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 الصفحة

  ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٩  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
    األعلى لس التاسعة للمجلس اجتماع القمة التشاورية تالوة بيان الس بشأن    )٤

     ......................بالرياض دتـعق يتـوال  لدول اخلليج العربيةالتعاون  
  ١١  .........تالوة بيان الس بشأن استنكار اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيني    )٥
     بني اجلوية اخلدمات ةـاتفاقي قانون بالتصديق على مشروعإخطار الس بإحالة    )٦

    حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجية  
  ١٢  ...................................................والدفاع واألمن الوطين   

     بشأن تعديـل بروتوكولون بالتصديق على ـإحالة مشروع قانإخطار الس ب   )٧
    واستكمال اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية  
  ١٣  ........اإلسالمية اإليرانية ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   

     على اتفاقية النقل اجلـوي بيـن إخطار الس بإحالة مشروع قانون بالتصديق   )٨
    حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اليونان ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجيـة  
  ١٣  ...................................................والدفاع واألمن الوطين   

     بني ويةاجل بالتصديق على اتفاقية اخلدمات ونـقان مشروعإخطار الس بإحالة    )٩
     اخلارجيـةالشئون ؛ إىل جلنة دـتايلنحكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية   
  ١٣  ...................................................والدفاع واألمن الوطين   

     املدنية املرافعات قانوناالقتراح بقانون بتعديل بعض مواد  ةـبإحالإخطار الس   )١٠
  ١٣  ............................ية ؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية والتجار  
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     راءاتـون اإلجـ قانأحكام بعض بتعديلإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون   )١١
  ١٣  ..............................؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية اجلنائية   

    ون ـ مـن قان٤٩ املـادة تعديـلإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بشأن   )١٢
  ١٣  .............املرافعات املدنية والتجارية ؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية   

     األجرة سيارات الوزارة حول قلة خطـةالسؤال املوجه إىل وزير الداخلية بشأن   )١٣
  ١٤  ..........................................................وتدين مستواها   

    لسؤال املوجه إىل وزير الكهرباء واملاء بشأن عدد موظفي الوزارة املستحقـني ا  )١٤
    لعالوة طبيعة العمل ، وعدد موظفي الوزارة الذين تعرضوا إلصابات العمـل ،  
  ١٦  .........................................وهل صرفت هذه العالوات هلم ؟   

     بتعديل قانـونناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع م  )١٥
  ٢٣  ..............................بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية   

  ٥٧  ........................................ )١ملحق (  ومرفقاتهالتقرير املذكور  )١٦
  ٢٥  .............املشروع بقانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس املوافقة على   )١٧
  ٥٤  .................املشروع بقانون املذكور يف جمموعه قرار الس املوافقة على   )١٨
    اإلشعاعية إخطار الس بتأجيل مناقشة االقتراح بقانون بشأن الوقاية من املواد   )١٩

  ٣٨  ...............................................؛ إىل جلسة الحقة واخلطرة   
    وفد مملكة البحرين املشارك يف اجتماع الدورة العاديـة األولـى مناقشة تقرير   )٢٠

    لربملان العريب االنتقايل ، واملنعقدة يف مجهورية مصر العربيـة خـالللاملستأنفة   
  ٥٤  .......................................م ٢٠٠٧ أبريل ٢٢ - ١٩ترة من الف  

  


