
نوفمبر 2012م

يوليو 2012م

1- االثنين 9 يوليو 2012م وزير الخارجية د. أبوبكر القربي يتوجه 
الى اإلمارات مباحثات رسمية.

2- الثالثاء 17 يوليو وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي 
يغادر الى المانيا لحضور مفاوضات سنوية بين البلدين.

3- السبت 28 يوليو وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب 
يغادر الى جنيف لحضور مفاوضات انضمام التجارة العالمية.

4- مجلس الوزراء يستعرض تقريرًا لوزير التربية والتعليم د. 
عبدالرزاق االشول عن مشاركته بالعاصمة االردنية عمان أعمال 
بعثة المراجعة المشتركة لتصميم منهج المرحلة الثانية لتطوير 

التعليم االساسي )1-15( يوليو.

اغسطس 2012م
1- الخميس 9 اغسطس 2012م وزير الثقافة عبداهلل عوبل يغادر 
الى مصر للمشاركة في فعاليات الليالي اليمنية المصرية في القاهرة 

)اسبوع(.
2- االثنين 13 اغسطس وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي 
يتوجه الى السعودية للمشاركة في االجتماع الوزاري التحضيري 

للقمة االسالمية.
3- الثالثاء 14 اغسطس وزير الدفاع محمد ناصر أحمد يغادر الى 

االمارات في زيارة رسمية.

سبتمبر 2012م
1- السبت 1 سبتمبر 2012 وكيل وزارة االشغال عبدالملك الجولي 
يغادر الى ايطاليا للمشاركة في الملتقى العالمي السادس للتحضر 

)1-6( سبتمبر.
2- األحد 2 سبتمبر وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد 
السعدي يغادر الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر 

المانحين )3-5( سبتمبر.
3- االثنين 3 سبتمبر وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى 
يغادر الى العاصمة االمريكية واشنطن للمشاركة في اللقاءات 

بمسؤولي البنك الدولي »عدة أيام«.
4- االثنين 3 سبتمبر رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة 
يترأس وفدًا رسميًا يضم كاًل من وزراء »المالية، الخدمة المدنية، 
التخطيط« ويتوجه الى الرياض لحضور مؤتمر المانحين )5-4( 

سبتمبر.
5- االربعاء 5 سبتمبر وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق االشول 
يغادر الى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماعات الطاولة 

المستديرة لمحو األمية )6-7( سبتمبر ويعود في 10 سبتمبر.
6- الجمعة 7 سبتمبر 2012م وزير االعالم علي العمراني يتوجه 
الى العاصمة االمريكية واشنطن إلجراء مباحثات رسمية )غير 

محددة(.
7- السبت 8 سبتمبر 2012م وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
حسن شرف الدين يغادر الى ماليزيا لبحث أوضاع الطلبة هناك )غير 

محددة(.
8- السبت 8 سبتمبر وزير حقوق االنسان حورية مشهور تغادر الى 

الدنمارك في مباحثات خالل الفترة )4-7( سبتمبر.
9- االحد 9 سبتمبر وزير الصحة د. احمد العنسي في الرياض 

مباحثات.
10- الخميس 13 سبتمبر وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد 
السعدي يغادر الى الصين للمشاركة في أعمال المنتدى االقتصادي 

العربي الصيني خالل الفترة )12-16( سبتمبر.
11- الجمعة 14 سبتمبر وزير العدل القاضي مرشد العرشاني 
يغادر الى قطر للمشاركة في منتدى عربي حول استرداد االموال 

المنهوبة.
12- االثنين 17 سبتمبر 2012م وزي��ر االت��ص��االت وتقنية 
المعلومات د. أحمد عبيد بن دغر يتوجه الى تونس للمشاركة في 

منتدى اقليمي للتنمية.
13- الثالثاء 18 سبتمبر وزير شؤون المغتربين في مباحثات 

بالعاصمة السعودية الرياض.
14- االحد 23 سبتمبر حورية مشهور وزير حقوق االنسان في 
جنيف للمشاركة في أعمال الدورة ال�21 لمجلس حقوق االنسان 

)10-28( سبتمبر.
15- االحد 23 سبتمبر وزير االوقاف في مباحثات رسمية بالرياض.
16- الخميس 27 سبتمبر وزير التخطيط في مباحثات بواشنطن.
17- الجمعة 28 سبتمبر وزير الخارجية د. أبوبكر القربي في 

مباحثات بواشنطن.
18- السبت 29 سبتمبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة 
حمود تغادر الى جنيف للمشاركة في اجتماع سنوي للمفوضية 

السامية للشؤون الالجئين )5أيام(.
19- السبت 29 سبتمبر أمة الرزاق حمد وزير الشؤون االجتماعية 
في الرياض للمشاركة في اجتماعات الدورة 29 لمجلس وزراء العمل 

)23-26( سبتمبر.

االثنين : 24 / 12 / 2012م 
 الموافق :11 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1641( كشف حساب11

حكومـــــة باسنــــــــدوة..  سنــــــــــــــــــــــــة أولى سفــــــــريات وسياحة

بيروت لحضور االجتماع الدوري الوزاري ال�27 للجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا.

4- الثالثاء 8 مايو 2012م وزير الخارجية د. أبوبكر القربي يغادر 
الى القاهرة للمشاركة في االجتماع ال��وزاري لحركة دول عدم 

االنحياز.
5- الثالثاء 8 مايو وزيرة حقوق االنسان حورية مشهور تغادر 
الى بيروت للمشاركة في حلقة حوار في إطار الدورة ال�27 للجنة 

االقتصادية لغرب آسيا.
6- الخميس 15 مايو 2012م وزير التعليم الفني عبدالحافظ 
نعمان يغادر الى الصين للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الثالث 

للتعليم الفني والمهني )14-17( مايو.
7- السبت 12 مايو وزير النقل واعد باذيب يغادر الى لندن لحضور 

االجتماع الوزاري للدول الموقعة على مذكرة جيبوتي.
8- االحد 13 مايو فريد مجور وزير الزراعة يغادر الى ايطاليا 
للمشاركة في الدورة ال�31 لمؤتمر منظمة االغذية والزراعة )14-

18( مايو.
9- األحد 13 مايو وزير اإلدارة المحلية علي اليزيدي يغادر الى 
الكويت للمشاركة في مؤتمر دولي إلدارة البلدية والتنمية الحضرية.
10- األربعاء 18 مايو وزير الخدمة المدنية في االردن لحضور 

مؤتمر وزراء الخدمة.
11- الخميس 19 مايو وزير التخطيط محمد السعدي في قطر 

لحضور المنتدى االقتصادي العالمي.
12- الخميس 19 مايو أمة الرزاق حمد تغادر الى قطر زيارة 

رسمية.
13- الخميس 19 مايو عمر الكرشمي وزير االشغال يغادر الى 

قطر زيارة رسمية.
14- الجمعة 20 مايو وزير الدفاع يغادر الى السعودية زيارة 

رسمية.
15- الجمعة 20 مايو وزير الصناعة يغادر الى كوريا الجنوبية 

الفتتاح جناح اليمن في معرض اكسبو 2012م.
16- االثنين 23 مايو وفد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء: 
»الخارجية، المالية، الداخلية، التخطيط« الى الرياض االجتماع 

الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن.
17- االحد 29 مايو وزير المغتربين مجاهد القهالي في الرياض 

حفل تخرج أبناء المغتربين.
18- االثنين 30 مايو رئيس ال��وزراء في تركيا للمشاركة في 

المنتدى الدولي لتحالف الحضارات.
19- وزير الصحة والسكان أحمد العنسي في جنيف لحضور مؤتمر 

لوزراء الصحة.
يونيو 2012م

1- الجمعة 1 يونيو 2012م وزير االتصاالت وتقنية المعلومات 

د. بن دغر يتوجه الى تونس للمشاركة في اجتماعات الدورة ال�23 
للمؤتمر العربي القومي االسالمي )4-6( يونيو.

2- األحد 3 يونيو 2012م وزير المغتربين مجاهد القهالي يغادر 
الى البحرين لبحث أوجه التعاون.

3- االثنين 4 يونيو وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع يغادر 
الى اإلمارات للمشاركة في اجتماع وزاري للوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة )5-7( يونيو.
4- الثالثاء 5 يونيو وزير شؤون المغتربين يبحث سبل التعاون 

في اإلمارات.
5- الجمعة 8 يونيو وزير االتصاالت د. أحمد عبيد بن دغر يشارك 
في اجتماعات ال��دورة 16 لمجلس وزراء االتصاالت العرب في 

الجزائر.
6- االثنين 11 يونيو على مثنى حسن نائب وزير الخارجية 
يغادر الى الهند للمشاركة في اجتماعات الجولة السادسة للتشاور 

السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.
7- السبت 9 يونيو وزي��ر السياحة د. قاسم سالم يغادر الى 
العاصمة االسبانية مدريد للمشاركة في اجتماعات الدورة 93 

للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية )11-13( يونيو.
8- االربعاء 13 يونيو وزير االوقاف واالرشاد حمود عباد في المغرب 

لبحث مجاالت التعاون.
9- الخميس 14 يونيو وزير الثقافة عبداهلل عوبل يغادر الى روما 

للمشاركة في احتفال سنوي بعالم آثار ايطالي.
10- األحد 16 يونيو 2012م وزير الشؤون القانونية د. محمد 
المخالفي يغادر الى نيجيريا للمشاركة في االجتماع الدوري 

للمنظمة االستشارية القانونية األفرو آسيوية.
11- االثنين 17 يونيو أمة الرزاق حمد وزير الشؤون االجتماعية 
تغادر الى جنيف للمشاركة في الدورة 101 لمؤتمر العمل العربي.

12- الثالثاء 18 يونيو وزيرا الخارجية والداخلية في السعودية 
لتقديم العزاء.

13- االحد 24 يونيو وزير العدل مرشد العرشاني يغادر الى األردن 
للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الفساد.

14- االثنين 25 يونيو وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح يغادر 
الى البرازيل لحضور قمة االرض.

15- الثالثاء 26 يونيو 2012م وزير الخارجية يغادر الى اإلمارات 
لنقل رسالة من الرئيس.

16- الجمعة 29 يونيو وزير التربية والتعليم عبدالرزاق االشول 
يغادر الى األردن لحضور اجتماعات البنك الدولي.

17- السبت 30 يونيو وزير النفط السابق هشام شرف يغادر الى باريس 
للمشاركة في اجتماع مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال.

18- مجلس الوزراء يناقش تقريرًا مقدمًا من وزير المالية صخر 
الوجيه عن مشاركته في تركيا أعمال الملتقى االقتصادي العربي 

السابع.

حورية مشهور تطير 
من باريس إلى 

نيويورك واألشول من 
اإلمارات إلى األردن

> في الشهر الثالث من عمر 
حكومة الوفاق شهدت حركة 
الطيران المدني سباقًا ملحوظًا 
لنقل أكثر من 13 وزي��رًا من 
وزراء حكومة الوفاق الوطني 
للمشاركة في فعاليات خارجية 
في مختلف بلدان العالم ، ففيما 
ك��ان وزراء التربية ، النفط، 
التخطيط، المالية يتوزعون 
ع��ل��ى ال��ع��واص��م الخليجية 
»الرياض، الكويت، ابوظبي« 
ومدينة جدة السعودية كان )4( 
وزراء آخرين قد هبطوا مطار 
القاهرة الدولي للمشاركة في 

فعاليات مشابهة هناك.
 ولوحظ خالل ذات الشهر تنقل 
بعض ال���وزراء في فعاليتين 
ك��وزي��ر التربية والتعليم د. 
عبدالرزاق االش��ول الذي كان 
ح��ري��ص��ًا ع��ل��ى ح��ض��ور حفل 
اطالق تقرير المعرفة العربية 
2011م في  -2010 للعام 
ال�13 من مارس بدولة اإلمارات 
ومن ثم االنتقال الى األردن في 
ال���19 في ذات الشهر لحضور 
اجتماعات للبنك الدولي هناك.

 كذلك فعلت وزي��رة حقوق 
االنسان حورية مشهور حينما 
احتفلت في 15 مارس باليوم 
باريس  ف��ي  للمرأة  العالمي 
وع���ادت ف��ي 18 م��ارس مِ��نْ 
ن��ي��وي��ورك ع��ق��ب ح��ض��وره��ا 
الخاصة  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات 

للمعهد الدولي.

أبريل 2012ممارس 2012م

سبتمبر 2012ممايو 2012م

4 سفريات في 
شهر ِتْتِعْب..!

> كثف وزراء حكومة الوفاق 
أنشطتهم الخارجية خالل 
شهر أبريل 2012م واتسعت 
رقعة تحركاتهم الى الصين 
وليفربول  وموسكو شرقًا 
وواش��ن��ط��ن غ��رب��ًا م���رورًا 
بالنيبال وتركيا.. وكان الفتًا 
خالل هذا الشهر جهود وزير 
التخطيط والتعاون الدولي 
د. محمد السعدي والذي بدأ 
رحلته المكوكية من العاصمة 
السودانية الخرطوم في ال�5 
من ابريل لحضور ال��دورة 
السنوية  لالجتماعات   37
لمجموعة البنك االسالمي 
قبل أن ي��غ��ادر م��ع رئيس 
الوزراء الى قطر في »ابريل« 

بيومين  ذل��ك  بعد  ليطير 
ال���ى ال��ع��اص��م��ة المغربية 
الرباط في ال�14 من ابريل 
اجتماعات  ف��ي  للمشاركة 
المؤسسات المالية العربية، 
كية  لمكو ا حلته  ر مختتمًا 
لبنك  ا عات  جتما ا بحضور 
الدولي بالعاصمة االمريكية 
واشنطن في ال�20 من ذات 

الشهر.
وزير الشباب والرياضة معمر 
االرياني سجل حضورًا قويًا 
هذا الشهر بسفريتين اثنتين 
»السعودية، موسكو« متساويًا 
مع الدكتورة أمة الرزاق حمد 
»القاهرة - الكويت« مع فارق 

التوقيت والمسافة..

> وفي مايو من العام 2012م استمر 
نشاط وزراء حكومة الوفاق الخارجي 

بنفس الوتيرة متنقلين من عاصمة عربية 
ألخرى ومن دولة أوروبية ألخرى، شهد شهر 

مايو سفر وزيرين في ثالثة أيام متتالية، كما 
سافر 3 وزراء في يوم واحد، واستقبلت الرياض 6 

وزراء من حكومة الوفاق وقطر 3 وجنيف 
وزي��ري��ن.. وك��ان الفتًا مشاركة وزير 
التخطيط والتعاون الدولي د. محمد 

السعدي ووزي��ر حقوق االنسان حورية 
مشهور فعالية واحدة بالعاصمة اللبنانية 

بيروت.

وزيران في فعالية واحدة ببيروت

6 وزراء في الرياض و3 في قطر
وزيران في جنيف وانتشار في باريس والصين

الرياض وواشنطن تستقبالن 12 وزيرًا يمنيًا
> في المشاركات الخارجية لحكومة 
ال��وف��اق الوطني خ��الل شهر سبتمبر 
2012م اليزال وزير التخطيط والتعاون 
ال��دول��ي د. محمد السعدي يتصدر 
السباق برصيد 4 مشاركات خارجية 
توزعت على الرياض، الصين، 
واشنطن، ولوحظ خالل هذا 

اس��ت��ض��اف��ة ال���ش���ه���ر 

العاصمة السعودية الرياض »8« وزراء من اعضاء 
حكومة الوفاق، كما استضافت العاصمة االمريكية 
واشنطن 4 وزراء، وجنيف وزيرين، والالفت في 
أنشطة وزراء حكومة الوفاق الخارجية خالل سبتمبر 
2012م اشراك وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب 
والشورى د. رشاد الرصاص بمشاركة في واشنطن، 
ووزير الدولة عضو مجلس ال��وزراء / حسن شرف 
الدين بمشاركة في ماليزيا، ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء جوهرة حمود بمشاركة في جنيف.
حضور قوي للمرأة بسفريتين لوزيرة حقوق 
االنسان »جنيف، الدانمارك« وأم��ة ال��رزاق حمد 
»الرياض« وجوهرة حمود »جنيف«.. وألول مرة 
يشارك وكيل وزارة »االشغال« في فعالية خارجية 

»ايطاليا«.

مباحثات عيدية في لبنان والبحرين
> ال يتوقف وزراء حكومة الوفاق الوطني عن السفريات 
الخارجية في إج��ازات االعياد والعطل الرسمية، فهذا وزير 
التعليم الفني والتدريب المهني عبدالحافظ نعمان يجري 
مباحثات رسمية في العاصمة اللبنانية بيروت خالل الفترة من 
31 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2012م وهي الفترة المطابقة 

لعطلة عيد االضحى المبارك.
 الوزير ذاته انتقل خالل ذات الشهر »نوفمبر« الى العاصمة 
التونسية للمشاركة في مؤتمر وطني للتكوين المهني.. 

كذلك لوحظ عودة وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق االشول 
يوم الخميس 1 نوفمبر 2012م من البحرين عقب حضوره 
اجتماعات الدورة 22 للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول 
مجلس التعاون وهو ما يعني أن معالي وزير التربية والتعليم 
أمضى إجازة عيد االضحى )25 اكتوبر حتى 3 نوفمبر( في 
اجتماعات ومباحثات في دولة البحرين والذين ربما يكون 
موعد إجازة عيد االضحى عندهم مختلفًا عن موعد االجازة 

في بالدنا..!!
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