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البيانات الصادرة حول نشاط البنك األهلي اليمين للفرتة النصف سنوية يناير/يونيو 2019

مخسة مليار ريال األرباح احملققة للستة
األشهر املاضية من العام احلايل

أثناء مشاركته يف القمة املصرفية العربية الدولية  IABSلعام  2019ممثل البنوك اليمنية
د .امحد علي عمر بن سنكر املدير العام وعضو جملس إدارة احتاد املصارف لـ «األهلي املصريف» :

هذا املؤمتر يعترب من أهم الفعاليات إلعادة
هندسة عالقة البنوك واملصارف العربيه بالبنوك األوروبية

فكرة تبناها ورعاها بالكامل البنك األهلي اليمين

ً
بطال
تتويج السراري
للبطولة وصندوق
ً
وصيفا
النظافة
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كلمة العدد

بقلم /رئيس التحرير

يف ذكرى تأسيسه اليوبيلي  ..البنك األهلي اليمين
ممث ً
ال للبنوك والقطاع املصريف اليمين

أن حيضى البنك األهلي اليمين ممث ً
ال مبديره العام
بعضوية جملس إدارة إحتاد املصارف العربية وألول
مرة يف تاريخ اليمن احلديث كممث ً
ال للبنوك والقطاع
املصريف اليمين يعترب حدث له دالالت تنم عما وصل إليه
البنك على مدى مخسون عاماً من تطور يف أداءه ومنوء
الفت يف أصوله ومركزه املالي خاصة يف ظل ظروف
استثنائية متر فيها البالد ،وكذا لدوره الفاعل الذي
أضطلع به يف ظل إدارته احلكيمة يف تأمني الفاعلية
املصرفية يف ظل تلك الظروف واحلفاظ على تطبيع
الوضع االقتصادي واملصريف والذي الزال يضطلع بها
حتى اليوم ،بل انه ويف السنة الثانية من احلرب ()2016
قد أفصحت بيانات مركزه املالي عن رفع رأس ماله
من عشرة مليار إىل عشرون مليار ريال ميين مبوافقة
وزير املالية ،األمر الذي أكسبه ثقة حملية وإقليمية
بل ودولية.
ومبا أكدت عليه مؤسسة التصنيف االئتمان الدولية

 Capital Intelligenceبأنه ويف ظروف البلد االستثنائية
يظل البنك األفضل أداءاً يف السوق املصرفية اليمنية،
ضف إىل ذلك ما مثلته اخلطوة اجلبارة يف إستئناف
ومواصلة العمل لتحديث وتطوير أداءه وتنوع خدماته
واملتمثل بتدشني البدء بتطبيق وتفعيل النظام البنكي
اجلديد ( )Banksخبدماته املتنوعة واملتطورة ومبا
يضاهي مثيالتها يف بنوك دول اإلقليم والبنوك على
مستوى خمتلف دول العامل .
نهنئ أنفسنا وقيادتنا بهذا املنجز العظيم والذي
يتواكب مع قرب حلول الذكرى اليوبيلية (اخلمسون)
عاماً لتأسيس البنك األهلي اليمين .مؤكدين على
أن ترتقي كل كوادر البنك إىل مستوى هذا احلدث
وزيادة فاعليتها وشحذ اهلمم لالرتقاء بالبنك إىل ال ُعال
دوماً .
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شكلت البيانات غري املدققة الصادرة عن دائرة
احلسابات املركزية حول نشاط البنك األهلي اليمين
للفرتة النصف سنوية يناير/يونيو  2019نقلة نوعية
يف أداء ومسار البنك األهلي اليمين حيث بلغت األرباح

األرباح
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احملققة خالل الستة األشهر مخسة مليار ومأتني
مليون ريا ً
ال مينياً كما هي مبينة أدناه مبا يعزز
سالمة نهج األأداء يف سبيل االرتقاء خبدمات البنك
األهلي اليمين .

يناير  2019فرباير  2019مارس  2019إمجالي الفصل األول إمجالي الستة شهور
2,654,717,098 655,038,812 881,501,267 1,118,177,019
يونيو  2019إمجالي الفصل الثاني
مايو 2019
أبريل 2019
5,200,377,173 2,545,660,075 1,157,718,757 896,957,660 490,983,658
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فرع امللكة أروى بقالبه اجلديد يستقبل زبائنه الكرام

متابعة «األهلي املصريف»  -تصوير/والء وديع ثابت

يف صباح الثالث والعشرون من يونيو  2019دشن العمل يف فرع
امللكة أروى بعد عملية إعادة ترميمه وتصميمه وبأسلوب إن مل نكن
مبالغني يضاهي مثيالته من البنوك اخلارجية وفق منط هندسي
جاذب زود بأحدث التقنيات الفنية اليت يتطلبها طبيعة العمل
املصريف ومبا يعزز األداء يف خمتلف أقسام الفرع ووحداته املختلفة،
األمر الذي قوبل بارتياح وإعجاب شديد من قبل زبائن الفرع  ،وقد
وزعت أقسام ووحدات الفرع بشكل يسهل من استيعاب قدر كبري
من عمالء الفرع حيث أعرب عمالء البنك الكرام عن سعادتهم بعودة
الفرع ملمارسة أعمالة وبقالب ونظام بنكي جديد يليب حاجاتهم من
خمتلف اخلدمات وبشكل عصري وسلس وبقدرة فائقة على اجناز
طلباتهم بطرق حديثه تتماشي ومتطلبات وتسهيالت عصرية
حديثه .
اجلدير ذكره بان عملية ترميم وإعادة تصميم مبنى فرع أروى
بأحدث التصاميم اهلندسية يأتي ضمن توجهات إدارة البنك األهلي
اليمين الستكمال مراحل عملية التحديث والتطوير واستعداداً لتدشني
وانطالقة نظامه البنكي اجلديد من خالل ربط شبكي لكامل فروعه
باملركز الرئيسي قريباً.
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انطالق القمة املصرفية العربية
«احلوارات املتوسطية العربية  -األورو
رئيس جملس ادارة إحت

القطاع املصريف العربي

تبادالته املصرفية يف أو

وتعزيز اإلنفتاح والت

روما «األهلي املصريف» خاص :
انطلقت يوم االثنني  ،يف فندق «باركو دي برنسييب»-
روما ،القمة املصرفية العربية الدولية  IABSلعام  ،2019بعنوان
«احلوارات املتوسطية العربية  -األوروبية من أجل منطقة
اقتصادية أفضل» ،واليت ينظمها احتاد املصارف العربية،
حبضور االمني العام جلامعة الدول العربية أمحد ابو الغيط،
رئيس احتاد املصارف العربية الشيخ حممد اجلراح الصباح،
رئيس االحتاد الدولي للمصرفيني العرب الدكتور جوزيف
تورباي ،نائب رئيس البنك الدولي الدكتور حممود حمي
الدين ،رئيس قسم الشرق االوسط ومشال افريقيا قطاع
الشؤون السياسية واالمنية لدى الناتو نيكوال دي سانتيس،
الرئيس التنفيذي ورئيس جلنة الشؤون الدولية لرابطة
البنوك االيطالية ( )ABIجويدو روسا.
ومن لبنان يشارك يف القمة ،وزيرة الدولة لشؤون
التنمية االدارية مي شدياق ورئيس مجعية مصارف
لبنان رئيس االحتاد الدولي للمصرفيني العرب الدكتور
جوزيف طربيه واألمني العام الحتاد املصارف العربية
وسام فتوح .
كما شارك عددا من أعضاء جملس إدارة احتاد املصارف
ومنهم ممثل البنوك اليمنية دكتور امحد علي عمر بن
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الدولية  IABSلعام  ،2019بعنوان
وبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل»
حتاد املصارف العربية ً

ي حريص على تعزيز

وروبا لتنمية العالقات

تـعاون املصريف واملايل

سنكر املدير العام للبنك االهلي اليمين وعضو جملس إدارة
احتاد املصارف .
وألقى رئيس جملس ادارة إحتاد املصارف العربية كلمة
قال فيها« :إن خيارنا يف عقد هذه القمة يف روما ،هذه العاصمة
الساحرة العريقة ،اليت شكلت على مدار العقود املاضية
نقطة اإلرتكاز يف دفع مسرية احلوار العربي األوروبي ،ومد
جسور التعاون اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف واحلضاري
والعلمي بني كافة املدن املتوسطية ،وها هي اليوم تستضيف
هذا احلوار املصريف العربي املتوسطي استكماال هلذا الدور،
وإميانا منها مببادرة إحتاد املصارف العربية ،يف تعزيز
وتطوير التعاون بني املصارف األوروبية واملصارف العربية،
خصوصا وإن التطورات اليت يشهدها العامل من حروب
جتارية ،وعقوبات ،ومقاطعة ،وغريها ،أصبحت تشكل مصدر
قلق كبري على مؤسساتنا املالية واقتصاداتنا ،وحتى على
عالقاتنا مع دول اجلوار».
مضيفاً« :إن القمة املصرفية العربية الدولية اليت يعقدها
اإلحتاد مداورة بني عواصم القرار الدولية يف باريس ولندن
وروما وبرلني وبودابست وغريهما من العواصم الدولية،
ليست إال رسالة حناول من خالهلا تكريس التعاون املصريف
األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019
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أثناء مشاركته يف القمة املصرفية
علي عمر بن سنكر املدير العام للبنك

هـذا املؤمتـر

هندسة عالقة البنوك

العربي  -األوروبي ،وتعميق العالقات مع صناع القرار
واملشاركة فيه ،واإلستفادة من اخلربات والكفاءات وتبادل
التجارب ،وصوال إىل حوار مستدام جوهره بناء قاعدة من
العالقات اإلقتصادية واملصرفية واملالية ،على أسس متينة
عنوانها حوار سياسي واقتصادي على خمتلف املستويات،
وإقامة منطقة سالم واستقرار يف منطقة البحر املتوسط».
وتابع« :يهمين يف هذه العجالة أن أعرض بعض
املؤشرات اهلامة عن قطاعنا املصريف العربي الذي يضم 650
مصرفا ،فقد بلغت موجوداته اجملمعة  3.5تريليون دوالر يف
الربع األول من العام  ،2019وأصبحت بالتالي تشكل  %140من
حجم الناتج احمللي اإلمجالي العربي ،وهي نسبة مرتفعة
جدا .وبلغت الودائع اجملمعة حوالي  2.2تريليون دوالر ما
يعادل  %80تقريبا من حجم اإلقتصاد العربي ،وبلغت حقوق
امللكية حوالي  410مليارات دوالر حمققة نسبة منو حوالي
 %2عن نهاية العام .2017
كما تشري التقديرات إىل أن حجم اإلئتمان الذي ضخه
القطاع املصريف العربي قد بلغ  1.9تريليون دوالر ،وهو ما
يشكل حنو  %70من حجم الناتج احمللي اإلمجالي العربي.
وتدل هذه األرقام على املساهمة الكبرية اليت يقوم بها
القطاع املصريف العربي يف متويل اإلقتصادات العربية رغم
استمرار اإلضطرابات األمنية واإلقتصادية واإلجتماعية
يف عدد من الدول العربية».
ً
وأكد أن «احتاد املصارف العربية يتطلع دوما إىل
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أن يكون قطاعه املصريف العربي مبنأى عن أي صراعات أو
تطورات قد تعيق دوره اإلقتصادي واإلجتماعي ،وأن يبقى
جسر تواصل متينا مع املؤسسات املصرفية واملالية الدولية،
ومنصة للحوار حول كل ما يهم مسرية العمل العربي
املشرتك .كما ان القطاع املصريف العربي حريص أيضا ،على
تعزيز تبادالته املصرفية يف أوروبا يف إطار رؤية أمشل لتنمية
العالقات وتعزيز اإلنفتاح والتعاون املصريف واملالي واستثمار
الفرص اليت يتيحها هذا التعاون يف طمأنة املستثمرين
وتنشيط اإلقتصاد ،خصوصا يف ضوء قطاع مصريف متطور
ومنفتح على العامل ،ويعمل ضمن ضوابط أكثر تشددا
وحيقق بيانات إجيابية».
وأمل «اخلروج من القمة بتوصيات تساهم يف دفع
عملية احلوار املصريف العربي املتوسطي إىل مزيد من
العالقات والتعاون املشرتك يف املسائل اإلقتصادية والسياسية
واإلجتماعية بهدف إقامة منطقة رخاء وسالم وتبادل
جتاري حر».
وقد ناقش .املؤمتر على مدار اليومني حماور رئيسيه
قدمت أوراقها من قبل متخصصني ورجال اعمال وكذا
اقتصاديني ومن البنوك واملصارف واملؤسسات املالية
والشركات االستثمارية من بلدان خمتلفة عربية وأوروبيه
مجيعها انصبت يف جتاه تطوير العالقات املصرفية وخلق
فرص التعاون بني املؤسسات املالية واملصرفية يف ضوء
التحديات اليت تواجهها اجملتمعات يف عصرنا الراهن .

ة العربية الدولية  IABSلعام  2019ممثل البنوك اليمنية دكتور امحد
ك االهلي اليمين وعضو جملس إدارة احتاد املصارف لـ «األهلي املصريف» :

يعترب من أهم الفعاليات إلعادة

ك واملصارف العربيه بالبنوك األوروبية

د .سنكر :هذا املؤمتر يعترب من أهم الفعاليات إلعادة هندسة
عالقة البنوك واملصارف العربيه بالبنوك األوروبية
على نفس الصعيد صرح األخ دكتور امحد علي عمر
بن سنكر ،مدير عام البنك األهلي اليمين عضو جملس إدارة
احتاد املصارف العربية لألهلي املصريف أثناء مشاركته القمة
املصرفية العربية الدولية  -وباملؤمتر اخلاص باحلوارات
العربية -االوربية من اجل منطقة اقتصادية افضل ( بإيطاليا
روما ٢٠١٩م ) جاء فيه :ان املشاركة يف هذا املؤمتر والذييعترب من اهم الفعاليات احملددة يف أجندة وروزنامة االحتاد
وملا تقتضيه األهمية امللحة إلعادة هندسة عالقة البنوك
واملصارف العربية بالبنوك األوربية وما اكتنفته الفرتة
السابقة من متغريات غري عاديه طغت على تلك العالقات
وانتابها شي من اجلمود بسبب ما متر به حتديدا املنطقة
العربية من صراعات سياسيه وما مسيت بفرتة الربيع العربي
واليت الزالت تعاني منها املنطقة والعامل .
على ضوء ذلك شهدت عالقة البنوك واملصارف العربية
مع البنوك العاملية بشكل عام والبنوك األوربية بشكل
خاص الكثري من اإلجراءات االحرتازية اليت اثرت على
تقديم اخلدمات املصرفية املتبادلة فيما بينهم كمراسلني
 ،بدوره كان االثر واضحاً على هذا القطاع اهلام وذلك يف
تقديم اخلدمات املصرفية للعمالء اليت ترتبط أعماهلم
بدرجة أساسيه يف تنفيذ التزاماتهم  ،وقد أشار بان املؤمتر
بشكل رئيسي ركز يف املناقشات على ضرورة معاجلة هذه
املعوقات وكذا طرحت كثري من األفكار لتطوير عملية

تقديم وتفعيل اخلدمات احلديثة املتواكبة مع التقنيات
املتطورة وأيضا مع القوانني واملعايري الدولية املتوافقة
مع قانون االمتثال وآليات العمل املطبقة يف البنوك  ،هذا
وقد شهد املؤمتر مناقشة العديد من أوراق العمل احملددة
يف أجندته واليت أعدت من متخصصني يف اجملال املصريف
واملالي واالقتصادي ومن عدة بلدان عربيه وأوربية ومت
رفد هذه األوراق بكثري من املالحظات والتوصيات اهلامة
واليت خرج بها املؤمتر  ،فيما أشار اىل ضرورة تفاعل
البنوك اليمنية وضرورة حضورها مثل هذه املؤمترات
والندوات وورش العمل لكون حضور البنوك من أي بلد
يسهم يف معاجلة العديد من القضايا وجتاوز العديد من
الصعوبات اليت تواجهها بنوكنا احمللية والعربية بشكل
عام واالطالع على ما توصل إليه اآلخرين خاصة هؤالء
الذين ترتكز معامالتنا معهم أساساً واهلادفة إىل خدمة
عمالءنا وتطوير العمل املصريف الذي شهد ويشهد طفره
تقنيه تسمح للبنوك واملصارف تقديم منتجات وخدمات
حديثه وبشكل اوسع وبدقه متناهية .
ويف ختام تصرحيه متنى األخ مدير عام البنك األهلي
اليمين وعضو جملس إدارة احتاد املصارف العربية للقطاع
املصريف اليمين ان يرتقي اىل مستوى التحديات اليت
تواجهه للعودة بنشاطه بشكل افضل مما كان عليه وان
يواكب املتغريات املصرفية واملالية اليت تشهدها املنطقة
واجملتمع الدولي لكي ال نتأخر عن الركب اكثر مما هو
عليه احلال يف الوقت الراهن .
األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019
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حبضور مدير عام البنك األهلي ونوابه

دورات تدريبية لفريق املتدربني الذين سيتم على عاتقهم
اإلشراف على تسيري النظام البنكي اجلديد

«األهلي املصريف» خاص :
امتداداً حللقات النقاش التدريبية
اليت يقوم بها نائب مدير مشروع
التطوير والتحديث ومستشار نظم
املعلومات ،دشنت يف األسابيع املاضية
عقد دورات تدريبية لفريق املتدربني

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 .

88
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الذين سيتم على عاتقهم اإلشراف
على تسيري النظام البنكي اجلديد
املقامة مساءاً حبضور املدير العام
د .أمحد علي عمر بن سنكر ونوابه،
حيث افتتحت هذه الدورة بكلمة
توجيهية منه حث فيها املتدربني على

االلتزام حبضور الدورات والرتكيز
واالستيعاب ملا يتلقونه من تدريب
ومبا ميكنهم من تسيري النظام
اجلديد وتطبيق متطلباته ومبا ميكن
من تقديم خدمات أفضل تتوافق
ورغبات عمالء البنك .

نشاط قسم التدريب بدائرة املوارد البشرية
للفرتة يناير  -مارس 2019

«األهلي املصريف» خاص :
يف خضم جهود إدارة البنك املتواصلة يف تنويع وحتسني جماالت التدريب ملنتسيب
البنك األهلي اليمين للعام احلالي 2019م  ،فإن البنك قد كثف من نشاطه التدرييب
ليشمل عدة جماالت مصرفية واقتصادية ومالية من خالل برامج وخطط التدريب
املنفذ من قبل دائرة املوارد البشرية بتفعيل قسم التدريب والتأهيل ،واضعاً نصب
عينيه أن البنك األهلي اليمين كمؤسسة مالية عريقة يسعى دوماً لتطوير أداء
وكفاءة منتسبيه.
ويف هذا الصدد فقد نفذ قسم التدريب والتأهيل يف البنك األهلي اليمين خالل األشهر
يناير ،فرباير مارس من العام  2019عدداً من الدورات التدريبية يف اجملاالت التالية -:
 - 1برنامج احملاسبة لغري احملاسبني شارك فيها موظفي فروع ودوائر البنك
مبحافظة عدن ( اروي ،العيدروس  ،اإلقراض ،املعال ،التواهي  ،خورمكسر  ،فرع
النقيب ،دائرة الشؤون اإلدارية ،دائرة
احلسابات  ،دائرة املخاطر  ،دائرة
االئتمان ،دائرة الديون املتعثرة ،دائرة
العالقات اخلارجية ،دائرة الفروع  ،دائرة
يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق املوارد البشرية ) واليت أقيمت يف مركز
اجلودة يف خدماته ومنتجاته حبسب جامعه ابن خلدون بعدن .
 - 2دورة تدريبية يف جمال غسيل
مقاييس اجلودة العاملية ومبا خيدم
احتياجات العمالء وحيقق أهداف األموال ومتويل اإلرهاب وكيفية
وتوقعات كافة املعنيني مبصاحل تطبيق املعايري اجلديدة ملكافحه غسل
البنك يف إطار املنفعة الشاملة األموال ومتويل اإلرهاب شارك فيها :
للمجتمع واالقتصاد اليمين
رئيسة وحدة االمتثال وممثلي الوحدة
يف الفــروع والــدوائر واليت واليت أقيمت
يف املعهــد الـوطين للعلــوم اإلداريــة
بعـدن .
 - 3دورة تدريبية يف جمال التسويق
املصريف وخدمة العمالء واليت شارك
فيها موظفي فروع املكال  ،سيئون ،الشحر
،حي أكتوبر ،القطن ،سقطرى ،عتق،
الغيظة و أقيمت يف فندق أمواج مبدينه
املكال حاضرهم فيها الدكتورة شريين
مجيل ثابت العامري .

www.nbyemen.com
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فكرة تبناها ورعاها بالكا

ً

بتنظيم احتاد كرة القدم بعدن وحتت إشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن النسخة اخلامس

تتويج السراري بطال للبطو

تتويج فريق السراري بط ً
ال للبطولة

تغطية /والء وديع ثابت -املشرفة الفنية
تصوير/حممد النعماني
اختتمت بنجاح بطولة كاس عدن
الرمضانية للكرة اخلماسي للمؤسسات
والشركات بنسختها الـ 15بعدن واليت
نظمها احتاد عدن لكرة القدم برعاية
البنك األهلي اليمين بتتويج فريق مؤسسة
السراري بكأس البطولة بعد فوزه على
فريق صندوق النظافة بثالثة أهداف
هلدف يف املباراة اليت جرت بينهما على
ملعب العلواني باملنصورة حبضور اإلخوة/
نعمان شاهر مدير عام مكتب الشباب
والرياضة بعدن وامحد بن سنكر مدير عام
البنك األهلي اليمين ونائبه /علي موسى
علي واملهندس  /حممد حيدان رئيس احتاد
عدن لكرة القدم واجلميل امحد احلسين
أمني عام احتاد الكرة واسأمه عوض ممثل
شركة عدن للصرافة وحممد حسن ابو
عالء رئيس نادي الشعلة وخمتار صنعاني
رئيس فرع احتاد كرة الطائرة وعدد من
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جنوم الكرة واملسئولني ومجاهري غفرية
من عشاق الكرة اخلماسي.
وبذلك تطوي بطولة كأس عدن
للشركات واملؤسسات لكرة القدم
اخلماسية آخر صفحات البطولة اليت
انطلقت يف ثاني أيام شهر رمضان املبارك
واستمر حتى الرابع والعشرون من رمضان
و مبشاركة ( )18فريقا ميثلون الشركات
واملؤسسات احلكومية واألهلية بعدن ،
حيث أسدل ستار النهايه على ملعب الفقيد
علي أمحد العلواني التابع لنادي املنصورة
لبطولة باملشهد األخري منها بإقامة املباراة
اخلتامية واحلفل التكرميي الذي شهده
تتويج األبطال وتكريم املربزين  ،وكل
من كان له دور حقيقي ومساهم يف إجناح
البطولة .حيث نال فريقا مؤسسة السراري
وصندوق النظافة شرف التواجد يف املشهد
األخري  ،ولعب املباراة النهائية اليت استحق
من خالهلا الفريقان الظفر ببطاقة اللعب
على آخر
األوراق والتنافس على الفوز بلقب

كاس اللعب النظيف لفريق عرب البحار
النسخة اخلامسة عشرة من هذه البطولة
اليت شهدت هذه املرة تنافساً كبرياً بني
الفرق املشاركة  ،وجاء تأهل الفريقني
للعرس اخلتامي للبطولة بعد أن تغلب
فريق مؤسسة السراري على شركة عدن
لتطوير املوانئ بركالت الرتجيح يف اللقاء
األول من نصف النهائي  ،بينما استحق
فريق صندوق النظافة مرافقة فريق
السراري على إثر فوزه الكبري يف مباراة
نصف النهائي الثاني على فريق جامعة
عدن.
وقــد كان الفريقان قد تعادال بهدف
لكل منهما يف الشوط األول حيث سجل
الصندوق هدف السبق بواسطة /ربيع
لطف وعادل للسراري نبيل عبداهلل..
ويف الشوط الثاني أضاف السراري
هدفني بواسطة  /فهمي حممد عوض
لتنتهي املباراة للسراري بثالثة أهداف
هلدف وليتوج السراري بطل لبطولة
اخلماسي  15ألول مرة يف تارخيه..

امل البنك األهلي اليمين

ً

س عشرة لبطولة كأس عدن للشركات واملؤسسات تص ــل إىل نهايتهـ ــا بنجاح منقطع النظري

ولة وصندوق النظافة وصيفا

مشرف عام البطولة يسلم كأس الوصيف لفريق النظافة

افضل العب عمر باحكيم مع الكابنت علي موسى
مراسيم حفل تكريم االبطال
بعد نهاية املباراة اخلتامية قام الضيوف
بتكريم فريق السراري بطال لبطولة
اخلماسي حيث كرم من قبل الدكتور
امحد علي عمر بن سنكر مدير البنك
األهلي وراعي البطولة بكأس البطولة
وامليداليات الذهبية ومبلغ مالي مقدم من
شركة عدن للصرافة.
كما قام رئيس االحتاد كرة القدم
حممد حيدان بتكريم فريق صندوق
النظافة بكأس الوصيف وامليداليات
الفضية ومبلغ مالي مقدم من شركة
عدن للصرافه ،كما قام األستاذ /علي
موسى علي نائب املدير العام بالبنك األهلي
اليمين فريق شركة عرب البحار بكأس
اللعب النظيف .
كما مت تكريم العب السراري عمر
باحكيم جبائزة أفضل العب يف البطولة
من قبل  /علي موسى علي نائب مدير عام
البنك األهلي اليمين .

الكرة الذهبيه هلداف البطوله علي احلسين
مع الكابنت ابوعالء
وكرم الالعب علي احلسين كأفضل
هداف يف البطولة من قبل الكابنت حممد
حسن ابوعالء رئيس نادي الشعلة
الرياضي.
وحاز حارس مرمى فريق صندوق
النظافة /عمروس جبائزة أفضل حارس
مرمى يف البطولة .
وكرم فهد الصنصوني جبائزة أفضل
مدرب يف البطولة من قبل مدير مكتب
الشباب والرياضية األخ /نعمان شاهر .
كرم العب فريق املصائد السمكية/
عبداخلالق العولي جبائزة اكرب العب يف
البطولة من قبل الكابنت سعيد عبدالكريم
العب املنتخبات الوطنية سابقاً.
كما مت تكريم حكام املباراة النهائية
وأعضاء اللجنة املنظمة للبطولة
وإعالميي البطولة  ،وكل من كان له
دور يف إجناح فعاليات البطولة.
وقد مثنت اللجنة املنظمة للبطولة

القفاز الذهيب الفضل حارس يف البطولة
عمروس يكرم من الكابنت ابراهيم عبدالرمحن
ممثلة مبديرها األخ /أمحد احلسين أمني
عام كرة القدم بعدن مواقف (شركة
عدن للصرافة) الداعمة ملختلف الفعاليات
الرياضية  ،متمنياً أن حتذو بقية اجلهات
القادرة على الدعم حذو هذه الشركة
الكرمية  ،وأن تكون يف املوعد لدعم
الرياضة والرياضيني حيث قام الشركة
بتكريم البطل والوصيف مببالغ ماليه
باإلضافة جلوائز الفردية .
يف ختام تغطيتنا للبطولة تود أسرة
األهلي املصريف أن تشكر قيادة البنك
األهلي اليمين لدعمها البطولة للعام الـ15
على التوالي وروعة التنظيم اليت حتدث
عنها مجيع املتابعني وعشاق املستديرة
وخنص بالشكر اجلهود املبذولة من قبل
قائد أوركسرتا البطولة الدكتور /امحد
علي عمر بن سنكر مدير عام البنك األهلي
ومدير البطولة /الكابنت املتألق امحد
حسني احلسين أمني عام كرة الكرة بعدن.
األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019
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كرنفال رياضي متميز حرص

تغطية /والء وديع ثابت -املشرفة الفنية
تصوير/حممد النعماني

شركة عرب البحار

مؤسسة موانئ عدن

صندوق النظافة
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تقليد حرصت علية إدارة البنك األهلي اليمين يف رمضان
من كل عام يف أن تضفي على هذه الشهر الفضيل طابـعاً ومذاقاً
خاصاً أليامه وتشيع يف نفوس حميب وعشاق املستديرة نوعاً
من البهجة واستحضار ماضيهم الكروي اجلميل وهم يتابعون
ويتمتعون مبجريات هذه البطولة بني الفرق املشاركة فيها
خمتلف الشركات واملؤسسات وهي ميزة تتميز بها العاصمة عدن
عن غريها من احملافظات بالشهر الفضيل .
• وقد كان انطالق البطولة يف الثاني من رمضان لعام 2019م
واليت أعلن عنها يف عددنا السابق رقم ( )44يناير  /مارس 2019م .
وزعت فيها الفرق املتنافسة إىل أربعه جمموعات مبشاركة ()18
فريقاً على أن يتأهل األول والثاني من كل جمموعة للدور الثاني.
ويف احتفالية بهيجة وتنظيم رائع أشاد به اجلميع وحبضور
وزراء الشباب والرياضة افتتحت على ملعب العلواني باملنصورة
بطولة كأس عدن الرمضانية للمؤسسات والشركات بنسختها
الـ  15واليت ينظمها احتاد عدن لكرة القدم برعاية البنك األهلي
اليمين وبإشراف مكتب الشباب والرياضة وحبضور األخوة/
منري الوجيه نائب وزير الشباب والرياضة ونعمان شاهر مدير
عام مكتب الشباب والرياضة بعدن ود .امحد علي عمر بن سنكر
مدير عام البنك األهلي اليمين ونائبه لشؤون الدوائر املصرفية /
علي موسى ،وحممد حيدان رئيس احتاد عدن لكرة القدم وفضل
احلجيلي نائب مدير شركة عدن لتطوير املوانئ وخالد خليفي
مدير عام العالقات بوزارة الشباب والرياضة وحممد حسن ابو
عالء رئيس نادي الشعلة الرياضي ومنيف الزغيب رئيس نادي
اجلالء الرياضي ووجدان الشعييب مدير مكتب وزير الشباب
والرياضة ومعني بكري مدير عام الشئون القانونية بوزارة الشباب
والرياضة وفرحان املنتصر مدير إدارة األعالم بوزارة الشباب
والرياضة وامحد احلسين أمني عام احتاد الكرة بعدن وخمتار
صنعاني رئيس احتاد عدن للكرة الطائرة وعرفات الضالعي نائب
رئيس نادي امليناء الرياضي وحمسن بيك مدير عام املشاريع بوزارة
الشباب والرياضة وأكرم السياري نائب رئيس نادي الشعلة
وامحد صاحل املكارح رئيس نادي املنصورة وسعد العمري مدير
التأهيل بوزارة الشباب والرياضية وعدد من املسئولني ومجاهري
عشاق الكرة وكان لقاءها األول بني كل من فريقي عرب البحار
وشركة تطوير املوانئ ،وقبيل تدشني البطولة رحب الدكتور /
امحد علي بن سنكر نائب املدير العام للشؤون الدوائر املساندة يف
البنك األهلي اليمين ومشرف عام البطولة بكأل الفريقني مرحبا

شركة عدن تطوير املوانئ،

البنك املركزي

البنك األهلي اليمين

املصائد السمكية

امل البنك األهلي اليمين

البنك األهلي على استمراره

اليمنية

مؤسسة املياه

مؤسسة السراري

شركة النفط

بهم وخماطباً إياهم بان اهلدف من تنظيم هذه البطولة متثل
متنفساً للعاملني يف الشركات واملؤسسات من خالل أتاحه اجملال
هلم الستعراض قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم الكروية جمسدين
روح املودة واإلخاء بينهم .
اجملموعة األوىل :
وسط تصفيق اجلماهري اليت حضرت إىل ملعب العلواني
ملتابعة املباريات انطلقت املباراة األوىل بني الفريقني (فريقي
عرب البحار وشركة عدن تطوير املوانئ )،وبعد أن قام الضيوف
مبصافحة العيب الفريقني وأخذ صورة مجاعية مع ضيوف
االفتتاح وطاقم احلكام انطلقت املباراة يف أجواء رائعة وعلى الرغم
من البداية اجليدة لفريق شركة عدن لتطوير املوانئ إال أن فريق
شركة عرب البحار وصيف بطل النسخة املاضية 2018م استطاع
أن يفرض نفسه يف املباراة ويتسيدها أدا ًء ونتيجة واليت أنتهت
ملصلحته خبمسة أهداف دون مقابل وليكسب فريق شركة عرب
البحار أول ثالث نقاط املباراة بعد أن سجل هلم كال من مروان
قردع هدفان ونبيل مفلح هدفان والالعب /فهمان عوض هدفا
وحيداً.
ويف املباراة الثانية مل جيد فريق مؤسسة موانئ عدن أي مشكله
يف الفوز على فريق البنك املركزي واليت انتهت ملصلحته بنتيجة
تسعة أهداف هلدف سجلهم للموانئ /ياسر دجنليز ثالثة وسامل
بدر هدفني وجالل مجيل هدف وأيضا عبدالرب اخلالقي وابوبكر
اجلعفري ومجيل ياسني بينما سجل للبنك هدفهم الوحيد
الالعب /اجمد صاحل.
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي مكون من  /عالء البدوي
ومجال عبده وخالد أمني وعبد اهلل العزب وراقبها األخ /سعيد
عبدالكريم .
اجملموعة الثانية :
أبدع فريق صندوق النظافة يف مباراته وجنح يف خطف
نقاط املباراة الثالث بعد ما فاز على فريق البنك األهلي اليمين
بثالثة أهداف هلدفني وبعد شوط متكافئ يف الشوط األول يف أداء
الفريقني انتهى اجيابا .1/1
ً
أما الشوط الثاني  :والذي جاء مثريا حتى صافرة احلكم فقد
أضاف فريق النظافة هدفني بينما اكتفى فريق البنك األهلي
بهدف لتنتهي املباراة ملصلحة الصندوق  3/2والذي أودع أول ثالث
نقاط يف حسابه اخلاص ...
ويف املباراة الثانية  :اكتسح فريق الشرطة نظرية فريق
املصائد السمكية بـ  17هدفاً دون مقابل سجل منها  /علي احلسين
 12هدفا ورشدي الطاهري هدفني وهدفاً واحدا لكل من  /أديب

جامعة عدن

االستثمارات النفطية

مطار عدن

وزارة الشباب والرياضة
األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019
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امحد وحممد العقرب ونوفل حسن .
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي تكون
من احلكام /مقداد علي ناصر ونائل عوشان
وامحد الوحيشي وسليم حممود وراقبها/
أمني بالل.
اجملموعة الثالثة :
تعادل فريق اليمنية مع فريق جامعة
عدن حامل اللقب بثالثة أهداف لكل
منهما يف املباراة اليت جرت بينهما ضمن
اجملموعة الثالثة  ،الشوط األول كان رائعاً
من الفريقني وندياً يف األداء وتألق بشكل
الفت العب اليمنية النجم املعروف  /شرف
حمفوظ والذي سجل هدفا رائعاً لليمنية
معلناً تقدم فريقه بالنتيجة بهدف دون رد.
ويف الشوط الثاني  :ارتقى األداء من
الفريقني بشكل رائع واستطاع اجلامعة
أن يسجل هدفني من أقدام عادل اخلضر
ومازن عبد العزيز لكن شرف حمفوظ مل
يدع لفرحة اجلامعة أن تكتمل إذ سرعان
ما سجل هدف التعادل لليمنية ثم يضيف
العبهم /خالد أمحد علي اهلدف الثالث
ويف الوقت األخرية من املباراة عادل النتيجة
للجامعة الالعب /عادل عبد احلميد لتنتهي
املباراة بالتعادل  3/3لكال الفريقني .
ويف املباراة الثانية :مل جيد فريق
مؤسسة املياه أي صعوبة بالفوز على فريق
االستثمارات النفطية بستة أهداف دون رد
سجلهم واثق املاس هدفني وهدف لكل من
معتصم الشينة وأكرم ربان وعدلي زيد
وبشر امحد.
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي تكون
من  /خلف اللبين وامحد عون وعدنان امحد
عبداهلل وعلي عبدالقادر وراقبها  /هاني
عبدالكريم
اجملموعة الرابعة :
ضمن اجملموعة الرابعة تعادل فريق
مؤسسة السراري مع فريق مطار عدن
بنتيجة أربعة أهداف لكال منهما يف املباراة
اليت جرت بينهما يف أطار بطولة عدن
الرمضانية بنسختها لـ  15للشركات
وللمؤسسات  ،وظهر فريق السراري األفضل
يف الشوط األول وتقدم بثالثة أهداف
سجلهم بسام عبدالكريم ونبيل عبدااهلل
هدفني مقابل هدف للمطار سجله الالعب/
فكري عبداهلل..
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ويف الشوط الثاني  :حتسن أداء فريق
مطار عدن كثرياً ومتكن من تسجيل ثالثة
أهداف بواسطة عفيف الزغلي ومروان
مسعود وعبداهلل امليسري فيما أضاف فريق
السراري هدفاً واحداً بواسطة خالد مبارك
لتنتهي املباراة بالتعادل  4/4وبهذه النتيجة
يكسب كال فريقني نقطة واحدة .
ويف املباراة الثانية  :أتعب فريق النفط
نظريه فريق وزارة الشباب والرياضة
واكتسحه بسبعة أهداف مقابل هدف والذي
كتف به فريق وزارة الشباب عرب العبهم/
حسني البهام يف بداية املباراة لينتفض فريق
النفط ويكشر عن أنيابه بقيادة الرائع/
فتحي جابر ويسجل مخسة أهداف حلاله
بينما سجل زميليه عصمت خدشي وخالد
القيسي هدفا لكال منهما لتنتهي املباراة
بنتيجة ثقيلة للنفط بلغت قوامها سبعة
أهداف مقابل هدف لوزارة الشباب والرياضة.
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي تكون من
احلكام /خلف اللبين و ردمان امحد ومعاذ
علي وعبداهلل العزب وراقبها الكابنت /ايهاب
حيدر.
مباريات الدور الثاني :
* تأهل فريق شركة عدن لتطوير
املواني إىل الدور الثاني من بطولة بعد ما
فاز على فريق املوانئ  4/3يف املباراة اليت
جرت بينهما ضمن اجملموعة األوىل وبرصيد
ست نقاط خلف فريق شركة البحار الذي
يتصدر اجملموعة ( )9نقاط ،وكان الشوط
األول والذي كان جيداً من الفريقني قد
انتهى بتقدم فريق شركة عدن لتطوير
املوانئ بثالثة أهداف عرب أياد عبداجلليل
وهاني أنور ووهيب صاحل مقابل هدف
للموانئ سجله الالعب /وهيب حبصو.
ويف بداية الشوط الثاني  :عادل املوانئ
النتيجة عرب عبداهلل باصرة وياسر دجنيز
غري أن العب شركة عدن لتطوير املوانئ
استطاع أن يكسر حاجز التعادل ويسجل
اهلدف الرابع والفوز لفريقه لتنتهي املباراة
 4/3لفريق شركة تطوير املوانئ ويتأهل
إىل الدور الثاني ( )6نقاط وتبقى له مباراة
سهلة ضد البنك املركزي بينما ودع البطولة
فريق املوانئ بأربع نقاط ال غري.
ويف املباراة الثانية :تعادل فريق البنك
املركزي مع فريق وزارة التعليم بهدفني

لكال منهما لريتفع فريق التعليم الفين
رصيده إىل نقطتني من ثالثة مباريات بعد
تعدلني وخسارة فيما حتصل البنك املركزي
على النقطة األوىل يف البطولة .
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي تكون
من /امحد الوحيشي ومقداد علي ناصر
وعلي عبدالقادر وسيف الدماني وراقبهما
الكابنت /أيهاب حيدر .
* حسم فريق مؤسسة املياه تأهله للدور
الثاني بعد فوزه على فريق مكتب اليمنية
بثالثة أهداف هلدف  ،يف املباراة اليت جرت
ضمن مباريات اجملموعة الثالثة وبهذا الفوز
ضمن فريق مؤسسة املياه التأهل إىل الدور
الثاني من البطولة بعد أن رفع رصيده إىل
( )9نقاط وحل يف املركز األول مؤقتاً  ،بينما
جتمد رصيد فريق املطار عند نقاطه األربع
من ثالث مباريات.
ويف املباراة الثانية :أكرم فريق مصلحة
اجلمارك وفادة منافسه فريق االستثمارات
النفطية بسبعة أهداف نظيفة يف لقاء شهد
تفوقاً واضحاً من جانب فريق مصلحة
اجلمارك الذي يقوده املدرب حممد فؤاد سجل
أهداف اجلمارك السبعة الالعبون صخر
حممد  ،سامح شهاب  ،أنيس الطين  ،خمتار
مندوق  ،عالء حيدر  ،وحلمي سعيد  ،واهلدف
السابع جاء عكسياً سجله بطريق اخلطأ
(مدافع االستثمارات النفطية) يف مرماه .
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي تكون
من :فراس أزهر  ،نائل عوشان  ،عدنان حممد
 ،وحممد عبده املصري  ..فيما راقبها الكابنت
هاني عبد الكريم
يف أطار اجلولة األخري للمجموعة األوىل:
* حسم فريق عرب البحار صدارة
اجملموعة األوىل بعد فوزه يف اجلولة األخرية
على فريق التعليم الفين بسبعة أهداف
مقابل هدفني يف اللقاء الذي مجعهما وذلك
يكون فريق عرب البحار تربع على صدارة
اجملموعة األوىل بالعالمة الكاملة ()12
نقطة من أربع مباريات لعبها يف البطولة
متكن من خالهلا تقديم أداء مميز استحق
عليه صدارة اجملموعة  .وقد أغرق عرب البحار
منافسه فريق التعليم الفين يف خضم املباراة
بإحلاقه هزمية قاسية وكبرية به بلغ قوامها
سبعة أهداف مقابل هدفني سجلها فريق
عرب البحار بواسطة مروان قردع ( 4أهداف)

وزارة التعليم الفين

وأياد عثمان (هدفني) ووضاح مخيس  ،بينما
أحرز هديف فريق التعليم الفين عبداهلل رميي
وجالل حمسن .
ويف املباراة الثانية  :خرج فريقا البنك
املركزي وشركة عدن لتطوير املوانئ
بنتيجة التعادل االجيابي  1 - 1يف إطار نفس
اجملموعة فرفع فريق شركة عدن لتطوير
املوانئ رصيده إىل ( )7نقاط يف املركز الثاني
ضامناً التأهل للدور الثاني رفقة عرب البحار
 ،بينما رفع فريق البنك املركزي اليمين
رصيده لنقطتني  .وكان فريق شركة عدن
لتطوير املوانئ قد تقدم باهلدف األول عرب
الالعب حممد شبري يف الشوط األول  ،قبل
أن يعادل البنك املركزي النتيجة يف الشوط
الثاني عرب العبه ناصر  ،لينتهي اللقاء
بالتعادل االجيابي بـ . 1 -1
وقد أدار اللقاء احلكام  :أمحد الوحيشي،
خالد أمني  ،صالح قائد ومصعب امليسري ..
وراقبه مجال البارعي .
* متكن فريق اليمنية من الفوز على
فريق االستثمارات النفطية بنتيجة كبرية
بلغت  8أهداف مقابل هدفني لفريق
االستثمارات النفطية  ..وبهذا الفوز يكون
فريق مكتب اليمنية قد أنهى مشواره يف
البطولة باملركز الثالث برصيد  7نقاط ،
وبقي فريق االستثمارات النفطية أخرياً من
دون نقاط.
ويف املباراة الثانية :الذي أقيم يف ذات
اجملموعة أكد فريق جامعة عدن تأهله بعد
فوزه على فريق مصلحة اجلمارك  2 - 5يف
املباراة األخرية من الدور األول  ،ليتصدر فريق
جامعة عدن اجملموعة الثالثة برصيد ()10
نقاط  ،ومؤسسة املياه ثانياً برصيد ( )9نقاط.
* جنح كل من فريقا عرب البحار
ومؤسسة السراري يف بلوغ نصف نهائي

بالبطولة  ،بعد فوز عرب البحار على مؤسسة
املياه وبذلك ضمن فريق عرب البحار يف
املباراة األوىل امتالك أوىل بطاقات العبور إىل
دور نصف النهائي بعد جتاوزه ملنافسه فريق
املياه خبمسة أهداف نظيفة سجلت على مدار
شوطي املباراة اليت شهدت تفوقه الواضح من
خالل سيطرته املطلقة على جمرياتها سجل
أهدافها مروان قردع ( 3أهداف) وأياد عثمان
وناصر املزجاجي .
ويف املباراة الثانية :قلب فريق السراري
تأخره بهدفني من فريق احتاد الشرطة
إىل فوز مثري بأربعة أهداف مقابل هدفني
لفريق الشرطة  ..سجل لفريق السراري
عمر باحكيم (هدفني) وخالد مبارك وهيكل
فتيين ،وسجل هديف فريق احتاد الشرطة
سامل حسني وبذلك يكون فريق السراري بلغ
نصف نهائي البطولة .
وقد أدار املباراتني احلكام  :خلف اللبين ،
نائل عوشان  ،سليم حممود  ،وخالد فتحي ،
وراقبها سعيد عبدالكريم.
يف إطار تصفيات مباريات نصف النهائي :
* بركالت الرتجيح  2/1تأهل فريق
جامعة عدن على حساب فريق تطوير املوانئ
إىل نصف نهائي البطولة وكانت املباراة
اليت جرت بني الفريقني قد متيزت بالسرعة
واإلثارة فيما بينها  ،كان فريق جامعة عدن
قد سجل هدف السبق يف الشوط األول عن
طريق الالعب /عادل اخلضر ويف الشوط
الثاني عادل النتيجة تطوير املوانئ الالعب/
أياد عبداجلليل لتنتهي املباراة بالتعادل
* االجيابي  1/1ثم احتكما الفريقان
إىل ركالت الرتجيح واليت ابتسمت جلامعة
عدن وأطاحت بتطوير املوانئ.
ويف املباراة الثانية  :خالف فريق النظافة
التوقعات وحقق فوزاً كبرياً ومستحقا على
فريق شركة النفط اليمنية بأربعة أهداف
دون مقابل يف اللقاء الذي شهد أفضلية
مطلقة لفريق النظافة خالل شوطي اللقاء
من خالل تقدميه لعرض كروي مميز
توج بفوز كبري استطاع من خالله حجز
آخر مقاعد دور نصف النهائي بكل جدارة
واستحقاق ،سجل رباعية صندوق النظافة
 :فهد مجيل (هدفني) وربيع لطف وعبد
الرؤوف أمدوبا .
أدار املباراتني طاقم حتكيمي مكون
من أمحد الوحيشي وعالء البدوي وإيهاب

مصلحة اجلمارك
باشراحيل ووليد سيف وراقبهما إيهاب حيدر.
* جبدارة واستحقاق تأهل فريق
السراري إىل املباراة النهائية يف لبطولة
وجاء تأهل السراري لنهائي البطولة بعد ما
فاز على فريق شركة عرب البحار بركالت
الرتجيح بثالثة أهداف مقابل هدف بعد أن
تعادال الفريقان يف املباراة بهدف لكليهما
فبعد شوط أول مثري ورائع بني الفريقني
انتهى بتقدم فريق عرب البحار بهدف أحرزه
الالعب /وضاح مخيس .
ويف الشوط الثاني :والذي جاء أكثر
أثارة متكن فربق السراري من احرتاز هدف
التعادل بواسطة الالعب /عمر باحكيم
ولتنتهي املباراة بوقتها األصلي بالتعادل
االجيابي بهدف لكل منهما ثم حيتكمان
لركالت الرتجيح واليت انتهت ملصلحة
السراري.3/1
ويف املباراة الثانية  :جبدارة تأهل فريق
صندوق النظافة إىل املباراة النهائية بعد
فوزه الرائع على فريق جامعة عدن بأربعة
أهداف هلدفني.
وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم
صندوق النظافة بثالثة أهداف هلدفني
سجل للنظافة /ربيع لطف وعبدالرؤوف
عبداهلل ورامي مجيل وسجل للجامعة العبه/
عادل اخلضر
ويف الشوط الثاني أضاف فريق صندوق
النظافة هدفا واحدا عرب العبه /رامي العرت
لتنتهي املباراة  4/2وهي النتيجة اليت أقصت
اجلامعة وأهلت فريق صندوق النظافة الذي
سيالقي فريق السراري يف ختام البطولة .
املباراتان أدارهما طاقم حتكيمي تكون
من  /فراس أزهر ونائل عوشان وأكرم
السقاف وردمان امحد ردمان واملراقب/هشام
اجلاروني.
األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019
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احلسني يثمن دعم البنك األهلي ويدعو لقيام احتاد رياضي للمؤسسات..

نبارك للبنك األهلي إدارة وموظفني حلول الذكرى الـ  50لتأسيس البنك األهلي
يف ختام نهائي بطولة اخلماسية لكأس عدن
اخلامسة عشرة للشركات واملؤسسات اليت ينظمها
البنك األهلي اليمين بإشراف فرع احتاد كرة القدم
يف احملافظة صرح مدير البطولة األمني العام الحتاد
كرة القدم بعدن األخ /أمحد حسني احلسين  :أن
البطولة متضي بثبات بعد عقد ونصف على انطالقها
ألول مرة مببادرة من البنك األهلي الذي مازال
حريصا على استمرارها ؛ وتوجه احلسين بالشكر إىل
قياده البنك األهلي لدعمها ورعايتها البطولة للعام الـ
 15رغم الظروف العصيبة اليت مرت بها البالد بشكل
عام وعدن ومرافقها خصوصا؛ وخص احلسين بالشكر
املشرف العام على البطولة الدكتور امحد بن سنكر
الذي كان حريصا على استمرارها وتذليل الصعاب اليت اعرتضتها
وكان متابعا لكل التفاصيل فيها.
وقال « :سعيد جدا ملا وصلت إليه البطولة من تفاعل ملدراء عموم
املرافق املشاركة حبضورهم ودعم فرقهم وهذا ما كنا نتمناه.
وأضاف« :كما أن سعادتنا تتضاعف باهتمام قيادات وزارة الشباب
والرياضة ومكتبها يف عدن واحتاد كرة القدم يف احملافظة واهتمامها
حبضور حفل االفتتاح الذي شرفه نائب وزير الشباب والرياضة األخ
منري الوجيه وكذا التواجد الدائم للقيادات الرياضية يف أكثر من
مباراة األمر الذي يؤكد املكانة اليت بلغتها البطولة اليوم».
وتوجه مدير البطولة بالتحية إىل مشريف الفرق املشاركة
الذي كانوا جزءا أساسيا من النجاح بتفاعلهم وانضباطهم والروح
اليت حتلوا بها مع فرقهم؛ وكذلك حكام البطولة واإلعالم الذي
كان حبق املرآة العاكسة لذلكم النجاح الذي حتقق ومازال
يتحقق؛ كما ال أنسى دور اإلخوة يف نادي شباب املنصورة الذين

كلمة البد منها
على
للتأكيد
إدوار لعبها ونفذها
بنجاح تام جنود
جمهولني هدفا
حتقيق
حنو
النجاح والتكامل
هلذه البطولة يف
م/عماد عبداحلبيب
ربيع عبداحلكيم
نسختها لــ 15
فإننا من خالل هذه الصفحة و نيابة عن إدارة البنك األهلي
اليمين راعي البطولة نتوجه بالشكر واالمتنان هلوالء اجلنود
اجملهولني وهم -:
 - 1العزيز ربيع عبداحلكيم – سكرتري اللجنة املنظمة
املسول املالي للبطولة على ما قدمه من جهود يشكر عليها من
خالل تعامله األنيق مع مشريف الفرق وإعالميني البطولة
واحلكام .
 - 2املهندس واملبدع /عماد عبداحلبيب عبدالستار – مصمم
شعار البطولة بنسختها اخلامس عشر واملواد الدعاية مثل
تصميمات امللصقات والكؤوس والنوتات اخلاصة بالبطولة.
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سهلوا لنا كثري من األمور املتعلقة بامللعب .
ولفت احلسين إىل أنه آن األوان لتأسيس االحتاد
الرياضي للشركات واملؤسسات ليكون احلاضن
الشرعي هلذا النشاط املتنامي .
وأشار إىل التفاعل الذي أبداه اإلخوة يف شركة
عدن للصرافة الذين ساهموا يف تكريم أبطال البطولة
احلالية باجلوائز املالية؛ معتربا أن هذه رسالة إجيابية
للمرافق االيراديه احلكومية واخلاصة من أجل
املساهمة يف دعم الرياضة والرياضيني ومساهمتهم
اجملتمعية.
مضيفاً بان هنالك جنود جمهولني للبطولة نرفع
هلم القبعات يتقدمهم أخي العزيز ربيع عبداحلكيم
سكرتري اللجنة املنظمة واملسئول املالي ولألخ املهندس /عماد
عبداحلبيب والعزيز فهمي حمبوبي واخلضر سامل وأديب سامل
والكابنت نزار احلاج الذي كان دوره واضح باجلانب األمين لسري
املباريات كما نود أن نرسل بأكليل من الزهور جملله األهلي
املصريف وتغطيتها املتميزة للبطولة يف كل عام كما عودتنا املبدعة
مشرفتها الفنية األخت  /والء وديع ثابت .
خمتماً حديثه بان قيادة البنك األهلي اليمين أمنت بدورها
اجملتمعي وهي حريصة دوما وأثبتت حسها الوطين واملسئول .
ولنا يف عدن أن نفتخر بهذه البطولة والذي سنسعى باحتاد الكره
باالرتقاء بها يدا بيد مع البنك األهلي وقياده وزاره الشباب والرياضة
والذي كانت حاضره ومتفاعلها فيها إذ نبارك جناح البطولة
ونبارك للبنك األهلي اليمين ولألبطال املكرمني ونرى بان البنك
األهلي اليمين هو البطل احلقيقي يف عيده الذهيب الحتفاله بعامه
الـ مخسون لتأسيسه .

 - 3فهمي حمبوب  -لطباعته امللصقات والكؤوس والنوتات
وامليداليات .
 - 4األخ /نزار
احلاج – احلارس
األمين بامللعب الذي
بذل جهوداً طيبه
يف مهمته املوكلة
إليه.
 - 5األخوين/
أديب سامل و بازل
قائد اللذان بذ ً
ال
اخلضر حسني
فهمي حمبوب
جهوداً كبرية يف
املشاركة بإمتام مهمات اخلدمات العامة مع اللجنة املنظمة
للبطولة .
 - 6األخ /جنيب عبدالعزيز – الذي قدم خدمات العالج
الطبيعي واإلسعاف األولي لالعبني أثناء سري البطولة .
 - 7األخ  /اخلضر حسني – سائق نقل البطولة والذي
عمل توفري سبل الراحة من خالل نقل أعضاء اللجنة املنظمة
واإلعالميني وحكام البطولة
كما تود اللجنة املنظمة شكر كل اإلعالميني والصحفني
لتغطيتهم جمريات البطولة بنسخته لـــ  15لعام امليالدي
2019م .

شهادات من ذهب عن بطولة كأس عدن الرمضانية
يدونها جنوم الكرة املستديرة وعشاق البطولة

على هامش البطولة كما عودتكم جملة األهلي املصريف بإجراء
ونقل انطباعات بعضاً من جنوم وأعالم الرياضية اليمنية املتابعة
واحلاضرة بقوة طوال سري البطولة يف كل عام منذ انطالق
بطولة كأس عدن اخلماسية وعلى مدى  15عاماً مضت أن
جتري لقاءات مع جنوم الكرة املستديرة وعشاق ومتابعي البطولة
وبعضاً من الشخصيات الرياضية املرموقة وهاحنن ذا ننقل لكم
انطباعاتهم عن النسخة الـ ( )15لعام 2019م خالل السطور أدناه .

أجرى اللقاءات  :والء وديع ثابت
املشرفة الفنية

األستاذ منري الوجيه  -نائب وزير الشباب والرياضة
قريباً سنعلن عن تشكيل إحتاد رياضياً خاص بالشركات واملؤسسات
قال بان بطولة كأس عدن اخلماسية للشركات
واملؤسسات بنسختها ( )15بطولة رائعة أعادت نشاط
املؤسسات والشركات يف العاصمة املؤقتة عدن .
مجيل جدا أن يكون مدير املنشأة أو املؤسسة بني
موظفيه على أرضية امللعب ويشعر اجلميع أنهم يف
مركبة واحده جيب السمو بها ويسعى كال منهم
لتكميل اآلخر .أنا سعيد جداً حبضوري شرف افتتاح
هذه البطولة اليت أمتنى تطويرها وحنن بالوزارة سنعلن
قريباً عن تشكيل احتاد رياضي خاص بالشركات واملؤسسات لتنظيم
العمل الرياضي للمؤسسات أسوة بدول العامل .
كما أود أن أشكر كل القائمني على هذه البطولة وندعوهم لالستمرار
يف دعم هذا النشاط الفريد من نوعه واملنظم على مدى  15مومساً .
وخنص بالذكر قياده البنك األهلي اليمين لرعايتها البطولة طيلة
مخس عشر عام ممثله باملدير العام الدكتور امحد بن سنكر وكذا ممثل
الشباب والرياضية الكابنت امحد حسني احلسين األمني العام االحتاد كرة
القدم بعدن .
مهندس حممد حيدان  -رئيس احتاد الكره عدن
أمتنى مزيداً من التقدم والرقي هلذه البطولة اليت أصبحت تقليداً سنوياً
وملتقى اجتماعياً ورياضياً جلميع
تقام هذا العام بطولة الشركات واملؤسسات بنسختها اخلامسة عشر
برعاية كرمية من قبل قيادة البنك األهلي ممثال
بالدكتور امحد بن سنكر واحلمد هلل كان لي الشرف
مبواكبة هذه البطولة منذ انطالقها سواء ضمن الطاقم
اإلداري لفريق شركة مصايف عدن أو كرئيساً الحتاد
الكرة بعدن ..أمتنى مزيداً من التقدم والرقي هلذه
البطولة اليت أصبحت تقليداً سنوياً وملتقى اجتماعياً
ورياضياً جلميع منتسيب املؤسسات والشركات
بالعاصمة عدن ،نتمنى التوفيق جلميع الفرق ونقول شكرا للبنك األهلي
ومديرها العام الدكتور أمحد بن سنكر على احملافظة على دميومة هذه
البطولة وتطورها عاما بعد عام واألمني العزيز امحد احلسين مدير
البطولة واألمني العام الحتاد الكرة بعدن .
الدكتور  /امحد علي عمر بن سنكر – مدير عام البنك األهلي اليمين
(مشرف عام البطولة)
وحنن نستقبل العيد اليوبيلي الذهيب للبنك األهلي
اليمين فعال كانت البطولة هلذا العام متميزة وواكبت
هذا احلدث فاستمرار البنك األهلي اليمين بنشاطه
يؤكد اهتمامه ورعايته هلذا البطولة
انطباعاتي حول البطولة اليت يرعاها البنك األهلي

اليمين يف حلتها اخلامس عشر  ،انطباعات يتداخل فيها الكثري من املشاعر
الطيبة وكيف ال وهي متعايشة معنا مجيعا على مدى  15عاما من مسرية
جناح ،بالتالي جند أمامنا تاريخ ليس بالسهل نسيانه أو جتاهله حيث انه
فعال قد ارتبطت هذه البطولة واللعبة اليت استهدفت يف حينه لتالزمها
طموحات البنك األهلي اليمين يف جعل املؤسسات تتقارب وتلتقي ولو
بالرياضة  ،فاملؤسسات اليت شاركت وتشارك يف كل عام كانت وال تزال
تنتظر ذلك املوعد بفارغ الصرب  ،و خالل األعوام اليت مضت قضينا فيها
جتارب خمتلفة من حيث اإلعداد والتنظيم وسري البطولة وتداخلت أفكار
ال تزال هنالك آمال وطموحات تزداد لذا املهتمني بهذه البطولة وكيفية
القفز من خالهلا إلبراز هدف سامي خيدم النشاط الرياضي للمؤسسات .
وإذا ما عدنا إىل بطولة هذا العام وكحال سابقايها مت إدخال تعديالت
القوانني الدولية العاملية واليت مت تنفيذها يف بطوالت الكرة اخلماسية على
هذه النسخة هلذا العام  ،وأيضا مت األعداد
واالستعداد عن كتب وإشراك املؤسسات الراغبة بدعم البطولة يف
عملية تكريم الالعبني واملساهمني يف إجناح البطولة ومنح جائزة أحسن
العب يف كل مباراة وكانت فعال املشاركة محاسية وأبرزت بطل جديد
صارع لنيلها منذ بدايات البطولة وها هو يف البطولة اخلامسة عشر
يقلد بذهبيتها هذه هي حالوة املنافسة احلقيقة وهلذا أصبحت هذه
البطولة احد أركان النشاط الرياضي يف حمافظات عدن والكل يتناول
أخبارها وصداها فمربوك أو ً
ال وشكر خاص لكل
فرد أسهم يف إجناحها من (حاملي الكرات يف امللعب إىل مشاركني من
مدربني والعبني وجلنه منظمه ومشرفني و حكام وأقالم صحفية وإعالميه
صادقه) استطاعوا مجيعهم أن يربزوا هذا البطولة بالشكل الذي يليق بها
وان يكونوا شركاءنا يف النجاح وحنن نستقبل العيد اليوبيلي الذهيب
للبنك األهلي اليمين فعال كانت البطولة هلذا العام متميزة وواكبت هذا
احلدث فاستمرار البنك األهلي اليمين بنشاطه يؤكد اهتمامه ورعايته
هلذا البطولة والذي يهدف من خالهلا إىل أن تكون البطولة ألجل لقاء
موظفي املؤسسات والشركات وجتميعهم حتت مظلة نشاط رياضي ثقايف
اجتماعي ويكون بذرة تغرس ليحصد منها اجلميع بناء كيان مؤسسي
يعنى بنشاط املؤسسات كاحتاد عام للمؤسسات والشركات هذا ما نأمل
حتقيقه يف املستقبل والقادم أفضل أتنمى من املوىل العلي القدير التوفيق
والنجاح للجميع وحتقيق مكاسب ختدم النشاط الرياضي .
الدكتور اخلضر لصور – رئيس جامعه عدن
(حيسب للبنك األهلي اليمين جهوده يف أحياء هذا النشاط الرياضي)
أشاد الدكتور/اخلضر لصور رئيس جامعة عدن
باالهتمام والدعم الذي تقدمه قيادة البنك األهلي اليمين
بعدن بقيام بطوالت الكرة اخلماسي بعدن خالل شهر
رمضان من كل عام .
مؤكداً بان هذا النشاط الذي تقدمه قيادة البنك
األهلي اليمين للمؤسسات والشركات يعزز أواصر احملبة
والرتابط األخوي بني موظفي الشركات واملؤسسات
واملرافق وينشط الرياضة والرياضيني وحيسب للبنك األهلي جهوده يف
أحياء هذا النشاط الرياضي .
وعرب رئيس جامعة عدن عن سعادته مبا يشاهده يف بطولة اخلماسي
من انضباط وتنافس شريف بني الفرق املشاركة وما حتضى به من متابعة
مجاهريية رائعة واهتمام غري عادي من مسئولي الشركات واملرافق..
شاكرا جهود اللجنة املنظمة للبطولة بقيادة مدير البطولة األخ/امحد
احلسين والذي يستحق التقدير واالحرتام لنشاطه الطيب يف البطولة
والعمل على االرتقاء بها..
متمنيا التوفيق لراعي البطولة ممثال بالبنك األهلي اليمين وللفرق
املشاركة والنجاح لبطولة الكرة اخلماسي كعادتها بإذن اهلل .
األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019
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بسام صاحل عثمان ناجي  -مدير عام مكتب احملافظ
(البنك املركزي اليمين)
(عرس رياضي امتزج فيه احلماس بالروح الرياضية اجلميلة )
أن بطولة مخاسية الشركات ومؤسسات واليت تقام كل عام برعاية
البنك األهلي اليمين وبإشراف من احتاد كرة القدم
مثلت منوذجا رائعا للتنظيم املتميز من قبل القائمني
عليها  ،فعاليه رياضيه اجتماعيه مجعت الرياضيني
القدامى وكوادر الشركات واملؤسسات يف عرس
رياضي امتزج فيه احلماس بالروح الرياضية اجلميلة
وال ننسى هنا أن نتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ حمافظ
البنك املركزي األستاذ /حافظ معياد لتقدميه كل
سبل الدعم واملساندة وحتفيز الفريق بأول مشاركة له يف البطولة.
والشكر موصول للجنة املنظمة للبطولة املتألق الدكتور  /امحد بن سنكر
مدير عام البنك األهلي اليمين واألخ العزيز امحد احلسين مدير البطولة
على حسن الرعاية والتنظيم .
األستاذ  /علي موسى علي – نائب مدير عام البنك األهلي اليمين لشؤون الدوائر
املصرفية ( العب املنتخب الوطين و نادي الشعلة الرياضي سابقا ) (:نستطيع أن نقول
بثقة بان البنك األهلي اليمين حيرص دوما على تطوير و دعم ورعاية مخاسية كأس
عدن ويواصل تصميمه على إبقاءها يف واجهة األنشطة الرمضانية يف كل عام )
يف البداية انتهزها فرصة مناسبة لنهين الفريق احلائز على لقب
البطولة فريق مؤسسة السراري وبالفوز يف املباراة النهائية  3/1وألول
مرة يف تاريخ مشاركته يف البطولة  ،كما نهنئ وصيف
البطولة فريق صندوق النظافة على حصوله املركز
الثاني يف البطولة ،كما نهنئ الفريقني املتأهلني إىل
املباراة النهائية على املستوى الرياضي الرائع واملمتع
الذي قدموه خالل جولة التصفيات وحتى وصوهلم إىل
املباراة النهائية .
نستطيع أن نقول بثقة بان البنك األهلي اليمين
إذ كان حيرص دوما على تطوير و دعم ورعاية مخاسية كأس عدن
الرمضانية ضمن مساهمته اجملتمعية يف كل عام فإنه بذلك يواصل
تصميمه على إبقاءها يف واجهة األنشطة الرمضانية يف كل عام حمقق
بذلك جناحا كبرياً بشهادة اجلميع.
بالنسبة للمستوى العام للبطولة فقد كانت البطولة حمل انتظار
وترقب من قبل مجاهريها وعشاقها وكانت التهيئة املسبقة للبطولة من
قبل القائمني عليها ممثلة باملشرف العام للبطولة د .امحد بن سنكر وكذا
األخ /امحد حسني احلسين مدير البطولة يف تهيئه وتذليل الصعاب سبباً
يف إجناح البطولة من خالل استقبال الطلبات الرمسية للفرق املشاركة
وإجراء القرعة وتوزيع الفرق على اجملموعات باإلضافة إىل التنسيق
الكامل مع رئيس جلنه احلكام م  /عدن إلدارة التحكيم بالبطولة وتوفري
عوامل التنظيم اجليد واالنضباط بالوقت والفانلة املوحدة لكل الفرق
واإلرشادات بقواعد اللعبة وكل هذه العوامل قد ساعدت إىل حد كبري
يف إجناح البطولة هلذا العام أيضا بنسختها الــ  15واملقامة على ملعب
العلواني باملنصورة الذي احتضن املنافسة الشريفة والتمتع باألداء الفين
على مستوى كافة األدوار بالبطولة وكان مسك اخلتام والوصول إىل
املباراة النهائية وتتويج فريق السراري بكأس عدن اخلماسية الرمضانية
هلذا العام .
يف األخري إن حتقيق أي عمل رياضي ناجح للبطولة ال ميكن أن يتحقق
ما مل يكون هناك إعداد جيد ومسبق له وتوفر لوائح منظمه تساعد القائمني
على املعاجلات أوال بأول االستمرار حنو األفضل نتمنى للجميع التوفيق
والنجاح بالبطوالت القادمة ولكل القائمني واملشرفني على هذه البطولة .
هشام قاسم  -رئيس جلنه احلكام بفرع االحتاد  /عدن
( كان اجلانب التنظيمي للبطولة أكثر من رائع وهناك
حتسن وتطور ملحوظ ملسه كل املشاركني واحلاضرين )
انطباعي عن بطولة الكرة اخلماسية للشركات
واملؤسسات كانت أكثر من رائعة فالبطولة أظهرت
الكثري من احلماس واجلدية يف املنافسة على اللقب هلذا
العام كما أظهرت وجوه جديدة يف عامل الكرة اخلماسية
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 ،كان اجلانب التنظيمي للبطولة أكثر من رائع وهناك حتسن وتطور
ملحوظ ملسه كل املشاركني واحلاضرين للبطولة .
وحنب أن نشكر الكابنت امحد احلسين اجلندي اجملهول لكل البطوالت
السابقة والشكر موصول لكل أعضاء اللجنة كما اشكر األب الروحي
للبطولة األستاذ الدكتور امحد بن سنكر الذي اثبت وترك بصمه مجيله
يف نفوس الكثري بان النشاط الرياضي حباجة لشخصيات مثله النتشاهلا
من حالة الركود .كما لفت نظري التغطية اإلعالمية اجليدة وحضور
شخصيات إعالمية هلا وزنها طوال أيام البطولة وهذا يعكس مدى تطور
مستوى هذي البطولة ..شكرا لكل من شارك يف جناح البطولة من العبني
ومجهور وإدارات وإعالم وحكام وجلنة منظمة وداعمني وراعيني للبطولة .
منيف الزغلي  -مشرف فريق املطار (رئيس نادي اجلالء)
هذا البطولة هلا طعم ومذاق خاص باالنتظام و التزام الفرق املشاركة
بالزي الرياضي املخصص واملعرب عن اجلهة اليت ميثلها يف البطولة
بالبدء نشكر القائمني على البطولة اخلماسية يف نسخة اخلامسة
عشر حيث الحظ اجلميع خالل هذا البطولة بان هلا طعم ومذاق خاص
حبماس املؤسسات احلكومية واخلاصة يف التفاعل مع
البطولة من حيث االنتظام و التزام الفرق املشاركة
بالزي الرياضي املخصص واملعرب عن اجلهة اليت ميثلها
يف البطولة باإلضافة إىل التحكيم العادل يف املباريات
وكأنة بطولة رمسية مما يعين بان هناك روح كروية
عالية لذا املؤسسات احلكومية واخلاصة وزينة البطولة
حبضور الشخصيات االجتماعية والرياضية كما ال
يسعين إال أن اشكر الدكتور امحد سنكر مدير البنك األهلي الذي له الدور
األكرب يف إجناح هذا البطولة مع بقية أعضاء اللجنة املنظمة ونشكر كل
العبني الزمن اجلميل على احلضور املمتع وقت املباريات .
د /مهدي دبان  -أستاذ الفيزياء املشارك جامعة عدن
اخلماسية الرمضان ّية هي األفضل واألمجل واألروع
تزدحم املالعب العدنية يف ّ
كل عام ببطوالت كرة القدم الرمضان ّية،
واليت باتت تقليداً مصاحباً للشهر الكريم حيتفل اجملتمع العدني خالله
بهذه الرياضة يف أجواء من احلماس واملنافسة يف ظالل
الشهر الفضيل.
وكما اعتاد اجلمهور الرياضي تظل البطولة اليت
يرعاها البنك األهلي البطولة بنسختها اخلامسة عشرة
لكرة القدم اخلماسية الرمضان ّية هي األفضل واألمجل
واألروع وذلك ضمن اجلهود اليت يبذهلا بصحبة اللجنة
املنظمة مل ّد جسور التواصل مع اجملتمع وفئاته ،ونشر
ثقافة كرة القدم وتعزيز منط العيش الصحي السليم من خالل ممارسة
الرياضة بني موظفي تلك املرافق و التواصل والتعاون فيما بينهم وخلق
بيئة إجيابية داخل العمل وخارجه.
علي احلسين -العب الشرطة هداف البطولة
البطولة اخلماسية من اجنح البطوالت داخل عدن
تعترب هذه البطولة من أجنح البطوالت داخل عدن لكره القدم للصاالت
وما مييز جناحها هو راعي البطولة رغم الوضع االقتصاد
إلي خييم على البلد لكن إصرار القائمني عليها
وجناحهم املستمر ومقدرتهم على إشراك و مجع اكرب
قدر ممكن من فرق املؤسسات احلكومية وكذا القطاع
اخلاص حتى وصلت النسخة اخلامسة عشر منها إىل
مشاركة  18فريق رياضياً والعمل على ترسيخ روح
األلفة فيما بينهم والتنافس الشريف هلذه اللعبة وإن
شاء اهلل تتواصل مثل هذه األنشطة الرياضية وتزاد إعداد الفرق املشاركة
يف العام القادم مبشيئة اهلل تعاىل .
فرحان املنتصر مدير عام األعالم بوزارة الشباب والرياضية
..واحلقيقة اليت سيسجلها التاريخ للبنك األهلي اليمين
وللقائمني على البطولة هي أنهم أول من ادخل الكرة
اخلماسية ،أو كرة الصاالت ،بشكل تنافسي ومقنن إىل بالدنا،
وصف البطولة بعبارة (اخلماسي  ..البصمة الواثقة
طوال عقد ونيف من الزمان استمرت بطولة كأس

عدن لكرة القدم اخلماسية لفرق املؤسسات والشركات يف العاصمة
عدن حمافظة على تسجيل حضورها اإلجيابي املؤثر يف خارطة األنشطة
الرياضية الرمضانية ،وكان متيزها يف انتظام موعدها ونظامية عملها
وحرص الراعي واملنظم البنك األهلي اليمين على جعلها موعد للبهجة
ومعياد للفرجة ومناسبة متجددة للقاء األحبة والزمالء من خمتلف
املؤسسات والشركات على بساط التنافس واإلبداع الرياضي.
واحلقيقة اليت سيسجلها التاريخ للبنك األهلي اليمين وللقائمني على
البطولة ومن شاركهم الفكرة والتنفيذ ،هي أنهم أول من ادخل الكرة
اخلماسية ،أو كرة الصاالت ،بشكل تنافسي ومقنن إىل بالدنا ،وحقيقة
أخرى هي أن االحتاد اليمين لكرة القدم مل يتفاعل إجيابيا مع هذه اخلطوة
الرائدة ومل يساهم يف تطويرها رغم أنها ساهمت يف تطوير مستوى احلكام
يف هذا النوع من املمارسة الكروية اليت بقيت حباجة إىل تطوير بشكل عام
ورمسي من قبل االحتاد.
وخالل  ١٥نسخة كنت من اإلعالميني املتابعني للحدث الرمضاني
املتميز،ومن خالله تعرفت على أصدقاء ،واستفدت بالتعرف على قانون
للعبة ،واستمتعت باملستويات اليت تقدمها الفرق املشاركة وسعدت كثريا
أن أكون عضوا يف أسرة النجاح اليت حافظت على متاسكها والفتها خالل
النسخ السابقة واىل ما شاء اهلل.
وبعد  ١٥نسخة جناح ،البد أن أشيد بالعزيز د.امحد سنكر مدير عام
البنك األهلي اليمين ،الذي أراه سر جناح واستمرار البطولة وقد مجع بني
حبه للرياضة وحسن اإلدارة والقيادة فكان حليفه النجاح هو ومن عمل معه
من داخل البنك األهلي وخارجه السيما أمني عام احتاد الكرة بعدن العزيز
امحد احلسين ،ومعهم األخوة ربيع احلكيم وأديب واملرحوم وجدي سائق
الباص الذي كان ينقلنا من بيوتنا إىل ملعب البطولة .
وختاما أبارك للبطولة النجاح واألبطال التتويج باللقب ،وارى أن البنك
األهلي اليمين هو البطل احلقيقي يف عيده الذهيب وهو الذي قدم لنا هذا
املوعد الرياضي الرمضاني وحافظ عليه ،واملناسبة تفرض علينا أن نوجه
الدعوة إلدارة البنك إىل رفع خمصص البطولة وزيادة قيمة جوائزها ،كما
هي دعوة إىل عقد شراكة مع احتاد الكرة بعدن إلقامة بطولة مماثلة
ولكن على مستوى فرق األندية ولتكن خارج رمضان مثال.
عبداحلكيم ردمان القباطي – وكيل مصلحة اجلمارك للشؤون الفنية
شكراُ للبنك األهلي اليمين وكل من ساهم ويساهم يف إجناح هذه
البطولة اليت أصبحت حدثا مجيال ينتظره عشاق الكرة املستديرة
كانت جتربة مجيلة وجديدة لنا يف اجلمارك أن نشارك يف هذه
البطولة ألول مره ونكون ضمن كوكبة فرق املؤسسات
احلكومية يف عدن ..حنن سعداء باملشاركة املشرفة
لفريقنا وان مل نتوفق يف التأهل للمرحلة الثانية بسبب
قلة خربة الالعبني وضعف فرتة اإلعداد..
سنولي فريق اجلمارك اهتمامنا ودعمنا ونعد اجلميع
أن اجلمارك ستنافس بقوة يف البطولة القادمة ..نقدم
بالشكر والتقدير للبنك األهلي وكل من ساهم ويساهم
يف إجناح هذه البطولة اليت أصبحت حدثا مجيال ينتظره عشاق الكرة
املستديرة يف كل عام وخصوصا مع توقف النشاط الرمسي للكرة اليمنية..
بسبب األوضاع وكل عام وعدن ومؤسساتها وكرة القدم فيها خبري.
وليد مشسو –كابنت فريق عرب البحار
لقد حان الوقت بتأسيس احتاد خاص هلذي اللعبة الصاالت اخلماسية لكرة
القدم يف حمافظة عدن وبان يكون رئيس احتادها الدكتور  /أمحد بن سنكر
حقا لقد مرت علينا  15عام وحنن نشاهد االستمرار يف أقامة بطولة
الصاالت اخلماسي لكرة القدم ولكن هذا العام كان أكثر تنظيما مع إلزام
الفرق املشاركة بتقيد أمساء الالعبني عرب بطاقات
خاصة مع صورة مشسية لكل العب يف الفرق املشاركة
مع املدرب الفريق ،وزاد عداد الفرق من  16إىل  18مع
هبوط أربع فرق من العام املاضي ودخول فرق جديدة
من اجل تطوير البطولة وزيادة حدة التنافس بني الفرق
واللعبة وهذه يعود للعني الثاقبة للدكتور  /أمحد سنكر
مدير عام البنك األهلي اليمين واملثابر أمحد احلسين
أمني عام احتاد الكرة مبحافظة ( عدن ) لقد حان الوقت بتأسيس احتاد

خاص هلذي اللعبة الصاالت اخلماسية لكرة القدم يف حمافظة (
عدن ) وبان يكون رئيس احتادها الدكتور  /أمحد سنكر ونائب
االحتاد األخ  /أمحد احلسين للجهود اجلبارة الذي تبدل من قبل األخوين
يف ظل احلرب وحالة البالد ولكن عندما توجد إرادة صلبة مع فكر رياضي
وكروي يف تطوير لعبة كرة القدم وتسخري الدعم مثلما يعمل الدكتور
 /أمحد سنكر واألخ  /أمحد احلسين قليل ما جتد مثل هكذا رجال خيدمون
الوطن واجملتمع من الشباب ويزرعون الفرحة من خالل مجع جنوم الزمن
اجلميل يف ملعب كرة القدم يف شهر رمضان لكل عام طيلة ()15عام من
حكايات وقصص مشوار طويل من العطأ للدكتور  /أمحد سنكر مع بطولة
الصاالت لكرة القدم اخلماسية يف حمافظة ( عدن)
كابنت /أيهاب حيدر -العب املنتخبات الوطنية ونادي مشسان
كل عام البطولة تتزاد تنافسا ومحاسا ورونقا ومجاال
أول أشكر القائمني على البطولة اخلماسية للشركات واملؤسسات
برعاية البنك األهلي اليمين...وباألخص الدكتور
اخللوق أمحد سنكر مدير عام البنك األهلي املشرف
العام للبطولة ،وال ننسى اجلهود اجلبارة لألستاذ الشاب
أمحد حسني احلسين األمني العام لالحتاد اليمين لكرة
القدم م/عدن..ومدير البطولة اخلامسة عشر .وال ننسى
جهود اجلندي اجملهول الذي يعمل بصمت مجيل األخ/
ربيع عبد احلكيم سكرتري البطولة .املسول املالي فكل
عام البطولة تتزاد تنافسا ومحاسا ورونقا ومجاال..وهلذا نقول هلم مزيد من
االستمرار والنجاح...
كارم السراري  -مدير مؤسسه السراري
البطولة مبثابة عرس كروي بهيج وعالمة فارقه ومميزه وممتعه
بطوله حمببة إلينا جتمعنا يف شهر مبارك بأفضل الناس وأكثرهم
أخالقاً وخاصة جنوم رياضني كبار رجعت لنا الروح
الرياضية واملتعة ونود أن نشكر القائمني عليه ملا يبذلوه
من جهود طيبه وجبارة ألقامه هذا العرس الكروي
البهيج و عملهم املستمر على تذليل الصعاب وتقريب
وجهات النظر فأصبحت هذه البطولة عالمة فارقه
ومميزه وممتعه طبعا خنص بالشكر الراعي الرمسي
للبطولة البنك األهلي اليمين ممثله بالدكتور امحد
سنكر ومدير ومشرف البطولة امحد حسني .واللجنة املنظمة وكل قائمني
واملساهمني يف إجناح البطولة وتطورها عليها ألداره البنك األهلي .
معني بكري  -مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة
كابنت فريق الشباب والرياضة  :بطولة مميزة هلذا العام و أجواء رائعة
وروح رياضية سادت بني الفرق املتنافسة
بطولة عدن للشركات واملؤسسات للكرة اخلماسية اليت ينظمها احتاد
الكرة برعاية البنك األهلي اليمين كانت مميزة هذا العام
من حيث التنظيم وعدد الفرق  18فريق ألول مرة.واألجواء
الرائعة والروح الرياضية اليت سادت بني الفرق املتنافسة
لذلك أمتنى من مجيع املؤسسات أن تنظم ملثل هذي
البطوالت ويف اخلتام البد لنا من شكر كل من الراعي
الرمسي للبطولة البنك األهلي اليمين ممثلة مبديرها
العام الدكتور أمحد بن سنكر على دعمه املتواصل واألخ
أمحد حسني احلسين أمني عام احتاد كرة القدم بعدن على روعة التنظيم
ونسعى حالياً لإلعالن عن احتاد رياضي للشركات واملؤسسات ..
ً
الكابنت /نبيل مفلح  -العب نادي وحدة صنعاء واملنتخب الوطين سابقا – العب
فريق عرب البحار  :انبهرت مبستوى التنظيم الرائع من حكام وإعالميني
وقوانني انضباط والتزام ومستوى عالي من األخالق والود بني الالعبني
ألول مره أشارك يف بطولة كأس عدن الرمضانية
للمؤسسات والشركات بنسختها ال  ١٥ضمن فريق
شركة عرب البحار ولالمانه فقد انبهرت مبستوى
التنظيم الرائع من حكام وإعالميني وقوانني انضباط
والتزام ومستوى عالي من األخالق والود بني الالعبني
التقيت فيها بزمالئي السابقني جنوم املنتخبات الوطنية
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شرف حمفوظ وعمر البارك وبشخصيات كبريه مثل األستاذ
نعمان شاهر مدير عام الشباب والرياضة واألستاذ حممد حيدان
رئيس احتاد الكره بعدن شكرا لكل من ساهم يف إجناح هذه البطولة الرائعة
واخص بالذكر منهم مدير البطولة أمني عام احتاد الكره بعدن األستاذ
امحد احلسين ومشرف البطولة األستاذ امحد بن سنكر مدير عام البنك
األهلي وخبري كرة الصاالت .
عمر باصهيب  -عضو جلنه كره الصاالت باالحتاد العام لكره القدم
جناح إقامة البطولة واستمراريتها يدل على وجود عقليات كبرية وعني
ثاقبة لدا البنك األهلي اليمين
سعدت بالتواجد كمراقب يف هذه البطولة كوني عضو جلنة عليا
للكرة اخلماسية حيث كان ارتياحي كبري ملستوى التنظيم والتفاعل من
قبل اجلميع يف هذه البطولة اليت حافظ البنك األهلي
اليمين على تنظيمها للعام اخلامس عشر على التوالي
وان كان هناك شكر فيقدم للدكتور امحد بن سنكر
ربان هذه البطولة ومهندسها األخ امحد احلسين ومجيع
أعضاء اللجان .أود هنا أن اوكد بان جناح إقامة البطولة
واستمراريتها يدل على وجود عقليات كبرية وعني ثاقبة
لدا البنك األهلي اليمين كانت وراء مسرية جناحات
البطوالت اليت تنظمها للمؤسسات والشركات بعدن وكل أملنا أن تتوسع
مثل هذه البطوالت على مستوى اليمن بشكل عام واالستفادة من خربة
البنك األهلي اليمين الذي نشكر جهوده وبصماته اخلالدة .
متمنيا من اهلل التوفيق والنجاح للجنة املنظمة ولكل الفرق املشاركة
يف البطولة وانتشار اللعبة يف كل احملافظات .
حممد الصانع  -إداري فريق النفط
وفقته األيام للمشاركة يف هذه البطولة هو من جنى رصيدا ولقباً اكرب
اللتقائه واحتكاكه بالزمالء واألصدقاء األعزاء الرياضيني
قال بأن إحراز اللقب ليس اهلدف الوحيد يف هذه الفعالية  ،وإمنا
اهلدف األمسى واألكرب من ذلك هو التعرف على
أشخاص رائعني والعبني كبار وأمساء خالدة يف
تاريخ كرة القدم اليمنية وأضاف بان من وفقته األيام
للمشاركة يف هذه البطولة هو من جنى رصيدا ولقباً
اكرب اللتقائه واحتكاكه بالزمالء واألصدقاء األعزاء
الرياضيني وغريهم اليت مجعتهم هذه البطولة بعد
غياب طويل فهنيئا للجميع الف مربوك للمتأهلني

وحض أوفر للمغادرين  .كما عرب عن أمنياته باستمرار تنظيم
مثل هذه الفعاليات واألنشطة الرياضية بإشراك مجيع املرافق
احلكومية واخلاصة املتواجدة بعدن  .خمتماً حديثه بشكر البنك األهلي
اليمين الراعي الرمسي للبطولة شكر و للجهود الكبرية اليت يبذهلا ديناموا
البطوالت والفعاليات واألنشطة الرياضية يف عدن األستاذ /امحد احلسين
أمني عـام االحتاد اليمين ولكل اجلنود اجملهولني املساهمني يف إجناح
البطولة.
الكابنت هاني عبدالكريم – كابنت املنتخبات الوطنية العب بنادي الوحدة
واألمجل يف هذا املوسم هو تقيد أمساء أالعبني مع صورة شخصية هلم يف
بطاقة خاصة وإلزام الفرق املشاركة بالزى الرياضي األنيق
الشي اجلميل يف هده البطولة بنسختها اخلامس عشر متيزها بالتنظيم
اجليد هلا وتطورها امللحوظ عام بعد عام وإشراك فرق
جديدة يف هذا املوسم .
واألمجل يف هذا املوسم هو تقيد أمساء أالعبني مع
صورة شخصية هلم يف بطاقة خاصة وإلزام الفرق
املشاركة بالزى الرياضي األنيق واملعرب عن اجلهة
اليت ميثلها كل فريق  ،وان كان هناك شكر فيقدم
للدكتور امحد بن سنكر ربان هذه البطولة ومهندسها
األخ امحد احلسين ومجيع أعضاء اللجان .
سعيد عبدالكريم – كابنت املنتخبات الوطنية العب نادي الوحدة
بطولة كاس عدن من البطوالت احملبب إىل نفسي كثري ملا يتخللها من
تنظيم رائع وتطور ملحوظ وحضور متميز
يف البداية أحب أن أتقدم بالشكر ملهندس البطولة الكابنت امحد احلسين
ابو حسني والذي بذل جهودا طيبه يشكر عليها يشاهده
اجلميع بكل املباريات يتنقل بني أركان امللعب تارة
هنا وتارة هناك يسعى بكل طاقته برشاقة حلل كل
املشاكل اليت تعرتض سري املباريات  ،بطولة كاس
عدن من البطوالت احملبب إىل نفسي كثري ملا يتخللها
من تنظيم رائع وتطور ملحوظ وحضور متميز وكونها
وصلت بنجاح منقطع النظري إىل نسختها اخلامسة
عشر فان دل هذا على شي فإمنا يدل على حرص القائمني على تنظيم هذا
البطولة على خري ما يرام كما نود أن نتقدم بالشكر الكبري لراعي الرمسي
للبطولة البنك األهلي اليمين وممثله مبديرها العام الدكتور امحد بن
سنكر ملا يبذلوها من جهود يف إجناح البطولة واستمرارها عام بعد عام .

البنك األهلي اليمين يرعى مشاركة تضامن حضرموت يف
بطولة الفقيد علي حمسن املريسي

برئاسة رئيس النادي خالد علي باوزير وكل منتسيب النادي وأنصاره
قيادة البنك األهلي اليمين لدعمه ورعايته لفريق النادي واجلهود املبذولة
من قبل الدكتور امحد بن سنكر .
اجلدير بالذكر انه قبل تدشني بطولة الفقيد علي حمسن مريسي
تسلم أمني عام نادي التضامن الكابنت خالد يسلم بن سلوم الزي الرياضي
الذي خاض به الفريق مباريات البطولة وكذا طقماً أخر قام بتسليمه

تقديراً لرعاية البنك األهلي اليمين للفريق األول تضامن
حضرموت يكرم الدكتور بن سنكر مدير عام البنك االهلي اليمين
متابعات املشرفة الفنية

كرم جملس إدارة نادي تضامن حضرموت الرياضي
الثقايف االجتماعي الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام للبنك األهلي اليمين بدرع النادي تقديراً
وعرفاناً للرعاية الكرمية اليت حظي بها الفريق األول
لكرة القدم بالنادي األزرق يف مشاركته ببطولة الفقيد
علي حمسن مريسي الرمضانية يف نسختها الـ 25
وتسلم املدير العام للبنك األهلي اليمين درع النادي خالل استقباله
مدير فرع البنك باملكال األستاذ /سعيد عوض باعباد والذي عرب يف كلمه
مبكتبه بالعاصمة عدن األمني العام للنادي الكابنت خالد يسلم بن سلوم
له  :أن رعاية البنك األهلي اليمين بكل فروعه يف حمافظة حضرموت
ومساعد املشرف الرياضي أمين طالب بن طالب وحبضور األمني العام
لنادي التضامن هلذه البطولة واليت حتمل اسم علماً من أعالم الرياضية
الحتاد كرة القدم بعدن امحد حسني احلسين.
العربية واليمنية أبو الكباتن الفقيد علي حمسن مريسي  ،أمنا يأتي امتداداً
وعقب التكريم أكد الدكتور بن سنكر أن ما يقدمه البنك للرياضة
الهتمامات قيادة البنك ممثلة مبديرها العام د .امحد علي عمر بن سنكر
والرياضيني يعد واجباً وطنياً جتاه هذه الشرحية اهلامة من اجملتمع ,
وتأكيد حلرص تلك القيادة على دعم خمتلف األنشطة اجملتمعية ومنها
مشيداً باملشاركة اإلجيابية لنادي التضامن يف بطولة الفقيد علي حمسن
النشاط الرياضي مشرياً إىل مايقدمه البنك األهلي لألندية الرياضية
مريسي متمنيا التوفيق للنادي يف نشاطاته الرياضية.
واحتادات األلعاب من تسهيالت ودعم مؤكد بان النادي سيحظى باهتمام
من جانبه نقل أمني عام نادي التضامن حتايا جملس إدارة النادي
خاص يف االستحقاقات القادمة .

20

األهلي املصريف (أبريل /يونيو )2019

نواصل يف عددنا هذا ايراد بعض املصطلحات باللغة االجنليزية
وما يقابلها من معنى باللغة العربية .

الرقم املصطلحات بالعربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حميط (مسطح مائي)
ملخص
نظام براجمي أو حماسيب
نظام حكم (دولة)
تسويق
أعرف عميلك
خمتلف اخلدمات املصرفية
لوائح مصرفية
نظرة مستقبلية
مواصفات أو توصيفات

البقاء هلل

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل الزمالء األعزاء :
األخ  /عبداهلل عبده حسن النعمي
مدير فرع التواهي
وجلميع أخوته وأفراد أسرته
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
والده الفاضل عبده حسن النعمي

English Vocabularies

Ocean
Summary
System
Regime
Markting
Know Your Customer - KYC
Variety of Banking Services
Banks Rules
Outlook
Prticulars
األخ  /رياض حسن ربيع عبداهلل
املوظف املختص بتنظيم اعمال االرشيف واملخازن
وجلميع أخوته وأفراد أسرته
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
شقيقه كامل حسن ربيع عبداهلل
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمد موتاهم بواسع
رمحته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/

جملس اإلدارة واملدير العام للبنك
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إضائه تسويقية:

نظرية البقرة األرجوانية...

يروي الكاتب و رائد األعمال “سيث جودين” أنه أثناء قيادته
لسيارته يف رحلة ريفية مع زمالءه ،صادفتهم رؤية الكثري من
األبقار على مدار الطريق .األمر الذي جعلهم ال يستطيعون
التوقف عن احلديث عنها ،و لكن مع مرور الوقت َّ
قل حديثهم عن
األبقار تدرجيياً ،ألن بدت هلم األبقار شيء ممل بسبب التشابه
الشديد فيما بينهم و كثرتهم على طول الطريق.
حينها خطرت ببال “جودين” فكرة! و هي أن لو كانت بقرة
بنفسجية اللون بد ً
ال من اللون الذي اعتدنا عليه ألختلف األمر و
لعاد احلديث عن األبقار مرة أخرى ،ووافقه زمالءه يف ذلك األمر.
انتهت رحلتهم و لكن ظل األمر يدور يف رأس “جودين”.
إستنتج “جودين” من نظريته عن األبقار شيئاً يف بالغ
األهمية ،حيث أن هذه النظرية ال تنطبق على األبقار فحسب ،بل
ميكن تطبيقها يف التسويق أيضاً.
و يف تلك اللحظة ولدت نظرية ال  Purple cowالتسويقية ،و
مت توثيق هذه النظرية يف كتاب شهري أخرجه لنا “سيث جودين”
حيمل نفس االسم .
حيمل ذلك الكتاب بني طياته الكثري من املفاهيم اليت تثبت
النظرية و كيفية تطبيقها يف االسرتاجتيات التسويقية جللب
انتباه السوق والزبائن إليك وإىل ُمنتجك ،فقد حتتاج إىل أن
يالحظك اآلخرون و إىل أن تكون متمي ًزا ،لذلك جيب أن يكون
منتجك خمتلفا عن اآلخرين.
و من الشركات اليت حازت على اهتمام عمالئها من خالل
إتباعها هذا التكنيك:
 شركة  Doveمبنتج الصابون املعروفة به حيث كانالتميز مبنتج استهالكي مثل الصابون وسط املنافسني شبه
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مستحيل ،و لكن  Doveكسرت تلك القاعدة بفكرة عبقرية،
فجعلوا من منتجهم منتج يستهدف فقط السيدات يف الوقت الذي
كان فيه املنتج عام و ليس له ختصيص بأي شكل من األشكال.
فانطلقت  Doveبتلك الفكرة و ظلت تربز كيف أن منتجهم
يهتم بنعومة بشرة السيدات و كيف أنه حيتوي على مكونات
خمتلفة توفر للسيدات احلفاظ على بشرتهم و تعطيهم أزكى
الروائح.
ً
و بهذه الفكرة اليت تبدو صغرية جدا شقت طريقها لقمة
النجاح.
ً
أيضا شركة  Herman miller aeronالرائدة يف صناعةاألثاث املكتيب و اليت قررت أن متنح كراسي املكتب شيئاً إضافيا
بسعر قد رأت أنه مناسب يف هذه الفرتة ،قررت الشركة إضافة
العجالت و امليزات املتعارف عليها حالياً يف كراسي املكاتب مثل
االحنناء للخلف و ارتفاع و اخنفاض الكرسي يف الوقت الذي كان
األمر فقط مقتصراً على الكراسي الثابتة و قدرت الشركة تلك
التحفة الفنية مببلغ  750دوالر أمريكي و الذي كان يف عام 1994
ليس باملبلغ اهلني لدفعه يف قطعة أثاث مكتيب فكان من املتوقع
أن تفشل هذه احلملة حينها و لكن عكس التوقعات هو ما حدث و
الدليل أنك جتلس على كرسي مشابه حالياً حتى و لو كان ليس
من نفس الشركة.
إذا فكونك خمتلف عن منافسيك يف السوق جيعلك مميزاً
وعرضة لفت األنظار ،فلما ال تصبح أنت ال .Purple cow
بكل احلب وأطيب األمنيات
نزف أمجل التهاني
للزمالء والزميالت األعزاء
األخت /فتحية عبدالقادر عزعزي
رئيسه قسم املركز املالي
مبناسبة زواجها امليمون على
الشاب اخللوق
همدان علي قائد حممد
تهانينا وألف مربوك
كما نبارك
لألخ /حممد العمودي
رئيس نقابه فرع املكال
مبناسبة عقد قرانه
تهانينا وألف مربوك

افقياً -:

1
 -1من أوعية االدخار البنكي .
2
 -2مصدر – إختالسات .
3
 -3يعطف – صوت األسد .
4
 -4سقاية أرض – عليل – حرف عطف .
 -5والد سيدنا أبراهيم (عليه السالم) نفق أو ممر حتت األرض (مبعثرة)5 .
 -6سهل أو بيسط – مؤدي (م) .
6
 -7فالحة أرض .
7
 -8يطبع والديه (م) – فحوى .
8
 -9علو (م) – عني األبرة .
9
َّ -10
سلم أو مصعد – قلل من شأن اآلخر .
10

3 2 1

رأسياً -:
 -1من الدواب – من احلبوب (مبعثرة) .
 -2بلد عربي – واحات ريفية خضراء .
 -3قهر أو قلة نوم – مرض النسيان لدى كبار السن .
 -4ال مناص منه – خميف جداً – تربيع العدد (م) .
 -5مكبس – شره .
 -6منارق – دفع املاء أو البنزين .
 -7واجب ديين – قرب (م) .
 -8يعرتف  -حرف االدغام الكامل (م) – أخو الزوج (م) .
 -9حرف اجنليزي (م) – أثقال أو مقادير (مبعثرة) .
 -10توكيل  -عبيد (م) .
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

إعداد :أبو سامر
10 9 8 7 6 5 4

حل العدد السابق

م ر ك ز م ا ل ي
ا
ا سم ر
ا سر ا ر
ر ا ي هـ ك و ر ا ل
ق م م
ب ر ق هـ ي
و ا ف ر
ا
ر
ن
ق ر و
م
ا
ا ا س ن ا و ر س
قسم
صي ا م
ر ني ن
ر م ا و ا
قي ر ب ن م ر
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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