللا أحمد
عبد السيد)

 -84من(فــاطــمه جــاريل هارون ابكر)ليكـون(فـطـومــه جـاريل
هــارون ابكر)
-89من(اســراء عاد الاارى دمحم هرون) ليكون(يسرى عاد الاــارى دمحم
هرون سن)
 -11من(والى الــدين أحمد دمحم إسماعيل) ليكون (والى الــدين أحــمد مـحمد أحمد
إسماعيل)

 -13من( ـــسن عـوض الــكريم سين دمحم)ليكــون( سن عوض الكريم
سن دمحم)

 -15من(معمر مـحمد عاد العال مختار)ليكون(المعمر دمحم عاد
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بموجب اإلشهادات الشرعية  /اإلقرارات المشفوعة
باليمين تم تصحيح األســماء التالية-:

العال مختار)
 -11من(شـيناء ــسن ارلو كـارلو)ليكــــون(شيـــنيــاء ـــسن ارلو
كـــارلو)

-3من(والى الـدين عـاد النـور ـامـد) ليكون (ولى الـدين عاد النـور  -18من(صالح سن دمحم عاد الماجد)ليكــون(الصادق سـن دمحم عاد
المـاجد)
الزين)
-5من(عاــد الـلـه ــســن الــار) ليكون (عـاــد الـلـه ـــســـن عــمــر
 -11من(ابــيل انــجلو أجــراد كورى )ليكـــون(هــابيـل انـجلو أجــراد
الاـر)
كـورى)
دوف
ؤ
أ
القادر
عـاــد
أمــيرة
)ليكــون(
دوف
ؤ
أ
القــادر
عــاــد
أمـيـرة
من(
-1
 -16من(عاـاس مــوسى أ ـــمــد سن)ليكـون( ـــســن مـــوسى
سار مال)
أ مد سن)
-8من(ســــمــيره هــــــارون عـــاــاس)ليـــكــون(رابــحـــه هــــارون
 -17مـــن(تاـــــيان عاــــــد الــلـطيــف فــــضل عــاـــد الـفتــــــاح)
عـــااس)
ليكــــون(تــاـــيان عـــاـد اللطـــيف فـــضل الــلـــه عاد الفــــتاح)
-1من(مــريــم ابــــو)ليكـــون(مـــريــم خـــميـــس عـــلــى ـــســـن)
 -14من(عاد هللا أ مد إبراهيم أ مد)ليكـون(عاد هللا اج مد إبراهيم
 -6من(خــالده الجــيلى الشيــخ أ ــمــد) ليكون(خلود الجيلى الشيخ
أ مد)
أ مد)
 -19من(صـالح ابو القاسـم حامد جار النبى)ليكـون(صـالح الديـن ابو القـاسم
 -7من(مــحـمــد عـلى أ ــمــد على مــحـمد)ليكون(دمحم على أ مد
حامد جار النبى)
عثمان)
 -61من( ــرم ا ــمــد العــجاه أ مد محمود)ليكون( رم أ مد العجاه أ مد
 -4من(عاد العزيز عاد هللا الاشرى أ مد)ليكون(عاد العزيز عاد هللا بشرى
أ مد)

 -9من(عــاـد النـور آدم مـحـمد عثمان)ليكون (عاـد الشكور آدم دمحم
عثمان)
 -31مــن(الزين دمحم عاد الكريم عثمان) ليكـون(الزين دمحم عاد الكريم
ابيرص)

 -33من(نــجـاه مـحـمد ـامد أيـاسو) ليكـون(نــجــاة مـحـمد امد
عاد هللا)
-35من(منتــصر أ ـمد محـمد الفـكى)ليكون(منـتـصر أ ـمـد مـحـمد
أ ـمد)
-31من(آمـنه النـور مــحـمد الاـصير)ليكون(آمـنه الـنور محـمد أ مد
الاصير)
-38من(دفــع هللا ـسن إدريـس خوجلى)ليكون(دفــع هللا سن إدريس دمحم
خوجلى)

-31من(انــصــاف مـحـمد أ مد طه)ليكـون(انــصاف أ ـمد دمحم طه
سليمان)
-36من(مــصااح أ ــمـد ابـكر عــكاشــة)ليكـون(مــصااح أ مد ابكر أ مد
عكاشة)

-37من(ريـاض الـدين أ مد مـوسى يعقوب)ليكـون(رياض أ ـمد
موسى يعقوب )
-34من(مـجتـاى مـحـمد أ مد أ مد سالم)ليـكون(مـجتاى مـحـمد أ مد
سالم)
-39من(عـمـار يـــونس يوسف يونس)ليكــون(عـــمـار يـــونـــس يـــوسف
دمحم)
-51من(أفــراح يـــوسف مــحمد العيدروس)ليكـون(أفراح يوسف
مــحمد أ مد)
 -53من(أ ـمـد الحــافــظ إســماعيل جمعه)ليكـون(أ ــمد الحافظ إسماعيل
عثمان)
-55من(فـاطمه إبراهيم جرمه عاد هللا)ليكـون(فــاطمه إبراهيم جمـعـه عـاـد
هللا)
-51من(ثـــريا أبـــكرآدم بــشارة)ليكـون(ثـريــا أبــوبكر آدم بـشـــارة

آدم)
-58من(مـحـمد تــجانى دمحم عاد الر يم)ليكون(دمحم التجاني دمحم عاد الر يم)
 -51من(مـيـســون يوسف إدريس يوســف)ليكون(مـيســون مـالك
آدم مـحمد)

محمود)

 -63من(نــاصر الشــيخ مــاريك كااشي)ليكـون(نــاصــر الشــيخ
ماريك خيشا)
 -65من(هجــو أ مد مد النيل على)ليكـون (هـجو أ مد مد النيل
اج أ مد)
 -61من(بـتول آدم عاد الـلـه المـــولى)ليكــون(اشــول ديــنق اقــوك
بــــول)
 -68من( ــســنه ــسـين آدم)لــيكـون(التــومـــه ـــسين آدم
إســـماعيل)
 -61من(نورا لدين عاد هللا آدم أ مد)ليكون(نــورا لدين عاد هللا آدم
محمود)
 -66من(زهراء عاـد القادر بابكر على)ليكون(زهراء عاد القادر عاد
هللا عثمان)
 -67من(مـلــك رانـى على مـحمد العوض)لـيكـون (أيـه رانى على دمحم
العوض)
 -64من(مــنى أ ــمد النـــور الادوى)ليكــــون(منـــى ا ـــمـد النور
بدوى)
 -69من(كمال الدين سلمان بشير سلمان) ليكون (كمال الدين سلمان
بشير العاادى)
 -71من(شـهاب بكـرى على أ ـمـد)ليكون(شـهــاب الــدين بــكرى على
أ ــمد)
 -73مـن(عــلى االمــين على االمــين)ليكــون(الطــيــب االمــين على
االميــن)
-75من(ســت الانات مــحــمد االمام سن)ليكون(ست الانات دمحم االمام عاد
الر يم)

 -71من(الطـيـب فــطر لــيلو صاا ى)ليكـون( مــحــمد فــطر ليــلو
صـاا ى)
 -78من(عـبـد الرحمـن الصادق دمحم أحمد الصادق )ليكـون(دمحم الصادق دمحم أحمد
الصادق)

 -71من(فـتح الر ـمن ـافظ أ مد الولى)ليكون(فتح الر من الحافظ أ مد
الولى داؤد)

 -76من(الهـــادى الــدومه داؤد ســن)ليكـون(الــهادى الـدومة الـدود
ـسن)
 -77من(قــســم الـلـه دمحم عميرى دمحم)ليكـون(قـسم هللا دمحم عمر دمحم)
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-56من(مدينة دمحم الحسن إبراهيم الطيب) ليكون (مـديـنة محمـد الحسن الطيب
إبراه،يم)

-57من(عاد الر من أ مد بابكر الكلـور)ليكون(عـاد الر ـمن أ مـد بابـكر
الكـور)
-54من(يعــقوب إدريـس مـحـمد شرف الدين)ليكـــون(يعقوب إدريس
يعقوب دمحم)

-59من(شيـماء ابـو القـاسم دمحم باشر)ليكـون(شيماء ابو القاسم دمحم
برشم)

-11من(خـمــيسـه الضــو عـوشب)ليكـون(نـدى الضــو اوشــى
ســكـر)
-13من(هيـام سن عاد الر من هــارون)ليكون(هـيام سن عاد
الر من آدم)
-15من(مـحـمـد يحي إبراهيم يعقوب)ليكون(دمحم يحى إبراهيم أ مد
دمحم)
-11من( ـواء طـا ــونه دمحم انــقلو)ليكـــون( ــواء طا ونه دمحم
توتو)
-18من(مــسـعود دمحم سعيد صالح)ليكـون(ســعــيد مــحــمــد سعيد
صالح)
-11من(نسرين إبراهيم مدخـير الحـلـو)ليكــــون(شيــماء إبراهيم مـدخـير

 -74من(دمحم الدسوقي إسماعيل أ مد)ليكون(دمحم الدسـوقي إسماعيل
الحاج)
 -79من(كلـتوم محـمد أ ـمد إدريس)ليكــون(أم كــلتوم مــحــمد أ مد
إدريس)
 -41من(آدم مــحــمــد آدم عـاد الــلــه)ليـــكـون(آدم مـحــمد آدم
مــحــمد)
 -43من(دالــيه بابكر على محــمد أ مد)ليكـون(دالــيا بابـكر على دمحم
أ مد)
 -45من(المهـدى مـحـمـد الراجـل)ليـكــون( المــهــدي الشيـــخ مــحــمد
الراجـــل)

 -41من(آدم هــاشم جنقير شوقــار)ليكـــون(آدم هــــاشم جــــنقير
جـــــاك)
 -48من( الخـــدام عــاد الـــااقي عــــوض الجيــــد الخـــدام)ليـــكــــون
(الخـدام عـــاــــد الاــــاقي الشـــيـــخ عــــوض الجيــد الخــــدام )
 -41أن (ست الريد عاد الر من الشفيع ) هو االسم الصحيح واى سواه
يعتار خطأ

الحـلو)
 -16من(سفيان فـضل المولى دمحم الحاج) ليكون (ابـو سفيان فضل المولى
دمحم األمين)

-17من(عز الــدين مـحـمد آدم خـليل) ليكـــون(عـابديــن مـحمد آدم
خليل)
-14من(نعـمات الصادق الطاهر شقليني)ليكــون(نعـمات الصادق
الطاهر خليل)
 -19من(الضــى جــال بي هــرون مـــوسي)ليكـون(الضــى جـــالي
هــارون مــوسي)
-81من( ــنان أ ــمــد آدم مـحــمد)ليــكــون( ـنــان أ ــمـد آدم جـاــر
الــدار)

-83من(خـطاب الطيب فرح الدود دمحم)ليكون(خطاب الطيب فرح
النور دمحم)

C
بموجب اإلشـــهادات الشرعـــية  /اإلقـــــرارات
المشفــوعة باليـمين تم تغـــيـــير األســماء التالية-:
 -3من (ام الحــسين مــصطفي مـحـمد أ مد) إلى (زهـــراء مـــصطفي
دمحم أ مد)
 -5مـن (رزان مــــــوســـى الرفـــاعـــى عـــاــد المـحــمــود
الرفــــــاعــــى)
إلى (فــــاطـــمة مـــــوســــى الرفاعـــى عـــــاد المحــــمود
الرفــــــاعى)

 -1من (مـــحـــمد الفــاتح وهاــى أ مد دهب) إلى(مـحمد وهاى
أ مد دهب)
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 -8من (هـــدية عـــلى االميـــن أ ـــمد) إلى (هـاة على االمين
أ مد)
 -1من ( ـافـلة عـثمان قـدرين عاد الر من) إلى (سحر عثـمان قدرين
عادالر من)

 -6من (عاد الحى دمحم أ مد دمحم على) إلى ( سن دمحم أ مد دمحم على)
 -7من (آسـيا عاد الـلـه عاد الحليم محـمد) إلى (أسمـاء عاد هللا عاد الحليم
دمحم)

 -4من (الحــــاج بـلــه ادم مــحـمـــد) إلى (ادم بــلــه ادم
مــــحــمــد)
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