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ال�شي��د الرئي���ص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، 

ال�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، 

اأ�صرة الإعالم وال�صحافة ، 

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف، 

زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته. 

ب��ودي اأن اأرحب باجلمي��ع، واأمتنى لهم احل�ص��ور املوفق، 

وال�صك��ر موجه لكل م��ن ح�صر معنا؛ وكما ج��رت العادة 

يف مثل ه��ذه املنا�صبات، اإ�صمحوا يل باإلقاء بع�س الكلمات 

ذات ال�صلة بها، وفيها اأقول:

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، 

ال�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، 

اأ�صرة الإعالم وال�صحافة ، 

ال�صيدات وال�صادة، 

زميالتي، زمالئي،

بودي يف البداية اأن اأرح��ب بكافة �صيوفنا الكرام الذين 

�صرف��وا هيئتنا باحل�صور وامل�صاركة يف ه��ذه املنا�صبة الربملانية 

اخلا�صة، وللجمي��ع اأقول باأننا مرتاحون غاي��ة الرتياح لهذا 

احل�صور ولهذه امل�صاركة.

نلتق��ي كالع��ادة يف هذا املوع��د، موعد اختت��ام الدورة 

اخلريفي��ة العادية، وكالعادة املنا�صبة ت�صكل الفر�صة املواتية 

التي تعطينا الإطار واملنا�صبة لكي نتوىل اأمامكم ا�صتعرا�س 

اجلهد ال��ذي بذل خالل الدورة وتقييم احل�صيلة التي مًعا 

حققناه��ا، �صواء على �صعيد العم��ل الت�صريعي اأو الرقابي          

اأو الربمل��اين.

منا�صبة اختتام الدورة تعطينا كذلك الإطار واملنا�صبة التي 

م��ن خاللها نطرح بع�س الأف��كار ونبدي بع�س املالحظات 

ح��ول ما يج��ري حولن��ا وح��ول واق��ع بالدن��ا ال�صيا�صي، 

حم�شر اجلل�شة العلنية الرابعة والع�شرين

املنعقدة يوم الأحد 02 ربيع الثاين 1435

املوافق 02  فيفري 2014

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

املدعوون احلا�شرون:

- ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛

- ال�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�شة على ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة اخلام�شة �شباحا
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القت�صادي والجتماعي ب�صفة عامة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ين��درج اجلهد ال��ذي بذله اأع�صاء جمل���س الأمة خالل 

الفرتة �صم��ن �صياق العمل العادي الذي م��ا فتئت هيئتنا 

تق��وم به منذ �صتة ع�صر عام��ا من ن�صاأته��ا وممار�صتها لدورها 

املكر�س وتفاعلها الأكيد مع حميطها، وتكيفها املح�صو�س مع 

التطورات التي تعرفها البالد عامة.

ورغم حداثة التجربة وق�صر املدة، فقد متكن جمل�س الأمة 

م��ن امل�صاهمة يف ترقي��ة الأداء الربملاين ويف اإث��راء املنظومة 

الت�صريعي��ة، وهو دعم ب�صكل حم�صو���س كذلك ال�صتقرار 

املوؤ�ص�صاتي يف بالدنا.

�صيداتي، �صادتي،

اأقول اإن الدورة اخلريفي��ة العادية التي ن�صرف اليوم على 

اختتامها، كانت اأكرث من عادية، وعلى اأكرث من �صعيد، فهي 

كانت كذل��ك على �صعيد عدد الن�صو���س امل�صادق عليها        

اأو عل��ى �صعيد م�صمون ه��ذه الن�صو���س وطبيعتها، الأمر 

الذي اأعطى عمل الدورة الأهمية واخل�صو�صية.

وهك��ذا فقد در�س و�ص��ادق اأع�صاء جمل���س الأمة على 

قان��ون املالي��ة ل�صن��ة 2014 ال��ذي اأت��ى ليرتج��م الإرادة 

ال�صيا�صي��ة للدول��ة يف تطوير البالد وموا�صل��ة تنفيذ برنامج 

ال�صي��د رئي�س اجلمهوري��ة ولتعزيز وترية التنمي��ة وم�صاعفة 

ع��دد امل�صاريع ال�صتثمارية، وا�صتكم��ال ال�صطر الأخري من 

الربنام��ج اخلما�صي امل�صطر للمرحلة، وهو الربنامج الذي فيه 

اأك��دت الدولة على عزمها على موا�صلة جهودها الرامية اإىل 

حت�صني ظروف معي�صة املواطن، ل�صيما يف جمالت ال�صكن، 

الت�صغيل وحماية القدرة ال�صرائية للمواطن.

وباعتب��ار اأن قانون املالية -كما �صب��ق اأن قلت يف منا�صبة 

�صابق��ة - يعد مبثاب��ة الك�صف الطبي للحال��ة ال�صحية لواقع 

البالد يف �صتى املجالت، فاإنني اأقول اليوم اإن جملة التدابري 

املالي��ة والت�صريعي��ة التي جاء بها هذا القان��ون من �صاأنها اأن 

توؤم��ن للحرك��ة التنموي��ة للب��الد حيويتها وتعطيه��ا الدفع 

النوعي املنتظر مب��ا ُتوفره من تداب��ري وت�صجيعات وحتفيزات 

كثرية �صتنعك�س اإيجابا على وترية التنمية وتعزز بالتايل من 

قدرة املواطن يف حت�صني م�صتواه املعي�صي.

اأما بالن�صبة لقانون �صبط امليزانية ل�صنة 2011، فقد �صادق 

اأع�ص��اء املجل���س عليه انطالقا من كونه يع��زز الدور الرقابي 

البعدي لع�صو الربملان ويو�صع من نطاق ال�صفافية يف الت�صيري 

فيما يتعلق بتنفيذ الربامج التنموية ومتابعة اأوجه اإنفاق املال 

العام.

بودي بهذه املنا�صبة اأن اأ�صجل كبري ارتياح اأع�صاء جمل�س 

الأمة كون قانون �صبط امليزانية اأ�صبح ياأتي الربملان وفًقا ملا هو 

مكر�س قانونًا وب�صفة منتظمة، الأمر الذي َيْلَقى كامل ر�صانا 

يف جمل�س الأمة.

غ��ري اأنني اأغتنم هذه ال�صانحة اأو هذه املنا�صبة، لأعرب عن 

الأمل يف اأن تعمل احلكومة اأو بالأحرى وزارة املالية م�صتقباًل 

على اإرفاق ن�س هذا القانون مبلخ�س عاك�س مل�صمونه؛ حتى 

ي�صهل على ع�صو الربملان التعاطي معه بي�صر. 

�صيداتي، �صادتي،

خالل ه��ذه الدورة اأي�صا ناق�س و�ص��ادق اأع�صاء جمل�س 

الأمة على القانون املتعلق مبهنة املحاماة؛ وكما تعلمون، فقد 

كان هذا القانون م�صجال يف الدورة الربيعية املا�صية، غري اأنه 

وبالنظر ل�صيق الفرتة التي كانت تف�صل ما بني موعد اإحالة 

م�ص��روع الن�س املذك��ور وموعد اختتام ال��دورة، وا�صتجابة 

لطلب جلن��ة ال�ص��وؤون القانونية والإدارية وحق��وق الإن�صان 

مبجل���س الأمة باإعطائها مزيًدا م��ن الوقت ق�صد اإيالء الن�س 

املذكور العناية املطلوبة، فقد وافق مكتب جمل�س الأمة على 

التاأجيل.

وهكذا، فقد جاءت م�صادق��ة اأع�صاء جمل�س الأمة خالل 

ه��ذه الدورة، على ه��ذا القانون لت�صد فراًغ��ا كان قائًما وهي 

جاءت لت�صهم يف حماية حقوق املواطن، ملا �صيوفره هذا القانون 

من و�صائل اإجرائية تعزز من دفاع املواطنني عن حقوقهم اأمام 

املحاكم، كون الدفاع ي�صكل الركيزة الأ�صا�صية التي لن تكون 

بدونها ل حماكمة عادل��ة ول عدالة من�صفة، عالوة عن كونه 

�صيكون اإ�صافة نوعية يف املنظومة الت�صريعية للبالد.

ويف اإطار دع��م احلريات الد�صتورية يف التعبري عن الراأي، 

�ص��ادق جمل���س الأم��ة عل��ى القان��ون املتعل��ق بال�صمعي 

الب�ص��ري، وه��و القان��ون الذي ظ��ل يرتقبه اجلمي��ع، �صواء 

كانوا م��ن اأ�صحاب مهنة ال�صمعي الب�صري اأو من املواطنني 

التواق��ني اإىل التعاط��ي م��ع و�صائ��ل اإع��الم مهني��ة تتمتع 

باحرتافية وا�صحة وتتبن��ى املو�صوعية يف املعاجلة واجلراأة يف 

الطرح، ومتكن املواطن من الإملام الكايف مبا يجري يف حميطه 

ويف اخلارج.

خالل الف��رتة �صادقت هيئتنا على قان��ون املناجم الذي 

ج��اء ل�صد ثغرات قانوني��ة كانت موج��ودة وليعيد النظر يف 
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مفه��وم ال�صتثمار يف حقل املناج��م، يف اإطار مقاربة تتالءم 

والتطورات احلديثة التي مت�س قطاع املناجم.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

تاأت��ي م�صادقة هيئتنا على القان��ون املعدل واملتمم لقانون 

العقوبات يف �صياق تكييف منظومتنا القانونية مع امل�صتجدات 

التي وّلدها تطور املجتمع يف بالدنا والعامل، وهي تاأتي متا�صًيا 

م��ع م�صمون التفاقات الدولية التي �صادقت عليها اجلزائر، 

ل�صيما يف جمال مكافح��ة الإرهاب ومكافحة اأنواع اجلرائم 

احلديثة التي بداأت تنت�صر ببالدنا اأي�صا يف ال�صنوات الأخرية 

لالأ�صف. 

كذلك وق�صد ترقية خدمات املرفق العام ومواكبة التطور 

احلا�صل يف جمال رقمنة الوثائق اخلا�صة بال�صفر، مبا ي�صتجيب 

لتو�صيات املنظم��ة العاملية للطريان امل��دين والتخفيف من 

الإج��راءات الإدارية، �ص��ادق جمل�س الأمة عل��ى القانون 

املتعلق ب�صندات وثائق ال�صفر.

زميالتي، زمالئي،

يف اجلان��ب الرقابي، عرف��ت الدورة تنظي��م هيئتنا لعدد 

هام م��ن اجلل�صات املخ�ص�ص��ة لطرح اأ�صئل��ة �صفوية عديدة 

ن��ت ال�صيدات  �صملت ج��ل القطاع��ات احلكومي��ة، وَمَكّ

وال�صادة اأع�صاء املجل�س من طرح ان�صغالتهم على م�صوؤويل 

القطاع��ات الوزاري��ة املختلف��ة والتعرف عل��ى كيفية تنفيذ 

امل�صاريع الإمنائية، ويف ذات الوقت نقل ان�صغالت املواطنني 

اإىل اجلهات املخت�صة يف الهيئ��ة التنفيذية، مثلما كانت لهم 

الفر�صة اأي�صا لتوجي��ه اأ�صئلة كتابية عديدة اأين تلقوا الردود 

حولها.

وخ��الل ال��دورة خ�ص���س جمل���س الأم��ة بالتن�صي��ق 

والتع��اون مع املجل�س ال�صعب��ي الوطني واجلهات املخت�صة 

�صم��ن الهيئة التنفيذية جزًءا هاًما م��ن ن�صاطاته، ملا اأ�صبح 

يطل��ق عليه بالدبلوما�صي��ة الربملانية، وكان��ت غاية جمل�س 

الأم��ة م��ن تنظيم هذا ال�ش��كل من اأ�ش��كال الن�شاط هي 

التعري��ف مبواق��ف اجلزائر من خمتل��ف الق�صاي��ا الوطنية 

والإقليمي��ة    والدولي��ة.

ويف كافة حتركاتنا كانت وفودن��ا ت�صعى ل�صرح �صيا�صات 

اجلزائ��ر يف خمتلف الق�صايا، وبالطبع فاإن غايتنا كانت ترمي 

اإىل التعري��ف باجله��د ال��ذي تبذله الدولة م��ن اأجل ترقية 

مواطنيه��ا وتاأم��ني �صب��ل العي�س الك��رمي لهم، كم��ا كانت 

تو�ص��ح لنظرائها مواقف اجلزائر من خمتلف الق�صايا العادلة 

املطروح��ة يف املنطق��ة والعامل، والتي تاأت��ي ق�صيتا فل�صطني 

وال�صحراء الغربية يف مقدمتها.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

لقد عودُت نف�ص��ي واإياكم، يف مثل ه��ذه املنا�صبات، اأن 

اأع��رج باحلدي��ث عن واقع الب��الد وتقدمي بع���س القراءات 

واإبداء بع���س املالحظات حول ما يجري حولنا يف خمتلف 

املج��الت، قناعة من��ي باأن هيئتنا معنية ب��كل ما يجري يف 

حميطه��ا من تغريات اأو اأحداث، وه��ي معنية كذلك بكل            

ما من �صاأنه اأن يحقق ال�صتقرار للبالد ويوفر الأمن والعي�س 

الك��رمي للمواطن، وهي معنية خا�ص��ة بكل ما يت�صل بتعزيز 

وتقوية �شروط املمار�شة الدميقراطية يف البالد.

يف هذا ال�صياق، فاإنن��ا نود اأن ن�صجل كبري ارتياحنا لكافة 

اجلهود التي ما فتئت احلكومة تقوم بها، من خالل متابعاتها 

امليدانية لتنفيذ امل�صاريع الإمنائية عرب وليات الوطن، ولتوطيد 

قنوات الت�صال واحلوار مع ممثلي خمتلف مكونات املجتمع 

والعمل على التكفل بان�صغالت املواطنني، كون هذا اجلهد 

ين��درج �صمن خمطط عمل احلكوم��ة لتنفيذ برنامج ال�صيد 

رئي�س اجلمهورية.

اإنن��ا به��ذه املنا�صبة نريد اأن نثمن كل م��ا مت جت�صيده على 

اأر���س الواق��ع، ل�صيما فيم��ا يتعل��ق بالهي��اكل القاعدية، 

واملن�صاآت ال�صكنية، واملرافق اخَلَدِمية واجلوارية، واملوؤ�ص�صات 

التعليمية واجلامعية.

كما نع��رب عن ارتياحنا للتدابري الت��ي اعتمدتها احلكومة 

بخ�صو�س ترقية ال�صتثمار وتطوير القدرات الإنتاجية وترقية 

املوؤ�ص�ص��ات ال�صغ��رية واملتو�صطة، ونبارك كاف��ة الإجراءات 

التحفيزي��ة الت��ي اأقرته��ا لتوجي��ه ال�صتثمار نح��و اجلنوب 

واله�صاب خا�صة، من خ��الل تخفي�س ال�صرائب وت�صهيل 

القرو���س املي�ص��رة، والتي تخ���س خمتلف برام��ج ت�صغيل 

ال�صباب على وجه اخل�صو�س.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن مثل هذه اخلط��وات �صت�صاهم يف خلق منا�صب �صغل 

وهي �صتقل�س من دون �صك من ن�صبة البطالة وحتقق التوازن 

التنموي بني خمتلف جهات الوطن.

يف ب��اب اآخر، ينبغ��ي التنويه باجلهد الرام��ي اإىل ع�صرنة 

الإدارة والتخفي��ف م��ن ثق��ل معامالتها، وتفعي��ل الإدارة 

الإلكرتوني��ة، واإ�ص��الح القط��اع امل��ايل، وحمارب��ة القطاع 

التجاري املوازي.
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اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ونح��ن اإذ نقدر كل هذه اجلهود، التي ت�صب كلها يف اإطار 

ترقية وحت�صني اإطار معي�صة املواطن، فاإننا يف ذات الوقت ندعو 

احلكوم��ة اإىل ب��ذل املزيد من اجلهد لو�صع ح��د للمعوقات 

التي لزال��ت توؤثر على وترية التنمية وعلى م�صداقية عمل 

الدولة، والتي ياأتي يف مقدمتها ظاهرة الف�صاد والبريوقراطية، 

واملح�صوبية، وا�صتغالل النفوذ.

�صيداتي، �صادتي،

وكما �صب��ق يل اأن قلت من على هذا امل��كان: اأن الواقع 

امللمو�س هو خري �صاهد على ما يجري يف البالد، واأن اجلزائر 

- رغ��م خطب ال�ص��وؤم التي يلوح بها البع���س - فهي بخري 

وهي اآمنة وم�صتق��رة وهي كذلك لأن موؤ�صراتها القت�صادية 

اإيجابية، وهي كذلك بف�صل ال�صيا�صة احلكيمة التي انتهجها 

ال�صيد رئي�س اجلمهوري��ة؛ اجلزائر بخري كذلك بف�صل يقظة 

اأبنائه��ا الذين كانوا با�صتمرار َواع��ني بواقع التحديات التي 

تواجه بالدهم وُمْدِركنَي خا�صة حلقيقة م�صاعفات التطورات 

التي جتري يف منطقتهم.

واإن هذا الوع��ي وذلك الإدراك م�صاًفا لهما كل ما حتقق 

م��ن اإجنازات يف خمتلف امليادين ا�صتف��اد منها الأغلبية من 

اأبناء �صعبه��ا، هو الذي جّنب اجلزائر يف كل مرة من الوقوع 

يف اله��زات التي م��ن �صاأنه��ا الإ�ص��رار با�صتقرارها ووحدة 

�صعبها.

ولكننا نود اأن نوؤكد م��ع ذلك على �صرورة ال�صتمرار يف 

تقوي��ة اليقظة وبذل اجلهد ل�صيانة وح��دة ال�صعب واحلفاظ 

عل��ى الن�صجام الجتماع��ي والدفاع ع��ن املكا�صب التي 

حققته��ا الب��الد يف خمتلف املجالت، وندع��و لكي يعمل 

اجلميع على تعزيز ال�صتقرار وتقوية اأركان الدولة.

اإنن��ا باملنا�صبة نري��د اأن ن�صيد بكافة اجله��ود التي يبذلها 

اخلريون م��ن اأبناء اجلزائر من اأجل اإع��ادة الأو�صاع حلالتها 

الطبيعية يف ولية غرداية، وندعو الأطراف املعنية اإىل اعتماد 

احل��وار حل��ل امل�صاكل لدى ب��روز التوت��رات الظرفية وكلما 

رت الأج��واء بني الأفراد اأو اجلماع��ات، والأخذ بعني  َتَعَكّ

العتبار امل�صلحة العليا للبالد قبل اأي م�صلحة اأخرى. 

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

وبالع��ودة اإىل مو�صوع النتائ��ج املحققة، فاإنن��ا نقول:  اإن 

الفه��م اخلاطئ الذي يح��اول البع�س طرح��ه للتعتيم على 

نتيج��ة اجله��د التنموي املب��ذول، ل تع��دو اأن تكون �صوى 

حماولة يائ�صة لطم�س معامل الواق��ع امللمو�س لتغليط الراأي 

العام بحقيقة الأمور.

اإنن��ا اإذ نق��ول بهذا ال��كالم فمن باب تذك��ري اأ�صحاب 

الطروح��ات ال�صوداوية وندعوه��م اإىل �صرورة التحلي باحلد 

الأدنى من املو�صوعية عند اإ�صدار الأحكام اأو لدى التعاطي 

مع الوقائع والأرقام.

زميالتي، زمالئي،

بق��در ما ت�صكل �صنة 2014 ح��ًدا فا�صال بني نهاية خطة 

اقت�صادي��ة وبداية اأخ��رى، فاإنها من جانبه��ا ال�صيا�صي متثل 

نهاي��ة عهدة رئا�صي��ة واقرتاب اأخ��رى؛ ومن هنا، ف��اإن اأهم                        

م��ا ميز ف��رتة انعق��اد ال��دورة، هو ا�صتدع��اء ال�صي��د رئي�س 

اجلمهوري��ة للهيئة الناخبة لختي��ار رئي�س اجلمهورية للفرتة 

القادمة، وهي الفرتة التي �صيكون اجلزائريون فيها على موعد 

مع التاريخ لت�صطري معامل طريقهم نحو امل�صتقبل واختيار من 

�صيتوىل قيادة بالدهم لل�صنوات اخلم�س القادمة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ل �ص��ك اأن كل واحد منكم �صيخو�س حملته النتخابية 

ل�صالح املر�صح الذي يدعمه اأو الربنامج الذي ي�صاير قناعاته، 

وهذا ما تقت�صيه اأبجدي��ات املمار�صة الدميقراطية، غري اأن ما 

ينبغي الدعوة له يف هذه املنا�صبة، هو اأن يعمل اجلميع وكل 

واحد منك��م على اإجناح ه��ذا ال�صتحق��اق املواطني الهام 

واأن يحر���س عل��ى اأن يت��م ذلك يف كنف اله��دوء والأمن 

والطماأنين��ة، واأن يعم��ل اأي�صا على اإقن��اع ال�صعب ب�صرورة 

امل�صاركة يف هذا ال�صتحقاق الكبري واملوعد الهام.

ذل��ك اأن امل�صاركة يف النتخابات تعترب حًقا لكل مواطن 

ولكنها -اأخالقًيا - تعد واجًبا مواطنًيا اأي�صا، لأن التفريط يف 

ا�صتعمال هذا احلق قد يحمل يف طياته عواقب غري حميدة، 

ولعل جترب��ة بداية الت�صعينيات لي�صت ببعي��دة عن اأذهاننا، 

ل��ذا فاإنن��ا ناأمل لال�صتحق��اق القادم اأن يك��ون منا�صبة جد 

مواتية مل�صاركة �صعبية وا�صعة لختيار من يقود البالد واأي�ًصا 

لتكري�س املمار�صة الدميقراطية فيها.

لكن م��ا يدعونا اإىل الرتي��اح هذه املرة ه��و اأن املمار�صة 

الدميقراطي��ة مل تعد جمرد �صعار بقدر ما هي اأ�صحت حقيقة 

ملمو�ص��ة عل��ى �صعيد الواق��ع املعي�س وهي توؤك��د فعال اأن 

ال�صعب ه��و م�صدر كل ال�صلط��ات، خا�ص��ة واأن التعددية 

ال�صيا�صي��ة واحلزبية باتت هي الأخرى واقع��ا ملمو�صا ويتم 

التعاط��ي معها باعتباره��ا عامل ثراء وتن��وع يف البالد وهي 
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لي�صت عن�صر اختالف وفرقة.

واإن ما يدع��و اإىل الرتياح هذه املرة اأي�صا ويجعلنا نتفاءل 

خرًيا كذلك  هو احل�صور الكبري لالأحزاب ال�صيا�صية العديدة 

الت��ي ناأمل منه��ا اأن تتحرك جدي��ا يف ال�صاح��ة ال�صيا�صية 

وحتفز املواطن على الذه��اب اإىل �صناديق القرتاع، كما اأن 

ال�صلط��ات العمومية التي متر�صت عل��ى تنظيم النتخابات 

املحلي��ة منها والوطني��ة، مطالبة هي الأخرى ب��اأن توفر كافة 

ال�ش��روط امل�شجع��ة عل��ى تاأدية ه��ذا الواج��ب النتخابي 

املواطني.

ويف الأخ��ري ب��ودي اأن اأتوجه بال�صك��ر للجميع على كل          

م��ا قام به الأخ��وات والإخوة يف املجل���س من جهد وعمل 

خالل ال��دورة واأ�صكر ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء احلكومة 

على تعاونهم مع هيئتنا و�صكرا للجميع واإىل اللقاء يف الدورة 

الربيعية القادمة.

�صكرا لكم على كرم الإ�صغاء؛ والآن اأدعوكم اإىل ال�صتماع 

اإىل مرا�صيم الختتام.

مرا�شيم الختتام :

- تالوة �صورة الفاحتة؛

- عزف الن�صيد الوطني.

)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص: اإذن طبقا لأحكام: 

- الفقرة الأوىل من املادة )118( من الد�صتور؛ 

- وامل��ادة )05( م��ن القان��ون الع�ص��وي رق��م 99 – 02، 

ال��ذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهم��ا وبني احلكومة؛ 

اأعلن ر�صميا عن اختتام دورة اخلريف العادية ل�صنة 2013، يف 

جمل�س الأمة.

 �صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة الأربعني �شباحا
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