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السابقة  العام 2018 عالمة فارقة عن غريه من األعوام  يشكل 
بكل املقاييس. ليس فقط كونه يصاحب الذكرى اليوبيلية لنشوء 
 2019 العام  اخلمسون  عامه  وبلوغه  اليمين  األهلي  البنك  وانطالقة 
واليت أخذت  والتحديث  التطوير  املضي بعملية  انه عام  بل  فحسب، 
على  ومردودها  أسسها  ودراسة  مالحمها  استكمال  يف  طوياًل  مدى 

جممل أداء وخدمات البنك األهلي اليمين .
مردودات  تكون  أن  سبيل  يف  جهداً  البنك  قيادة  تذخر  ومل 
البنك  بدور  لالرتقاء  واملطلوب  املتوخى  بالشكل  والتحديث  التطوير 
الربط  الستكمال  حثيثة  ترتيبات  هناك  وان  سيما  خدماته،  وتنوع 
البنك وتهيئتها الستيعاب خطوط اخلدمات اليت  الشبكي بني فروع 

سيتم تدشينها .
ولكون هذا املشروع يعترب هدفًا اسرتاتيجيًا لقيادة البنك فقد 
األردنية  اململكة  إىل  والكوادر  الشباب  من  جمموعة  اإلدارة  إبتعثت 
املشروع ونقل خرباتهم إىل  للتدرب واستيعاب أهمية هذا  اهلامشية 

هناك  الشركات  بعض  مع  التعاقد  يف  ذلك  وجتسد  املوظفني  بقية 
لشراء وتوريد املعدات الالزمة مبا يف ذلك شراء النظام البنكي املتكامل 

بكل مقوماته وخدماته املرجوة .
املطلوب منا مجيعًا موظفني ومسئولني على كافة  إذاً.. فإن 
وأن  األداء  مبستوى  للنهوض  منا  مطلوب  هو  ما  استيعاب  املستويات 
نكون مجيعًا يف مستوى عملية التطوير والتحديث سواًء يف أداءنا أو 
يف أسلوب ختاطبنا ومعامالتنا جلدب وإقناع عمالءنا الكرام بأننا ال 

نزال األفضل يف تقديم كل ما يلزمهم من خدمات ومعامالت .
اجملد والرقي للبنك األهلي اليمين يف ذكراه اخلمسون . 

كلمة العدد

لنكن مجيعًا يف مستوى احلدث
بقلم/ رئيس التحرير

قام األخ د. حممد منصور زمام - حمافظ  البنك املركزي 
يرافقه األخ حسني احملضار وكيل البنك املركزي لقطاع الرقابة 
يف  كان  حيث  اليمين  األهلي  للبنك  عمل   بزيارة  البنوك  على 

استقباهلما  قيادة اإلدارة العليا بالبنك األهلي اليمين 
كل  ضم  إجتماعًا  اإلدارة  جملس  رئيس  مكتب  يف  وعقد 
من د. حممد حسني حلبوب  رئيس جملس اإلدارة  ونائب رئيس 
جملس اإلدارة سامي عبد احلميد مكاوي و د.امحد علي عمر بن 
سنكر املدير العام  ونواب املدير العام حمسن سعيد الشبحي وأروى 

علي سليمان الكوري.
ويف بداية االجتماع أفتتح حمافظ البنك املركزي اليمين  
األذرع  احد  باعتباره  اليمين  األهلي  البنك  بدور  منوهًا   االجتماع 
األساسية للبنك املركزي وكونه احد أهم ثالثة بنوك مملوكه 
للدولة ويعترب رائداً يف العمل املصريف. ثم تطرق إىل مناقشة عدٍد 

من القضايا اهلامة  اليت تهم الطرفني وضرورة إعادة  الثقة إىل 
القطاع املصريف يف البلد  حيث انه  ال ميكن بناء بنك مركزي قوي 

إال بوجود قطاع مصريف قوي
ما  ملعاجلة  املرتقبة  احللول  من  بعدٍد  االجتماع  خرج  وقد 
بالبنوك  عالقاته  وإعادة  2014م  العام  منذ  القطاع  هذا  أداء  يعيق  
اخلارجية إىل ما كانت عليه سابقًا ومبا يشكل انطالقة جديدة 
للقطاع املصريف يف اليمن  ومعامالته مع كافة اإلطراف احمللية 
واخلارجية واعداً حبل كافة القضايا املعلقة بني البنك املركزي 

اليمين من جهة والبنك األهلي اليمين من جهة أخرى .
اخلارجية  العالقات  مدير  من  كل  االجتماع  حضر  وقد 
باسنيد  عائض  زياد  امليكنة   مشروع  ومدير  الشرماني  صابر 
عيسي  صاحل  األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس   ومستشاري 
مدى  الختبار  الداخلي  التدقيق  وحدة  ورئيس  عوض  وصاحل 
البنك  يف  املسئولني  من  وعدد  السودي  حمسن  فيصل  االمتثال 

األهلي اليمين عدن.

د.حممد منصور زمام حمافظ البنك املركزي اليمين يعقد اجتماعًا مع قيادة البنك األهلي اليمين عدن

البنك األهلي اليمني يعترب أحد األذرع األسياسيه للبنك املركزي

إعداد / علي منصور ماطر - والء وديع ثابت
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حتل الذكرى السنوية األوىل 13 
يوليو الستشهاد البطل اجلسور احلي 
يف قلوبنا وأفئدتنا نعم شهيدنا عبداهلل 
سامل النقيب لقد كنت وال زلت ذلك 
بطولية،  ملحمة  سطر  الذي  املغوار 
صمودك  ألن  بطولية  ملحمة  أقول 
الغدر  على  مترست  عصابة  وجه  يف 
التاريخ  هلا  يشهد  مل  اليت  والبلطجة 
اجلنوبي مثياًل، وكنت البطل اهلمام 
لقد  املرجتفون،  اجلبناء  وكانوا 
ليس  هلم  متصديًا  ووقفت  حاربتهم 
بالطريقة اليت ألفوها وتعودوا عليها، 
التصدي  يف  طريقتك  كانت  لقد 

هلم فريدة من نوعها، إذ مل تكن مباليًا مبا كانوا ميثلوه من اجُلنب 
واالرتباك ألن السالح بيد اجلبناء ال يرهب الشجعان مثلك واملؤمنني 
بأن املوت حق وبالطريقة املقدرة لكل إنسان، فكنت صامداً حمافظًا 
نظريهما  قل  وإميان  بشجاعة  مسؤوليتك  وحتملت  العهد  على 
فأرعبتهم بأال مباالتك هلم وبسالحهم املصوب إىل رأسك حتى بعد 
أرعبتهم  لقد  دمك  وأسالوا  صدغك  على  بضربك  اجلبان  إرهابهم 
تعلم  وأنت  القادمة  خطوتهم  من  خوفك  أو  استسالمك  بعدم  فعاًل 
أنهم ال شك قاتلوك فكنت رابط اجلأش ومل تشر إىل زمالئك ممن 
بل  أمامهم  من  جبانًا  تفر  ومل  الفرع  خزانة  مفاتيح  حيملوا  كانوا 
تلقيت رصاصتهم اجلبانة بكل رضأ وقناعة بأن هذا مصري الشجعان 

مثلك .
درسك  كان  لقد  النقيب  سامل  عبداهلل  احلي  البطل  شهيدنا 
هناك  وأن  يفيد  لن  إرهابهم  بأن  وأفهمتهم  الشردمة،  لتلك  بليغًا 
وسوف  القّيم  لتحيا  مثلك  التضحية  يف  الدرس  سيستوعب  من 
تتعلم األجيال القادمة درسًا مل يألفوه ومل يدرسوه ولكن استوعبوه 
ُكتب  وما  فيك  قيل  ما  إن  الطاهرة،  وروحك  شخصك  يف  جمسداً 
عزاٍء  أكرب  يشكل  وحمبيك  وزمالئك  أصدقائك  قبل  من  عنك 

ألسرتك وأبناءك ولنا مجيعًا حنن يف البنك األهلي اليمين .
طال  والذين  اجلبناء  أعني  نامت  وال  العني  قرير  شهيدنا  من 

الزمن أم قصر سينالون جزاءهم العادل .

علي منصور ماطر
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 ، هادي  منصور  عبدربه   / اجلمهورية  رئيس  فخامة  برعاية 
اللواء  الثانية  العسكرية  املنطقة  قائد  حضرموت  حمافظة  وحمافظ 
الركن/ فرج ساليمن البحسين ومبناسبة اليوم العاملي للعمال )األول 
من مايو( أقامت قيادة البنك األهلي اليمين حفاًل تكرمييًا للشخصية 
املالية واملصرفية األستاذ/ سعيد عوض باعباد مدير فرع البنك األهلي 

اليمين باملكال .
وقد أستهل احلفل بكلمة من قبل ممثل السلطة احمللية باحملافظة 
األخ/ د . سعيد عثمان العمودي - وكيل حمافظة حضرموت لشؤون 
البحسين  ساملني  فرج  احملافظ  حتيات  فيها  نقل  واهلضبة  الساحل  
تتمتع  واليت  واملصرفية  املالية  الكوادر  أحد  يعد  والذي  به  للمحتفى 
املالي  القطاع  يف  للمحافظة  قدمها  اليت  باخلدمات  مشيداً  بالكفاءة 
باملكال  اليمين  األهلي  البنك  عرب  عامًا   )32( من  أكثر  منذ  واملصريف  
البنك   فرع  عرب  مالية  خدمات  تقديم  يف  واضحة  بصمات  له  وكانت 
أبان سيطرة اجلماعات اإلرهابية عليها وإفراغها من مؤسساتها املالية 
احلكومية ، مؤكداً يف كلمته على أن السلطة احمللية يف حضرموت  
تقدر تقديراً عاليًا جهود كل أبناء حضرموت اليت يبذلونها يف سبيل بناء 

ونهضة واستقرار حضرموت  وسوف تستغل كل املناسبات لتكرميهم .
هذا وقد  ألقى الدكتور / حممد حسني حلبوب  - رئيس جملس 
إدارة البنك األهلي اليمين كلمة تطرق فيها إىل أن تكريم األخ/ سعيد 
عوض باعباد - مدير فرع البنك مبدينة املكال إمنا هو استحقاق طبيعي 
أداءه  يف  البنك إخالصًا ومتيزاً  أكثر كوادر  أحد  به  باعتبار احملتفى 
على مدى سنوات كانت والزالت  حافلة بالعطاء واإلبداع والتفاني يف 
بالتضحية  حافلة  سرية  خالل  واقتدار  كفاءة  وبكل  بواجباته  القيام 
لكن  التكريم  يستحقون  ممن  الكثريون  هناك  بان  مؤكداً  واملهنية  
هناك من يستحقون أن تقطع مئات  الكيلو مرتات للوصول إليهم  من 
أجل تكرميهم  ، وهذا ما جعلنا نقطع هذه املسافات الطويلة قادمني من 
حمافظة عدن بغرض تكريم األستاذ/ سعيد عوض باعباد مدير فرعنا 
باملكال ، إميانًا  منا بعظمة التضحيات اليت قدمها يف ظل ظروف صعبه 
وخطره واستثنائية واليت تعرضت فيها حياته للخطر جراء التهديدات 
حمافظة  على  سيطرتها  أثناء  اإلرهابية  اجلماعات  من  واجهها  اليت 

حضرموت . 

فعالية تكريم الشخصية املالية واملصرفية مدير فرع املكال باعباد
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية وحمافظ حضرموت

متابعة »األهلي املصريف«

األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2018( 4



5األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2018(

حيث أن باعباد رغم كل ذلك قد مضى قدمًا وبشجاعة نادرة غري 
تلك  قبل  من  إليه  وجهت  اليت  التهديدات  نتيجة  يرتاجع  أو  مكرتثًا 
اجلماعات اإلرهابية . وهو األمر الذي جعله حيضى بالتقدير واالعجاب 
من قبل مجيع  زمالئه وقيادات البنك األهلي اليمين  مستعرضًا السرية 
السلم  يف  متدرجًا  املكال  فرع  مدير  شغلها  اليت  واألعمال  الذاتية  

الوظيفي حتى وصل إىل مدير فرع املكال .
قبل  من  وتقدير  فخر  حمل  سيظل  املكرم  بأن  كلمته  خمتتمًا 
قيادة البنك متمثلة كل اجلهود اليت بذهلا أثناء سريته العملية مبديًا 
يشكلون  وممن  أداءهم  يف  املتميزين  تكريم  على  البنك  قيادة  حرص 

اضافة  نوعية للبنك األهلي اليمين .
العامة  النقابة  رئيس   - السوادي  فيصل  األخ/  نوه  كلمته  ويف   
باعباد مدير فرع  أن األستاذ/ سعيد  اليمين إىل  البنك األهلي  ملوظفي 
التكريم وانه يعد  اليمين باملكال يستحق عن جدارة هذا  البنك األهلي 
من الكوادر املصرفية املتميزة اليت حققت النجاح يف البنك األهلي وقال 
لقد أسهم يف حتقيق العديد من االجنازات وأدار األعمال املصرفية بكل 
مجيع  لدى  واالعتزاز  الفخر  حمط  يظل  باعباد  أن  إىل  اقتدار.مفيداً 
على  وحيرص  بالقوانني  يلتزم  الذي  اإلداري  للرجل  ومثاال  زمالئه 

جتسيد اللوائح والسياسات املنظمة للعمل املصريف .
 وقال : أن سرية باعباد تبعث على املزيد من التفاؤل باعتباره منوذجا 

للكوادر املتميزة يف البنك اليت حتظى بثقة عمالء البنك 
خمتتما كلمته باإلشادة مبستوى التعاون القائم بني قيادة البنك 

األهلي اليمين ونقابة املوظفني ملا يعود بالنفع للصاحل العام.
ومعربًا بالنيابة عن مجيع املوظفني عن بالغ التقدير لقيادة البنك 
األهلي ممثلة بالدكتور/ حممد حسني حلبوب - رئيس جملس إدارة 
البنك األهلي وكذا الدكتور/ امحد علي عمر بن سنكر-  مدير عام 
البنك نقالت  البنك األهلي اليمين واللذان يف ظل قيادتها للبنك شهد 

نوعية من التميز والنجاح .
والغنائية  الفنية  الفقرات  من  العديد  احلفل  ختلل  وقد  هذا 
والشعرية حظيت مجيعها بإعجاب احلاضرين. هذا وقد حضر فعاليات 
األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر  بن  عمر  علي  امحد  الدكتور  التكريم 
اليمين واألخ/ صاحل  العيسائي - مستشار رئيس جملس اإلدارة  للبنك 
وعدداً كبرياً من قيادات السلطة احمللية مبحافظة حضرموت وقيادات 

البنك األهلي اليمين .

فعالية تكريم الشخصية املالية واملصرفية مدير فرع املكال باعباد
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية وحمافظ حضرموت
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فخامة/ قام  لقد  الوزير  معالي  س1- 
هادي  منصور  عبدربه  اجلمهورية  رئيس 
يرافقه دولة رئيس الوزراء /د. امحد عبيد بن 
دغر بافتتاح شبكة عدن نت » شبكة االنرتنت » 
اخلاصة باملناطق احملررة يف العاصمة  املؤقتة 

عدن  وهذا  املشروع هو أحد 9 مشاريع جيري 
الكيبل  وأهمها  وتنفيذها  النشاءها  التخطيط 
البحري حملافظة عدن ، حبذا لو يتم إعطاءنا 
اخلدمة  هذه  ومميزات  أفضلية  عن  فكرة 
منظومة  تطوير  على  املستقبلي  ومردودها 
االتصاالت  ؟ وكذا دور البنك األهلي اليمين 
حيز  إىل  وظهوره  املنجز  هذا  حتقيق  يف 

الوجود؟
 ج1- أواًل أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل 
على  وموظفني  قيادة  اليمين  األهلي  للبنك 
واالنرتنت،  االتصاالت  ملشروع  لنا  دعمهم 
وفتح  املالية  التحويالت  مجيع  متت  حيث 
العريق  البنك  هذا  عرب  البنكية  االعتمادات 
وكفاءة  املصريف  وأداءه  عمله  من  واملتمكن 

كوادره املتمكنة واملتمرسة يف عملها .
أساسيًا  دوراً  األهلي  للبنك  كان  إنه 
كان  حيث  املشروع  هذا  باجناز  التسريع  يف 
االتفاقية  ومراجعة  االطالع  يف  فاعاًل  شريكًا 
مبا  االعتماد  وشروط  بنود  مع  وتطابقها 
الذي  األمر  واملشورة  النصح  من  لنا  قدمه 
سهل لنا التعامل السريع مع الشركة العاملية 
واحرتام  بالتزاماتنا  اإليفاء  وكذا  اخلارجية 
وبنود  وفقًا  لتعهداتها  اخلارجية  الشركة 
مهمًا  عاماًل  كان  وهذا  )االتفاقية(  العقد 
للتفاهم  وفقًا  املشروع  جناح  يف  ومساعداً 
تعززت  ضوءه  يف  والذي  بيننا  فيما  املتبادل 
ثقتنا وعالقتنا كوزارة بالبنك األهلي اليمين 

وقررنا اعتماد هذا البنك ان يكون احملصل لكل 
إيرادات املشروع يف األيام القليلة القامة واليت 

سيتم خالهلا تنفيذ خدمة »عدن نت«.
املتطور  مبستواها  اخلدمة  هذه  ان 
كل  وتسهيل  تقديم  يف  االستقاللية  ستمثل 
السابق  من  أعلى  وجودة  مبستوى  اخلدمات 
ومبا يعيد ملدينة عدن توهجها وماضيها التليد 

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 .

كان للبنك األهلي دورا أساسيا يف التسريع بإجناز هذا املشروع
 »األهلي املصريف« حتاور وزير االتصاالت وتقنية املعلومات م/لطفي باشريف : 

م/باشريف: سيحتل البنك األهلي مرتبة عاملية يف أداءه سواء على مستوى الداخل أو اخلارج قامت هيئة حترير جملة األهلي املصريف برئاسة األخ رئيس التحرير بالنزول 
امليداني إىل وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات يف مدينة التواهي حيث التقت الوزير 
خالل  من  التحرير  رئيس  معه  وحتاور  باشريف  سامل  حممد  لطفي  املهندس/ 

األسئلة التالية :

حاوره/ رئيس التحرير
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كمركز إشعاع وتنوير بني دول اإلقليم .
إن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكة مع 
البنك األهلي اليمين من خالل تقديم خدمات 
نت«  »عدن  يف  االشرتاك  جمال  يف  إلكرتونية 
ومن خالل تعبئة االستمارات من موقع »عدن 
هذه  يف  االشرتاكات  حتصيل  يتم  وان  نت« 

اخلدمة بواسطة البنك األهلي اليمين .

البنك  قيادة  مع  لقاءكم  يف  س2- 
إىل  استمعتم   2017 سبتمرب  يف  اليمين  األهلي 
لربط  املستقبلي  وتصورها  البنك  قيادة  رؤية 
فروع البنك  ومبا يتناسب مع حجم عمله يف 
املرحلة القادمة واملتمثلة ببدء العمل بالنظام 
خالل  اجنازه  سيتم  والذي  احلديث  املصريف 
 ، تعاىل  اهلل  شاء  أن  القادمة  القريبة  الفرتة 

البنك  احتياجات  كافة  بتلبية  وعدمت  حيث  
ووجهتم  العقبات  كافة  تذليل  على  والعمل 
بسرعة  يرافقكم  كان  الذي  العمل   طاقم 
إلعادة  العمل  وترية  وتسريع  الرتتيبات  اجناز 
معالي  باإلمكان  فهل   ... البنك  فروع  ربط 
هذا  يف  اجنازه   مت  عما  فكرة  إعطاءنا  الوزير 
ربط  بإعادة  قمتم  قد  وأنكم  سيما  اجلانب 
البنك املركزي اليمين يف عدن بكافة فروعه ؟ 
ربط  دراسة  مت  لقد  نعم  ج2-    
ويف  مجيعها  اليمين  األهلي  البنك  فروع 
املتواجدة  واملديريات  احملافظات  خمتلف 
عدن  يف  بالبنك  الرئيسي  باملركز  فيها 
وتأمينها  الربط  طرق  درسنا  كما 
أنظمة وتركيب  املوقع  اختيار  يف  وشاركنا 

قمنا  كما   Core – Banking الـ 
لنؤمن  أيضًا  للتجهيزات  تراخيص  بإصدار 
سويفت  بنظام  ربطه  خالل  من  البنك 
مت  اليت  احلديثة  الشبكات  بواسطة  العاملي 
ترفع  سوف  وهذه  عدن  يف  مؤخراً  تشغيلها 
وتعزز  اليمين  األهلي  البنك  عمل  وترية 
اليمنية  اجلمهورية  يف  وانتشاره  أداءه 
. للوطن  املستدامة  التنمية  يف  واملشاركة 

املركز  ربط  الوزارة  أمنت  كما 
مع  عدن  يف  اليمين  األهلي  للبنك  الرئيسي 
)مركز  حضرموت  يف  االحتياطي  املركز 
األلياف  كابالت  بواسطة  املعلومات(  تقنية 
الضوئية وكذا املشروع املدعوم من قبل البنك 
الضوئي  الرتاسل  )مشروع  اليمين  األهلي 
للبنوك  تعطى  دولية  معايري  .وهذه  الدولي( 

مما يؤهلها للتصنيفات الدولية .
خالل  ومن  أنه  إىل  باإلشارة  وجديرا 
البنك  سيتمكن  اجلديدة  االتصاالت  شبكة 
يف  موقع  أي  من  الربط  من  اليمين  األهلي 
يستطيع  مبوجبه  والذي  اليمنية  اجلمهورية 
من  الرئيسي(  )املركز  اليمين  األهلي  البنك 

كان للبنك األهلي دورا أساسيا يف التسريع بإجناز هذا املشروع
 »األهلي املصريف« حتاور وزير االتصاالت وتقنية املعلومات م/لطفي باشريف : 

م/باشريف: سيحتل البنك األهلي مرتبة عاملية يف أداءه سواء على مستوى الداخل أو اخلارج
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يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق 
اجلودة يف خدماته ومنتجاته حبسب 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة  مقاييس 
أهداف  وحيقق  العمالء  احتياجات 
مبصاحل  املعنيني  كافة  وتوقعات 
الشاملة  املنفعة  إطار  يف  البنك 

للمجتمع واالقتصاد اليمين

البيانات الشخصية
اإلسم : لطفي حممد سامل باشريف

بيانات امليالد : حضرموت مدينة املكال 1963م
احلالة االجتماعية : متزوج وله ولد وثالث بنات

املستوى التعليمي واملؤهالت
- حاصل على اإلجازة اخلاصة يف اهلندسة الكهربائية

    من جامعة عدن 1993م .
- دبلوم عالي يف هندسة اإلتصاالت من املعهد التقين 

   الصناعي - عدن1984م .
- دبلوم عالي يف تشغيل وصيانة السنرتاالت الرقمية - 

   جامعة الكاتل - فرنسا 2001م .
- دورة متقدمة يف األساليب احلديثة إلدارة اإلتصاالت 

   وتقنية املعلومات - أسبانيا 2013م .
- دورة يف األساليب احلديثة للمناقصات واملشرتيات - أسبانيا 2013م .

- دورة متقدمة يف أنظمة امليكروويف الرقمية وبروتوكوالت األنرتنت - إيطاليا 2012م .
- دورة متقدمة يف إدارة املشاريع PMP . صنعاء 2010م .

- دورة يف برامج اخلرائط اجلغرافية - املعهد العام لإلتصاالت - صنعاء 2007م .
- دورة يف تصميم أنظمة شبكات اإلتصاالت 2007م .
- تشغيل وصيانة شبكات اإلتصاالت الريفية 2005م .

- دورة متقدمة يف تشغيل وصيانة السنرتاالت متعددة الوسائط - جامعة الكاتل - فرنسا 2003م .
- دورة يف األساليب احلديثة لإلدارة - املعهد العام لإلتصاالت - صنعاء 2003م .

- دورة متقدمة يف تشغيل وصيانة السنرتاالت الرقمية - املعهد العام لإلتصاالت - صنعاء 1993م .
- دورة يف توزيع احلركة اهلاتفية - املعهد العام لإلتصاالت - صنعاء 1993م .

التاريخ الوظيفي
- ُعني بالقرار اجلمهوري رقم )141( لسنة 2014م وزيراً لإلتصاالت وتقنية املعلومات

- ُعني بالقرار اجلمهوري رقم )33( لسنة 2012م وتاريخ 2012/3/21م نائبًا ملدير عام املؤسسة العامة 
   لإلتصاالت للشئون الفنية.

- ُعني رئيسًا جمللس إدارة املؤسسة العامة لإلتصاالت يف 2014م.
- ُعني رئيسا جمللس إدارة الشركة اليمنية لإلتصاالت الدولية يف 2014م.

- ُعني نائبًا لرئيس جملس إدارة الشركة اليمنية للهاتف النقال )مين موبايل( يف عام 2013م.
- ُعني بقرار رئيس جملس الوزراء رقم )299( لسنة 2007ممديراً عامًا لإلدارة العامة للتشغيل 

   والصيانة باملؤسسة العامة لإلتصاالت .
- ُعني مديراً إلدارة التشغيل والصيانة بفرع حضرموت يف عام 2000م .

- ُعني مديراً لسنرتال املكال املركزي مبحافظة حضرموت يف عام 1995م .
- ُعني مشرفًا يف الشبكة الوطنية واإلقليمية للميكروويف يف عام 1985م .

- ُعني يف املؤسسة العامة لإلتصاالت بوظيفة مهندس تشغيل وصيانة امليكروويف بشبكة 
   امليكروويف الوطنية يف عام 1984م.

- إنُتدَب للتدريس يف قسم اهلندسة اإللكرتونية واإلتصاالت جبامعة حضرموت وكلف بإعداد 
   منهج وإلقاء حماضرات يف جمال شبكات اإلتصاالت ، شبكات األلياف الضوئية .

- مت تكليفه للقيام بتدريس الرتاسل الرقمي لقسم اإلتصاالت بشركة صافر.
املشاركات الدولية

- شارك كممثل عن اجلمهورية اليمنية يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014م لإلحتاد الدولي 
   لإلتصاالت )ITU( مبدينة بوسان جبمهورية كوريا اجلنوبية أكتوبر 2014م .

- شارك يف إجتماعات القمة العاملية لإلتصاالت وتقنية املعلومات يف جنيف 2009م .
- شارك يف إجتماعات القمة العاملية لشبكات اجليل القادم لإلتصاالت وتقنية املعلومات 2008 ،2009 ، 

. 2010   
- شارك يف إجتماعات املؤسسة العربية لإلتصاالت الفضائية )عرب سات( 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2012 .

- شارك يف املؤمترات العاملية ملستقبل اإلتصاالت وتقنية املعلومات - هونج كونج 2009 ، 2010.
- شارك يف اإلجتماعات اإلقليمية خلرباء اإلتصاالت وتقنية املعلومات العرب يف مسقط 2005 .

- شارك يف العديد من ورش العمل اخلاصة بتطوير اإلتصاالت .
املهارات واإلجنازات الشخصية

- جييد اللغة اإلجنليزية كتابة ونطقًا وحمادثة .
- جييد التعامل مع األنظمة والتطبيقات املرتبطة بأنشطة اإلتصاالت .

- مت تكرميه من قبل فخامة رئيس اجلمهورية عام 2010م كأبرز العاملني على مستوى اجلمهورية. 
- مت تكرميه من قبل وزير اإلتصاالت عام 1996م كأبرز العاملني يف املؤسسة .

السرية الذاتية التواصل مع كل فروعه أينما كانت .
أنه قد مت ربط  كما نود اإلفصاح إىل 
شبكة  يف  اليمين  األهلي  البنك  فروع  كافة 

»تراسل املعطيات«
الوزير  معالي  أخريه  كلمة  س3- 
املصريف  األهلي  صفحات  على  قوهلا  تودون 
البنك  حضور  يف  رأيكم  إبداء  خالهلا  ومن 
واملصرفية  املالية  الساحة  يف  اليمين  األهلي 
للمؤسسات  املقدمة  خدماته  ومستوى 
وكل  ولعمالئه  وزارتكم  ومنها  احلكومية 
فئات اجلمهور سواء يف العاصمة املؤقتة عدن 

أو بقية مدن ومناطق اجلمهورية ؟
ما  خالل  من  البنك  ينتظر  ما  إن  ج3- 
ويف  السابقة  األسئلة  على  إجابتنا  يف  تقدم 
ظل املعطيات اجلديدة القادمة اليت أتينا على 
ذكرها يف اعتقادنا أنه سيحتل مرتبة عاملية 
اخلارج  أو  الداخل  مستوى  على  سواًء  أداءه  يف 
إنشاء اهلل فإن ما ميلكه البنك من إرث مصريف 
مركز  من  وحيتله  ميثله  ومبا  له  مشهود 
ترتمجه  الذي  النمو  يف  آخذاً  متطور  مالي 
من  ميلكه  ومبا  املالي  ملركزه  املالية  بياناته 
املصريف  عملها  يف  ومتمرسة  مقتدرة  كوادر 
وكذا ما ميلكه من خربات تراكمية سيكون 
دولية  ومعايري  ومبميزات  بكثري  أفضل  أداءه 

كما هي توقعاتنا ومتنياتنا أيضًا هلذا البنك .
األهلي  جملة  يف  فأننا  األخري  ويف 
من  مقتطفات  نورد  أن  يسعدنا  املصريف 
االتصاالت  وزير  ملعالي  الذاتية  السرية 
حممد  لطفي  املهندس/  املعلومات  وتقنية 
وتسهيل  معنا  جتاوبه  مثمنني  باشريف  سامل 
مهمتنا وبابتسامته الساحرة املعربة عن صفاء 

دهنه وطول باله على أسئلتنا له.
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يف تصرف نزيه  وبأمانه قل نظريها حضر األخ / حممد علي حممد عبدالقوي  
فرع   - اليمين  األهلي  البنك  من  صادراً  بنكيًا  شيكًا  وحبوزته  اليمين  األهلي  البنك  إىل 
ليعلن  دوالر(  ألف  البنك  مببلغ وقدرة )مخسة عشرة  زبائن  احد  أروى لصاحل  امللكة 
حصوله عليه مرميًا  يف أحد الشوارع بكريرت أثناء سريه والذي كان صاحبه مل خيطر 

البنك بفقدانه لذلك الشيك إال يف وقت متأخر .
وقام األخ / حممد علي بتسليم الشيك إىل رئيس جملس إدارة البنك  د.حممد 

حسني حلبوب وحبضور مدير فرع امللكة أروى  .
وقد أكرب رئيس جملس اإلدارة هذه الروح املتسمة باألمانة واملواطنة الصاحلة 

وأمر مبكافأة  ماليه لألخ/ حممد نظري أمانته وتصرفه النزيه.

مازال للفضيلة واألخالق العالية مكانا يف جمتمعنا

تسلمنا رسالة من أحد زبائن البنك فرع 
العيدروس حممد أمحد يعرب فيها عن شكره 
من  التمسها  اليت  احلسنه  للمعاملة  وتقديره 

موظفي الفرع وعلى رأسهم التالية أمساءهم :
احملاسبة / مها ياسني سالم ) عينت  	-1

مديرة للفرع مؤخرًا( 

هاجرة علي عمر أغربي 	-2
حماسبة  عينت   ( عبداهلل  حمسن  أمل  	-3

للفرع مؤخرًا(
سحر امحد حممد خان 	-4

يزيد حسني عبداهلل مكاوي 	-5
هناء عبداهلل الفضلي  	-6

وتعامل  خدمات  من  يقدمونه  مبا  مشيداً 
جيد مع زبائن الفرع والذي من شأنه إعطاء فكرة 
جيدة عن أداءهم  وجتسيدهم للقدوة احلسنة ملا 
جيدر  ،ومما  البنك  موظف  عليه  يكون  أن  جيب 
ذكره بأن رسالة الشكر تلك قد زكيت من قبل 

مدير الفرع  السابق والذي طلب منا نشرها .

شكر وتقدير

الوطين  املعهد  أقامه  بهيج  حفل  يف 
خلرجيي  عدن   جامعة   - اإلدارية  للعلوم 

الدبلوم  مساق  والعشرون  السابعة  الدفعة 
الشهادات  خالله  وزعت   ) أعمال  )إدارة  ختصص 
على خرجيي الدفعة املذكورة واليت ضمت شبابًا 

من موظفي البنك األهلي اليمين وهم :
جالل عوض علي  حيدره 	-1

خمتار طاهر صاحل 	-2
3-أمين حممد بن حممد

رميا عبدالرمحن الكعكي 	-4
يشرفوا  أن  إال  أبو  الذين  الشباب  هوالء  
الدرجات  أعلى  بتحقيق  اليمين  األهلي  البنك 
لثقة  أهليتهم  مؤكدين  دراستهم  أثناء  العلمية 
إدارتهم يف تأهيلهم وكل من يرغب يف أن يكون 
إدارة  له  ختطط  ما  خالل  من   مؤهاًل  كادراً 
الدوؤب  العمل  يف  اليمين  األهلي  البنك  وقيادة 

موظفي  من  الثاني  الصف  وتأهيل  إعداد  على 
كافة  وحتمل  اليمين  األهلي  البنك  وموظفات 
بأداء  النهوض  أجل  من  لدعمهم  املالية  األعباء 

وخدمات هذا البنك العمالق .

العال دومًا  هلوالء نقول ألف  مربوك واىل 
سائرون وإن ما حققتموه يعترب هدية رائعة للبنك 
األهلي اليمين وقيادته تزامنًا مع استقبال الذكرى 

اخلمسون )50( لتأسيس هذا البنك املعطاء .

ماذا أرى ؟ إني أرى 
فرسانًا قهروا املستحيل 

وصنعوا جمدا
 حيتذى به لكل 

الطاحمني إىل العال

متابعة »األهلي املصريف« - تصوير والء وديع ثابت

ً
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مبناسبة اليوم العاملي للعمال )األول من مايو( الوكيالن املساعدان حملافظة حضرموت

 يفتتحان املقر اجلديد لفرع البنك األهلي اليمني يف مدينة سيئون

متابعة »األهلي املصريف«
تصوير/ماجد حممد بن اسحاق

اهلادي  /عبد  األخوة  حضرموت   حملافظة  املساعدان  الوكيالن  من  كل  قام 
عبداالله التميمي الوكيل املساعد لشؤون الوادي والصحراء  واألخ/ حممد صاحل 
فرع  ملقر  االفتتاح  شريط  بقص  الصحراء  لشؤون  املساعد  الوكيل  الصيعري 
البنك اجلديد يف مدينه سيئون، والذي أعقبة حفال رمزيًا  ألقيت  فيه العديد من 
الكلمات املعربة عن أهمية ما ميثله افتتاح املقر اجلديد من أهمية يف نشاط البنك 

وجماالت تقديم اخلدمة املصرفية .
 : من  كل  حضرموت  حملافظة  املساعدان  الوكيالن  استقبال  يف  كان  وقد 
رئيس جملس اإلدارة الدكتور / حممد حسني حلبوب  واملدير العام الدكتور/ 
فرع  ومدير  دمحان  ماهر  األخ/  الفروع  دائرة  ومدير  سنكر  بن  عمر  علي  امحد 
القانونية األخ/ وليد واثق شاذلي  الشؤون  التميمي ومدير  سيئون سامل كرامة 
وعدداً من مدراء الدوائر واالستشاريني  وموظفي فرع  سيئون ورئيس نقابة البنك 

األهلي اليمين فيصل سودي.   
املدير  سنكر  بن  عمر   علي  امحد  الدكتور/  أستعرض  احلفل  بداية  ويف 
العام للبنك األهلي خطوات التطوير اليت يشهدها البنك األهلي اليمين يف تقديم 
اخلدمات املصرفية مبحافظة حضرموت وجماالت دعمه لألنشطة االستثمارية 

للقطاع اخلاص ومستوى الشراكة والنجاحات اليت حققتها تلك املشاريع .
وقد أشاد وكيل حمافظة حضرموت /عبد اهلادي عبد االله التميمي بالدور 
االقتصادي الذي يضطلع به البنك األهلي اليمين يف حمافظة حضرموت عمومآ 
املزيد من  أمنياته يف حتقيق  ويف مدينة سيئون علي وجه اخلصوص معربًا عن 

النجاح والتقدم .
رئيس   - حلبوب  حسني  حممد  الدكتور/  فيه  أوضح   خاص  تصريح  ويف 
جملس إدارة البنك األهلي اليمين : بأن افتتاح مقر جديد للبنك األهلي يف مدينة 
سيئون مبحافظة حضرموت تعد خطوة متميزة تواكب التطورات اليت يشهدها 

البنك األهلي اليمين يف كافة اجملاالت واألنشطة املالية واملصرفية.
باإلضافة إىل أنها تعكس حرص البنك على تقديم أفضل اخلدمات املصرفية 
انطالقة  مع  تتناسب  اليت  الالزمة  واملقومات  التحتية  البنية  توفري  خالل  من 
البنك حنو حتقيق املزيد من النجاح والتوسع واالنتشار وتلبية احتياجات العمالء 
لعمالءه  يقدمها  اليت  اخلدمات  وجودة  مشولية  يف  االستمرار  على  واحلرص 
سنوات  مدى  علي  البنك  اكتسبها  اليت  الثقة  مستوى  من  تعزز  اليت  بالصورة 
طويلة من التميز يف تقديم اخلدمة معربًا عن سعادته بانتقال فرع سيئون للعمل 
األهلي  البنك  ومهام  أنشطة  طبيعة  مع  يتناسب  ومبا   اجلديد  مقره  خالل  من 
احلريص دومًا علي تقديم أفضل اخلدمات للعمالء والوصول إلي اكرب قدر من 

املستفيدين ولكافة املواطنني .
وأشار رئيس جملس إدارة البنك األهلي إىل أن هذه اخلطوة تعزز من حضور 
االقتصادية  والنهضة  االنتعاش  من  حالة  تشهد  اليت  سيؤن  مدينة  يف  البنك 
للمشاريع  دعمه  خالل  من  إحداثها  يف  وواضحًا  بارزاً   دوراً  األهلي  للبنك  كان 
من  والتجار  األعمال  ورجال  اخلاص  وللقطاع  سيئون  مدينة  يف  االستثمارية 

األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2018( 10
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مبناسبة اليوم العاملي للعمال )األول من مايو( الوكيالن املساعدان حملافظة حضرموت

 يفتتحان املقر اجلديد لفرع البنك األهلي اليمني يف مدينة سيئون

األمر  وهو   ، املدينة  يف هذه  األعمال  يف طليعة رجال  يأتون  الذين  البنك  عمالء  
الذي مكن من الدفع مبجاالت االستثمار باملدينة اليت باتت بالفعل تشهد نهضة 

اقتصادية واستثمارية متابعًا قوله:
 )نعتز حنن يف البنك األهلي اليمين  أننا كنا جزًءس من هذه النهضة وشركاء 
فيها ألننا كنا السباقني يف دعم أنشطتها التجارية ( مشرياً إىل أن القطاع اخلاص 
بات حيقق منواً متسارعًا ومذهاًل. وأشار إىل أن املقر اجلديد للبنك صمم بأحدث 

منط ليتالءم مع طبيعة عمل ومهام البنك وختصصاته وفقآ لدراسة علمية.
ويف كلمه ألقاها األخ / سامل كرامه التميمي - مدير فرع سيئون فيما يلي 
نصها : بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم  على اشرف األنبياء واملرسلني 
سيدنا حممد الصادق األمني األخ /الوكيل املساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد 
اهلادي عبد االله التميمي ،األخ الوكيل املساعد /حممد صاحل الصيعري الوكيل 
املساعد لشؤون الصحراء األستاذ الدكتور / حممد حسني حلبوب - رئيس جملس 
إدارة البنك األهلي اليمين الدكتور/ امحد علي عمر بن سنكر - مدير عام البنك 
األهلي اليمين  عمالءنا الكرام األخوة مدراء املرافق األخوة / مدير البنك املركزي 
ومدراء البنوك التجارية والصرافني احلاضرون مجيعا  : أسعدمت صباحا نرحب 
بكم أمجل ترحيب ونقول أهال وسهال بكم ونشكر حضوركم الالفت يف هذا اليوم 
العظيم يوم افتتاح فرع البنك األهلي اليمين سيئون الذي يتزامن مع العيد اجمليد 
الوطين  االقتصاد  روافد  احد  عن  اليوم  نتحدث  أن  فرصة  وجندها  العمال   عيد 
بنك  باعتباره  اليمين  األهلي  البنك  وهو  أال  اليمنية   اجلمهورية  احلبيب  لوطننا 
الدولة الذي ظل ومازال ميد االقتصاد الوطين من خالل حتقيق إيراداته املتنامية 

منذ االستقالل وحتى يومنا هذا .
االنتشار  خالل  من  تتجلى  األهلي  البنك  يقدمها  اليت  اجلليلة  اخلدمات  أن 
من  بشبكه  البنك  يرتبط  حيث  اخلارجي  االنتشار  وكذا  البنك  لفروع  احمللي 
املراسلني يف العديد من بلدان العامل من خالل عالقته الوطيدة مع اكرب البنوك 

العاملية.
: البنك األهلي اليمين متميزاً يف أخالق وخربات كوادره  األخوة احلاضرون 
حيث تنعكس هذه باملعامالت اجليدة واألخالقية  يف كسب وجذب العمالء حيث 
جيب علينا أن منتثل لقول رسولنا األعظم عليه أفضل الصالة والسالم ) الكلمة 

الطيبة صدقه(  ال أطيل عليكم واكرر ترحبييب احلار بكم.  
الدكتور/  األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  قام  االفتتاح   حفل  نهاية  ويف   
سنكر  بن  عمر  علي  امحد  الدكتور/  العام  املدير  مبعية   حلبوب  حسني  حممد 
على  وبناء  السودي  فيصل  األخ/  األهلي  البنك  ملوظفي  العامة  النقابة  ورئيس 
تزكية مدير فرع سيئون األخ / سامل كرامه التميمي بتكريم املوظفني والذين 
البنك  مع  عملهم  أثناء  ووفاء  إخالص  من  قدموه   ما  نظري  للتقاعد  سيحالون 

األهلي اليمين  بشهادات تقديريه ومبالغ ماليه  وهم :
- جميد حممد حمفوظ باظريس 	 حماسب الفرع

رئيس قسم الودائع وحسابات التوفري - أمحد سامل فرج                     	
- سامل سعيد فراره                  	 رئيس قسم احلوالت

- هاشم حممد حمضار               	 مشرف الودائع 
- علي برك هادي يغمان             	 إداري بقسم األرشيف
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فريق  على  فوزاً  عدن  جامعة  فريق  حقق 
عرب البحار ببطولة الكرة اخلماسية للشركات 
النهائية  املباراة  يف   14 الــ  بنسختها  واملؤسسات 
اليت أقيمت عصر يوم األربعاء 21 رمضان على 
ملعب الفقيد العلواني يف نادي شباب املنصورة ، 
بثالثة أهداف  هلدف وحيد بعد مباراة كبرية 
أثرها   على  أستحق  الفريقان   قدمها  ومثرية 

عن  البطولة  كأس  نيل  عدن   جامعة  فريق 
استحقاق وجدارة للمرة األوىل يف تاريخ هذي 

البطولة .
األسبقية  البحار   عرب  لفريق  كان  وقد 
قردع  مروان  العبه  افتتح  حيث  التهديف  يف 
التسجيل ليعادل مهدي دبان العب جامعة عدن 
النتيجة وليعززان حممد قماطه وقيس حممد 
البحار   عرب  مرمى  يف  آخرين  هدفني  صاحل 
بالظفر  عدن  جامعة  لفريق  األحقية  أعطى 
واالستحواذ باللقب وبكأس البطولة . وقــد أدار 
النهائية األخوة احلكام )أكرم السقاف  املباراة 
وفراس أزهر وحممود ياسني وعلي عبدالقادر( 

فيما راقبها فينًا الكابنت أيهاب حيدر. 
مراسيم التتويج والتكريم يف نهائي البطولة :

بن  عمر  علي  أمحد   / الدكتور  حبضور 
سنكر - مدير عام البنك األهلي اليمين مشرف 
 - لصور  اخلضر   / والدكتور  البطولة   عام 
رئيس جامعة عدن  واألخوة / وجدان الشعييب 
- مدير مكتب وزير الشباب والرياضة ، نعمان 
بعدن،  والرياضة  الشباب  مكتب  مدير   - شاهر 
واملهندس /حممد حيدان - رئيس احتاد كرة 
القدم بعدن وفرحان منتصر - مدير عام اإلدارة 

والرياضية   الشباب  بوزارة  لإلعالم  العامة 
جلامعة  العام  األمني  حسن   حممد  واألستاذ/ 
عدن و أ. خالد اخلليفي - مدير العالقات بوزارة 
السباحة  احتاد  ورئيس  والرياضة  الشباب 
عام  مدير   - العمري  وسعد   ، املائية  واأللعاب 
أمحد   / والكابنت  بالوزارة  والتأهيل  التدريب 
بعدن  الكرة  احتاد  عام  أمني   - احلسين  حسني 
الشخصيات  من  كبري  وعدد  البطولة  ومدير 
من  غفرية  ومجاهري  واالجتماعية  الرياضية 
التتويج  الكرة اخلماسية  متت مراسيم  عشاق 
التهاني  تبادل  ختللتها  فرائحية  أجواء  يف 

والتربيكات لألبطال واملنظمني.
 وكان ابرز ما أثلج صدور احلاضرين هو 
ما فعله فريق عرب البحار الوصيف بتكوين ممر 
شريف لفريق جامعة عدن تأكيداً منهم للروح 
الرياضية وهو مانال إعجاب احلاضرين وسط 
جامعة  فريق  تكريم  مت  بعدها  حار،  تصفيق 
عدن بكأس البطولة  وفريق عرب البحار بكاس 
الذهبية والفضية ومبالغ  الوصيف وامليداليات 

مالية.

جامعة عدن بطال وشركة عرب البحار وصيفا
ًيف ختـام بطـولة كأس عـــدن الرمضانية للشركات واملؤسسات  بنسختها الـ 14 واملصنفة الثانية عربيًا
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جامعة عدن بطال وشركة عرب البحار وصيفا
يف ختـام بطـولة كأس عـــدن الرمضانية للشركات واملؤسسات  بنسختها الـ 14 واملصنفة الثانية عربيًا

كما مت تكريم كل من :  
النظيف  اللعب  بكأس  عدن  موانئ  فــريق 
وجدان  أ.  قبل  من  الكأس  تسليمهم  مت  وقد 
الشعييب - مدير مكتب وزير الشباب والرياضة .

من  املزجاجي(  )ناصر  سنا  العب  أكرب   -
ومبلغ  الكأس  تسليمه  ومت  البحار  عرب  فريق 

مالي  من قبل  الكابنت عصام زيد .
جامعة  فريق  العب  دبان   مهدي  الكابنت   -
عدن بكأس أفضل العب يف البطولة ومبلغ مالي  
خليفي-  خالد  أ.  قبل  من  الكأس  تسليمه  مت  و 
مدير العالقات العامة بوزارة الشباب والرياضية 

ورئيس احتاد السباحة واأللعاب املائية.
فريق  العب  صاحل  حممد  قيس  الكابنت   -
جامعة عدن بكأس هداف البطولة ومبلغ مالي  
ومت تسليم الكأس من قبل الكابنت حممد حسن 

أبو عالء .
مرمى  حارس   – احلقص  وليد  احلارس   -
فريق عرب البحار بكأس أفضل حارس بالبطولة 
ومبلغ مالي ومت تسليمه الكأس من قبل الكابنت 

إبراهيم عبدالرمحن .
- الكابنت حمجوب اخلطيب  - مدرب فريق 
البطولة  يف  مدرب  أفضل  بكأس  البحار  عرب 

قبل  من  الكأس  تسليمه  ومت  مالي   ومبلغ 
كرة  احتاد  رئيس   - حيدان  حممد  املهندس 

القدم بعدن .
- كما مشل التكريم حكام البطولة وكل 
املرئية  والقنوات  والصحفيني  اإلعالميني 
تغطية  يف  املشاركني  واملقروءة  واملسموعة 
تغطيه  يف  إسهاماتهم  خالل  من  البطولة 
عليها  وأصبغت  مجااًل  زادتها  اليت  البطولة 
العناوين  خالل   من  ومحاسيًا   مجياًل  رونقًا 

املثرية واملعربة. 
- كما مت تكريم اللجان املشرفة والعاملة 
يف  البطولة  وكل من كان له  دور يف إجناح 

فعاليات البطولة بنسختها الــ 14 لعام 2018.
رئيس جامعة عدن يهدي كأس البطولة 

لفخامة رئيس اجلمهورية
 عبدربه منصور هادي

رئيس  لصور  اخلضر  الدكتور/  أهدى 
اخلماسية  الكرة  بطولة  كأس  عدن  جامعة 
إعرتافًا  هادي  منصور  للرئيس/عبدربه  بعدن 
وإمتنانا لدور رئيس اجلمهورية يف دعم كافة 
للشباب  املستمر  ودعمه  الشبابية  الفعاليات 

اليمين يف خمتلف االسهامات الرياضية . 

وعرب الدكتور/ اخلضر لصور عن سعادته 
بفوز فريق جامعة عدن بكأس الكرة اخلماسية 
األهلي  البنك  عليها  ويشرف  ينظمها  واليت 
اليمين للمؤسسات والشركات بعد تغلب فريق 
يف   البحار  عرب  شركة  فريق  على  جامعته 

اللقاء النهائي بثالثة أهداف هلدف.
نيابة  أنه  عدن   جامعة  رئيس  وأعلن 
يهدي  بأنه  عدن  جامعة  ومنتسيب  هيئة  عن 
املشريعبدربه  اجلمهورية/  رئيس  إىل  الكأس 
الرياضة  وراعي  الطالب  راعي  هادي  منصور 
ولبلدنا  الصحة  موفور  له  متمنيا  والرياضيني 

مزيداً من التطور واالزدهار.

ً
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البنك األهلي اليمين

جامعة عدن

الشرطة

املطار واليمنية

حمطة احلسوة

موانئ عدن

مؤسسة املياه

الصحة والسكان

 /19 السبت  يوم  املوافق  رمضان   من  الثالث  عصر  دشنت 
عدن  كأس  بطولة  اليمين  األهلي  البنك  وبرعاية   2018 مايو/ 
إشراف  وحتت   )14( بنسختها  واملؤسسات  للشركات  الرمضانية 
مبشاركه  بعدن  القدم  كرة  واحتاد  والرياضية  الشباب  مكتب 

)16( فريقًا قسمت إىل أربع جمموعات . 
نعمان  األخ/  من   كل  حبضور  الـبطولة  افتتحت  وقـد 
حسني  حممد  د.  و  والرياضة  الشباب  مكتب  عام  مدير  شاهر- 
البنك األهلي ود. امحد  علي عمر  حلبوب  - رئيس جملس إدارة 
حممود  والكابنت  للبطولة  العام  واملشرف  العام  املدير   - سنكر  بن 
عبيد- مستشار وزارة الشباب والرياضة واملهندس/ حممد حيدان 
- رئيس احتاد كرة القدم  بعدن ود. حسن عبدربه عضو االحتاد 
األعالم  عام  مدير  املنتصر-  فرحان   / واألخوة  القدم  لكرة  العام  
التوجيه  مدير  باعشن-   ،عبدالقوي  والرياضة  الشباب  بوزارة 
الداخلية ود. عادل عبداجمليد- نائب رئيس جامعة  املعنوي بوزارة 

عدن  واألستاذ / حممد حسن األمني العام جلامعة عدن .
اجلامعة   رئيس  مكتب  مدير   - القنع  امحد  مصطفى  ود. 
واألخ/ أمحد حسني احلسين - أمني عام احتاد كرة القدم بعدن   
من  وعدداً  بكريرت   اليمنية  مكتب  مدير   - العفيفي  وعبدالباسط 
املسؤولني وعشاق اللعبة  الذين تابعوا اللقاء االفتتاحي الذي انطلق 

على ملعب العلواني باملنصورة.
املنظمة  اللجنة  وقفت  املباريات  بأوىل  اللعب  تدشني  وقبل 
لقراءة  ووفاء  حزنا  حداد  وقفة  واحلاضرين  املشاركة  والفرق 
وهما  اخلماسية   لعبة  يف  بصمات  هلم  كانت  لرجال  الفاحتة 

الفقيدين سعد مخيس و وجدي عبداهلل رمحهم اهلل  .
جمريات سري املباريات 

مــن  كــل  بني  رمضان   من  الثــالث  فــي  األوىل  املباراة  بدأت 
فريقي البنك األهلي اليمين × الصحة والسكان  حيث انتهت املباراة 
بفوز فريق البنك األهلي اليمين )9( أهداف مقابل  هدفني للصحة. 
جامعة  فريق   بني  األوىل   اجملموعة  من  الثانية  املباراة  تلتها 
املباراة بفوز فريق جامعه عدن  انتهت  املياه   عدن ×فريق مؤسسة 

)5( أهداف مقابل  هدف واحداً للمياه .
املطار  ×فريق  الشرطة  فريق  تبارى  رمضان  من  الرابع  يف 
 7 بــ  بفوزالشرطة  املباراة  انتهت  و  الثانية  اجملموعة  من  واليمنية 

أهداف مقابل هدف وحيد لفريق اليمينه واملطار .
حمطة  فريق  بني  اجملموعة  نفس  من  الثانية  املباراة   تلتها 

متابعة األهلي املصريف
تصوير/ الصحفي  حممد النعماني
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شركة عرب البحار 

مطابع الكتاب

مؤسسة السراري

صندوق النظافة

شركة عدن لتطوير املوانئ

هيئة مستشفى اجلمهورية

وزارة اإلعالم

شركة عدن لتموين البواخر

احلسوة × فريق موانيء عدن انتهت املباراة بفوز  فريق موانئ عدن  
بـ )4( أهداف مقابل هدفني لفريق احلسوة.

فريق  البحار×  عرب  فريق  تبارى  رمضان   من  اخلامس  يف 
الثالثة  واظهر  املدرسي ضمن  تصفيات اجملموعة  الكتاب  مطابع 

فريق عرب البحار تــألقًا يف أوىل مبارياتها وتوج تألقه
  بــ )7 ( أهداف مقابل هدف وحيد لفريق مطابع الكتاب.

تلتها  املباراة الثانية ضمن نفس اجملموعة بني فريق األعالم ×  
فريق شركة عدن لتموين البواخر متيزت املباراة بالندية واإلثارة  
بهز  األعالم  فريق  نصيب  من  كانت  الغلبة  لكن  شوطيها  طيلة 
شباك فريق عدن لتموين البواخربــ ) 6( أهداف مقابل )3(  اهداف 

لفريق متوين البواخر.
يف السادس من رمضان تبارى كل من فريق مؤسسة السراري 
× فريق صندوق النظافة  ضمن اجملموعة الرابعة حيث كشر فريق 
البطولة مكتسحًا صندوق  له يف  أول ظهور  أنيابه يف  السراري عن 

النظافة  بــ)5( أهداف  مقابل هدف وحيد لفريق صندوق النظافة.
تلتها املباراة الثانية بني كل من فريق شركة عدن لتطوير 
املواني × فريق  هيئة مستشفى اجلمهورية إتسمت بالتكافؤ القوى 
طيلة زمن املباراة إىل أن فرض فريق مستشفى اجلمهورية هيبته 
شباك  بهز  األخرية  بالدقائق  املوانئ   لتطوير  عدن  شركة  على 
عدن لتطوير املوانئ بهدف وحيد )1( مقابل الشي لفريق شركة 

عدن لتطوير املوانئ.
األهلي  البنك  فريق  من  كل  تبارى  رمضان  من  السابع  يف 
هز  اجلامعة  فريق  خالهلا  استطاع  عدن   جامعة  وفريق  اليمين× 
شباك البنك األهلي بــ )9( مقابل  )4( أهداف للبنك األهلي  اليمين 
وهي نتيجة غري متوقعه لفريق البنك لكن األفضلية كانت لفريق 
اجلامعة الذي استغل ثغرات صغرية يف صفوف فريق البنك األهلي 

اليمين .
تلتها املباراة الثانية بني كل من  فريق املياه  × فريق الصحة 
والسكان استطاع خالهلا فريق املياه  فرض نفسه من خالل تسديد 
)4( أهداف  مقابل هدف للصحة  وهكذا يكون فريق الصحة أول  

فريق يودع البطولة .
فريق  الشرطة×  فريق  من  كل  تبارى  رمضان  من  الثامن 
بــ )7( أهداف مقابل  حمطة احلسوة  انتهت املباراة بفوز الشرطة 

)5( اهداف لفريق احلسوة .
املوانئ  ×فريق  واليمنية  املطار  فريق  بني  الثانية  املباراة  تلتها 

عــدن  انتهت بفوز املواني  بـ )5( أهداف مقابل هدفني  للمطار.
التاسع من رمضان تبارى كل من فريق  شركة عرب البحار 
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× شركة عدن لتموين البواخر  حسم فيها عرب البحار املباراة لصاحله بــ )2(  
مقابل هدف وحيد لشركة عدن لتموين البواخر .

األعالم  فريق   × املدرسي  الكتاب  مطابع  فريق  بني  الثانية  املباراة  تلتها 
انتهت  بفوز األعالم  بــ )8( أهداف مقابل هدف وحيد ملطابع الكتاب .

لتطوير  عدن  شركة  فريق   × السراري  مؤسسة  رمضان  من  العاشر 
املوانئ  انتهت املباراة بفوز السراري بـ )2( مقابل هدف لتطوير املوانيء .

تلتها املباراة الثانية بني   فريق صندوق  النظافة × فريق هيئة مستشفى 
اجلمهورية  انتهت املباراة بفوز صندوق النظافة )3/0(.

احلادي عشر من رمضان تبارى كل من فريق البنك األهلي × فريق املياه 
وقد أسفرت املباراة على فوز مؤسسة املياه وتأهله إىل الدور الثاني  وخسارة 
البنك األهلي وخروجه من البطولة بعد أن هزت شباكه بـ )3(  أهداف مقابل 
األهلي  البنك  فريق  يكون  وبذلك  الشهري  صاحل  الالعب  من  وحيد   هدف 

ثاني فريق يودع البطولة بعد فريق الصحة.
الصحة   فريق   × عدن  جامعة  فريق  من  كل  بني  الثانية  املباراة  تلتها 
مقابل  هدفًا   )16  ( بتسجيل  جبدارة  اجلامعة  بفوز  املباراة  انتهت  والسكان  

هدف يتيم للصحة .
حمطة  فريق   × واليمنية  املطار  فريق   تبارى  رمضان  من  عشر  الثاني 
احلسوه انتهت املباراة بفوز اليمنية واملطار بتسجيلهم )7( أهداف يف مرمى 

احلسوه  مقابل  )5( لفريق احلسوة مل تأهلهم للبقاء يف البطولة . 
عدن  املوانئ  فريق   × الشرطة  فريق  من  كل  بني  الثانية  املباراة  تلتها 
ضمن تصفيات اجملموعة الثانية أكد فيه فريق الشرطة أفضليته من خالل 
تسجيل )5( أهداف مقابل هدفني املوانئ عدن وبذلك يكون الشرطة قد تربع 

جبدارة يف املركز األول وتأهل مع املوانئ إىل الدور الثاني من البطولة.
الثالث عشر من رمضان تبارى كل من فريق شركة عرب البحار× فريق 
األعالم  حسم فيها فريق شركة عرب البحار الصراع على املركز األوىل يف 

اجملموعة الثالثة بعد تسديد هدفني مقابل هدف .
يلعب  كل من فريق شركة عدن  أن  املقرر  الثانية كان  من  املباراة 
لتموين البواخر × مطابع الكتاب املدرسي إال أن اللجنة املشرفة على البطولة 
تغيب  بعد  البواخر  لتموين  عدن  شركة  لصاحل  نتيجتها  احتساب  أقرت 
فريق مطابع الكتاب عن احلضور  أو باألحرى مل يستكمل احلد األدنى من 
الالعبني و املسموح به قانونيًا لبدء املباراة كما اقرت حرمانه من املشاركة 

يف البطولتني القادمتني )2019 - 2020( حبسب الالئحة  .
الرابع عشر من رمضان تبارى كل من فريق مؤسسة السراري× فريق 
مستشفى اجلمهورية تأهل فيها السراري إىل ربع النهائي بعد فوزه على مستشفى 

البطولة  عن سعادته  الكرة و مدير  عرب أمحد احلسين أمني عام احتاد 
عموم  مدراء  تفاعل  البطولة  هذه  مييز  ما  أن  إىل  منوهًا  البطولة   بنجاح 
للمباريات  حبضورهم  هو  بالبطولة  فرقهم  املشاركة  والشركات   املرافق 
متميزاً  وكذا  حتفيز فرقهم ووجود شخصيات قياديه أعطت قيمه وبعداً 
للبطولة ضف إىل ذلك بأنها البطولة األقل أخطاًء من ناحية اإلنذارات حيث 
وصلت عدد اإلنذارات إىل )11( كرت أصفر وكرت أمحر واحد فقط يف 

بطولة تعترب مثالية .
األثري  عرب  البطولة  تغطية  يف  متميزة  املشرق  الغد  إذاعة  كانت  كما 
الفضائية  عدن  قناة  جانب  إىل  للبطولة،  جديدة   إضافة  ذلك  مثل  وقد 
وقناة عدن سكاي  ملا أشتملت عليه  من  تقارير إخبارية مباشرة  للبطولة 

وجتسيدها على شريط القناة اإلخباري .
ونود هنا أن نشكر قيادة البنك األهلي اليمين لدعمها ورعايتها للبطولة 

مؤسس  باعتباره  التوالي  على   14 الـ  للعام 
الفرق  ملشريف  موصول  والشكر  اللعبة 
الدكتور/  ننسى  وال  لتعاونهم  املشاركة 
امحد علي عمر بن سنكر املدير العام ومشرف 
عام البطولة ربان سفينتها الذي حرص دومًا 
على تواجده يف قلب احلدث لتذليل الصعاب ، 
كما ال أخفيكم بأن اللجنة املنظمة قد أقرت 
وبدًء من العام القادم 2019 بصرف بطاقات 

قيد لالعبني واملدربني للفرق املشاركة .
فنية  قيمة  البطولة  هذه  أكسب  ومما 
عشر  الرابع  البطولة  كأس  إهداء  عالية 
الدكتور/  قبل  من  والشركات  ملؤسسات 

اخلضر لصور- رئيس اجلامعة لفخامة األخ  الرئيس / عبدربه منصور هادي
 - كما أحب أن أتوجه بالشكر الكبري جمللس إدارة نادي شباب املنصورة 
البطولة  الذين ساهموا يف إجناح  العلواني وللجنود اجملهولني  وإدارة ملعب 
املدير  البطولة و طاقم سكرتارية مكتب  – سكرتري  األخ/ ربيع عبداحلكيم 
احلبيب  عبد  عماد  واملهندس/  اإلدارية  الشؤون  ودائرة  املالي  والقسم  العام 
واألخوة / فهمي احملبوبي واخلضر حسني ونزار احلاج وأديب حممد سامل، 
األهلي  جملة  حترير  هليئة  موصول  والشكر  علي  حممد  عيشه  واألخت/ 

املصريف ملواكبتها يف تغطية البطولة .

مدير البطولة األمني العام أل حتاد كرة القدم 
بعدن األستاذ/ امحد حسني احُلسين 

 إهداء كأس البطولة  من قبل  
رئيس جامعة عدن

 لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي

مستشفى  فريق  يكون  وبذلك   للجمهورية   الشي  مقابل  بهدفني  اجلمهورية 
اجلمهورية ودع البطولة رغم  أدائه اجليد ونتائجه املمتازة طول أيام البطولة  .

×فريق  املوانئ  لتطوير  عدن  شركة  فريق  بني  الثانية  املباراة  تلتها 
تألقه  وترجم  املباراة  هذي  يف  النظافة  صندوق  فيه  تألق  النظافة  صندوق 
عدن  شركة  مرمى  يف  أهداف   )4( تسديده  بعد  النهائي  ربع  إىل  بالتأهل 

لتطوير املوانئ مقابل هدف واحداً للموانيء .
مباريات الدور الربع النهائي

األعالم   فريق   × عدن  جامعة  فريق   تبارى  رمضان  من  عشر  السادس 
تألق فيها فريق جامعة عدن خالل املباراة بعد أن سدد )4( أهداف  يف مرمى 

اإلعالم مقابل هدفني.
النظافة  صندوق   × الشرطة  فريقي  من  كل  بني  الثانية  املباراة  تلتها 
البطولة وتأهل فريق  الشرطة من  التوقعات فقد خرج فريق  وبعكس كل 
بعد  هدفني  مقابل  أهداف   )3( بــ  الشرطة  شباك  هز  بعد  النظافة  صندوق 

تعادهلما بالوقت األصلي 2/2 وضربات الرتجيح 3/2.
البحار  عرب  شركة  فريقي   من  كل  تبارى  رمضان  من  عشر  السابع 
أن  إىل  الفريقني  الفرص بني  تكافئ  و  بالندية  اللقاء  املياه متيز  × مؤسسة 
حسم  من  بطوالت  كهذا  مثل  يف  خربته  بسبب  البحار  عرب  فريق  استطاع 

الصراع لصاحله بعد تسديد  )3( أهداف مقابل هدف  .
تلتها املباراة الثانية بني فريقي مؤسسة السراري × شركة موانئ عدن  
بعد  وجدارة   استحقاق  بكل  النهائي  نصف  إىل   السراري  فريق  فيها  تأهل 

تسديد )4( أهداف يف مرمى شركة موانئ عدن.
مباريات الدور النصف النهائي :

التاسع عشر من رمضان  تبارى فريقي  جامعة عدن × صندوق النظافة 
النهائية تأهل فيها فريق جامعة عدن إىل نهائي البطولة  ضمن التصفيات 
بعد فوزه على فريق صندوق النظافة بتسديد )3( اهداف مقابل هدفًا وحيداً 

لصندوق النظافة .
تلتها املباراة الثانية  بني  شركة عرب البحار × مؤسسة السراري  ليعلن 
عرب البحار خالهلا  تأهله إىل نهائي البطولة عقب فوزه جبدارة على فريق 
السراري بـ )3( أهداف مقابل هدفني  بعد مباراة قوية ومثرية بني الفريقني 

طيلة شوطيها .
الواحد والعشرون من رمضان النهائي الكبري للبطولة

التقى فريق جامعة عدن ×فريق شركة عرب البحار  أمطر فيها فريق 
جامعة عدن مرمى عرب البحار  بـ )3( أهداف مقابل هدف  لفريق عرب البحار  

لتتوج اجلامعة بكأس البطولة الول مرة هلذا العام 2018م .
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إجراء قرعة النسخة الرابعة عشرة لبطولة 
كأس عدن الرمضانية 2018

أجريت يف مكتب األستاذ/ حمسن  سعيد الشبحي ، نائب 
املدير العام لشؤون الدوائر املساندة  ظهر يوم اخلميس املوافق 
26 /4/ 2018 قرعة بطولة كأس عدن الرمضانية بنسختها 
الرابعة عشر للشركات واملؤسسات لكرة الصاالت واليت تقام 
الرتحيبيه  الكلمة  ألقيت  حيث  اليمين  االهلي  البنك  برعاية 
من منظمو البطولة وحبضور أمني عام االحتاد امحد حسني 
احلسين ومندوبي الفرق  املشاركة يف البطولة وقد أسفرت 
ألقرعه عن توزيع الفرق املشاركة إىل أربع جمموعات بناءاً 

على تصنيفها اىل اربع مستويات على النحو التالي : 

هذا ويتأهل األول والثاني من كل جمموعة إىل املرحلة 
الـ  سن  فوق  العبون  فيها  يشارك  اليت  البطولة  من  الثانية 

املنظمة  اللجنة  مسحت  بينما  البطولة  الئحة  حبسب   38
تصويت  بعد  سنه   35 بسن  فقط  واحد  العب  مبشاركة 
املقدم  املقرتح  على  بناء  املشاركة  الفرق   مندوبي  وإمجاع 
املنظمة  اللجنة  أقرت  كما  املشاركة  الفرق  احدى  من 
من  جيده  نتائج  اي  حتقق  مل  اليت  الضعيفة  الفرق  إقصاء 
كل جمموعه خالل بطولة هذا العام وتغريهم  بفرق اخرى 

حبيث لن يشاركوا يف بطولة العام القادم .

تغطية وتصوير : والء وديع ثابت
املشرفة الفنية

البنك االهلي اليمين
الصحة والسكان

جامعة عدن
مؤسسة املياه

الشرطة 
حمطة احلسوة
املطار واليمنية 

موانئ عدن

شركة عرب البحار
شركة عدن لتموين البواخر

مطابع الكتاب
وزارة اإلعالم

مؤسسة السراري
شركة عدن لتطوير املؤانى
صندوق النظافة

هيئة مستشفى اجلمهورية

اجملموعة الرابعةاجملموعة الثالثةاجملموعة الثانيةاجملموعة األوىل
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* رئيس احتاد كرة القدم بعدن يشيد بفحوى واهداف  اللعبه وكذا 
للشركات  اخلماسية  للبطولة  التنظيم  إجراءات 

واملؤسسات
كرة  احتاد  رئيس  حيدان-  حممد  املهندس  أشاد 
بطولة  يف  التنافسية  باألجواء  عدن  العاصمة  يف  القدم 
البنك  ينظمها  اليت  واملؤسسات  للشركات  عدن  كأس 
ومكتب  القدم  كرة  احتاد  مع  بالتنسيق  اليمين  األهلي 
البطولة  أن  معترباً   ، احملافظة  يف  والرياضة  الشباب 
تتميز  ملا  االختصاص  أهل  يتفاعل معه  بأن  تقليداً مجياًل  جديراً  أصبحت 
به البطولة من خصال رائعة أهمها اللقاء الذي ينشده اجلميع حتت مظلة 

الروح الرياضية.
وقال حيدان  أن احتاد كرة القدم يف عدن يسعد باملساهمة ولو جبهد 
 )14( منذ  األهلي  البنك  ينظمها  اليت  البطولة  تنظيم وحتكيم هذه  فين يف 
عن  للتعبري  واخلاصة  احلكومية  املرافق  من  واألخوة  الزمالء  وجتمع  عاما 
مواهبهم مشرياً إىل أن  تواجد األمساء الكبرية من النجوم املعتزلني يضيف 

للبطولة بهجة أضافية وجيعل منها مناسبة رمضانية منتظرة .
العام  املشاركة يف نسخه هذا  القدم بعدن  للفرق  ومتنى رئيس احتاد 
التوفيق والنجاح الفتا إىل أن هدف البطولة يتحقق مبجرد االلتقاء بغض 

النظر عن األلقاب .
فريق  مدرب   - اخلطيب  حمجوب   / املعروف  السابق  امليناوي  النجم   *
وأبارك  اهنئ  قال:  مدرب   أفضل  كأس  على  واحلائز  البحار  عرب  شركة 

عدن  كأس  بطولة  من  عشرة  الرابعة  النسخة  جناح 
واقتدار  بكل كفاءة  ينظمها  اليت  واملؤسسات  للشركات 
الدكتور/ امحد  بقيادة  اليمين  االهلي  البنك  واحرتافية 
للبنك دوراً جمتمعيًا  بأن  آمن  الذي  علي عمر بن سنكر 
جيب االضطالع به وهو ما جتسد يف رعايته هلذه البطولة 
واليت من اهم اهدافها االلتقاء وغرس روح احملبة وااللفة 

والروح الرياضية بني  الفرق املشاركة كما ال يفوتين توجيه الشكر اجلزيل 
والذي  بعدن  الكرة  احتاد  عام  امني  البطولة  مدير  احلسين  امحد  لألستاذ/ 
النجاح  يعترب  ومعه الدكتور امحد بن سنكر وجهان لعملة واحدة قيمتها 
والتفوق بامتياز. والشكر موصول لألخ/ ربيع عبداحلكيم - سكرتري البطولة 
الكبرية وايضا لألخوة/ نزار احلاج واديب حممد سامل، كما أوجه  جلهوده 
حتياتي لقيادات املرافق واملؤسسات اليت تواجدت مؤازرة لفرقها واليت أعطت 
للبطولة زمخا كبريا وبعداً آخر  كما كان لتواجد القنوات الفضائية وكذا 

إذاعة الغد املشرق أهمية كبرية يف التعريف بهذه البطولة الناجحة . 
صرح  النقل  بوزارة  املالية  الشئون  عام  مدير   : حنتوش  ناصر  حممد   *

قائاًل:
األهلي  للبنك  والتقدير  الشكر  جبزيل  نتقدم  أوال 
يف  البارز  ودورهم  البطولةاخلماسية  لرعايتهم  اليمين 
استمرارها  يف  يكمن  البطولة  جناح  إجناحهاومقياس 
يف  نرتقبها  اليت  البطوالت  أهم  من  البطولة  هذه  وتعترب 
شهر رمضان املبارك فيها كل شي مجيل إذاأردت مشاهدة 
كرة قدم واحلماس فاعتقد أن هذه البطولة هي األوىل 

اجلميل  الزمن  يف  يلعبون  كانوا  الذين  الكبار  النجوم  مشاهدة  أردت  وأن 
العموم  مدراء  وحضور  الكثيف  اجلماهريي  احلضور  أيضا  اليمنية  للكره 
واهليئات واملؤسسات املشاركة يف البطولة وعدد من الشخصيات الرياضية 
واالجتماعية وكذلك التنظيم الراقي من قبل أمني عام احتاد كره القدم 
بعدن األخ/ امحد احلسين والدكتور/ أمحد علي عمر بن سنكر-املدير العام 
للبنك األهلي اليمين الراعي األول هلذه البطولة منذ أكثر من أربعة عشر 
عام   بتنظيم أكثر من رائع نتقدم هلم جبزيل الشكر على كل ما يقدموه 
من دعم وجهد إلجناح هذه البطولةواملساهمة يف إعادة روح الرياضة يف قلب 

العاصمةاحلبيبة عدن .
* دكتور/ مهدي أمحد دبان - أستاذ مشارك جبامعة عدن و قائد فريق 

جامعة عدن
واملديح،  واإلطراء  الثناء  كلمات  كل   : قائال  صرح   
اليت أمكن حصرها يف قواميس اللغة، ال تفي حق اللجنة 
املنظمة لبطولة الشركات واملؤسسات لكرة الصاالت ومن 
خلفها  الراعي الرمسي البنك األهلي اليمين اليت ارتضت 
البطولة شعلة مضيئة  أن حتمل على عاتقها وأن  تبقى 
وحتقق   ظالم  كل  تبدد  و  عام   )14( املدة  هذه  طوال 
النجاحات املبهرة  لتؤتى مثارها وحتقق املراد منها يف تنشيط موظفي تلك 

املرافق واملؤسسات وتنمي الوعي مبمارسة الرياضة يف مثل هذا السن.
اليمين  األهلي  البنك  إدارة  هيئة  أن  البياض،  الناصعة  احلقيقة  وتبقى 
ممثلة بالدكتور أمحدعلي عمر بن سنكر ، تصدرت املشهد ببطولة  لتنشيط 
موظفي املؤسسات، وتقودها بنجاح مبهر، واستطاعت أن حتوز على مساحات 

شاسعة من اإلعجاب لدى اجلميع.
* الدكتور/ مصطفى امحد القنع -  مدير مكتب رئيس جامعه عدن

 قال : نشيد  بالبطولة اخلماسية لكرة القدم 	وبدور 
وداعم  للبطولة  الرامسي   الراعي  اليمين  األهلي  البنك 
ومساهم يف  تفعيل النشاط الرياضي  وخصوصا رياضة 
يف  االستمرار  على  الشديد  واحلرص  املغلقة  الصاالت 
الدعم بروح ووترية عاليه على مدى 14 عام ، ختاما نود 
أن نشكر مشرف عام البطولة  الدكتور/ امحدعلي عمر 
عام  مشرف  اليمين  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر  بن  

بعدن  القدم  كرة  عام  امني  البطوله  مدير  احلسين  امحد  والربان  البطولة 
وكذا كل القائمني عليها  على كل ما بذلوه من جهد ومتابعه الجناح هذا 

البطولة .
* صابر السنيدي  -مديرعام اخلدمات والرتاخيص )مشرف فريق مواني 

عدن(
البنك  الـ )14( واليت ينظمها  البطولة بنسختها  طبعا انطباعي عن هذه 

ماذا قال أعالم  وجنوم الرياضية اليمنية
 عن البطولة اخلماسية للشركات واملؤسسات بنسختها )14(2018

إذا كان البنك األهلي اليمين قد حرص على دعم ورعاية مخاسية 
على  تصميمه  يواصل  بذلك  فإنه  عام   كل  يف  الرمضانية  عدن  كأس 
اىل  وصلت  قد  وها  عام  كل  يف  الرمضانية  األنشطة  واجهة  يف  إبقاءها 
نسختها ال )14( بنجاح منقطع النظري بتضافرجهود كل القائمني عليها. 
املؤسسات  العيب   وباستقطابها  البطولة   هذه  أن  هنا  القول  وميكننا 
والشركات يف إطار بطولة حتكمها اللوائح املنظمة هلا فإنها قد اكتسبت 
مجاهلا وجناحها من خالل انتظار اجلميع هلا وهم يتوقون إىل مشاهدتها 
ومتابعتها والوقوف على نتائج منافساتها وألوانها سيما وأن هنالك كثرياً 
فيها من  املشاركة  الفرق  تتواجد يف صفوف  اليت  الالمعة  من  األمساء 
البطولة  ذاته أحد مقومات جنـــاح هذه  القدم،  وهذا يف حد  جنوم كرة 

الرمضانية من عـــام إىل عام ووصوهلا اليوم إىل نسختها الـ )14( .
إن هده البطولة وبفضل جهود البنك األهلي اليمين واجلهود املبذولة 
من قبل مشرف عام البطولة املتألق دومًا الدكتور/ امحد علي عمر بن 
سنكر-املدير العام والدينامو  األخ/ أمحد حسني احلسين - مدير البطولة 
وأمني عام االحتاد اليمين لكرة القدم  بعدن وبدعم معنوي وحضور من 
قبل الدكتور / حممد حسني حلبوب - رئيس جملس اإلدارة  واستمرارها 
اليمين  البنك األهلي  متوهجة قد مثلث معلمًا بارزاً يف سلوكيات قيادة 
الثقافية  بالفعاليات  اهتمامهم  خالل  ومن  عاما  عشر  أربعه  مدى  وعلى 
والرياضية مبختلف أنواعها ومستوياتها وهي السمة اليت متيز بها  البنك 

األهلي اليمين باستمرار  .
بإجراء  املصريف  األهلي  جملة  عودتكم  كما  البطولة  هامش  وعلى 
املتابعة  اليمنية  الرياضة  وأعالم  جنوم  من  بعضًا  انطباعات  ونقل 
واحلاضرة بقوة طوال سري البطولة بنسختها الـ)14( لعام 2018م  واليت 

التقتهم خالل البطولة وعربوا عنه  من خالل السطور التالية :
تغطية : والء وديع ثابت- املشرفة الفنية
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األهلي اليمين -عدن هو أنها بطولة ناجحة بكل املقاييس 
املوحدة  والفانلة  بالوقت  واالنضباط  التنظيم  حيث  من 
حبد  جناح  وهذا  اللعبة  بقواعد  واإلرشادات  الفرق  لكل 
ذاته للجنة املنظمة بقيادة الكابنت أمحد احلسين..وحنن 
كموانئ عدن على الرغم من إنها املشاركة األوىل لنا يف 
هذه البطولة وقصر فرتة إعداد الفريق إال أننا متكنا من 
الوصول للدور الثاني من البطولة وظهرنا بشكل مشرف 
والننسى الدعم السخي معنويًا وماديًا الذي قدمه رئيس 

جملس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور/حممد علوي امزربة هلذا 
الفريق الذي نوعد الكل بأنه سيكون احلصان األسود بالبطوالت القادمة.

يف األخري نقول شكرًاإلدارة البنك األهلي اليمين ، شكراً للجنة املنظمة 
هلذا  ووصوهلا  البطولة  هذه  إلجناح  جبارة  جهوداً  بذلوا  الذين  وطاقمها 

املستوى الراقي واملشرف.
* املهندس  / غسان حممد دهمس - مهندس ختطيط مبحطة احلسوه 

)مشرف فريق احلسوة ( 
مشل  مل  خالهلا   من  مت  جداً  رائعة  بطوله  واهلل 
الالعبني القدامى  وبعض جنوم الرياضه يف أجواء أخويه 

ومحاسية بغض النظر عن الفوز واخلسارة 
البطولة  هلذه  ألحتضانه  يف  األهلي  البنك  ونشكر 

العزيزة على قلوبنا والناجحة بكل املقاييس .
العبادي - نائب رئيس  أ.د عادل عبداجملميد علوي   *

جامعه عدن للشؤون األكادميية 
تغمرنا السعادة وحنن نشارك ونساهم سنويًا يف إجناح 
واملؤسسات  للشركات  الرمضانية  عدن  كأس  بطولة 
لكرة قدم الصاالت برعاية البنك األهلي اليمين من خالل 
. لقد أصبحت  الفرق  الفاعلة إىل جانب بقية  املشاركة 
البطولة تشكل حدثا رياضيًا هامًا ينتظره اجلميع بفارغ 
الصرب  ومل يكن ليكتب النجاح هلذه البطولة لوال  الدعم 

برئيس  ممثاًل   ) اليمين  األهلي  )البنك  البطولة  راعي  يقدمه  الذي  السخي 
جملس إدارة البنك األهلي اليمين  الدكتور / حممد حسني حلبوب  والرائع 
املنظمة  اللجنة  واملتألق دائمًا الدكتور / امحد علي عمر بن سنكر وجهود 

بقيادة الكابنت / أمحد احلسين ومجيع أفراد طاقم العمل املشاركني .
* صاحل الشهري - العب فريق البنك األهلي  يقول : 

جملس  برئيس  ممثاًل  اليمين  األهلي  البنك  نشكر 
الدكتور  و  حلبوب  حسني  حممد   / الدكتور  اإلدارة 
عام  ومشرف  العام  املدير  سنكر  بن  عمر  علي  أمحد   /
أربعه  للبطولة اخلماسية على مدى  البطولة  لرعايتهم 
 - احلسين  حسني  امحد   / الكابنت  نشكر  كما  عاما  عشر 
إدارة  حسن  على  املنظمني  وكل  القدم  كرة  عام  أمني 
الوحيدة اليت جتمع بني  البطولة  انها  البطولة   وخاصة 
املستديرة يف عدن واجلميع ينتظرها بفارغ الصرب خالل شهر  الكرة  جنوم 

رمضامنن كل عام.
* األستاذ/ عبدالباسط العفيفي مدير مكتب اليمنيةفرع كريرت)مشرف 

فريق اليمنية(
معينة  وأهداف  أسس  على  تبنى  عمل  منظومة  أي 
البنك  أدارة  النجاح  حليفها  بأن  متاما  ندرك  أن  جيب 
األهلي اليمين جعلت من ذلك على الواقع العملي امللموس 
والشركات  املؤسسات  لبطولة  تأسيسها  وذلك من خالل 
على مستوى احملافظة وحنن اآلن يف البطولة رقم )14( 
واليت متيزت بالسلوك الراقي  واليت مت تكيفها مع وضع 

وكذا  البنك  إدارة  واشكر  متميزة  بطولة  وكانت  العمل  مرافق  متطلبات 
د.أمحد علي عمر بن  سنكر املدير العام  وحنلة البطولة / امحد احلسين لكم 

منا كل التقدير.
* صالح سيف حمسن - العالقات العامة جبامعة عدن مع قرب انتهاء 
بطولة الكرة اخلماسية الرمضانية ال 14 للشركات واملؤسسات اليت ينظمها 
البنك األهلي حيث مل يتبقى سوى املباراة النهائية بني جامعة عدن وشركة 
بالشكر  للبطولة  ومراقب  كمتابع  أتوجه  أن  إال  يسعين  ال   ، البحار  عرب 
والعرفان لكل من أسهم يف جناح هذه البطولة من فرق ومدربني وإداريني 

وحكام ومراقبني وقدامى الالعبني والشخصيات االجتماعية واالعتبارية.

وتعترب هذه البطولة هي الثانية على مستوى اجلزيرة 
واخلليج ، إال أن الالفت للنظر يف هذه البطولة هو مستوى 
التنظيم الدقيق واملبهر للبطولة وإحقاقآ للحق ال ننسى 
الدور األساسي للكابنت اخللوق / امحد حسني احلسين يف 
للداعم هلذه  الرئيسي  الدور  البطولة وكذا  تنظيم هذه 
البطولة وهو البنك األهلي اليمين ممثآل بالدكتور امحد 
علي عمر بن سنكر مدير عام البنك االهلي ومشرف عام 

البطولة .
يف اخلتام أتوقع هلذه البطولة مزيداً من النجاحات والتطوير واالنتشار 

يف األعوام املقبلة أوال على املستوى احمللي ثم على املستوى اخلارجي.
للشباب  الوطين  املنتخب  مدرب  البعداني-  حسن  حممد   / كابنت   *

مدرب السراري :
والندية..  اإلثارة  فيها  املقاييس  بكل  رائعة  بطولة 
وهي مبثابة حتديث جليل إعتزل كرة القدم الرمسية.. 
انقطعت رؤيتك هلم  أنك تلتقي بأصدقاء  وأمجل مافيها 

منذ عام .
عدن  جامعه  العب  صاحل  حممد  قيس   / الكابنت   *

وهداف البطولة 
نبارك جناح بطولة املؤسسات للعام ال 14 على التوالي 
الدكتور/  البنك  إدارة  جملس  لرئيس  حيسب  وهذا 
بن  عمر  علي  أمحد  وللدكتور/  حلبوب  حسني  حممد 
اجلبار  اجلهد  هذا  على  احلسين  أمحد  وللحبيب  سنكر 
واخلاصة  احلكومية  واملؤسسات  الشركات  إنعاش  يف 
املؤسسات  بطولة  إقامة  يف  الرياضي  النشاط  مزاولة  يف 

أنعشت اجلماهري  الذي  املنصورة  بنادي  العلواني  للكرة اخلماسية يف ملعب 
جنوم  من  العديد  ومشاركة  اجلميلة  للكرة  ممتعة  مشاهدة  يف  الرياضية 
جامعتنا  لفريق  ونبارك  البطولة  يف  خاص  رونق  هلا  أعطى  الذي  الرياضة 
املركز  على  البحار  عرب  لفريق  أيضًا  ونبارك  بالبطولة  الفوز  عدن  جامعة 
وكل  تعاىل  اهلل  مبشيئة  القادم  العام  يف  لقبنا  على  احلفاظ  ونتمنى  الثاني 
للجامعة  العام  واألمني  لصور  اخلضر  الدكتور/  اجلامعة  لرئيس  الشكر 
األكادميية  للشئوون  اجلامعة  رئيس  ولنائب  حسن  حممد  الدكتور/ 
الدكتور عادل عبداجمليد وعميد كلية الرتبية عدن الدكتور عبداهلل لعكل 

على الدعم املعنوي واملالي يف البطولة.
اهلل تعاىل  بإذن  القادمة  األعوام  البطولة يف  استمرارية   نتمنى  وختامًا  
مع حماولة إقامتها يف صالة مغلقة أن وجدت ...وكل احلب لرئيس ونواب 
على  للحفاظ  احلسين  أمحد  وللكابنت  األهلي  البنك  إدارة  جملس  وأعضاء 

إقامة البطولة يف موعدها من كل عام.
* رمزي قحطان - مشرف  فريق مطابع الكتاب

أجد نفسي ببساطة وسهوله أقول بأن جتمع البطولة 
اخلماسية يف الشهر الكريم هي ظاهرة الميكن أن ينكرها 
الزهور  عمر  يف  أطفاال  رأيت  فقد  يتجاهلها  أو  أحد 
من  رأيت  قدامى  وجنوم  وشباب  ويشاهدون  حيضرون 
هده  ملثل  حباجه  هم  كم  للمشاهدة  عكاز  على  حيضر 
الظاهرة الفريدة واملستمرة ألعوام كم هم حباجه للنور 
الذي ظهر  الكروي اجلميل  التجمع  بهدا  املتمثل  واألمل 
التجمع  هذا  تابع  من  كل  ملسها  اليت  الرائعة  واألخالق  بااللتزام  بامتياز 
هنيئا للمجتمع املدني الذي حضر ولعب وشجع وشارك حتت مضله القيادة 
الشابة للبنك األهلي والشباب القائمني على البطولة متنياتي هلم واجلميع 

باالستمرار.
*  الكابنت / أيهاب حيدر - العب دولي سابقًا 

    أنطباعي بأنها البطولة األوىل يف منطقة اجلزيرة 
مجع  حيت  من  واألمجل  األروع  أنها   وأعتقد  العربية 
واملتابعني  واملؤسسات  الشركات  وعمال  وموظفي  قيادة 
واحملبني يف مدينة عدن احلبيبة. هلذه اللعبة لعبة كرة 
القدم اخلماسية.. وأقامتها يف شهر رمضان من كل عام..

أدارة  لقيادة  اخللوق  لألستاذ  األول  الفضل  يعود  وهنا 
الدكتور/أمحد  باألستاذ  اليمين..واملثمتله  األهلي  البنك 

علي عمر بن سنكر - مدير عام البنك األهلي اليمين واملشرف العام للبطولة 
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والنشيط  الدينامو  الشاب  قبل  من  الرامية  اجلهود  عام.والننسى  بكل 
والفعال للبطولة األستاذ/ أمحد حسني احلسين مدير البطولة اخلماسية  

لكرة القدم مزيداً من التطورواألزدهار.
* عفيف سعيد اداري فريق  مواني عدن

التوفيق  لكم  متمنني  حتياتنا  خالص  نهديكم  	بدءا 
التعاون  روح  جتسد  بدورها  اليت  أعمالكم  يف  الدائم 
البطولة  هذه  يف  املشاركني  مجيع  بني  واحملبة 
مجيع  أوجه  أتسمت  خالهلا  من  واليت  الرمضانية 
لدى  احلماس  روح  واشعلت  بالرضى  املشاركني 
 . اجليد  والفوزواإلعداد  الشريف  بالتنافس  اجلميع 
ألجل النصر يف البطوالت القادمة ، أن هذا العمل املمتاز 
اربعه عشر عام فأننا حنرتمكم  البطولة على مدى  بتنظيم وتفعيل هده 
الرياضيه  البطولة  تبذلوه من جهود جباره ألستمرار هده  ملا  ونشكركم 
جناحها  يف  ساهم  من  جلميع  وشكراً  بأمتياز  وتنظيمكم  بعزميتكم 
وخصوصا الدكتور / امحد علي عمر بن سنكر والكابنت/ أمحد احلسين 

اللذان أبديا روح احملبه واألخوة للجميع.
* اإلعالمي / فهمي بامحدان - مشرف  موقع حضرموت 

الـ14  النسخة  الكبري اليت حتققه  النجاح  الشك أن 
واليت  واملؤسسات  للشركات  عدن  كأس  بطولة  من 
إدارة  جملس  من  كرمية  وبرعاية  بعناية  حظيت 
الرائد(  الوطين  بعدن)البنك  اليمين  األهلي  البنك 
هذه  منتسيب  كل  نفوس  يف  األثر  عظيم  له  كان 
البطولة السنوية اجلميلة اليت حافظت علي دميومتها 
ملموسا   تطورا  عام  كل  يف  وتشهد  واستمراريتها 

وفائدة تعم اجلميع. 
 لقد متيزت نسخة العام احلالي )2018( بالكثري  لعل من بينها تلك 
املشاهد الرائعة يف حضور عدداً من قيادات املؤسسات والشركات والنجوم 

الرياضية والوطنية. 
لقد ساهم األعالم كثرياً يف جناح البطولة، وكان أحد أسباب النجاح 

الباهر واملتميز. 
الصورة  تلك  يف  معكم  ونشارك  نساهم  أن  حضرموت  يف  حرصنا 
الرائعة للبطولة من خالل نشر أخبار املنافسات اليت نستقبلها من أعالمي 
موقع  يف  أوالبأول  شامل(  النعماني)أبو  حممد  الزميل  الرائع  البطولة 
حمافظة حضرموت االلكرتوني وصحيفة 30 نوفمرب الرمسية الصادرة 

عن مؤسسة باكثري .
كل التحية والتقدير لكم احبتنا يف عاصمتنا احلبيبة )عدن( واخص 
امحد  اخللوق  صديقي  قادتها  ابرز  واحد  البطولة  مهندس  بالذكر 

احلسين.
* األخ/ وحيد عبدالواحد - حماسب أول بشركه النفط

نشكر قياده البنك لرعايتها ودعمها لبطولة كأس 
على   14 الـ  للعام  وذلك  للمؤسسات  الرمضانية  عدن 
التوالي  والشكر موصول لربان سفينةالبطولة د امحد 
اليمين   االهلي  البنك  عام  سنكرامدير  بن  عمر  علي 
ومهندس جناح البطولةاألستاذ/ امحد  حسني احلسين 
أنهم وجهان لعمله واحده ومربوك  ومن وجهه نظري 

جناح البطولة.
* األخ/ لبيد لطفي علي - نائب مدير عام مكتب مدير شركة النفط

للبطولة  الكبرية  والقيمة   البطولة  جناح  نبارك 
القرارات  اختاذ  يف  والدقة  واالنضباط  استمراريتها  يف 
الذين  اليمين  األهلي  البنك  لقيادة  شكراً  ونقول 
عامًاوقد   14 من  أكثر  منذو  البطولة  هذا  احتضنوا 
أتاحوا ملوظفي املؤسسات والشركات املشاركة  مساحه  
كل  ونشكر  قرب  عن  والتعارف  وااللتقاء  للمنافسة 
املتألق  بالشكر  وخنص  البطولة    جلان  يف  العاملني 

الدكتور / امحد سنكر والدينامو/ امحد احلسين .
* األستاذ/ فهد باطوق. مدير عام شركه عرب البحار

ببطولة كأس عدن  اخلماسية  األهلي جناحها  البنك  لقيادة  نبارك 
14 للمؤسسات وهي فرصه لتجمع رياضي تسوده احملبة  ال  الرمضانية 

واالخوه بني املؤسسات املشاركة وأثبتت البطولة قيمتها وجناحها بدليل 
حضور وتفاعل مدراء املرافق وحتفيزهم وتشجيعهم لالعبيهم توج ذلك 
كرنفال اخلتام الذي حضرته قياده وزاره الشباب واحتاد الكره عدن شكرا 
والشكر  لرعايةالبطولة  الستمراريته  اليمين  األهلي  للبنك  مرةأخرى 
موصول للدكتور/ امحد علي عمر بن سنكر مشرف البطولة وخبري لعبه 
اخلماسية األمني العام الحتاد كرة القدم - عدن/امحد حسني احلسين 

وجمللتكم ملتابعتها البطولة وتغطيتها املتميزة.  
* وليد الشمسو.- املسئول اإلعالمي لفريق  عرب البحار

لقد جنح املنظمون للبطولة يف السري بنجاح منقطع 
النظري للبطولةإىل النهائي بنجاح فاق كل التوقعات من 
خالل قياده حكيمة وقويه بقياده الدكتور/ امحد  علي 
عمر بن سنكر والكابنت امحد حسني  احلسين ومن معهم 
من اإلداريني للبطولة .اخلربة يف إدارة البطولة ووصوهلا 
إىل نسختها  ال 14 خري دليل على ذلك ،وهو اجناز كبري 
حيسب لقياده البنك األهلياليمين والدكتور امحد سنكر 
وامحد احلسين الذين يستحقون منا كل الشكر والتقدير للقيام بالتنظيم 
واإلشراف على البطولة ال 14 واستمرارها كل عام وقد أصبحت رمز وأم 
الرياضيني بشغف  كل  وينتظرها  عدن  الرمضانيةيف حمافظه  البطوالت 

وشوق 
امحد  والكابنت/  سنكر  بن  امحد  الدكتور/  شكرا  نقول  األخري  يف   
احلسين ولكل القائمني على البطولة ونشكر مجيع الفرق املشاركة اليت 
حتلت بالروح الرياضية وساهموا يف صنع هذا الكرنفال الرياضي البديع .

* كارم السراري - مدير مؤسسة السراري
للشركات  اخلماسية  الرمضانية  عدن  كأس  البطولة  جناح 

هي  اليمين  األهلي  البنك  يرعاها  واليت  واملؤسسات 
التنظيم  من  عاما   13 من  ألكثر  امتداد  األساس  يف 
واإلشراف املمتاز عام بعد عام يثبت البنك األهلي اليمين 
الرياضي  الكرنفال  بل  البطولة  هلذه  الرمسي  الراعي 
عدن  مدينه  يف  احلالية  الظروف  صعوبة  رغم  البديع  
إال انه كان جديراً حبمل هذا الشرف الكبري ويدل على 
حرص البنك األهلي على تأديه رسالته االجتماعية من 

خالل سعيه  إىل جتميع الفرق والالعبني خالل الشهر الفضيل جبو من 
االلفه واحملبة واملنافسة  بالتوازي مع وظيفته املصرفية  كعصب أساسي 
املنظمة  اللجنة  كل  وجهود  جهودهم  هلم  شاكرين  الوطين  لالقتصاد 

متمنيا هلم مزيداً من التطور والنجاح .
* الكابنت / سعيد عبدالكريم - العب دولي سابق

اخلماسية  البطوله  على  القائمني  نشكر  شي  اول 
البطوله  د. امحد علي عمر بن سنكر واالستاذ مهندس 
امحد حسني  احلسين فالبطولة )14( ختتلف عن بطولة 
)13( حيت مت زيادة عدد الفرق املشاركه  وهذا شي مهم 
الفرق وايضا توسيع  للبطوله تعطي طابع تنافسي بني 

امللعب حيث كان امللعب يف السابق طول. وعرض. 
اشادو  والسراري  املواني   ملباراة  مراقبيت  واثنا    
اغلب الالعبني مبساحة امللعب حيث أعطاهم حرية التحرك وايضا اشادة 
الدكتور الشرجيب من وجهه نظر الطب الرياضي بامللعب حيث قال:  هذا 
هو امللعب املناسب لالعبني حيت تقل االصابات فيه وهذا قرار حكيم وشجاع 
من القائمني على البطولة يف اختيار ملعب مناسب . حاليا غالبية البطوالت 
التصلح  الصاالت  الن  العشب  من  أرضيتها  مالعب  على  اخلماسيةجترى 

لعمل بطوالت كرة قدم .
أخريا أتوجه بالشكر الكبري للقائمني على هذه البطولة د. أمحد علي 
بن سنكر مشرف عام البطولة واألستاذ/ امحد حسني احلسين  باختاذهم  
بفرق  وتغريهم  جيده  نتائج  حتقق  مل  اليت  الفرق  بأقصاء  صعب  قرار 
أخرى حبيث تكون للبطولة متعة التنافس وامتنى هلم مزيداً من النجاح 
املشاركة   واملؤسسـات  املـرافق  ملـدراء  املتميـز  اشكـر احلضـور  أن  أود  كما 

لفرقهم .
وقد اتسمت هذه البطوله بروح احملبة واألخالق العالية حني قام فريق 
عربالبحار يف نهائي البطولة بعمل ممر شريف لفريق جامعة عدن احرتامًا 

وتقديراً هلم إلحرازهم كأس البطولة .
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف خبالص العزاء 

واملواساة إىل األخوة واألخوات األعزاء :
األخ/ عيدروس القامسي - حماسب فرع صنعاء  

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
والدته الفاضلة

األخ/ وصفي حسني علي قائد
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

عمته مها علي قائد
األختني/ بثينه ومسية عبد اإلله سعيد العبدلي 

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
 والدهما الفاضل

الشخصية االجتماعية العدنية
 املغفور له/ عبداإلله سعيد العبدالي 

والذي شغل أثناء حياته وظائف مهمة منها 
يف  السلك العسكري  والقانوني

أخرها مديراً الدائرة  الشؤون القانونية ونائبًا للمدير العام 
يف مصلحه اهلجرة واجلوازات 

األخت / تداني حممد مقبل الصماتي - دائرة تكنولوجيا 
املعلومات

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
والدتها الفاضلة 

التعزية موصولة لزوجها / محدي حممد سيف الكبشي
  األخت / شيخه عبده حممد الفضلي - سكرترية نائب 

رئيس جملس اإلدارة
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل

والدها الفاضل - رمحه اهلل
األخ/ مروان علي عبد السالم - فرع االقراض

بوفاة شقيقه )  منذر(  
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمد موتاهم بواسع رمحته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون 

عنهم/
الدكتور / حممد حسني حلبوب

رئيس جملس اإلدارة
الدكتور/ أمحد علي عمر بن سنكر - املدير العام

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل

 األستاذة / بركة عمر شيخ 
 مديرة فرع أروى) سابقًا(

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
زوجها/ عبدالكريم حممد حسني

سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رمحته
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

املكال »األهلي املصريف« خاص :
 أقام قسم  التدريب  والتأهيل املصريف  بالتنسيق مع  جامعة 
حضرموت دورة تدريبية يف جمال )حماسبة البنوك(  خالل الفرتة 
من 2018/4/22 وحتى 3/مايو/ 2018م  يف أحدى قاعات »فندق موج« 
البنك  فروع  خمتلف  من  موظفًا   )20( فيها  شارك  املكال  مدينه  يف 
مبحافظة حضرموت )املكال، حي أكتوبر، الشحر ، القطن ، عتق ، ( 
وكذا حمافظيت الغيظة وشبوة. وقد اختري احملاضر اجلامعي د. / 

حمفوظ املصلي لتنفيذ الدورة التدريبية .
األهلي  البنك  إلدارة  تقديرهم  عن  املشاركون  عرب  وقد  هذا 
اليمين يف إقامة هذا الدورة طاحمني إىل إقامة املزيد من الدورات 
لتأهيلهم للقيام مبهامهم  ومبا يتناغم مع سياسية اإلدارة يف تطوير 

وحتديث أعمال البنك مبجمل فروعه املختلفة .

من نشاطات مركز التدريب والتاهيل املصريف
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يف  موظفني  ثالثة  مدير  سأل  عندما 
العمل هل 2+2= 5  

فأجاب األول: نعم يا سيدي =5
أما الثاني فأجاب: نعم يا سيدي =5 إذا 

أضفنا هلا
والثالث قال: ال يا سيدي خطأ فهي=4 

املوظفني  جيد  مل  الثاني  اليوم  ويف   
زميلهم الثالث يف العمل وبعد  السؤال عنه 

علموا أنه مت االستغناء عنه!
يا  للمدير  وقال  املدير  نائب  فتعجب   

سيدي ملا مت االستغناء عن الثالث؟
 فرد قائاًل:

أنه  ويعلم  كذاب  فهو  األول  فأما   
كذاب )وهذا النوع مطلوب (

وأما الثاني فهو ذكي ويعلم أنه ذكي 
)وهذا النوع مطلوب (

أنه  ويعلم  صادق  فهو  الثالث  وأما   
صادق )وهذا النوع متعب ويصعب التعامل 

معه (
 =2+2 هل  واآلن   : نائبه  املدير  فسأل   
سيدي  يا  قولك  مسعت  نائبه   فقال  5؟   
وعجزت عن تفسريه  فمثلي ال يستطيعون 

تفسري قول عامِل..
منافق  النوع  وذلك  قائاًل:  املدير  فرد   

)وهذا النوع حمبوب جداً (
انه  واقع مؤمل نعيشه لألسف الشديد. 

املدير واملوظفني
توقف   ، حافلة  يف  جتلس  كانت  فتاة 
الباص ودخلت امرأة  وجلست جبانب الفتاة 

واصطدمت بها هي وحقائبها الكثرية.
الفتاة  وسأل  وانزعج  املنظر  رأى  رجل 
للمرأة  شيئًا  وتقولي  تتكلمي  مل  ملاذا 

الفوضوية
أجابت الفتاة بابتسامة:

قاسيًا  تكون  ان  الضروري  من  ليس 
قصرية  الرحلة   ، تافه  شيء  على  وجتادل 

جدا وانا سأنزل يف احملطة القادمة.
مباء  تكتب  ان  تستحق  الكلمات  هذه   (

الذهب ونعمل بها يف تصرفاتنا اليومية(
قاسيًا  تكون  أن  الضروري  من  ليس 
الرحلة  ألن  شيء  كل  على  وجتادل 

قصرية  جدا !!!
الدنيا  يف  رحلتنا  ان  منا  كل  تنبه  اذا 
مليئة   ، مظلمة  جنعلها  لن  جدا   قصرية 
وسوء  االخرين  عن  العفو  وعدم  باجلدل 
قد  نكون  بذلك   النعم  شكر  وعدم  اخللق 

حفظنا جهدنا ووقتنا من الضياع...
هادئًا  كن  قلبك؟  احدهم  كسر  هل 

فالرحلة قصرية

بك  استهزأ  او  غشك  او  خانك  هل 
احدهم؟؟ 

كن هادئًا فالرحلة قصرية
مهما كان نوع الظلم الذي وصلك من 
احدهم فلنتذكر دومًا ان الرحلة قصرية...

وسؤالك  معه  ووقفتك  معروفك  نسى 
عنه !!!

 كن هادئا فالرحلة قصرية
ومل  حيرتمك  ومل  حقك  يف  نقص 

يقدرك حق التقدير !!! 
كن هادئًا فالرحلة قصرية 

إذاً لنمأل قلوبنا باحملبة والسالم وشكر 
وليس  العظماء  شعور  فاحملبة  اهلل..  نعم 

للجبناء او سيئي األخالق منها نصيب . 
ميكن  وال  جدا  قصرية  هنا  رحلتنا 

الرجوع إليها بعد تركها...
ال أحد يعلم مدة رحلته..

للمحطة  سيبقى  هل  يعلم  أحد  ال 
التالية أم ال..

مع  منتعشني  متفائلني  لنبق  وبالتالي 
من حولنا .. 

لنكن هادئيني طيبني كاظمني الغيظ 
، صبورين  متساحمني مع اآلخرين ..

فالرحلة قصرية

الرحلة قصرية جداً 

األخ/ خمتار طاهر صاحل
مبناسبة ارتزاقه

 مبولودة أمساها)بيان(
 تهانينا

 وألف مربوك 

األخ/ عمر علي ابوبكر 
بارحيم - فرع املكال - 

مبناسبة ارتزاقه مبولودته 
البكر أمساها )الرا(

تهانينا
 وألف مربوك 

م/ عالء عبد احلكيم قاسم -
 دائرة تكنولوجيه املعلومات 
مبناسبة ارتزاقه مبولودة 

أمساها )منال(
تهانينا 

وألف مربوك 

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



23األهلي املصريف )أبريل/ يونيو 2018(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

افقيًا :-      1      2      3       4      5       6      7      8      9     10
1- وغى - حرب شهرية بني قبيليت بكر وتغلب يف اجلاهلية

2- أصابع - وقت
3- شهر  سرياني - كتمان )م(

4- صنف )مبعثرة( طليق - بشر
5-  مطلب أو هدف

6- إله الشمس عند قدماء املصريني - أحد قادة اجليوش اإلسالمية
7- روابط - مادة قاتلة

8-  حرف هجاء - مهرب - كالم غري مفيد أو الئق
9-  نرتك - أعرتف - حرف تفسري

10- عاصمة عربية - وسيلة تقي حر الشمس واملطر

رأسيًا :-
1- دكان - حيوان بري أليف

2- صوت اجلرس - جمرى ماء
3- شجاع - حرف اجنليزي )م( - حروف مكررة

4-  للسؤال -  يف اليد
5- من مناسك احلج - جثة ميث

6- يف جسم اإلنسان - حن أو عطف
7- مطيع لوالديه - من األحجار الكرمية - عرب )م(

8-  اسم علم مؤنت - يوجد يف الصحراء
9-  حرف نذبه - جنس راقي - مثني )جمزومة( 

10-حرير - منخفض سحيق

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 


