بريد
املجلة
نقدر جهودكم
ن��ق��در ج��ه��ودك��م ال��ت��ي ت��ب��ذل��ون��ه��ا يف ن�����ش��ر ال��ع��ل��م
والثقافة الإ�سالمية ،ون�شكركم على �إر�سالها للمكتبة
املركزية باجلامعة التي ي�ستفيد منها �آالف الطالب
والأ�ساتذة وندعو اهلل لكم التقدم والتوفيق.

�أمني املكتبة املركزية بجامعة الفالح /الهند

نهنئكم بهذا امل�ستوى

�أ����س����أل امل��ول��ى  -ج���لَّ ج�لال��ه  -يل ول��ك��م التوفيق
وال�����س��داد ،و�أهنئكم بهذا امل�ستوى ال��ذي و�صلت �إليه
جملة ال��ع��دل ،و�أن���وه با�ستفادتي من جميع ما ين�شر
فيها من بحوث ق ّيمه ،حيث �أ�صبحت مرجعاً للق�ضاة
وغريهم.
و�أ���س���أل اهلل �أن يباركم يف جهودكم خلدمة العلم
و�أهله.
القا�ضي باملحكمة العامة بجازان
�صالح بن علي املحمود

(العدل) �ساهمت يف
ن�شر الوعي الق�ضائي

�أعجبني ما حتتويه (العدل)

ن�شكركم على هذه املجلة� ،إ�سهامكم يف ن�شر الوعي
الق�ضائي ملا حتتويه من البحوث العلمية والتثقيف
بال�ضوابط والأنظمة املعمول به يف اململكة� .سائ ً
ال اهلل
لكم التوفيق وال�سداد.

فلقد �أع��ج��ب��ن��ي م��ا حت��ت��وي��ه امل��ج��ل��ة م��ن معلومات
فقهية ،وق�ضائية ت�ستنري العقول منها ،فائدة قوية
جداً عامة وخا�صة ملن هم مبرفق الق�ضاء.
واهلل يحفظكم ويرعاكم.

كاتب عدل احلناكية
عبداهلل بن ناهر احلربي

�شكر وعرفان
�أ���ش��ك��ر ل��ك��م م��ا ق��دم��ت��م��وه يف جم���ال خ���دم الفقه
الإ���س�لام��ي م��ن خ�ل�ال جم��ل��ة "العدل" ال��ت��ي كانت
وما زال��ت ترثي العمل الق�ضائي والعلمي بالبحوث
والدرا�سات التي تنفع طالب العلم �أو ًال ،ثم من�سوبي
الوزارة.
جعلها اهلل يف موازين ح�سناتكم ورفع بها درجاتكم.
كاتب عدل خلي�ص
�سعيد حممد العمودي

املوظف باملحكمة العامة بالعيون
خالد �إبراهيم عبدالرحمن الربيع

(العدل) فيها من النفع والفائدة
�أ�شكركم على �إر�سال �أعداد املجلة ،والتي جند فيها
الكثري م��ن النفع وال��ف��ائ��دة واملتعة ،حيث �إن هنالك
الكثري من املت�شوقني لقراءة هذه املجلة.
�أ�س�أل اهلل �أن يحفظكم ويرعاكم.
ناجي بن عنرب العنرب
القائم ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية
ليربفيل /جمهورية اجلابون

(العدل) جملتنا الرائدة
ي�سرين �أن �أتقدم لكم بوافر ال�شكر والتقدير ،ملا تقومون به من جهد وح�سن اختيار ملوا�ضيع جملتنا
الرائدة (العدل) والتي حقيقة �أجد يف قراءتها املتعة والفائدة بل والت�شوق لتجددها.
متمنياً ولكافة �أ�سرة التحرير ال�صحة والعافية ودوام التوفيق وملجلتنا املباركة مزيداً من الت�ألق
والإبداع واهلل يحفظكم.
املفت�ش الإداري باملحكمة العامة مبكة املكرمة املكلف
حممد بن �سعيد الزهراين
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بريد
املجلة
تغيري عنوان
ال�شيخ� /إبراهيم بن يحيى اجلهيمي  -رئي�س املحكمة
ال��ع��ام��ة ب�����ش��رورة ،وال�شيخ /ب��در ب��ن �سلطان اخل�ضر -
ال��ق��ا���ض��ي مبحكمة ح��ف��ر ال��ب��اط��ن ،وال�����ش��ي��خ /ت��رك��ي بن
ف��ه��د ال��ف��ه��د  -ال��ق��ا���ض��ي مبحكمة ال��ع��ي��ي��ن��ة ،وال�����ش��ي��خ/
عبدالعزيز ب��ن فهد ب��ن �صالح وال�شيخ /عبدالرحمن
ب��ن حم��م��د ال��رم��ي��ح  -ك��ات��ب ع���دل باملجمعة وال�شيخ/
�صالح بن عبداهلل ال�شمراين  -القا�ضي باملحكمة العامة
باملدينة امل��ن��ورة ،وال�����ش��ي��خ /حممد ب��ن علي ال��وف��ي��ان -
القا�ضي باملحكمة العامة بالبدائع ،وال�شيخ� /أ�سامة بن
عبدالعزيز ب��ن عبداملنعم  -القا�ضي باملحكمة العامة
باخلرب ،وال�شيخ /حممد بن عبد اهلل ال�سحيم القا�ضي
 باملحكمة اجلزائية بالريا�ض ،وال�شيخ /عبدالرحمنبن �شائع العريني  -قا�ضي باملحكمة اجلزائية بالريا�ض،
وال�شيخ /خالد بن يحيى العنزي  -رئي�س كتابة العدل
الأولى بتبوك وال�شيخ  /ح�سان بن عبدالعزيز الطيار -
القا�ضي باملحكمة العامة باملدينة املنورة ،وال�شيخ /نا�صر
بن عبداهلل اجلربوع  -قا�ضي التنفيذ باملحكمة العامة
بعنيزة ،وال�����ش��ي��خ /عبدالرحمن ب��ن ع��ب��داهلل ال��رومي��ي
 ال��ق��ا���ض��ي ب��امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة ب���ال���دوادم���ي ،وال�����ش��ي��خ/عبداحلميد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ع��ودة  -ال��ق��ا���ض��ي باملحكمة
العامة باملدينة املنورة ،وال�شيخ /حمد بن �سعد الثبيتي -
كاتب عدل بكتابة العدل الأولى مبكة املكرمة ،وال�شيخ/
عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن العبداهلل  -كاتب
ع���دل ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،وال�����ش��ي��خ /م��اه��ر ب��ن �إب��راه��ي��م
ال�شبانات  -كاتب عدل بكتابة العدل الأول��ى بالريا�ض،
وال�شيخ /خالد بن عبدالعزيز التويجري  -كاتب عدل
بوزارة العدل ،وال�شيخ� /إبراهيم بن عبدالعزيز �أبو زيد -
كاتب عدل بالديوان امللكي ،وال�شيخ /مبارك بن عبداهلل
الدو�سري  -كاتب عدل بكتابة العدل الثانية بالريا�ض،
وال�شيخ /عبدالعزيز بن نا�صر ال�سليمان  -كاتب عدل
بكتابة ال��ع��دل الأول����ى ب��ال��ري��ا���ض ،وال�����ش��ي��خ� /أح��م��د بن
���ص��ال��ح اجل����ردان  -ك��ات��ب ع���دل بكتابة ال��ع��دل ب�بري��دة،
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وال�شيخ /فهد بن عبداهلل الفريان  -كاتب عدل بوزارة
العدل ،وال�شيخ /عبداملجيد بن عبدالرحمن اليحيى
 ك��ات��ب ع��دل ب����وزارة ال��ع��دل ،وال�����ش��ي��خ /عبدالرحمنب��ن عبدالعزيز املريفق كاتب ع��دل بكتابة ع��دل �شرق
ال��ري��ا���ض ،وع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن �صالح اجل��دي��ع  -املوظف
مبحكمة اال�ستئناف بالق�صيم ،وال�شيخ /عبدالرحمن
بن �إبراهيم العمار  -كاتب عدل بكتابة العدل الأول��ى
بربيدة ،وال�شيخ /فهد بن عبدالعزيز ال�صليح  -كاتب
ع��دل بكتابة العدل الأول��ى بربيدة ،وال�شيخ /عبداهلل
ب��ن علي اجل��دع��ان  -كاتب ع��دل النبهانية بالق�صيم،
وال�شيخ /عماد بن مطري العريبدي  -كاتب عدل بكتابة
العدل الأولى باملدينة املنورة ،وال�شيخ /نا�صر بن �ضيف
اهلل العمري  -كاتب عدل بكتابة العدل الأولى باملدينة
املنورة.
ـ ج��رى تعديل عناوينكم ح�سب طلبكم� ،شاكرين
لكم اهتمامكم ومتابعتكم.

ردود خا�صة
ال�شيخ /رائ��د بن �إبراهيم �أب��و زي��د رئي�س
حمكمة املويه العامة ،وال�شيخ /منور بن عمر
احلربي كاتب عدل حمافظة احلناكية وحممد
عبداهلل الغامدي مدير �إدارة حمكمة ال�ضمان
والأنكحة بجدة ،وحممد هليل املطريي مدير
�إدارة حمكمة ال�سويرقية.
ن�شكركم ع��ل��ى حر�صكم يف �إع����ادة ن�سخ
املجلة النتقال �أ�صحابها ،مثمنني لكم تعاوكم
معنا ،واهلل يحفظكم ويرعاكم ،ون�س�أل اهلل لكم
التوفيق.
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طلبات
الإخوة :املحامي /حممد عبداهلل يا�سني �ألفي  -جدة  -وال�شيخ /عبداملجيد حممد بجوي املالزم
الق�ضائي باملحكمة العامة بجازان ،وال�شيخ /عبداهلل �صالح الهوميلي القا�ضي باملحكمة العامة ببقعاء
وال�شيخ /في�صل علي الق�صري املالزم الق�ضائي باملحكمة الإدارية بحائل وال�شيخ /عمر ح�سني ع�سريي
رئي�س املحكمة العامة ببارق وال�شيخ /عبداهلل بن حممد القرين رئي�س املحكمة العامة بامل�ضيلف
وال�شيخ� /صالح علي احلمود القا�ضي مبحكمة جازان العامة وال�شيخ /حممد �سعيد العبديل القا�ضي
باملحكمة العامة مبكة املكرمة واملحامي /متعب نايف كدمو�س احلمر  -الريا�ض  -وال�شيخ /حممد
عبداهلل امل�سلم رئي�س املحكمة العامة مبحافظة العال وال�شيخ� /إبراهيم جا�سر اجلا�سر رئي�س املحكمة
العامة بالقريات وال�شيخ /حممد �صالح املطوع رئي�س املحكمة اجلزئية ب�سكاكا امل�ساعد ،وحممد �أحمد
اليامي املوظف باملحكمة اجلزئية باملدينة املنورة وعبداملح�سن حمد الرفاعي كاتب �ضبط يف املحكمة
العامة يف ينبع وال�شيخ /حمود دخيل اللحيدان القا�ضي باملحكة العامة بالليث وال�شيخ /م�صعب حممد
بن �أحمد ابن خنني كاتب عدل يف عرقة و�أدي��ب عبدالعزيز البهدل كتابة العدل الأول��ى بالريا�ض،
وال�شيخ /عادل ردود الذبياين كتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة وال�شيخ /مراد عيا�ش اللحياين
كتابة العدل الثانية مكة املكرمة وال�شيخ /عبداهلل بن ناهر احلربي كاتب عدل باحلناكية وعبداحلكيم
حممد ال�شعيبي مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية املكلف بهيئة التحقيق والإدعاء العام.
جرى بعث الأعداد التي طلبتم ،مقدرين حر�صكم على اقتناء املجلة� .سائلني اهلل �أن ينفع بها.

اهداءات
• الدكتور /مهند مبي�ضني  -مدير مكتبة اجلامعة الأردنية وال�شيخ� /أمين بن زيد �آل �سعيد
القا�ضي باملحكمة العامة ببلجر�شي ،وال�شيخ /عبداهلل بن فهد بن حممد ال�شويعي مالزم
ق�ضائي وال�شيخ /عبداهلل بن وكيل ال�شيخ ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية كلية �أ�صول الدين ق�سم ال�سنة وعلومها وال�شيخ� /سامل بن �سليمان املعروف
كاتب عدل حمافظة �شرورة و�صالح الدين بن عبدالقادر فريق  -طالب بكلية ال�شريعة املدينة
املنورة ،والأخ /نائب املدير العام مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز �آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية
والعلوم الإن�سانية بالدار البي�ضاء  -املغرب .وال�شيخ /عبداملح�سن بن �أحمد الزهراين كاتب
عدل وال�شيخ /هاين بن �سند الرحيلي كاتب عدل والإخ��وة� /أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم
الأنظمة بكلية الدرا�سات الق�ضائية والأنظمة بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة.
جرى �إدراجكم �ضمن من تهدى لهم املجلة تباع ًا ،مقدرين لكم حر�صكم على اقتناء املجلة� ،سائلني
اهلل �أن ينفع بها.
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