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)١   ٢٥المضبطة م  ١٤/٤/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٧  .............................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٩  ................................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ٩  .........................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     باملوافقةرسالة رئيس جملس النواب خبصوص مشروع قانونإحالة بإخطار الس    )٤

      استخدام الطاقةانضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية املعدلة للتعاون العريب يف على  
    جلنةم ؛ إىل ٢٠٠٧ لسنة ٦٨امللكي رقم املرافق للمرسوم لألغراض السلمية الذرية   
  ٩   ......................................الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  
    إخطار الس برسالة سعادة العضو خالد حسني املسقطي رئيس جلنة الشئون املالية    )٥

     ددة لتقدمي التقرير اخلاص باحلسابـد الفترة احملـأن طلب متديـواالقتصادية بش  
  ٩  ........................................ ملدة شهر ٢٠٠٤اخلتامي للدولة لسنة   
  ١٠  ........................................املوافقة على طلب التمديد قرار الس    )٦
    إخطار الس برسالة معايل الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس جملس    )٧

    دول اخلليج العربية ، املرفقـبدول جملس التعاون لجلمعية اخلليجية لإلعاقة إدارة ا  
     عقد والذيم ، ٢٠٠٨ن لعام ـ الثامةـلإلعاقا توصيات ملتقى اجلمعية اخلليجية   
  ١٠  .....م ٢٠٠٨ مارس ٢٠ إىل ١٨بدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة من   
    ة اخلدمات خبصوص كل من مشروع قانون بشأن ـ جلنرـة تقريـمواصلة مناقش   )٨

  ١١  .......مكافحة التدخني والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخني   
    ٥البند ة ـم مناقشـ من التقرير املذكور ، وتقدي٤التوقف عند املادة الس قرار    )٩

  ٥١  ......................................................من جدول األعمال   
     بتعديل بعض ونـبقانوالبيئة خبصوص االقتراح العامة ة املرافق ـمناقشة تقرير جلن  )١٠

  ٥١  ......رور ـون املـم بإصدار قان١٩٧٩لسنة ) ٩(ون رقم ـاملرسوم بقانأحكام   
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)٢   ٢٥المضبطة م  ١٤/٤/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٦٣  ............................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١١
  ٥٨  ..  بقانون املذكور النظر يف االقتراحإرجاءب توصية اللجنة قرار الس املوافقة على  )١٢
    استئناف الس مناقشة تقريـر جلنـة اخلدمات خبصوص كل من مشروع قانون   )١٣

  ٥٨  ..  بشأن مكافحة التدخني والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخني  
    قرار الس املوافقة على إعادة املواد اليت قدمت اقتراحات لتعديلها واملادة املقترح   )١٤

    إضافتها ؛ إىل اللجنة إلعداد تقرير تكميلي بشأا ، ومواصـلة مناقشة بقية مواد  
  ٥٨  ....................................يف اجللسة القادمة القانون املذكور مشروع   
    م ٢٠٠٨ة األوىل لعام ـة البحرين املشارك يف الـدورة العاديـد مملكـتقرير وف  )١٥

     ٧االنتقايل ، واليت عقدت جبمهورية مصر العربية خـالل الفترة من العريب للربملان   
  ٦١  .......................................................م ٢٠٠٨ مارس ٩إىل   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


