
 فھرس المواضیع
 

  ١٧ م  المضبطة٢٣/٤/٢٠٠٧                                                                               ١الدور /٢الفصل /مجلس الشورى 
  

)١(

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  ............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
    إىل ؛ وان الرقابة اإلدارية ـبشأن إنشاء ديقتراح بقانون االإخطار الس بإحالة    )٤

  ١١  ..........................................نية التشريعية والقانوالشئون جلنة   
    اتتوقع بشأن اخلارجيةالسؤال املوجه إىل وزير إخطار الس بتأجيل مناقشة    )٥

    الوزارة الحتمال اندالع حرب يف اخلليج بسبب املفاعل النـووي اإليرانـي ،   
     نتيجة التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إىل حل وبشأن  
  ١١  ............................ ؛ إىل جلسة الحقة ةسلمي بني األطراف املتنازع  

     اإلجراءات بشأنالداخليةالسؤال املوجه إىل وزير قشة إخطار الس بتأجيل منا   )٦
    اليت اختذا الوزارة من أجل تعزيز محاية النشء واألحداث من استغالهلم دف  

  ١١  .......................خرق القانون وسالمة األمن العام ؛ إىل جلسة الحقة   
     ياسة الوزارة يف جمال دعـمس بشأن الصناعة والتجارةالسؤال املوجه إىل وزير    )٧

  ١١  ....................................املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة   
    السؤال املوجه إىل وزيرة الصحة بشأن الرعاية الصحية اليت تقدمها الوزارة لغري   )٨

  ١٥  ................................................................املواطنني   
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس املؤسسة    )٩

  ١٧  ........................................الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة   
  ١٧  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٠
  ١٧.......  خذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء مجعية مرشدات البحرين أ  )١١
   مناملوافقة على إجراء مداولة ثانية بشأن املادتني الرابعة واخلامسة الس قرار   )١٢

 

  ١٨  .................... .............................مشروع القانون املذكور  
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    مناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم بقانون بتعديل   )١٣
  ١٩  ..............................................بعض أحكام قانون احملاماة   

  ٤٢   ................................................)١ ملحق(التقرير املذكور   )١٤
  ٣٦  ............................قانون املذكور املرسوم بافقة على قرار الس املو  )١٥
    مشروعن الوطين خبصوص ـمناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألم  )١٦

    ن ـون بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحريـقان  
  ٣٦   ....................................................وحكومة دولة قطر   

  ٤٩   ........................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٧
  ٣٧  ............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٨
  ٣٩  ................عه قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جممو  )١٩
    ول صاحب السـمو ـقرار الس املوافقة على إدراج نئة الس مبناسبة حص  )٢٠

    الوزراء املوقر على جائزة التميز يف جمال التنمية احلضرية واإلسكان جملس رئيس   
  ٣٩  ............................ ؛ حتت بند ما يستجد من أعمال م٢٠٠٦لعام   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


