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حم�شر اجلل�شة العلنية التا�شعة ع�شرة
املنعقدة يوم الثالثاء 23 ربيع الثاين 1437

املوافق 2 فيفري 2016
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 والع�شرين �شباحا

ال�شي��د الرئي�ص: ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم وال�صللاة 
وال�صام على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صيدات وال�صادة �صيوف الهيئة - و�صوف 
اأعددهم لحقا - يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة امل�صاركة 

يف فعاليات اختتام دورة اخلريف العادية ل�صنة 2015.
وكمللا جرت العللادة والعللرف يف مثللل هذه املنا�صللبة، 
اأ�صت�صللمحكم لإلقاء بع�س الكلمات ذات ال�صلة بها، وفيها 

اأقول:
ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيد وزير الدولة، وزير ال�صوؤون اخلارجية، والتعاون الدويل، 

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 والإعام، 
ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف، 

زمياتي، زمائي،
ال�صللام عليكللم ورحمة اهلل تعاىل وبركاتلله، واأقول لكم 

مرحبا بكم يف هيئتنا.

�صيداتي، �صادتي،
بللودي يف البداية اأن اأرحب با�صللمكم بكافة ال�صلليوف 
الذين �صللرفونا باحل�صور يف هذه املنا�صللبة الد�صتورية الهامة، 
منا�صللبة الحتفللاء باختتام الللدورة اخلريفية العادية ل�صللنة 
2015 يف جمل�س الأمة، والتي تتم على وقع اأحداث وطنية 

بارزة وم�صتجدات عرفتها هيئتنا.
زمياتي، زمائي،

كما تعلمون، فاإن اأهم حدث وطني ميز هذه الدورة، كان 
قرار فخامة رئي�س اجلمهورية، اإحالة م�صروع تعديل الد�صتور 
على الربملان بغرفتيه، د�صتور اأتى بعد م�صاورات وا�صعة دامت 
لفرتة لي�صت بالق�صرية، وعرف حمطات حوار عديدة مكنت 
ال�صلليد رئي�س اجلمهورية من ت�صمني العديد من مقرتحاتها 

يف الوثيقة املقرتحة.
هكذا، وباإقدامه على طرح م�صروع الد�صتور على املراجعة 
يكون ال�صلليد رئي�س اجلمهورية قد ج�صللد وتوج اإ�صاحاته 
عملًيا باإ�صدار الد�صتور، ويكون بهذا املوقف قد بنينّ للقريب 
والبعيللد اأنه مل يقل كاًما لتبقى اأ�صللداوؤُه يف ال�صللماء بل 
هللو حقق اإجنللازا وجد ترجمته يف تلللك الوثيقة املرجع التي 
�صللتقدم اإىل الربملان والتللي اأتت بالواقع بعللد عمل دوؤوب 
ا�صللتمر طيلللة الفرتة املا�صللية، حيث عمل ال�صلليد الرئي�س 
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ب�صللرب وت�صللميم ومثابللرة اإىل اأن بلللغ الهدف، هللدف اإمتام 
املراجعة الد�صللتورية، واأدخل بذلك اجلزائر يف عهد جديد، 
عهد كانت تنتظره الأغلبيللة من اجلزائريني، عهد يقوم على 
قواعد بناء اأو بالأحرى ا�صللتكمال بناء الدولة احلديثة الذي 
�صيتيح املجال فيه اأمام ال�صلطات العمومية لتد�صني ور�صات 
�صيا�صللية وقانونية عديدة، اأين �صللنكون نحن اأع�صاء جمل�س 
الأمة مدعوين اإىل الإ�صهام يف درا�صتها وحتديد املوقف منها.
وهكذا �صللنكون، زمياتي زمائي، خللال هذه الدورة 
والللدورات القادمة، مطالبني بدرا�صللة وحتديللد املوقف من 
م�صاريع قوانني ع�صوية عديدة وقوانني عادية ح�صا�صة، بق�صد 
تكييفها مع املبادئ والأحكام الد�صللتورية امل�صللتحدثة التي 

�صتحملها الوثيقة القانونية ال�صامية للباد.
ونحللن يف ذلك مطالبون بدرا�صللتها واإثرائهللا، مبا يتاءم 
وطموحات ال�صللعب ويتناغم مع عملية التجديد والإ�صاح 
التي انتهجتهللا الباد، حتت قيادة ال�صلليد الرئي�س، بحكمة 
ورزانللة، اإ�صللاحات حققهللا بعيللًدا عللن كل مغامللرة غري 
حم�صللوبة العواقللب قد تف�صللي اإىل الفو�صللى اأو النحراف 
ك للوحدة الوطنية وان�صللجام املجتمع اجلزائري لو مل  املفللِكنّ

يتبع تلك املنهجية وذلك اخليار.
اأما احلدث الثاين الذي ميللز هذه الدورة، فهو انتخابات 
التجديللد الن�صللفي لرتكيبة جمل�للس الأمة، وهللو التجديد 
الذي �صكل حمطة جديدة يف حياة الهيئة يف اإطار موا�صلتها 

ملهمتها الت�صريعية والرقابية.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

الآن، وقد مت تن�صلليب اأع�صللاء جمل�س الأمة بت�صكيلتهم 
اجلديللدة، ومت اعتمللاد هياكللله ؛ بودي اأن اأعللرب عن كبري 
�صللعادتي بهللذه املنا�صللبة، واأن اأتقللدم مرة اأخللرى بتهايننّ 
اخلال�صللة للزميات والزماء اجلدد، الذين �صرفهم نظراوؤهم 
على م�صتوى دوائرهم النتخابية، مبنحهم ثقتهم لتمثيلهم يف 

هذه الهيئة الد�صتورية احل�صا�صة.
ونف�للس التهاين مو�صللولة للزميللات والزمللاء الذين 
اختارهم ال�صلليد رئي�س اجلمهورية وعينهم �صللمن ت�صكيلة 

املجل�س.
ولللن اأنهي كامي يف هللذا املجللال، دون تهنئة الزماء 
الذين حازوا على ثقة نظرائهم لتقلد م�صللوؤولية امل�صللاركة يف 

ت�صيري �صوؤون املجل�س �صمن مكتبه وجلانه الدائمة.
ال�صكر، كل ال�صكر، اأخ�س به روؤ�صاء املجموعات الربملانية 

الذين عملوا اإىل جانبي، خال املدة الأخرية، و�صللاعدوين 
على التو�صللل اإىل التفاق حول توزيع منا�صللب امل�صوؤولية 
�صمن هياكل املجل�س وتوزيع كل واحد منكم �صمن واحدة 

من جلان الهيئة.
كما جللرت العادة - �صلليداتي، �صللادتي - يف نهاية كل 
دورة، �صللاأغتنم ال�صللانحة لأعر�للس اأمامكم ح�صلليلة اجلهد 
الللذي بذله املجل�للس و�صللاهمت يف تقدميه الهيئة، �صللمن 
ال�صاحيات املخولة لها، يف جمال الت�صريع ويف اإطار العمل 
الربملللاين، ذلك اأن تزويد الباد بت�صللريع من�صللجم لتنظيم 
ومراقبللة خمتلف جوانب احليللاة يف كل امليادين، يقت�صللي 
عما موؤ�ص�صاتيا واإطارا وا�صعا من الت�صاور والتن�صيق واحلوار، 
ق�صللد جت�صلليد تطلعات واآمال اجلزائريات واجلزائريني، وهذا 

ماعمل يف اإطاره اجلميع خال الدورة.
وهكللذا فقللد در�س املجل�س و�صللادق علللى العديد من 
الن�صللو�س القانونية التي واإن كانت متوا�صعة عددًيا اإل اأنها 

كانت يف م�صمونها جد هامة.
ويتعلللق الأمر هنا بقانون املالية التكميلي ل�صللنة 2015  
الذي جاء لتح�صللني اإيرادات اخلزينللة العمومية، من خال 
اعتماد تدابري متكن من اعتماد ت�صلليري ر�صلليد ملوارد الدولة 

العامة.
ويف نف�س ال�صللياق، ناق�س اأع�صاء املجل�س و�صادقوا على 
قانون املالية ل�صللنة 2016 الذي جاء يف ظل ظرف اقت�صادي 
وطنللي ودويل، متيز بانخفا�س كبري يف الأ�صللعار الذي عرفته 
�صللوق النفط، مما ي�صتلزم ت�صيريا حذرا وعقانيا ملوارد الدولة 

املالية.
مللن جهللة اأخللرى، �صللادق جمل�للس الأمة علللى قانون 
العقوبللات املعللدل واملتمللم واملتعلق بحماية املللراأة من كل 
اأ�صللكال التعنيف والتهديللد والتحر�س، وهللو الن�س الذي 
ا�صللتقطب نقا�ًصا وا�صًعا داخل وخارج الهيئة، بل اأقول حتى 

ل قراءات وتاأويات خمتلفة. خارج الوطن، وُحمنّ
يف هذا ال�صللياق، بودي اليللوم اأن اأوؤكد اأن جمل�س الأمة 
مل ي�صع اإطاقا اإىل تعطيل الن�س املذكور، كما اأنه مل ير�صخ 
لأي �صغط من اأي طرف كان، بل هو  اأخذ  من الوقت 
مللا يكفيلله لإبداء الللراأي وحتديللد املوقف وال�صللتماع اإىل 

خمتلف الآراء والطروحات قبل اتخاذ القرار.
واإنها ل�صانحة اأغتنمها لأرد من على هذا املنرب على الذين 
اأعطوا اأحكاًما وتعاليق غري موؤ�ص�صللة عن طريقة عمل هيئتنا، 
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واأقول اإن جمل�س الأمة مل ميار�س يوًما �صلللطته الد�صتورية يف 
الت�صريع حتت الطلب اأو ال�صغط من اأي جهة كانت.

ودائما يف قطاع العدالة، در�س املجل�س و�صادق على م�صروع 
القانون املت�صللمن قانون الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم، 
والذي جاء يف �صللياق ا�صللتكمال اإ�صللاح العدالللة وحماية 
حقوق الإن�صان، ل�صيما ما تعلق منها ب�صمانات حماية حقوق 

املتهم وكذا حماية م�صريي املوؤ�ص�صات العمومية.
من جهة اأخرى، �صللادق جمل�س الأمة على ن�س القانون 
املعدل واملتمم لاأمر املتعلق بالقانون التجاري، الذي اقت�صته 
طبيعة التطور الذي يعرفه عامل الأعمال وال�صللركات ببادنا 

والذي يهدف اإىل ت�صهيل اإن�صاء ال�صركات التجارية.
فيما يخ�س قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، �صادق 
جمل�س الأمة على م�صللروع القانون التوجيهي حول البحث 
العلمللي والتطويللر التكنولوجللي، الللذي �صلليوفر للجامعة 
ن مللن ترقية البحث  اجلزائريللة الإطار القانللوين، الذي ميكنّ
العلمللي ويعطيه مكانته احلقيقيللة كباعث لكل تطور وتقدم 

يف املجتمع. 
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

عرفللت الدورة - كالعادة - ن�صللاًطا رقابًيللا ماألوًفا، حيث 
نظم املجل�س لهذه الغاية جل�صللات لطرح الأ�صللئلة ال�صفوية، 
وتوجيه عدد من الأ�صللئلة الكتابية خا�صة ببع�س القطاعات 

الوزارية.
وبالن�صللبة لتوا�صللل املجل�س وتفاعله مللع حميطه، عرف 
املقر - يف اإطللار الأبواب املفتوحة - زيارات لوفود من اأبنائنا 
التاميللذ، تعرفللوا مللن خالها علللى جمل�س الأمللة معلما 
وموؤ�ص�صة، وهو التقليد الذي داأب عليه املجل�س منذ اإن�صائه.
املجل�للس،  الربملانيللة، عمللل  الدبلوما�صللية  ويف جمللال 
بالتن�صلليق مع الهيئات الر�صللمية املعنية، ل�صلليما املجل�س 
ال�صللعبي الوطني، علللى التعريف مبواقف الدولللة اجلزائرية 
ب�صللاأن العديد من الق�صللايا الإقليمية والدولية، �صللواء من 
خال احل�صللور يف املنابر الربملانية الدولية واجلهوية اأو لدى 

ا�صتقباله للوفود الربملانية ال�صقيقة وال�صديقة الوافدة.
زمياتي، زمائي،

بالن�صللبة للم�صتقبل، م�صتقبل عمل الهيئة، بودي القول 
اإننا دخلنا الآن مرحلة جديدة، بل حا�صمة، يف حياة املجل�س 
والربملان ككل، �صللواء من حيث ال�صاحيات اأو من حيث 
طبيعة العاقة مع املوؤ�ص�صات الد�صتورية الأخرى، وهنا اأعني 

بعد امل�صللادقة على م�صمون الد�صللتور الذي �صيعر�س على 
برملاننا يف الأيام القادمة.

ويف اإطللار العمل الداخلللي لبيتنا، بيللت جمل�س الأمة، 
�صللنعمل بالتعاون مللع خمتلف العائات ال�صيا�صللية املمثلة 
بالهيئة، مبا من �صللاأنه اأن يرتقي بالأداء الت�صللريعي والربملاين 

ويحقق النجاعة يف العمل �صمن نطاقها.
بللودي اأن اأوؤكد يف هذه املنا�صللبة، اأن الهيئة �صللوف توفر 
اأجواء حرية التعبري وحترتم التمثيل ال�صيا�صي على اختاف 
األوانلله، وذلك بقطع النظر عن الوزن العددي لكل عائلة من 

العائات ال�صيا�صية.
و�صوف منكن املعار�صللة من القيام بدورها وفًقا لاأحكام 

التي جاءت بها الوثيقة ال�صامية للباد.
�صللوف نحر�س اأي�صا على العمل مع الهيئات الد�صتورية 
للباد ونكثف اجلهود مع املجل�س ال�صللعبي الوطني ونعطي 
النجاعة الازمة للتن�صلليق الربملاين مع احلكومة، من خال 
تكثيف وتنظيم العمل الت�صاوري ما بني الغرفتني وما بينهما 

وبني احلكومة.
ل  يف جمللال الأداء الربملاين �صللمن الهيئة، �صللوف نفِعنّ
الللدور الرقابي للمجل�س على عمللل احلكومة، ونعمل على 
توفللري م�صللتلزمات القيللام بالن�صللاطات الفكريللة والثقافية 

والأبواب املفتوحة.
واأنا اأتكلم عن التن�صلليق مع املجل�س ال�صللعبي الوطني، 
لللن يفوتني التنويلله بالعاقة التي با�صللتمرار ن�صللجناها مع 
هذه الهيئة ومع م�صللرييها، ون�صكر لهم جتاوبهم واإيانا يف كافة 
الق�صايا التي كانت تطرح علينا. التنويه وال�صكر ذاته نخ�س 

به الهيئة التنفيذية على جتاوبها امل�صتمر مع جمل�صنا.
لكن ما نطمح اإليه م�صللتقبًا هو - بالطبع - حت�صني طرق 

هذا التن�صيق وجعله اأكرث جناعة.
تلكللم هي بع�للس الأفكار التللي يقوم عليهللا تفكرينا يف 
كيفية بناء م�صتقبل اأدائنا الربملاين وتدعونا اإىل التاأكيد على 
�صرورة موا�صلللة العمل يف الجتاه الرامي اإىل تر�صيخ قواعد 
نظام برملاين حديث ومتفتح، نظام يت�صم بالنجاعة يف العمل 
ة الت�صللاور  وي�صللمن حرية التعبري ويحر�س على تعزيز �صللننّ
والتن�صلليق مع الهيئات واملوؤ�ص�صللات الد�صللتورية الأخرى 

للدولة.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

جرت العادة يف مثل هذه املنا�صللبة اأن اأ�صللمح لنف�صللي 
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-بعد اأخذ اإذنكللم- بالتعليق على بع�س ما يجري يف بادنا 
والعللامل، وهو التقليد الذي اأود تكري�صلله �صللمن هيئتنا، ملا 
اأرى فيه من فائدة، باعتبار هيئتنا منرًبا للراأي وف�صللاء للحوار 

واإطاًرا لتقدمي الراأي و�صماع الراأي املخالف.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

مير القت�صاد العاملي - كما تعلمون - مبرحلة جد حرجة، 
وهذه حقيقة، لكن هذا الأمر ل يعد بالأمر اجلديد.

مللا يقال عن الأزمة القت�صللادية يقال اأي�صللا عن تراجع 
الأ�صعار يف ال�صوق العاملية للنفط وهو الأمر يعد اأي�صا حقيقة.
لكللن احلقيقة الأخرى التي يجب التذكللري بها، هي اأن 
بادنا �صللبق لها اأن عرفت اأو�صاًعا �صعبة مماثلة، وهي متكنت 
مللن اجتيازها، لذا فاإننا نعتقد اليوم اأننا كما جتاوزنا باملا�صللي 
تلك الأو�صللاع فبمقدورنا اليللوم اأن نواجهها ونتغلب عليها، 
خا�صللة اأن الإمكانات التي تزخر بها اجلزائر واخلربة املتوفرة 
لدى اأبنائها واإطاراتها والوعي الكبري الذي يت�صلح به �صعبها، 
ن الباد - ول �صللك - من  كلهللا عوامل من �صللاأنها اأن مُتكنّ

جتاوزها.
اإننللا منطلقللني من هللذه النظرة وهللذا الفهم لاأو�صللاع 
لواقعنا الداخلي وللواقع الدويل، فاإننا نعتقد اأن النهج الذي 
تتبعلله احلكومة الآن واحلر�س الذي ُتبديه من اأجل التكفل 
باأولويات حاجيات املواطن، م�صللاًفا لها الكيفية التي تواجه 
بها امل�صللاكل وجتد حلولها، كلها عوامل توؤكد اأن الأو�صللاع 
يف اجلزائر ت�صللري يف الجتاه ال�صللحيح، ومما يدعم هذا التوجه 
خارجًيا هللو اأن مواقف العديد من الدول ذات الوزن والتي 
تتعامللل معهللا اجلزائللر اقت�صللادًيا ومالًيا وكذا ت�صللريحات 
املوؤ�ص�صللات املالية الدوليللة عن واقعنا القت�صللادي واملايل، 
لهللي كلها مواقف ترتجم التوجه العللام اخلارجي جتاه بلدنا، 
وهللو التوجه الذي يربر - من وجهة نظرنا - بقاء التعامل مع 
اجلزائر عادًيا وثقتهم يف اجلزائر ويف واقعها القت�صادي ثابًتا.

ما يوؤكد هذا الواقع على ال�صعيد الداخلي، هو اأنه وعلى 
الرغللم من الرتاجع امل�صللتمر لأ�صللعار النفط، فاإن امل�صللاريع 
الكربى متوا�صلللة والتحويات الجتماعية لفائدة ال�صرائح 
الجتماعيللة العري�صللة مللن اجلزائريني مل تلللغ ومل َتَتعطل 

وتريتها.
فهللذه هي احلقيقة القائمللة يف اجلزائر، ولي�س ثمة حقيقة 
اأخللرى غريها �صللوى خطللاب التهويل والتخويللف، الذي 
ن�صللمعه يف بع�س اخلطابات غري امل�صللوؤولة التي ت�صللدر عن 

بع�س الأ�صماء وبع�س اجلهات املعروف توجهها.
يف بللاب اآخر، لحظنا ولحظتم - ول �صللك - يف الأيام 
الأخرية اأن ترا�صللًقا كامًيللا كبرًيا قد َعَمنّ ال�صللاحة الوطنية 
حول ال�صللرد التاريخي لبع�للس الوقائع والذي ل يعدو - يف 
احلقيقة - اأن يكون �صوى فتح جرح عميق، كنا نعتقد اأنه قد 

اندمل.
واإذا كنا نحر�س على عدم اخلو�س يف الدواعي واخللفيات 
والنوايللا. )لأننا نعترب اأنه من حق اجلميع اإبداء الراأي وتقدمي 
ال�صللهادة على الوقائع التاريخية والأحداث الهامة يف م�صار 
الدولللة( اإل اأننللا يف الوقت نف�صلله نللرى اأن احلكمة يف مثل 
هذه احلالة تقت�صللي - خا�صة يف هذه املرحلة حتديًدا - نقول 

تقت�صي التحلي بواجب التحفظ.
واإننا منطلقللني من هذا الفهم لاأمللور، نعترب اأن احلقائق 
التاريخية ل ميكن اأن ُتتخذ ذريعة للت�صللخيم اأو التقليل من 
دور اأي كان يف مرحلة من مراحل التاريخ، لأن هذه احلقائق 
ل ميكللن اأن َتطم�صللها ت�صللريحاٌت وحتاليل لي�صللت موؤكدة 
�صللحتها، فهي -اأي احلقائق- اإن عاجًا اأو اآجًا �صتخ�صللع 
ملقاربات ومقارنات، من �صللاأنها اأن ت�صللع الأحللكام والآراء 
الذاتية يف ميزان الغربلة والتدقيق، و�صوًل اإىل اإقرار احلقائق 

البعيدة عن نزعة الأنا  واخلالية من روح الرنج�صية املَِعيبة.
اإن الإدلء ب�صهادات تاريخية من قبل �صانعيها لهو عمل 
حممود، اأما اأن تتحول تلك ال�صهادات اإىل مزايدات وت�صفية 
ح�صابات وترا�صقات، بع�صللها ل َيْنُجو منها حتى الأموات، 
فذلللك - ح�صللب راأينا - يجللب اأن يعتللرب اأمًرا مرفو�ًصللا، 
باعتباره �صهادات تبعث على اللتبا�س بني ال�صياغة ال�صاذة 
لأ�صللحابها والتاريخ ال�صللحيح بو�صللفه حقائق م�صتقرة عن 

املا�صي.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اليللوم ونحللن نختتللم دورة اخلريللف العادية وغللًدا يتم 
النطللاق يف التح�صللري لدورة الربملللان بغرفتيه جمتمعني؛ 
وهللذه احلركيللة يف العمل ال�صيا�صللي اإن دلت على �صلليء 
فاإنهللا تدل علىاحليوية التي تعرفها الباد، حتت قيادة فخامة 
الرئي�للس عبد العزيز بوتفليقة، وهللي تربهن كل يوم على اأن 
اجلزائر اختارت ال�صللري لاأمام ولن يوقفها يف م�صريتها اأحد، 
وهي �صتوا�صل �صللريها بقطع النظر عن ما يقوله هوؤلء 

اأو يدعيه اأولئك.
�صكًرا على كرم الإ�صغاء،
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وال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص: والآن اأدعوكم اإىل ال�صتماع اإىل مرا�صيم 
الختتام.

مرا�شيم الختتام:
- تاوة �صورة الفاحتة؛  

- عزف الن�صيد الوطني.  
 

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا؛ اإذن طبقا لأحكام:
- الفقرة الأوىل من املادة )118( من الد�صتور؛

- واملادة )05( من القانون الع�صوي رقم 99-02، الذي 
يحللدد تنظيم املجل�للس ال�صللعبي الوطني وجمل�للس الأمة، 
وعملهمللا، وكذا العاقات الوظيفيللة بينهما وبني احلكومة، 
اأعلن ر�صللميا عن اختتام دورة اخلريف العادية ل�صنة 2015 

يف جمل�س الأمة.
�صكرا لكم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا
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