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الـعدد السابع والثالثون
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التوقيع على اتفاقية عقد العمل لشراء وتوريد األنظمة والربامج والتطبيق 
)ICSFS( بني البنك األهلي اليمني وشركة )والتدريب )النظام البنكي

حبضور وزير الرتبية والتعليم ونائب وزير املالية ومستشار وزير اإلعالم
البنك األهلي اليمني يكرم العاملني مبناسبة عيد العمال العاملي

الرتبية والتعليم بطال وشركة عرب البحار وصيفا
يف ختـام بطـولة كأس عـــدن الرمضانية للشركات واملؤسسات  بنسختها الـ 13 واملصنفة الثانية عربيًا
ً ً
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إن املتتبع للجهود والنشاط الواسعني واملتعددة الغايات 
واألهداف اليت تبذهلا وتقوم بها قيادة البنك األهلي اليمين 
البنك  وخدمات  عمل  تطوير  حنو  سعيًا  إطاراتها  بكل 
زيارات د.حممد  واليت متثلت يف  االجتاهات  على كافة 
االستاذ/ وكذا  اإلدارة  جملس  رئيس  حلبوب  حسني 

اإلدارة  جملس  رئيس  نائب  مكاوي  عبداحلميد  سامي 
األهلي  للبنك  العام  املدير  سنكر  بن  عمر  علي  ود.أمحد 
الداخلي  املستوى  على  سواء  املرافقة هلم  والوفود  اليمين 
أو اخلارجي واليت تصب مجيعها يف تغيري وتطوير منط 
أداء البنك األهلي اليمين املصريف واخلدماتي وإبراز دوره 
حمليًا وأقليميًا بل وحتى عامليًا اليت تعكسها مواضيع هذه 

الصحيفة .
منا  والتحركات  اجلهود  تلك  كل  تتطلب  ماذا  إذاً 

كموظفني وكوادر هذا البنك ؟

املعطيات  املطلوب منا فعله هو استيعاب كل هذه  إن 
من  ونطور  اهلمم  نشحذ  وان  ومفاهيمنا  رؤانا  وحندد 
اليت  التدريب  وفرص  وبرامج  ثقافتنا  وجتديد  أنفسنا 
حتمًا ستوفرها لنا إدارة البنك لنكون أهاًل لتلك التطورات 
حالة  أنفسنا  عن  وننقص  الطاقات  بكل  نعمل  وأن 
التواكل واالتكال وأن نكون مفتاح كافة املداخل لتقديم 
اخلدمات اليت ستلحقها لنا وستهيئها تلك األنظمة وأن 

نكون الوجه املضيء واملشرق هلذا الصرح الشامخ .
مباركة  وخوامت  كريم  ورمضان  مجيعًا  اهلل  وفقنا 

وعيداً سعيداً 
وكل عام وأنتم خبري 

كلمة العدد

ماذا علينا أن نفعل ؟
بقلم/ رئيس التحرير

سنكر  بن  عمر  علي  د.أمحد  العام  املدير  قام 
سعيد  صابر  األخوة/  من  واملكون  له  املرافق  والوفد 
الشرماني،مدير دائرة العالقات اخلارجية يف البنك، عمر 
العام للشئون اخلارجية  املدير  الشاطري،مستشار  علي 
العربية،  مصر  مجهورية  وهي  الدول  من  عدد  بزيارة 
اجلمهورية الرتكية، اإلمارات العربية املتحدة، مملكة 
السعودية.  العربية  واململكة  ُعمان  سلطنة  البحرين، 

جولة عمل 
ناجحة ومثمرة 
للمدير العام 

والوفد املرافق له
يف  املراسلة  البنوك  مع  العالقة  تفعيل  بغرض  وذلك 
واليت  األمور  والتباحث معها يف كثري من  الدول  تلك 
األهلي  البنك  وبني  بينها  العالقات  تعزيز  شأنها  من 

اليمين وكذا إجياد مراسلني جدد .
يف  الزيارات  تلك  تفاصيل  إىل  التطرق  يتم  وسوف 
املقابلة اليت ستجريها جملة األهلي املصريف مع املدير 

العام يف العدد القادم إن شاء اهلل .
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تأسست الشركة )برتو مسيلة ( 
 2011 الثامن عشر من ديسمرب  يف 
قطاع  وتشغيل  إدارة  انتقلت  حيث 
املسيلة )14( من املشغل السابق إىل 
عاما   19 بعد  برتومسيلة  شركة 

ماذا تعرف عن شركه املسيلة الستكشاف وإنتاج البرتول ؟
) برتو مسيله ( حمافظة حضرموت

كتب/رئيس التحرير

على  عزمنا  اليمين  األهلي  البنك  يف  حنن 
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون 
مبتكرة  مصرفية  خدمات  توفري  يف  روادا 
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات 
للعمالء  األول  اخليار  لنكون  املصرفية 

ولنصبح البنك املميز يف اليمن .

من استخراج النفط .
مسيلة  برتو  شركة  تعترب 
أولويات  من  وطنية،  شركة 

الشركة:-
 حتقيق االستقرار التمويين من 
املرتبطه  اخلدمات  توفري   خالل 
على  بذلك  معتمدة  باملواطنني 
جتاوزت  إذ  وموظفيها  كوادرها 
املصاعب  من  الكثري  الشركة 
خاصة بعد انسحاب قوات احلماية 
مواقف  الوظيفي  كادرها  وسجل 
األزمات  بإدارة  يتعلق  فيما  جيدة 
تأمني  بهدف  استثنائية  ظروف  يف 
وصول التيار الكهربائي للمحافظة 
سواء من احملطة الغازية يف القطاع 
املياه  قطاعات  وتزويد    )10(
والكهرباء واملنشأة احلكومية مبادة 
يف  الشركة  مصفاة  من  الديزل 

القطاع )14(.
وعـــــود  على  الـــشركة  حـازت 
بـوكيل  ممثله  احملافظة  قيـــادة 
بدعم  حربيش  بن  املقدم  احملافظة 

أعماهلا  لتطوير  الشركة  قيادة 
التشغيلية .

اإلشراف  اآلن  الشركة  تتوىل 
القطاعات  من  النفط  إنتاج  على 
القريب  ويف  و)51(     )10( و   )14(
العاجل سوف ينظم إليها القطاعني 

)42( و )32( .
مع  حاليا  الشركة  تتعامل 
وحتضى  اليمين  األهلي  البنك 
اليت  اخلدمية  خطوطها  بتمويل 
وهذا   . خارجيا  بها  التعامل  تنوي  
ما مت تأكيده من قبل قيادة البنك 
بالدكتور / حممد  األهلي ممثلة 
حسني حلبوب أثناء زيارته حملافظة 
حضرموت واليت على ضؤها سيقوم 
بالنقد  السيولة  بتوفري  البنك 
الشركة من تسري  لتمكني  احمللي 
التمويلة  أنشطتها  وكافة  أعماهلا 
سيتم  ما  مقابل  والتسويقية 
ضخه بالنقد األجنيب  من مبيعات 
حسابات  إىل  خارجيا  الشركة 

البنك يف اخلارج
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عّمان “األهلي املصريف” خاص:
صباح  أقيم  ورعايته  اهلل  بعون 
املوافق  1438هـ  شعبان   25 يوم 
بالعاصمة  2017/5/22م  االثنني 
األردنية عمان مراسيم التوقيع على 
وتوريد  لشراء  العمل  عقد  اتفاقية 
والتطبيق  والربامج  األنظمة 
بني  البنكي(  )النظام  والتدريب 
باألخ  ممثاًل  اليمين  األهلي  البنك 
د.حممد  االدارة   جملس  رئيس 
العام  املدير  وكذا  حلبوب  حسني 
علي  د.امحد  اليمين  األهلي  للبنك 
 )  ICSFS( وشركة  سنكر،  بن  عمر 
املناقصة  عليه  أرسيت  الذي  املورد 

مبوجب قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم )61( لعام 2014م ، ممثلة 
جنيب  روبري  األستاذ  العام  واملدير  اإلدارة  جملس  رئيس  نائب  باألخ 
حزبون واملدير التنفيذي لتطوير األعمال األستاذ وائل عبداهلل ملكاوي، 
الستكمال  والتنفيذية  العليا  البنك  إدارة  توجه  إطار  يف  ذلك  ويأتي 
مراحل مشروع التطوير والتحديث واليت تضمن إطار برنامج عملها 
املستقبلي وإحدى األهداف األساسية والرئيسية للبنك بهدف حتقيق 
نقله نوعية وملواكبة تطور العمل املصريف وتقديم خدمات ومنتجات 

مصرفية تنافسية تسهم يف خدمة السوق املصرفية.

بني  االتفاق  هذا  تكلل  حيث   
املفاوضات  على  بناءا  الطرفني 
هذا  تنفيذ  عمل  خلطة  واملناقشات 
املشروع واليت بدأتها الشهر احلالي 
متت  اليت  لإلجراءات  امتدادا  وهي 
ذلك  جاء  كما   ، سابقة  لفرتات 
رئيس  فخامة  توجيهات  ضوء  يف 
الوزراء  رئيس  ودولة  اجلمهورية 
القاضية  املالية  وكذا معالي وزير 
التطوير  عملية  إجناز  بضرورة 
القيادة  وحث  للبنك  والتحديث 
االدارية العليا والتنفيذية بضرورة 
يشكله  ملا  املشروع  بهذا  االهتمام 
من دفعه نوعية هامة لتطوير القطاع املصريف بالبالد واحلرص على 
مواكبة البنك للتطورات اليت يشهدها النظام املصريف على املستويني 

اإلقليمي والدولي .
متت مراسيم التوقيع يف مقر الشركة الرئيسي يف عمان وحبضور 
فريق عمل البنك املكون من مدير مشروع امليكنه بالبنك أ. زياد باسنيد 
التقين  واملستشار  الفضلي  أ.هاني  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  ومدير 
للبنك أ.عدنان فرحان ومن طرف الشركة األستاذ سامر إبراهيم ابو 
رومي مدير العمليات واألستاذ هاني حممود احلمايده مدير إقليمي 

للجمهورية اليمنية، واألستاذ حممد العمري مدير دائرة املشاريع.

التوقيع على اتفاقية 
عقد العمل لشراء 

وتوريد األنظمة والربامج 
والتطبيق والتدريب 
)النظام البنكي( بني 

البنك األهلي اليمني 
)ICSFS( وشركة
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صنعاء “األهلي املصريف” خاص :
هذفًا حنو التوسع يف تنويع خدماته 

دشن  املصريف   نشاطه  وتوسيع 
إفتتاح  اليمين  األهلي  البنك 
منطقة  يف  اإلسالمي  فرعه 
سيقدم  والذي  صنعاء”  “القاع 
خدماته وفقا والصيِّغ اإلسالمية 
وقد  اإلسالمية  والشريعة  وفقا 
الزبائن  استقبال  يف  الفرع  بدأ 
الفرع  مع  بالتعامل  الراغبني 
باملعامالت  قسما  خصص  كما 
وهو  بالسيدات  خاصا  املصرفية 
للسيدات  السلطانة”  “قسم 

وبكادر نسائي مؤهل.
االفتتاحية  كلمته  ويف 
وحبضور مدراء الدوائر ورؤساء 
األخ/ أكد  بالفرع  األقسام 

مدير  الكهالي،  عبدالرمحن  طالل 
إفتتاح   بان  اإلسالمية  الفروع  إدارة 

خطة  ضمن  يأتي  اإلسالمي  الفرع 
احتياجات  لتلبية  التوسعية  البنك 

أفضل  تقديم  خالل  من  عمالءه 
واليت  املتطورة  املصرفية  اخلدمات 

واستجابة  والسرعة  باجلودة  تتسم 
لرغبات خمتلف فئات اجملتمع اليمين.

خطط  هناك  أن  كما   
للبنك  العليا  لإلدارة  قادمة 
بالتوسع بفتح مزيدا من الفروع  
املدن  خمتلف   يف  اإلسالمية 
كٍل  يف  الرئيسية  واحملافظات 
بدعم  مشيدا  واملكال   عدن  من 
يف  ومساندتها  العليا  اإلدارة 
باألخ/  ممثلة   مهامهم  تسهيل 
رئيس  حلبوب،  حسني  حممد  د. 
األستاذ/  ونـائبه  اإلدارة  جملس 
سامي عبداحلميد مكاوي ومدير 
عام البنك األهلي اليمين د. أمحد 
علي عمر بن سنكر ونواب املدير 
واألقسام  الدوائر  وكافة  العام 
األهلي  للبنك  العامة  اإلدارة  يف 
وحتى  التأسيس  عملية  أثناء  اليمين 

افتتاح الفرع اإلسالمي .

البنك األهلي اليمني يفتتح الفرع 
اإلسالمي يف منطقة القاع بصنعاء

6
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سيئون “األهلي املصريف” خاص :
إنتقل فرع البنك األهلي اليمين يف سيئون من 
مقره القديم  إىل مقره اجلديد اململوك للبنك 

املقابلة  الناحية  يف  يقع  والذي 
امتداد  على  سيئون  ملستشفى 

شارع اجلزائر .
حيث بدأ الفرع يف مزاولة عمله،  
باحتوائه  اجلديد  الفرع  ويتميز 
سيارات  لوقوف  ساحة  على 
من  قربه  وكذا  الفرع،  زبائن 
مبنى البنك املركزي يف سيئون 
إىل  احمللية  اإلدارة  مبنى  وايضا 
جانب قرب موقعه من املؤسسات 

التجارية والعامة .
املصريف  لألهلي  تصريح:  ويف 
األخ/  سيئون  فرع  مدير  قال 
سامل التميمي ، أن البنك األهلي 
ليصبح  العمل  يواصل   اليمين 

ويواصل  وإقليميًا  حمليًا  الرائدة  البنوك  أحد 
من  جداً  قريبًا  ليكون  االنتشار  على  تركيزه 

عمالئه.
مت  لقد  التميمي:”  سامل  األخ/  وأضاف 

البنك األهلي اليمني فرع  )سيئون( 
يفتتح ويزاول أعماله يف املبىن اجلديد

على  للمساعدة  سيئون   فرع  انتقال 
هذه  يف  املتزايدة  العمالء  متطلبات  تلبية 
ملا متثله مدينه سيئون من نشاط  املنطقة 

انتعاش جتاري كبري. وميثل تواجد البنك 
األهلي بالقرب من العمالء جزءاً مهمًا من 
اخلدمات املقدمة بالنسبة لشرحية كبرية 
من عمالئنا، وحنن نسعى جاهدين إىل أن 

يف  املستطاع، خاصة  قدر  منهم  بالقرب  نكون 
بالسكان   واملكتظة  النموء  متسارعة  املناطق 

وهذا ما مت حتقيقه تقريبًا”.
اجلديد  املوقع  اختيار  مت  وقد 
للفرع بناًء على دراسة مفصلة 
االحتياجات  عن  كشفت 
البنك  خلدمات  املتزايدة 
اليت  عمالئه  لقاعدة  بالنسبة 
منطقة  يف  النموء  تواصل 

سيئون .
اجلديد  الفرع  عمل  أوقات  إن 
من  الصباحية  الفرتة  يف  تبدأ 
حتى  صباحًا  الثامنة  الساعة 
األحد  يوم  من  ظهراً  الواحدة 

إىل اخلميس .
أن هذه النقلة القت صداها بني 
وكذا  الكرام  عمالءنا  أوساط 
اجلمهور،حيث  فئات  خمتلف 
ومباركات  عدة  استحسانات  الفرع  تلقى 
أظهرت بالفعل عراقة البنك األهلي ومسعته 
وثقة فئات اجلمهور به، فهنيئًا ملوظفي البنك 

هلذا االجناز اهلام .
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البنك  إدارة  فيه  تتبادل  رائع  سنوي  تقليد 
خدمة  يف  وتفانوا  عملوا  من  مع  بالوفاء  الوفاء 
هذا املرفق باذلني كل اجلهود يف سبيل االرتقاء 
به واحملافظة على منوه وتطوره حنو األفضل .

يف  رائعا  تكرمييا  حفال  باملناسبة  أقيم  إذ 
كرم  خورمكسر  يف  لألفراح  أماسي  قاعه 
وموظفة  موظفا  وستون  مائتان   )260( خالل 
والشهداء  للبنك  األمنية  احلراسات  بينهم 
مباني  محاية  سبيل  يف  األرواح  بذلوا  الذين 
وكذا  الضياع  من  البنك  وأثاث  وممتلكات 

الدوذ عن حياض عدن األبية .
احلكيم  الذكر  من  بآيات  احلفل  أفتتح 
حبضور  عبدالقادر  عيدروس  األخ/  تالءها 
د.حممد حسني حلبوب رئيس جملس اإلدارة 
ونائيب مدير عام البنك األستاذ/ حمسن سعيد 
الشبحي واألستاذة/ أروى علي سليمان الكوري 

ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام يف البنك . 
كما شرف احلفل حضور كل من وزير 
ونائب  مللس  سامل  عبداهلل  د.  والتعليم  الرتبية 
أ.  و  البطاني  د. منصور علي أمحد  املالية  وزير 
حممد هشام باشراحيل مستشار وزير اإلعالم .

سعيد  حمسن  األستاذ/  ألقى  ذلك  بعد 
استهلها  اليت  البنك  إدارة  كلمة  الشبحي 

مبناسبة األول من مايو )عيد العمال العاملي(.. البنك األهلي اليمنـي يقيم حفال تكرمييا

الشبحي:تكريم املوظفني واملوظفات واحلراسات األمنية وأسر 
الشهداء يعترب وفاء وتقديرا من قيادة البنك األهلي اليمني

متابعه/ األهلي املصريف
تصوير /والء وديع ثابت

األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2017(

ً ً
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بالرتحيب باحلضور وضيوف احلفل مؤكدا 
بأن التكريم للموظفني واملوظفات واحلراسات 
األمنية وأسر الشهداء يعترب وفاء وتقديرا من 
قيادة البنك األهلي اليمين لتضحيات وجهود 
العطاء  من  املزيد  لبذل  وتشجيعهم  منتسبيه 
أن  مضيفا  املرفق  هذا  خدمة  يف  والتفاني 
هذا  ختليد  على  وباستمرار  حريصة  اإلدارة 
اليوم العاملي والذي جتسده يف إكرام وتعزيز 
واملوظفات  املوظفني  لكل  احملبة  أواصر 
الزمن  مر  على  عام  بشكل  بالبنك  والعاملني 
وحتفيزا هلم كل حسب عطاءه ودوره يف منو 

وتطور هذا الصرح الشامخ.
نائب   – علوان  ممدوح  األخ/  ألقي  كما 
النقابه  كلمة  البنك  لعمال  النقابة  رئيس 
الوقوف  احلضور  من  مستهلها  يف  طلب 
البنك  شهداء  أرواح  على  الفاحتة  وقراءه 
بدور  منوها   )2015( حرب  يف  حنبه  قضي  وملن 
مجيع الشهداء يف احلفاظ على البنك وصيانة 
يف  حاضرين  سيظلون  والذين  ممتلكاته 
عقولنا إدارة وزمالء ولن ننسى دورهم مطلقا.

رئيس  حلبوب،  حسني  د.  قام  ذلك  بعد 
العام  املدير  ونواب  وضيوف  اإلدارة  جملس 
واملنح  التقديرية  الشهادات  بتسليم  احلفل 
وموظفات  موظفي  من  للمكرمني  املالية 
يف  األمنية  واحلراسات  الشهداء  وأسر  البنك 

البنك . 

مبناسبة األول من مايو )عيد العمال العاملي(.. البنك األهلي اليمنـي يقيم حفال تكرمييا

الشبحي:تكريم املوظفني واملوظفات واحلراسات األمنية وأسر 
الشهداء يعترب وفاء وتقديرا من قيادة البنك األهلي اليمني

األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2017(

ً
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عدن “األهلي املصريف” خاص :
على  فوزاً  والتعليم  الرتبية  فريق  حقق 
فريق عرب البحار بنتيجة هدفني مقابل الشيء 
للمؤسسات  عدن  كأس  بطولة  نهائي  يف 
الثانية  واملصنفة   13 الـ  بنسختها  والشركات 
عربيًا بعد الكويت أقيمت برعاية البنك األهلي 
اخلتامي  اليوم  مراسيم  بدأت  حيث  اليمين 
بعرض استعراضي لالعيب التيكواندو وبقيادة 
متام  يف  ذلك  ليتبع  القعيطي  وضاح  كابنت 
الساعة 4/20 مراسيم دخول الفريقني وحكام 

النهائي ومراقب املباراة.
على  للسالم  صفًا  الفريقان  وقف  حيث 
بن  عمر  علي  أمحد  د.  النهائي  املباراة  ضيوف 
مشرف  اليمين  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر 
العالقات  مدير  خليفي  خالد  األستاذ  البطولة، 
فرحان  األستاذ  والرياضة،  الشباب  بوزارة 
املنتصر مدير اإلعالم بوزارة الشباب والرياضة، 
الكرة  احتاد  رئيس  حيدان  حممد  املهندس 
األمني  احُلسين  حسني  أمحد  األستاذ  بعدن، 
الكابنت  البطولة،  مدير  الكرة  الحتاد  العام 
أبوبكر املاس مستشار احملافظ لشؤون الرياضة، 
كرة  احتاد  رئيس  اهلمداني  رائد  الكابنت 
رئيس  صنعاني  خمتار  الكابنت  بعدن،  السلة 
السقاف  د.فارس  بعدن،  الطائرة  كرة  احتاد 
األخ/  بعدن،  املدرسي  الكتاب  مدير عام مطابع 
مشسان،  نادي  رئيس  نائب  الضالعي  عرفات 
لنادي  العام  األمني  داؤودي  حممد  األخ/ 
اجلميل  الزمن  جنوم  من  وكوكبة  التالل 
تقدمهم الكابنت حممد حسن )أبو عالء(، ايهاب 

هاني  حسن،  ماهر  عبدالكريم،  سعيد  حيدر، 
عبدالكريم ومشريف الفرق املشاركة ، كابنت 
الصاالت  للعبة  أسيوي  حماضر  ثابت  يقضان 

رئيس قسم االيراد بصندوق النظافة .
4/30 بندية ومحاس  بدأت املباراة يف متام 
منقطع النظري حيث انتهى الشوط األول بتقدم 

الرتبية بهدف سجله رمزي بدر .
فريق  سيطرة  وأثناء  الثاني  الشوط  ويف 
يف  مرتدة  بهجمة  إذا  البحار  عرب  شركة 
ثاني  بهدف  الثاني  الشوط  من   10 الدقيقة 
فريق  أحالم  على  ليقضي  بدر   فوزي   لالعب 
نهاية  حتى  سجااًل  اللعب  واستمر  البحار  عرب 

املباراة .
الوحيشي،  الدولي أمحد  املباراة احلكم  أدار 
عزب  عبداهلل  صدقة،  أنور  ناصر،  علي  مقداد 

مراقب املباراة كابنت سعيد عبدالكريم .
لكل  التكريم  مراسيم  جرت  الشوطني  بني 

من ساهم بنجاح البطولة :
بدءاً من وسائل اإلعالم واإلعالميني مروراً 
باحتاد الكرة بعدن وجنوم الزمن اجلميل الذين 
مشاركة  وشهادة  املباريات  مبراقبة  ساهموا 
للفرق وكذا جملس إدارة نادي املنصورة وإدارة 
امللعب ومجيع اللجان العاملة بالبطولة وكذا 
موظفي البنك الذي كانوا مع اللجنة وساهموا 
الشبحي  حمسن  األستاذ  البطولة  مع  بفعالية 
نائب املدير العام، األستاذ نبيل عبدالغفور مدير 
الشؤون اإلدارية، األخ/ ربيع عبداحلكيم، أماني 
صاحل علي، األخ/ عماد عبداحلبيب، األخ فهمي 
عبداحلكيم،األخ/وجدي  أديب  األخ/  حمبوب، 
عبيد، األخ/أديب صاحل، سكرتارية مكتب املدير 

العام، قسم املصارف وجملة األهلي املصريف .
ضيوف  تقدم  النهائية  املباراة  ختام  ويف 
بن  عمر  علي  أمحد  د.  النهائية  املباراة  شرف 
مشرف  اليمين  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر 
حيدان  حممد  اخلليفي،  خالد  البطولة، 
وفرحات املنتصر وأبوبكر املاس وأمحد احُلسين 

بتقديم جوائز املكرمني .
ناهلا  بالبطولة  سنًا  العب  أكرب  جائزة   -

العب الشرطة حممد العقربي .
عدن  جامعة  العب  ناهلا  اهلداف  جائزة   -

مهدي ذبان بتسجيلة 15 هدفًا .
- جائزة أفضل حارس بالبطولة ناهلا العب 

الرتبية والتعليم خالد صاحل .
الرتبية  العب  ناهلا  العب  أفضل  جائزة   -

ناصر علي ناصر .
حمجوب  ناهلا  مدرب  أفضل  جائزة   -

اخلطيب مدرب شركة عرب البحار .
- كأس اللعب النظيف ناهلا فريق شركة 

عدن لتموين البواخر .
البحار  عرب  شركة  فريق  تقدم  ذلك  بعد 
املالي  واملبلغ  الفضية  امليداليات  الستالم 

وكأس الوصيف .
والتعليم  الرتبية  العيب  تقدم  بعدها 
الستالم امليداليات الذهبية واملبلغ املالي وكأس 
الفريق البطل وكأس البطولة واالحتفاظ به .

سجل البطوالت السابقة :
فريق   ، )4بطوالت(  عدن  مصايف  فريق 
الشرطة  فريق  بطوالت(،   4( والتعليم  الرتبية 

)3بطوالت(، فريق شركة النفط )بطولتان( .
واحد  احتجاج  تقديم  شهدت  البطولة   -
على  النظافة  صندوق  فريق  قبل  من  فقط 

فريق تطوير املوانئ .
بدء  قبل  البطولة  حلكام  دورة  أقيمت   -

البطولة .
رمضان  ثاني  يف  البطولة  انطلقت   -

واستمرت حتى عشرين رمضان .
إعالمية  مبتابعة  حتظى  البطولة   -
العـام إىل عشـرة  ومواقع ريـاضية وصـلت هـذا 

إعالميني .

الرتبية والتعليم بطال وشركة عرب البحار وصيفا
ًيف ختـام بطـولة كأس عـــدن الرمضانية للشركات واملؤسسات  بنسختها الـ 13 واملصنفة الثانية عربيًا ً
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شركة عرب البحار 

احتاد الشرطة

جامعة عدنالرتبية والتعليم

املؤسسة االقتصادية

الصحة والسكان
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/27 املوافق  السبت  يوم  رمضان  من  الثاني  عصر  دشنت 
عدن  كأس  بطولة  اليمين  األهلي  البنك  برعاية  2017م  مايو 
مبشاركة   )13( ال  بنسختها  واملؤسسات  للشركات  الرمضانية 
 4 البطولة قسمت على  تاريخ هذا  )16( فريق وهي ألول مرة يف 
قوائم  على  فرق  مخس  هنالك  إن  بالذكر  واجلدير  جمموعات 

االحتياط وهي :
1 - الصندوق االجتماعي 2 -األوقاف 3 - السجائر

4 - سرياميك السعيد 5 - الصوامع والغالل .

وقد دشنت البطولة باملباراة األوىل بني كل من  فريق شركة 
عرب البحار وفريق الصحة وانتهت املباراة بفوز فريق شركة عرب 

البحار )5( أهداف مقابل )4( أهداف للصحة.
احتاد  فريق  بني  األوىل  اجملموعة  يف  الثانية  املباراة  تلتها 
احتاد  فريق  حليف  الفوز  وكان  االقتصادية  واملؤسسه  الشرطة 

الشرطة بــ )9( أهداف مقابل هدفني للمؤسسة االقتصادية.
الرتبية مع فريق احلسوة  الثالث من رمضان تبارى فريق  يف 
من اجملموعة الثانية وكان الفوز لفريق الرتبية )4( أهداف مقابل 

ثالثة لفريق احلسوه .
تلتها املباراة الثانية من نفس اجملموعة بني فريق جامعه عدن 
وفريق مستشفى اجلمهورية واليت أسفرت عن فوز فريق اجلامعة 

بـ )11( هدف مقابل هدفني املستشفى اجلمهورية .
يف الرابع من رمضان تبارى فريق شركة عدن لتطوير املوانئ  
وفريق الكتاب املدرسي  من اجملموعة الثالثة حيث أسفرت عن فوز 
للكتاب  هدف  مقابل  أهداف   )7( بــ  املوانئ  لتطوير  عدن  شركة 

املدرسي .
وفريق  البواخر  لتموين  عدن  شركة  فريق  بني  مباراة  تلتها 

تدشني بطولة كأس عدن 
الرمضانية للشركات واملؤسسات

اليمين  األهلي  البنك  لقيادة  سالم  تعظيم 
بعدن ممثلة بالدكتور أمحد سنكر الراعي الدائم 
املؤسسات  لفرق  اخلماسية  القدم  كرة  لبطولة 
حسني  امحد  لألستاذ/  سالم  تعظيم  والشركات 

حسين مدير البطولة والطاقم العامل معه للدور 
البطولة  إلجناح  املتواصل  امللموس  الرائع  الكبري 
من  كبري  عدد  مبشاركة  متيزت  الذي   13 رقم 
البطولة  جنوم الكرة املعتزلني الذين أضافوا هلذا 
إثارة وقوة ومحاس ومنافسات شديدة بني الفرق 
هذه  على  جبديد  ليس  النجاح  وهذا  املشاركة 
الذي  عليها  واملشرفة  املنظمة   واللجنة  البطولة 
وتكرميا  تقديرا  القبعات  نرفع  أن  منا  تستحق 

لدورها املتواصل لنجاح البطولة.

بني  التنافسية  املباريات  تتواصل  فيما  هذا 
الفرق املتأهلة للمرحلة النهائية خالل هذه األيام  
وكل فريق يسعى خلطف اللقب كما برزت يف 
للنظر  ملفت  مستوى  قدمت  فرق  البطولة  هذه 
أمام  املنافسة  غمار  خوض  يف  جنحت  قوي  وأداء 
أيام ويسدل الستار  الفرق املرشحة ومل يبقى إال 
البطوالت  اجنح  من  تعترب  الذي  البطولة  على 

الرمضانية .
شوقي عبدالكريم 

تعظيم سالم 
لـ د.سنكر واحلسين إلجناحهم 
بطولة كرة القدم اخلماسية

متابعة/األهلي املصريف
تصوير/حممد فتحي
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صندوق النظافة  فاز فيها فريق  شركة عدن لتموين البواخر بـ )6( أهداف 
مقابل هدفني لصندوق النظافة .

يف اخلامس من رمضان تبارى فريق البنك األهلي اليمين وفريق املطار 
واليمنية  ويف مباراة محاسية مليئة باإلثارة والتشويق بني الفريقني أسفرت 

املباراة عن تعادل الفريقني هدفني )2( لكل منهما .
فريق  فيها  فاز  احملامني  نقابة  وفريق  السراري  فريق  بني  مباراة  تلتها 

السراري بــ )4( أهداف مقابل هدفني لفريق نقابة احملامني .
يف السادس من رمضان تبارى فريق الصحة وفريق املؤسسة االقتصادية 

وكان الفوز من نصيب الصحة بــ )9( أهداف مقابل )4( لالقتصادية .
فريق  فاز  حيث  البحار  عرب  وفريق  الشرطة  احتاد  فريق  مباراة  تلتها 

احتاد الشرطة بــ)6( أهداف مقابل هدفني لعرب البحار .
ومستشفى  احلسوه  فريقي  من  كل   تبارى  رمضان   من  السابع  يف 
اجلمهورية أسفر اللقاء عن فوز فريق احلسوه بهز شباك فريق اجلمهورية 

بــ)9( أهداف مقابل هدفني .
  تلتها مباراة بني فريق الرتبية وفريق جامعه عدن أسفر اللقاء عن فوز 

فريق الرتبية بــ )9( أهداف مقابل )3( أهداف للجامعة .
يف الثامن من رمضان تبارى كل فريق مطابع الكتاب وفريق صندوق 
مقابل  أهداف   )6( بــ  النظافة  صندوق  فريق  فوز  عن  اللقاء  أسفر  النظافة 

هدفني .
 تلتها مباراة بني كل من شركة عدن لتطوير املواني وفريق شركه 
عدن لتموين البواخر أسفر اللقاء بتعادل كال الفريقني بهدفني لكل منهما .

يف التاسع من رمضان لعب كل من فريق نقابة احملامني وفريق اليمنية 
تعادل  عن  أسفرت  احلماس  من  عالية  وترية  ذات  مباراة  وكانت  واملطار 

الفريقني بــ )5( أهداف لكال الفريقني .
ومؤسسة  اليمين  األهلي  البنك  فريق  كل  بني  قوية  أيضا  مباراة  تلتها 
لكل  أهداف   )5( بــ  الفريقني  تعادل كال  أيضا عن  املباراة  أسفرت  السراري 

منهما .
واملؤسسة  البحار  عرب  فريقي  من  كل  التقى  رمضان   من  العاشر  يف   
أهداف   )7( بــ  االقتصادية  املؤسسة  البحار على  فيها عرب  تغلب  االقتصادية 

مقابل هدفني لالقتصادية .
فوز  عن  اللقاء  أسفر  والصحة  الشرطة  احتاد  فريقي  بني  مباراة  تلتها 

احتاد الشرطة بــ)4( أهداف مقابل  هدف وحيد للصحة .
وفريق   الرتبية  فريق  من  كل  تبارى  رمضان   من  عشر  احلادي  يف 
 )2( مقابل  أهداف   )6( بــ  الرتبية  فريق  فيها  تغلب  اجلمهورية  مستشفى 

أهداف للجمهورية .

فيها  هز  عدن  جامعه  وفريق  احلسوه  فريق  من  كل  بني  مباراة   تلتها 
 . فريق اجلامعة شباك احلسوه بــ)10( أهداف مقابل هدفني فقط للحسوه 

وبهذا النتيجة تأهل فريق اجلامعة فيما خرجت احلسوه من البطولة .
يف الثاني عشر من رمضان  تبارى كل من فريقي شركة عدن ملواني 

و صندوق النظافة أسفر اللقاء بتعادل كال    الفريقني بهدف لكل منهما .
تلتها مباراة بني كل شركة عدن لتموين البواخر وفريق مطابق الكتاب   

بــ)10( أهداف مقابل هدفني للكتاب .
يف الثالث عشر من رمضان  تبارى كل من  فريق البنك األهلي ونقابة 
التأهل  بطاقة  وخطف  اللقاء  حسم  من  األهلي  البنك  أستطاع  احملامني 
رصيد  لريفع   4/2 احملامني  نقابة  على  تغلبه  بعد  الثاني  الدور  ملنافسات 
فريق  وودع   الرابعة,  اجملموعة   من  الثاني  الرتتيب  يف  نقاط   )5( بــ  نقاطه 
نقابة احملامني البطولة بعد اخلسارة ووقف رصيده عند النقطة بعد تعادل 

وحيد ليحل أخريا يف اجملموعة .
واملطار  متكن فريق  اليمنية  السراري و فريق  تلتها مباراة بني فريقي 
السراري من خطف صدارة اجملموعة بعد اكتساحه للمطار واليمنية 7/1 
والتأهل على رأس اجملموعة للدور الثاني برصيد )7( نقاط فيما ودع فريق 

املطار واليمنية البطولة يف املركز الثالث بــ بنقطتني.
اخلامس عشر من رمضان  تبارى كل من فريق  احتاد الشرطة وشركة 
عدن  شركة  فريق  على  صعبًا  فوزاً  الشرطة  حققت  املواني   لتطوير  عدن 

لتطوير املوانئ )3( أهداف مقابل هدف وحيد لتطوير املوانئ .
 2016 تلتها مباراة  بني من كل حامل اللقب والوصيف السنه املاضية 
الرتبية مباراة قوية  الفريق  اليمين قدم   والبنك األهلي  الرتبية والتعليم  م 
أمام البنك األهلي يف محلة الدفاع عن لقبه ، بعد الفوز املستحق بــ )4( أهداف 

مقابل الشيء للبنك األهلي اليمين .
السادس عشر من رمضان  ضمن مباريات دور الثاني من البطولة تبارى 
فيها  اكتسح  البحار  عرب  شركة  البواخر  متوين  شركة  فريق  من  كل 
فريق عرب البحار بإغراق شركة عدن لتمويل البواخر بــ )6( أهداف مقابل 

هدف وحيد للشركة عدن لتموين البواخر .
تلتها مباراة بني فريق السراري وفريق جامعه عدن حقق فيها  فريق السراري 

فوزا ثقيال وعريضا على فريق جامعة عدن  بــ )13( هدف مقابل )1( للجامعة.
البحار  الثامن عشر من رمضان  تبارى كل من فريقي الشرطة وعرب 
بـ )9( أهداف  املباراة عن فوز عب البحار  النهائي أسفر  ضمن تصفيات نص 

مقابل الشي الحتاد الشرطة .
تلتها مباراة بني فريقي الرتبية والتعليم والسراري أسفرت املباراة  عن 

فوز الرتبية  بهدفني مقابل هدف وحيد للسراري .

شركة عدن لتطوير املوانئ

البنك األهلي اليمين

الكتاب املدرسي

املطار واليمنية

شركة عدن لتموين البواخر

 السراري

صندوق النظافة

نقابة احملامني
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شركة عرب البحار 
احتاد الشرطة 

الصحة والسكان 
املؤسسة االقتصادية

مكتب الرتبية والتعليم
جامعة عدن

حمطة احلسوة
هيئة مستشفى اجلمهورية

شركة عدن لتطوير املؤانى
شركة عدن لتموين البواخر

كاك بنك
صندوق النظافة

البنك االهلي اليمين
مؤسسة السراري

املطار واليمنية 
نقابة احملامني

اجملموعة الرابعةاجملموعة الثالثةاجملموعة الثانيةاجملموعة األوىل

عدن “األهلي املصريف” خمتار حممد حسن :
قرعة   2017 مايو   25 املوافق  اخلميس  يوم  ظهر  أجريت 
بطولة كأس عدن الرمضانية بنسختها الثالثة عشر للشركات 
االهلي  البنك  برعاية  تقام  واليت  الصاالت  لكرة  واملؤسسات 
مع  وبالتنسيق  بعدن  القدم  كرة  احتاد  وبإشراف  بعدن  اليمين 
الفرق  مندوبي  مجيع  وحبضور  بعدن،  والرياضة  الشباب  مكتب 

املشاركة. 
حيث جاءت القرعة على النحو التالي : 

حضر القرعة االخوة حمسن سعيد الشبحي نائب املدير العام 
للبنك األهلي للدوائر املساندة ، حممد حيدان رئيس احتاد الكرة 
بعدن ، أمحد احُلسين األمني العام إلحتاد كرة القدم بعدن ، وربيع 

عبد احلكيم سكرتري اللجنة املنظمة ومندوبي الفرق املشاركة .
تقام مجيع املباريات على ملعب العلواني )نادي املنصورة( . 

 ، فقط  واحد  دور  من  الدوري  بنظام  تلعب  جمموعة  كل 
، ويف حالة  والثاني  األول  الفريق  الثاني كٍل من  للدور  وينتقل 
التساوي بعدد النقاط حيسم األمر نسبة األهداف ، ثم من سجل 

أكثر ومن حصل على إنذارات وطرد أقل . 
املشاركة للعاملني األساسني على أن اليقل أعمارهم عن 38 

عامًا . 
زمن املباراة األصلي 40 دقيقة موزعة على شوطني كل شوط 

20 دقيقة . 
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يتقدم كافة
 موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة إىل
د,أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

أخيه / صاحل علي عمر بن سنكر
تغمده اهلل بواسع رمحته وادخله فسيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم
د.حممد حسني حلبوب

رئيس جملس اإلدارة
سامي عبداحلميد مكاوي

نائب رئيس جملس اإلدارة 

يتقدم كافة 
موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

بأحر التعازي وخالص املواساة إىل كل من الزميالت والزمالء
األخت/مريم عثمان عبدالقادر علي- دائرة اإلحصاء

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
والدتها

والعزاء موصول إىل
 األخ سامح عدنان سبوع

األخت/ زينب أمحد فضل صاحل - دائرة  الفروع
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

والدتها
        األخت / رضية علي  حسن ننو - فرع أروى

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
والدتها

األخ/جالل عوض علي حيدره
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

والده
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد موتاهم بواسع رمحته وأن يسكنهم فسيح 

جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم
د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

عشر  الثالثة  بنسختها  الرمضانية  عدن  كأس  بطولة  هامش  على 
ببعض  احلسين  األخ/أمحد  وافانا  الصاالت  لكرة  واملؤسسات  للشركات 

إنطباعات من ألتقاهم خالل املباريات يف ملعب العلواني :
* د. عبداهلل لعكل - جامعه عدن 

- أوال رمضن كريم علينا وعليكم وأمن وأمان للبالد والعباد والشكر 
اليمين  األهلي  البنك  إدارة  يف  لإلخوة  موصول 
وكذلك  البطولة  هذه  رعاية  يف  الستمرارهم 
وطاقم  فنيني  من  البطولة  هذه  منسقي  لألخوة 
عدن  بطولة  أن  واحلقيقة   ، وإعالميني  حتكيم 
والشركات  للمؤسسات  عشر  الثالثة  الرمضانية 
هلذا العام متميزة يف التزام مجيع الفرق املشاركة 
الرياضي ومن املالحظ أن هناك  البطولة بالزى  يف 
ممتعه  كروية  عروض  تقديم  يف  كبريا  حتسنا 
للجمهور الرياضي يف هذه املدينة السباقة يف الكثري من الفعاليات الثقافية 

واالجتماعية متنياتنا بنجاح هذا البطولة .
* فضل املفلحي - مشرف فريق شركه مصايف عدن لتموين البواخر 
) واهلل نشكر البنك األهلي اليمين ممثل بالدكتور / أمحد علي عمر بن 
اخلماسية  للبطولة  لرعايتهم  البطولة   عام  ومشرف  العام  املدير  سنكر 
الوحيدة  البطولة  وانها  خاصة  عشر   الثالث  للعام  الرمضانية  للصاالت 
الكابنت   : أمثال  املستديرة يف عدن من  الكرة  اليت جتمع بني خرية جنوم 

شرف حمفوظ ، ومجيل مقطري وحممد حسن أبو 
من  وغريهم  السابق  يف  بالبطولة  شارك  الذي  عالء 

النجوم .
ممثاًل  بعدن  الكرة  احتاد  نشكر  األخري  ويف 
امحد  واألستاذ  حيدان  حممد   / املهندس  برئيسه 
احلسين مدير البطولة ملا يقومون به من جهد كبري 
إلجناح هذه البطولة الرائعة ويف ختام الشهر املبارك 
نتمنى التوفيق لكل فرق البطولة الـ 16 وكل الفرق 

تعترب فايزه ألنها ساهمت يف إجناح هذا احملفل الرائع .
* خمتار محود صنعائي : رئيس احتاد طائرة عدن  : أنها بطولة رائعة 
الزمن  جنوم  جتمع  مجيل  سنوي  مبنوال  مستمرة 
لقيادة   شكرا  دائما   لرؤيتهم  نشتاق  الذين  اجلميل 
للبطولة ممثلة  الدائم  الراعي  اليمين  األهلي  البنك 
بالشاب اخللوق  د. امحد علي عمر بن سنكر، مشرف 

عام البطولة .
الضباط  شؤون  مدير   - عوض  علي  عوض   *
بإدارة األمن مشرف فريق الشرطة :  بطولة كأس 
حيث  من  املقاييس  بكل  ناجحة  الرمضانية  عدن 
وليست  جنود  النجاح  هذا  خلف  يقف  الذي  الناجح  والتنظيم  اإلعداد 
جمهولة حيث أن هلا  اخلربات املرتاكمة يف اإلعداد والتنظيم على مستوى 
املواهب  واملوظف متنفس إلبراز  للعامل  أنها أعطت  اليمن  وسر جناحها 
والشركات  املؤسسات  بني  الشريف   والتنافس  القدامى  الالعبني  عند 
التنظيم ومجيع  للقائمني على  والعافية  الصحة  ويف األخري أمتنى دوام 

املشاركني وتقبل اهلل منا ومنكم صاحل  األعمال .
* الكابنت شرف حمفوظ  - كابنت فريق التالل واملنتخبات الوطنية 
احلائز على احلذاء الذهيب: بصراحة احلديث عن شهر رمضان وما حيدث 
األهلي  البنك  يقدمه  مبا  مرتبطًا  أيضا  أصبح  احلياة  يف  تغري  من  فيه 

لقاءات على
 هامش البطولة
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دوري  خالل  من  الرياضي  النشاط  زرع  خالل  من  أساسية  رمضانية  وجبه  من 
يتوسع  أن  وأمتنى  جناحه  على  قاطع  دليل  االستمرار  يف  وجناحه  الشركات 
القادمة بتشكيل منتخب ميثله على مستوى دوري  البنك األهلي من مشاركته 
الشركات العرب يف رمضان ورغم الصعوبات لكن البنك دائما ينجح ليس باملال 
فقط لكن بإقامة البطولة يف أوضاع صعبة لكن حتديه جيعله يتخطى الصعاب 

إلسعاد كبار السن ليستمتعوا يف هذا الشهر الفضيل .
* الكابنت أيهاب حيدر العب املنتخبات الوطنية ونادي مشسان : انطباعي إن 

البطولة ناجحة جدا بكل املقاييس وتعترب من اجنح البطوالت 
الرمضانية املقامة كل عام .. ونشكر القائمني عليها وأخص بالذكر مشرف عام 
سنكر  بن  عمر  علي  امحد   / الدكتور  اليمين  األهلي  للبنك  العام  املدير  البطولة 
البطولة  عدن ومدير  فرع   - القدم  الحتاد كرة  العام   األمني  ننسى  ال  وكذلك 

الرمضانية األستاذ/ امحد حسني احُلسين .
* الكابنت حممد حيدان - رئيس احتاد الكره بعدن : سعدت بان أكون ممن 
األوىل  نسختها  يف  انطالقتها  منذ  البطولة  هذه  واكب 
احتاد  كرئيس  ثم  ومن  عدن  مصايف  شركة  فريق  مع 

للمحافظة خالل األعوام املاضية .. أمتنى استمرار هذه البطولة اليت تعين الكثري 
الشهر  يف  هلم  مجعها  خالل  من  واملؤسسات  الشركات  ومنتسيب  الرياضيني  لكل 
رأسهم  وعلى  اليمين  األهلي  البنك  إلدارة  بالشكر  .وأتقدم  عام  كل  من  الفضيل 
البطولة على دعمهم وإصرارهم  الدكتور امحد علي بن سنكر صاحب فكرة هذه 

على استمراريتها .
* كارم السراري -مشرف الفريق : بطوله كاس عدن للمؤسسات هلا أهمية 

خاصة حيث جتدد نشاط الالعبني والتقاءهم بهذا الشهر الكريم وبث روح املنافسة 
الكروية فهي تعطي أمل اكرب للجيل اجلديد عندما  فيهم وتذكريهم بأيامهم 
األربعينات  القدم وهم يف عمر  إباءهم و إخوانهم ميارسون لعبه كرة  يشاهدون 
يف  تتوقف  ال  وأنها  للعب  مستقبل  أمامه  أن  اجلديد  اجليل  فيشعر  واخلمسينات 
نهاية العشرينات من عمره وهذا يساعد أكثر بوضع خطط مستقبلية لتطوير 
البنك فهو  الالعب لسنوات طويلة. نشكر ونقدر وحنرتم جهود   اللعبة واستمرار 

الذي يسعى إىل جتميع الفرق والالعبني خالل هذا الشهر الكريم. 
البحار:  عرب  فريق  كابنت    - جاوي  عماد  كابنت   *

أصبحت  اليت  املناسبة  هذه  يف  الشباب  جيتمع  أن  مجيل   البطولة  عن  انطباعي 
أن دل على شيء فامنا يدل  اليمين هذا  األهلي  البنك  برعاية  تقام  تقليد سنوي 
وظيفته  مع  بالتوازي  االجتماعية  رسالته  تأذيه  على  األهلي  البنك  حرص  على 

األساسية كعصب رئيسي لالقتصاد الوطين .
شاكرين هلم جهودهم وكذا اللجنة املنظمة متمنيا هلم مزيدا من التطور 

والنجاح واالستمرارية. 
البنك   : عدن  جامعه  العب   - ذبان  مهدي  الكابنت   *
األهلي يضيء الشمعة الثالثة عشر لتنري مساء كرة عدن اخلماسية للمؤسسات 

والشركات وتشعل النشاط الرياضي من رأسه حتى أمخص قدميه .
هذه البطولة صارت طبقا رمضانيا شهيا تقدمه لنا قيادة البنك األهلي اليمين 
واللجنة املنظمة لتستمتع مبنافساتها وإثارتها وكل نسخه تشهد حتديا جديدا 

للجميع إلثبات أن عدن مازالت تنبض باحلياة .
بأعمار  يتعلق  فيما  خاصة  البسيطة  االشكاليات  بعض  تاليف  يتم  أن  أمتنى 
املشاركة  الفرق  عدد  تزداد  أن  اقرتح  أنين  كما   ، للمرافق  وانتمائهم  الالعبني 

ويكون هناك دوري متهيدي بنظام خروج املغلوب قبل دور اجملموعات حتى تصبح البطولة أكثر إثارة 
وتشويقا  

حتياتي ملن أشعل هذه الشمعة املضيئة وملن ساهم يف بقائها مشتعلة .
( : جناح  الوطين  الوحدة واملنتخب  الكابنت سعيد عبدالكريم )العب  نادي   *
البطولة  الرمضانية اخلماسية للمؤسسات امتداد لنجاحات 13 عاما لتجدير هذه 
لكرة  العام  االحتاد  وقيادة  اليمين  األهلي  البنك  قيادة  بفضل  واستمرارها  اللعبة 

القدم واحلكام وكافه املشاركني يف تنظيمها .
الفرق  عدد  بزيادة  العام  هذا  متيزت  اليت  البطولة  هذا   
والشكرا  البطولة  بنجاح  دليل  12-16 فريق وهذا اكرب  من 
موصول للدكتور سنكر واألستاذ احلسين  ومن خلفهم ربيع 

عبداحلكيم 
* الكابنت حممد عبدالكريم  ذيبان : )نائب رئيس جلنه املسابقات احتاد كرة 
جانب  إىل  اخلماسية  الرمضانية  اللعبة  هذه  تعترب  احلقيقة  :يف  /عدن(  القدم 
الرياضية يف عدن وأحيت األمل يف  اللعبة  املريسي نقطة حتول يف مسار  بطولة 
نفوس كافة الرياضيني سواء من اجليل احلالي أو املخضرمني بان عدن الزالت 

تزخر بالعطاء والتميز  .

www.nbyemen.com
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إعداد/علي منصور ماطر

إصدار 
مبختلف العمالت

خارجي
داخلي

بثقة تامة
ضمان ،أمان

ينّظم
ينمو ، يكرب

البنك املناسب

Issuence

In various Currencies

External

Internal

In full Trust

Security

Regulate

Grow up

The suited Bank

1
2
3
4
5
6
7
8
9

املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

نواصل يف عددنا هذا ايراد بعض املصطلحات باللغة االجنليزية وما يقابلها 
من معنى باللغة العربية .
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تريم “األهلي املصريف” خاص :
التجارية  املاهر  جمموعة  تعترب 
األنشطة  ذات  املؤسسات  من 
والتجارية  االقتصادية  املتعددة،منها 
وعلى  حضرموت  حمافظة  يف 
والوادي  سيئون  مديرية  يف  األخص 
مع  املتعاملني  كبار  من  أنها  كما   .
 17 اليمين منذ حوالي  البنك األهلي 

عامًا.
األهلي  البنك  وفد  زيارة  وأثناء 
حسني  حممد  د.  برئاسة  اليمين 
البنك  إدارة  جملس  رئيس  حلبوب، 
حضرموت  حملافظة  اليمين  األهلي 
املدير  األخوة/نائب  من  كل  برفقة 
وليد  الشبحي،  سعيد  حمسن  العام 
القانونية  الدائرة  واثق شاذلي مدير 
دائرة  مدير  عبداهلل  علي  ومروان 
عبدالرمحن  املصريف،  اإلئتمان 
عوض  وصاحل  النقابة  رئيس  بكار 
جملس  رئيس  مستشار  العيسي 
قبل  من  الدعوة  هلم  ،وجهت  اإلدارة 
لزيارة  املاهر  اجلنيد  عبداهلل  األخ 

جمموعتهم التجارية الشاملة .
حيث كان يف استقباهلم يف موقع 
رئيس  من  كل  تريم  يف  اجملموعة 
املاهر  عبداهلل  األخ  اإلدارة  جملس 
املدير  احلسن  وليد  األخ  رئيس، 

د.حلبوب: جمموعة املاهر تلعب دورا أساسيا يف نهضة حمافظة حضرموت عامة والوادي خاصة
املاهر:ما تشهده اجملموعة من توسع وانتشار إمنا كانت بفضل توجيهات البنك األهلي اليمني

جمموعة املاهر التجارية يف سيئون تستضيف قيادة البنك األهلي اليمين

1717

من  وعدد  للمجموعة  التنفيذي 
أعضاء اهليئة اإلدارية للمجموعة .

باملناسبة  فنيًا  حفاًل  أقيم  كما 
ختللته الرقصات الشعبية والوصالت 

اإلنشادية لفرقة زهرات املاهر .
استطالعية  زيارة  للوفد  ونظمت 
أهم مكونات اجملموعة  للتعرف على 

واليت تتكون من :
املاهر  صالة  املاهر،  مطعم 
الصناعي  املاهر  جممع  للمناسبات، 
عدد  على  خالله  من  تعرفوا  والذي 

من الصناعات اليت يقوم بها اجملمع :
واملياه  األكسجني  كصناعة 

املعدنية .
املكاتب  من  عدداً  افتتاح  مت  كما 
استضافة  ومت  الزائر  الوفد  حبضور 
رئيس  حلبوب  حسني  د.حممد 
جملس اإلدارة ومرافقيه يف الربنامج 
بثته  والذي  خاص(  )لقاء  املباشر 

. )F.M(إذاعة املاهر
حسني  د.حممد  إهداء  مت  كما 
درع  اإلدارة  جملس  رئيس  حلبوب 
اجملموعة تثمينًا للعالقة اليت تربط 

اجملموعة بالبنك .
شارك يف عضوية الوفد كل من :

األخ سامل كرامة التميمي،مدير 
البنك األهلي اليمين فرع سيئون،األخ 

وزارة  وكيل  باهربي  سامل  حممد 
الشئون القانونية .

د.حممد  أدىل  الزيارة  نهاية  يف 
حسني حلبوب رئيس جملس اإلدارة 
أن  إىل  فيه  أشار  صحفي  بتصريح 
نهضة  يف  أساسيًا  دوراً  يلعب  املاهر 
والوادي  عامة  حضرموت  حمافظة 
األهلي  البنك  بأن  مؤكداً  خاصة 
وممواًل  شريكًا  يكون  بأن  يفخر 

للماهر منذ 17 عامًا .
يكون  قد  البنك  أن  إىل  مضيفًا 
نظراً  التمويل  عن  قلياًل  ختلف 
اليت  واألمنية  السياسية  لألوضاع 
مير بها البلد وسوف نعود إىل متويل 
كل املشاريع املوجودة يف حضرموت.

املاهر  عبداهلل  لألخ  تصريح  ويف 
الوفد  بزيارة  سعادته  عن  أعرب 
هي  الزيارة  هذه  أن  على  مؤكداً 
املاهر  جملموعة  كبري  وشرف  فخر 
تتعامل  اجملموعة  أن  وقال  التجارية 
ال  البنك  وأن  17عامًا  منذ  البنك  مع 
مبثابة  هو  وامنا  فقط  ممواًل  يعترب 
تشهده  ما  وان  للمجموعة  املستشار 
إمنا  وانتشار  توسع  من  اجملموعة 
البنك  توجيهات  بفضل  كانت 
وخاصة من دائرة اإلئتمان واملخاطر 
يف اإلدارة العامة للبنك األهلي اليمين. 

األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2017(
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عدن “األهلي املصريف” خاص :
البنك  بني  املوقعة  والعلمي  الثقايف  والتعاون  التفاهم  اتفاقية  إطار  يف 
األهلي اليمين وجامعة عدن تقدمت كلية اآلداب قسم اإلعالم ختصص 
للتطبيق  وطالبة  طالبًا   )14( استيعاب  بطلب  وإعالن(  عامة  )عالقات 
تدريبية  دورة  أقيمت  فقد  عليه  وبناء  اليمين  األهلي  البنك  يف  امليداني 
حبضور األستاذة/ رنا سامل سليمان من كلية اآلداب حول عدد من النقاط 

أهمها وأبرزها :-
- صفات رجل العالقات العامة .

- نوع املهام املناطة بدائرة العالقات العامة .
- موقع العالقات يف اهليكل التنظيمي للبنك .

- العالقات اخلارجية .
- عالقات البنك بكل من الصحافة الداخلية واخلارجية .

- نقطة االنطالق من مراكز القوة وتقوية نقاط الضعف .
- اإلميان بدور العالقات العامة والتسويق يف اإلدارة احمللية يف الدولة .

- دور العالقات العامة بالتسويق وإدارة األزمات .
- وقد قدم األخ معن صياد شرحًا مفصاًل حول ما ذكر من نقاط مشرياً 
إىل أن أدبيات البنك ونظامه الداخلي قد نص على كثري من األسس املتعلقة 
بالعالقات العامة عرب مفاهيم وقواعد وضعتها شركة اخلدمات العاملية اليت 

أنيط بها عملية التحديث والتطوير خلدمات البنك يف فرتة سابقة .

طلبة وطالبات قسم اإلعالم  كلية اآلداب يقومون بتطبيق 
ميداني يف قسم العالقات العامة يف البنك األهلي اليمين

من مثار اتفاقية التعاون العلمي والثقايف بني
 البنك األهلي اليمين وجامعة عدن
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ملسة وفاء .. 
دائرة الشؤون اإلدارية

 تقيم حفاٌل توديعيًا رائعًا
  لألستاذ/ عمر عبدالرمحن

إعداد وتصوير /والء وديع ثابت
حفاًل  /2017م  مايو   /  8 املوافق  االثنني  يوم  أقيم 
مدير  اجلبار   عيد  عمرعبدالرمحن  لألستاذ/  توديعيًا 
الشؤون اإلدارية  حبضور كال من رئيس جملس اإلدارة 
الدكتور/ حممد حسني حلبوب و نائب املدير العام لشؤون 
األستاذ/  العام/  املدير  بإعمال  القائم  املساندة  الدوائر 
حمسن سعيد الشبحي وكٍل من نائبه املدير العام لشؤون 
الكوري  سليمان  علي  اروي   / األستاذة  املصرفية  الدوائر 
عبدالقوي  األستاذ  اإلدارة  جملس  رئيس  ومستشار 
الصائغ  واالستاذ/ نبيل عبدالغفور مدير الشؤون اإلداريه 
األخ/  أستهله  املصريف   األهلي  جملة  مقر  يف  احلالي 
ربيع عبداحلكيم مدير قسم القرطاسيه بكلمه نيابة عن 
موظفي الدائرة زانت ذلك التكريم بابلغ العبارات والكلمات 
اليت كان هلا أثراً ووقعا عاطفيا يف نفوس احلاضرين من 
زمالء وزميالت األستاذ / عمر عبدالرمحن وعلى رأسهم 
احملتفى به . حيث أثنى على اجلهود اليت بذهلا األخ/ عمر 
عبدالرمحن وقدرته على االضطالع مبسؤولية أداء مهام 
بينهم  واملودة  والتفاني  التعاون  روح   وأشاعة  الدائرة  
مبدير  قبلهم  من  احتفاء  التوديعي  باحلفل  توج  والذي 
الدائرة . وإن كان يعز علينا مفارقته فهو إن غادر البنك 
متقاعدا فانه سيظل حاضرا يف ذاكرتنا كواحد من هذه 
من  تركه  مبا  اليمين  األهلي  البنك  يف  املصرفية  األسرة 
العملي من خالل  أداءه  أو  بصمات سواء تعامله األخالقي 

تقلده مناصب إداريه خمتلفة خالل مسريته احلافلة . 
وقد عجت طاولة احلفل باهلدايا الرمزية اليت قدمها 
يف  املشاركني  من  وبعض  الدائرة  وموظفات  موظفي 
 / الدكتور  قبل  من  ترحيبه  بكلمه  احلفل  وتوج  احلفل  
حممد حسني حلبوب -  رئيس جملس اإلدارة الذي آبى إال 
أن يشارك املوظفني تلك املبادرة اجلميلة نالت استحسان 
به  احملتفى  نفس  يف  مجيال  أثرا  هلا  وكان  احلاضرين 
حيث قام بعدها رئيس جملس اإلدارة بتسليم درع تكرميي 
عبداجلبار   عبدالرمحن  عمر   / األستاذ  به  للمحتفى 
عرفانا مبا بذله من جهود وما كان يتمتع به من أخالق 

وأداء رائع وروح طيبه خالل مسريته العملية .
كما قام األستاذ/ حمسن سعيد الشبحي نائب املدير 
العام  املدير  بإعمال  القائم  املساندة  الدوائر  لشؤون  العام 

بتقديم هديه رمزية للمحتفى به .
هذا وقد ختلل احلفل اجلميل... التنظيم الرائع بتوزيع 
املعجنات واملشروبات  قطع اجلاتو والشكوالته وغريها من 
. واخذ  واملشاركني يف احلفل  الباردة للحاضرين  الغازيه 

صور مجاعية مع احملتفى به ختليدا للذكرى .
عمر  األستاذ/  عرب   : املصريف  األهلي  مع  لقاء  ويف 
الشكر  أسداء  يف  رغبته  عن  عبداجلبار   عبدالرمحن 
والعرفان إىل كل من كان له دورا يف تنظيم هذا احلفل 
اجلميل ولكل من حضر وشاركه تلك اللحظات اجلميلة 
وكذا لكل من  قدم الدعم املعنوي واملعريف له طوال فرتة 
عمله سواء من إدارة البنك العليا أو من موظفني تنفيذيني 

متمنيا للبنك األهلي اليمين مزيدا من التقدم .   
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األخ/ عبداهلل سامل النقيب 
 مدير فرع عبدالعزيز

بزواج أبنه
 الرائد / سامل  عبداهلل النقيب

وخطوبة ابنة 
 ثابت عبداهلل سامل عبداهلل النقيب

األخ / ماجد 
حممد بن إسحاق 
مبناسبة ارتزاقه 

مبولودة
 أمساها )هتون(

تهانينا وألف مربوك

األخت / راوية أمحد حسن  
دائرة اإلحصاء والبحوث

مبناسبة زفاف
 ابنها البكر

 منري وهيب 
تهانينا وألف مربوك

األخ / حسني فضل حسني الديواني  
مبناسبة ارتزاقه مبولود

 أمساه )حممد(
تهانينا 

وألف مربوك

األخ / عادل مجال حممد علي 
مبناسبة ارتزاقه مبولودة

 أمساها )صفاء(
تهانينا 

وألف مربوك

األخ / وضاح أمحد احلكيمي 
مبناسبة ارتزاقه مبولودة

 أمساها )نور(
تهانينا 

وألف مربوك

األخ / حممد صاحل علي ناصر 
مبناسبة ارتزاقه مبولودة

 أمساها )هنادي(
تهانينا 

وألف مربوك

يتقدم
 موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين 

وهيئة حترير جمله األهلي املصريف 
بأحر التهاني والتربيكات 

للزمالء األعزاء 

21
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بتحقيق  اليمين  األهلي  البنك  يلتزم 
حبسب  ومنتجاته  خدماته  يف  اجلودة 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة  مقاييس 
أهداف  وحيقق  العمالء  احتياجات 
البنك  مبصاحل  املعنيني  كافة  وتوقعات 
للمجتمع  الشاملة  املنفعة  إطار  يف 

واالقتصاد اليمين

تعترب الفرتة الواقعة بني :-
من الساعة 9 – 11 مساًء

من  التخلص  فيه  يتم  الذي  الوقت  هي 
السموم الزائدة يف اجلهاز اللمفاوي

يف  متضيته  جيب  الوقت  هذا  فإن  لذلك 
هدوء. فإذا كانت ربة املنزل ال زالت منشغلة 
أداء  يف  األبناء  متابعة  يف  أو  املنزل  أعمال  يف 
تأثري  له  فإن ذلك سيكون  املدرسية  واجباتهم 

سليب على صحتها.
من الساعة 11 مساءا – 1 صباحا

السموم  من  الكبد  ختلص  ميعاد  فذلك 
ويكون هذا الوقت املثالي للنوم العميق.

من الساعة 1 – 3 صباحا
السموم  من  املرارة  ختلص  ميعاد  فذلك 

وأيضا يكون وقت مثالي للنوم العميق.
من الساعة 3 – 5 صباحا

السموم  من  الرئة  ختلص  ميعاد  فذلك 
من  يعاني  الذي  املريض  أن  سنجد  ولذلك 
السعال فإنه سوف يعاني أكثر يف هذا الوقت 
من  التخلص  عملية  أن  ذلك  يف  والسبب 
السموم قد بدأت يف اجلهاز التنفسي فال داعي 

هذا  يف  السعال  تهدئة  أو  إليقاف  دواء  لتناول 
ختلص  عملية  يف  التدخل  ملنع  وذلك  الوقت 
تظهر  وهنا  بها  املوجودة  السموم  من  الرئة 

فائدة صالة الليل...  
الساعة 5 صباحا

من  البولية  املثانة  ختلص  ميعاد  فذلك 
السموم لذلك جيب التبول يف مثل هدا الوقت 
من  التخلص  على  ملساعدتها  املثانة  لتفريغ 
السموم. وهنا ننصح األشخاص الذين يعانون 
من اإلمساك املزمن أن يواظبوا على االستيقاظ 
يف هذا الوقت )5 صباحا( لكي يساعدوا القولون 
على العمل واإلخراج بانتظام وفى خالل عدة 
ضرورة  مع  املزمن  اإلمساك  سينتهي  أيام 

االلتزام أيضا بالغذاء املتوازن.
الساعة 7 – 9 صباحا

األمعاء  يف  الغذاء  إمتصاص  ميعاد  فذلك 
اإلفطار  وجبة  تناول  يتم  أن  فيجب  الدقيقة 

يف هذا الوقت.
األنيميا  من  يعانون  الذين  املرضى  أما 
أن  فيجب  الدم  يف  اهليموجلوبني  ونقص 

يتناولوا وجبة اإلفطار قبل الساعة 6.30 
على  احملافظة  يف  يرغب  من  أما  صباحا  
وجبة  يتناول  أن  جيب  وعقله  جسمه  سالمة 
إفطاره قبل الساعة 7.30 صباحا واألشخاص 

الذين ال يتناولون وجبة اإلفطار وتعودوا على 
من  ذلك  ألن  عاداتهم  يغريوا  أن  جيب  ذلك 
واجلهاز  الكبد  وظائف  اضطراب  أسباب  أهم 
اإلفطار  وجبة  تناول  يف  والتأخر   . اهلضمي 
9 – 10 صباحا أفضل من عدم  حتى الساعة 

تناوهلا على اإلطالق.
من منتصف الليل – 4 صباحا

النخاع العظمى  الوقت الذي ينتج فيه  هو 
خاليا الدم لذلك جيب أن ننام مبكرا ... وننام 

جيدا وبعمق.
املتأخر  واالستيقاظ  املتأخر  النوم  إن 
يعمالن على تعطيل اجلسم من التخلص من 

السمو م .

الساعة البيولوجية جلسم اإلنسان

يف رمضان يكثر احلديث كثريا  إال نهدر ليالي 
على  نفسه  يعاهد  منا  وكثريا  يفيد  ال  مبا  رمضان 
ذلك ولكنه ما يلبث إال أن يعود إىل عادة إهدار ليالي 
الشهر الفضيلة مبا ال يفيد ويضيع عنه األجر والثواب 
يف  رمضان  ليالي  تهدروا  أال  أنصحكم  لذا   واملغفرة  

مشاهدة التلفزيون ، وال أيامه يف متابعة اإلنرتنيت . وأجدد لكم ما قلته : إّن الوقت يف رمضان 
زمن سرمدّي، ال ُيقاس بالدقائق والساعات ، بل مبا ميكن أن حيققه دعاء أو صالة من معجزات . 
كل  الفضائيات  وجتّند   ، الشهر  هذا  بربكات  الفوز  إىل  جاهدة  املؤمنة  األنفس  تسعى 
 ، الطائلة من اإلعالنات  ، ولتجمع األموال  ، ولتلهينا عن عباداتنا  إمكانياتها لتسرق منا وقتنا 
اليت تتنافس املسلسالت على اقتســام غنيمتها .باضافه إىل جمالس القات ألوقات متأخرة حتى 

موعد السحور  ..!!
ليكن شعارنا هذا العام “ ال تسرقوا منا رمضان “ . فلقد أصبحت الكمائن اليت تنصبها لنا 
بتعديلها  وقمت  عليها  عثرت  اليت  النصائح  هذه  أهديكم   . مكشوفة  الشهر  هذا  يف  الفضائيات 
ونشرها هنا عرب واحة قراء األهلي املصريف لالستفادة  . وهي نصائح كنت أعمل مبعظمها قبل 

حتى أن أقرأها . 
تقّبل اهلل صيامكم وطاعتكم 

ال تسرقوا منا رمضان
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أفقيًا      1      2      3       4      5       6      7      8      9     10
1- ما قبل التعليم االبتدائي – طيور جارحة

2- نافع  – يوفق بني طرفني )دالل( بالعامية
3- نور – من حروف اهلجاء

4- إعرتاف بشئ – أعاد القول وكرره
5- فاجر

6- من أنبياء اهلل – أداة شرط
7- خليفة إماراتي راحل – مهادن )مبعثرة(

8- يلحق األذى – مسغبه
9- بات – رجاء )مبعثرة(

10- سبل أو طرق – نوع من أنواع املاجنو

عموديًا
1-شهر الرمحة والغفران – االسم الثاني لقائد إسالمي فتح األندلس

2- عميق الصلة – ساحة ألعاب )مبعثرة(
3- رأمسال مال )بالعامية( – عاصمة أوروبية

4-قط – أتلف – حرف اجنليزي )م(
5- وجهة نظر

6- كتمان – نقل أو عرب من لغة إىل لغة أخرى )م(
7- وسائد – حروف مكررة

8- حروف مكررة – ال غنى عنه لكافة أفراد اجملتمعات والشعوب
9-  يبشر مبستقبل – النسيان )مبعثرة(

10-  حروف مكررة – عالي املقام )مبعثرة( - قلوي أو علقم 
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حل العدد السابق

إعداد: أبو سامر

تنويه : للتواصل معنا 
يسر أسرة جملة األهلي املصريف أن تعلن  للقراء الكرام أنه ميكنهم 
مراسلتنا عرب عنوان الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة العنوان التالي:  

ahli.masrafi@nbyemen.com

أو عرب أرقام التلفون  : 257454-02/ الفاكس : 256237
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

املالحظة  هذه  إليراد  مضطرون  أننا  إىل  نشري  أن  علينا  يعز 
جمدداً نظراً ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا 
إىل تكرار ما نشرناه يف إعداد سابقه ) بأننا يف األهلي املصريف لن 
نقوم بنشر أية تعزية أو تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من 
الشخص املعين بذلك كتابيًا مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن 
ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا أو عرب الفاكس  )256237( 

أو عرب الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 
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اإلشراف العام
د. أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

 علي منصور ماطر
عمر عبدالرمحن عبداجلبار

والء وديع ثابت
وليد حممد سيف

رئـيـس التحــريـر:

مــديـر التـحـريـر:

اإلشــراف الــفــين:

اإلخـــراج الفـنــي : ahli.masrafi@nbyemen.com

مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس التحرير - اآلراء واملقاالت بتوقيع أصحابها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البنك األهلي اليمين 


