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 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٩  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١١  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  ......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
  ١١  .. ..اململكة العربية السعوديةب املخطط اإلرهايب الذي مت كشفه الس بإدانةبيان    )٤
  ١٢  .. .....................................كلمة الس مبناسبة يوم العمال العاملي   )٥
    رافعات املدنية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون املإخطار الس بإحالة    )٦

  ١٣  ..............................ة ؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانوني والتجارية  
    مشروع قانون بشأن التدريب املهين إىل صاحـب السمـوبإحالة إخطار الس    )٧

  ١٣  ..........................رئيس جملس الوزراء متهيدا لتصديق جاللة امللك عليه   
    ة ـة مملكـمرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومبإحالة إخطار الس    )٨

     إىل جلنة ؛ البحرين–البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر   
  ١٤  ..... ..............................الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  
    اديــرئيسة احتاد املرأة االجتماعي واالقتصين للرئيس املرحبة بكلمة النائب الثا   )٩

    داتـة سيـة رابطـرئيسوالدويل وعضو الس االجتماعي لروسيا االحتادية ،   
    ةــ والنفسياالجتمـاعيةوم ـوعميدة كلية العلباشكريستان األعمال جبمهورية   
  ١٤  .............................. .......للتوظيف واإلدارةباشكريستان بأكادميية   
    ربـإىل وزير اخلارجية بشأن توقعات الوزارة الحتمال اندالع حالسؤال املوجه   )١٠

    واالتصاالت اتـالتحركيف اخلليج بسبب املفاعل النووي اإليراين ، وبشأن نتيجة   
  ١٤   ........ ..الدبلوماسية والسياسية للوصول إىل حل سلمي بني األطراف املتنازعة  

    لــ الوزارة من أجاختذا اليت اإلجراءات بشأن الداخليةالسؤال املوجه إىل وزير   )١١
    نـتعزيز محاية النشء واألحداث من استغالهلم دف خرق القانون وسالمة األم  
  ٢٠  ....................................................................العام   
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    ام ا ــلسؤال املوجه إىل وزير الداخلية بشأن اإلجراءات اليت تعتزم الوزارة القيا  )١٢
    عــ فهد ، وبشأن وجود تنسيق مامللك من خالل جسر املسافرينلتسهيل عبور   
  ٢٣   ........وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية للحد من االزدحام على اجلسر  

    وزير املالية بشأن اخلطوات اليت اختذا احلكومة للمحافظة علىالسؤال املوجه إىل   )١٣
    استمرار عمل شركة طريان اخلليج ، وبشأن وجود توجه من قبل احلكومة لتملك  
  ٢٦  ......... ....................................الشركة أو إنشاء شركة جديدة  

   ويـ على اتفاقية بشأن النقل اجليقبالتصدأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون   )١٤

 ٣١  ........ .......................بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر  
  

  ٣١  ..................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٥
    روعــمش خبصوص ينوالدفاع واألمن الوط اخلارجيةون ئ الشمناقشة تقرير جلنة  )١٦

    ةـن حكومـقانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة بي  
  ٣١   ................ اللوكسمربجي–مملكة البحرين واالحتاد االقتصادي البلجيكي   

  ٦٨   ........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٧
  ٣٥   ..............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٨
  ٣٧  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٩
    روعـ والدفاع واألمن الوطين خبصـوص مشاخلارجيةمناقشة تقرير جلنة الشئون   )٢٠

    ةـ بني حكومـة مملكـاالستثماراتتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية قانون بال  
  ٣٨   .................البحرين وحكومة اجلمهورية اإليطالية والربوتوكول املرافق هلا  

  ٨٢   ........................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢١
  ٤١   ..............ى مشروع القانون املذكور من حيث املبدأقرار الس املوافقة عل  )٢٢
  ٤٣   ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه  )٢٣
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    روع ـ والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشـاخلارجيةمناقشة تقرير جلنة الشئون   )٢٤
    بحرين إىل العهد الدويل اخلـاص باحلقـوققانون باملوافقة على انضمام مملكة ال  
  ٤٣  .............................................االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ٩٦   ........................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٥
  ٥١   ..............ر من حيث املبدأقرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكو  )٢٦
  ٥٣   ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه  )٢٧
    أن ـبش قانـون مشروع خبصوص والقانونيةالتشريعية  الشئون تقرير جلنة مناقشـة  )٢٨

    ال اخلدمـة املدنيـةمعاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف جم  
  ٥٣   .....................................................معاملة املواطن البحريين  

  ١٠٧   ........................................)٤ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٩
  ٦٣  ............ ..قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )٣٠
    ودـ املذكور وبقية بنـاملشروعتأجيل مناقشة بقية مواد قرار الس املوافقة على   )٣١

  ٦٦  .............................................أعمال اجللسة إىل جلسة أخرى   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


