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�شكر وتقدير واإ�شادة
ف�ضيلة رئي�س التحرير

العدل  جملة  على  القائمون  بــه  يطلع  ملــا  نــظــراً 
من جهود مباركة وما ُين�ضر فيها من بحوث �ضرعية 
وق�ضائية �ضاهمت يف اإفادة املخت�ضني بال�ضاأن العديل 
�ضعيد  اأنا  وكم  للباحثني،  والثقايف  املعريف  واالرتقاء 

عندما ت�ضلني هذه املجلة الغراء..
لذا فاإنه ال ي�ضعني اإال اأن اأقدم لف�ضيلتكم �ضكري 
واإخـــراج هذه  اإعــداد  وتقديري وجميع من يعمل يف 
املجلة املباركة، �ضائاًل اهلل جّلت قدرته للجميع العون 

وال�ضداد والتوفيق وجزيل الثواب.
املحامي وامل�ضت�ضار
علي بن �ضفر املح�ضن الغامدي

�شكر ودعاء
ف�ضيلة رئي�س التحرير

اأرفع لكم �ضكري وتقديري على ما حتمله جملة 
واالأنظمة  ال�ضرعية  الفوائد  العدل بني طياتها من 
املطلع  العقل وتزيد  تنوير  ت�ضاهم يف  والتي  املرعية 
�ضك يف  والق�ضائية، وال  العدلية  والثقافة  باالأحكام 
اأن وراء ذلك جهد كبري ندعو اهلل اأن يوفق القائمني 
عليها وي�ضدد خطاهم ويجعل ما يبذلونه يف موازين 

ح�ضناتهم، اإنه �ضميع جميب.
املوظف باملحكمة العامة يف اأبها
علي بن عبداخلالق بن اأحمد احلفظي

و�شام �شرف
ف�ضيلة رئي�س التحرير

اأن نتقدم الأ�ضرة حترير جملة العدل  يطيب لنا 
املباركة  ال�ضكر والتقدير على جهودكم  اآيات  باأ�ضمى 
اإثـــــراء الــبــحــث الــعــلــمــي ونــ�ــضــر العلم  واملـــبـــذولـــة يف 
وتــثــقــيــف املــجــتــمــع. ونــفــخــر بــهــذه اجلــهــود اجلــبــارة 
واملوا�ضيع الهامة والبناءة، واإنه لو�ضام �ضرف حظيت 
اأن  ن�ضاأل اهلل  العدل يزيدها �ضرفاً وفخراً.  به وزارة 
واأن يبارك لكم يف  يجعل ذلك يف موازين ح�ضناتكم 

اأعمالكم ويجعلها خال�ضة لوجهه الكرمي.
املحامي
 د. طلحة بن حممد غوث

بحوث نادرة واإ�شدار متميز
ف�ضيلة رئي�س التحرير

اأ�ـــضـــاأل اهلل لــكــم الــتــوفــيــق والــ�ــضــداد، كــمــا اأ�ــضــاألــه 
اأن يــبــارك يف عــمــركــم وعــمــلــكــم واأ�ــضــكــركــم عــلــى ما 
تــبــذلــونــه مـــن جــهــد مــلــحــوظ يف جمــلــتــكــم الـــغـــراء، 
اأثّمن  كما  االإهــداء،  للمهتمني عن طريق  واإي�ضالها 
عليها  العثور  يندر  قّيمة  بحوث  من  اختياركم  دقــة 
يف مظان �ضواها، تعالج ق�ضايا النوازل وامل�ضتجدات. 
�ضاكراً لكم هذا التوهج وهذا االإ�ضدار املتميز، �ضائاًل 

اهلل لكم دوام التوفيق وال�ضداد.
القا�ضي باملحكمة االإدارية بالريا�س
يا�ضر بن عبدالعزيز بن عثمان امل�ضند

ردود خا�شة
من�ضور  بـــن  مــ�ــضــاري  الــ�ــضــيــخ   -
الــعــتــيــبــي قـــا�ـــضـــي حمــكــمــة يــدمــة 

العامة.
• ن�ضكرك على اإعادة العدد اخلا�س 	

وبيان  العلكمي  عبدالعزيز  بال�ضيخ 
اجلميع  من  ونتمنى  اجلديد  عنوانه 
بياناتهم  جتــديــد  يف  حــــذوك  احلــــذو 

لتاليف عدم و�ضول املجلة لهم.
- االأخت اأروى البدر..

طلب كتاب ك�ضاف القناع والذي 
التقدمي  باإمكانك  الــوزارة  اأ�ضدرته 
اأو معايل  الوزير  على مكتب معايل 

وكيل الوزارة مبا�ضرة، لك حتياتنا.
- د. مهند مبي�ضني مدير مكتبة 

اجلامعة االأردنية يف عمان..
نــ�ــضــكــر لـــكـــم اإهــــــداوؤكــــــم جمــلــة 
)درا�ضات واملجلة االأردنية( مقدرين 
توا�ضلكم ملا فيه خدمة العلم واأهله، 

لكم خال�س حتياتنا.
- �ــضــالــح الــغــامــدي – الــدمــام، 
حمــمــد مــ�ــضــعــل الـــذيـــابـــي - طــالــب 

الدرا�ضات العليا يف القانون.
• بــاإمــكــانــك االطــــــالع عــلــى بــطــاقــة 	

اال�ضرتاك يف موقع املجلة ونرحب بكما.

- د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
التويجري اأ�ضتاذ االإدارة والتخطيط 

بجامعة املجمعة..
• )املــ�ــضــكــالت 	 بــعــث بحثك  نــاأمــل 

الــتــي تــواجــهــهــا اأوقـــــاف املــوؤ�ــضــ�ــضــات 
واجلمعيات اخلريية( ليتم فح�ضها 

ومدى مالءمة ن�ضرها من عدمه.
- فــــايــــز بـــــن ثــــايــــب بـــــن هـــالل 

العتيبي مبحكمة الطائف العامة..
• ُتهدى املجلة ملن هم على املرتبة 	

الثامنة فما فوق من من�ضوبي وزارة 
العدل.. �ضكراً الهتمامكم



ــ 329 العدد 57 - حمرم  1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة 

- الــ�ــضــيــخ مــنــ�ــضــور بـــن حممد 
الــرا�ــضــد رئــيــ�ــس املــحــكــمــة الــعــامــة 
مبــكــة املـــكـــرمـــة، الــ�ــضــيــخ عــبــداهلل 
بــــن حمـــمـــد بــــن �ــضــعــد الــدهــيــمــي 
ال�ضيخ  اخلـــرج،  عــدل  كتابة  رئي�س 
يــا�ــضــر بــن عــبــدالــعــزيــز بــن عثمان 
االإداريــة  باملحكمة  القا�ضي  امل�ضند 
نايف  بن  فار�س  ال�ضيخ  بالريا�س، 
احلــربــي كــاتــب عـــدل بكتابة عــدل 
بن  ح�ضن  ال�ضيخ  االأولــــى،  املــديــنــة 
م�ضاري الهزاين كاتب عدل بكتابة 
عدل املدينة الثانية، ال�ضيخ يو�ضف 
بــــن حـــمـــد بــــن عـــثـــمـــان الــعــريــنــي 
املكرمة،  مبكة  الثانية  عــدل  كاتب 
بن  نـــداوي  بــن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 
باملحكمة  القا�ضي  العلكمي  علي 
اجلـــزائـــيـــة املــتــخــ�ــضــ�ــضــة، الــ�ــضــيــخ 
بــــن حمـــمـــد الــقــبــالن  د. عــــدنــــان 
الـــقـــا�ـــضـــي مبــحــكــمــة اال�ــضــتــئــنــاف 
باجلوف، ال�ضيخ اإبراهيم بن نا�ضر 
رئــيــ�ــس املحكمة  الــ�ــضــيــاري  حمــمــد 
بن  �ضالح  ال�ضيخ  بالدمام،  العامة 
مبحكمة  القا�ضي  العنزي  �ــضــاوي 
اال�ـــضـــتـــئـــنـــاف بـــحـــائـــل، الـــدكـــتـــور 
عــبــدالــرحــمــن بـــن عــمــر املــدخــلــي 
- �ــضــامــطــة، املــحــامــي حمــمــد بن 
–الريا�س  اجلدعان  عبدالرحمن 
بن  اإ�ضماعيل  بن  حممد  املحامي، 
ال�ضيخ عبداهلل  – جــدة،  علي دفــع 
بــن اإبــراهــيــم الــغــيــث كــاتــب الــعــدل 

بكتابة العدل االأولى بالريا�س. 
• نفيدكم اأنه مت اإدراج اأ�ضماءكم 	

�ــضــمــن مـــن تـــهـــدى لــهــم املــجــلــة.. 
ـــمـــامـــكـــم لــــقــــراء  ـــانـــ�ـــض نـــــرحـــــب ب

)العدل(.
بــن  ــــف  ــــض يــــو� ركــــــــن  الـــــفـــــريـــــق   -
عـــلـــي االإدريـــــ�ـــــضـــــي نــــائــــب رئــيــ�ــس 
اال�ـــضـــتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، الــفــريــق 
حممد بن خالد بن �ضعد الناه�س 
رئــيــ�ــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــ�ــضــوؤون 

الــعــ�ــضــكــريــة، االأ�ـــضـــتـــاذ اأ�ــضــامــة بن 
عبدالعزيز بن ح�ضني العبدالقادر 
نـــائـــب رئــيــ�ــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
اإبراهيم  االأ�ضتاذ  الف�ضاد،  ملكافحة 
بــن عــبــدالــرحــمــن بــن حمــمــد بن 
الــداخــلــيــة،  وزيــــر  مــ�ــضــتــ�ــضــار  داود 
د. خــالــد بـــن اإبـــراهـــيـــم اجلــنــدان 
للعالقات  اخلارجية  وزارة  وكيل 
الــثــنــائــيــة، د. يــو�ــضــف بـــن طـــراد 

اخلارجية  وزارة  وكيل  ال�ضعدون 
والثقافية،  االقت�ضادية  للعالقات 
االأ�ضتاذ علي بن �ضعيد بن عوا�س 
عـــ�ـــضـــريي �ــضــفــري الـــ�ـــضـــعـــوديـــة يف 

لبنان.
• نــــــبــــــارك لــــكــــم الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 	

اجلديدة ونفيدكم اأنه مت اإدراجكم 
�ــضــمــن مـــن تـــهـــدى اإلـــيـــه املــجــلــة، 

�ضائلني لكم دوام التوفيق.

طلب )اإهداء(
تبوك،  االأولــى يف  العدل  كتابة  رئي�س  الفريان  اأن�س بن حممد  ال�ضيخ 
ال�ضيخ عبدالعزيز  املكرمة  االإداريــة مبكة  باملحكمة  الق�ضائيون  املالزمون 
بن  اأ�ضامة  وال�ضيخ  ال�ضهري  حممد  بن  اأحمد  وال�ضيخ  احلارثي  حماد  بن 
عطف بخ�س وال�ضيخ �ضامي بن عبدربه ال�ضلمي، ال�ضيخ حممد بن �ضالح 
بن يو�ضف الغمام القا�ضي باملحكمة العامة بحفر الباطن، ال�ضيخ م�ضاري 
بن  ال�ضيخ حممد  بــدر،  عــدل يف  بكتابة  العدل  كاتب  البالدي  بن حمدان 
مبارك بن حممد الدعيلج القا�ضي باملحكمة العامة يف جدة، املحامي خالد 
بن عبداهلل اآل عبداجلبار - الريا�س، املحامي حممد بن عبدالرحمن بن 
عبداهلل اجلدعان – الريا�س، ق�ضاة املحكمة االإدارية يف اأبها وهم: ال�ضيخ 
وال�ضيخ  اأحمد  حممد  بن  عبداالإله  وال�ضيخ  ال�ضهري  عبداهلل  بن  ظافر 
اآل جابر وال�ضيخ حممد بن من�ضور ال�ضماري وال�ضيخ  حممد بن مداوي 
عبداهلل بن عوا�س ع�ضريي وال�ضيخ عبداالإله بن عبداهلل اجلاراهلل وال�ضيخ 
اأحمد بن عبدالكرمي بانه وال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد ع�ضريي وال�ضيخ 
عبداللطيف بن مداوي العلكمي وال�ضيخ حممد بن مقبل العنزي، وال�ضيخ 
وال�ضيخ  العمري  بن حممد  وال�ضيخ عمرو  الــزهــراين،  عبداهلل  بن  يحيى 
االأحمري،  عائ�س  بن  علي  بن  اأميــن  وال�ضيخ  ال�ضهراين  اأحمد  بن  متعب 
اأملع،  برجال  العامة  املحكمة  رئي�س  الزيد  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 
�ضعد  بــن  ال�ضيخ حممد  رابـــغ،  بــن علي احلــربــي كاتب عــدل  اأميــن  ال�ضيخ 
اجلدعاين كاتب عدل يف كتابة عدل ينبع، علي بن مو�ضى الزبيدي املوظف 
كتابة عدل جدة االأولى، �ضالح بن �ضليمان بن عبدالرحمن الربعي املعيد 
مدير  الفواز  مفيز  بن  فايز  بن  مفيز  الق�ضيم،  بجامعة  ال�ضريعة  بكلية 
اإدارة حمكمة النبهانية، زيد بن عبداهلل بن قاعد العتيبي املوظف مبحكمة 
– املدينة  غــوث  حممد  بن  طلحة  د.  املحامي  املكرمة،  مبكة  اال�ضتئناف 
يف  العامة  باملحكمة  املوظف  احلفظي  اأحمد  عبداخلالق  بن  علي  املــنــورة، 
اأبها، ال�ضيخ خالد بن �ضعد احلمد القا�ضي باملحكمة العامة يف جدة، ال�ضيخ 

يحيى بن ظافر ال�ضهري كاتب عدل بكتابة عدل خمي�س م�ضيط.
• املتاحة.. ونقدر 	 االإمكانيات  جرى تزويدكم باالأعداد املطلوبة ح�ضب 

حر�ضكم على اقتناء املجلة.

طلب اإدراج


