بريد املجلة
كنز من املعلومات

معايل وزير العدل
�أ�شكر معاليكم على جملة ال��ع��دل وما
حتتويه من كنز من املعلومات التي ي�ستفاد
منها ،و�أق��در لكم هذا الإه��داء القيم �سائ ًال
اهلل لكم مزيد ًا من العون والتوفيق.

د .في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز
نائب �أمري منطقة الق�صيم

دعم للعلم
وعون للمتعلمني

معايل وزير العدل
�أ����س����أل اهلل ت��ع��ال��ى ل��ك��م الأج����ر واخل�ير
والعافية ،و�أدعوه جلت قدرته �أن يبارك لكم يف
ما ت�أتون وتذرون ،و�أن ميدكم بعونه ويزيدكم
من ف�ضله وي�ستعملكم يف طاعته ،وملا تقومون به
من دعم للعلم ،وعون للمتعلمني ،ف�إين �أ�شكركم
على هذه املجلة وما و�صلت �إليه من تطور ورقي
و�إ�سهام يف ن�شرالوعي الق�ضائي .ب��ارك اهلل
فيكم ويف عملكم ونفع بكم الإ�سالم وامل�سلمني.

عبداملجيد بن حممد ال�سبهان

امل�ستوى الرفيع

معايل وزير العدل
حتية طيبة وبعد� :أ�شكر معاليكم على
جملة ال��ع��دل ن��ظ��ر ًا مل��ا حتتويه م��ن بحوث
و�أطروحات مفيدة .وال يخفى على معاليكم
�أهمية هذه املجلة للقا�ضي واملحامي واملهتم
يف ال�ش�أن العديل .مقدر ًا جهودكم والعاملني
يف �إخراجها بهذا امل�ستوى الرفيع.

املالزم الق�ضائي
عبداهلل بن ع�ساف ال�شراري
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�إ�شادة وتقدير

معايل وزير العدل
حتية طيبة عطرة مباركة وبعد:
في�سعدين �أن �أق���دم ملعاليكم ه��ذا اخل��ط��اب لأ�شيد
بجهودكم يف خدمة الإ�سالم من خالل هذا املرفق الق�ضائي
واهلل ن�س�أل �أن يعينكم على ما �أنتم عليه ويوفقكم �إل��ى ما
يحبه وير�ضاه ويكتب لكم �إطراد النجاحات وا�ستمرار العطاء
فيما تقومون به وهو تعالى ويل ذلك والقادر عليه وهو �سميع
جميب الدعاء.
معايل الوزير� :إن جملتي “العدل والق�ضائية” اللتان
ت�صدرهما وزارتكم الكرمية حتت �سامي �إ�شرافكم �أ�صبحتا
مرجع ًا للق�ضاة واملحامني واملفتني والباحثني لي�س يف منطقة
اخلليج فح�سب بل يف جميع �أنحاء العامل ،واهلل ن�س�أل �أن
ي�سدد على هذا الدرب خطاكم ويجعل التوفيق دائم ًا حليفكم
ويكتب لكم ال�سعادة يف الدنيا والآخرة.

د� .أحمد تيجاين هارون عبدالكرمي
الداعية الإ�سالمي
جمهورية بنني

�شكر من بونو يف نيجرييا �إلى جملة العدل

معايل وزير العدل
حتية �إجالل وتقدير
فقد �أحتفتمونا مبجلة ال��ع��دل ال��رائ��ع��ة واملليئة
باملو�ضوعات النافعة والتي تخدم الإ�سالم وامل�سلمني
يف �أ�صقاع املعمورة فقد كان �صداها مت�ألق ًا باملكتبة
الإ�سالمية يف مايدوغوري يف برونو بنيجرييا .حيث
ا�ستفاد منها الكثري ولقيت اهتمام ًا منقطع النظري.
نرفع لكم �أ�سمى معاين ال�شكر على توا�صلكم
ونتطلع �إل��ى مزيد م��ن ال��ت���أل��ق خلدمة ال��ع��دال��ة التي
تن�شدها الإن�سانية .وتقبلوا فائق التحية.
مدير املكتبة الإ�سالمية يف برونو بنيجرييا
�إبراهيم �إبراهيم عبداهلل

�أ�صدق امل�شاعر و�أرق الكلمات ..لكم

معايل رئ�س التحرير
ن�شكر جميع القائمني على هذه املجلة على جهودهم
املتميزة وعملهم الالمتناهي ،فمن يطلع عليها ويقلب
�صفحاتها يعلم حق ًا من هم القائمون عليها وما حملوه من
خربات و�صفات و�سمات فلهم مني �أ�صدق امل�شاعر و�أرق
الكلمات� .سائ ًال اهلل تعالى لكم مزيد ًا من التوفيق والنجاح.

رئي�س كتابة العدل الأولى بجدة
�أن�س بن عاطف بن حماد

�إ�ضاءة متميزة ور�ؤية علمية

معايل رئي�س التحرير
ي�سر مكتبة املحمود بال�شارقة �أن تهديكم �أطيب
حتياتها ،وجزيل �شكرها على ما تقدمونه يف جملة العدل
التي ت�صلنا تباع ًا ،والتي تعترب �إ�ضاءة متميزة للمكتبة مبا
حتويه من �أبحاث متخ�ص�صة ور�ؤية متميزة ،ومادة علمية
ر�صينة وت�ساهم ب�شكل فاعل يف االرتقاء بالوعي الفكري
والثقايف والعديل للباحثني واملهتمني يف ال�ش�أن الق�ضائي.
نعرب لكم عن عظيم تقديرنا �آملني ا�ستمرار �أوا�صر
التعاون العلمي بيننا و�شكر ًا لكم.
رئي�س جمل�س مكتبة املحمود بال�شارقة
د� .سامل بن عبداهلل بن علي املحمود

مبهور ب�أداء املجلة

معايل رئي�س التحرير
فبني يدي ف�ضيلتكم ر�سالة قريبة يف جمال الق�ضاء
متام ًا و�أن��ا مبهور ب���الأداء اجل��اد لهذه املجلة بل مبهور
ب�أداء الق�ضاء ال�سعودي الذي هو �إمداد للق�ضاء الإ�سالمي
العظيم .من هذا املنطلق ،ف�إين حري�ص على اقتناء جملة
العدل ومتابع لها ومعجب بكل ما يطرح فيها ،وهي �صورة
لوزارة العدل تعك�س مدى التطور والت�ألق يف عامل العدالة.
املقرئ ومدر�س اللغة العربية والقر�آن الكرمي
خالد بن م�أمون �آل حم�سوبي ــ اجلبيل /املنطقة ال�شرقية

بادرة نبيلة

معايل رئي�س التحرير
�إذ ن�شكر لكم بادرتكم النبيلة يف �إي�صال
جملة ال��ع��دل .فقد اطلعنا على املو�ضوعات
املن�شورة فوجدناها ذات فائدة .متطلعني �إلى
مزيد من التوا�صل والتعاون يف ما يخدم الق�ضاء
و�سري العدالة .ويعم الأمن والأمان ربوع الأوطان.

خالد فتح الرحمن
القائم ب�أعمال �سفارة جمهورية ال�سودان

نرتقب �صدورها بلهف و�شوق

معايل رئي�س التحرير
ن�شكركم على جهودكم املبذولة يف �إثراء
البحث العلمي ون�شر العلم بني �أفراد املجتمع،
ون�ترق��ب ���ص��دور ه��ذه املجلة بلهف و���ش��وق..
�سائلني اهلل �أن يجعل ذلك يف ميزان �أعمالكم
و�أن يجعلها خال�صة لوجهه الكرمي.

املحامي د .طلحة بن حممد غوث
املدينة املنورة

رفعت مكانة العدالة للقمم

معايل رئي�س التحرير
تلقينا ب�سرور �إه��داءك��م الكرمي من جملة
ال��ع��دل ون��ق��در لطفكم ومبادرتكم ون��دع��و اهلل
تعالى لكم بالتوفيق وال�سداد و�أن يجزيكم خري ًا
على ما تقومون به من �إعداد جملة رائعة بهذا
امل�ستوى ،مقدرة جهودكم النرية لرفعة مكانة
العدالة وال�صعود بها للقمم� ،أدعو املولى العلي
القدير �أن يتوا�صل هذا العطاء ،واهلل يحفظكم.
م .اجلوهرة بنت �سعود بن عبداهلل �آل �سعود
مديرة الق�سم الن�سوي مبركز الأمري �سلمان
االجتماعي
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بريد املجلة
طلب �إهداء

ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن علي ال�شهري ك��ات��ب ع��دل تنومة،
�سعيد بن م�سفر بن عبداهلل ال�شمراين مدير �إدارة حمكمة
الب�شائر امل�ساعد و�أم�ين بيت امل��ال ،عبداهلل بن م�صلح بن
حممد ال�سحيمي املوظف باملحكمة العامة باملدينة املنورة ،د.
عبداهلل بن �أحمد الرقيح ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�صيم .ال�شيخ عبدالعزيز
ب��ن من�صور ب��ن عبدالعزيز ال�����س��م��اري القا�ضي باملحكمة
العامة بالريا�ض .ال�شيخ عبداهلل بن �إبراهيم �سميح اليوبي
القا�ضي باملحكمة العامة بجدة ،عبداحلليم بن م�صطفى
ع�سيالن املوظف باملحكمة العامة باملدينة املنورة ح�سني بن
�سعيد احل�سنية املوظف باملحكمة اجلزئية بخمي�س م�شيط،
ال�شيخ عبداهلل بن �إبراهيم بن عبدالعزيز املعمر القا�ضي
باملحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ �أحمد بن نا�صر الفهيد
القا�ضي باملحكمة العامة باملجمعة ،هاين بن علي الغامدي
املوظف بالإدارة املركزية للأذن بالتوثيق بوزارة العدل ،ال�شيخ
عبدالعزيز بن ها�شم القا�ضي  ،....ال�شيخ منر بن تركي بن
عبداهلل العتيبي القا�ضي باملحكمة الإداري���ة مبكة املكرمة،
حممد ب��ن مفرح ب��ن حمود العتيبي باحث ق�ضايا ب���الإدارة
العامة للم�ست�شارين بوزارة العدل ،الأ�ستاذ حممد بن عبدربه
بن و�صل املورقي املحا�ضر بكلية الدرا�سات الق�ضائية بجامعة
�أم القرى مبكة املكرمة ،ال�شيخ �أحمد بن م�شبب القحطاين
القا�ضي باملحكمة العامة بنجران ،حممد بن مرزوق الع�صيمي
وخالد بن �سعيد ال�سريحي املوظفني باملحكمة اجلزائية مبكة
املكرمة ،ال�شيخ حممد بن عي�ضة احلارثي القا�ضي باملحكمة
العامة مبكة املكرمة .ال�شيخ �أمين بن حممد ها�شم القا�ضي
باملحكمة العامة بجدة ،ال�شيخ في�صل بن فهد بن عبداهلل
الأحمد القا�ضي باملحكمة اجلزائية بنجران ،ال�شيخ يو�سف بن
عبدالرحمن البديوي القا�ضي باملحكمة اجلزائية بالطائف،
�سلمان ع�سكر مدير مركز املعلومات ب�صحيفة الوطن�/أبها،
عاطف ف�ضل املولى كلية الرتبية للدرا�سات الإ�سالمية جامعة
امللك �سعود ،حممد بن �سعد احلميدان الريا�ض� ،أن��ور نايف
العك�شان متو�سطة وثانوية العيينة ،حممد بن عبداملح�سن بن
�شلهوب الريا�ض ،عامر بن عي�سى اللهو جامعة الدمام كلية
الرتبية ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية� ،أحمد بن �سليمان العودة
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جامعة اجلوف كلية لعلوم الإن�سانية ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
 ،املحامي فهد بن �سعود بن علي �آل ح�سن ،املحامي نا�صر بن
زايد بن جمعان �آل زايد الغامدي ،املحامي طاهر عمر عبداهلل
واملحامي �صهيب بن علي �إمام ،ال�شيخ عبداهلل بن حمود البقمي
رئي�س املحكمة العامة باخلرمة ،املالزم الق�ضائي ال�شيخ �سعد
بن فهد الدهالوي يف املحكمة العامة باملدينة املنورة ،الباحث
القانوين �صدام ح�سني احلارثي باملحكمة اجلزائية بنجران،
املالزم الق�ضائي ال�شيخ فالح بن عبداهلل �آل فهاد يف املحكمة
العامة يف �أبها� ،صالح مبارك من اجلزائر ،املالزم الق�ضائي
ال�شيخ علي بن ح�سن بن علي البارقي يف املحكمة العامة ب�أبها،
د� .إبراهيم بن علي بن عبداهلل الدبيان وكيل كلية املعلمني
ب��ال��ري��ا���ض ،د .عبدالرحمن ب��ن علي الطريقي ع�ضو هيئة
التدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك �سعود
بالريا�ض ،املالزم الق�ضائي ال�شيخ ماجد بن �صالح املحيميد
يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة ،املحامي حممد بن �سعيد
القحطاين مكة املكرمة� ،أحمد بن حممد بن �أحمد الغامدي،
جدة ،ال�شيخ من�صور بن فرحان الفيفي القا�ضي مبحكمة �أبها
العامة ،املالزم الق�ضائي ال�شيخ حممد بن عبدامللك القا�سم يف
املحكمة العامة بالريا�ض ،املالزم الق�ضائي ال�شيخ عبداهلل بن
�سعد بن عاي�ض ال�شهري القا�ضي باملحكمة العامة بالطائف،
املالزم الق�ضائي ال�شيخ مهند بن �إبراهيم بن مو�سى ال�شريف
املحكمة الإداري��ة بجازان ،عبداهلل بن معي�ض ال�شهري طالب
درا�سات عليا بجامعة نايف العربية� ،صالح بن جا�سر بن �صالح
ال�شعالين حمكمة الغاط ،ال�شيخ �سعد بن حممد بن عبداهلل
القحطاين رئي�س الدائرة التجارية الرابعة باملحكمة الإدارية
بالدمام ،علي بن �إبراهيم احلماد ،رئي�س كتابة عدل العيون
بالأح�ساء ،ال�شيخ عثمان بن �سليمان بن عثمان �أب��ا اخلليل،
كاتب العدل بكتابة العدل بالر�س ،ال�شيخ �سليمان بن حممد
بن علي ال�سالمة القا�ضي باملحكمة العامة مبكة املكرمة ،ال�شيخ
عبداملجيد بن حممد ال�سبهان القا�ضي باملحكمة الإدارية مبكة
املكرمة ،معمر بوزيدي مدينة قرارم والية ميلة – اجلزائر،
ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اخل�ضري القا�ضي
بديوان املظامل بالريا�ض ،ال�شيخ �أحمد بن عبدالرحمن بن
عبداهلل الثويني القا�ضي باملحكمة العامة باملظيلف ،املالزم
الق�ضائي ال�شيخ طالب بن حممد الهذيلي يف املحكمة العامة
باخلرج ،املالزم الق�ضائي ال�شيخ م�شهور بن ب�شري بن مرزوق

البلوي القا�ضي يف املحكمة العامة بعنيزة ،ال�شيخ حممد بن
م�ساعد رئي�س املحكمة العامة بنفي ،ال�شيخ �سعد بن عبداهلل
ال�صايف رئي�س املحكمة العامة ببدر اجلنوب.
 جرى حتقيق ما طلبتم من �أع��داد ح�سب الإمكانياتاملتاحة� ،شكر ًا على اهتمامكم باقتناء املجلة و�شكر ًا جزي ًال.

تعديل عنوان

ال�شيخ حممد بن عبداهلل ال�سالمة القا�ضي باملحكمة
اجلزئية بالدمام ،ال�شيخ عبدامللك بن فهد بن حممد ال�شدي
املفت�ش الق�ضائي باملجل�س الأعلى للق�ضاء ،ال�شيخ علي بن
�سليمان احلميداين كاتب العدل يف كتابة العدل الثانية يف
بريدة ،ال�شيخ �سعيد بن عاي�ض بن حممد القحطاين القا�ضي
باملحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ فهد بن حممد بن حمد
التويجري القا�ضي باملحكمة اجلزائية يف بريدة ،ال�شيخ خالد
بن عبداهلل ال�شمراين القا�ضي باملحكمة الإداري��ة بالريا�ض،
ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن احلمي�ضي القا�ضي باملحكمة
العامة بربيدة ،ال�شيخ �سعد بن مبارك ال�ضرغام رئي�س كتابة
العدل الأولى بجنوب الريا�ض امل�ساعد� ،أمين حممد عبداملعطي
حممد مدير مكتب فرع وزارة العدل بجدة ،ال�شيخ �إبراهيم بن
حممد الرحمة رئي�س حمكمة ع��روى العامة ،ال�شيخ �سليمان
بن نا�صر اجلربوع القا�ضي مبحكمة البكريية العامة ،ال�شيخ
حممد ب��ن عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن اخل��ري��ف القا�ضي
مبحكمة املدينة املنورة ،ال�شيخ �صالح بن منديل التويجري
القا�ضي مبحكمة اال�ستئناف بحائل ،ال�شيخ عبداحلكيم بن
�إبراهيم الري�س القا�ضي باملحكمة اجلزائية بالريا�ض ،ال�شيخ
فهد �سامي ال�صنيخ كاتب العدل بكتابة العدل الأولى بالأح�ساء،
ال�شيخ حمد بن حمد بن عبدالرحمن الزيد رئي�س حمكمة
الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض .خاطر بن فليج العنزي املوظف
باملحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز
التويجري قا�ضي اال�ستئناف امل�شرف على جلنة الأنظمة
الإلكرتونية للمحاكم مب�شروع امللك عبداهلل لتطوير الق�ضاء،
ح�سن رغيان مطلق البلوي رفحاء احل��دود ال�شمالية ،ال�شيخ
عبدالعزيز بن �أحمد امل�سعود القا�ضي باملحكمة اجلزائية
بتبوك ،ال�شيخ د .ح�سني بن ح�سن الفيفي القا�ضي باملحكمة

العامة بخمي�س م�شيط.
 جرى تعديل عناوينكم اجلديدة ،مقدرين حر�صكم علىو�صول املجلة .ولكم خال�ص حتياتنا.
 ال�شيخ نبيل ب��ن عبدالرحمن اجل�بري��ن القا�ضيباملحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ عبدالعزيز بن �أحمد
امل�سعود القا�ضي باملحكمة اجلزائية بتبوك ،ال�شيخ �إبراهيم
ب��ن �سعد احلليفي كاتب ع��دل بكتابة ع��دل ال���دمل ،ال�شيخ
من�صور بن عبدالعزيز الباتل القا�ضي باملحكمة اجلزائية
بتبوك .ال�شيخ عثمان بن عبداهلل �آل حميدان كاتب العدل
بكتابة عدل مكة املكرمة الأول��ى ،ال�شيخ حممد بن �صالح
بن حممد العامر القا�ضي باملحكمة العامة بالزلفي ،ال�شيخ
عبداهلل بن زايد بن مبارك الر�شود كاتب العدل بكتابة العدل
الأول��ى مبكة املكرمة ،ال�شيخ ماجد بن خليفة بن معيو�ض
ال�سلمي كاتب العدل بكتابة عدل الثانية غرب مكة املكرمة،
ال�شيخ �أحمد بن حممد العتيق القا�ضي باملحكمة العامة
بالريا�ض ،ال�شيخ عبداللطيف بن بخيت املدرع كاتب العدل
املكلف بالديوان امللكي بجدة ،ال�شيخ مم��دوح بن عاي�ض
ال�سلمي كاتب العدل بكتابة عدل الثانية بغرب مكة املكرمة.
ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد الدخيل القا�ضي باملحكمة
العامة بالريا�ض ،ال�شيخ عادل بن عبدالرحمن املنيع القا�ضي
باملحكمة العامة بالريا�ض .ال�شيخ ع��ادل عبدالرحمن بن
حممد الدخيل القا�ضي مبحكمة اال�ستئناف باملدينة املنورة،
ال�شيخ عدنان بن حممد الدقيالن املفت�ش الق�ضائي باملجل�س
الأعلى للق�ضاء ،ال�شيخ عبدالهادي بن عبداهلل القرين كاتب
العدل بكتابة العدل الثانية بالطائف ،ال�شيخ عبدالرحمن
بن �سيف ال�سيف القا�ضي باملحكمة العامة بالطائف ،ال�شيخ
�أحمد بن نا�صر الفهيد القا�ضي باملحكمة العامة باملجمعة.
ال�شيخ مبارك بن را�شد بن نا�صر احلب�شان القا�ضي
باملحكمة العامة بالدرعية .ال�شيخ فهد بن علي احل�سون
القا�ضي باملحكمة العامة بالر�س ،ال�شيخ راكان بن حممد بن
عبدالرحمن الر�شيد كاتب عدل روي�ضة العر�ض املكلف مبكتب
وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ ،ال�شيخ �صالح ال�شاوي
العنزي قا�ضي ا�ستئناف مبحكمة اال�ستئناف بحائل .ال�شيخ
عبداهلل بن حممد اللحيدان القا�ضي مبحكمة النويعمة بوادي
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بريد املجلة
الدوا�سر وال�شيخ ريا�ض بن را�شد الر�شود القا�ضي مبحكمة
ح�صاة ابن حويل بالقويعية – الرين .ال�شيخ خالد بن حممد
املهيزع القا�ضي باملحكمة اجلزئية ب�سكاكا اجلوف ،ال�شيخ
مقبل بن حمد املقبل القا�ضي مبحكمة ظلم بالطائف ،ال�شيخ
عبيد بن عبدال�صمد القبي�سي القا�ضي مبحكمة عرعر
احل��دود ال�شمالية ،ال�شيخ تركي بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ
القا�ضي باملحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة ،ال�شيخ عبدالعزيز
بن عبدالرحمن العجالن قا�ضي حمكمة اال�ستئناف بحائل،
ال�شيخ حممد بن �سليمان الف�صم القا�ضي باملحكمة اجلزئية
مبكة املكرمة ،ال�شيخ مر�شد بن �إبراهيم املر�شد القا�ضي
مبحكمة تبوك العامة ،حممد بن عبداهلل ال��ه��ذال �ش�ؤون
املوظفني بجهاز الوزارة ،من�صور بن �سعد الرويبعة املحكمة
اجلزائية املتخ�ص�صة بالريا�ض� ،إبراهيم بن عبدالعزيز �آل
خمي�س املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة بالريا�ض.
 جرى تعديل عناوينكم ونقدر لكم حر�صكم على و�صولاملجلة �شكر ًا.

طلب �أعداد

املحامي د .حممد بن عبداهلل اجلريوي الريا�ض ،ال�شيخ
�سليمان بن حممد ال�سالمة القا�ضي باملحكمة العامة مبكة
املكرمة ،ال�شيخ خالد بن عبيد الدو�سري امل�لازم الق�ضائي
باملحكمة العامة بالأح�ساء ،م�ؤيد �سنان امل�شرف على الدوريات
مبكتبة جامعة �أم القرى مبكة املكرمة ،ال�شيخ عبداهلل بن
ع�ساف ال�شراري املالزم الق�ضائي باملحكمة العامة بالقريات،
ال�شيخ فهد بن عبداهلل اجلدوع رئي�س املحكمة العامة باخلرج
املكلف ،ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اليحيى القا�ضي
باملحكمة العامة بالريا�ض ،عبداهلل بن ماجد بن خلف الطري�س
مدير ع��ام الإدارة العامة لبيوت امل��ال ب��وزارة العدل� ،أحمد
بن حممد بن �أحمد الغامدي ،ج��دة ،ال�شيخ بندر بن م�شبب
القحطاين املالزم الق�ضائي ،ال�شيخ حممد بن حممد بن �أحمد
احل�سام طالب الدكتوراه من املعهد العايل للق�ضاء /الفقه
املقارن ال�شيخ عبداهلل ابن �سليمان ال�سحيم.
 نقدر حر�صكم على طلب الأعداد ال�سابقة ،ونفيدكم �أنهمت حتقيق طلبكم و�شكر ًا.
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طلب �إدراج

ال�شيخ حممد بن فائع �آل يزيد قا�ضي حمكمة الربوعة
بخمي�س م�شيط ،ال�شيخ عثمان بن �سليمان �أبا اخليل كاتب
عدل بكتابة عدل الر�س ،ال�شيخ في�صل بن فهد بن عبداهلل
الأحمد القا�ضي يف املحكمة اجلزائية بنجران ،ال�شيخ �أن�س
بن عبدالعزيز احلديثي القا�ضي املتدرب يف املحكمة العامة
بالريا�ض ،ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اليحيى
القا�ضي املتدرب يف املحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ فهد بن
حممد بن �صالح التويجري القا�ضي باملحكمة العامة باملدينة
امل��ن��ورة ،ال�شيخ عبدالعزيز ب��ن م���رزوق ب��ن هليل النفيعي
كاتب العدل بكتابة العدل الأولى بالطائف ،علي بن حمدان
الدو�سري كتابة عدل الأول��ى بالأح�ساء .ال�شيخ عبداهلل بن
حمد الفريان وال�شيخ عبدالإله بن �إبراهيم �آل ال�شيخ وال�شيخ
ماجد املاجد وال�شيخ عبدالعزيز املريفق كتاب العدل بكتابة
عدل عرقة ،ال�شيخ �أن�س بن عبدالرحمن بن حممد اليحيا
كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بجنوب الريا�ض� ،سعيد
بن م�سفر بن عبداهلل ال�شمراين مدير �إدارة املحكمة العامة
بالب�شائر ،عبداهلل بن علي بن حممد ال�شهري املوظف بفرع
وزارة العدل بجدة .ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان بن عبداهلل
ال�سحيم القا�ضي باملحكمة العامة بالريا�ض ،ال�شيخ �صالح
بن عثمان العثمان القا�ضي باملحكمة العامة بالأح�ساء ،رافع
بن حمد ال�شاطري املحكمة العامة بالأرطاوي بال�سر ،ال�شيخ
عاي�ض بن جمهار القناطي�ش مدير �إدارة حمكمة طريب،
امل�ست�شار �سحمي بن �شويعي بن قويز �إمارة الريا�ض ،معايل
الأ�ستاذ حممد بن عبدالرحمن الطبي�شي رئي�س املرا�سم
امللكية ،الأمري بندر بن �سعود بن حممد �آل �سعود رئي�س الهيئة
ال�سعودية للحياة الفطرية الأ�ستاذ حممد بن �صالح بن را�شد
الدهام نائب وزير االقت�صاد والتخطيط ،الأمري �سلمان بن
�سلطان بن عبدالعزيزنائب وزير الدفاع ،الأ�ستاذ عبدالعزيز
بن عمر بن حممد اجلا�سر رئي�س الأر�صاد وحماية البيئة.
 مت �إدراج��ك��م �ضمن من تهدى �إليه املجلة� .آملني �أنت�صلكم و�أن ت�ستفيدوا مما فيها من مو�ضوعات .و�شكر ًا.

خا�ص

املرقون �إلى املرتبة الثامنة وهم:خ��ال��د ب��ن حممد طل�سان ال�����ش��م��راين ،عبداملجيد بن
نا�صر ع��ب��داهلل امل��اج��د��� ،س��امل ب��ن �سعد ث��اب��ت ال�شهراين،
عبدالرحمن بن عبداملح�سن مبارك الباز ،عامر بن حممد
�أحمد �شحبي ،را�شد بن علي �إبراهيم اجلهني� ،سعد بن زيد
�سليمان ال��ف��واز ،راف��ع بن حمد ح��راب امل��ط�يري ،راج��ح بن
حممد راجح الزهراين ،مبارك بن حممد رحيم الدو�سري،
حممد بن عوا�ض مو�سى اجلابري ،املختار بن حممد �أحمد
املولد ،علي بن عبدالرحمن مو�سى �سهلي ،في�صل بن �أحمد
عبدربه املالكي ،هبدان بن �أحمد هبدان الزهراين ،حممد
بن علي عبداهلل ع�سريي ،عمر بن م�ساعد ح�ضريم احل�سيني،
عبدالعزيز ب��ن حممد هديد اجلهني ،علي ب��ن عيد عايد
الر�شدي ،نواف بن ح�سني عبدالرحيم �أحمد� ،سلطان بن دخيل
اهلل �سعود احلربي� ،صالح بن نغيم�ش م�سعود اجلهني ،ح�سن
بن علي ح�سن الرحبي ،عبداهلل �إبراهيم عبداهلل الكيادي،
في�صل �سعد حممد الفريان ،عامر علي حممد ع�سريي ،ح�سن
جابر ح�سن ع�سريي ،عبدالعزيز عبداهلل جمعان الغامدي،
م�سفر عبداهلل مطلق الرثبي ،عبداهلل عبداملح�سن بن عبداهلل
الري�س ،حممد عبداهلل حممد القبور� ،سليمان حممد �إبراهيم
الزيد ،م�سفر ثامر م�سفر الأ�سمري ،يحيى علي حممد حمدي،
عبدالرحمن �سليمان ���س��امل ال��ع��ط��ري ،حممد نا�صر فهد
النعيمة ،نا�صر عبداهلل عائ�ض الب�شري� ،سامي عباد �سالمة
اجلهني ،فهد عقيل �ساكت ال�شراري ،ماجد حممد عبدالعزيز
امل�سلم.
 مت �إدراجكم �ضمن من تهدي �إليهم املجلة� ،آملني �أنت�صلكم و�أن ت�ستفيدوا مما فيها من مو�ضوعات و�شكر ًا.

خا�ص

 �أ�صحاب الف�ضيلة رئي�س وق�ضاة حمكمة اال�ستئنافباجلوف:
ال�شيخ عبدال�سالم بن �شفيق بن مرزوق الر�شيد (رئي�س
املحكمة) وال�شيخ عبداملنعم بن �سعدون العبداملنعم (م�ساعد
رئي�س املحكمة) وال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل العي�سى وال�شيخ
يو�سف بن علي ال�ضالع وال�شيخ من�صور بن �صالح الهمزاين

وال�شيخ حممد بن عبدالعزيز العامر وال�شيخ فايز بن هليل
ال�سحيمي وال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل املطرود وال�شيخ حممد
بن �سلمان العابد وال�شيخ د .خليفة بن �صالح اخلليفة وال�شيخ
ف��وزان بن عبداهلل ال��ف��وزان وال�شيخ �صالح بن عبداللطيف
ال�سمحان وال�شيخ يو�سف بن عبدالعزيز اليو�سف وال�شيخ حممد
بن �إبراهيم الفندي.

خا�ص

 املوظفون مبحكمة اال�ستئناف باجلوف:�أ .فواز بن عبدالرحمن مهنا الداي�س و�أ .عطاهلل بن عناد
بن عقاب العنزي و�أ .عبداحلكيم بن عواد حمد اجلباب و�أ.
بدر بن علي ربيع ال�سويلم و�أ .عاي�ض بن زيدان عاي�ض الهباد.
ج��رى تعديل عناوينكم لت�صل �إليكم املجلة يف حينها�شكر ًا الهتمامكم.

خا�ص

ــ �أ�صحاب الف�ضيلة رئي�س وق�ضاة املحكمة الإدارية
بحائل وهم :
ال�شيخ فهد ب��ن ف��ري��ح القحطاين (رئ��ي�����س املحكمة)
وال�شيخ حممد بن �سلطان العنزي وال�شيخ فايز بن مبارك
ال�شمري وال�شيخ يا�سر بن عبدالرحمن الب�صري وال�شيخ �أحمد
بن عبداهلل العمر وال�شيخ عادل بن مظهر ال�شمري وال�شيخ
�إبراهيم بن فريهد العنزي وال�شيخ فار�س بن متعب املطريي
وال�شيخ زكريا �إبراهيم العجالن وال�شيخ يا�سر بن عبدالرحمن
العتيق وال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز اخلطيب وال�شيخ �إبراهيم
بن عو�ض اخلليفي (م�لازم ق�ضائي) وال�شيخ عبدامللك بن
حممد اجلا�سر (مالزم ق�ضائي) وال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل
العجالن (مالزم ق�ضائي).
 جرى �إدراجكم �ضمن من تهدى �إليهم املجلة و�ست�صلكمتباع ًا لكم حتياتنا.

خا�ص

ــ �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة باملحكمة اجلزائية:
ال�شيخ عبداحلكيم بن �إبراهيم بن ري�س وال�شيخ �ضاحي
بن علي �آل عثمان وال�شيخ عبداملجيد بن جديع اجلديع وال�شيخ
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بريد املجلة
حممد بن عبدالكرمي العامر وال�شيخ فهد بن حمود املزيني
وال�شيخ عادل بن عبدالرحمن املنيع وال�شيخ مبارك بن را�شد
احلب�شان وال�شيخ عبدالكرمي بن �صالح املقحم وال�شيخ عبداهلل
بن �سليمان البهدل وال�شيخ بدر بن �صالح ال�سعد.

خا�ص

 -املوظفون باملحكمة اجلزائية:

عبدالرحمن ب��ن حممد العفي�صان وع��ب��داهلل ب��ن فهد
الأح��م��د وم�شجع ب��ن وه��ي��ب �آل وه��ي��ب وحم��م��د ب��ن عبداهلل
ال�شقريان وحممد بن �أحمد اجلريدي وخالد بن عبدالرحمن
الن�شوان ويحيى ب��ن ح�سني �شبري وعلي ب��ن خلف العجيمي
وعبداهلل بن �أحمد الفهد وماجد بن عبدالعزيز العتيق.
جرى �إدراك��م �ضمن من تهدى �إليهم املجلة و�ست�صلكمتباع ًا لكم حتياتنا.

خا�ص
 -املالزمون الق�ضائيون باملحكمة اجلزائية

ال�شيخ عبداهلل العبيكان وال�شيخ حممد بن عبداهلل بن
خريف وال�شيخ حممد بن �أحمد الر�شودي وال�شيخ ب��در بن
عبداهلل الفا�ضل وال�شيخ �أحمد بن عبدالرحمن الأحمد وال�شيخ
خالد بن �سعد اخلمي�س وال�شيخ عبدالعزيز بن حمد اخل�ضريي
وال�شيخ عبدالعزيز بن �أحمد امل�سعود وال�شيخ عبداللطيف بن
�إبراهيم الدخيل وال�شيخ عبدالعزيز بن حممد املو�سى وال�شيخ
عبدالعزيز بن �صالح النفي�سة وال�شيخ �أيوب بن مده�ش املديه�ش
وال�شيخ عبدالعزيز بن حممد بن طالب وال�شيخ عبداهلل بن فهد
املروتي وال�شيخ عبدالرحمن بن فهد الرومي وال�شيخ �سليمان
بن عبدالكرمي العليان وال�شيخ بندر بن حممد الق�شعمي وال�شيخ
ع�صام بن حمود احلربي.
 ن�شكر لكم حر�صكم على اقتناء جملة العدل ،ونحيطكم�أنه ميكنكم طلب �أعداد املجلة ال�سابقة ونعتذر عن عدم �إدراجكم
�ضمن من تهدى �إليهم املجلة حتى يتم تعيينكم ر�سمي ًا يف املحاكم
ويتم حتديد اجلهة.
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الأخ بدر بن �سامل باجابر مدير عام ال�ش�ؤونالإدارية واملالية بهيئة حقوق الإن�سان.
مت اعتماد اال�شرتاك و�سيتم �إي�صال جملةالعدل ملقركم ،ن�شكر حر�صكم واهتمامكم.
منتهى �أب���و ع�ين (طالبة دك��ت��وراه) جر�شالأردن .و���ص��ل ���ش��ك��رك ون��ق��در ل��ك اهتمامك
ومتابعتك.
ال�شيخ توفيق حوري رئي�س جمل�س الأمناء بكليةالإم��ام الأوزاع���ي للدرا�سات الإ�سالمية يف بريوت
بلبنان� ،شكر ًا على توا�صلك وطلبك حمل عنايتنا.
د .ح�سن تي�سري عبدالرحيم �شموط ،كليةال�شريعة جامعة جر�ش الأردن� ،شكر ًا على التنبيه
وطلبك حمل اهتمامنا.
 د .عدنان حممد احلارثي ال�شريف عميد�ش�ؤون املكتبات بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة ،مت
حتقيق طلبكم وي�سرنا جتديد ا�شرتاككم ويا هال.
 الأ�ستاذ حممد بن عبدالعزيز الرا�شد �أمنيعام مكتبة امللك فهد الوطنية املكلف ،جرى جتديد
ا�شرتاككم ونقدر حر�صكم على اقتناء املجلة.
الأ���س��ت��اذ �إبراهيم بن حممد الوكيل مدير�إدارة ال���دوري���ات مبكتبة امل��ل��ك ف��ه��د الوطنية
بالريا�ض ،ن�شكرك على �إ�شعارنا بو�صول املجلة.
 العميد البحري حممد بن �سعد الغامديمدير �إدارة ال�ش�ؤون العامة بحر�س احلدود :ن�شكر
لكم الإه����داء املتميز م��ن جملة ح��ر���س احل��دود
متمنني لكم دوام التوفيق والنجاح.
 ال�شيخ عبداهلل بن ح�سني الراجحي كاتبالعدل بكتابة العدل الأولى بالريا�ض ،جرى تعديل
ما طلبتم و�شكر ًا على املتابعة والإب�لاغ ،حتياتنا
لكم.

