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 من اجلزائر: جملتكم دوحة علمية �شائقة
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

بخال�س  م�ضفوعني  الوافر  واحرتامي  العاطر  �ضالمي  اإليكم  اأهــدي 
املجلة  هــذه  لإخــراج  به من جهود طيبة  تقومون  ما  على  والثناء  ال�ضكر 
القيمة ال�ضائقة يف اأجمل حلة واأبهى �ضورة، فهي ب�ضدق اأنيقة يف مظهرها، 
جميلة يف خمرجها، فواح �ضذاها، طيب اأريجها، فهي دوحة علمية وارفة 
الظالل يتفياأ القراء من ظاللها ويقطفون من ثمارها اليانعة ويرت�ضفون 
والنجاح  بالتوفيق  لكم  تعالى  اهلل  اأدعــوا  اأن  اإل  ي�ضعني  ر�ضابها، فال  من 

والتاألق وال�ضتمرارية وجزاكم  اهلل خرياً.
ر�شوان بوزيدي
اأ�شتاذ التعليم الثانوي/اجلزائر

من الأردن: �شكرًا على الإهداء
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

والأكادميي  الثقايف  التعاون  لأوا�ضر  جت�ضيداً  العدل  جملة  اإهداوؤكم 
من  مزيد  واإلــى  والزدهـــار  التقدم  دوام  لكم  متمنياً  اجلهتني.  بني  فيما 

التعاون ملا فيه خري للجميع.
وتقبلوا خال�س حتياتنا. 

مدير مكتبة جامعة موؤتة بالأردن
د. عبدالوهاب املبي�شني

جهود موفقة
ف�ضيلة رئي�س احلرير:

املجلة  من�ضوبي  جلميع  التقدير  وافــر  مع  اجلزيل  �ضكري  لكم  اأرفــع 
املوقرة ملا مل�ضته من معلومات قيمة وفوائد ثرية واأنظمة ذات جانب من 
الأهمية، اإ�ضافة اإلى ما تظهر به من �ضكل يدل على مدى الهتمام بها وما 

ي�ضمله اإ�ضدارها من ثراء معريف وو�ضولها يف الوقت املنا�ضب. 
مقدراً جهودكم املوفقة.

مدير اإدارة ال�شجالت باملحكمة العامة باأبها
علي بن اأحمد بن عاي�ض البكري

اأهداء قّيم ومفيد
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

املكتبة  اإيــداعــهــا  مت  والــتــي  جملتكم  و�ضلتنا  والتقدير  ال�ضكر  ببالغ 
لت�ضاهم يف التي�ضري على مهمة الباحثني. 

القّيم واملفيد والــذي ي�ضاهم يف رفع  �ضاكرين ومقدرين هذا الإهــداء 
املجلة  م�ضرية  ملوا�ضلة  النجاح  حتقيق  اآمــاًل  والــعــديل.  الق�ضائي  الوعي 

واهلل يحفظكم.
عميد معهد القت�شاد الإ�شالمي بجدة
د. عبداهلل قربان ترك�شتاين

حتظى بقبول كبري
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

جمــلــة الـــعـــدل حتــظــى بــقــبــول 
ملا تت�ضمنه من بحوث  كبري نظراً 
القا�ضي  يــحــتــاجــهــا  ومــو�ــضــوعــات 

والباحث يف املجال العديل.
بجهودكم  ينفع  اأن  اهلل  اأ�ــضــاأل 

واأن يبارك يف جملتكم. 
كاتب عدل حمافظة املجاردة
جمال بن علي العمري

متيز يف املحتوى وامل�شمون 
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

التميز  العدل  جملة  من  مل�ضنا 
تــعــالــج  اإذ  املـــحـــتـــوى  يف  الـــوا�ـــضـــح 
وامل�ضتجدات  الــنــوازل  مــن  العديد 
ال�ضرعي  التاأ�ضيل  مــن  امل�ضتمدة 
والأنـــظـــمـــة املـــرعـــيـــة. ممـــا اأكــ�ــضــب 
املـــجـــلـــة تـــنـــوع وزيـــــــــادة قــــــراء مــن 
املــهــتــمــني والـــبـــاحـــثـــني يف الــ�ــضــاأن 
الـــقـــ�ـــضـــائـــي. راجـــــيـــــاً مــــن الــعــلــي 
ويبارك  �ضعيكم  ي�ضكر  اأن  القدير 
يف جهودكم واأن ي�ضدد على طريق 

اخلري خطاكم.
املحامي
حممد بن عبداملح�شن العيبان

جملتكم اأثرت املكتبة
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

ما  والمــتــنــان  بال�ضكر  نــقــابــل 
تــقــومــون بـــه مـــن جــهــود مــبــذولــة 
به.  والعاملني  الق�ضاء  خدمة  يف 
اأعــداد متميزة  ذلــك �ضدور  ودليل 
من جملة العدل التي اأثرت املكتبة 

الفقهية والق�ضائية.
ح�ضن  لكم  ومقدرين  �ضاكرين 

توا�ضلكم.
مدير اإدارة ال�شوؤون القانونية 
باملديرية العامة للدفاع املدين
عقيد/ �شبتي بن حممد ال�شبتي
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الأمــري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب   -
اآل  تركي  بــن  عبدالعزيز  بــن  تركي 
�ــضــعــود، الــ�ــضــيــخ حمــمــد بـــن �ــضــالــح 
رئي�س  م�ضاعد  املــطــوع  عــبــداهلل  بــن 
ب�ضكاكا/اجلوف،  اجلزئية  املحكمة 
الـــ�ـــضـــيـــخ عــــبــــدالــــعــــزيــــز بـــــن فـــاهـــد 
بي�ضة،  مبحكمة  القا�ضي  ال�ضهراين 
ال�ضهري  �ضويلم  بــن  فــايــز  وال�ضيخ 
القا�ضي باملحكمة العامة يف جنران، 
والــ�ــضــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن رافــــع بن 
عدل  كتابة  رئي�س  ال�ضعدون  هــالل 
بن  عبداللطيف  ال�ضيخ  اخلــفــجــي، 

�شاهد على ال�شتفادة
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

لقد ا�ضتفدنا من جملة العدل �ضواء 
الثقافة  جمــال  يف  اأو  عملنا  جمــال  يف 
الــعــدلــيــة. �ــضــاكــريــن لــكــم والــعــامــلــني 
مــعــكــم عــلــى جنـــاحـــات الإ�ـــــضـــــدار ومــا 
يــحــتــوي ذلـــك مـــن مــو�ــضــوعــات قيمة 
والــدقــة يف  وهــادفــة ومقدرين اجلهود 
اختيار البحوث وانتقاء ما يطرح فيها.

وفق اهلل اجلميع لكل خري.
ع�شو هيئة النظر يف حمكمة الب�شائر
حممد بن �شالح بن م�شفر ال�شمراين

مرجع يف ال�شاأن العديل
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

ال�ضكر  بــالــغ  اأعـــر عــن  اأن  يــ�ــضــرين 
العدل  جملة  حتــريــر  على  والمــتــنــان 
ملــا حتــتــويــه مــن مــو�ــضــوعــات علمية يف 
املجال الفقهي والق�ضائي والتي تعتر 
بال�ضاأن  واملهتمني  للباحثني  مــرجــعــاً 

العديل.
راجياً من اهلل تعالى لكم مزيداً من 

التوفيق والنجاح.
اأحمد بن عبداهلل بن حممد ال�شمري
عنيزة/ املطار

روؤية متميزة ومادة ر�شينة
ف�ضيلة رئي�س التحرير:

تهديكم  اأن  بال�ضارقة  املحمود  علي  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  مكتبة  ي�ضر 
اأطيب حتياتها وجزيل �ضكرها على هذا الإ�ضدار املتميز وهذا العطاء 
املتدفق. فمجلة العدل تعتر اإ�ضاءة متميزة للمكتبة مبا حتتويه من 
ت�ضاهم  كما  ر�ضينة.  علمية  ومــادة  متميزة  وروؤيــة  متخ�ض�ضة  اأبحاث 

ب�ضكل فاعل يف الرتقاء بالوعي الفكري والثقايف للباحثني واملهتمني.
التعاون  اأوا�ــضــر  ا�ضتمرار  اآمــلــني  تقريرنا.  عظيم  عــن  لكم  نــعــرب 

العلمي والعديل وتقبلوا فائق الحرتام.
د. �ضامل بن عبداهلل املحمود

رئي�س جمل�س اإدارة مكتبة املحمود بال�ضارقة

 من ليربفيل عا�شمة اجلابون.. ن�شكركم على 
الإهداء ونتطلع اإلى الرتجمة بالفرن�شية

ف�ضيلة رئي�س التحرير:
من  اأعــداد  اهداءاتكم  والمتنان  ال�ضكر  من  مبزيد  ال�ضفارة  تلقت 
يف  النتظام  لكم  اأ�ضكر  واإذ  والإجنليزية،  العربية  باللغة  العدل  جملة 
الر�ضال وملا جند فيها الكثري من النفع والفائدة واملتعة. ونتمنى اأن يتم 
ترجمة املجلة باللغة الفرن�ضية لوجود الكثريين املتلهفني واملت�ضوقني 
لقراءتها بهذه اللغة الر�ضمية �ضمن الدول الناطقة بها ذات اجلاليات 
امل�ضلمة. متطلعني اإلى هذا الأمر لكونه جلَّ عنايتكم واهتمامكم..واهلل 

يحفظكم ويرعاكم.
القائم باأعمال ال�شفارة ال�شعودية يف اجلابون
نا�شر بن عنرب بن عبيد العنرب

 ردود �شريعة
عدل  كاتب  الها�ضم  ال�ضيد  اإبراهيم 
الأحــ�ــضــاء الأولـــى، ال�ضيخ اأحــمــد بن 
عــو�ــس بــن حــمــدي الــقــويــري كاتب 
الــدوادمــي، وال�ضيخ جمال بن  عــدل 
املــجــاردة،  عــدل  كاتب  العمري  علي 
الــ�ــضــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن اأحـــمـــد بن 
بكتابة  العدل  العثمان كاتب  حممد 
وال�ضيخ  بــالأحــ�ــضــاء،  الثانية  الــعــدل 
عــبــدالــوهــاب بـــن عــبــدالــلــطــيــف بن 
مبحكمة  القا�ضي  ال�ضالح  عبداهلل 
�ضالح  بــن  خــالــد  ال�ضيخ  الــقــريــات، 
عرعر،  مبحكمة  القا�ضي  اجلنيدي 

الــ�ــضــيــخ عــلــي بــن حمــمــد بــن اأحــمــد 
اجلزئية  باملحكمة  القا�ضي  الفريح 
بن  اإ�ضماعيل  ال�ضيخ  املكرمة،  مبكة 
عــمــر احلـــامـــد اإمــــــام جـــامـــع بــــرزان 
بحائل، ال�ضيخ عبداهلل بن حممد بن 
عبداهلل الهوميل القا�ضي مبحكمد 
عــبــداهلل بن  بــن  نايف  ال�ضيخ  رنــيــة، 
مبحكمة  الــقــا�ــضــي  الــعــتــيــق  حــمــد 
بن  م�ضاري  ال�ضيخ  العامة،  الزلفي 
حــمــدان الــبــالدي كــاتــب عـــدل بــدر، 
الــ�ــضــيــخ حمــمــد بـــن اأحـــمـــد �ــضــلــوي 
ال�ضيخ  �ضامطة،  مبحكمة  القا�ضي 
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اأحمد بن عو�س بن حمدي العتيبي 
كاتب عــدل بكتابة عــدل الــدوادمــي، 
الــزهــراين  بــن مــو�ــضــى  فــهــد  ال�ضيخ 
كاتب عدل بكتابة العدل الأولــى يف 
اآل  �ضعود  بــن  حممد  ال�ضيخ  تــبــوك، 
رفيدة،  اأحــد  حمكمة  قا�ضي  ح�ضن 
القحطاين  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ 
اأحمد  رئي�س حمكمة الثنية، ال�ضيخ 
بن يو�ضف العوي�س املالزم الق�ضائي 
مبحكمة الدمام، ال�ضيخ عبداهلل بن 
املالزم  ع�ضريي  عبداهلل  بن  عاي�س 
اأبــــهــــا، ح�ضن  الــقــ�ــضــائــي مبــحــكــمــة 
اإدارة  مـــديـــر  الـــرا�ـــضـــدي  �ـــضـــامل  بـــن 
املــحــكــمــة اجلــزئــيــة مبــكــة املــكــرمــة. 
اإبراهيم  بركاتي، حممد  �ضامل  علي 
بــن عبالعزيز  مــعــاذ  الــ�ــضــيــخ  فــــراج، 
الــقــ�ــضــائــي مبحكمة  املـــــالزم  املــــرد 
العمرو  ال�ضيخ عبدالرحمن  اخلرج، 
بريدة.  مبحكمة  الق�ضائي  املـــالزم 
اإبـــراهـــيـــم بـــن عـــبـــداهلل املـــطـــرودي 
بــاجلــوف،  مــن حمكمة ال�ــضــتــئــنــاف 
ال�ضيخ عبدالعزيز بن اأحمد امل�ضعود 
العامة  باملحكمة  الق�ضائي  املـــالزم 
ح�ضن  بن  حممد  ال�ضيخ  بالريا�س، 
الق�ضائي  املالزم  الُعمري  �ضعيد  بن 
باملحكمة اجلزئية بالريا�س، ال�ضيخ 
مــدغــم بـــن عــايــ�ــس الــبــقــمــي كــاتــب 
عدل بكتابة العدل الثانية غرب مكة 
يو�ضف  بــن  اأحــمــد  ال�ضيخ  املــكــرمــة، 
مبحكمة  الق�ضائي  املــالزم  العوي�س 
الـــدمـــام الــعــامــة، حــ�ــضــام بــن حممد 
ال�ضيخ  العرين،  العثيم من حمكمة 
عـــبـــداهلل بـــن عــايــ�ــس بـــن عــبــداهلل 
مبحكمة  الق�ضائي  املــالزم  ع�ضريي 
اأبــهــا الــعــامــة. د. عــبــدالــرحــمــن بن 
بكلية  املحا�ضر  الها�ضمي  اإبــراهــيــم 
عــادل  ال�ضيخ  بــالأحــ�ــضــاء،  ال�ضريعة 
الق�ضائي  املـــالزم  املــر�ــضــود  علي  بــن 

مبحكمة بريدة العامة. 
املجلة  بـــاأعـــداد  تــزويــدكــم  جـــرى 
مقدرين  املتاحة.  الإمكانيات  ح�ضب 

اهتمامكم.

طلب اإهداء
ل�ضوؤون  الــعــام  الرئي�س  مــعــايل   -
املــ�ــضــجــد احلــــــرام واملــ�ــضــجــد الــنــبــوي 
ال�ضيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
ال�ضدي�س ومعايل الدكتور عدنان بن 
عــبــداهلل بــن �ــضــلــيــمــان املـــــزروع مدير 
جامعة طيبة باملدينة املنورة والفريق 
املهند�س عبدالآله بن عثمان ال�ضالح 
الع�ضكرية  اأمني عام جمل�س اخلدمة 
ومــــعــــايل الــــدكــــتــــور اإ�ـــضـــمـــاعـــيـــل بــن 
حمــمــد بــن عــبــداهلل الــبــ�ــضــري مدير 
جــامــعــة اجلـــــوف ومـــعـــايل املــهــنــد�ــس 
عــبــداهلل  بــن  اأحــمــد  بــن  عبداللطيف 
الــعــثــمــان حمـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
حممد  الدكتور  ومــعــايل  لال�ضتثمار 
بن عبداهلل بن حممد اآل عمرو اأمني 
عام جمل�س ال�ضورى ومعايل الدكتور 
خالد بن عبدالقادر بن ح�ضن طاهر 
ومعايل  املنورة  املدينة  منطقة  اأمــني 
حممد  بن  اأحمد  بن  عبا�س  املهند�س 
والدكتور  الإ�ضكان  وزيــر  نائب  هــادي 
علي بن �ضعيد بن �ضايع اآل غالب مدير 
املباحث  يف  القانونية  الــ�ــضــوؤون  اإدارة 
الـــعـــامـــة وعـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن حمــمــد 
ال�ضت�ضارات يف  �ضعبة  رئي�س  ال�ضغري 
املباحث  يف  القانونية  الــ�ــضــوؤون  اإدارة 
العامة. وال�ضيخ حممد بن م�ضفر بن 
مبحكمة  القا�ضي  الغامدي  عبداهلل 
ال�ــضــتــئــنــاف مبــكــة املــكــرمــة والــ�ــضــيــخ  
طارق بن عبدالرزاق املطريي قا�ضي 
املحكمة العامة بالباحة وال�ضيخ تركي 
بن �ضليمان اليحيى القا�ضي باملحكمة 
العامة بال�ضليل وال�ضيخ عبدالرحمن 
بكتابة  عــدل  كاتب  العنزي  رحيل  بن 
العدل الأولــى بتبوك وال�ضيخ حممد 
بـــن �ــضــلــيــمــان الــعــجــالن كـــاتـــب عــدل 
الــ�ــضــنــان املــكــلــف. والــ�ــضــيــخ يــا�ــضــر بن 
اآل عتيق كاتب  عبدالرحمن بن �ضعد 
فهد  وال�ضيخ  الثانية  الأحــ�ــضــاء  عــدل 
كاتب  ال�ضبيح  �ضلمان  بن  �ضامي  بن 
عدل الدمام الأولى وال�ضيخ اأحمد بن 
�ضيف اهلل الرويثي كاتب عدل الوجه. 

البلوي  �ضليمان  بــن  اأحــمــد  والــ�ــضــيــخ 
كــاتــب عـــدل الـــعـــال، والــ�ــضــيــخ م�ضعل 
الــرتكــي كاتب  بــن عثمان  بــن حممد 
الثانية  الأحــ�ــضــاء  عــدل  بكتابة  عــدل 
عاي�س  بــن  عمر  بــن  توفيق  وال�ضيخ  
عــدل  بــكــتــابــة  عـــدل  كــاتــب  الع�ضيمي 
بن  عبدالإله  وال�ضيخ  الثانية  اخلــر 
مبحكمة  القا�ضي  التويجري  حممد 
اجلــبــيــل والــ�ــضــيــخ حمــمــد بـــن �ضالح 
بــن عــبــدالــرحــمــن الــقــرعــاوي رئي�س 
كتابة العدل الثانية بجنوب الريا�س 
والـــ�ـــضـــيـــخ جـــمـــال بــــن عـــلـــي الــعــمــري 
عبداهلل  وال�ضيخ  املجاردة  عدل  كاتب 
ينبع.  عــدل  كــاتــب  العبيد  �ضالح  بــن 
ال�ضهلي  مــطــر  بـــن  والــ�ــضــيــخ حمــمــد 
كاتب عدل �ضامطة وال�ضيخ �ضعد بن 
كاتب  ال�ضريف  عبدالعزيز  بن  نا�ضر 
الثانية  الــريــا�ــس  عـــدل  بكتابة  عـــدل 
حممد  واملــحــامــي  الــريــا�ــس.  بجنوب 
ال�ضويلم  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن 
اآل  فــرج  بــن  بــن غنام  وال�ضيخ حممد 
غنام كاتب عدل بكتابة العدل الثانية 
بــجــنــوب الـــريـــا�ـــس. واملـــحـــامـــي فهد 
بــن عــبــداهلل بــن اأحــمــد بــن حمــبــوب، 
جـــدة واملــحــامــي حمــمــد بـــن حــمــدان 
رابـــغ،  املــطــريي  الع�ضيلة  احلــمــيــدي 
وال�ضيخ عبداهلل بن نا�ضر بن اإبراهيم 
املـــو�ـــضـــى كـــاتـــب عـــــدل بــكــتــابــة عـــدل 
الــريــا�ــس.  بجنوب  الثانية  الــريــا�ــس 
واملحامي عاطف بن حممد بن ح�ضن 
بن  عبداهلل  وال�ضيخ  اخلر،  ال�ضهري 
عبدالعزيز بن عبداهلل اليحيى كاتب 
العدل بكتابة العدل الريا�س الثانية 
حممد  واملحامي  بالريا�س،  بجنوب 
بــن اأ�ــضــامــة بــن حمــمــد را�ــضــي جــدة، 
�ضلطان بن بخيت بن عو�س  وال�ضيخ 
عدل  بكتابة  الــعــدل  كاتب  الــزهــراين 
الــريــا�ــس، وح�ضني  الــثــانــيــة بــجــنــوب 
كاتب  القحطاين  �ضعيد  بــن  علي  بــن 
بن  واأحــمــد  الــعــريــن  مبحكمة  �ضبط 
بكتابة  املوظف  العبدالوهاب  حممد 
عدل الثانية بجنوب الريا�س. وخالد 
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الــعــامــة  الإدارة  الــعــقــيــل  حمــمــد  بـــن 
بـــــوزارة الــعــدل والــ�ــضــيــخ عــبــدالــعــزيــز 
اآل طــالــب كاتب  بــن ن�ضر  را�ــضــد  بــن 
بجنوب  الثانية  العدل  بكتابة  العدل 
الـــريـــا�ـــس وخـــالـــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
الـــدعـــجـــاين املـــوظـــف بــكــتــابــة الــعــدل 
بن  وخالد  الريا�س،  بجنوب  الثانية 
حممد امل�ضردي املوظف بكتابة العدل 
وال�ضيخ  الــريــا�ــس،  بــجــنــوب  الــثــانــيــة 
عــبــدالــكــرمي بــن اإبــراهــيــم بــن نا�ضر 
العامة  باملحكمة  القا�ضي  العريني 
بـــن �ضليح  اأحـــمـــد  يف جــــدة والــ�ــضــيــخ 
باملحكمة  القا�ضي  الريقي  جابر  بــن 
العامة يف املجاردة وال�ضيخ عبدالعزيز 
بن �ضالح بن حممد البهدل القا�ضي 
بــاملــحــكــمــة اجلــزئــيــة يف مــكــة املــكــرمــة 
وال�ضيخ حممد بن عبداهلل بن حممد 
باملحكمة  القا�ضي  ال�ضهري  الثابتي 
الـــعـــامـــة يف املـــ�ـــضـــة والـــ�ـــضـــيـــخ اأحـــمـــد 
بـــن خــمــيــ�ــس اخلمي�س  اإبـــراهـــيـــم  بـــن 
الـــقـــا�ـــضـــي بــاملــحــكــمــة الـــعـــامـــة مبــكــة 
بن  �ضعيد  بــن  خالد  وال�ضيخ  املكرمة 
معي�س القحطاين القا�ضي باملحكمة 
بن  �ضليمان  وال�ضيخ  بــجــدة،  الــعــامــة 
حمــمــد بــن �ــضــلــيــمــان اخلــلــيــفــة كاتب 
بجنوب  الثانية  العدل  بكتابة  العدل 
الــريــا�ــس، والــ�ــضــيــخ عــبــدالــ�ــضــالم بن 
�ضليمان بن عبداهلل الربي�س القا�ضي 
بن  مـــروك  وال�ضيخ  بي�ضه  مبحكمة 
كاتب  ال�ضيعري  بن مبخوت  عبداهلل 
بجنوب  الثانية  العدل  بكتابة  العدل 
بن  �ضعد  بن  اأحمد  وال�ضيخ  الريا�س، 
باملحكمة  القا�ضي  الــزهــراين  اأحــمــد 
حممد  وال�ضيخ  املكرمة  مبكة  العامة 
اخلر  �ضليمان  بــن  عبدالرحمن  بــن 
برفحاء  الــعــامــة  باملحكمة  الــقــا�ــضــي 
والــ�ــضــيــخ �ــضــعــود بــن عــبــداهلل بــن فــرج 
الـــقـــحـــطـــاين الـــقـــا�ـــضـــي بــاملــحــكــمــة 
وال�ضيخ  م�ضيط  بخمي�س  اجلــزئــيــة 
�ــضــعــد بـــن اأحـــمـــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
الــعــامــة يف  باملحكمة  الــقــا�ــضــي  املــنــيــع 
عبدالرحمن  وال�ضيخ  عبيده.  �ــضــراة 

بــن عــلــي بــن عــبــدالــرحــمــن الــغــامــدي 
القا�ضي باملحكمة العامة يف طرجل 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  وال�ضيخ 
بـــن عــبــداملــحــ�ــضــن الــدخــيــل الــقــا�ــضــي 
وال�ضيخ  بي�ضة.  يف  الــعــامــة  باملحكمة 
يــا�ــضــر بـــن عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــعــزيــز 
الــ�ــضــلــيــم كــاتــب عـــدل بــكــتــابــة الــعــدل 
بن  خالد  وال�ضيخ  بالريا�س.  الثانية 
القا�ضي  ال�ضبحي  حممد  بن  �ضعيد 
باملحكمة العامة بال�ضويرقية وال�ضيخ 
�ــضــادي بــن اأحــمــد بــن هــديــهــد الـــوايف 
الــقــا�ــضــي بــاملــحــكــمــة الــعــامــة بــــوادي 
الأدهـــم بن  بــن  جـــازان وال�ضيخ خالد 
�ـــضـــامل الـــعـــنـــزي الــقــا�ــضــي بــاملــحــكــمــة 
الــعــامــة يف جنـــران وال�ضيخ مـــازن بن 
الــبــ�ــضــر القا�ضي  �ــضــفــران  حمــمــد بــن 
وال�ضيخ  جنـــران  يف  العامة  باملحكمة 
فــار�ــس بــن عــبــدالــرحــمــن بــن حممد 
العامة  باملحكمة  القا�ضي  الــزهــراين 
اإبراهيم  بــن  فهد  وال�ضيخ  با�ضوت  يف 
بن اأحمد الع�ضريي القا�ضي باملحكمة 
بن  حممد  وال�ضيخ  الــقــوز  يف  العامة 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن حمـــمـــد الــغــيــهــب 
بــ�ــضــرورة  الــعــامــة  باملحكمة  الــقــا�ــضــي 
�ضامل  بن  اجلنوبي  بن  يزيد  وال�ضيخ 
الــعــنــزي الــقــا�ــضــي بــاملــحــكــمــة الــعــامــة 
يف حــبــونــا والــ�ــضــيــخ خــالــد بــن حمود 
باملحكمة  القا�ضي  الفحام  اأحمد  بن 
بن  اأ�ــضــامــة  وال�ضيخ  �ضمخ  يف  العامة 
القا�ضي  الــ�ــضــلــطــان  خليفة  بــن  عــلــي 
وال�ضيخ  ترج  بــوادي  العامة  باملحكمة 
حممد بن حمم�س بن حممد اآل خلف 
الثانية  الــعــدل  بكتابة  الــعــدل  كــاتــب 
بــجــنــوب الـــريـــا�ـــس. والــ�ــضــيــخ حممد 
بــن اإبــراهــيــم بــن عــبــداهلل اأبـــا ح�ضني 
القا�ضي باملحكمة العامة يف العر�ضية 
الــ�ــضــمــالــيــة والــ�ــضــيــخ عــبــدالــرحــمــن 
بـــن حــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن املــهــيــزع 
بلقرن  يف  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
والــ�ــضــيــخ عــبــداهلل بــن هـــادي بــن علي 
يف  العامة  باملحكمة  القا�ضي  عواجي 
�ضمد وال�ضيخ يو�ضف بن عبداهلل بن 

عمر ال�ضليم القا�ضي باملحكمة العامة 
يف الدرب وال�ضيخ عمر بن عبدالعزيز 
بن علي الرزقاين كاتب العدل بكتابة 
الـــعـــدل الــثــانــيــة بــجــنــوب الــريــا�ــس. 
وال�ضيخ اإبراهيم بن حممد بن �ضالح 
العامة  باملحكمة  القا�ضي  اخل�ضريي 
يف املجاردة وال�ضيخ يون�س بن حممد 
بن اأحمد الغامدي القا�ضي باملحكمة 
الــعــامــة يف حــلــي والــ�ــضــيــخ يــحــيــى بن 
القا�ضي  �ضعله  اآل  حممد  بــن  اأحــمــد 
اجلنوب  ظهران  يف  العامة  باملحكمة 
بن  �ضليمان  بــن  عبدالعزيز  وال�ضيخ 
الـــعـــدل بكتابة  را�ـــضـــد الــطــيــار كــاتــب 
الـــعـــدل الــثــانــيــة بــجــنــوب الــريــا�ــس. 
وال�ضيخ عبداهلل بن حامد بن حممد 
العامة  باملحكمة  القا�ضي  البحريي 
باحلقو وال�ضيخ عبداهلل بن عاي�س بن 
باملحكمة  القا�ضي  ال�ضهري  عــبــداهلل 
الــعــامــة يف ثــــار، والــ�ــضــيــخ عــو�ــس بن 
العدل  كاتب  العتيبي  زايــد  بن  خــامت 
بكتابة العدل الثانية بجنوب الريا�س 
وال�ضيخ خالد بن عبداهلل بن حممد 
العامة يف  القا�ضي باملحكمة  ع�ضريي 
الطوال وال�ضيخ عمر بن عبدالرحمن 
بن �ضعد البليهي كاتب العدل بكتابة 
الــــعــــدل الـــثـــانـــيـــة بـــجـــنـــوب الـــريـــا�ـــس 
والــ�ــضــيــخ مـــ�ـــضـــاري بـــن مــنــ�ــضــور بن 
باملحكمة  الــقــا�ــضــي  العتيبي  حمــمــد 
عبدامللك  والــ�ــضــيــخ  بي�ضه  يف  الــعــامــة 
اجلرين  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن 
الثانية  الــعــدل  بكتابة  الــعــدل  كــاتــب 
بــجــنــوب الـــريـــا�ـــس. الــ�ــضــيــخ فــهــد بن 
عبدالعزيز اليحيى القا�ضي باملحكمة 
نــايــف بن  ال�ضيخ  بــالــريــا�ــس،  الــعــامــة 
باملحكمة  الــقــا�ــضــي  الــعــتــيــق  عــبــداهلل 
�ضليمان  الــ�ــضــيــخ  بــالــزلــفــي،  الــعــامــة 
باملحكمة  القا�ضي  الفيفي  جابر  بــن 
الــعــامــة يف فــيــفــا، والــ�ــضــيــخ ر�ــضــيــد بن 
حمـــمـــد الـــعـــيـــد الـــقـــا�ـــضـــي بــاملــحــكــمــة 
�ضلطان  ال�ضيخ  بالأح�ضاء،  اجلزائية 
بن علي اآل �ضلطان القا�ضي باملحكمة 
العامة  يف بللحمر، ال�ضيخ عبدالعزيز 
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بن عاي�س العتيبي القا�ضي باملحكمة 
الــعــامــة اجلــزئــيــة يف مــكــة املــكــرمــة، 
عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 
يف  العامة  باملحكمة  القا�ضي  ال�ضامل 
الدمام، ال�ضيخ فهد بن �ضالح الدبا�س 
القا�ضي باملحكمة العامة اجلزئية يف 
جدة، ال�ضيخ �ضالح بن حممد الفحام 
العال،  يف  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
اآل  اأحمد بن حممد  بن  ال�ضيخ حامت 
اجلزئية  باملحكمة  القا�ضي  عــبــداهلل 
بن  ال�ضيخ م�ضطفى  املكرمة،  يف مكة 
باملحكمة  القا�ضي  الــزهــراين  �ضالح 
عبدالرحمن  ال�ضيخ  ينبع،  يف  العامة 
باملحكمة  القا�ضي  حمزي  حممد  بن 

العامة يف اأبو عري�س.
- جرى اإدراجكم �ضمن من تهدى 
على  حر�ضكم  مثمنني  املجلة.  اإليهم 

اإقتنائها، ومرحباً بكم.

تعديل عنوان
- الــ�ــضــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن حممد 
الــعــمــر والــ�ــضــيــخ اإبـــراهـــيـــم بـــن فـــراج 
الفراج وال�ضيخ نايف بن علي القفاري 
الــقــ�ــضــاة بــاملــحــكــمــة الــعــلــيــا، والــ�ــضــيــخ 
وال�ضيخ  العي�ضى  حممد  بــن  عــبــداهلل 
عــيــ�ــضــى بـــن عـــبـــداهلل الــغــيــث والــ�ــضــيــخ 
وال�ضيخ  الفعيم  �ضليمان  بــن  حمــمــد 
د. عــلــي بـــن را�ـــضـــد الــدبــيــان الــقــ�ــضــاة 
املـــنـــدوبـــني بـــــــوزارة الــــعــــدل، والــ�ــضــيــخ 
عــبــدالــ�ــضــالم بـــن �ــضــفــيــق بـــن مــــرزوق 
ال�ضتئناف  حمــكــمــة  رئــيــ�ــس  الــر�ــضــيــد 
باجلوف وال�ضيخ �ضعود بن عبداهلل بن 
حمكمة  رئي�س  م�ضاعد  الع�ضكر  علي 
ال�ضتئناف بتبوك، وال�ضيخ �ضالمة بن 
حممد بن عبدالعزيز اجللعود م�ضاعد 
رئــيــ�ــس حمــكــمــة ال�ــضــتــئــنــاف بــحــائــل 
والــ�ــضــيــخ �ــضــامــي بــن فــهــد بــن عــبــداهلل 
احلـــــــــاوي مـــ�ـــضـــاعـــد رئـــيـــ�ـــس حمــكــمــة 
ال�ضتئناف بجازان وال�ضيخ جران بن 
�ضامل بن قا�ضم الفيفي م�ضاعد رئي�س 
وال�ضيخ  بنجران  ال�ضتئناف  حمكمة 
اإبراهيم بن علي بن عبداهلل العبيدان 

مــ�ــضــاعــد رئــيــ�ــس حمــكــمــة ال�ــضــتــئــنــاف 
بن  اأحمد  بن  عبداهلل  وال�ضيخ  بعرعر 
فرحان القرين م�ضاعد رئي�س حمكمة 
الإ�ــضــتــئــنــاف بــالــبــاحــة والــ�ــضــيــخ را�ــضــد 
بــن مــفــرح بــن را�ــضــد الــ�ــضــهــري رئي�س 
املــحــكــمــة الــعــامــة بــالــطــائــف والــ�ــضــيــخ 
عبداهلل  بــن  حممد  بــن  عبدالرحمن 
الدخيل م�ضاعد رئي�س املحكمة العامة 
بــالــطــائــف والــ�ــضــيــخ مــاجــد بــن حممد 
بـــن عــلــي الــرجــيــعــي رئــيــ�ــس املــحــكــمــة 
بن  عــبــداهلل  وال�ضيخ  بنجران  العامة 
�ــضــعــد بـــن حمــ�ــضــن الـــدو�ـــضـــري رئي�س 
املــحــكــمــة اجلــزئــيــة بــنــجــران والــ�ــضــيــخ 
�ــضــفــق بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــ�ــضــويــحــي 
العامة بعرعر وال�ضيخ  رئي�س املحكمة 
�ضعود بن �ضليمان بن حممد اليو�ضف 
وال�ضيخ  بتبوك  العامة  املحكمة  رئي�س 
الدو�ضري  اأحــمــد  بــن  علي  بــن  حممد 
رئــيــ�ــس املــحــكــمــة الـــعـــامـــة بــ�ــضــامــطــة 
وال�ضيخ اإبراهيم بن يحيى بن اإبراهيم 
اجلــهــيــمــي رئـــيـــ�ـــس املــحــكــمــة الــعــامــة 
ب�ضرورة وال�ضيخ علي بن �ضالح بن علي 
النهابي رئي�س املحكمة العامة بالر�س 
القا�ضي  بــن �ــضــالــح  والــ�ــضــيــخ حمــمــد 
املــفــتــ�ــس الــقــ�ــضــائــي بــاملــجــلــ�ــس الأعــلــى 
بن  اأحمد  بن  يحيى  وال�ضيخ  للق�ضاء 
حمــمــد بـــن عــبــيــد الــقــا�ــضــي الــقــا�ــضــي 
بــاملــحــكــمــة اجلـــزئـــيـــة بـــاأبـــهـــا والــ�ــضــيــخ 
حممد بن عبداهلل العامر رئي�س كتابة 
وال�ضيخ  جــدة  ب�ضمال  الثانية  الــعــدل 
فــهــد بـــن �ــضــلــيــمــان الــربــعــي الــقــا�ــضــي 
فهد  وال�ضيخ  العامة  عنيزة  مبحكمة 
بن عبداهلل العبيدان القا�ضي مبحكمة 
الــذيــبــيــة والــ�ــضــيــخ عــبــداهلل بــن اأحــمــد 
الــرا�ــضــد رئــيــ�ــس كــتــابــة عـــدل الــدرعــيــة 
والــ�ــضــيــخ عــبــداهلل بــن �ــضــالــح الطويل 
املــفــتــ�ــس الــقــ�ــضــائــي بــاملــجــلــ�ــس الأعــلــى 
لــلــقــ�ــضــاء والــ�ــضــيــخ هـــاين بــن عــبــداهلل 
اجلـــيـــد الــقــا�ــضــي بــاملــحــكــمــة الــعــامــة 
بــالــريــا�ــس والــ�ــضــيــخ عــلــي بـــن حممد 
باملحكمة  القا�ضي  الع�ضيبان  علي  بن 
حممد  وال�ضيخ  املتخ�ض�ضة  اجلزائية 

مبحكمة  القا�ضي  الب�ضر  عبداهلل  بن 
ممدوح  وال�ضيخ  العامة  املنورة  املدينة 
ال�ضلمي كاتب عدل بكتابة  بن عائ�س 
العدل الثانية بالطائف وال�ضيخ عادل 
باملحكمة  القا�ضي  الأحــيــدب  علي  بــن 
بن  عبداهلل  وال�ضيخ  بالريا�س  العامة 
باملحكمة  القا�ضي  اخل�ضريي  حممد 
الــعــامــة بـــالـــدمـــام والــ�ــضــيــخ بـــنـــدر بن 
باملحكمة  القا�ضي  العرفج  عبدالعزيز 
بن  حممد  وال�ضيخ  بالريا�س  العامة 
عــلــي بـــن فــهــيــد الــ�ــضــديــري الــقــا�ــضــي 
مبحكمة ال�ضتئناف بالق�ضيم وال�ضيخ 
القا�ضي  اجلــربــوع  �ضليمان  بــن  عــلــي 
وال�ضيخ  باجلوف  ال�ضتئناف  مبحكمة 
عبداهلل بن اإبراهيم ال�ضبانات القا�ضي 
وال�ضيخ  بــالــريــا�ــس  الــعــامــة  باملحكمة 
ــالــع الــقــا�ــضــي  يــو�ــضــف بـــن عــلــي الــ�ــض
وال�ضيخ  باجلوف  ال�ضتئناف  مبحكمة 
القا�ضي  الزيد  �ضالح  بن  عبدالعزيز 
مبحكمة ال�ضتئناف بالق�ضيم وال�ضيخ 
يــو�ــضــف بـــن عــبــدالــعــزيــز الــتــويــجــري 
بالريا�س  الــعــامــة  باحلكمة  القا�ضي 
والــ�ــضــيــخ بـــدر بـــن �ــضــلــيــمــان الــعــجــالن 
ـــتـــئـــنـــاف  الــــقــــا�ــــضــــي مبـــحـــكـــمـــة ال�ـــض
بــالــقــ�ــضــيــم. واأحــــمــــد بـــن حمــمــد بن 
القوز  كتابة عدل  النا�ضري من  اأحمد 
وعــــبــــداهلل بـــن اأحـــمـــد بـــن اأ�ــضــمــاعــيــل 
املـــالـــكـــي مــــن كـــتـــابـــة الــــعــــدل الــثــانــيــة 
بن  اإبــراهــيــم  وال�ضيخ  املــنــورة  باملدينة 
باملحكمة  الــقــا�ــضــي  الــزعــيــر  حمــمــد 
بن  �ضعد  وال�ضيخ  بالريا�س،  اجلزئية 
باملحكمة  القا�ضي  الــدو�ــضــري  م�ضفر 
اجلــزئــيــة بــالــدمــام والــ�ــضــيــخ عــلــي بن 
باملحكمة  القا�ضي  الراجحي  عبداهلل 
بن  نــايــف  وال�ضيخ  بــالــريــا�ــس،  العامة 
باملحكمة  القا�ضي  املحيميد  عــبــداهلل 
�ضعد  وال�ضيخ  املنورة،  باملدينة  العامة 
بن حممد الزبيدي القا�ضي باملحكمة 
العامة يف القنفذة، وال�ضيخ عبدالعزيز 
القا�ضي باملحكمة  العتيبي  بن عاي�س 
اجلـــزئـــيـــة مبـــكـــة املــــكــــرمــــة، والــ�ــضــيــخ 
القا�ضي  الدوي�ضان  حممد  بــن  عــادل 
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وال�ضيخ  بالريا�س،  العامة  باملحكمة 
عـــلـــي بــــن اأحــــمــــد املـــ�ـــضـــريف الــقــا�ــضــي 
�ضكينة  اأبـــو  بحر  يف  الــعــامــة  باملحكمة 
والــ�ــضــيــخ حمــمــد بـــن جــديــع اجلــديــع 
العامة يف احلنالية  باملحكمة  القا�ضي 
ال�ضالمة  �ضعود  بن  نا�ضر  د.  وال�ضيخ 
بالريا�س  اجلزئية  باملحكمة  القا�ضي 
ال�ضلطان  عــبــداهلل  بــن  ب�ضام  وال�ضيخ 
بالريا�س،  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
وال�ضيخ اأديب بن عبدالعزيز الدبيخي 
البدائع  يف  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
والـــ�ـــضـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن عــبــداحلــمــيــد 
الـــوابـــل الــقــا�ــضــي بــاملــحــكــمــة اجلــزئــيــة 
بن  عبداملجيد  وال�ضيخ  الــريــا�ــس،  يف 
باملحكمة  القا�ضي  الدهي�س  عــبــداهلل 
بن  عبداهلل  وال�ضيخ  بالريا�س  العامة 
باملحكمة  القا�ضي  الهوميل  اإبــراهــيــم 
بــالــريــا�ــس والــ�ــضــيــخ �ضعد بن  الــعــامــة 
باملحكمة  الــقــا�ــضــي  عــمــيــقــان  اآل  زيـــد 
الــعــامــة بــالــريــا�ــس، والــ�ــضــيــخ حممد 

الــقــا�ــضــي  فـــــواز  اآل  عــبــدالــعــزيــز  بـــن 
وال�ضيخ  بالريا�س،  العامة  باملحكمة 
اأحــمــد بــن مــ�ــضــاري املــ�ــضــاري القا�ضي 
بــاملــحــكــمــة الــعــامــة بـــالـــدمل، والــ�ــضــيــخ 
اأحـــمـــد بـــن نــا�ــضــر الــفــهــيــد الــقــا�ــضــي 
وال�ضيخ  باملجمعة،  الــعــامــة  باملحكمة 
القا�ضي  داود  اآل  حممد  بــن  عــبــداهلل 
وال�ضيخ  بالريا�س،  العامة  باملحكمة 
احلميدان  عبدالرحمن  بــن  عــبــداهلل 
بالق�ضب،  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
الأ�ضقه  اإبراهيم  بن  �ضليمان  وال�ضيخ 
بالريا�س،  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
والــ�ــضــيــخ اأحـــمـــد بـــن حمــمــد الــعــمــار 
ب�ضاجر،  الــعــامــة  بــاملــحــكــمــة  الــقــا�ــضــي 
والــ�ــضــيــخ اأحـــمـــد بـــن عـــبـــداهلل الــفــريــح 
ب��ال��غ��اط،  ال��ع��ام��ة  باملحكمة  ال��ق��ا���ض��ي 
البعيجان  حممد  بــن  اأحــمــد  وال�ضيخ 
بالريا�س،  العامة  باملحكمة  القا�ضي 
احلميد  عــبــداهلل  بــن  يو�ضف  وال�ضيخ 
الــقــا�ــضــي بــاملــحــكــمــة الــعــامــة بــاملــديــنــة 

املـــنـــورة، والــ�ــضــيــخ �ــضــالــح بــن �ضليمان 
العامة  باملحكمة  الــقــا�ــضــي  الــعــقــالن 
بــريــا�ــس اخلــــــراء، والــ�ــضــيــخ يــو�ــضــف 
باملحكمة  القا�ضي  ال�ضليم  �ضالح  بــن 
خالد  وال�ضيخ  اجلـــواء،  بعيون  العامة 
بن عو�س الغامدي القا�ضي باملحكمة 
بن  عــبــداهلل  وال�ضيخ  بــاخلــر،  العامة 
باملحكمة  الــقــا�ــضــي  احلــربــي  حمــ�ــضــن 
الــعــامــة بــرابــغ، والــ�ــضــيــخ الــنــعــمــان بن 
عبدالرحمن امل�ضعل القا�ضي باملحكمة 
العامة بالعظيمة، وال�ضيخ عبداهلل بن 
عبدالعزيز ال�ضغري القا�ضي باملحكمة 
الـــعـــامـــة بـــاملـــديـــنـــة املـــــنـــــورة، والــ�ــضــيــخ 
القا�ضي  اخل�ضريي  نا�ضر  بن  اأحمد 
بــاملــحــكــمــة الــعــامــة بـــاخلـــر، والــ�ــضــيــخ 
ــعــود احلـــربـــي الــقــا�ــضــي  نـــايـــف بـــن �ــض

باملحكمة العامة باملدينة املنورة.
 جـــرى تــعــديــل عــنــاويــنــكــم ح�ضب 
الــنــقــل وبـــنـــاء عــلــى طلبكم،  قــــــرارات 

مقدرين توا�ضلكم.

- ال�ضيخ اإبراهيم بن نا�ضر ال�ضياري رئي�س املحكمة العامة 
�ضمن  الق�ضائي  املـــالزم  اإدراج  يتم  ل  اأنــه  نحيطكم  بــالــدمــام: 
من تهدى اإليهم املجلة حتى يتم تعيينه قا�ضياً، لكي يتم على 
�ضوئه حتديد اجلهة ل�ضمان و�ضول املجلة له، ويكتفى بتزويده 

باأعداد املجلة حال طلبه لها. مقدرين اهتمامكم.
- الأخت رنا املغربي – الريا�س: ميكن لك حق ال�ضرتاك 
من اأجل �ضمان احل�ضول على اأعداد املجلة، لالأفراد 100 ريال 

�ضنوياً مبعدل اأربعة اأعداد يف العام الواحد. لك حتياتنا.
�ضبط  كاتب  العمري  عبدالرحمن  غيثان  فهد  الأخــوة:   -
مبحكمة الإ�ضتئناف باأبها ووليد بن حممد بن اإبراهيم احلميد 
الأولــى وعمر بن حممد بن حممد �ضريف  كتابة عــدل بريدة 
هــا�ــضــم وحمــمــد بــن اأحــمــد بــن حــمــود بــن مــر�ــضــد مــن املحكمة 
اجلزائية باملدينة املنورة واإبراهيم بن يحيى بن علي دغريري 
املحكمة العامة بجازان: نقدر لكم احلر�س على اإقتناء املجلة. 
وزارة  ملن�ضوبي  تهدى  ل  املجلة  فــاإن  املبلغة  للتوجيهات  وطبقاً 
العدل اإل ملن هم على املرتبة الثامنة فما فوق. يبقى لكم حق 

ال�ضرتاك و�ضكراً.
بجامعة  مكتبات  تقنية  م�ضوؤولة  اجلــربــوع  مها  الأخـــت:  ــــ 
اإدراج  وي�ضرنا  م�ضاعرك،  لك  نقدر  بالريا�س:  �ضلطان  الأمــري 
اإلــيــهــم املــجــلــة تــبــاعــاً. لك  مكتبة اجلــامــعــة �ضمن مــن تــهــدى 

تقديرنا.
اآل  - الأخ: نبيل عبداملجيد ال�ضاحب نائب مدير موؤ�ض�ضة 
ملكتبة  املجلة  بو�ضول  �ضررنا  الإ�ضالمي:  للفكر  امللكية  البيت 
توا�ضلكم  مثمنني  والــبــاحــثــني.  لــلــدار�ــضــني  خــدمــة  املــوؤ�ــضــ�ــضــة 
لتحقيق الأهـــــداف املــرجــوة نــحــو ثــقــافــة عــدلــيــة اأفــ�ــضــل. لك 

حتياتنا.
باملحكمة  القا�ضي  العثمان-  عثمان  بــن  �ضالح  ال�ضيخ   -
املجلة عر  التوا�ضل مع  اأنه ميكن  اجلزئية بنجران: نفيدكم 
الهاتف والفاك�س رقم 01/2924105 اأو عر الريد الإلكرتوين:
moj.aladl@gmail.com
- ال�ضيخ حممد بن مطر ال�ضهلي – كاتب عدل �ضامطة: 
خدمته.  اإنهاء  اأو  نقله  مت  مبن  اإ�ضعارنا  يف  تعاونكم  لكم  نقدر 

ليت�ضنى لنا بعث املجلة اإلى عنوانه اجلديد جزيتم خرياً.
العدل  ي�ضر جملة  – الكويت:  القحطاين  �ضارة  الأخــت   -
املجلة  اأهـــداف  يواكب  اأن  على  العلمي  ونتاجك  اأبحاثك  ن�ضر 

وقواعد الن�ضر. لِك �ضادق الدعوات.
- الأخوة خالد بن اأحمد احل�ضاوي – جدة: و�ضمروخ اأحمد 
�ضعبان،  بن  وربيعة  ال�ضرقية  باملنطقة  ال�ضاهك  اأم  الريكاين. 
�ضتجدونها يف  اأ�ضئلتكم  عنايتنا وجواب  الرديف: طلبكم حمل 

زاوية اأ�ضئلة وردود باملجلة لحقاً. لكم تقديرنا.
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