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  جدول أعمال اجللسة السابعة عشرة 

   صباحا٩:٣٠م الساعة٢٣/٤/٢٠٠٧اإلثنين 
  األولدور االنعقاد العادي 

  الفصل التـشريـعي الثاني
  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
  

 :الرسائل الواردة -٣

ة، والمقدم مـن الـسادة      اقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة اإلداري       •
عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد        : األعضاء  

إلخطـار  . (سيد حبيب مكي هاشم، محمد حسن باقر رضي   المحمد الفاضل،   
  ).المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية

  

ير الخارجيـة،   السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وز           -٤
والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الـوزارة           
الحتمال اندالع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي اإليرانـي، وبـشأن            
نتيجة التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي         

ل الجلـسة الـسادسة   سبق توزيعه في جدول أعما ( .بين األطراف المتنازعة  
 ).م١٦/٤/٢٠٠٧عشرة المنعقدة بتاريخ 
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السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بـن عبـداهللا              -٥
آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بشأن            

 من  اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء واألحداث         
. استغاللهم بهدف خرق القانون وسالمة األمن العام، ورد سعادة الوزير عليه 

سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عـشرة المنعقـدة بتـاريخ         (
  ).م٩/٤/٢٠٠٧

  

يـر  السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حـسن عبـداهللا فخـرو وز          -٦
الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي الـسليطي           
بشأن سياسة الوزارة في مجـال دعـم المؤسـسات الـصناعية الـصغيرة              

 . والمتوسطة، ورد سعادة الوزير عليه
  

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة نـدى عبـاس حفـاظ وزيـرة       -٧
عبدالرضا العصفور بشأن الرعايـة     الصحة، والمقدم من سعادة العضو علي       

  . الصحية التي تقدمها الوزارة لغير المواطنين، ورد سعادة الوزيرة عليه
 

  

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتـصديق علـى اتفاقيـة تأسـيس             -٨
المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقـم          

 .م٢٠٠٧لسنة ) ١٣(
  

ي النهائي على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشـدات البحـرين،           أخذ الرأ  -٩
 .م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مرسـوم بقـانون رقـم             -١٠
الصادر بالمرسوم  ،  م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة       ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٧(

. م٢٠٠٦ نـوفمبر    ٢٢والصادر بتـاريخ    م،  ١٩٨٠لسنة  ) ٢٦(بقانون رقم   
سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم في جدول أعمال           (

 ). م٢/٤/٢٠٠٧الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 
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تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١١
كومة مملكة البحرين   قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين ح        

  . م٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 

  

 . ما يستجد من أعمال -١٢
 

  
  

 


