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 السيد املستشار الدكتور حنفي جبايلشكر كلمــــة 
 رئيس جملس النواب

 بعد انتخابه رئيسًا للمجلس
 ـــــــــــــــ

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 األجالء، أعضاء اجمللس املوقر،الزميالت والزمالء 
يسععين هبذهععلمذاسبة أععأتذدمذدحضعع كذسبجععلاحلشذر ويععقذاس ععللذ اس ضعع يلذ  عع ذ

سً ذسب  سذاسةواب،ذالذفلقذيفذذسكذرعي ذنع ذ افعمذ نع ذا  عل ،ذان خ رلشذسيذرئي

ذف  كذهيذاس يبضلاطيتذاس يذح سشذر ين دذ جه تذاسةظل.

 اس للذنوصعو ذسونئئعيذاسعلي ذحوسعواذنسع وسيتذاس  سعتذاةجلائيعتذا  سع  ذ

 ا أ  ذةذف طبتذذدر نوبذ وتذا أ  ذذ اسلئيس ذا أ  ذةذفلي ةذاس ور شي،ذ اسوني ي 

ذحمس .

دمذدحوجهذر س بيتذسألأ  ذذاس ك ور/ذ  يذ أ اسين  ،ذذ-ر دئذذيذر ءذ-الذيفوحةي 

رئيسذاسب  سذخئ ذاسفصقذاس  ليينيذاسس رم،ذ س سع دةذاسةعوابذاسعلي ذرعلسواذنع ذ

أي دحهذكقذاس ه ذيفذظل فذغ يتذيفذاسصينورت،ذنلذه ذاسعوط ذ اج  ههع ذرةضعتذ ن ع  ذ

هوذفخ نعتذاسعلئيسذ أع اسف   ذاسسيسعي،ذرضي دةذه يشذخم صذ ار ذر رذن ذدرة ءذنصل،ذ

اسليذح ه ذسهذدفين سهذ   ذدر ذاسواق ،ذرامذدن ومذ  جهذرهذاسبلونت،ذ ح ر ذ بقذدرة ءذ

اسوط ذا رط  ذن  رينتذنأ شلةذيفذنواق ذاسينبقذاسبخ  فت،ذدثبلتذن عل   تذ بئقعتذ

يعتذحة لذاسخيل،ذ حأ لذربس ضأقذن لقذس بواطةي ،ذ هوذاسليذ ح ذكقذاسضعو ذاسوطة

حتتذشين ر ذي ذحتبقذاسسئ ذسبب ررتذاةره بذ اسضج ءذ  يه،ذ ي ذحأةعيذ حسع بلذيفذ

ذاسأة ءذحتتذ طأةذاسور ءذاسليذاج   ذاسين ملذك ه.
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ا رط  ذن ذرج  ذاسضواتذاسبس بتذ اس لطتذ خ سصذاة واهذ اس ض يلذس ه ائة ذ

هواذر ع   تذاسأواأقذ اسضج ءذ اسبواطةي ذاسبخ صي ذاسلي ذاأ  ه  ا،ذرين ذدمذ اج

الذنةس ذشه اءذاسواجبذن ذا طأ ءذخستذإره بذجملك،ذ    ذذكلذرطوالتذاس ه اء،ذ

 هي تذاس بليضذ اسين ن ي ذنينهعشذيفذنواجهعتذذسعكذاسورع ءذاس ينعي ،ذ سع ذنةسع ذنع ذ

ذفض ن هشذن ذجلاءذحف يه،ذ نبييذجيشذنصلذا ريضذس هودهشذيفذنل فب ه.

ا ف ضعق،ذدحضع كذرخع سصذاس عللذذ ر أبلشذمجيينً  ذهنعيئ ذ هنئئعيذاسةعواب

د ج ءذاهلي تذاسوطةيتذسئن خ ر ت،ذ نوجهذاس بيتذسل  ذاسونيقذاسض ضيذس ونئءذا  واءذ

اس  يقذرئيسذاهلي تذاسبس   ر/ذالشي ذإرعلاهيش،ذكعامذنوجعهذاس عللذسلجع  ذاسضعواتذ

 ج ءذاس ه تذ اهلي  تذاسضج ئيتذ نين  نيهشذاسلي ذرعلسواذكعقذاسبس بتذ اس لطتذ د

اس ه ذح  ذإمت كذكقذنلاحقذان خ بذجم سذاسةواب،ذر سلغشذن ذاسظل فذ اسصينور تذ

اس يذنلذه ذاسوط ذن ي تذذسكذاسور ء،ذ ش ركهشذيفذذسكذدرة ءذاسوط ذاسبخ صي ،ذح  ذ

رذنلشعبيهذرةواهعتذخلجتذن ع ئ ذاالن خ رع تذنينأعلةذ ع ذحليعتذاسبعواط ذيفذاخ يع 

 شف فيت،ذ إثلاًءذس يبضلاطيت،ذ إيلانً ذسة ذكةوابذاس ينبذرأل ذغ يتذجه ن ذس بضيمذآن  ذ

ذاسبواطةي ذيفذاس ةبيت،ذ ح أيتذنط سأهشذيفذحتسي ذأأقذنيني  هش.

 الزميالت والزمالء األعزاء،
إمذاسفصقذاس  ليينيذاس  ي ذاسليذنس ه هذاسيوك،ذي ضعيذ  ع ذ  حضةع ذرعلسكذكعقذ

نبضمذنينً ذن ذ ،ذر سأة ءذ   ذن ذدن ومذر ن ي هذهنئؤن ذد ج ءذاسفصقذاسس رم،ذح  ذجه ن

يصأواذإسيهذاسوط ذيفذهلمذاسبلح تذاسبهبتذاس يذح ه ذإصئح تذيفذمجي ذاسب ع الت،ذ

ذ نةه ذاسب   ذاس  ليينيذ اسلق ريذاسليذدأة مذإسية ذاس أ ور.

 ع ذنسع وسي لشذيفذجمع  ذذإمذد ركشذاسلق ريذ   ذد ام ذاسبلونعتذالذيضعقذدةيعت

اس  لي ،ذ الذخيف ذ   ذفطة لشذدمذفين سيتذاسلق رتذحلحأطذرلوهنع ذرق رعتذن واهنعتذح ع ذ
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حؤح ذثامره ،ذفئذمتيقذكقذاسبيقذد ذح   دذرئذح  د،ذ الذحأ سغذر س هويعقذد ذاس هعوي ،ذ

ط ت،ذرقذحلومذري ذذسكذقوانً ،ذ دأ سذح كذاسلق رتذاسب واهنت ذاسفصُقذاسبلُمذري ذاسس 

حيثذحلاقبذكقذأ طتذن ذأ ط تذاس  ستذنظيلهت ،ذه فذحتضيمذاسص سحذاسين ك،ذ هعوذ

ن ذي ينيُ ذدمذح سَشذح كذاسلق رتذرط ر ذاس ين  مذ اس ج فلذن ذدجقذاةصئ ذ اس طويل،ذالذ

ذدمذحضوكذ   ذجملدذاس لرصذ اصطي دذا خط ء.

 ذصع سبي ذخم صعي ،ذإمذ طةة ذاسغ سيذية دية ذمجيينً ذدمذن ل حفذ ن ين  مذكبواطةي

ي ض أبومذاسينيشذ   ذدرضه،ذرئذحفلقهذد ذمتييعوذ يذأعأب،ذالذنأ غعيذإالذاسبصع بتذ

اسين نت،ذ سيل ذاخ ئفذاسلديذريةة ذأأيًئذس  وصقذإس ذدفجقذاسب و ذس بضيمذنص بتذ

اسوط ذ اسبواط ،ذ الذيغيبذنظُلن ذدر ًاذ  ذرف ذاأشذرئدن ذ  سيً ،ذس بي ذدر ذاس هلذحلًةذ

ذ ئه ذا حلار،ذنس ض ًتذقويتذربواطةيه ذاس لف ءذاسبخ صي ،رأرة

ذ.«حتي ذنصُلذدائامًذرأرة ئه ذا  في ءذا نضي ء»ذ شين ُرن ذيفذذسك 

  اسسئكذ  يلشذ رمحتذاهللذ ذرلك حه.


