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عدن امليناء وامليناء عدن

كلمة ترحيبية

نتائج مثمرة... لقرار حكيم

ال�صادرة يف  القرارات اجلمهورية  �صكلت حمتويات  لقد 

باإن�صاء موؤ�ص�صات  العام املا�صي اخلا�صة  وقت �صابق من 

البحر    - الأحمر  – البحر  الثالث )خليج عدن  املوانئ 

وم�صتقبل  وحا�صر  تاريخ  يف  مهمة  حتول  نقطة  العربي( 

املوانئ اليمنية.. ولي�س اأدل على ذلك ما حتقق من ازدهار 

�صجلتها  التي  والتجارية  املالحية  احلركة  معدالت  يف 

اأجهزة ومواقع الر�صد واملراقبة املالحية يف املوانئ..

واالأ�صهر  االأعرق  الدويل  عدن  ميناء  عن  هنا  واحلديث 

واملتميز يطول ويت�صعب لكننا ب�صدد اإم�صاء كلمة موجزة 

امليناء  يف  امل�صتغلون  حققها  التي  النجاحات  اأهم  عن 

على مدى عام من قرار االإن�صاء .. وان الف�صل يف ذلك 

الرئي�س  و�صجاعة  حكمة  اإىل  وجل  عز  اخلالق  بعد  يعود 

ومواد  ن�صو�س  وروح  م�صامني  خالل  من  جتلت  التي 

العن�صر  بالثقة واالعتزاز بقدرات  املت�صمة  االإن�صاء  قرار 

الب�صري واحلداثة والطموح امل�صروع..

واإننــا اإذ ن�صد على اأيدي اجلميع يف موؤ�ص�صة موانئ خليج 

عدن – ميناء عدن- معربني عن تقديرنا وعظيم امتنانا 

للمخل�صني الذين �صنعوا هذا النجاح وكل عام اإىل جناح 

جديد..

وزير النقل

خالد اإبراهيم الوزير
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رئي�س املوؤ�ص�صة

 املهند�س محمد عبداهلل مبارك بن عيفان

كلمة ترحيبية

حديث الوقائع و االرقام......

ل�صنا يف وارد ديباجة املقاالت او التفنن باإنتقاء الكلمات و 

اختيار العبارات وتطويع الن�صو�س اللغوية فنحن ال نعري 

معدالت  الن   ... اأنتباهًا  الرتو�س  و  التعبريات  و  الو�صف 

خالل  امل�صجلة  االن�صطة  م�صتويات  يف  الزيادة  و  النمو 

عام انق�صى وعام اآخر توحي كل املوؤ�صرات اىل ت�صاعد 

االأرقام  منه...فلغة  املن�صرمة  اال�صهر  خالل  االنتاجية 

التعبريات  و  التو�صيفات  من  االأف�صح  و  االأ�صدق  هي 

تـحقـق  عندما  ..و  البديعة  اللغوية  واملعاجم  والقوامي�س 

و  تنفـذ  ايادي  و  تفــكــر  عقــول  هنــاك  كـــان  ذلك  كــل 

اج�صــاد تعــرق و جتتهد و رجال و ن�صاء يعملون و يبذلون 

كل  حتقق  وعندما   .... الواحد  الفريق  بروح  و  ب�صخاء 

ذلك كانت هناك نقطة االنطالق او �صافرة البداية التي 

عبدت الطريق و حددت الهدف اإنها جتليات احلكمة يف 

2007م  ل�صنة   )61( رقم  اجلمهوري  القرار  حمتويات 

ممثلني  املحافظة  قيادة  و  الوزراة  قيادة  ورعاية  دعم  و 

باال�صتاد / خالد الوزير و الدكتور / عدنان اجلفري.

و  موظفيها  و  بعامليها  املوؤ�ص�صة  اإدارة  فاإن  باملنا�صبة  و 

القياديني فيها الذين يديرون عجلة االنتاج و التطوير يف 

عدن(  )ميناء  الرائد  احليوي  االقت�صادي  ال�صرح  هذا 

يهدون هذه النجاحات للقيادة ال�صيا�صية.
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اإ�سرتاتيجًيا

الذمة  و  االعتبارية  بال�صخ�صية  املوؤ�ص�صة  متتع   •
املالية امل�صتقلة 

ظل ميناء عدن وما كان ي�صمى مب�صلحة ميناء عدن وم�صلحة موانئ 

1967م يعاين من �صبابية  عدن فيما بعد ومنذ اال�صتقالل يف العام 

الفينة  بني  عليها  التي جرت  الطفيفة  والتعديالت  واللوائح  القوانني 

ال�صالحيات وممار�صات  تداخل  م�صكلة  من  كذلك  وعانى  واالأخرى 

الو�صع  هذا  ا�صتمر  وقد  امليناء...  �صلطات  لبع�س  املختلفة  اجلهات 

املوؤ�صف الذي اأعاق كثريًا من قدرات امليناء وم�صروعاته االإ�صرتاتيجية 

فتح  الذي  2007م  ل�صنة   )61( رقم  اجلمهوري  القرار  �صدور  حتى 

االأفاق رحبة ووا�صعة لالنطالق بهذا املرفق وتقومي الكثري من اللوائح 

واالأنظمة القدمية واتخاذ العديد من االإجراءات والقرارات التنفيذية 

الت�صحيحية وتن�صيط وتفعيل قدراته واإمكانياته على طريق ا�صتعادته 

االإقليمية  املوانئ  بني  يتبواأها  كان  التي  املتقدمة  الدولية  للمكانة 

والدولية.
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• تو�صيع مهام و �صالحيات �صلطة املوؤ�ص�صة على جميع املرا�صي 
و االأر�صفة يف احلو�س املائي مليناء عدن كما جاء يف املادة 
رقم )4( على هذا النحو: توؤول اإىل املوؤ�ص�صة مبوجب هذا القرار 

و تتبعها املكونات التالية:

حمطة عدن للحاويات.   اأ(  

التواهي  و  حجيف  و  ال�صغرى  عدن  و  املعال  يف  ال�صفن  مناولة  اأر�صفة   ب(  

كذلك احلوا�س الداخلي مليناء عدن و ممراته و قنواته املالحية و حواجز 

االأمواج و مرا�صي و طافيات الربط فيه.

اأية موانئ اأو اأر�صفة اأخرى ملناولة ال�صفن تن�صئها املوؤ�ص�صة و ي�صدر بها  ج( 

قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على عر�س الوزير.

كان من ال�صروري الإف�صاح املجال اأمام تطوير وحتديث امليناء الوقوف بجدية اأمام حتديد 

م�صئوليات و�صالحيات �صلطة امليناء واملهام الكبرية التي يوؤديها كمرفق حيوي وا�صرتاتيجي 

مهم وقد مت ذلك بو�صوح وفقًا ملا جاء يف املادة الرابعة من قرار االإن�صاء وعددًا من املواد 

والفقرات االأخرى.
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• اإدارة و ت�صغيل محطة عدن للحاويات اعتبارا من الفاحت من �صهر 
ابريل 2008م

وت�صغيل  اإدارة  واأهمها  املينائية  املن�صاآت  على  �صالحياته  ا�صتالب  من  عدن  ميناء  عانى 

حمطة عدن للحاويات اأو االإ�صراف عليها يف اإطار اخت�صا�صاته يف ت�صيري واإدارة االأن�صطة 

املالحية والتجارية البحرية.. وظلت عملية اإدارة وت�صغيل املحطة من قبل ال�صركة البديلة 

مثار �صد وجذب وتدخالت وممار�صات م�صرة وخمالفة للعديد من اجلهات املختلفة على 

مدار ال�صنوات االأخرية دون حل حتى اأواخر العام املن�صرم 2007م يف الوقت الذي كانت 

ال�صركة  مع  طويل  وبنف�س  ب�صرب  واملعقدة  ال�صعبة  املفاو�صات  تدير  املوؤ�ص�صة  قيادة  فيه 

امل�صغلة للمحطة حتى تكللت العملية بنجاح وذلك باالنتقال املرن واملدرو�س بعناية وحر�س 

اإدارتها  يف  وال�صروع  املحطة  املوؤ�ص�صة  فيها  ا�صتلمت  التي  احلا�صمة  اللحظات  حتى  دقيق 

وت�صغيلها اعتبارًا من الفاحت من �صهر ابريل 2008م .
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العاملية يف  لل�رشاكة مع موانئ دبي  اتفاقية مبدئية  توقيع   •
نوفمرب 2007م

خالل عملية الت�صليم واال�صتالم كانت املوؤ�ص�صة قد ا�صتجلبت خرباء دوليني يف جمال اإدارة 

املكت�صبة  املحلية  اخلربات  جانب  اإىل  بخرباتهم  لال�صتعانة  احلاويات  حمطات  وت�صغيل 

وذلك خالل الفرتة االنتقالية متهيدًا لتنفيذ اتفاق ال�صراكة مع �صركة موانئ دبي العاملية.
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و  التعرفة  لتعديل  امل�صكلة  الفنية  اللجان  اإجناز مهمة  اقرتاب   •
اأجور ال�صحن و التفريغ .

بادرت قيادة املوؤ�ص�صة بالتن�صيق مع قيادة الوزارة اإىل ت�صحيح م�صامني العديد من اللوائح 

اللجان  بت�صكيل  االإدارية  القرارات  اأ�صدرت  بحيث  واالإدارية  والفنية  املالية  واالأنظمة 

الفنية وحتديد املهام املطلوب تنفيذها واملكونة من املخت�صني والقانونني وطرق الدرا�صة 

لتنظيم  وحديثة  بديلة  لوائح  واإعداد  والدولية  االإقليمية  املوانئ  تطبيقات  واال�صتفادة من 

واإدارة االأن�صطة املالحية والتجارية اجلارية يف احلو�س املائي مليناء عدن.
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• اإلغاء احتكار �رشكات ال�صحن و التفريغ 

اأن احتكار اأعمال ال�صحن والتفريغ يف ميناء عدن ظل هاج�صًا م�صيطرًا 

على اأرباب ال�صراكة يف جوانب االأن�صطة وم�صتقبل املوؤ�ص�صة وامليناء ب�صكل 

للمحافظة  املحلية  وال�صلطة  الوزارة  بقيادة  دفع  الذي  االأمر  وهو  عام 

واجلهات ذات العالقة اإىل اتخاذ االإجراءات واخلطوات التي اأدت اإىل 

اإلغاء عملية االحتكار وحترير هذه االأن�صطة..
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• تنفيذ م�رشوع تركيب وجتهيز )تن�صيب( عوامات االإنارة اجلديدة و 
احلديثة على طول القناة املالحية ذات املراقبة االلكرتونية. 

نفذت  فقد  والفنية  المالحية  عدن  ميناء  واإمكانيات  قدرات  وتطوير  تحديث  اإطار  في 

الحديثة على  بالموا�صفات  الجديدة  االإنارة  وتن�صيب عوامات  الموؤ�ص�صة م�صروع تركيب 

طول القناة المالحية لميناء عدن والتي تعد من احدث الم�صاعدات المالحية على نطاق 

االإمارات  موانئ  في  العوامات  هذه  ت�صتخدم  العربي-  والخليج  العربية  الجزيرة  موانئ 

والبحرين واليمن فقط حتى يومنا هذا.
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 - �صقطرى   ( احلديثة  االإر�صــاد  زورقـي  ان�صمـام   •
عبد الكوري( للخدمة يف امليناء وكذا ان�صمام ثالثة 

زوارق ربط جديدة للخدمة يف امليناء خالل اأ�صابيع.

وحت�صني  والت�صغيلية  الفنية  عدن  ميناء  واإمكانيات  قدرات  من  للرفع 

وتطوير م�صتوى اخلدمات اللوجي�صتيه التي يقدمها لل�صفن الوافدة فقد 

عملت قيادة املوؤ�ص�صة على رفد االأ�صطول املالحي بزورقي اإر�صاد وثالثة 

زوارق ربط اإىل اخلدمة قريبًا.

11



عدن امليناء وامليناء عدن

• تفعيل و تن�صيط دور و مهام مركز التدريب البحري.
الداخلية  الدورات  الفنية في  و  القيادية  الوظائف  الكوادر في  العديد من  تدريب  و  تاأهيل 

والخارجية حيث اهتمت قيادة الموؤ�ص�صة بهذا الجانب الحيوي )التنمية الب�صرية( الذي يعد 

االأ�صا�س وحجر الزاوية .. فتطوير مدارك وقدرات العاملين والموظفين الذهنية والج�صدية 

يعود بالنفع على االإن�صان كعماد للتنمية ثم على المرفق والوطن ككل وخ�صو�صًا في عالم 

المالحة المت�صم ب�صرعة التطور والتحديث.

المر�صدين  بتاأهيل  قرار  الموؤ�ص�صة  اتخذت  القادم  التطوير  لمراحل  اال�صتعداد  جانب  في 

البحريين من خالل رفع م�صتوياتهم باللغة االنجليزية في اأرقى معاهد اللغة محليًا المتواجدة 

بالتقنيات  المحاكيات  ت�صتخدم  عليا  بريطانيه  معاهد  اإلى  البتعاثهم  الترتيب  و  في عدن، 

الحديثة للتاأهيل في جانب االإر�صاد المتخ�ص�س للجيل القادم من ال�صفن ال�صخمة و منها 

�صفن الحاويات و ناقالت النفط و الغاز.   

ا�صتيعاب كوادر موؤهلة  العمالة املو�صمية و املوؤقتة و  تثبيت   •
و واعدة

في مجال التنمية الب�صرية و في ظل تح�صين الموارد المالية للموؤ�ص�صة من خالل المراجعات 

لالآليات االإدارية و الخطوات ال�صابطة للمحافظة على تح�صيل م�صتحقات الموؤ�ص�صة نظير 

خدماتها، �صجلت الموؤ�ص�صة في خطوة م�صبوقة بالتن�صيق مع قيادة الوزارة قرار ا�صتيعاب 

الب�صرية  الموارد  وتن�صيط  وتجديد  تطعيم  اإطار  في  والمو�صمية  الموؤقتة  العمالة  وتثبيت 

بالدماء الجديدة من ال�صباب الموؤهل بالعلم والطاقة والحيوية بعد م�صي عقد ونيف من 

ال�صنين على التحاقهم بالعمل في مواقع مختلفة من الميناء.

• تنفيذ نظام الب�صمة االلية يف الديوان العام للموؤ�ص�صة – املركز 
الرئي�سي

الرئي�صي  المركز  في  الدوام(  )حافظة  للب�صمة  االآلي  النظام  م�صروع  الموؤ�ص�صة  نفذت 

كخطوة تحديثية في عملية تجريبية للحد من ظاهرة �صاعات العمل المهدورة على ان يجري 

تطبيق هذا الم�صتوى الراقي في تنظيم العمل تدريجيًا على كافة فروع الموؤ�ص�صة م�صتقباًل.
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جتديد  و  عدن  ميناء  اإىل   )APL( املالحي  اخلط  اإبحار  ا�صتئناف   •
االتفاقيات مع مالك و ممثلو عدد من اخلطوط املالحية الدولية 

للحاويات

وال�صمعة  ميناء عدن  وقدرات  باإمكانيات  للحاويات  الدولية  املالحية  ثقة اخلطوط  تاأكيد 

وال�صهرة التي اكت�صبهما على مدى تاريخه الطويل واملوقع اجلغرايف اال�صرتاتيجي واملزايا 

الدولية  املالحية  اخلطوط  اكرب  مع  املوؤ�ص�صة  قيادة  توا�صلت  فقد  االأخرى  واملوؤهالت 

املالحي  خطه  حركة  م�صار  تغيري  ...قبل   )APL( عدن  ميناء  يف  النا�صطة  للحاويات 

والتجاري اإىل موانئ اأخرى يف عام 2001م على اثر احلادث االإرهابي يف اأكتوبر 2000م 

والذي ا�صتاأنفت �صفن اأ�صطوله االإبحار والتوافد اإىل ميناء عدن بعد توقيع اتفاقية مزاولة 

للثقة  2008م. وعلى نف�س ال�صعيد وتتويجًا  العام اجلاري  اإطاللة  الن�صاط مع مالكه مع 

نف�صها فقد جددت قيادة املوؤ�ص�صة �صريان االتفاقيات مع مالك وممثلي اخلطوط املالحية 

الدولية ملناولة احلاويات مثل :PIL و EVERGREEN و COSCOالخ..

كما اأجريت مباحثات مع مندوبني من اخلط املالحي البنغايل الذي يخطط ال�صتخدام حمطة 

اأ�صا�صية  كنقطة  للحاويات  عدن 

حلاويات الرتانزيت و كذلك االإ�صارات 

 PIL ال�صنغفوري  الوا�صلة من اخلط 

لالعتماد على حمطة عدن للحاويات 

الرتانزيت  رئي�صه حلاويات  كمحطة 

التطورات  هذه  كل  توزيعها  اإعادة  و 

اأثبتتها  التي  للقدرات  نتيجة  هي 

للمحـــطة  ا�صتالمها  منذ  املوؤ�ص�صــــة 

و اإدارتها وت�صغيلها حتت اإدارة دولية 

متخ�ص�صة و كذلك ما تنتظره حمطة 

ا�صتثمارات  و  تطوير  من  احلاويات 

مع  املوؤ�ص�صة  فيها  ت�صرتك  �صخمة 

موانئ دبي العاملية.
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عدن امليناء وامليناء عدن

• حتقيق اأعلى معدل م�صتوى يف مناولة 
جتاوز  بحيث  2007م  العام  يف  احلاويات 

الن�صف مليون حاوية منطية

وتنامي  االإنتاجية  مب�صتوى  يقا�س  العمل  جناح  م�صتوى  اأن 

فيه  الذي �صجلت  2007م  الن�صاط وذلك ما حدث يف عام 

ن�صف  جتاوز  يف  احلاويات  مناولة  معدالت  اأعلى  حتقيق 

مليون حاوية منطية.
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اإجناز م�رشوع الالئحة التنظيمية للموؤ�ص�صة )محور ارتكاز الو�صع   •
املوؤ�ص�صي والقانوين(

وكوادرها  قيادتها  تكاد  ال  ور�صة عمل  اإىل  تاأ�صي�صها  املوؤ�ص�صة على مدى عام منذ  حتولت 

يف  وت�صرع  اإال  فيها  والعمل  االأن�صطة  وجماالت  جوانب  احد  وتقومي  ت�صحيح  من  تنتهي 

العمل على ت�صحيح وتقومي ن�صاط وعمل اأخر ويظهر ذلك جليًا من خالل م�صاريع اللوائح 

التنظيمية والتعديالت والقرارات االإدارية ال�صادرة ويف مقدمة ذلك اجناز م�صروع الالئحة 

التنظيمية الذي يعد حمور ارتكاز الو�صع املوؤ�ص�صي والقانوين للموؤ�ص�صة و هذه الالئحة هي 

يف مراحل اإعدادها النهائية لعر�صها على االجتماع القادم ملجل�س اإدارة املوؤ�ص�صة.
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عدن امليناء وامليناء عدن

لتو�صعــه  الفنية  امل�صوحــات  و  العلمية  الدرا�صات  ا�صتكمال   •
و تعميق املرا�صي والقناة املالحية و انت�صال حطام و مخلفات 

ال�صفن و جتري اال�صتعدادات للتنفيذ قريبًا.

ا�صتكملت  التي  واالإ�صرتاتيجية  التحديثية  امل�صاريع  من  عددًا  لتنفيذ  اال�صتعدادات  جتري 

عنها الدرا�صات العملية وامل�صوحات الفنية موؤخرًا ومن اأهمها:

ال�صتيعاب  وتاأهيلها  جاهزيتها  لرفع  املالحية  والقناة  املرا�صي  وتعميق  تو�صعة   •
اأجيال ال�صفن احلديثة كما جتري اال�صتعدادات لتنفيذ اأول عملية النت�صال حطام 

مدى  على  املرتاكمة  املخلفات  من  عدن  مليناء  املائي  احلو�س  وتنظيف  ال�صفن 

العقود املا�صية

ميون. جزيرة  يف  بحري  ر�صيف  اإن�صاء  ب�صاأن  امل�صوحات  و  الدرا�صات  اإجراء   •
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• ا�صتكمال الدرا�صات اخلا�صة باإعداد املخطط العام
)Master Plane( 

املرتكزات  اأهم  من   )Master Plane( العامة  املخططات  تعد 

ميناء  واحلديث عن  احلال  فكيف  للموانئ  والقانونية  الفنية  وال�صروط 

باال�صتعانة  متخ�ص�صة  فنية  جلنة  تقريبًا  انتهت  حيث  الدويل..  عدن 

م�صروع  اإعداد  من  املجال  هذا  يف  الدولية  اخلربات  من  واال�صتفادة 

بع�س  من  االنتهاء  بعد  قريبًا  النور  و�صريى  عدن  مليناء  العام  املخطط 

االإجراءات واخلطوات القانونية.
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تنظيًمـــا:

انعقاد اأول اجتماع ملجل�س اإدارة املوؤ�ص�صة تنفيذًالبنود وفقرات   •
القرار اجلمهوري.

املالحية  الوكاالت  و  بال�صركات  ال�صهرية  اللقاءات  انتظام   •
العاملة يف ميناء عدن )ال�صركاء االأ�صا�صيني(.

القرارات  و  التنظيمية  اللوائح  من  عدد  اإ�صدار  و  اإقرار   •
االأر�صفة  ا�صتخدام  بتنظيم  اخلا�صة  الت�صحيحية  االإدارية 

وعمليات  والغو�س  البحري  امل�صح  اأعمال  و  التفريغ  معدات  و 

ر�صوا ال�صفن وال�صعود اإليها .

االإجـــراءات  لت�صهيــل  والعمليـــات  للمتابعة  ق�صم خا�س  اأن�صاء   •
و املعامالت االإدارية.

ال�صفن. منازعات  حل  جلنة  عمل  تفعيل   •
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ـًا: عملًيــا و فنيـ

اإعادة تاأهيل وتهيئة املزلق الرئي�س يف الدائرة الهند�صية )الفنية( للمرة االأوىل يف تاريخ   •
ال�صفن  و  البحرية احلديثة  القاطرات  اإ�صالح و�صيانة  و  امليناء واملوؤ�ص�صة لعمليات ترميم 

ال�صمكية فعليًا .

املعال. اأر�صفة  يف  اخلدمة  اإىل   )Cardinal( ال�صاحنات  ميزان  تاأهيل  اإعادة   •
لتكون  اأعاد عدن  املتطور )Gloss(، مما  و اجلزر  املد  قيا�س  تركيب جهاز  و  تن�صيب   •
م�صتوى  ارتفاع  و  احلراري  التمدد  مراقبة  خاللها  من  يتم  دولية  حمطات  خم�س  اإحدى 

�صطح البحر يف العامل و ذلك بوا�صطة االأقمار ال�صناعية. 

دولية  بخربات  باال�صتعانة  للحاويات  املعال  و  عدن  حمطتي  اأ�صول  تقييم  عملية  اإجراء   •
متخ�ص�صة.

االإدارية. و  املالية  املجاالت  يف  االآيل  احلا�صوب  بنظام  العمل  تطبيق   •
)الفنية(. الهند�صية  الدائرة  تن�صيط  و  تاأهيل  اإعادة  ب�صاأن  الفنية  الدرا�صات  اإجراء   •

احلديثة. و  املتنوعة  النقل  بو�صائل  اخلدمة  و  العمل  مواقع  تزويد   •
مراقبة. حمطات  و  ات�صاالت  �صبكة  تن�صيب  و  م�صروع  تنفيذ   •

تنفيذ عمليات م�صح و تعميق عدد من املواقع ل�صالح اجلهات امل�صتخدمة للحو�س املائي   •
للميناء.
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�إعالمًيا و ترويجًيا
 

من  االنتهاء  بعد  للطباعة  جاهز   – النهائية  ب�صيغته  املوؤ�ص�صة  خدمات  دليل  اإجناز   •
تعديالت التعرفة و اأجور ال�صحن و التفريغ. 

التعديل  بعد  الدولية  ال�صهرة  و  العراقة  – ميناء عدن  لكتاب  الثاين  االإ�صدار  الطريق  يف   •
للميناء. وهوية  تعريف  بطاقة  مبثابة  الكتاب  يعد  و  االجنليزية،  و  العربية  – باللغتني 

و  العربية  باللغتني  باملوؤ�ص�صة  اخلا�صة  الن�صرة  توزيع  و  طباعة  و  اإعداد  انتظام   •
االجنليزية. 

عدن. مليناء  االأجنبية  و  العربية  الوفود  زيارات  تنظيم  و  ترتيب   •
العام  هذا  ال�صواح )متيز  ر�صيف  اخلام�س يف  ال�صنوي  البحري  املهرجان  فعاليات  اإقامة   •

بامل�صاركة الوا�صعة و التنظيم الناجح( .

باللغة االجنليزية  اليمنية  الف�صائية  االآخرين( يف  )اليمن يف عيون  برنامج  بث  و  عر�س   •
ت�صمن تاريخ و م�صتقبل ميناء عدن.

الرتويج  جناح  على  دلياًل  املوؤ�صر  هذا  ويعد  واليخوت  ال�صياحية  ال�صفن  توافد  زيادة   •
وتوافر االأمن يف ميناء عدن.
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