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 ال�س��يد الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

عم��ال باأح��كام الفق��رة الأوىل م��ن امل��ادة )118( من 
الد�صتور؛ واملادة )05( من القانون الع�صوي رقم 99 �� 02، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة؛ 
اأدعوك��م لال�صتم��اع اإىل مرا�صي��م افتتاح ال��دورة اخلريفية 

العادية ل�صنة 2014.

مرا�سيم الفتتاح: 
- تالوة �صورة الفاحتة؛  

- عزف الن�صيد الوطني.  
)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص:  �صكرا؛ وبهذا اأعلن ر�صميا عن افتتاح 
الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2014 يف جمل�س الأمة.

وكم��ا ج��رت ب��ه الع��ادة، اأ�صت�صمحك��م لإلق��اء بع�س 

الكلمات ذات ال�صلة باملنا�صبة، وفيها اأقول:
ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صي��د وزير الدولة، وزير الداخلي��ة واجلماعات املحلية، 
ممث��ال لل�صيد الوزير الأول الذي ه��و يف مهمة ر�صمية خارج 

البالد،
 ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

 ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني،
 ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا،

 ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة،
 اأ�صرة ال�صحافة والإعالم،

 ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،
 زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

الواجب يقت�صينا بداية الرتحيب ب�صيوفنا الكرام الذين 
اأبوا اإّل اأن ي�صاركونا املنا�صبة.

لقاوؤنا الي��وم واإن كان اجلانب املُنا�صباتي يربز فيه وا�صًحا 

 حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل
املنعقدة يوم الثالثاء 07 ذو القعدة 1435

املوافق 02 �سبتمرب 2014 

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

املدعوون احلا�سرون:
- ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛  

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية، ممثال لل�صيد الوزير الأول؛  
- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛  

- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني؛  
- ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛  

- ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة.  

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة اخلام�سة ع�سرة �سباحا
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اإل اأن املوعد كالعادة ُيتيح لنا الفر�صة لكي نطلعكم مبا ينتظرنا 
من اأ�صغال، ونعرّب اأمامكم عن مواقف تتعلق بتطورات جتري 

يف �صاحتنا الوطنية.
وخالًفا لدورة الربيع ال�صابقة التي كان اجلانب ال�صيا�صي 
غالًبا فيها، فاإن دورة اخلريف احلالية مر�ص��حة لأن تكون ثرية 

يف فحواها الت�صريعي وكثيفة يف اأداءاتها الربملانية.
وهكذا، وكم��ا تبينه املعطيات املتوف��رة حتى الآن ميكن 
القول اإن هناك قرابة الع�ص��رين م�ص��روعا؛ منها الآن �ص��بعة 
ع�ص��ر م�ص��روعا موجودا لدينا، اأو �ص��يقدم لنا، واحتمال اأن 
ت�ص��اف م�صاري��ع اأخرى اإىل ج��دول اأعمالن��ا، وندرجها يف 

حينها ونحدد املوقف منها.
م�صاري��ع القوان��ني املربجم��ة، م��ن املتوقع له��ا اأن تعالج 
موا�صيع عديدة ومتنوعة، تتعلق بقطاعات:  املالية، العدالة، 
العم��ل وال�صم��ان الجتماعي، النق��ل، التج��ارة، ال�صيد 

البحري والثقافة... اإلخ.
وهكذا، وكما تكر�صه التقالي��د املرعية �صمن موؤ�ص�صتنا، 
ب��ل اأقول يف ج��ل برملان��ات العامل، ف��اإن ال��دورة اخلريفية 
�صتت��وىل بالدرا�صة وحتديد املوقف من قان��ون املالية العادي 
ل�صنة 2015، وهو القانون الذي يتوىل عادة معاجلة الو�صعية 
القت�صادي��ة واملالية للدولة بالن�صبة لل�صنة القادمة، ويف هذه 
املرة حتديًدا �صيمهد القان��ون املذكور الطريق اأمام النطالقة 
احلقيقي��ة للمخطط اخلما�صي الذي يرتج��م مالًيا الأهداف 
الطموح��ة الت��ي ت�صمنها برنام��ج ال�صيد رئي���س اجلمهورية 
وخمط��ط عمل ال�صيد الوزي��ر الأول امل�صادق عليه من قبل 

هيئتنا.
�ص��وف ياأتي م�صروع قان��ون املالية لهذه ال�صن��ة - تاأكيًدا  - 
لر�ص��م اخلط��وط العري�صة خلط��ة ت�صي��ر الب��الد باأبعادها 
القت�صادية والجتماعية والإدارية خالل ال�صنة املقبلة كونه 
�صياأت��ي باأحكام من �صاأنه��ا اأن ُتَدّعم النم��و وُت�صجع فر�س 
ال�صتثم��ار وتقوي الإنت��اج الوطني وتدع��م م�صاريع البنية 

التحتية املربجمة وتقل�س من معدلت البطالة.
كم��ا ُينتظر من قانون املالي��ة ل�صنة 2015 اأن ي�صع تدابر 
جدي��دة من �صاأنه��ا اأن حُتَ�ّصن من م�صت��وى معي�صة املواطن 

وُت�صاهم يف الرفع من قدرته ال�صرائية.
له��ذه العتبارات ولغرها، فاإن عر���س قانون املالية اأمام 
الربملان هذه ال�صنة من �صاأن��ه اأن ير�صح نقا�س الدورة �صمن 
الهيئ��ة لأن يكون حي��اً، وحوار اأع�صائه م��ع احلكومة مفيًدا 

وفي��ه �صوف ي�صع��ى كل طرف اإىل الدفاع ع��ن وجهة نظره 
وتربير موقفه من خمتلف الق�صايا املطروحة فيه.

الهيئ��ة التنفيذي��ة �صتعمل على تو�صي��ح موقفها وتقدمي 
املربرات التي اأدت بها اإىل اعتماد خياراتها واأع�صاء الربملان 
�صي�صعون من جهتهم اإىل التعبر عن وجهات نظرهم وينقلون 
حقيقة الأو�صاع كما يلم�صونها من خالل معاي�صتهم للواقع 

اليومي الذي يحيونه ويحياه املواطن.
اإىل جانب قانون املالي��ة ل�صنة 2015، �صتعر�س احلكومة 
عل��ى الربمل��ان م�صروع قانون �صب��ط امليزاني��ة ل�صنة 2012، 
وه��و القانون الذي �صيكون - وفق��ا مل�صمون املادة 160 من 
الد�صت��ور - وثيق��ة ترتج��م واحًدا م��ن اأهم قواع��د العمل 
��ِة على عمل  الربمل��اين يف جم��ال الرقاب��ة الربملاني��ة اْلَبْعَديَّ

احلكومة.
ع��الوة عن هذي��ن الن�صني، �ص��وف يتعزز قط��اع املالية 
بقانون يتعل��ق بقطاع اجلمارك، وهو قانون م��ن �صاأنه اإدخال 
تعدي��الت عل��ى القانون ال�ص��اري املفعول ويدخ��ل املرونة 
املطلوبة عل��ى قطاع التجارة العابرة للح��دود وُيعطي من ثم 

مزيًدا من النجاعة على اأ�صاليب حماربة اجلرمية اجلمركية.
م�ص��روع قانون اإن�صاء �صندوق النفق��ة اخلا�س باملطلقات 
احلا�صن��ات لالأطف��ال الق�ص��ر، ال��ذي كان ال�صي��د رئي�س 
اجلمهورية قد وعد به مبنا�صبة الحتفال باليوم العاملي للمراأة 

�صيربمج هو الآخر يف هذه الدورة.
ومثلما ج��اء قانون اإن�صاء �صن��دوق النفقة حلماية الق�صر 
وتوف��ر ظ��روف العي�س الك��رمي لهم، ف��اإن القان��ون املتعلق 
بحماية الطفل �صيكون - تاأكيًدا - اإطاًرا قانونًيا اآخر من �صاأنه 
اأن ي�صدَّ فراًغا ت�صريعًيا قائًما يف جمال حماية الطفولة، وي�صع 
ه��ذه ال�صريح��ة الجتماعية يف مناأى م��ن الأخطار املعنوية 
واجل�صدية التي تتهددها، خا�صة مع تنامي ظاهرة الختطاف 

وا�صتغالل الأطفال، وحمايتهم من الت�صول.
اأم��ا م�ص��روع القانون املع��دل واملتمم لقان��ون العقوبات 
ف�صياأت��ي للت�ص��دي ل��كل اأ�ص��كال العن��ف �ص��د امل��راأة 
وللتهديدات وال�صغوطات التي متار�س عليها، خا�صة يف بيت 
الزوجية، وكذا حمايتها من اأي حتر�س ميكن اأن تتعر�س له.

��ن م�صروع  ودائم��ا يف اإط��ار الت�ص��دي للجرمي��ة، �صيمكِّ
القان���ون املتعلق مبكافح��ة التهري�ب اأع�ص��اء جمل�س الأمة 
م��ن حتديد املوق��ف من مو�ص��وع ظاه��رة التهري��ب الذي 
اأ�صبح يتزاي��د - لالأ�صف - خطره ب�صكل كبر، بحيث راح 
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ي�صتن��زف ن�صبة عالية م��ن مقدرات وم��وارد اخلزينة العامة 
لدولتن��ا،  ناهيك عّما تلحقه املخ��درات الوافدة من اخلارج 
من م�ص��ار وما ت�صكله م��ن خماطر حقيقي��ة على جمتمعنا 

و�صبابنا و�صالمتهم البدنية ب�صكل خا�س.
وب�ص��اأن املو�ص��وع املتعل��ق بع�صرنة العدالة ف��اإن جدول 
اأعمال الدورة �صوف يويل املو�صوع عناية خا�صة، كونه يعالج 
م�صروع قانون يرمي اإىل متكني الوزارة من اعتماد طرق عمل 
حديث��ة يف الت�صير الق�صائ��ي والإداري من �صاأنه اأن يدخل 
املرون��ة والنجاعة يف اإجراءات التقا�ص��ي ويف تقلي�س اآجال 

الف�صل يف امللفات املطروحة اأمام املحاكم.
ويندرج يف �صياق هذا التحديث، م�صروع القانون املتعلق 
بالت�صديق والتوقيع الإلكرتوين الذي يهدف اإىل ال�صتفادة 
م��ن التكنولوجي��ات  احلديث��ة يف تطوي��ر الأداء الإداري 
وحت�صني مناخ الثقة بني املتعاملني القت�صاديني، واإىل حماية 
التب��ادلت والتعامالت التجارية عل��ى ال�صبكة الرقمية من 

اأي خماطر. 
اأثن��اء هذه ال��دورة �صتتع��زز الرت�صانة القانوني��ة اخلا�صة 
بقط��اع العدالة بقان��ون جديد �صيتوىل تنظي��م مهنة حمافظ 
البيع باملزايدة، الذي ياأتي بدوره ِلَتْقِننِي جمالت عمل امِلَهن 
امل�صاعدة للعدالة، كاملحامي، املوثق، واملح�صر الق�صائي... اإلخ، 
و�صيتكفل ه��ذا القانون بالن�صغالت املهنية لهذه ال�صريحة 
اخلا�صة من م�صاعدي العدالة وي�صد من ثم الثغرات القانونية 

التي تكتنف ممار�صة املهنة يف العديد من الأوجه.
اأما ع��ن م�صروع القانون املعدل واملتم��م للقانون املتعلق 
بالتاأمين��ات الجتماعي��ة ف�ص��وف ياأتي بتعدي��الت قانونية 
جديدة من �صاأنها متكني املواطنني الذين يعملون اأو يدر�صون 
خارج الوط��ن، وكذا نوابنا املمثلني للجالية اجلزائرية املقيمة 
باخلارج م��ن ال�صتفادة من التغطية التاأميني��ة، متاًما كما هو 

الأمر بالن�صبة للمواطنني القاطنني داخل الوطن.
فيما يخ���س التعا�صدي��ات الجتماعي��ة ف�صوف يكون 
م�صروع القانون اخلا�س بها اإطاًرا قانونًيا جديًدا ي�صاعدها من 

ال�صتفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال التاأمني.
اأما م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون املحدد للقواعد 
العام��ة املتعلق��ة بالط��ران امل��دين ف�صياأتي ل�ص��د الثغرات 
القانونية املوجودة ويجعل القطاع يتدارك النقائ�س امل�صجلة 
وي�صاهم يف مواكبة التغ��رات القانونية التي يعرفها الطران 

املدين عرب العامل.

بخ�صو�س م�صروع القانون املتعلق باأن�صطة و�صوق الكتاب 
فم��ن �صاأنه اأن ي�صع الأط��ر القانونية التي متكن احلكومة من 
اتخ��اذ الإجراءات املالئمة لتوفر الكت��اب واإي�صاله للقارئ 
والرفع من م�صتوى املقروئية لدى املواطن، خا�صة بعد تنامي 

انت�صار التكنولوجيات الفرتا�صية.
قطاع ال�صيد البحري م��ن جانبه �صيحظى مب�صروع قانون 
متعلق برتبية املائيات اأين �صيتم مبوجبه اإدخال تدابر جديدة 
يف جمال تربي��ة املائيات، وحماية ثروتنا البحرية وا�صتغاللها 
ب�ص��كل عقالين من خ��الل اعتماد التكوي��ن املتخ�ص�س، 

لتنمية وتطوير هذا الن�صاط.
ويف مي��دان التجارة، فاإن التدابر املتعلقة بتنظيم التجارة 
اخلارجي��ة وبحماية اقت�صادنا الوطن��ي، التي جاء بها م�صروع 
القانون املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات ا�صتراد 
الب�صائ��ع وت�صديرها، فاإنها تندرج يف اإط��ار مطابقة منظومتنا 

الت�صريعية مع قواعد املنظمة العاملية للتجارة.
�صيداتي، �صادتي،

خ��الل ال��دورة �صيوا�صل جمل�س الأم��ة ن�صاطه الرقابي 
الع��ادي �صواء م��ن خالل تنظي��م جل�صات ط��رح الأ�صئلة 
ال�صفوي��ة، اأو من خ��الل جل�صات ال�صتم��اع التي تنظمها 
جلانه املختلف��ة حول الق�صايا التي ت�صغ��ل بال املواطن، بل 

اأقول بال الراأي العام الوطني.  
و�صيوا�صل املجل�س جهوده، مع املجل�س ال�صعبي الوطني 
والهيئات الوطنية الأخرى ذات ال�صلة يف اإطار الدبلوما�صية 
الربملاني��ة، يف امل�صارك��ة يف خمتل��ف التجمع��ات الربملانية 
الدولي��ة واجلهوية لإ�صماع �صوت اجلزائر واإظهار مواقفها من 

خمتلف ق�صايا ال�صاعة.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

لق��د �َصَعْي��ُت اإىل ا�صتعرا���س عناوين وجم��الت عمل 
الدورة الت��ي �صيبقى جدول اأعمالها مفتوًح��ا كما اأ�صلفت 
الذكر لت�صجي��ل م�صاريع قوانني اأخرى قد تقت�صي امل�صلحة 

اإدراجها.
واإْن ُكن��ُت قد اأتي��ت بتعداد العناوي��ن واملجالت التي 
تتكف��ل بها م�صاريع القوانني املذكورة فلكي اأُبنّي باأن الدورة 
�صتك��ون - تاأكي��ًدا - هامة وعل��ى كافة الأ�صع��دة ت�صريعا 

ون�صاطا برملانيا.
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اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
الدخ��ول ال�صيا�صي والجتماعي ال��ذي ت�صتعد البالد 
ل�صتقباله هذه الأيام �صيكون دخ��وًل عادًيا واإن بدا ظاهرًيا 

على غر ذلك كما حتاول بع�س اجلهات ت�صويره.
فالإجراءات املتخ��ذة اأو �صتتخذ من قبل احلكومة �صواء 
يف جم��ال توزي��ع ال�صكن اأو يف توف��ر ال�ص��روط ال�صرورية 
للدخ��ول الدرا�صي، اأو من خ��الل مراجعة املادة 87 مكرر، 
ناهيك عن ال�صروع يف امل�صاريع الطموحة والواعدة املربجمة، 
ُتعد كلها عوامل واإجراءات جتد ترحابًا وا�صًحا لدى ال�صرائح 
الجتماعية الوا�صعة، وهي من ثم �صتكون عوامل مهدئة من 
�صاأنها اأن توفر املن��اخ امل�صاعد لدخول اجتماعي ناأمل له اأن 
يك��ون عادًي��ا، لكن ه��ذا التوقع ل يعن��ي اأن كافة امل�صاكل 
املطروحة يف ال�صاحة قد ُذللت واأن كافة املطالب الجتماعية 
املرفوع��ة قد مت التج��اوب معها، فوترة التنمي��ة التي تعرفها 
الب��الد يف خمتلف املجالت وتفاوتها م��ن قطاع لآخر تولد 
يف بع�س الأحيان اختاللت ت�صتوجب العالج وتتطلب يف 
بع�س املرات الوقت الكايف لتحقيق التناغم املطلوب �صمن 

املجتمع.
لهذا فمن الطبيعي اأن تواج��ه بع�س القطاعات م�صاكل 

تتطلب الدرا�صة واحلوار والتفاهم بني املعنيني.
اإل اأن ثقتنا تبقى كب��رة بامل�صتقبل خا�صة واأن ال�صركاء 
الجتماعي��ني من نقابات وحركة جمعوية وحكومة ما فتئوا 
يع��ربون عن ا�صتعدادهم وح�صن نيتهم ملعاجلة هذه امل�صاكل 

من خالل احلوار، واإننا لذلك نبقى غر متخوفني.
يوؤكد هذه القناعة وه��ذا احلكم، اأن الثالثية قررت عقد 
اجتماعاته��ا خ��الل �صهر �صبتم��رب اجلاري، وفيه��ا �صتطرح 
للنقا���س كافة الق�صاي��ا العالقة اأو امل�صتج��دة، والأمل يبقى 

كبًرا يف اأن جتد كافة هذه امل�صاكل حلولها.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ُهن��اك مو�صوع بودي، اأخواتي اإخواين، اأَلَّ اأنهي كالمي 
دون اأن اأتعر���س ل��ه، اأََل وهو ظاهرة العن��ف وتزايد حجمه 
وتن��وع اأ�صكاله عرب كافة اأنحاء الوطن خالل الفرتة الأخرة 
بحيث اأ�صبح ي�صمل اأحياء مدننا ومالعبنا الريا�صية خا�صة.
اإنه��ا ظاه��رة مقلقة حًق��ا، ل ميكننا اأن نتجاه��ل م�صارها 

وتاأثرها على ان�صجام جمتمعنا.
اإنن��ا اإذ نتاأ�صف ل�صتفحال هذه الظاه��رة فاإننا ندعو كافة 
مكون��ات جمتمعن��ا للتجن��د ملحاربته��ا، ونطال��ب اجلهات 

املعنية قانونًا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية املنا�صبة ملعاقبة 
حمركيها وامل�صاركني فيها.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
لق��د جتاوزت هذه الظاه��رة حدوده��ا، واأ�صبحت تعطي 
- لالأ�ص��ف - �صورة م�صينة عن بالدن��ا وت�صوه �صمعة �صعبنا 
وتلحق امل�ص��رة بان�صجامنا الجتماعي، فلتتظافر كافة جهود 
ذوي النية احل�صنة ل�صتئ�صال هذه الظاهرة وو�صع حد لها.

اأيتها الأخوات، اأيها الإخوة،
دورتنا �صتكون مكثفة -كما لحظتم - ون�صاطها �صيكون 
قوًي��ا، م��ا اأدعوكم اإلي��ه هو احلر���س على احل�ص��ور الدائم 
وامل�صارك��ة القوية يف ن�صاطات الهيئ��ة اأثناء الفرتة؛ غر اأين 
اأنته��ز الفر�صة اأي�ص��ا لكي اأتوجه اإىل الهيئ��ات ذات ال�صلة 
بعمل ال��دورة لأن يحر�صوا عل��ى اإحالة م�صاري��ع القوانني 
املربجم��ة يف اآجالها املحددة حت��ى يت�صنى لأع�صاء جمل�س 

الأمة اإيالءها العناية املطلوبة لدى درا�صتها.
يف نهاية كلمتي اأود، �صيدات��ي �صادتي، اأن اأ�صكر ال�صيد 
رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني وال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 
مكتبه واأي�ص��ا ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�ص��اء احلكومة قطاًعا 

قطاًعا على ت�صريفهم هيئتنا وم�صاركتهم اإيانا املنا�صبة.
لك��م جميًعا اأتوجه بال�صكر والتقدير على كرم الإ�صغاء، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي�ص: اإذن، بهذا نكون قد اأمتمنا مرا�صيم افتتاح 
هذه ال��دورة، فن�صكركم جميعا عل��ى احل�صور، ونطلب من 
الزمي��الت والزم��الء اأع�صاء املجل�س ل��زوم اأماكنهم، حتى 
يت�صن��ى لنا توديع �صيوفن��ا الك��رام، و�صن�صتاأنف بعد ذلك 
اأ�صغالنا اخلا�ص��ة برتتيب اأمور البيت، وذلك بانتخاب نواب 
الرئي�س، وتن�صيب روؤ�صاء جلان املجل�س املختلفة؛ اإذن، �صكرا 

واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة
 والدقيقة اخلام�سة والأربعني �سباحا
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ال�س��يد الرئي���ص:  ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم، وال�صالة 
وال�صالم على اأر�صف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

اإذن، كم��ا اأ�صلفت الق��ول قبل قليل، ف��اإن هذه اجلل�صة 
داخلية، لرتتيب اأمور البيت، وقد قامت املجموعات الربملانية 
بعق��د �صل�صلة م��ن اللق��اءات والجتماعات م��ع اأع�صائها، 
ونظمت انتخابات على م�صتواها لختيار من ميثلها يف اأجهزة 
وهيئ��ات املجل�س؛ ه��ذا وقد وافتن��ا املجموع��ات الربملانية 
مبحا�ص��ر اجتماعاته��ا ولقاءاته��ا ونتائج تل��ك النتخابات، 
وعمال باأحكام املواد: 49، 50، 51 و52 من النظام الداخلي 
للمجل�س نقراأ عليكم القائم��ة الإ�صمية لروؤ�صاء املجموعات 

الربملانية، والكلمة لل�صيد مدير اجلل�صة، فليتف�صل.

ال�سيد حممد باركة )مدير اجلل�سة(:  �صكرا �صيدي الرئي�س.
القائمة الإ�صمية لروؤ�صاء املجموعات الربملانية:

- بالن�صبة للمجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي، )املعينني( 
فقد مت جتديد الثقة يف ال�صيد حممد بوخالفة.

- املجموعة الربملانية حلزب التجمع الوطني الدميقراطي، 
فقد مت تعيني ال�صيد خل�صر �صيدي عثمان.

- وبالن�صب��ة للمجموع��ة الربملانية حل��زب جبهة التحرير 
الوطني، فقد مت جتديد الثقة يف ال�صيد عبد القادر زحايل.

�صكرا �صيدي الرئي�س.
)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا؛ وبذلك نك��ون قد اأحطنا علما 
باأ�صم��اء روؤ�صاء املجموعات الربملاني��ة، ون�صكر من كان على 

راأ�صها من قبل، ونقدم التهنئة للجدد اأو للجدد القدامى.

ننتقل الآن اإىل املو�صوع امل��وايل، املتعلق بامل�صادقة على 
القائم��ة الإ�صمية لت�صكيل��ة مكتب جمل���س الأمة، وعمال 
باأحكام النظام الداخل��ي للمجل�س، ل�صيما املواد: 9، 10، 
و11 منه، فقد وافتنا املجموعات الربملانية مبحا�صر النتخابات 
التي تت�صم��ن اأ�صماء من ميثله��ا يف ع�صوية مكتب جمل�س 
الأمة عل��ى اأ�صا�س التمثي��ل العددي والن�صب��ي، والكلمة 

لل�صيد مدير اجلل�صة لقراءة اأ�صمائهم.

ال�سيد حممد باركة )مدير اجلل�سة(: �صكرا �صيدي الرئي�س.
- عل��ى م�صتوى املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي، فقد 
مت انتخاب ال�صيد احلاج العايب، وال�صيدة زهية بن عرو�س.

- بالن�صب��ة للمجموعة الربملانية حل��زب التجمع الوطني 
الدميقراط��ي، فقد مت انتخ��اب كل من ال�صي��د حممد لزهر 

�صحري وال�صيد جمال قيقان.
- بالن�صب��ة للمجموع��ة الربملاني��ة حلزب جبه��ة التحرير 
الوطني، فقد مت انتخاب ال�صي��د عبد القادر �صهلي؛ و�صكرا 

�صيدي الرئي�س.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا؛ اإذن طبقا لأحكام الفقرة الثانية 
من امل��ادة )11( من النظام الداخل��ي، اأعر�س عليكم هذه 

القائمة الإ�صمية للت�صويت:
- امل�صوتون بنعم ................................. �صكرا.
- امل�صوتون بال .................................. �صكرا.
- املمتنعون .................................. �صكرا.

)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا؛ واأعت��رب اأن ال�صيدات وال�صادة 

 حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية
املنعقدة يوم الثالثاء 07 ذو القعدة 1435 

املوافق 02 �سبتمرب 2014

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة  والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني �سباحا
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اأع�ص��اء املجل�س قد �صادقوا عل��ى القائمة الإ�صمية لأع�صاء 
مكت��ب جمل�س الأمة اجلدد، وب��ودي اأن اأوجه لهم التهنئة، 

واأطلب منهم اللتحاق باملن�صة، فليتف�صلوا.

)اإلتح��اق ال�س��يدة وال�س��ادة اأع�س��اء مكت��ب املجل���ص 
املنتخبني، باأماكنهم اإىل جانب ال�سيد الرئي�ص باملن�سة(

 )ت�سفيق(
ال�سيد الرئي�ص: بودي اأن اأنتهز هذه الفر�صة، لأهنئ ال�صيدة 
وال�صادة اأع�صاء املكتب على انتخابهم واختيارهم املزدوج من 
ط��رف عائالتهم ال�صيا�صية، ومن قبل جمل�س الأمة، وما اأمتناه، 
هو اأن يكون الأخت والإخوة الذين حازوا ثقتكم اأح�صن من 
ميثلكم يف مكتب املجل�س، لنتعاون واإياهم على العمل وجعل 

الهيئة توؤدي دورها كامال، بالتكامل والتعاون.
يف ال�صن��ة املقبلة، �صنكون مطالبني باأن نكون يف م�صتوى 
الثقة الت��ي و�صعت فين��ا، ونتمنى اأن يك��ون الن�صجام يف 
املجل���س فر�صة لكي نقدم اخلدم��ة لزمالئنا اأع�صاء املجل�س 

ومتثيله اأح�صن متثيل يف الداخل واخلارج.
بودي األ اأفوت الفر�ص��ة املتاحة يل، لكي اأقدم ال�صكر، 
كل ال�صك��ر، للزميلة والزمالء الذين عملوا طيلة �صنة كاملة 
اإىل جانب��ي، وقدموا امل�صاعدة والع��ون، وكانوا عن�صر تعاون 
وتكام��ل وان�صج��ام، فاأ�صكركم جزي��ل ال�صك��ر واأمتنى اأن 
ي�صتم��روا يف عملهم ويف اأداء عمل املجل���س وتطبيق قانونه 
ونظام��ه الداخل��ي، فاأ�صكركم اأخواتي اإخ��واين، القدامى، 

واأهنئ اجلدد على الثقة التي نالوها.
يف الأخر ، مل يبق لنا اإّل تن�صيب اللجان الدائمة للمجل�س، 
و�صنتوىل ذلك مبعية اأع�صاء مكتب املجل�س، و�صوف يكون ذلك 
بعد رفع اجلل�صة، حيث �صاألتقي بال�صيدة وال�صادة اأع�صاء املكتب 
ق�صد تن�صيبهم، ليتم بعد ذلك ال�صروع يف عملية تن�صيب اللجان 
الدائمة من قبل اأع�صاء املكتب ح�صب الرتتيبات املو�صوعة لهذا 

الغر�س؛ ف�صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة اخلام�سة
بعد منت�سف النهار



طبعت مبجل�س الأمة يوم الأحد 12 ذو القعدة 1435

املوافق 07 �سبتمرب 2014

ISSN 1112- 2587        ���    457-99 :رقم الإيداع القانوين

الإدارة والتحرير

جمل�س الأمة، 07 �سارع زيغود يو�سف

اجلزائر 16000

الهاتف: 73.59.00 )021(

الفاك�س: 74.60.34 )021(

رقم احل�ساب الربيدي اجلاري: 3220.16

ثمن الن�سخة الواحدة 

12 دج


