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م�شروع عوامات الإنــارة:
عندما تت�ضافر اجلهود يتحقق التقدم واالزدهار.

الف�ضائية واالأوىل تعر�ض ت�ضجياًل 

عن ميناء عدن

اأجنز فريقًا فنيًا من قطاع التلفزيون – قناة 

ت�صجياًل م�صورًا عن  الأوىل  الف�صائية  اليمن 

وامل�صتقبل  واحلا�صر  املا�صي   – عدن  ميناء 

لربنامج )اليمن يف عيون الآخرين( الذي تبثه 

املوؤ�ص�صة  باللغة الجنليزية.. وكانت  القناتني 

قد  والإعالم  للت�صويق  العامة  ب��الإدارة  ممثلة 

برئا�صة  الفني  للفريق  بحرية  رحلة  نظمت 

املحافـظ يف مينـاء عــدن

حمافظ  الكحالين  حممد  احمد  الأ���ص��ت��اذ/  راأ����س 

حمافظة عدن اجتماعًا هامًا عقد يف مكتب الرئي�س 

/16 الأح��د  ي��وم  ظهر  املوؤ�ص�صة  ب��دي��وان  التنفيذي 

املهند�س/  املوؤ�ص�صة  رئي�س  ح�صرة  2008م  مار�س/ 

حممد مبارك بن عيفان والقا�صي/ قاهر م�صطفى 

الأمن  ومدير  عدن  يف  العامة  الأم��وال  نيابة  رئي�س 

مدير  نائب  عامر  والأخ/  ق��ران  عبداهلل  العميد/ 

العمراين  والتخطيط  لالأرا�صي  العامة  الهيئة  عام 

الخ/  املوؤ�ص�صة  فيما ح�صره من جانب  املحافظة  يف 

بعــد الت�ضليم واال�ضتالم 

املوؤ�ض�ضة تديــر وت�ضغل 

حمطة عـدن للحاويــات 

مب�صاعدة عدد من اخلربات الدولية مبجال 

املوانئ تقوم املوؤ�ص�صة باإدارة وت�صغيل حمطة 

التعاقد  م��دت  انتهاء  بعد  للحاويات  ع��دن 

ال�31  يف   )OPM( ال�صابقة  ال�صركة  مع 

م��ن م���ار����س/2008م. وق��د ت��واف��دت خالل 

اليومني الأوىل من هذا التحول الكبر عدًدا 

اأر�صفة  اإىل  العمالقة  احل��اوي��ات  �صفن  من 

بداية  يف  احلاويات  و�صحن  لتفريغ  املحطة 

وكانت  مب�صرة،  مالحيون  خ���رباء  اأع��ده��ا 

الت�صليم وال�صتالم قد متت مبرونة  عمليات 

و�صال�صة وبتعاون وتفهم اأظهرتهما الوكالت 

وال�����ص��رك��ات امل��الح��ي��ة واخل��ط��وط ال��دول��ي��ة 

æ  للحاويات

اأن م�صروع عوامات الإنارة راأى النور اأخًرا 

 SB-285 P بو�صول عدد )28( عوامة نوع

اإىل ميناء عدن والذي  من مادة البوليتيلني 

ال�صفن  حلركة  البحر  يف  ال�صالمة  �صيحقق 

ا. هذه العوامات تتميز مبا يل��ي: والإن�صان اأي�صً

بقطر  الدائرية  البوليتيلينية  الطفو  تركيبة   •
 )12.7( امل������ادة  و���ص��م��اك��ة  م�����ًرا   )2.5(

ملليمًرا.

لح��ت��واء   )316( ال���ف���ولذي  ال��ع��وام��ة  هيكل   •
الأج���زاء الأرب��ع��ة للطفو وال���وزن ال��ف��ولذي يف 

اأ�صفل العوامة للحفاظ على اإ�صتقرارها.

ال�  ب��زب��د/رغ��وة  الأرب��ع��ة  الطفو  اأج���زاء  مت��الأ   •
يف  الدخول  من  املاء  ملنع   polystyrene

حالة ال�صطدام وي�صاعدها على الطفو.

عند  البحر  يف  وال�صيانة  ال�صتبدال  �صهولة   •
حدوث اأي �صرر.

البحر  �صطح  ع��ن  الإ����ص���اءة  نقطة  ارت��ف��اع   •
تركيب  ع��ن��د  )4.8(م������ًرا  اأو  م���ًرا   )4.1(

بيكون الرادار.

اجلزء الأو�صط من العوامة ميكنه احتواء )8(   •
بطاريات )12( فولت.

 )4( احتواء  ميكنه  العوامة  من  العلوي  اجلزء   •
وات   )90( بقدرة  ال�صم�صية  الطاقة  األ��واح  من 

ويحوي العاك�س الراداري.

الدرج، مقاب�س  الذي يت�صمن  الآمن  الت�صميم   •
ي��وف��ر الأم��ن  ال��ي��د الأرب��ع��ة وال��دع��ام��ة للظهر 

اأي  م��ن  العوامة  ويحمي  لل�صيانة  وال�صالمة 

�صرر مفاجئ عند مالم�صة ال�صفينة.

ل��الإ���ص��اءة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ت�صتخدم   •
ذو   )LED( األ��وم�����ص��ي  امل��ق��وم  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

قليل  عالية،  كفاءة  للطاقة،  ب�صيط  ا�صتهالك 

ال�صيانة والعمر الفرا�صي كبر.

الإ�صاءة  مزامنة  نظام  على  العوامات  حتتوي   •
يف  الواحدة  القناة  يف  العوامات  ت�صاء  بحيث 

اآن واحد مما �صي�صاعد ال�صفن على روؤية القناة 

ب�صورة وا�صحة.

والتحكم  املراقبة  نظام  على  العوامات  حتتوي   •
ع���ن ُب��ع��د ب��وا���ص��ط��ة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ح��ي��ث ي��وف��ر 

اأج���زاء  حل��ال��ة  اللحظية  للمراقبة  املعلومات 

ميكن  حيث  فيها.  التحكم  ووظ��ائ��ف  العوامة 

بوا�صطة  النهار  يف  للعوامات  الإ�صاءة  فح�س 

æ هذا النظام

م/م�سطفى يو�سف عبد الغفور

رئي�س امل�صاعدات املالحية/ رئي�س اأق�صام الكهرباء

اإدارة  عام  مدير  احلريري  عبيد  عبداملجيد  حممد 

لرئي�س  القانونية  وامل�صت�صارة  القانونية  ال�صوؤون 

املوؤ�ص�صة الأخت/ زينب ملهي واأع�صاء جلنة الأرا�صي 

املوؤ�ص�صة  يف  النقابية  اللجان  تن�صيق  جمل�س  يف 

الإخوة/ عمر �صالح الأ�صد ، عبده احمد علي/ احمد 

�صالح الوهطي/ خالد عبداهلل احمد بيزع .. وكان 

الق�صايا  من  ع��ددًا  ب�صفافية  ناق�صو  قد  املجتمعون 

يف  واملوظفني  العاملني  اأرا�صي  ق�صية  اأبرزها  من 

ميناء عدن والنجاح الذي حتقق يف م�صاألة احلد من 

احتجاز ال�صفن وامل�صتجدات ب�صاأن اتفاقية ال�صراكة 

مع �صركة موانئ دبي العاملية واقراب موعد التنفيذ 

اجل���دوى  وم�����ردودات  ال��واق��ع  ار����س  ع��ل��ى  العملي 

القت�صادية لهذا امل�صروع ال�صتثمار احليوي ل�صالح 

æ امليناء والوطن عموما

نظمه مركز تقنية املعلومات:

حفل تكرمي للرئي�ض التنفيذي واآخرين

نظمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب ومركز التدريب والتاأهيل لتقنية املعلومات 

– مراكز نيوهورايزون العاملية – مكتب حمافظ عدن منت�صف �صهر فرباير املا�صي حفل تكرمي 
بالتنمية  النهو�س  يف  وامل�صاهمة  املحافظة  يف  الفاعلة  واملرافق  املوؤ�ص�صات  قيادات  من  لعدد 

الأخ/  املحافظ  نائب  �صلم  احلفل  ويف  الب�صرية 

لرئي�س  التقديرية  ال�صهادة  �صائف  عبدالكرمي 

بن  مبارك  عبداهلل  حممد  املهند�س/  املوؤ�ص�صة 

اإجناح  يف  بفاعلية  �صاهم  قيادي  كاأبرز  عيفان 

مت  ال�صعيد  نف�س  وعلى  احليوي  امل�صروع  هذا 

تكرمي رئي�س ق�صم بنك املعلومات يف ميناء عدن 

  æ الزميل املهند�س/ عادل حممد ح�صن احلاج

/21 اخلمي�س  يوم  العقاري  في�صل  املخرج/ 

فرباير/2008م وقد رافقهم اإعالمي املوؤ�ص�صة 

ال�صئون  الأخ/ عبدالغني �صيف حممد ومدير 

æ الإدارية الأخ/ عبد ال�صالم علي حممد

يف برنامج تلفزيوين بعنوان اليمن يف عيون االآخرين:

ن�سرة �سهرية ت�سدرها الإدارة العامة للت�سويق والإعالم - موؤ�س�سة موانئ خليج عدن اليمنية - ) ميناء عدن ( : العدد)18(  2008م
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�ضفن �ضياحية عمالقة تكرر توافدها اإىل 
ميناء عدن

ر�صت ال�صفينة ال�صياحية اليطالية العمالقة    )Costa Europe( مبحاذاة ار�صفة 

املعال مبيناء عدن قادمة من ميناء) �صاللة( يف �صلطنة عمان ال�صقيقة و يف طريقها اإىل 

ميناء )العقبة( يف اململكة الردنية الها�صمية ال�صقيقة يف اإطار برنامج رحالتها للطواف يف 

العديد من البلدان.

من  �صائًحا   )1500( نحو  متنها  على  حتمل  فيما  مًرا   )243( نحو  ال�صفينة  طول  يبلغ  و 

خمتلف اجلن�صيات الوروبية و كانت ال�صفينة ال�صياحية )Costa Romantic(  التي 

 æ تنتمي اىل نف�س املجموعة قد زارت ميناء عدن يف 13دي�صمرب2007م

زيارة ال�ضركة الهولندية    

)de heus( مليناء احلديدة 

اإعـــادة امليزان  

    CARDINAL
للخـدمة فــي 

االأر�ضــفــــة 

املهند�س/  من  املكون  الفني  الفريق  جنح 

ف��ه��م��ي ���ص��ال��ح ال���ع���ود وامل��ه��ن��د���س ف���روز 

ع��ب��دال��ن��ب��ي  ���ص��ل��ي��م  والأخ/  ع���ب���دال���رزاق 

يف اإع������ادة اجل���اه���زي���ة ل��ل��م��ي��زان ال��ك��ب��ر 

الذي  طن   )100(  )CARDINAL(

كان خارج اخلدمة يف الفرة املا�صية حيث 

خاليا  و�صيانة  اإ���ص��الح  على  الفريق  عمل 

امليزان  لإ�صالح  املحاولت  وجتري  الأوزان 

الآخر )AVERY( )60( طن .. يذكر 

باأن هذه امليازين ت�صتخدم لوزن ال�صاحنات 

æ  والب�صائع ل�صبط حمولة املركبات

قرارات اإدارية 

بالتعيني 

والتكليفات

من املوانـئ العامليـة:

هيئة ميناء روتردام ت�ضتثمر 12 بليون يورو:

جيمانتني  ن��ي��درلن��د  وب��ن��ك   Rotterdam روت�����ردام  م��ي��ن��اء  هيئة  م��ن  ك��ل  ��ع��ت  ّقّ و 

مليون   450 بقيمة  متويل  اتفاقية  املا�صي،  يناير  يف   Nederlandse Gemeenten
Maasvlakte والبنية التحتية يف منطقة ميناء روتردام.   2 يورو لبناء ميناء مازفليتكت 

و من املقرر اأن يبداأ العمل يف امل�صروع يف خريف هذا العام وبداأ ت�صغيل املحطات الأوىل من 

امليناء اجلديد البالغة م�صاحته )2.000( هكتار وكذلك املجمع ال�صناعي التابع للميناء يف 

عام 2013م. ووفقًا للتقديرات، فاإن ال�صتثمار الكلي يف امل�صروع �صي�صل اإىل حوايل )3( بليون 

يورو. و تعكف هيئة ميناء روتردام يف الوقت الراهن على تنفيذ عددًا من م�صاريع البنية التحتية 

ت�صمل ردم جزء من قناة هارتيل Hartel وبناء حمطة ايروماك�س Euromax للحاويات 

وحمطتي حاويات يف منطقة ميناء مازفليتكت. وتخطط الهيئة ل�صتثمار حوايل )12( بليون 

يورو يف اخلم�س �صنوات القادمة. 

جي  ان  ب��ي  جم��م��وع��ة  �صتقوم  و 

)BNG( اململوكة جزئيًا للدولة 

واملتخ�ص�صة يف متويل املوؤ�ص�صات 

تخدم  ال��ت��ي  ت��ل��ك  و  احل��ك��وم��ي��ة 

امل�صلحة العامة، بتمويل جزء من 

هذه امل�صاريع من اأجل تقليل تكلفة 

يتحملها  التي  العامة  اخل��دم��ات 

 æ دافع ال�صرائب الهولندي

فرباير  �صهر  اأواخ���ر  احل��دي��دة  ميناء  زار 

�ص����رك��ة  ميث��ل  جتاريًا  وف�����دا  امل����ا�ص����ي 

املتخ�ص�ص���ة  اله����ولن���دي����ة   )de heus(

 ) )الأع����الف  احل��ي��وان��ات  غ���ذاء  بت�صنيع 

الذي  اليمن  يف  ن�صاطاتهم  تو�صيع  بغر�س 

وقد  اأك��ر من )25�صنة(  منذ  ب��داأ  قد  ك��ان 

اأحمد  النا�صر  عبد   / املهند�س  الوفد  رافق 

الكحلي مدير مكتب املحافظة مع عدد من 

ال�صركة  وتعد  والتجار  امل�صئولني احلكوميني 

اململوكة لأ�صرة )de heus( من ال�صركات 

ولها  املجال  هذا  يف  العاملة  القليلة  العاملية 

�صوق جيد يف املنطقة ول�صيما اليمن .

وكان ال�صيد/ ك. �س . دي هيو�س مدير عام 

التحول من  ال�صركة يف  اأفاد برغبة  ال�صركة 

جمرد �صركة ت�صدير مركزات الأعالف اإىل 

الأع��الف  بت�صنيع  تقوم  �صركة  اإىل  اليمن 

الأع��الف  مركزات  ب��اأن  علمًا  اليمن  داخ��ل 

املتكامل  الغذاء  من  فقط   %5 بن�صبة  تكون 

ميثل  احلديدة  ميناء  اأن  ال�صركة  راأت  وقد 

اأف�صل خيار بالن�صبة مل�صروعهم ال�صتثماري 

ا�صراتيجي  موقع  من  امليناء  ب��ه   يتمتع  ملا 

ول�صيما لل�صوق الذي تغطيه ال�صركة .

ها�صم  اأحمد  عي�صى  املهند�س/  ق��دم  فيما 

عن  مف�صاًل  �صرحًا  التنفيذي  الرئي�س   ����

ال�صا�صعة  وامل�����ص��اح��ات  امل��ي��ن��اء  اإم��ك��ان��ي��ات 

امل�صاريع  ه��ذه  مثل  لإق��ام��ة  ب��ح��وزت��ه  ال��ت��ي 

واأثناء   ، الت�صنيع  واإع��ادة  امل�صافة  القيمة 

النزول امليداين ملوقع امل�صتودعات اجلاهزة 

القابلة  الأر�صية  وامل�صاحات  لال�صتخدام 

للتطوير، ا�صتح�صن وفد ال�صركة الت�صهيالت 

املتوفرة واأقرت مبدئيا با�صتخدام احد تلكم 

م�صنعهم  ملوقع  اأوىل  كمرحلة  امل�صتودعات 

وحتى يتم ا�صتئجار م�صاحة ا�صتثمارية لبناء 

امل�صنع املتكامل .

وتتوقع ال�صركة التي ت�صدر قرابة ) 30طن ( 

من مركزات الأعالف اإىل اليمن �صنويًا باأنه 

عند النتهاء من بناء امل�صنع �صيمكنها من 

الأعالف  من   ) مقداره )600طن  ما  اإنتاج 

لل�صوق  الكاملة واجلاهزة لال�صتخدام فقط 

لإع��ادة  كبرة  اإمكانية  وه��ن��اك   .. املحلية 

æ الت�صدير للدول املجاورة

�����������������ص����������������در   •
قرار رئي�س املوؤ�ص�صة 

ق�صى   )19( رق���م 

املهند�س/  بتكليف 

ف��روزع��ب��دال��رزاق 

للقيام  عبدالكرمي 

الفني  امل��دي��ر  نائب  م�صاعد  بوظيفة- 

وامليازين  اجل�صرية  ال��راف��ع��ات  ل�صئون 

بدائرة الأر�صفة..

����������������ص���������������در   •
قرار رئي�س املوؤ�ص�صة 

بتكليف   )84( رقم 

ال��ق��ب��ط��ان/ ف��ائ��ز 

بتويل  ع��ل��ي  اح��م��د 

ربان  م�صاعد  مهام 

املرفاأ ل�صوؤون ال�صيانة ..

����������������ص���������������در   •
قرار رئي�س املوؤ�ص�صة 

بتكليف  رقم )13( 

�صامي  املهند�س/ 

مهام  بتويل  جعفر 

نائب مدير مركز التدريب البحري
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اأرخبيل �ضقطرى وت�ضونامي
�صقطرى  اأرخبيل  اأن  من  الرغم  على 

عن  ك��ي��ل��وم��را   4.600 م�صافة  تبعد 

م��رك��ز ال��زل��زال ال���ذي ���ص��رب جزيرة 

�صومطرة باأندوني�صيا يف ال�صباح الباكر 

�صهر  من  والع�صرين  ال�صاد�س  يوم  من 

اأن  اإل   ،2004 الأول  دي�صمرب/كانون 

تاأثرا  تاأثرت  جزيرة �صقطرى كانت قد 

الزلزال  اأدى  كما  الزلزال،  بهذا  كبرا 

ال�صباب.وقامت  الفتيان  اأحد  وفاة  اإىل 

اأكتوبر / بعثة املنظمة اخلا�صة بالكوارث الطبيعية التابعة ملنظمة اليون�صكو بزيارة مهمة لليمن خالل �صهر 

ت�صرين الأول – 2006م مل�صح 12 بلدة على ال�صواحل ال�صمالية واجلنوبية للجزر لقيا�س امل�صتويات التي ارتفع 

اإليها موج البحر عندما �صرب ت�صونامي اجلزيرة. ويف بع�س الأماكن بلغ ارتفاع املوج اإىل 6 اأمتار )20 قدما( 

فوق �صطح البحر. .

ويف واقع الأمر فاإن �صقطرى كانت حمظوظة ن�صبيا. فعلى �صاحل ال�صومال التي تبعد م�صافة 5000 كيلومرا 

عن مركز الزلزال قتل نحو 300 �صخ�صا وارتفع م�صتوى املاء اإىل 9 اأمتار )اأي 30 قدما( على طول بع�س اأجزاء 

ال�صاحل. وكان ال�صاحل العماين اأقل تاأثرا حيث ارتفع م�صتوى املاء اإىل 3 اأمتار فقط اأي 10 اأقدام فقط(.

اأربع منها  12 م�صتوطنة �صاحلية على اجلزيرة:  اآثار ت�صونامي وم�صتويات الأمواج يف  قام فريق امل�صح مب�صح 

على ال�صاحل اجلنوبي وهي �صازور وماهفارهان واأبادار وبيدول. وثمانية منها على ال�صحل ال�صمايل: اآرهر 

قارياه، هامهاريتني، قالن�صياه، �صواب ، غيبات ديهام ورا�س اآر�صال. وقاموا بتقييم عدد املوجات التي �صربت 

اجلزيرة واأخذوا مقايي�س املرتفعات التي و�صل اإليها املاء، كما التقطوا �صورا و�صجلوا مقابالت مع �صهود عيان 

على احلدث.

�صقطرى.  �صاحل  حول  املختلفة  النقاط  يف  البحر  ارتفاع  اإليها  و�صل  التي  املرتفعات  اأدن��اه  العر�س  ويو�صح 

وتراوح هذه الرتفاعات ما بني 1.6 مرا اإىل 2.6 مرا على ال�صاحل ال�صمايل وما بني  2.9 مرا اإىل 6.1 

م���را ع��ل��ى ���ص��اح��ل اجل��ن��وب��ي. 

 70 ح���دود  اإىل  البحر  وو���ص��ل 

م�����را م����ن ال�������ص���اط���ىء ع��ل��ى 

اأك��ر  ال�����ص��م��ايل.واإىل  ال�صاحل 

ال�صاطىء  م��ن  م��را   220 م��ن 

يف بع�س املناطق ودفع بقوارب 

اإىل  مرا   200 م�صافة  ال�صيد 

الداخل.وهدم ت�صونامي البيوت 

على  ال��ن��ق��اط  بع�س  يف  اأي�����ص��ا 

æ طول ال�صاحل

اأمر ق�ضائي بحجز 
�ضفينة م�ضبــوهـــة 

عدن  يف  التجارية  املحكمة  قا�صي  ا���ص��در 

ق�صائيًا  اآم��را  املا�صي  فرباير  �صهر  اأواخ��ر 

مبنع مغادرة ال�صفينة )ر�صا( اخلا�صة بنقل 

الب�صائع العامة اإىل حني الك�صف عن هويتها 

من  ع���دد  يف  عليها  امل�صجلة  وامل��خ��ال��ف��ات 

املوانئ املجاورة.

من املوانئ العربيــة:
حمطة اأخرى للحاويات يف ميناء الدمام

حمطة  لإن�����ص��اء  مناق�صة  ال�����ص��ع��ودي��ة  ت��ط��رح 

�صاحل  على  الدمام  ميناء  يف  جديدة  حاويات 

املليار  على  ي��زي��د  با�صتثمار  العربي  اخلليج 

ملحطة  اجلديدة  املناق�صة  طرح  و�صيتم  ريال، 

احل���اوي���ات ب��ن��ظ��ام )ال��ب��ن��اء-ال��ت�����ص��غ��ي��ل-ن��ق��ل 

الطاقة  لرفع   »BTO ب�«  يعرف  ما  اأو  امللكية( 

اإىل  امليناء  يف  احل��اوي��ات  ملناولة  ال�صتيعابية 

نحو) 3.5 ( مليون حاوية منطية، وذلك ملواكبة 

م�صروع اجل�صر الربي للخطوط احلديدية الذي �صربط ميناء الدمام بباقي مدن اململكة برًا. 

ال�صهرين  �صتت�صح خالل  للم�صروع  الكاملة  الروؤية  اأن  امليناء  اأو�صح مدير  ويف ت�صريح �صحفي 

æ القادمني، حيث مت النتهاء موؤخرًا من الدرا�صة الكاملة للم�صروع، و�صتطرح لال�صتثمار الأجنبي

الفوج  يخوت  عدن  ميناء  يف  ال�صياح  ر�صيف  مرا�صي  اإىل  توافدت 

�صياحيًا  يختًا   )44( عددها  البالغ  ديجاما(  )فا�صكو  ال�صياحي 

متعدد اجلن�صيات من دول اأوروبية واأمريكا وكند..

يذكر باأن املجموعة تعاود الزيارة مليناء عدن ب�صكل دوري يف طريق 

ي���ذك���ر ب�����اأن ال�����ص��ف��ي��ن��ة ال���ت���ي حت��م��ل علم 

كينجزتون )Kingston( وبطاقم مكون 

من جن�صيات عربية كان قد مت اقتيادها اإىل 

امليناء من قبل دوريات خفر ال�صواحل اأثناء 

لفرة،  اليمنية  الإقليمية  املياه  يف  ر�صوها 

وجتري الأجهزة الأمنية حاليًا التحقيقات.. 

ال�صم  اأن  اإىل  الأولية  املعلومات  ت�صر  فيما 

 )Taurus -الأ�صلي لل�صفينة هو)تورو�س

  æ)قبل تعديله اإىل )ر�صا

مــجموعــة »فا�ضكـــو ديجــــامـــا« فـي ميناء عــدن�ضخ�ضية العدد

على  للتعرف  عدن  مدينة  الفوج  اأف��راد  زار  فيما  ال�صنوية  رحلتها 

معاملها التاريخية واحل�صارية ثم النتقال اإىل حمافظة ح�صرموت 

æ  ومنها اإىل الدول املجاورة

3

اال�سم :

 اأحمد حيدرة اأحمد من�سور

مكان و تاريخ امليالد:

 حمافظة اأبني – 1 مايو 1950م

االلتحاق باخلدمة:

 1 اأكتوبر 1975م 

التدرج الوظيفي:

ربط  زورق  قائد  عمال-  مراقب  بحر-  عامل 

بحرية  قاطرة  – قائد  اإر�صاد  زورق  – قائد 
)رفا�س( – ثم رقي اإىل وظيفة كبر البحارة 

يف الدائرة البحرية منذ عام 1998م .

ال�صلوك  و  لعمله  الإخال�س  و  بالأخالق  يتمتع 

احل�صن مع اجلميع.



العدد)18( 2008م

colorspace2@gmail.com

�ضدور القرار االإداري اخلا�ض بتنظيم 

ا�ضتخدام االأر�ضفة ومعدات التفريغ

ل�صنة  القرار رقم )32(  2008م  للموؤ�ص�صة مع مطلع �صهر مار�س  التنفيذي  الرئي�س  ا�صدر 

2008م اخلا�س بتنظيم ا�صتخدام الأر�صفة ومعدات تفريغ ال�صفن و�صحنها.. واحتوى القرار 

على  ال�صفن  اإر�صاء  �صوابط  الأول  الف�صل  حدد  ف�صول  ثالثة  يف  موزعة  مادة   )19( على 

يف  اخلتامية  بالأحكام  وانتهاًء  واملخالفات  الغرامات  الثاين  الف�صل  حدد  فيما  الأر�صفة 

 æ  الف�صل الثالث

2007م ي�ضهــد اعلى م�ضتوى فــي 

مناولة الـحاويات

بن�صبة  ميناء عدن  مناولة احلاويات يف  النمو يف  زيادة يف معدل  2007م  عام  �صهد 

مقارنة  منطية  حاوية   )503.325( نحو  املتداولة  احلاويات  عدد  بلغت  ،فقد   %27

بالعام ال�صابق 2006م بنحو )397.087( حاوية منطية و يعترب هذا العدد يف مناولة 

احلاويات العلى منذ تاأ�صي�س حمطتي )عدن - املعال( و من املتوقع ا�صتمرار ت�صاعد 

æ هذا الن�صاط احليوي على مدى ال�صنوات القادمة
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ن�سرة �سهرية
ت�سدرها الالإدارة العامة للت�سويق والالإعالم

موؤ�س�سة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن(

www.portofaden.com    E-mail: ygapc@y.net.ye

�ص.ب: 1316، التواهي - عدن - اليمن

هاتف/فاك�س: 9672203521/201542/201378+

تنفيذ :

اأن املقالت والآراء املن�سورة لتعرب بال�سرورة عن راأي الن�سرة
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جدول مقارنة بعدد احلاويات  املتداولة يف  ميناء عدن للعام  2008م ح�سب ال�سهر املبينة ادناه:

ال�سنةال�سهر

اجمايل عدد اجمايلحمطة عدن للحاوياتحمطة املعال للحاويات

ال�سفن احلاوياتاملفرغهامل�سحونهعدداملفرغهامل�سحونهعدد

املتداولة)TEUs()TEUs(ال�سفن)TEUs()TEUs(ال�سفن

يناير
2007102،4242،4593720،61016،88742،38047

2008112،9152،3833618،85918،09042،24747

الجمايل
2007102،4242،4593720،61016،88742،38047

2008112،9152،3833618،85918،09042،247   47

عدد ال�سو اعي و حركة الب�ساعة املتداولة للعام 2008م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:

الجمايلينايرنوع الب�ساعة

الب�ساعة اجلافة الواردة
1010عدد ال�سو اعي الوافدة

1،1451،145الكمية بالطن

الب�ساعة اجلافة ال�سادة
1818عدد ال�سو اعي املغادرة

2،7322،732الكمية باطن

حركة الب�ساعة اجلافة )الواردة - ال�سادرة( للعام 2008 م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:

الجمايلينايرنوع الب�ساعة

الب�ساعة اجلافة الواردة
2525عدد ال�سو اعي الوافدة

168،494168،494الكمية بالطن

الب�ساعة اجلافة ال�سادة
1414عدد ال�سو اعي الوافدة

15،08815،088الكمية بالطن

حركة الب�ساعة اال�سائلة )الواردة - ال�سادرة( للعام 2008م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:

الجمايلينايرنوع الب�ساعة

الب�ساعة اجلافة الواردة
5353عدد ال�سو اعي الوافدة

484،996484،996الكمية بالطن

الب�ساعة اجلافة ال�سادة
1313عدد ال�سو اعي الوافدة

559،922559،922الكمية بالطن

عدد ال�سفن الوافدة مليناء عدن للعامني 2008م لال�سهر املبينه ادناه:

الجمايلينايرال�سنهالتفا�سيل

عدد ال�سفن الو افدة

2007160160

2008174174

حركةالب�ساعة املفرغة للعام 2008م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه: 

الجمايلاخرى*ب�ساعة عامةا�سمنتخ�سبحديدارز�سكردقيققمحنوع الب�ساعة

6،7335،64543،2713،32755،08524،64829،785168،494--يناير

006،7335،64543،2713،32755،08524،64829،785168،494الجمايل

* ت�سمل ) احلبوب، ب�ساعة مثلجة، روؤو�س حية، الت و معدات ن �سيارات ، مواد كيماوية، ترانزيت(

كمية و عدد ال�سفن التي تزودت باملياه للعام 2008م ح�سب ال�سهر املبينة ادناه:

الجمايلينايرالتفا�سيلاجلهة املمونة

�سركة ال�سيباين   للمالحة
1313عدد ال�س فن 

835835الكمية )بالطن(

ادرة عدن لتموين  البواخر و الوقود
3838عدد ال�س فن 

33843384الكمية )بالطن(

حمطة عدن  للحاويات
77عدد ال�س فن 

810810الكمية )بالطن(

الجمايل
5858عدد ال�س فن 

50295029الكمية )بالطن(

حركة الب�ساعة ال�سائلة للعام 2008م

ال�سهر

الجمايلنافطاغاز م�سالبنزينكريو�سني�سولرمازوتخام

الواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادر

0306،921144،67149،953182،677173،27342،118070،11826،75803،01745،4120484،996559،922يناير

0306،921144،67149،953182،677173،27342،118070،11826،75803،01745،4120484،996559،922الجمايل

حركة متون ال�سفن بالوقود،الغاز للعام 2008م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:

الجمايلينايرالتفا�سيل

الوقود
1818عدد ال�سفن

6،8076،807كمية التمون )بالطن(

الغاز
3636عدد ال�سفن

1،7111،711كمية التمون )بالطن(

ال�سفن الوافدة مق�سمة ح�سب نوعها واجمايل و �سايف اطنانها امل�سجلة  2008م:

�سفن حاوياتالتفا�سيل
�سفن
 رورو

�سفن �سب
�سفن ب�ساعة

جافة
�سفن 
موا�سي

�سفن 
نفط

�سفن 
ا�سماك

�سفن 
�سياحية

�سفن
 اخرى

الجمايليخوت

49022817051711174عدد ال�سفن

اجمايل الطنان

امل�سجلة
919،279016،135226،8823،5561،043،0195،69620،6067،0486522،242،873

�سايف الطنان 

امل�سجلة
493،8580528،435114،7511،790533،1766497،6374،6286521،685،576

حركة الب�ساعة امل�سحونة للعام 2008م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه

نخالةخردةا�سماكملحقطننوع الب�ساعة
ب�ساعة ت�سدير

الجمايلاخرى**اعادة ت�سدير
خارجي

02،5001،859192،9557،655010015،088يناير

02،5001،859192،9557،655010015،088الجمايل

** ت�سمل ) �سمغ، تبغ، بن، جلود ، ت�سدير داخلي(


