الـعدد الثامن والثالثون
( يوليو /سبتمرب )2017

رئيس اجلمهورية يف برقية عزاء ومواساة إىل
أسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب:
ًَ
كان الشهيد منوذجا لرجل

الدولة الذي رفض االستسالم
لضغوط اجملرمني

وأختار الوفاء بقسمه واحلفاظ
على أموال الشعب

برعاية رئيس اجلمهورية ودولة رئيس الوزراء وبدعم البنك األهلي اليمين..

جامعه عدن تنظم حلقه نقاش بعنوان :

(( اجلهاز املصريف اليمني  ..التحديات وآفاق املستقبل ))

األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017

كلمة العدد
د .أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

أرادوا إخضاعه وإكراهه حتت نريان أسلحتهم
وأبى االستجابة هلم ومل ينالوا مبتغاهم
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متضي األيام وحنن النزال يف غصة وحرقة أمل مما أصابنا جراء
االعتداء الغاشم على فرعنا يف حي عبدالعزيز وإرهاب موظفيه
وكان لألمل وقعه األشد عندما أصبنا بقدر املوىل ع ّز وجل الذي
كتب لنا باستشهاد أخينا عبداهلل سامل النقيب رمحه اهلل رمحة
األبرار ،ذلك الرجل الفذ الذي ال خيتلف أي أحد منا مجيعاً على هذه
األرض الطيبة على شجاعته وحنكته واستبساله وتعامله بكل ثبات
مع اإلرهابيني الذين أرادوا إخضاعه وإكراهه حتت نريان أسلحتهم
وأبى االستجابة هلم ومل ينالوا مبتغاهم وجعلهم يفرون مهرولني
أذله ،جيرون أذيال اخليبة واالنكسار .
إن ذلك املشهد الذي شاهدناه لشهيدنا عبداهلل سامل النقيب
(أبا سامل) ،قد أكد أن أرضنا الطيبة ال زالت يف نبتها تزخر مبثل
هؤالء الرجال الشجعان الذين ال خيافون إال من خالقهم رب العباد
وال خيافون أرباب اجلرمية والفساد لو كلفهم ذلك أرواحهم ،نعم
إمجاع أهل هذه األرض الطيبة مبختلف مشاربهم قد وقفوا أمام هذا
احلدث املفجع واملؤمل قد قالوا كلمتهم بصوت واحد رمحة اهلل على
هكذا رجل جسد األمانة واإلخالص والشجاعة بكل جسارة نفس ال
ختشى وال ختضع إال لبارئها ع ّز وجل.
لقد اتفق الكل ..مؤسسات حكومية وجتارية وأفراد يف هذا
اجملتمع احلضاري واملدني على إدانة هذا احلادث مطالبة بشدة إىل
جانب قيادة البنك األهلي اليمين وأولياء الدم بأن تقوم احلكومة
بتحمل مسئولياتها امللقاة على عاتقها وال أحد سواها بضبط اجلناة
وإلقاء القبض عليهم وحماكمتهم والقصاص منهم لينالوا جزاءهم
العادل.
إن هذا األمر بالنسبة لنا كبنك من أصغر موظف إىل أعلى هرم
السلطة فيه وتضامناً مع أولياء الدم من أهل الشهيد لن نرتاجع عنه
طال الزمن أم قصر وسنظل وراء ذلك بشتى الطرق والوسائل ليتحقق
لنا كشف احلقيقة وال غريها ،ألن ما جسده شهيدنا اجلسور يف ذلك
اليوم املشئوم لن متحوه األيام من ذاكرتنا ألن وقعه على أنفسنا
مجيعاً جيعلنا نتعلم دروساً كثرية منها الوفاء ملثل هؤالء الرجال
وأسرهم وكذا جمابهة مثل هذه احلوادث اإلجرامية من خالل
العمل اجلاد واملثابرة إلبقاء روح احلياة يف حمافظتنا احلبيبة عدن.
إننا مهما سطرنا يف مناقب هذا الرجل ومهما كانت لدينا من
بالغة يف التعبري عن أخينا الشهيد والزميل سوف أكون مقصراً يف
حقه .
ويف نهاية كلميت هذه وإن كانت ال بد من أن تكون يف بداية
كتابتها إال إنين أحببت أن أختتمها بها:
لقد عرفت شهيدنا موظفاً مستقيماً وأميناً وخملصاً مع وظيفته
وزمالئه وقد ملست ذلك شخصياً من خالل تعاملي املباشر معه يف
عمله وعالقته مع كل مهمة قام بها يف إطار البنك وكان حتى آخر
حلظة يؤدي واجباته كما جيب ،وقد صور ذلك املشهد األليم خالصة
ما أقوله وال أزيد عن ذلك شيئاً سوى أن أسأل املوىل العلي القدير أن
يرمحه ويسكنه فسيح جناته وجيعله يف صفوف الشهداء األبرار .

نعي
ينعي مجيع موظفي وموظفات
عنهم

د.حممد حسني حلبوب
األستاذ/سامي عبداحلميد مكاوي

رئيس جملس اإلدارة

نائب رئيس جملس اإلدارة

د.أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

استشهاد

عبد اهلل سامل النقيب

مدير فرع البنك األهلي اليمني حبي عبدالعزيز عبدالويل
الذي أنتقل إىل رمحة اهلل متأثراً جبراحه جراء االعتداء الغاشم من
قبل عصابة السطو املسلح اخلارجة على القانون على فرع البنك
األهلي حبي عبدالعزيز
وبهذا املصاب اجللل نتقدم بالتعازي القلبية احلارة إىل

األخوة سامل وثابت وأنور وأسامة أوالد شهيد الواجب عبداهلل النقيب
وإىل والدتهم وكرائمهم العزيزات وإىل أخويه
عبد احلميد وأنور سامل النقيب

وكرائمهما العزيزات وإىل بقية أفراد أسرة النقيب
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب 3 )2017

رئيس الوزراء وحمافظ عدن يقدمان واجب العزاء يف استشهاد عبداهلل النقيب

عدن «األهلي املصريف» متابعات :
قام رئيس الوزراء
الدكتور أمحد عبيد بن
دغر بتقديم واجب العزاء
واملواساة إىل أسرة وأوالد
الشهيد عبداهلل سامل
النقيب وذلك يف قاعة
ماس باملنصورة ،وكان
يف استقبالة فور وصوله
رئيس جملس ادارة البنك
االهلي الدكتور حممد
حسني حلبوب وأوالد
وإخوان الفقيد وعدد كبري
من موظفي البنك األهلي
اليمين واملواطنيني.
وقال رئيس الوزراء أن الذين قتلوا
النقيب ستطاهلم يد العدالة ولن يفلتوا من
العقاب مشيداً بدور األجهزة األمنية يف إلقاء
القبض على العصابة موجهاً بسرعة حماكمة
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املتهمني حتى ينالوا العقاب الرادع حبسب
القانون وحتى يكونوا عربة ملن تسول له
نفسة بالعبث بأمن الوطن واملواطنني
والسكينة العامة.
واشار رئيس الوزراء إىل مناقب
الفقيد الذي ضحى بنفسة دفاعاً عن
الوطن ومقتدراته ورفض االنصياع ملطالب
العصابة االجرامية قائ ً
ال  :النقيب سيظل
يف قلوبنا وقلوب كل ميين حمباً لوطنه.
رافق رئيس الوزراء ك ً
ال من وزراء
الصحة د .ناصر باعوم ،الرتبية والتعليم
د.عبداهلل مللس ،واألمني العام جمللس الوزراء
حسني منصور.
حمافظ عدن يقدم واجب العزاء ألسرة
الشهيد عبداهلل سامل النقيب
كما قدم حمافظ عدن ،األستاذ
عبدالعزيز املفلحي ،واجب العزاء واملواساة،
ألسرة ،وأوالد ،وأقارب الشهيد عبداهلل سامل
النقيب ،مدير البنك األهلي بعدن فرع

استشهاد والدهمُ ،مؤكداً هلم
أن عدالة القضاء ستقتص
ِمن اجلناة ،وسينالوا عقابهم
العادل ج ّراء ما أرتكبوه.
وأشاد حمافظ عدن
مبناقب الشهيد ،وإخالصه،
وتضحيته بنفسه يف سبيل
الوفاء لوطنه ،وواجبه،
ُمؤكداً أن الواجب الوطين،
واألخالقي الذي دفع الشهيد
روحه فدا ًء يف سبيل تكريسه
بوجه قوى الظالم ،يبعث يف
النفس روح العزم ،والتحدِّي
ِمن أجل تثبيت دعائم دولة
النظام والقانون.
املنصورة.
داعياً املوىل ع ّز وجل أن يتغمد الشهيد
النقيب،
الشهيد
عزاء
حضوره
وخالل
بواسع رمحته ومغفرته ،وأن يُسكنه فسيح
يف مديرية املنصورة ،عرب املفلحي ألسرة جناته ،ويُلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
الشهيد عن بالغ حزنه ،ومواساته ،يف
إنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس اجلمهورية يف برقية عزاء ومواساة إىل اسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب:
كان الشهيد منوذجا لرجل الدولة الذي رفض االستسالم لضغوط
اجملرمني وأختار الوفاء بقسمه واحلفاظ على أموال الشعب

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية برقية عزاء
ومواساة إىل اسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب مدير فرع (البنك األهلي -
املنصورة) الذي تويف مساء اليوم متأثرا جبراحه اليت أُصيب بها يوم اخلميس
املاضي ،أثناء تصديه للعصابة املسلحة اليت هامجت مبنى فرع البنك.وعرب
فخامته عن خالص العزاء واملواساة بوفاة الشهيد بعد حياة حافلة باإليثار
والتضحية والعطاء خلدمة وطنه وجمتمعه.
وأشاد رئيس اجلمهورية مبناقب الشهيد وقال «كان الشهيد منوذجاً
لرجل الدولة الذي رفض االستسالم لضغوط اجملرمني واختار الوفاء بقسمه
واحلفاظ على أموال الشعب حتى بذل روحه الطاهرة رخيصة يف سبيل هذا
ً
ومحاية ملبادئه .
الوطن
وأكد رئيس اجلمهورية ان اجملرمني لن يفلتوا من العقاب وسيتم
تقدميهم اىل العدالة لينالوا جزائهم الرادع  .مشيدا باألجهزة األمنية ودورها
يف تعقب اجلناة واستئصال شأفتهم .
وعرب رئيس اجلمهورية يف الربقية عن أصدق التعازي واملواساة ألسرة
وأقارب الشهيد..سائ ً
ال اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رمحته ويسكنه
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.إنا هلل وإنا إليه راجعون
نائب الرئيس يعزي يف استشهاد مدير فرع البنك األهلي بعدن
بعث نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن علي حمسن صاحل برقية
عزاء ومواساة إىل أسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب مدير فرع «البنك األهلي
 املنصورة» الذي تويف متأثراً جبراحه اليت أُصيب بها أثناء تصديه للعصابةاملسلحة اليت هامجت مبنى فرع البنك.
وأشاد نائب رئيس اجلمهورية يف الربقية مبناقب الفقيد وخدماته
اجلليلة اليت قدمها للوطن وختمها ببذله روحه الطاهرة رخيصة يف
سبيل صون املمتلكات العامة ومحاية أموال الشعب ،ووقف شجاعاً متسلحاً
بإخالصه لوطنه يف وجه عصابة إجرامية غادرة.
وأكد نائب الرئيس بأن مرتكيب اجلرمية لن يفلتوا من العقاب جراء ما
اقرتفته أيديهم اآلمثة ،مشيداً بدور أجهزة األمن يف مالحقة اجلناة وضبطهم
وعرب نائب رئيس اجلمهورية يف الربقية عن أصدق التعازي واملواساة ألسرة
وأقارب الشهيد..سائ ً
ال اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رمحته ويسكنه
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
رئيس الوزراء يعزي يف استشهاد عبد اهلل النقيب
بعث رئيس الوزراء الدكتور أمحد عبيد بن دغر ،برقية عزاء ومواساة
إىل أبناء وأسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب مدير البنك االهلي باملنصورة،
الذي استشهد متأثرا جبراحه اليت أصيب بها جراء اهلجوم الغادر واجلبان
الذي تعرض له البنك يوم اخلميس املاضي على يد عصابة إجرامية مسلحة
هامجت مبنى فرع البنك.
وأشاد رئيس الوزراء مبواقف الشهيد الشجاعة وصموده يف وجه العصابة
االجرامية اليت حاولت سرقة البنك ،ودفع حياته مثنا لنزاهته وشجاعته.
وقال رئيس الوزراء ،لقد اغتالت أيادي الغدر واخليانة الشهيد النقيب
بدم بارد يف سابقة بشعة مل يشهد هلا تارخينا مثيال ،مستهينة بدمه الطاهر.
ووقف ببسالة وشجاعة ملنع هذه العصابة االجرامية من السطو على البنك
االهلي ليدفع حياته مثنا لنزاهته ،وفداءا ملقدرات الوطن والدولة وحقوق
الناس اليت كان خري يد أمينة عليها.
وأضاف رئيس الوزراء لقد قدم الشهيد النقيب نفسه رخيصة لوطنه
عندما وقف كاجلبل الشامخ يف وجه هذه العصابة االجرامية اليت ستنال
من اجلزاء والعقاب ماتستحقه جراء هذا العمل االجرامي البشع الذي يرفضه
ديننا االسالمي وينبذه اجملتمع بكل طوائفه ،ليؤكد بفدائيته هذه ،ان وطننا
اليمين ما يزال والدا بالرجال االبطال الذين يقفون كاجلبال الشاخمة وقت
الشدائد رافضني حتويل الوطن لغابة يأكل القوي فيها الضعيف.
كما نوه رئيس الوزراء يف برقية العزاء .اىل ان األجهزة األمنية قد
القت بالقبض على بعض عناصر هذه اجملموعة وجيري مالحقة اآلخرين
لتقدميهم للعدالة جزاء ما اقرتفوه من جرمية شنيعة.وعرب رئيس الوزراء
عن بالغ حزنه لفقدان الوطن هذه الشخصية الشجاعة ،سائال اهلل العلي
القدير ان يتغمده بواسع رمحته ويلهم أهله وذويه مجيل الصرب والسلوان .

حمافظ عدن يُعزي يف استشهاد عبداهلل سامل النقيب
ببالغ ُ
احلزن ،واألسى ،وعظيم ال ُفقد .تلقينا النبأ الفاجع يف استشهاد
عبداهلل سامل النقيب مدير فرع (البنك األهلي  -املنصورة) ،متأثراً جبراحه
اليت أُصيب بها يوم اخلميس املاضي ،أثناء تصديه للعصابة املسلحة اليت
هامجت مبنى فرع البنك.
وبهذا املُصاب اجللل ،نتقدم خبالص العزاء واملواساة ألسرة الشهيد،
وذويه ،وكافة حمبيه ،و ُنقدِّم العزاء ألنفسنا ،ولكافة أبناء شعبنا ،يف استشهاد
عرض نفسه للمخاطر،
الرجل املؤمتن على مال الشعب ،الويف ،األمني ،الذي َّ
على أن خيون األمانة اليت أُوكلت إليه ،وها هو يدفع نفسه اليت اِرتقت إىل
بارئها فدا ًء لوطنه ،وإخالصاً لواجبه.
إن الواجب الوطين ،واألخالقي الذي دفع الشهيد روحه فدا ًء يف سبيل
للمضي قدماً
تكريسه بوجه قوى الظالم ،ليبعث فينا روح العزم ،والتحدِّي ُ
بوطن
اجلميع
يف إحقاق دولة النظام والقانون ،دولة األمن واألمان ،لينعم
ٍ
آمن ومستقر.
ُ
وهنا ُنؤكد ،أن القضاء سيقتص ِمن اجلناة ،وسينالوا عقابهم العادل
كام ً
ال غري منقوص؛ إحقاقاً للحق ،وإزهاقاً للباطل ،وجتسيداً لقيم العدالة؛
وس ُنولي أسرة الشهيد كامل الرعاية واالهتمام ،ونكون هلا بعد اهلل خري
تقبل اهلل الشهيد ،بواسع رمحته ،وأسكنه فسيح جناته،
ُمؤمتن ،وخري معنيَّ .
واهلم أهله وذويه الصرب والسلوان.
رئيس جامعة عدن يعزي أسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب
بقلوب ميلؤها احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة عبداهلل سامل النقيب ،مدير
فرع البنك األهلي املنصورة ،الذي تويف مساء أمس األثنني ،متأثراً جبراحة
الذي اصيب بها صباح اخلميس ،عند تصديه للجماعة اإلرهابية الغادرة اليت
هجمت على فرع البنك األهلي مبدينة املنصورة.
وبهذا املصاب اجللل نتقدم بأحر التعازي وأعمق املواساة ألسرة الشهيد،
وأهله وذويه وحمبية وكافة آل النقيب .وعصم اهلل على قلوبنا مجيعاً
بالصرب.
نسأل اهلل العلي القدير أن جيعله من أهل اجلنة ،وان يسكنه فسيح
اجلنان وان جيعل قربه روضة من رياض اجلنة ،وان يلهم أهله وذويه الصرب
والسلوان.
واعف ْ
ْ
وار َ ْ
حه ُ
ُم ْاغ ِف ْر َله ْ
عنه
ووسع ُم ْدخ َله ،واغسله
«الَّله َّ
وأكرم ُن ُزله ِّ
وب َ
والب ِد ،و َن ِّقه من َ
األ َ
اخلطايا َ
بيض من َّ
س،
ك َما ي َن َّق َى ال َّث َ
باملَا ِء وال َّث ْل ِج َ َ
الد َن ِ
وأَ ْد ِخ ْله َ
اجل َّن َة ،والحول والقوة إال باهلل العلي العظيم.
إ ّنا هلل وإ ّنا إليه راجعون
أ.د .اخلضر ناصر لصور
رئيس جامعة عدن
نائب وزير الداخلية يعزي أسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب
بعث نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر خلشع برقية عزاء ومواساة
إىل أسرة النقيب شهيد الواجب األخ عبداهلل سامل النقيب الذي تويف متأثرا
باإلصابة اليت تعرض هلا يف اهلجوم االجرامي على فرع البنك االهلي باملنصورة.
وعرب األخ نائب وزير الداخلية يف برقيته عن بالغ األسى واألسف وصادق
العزاء واملواساة إىل أسرة الشهيد وإىل كافة موظفي البنك االهلي اليمين.
سائال اهلل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رمحته ويلهم أهله
وذويه ومجيع أصدقائه وحمبيه الصرب والسلوان .
مدير أمن عدن يعزي باستشهاد مدير فرع البنك األهلي
بعث اللواء الركن شالل علي شائع مدير أمن العاصمة عدن ،برقية
عزاء ومواساة إىل «سامل» « جنل الشهيد البطل عبداهلل سامل النقيب وإىل
أفراد أسرته الكرمية وآل النقيب كافة ،الذي وافته املنية يوم األثنني 17
يوليو  2017متأثرا باصابته اليت تعرض هلا خالل السطو واإلعتداء اإلجرامي
الغاشم على فرع البنك األهلي اليمين باملنصورة اخلميس الفائت .
وقال اللواء شالل شائع بربقية العزاء :أن الشهيد البطل سطر أروع
مالحم الصمود والتضحية دفاعا عن احلق العام واألمانة ،ومقاوما عن
شرف املهنة ،ومل يرضخ أو يستسلم لعصابات اإلرهاب واإلجرام ( قاتلهم
اهلل أنى يؤفكون ) .
وتعهد مدير أمن عدن للشهيد البطل وألسرته العريقة بأن دم الشهيد
لن يذهب هدرا والقتلة سينالوا جزائهم الرادع ،سائال املوىل العلي القدير أن
يتقبل الشهيد بواسع الرمحة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان .
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017
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حتت رعاية إدارة وموظفي البنك األهلي اليمين يقام مراس

د.سنكر  :البنك من خالل قيادته لن يتهاون يف دم الشهيد مطالب
اللواء شالل يتوعد مبالحقة بقية املته

متابعة « :األهلي املصريف»
تصوير  :والء وديع ثابت
أقيمت صباح يوم األحد املوافق  27أغسطس  2017فعالية أربعينية
شهيد الواجب عبداهلل سامل النقيب يف قاعة البرتاء فندق كورال يف
مدينة خورمكسر حمافظة عدن.
حضر الفعالية األخ /حممد نصر شاذلي ،وكيل حمافظة عدن
واللواء شالل علي شائع ،مدير أمن حمافظة عدن واألخ /نائب
حمافظ حلج وأبناء وأخ الشهيد و د.حممد حسني حلبوب،رئيس
جملس إدارة البنك األهلي اليمين ود.أمحد علي عمر بن سنكر ،مدير
عام البنك ونائبه لشؤون الدوائر املساندة األخ /حمسن سعيد الشبحي
ونائبه لشؤون الدوائر املصرفية األخت /أروى علي سليمان الكوري
إىل جانب عدد من موظفي وموظفات البنك بينهم أمني عام النقابة
يف البنك األخ /خالد أبوبكر سامل كما شارك يف الفعالية عدد من
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كبار العسكريني يف احملافظة  ،إضافة إىل حميب وأصدقاء الشهيد عبداهلل
سامل النقيب .
استهلت الفعالية بتالوة عطرة مما تيسر من آيات الذكر احلكيم بعد ذلك
مت استعراض فيلماً وثائقياً يسود وقائع احلادث املشئوم منذ حلظة اقتحام
العصابة اإلجرامية املارقة وتصرفاتها مع موظفي وموظفات البنك وأفراد
احلراسة فيه وحماولتهم إرغام مدير البنك الشهيد عبداهلل سامل النقيب
بتسليم مفاتيح خزانة النقد وتصديه هلم بصالبة ورجولة منقطعة النظري
غري آبه بفوهات رشاشاتهم املصوبة إىل رأسه ووجهه مضرجاً بالدماء جراء
ضربة تلقاها من أحدهم قبل مقتله وعندما أيقنوا بفشلهم أطلقوا رصاصة
الغدر على رأسه وفروا هاربني جيرون أذيال اخليبة والعار وقد أثرت تلك
بقي وامجاً فمنهم من انفجر باكياً وعلى
املشاهد يف احلاضرين منهم من ّ
األخص أبناء وأخوة وأصدقاء الشهيد.
بعد ذلك قام د.أمحد علي عمر بن سنكر املدير العام بإلقاء كلمته واليت
عدّد فيها صفات ومناقب الشهيد وإخالصه لعمله وأمانته املطلقة سوا ًء من
خالل وظيفته أو من خالل ما جسدته وقفته الشجاعة يف وجه العصابة
اجملرمة  ،مؤكداً على أن البنك من خالل قيادته لن يتهاون يف دم الشهيد
مطالباً السلطات بضرورة مالحقة اجلناة وكشف احلقيقة وال غريها
وسرعة تقدميهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم والقصاص منهم ليكونوا عربة
لكل من أراد العبث باألمن وإقالق السكينة واالستقرار العام يف حمافظة
عدن معلناً قراري جملس إدارة البنك األهلي اليمين رقم ( )65لعام  2017بشأن
تسوية راتب الشهيد عبداهلل سامل النقيب إسوة براتب مدير عام البنك األهلي
اليمين ويتحمل البنك سداد فارق املبالغ املستحقة للهيئة العامة للتأمينات
واملعاشات الناجتة عن تسوية راتب الشهيد ،والقرار رقم ( )66لعام  2017بشأن
منح تعويضات ألسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب واملوظف غسان املشوشي
والقاضي بتوزيع املبلغ ( )30.000.000ريال (ثالثون مليون ريا ًال) على النحو
التالي-:
 مبلغ وقدره ( )25.000.000ريال ميين (مخسة وعشرون مليون ريا ًال)ألسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب .
 مبلغ وقدره ( )5.000.000ريال ميين (مخسة مليون) ريال ميين للموظفغسان املشوشي .
وذلك تقديراً ملا قاما به من دور مشرف يف مقاومة العصابة اإلرهابية
وإرغامها على اهلروب جتر أذيال اهلزمية واالنكسار .
ويف كلمته اليت ألقاها يف الفعالية أكد اللواء شالل علي شائع أن
السلطات األمنية وحتت قيادته وخالل وقت قياسي قد قامت مبتابعة أفراد

سيم التأبني ألربعينية شهيد الواجب عبداهلل سامل النقيب

باً السلطات بضرورة مالحقة اجلناة وكشف احلقيقة وال غريها
همني بقتل الشهيد عبداهلل سامل النقيب

العصابة ومداهمة مقراتهم وإلقاء القبض على من كانوا فيها وبصدد
متابعة من بقي منهم ولن يهدأ لنا بال حتى نستكمل القبض عليهم وكشف
اجلهات اليت تقف وراءهم وتقوم بتمويلهم وان العملية برمتها ال تستهدف
البنك األهلي اليمين بل أنها تستهدف مستقبل وحاضر عدن األبية وكل
احملافظات احملررة إلظهار مدينة عدن كمحافظة غري آمنه ومهددة يف
حاضرها ومستقبلها وأننا مهما طال الوقت أو قصر سنتابع أوكار اجلرمية
واإلرهاب وسوف نقوم بتقديم أفراد العصابة للمحاكمة العادلة قريباً إن
شاء اهلل .مشيداً بدور اإلمارات العربية املتحدة املتمثل يف دعمها للجهاز األمين
ممث ً
ال بإدارة األمن يف احلفاظ على األمن واالستقرار والقضاء على اإلرهاب
حيثما وجد من خالل تقدميها ألرقى وأدق األجهزة التقنية واملتطورة وتعزيز
القدرات األمنية على القيام بواجبها األمين والقضاء على اجلرمية واإلرهاب
وإحباطها .
كما ألقى األخ /حممد نصر شاذلي وكيل حمافظة عدن كلمة أشاد
فيها حبكمة قيادة البنك األهلي اليمين يف مواجهتها ومعاجلتها لألمور أكان
ذلك خالل احلرب وانسحاب املعتدين أو فيما بعدها وأشاد بنشاط معظم
فروعها وتقديم خدماتها املصرفية بكل أنواعها ملختلف أفراد اجملتمع  .وان
استهداف البنك األهلي اليمين من خالل االعتداء الغاشم على فرعه يف حي
عبدالعزيز وحماولة السطو على أمواله وقتل مديره إمنا هو استهدافاً لعدن
األبية املنتصرة ،كونه رمزاً من رموزها التارخيية.
مؤكداً أن عصابات اإلجرام لن يفلتوا من العقاب والقصاص منهم وإن
قيادة احملافظة على إطالع دائم ملا تقوم به األجهزة األمنية من متابعات
وإجراءات للوصول إىل بقية أفراد عصابة اإلجرام وكشف من يقف وراءهم
وبالتنسيق مع قيادة احملافظة  ،وأن تقديم اجلناة إىل العدالة لينالوا جزاءهم
هو من أولويات املهام اليت تضطلع بها األجهزة األمنية وقيادة احملافظة.
ال أم آج ً
مؤكداً على أن عدن تنتصر بإرادة أبناءها وسوف يتم تطهريها عاج ً
ال
من بؤر اإلرهاب بفضل يقظة األجهزة األمنية الفذة  .ناق ً
ال يف ذات الوقت
حتياته وتعازيه جمدداً وكذا حتيات وتعازي حمافظ عدن األخ /عبدالعزيز
املفلحي إىل أسرة الشهيد عبداهلل سامل النقيب وإىل قيادة البنك األهلي اليمين
ممثلة باألخ د.حممد حسني حلبوب،رئيس جملس اإلدارة واألخ د.أمحد علي
عمر بن سنكر ،املدير العام للبنك األهلي اليمين .
بعد ذلك قام األخ/أنور سامل النقيب شقيق الشهيد بإلقاء كلمة أسرة
الشهيد مؤكداً أن مطلب األسرة يتحدد يف سرعة متابعة بقية أفراد العصابة
وكشف احلقيقة وسرعة تقدميهم للمحاكمة العلنية والقصاص منهم
مبقتضى شرع اهلل علنياً وذلك إشفاءاً لغليل أسرة وحميب الشهيد وتهدئة

اخلواطر حمم ً
ال السلطة
التشريعية واألجهزة األمنية
والقضائية واحلكومية مسؤولية
ما سوف قد ينتج إن مل تتخذ
اإلجراءات السريعة يف ذلك .
هذا وقد مت توزيع كتاباً
أقرت قيادة البنك بإعداده
وأوكلت مهمة إجنازه إىل
جلنة اإلعداد اليت تضمن
الكتاب أمساء أعضاءها .تضمن
السرية الذاتية للشهيد ومقدمة
الكتاب اليت كتبها د.حممد
حسني حلبوب ،رئيس جملس
إدارة البنك األهلي اليمين
وكلمة د.أمحد علي عمر بن سنكر املدير العام للبنك ومقاالت يف
الشهيد لعدد من الكتاب واألدباء والصحفيني ونواب املدير العام للبنك
األهلي اليمين ومدراء بعض البنوك العاملة يف عدن وبعض دكاترة
جامعة عدن وقصائد لشعراء كما مت توزيع أكياس بالستيكية
حتمل صورة الشهيد وفانيالت (جرامات) وكؤوس حتمل صورة
الشهيد لكافة احلضور واملشاركني يف الفعالية .
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017
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مدير أمن عدن اللواء شالل شائع

شالل :من قاموا بالعملية اإلج

متابعة « :األهلي املصريف»
تصوير  :والء وديع ثابت
قام اللواء شالل علي شائع،مدير أمن حمافظة
عدن يوم اخلميس املوافق  27يوليو  2017بزيارة إىل
البنك األهلي اليمين التقى خالهلا د.حممد حسني
حلبوب،رئيس جملس اإلدارة ود.أمحد علي عمر
بن سنكر ،املدير العام ونواب املدير العام ..بصدد
مناقشة ما آلت إليه األمور بعد احلادث اإلرهابي
الذي طال فرع البنك يف حي عبدالعزيز والذي أدى
إىل مقتل مديره .مؤكداً هلم أن السلطات األمنية
قد قامت ويف زمن قياسي مبداهمة أوكار العصابة
اإلجرامية اليت استهدفت فرع البنك لغرض السطو
على أموال البنك.
كما مت عرض فيلما يتضمن عملية املداهمة
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إىل القضاء لالقتصاص منهم وي

د .حلبوب :إعداد واستكمال م

إنذار مبكر لتفادي ومنع وقوع
وإعتقال أفراداً من اخللية اإلرهابية وكذا
اعرتافاتهم اليت أدلوا بها  ،متوعداً ميالحقة املدعو
«ماجد» وهو اإلرهابي الذي كان مصوباً بندقيته
إىل رأس الشهيد عبداهلل سامل النقيب ،مدير الفرع
وقام بإطالق النار عليه .
كما شدد على مطالبته للمواطنني بعدم
إيواء أو التسرت على أية عناصر مشتبهاً بها مطمئناً
يف الوقت ذاته املواطنني أن من قاموا بالعملية
اإلجرامية الدنيئة سوف حيالون إىل القضاء
لالقتصاص منهم وينالوا جزاءهم على ما اقرتفوه .

يلتقي قيادة البنك األهلي اليمين

جرامية الدنيئة سوف حيالون

ينالوا جزاءهم على ما اقرتفوه

منظومة أمنية ووضع أجهزة

ع مثل هذه اجلرائم مستقبال
وخبصوص املالبس العسكرية اليت كان
اإلرهابيون يرتدونها فإنه قد قام بتفعيل قراراً
يقضي بعدم بيع أية مالبس عسكرية إال برتخيص
من السلطات املختصة ،وسيتم إغالق احملالت اليت
لن تلتزم بذلك وتقديم أصحابها للمحاكمة .
كما أنه سيتم مالحقة السيارات اليت ال حتمل
أرقاماً مرورية وهذه اإلجراءات تتم بالتدريج
وخبطوات حذرة وحمسوبة نظراً لألوضاع
واإلمكانيات احملدودة حالياً .
مؤكداً أن اإلدارة األمنية قد أثبتت وجودها

ومقدرتها بالرغم من شحة اإلمكانيات بالرغم من
أنها قد أتت من حتت الركام.
من جهته فقد أشاد د.حممد حسني حلبوب،
رئيس جملس اإلدارة بقدرة ويقظة األجهزة
األمنية إال أن هناك املزيد واملزيد من اجلهود اليت
جيب أن تبذل ليسود األمن واالستقرار يف احملافظة
عدن .
منوهاً إىل أن موظفي وموظفات الفرع حالياً ال
يقون على اإلدالء بأية معلومات عن احلادث نتيجة
الصدمة النفسية اليت أصابتهم جراء األسلوب
اإلرهابي الذي تعرضوا له من قبل العصابة .مشرياً
يف ذات الوقت إىل االجتماع الذي ضم مدراء البنوك
العاملة يف عدن والذي اتفقوا خالله على إعداد
واستكمال منظومة أمنية ووضع أجهزة إنذار مبكر
لتفادي ومنع وقوع مثل هذه اجلرائم مستقب ً
ال .
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017
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برعاية رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء وبدعم البنك األهلي اليمين ..جامعه عد

أ.د.اخلضر لصور:نشكر الرئيس ورئيس الوزراء على
عدن وكوادرها شريك فاعل ومساهم يف تقديم روئ

إعداد  :رئيس التحرير
تصوير  :والء وديع ثابت
هدفا حنو تقديم رؤى وحلول من شأنها أن تعني صناع القرار يف الدولة
على جتاوز اإلشكاليات والصعوبات اليت تواجه السياسية املالية العامة للدولة
 ،فقد نظمت جامعه عدن وبدعم من البنك األهلي اليمين حلقه نقاش بعنوان
« اجلهاز املصريف اليمين ..التحديات وآفاق املستقبل» يف مبنى كلية الصيدلة
خبورمكسر -عدن شارك فيها خنبه من أكادميي جامعه عدن ورجال املال
واألعمال والبنوك واالقتصاد ووسائل األعالم املختلفة .
وحضرها كل من رئيس جامعه عدن الدكتور  /اخلضر لصور واألخ/
رشاد شايع  -وكيل حمافظه عدن والدكتور  /حممد حسني حلبوب  -رئيس
جملس إدارة البنك األهلي اليمين والدكتور  /أمحد علي عمر بن سنكر –
مدير عام البنك االهلي اليمين
وقد أدار حلقه النقاش الدكتور /صاحل ذيبان .
افتتحت احللقة بكلمة لألستاذ /د .اخلضر لصور رئيس جامعه عدن
.والذي رحب فيها بكافه احلضور من أكادمييني ورجال مال وأعمال وخرباء
وقيادات وإداريني يف خمتلف املصارف والبنوك والغرفة التجارية وخمتلف
اجلهات املالية ..وأشاد حبرصهم واهتمامهم واستجابتهم للمشاركه والعمل
معاً بهدف خدمة الوطن واملواطن الذي هو صوتنا يف اجلامعة وأكد ثقته
وتفائله بكل الوجوه والكوادر والعقليات املوجودة وأنها ستقدم ً
رؤى وحلول
من أجل أن تعيني صناع القرار على جتاوز اإلشكاليات والصعوبات اليت تواجه
السياسية املالية العامة للدولة  .شاكرا األخ /رئيس اجلمهورية عبدربه
منصور هادي و رئيس جملس الوزراء الدكتور أمحد عبيد بن ذغر على
رعايتهم واهتمامهم بان تكون جامعه عدن وكوادرها شريكا فاعال ومساهماً
يف تقديم ً
رؤى وحلول عملية عرب آلية ومنهج البحث العملي كونها ركيزة
لدراسة إشكاليات الواقع  .والذي من خالله ميكننا حتقيق ما خيدم املواطن
والوطن  .كما شكر يف كلمته البنك األهلي اليمين على دعمه هلذه الورشه
ولكل من ساهم وعمل على إجناحها .
تلى ذلك كلمة السلطة احمللية حملافظة عدن ألقاها األخ /رشاد شائع -
وكيل حمافظة عدن واليت أشار فيها إىل أن قرار نقل البنك املركزي اليمين
إىل العاصمة املؤقتة عدن قد شكل نقله نوعية االقتصاد الوطين استطاعت من
خالله احلكومة مواجهة العديد من التحديات اليت أعقبت احلرب األخرية
على عدن وتبثث االستقرار املصريف وتوفري السيولة النقدية مضيفا إىل
أن املرحلة احلالية تتطلب تضافر اجلميع خصوصا تلك الكوادر املصرفية
والتجارية ملا من شانه إعادة بناء املؤسسات ويف مقدمتها النهوض بواقع
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اجلهاز املصريف  ،داعيا البنك املركزي اليمين إىل إعداد تقارير يوميه للقيادة
حول احلركته املصرفية لإليرادات اليومية املتعلقة مبوارد مرافق املناطق
احملررة ليتسنى هلا اختاد اإلجراءات الالزمة جتاه املراق املتقاعسة عن حتصيل
اإليرادات املستحقة للدولة .
بعد ذلك استعرض د.حسني حلبوب /رئيس جملس إدارة البنك األهلي
اليمين ورقه العمل املقدمة منه واليت تضمنت حمله تارخييه نظرية عن
األنظمة املالية يف اليمن ونظام تعويم العملة مبختلف انواعها  /كما تطرق
إىل أن ما قام به البنك املركزي اليمين يف األيام القليلة املاضية واختاذه قراراً
لتعويم العملة فهو يف األساس قراراً لتصحيح سعر الصرف املتداول جتاه
العمالت األجنبية وباألخص الدوالر األمريكي مضيفا إىل أن موضوع تعويم
العملة هو موضوع قديم جدا وقد حدث ذلك فعليا يف يوليو  1996وان احلاصل
اآلن هو أننا انتقلنا من شكل إىل أخر ضمن دائرة التعويم احلر مضيفاً إىل أن
النظام النقدي قد مر مبراحل وبروز التعويم احلر يعين ترك سعر الصرف
يتغري ويتحدد مع الزمن ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثري يف
السرعة فقط وتغري سعر الصرف وليس احلد من التغري  .هذا وقد تضمنت
ورقه العمل املقدمة واملكونة من ( )17صفحه العديد من الرؤى واجلداول
املالية منها -:
 جدول معدل التضخم يف أسعار املستهلك 2000/1992 وضع ميزان املدفوعات خالل 2001 /1991 تطور االحتياطي النقدي ومعدل تغظيتة للواردات السنوية خاللاألعوام 2001/1992
 معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي ومعدل نصيب الفرد منه وصايفتدفقات االستثمار األجنيب خالل األربعة األعوام قبل التعويم أي بعد (تعويم
1996م).
بعد ذلك تقدم الدكتور /حممد عمر باناجه  -نائب عميد كليه
االقتصاد للدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعه عدن بورقه عمل بعنوان :
(اإلثار االقتصادية احملتملة لقرار التعويم ) تتطرق فيها إىل اخللفية املعرفية
ملفهوم سعر الصرف وأنواع سعر الصرف عرب التاريخ النقدي احلديث  /ما بعد
بريتون  /وودز.
موضحاً بأن إشكاليات سعر الصرف ال يكمن يف مسالة اخنفاض قيمه
سعر الصرف بل يكمن يف حتقيق اهلدف يف استقرار سعر الصرف مؤكدا بان
من األهداف الرئيسية ألي سلطه نقدية بأي بلد هو حتقيق استقرار أسعار
السلع واخلدمات يف الداخل وكذا استقرار سعر الصرف للعمالت احمللية

دن تنظم حلقه نقاش بعنوان ( :اجلهاز املصريف اليمين التحديات وآفاق املستقبل)

رعايتهم ودعمهم واهتمامهم بأن تكون جامعة
ئ وحلول علمية عرب آلية ومنهج البحث العلمي

مقابل العمالت األجنبية .
كما تطرق إىل أن اختيار نوع نظام الصرف يف أي بلد هنا أو هناك يعترب
من الوسائل االقتصادية األكثر تعقيدا معلال ذلك بان أي اختالل يف نظام
الصرف يرتتب عليه إشكاالت كثرية واختالل يف مجيع املؤشرات املالية
واالقتصادية لذلك وجب التمعن والدراسة قبل اختيار نوع نظام الصرف الذي
سيتبعه أي بلد جتنباً حلدوث اإلشكاليات يف املؤشرات املالية واالقتصادية .
وقد أختمت احللقة مبداخلة ألقاها د .أمحد علي عمر بن سنكر – املدير
العام رحب خالهلا بكل املشاركني يف حلقة النقاش ومنوها إىل ما جاء يف ورقه
د .حممد عمر باناجه من أن عملية بيع الدوالر قام بها البنك املركزي وأود
هنا التنويه إىل أن من قام بها هي احلكومة الشرعية وقد كان للبنك األهلي
اليمين ممثال مبديره العام شرف اإلشراف على عملية البيع وفقا للنظم
املتعارف عليها  .وذلك يف العام 2016م .
كما تطرق إىل أن فكرة احللقة النقاشية جاءت من واقع أن اجلهاز
املصريف يف اليمن يواجه حتديات وصعوبات مجة وكما قال د .حلبوب يف
ورقه العمل املقدمة منه واصفا حالته اليت مير بها بأنه مصاب باملرض والذي
جيب عالجه  .مضيفاً إىل أن حلقة النقاش هذه تعترب األوىل من نوعها اليت
ضمت احلقلني املصريف واألكادميي أضافه إىل رجال املال واألعمال  .ولقد
كان البنك األهلي اليمين سباقاً يف توقيع اتفاقية مبسمى»مذكرة تفاهم بني
البنك األهلي اليمين وكلية االقتصاد يف جامعه عدن يف العام 2011م»  ،تضمنت
عمليه إشراك وتبادل اخلربات مع القطاع األكادميي مؤكداً أن القطاعني
كانا يسعيان دوما إىل اجللوس مع احلكومة للتباحث وطرح احللول واألفاق
واملعاجلات املستقبلية للقطاع املصريف بشقية احلكومي واخلاص .
لذا ومبا أن القطاع املصريف يعاني من حتديات ومعوقات وجب عالجها
وفالبد أن تكون لنا آفاق ً
ورؤى لعالج هذا املرض .مؤكداً على أهم توصية من
وجهه نظره واليت جيب أن تتضمنها وثائق هذا احللقة واليت تنص على أنه
البد من اجيا د أو تشكيل خنبه من القطاع األكادميي تقوم بتدارس ومناقشة
تلك املعوقات اليت يعاني منها البنك املركزي اليمين والعمل على تفعيل دورة
احلقيقي يف احلياة االقتصادية ومبا ميكنه من اجناز وعده املتكرر مبنح
البنوك العاملة الثقة الالزمة .
هذا وقد خرجت حلقة النقاش بعدد من التوصيات وهي على النحو األتي :
 انتظام اجتماعات جملس إدارة البنك املركزي اليمين يف عدن وتعزيزهبعدد من املستشارين اليمنيني واألجانب من ذوي اخلربة والكفاءة.
 -استكمال بناء وتشكيل اجلهاز اإلداري للبنك املركزي يف عدن

باالستفادة من الكفاءات املصرفية والعينة واإلدارية وذوي اخلربات من كادر
البنك املركزي.
 وضع معايري قانونية ومالية تضمن استقاللية املصرف املركزي معضمان ودعم احلكومة للبنك املركزي.
 فصل مهام اخلزانة العامة عن البنك املركزي. رفع رأمسال البنوك التجارية واالسالمية. تقنني نظام الصرافة يف اليمن مبا يساعد على ضبطها. توريد كافة إيرادات احلكومة إىل البنك املركزي اليمين يف عدنوممارسة البنك لصالحياته كبنك للحكومة ومستشارها االقتصادي ووكيلها.
 تفعيل نظام االتصاالت اجلديد يف املناطق احملررة وتعزيز احتياطيالبنك املركزي اليمين بإيرادات رسوم الرتاخيص لشركات االتصاالت
اجلديدة ورسوم اجليل الرابع.
 البحث عن دعم لالحتياطي النقدي والبنك املركزي اليمين بودائع التقل قيمتها عن ثالثة مليار دوالر بصورة عاجلة.
 ممارسة البنك املركزي يف عدن لوظيفته كبنك البنوك وتعزيز دورالرقابة والتفتيش على البنوك.
 العودة إىل متويل عجز امليزانية عن طريق بيع أذون اخلزانة أو استخدامالرصيد السابق ألذون اخلزانة.
 ضبط وتطوير نظام املقاصة بني البنوك اليمنية واإلشراف على ممارسةهذه الوظيفة من قبل إدارة البنك املركزي.
 ربط املرحلة النقدية بالظروف السياسية واإلدارية. استعادة احلكومة لقطاع انتاج النفط والغاز وتوسعته. تفعيل نشاط املوانئ واملطارات وتطوير قدرات شركة مصايف عدن. تثبيت سعر الصرف اجلمركي عند  250ريال للمواد الغذائيةواالحتياجات اإلنسانية.
 تسهيل قيام البنوك احمللية ببناء ارصده خارجية تستخدم لفتحاإلعتمادات بالتنسيق مع البنك املركزي.
 ضخ السيولة بانتظام إىل البنوك احمللية الستعادة الثقة بالبنوك من اجملتمع. وضع خطة برنامج تنفيذي للبنك املركزي الستكمال تنفيذ مهامه إنفاذ قرار مؤمتر احلوار الوطين وقرار جملس الوزراء بإنشاء اخلزينةالعامة.
 عقد عدد من حلقات النقاش والندوات العلمية ملناقشة السياسات العامةللدولة.
 فتح غرفة مقاصة بالدوالر يف البنك املركزي. تشكيل فريق عمل لتقديم روئ متعلقة بتطوير السياسة املاليةوالنقدية للدولة.
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017
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موظفي وموظفات البنك األهلي
إعداد وتصوير  :والء وديع ثابت

نفذ وينفذ موظفي وموظفات البنك
األهلي اليمين بني احلني واآلخر وقفات
احتجاجية خارج مقرات العمل وذلك
تضامناً مع أسرة الشهيد املغدور شهيد
الواجب عبداهلل سامل النقيب وكذا
للمطالبة بتوفري محاية عسكرية وأمنية
ملقرات أعماهلم ،حتى يستتب األمن واألمان
وأن يشعر اجلميع بالطمأنينة خالل تأذية
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أعماهلم .وان تكون تلك احلماية من قبل
احلكومة الشرعية يف البالد .
كما أنهم يشددون على متابعة إلقاء
القبض على بقية العصابة اإلرهابية
وسرعة تقدميهم للقضاء ليقول كلمته
وتنفيذ شرع اهلل فيهم والقصاص منهم
علنياً.
وقد عرب املوظفني عن ارتياحهم ملشاركة

اليمني ينفذون وقفات احتجاجية
قيادة البنك األهلي ممثلة بالدكتور حممد
حسني حلبوب ،رئيس جملس إدارة البنك
األهلي اليمين ود.أمحد علي عمر بن سنكر،
املدير العام للبنك األهلي اليمين ونائبيه
األخ /حمسن سعيد الشبحي واألخت أروى
علي سليمان يف تلك الوقفات .وتلبيتها
ملطلبهم األساسي يف نقل املصاب غسان
املشوشي إىل اخلارج للعالج حيث تابع
د.حممد حسني حلبوب ود.أمحد علي عمر
بن سنكر استخراج جوازاً بصورة عاجلة

ومت تسفري املصاب إىل مجهورية مصر
العربية ،حيث صادف تواجد موظف البنك
األخ /أمين سامي مكاوي يف القاهرة والذي
استقبل املصاب يف مطار القاهرة بسيارة
إسعاف جمهزة باألجهزة الطبية الالزمة
ومت نقله إىل أحد املستشفيات هناك .
وجذيراً بالذكر أن األخ /غسان املشوشي
قد استعاد عافيته وشفي من إصابته وهو
اآلن يتمتع بكل قواه اجلسدية بفضل اهلل
تعالي .

األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017
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اجتاهات قيادة البنك األهلي اليمين يف حتديث أعمال البنك والربط
الشبكي لكافة فروع البنك يف مجيع احملافظات مع دوائر اإلدارة العامة
بدوائر اإلدارة العامة فقد عقدت قيادة
البنك اجتماعاً متهيدياً مع وزارة االتصاالت
ضم كل من املدير العام د.أمحد علي عمر
بن سنكر ومدير دائرة تكنولوجيا املعلومات
م.هاني أمحد عبيد الفضلي وم.وضاح
اليماني ،رئيس قسم البنية التحتية من
جانب البنك ومعالي وزير االتصاالت
م.لطفي باشريف ومدير مؤسسة االتصاالت
وعدد من الطواقم الفنية التابعة للوزارة
واخلاصة برتاسل املعطيات وخدمة االنرتنت

متابعة « :األهلي املصريف»
تصوير :والء وديع ثابت

اليمين واألخ سامي عبداحلميد مكاوي ،نائب
رئيس جملس اإلدارة واألخ حمسن سعيد
الشبحي ،نائب املدير العام لشئون الدوائر
املساندة وعدد من مستشاري رئيس جملس
اإلدارة ومدير دائرة تكنولوجيا املعلومات ورئيس
قسم البنية التحتية ومشرف وحدة الربط
والشبكات .حيث استعرض يف هذا االجتماع

هدفاً حنو استكمال عملية التطوير
والتحديث ألعمال البنك ولتقديم أحدث
اخلدمات املصرفية والربط الشبكي لكافة
فروع البنك األهلي اليمين يف كل احملافظات

يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق
اجلودة يف خدماته ومنتجاته حبسب
مقاييس اجلودة العاملية ومبا خيدم
احتياجات العمالء وحيقق أهداف
وتوقعات كافة املعنيني مبصاحل البنك
يف إطار املنفعة الشاملة للمجتمع
واالقتصاد اليمين
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واأللياف الضوئية.
وقد مت خالل اللقاء مناقشة أبرز
املعوقات لربط فروع البنك األهلي اليمين
باإلدارة العامة وكذا استعراض أبرز تقنيات
الربط املستحدثة من قبل وزارة االتصاالت
وما سيتم تقدمية مستقب ً
ال للبنك األهلي
اليمين ومبا يضمن عدم انقطاع اخلدمة .
ومن جانبه فقد استعرض وزير
االتصاالت أهم ما مت اجنازه من قبل الوزارة
خالل العامني املنصرمني حيث -:
 مت مد كيبل األلياف الضوئية(الكيبل البحري) ملدينة عدن .
 مت جتهيز البنية التحتية للبنكاملركزي  -عدن على أعلى مستوى
وإدخال خدمة السويفت له ،وال يزال العمل
قائماً على قدم وساق إلمتام ربط البنك
املركزي-عدن مبختلف فروعه يف كافة
احملافظات احملررة .
هذا ما مت استعراضه يف االجتماع
األول .
وعلى صعيد آخر عقد االجتماع
الثاني بني قيادة البنك األهلي اليمين وقيادة
وزارة االتصاالت حضره من جانب وزارة
االتصاالت كل من معالي وزير االتصاالت
م .لطفي باشريف والطواقم الفنية التابعة
للوزارة اخلاصة برتاسل املعطيات وخدمة
االنرتنت واأللياف الضوئية .
ومن جانب البنك د.حممد حسني
حلبوب ،رئيس جملس إدارة البنك األهلي

رؤية البنك األهلي اليمين والتصور املستقبلي
لربط الفروع مبا يتناسب مع حجم األعمال يف
املرحلة القادمة واملتمثلة ببدء العمل بالنظام
املصريف احلديث والذي سيتم إجنازه من قبل
شركة (.)ICS
وقد وعد معالي الوزير بتلبية كافة
احتياجات البنك والعمل على تذليل كافة
العقبات ووجه الطواقم الفنية لدى الوزارة
بضرورة البدء بإجناز كافة الرتتيبات اليت من
شأنها تسريع وترية العمل إلعادة ربط فروع
البنك األهلي .
كما قام معالي وزير االتصاالت بزيارة
مبنى اإلدارة العامة للبنك األهلي وزار دائرة
تكنولوجيا املعلومات واطلع على سري العمل
فيها.
كما قام بالنزول ملركز التحكم بشبكة
االتصال ( )4-SDH-STMاخلاصة بالبنك األهلي
وكذا ( )DATA CENTERواليت مت جتهيزها
كموقع ( )Main Siteوذلك الستيعاب أجهزة
السريفرات (اخلوادم) التابعة للنظام املصريف
احلديث وبقية األنظمة املتعلقة بأعمال البنك .

فرع البنك األهلي اليمين يف حي عبدالعزيز يستأنف نشاط عمله املصريف جمدداً
الشاذيل :ما يقوم به البنك األهلي اليمني وفروعه د.حلبوب :توفري األمن واألمان هي ضمانات
العمل واألداء السليم التي تضطلع بها
ليس غريبا فهذه ميزة البنك منذ تأسيسه فهو وبكل
املؤسسات املالية وخاصة البنوك
صدق قد غدى رمزا من الرموز التارخيية حملافظة عدن

كتب  :رئيس التحرير
تصوير  :املشرفة الفنية
دشن يوم الثالثاء األول من أغسطس
 2017إعادة فتح فرع البنك األهلي يف حي
عبدالعزيز ليستأنف مزاولة أعماله املصرفية
املعتادة حبضور د.حممد حسني حلبوب،رئيس
جملس إدارة البنك األهلي اليمين واألخ/
حممد نصر شاذلي وكيل حمافظة عدن
ود.أمحد علي عمر بن سنكر ،مدير عام البنك
األهلي اليمين حيث استمعوا إىل مدير الفرع
األخ صاحل قاسم مثنى إىل أنه ونظراً للروح
واملعنويات العالية اليت يتحلى بها موظفي
وموظفات الفرع خاصة وأنهم تعرضوا إىل
ما تعرضوا إليه من إرهاب نفسي ووحشي
من قبل أفراد العصابة اإلجرامية إال أنهم
سيبذلون قصارى جهدهم يف تعويض زبائن
الفرع جراء توقف أعمال الفرع بعد احلادث
اإلجرامي واعدين بتقديم أفضل اخلدمات
إليهم وبروح معنوية عالية .
كما قام د.أمحد علي عمر بن سنكر
يف تقديم شرحاً موجزاً عن أن البنك األهلي

اليمين وموظفيه مل يألون جهداً يف تقديم
خدماتهم ألفراد اجلمهور ومؤسسات
الدولة يف أحلك الظروف خالل احلرب
األخرية والعدوان على حمافظة عدن
وسائر احملافظات اجلنوبية وهاهم اليوم
وبرغم مما َّ
أمل بهم جراء احلادث اإلجرامي
األخري واألسلوب اإلرهابي الذي تعرضوا
له من قبل اإلرهابيني إال أنهم قد بادروا
والتزموا باحلضور إىل العمل ومبعنويات
عالية كما تشاهدون وشدد بدوره على
ضرورة توفري احلماية األمنية لكل فروع
البنك وخاصة اليت يف حمافظة عدن حتى
يشعر مجيع املوظفني باألمن والسكينة
وان السلطات يهمها أمنهم وسالمتهم.
كما أكد د.حممد حسني حلبوب،
رئيس جملس اإلدارة للبنك إىل ما أشار
إليه د.أمحد علي عمر بن سنكر املدير
العام .وان توفري األمن واألمان هي
ضمانات العمل واألداء السليم اليت تضطلع
بها املؤسسات املالية وخاصة البنوك .
بعدها قام كل من د.حممد حسني
حلبوب واألخ/حممد نصر شاذلي ود.أمحد
علي عمر بن سنكر جبولة يف داخل الفرع

والتعرف على خطوات العصابة اإلرهابية
وكيفية التعامل مع مدير الفرع الشهيد
وبقية املوظفني يف الفرع واستمعوا إىل
مطالبتهم بضرورة توفري احلماية األمنية
ليتسنى هلم تقديم اخلدمات لزبائن الفرع يف
جو من الطمأنينة واالستقرار النفسي .
وخالل اللقاء الصحفي الذي عقده
األخ /حممد نصر شاذلي وكيل احملافظة
والذي نقل فيه حتيات وتعاطف األخ/
عبدالعزيز املفلحي،حمافظ عدن مع موظفي
البنك األهلي اليمين مؤكداً أن هناك اهتماماً
وجديه على حتقيق كل ما يتطلبه العمل
من تأمني أمين ليتسنى للموظفني العمل يف
مناخ أمين ونفسي جيد .
منوهاً إىل أن ما يقوم به البنك األهلي
اليمين وفروعه ليس غريباً فهذه ميزة البنك
األهلي اليمين منذ تأسيسه فهو وبكل صدق
قد غدى رمزاً من الرموز التارخيية حملافظة
عدن وهلذا كان االعتداء عليه بهذه الطريقة
اإلجرامية والوحشية فالبنك األهلي اليمين
هو عدن وعدن هي البنك األهلي اليمين
وسوف تنتصر عدن جبهود أبنائها وإخالصهم
مهما كان الثمن ومهما طال الزمن أو قصر .
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إدارة نادي التالل تلتقي إدارة البنك األ

د.حلبوب يشيد بالنادي العمالق الذي له بص

د.سنكر :جيب على إدارة النادي التف

عبدالكريم:نثمن هذه الو

كتب :علي منصور ماطر
تصوير :والء وديع ثابت
عقد يف مبنى البنك األهلي اليمين يف عدن يوم أمس لقاء خاص بني
جملس إدارة البنك وإدارة نادي التالل الرياضي الثقايف  ،حيث استعرض فيه
األستاذ عبد الكريم عبد اهلل إمساعيل مسئول املال و املمتلكات أبرز التحديات
اليت واجهت النادي بسبب احلرب الظاملة على عدن واليت تضرر النادي
بسببها ضرراً كبرياً يف ملعبه ومنشآته وأدواته وختريب ونهب وتدمري لكل
إمكانيات نادي القرن مبا فيها وسائل املواصالت اليت ميتلكها (مخسة باصات
) وصعوبة ممارسة أنشطته الرياضية وعمله اإلداري واملالي والفين حالياً
لوقوع منشآته يف منطقة املعاشيق وصعوبة الوصول إىل املنطقة للظروف
األمنية .كما أن وجود احلواجز األمنيه أمام بوابة املعاشيق والتفجري األخري
فيها قد أدى إىل تضرر مبنى النادي اخلارجي وإعاقة استثمار املنشآت (صالة
األفراح والدكاكني) مما أدى إىل فقدان احد املصادر املالية للنادي باإلضافة
إىل توقف الدعم من الداعمني األساسيني مبا فيهم الراعي الرمسي للنادي
البنك األهلي اليمين الذي استجابت إدارته إلعادة رعاية النادي وجتديد
االتفاقية خالل هذا اللقاء .
كما أشاد د.حممد حسني حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي
اليمين بالنادي العمالق الذي له بصمات واضحة على املستويني احمللي
والعربي وما زيارته ومشاركته بعد احلرب مباشرة بعد حترير عدن يف
ال واضحاً
البطولة العربية لكرة السلة وإقامة معسكره يف السعودية إال دلي ً
ملكانة هذا النادي وهنا جيب الوقوف مع هذا النادي (نادي القرن) وانتشاله
من وضعيته الراهنة.
كما أكد الدكتور امحد بن سنكر املدير العام للبنك األهلي اليمين
على أهمية دور النادي وإعادة وهجه وبريقه على املستويني اليمين والعربي
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ألهلي اليمين الراعي الرمسي للنادي

صمات واضحة على املستويني احمللي والعربي

فكري يف كيفية خلق عوامل استثمارية

وقفة الرائعة إلدارة البنك

معرباً أن له الشرف يف أن حتمل رئاسته يف فرتة سابقة وان كانت قصرية
وأنه جيب على إدارة النادي التفكري يف كيفية خلق عوامل استثمارية وإجياد
مصادر دخل ثابته وميزانية لتنفيذ كل أنشطته وبراجمه وفعالياته املختلفة.
وأكد األستاذ عبد الكريم عبد اهلل إمساعيل على هذه الوقفة الرائعة
إلدارة البنك ممثلة باألستاذين د.حلبوب ود .بن سنكر وهذا يدل داللة
واضحة على عمق العالقة املتينة بني النادي والبنك ويف األخري الننسى
أن نتقدم بالشكر والتقدير من إدارة النادي ممثلة بالعقيد عارف يرميي
رئيس النادي والكابنت حممد داؤود حممد الداؤودي القائم بأعمال رئيس
النادي واألمني العام للنادي وأعضاء اإلدارة والعيب النادي ومشجعي وحميب
النادي والشخصيات التاللية ملن وقف مع هذا النادي العمالق يف أزمته
ودعمه وإعادة البسمة حمليب النادي ويف مقدمتهم سيادة دولة رئيس الوزراء
الدكتور أمحد عبيد بن دغر ووزير الشباب والرياضة األستاذ نايف البكري .
حضر اللقاء من جانب البنك األهلي اليمين د .حممد حسني حلبوب،
رئيس جملس اإلدارة ود .أمحد علي عمر بن سنكر ،املدير العام و عبدالقوي
الصائغ ،مستشار رئيس جملس اإلدارة واملهندس هاني أمحد عبيد الفضلي،
مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات وعمر عبدالرمحن عبداجلبار ،مستشار
رئيس جملس اإلدارة للشؤون اإلدارية ومروان علي عبداهلل ،مدير دائرة
االئتمان املصريف ومن اجلانب التاللي الكابنت حممد داؤود حممد القائم
بأعمال رئيس النادي واألمني العام للنادي و األستاذ عبد الكريم عبد اهلل
إمساعيل مسؤول املال واملمتلكات و الكابنت عبد الكريم الشرجيب مسؤول
النشاطات واألستاذ حسن عبد القادر برو األمني العام املساعد للنادي.
و يف نهاية اللقاء مت إهداء د.حممد حسني حلبوب ترس النادي وصورة
تذكـارية للدكتور حلبوب مع البعثـة التاللية يف القنصلية اليمنية يف
جدة.
))2017
(يوليو/سبتمرب
املصريف(يوليو/
األهلياملصريف
األهلي
سبتمرب2017
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النقابة العامة للبنك األهلي اليمني وباالشرتاك
مع دائرة االئتمان املصريف تقييم حفال توديعيا
لـ( رئيس قسم التمويل التجاري)
واألمني العام السابق األخ /ممدوح حممد علوان
متابعة « :األهلي املصريف»
تصوير  :والء وديع ثابت
حبضور الدكتور حممد حسني حلبوب  -رئيس جملس
اإلدارة  ،ونائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة األستاذ/
حمسن سعيد الشبحي ومدير دائرة االئتمان املصريف األخ /مروان
علي عبداهلل الكردمي ،واألخ /عمر الشيبة مدير دائرة التفتيش
واملراجعة الداخلية ومستشار رئيس جملس اإلدارة  /عبدالقوي
الصائغ واألخ /وضاح نصر احلاملي  -وكيل حمافظه حلج
واألمني العام لنقابة البنك األهلي األخ /خالد ابوبكر سامل أقامت
األمانة العامة للنقابة ومبشاركة دائرة االئتمان املصريف ودائرتي
(املخاطر والديون املتعثرة) حفال توديعيا لألخ /ممدوح حممد
علوان األمني العام السابق للنقابة ورئيس قسم التمويل التجاري
بدائرة االئتمان املصريف مبناسبة تعيينه مديرا عاماً لفرع البنك
املركزي اليمين يف( حمافظه حلج ) وفقا لقرار حمافظ البنك
املركزي األستاذ /منصر القعيطي .
وبدورنا يف األهلي املصريف نهنئ األخ /ممدوح متمنني له
النجاح يف مهتمة ومنصبه اجلديد وهذا يعترب فخراً للبنك األهلي
اليمين مبكانة كوادره .
معربني عن أسفنا ملفارقة زمي ً
ال لنا ملسنا فيه الوفاء والصدق
واإلخالص يف العمل والتعامل .

مربوك الثقة

تهانينا
لألخ/خالد أبوبكر سامل
خالد أبوبكر

ممدوح علوان

والذي مت تعينه أميناً عاماً للنقابة العامة للبنك األهلي
اليمين خلفاً لألخ ممدوح حممد علوان
األمني العام السابق
والذي عني مديراً لفرع البنك املركزي اليمين حمافظة حلج
تهانينا ومربوك الثقة
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يتقدم كافة
موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة إىل

األستاذ/حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة (سابقاً)
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

زوجته الفاضلة

تغمدها اهلل بواسع رمحته وادخلها فسيح جناته
وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم

د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

يتقدم كافة
موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة إىل

األخ/علي منصور ماطر

رئيس حترير األهلي املصريف
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

أخته الفاضلة

تغمدها اهلل بواسع رمحته وادخلها فسيح جناته
وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم

د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
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يتقدم كافة
موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة إىل زميلهم

مزيد حسني مكاوي ومجيع أسرة وذوي
املغفور له بإذن اهلل تعاىل

حسني عبداهلل مكاوي

مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة
وعضو جملس إدارة البنك األهلي اليمين
والعزاء موصول إىل

األستاذ/سامي عبداحلميد مكاوي

نائب رئيس جملس اإلدارة
تغمده اهلل بواسع رمحته وأدخله فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم

د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

يتقدم كافة

موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

بأحر التعازي وخالص املواساة إىل كل من الزميالت والزمالء

األخ/ريدان صاحل قائد

بوفاة املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل

والده وشقيقته
األخت/وجود عبدالعزيز أمحد عباس
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

جدتها أم والدتها األستاذة نادرة عبدالقدوس
األخ/م.عمرو حممود حممد املاطري
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل ابن خاله

الشهيد محزة خالد السالمي

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

يتقدم
موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير جمله األهلي املصريف
بأحر التهاني والتربيكات
للزمالء والزميالت األعزاء

األخ  /خمتار طاهر صاحل عبداهلل
مبناسبة
ارتزاقه مبولودة
أمساها (رغد)
تهانينا
وألف مربوك

األخت  /شفيقة حسن عبد القادر
مبناسبة
ارتزاق ابنها مبولود
أمساه (يوسف)
تهانينا
وألف مربوك
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2017
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الغش اإللكرتوني يكلف بريطانيا  39مليار دوالر سنويا

قالت صحف بريطانية
إن الغش اإللكرتوني يكلف
االقتصاد الربيطاني حنو
 27مليار جنيه إسرتليين
( 39.17مليار دوالر) سنويا
على األقل.
وذكرت صحيفة
تاميز الربيطانية أن
الكشف عن هذه اجلرائم
يثري خماوف من إخفاق
الشرطة يف عمليات
مكافحة الغش اإللكرتوني.
وكشف حتقيق قامت به الصحيفة أن موقعا
على اإلنرتنت ،ويسمى “بيست فاليد سي سي”،
متخصص يف سرقة البيانات البنكية ،وبدأ تشغيله
بشكل علين منذ يونيو/حزيران املاضي على األقل
دون أن ترصده أجهزة األمن.
وقالت صحف بريطانية إن بيانات بنكية
ألكثر من مليون شخص يف بريطانيا والعامل
معروضة للبيع على اإلنرتنت يف مواقع مفتوحة
ومبقابل زهيد ال يتعدى أربعة دوالرات.
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن “جمرمني”

حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات
املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء
ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
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يعرضون بيانات بطاقات ائتمانية للبيع يف مواقع
على اإلنرتنت يف سوق وصفتها باألكرب واألكثر
جرأة من نوعها.
ويتضمن أحد تلك املواقع بيانات شخصية
مسروقة من أحد كبار مستشاري امللكة إليزابيث
ومن حمامني وموظفي بنوك وأطباء وغريهم.
املصدر  :الصحافة الربيطانية,

دوالر من قطن ..

يصنع الدوالر من األوراق القطنية،
وهو نوع من الورق املصنوع بنسبة  ٪100من
القطن ،ويغمس يف البوليفينيل الكحولي
واجليالتني جلعله أقوى ،الورق املستخدم
للعملة قوي ودائم خالفاً لنوع الورق املصنوع
من رقائق اخلشب الذي نستخدمه عاد ًة.
املصدر :موقع «عجائب وغرائب»

أول سفينة يف العامل من دون طاقم قيادة فى النرويج
ذكرت صحيفة “ذا وول سرتيت جورنال” األمريكية ،أن النرويج تستعد إلطالق
أول سفينة يف العامل من دون طاقم قيادة ،خالل العام املقبل.
سي سفينة حلمل احلاويات ،عرب االستعانة بنظام حتديد املواقع
وينتظر أن ُت َّ
« »GPSفضال عن
استشعار
أجهزة
ورادار وكامريات،
وستتحرك إىل جانب
سفن أخرى بشكل
طبيعي وتقدر تكلفة
املسماة
السفينة
بـ”يارا بريكيالند”،
بـ 25مليون دوالر ،وهو
مثن يفوق بثالثة
أضعاف سعر سفينة
عادية لنقل احلاويات
ويف املقابل ،تتيح
السفينة “يارا” توفري  90يف املئة من التكلفة املعتادة للنقل ،بفضل اعتمادها على الطاقة
الكهربائية دون الوقود ،وعدم وجود أي طاقم يتكلف رواتب وتعويضات.
وتراهن النرويج على السفينة اجلديدة لالستغناء عن  40ألف رحلة بالشاحنات،
األمر الذي سيحد كثرياً من عوادم ثنائي أكسيد الكربون

أفقياً
 -1مواشي  -الفعل من ثقة
 -2عكس رجالي  -من نزغات الشيطان
 -3وجهة نظر (م)  -من أمساء جهنم بدون (أل)
َّ -4
مل أو ضجر  -وزع منشوراً أو أمراً  -كتمان
 -5أجيب
 -6عمله  -هرب
 -7مصاحل (مبعثرة)  -مجع إنسان
 -8شاء أو ابتغى  -مواقع متثيل
 -9البنت ليلة زفافها  -متثال أو وسيلة ختليد
 -10متمرد أو خارج عن العرف واألدب
عمودياً
 -1لطيف املعشر  -وازع أو زاجر
 -2مرادف نسوة  -مراتع للماشية (م)
 -3خميف أو فزع (م)  -منظمة الغذاء العاملية
اخليال أو راكب اخليل (مبعثرة)
 -4للتأمل َّ -
 -5متن
 -6قطرات تنزل من العني (مبعثرة)  -قلوي
 -7مجيل الطلعة  -مرفوع العدد ()2
 -8خملفات املواشي (م)  -أغصان
 -9حرف نذبه  -تصميم على فعل شيء
 -10أسود  -غيمات
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  /02-257454 :الفاكس 256237 :
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير
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تنويه :

يعز علينا أن نشري إىل أننا مضطرون إليراد هذه املالحظة
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 كتابياً 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
ahli.masrafi@nbyemen.com

رئـيـس التحــريـر:

علي منصور ماطر

مــديـر التـحـريـر:

عمر عبدالرمحن عبداجلبار

اإلشــراف الــفــين :والء وديع ثابت
اإلخـــراج الفـنــي  :وليد حممد سيف

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