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 الرابعة والعشرين والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة القرارات

  م٧/٤/٢٠٠٨ بتاريخ املنعقدة
  الثاني الفصل التشريعي – الثاني االنعقاد العادي دور

 قرارا ونتيجة ١٣( 
ً

(  
  
  
   األولالبند

إبراهيم : كل من أصحاب السعادة األعضاء     عن حضور الجلسة     اعتذر) ١
 فيصل حسن   ،جناحي عصام يوسف    ، حمد مبارك النعيمي   ،محمد بشمي 

  .، سميرة إبراهيم رجب نونوا هدى عزر،فوالذ
  

  الثاني البند
 على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها مـن           ديقالتص) ٢

 .تعديل
  

  الثالث البند
رسالة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علـي النعيمـي          على   التعليق) ٣

ربية والتعليم بشأن رأي الوزارة بخصوص السؤال المقدم من         وزير الت 
سعادة العضو جمال محمد فخرو حول األوضاع اإلدارية في جامعـة           

  .البحرين
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  الرابع البند
الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيـر التربيـة          صاحب السعادة    أجاب) ٤

ريخ جمال محمد فخرو بشأن تا    عن سؤال سعادة العضو     شفهيا   والتعليم
انتهاء مدة مجلس األمناء الحالي لجامعة البحرين، وعدد الجلسات التي          

م، وبشأن عدد المناصب الـشاغرة      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عقدها خالل عامي    
في الجامعة سواء الخاصة بنواب الـرئيس أو المناصـب األكاديميـة            

، كما  الرئيسية، ومدى تأثير كل ذلك على حسن سير العمل في الجامعة          
 .العضو السائل على ذلكعلَّق سعادة 

  

  اخلامس البند
 عن  السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير اإلعالم       صاحب السعادة    أجاب) ٥

دالل جاسم الزايد بشأن جهود الوزارة من أجـل         سؤال سعادة العضو    
تبني المجتمع رؤيةً إيجابيةً لدور المرأة، وإبراز إنجازاتها ودورها في          

زارة لتأهيل الكوادر اإلعالمية للتعامل     عملية التنمية الشاملة، وخطط الو    
 ة سعادة العضو السائل   ت، كما علَّق  مع طرح القضايا ذات الصلة بالمرأة     

   .على ذلك
  

   السادسالبند
بفتح اعتماد إضافي في الميزانيـة     الموافقة النهائية على مشروع قانون      ) ٦

ـ    م  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧العامة للدولة للسنتين الماليتين      س ، وإعادته إلى مجل
  .النواب ، حيث تم اختالف المجلسين عليه
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  السابع البند
كل من مشروع قانون بـشأن مكافحـة         علىالموافقة من حيث المبدأ     ) ٧

  .التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين
 .جلسة القادمةال إلى المشروعينتأجيل مناقشة مواد ) ٨

  
  الثامن البند

رير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتـراح        تقتأجيل مناقشة   ) ٩
م ١٩٧٩لـسنة   ) ٩(بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم         

فـؤاد  : بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء       
أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبـدالرحمن محمـد         

؛ إلى الجلسة   دالرضا العصفور الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عب     
  .القادمة

  
  
  
  
 

   الجلساتشؤونقسم : إعداد 
   الجلساتشؤونإدارة 

   


