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)١   ٩المضبطة م  ١٠/١٢/٢٠٠٧                                       (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  9  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  11  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  11  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     دــوعي املفدى امللك جاللة وعيد جلوس الوطينالعيد  مبناسبة الرئيس املهنئةكلمة    )٤

  ١٣  ............................................................األضحى املبارك   
  ١٤  .............................. مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان الرئيسكلمة   ) ٥
     ة ــمناقشة السؤال املوجه إىل وزير املالية بشأن احلجم احلقيقي للتضخم يف مملك   )٦

    ةـاملستقبليط ـالبحرين واجلهة احلقيقية اليت تقوم باحتساب هذا التضخم ، واخلط  
  ١٥  ...............................................لتدارك هذا األمر اهلام واخلطري   
     هــب تتمتع الذي دادـاالستع مدىمناقشة السؤال املوجه إىل وزير الداخلية بشأن    )٧

     دا ــوابق العالية جـأجهزة الدفاع املدين يف مواجهة أي حريق قد يشب يف الط  
  ٢٢  ..........................................................باملبانـي الشاهقة   

    أنـار الس بتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير شئون جملس الوزراء بشإخط   )٨
    ة ـاقـسبب عدم استعداد أغلب الوزارات واملؤسسات احلكومية للتعامل مع البط  
    اذاـوملالذكية ، وهل تعد هذه البطاقة عائقًا أمام إجناز بعض معامالت املواطنني ؟   
    ةــجلس ؟ إىل البطاقةلزمنية الطويلة يف إصدار تلك تتكرر الشكاوى بشأن املدة ا  
  ٢٦  .....................................................................الحقة   
    أنـإخطار الس بتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير شئون جملس الوزراء بش   )٩

     البحرينمملكةان الثروة السمكية يف اخلطط اليت وضعتها الوزارة ملعاجلة مشكلة فقد  
    ة ــيف طل استمرار عمليات الدفان اليت ستؤدي إىل تدمري هذه الثروة ؛ إىل جلس  
  ٢٦  .....................................................................الحقة   
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    أن ـال واإلسكان بشإخطار الس بتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير األشغ  )١٠
     املقدمة من قبل األشخاص املعاقني ، وحول توفري الوزارةاإلسكانيةعدد الطلبات   
  ٢٦  ............للتسهيالت الالزمة للمعاقني وفقًا لطبيعة إعاقتهم ؛ إىل جلسة الحقة   
    لـتعدي نبشأمناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن االقتراح بقانون   )١١

    ة ــم بشأن الالئحة الداخلي٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(بعض أحكام املرسوم بقانون رقم   
  ٢٦  ...........................................................لس الشورى   
  ٦٣  ..................................................) ١ملحق (التقرير املذكور   )١٢
  ٤٦  ..........................  النظر يف االقتراح بقانون املذكورإرجاءالس قرار   )١٣
     أنـــبش بقانون االقتراح خبصوص والقانونيةالشئون التشريعية مناقشة تقرير جلنة   )١٤

  ٤٦  .....................................................مكافحة الغش التجاري   
  ٦٧  ........ ...........................................)٢ملحق (ور التقرير املذك  )١٥
  ٥٧  ..............................االقتراح بقانون املذكور قرار الس املوافقة على   )١٦
     راحــاالقت وصـخبصالتشريعية والقانونية لجنة الشئون ل التقرير التكميليمناقشة   )١٧

    ون ــض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانبقانون بتعديل بع  
  ٥٧  ...............مكررا ) ٢١(م بإضافة مادة جديدة برقم ٢٠٠٢لسنة ) ٤٦(رقم   
  ٦٠  ................................ اللجنة  إىل التقرير املذكورقرار الس إعادة   )١٨
      واالس التشريعية يفورىـجملس الششتركة بني ان الصداقة املـتشكيل جلقرار إ  )١٩

  ٦٠  ..........................................................الدول األخرى   
    ادسـمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف االجتماع الس  )٢٠

     يفدـعق والذيربملانيني العرب ، عشر وعضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الكشفي لل  
  ٦٠  ..م ٢٠٠٧ إبريل ٨ إىل ٧املركز الكشفي العريب الدويل بالقاهرة خالل الفترة من   
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    مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف مؤمتر االحتاد الربملاين  )٢١
     اللـــخ اندونيسيا يف عقدت عشرة بعد املائة ، واليتالدويل يف دورته السادسة   
  ٦٠  .....................................م ٢٠٠٧ مايو ٤ إبريل إىل ٢٩الفترة من   
    احتفالية املرأة العربية يف املشاركمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين   )٢٢

    ، " وتطلعات.. س ـهواج: املرأة العربية والقرن احلادي والعشرون " حتت شعار   
    م ، واليت٢٠٠٧ مايو ٢٢ إىل ٢٠واليت عقدت يف دولة الكويت خالل الفترة من   
    ادــاالحت يف املرأةنظمتها جلنة شئون املرأة بدولة الكويت بالتعاون مع جلنة شئون   
  ٦١  .........................................................الربملانـي العربـي   
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

  


