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اأكـــد مــعــايل وزيـــر الــعــدل الــدكــتــور حممد بن 
الإرهــابــيــة يف  اجلــرميــة  اأن  العي�سى  عــبــدالــكــرمي 
بتوفيق  انــحــ�ــســار  يف  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة  اململكة 
للفكر  ت�سدت  التي  التوعوية  الربامج  بفعل  اهلل 
الوافد على مفاهيمنا الإ�سالمية وبفعل املالحقة 
الأمــنــيــة ول�ــســيــمــا الــ�ــســربــات ال�ــســتــبــاقــيــة التي 
الإرهـــاب، ف�ساًل عن وجــود ق�ساء قوي  بها  مني 

وحمايد ملقا�ساة املتهمني يف تلك الق�سايا.
وقال معاليه خالل لقاءه يف وا�سنطن بوزير 

امل�سوؤولني  وكبار  اإيريك هولدر  الأمريكي  العدل 
الـــعـــدل الأمـــريـــكـــيـــة، ومــــديــــرة منظمة  بـــــــوزارة 
مكافحة اجلرمية املنظمة الدكتورة اإيرنهارتن�س 
واحلــريــات  احلــقــوق  يحمي  اململكة  ق�ساء  اإن   «  :
ـــا يــجــب اأن نـــفـــرق بـــني احلــريــة  ـــن املــ�ــســروعــة واإن
العام  بالنظام  والإخــــالل  واحلــريــة   ، والفو�سى 
تقول  احلــديــثــة  الــنــظــريــات  اأن  م�سيفاً  لــلــدولــة، 
عن  ف�سال  متى  تــواأمــان  وامل�سوؤولية  احلــريــة  اإن 

بع�سهما ماتا جميعاً « .

وزير العدل: اجلرمية الإرهابية يف اململكة يف انح�شار بفعل الربامج التوعوية

وفد حقوق الإن�شان 
الهولندي

ا�ــســتــقــبــل مــعــايل وزيــــر الــعــدل 
الــدكــتــور حمــمــد بـــن عــبــدالــكــرمي 
يــوم  بـــالـــوزارة  مكتبه  يف  الــعــيــ�ــســى 
الأحد 20 ربيع الأول 1433هـ �سفري 
هــولــنــدا  الإنــ�ــســان مبملكة  حــقــوق 

ليونيل فري والوفد املرافق له .
ذات  املو�سوعات  اللقاء  وناق�س 
ال�سلة بال�ساأن الق�سائي واحلقوقي 
معاليه  من  ل�سرح  الوفد  وا�ستمع   ،
عــــــن مـــــ�ـــــســـــروع خـــــــــادم احلــــرمــــني 
ـــريـــفـــني املــــلــــك عـــــبـــــداهلل بــن  الـــ�ـــس
عبدالعزيز لتطوير مرفق الق�ساء .

وبـــــني مــعــالــيــه لـــلـــوفـــد �ــســمــانــات 
الــدولــة  د�ــســتــور  الــتــي كفلها  الــعــدالــة 
واأنــظــمــتــهــا ، مــو�ــســحــا الـــعـــديـــد من 
بها  حتتفي  الــتــي  الــعــدالــة  م�سرتكات 
يوؤكد  مــا  للمملكة  الق�سائية  املــبــادئ 
مبادئ  على  ينطوي  اململكة  ق�ساء  اأن 
واملبادئ  املفاهيم  مع  تتقاطع  ل  وقيم 

احلقوقية املتفق عليها .
كـــمـــا ا�ــســتــعــر�ــس مــعــالــيــه مــع 
الـــوفـــد الــعــديــد مـــن املــو�ــســوعــات 
ا�ستف�سارات  عن  واأجــاب  احلقوقية 

الوفد .

ال�شفري ال�شيني
 والقائم بالأعمال 

الأ�شرتايل
ا�ــســتــقــبــل مــعــايل وزيــــر الــعــدل 
الــدكــتــور حمــمــد بـــن عــبــدالــكــرمي 
الــعــيــ�ــســى مبــكــتــبــه يف الــــــوزارة يــوم 
جمهورية  �سفري  1433هــــ  �سفر   9
يل  اململكة  لــدى  ال�سعبية  ال�سني 

ت�سينغ وين .
كــمــا ا�ــســتــقــبــل مــعــالــيــه الــقــائــم 
لدى  اأ�سرتاليا  ب�سفارة  بــالأعــمــال 

اململكة قاي روديجر .
وجــــــــــرى خــــــــالل الــــلــــقــــاءيــــن 
الهتمام  ذات  املو�سوعات  مناق�سة 

امل�سرتك يف اجلوانب الق�سائية .

رئي�س جامعة نايف العربية 
ا�ــســتــقــبــل مــعــايل وزيــــر الــعــدل 
الــدكــتــور حمــمــد بـــن عــبــدالــكــرمي 
ــــعــــاء 5 حمــرم  الــعــيــ�ــســى يــــوم الأرب
بــالــوزارة معايل  1433هــــ يف مكتبه 
رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم 
بن  العزيز  عبد  الــدكــتــور  الأمــنــيــة 
�ــســقــر الــغــامــدي . وجــــرى خــالل 
بني  التعاون  اأوجــه  مناق�سة  اللقاء 
وزارة العدل وجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية واملتمثل يف املجالت 
الق�سائية  باملادة  املتعقلة  العلمية 
والــتــوثــيــقــيــة عــلــى �ــســوء املــراحــل 
احلــرمــني  خــــادم  ملــ�ــســروع  العلمية 
ال�سريفني لتطوير مرفق الق�ساء.

ا�شتقبالت معايل الوزير

اآل ال�شيخ ي�شتقبل معايل الوزير
ا�ستقبل معايل الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ يف مكتب معاليه بالرئا�سة 
يـــوم  6 ربــيــع الآخـــر 1433 هـــ ، مــعــايل وزيـــر الــعــدل الــدكــتــور حممد بن 

عبدالكرمي العي�سى والوفد املرفق له.
اجلهازين  بني  امل�سرتكة  املو�سوعات  مناق�سة  ال�ستقبال  خــالل  ومت 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  توجيهات  وفــق  املــواطــنــني  يــخــدم  فيما 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل- .
اإلى  ، م�سرياً  الرئا�سة  التي تبذلها  العدل اجلهود  وثمن معايل وزير 

اعتزازه بتعاون الهيئة ومرفق الق�ساء فيما يخدم الوطن واملواطنني .
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اإطــــــار  املـــحـــكـــمـــة يف  ومـــــ�ـــــســـــوؤويل 
فــعــالــيــات الـــزيـــارة الــر�ــســمــيــة التي 
يـــقـــوم بـــهـــا وفـــــد رفـــيـــع املــ�ــســتــوى 
احلكومية  اجلهات  ميثل عدد من 
واخلا�سة باململكة لزيارة الوليات 
املتحدة الأمريكية برئا�سة معاليه 
للم�ساركة يف منتدى �سيادة القانون 
قال :« اإن تعدد الجتاهات الفقهية 
اأثــــــرت مـــادتـــنـــا الــقــ�ــســائــيــة حيث 
و�سمولها  ب�سعتها  للق�ساء  اأتاحت 
عدة خيارات يتم اإنزالها على وقائع 
كل ق�سية وفق متطلبات العدالة، 
وهــو مــا يــوؤكــد على مــرونــة الن�س 
واأنــه   ، للعدل  وتوخيه  الإ�ــســالمــي 
واملقا�سد  امل�سالح  لتحقيق  يهدف 
الــعــلــيــا، وهــــو مـــا اأو�ـــســـحـــه فــقــهــاء 

و�ــــســــراح الــنــ�ــســو�ــس الإ�ــســالمــيــة 
عندما قرروا اأنه حيثما كان العدل 
َثَمَّ �سرع اهلل ، واأن احلكمة �سالة  َفَ
املوؤمن اأنى وجدها فهو اأحق بها« .

املحكمة  رئي�س  عرب  جهته  من 
الـــفـــدرالـــيـــة الــعــلــيــا عـــن تــقــديــره 
العدل والوفد  لزيارة معايل وزير 
املــــرافــــق لــــه، فــيــمــا �ــســكــر مــعــالــيــه 
لقيها  الـــتـــي  ال�ــســتــقــبــال  حـــفـــاوة 
 والـــــوفـــــد خــــــالل هــــــذه الـــــزيـــــارة.
مفتوح  حــوار  يف  الوفد  التقى  كما 
العليا  الــفــدرالــيــة  املحكمة  ع�سو 
الــقــا�ــســي بــرايــر ، ونــاقــ�ــس الــلــقــاء 
العديد من املو�سوعات ذات الطابع 
الإجرائي واملو�سوعي املتعلق بعمل 

املحاكم العليا والعدالة عموماً .

اأكـــــــــد مـــــعـــــايل وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الــدكــتــور حمــمــد بــن عــبــدالــكــرمي 
العربية  اململكة  ق�ساء  اأن  العي�سى 
قوية  �سمانات  يعتمد  ال�سعودية 
تـــعـــزز الـــثـــقـــة بــــه كـــحـــام لــلــحــقــوق 
 ، للم�سروعية  وحــار�ــس  واحلــريــات 
اأن املادة املو�سوعية متثل  مو�سحاً 
م���ن���اط االع����ت����زاز وال���ه���وي���ة حيث 
تــطــبــق حمـــاكـــم املــمــلــكــة الأحـــكـــام 
على  املرعية  والأنــظــمــة  ال�سرعية 
. عليها  املعرو�سة  الوقائع   جميع 
وقـــــــــال مــــعــــالــــيــــه خــــــــالل لـــقـــائـــه 
يــــوم الـــثـــالثـــاء 23 �ــســفــر 1433هـــــ 
وا�سنطن  الأمــريــكــيــة  بالعا�سمة 
الفدرالية  العليا  املحكمة  رئي�س 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة جــــــــون روبــــرتــــ�ــــس 

وزير العدل: ق�شاء اململكة يعتمد �شمانات قوية تعزز الثقة به كحام 
للحقوق واحلريات وحار�س للم�شروعية

ــــر الـــعـــدل الـــدكـــتـــور حمــمــد بن  قــــام مــعــايل وزي
املــكــون من  لــه  املــرافــق  والــوفــد  العي�سى  عبدالكرمي 
عـــدد مــن اجلــهــات احلــكــومــيــة بــزيــارة مــقــر بور�سة 
نــا�ــســداك بــنــيــويــورك “ اأحـــد اأ�ــســواق تــبــادل الأوراق 
املالية “ وذلك يف اإطار الزيارة الر�سمية التي قام بها 
معاليه والوفد املرافق للوليات املتحدة الأمريكية .

من  مب�سط  لــ�ــســرح  والــوفــد  معاليه  وا�ــســتــمــع 
املــ�ــســرف الــقــانــوين لــبــور�ــســة نــا�ــســداك اإيـــد نايت 
الذي اأو�سح اأن البور�سة تعد من اأكرب البور�سات 
يف  الإلكرتونية  ال�سا�سات  اأ�سا�س  على  تعمل  التي 
الوليات املتحدة الأمريكية ، م�سرياً اإلى اأن اأغلب 
ال�سركات املدرجة فيها تقنية وتعد املوؤ�سر الرئي�س 

لل�سوق التقني الأمريكي.
التناف�سية  اململكة يف جمــال  ونــوه مبا حققته 
تعتمدها  الــتــي  املــمــيــزة  الديناميكية  خـــالل  مــن 
املــمــلــكــة ممـــا نــتــج عــنــه �ــســالبــة وقــــوة القــتــ�ــســاد 
ال�سعودي وعدم تاأثره بالأزمة العاملية ، مفيدا اأن 

املوؤ�سرات التي حتدد م�ستوى التناف�سية ت�سري اإلى 
اأن اململكة يف اجتاه ت�ساعدي ..

بــهــا  يــــوجــــد  املـــمـــلـــكـــة  اأن  مـــعـــالـــيـــه  واأ�ـــــســـــاف 
حمــــاكــــم جتـــــاريـــــة لـــهـــا اأكـــــــر مـــــن ربــــــع قــــــرن ، 
حكومية  موؤ�س�سات  على  عــادلــة  اأحــكــام  واأ�ــســدرت 
 وخـــا�ـــســـة بــاملــمــلــكــة لــ�ــســالــح �ـــســـركـــات اأجــنــبــيــة .
واأو�ــســح معايل وزيــر الــعــدل الــدكــتــور حممد بن 
عبد الكرمي العي�سى اأن اململكة اتخذت العديد من 
التدابري التي جعلت منها بيئة ا�ستثمارية متكاملة 
وخــا�ــســة الــعــديــد مــن الــتــ�ــســريــعــات والإجــــــراءات 
�سبيل  فعلى  امللكيات  وتوثيق  بالق�ساء  املتعلقة 
املثال ا�ستطاعت وزارة العدل اأن تخت�سر اإجراءات 
لت�سل  التقنية  بتوظيف  الــعــقــاريــة  امللكية  نــقــل 
اإلى دقائق ل تتجاوز يف بع�س  امللكية  �سرعة نقل 
احلالت ع�سر دقائق، وهذا ما جعلنا نح�سل على 
لأكر  امللكية  نقل  �سرعة  يف  عاملياً  الأولــى  املرتبة 

من مرة على التوايل ب�سهادة البنك الدويل. 

اأو هوية غري ا�شم الإ�شالم  اأي �شعار  وزير العدل:ل نحمل 
مبفاهيمه الو�شطية املعتدلة
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اأكـــد مــعــايل وزيـــر الــعــدل ال�سيخ الــدكــتــور حممد 
اأثبت  ال�سعودي  املحامي  اإن  العي�سى   الكرمي  عبد  بن 
كفاءته وح�سوره الفاعل دولياً، واحرتامه لأخالقيات 
مهنته، واأنه بقيمه العليا �سنع ح�سانته بنف�سه، منوهاً 
باأهمية تكوين احل�سانة بالأدوات اخلالقة التي يتمتع 

بها املحامي الكفء.
النتماء  وطني  ال�سعودي  املحامي  اأن  اإلــى  واأ�ــســاًر 
والولء عاملي الأداء ، م�ستدل على ذلك بقيام املحاماة 
والدرا�سات  املقرتحات  يف  الفاعل  بالإ�سهام  اململكة  يف 
الداخلية  �ــســيــاق مــ�ــســاركــاتــه  الــعــدلــيــة واحلــقــوقــيــة،يف 

والدولية بح�سور قوي وموؤثر.
رعايته  خــالل  األقاها  التي  كلمته  يف  معالية  واأكــد 
الــذي  اململكة  يف  للمحامني  ال�سابع  الــلــقــاء  فعاليات 
ملجل�س  التابعة  للمحامني  الوطنية  اللجنة  نظمته 
الثالثاء 22 ربيع الأول 1433هـ   ال�سعودية يوم  الغرف 
والإدعــاء  التحقيق  هيئة  رئي�س  معايل  بح�سور  بجدة 
الــدويل  الإحتـــاد  ورئي�س  العبداهلل  فهد  ال�سيخ   العام 
 100 من  اأكــر  وم�ساركة   ، ال�ساطر  اإدري�س  للمحامني 
حمام من خمتلف مناطق اململكة واأكادمييني واأ�ساتذة 
واخلــا�ــس،  الــعــام  بالقطاعني  قانونيني  وم�ست�سارين 
اأكد اأهمية اإ�سراك املحاماة يف مكاتب ال�سلح والتوفيق 
داخـــل املــحــاكــم، واأن يــكــون لــلــمــحــامــاة اأثـــر يف اإ�ــســاعــة 
ما  طليعة  يف  الأمـــور  هــذه  وجميع  التحكيم،  مفاهيم 
يف  الق�ساء  اأن  وذلــك  اأعــبــاءه،  ويخفف  الق�ساء  ي�سند 

لكافة  يت�سدى  اأن  عليه  ي�سعب  الــعــامل  دول  جميع 
املنازعات  لت�سوية  حلول  اإيــجــاد  مــن  بــد  فــال  الق�سايا 
ويف  ال�سرعية  احلــلــول  اإلـــى  تعمد  اململكة  اأن  مبينا   ،

مقدمتها امل�ساحلة والتوفيق والتحكيم.
الــعــدل  �ــســركــاء وزارة  املــحــامــني  اأن  مــعــالــيــه  وبـــني 
الــ�ــســعــودي يعد الأمــثــل  الــعــدالــة واملــحــامــي  يف حتقيق 
�سيما يف المتثال  املهنية ول  والأف�سل عاملياً يف قيمة 
العريف ف�سال عن  املهنية  وميثاق  النظامية  لواجباته 
اآداب الإ�سالم و�سمته الرفيع ، وقال :” املحاماة يجب 
�سريفة  مهنة  فهي  والنزاهة  لل�سرف  عنوانا  تكون  اأن 
ال�سادقة  الكلمة  وو�سيلتها  احلقوق  حماية  وظيفتها 

و�سندها ال�سريعة والنظام ».
وقـــد مــنــح اإدريـــ�ـــس الــ�ــســاطــر مــعــايل وزيــــر الــعــدل 
ميدالية الحتاد الفخرية لإ�سهامه يف تطوير منظومة 
الــعــدالــة الــ�ــســعــوديــة تــنــفــيــذا ملــ�ــســروع خـــادم احلــرمــني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - 
لتطوير مرفق الق�ساء ، واأبدى رئي�س الحتاد اإعجاب 
الحتاد باملعلومات التي اطلع عليها يف تطوير العدالة 
من  تقديراً  التكرمي  هــذا  :” يــاأتــي  وقــال   ، ال�سعودية 
الحتاد الدويل جلهود معايل وزير العدل يف التطوير 
من  التقدير  هــذا  ي�ستحق  حيث  الق�سائي  والإ�ــســالح 
وثيقة  اأول  هــي  امليدالية  هــذه  اأن  مفيدا   ، “ الحتـــاد 
لإ�ــســالحــات  تــقــديــراً  العربية  باللغة  تطبع  لــالحتــاد 

العدالة يف اململكة.

وزير العدل: املحامي ال�شعودي �شنع بقيمه العليا ح�شانته
 واأثبت كفاءته وح�شوره الفاعل دوليًا

معايل الوزير يفتتح مبنى املحكمة العامة بجدة
افـــتـــتـــح مـــعـــايل وزيــــــر الـــعـــدل 
الــدكــتــور حمــمــد بــن عــبــدالــكــرمي 
 1433 الأول  ربيع   26 يــوم  العي�سى 
مبحافظة  الــعــامــة  املحكمة  مبنى 

جدة .
وكان يف ا�ستقبال معاليه مبقر 
املــحــكــمــة رئــيــ�ــس املــحــكــمــة الــعــامــة 
ال�سيخ  جـــدة  املــ�ــســاعــد مبــحــافــظــة 

اإبراهيم بن �سالح القني .
واأقــــيــــم حـــفـــل خـــطـــابـــي بــهــذه 
الــقــراآن  مــن  بــاآيــات  بـــدئ  املنا�سبة 

اإبراهيم  ال�سيخ  األقى  ثم   ، الكرمي 
القني كلمة عرب فيها عن �سعادته 

بافتتاح معاليه املبنى اجلديد.
ـــــــر الـــعـــدل  وذكـــــــر مــــعــــايل وزي
الـــــدكـــــتـــــور حمــــمــــد الـــعـــيـــ�ـــســـى يف 
كــلــمــة  لـــه يف املــنــا�ــســبــة اأن افــتــتــاح 
املــبــنــى يــاأتــي �سمن مــ�ــســروع خــادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
بـــن عــبــدالــعــزيــز لــتــطــويــر مــرفــق 
الــقــ�ــســاء، حــيــث مت تــوقــيــع عــقــود 
جتاوزت املليار ريال خلدمة مرافق 

اأن  الـــوزارة مــع الأخـــذ يف العتبار 
تــراعــي هــذه املــرافــق اأمــــوراً مهمة 
تتعلق يف جل�سات املرافعة وخدمات 
الحـــتـــيـــاجـــات  وذوي  املــــحــــامــــاة 

اخلا�سة .
بـــعـــد ذلـــــك قـــــام مـــعـــايل وزيــــر 
املحكمة  مــبــنــى  بــجــولــة يف  الــعــدل 
�سحائف  اأقـــ�ـــســـام  �ــســمــلــت  الــعــامــة 
الـــــدعـــــوى والـــ�ـــســـلـــح وبـــيـــت املــــال 
واحلا�سب الآيل والإح�ساء وبع�س 

املرافق امللحقة باملبنى.
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وزير العدل يوؤكد متانة وا�شتقاللية الق�شاء ال�شعودي

يف اإطــــار لـــقـــاءات الـــزيـــارة الــر�ــســمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا مــعــايل وزيــــر الــعــدل الــدكــتــور حمــمــد بــن عبد 
التقى  والأهــلــيــة  احلكومية  اجلــهــات  مــن  عـــدداً  ي�سمل  امل�ستوى  رفــيــع  وفــد  راأ�ـــس  على  العي�سى  الــكــرمي 
معاليه والــوفــد املــرافــق لــه مــ�ــســاء يـــوم اخلمي�س 3 ربــيــع الأول1433هــــــــ يف حـــوار مــفــتــوح و�ــســامــل عـــدداً 
ال�سيناتور  الــ�ــســابــقــني  الأمــريــكــيــة  الــرئــا�ــســة  مر�سحا  بينهم  مــن   ، الأمــريــكــي  الــكــوجنــر�ــس  اأعــ�ــســاء  مــن 
 جــــون كــــريي والــ�ــســيــنــاتــور جــــون مــاكــني و�ــســيــوخــاً اآخـــريـــن مـــن اأعـــ�ـــســـاء جمــلــ�ــس الــ�ــســيــوخ الأمـــريـــكـــي.
نقابة  ورئي�سة  الأمريكي  الفيديرايل  التحقيقات  مكتب  رئي�س  مع  ثنائية  حــوارات  يف  معاليه  التقى  كما 

املحامني الأمريكيني وعدداً من كبار م�سوؤويل النقابة.
كافة  اململكة على  ت�سهدها  التي  والتَّطويرية  التحديثية  امل�سرية  اللقاءات  واأو�سح معاليه خالل هذه 
ال�سعد ، ومنها الإ�سالح يف اآلية العمل الإجرائية للنظام الق�سائي التي �سملت اإ�سدار نظام جديد لل�سلطة 
الق�سائية مت من خالله حتديث مواد النظام ال�سابق ليواكب م�ستجدات النظريات احلديثة يف الرتتيب 
الإجرائي لأعمال ال�سلطة الق�سائية ، م�سرياً اإلى اأن الق�ساء ال�سعودي يف مادته املو�سوعية يعتمد الأخذ 
بالجتاه الأقرب لل�سواب يف قراءة الن�س الإ�سالمي �سواء كان هذا العتماد نا�سئاً عن ت�سريع اأو عن �سابقة 

ق�سائية.
وقال معاليه :” اإن الق�ساء يف اململكة ل يعتمد اجتاه مدر�سة بعينها يف اأعماله املتعلقة باحلكم الق�سائي 
حيث يالحظ الباحث اأن املنهج الالتيني يلتقي مع الق�ساء ال�سعودي يف بع�س املواد الق�سائية ، ويف مواد 
اأخرى جند التقاء مع املنهج الأجنلو�سك�سوين ، ففي الأول توجد ت�سريعات ، واإن كانت حمدودة ، يف مقابل 
احلالة الثانية التي تعتمد ال�سوابق الق�سائية التي يتم تو�سيفها يف قراءات اأخرى على اأنها مبادئ ق�سائية 

ب�شروط معينة ».
واأ�ساف معاليه اأن نظام ال�سلطة الق�سائية اجلديد ركز على تعزيز مبادئ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية 

وعدم تدخل اأي جهة يف اأعمالها

وزير العدل يلقي حما�شرة بعنوان 
» العمل الجتماعي يف املحاكم ال�شرعية«

بن  حممد  الدكتور  العدل  وزيــر  معايل  األقى 
)العمل  بــعــنــوان  حمــا�ــســرة  العي�سى  عــبــدالــكــرمي 
يوم  وذلــك يف   ، ال�سرعية(  املحاكم  الجتماعي يف 
يف  الكربى  بالقاعة   1433 الأول  ربيع   19 ال�سبت 
بن  الإمــام حممد  للق�ساء بجامعة  العايل  املعهد 
�سعود الإ�سالمية ، بح�سور معايل مدير اجلامعة 
اأبا اخليل وعدد من  الدكتور �سليمان بن عبداهلل 

م�سئويل اجلامعة.
واأو�سح معايل الدكتور العي�سى اأن وزارة العدل 
املحاكم  يف  الق�سايا  تــاأخــر  مــو�ــســوع  ا�ست�سرفت 
مع�سلة  هــي  الــتــاأخــر  مع�سلة  وا�ــســفــاً  ال�سرعية، 
على  واإمنــا  اململكة فح�سب  على  تقت�سر  ل  دولية 

م�ستوى العامل باأ�سره.

كما اأ�ساد معايل وزير العدل باهتمام القيادة 
الق�ساء  وعّد  الق�ساء،  بجهاز  للمملكة  احلكيمة 
م�ستوى  على  املحاكم  طليعة  يف  بــاأنــه  اململكة  يف 
 الـــعـــامل مـــن حــيــث �ــســرعــة الـــبـــت يف الــقــ�ــســايــا.
اتفاقية  وقعت  العدل  وزارة  //اإن  معاليه  وقــال 
من  لال�ستفادة  الجتماعية  الــ�ــســوؤون  وزارة  مــع 
خرباتها يف جمال العمل الجتماعي واأي�ساً مع 
العدل  وكــتــاب  الق�ساة  ؛لتدريب  الإمـــام  جامعة 
اجلامعة  اأكــادميــي  قبل  مــن  الــــوزارة  ومن�سوبي 
الــوزارة  واأن  الجتماعي،  املجال  يف  املتخ�س�سني 
نــظــمــت يف هـــــذا الـــ�ـــســـدد عــــــددا مــــن املــلــتــقــيــات 
واملــــوؤمتــــرات الــدولــيــة لــال�ــســتــفــادة مـــن خـــربات 

الدول املتقدمة .
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افـــتـــتـــح مــــعــــايل وزيـــــــر الـــعـــدل 
الـــدكـــتـــور حمــمــد بـــن عــبــدالــكــرمي 
 1433 الآخــر  ربيع   17 يــوم  العي�سى 
ال�سرعية  الــدوائــر  جممع  مبنى  هـ 
بجازان وذلك يف اإطار م�سروع خادم 
عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
بـــن عــبــدالــعــزيــز لــتــطــويــر مــرفــق 

الق�ساء.
وكان يف ا�ستقباله مبقر جممع 
حماكم منطقة  رئـــيـــ�ـــس  املـــحـــاكـــم 
جازان ال�سيخ علي بن جده منقري 
ال�سيخ  اجلــزئــيــة  املحكمة  ورئــيــ�ــس 
وق�ساة  الــعــامــري  �سيبان  بــن  علي 

املحكمة .
واطــلــع مــعــالــيــه خـــالل اجلــولــة 
على اأرجاء املبنى املقام على م�ساحة 
املحكمة  وي�سم  مربع  مرت   14،500
وكتابتي  اجلزئية  واملحكمة  العامة 
مباين  ثالثة  من  ويتكون   ، العدل 
مكاتب   10 عــلــى  ا�ستملت  مت�سلة 
قـــ�ـــســـائـــيـــة يف املـــحـــكـــمـــة الـــعـــامـــة ، 
املحكمة  يف  قــ�ــســائــيــة  مــكــاتــب  و10 

على  املبنى  ي�ستمل  كما   ، اجلزئية 
الأولى  العدل  ثالثة مكاتب لكتابة 
وخــمــ�ــســة مـــكـــاتـــب لــكــتــابــة الـــعـــدل 
الــثــانــيــة ، مـــع وجـــــود الــعــديــد من 
التي  والأقــ�ــســام  امل�ساندة  اخلــدمــات 
اأق�سام احلا�سب  املجمع من  ي�سمها 
الآيل و�سحائف الدعوى والإحالت 
واإ�ــســالح ذات  الإداريـــة  والت�سالت 

البني وال�سجالت والأر�سيف.
عــقــب ذلـــك األــقــي مــعــايل وزيــر 
العدل كلمة نوه فيها بالدعم الكبري 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  مل�سروع 
املـــلـــك عــــبــــداهلل بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
لـــتـــطـــور مـــرفـــق الـــقـــ�ـــســـاء، و�ـــســـرح 
اإليها  و�سل  التي  املتقدمة  املراحل 
م�ستعر�سا   ، الطموح  امل�سروع  هــذا 
اإطار  يف  للمرفق  النوعية  النقالت 
النقلة  ومنها  الرائد،  امل�سروع  هذا 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي اأتــــاحــــت لــطــالــبــي 
وم�ستطلعي  الــعــدلــيــة  اخلـــدمـــات 
اأكــر  الــتــعــامــل مــع  الــعــديل  الأداء 
مــن مــائــة خــدمــة اإلــكــرتونــيــة على 

اجـــتـــمـــع �ـــســـاحـــب الـــ�ـــســـمـــو املـــلـــكـــي الأمـــــري 
منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  حممد 
جـــازان مبكتبه يف الإمــــارة يــوم 17 ربــيــع الآخــر 
1433هـــــــــ  مـــع مـــعـــايل وزيـــــر الـــعـــدل الــدكــتــور 
حمــمــد بـــن عــبــدالــكــرمي الــعــيــ�ــســى.وقــد رحــب 
�ــســمــوه مبــعــالــيــه يف بـــدايـــة الجـــتـــمـــاع، مــوؤكــدا 
املعايل  اأ�سحاب  بها  يقوم  التي  الزيارات  اأهمية 
الــــــــوزراء ملــخــتــلــف املــــرافــــق الــتــابــعــة لــــلــــوزارات 
ومراحل  الحتياجات  على  ميدانيا  والطـــالع 
 �ــســري الــعــمــل مبـــا يــحــقــق الـــفـــائـــدة لــلــجــمــيــع .
وقدم معايل وزير العدل خالل الجتماع عر�سا 
خــادم  م�سروع  عــن  جـــازان  منطقة  اأمـــري  ل�سمو 

الق�ساء  مــرفــق  لتطوير  ال�سريفني  احلــرمــني 
ومراحل التطور التي �سهدها امل�سروع اإلى جانب 
. احليوي  املرفق  هــذا  التطويرية يف   اخلطوات 
الــــعــــديــــد مــن  بـــحـــث  ومت خــــــالل الجــــتــــمــــاع 
ال�سرعية  املــحــاكــم  بعمل  املتعلقة  املــو�ــســوعــات 
الإجـــراءات  بت�سهيل  الكفيلة  وال�سبل  باملنطقة 

على املواطنني وتقدمي خدمات متميزة لهم .
اأمــري منطقة جــازان جهود وزارة  �سمو  وثمن 
بافتتاح  ، منوها  الق�ساء  العدل يف تطوير مرفق 
ال�سرعية  الـــدوائـــر  ملــجــمــع  الـــعـــدل  مــعــايل وزيــــر 
اأبناء  اأن ي�سهم بدوره يف خدمة  باملنطقة، متمنيا 

املنطقة .

�شمو اأمري منطقة جازان يجتمع بوزير العدل

افتتاح مبنى جممع الدوائر ال�شرعية بجازان
على م�شاحة 14,500 مرت مربع

بوابة الوزارة ، بعدما كانت يف بحر 
يــدل على  ما  وهــو  ال�سبعني خدمة 

حجم امل�سارعة يف الأداء التقني.
امل�سروع  اإلــى  معاليه  اأ�ــســار  كما 
الــكــبــري حلــو�ــســبــة اأكـــــر مـــن 400 
مــــرفــــق عــــــديل واإعـــــــــــادة هــنــد�ــســة 
حتــتــل  اأن  مــتــوقــعــا   ، اإجــــراءاتــــهــــا 
اخلــدمــات الإلــكــرتونــيــة يف الـــوزارة 
توظيف  يف  متفوقاً  عاملياً  م�ستوى 
ذلك  تبا�سري  بـــداأت  وقــد  التقنية، 
مبوا�سلة ح�سول اململكة ممثلة يف 
وزارة العدل على املركز الأول عاملياً 
يف �ــســرعــة نــقــل املــلــكــيــة الــعــقــاريــة ، 
وكذلك ح�سول الوزارة على تنويه 
واإ�ـــســـادة مــراكــز وهــيــئــات ونــقــابــات 
باأداء  العامل  حقوقية على م�ستوى 
اهلل  من  ما  �سياق  يف  اململكة  عدالة 
به عليها من حتكيم ال�سرع احلنيف 
، وا�ــســطــالع كــفــاءاتــهــا الــ�ــســرعــيــة 
وجه  اأكــمــل  على  الــعــديل  بواجبهم 
الأداء  تـــطـــويـــر  عـــلـــى  وحـــر�ـــســـهـــم 

وامل�سارعة فيه.


