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الثالثاء -  ٢8 يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق 6 ذو احلجة ١٤٤١ هـ

األمناء / متابعات :
أعلنــت مجلــة "فرانــس فوتبول" 
لن  أنها  االثنني،  أمس  يوم  الفرنســية، 
متنح الكرة الذهبية ألي العب هذا العام، 
بسبب الظروف االستثنائية التي تعيشها 
كرة القدم يف أنحــاء العامل، وإيقافها 

لفرتة بسبب وباء كورونا.
وأضافت املجلة عرب موقعها الرسمي، 
أن الجائزة لن ُتعطى ألي العب، ألول مرة 
منذ انطالقها عام 1956، بســبب عدم 
وجود "رشوط عادلة كافية" لتقدميها.

جدير بالذكــر أن ليونيل مييس، نجم 
بالكرة  تــوج  من  آخر  هو  برشــلونة، 
الذهبيــة العام املــايض، بعدما تفوق 
ليفربول،  دايك مدافع  عىل فريجيل فان 
وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

األرجنتيني  "الربغــوث"  وميتلــك 
الرقم القيــايس، يف عدد مرات التتويج 
كريستيانو  خلفه  ويأيت   ،)6( بالجائزة 

رونالدو )5(.

األمناء / متابعات :
الفني  املديــر  ســيتني  كييك  تلقى 
لربشــلونة، رضبة موجعة قبل املباراة 
املرتقبــة أمام نابــويل، يف إياب مثن 

نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفــة "ماركا"، أن رونالد 
إلصابة  تعرض  برشلونة،  مدافع  أراخو 
بالتــواء يف الكاحــل األميــن، خالل 
مشــاركته يف مبــاراة الرديــف أمام 

الرتقي  نهايئ تصفيات  ســاباديل، يف 
لدوري الدرجة الثانية.

وأضافت أن مشــاركة أراخو يف لقاء 
نابويل، محل شــك، مشرية إىل أن ذلك 
خاصة  صعب،  موقف  يف  سيتني  يضع 
وأن جريارد بيكيه سيكون املدافع الوحيد 

الجاهز بنسبة %100.
ولفتــت الصحيفــة إىل أن صامويل 
أومتيتي لن يشــارك يف مباراة نابويل، 

بعض  من  يتعاىف  لينجليت  كليمنت  أما 
الفخــذ، باإلضافة إىل  االنزعاجات يف 
فيدال  مثــل  األخرى  الغيابــات  بعض 

وبوسكيتس لرتاكم البطاقات.
يذكر أن برشــلونة تعادل يف مباراة 
ســان  ملعب  عىل  أقيمت  التي  الذهاب 
باولو بنتيجة )1-1(، ويستعد الفريقان 
ملوقعــة اإلياب يف الكامــب نو، يف 8 

أغسطس املقبل.

-         لرشاء واســتالم وثائــق املناقصة نظري مبلغ 
وقدره )20,000( ريال ميني ال يرد.

-         آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم الثالثاء املوافق: 
1 سبتمرب 2020م.

-   يقــدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف 
مغلق ومختوم بالشــمع األحمر إىل عنوان املؤسسة 
املحددة أعاله ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع ورقم 
عملية الرشاء واســم مقدم العطاء، ويف طيه الوثائق 

التالية:
1-  ضامن بنيك غري مــرشوط وغري قابل لإللغاء، 
بنفس منــوذج الصيغة املحــددة يف وثائق املناقصة 
من القيمة الســنوية للعطاء مببلــغ مقطوع وقدره  
1,000,000 ريال ميني )مليون ريال ميني( صالح ملدة 
)120 يوما( من تاريخ فتح املظاريف أو شــيك مقبول 
الدفع صادر مــن بنك معتمد من قبــل البنك املركزي 

اليمني أو ضامن نقدي.

2-    صورة من شــهادة رضيبة املبيعات ســارية 
املفعول + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

3-    صورة من البطاقة التأمينية ســارية املفعول + 
البطاقة الزكوية سارية املفعول.

4-    صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.
5-    صورة من السجل التجاري ساري املفعول .

6-    االلتزام بتعبئة كشــف باملواد واملعدات املطلوب 
توفريها خالل الشهر.

7-    االلتزام بتوفري بطائق األصل غري املنتهية.
-   تســتثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات 
والبطاقات املشــار إليها آنفا ويكتفي بتقديم الوثائق 
القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها 

تلك الرشكات.
-          فرتة رسيان العطــاء )90( يوما اعتبارا من 

يوم فتح املظاريف.
-         يجــب تقديــم العطــاءات إىل اإلدارة العامة 

لجنة  )ســكرتري  واملناقصات  واملشــرتيات  للمخازن 
املناقصات(.

-   آخر موعد الســتالم العطــاءات وفتح املظاريف 
هو الســاعة )11:00 صباحا( من يوم األحد املوافق: 6 
سبتمرب 2020م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا 

املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
-    ســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة )يف قاعة 
التســويق واإلعالم بحضور أصحاب العطاءات أو من 

ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.
-   ميكن للراغبني املشاركة يف هذه املناقصة االطالع 
عىل وثائق املناقصة قبل رشائهــا خالل أوقات الدوام 
الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة 
)35( يوما من تاريخ نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة 

موقعنا الرسمي عرب الربيد اإللكرتوين:

)www.portofaden.net( 

حجب الكرة الذهبية لأول مرة يف التاريخ

ورطة دفاعية لرب�شلونة قبل لقاء نابويل

اإعالن املناق�شة رقم )1( ل�شنة 2020م

األمناء / متابعات :
يوسف  الجزائري  النجم  دخل 
عطال الــذي يلعب يف صفوف 
دائرة  الفرنيس ضمــن  نيــس 
خالل  مدريد  ريــال  اهتاممات 
فــرتة االنتقــاالت الصيفيــة 
ملا ذكرته  الحالية، وذلك وفقــًا 
يبوريتفو  مونــدو  صحيفــة 
نقاًل عــن مصادر  اإلســبانية 

فرنسية.
 13 عطال  يوســف  وخاض 
مبــاراة يف الــدوري الفرنيس 
هذا املوسم، سجل خاللها هدف 
وحيد وصنــع هدفني، وتعرض 
منتصف  يف  خطــرية  إلصابة 
املوسم أبعدته لفرتة طويلة عن 

املالعب.
يف  الصحيفــة  وأوضحــت 
تقريرها أن ريــال مدريد مهتم 
بالتعاقد مع يوسف عطال الذي 
السوقية 20 مليون  تبلغ قيمته 

بيع  نيس يف  ولن ميانع  يورو، 
وصل  حال  يف  الجزائري  نجمه 

عرض مشابه لهذه القيمة.
يوســف  أن  التقرير  وأضاف 
عطال يحظــى بإعجاب املدرب 
زيدان  الديــن  زين  الفرنــيس 
الــذي يبحث عن بديــل ألفارو 
باير  إىل  املعــار  أودريــوزوال 
ليفركــوزن كونه غــري مقتنع 
بقــدرات الالعب، وذلك من أجل 
مســاعدة داين كارفاخال الذي 
عــاىن يف النصــف الثاين من 
املوسم بســبب تراكم املباريات 

بدون راحة.
ويلعــب يوســف عطال يف 
الدفاعية  املراكــز  مــن  العديد 
والهجوميــة، حيــث أن مركزه 
األمين،  الظهري  األســايس هو 
لكنه يلعب أيضــًا كجناح أمين 
يف خط الوسط أو حتى كجناح 

أيرس إن كان هناك حاجة لذلك.

اجلزائري يو�شف عطال على رادار ريال مدريد
رياضة

تعلن مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1( لســنة 2020م، 
واخلاصة بخدمات التنظيف يف إدارات مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ) ميناء عدن ( متويل ذاتي.

فعلى الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرســمي إلى العنوان التالي: 
مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( - املركز الرئيسي ، بجانب فندق الهالل - م/ التواهي - محافظة عدن 
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