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اإ�شادة بالتميز.. و�شهادة بالتفّرد
معايل وزير العدل

يطيب يل اأن اأ�صيد مبجلتكم التي ت�صدر عن الوزارة )جملة العدل( ملا 
تزخر به من مو�صوعات قّيمة ودرا�صات مهمة وبحوث ر�صينة وما تتطرق 
اإليه من ق�صايا ذات عالقة وثيقة بحياتنا املعا�صرة، وال يخفى على اجلميع 

مكانة املجلة يف الأو�ساط العلمية والثقافية يف داخل اململكة وخارجها.
املجلة  لها  تت�سدر  التي  واملو�سوعات  الق�سايا  من  اأن كثرياً  اإلى  ونظراً 
لدرا�صتها هو مما يدخل يف اأعمال الهيئة اأو ميت له ب�صلة اإ�صافة اإلى قيمته 
العلمية يف اإثراء اجلانب الق�سائي لدى امل�ست�سارين فيها، مما يجعل ملجلتكم 
املهتمة بال�ساأن الق�سائي والعديل وهذه  مكانة لدى كافة قطاعات الدولة 

ميزة تنفرد بها.
�صاكراً لكم ومقدراً تلك اجلهود املبذولة.

رئي�س هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
ع�شام بن �شعد بن �شعيد

جملتكم ا�شتنفرت الهمم وو�شلت القمم
ف�صيلة رئي�س التحرير

اأبوبكر  ال�سيخ  اأجواء كلية  اإثرائكم  بالغ �سكرنا وامتناننا على  ُنعبرّ عن 
التي ت�ستنفر  الغراء  بالهند مبجلتكم  الإ�سالمية يف كريل  لالآداب والعلوم 
لظماأى  م��اء  اأع���ذب  رب��وع��ه��ا، حيث حتمل يف طياتها  يف  العلمية  ال��ط��ف��رات 
الباحثني وطالب العلم واملعرفة، فجزاكم اهلل اجلزاء الأوفى عن اإخوانكم 
ولغته  واحل�����س��اري��ة  الثقافية  واأج��وائ��ه��ا  امل�سلمني  اأرا���س��ي  ع��ن  البعيدين 
ال�سرعية  الأحكام  ون�سر  دينه  خدمة  يف  لال�ستمرار  اهلل  وفقكم  اجلميلة.. 

التي تخدم الق�ساء والعدالة واهلل يتولكم ويرعاكم.

عبداحلكيم الفي�شي
عميد كلية ال�شيخ اأبوبكر للآداب والعلوم ال�شرعية
مركز الرتبية االإ�شلمية بكريال – الهند

بناء ج�شر من التوا�شل املعريف
ف�صيلة رئي�س التحرير

الثقافة  قة يف خدمة  املوفرّ لكم عن تقديري جلهودكم  اأع��برّ  اأن  ي�سرين 
الق�سائية والعدلية ون�سر البحث العلمي، واأفيدكم اأنني على اأمت ال�ستعداد 
للتعاون معكم وبناء ج�سر التوا�سل خدمة للبحث والتطور العلمي واملعريف 
اأقطار العامل الإ�سالمي، راجياً من  وتوطيد لروابط الأخوة والتعاون بني 

اهلل تعالى لكم وللعاملني معكم دوام التوفيق وال�سداد.

الدكتور بن �شغري مراد
اأ�شتاذ حما�شر بكلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية بجامعة اأبي بكر 
بتلم�شان – اجلزائر

�شكر وعرفان
ف�صيلة رئي�س التحرير

ب��ال�����س��ك��ر  اأت������ق������دم  اأن  ي���������س����رين 
ملا  معكم  وللقائمني  ل��ك��م  وال��ع��رف��ان 
تــقــومــون بـــه مـــن جــهــد كــبــر وعــمــل 
الفقهية  الأحكام وامل�سائل  �ساق لن�سر 
املتعلقة بالق�ساء واأحكامه وملا حتتوي 
واأنظمة  قيمة  اأب��ح��اث  على  جملتكم 
م��ع��ا���س��رة، ���س��ائ��اًل اهلل ع���زَّ وج����لَّ اأن 
يبارك يف جهودكم وعملكم ويجزيكم 

خراً.
القا�شي بوزارة العدل �شابقًا
د. جميد الدين بن منهاج الدين كامل

ذات اأهمية يف ال�شاأن 
العديل

ف�صيلة رئي�س التحرير
اأ�سكر لكم جهودكم يف خدمة املهتمني 
ومالزمني  ق�ساة  من  الق�سائي  بال�ساأن 
مباركة  العلمية  املجلة  فهذه  وحمامني، 
ا�صتملت على موا�صيع كثرة تهم الق�صاة 
اأه��م��ي��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا ذات  وامل��ت��ق��ا���س��ني مم���ا 
اأن  اهلل  ن�ساأل  ال��ع��ديل،  ال�ساأن  يف  ق�سوى 
وللعاملني  لكم  ي�ساعف  واأن  بكم  ينفع 

معكم االأجر واملثوبة.
القا�شي باملحكمة العامة باخلرب
عبداهلل بن عبدالرحمن امليمان

اإثراء معريف
ف�صيلة رئي�س التحرير

ن���ت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر وال����ث����ن����اء ع��ل��ى 
ع��ط��اءات��ك��م ال����زاخ����رة م���ن خ����الل ما 
بحوث  من  الغراء  جملتكم  به  تتميز 
قيمة  علمية  وفــوائــد  موؤ�صلة  علمية 
الق�سائي..  ال�ساأن  يف  معريف  واإث���راء 

�سددكم اهلل واأعانكم.
امللزمان الق�شائيان مبحكمة 
اخلرج العامة
�شعد بن عبداهلل ال�شايف
عبداملجيد بن نا�شر اليحيى
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م�شاعر جّيا�شة 
من جزر القمر املتحدة

ف�صيلة رئي�س التحرير
جهود  من  تبذلونه  ما  على  �سيادتكم  اأ�سكر  اأن  ي�سعدين 
العديل  ال�ساأن  وخدمة  الق�سائية  الثقافة  ن�سر  يف  متوا�سلة 
اإلــى  الق�صائي  ال�صوت  واإيــ�ــصــال  املتلقي،  لــدى  الــوعــي  ورفـــع 
اأرجاء املعمورة وتقدير ما و�سلت اإليه وزارة العدل من تطور 
خدمة  وت��ق��دم  وامل�ستجدات  احل���وادث  ت��واك��ب  جعلتها  ومن���اء 

راقية للم�صتفيد.
نحو  جهود  من  مل�سته  ملا  لكم  اأنقلها  جيرّا�سة  م�ساعر  اإنها 
لكم  الدولية،  املحافل  يف  �ساأنها  ورفعة  العدل  جملة  حترير 

مني ال�سكر وعظيم المتنان واهلل يحفظكم ويرعاكم.
نائب رئي�س م�شلحة ق�شاة ال�شرع بجزر القمر املتحدة
حممود حممد حماد

)جملة العدل( و�شام �شرف وفخر
ف�صيلة رئي�س التحرير

باأ�سمى  املجلة  واأ���س��رة  �سعادتكم  اإل��ى  نتقدم  اأن  لنا  يطيب 
يف  واملبذولة  املباركة  جهودكم  على  والتقدير  ال�صكر  عبارات 
ونفخر  املجتمع،  وتثقيف  العلم  ون�سر  العلمي  البحث  اإث��راء 
بهذه اجلهود اجلبارة واملوا�سيع الهادفة والبناءة، واإنه لو�سام 
�سرف حظيت به وزارة العدل التي ننتمي اإليها ويزيدنا ذلك 
�سرفاً وفخراً، ون�ساأل اهلل اأن يجعل ذلك يف موازين ح�سناتكم، 
يجعلها  واأن  والآخ���رة  الدنيا  يف  اأعمالكم  يف  لكم  ي��ب��ارك  واأن 

خال�صة لوجهه الكرمي.
املحامي د. طلحة بن حممد غوث
املدينة املنورة

مكتبة الكونغر�س تثني وت�شكر
ف�صيلة رئي�س التحرير

جملة  حترير  فريق  اإل��ى  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم 
بهذا  اإخراجها  يف  املبذولة  اجلهود  على  واأثني  القّيمة  العدل 
امل�صتوى الرفيع وما ت�صتمل عليه من مو�صوعات متخ�ص�صة 
اأهمية  ذات  يجعلها  مما  والقانون،  والق�ساء  العدل  جمال  يف 
ق�سوى لالأجهزة واملوؤ�س�سات واملخت�سني يف ال�ساأن الق�سائي.. 
�ساكرين ومقدرين ح�سن توا�سلكم يف خدمة العدالة وحتقيق 

الأمن والرخاء يف ربوع هذا الوطن املعطاء.

علي بن عبداجلليل الغ�شبان
املمثل البيلوجي ملكتبة الكونغر�س االأمريكية بجدة

�شكر خا�س
ف�صيلة رئي�س التحرير

العلمي  ال�سرح  للقائمني على هذا  �سكر خا�ص 
ال��ث��ق��ايف ال��ك��ب��ري )جم��ل��ة ال���ع���دل( ال��ت��ي حت��ت��وي يف 
ك��ل م��ا ه��و مفيد وم��ا ه��و جديد فيما  طياتها على 
يتعلق بوزارة العدل واالأبحاث والدرا�صات املعا�صرة 
بهذه  وتقدير  اإع��ج��اب  فتحية  امل�ستجدة،  وال��ن��وازل 
لكم  �سائاًل اهلل  النادرة.  واملطبوعة  املباركة  التحفة 
الأج��ر.  وم�ساعفة  املثوبة  اأج��زل  معكم  وللعاملني 

وجزاكم اهلل خرياً.
علي بن �شالح ال�شلمي
كاتب �شبط بكتابة العدل الثانية باالأح�شاء

حتية اإعجاب وتقدير
ف�صيلة رئي�س التحرير

بال�ساأن  املهتمني  خدمة  يف  جهودكم  لكم  اأ�سكر 
الق�سائي من ق�ساة ومالزمني ق�سائيني وحمامني 
وطلبة علم وباحثني من خالل هذه املجلة القيرّمة 
املــ�ــصــتــمــلــة عــلــى كــثــر مـــن املــو�ــصــوعــات الــر�ــصــيــنــة، 
ف��ت��ح��ي��ة اإع���ج���اب وت��ق��دي��ر واإل������ى م�����س��رية م��ب��ارك��ة 
وتوعية حقوقية وق�سائية تخدم  وتوا�سل م�ستمر 
اأ�ساأل اهلل لكم دوام التوفيق ومزيد  ال�ساأن العديل. 

من ال�صداد.
امللزم الق�شائي باملحكمة العامة باخلرب
حممد بن يعقوب الزامل ال�شليم

اأخونا خالد مبهور!
ف�صيلة رئي�س التحرير:

املجلة،  ب����الأداء اجل��اد لهذه  اأن��ن��ي مبهور  اأف��ي��دك��م 
امتداد  ه��و  ال��ذي  ال�سعودي  الق�ساء  ب���اأداء  مبهور  ب��ل 
كتبت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  العظيم،  الإ�سالمي  للق�ساء 
لكم هذه ال�سهادة التي تعتب اأقل ما ميكن اأن ُيقال عن 
اأدائكم املبارك يف النهج من حيث املو�سوعات والإخراج 
والفائدة التي عّمت اجلميع، واأ�صبحت معلمة فقهية 
الق�ساة واملخت�سني من طالب  ق�سائية تزين مكاتب 
العلم ال�سرعي والباحثني يف جمال الق�ساء والأنظمة، 
فــقــد �ــصــاهــمــت بــكــل قـــوة يف رفـــع الــوعــي لـــدى املتلقي 
و�سدد  اهلل  وفقكم  عنها.  ي�ستغنى  ل  منارة  واأ�سبحت 

على دروب اخلري خطاكم.
خالد بن ماأمون اآل حم�شوبي
اجلبيل  - الكرمي  والقراآن  العربية  اللغة  مدر�س 
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ــيــخ اإ�ـــصـــمـــاعـــيـــل بــــن عـــمـــر بــن  الــ�ــص
ع��ب��داهلل احل��ام��د ك��ات��ب ال��ع��دل بكتابة 
بن  �سعد  ال�سيخ  ال��ث��ان��ي��ة،  ح��ائ��ل  ع��دل 
باملحكمة  ال��ق��ا���س��ي  ال�����س��وي��غ  ن��ا���س��ر 
�صعد  بــن  خــالــد  ال�صيخ  بــجــدة،  العامة 
احل���م���د ال��ق��ا���س��ي ب��امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة 
ال��ق��ح��ط��اين  م���ن�������س���ور  الأخ  ب����ج����دة، 
حم��ك��م��ة ال����وادي����ني مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ف��ه��د ال�����س��وي��ع��ي 
امل������الزم ال��ق�����س��ائ��ي مب��ح��ك��م��ة ب��ري��دة 
بن  عبداهلل  بن  متعب  ال�سيخ  العامة، 
بكتابة  عــدل  كاتب  الدبيخي  �صليمان 
الأخ حممد  ب��الأح�����س��اء،  ع���دل اجل��ف��ر 
بن �صالح ال�صلطان - الريا�س، ال�صيخ 
القا�سي  ال�سيقل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
�سعيد  ال�سيخ  العدل،  وزارة  يف  املندوب 
بن عبداهلل اآل �سداح ال�سهراين، املالزم 
اأبــهــا،  يف  الــعــامــة  باملحكمة  الــقــ�ــصــائــي 
ال�سيخ عمر بن عبدالعزيز بن حممد 
اجلزئية  باملحكمة  القا�سي  فهيد  اآل 
عبدالروؤوف  بن  �سعد  املحامي  بجدة، 
ال���ع���ب���دال���واح���د – اخل�����ب ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ال�����س��رق��ي��ة، امل��ح��ام��ي خ��ال��د ب��ن حممد 
اأ.د. علي  – الطائف،  بن خليل قا�صي 
بــن عــبــدالــعــزيــز الــ�ــصــبــل – الــريــا�ــس، 
اآل  ب��ن ع��ب��داهلل  ب��ن علي  ال�سيخ خ��ال��د 
باملحكمة  القا�صي   – التميمي  رقيب 
حم��م��د  الأخ  ب����ال����ري����ا�����ص،  اجل���زئ���ي���ة 
ب���ن ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ال��ب��ن��و���ص – 
عبداهلل  ال�سيخ  باليمن،  ذم��ار  جامعة 
عدل  ك��ات��ب  ال��ف��ري��ح  عبدالرحمن  ب��ن 
بن  علي  ال�سيخ  ال��ب��اح��ة،  ع��دل  بكتابة 
حم��م��د ب���ن م��ف��رح اآل ح�����س��ان امل����الزم 
الــقــ�ــصــائــي مبــحــكــمــة �ــصــبــيــا الــعــامــة، 
الر�صيد  اإبــراهــيــم  بــن  الــ�ــصــيــخ �ــصــالــح 
امل�����الزم ال��ق�����س��ائ��ي ب��امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة 
ب��ال��ري��ا���ص، ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
العدل،  العنزي كاتب  رحيل بن �سطام 
ال�سهلي كاتب  ال�سيخ حممد بن مطر 
بــكــتــابــة عـــدل �ــصــامــطــة، ال�صيخ  عـــدل 

اأحمد بن عبدالرحمن احلمد القا�سي 
ال�صيخ  املكرمة،  العامة مبكة  باملحكمة 
حم��م��د ب��ن اإب��راه��ي��م ب��ن ع��ل��ي املقحم 
ك��ات��ب ع���دل ���س��ق��راء، ال�����س��ي��خ ع��م��ر بن 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال��ع��ي�����س��ى 
كاتب عدل بكتابة عدل اخلرج، ال�صيخ 
اإبراهيم بن زيد بن حمد املن�سور كاتب 
عــدل بكتابة عــدل اخلــرج، ال�صيخ علي 
الق�سائي  امل���الزم  العجمي  �سعود  ب��ن 
مبــحــكــمــة اخلـــــــرج الــــعــــامــــة، الــ�ــصــيــخ 
امل��الزم  الر�سيد  عبدال�سالم  بن  اأحمد 
ب�صكاكا،  اجلزئية  باملحكمة  الق�صائي 
امل��الزم  الن�سار  علي  بن  �سالح  ال�سيخ 
ب��بي��دة،  ال��ع��ام��ة  باملحكمة  الق�سائي 
القحطاين  حممد  ب��ن  جم��دل  ال�سيخ 
الأخ  بتثليث،  ال��ع��ام��ة  املحكمة  قا�سي 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال��ن��غ��ي��م�����س��ي 
حم��ك��م��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف ب��ال��ق�����س��ي��م، الأخ 
ع��م��ر ب��ن ع��ب��داهلل ال�����س��ب��ح��ي املحكمة 
اإبراهيم  بن  اأحمد  الأخ  بجدة،  العامة 
بالق�سيم،  ال��ع��دل  وزارة  ف��رع  الدخيل 
العجالن  �سليمان  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال�سيخ  امل��ك��ل��ف،  ال�����س��ن��ان  ع����دل  ك��ات��ب 
م�����س��اري ب���ن ح���م���دان ال���ب���الدي ك��ات��ب 
املنورة،  باملدينة  بدر  بكتابة عدل  عدل 
الأخ عبداهلل بن اأحمد اخلطيب كتابة 
عامر  ال�سيخ  الأول����ى،  الأح�����س��اء  ع��دل 
بكتابة  كاتب عدل  اليماين  بن حممد 
ال��ع��دل ال��ث��ان��ي��ة ب��ج��ن��وب ج���دة، ال�سيخ 
ف���ار����ص ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال���زه���راين 
قا�سي حمكمة با�سوت العامة، املحامي 
 – النوم�صي  زايــد  بــن  �صالح  بــن  عايد 
املقرن  �سالح  بن  مقرن  ال�سيخ  حائل، 
رئي�ص حمكمة طبجل العامة، ال�سيخ 
ع��ب��داهلل ب��ن اإب��راه��ي��م ال��ب��وب��ي امل���الزم 
الق�صائي مبحكمة جدة العامة، ال�صيخ 
اإب��راه��ي��م ب��ن ح��ام��د ال��غ��ام��دي امل���الزم 
ال��ع��ام��ة،  ال��ب��اح��ة  مبحكمة  ال��ق�����س��ائ��ي 
ال�صبيحي  اإبــراهــيــم  بــن  عــمــر  ال�صيخ 
امل�����الزم ال��ق�����س��ائ��ي ب��امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة 

اإبــراهــيــم  بــن  ال�صيخ عــمــر  بــالــريــا�ــس، 
باملحكمة  الق�سائي  امل��الزم  ال�سبيحي 
العامة بالريا�ص،  ال�سيخ عبدالرحمن 
حمكمة  رئي�ص  املليفي  عبدالعزيز  بن 
ال���زل���ف���ي ال���ع���ام���ة، ال�����س��ي��خ اأن���������ص ب��ن 
ال�����س��ل��ط��ان القا�سي  ب��ن ع��ب��داهلل  ع��ل��ي 
ال�سيخ  بالطائف،  اجلزائية  باملحكمة 
الكال�ص  ب��ن ح�سن  ب��ن حممد  ب��رك��ات 
امل������الزم ال��ق�����س��ائ��ي مب��ح��ك��م��ة ج����ازان 
ال���ع���ام���ة، ال�����س��ي��خ ���س��ال��ح ب���ن ع��ب��داهلل 
ال��ق�����س��ائ��ي مبحكمة  امل����الزم  ال��ذي��اب��ي 
را�سد  بن  حمود  ال�سيخ  العامة،  عنيزة 
الق�سائي  امل���الزم  ال�سمري  �سيف  ب��ن 
فالح  ال�سيخ  ال��ع��ام��ة،  ح��ائ��ل  مبحكمة 
اليامي  فهاد  اآل  ف��الح  بن  عبداهلل  بن 
املالزم الق�سائي مبحكمة اأبها العامة، 
ال�سليمان  ع��ب��داهلل  ب��ن  خالد  الدكتور 
الدفاع،  وزير  ل�سمو  ال�سرعي  امل�ست�سار 
ال�سيخ عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سيف 
امل�����الزم ال��ق�����س��ائ��ي ب��امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة 
بـــالـــريـــا�ـــس، الــ�ــصــيــخ فــيــ�ــصــل بـــن ربـــاح 
باملحكمة  ال��ق�����س��ائ��ي  امل����الزم  احل��رب��ي 
الإداري������������ة ب����ال����ري����ا�����ص، ع����ب����داهلل ب��ن 
حممد اخلثعمي، د. عدنان بن حممد 
احلارثي ال�سريف عميد �سوؤون املكتبات 
بجامعة اأم القرى مبكة، ال�سيخ حممد 
بن عثمان الزهراين القا�سي باملحكمة 
اجلزائية املتخ�ص�صة بالريا�س، ال�صيخ 
– اأبــهــا،  ي��و���س��ف الفقيه  ب��ن  اإب��راه��ي��م 
ال�����س��ي��خ ع��ل��ي ب���ن حم��م��د ب���ن من�سور 
في�صل  الــ�ــصــيــخ  اأبــــهــــا،   – خ��ف��ي��ف  اآل 
ب��ن ف��ه��د ب��ن ع��ب��داهلل الأح��م��د امل���الزم 
العامة،  الــريــا�ــس  مبحكمة  الق�صائي 
الأح��م��ري  علي  ع��ب��داهلل  علي  املحامي 
الريا�ص، املحامي عمر عبده حمد   –

عامري حدادي – الدمام.
ج����رى حت��ق��ي��ق ط��ل��ب��ك��م ح�سب   •
اهتمامكم  لكم  ر  ونقدرّ املتاحة  الأع��داد 
وحر�سكم على اقتناء املجلة، و�سائلني 

اهلل اأن ينفعكم بها.

طلب اأعداد
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طلب اإهداء
ال�سيخ ح�سان بن عبدالعزيز بن حممد 
باملدينة  العامة  باملحكمة  القا�صي  الطيار 
املنورة، ال�صيخ �صامل بن �صعد بن علي الكلثم 
كــاتــب عـــدل بــكــتــابــة عـــدل اخلـــــرج، ال�صيخ 
عبداهلل بن اأحمد بن حممد القبيعي كاتب 
ال�صيخ  اأبــهــا،  االأولـــى يف  العدل  عــدل بكتابة 
اإبراهيم بن حممد الفنتوخ قا�سي حمكمة 
�سامل احلربي  بن  اأمي��ن  د.  املنتدب،  الغاط 
القرى  اأم  بجامعة  ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو 
مب��ك��ة امل��ك��رم��ة، د. م��رع��ي ب��ن ع��ب��داهلل بن 
جامعة   – ال�صريعة  كلية  ال�صهري  مرعي 
ــالــح بن  املـــلـــك خـــالـــد يف اأبــــهــــا، الــ�ــصــيــخ �ــص
الدوم  اأم  حمكمة  قا�سي  التويجري  حمود 
ب��ال��ق�����س��ي��م، اأمي�����ن ب���ن ح�����س��ني ب���ن حممد 
ب���ن ���س��ع��ي��د ال�������وايف- حم��ك��م��ة ال���س��ت��ئ��ن��اف 
مب��ك��ة  امل��ك��رم��ة ال�سيخ اأح��م��د ب��ن ف��ال��ح بن 
ال�سيخ  ت��ي��م��اء،  ع��دل  ك��ات��ب  النافعي  ح��م��ود 
احلارثي  حممد  بن  عطية  بن  عبدالعزيز 
كاتب عدل بكتابة عدل مكة الثانية، ال�سيخ 
القا�سي  ال��ب��دي��وي  عبدالعزيز  ب��ن  يو�سف 
يف امل��ح��ك��م��ة اجل��زئ��ي��ة ب��ال��ط��ائ��ف، ال�����س��ي��خ 
املو�سى  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالعزيز 
م�سيط،  خمي�ص  ع���دل  بكتابة  ع���دل  ك��ات��ب 
القا�سي  الأري��ب��ي  اأح��م��د  ب��ن  نا�سر  ال�سيخ 
باملحكمة االإدارية بجدة، ال�صيخ اإبراهيم بن 
الإداري��ة  باملحكمة  القا�سي  احل�سني  �سعد 
ب��ال��دم��ام، ال�����س��ي��خ م��ع��اذ ب��ن خ��ال��د ال��رك��ي 
القا�سي باملحكمة الإدارية بالدمام، املحامي 
 – القحطاين  حممد  بن  �سعيد  بن  عو�ص 
الغامدي  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  ج��دة، 
املكرمة،  مبكة  االإداريـــة  باملحكمة  القا�صي 
النعمي  حممد  بن  عي�سى  بن  بندر  ال�سيخ 
الـــقـــا�ـــصـــي بــاملــحــكــمــة اجلـــزئـــيـــة بــخــمــيــ�ــس 
م�سيط، ال�سيخ نافع بن عو�ص اهلل ال�سهلي 
كــتــابــة الـــعـــدل االأولـــــــى بـــاملـــديـــنـــة، الــ�ــصــيــخ 
القا�سي  الغيهب  عبدالرحمن  ب��ن  حممد 
امل��ح��ام��ي حممد  ال��ع��ام��ة،  ���س��رورة  مبحكمة 
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د دب��ا���ص القحطاين 
نا�سر  ب��ن  �سعد  ال�سيخ  – اأب��ه��ا،  ال���وادي���ني 
العامة،  ج��دة  مبحكمة  القا�سي  ال�سويغ 
مــنــ�ــصــور بـــن عــمــر بـــن مــنــ�ــصــور الــزغــيــبــي 
مرعي  ال�صيخ  بالريا�س،  اجلزئية  املحكمة 
�ــصــرورة،  عــدل  كــاتــب  ال�صيعري  �صالح  بــن 
ال�سامل كاتب  ال�سيخ عبدالعزيز بن حممد 

طلب تعديل عنوان
- ال�سيخ حممد بن اإبراهيم الفندي القا�سي مبحكمة ال�ستئناف باجلوف، ال�سيخ 
عبدالرحمن  ال�سيخ  للق�ساء،  الأعلى  باملجل�ص  الق�سائي  التفتي�ص  املقحم  عبدالرحمن 
البلوي رئي�ص كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة ، ال�سيخ عبد الرحمن ال�سرثي رئي�ص 
كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة، املحامي خالد بن حممد بن خليل قا�سي- الطائف، 
الدقيالن  حممد  بن  عدنان  د.  ال�سيخ  – الريا�ص،  ال�صلطان  �صالح  بن  خالد  املحامي 
الغامدي  �سماح  اآل  حممد  بن  علي  بن  خالد  ال�سيخ  العامة،  اخل��ب  مبحكمة  القا�سي 
باملحكمة  القا�سي  الب�سر  ال�سيخ حممد بن عبداهلل  بالطائف،  املحكمة اجلزائية  رئي�ص 
املخواة  مبحكمة  القا�صي  العتيبي  دغيليب  بــن  فــار�ــس  ال�صيخ  املــنــورة،  باملدينة  العامة 
العامة، ال�سيخ بدر بن �سعود البدر القا�سي مبحكمة حفر الباطن العامة، ال�سيخ فايز 
بن  �سعود  بن  نا�سر  ال�سيخ  باجلوف،  ال�ستئناف  مبحكمة  القا�سي  ال�سحيمي  هليل  بن 
بن  ال�سيخ عبدامللك  بالريا�ص،  املتخ�س�سة  باملحكمة اجلزائية  القا�سي  حممد احلربي 
عبداهلل الثبيتي القا�سي مبحكمة ال�ستئناف مبكة املكرمة، عبدالعزيز بن �سالح املزيد 
حمكمة ال�ستئناف بالق�سيم، املحامي عايد بن �سالح بن زايد النوم�سي – حائل، ال�سيخ 
�سعيد بن �سعد بن ظفري القا�سي مبحكمة ال�ستئناف مبنطقة ع�سري، ال�سيخ عبداهلل بن 
اإبراهيم الغنام  اإبراهيم ال�سبانات القا�سي باملحكمة العامة بالريا�ص، ال�سيخ نا�سر بن 
ال�سيخ  املكلف،  بحرميالء  للعقار  العيني  بالت�سجيل  الأول  القيد  على  امل�سرف  القا�سي 
بدر بن حممد بن بكر عابد رئي�ص دائرة هيئة التحقيق يف خيب املدينة، املحامي خالد 
بن عبداهلل بن عبداجلبار – الريا�ص، املحامي حممد بن اإ�سماعيل بن علي دفع جدة، 
ال�سيخ عبداهلل  بكتابة عدل خمي�ص م�سيط،  كاتب عدل  ال�سهري  بن علي  ال�سيخ عمري 
بن علي احلفاف كاتب عدل بكتابة عدل اأبها الأولى، وال�سيخ حممد بن عبدالعزيز اأبو 
زيد كاتب عدل بكتابة العدل الثانية باملدينة، ال�سيخ عبدالرحمن بن عثمان الب�سريي 
كاتب عدل بكتابة عدل الدرعية، ال�سيخ عبداهلل احلمدان قا�سي حمكمة الق�سب، وليد 
احلمدان – كلية الرتبية جامعة امللك �صعود، ال�صيخ م�صاري بن من�صور العتيبي قا�صي 
اإبراهيم بن �سالح الزغيبي القا�سي مبحكمة ال�ستئناف  حمكمة يدمة العامة، ال�سيخ 
بحائل، ال�سيخ �سامل بن خلف بن �سامل اجلزاع مدير عام فرع وزارة العدل بحائل املكلف، 
ال�سيخ علي بن �سويد العتيبي رئي�ص الدائرة الإدارية الثانية باملحكمة الإدارية بجازان، 

ال�سيخ عبدالعزيز املزيد حمكمة ال�ستئناف بالق�سيم.
رين  مقدرّ و�سولها  ل�سمان  طلبكم  ح�سب  وحتديثها  عناوينكم  تعديل  جرى   •

خطواتكم وحر�سكم، متمنني من اجلميع احلذو حذوكم يف حالة النتقال، و�سكراً.

ع���دل ب��ك��ت��اب��ة ع���دل ح��ائ��ل ال��ث��ان��ي��ة، ال�سيخ 
باملحكمة  القا�سي  العتيق  �سعد  عبداهلل بن 
العامة بحفر الباطن، ال�سيخ يو�سف الثقيل 
كاتب عدل بكتابة العدل االأولى بالريا�س، 
املحامي فالح بن �سلمان بن ح�سن اجلهني- 
مرجي  بــن  م�صلح  بــن  رايـــد  ال�صيخ  جـــدة، 
الثانية  ال��ع��دل  بكتابة  ع��دل  كاتب  الفهمي 
ب��ج��دة، ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن اأح��م��د بن 
العدل  بكتابة  العدل  كاتب  العثمان  حممد 
الثانية بالأح�ساء، ال�سيخ �سبيب بن حممد 
ال���غ���ام���دي ك��ات��ب ع����دل ال��ع��ق��ي��ق ب��ال��ب��اح��ة، 

ال�سيد  اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  ح�سن  ال�سيخ 
ال��ه��ا���س��م ك��ت��اب��ة ال��ع��دل ال��ث��ان��ي��ة ب��الأح�����س��اء، 
قا�سي  ع�سكر  اآل  �سعد  بن  اإبراهيم  ال�سيخ 
بن  علي  الإخ���وة:  العامة،  اجلبيل  حمكمة 
وعبدالرحمن  مدخلي  ح�سني  ب��ن  حممد 
يحيى  ب��ن  وعبدالرحمن  رزي��ق  حممد  ب��ن 

بهكلي.
ر اه��ت��م��ام��ك��م وح��ر���س��ك��م  • ن���ق���درّ
ع��ل��ى اق��ت��ن��اء امل��ج��ل��ة ون��ف��ي��دك��م اأن���ه مت 
اإدراجكم �صمن من تهدى لهم املجلة، 

و�صت�صلكم تباعاً وّفقكم الباري.
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- د. مهند مبي�سني مدير مكتبة 
اجلامعة الأردنية يف عمان

�سكر خا�ص على الإه��داء القيم • 
مــــن جمـــلـــة )درا�ــــــصــــــات( و)املـــجـــلـــة 
الأردنية( املحكمتان وال�سادرتان من 
اجلامعة  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة 
الأردن���ي���ة، م��ق��دري��ن ال��ت��ب��ادل املعريف 

والعالقة الثقافية املتوا�صلة.

- �صعيد ال�صيعري، جدة. فتحية 
زيني  ها�صم  املــحــامــي:  جــدة.  بنجر، 
كو�صك، مكة املكرمة. من�صور بن علي 
اأمل حممد، مكة  الدمام.  العمريي، 
القاهرة.  ع��ب��داهلل،  جم��دي  املكرمة، 

اإ�صماعيل اجلهمي، الريا�س.
 اأ����س���ئ���ل���ت���ك���م حم�����ل اه���ت���م���ام���ن���ا • 

)اأ�صئلة  زاوية  االإجابة يف  و�صتجدون 
وردود( يف اأعداد املجلة القادمة تباعاً 
ح����ال و���س��ول��ه��ا م���ن امل��خ��ت�����ص. لكم 

خال�س التحية.

عـــلـــي،  رمــــ�ــــصــــان  ممــــــــدوح  د.   -
م�ست�سار قانوين، بريدة

ـــــرتاك بــاملــجــلــة •  ـــــص  ميـــكـــنـــك اال�
لت�سلك تباعاً ح�سب الطرق املتبعة.

- �صالح اجلريد
�ـــصـــكـــر عـــلـــى واجــــــــب، فــهــذه   ال 

ر�سالتنا العدلية، ناأن�ص لثقتكم.

- جوين فوزي نوري
م�����������ع�����������ذرة.. ط�����ل�����ب�����ك خ���������ارج • 

ر تفهمك. اخت�سا�سنا. نقدرّ

- ال�����س��ي��خ د. ع����ادل ب���ن ع��ب��داهلل 
اللحيدان

تهدف •  واملجلة  ال�سكر  نبادلك   
اإلى اإثراء العمل الق�سائي بالبحوث 
مما يعني القا�سي يف تو�سع مداركه 
بحث  وك��ل  العلمية  ح�سيلته  وزي���ادة 

ي����واك����ب ه�����ذا ال����ه����دف ف���ه���و ���س��ال��ح 
منك  وننتظر  تقديرنا  ل��ك  للن�سر، 

املزيد.

- الأخ فايز ثابت هالل احلليفي 
حمكمة الطائف العامة

 ن�����س��ك��رك ع��ل��ى ح��ر���س��ك على • 
املجلة  اأن  ونحيطك  املجلة..  اقتناء 
املــرتــبــة الثامنة  تــهــدى ملــن هــم على 

فما فوق من من�صوبي الوزارة.

- معايل د. عبدالرحمن بن حمد 
بن حممد الداود مدير جامعة امللك 

خالد يف اأبها
تهدى •  مــن  �صمن  اإدراجـــكـــم  مت 

اإليهم املجلة.

- معايل الدكتور �صعد بن عثمان 
بن عبداهلل الق�سبي حمافظ الهيئة 
واملقايي�س  للموا�صفات  الــ�ــصــعــوديــة 

واجلودة.
تهدى •  مــن  �صمن  اإدراجـــكـــم  مت 

اإليهم املجلة.

بـــــــدر بــن  الـــــدكـــــتـــــور  - مـــــعـــــايل 
عبدالرحمن بن عثمان العمر مدير 

جامعة امللك �صعود.
اإدراجــكــم �صمن مــن تهدى •   مت 

اإليهم املجلة.

- م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ص ع���ب���داهلل بن 
اأمني  املقبل  عبدالرحمن بن حممد 

منطقة الريا�س.
اإدراجــكــم �صمن مــن تهدى •   مت 

اإليهم املجلة.

اإبراهيم  ب��ن  عبدالرحيم  اأ.د.   -
ال�صيد ها�صم اأ�صتاذ الفقه امل�صارك يف 

كلية ال�سريعة بالأح�ساء.
)عقد •  بحثك  طباعة  يتم  �سوف 

بالعدد  املن�سور  بالأح�ساء(  العر�ص 
53 يف كتيب م�صتقل الأهميته وتي�صر 
النتفاع به ولعموم الفائدة، مقدرين 

تعاونكم.

- اأم������ني ع�����ام امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة 
ب���ال���ري���ا����ص امل���ك���ل���ف م�����س��ل��م حم��م��د 

اجلميعة.
ن����ود اإح��اط��ت��ك��م ب�������س���رورة بعث • 

راأ�ـــس العمل من  بيان مبــن هــم على 
يقل  اأال  اأن  عــلــى  املحكمة  من�صوبي 

املرتبة عن الثامنة، و�صكراً.

- د. اأ�سامة بن حممد ال�سليماين 
رئي�ص جلنة حمررين بكلية احلقوق 
امللك  ب��ج��ام��ع��ة  ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم 

�صعود.
اإهـــدائـــكـــم جملة •   �ـــصـــكـــراً عــلــى 

ونعدكم  توا�سلكم  ر  ون��ق��درّ احل��ق��وق 
بتبادل الإهداء ون�سر املعرفة خلدمة 
ال���ق���راء وال��ب��اح��ث��ني وت��ق��ب��ل��وا ف��ائ��ق 

التحية.

عبدالرحمن  اأح��م��د  حممد  د.   -
االإ�ــصــالمــيــة  الــدرا�ــصــات  مــديــر كلية 

والعربية يف دبي.
اإهدائكم ن�سخة من •  على   �سكراً 

جملة الكلية وهذا دليل على توطيد 
للتوا�سل  وج�����س��ر  ال��ت��ع��اون  رواب�����ط 
والتطور  العلمي  البحث  خ��دم��ة  يف 

املعريف.

اأ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن   -
التويجري اأ�ستاذ الإدارة والتخطيط 

بجامعة املجمعة
ر ت���ف���اع���ل���ك وب���ح���ث���ك يف •   ن�����ق�����درّ

امل�������س���ك���الت ال����ت����ي ت�����واج�����ه اأوق�������اف 
اجلــمــعــيــات واملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات اخلـــريـــة، 
مدى  يف  للنظر  للتمحي�س  خا�صع 

مالئمته للن�سر. لك حتياتنا.

 ردود خا�شة


