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خنفر يتجاوز ال�سد يف افتتاح بطولة ال�شهيد بالليل الرهوي الكروية للأندية

األمناء  /أبني  /عارف علوان :

انطلقت عىل ملعب الســد مبنطقة
باتيــس مبديرية خنفــر محافظة أبني
بطولة الشهيد بالليل شيخ بالليل الرهوي
لكرة القدم لألندية يف نســختها الرابعة
والتــي ينظمهــا ناديا الســد والتعاون
برعاية محافظ أبني اللواء أبوبكر حسني
سامل وبدعم من رشكة اإلسمنت بباتيس
ورجل األعامل والشــخصية االجتامعية
الشــيخ /شــيخ بالليل الرهوي وتحت
إرشاف فرع اتحاد الكرة ومكتب الشباب
والرياضة باملحافظة مبشــاركة  16نادي ًا
من محافظات أبني ولحج والضالع والتي
تتنافس بنظام خروج املغلوب من مرتني
ذهاب ًا وإياب ًا.
اللقاء االفتتاحــي الذي جمع فريقي
خنفر من جعار والسد من باتيس والذي
تزين بحضور جامهــري كبري افرتش

جنبات امللعب والــذي انتهى بفوز خنفر
بهدف وحيد ســجل يف الشــوط الثاين
ليخطو به خطــوة أوىل نحو بلوغ الدور
الثاين.
وقد بدأت املباراة يف شــوطها األول
بهدوء نسبي تقاسم من خالله الفريقان
االستحواذ والســيطرة وضياع عدد من
الفرص لتنتهي أحداثه بالتعادل السلبي.
ويف الشوط الثاين ارتفع نسق األداء
يف ظل محــاوالت متبادلة من الفريقني
لنيل األســبقية ،ليســتمر اللعب سجا ًال
من الجانبني حتى د 61/والتي شــهدت
تسجيل خنفر هدف الفوز واملباراة الوحيد
عرب مهاجمه املتألــق دامئا أحمد باعراك
مســتفيد ًا من خطأ من حــارس املرمى،
حيث ظلت النتيجة عىل ما هي عليه رغم
محاوالت صاحب األرض الســد للتعديل
لكن دون فائدة ،ليطلــق الحكم باعامر
صافرته معلنــا نهاية املبــاراة وانتهاء

الجولة األوىل بفوز خنفر يف انتظار ما
ستسفر عنه جولة اإلياب والتي ستحدد
من صاحــب األحقية يف قطــع بطاقة
العبور األوىل إىل محطة الدور القادم.
أدار املبــاراة عامر باعامــر وميعاد
ســامل وصالح العطوي وعاطف سامل
رابع ًا .ونقلت عرب اإلذاعة الداخلية للملعب
بصوت عندليب التعليق الريايض يف أبني
نارص محسن العطوي.
نال العب خنفر أحمد وصاحب هدف
املباراة الوحيد أحمد باعراك جائزة أفضل
العب يف املباراة.
إدارة نادي الدرجــاج ممثلة برئيس
النادي فضل محمد الحيدري قامت خالل
وبني اســراحة شــوطي اللقاء بإهداء
رئييس ناديي السد والتعاون فاروق عبيد
ومحمــد عبد العزيــز املنظمني للبطولة
درعني (ترســن) تقدي ًرا لدورهام يف
تفعيل النشاط الريايض.
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املنتخب الأوملبي يوا�صل مع�سكره الداخلي يف املكال

املكال /األمناء /خاص :

يواصــل املنتخب األوملبي الوطني لكرة القدم معســكره الداخيل املقام حال ًيا
مبدينة املكال بقيادة املدرب الوطني سامي نعاش استعداد ًا لتصفيات آسيا املؤهلة
ألوملبياد طوكيو ٢٠٢٠م.
ويخوض الالعبون البالغ عددهم حاليا  50الع ًبا تدريبات صباحية ومســائية
بهدف اختيار أفضل العنارص لقامئة املنتخب.
ووفقا للمنســق اإلعالمي للمنتخب محمد الشومي فإن املرحلة الحالية تتمثل
يف استمرار استقدام واستبعاد مجموعات جديدة من الالعبني الختبارهم ومعرفة
مدى كفاءتهم بهدف اختيار أفضلهم بســبب عدم وجود دوري محيل منذ ٢٠١٥م
نتيجة الظروف التي متر بها البالد.
وأشار إىل أن مجموعة جديدة من الالعبني قادمني من عدة محافظات إضافة
إىل العبني من املنتخب الوطني األول تحت ســن  ٢٣التحقوا مبعســكر املنتخب
األوملبــي باملكال خالل اليومني املاضيني ،فيام تم اســتبعاد مجموعة أخرى ممن
خضعوا الختبارات فنية ،ورأى الجهاز الفني عدم الحاجة إليهم حيث يجري الرتكيز
عىل اختيار الالعبني ذوي البنية الجسامنية القوية واملهارات الفردية.
جديــر بالذكر أن قرعة تصفيــات أوملبياد طوكيــو ٢٠٢٠م وضعت منتخبنا
يف املجموعة الثالثة إىل جانب كل من إيران والعراق وتركامنســتان وتستضيف
منافساتها العاصمة اإليرانية طهران خالل الفرتة من  ٢٣ـ  ٢٧مارس القادم.

إعالن املناقصة رقم ( )2لسنة 2019م
تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (ميناء عدن) عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم ( )2لسنة 2019م ،واخلاصة بخدمات
النظافة يف إدارات املؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( ميناء عدن ) متويل ذاتي.
فعىل الراغبني املشــاركة يف هــذه املناقصة التقــدم بطلباتهم الخطية
خالل أوقات الدوام الرســمي إىل العنوان التايل :مؤسسة موانئ خليج عدن
اليمنية (ميناء عدن) – املركــز الرئييس – بجانب فندق الهالل – م /التواهي
– محافظة عدن /اإلدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات – سكرتري
لجنة املناقصات – تلفون + 9672200168 :تلفاكس+ 9672201541 :
ـ لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره ( )20,000ريال ميني
ال يرد.
ـ آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم :الخميس املوافق 7 :مارس 2019م.
ـ يقدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع
األحمر إىل عنوان املؤسسة املحدد أعاله ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع
ورقم عملية الرشاء ،واسم مقدم العطاء ،ويف طيه الوثائق التالية:
 .1ضامن بنيك غــر مرشوط وغري قابل لإللغــاء ،بنفس منوذج
الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة من القيمة السنوية للعطاء مببلغ مقطوع
وقدره ( )720,000ريال ميني (ســبعامئة وعرشون ألف ريال) ،صالح ملدة
يومــا) من تاريخ فتح املظاريف أو شــيك مقبول الدفع صادر من بنك
(ً 120
معتمد من قبل البنك املركزي اليمني أو ضامن نقدي.
 .2صورة من شــهادة رضيبة املبيعات ســارية املفعول  +البطاقة
الرضيبية سارية املفعول.
 .3صورة من البطاقة التأمينية ســارية املفعول  +البطاقة الزكوية
سارية املفعول.

الشهر.

 .4صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.
 .5صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
 .6االلتزام بتعبئة كشــف باملواد واملعــدات املطلوب توفريها خالل

 .7االلتزام بتوفري بطائق األصل غري منتهية.
ـ تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها
آنفا ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي
إليها تلك الرشكات.
اعتبارا من يوم فتح املظاريف.
يوما
ـ فرتة رسيان العطاء (ً )90
ً
ـ يجب تقديم العطاءات إىل اإلدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات
(سكرتري لجنة املناقصات) .
ـ آخر موعد الســتالم العطــاءات وفتح املظاريف هو الســاعة (11:00
صباحا) من يوم :االثنــن املوافق 2019 /3 /11م ،ولن تقبل العطاءات التي
ً
ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
ـ سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة (يف قاعة التسويق واإلعالم بحضور
أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم).
ـ ميكــن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطــاع عىل وثائق
املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفرتة املسموح بها لبيع
وثائــق املناقصة ملدة ( )26يوم ًا من تاريخ نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة
موقعنا عرب الربيد اإللكرتوين) www.portofaden.net ( :

