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 الشورى لمجلس السادسة عشرة دول أعمال الجلسة ـج
 

 اصباح   0330الساعة   م8/3/4002 االثنين

 الثانيدور االنعقاد  العادي 

 ي األولـعـريـشـتـل الـصـفـال

 

 

 . ( الخامسة عشرةلتصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ) ا -1

 

يالالد بمجلالالس بتعيالالين عضالالو جد 4002( لسالالنة 0تالالةوة نالالم األمالالر المل الالي ر الال  ) -4

 الشورى .

 

عبـالـد   داء اليمـين الدسـتورية من  ِبل سـعادة العضـالـو الدـــالـتور عبدالرحمـالـنأ -3

 . بوعلي

 

 الرسائل الواردة . -2

م 0/4/4002فالي  المؤرخالةرسالة سعادة العضو السيد فيصل حسن فالوال   -أ 

( مالن المرسالوم 8ح الام المالادة )أوالمتضمنة سحب اال تراح بقانون بتعالديل 

م  مالالن  الالانون التالالالمين االجتمالالاعي و لالال  1091( لسالالنة 42ن ر الال  )بقالالانو

 ( خطار المجلس) إل . وتقديمه مرة ثانية إلعادة النظر فيه

م 0/4/4002فالي  المؤرخالةرسالة سعادة العضو السيد فيصل حسن فالوال   -ب 

مالن  (3( و)4) المالادتينح الام أوالمتضمنة سالحب اال تالراح بقالانون بتعالديل 

م بشالالالالن سياسالالالاب و الالالواب  4004( لسالالالنة 21المرسالالالوم بقالالالانون ر الالال  )

خطالالار . ) إل و لالال  إلعالالادة النظالالر فيـالالـه وتقديمالاله مـــالالـرة ثانيــالالـة الخصخصالالة

 ( المجلس
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تحالالاد لةالغفالالار عبدالحسالالين عبالالد  األمالالين العالالام  رسالالالة سالالعادة السالاليد عبالالد -ج 

العام االتحاد العام لنقاباب عمال البحرين بشالن مناشدة المجلس بتالـيد حق 

ون العمالل ئلعمال حول المشارـة في المجالس واللجان المعنية بشاللنقاباب ا

 ( خطار المجلس. ) إلوالعمال 

رسالالالة السالاليد  جيالالر جمعالالة منالالديل مالالدير اإلدارة العربيالالة بالالو ارة الخارجيالالة  -د 

المرفق بها نسخة من ـتاب سعادة السيد نور الالدين بوشال وج األمالين العالام 

الالالالدورة العاديالالالة الخامسالالالة لةتحالالالاد البرلمالالالاني العربالالالي بشالالالالن اجتماعالالالاب 

واألربعالالالين لمجلالالالس االتحالالالاد البرلمالالالاني العربالالالي والمالالالؤتمر الحالالالادي عشالالالر 

. م 4/3/4002إلـالـى 48/4لةتحاد والتي ستعقد بدمشق خالةل الفتالرة مالن 

 ( خطار المجلس) إل

 

صالالاحب السالالعادة السالاليد علالالي بالالن صالالالر الصالالالر و يالالر إلالالى السالالؤال الموجالاله  -5

جةل أحمد منصالور العالالي بشالالن مالا تقالوم باله التجارة من سعادة العضو السيد 

ة مالن الخالارج بالرا  أو بحالرا  أو دممل ة البحرين تجـالـا  السالـلا المقلالدة المسالتور

 . عليه جوا  ، ورد سعادة الو ير

 

عبد  بن حسن سيف و ير المالية السيد صاحب السعادة إلى السؤال الموجه  -1

رحمن محمالالالد جمشالالالير واال تصالالالاد الالالالو ني مالالالن سالالالعادة العضالالالو السالالاليد عبالالالدال

،  بخصالالالول التسالالالهيةب الجديالالالدة للمسالالالتثمرين لجالالالاب مختلالالالف االسالالالتثماراب

 . ورد سعادة الو ير عليه ،عملية االستثمار تعوقالمعو اب التي و

 

صالاحب السالعادة الساليد محمالد بالن إبالراجي  المطالو  و يالر إلالى السؤال الموجاله  -9

اظ ، عمالا إ ا شئون مجلس الو راء من سعادة العضو الدـتورة ندى عباس حف

ـانت لدى ح ومة ممل ة البحرين سياسالة سال انية و نيالة شالاملة ، ورد سالعادة 

 . عليه الو ير
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الغفالالار عبالالد    عبالالدبالالن صالالاحب السالالعادة الالالدـتور محمالالد إلالالى السالالؤال الموجالاله  -8

و ير الدولة للشئون الخارجية من سعادة العضو السيد حبيب م ي جاش  حول 

ائمة لترتيالب عمليالة الصاليد البحالري فالي الميالا  تفا ية دامدى التوصل إلى عمل 

اإل ليميالالة ل الالل مالالن ممل الالة البحالالرين ودولالالة  طالالر الشالالقيقة ، ورد سالالعادة الالالو ير 

 . عليه

 

صالالاحب السالالعادة الالالدـتور ماجالالد بالالن علالالي النعيمالالي و يالالر إلالالى السالالؤال الموجالاله  -0

بشالن التحالدياب   التربية والتعلي  من سعادة العضو الدـتورة ندى عباس حفاظ

تواجه و ارة التربية والتعلي  في تطبيق مشرو  الدمج التعليمي لأل فالال التي 

 من  وي االحتياجاب الخاصة ، ورد سعادة الو ير عليه.

 

عالةم اإلصاحب السعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر و ير إلى السؤال الموجه  -10

من سعادة العضو الالدـتور حمالد علالي السالليطي بشالالن مالا  امالت و ارة اإلعالةم 

 نفيا  من برامج وأنشطة لتحقيق ما ورد في برنامج عمالل الح ومالة المالو رةبت

 ، ورد سعادة الو ير عليه .

 

صاحب السعادة السيد عبد  بن حسن سيف و ير المالية إلى السؤال الموجه  -11

تفا يالة اواال تصاد الو ني من سالعادة العضالو الساليد فيصالل حسالن فالوال  بشالالن 

 . رين والوالياب المتحدة األمري يةالتجارة الحرة بين ممل ة البح

 

 . مواصلة منا شة تقرير لجنة الخدماب بشالن مشرو   انون التعلي  العالي -14

 

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشالن اال تراح بقانون بتعالديل المالادة  -13

( بشالالالالن الةئحالالالة الداخليالالالة لمجلالالالس 55ر الالال  ) ( مالالالن المرسالالالوم بقالالالانون142)

 عادة العضو السيد خالد حسين المسقطي .الشورى المقدم من س

 

  ما يستجد من أعمال . -41


