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الثالثاء -  ١١ اأغ�سط�س 2٠2٠ م- املوافق 2١ ذو احلجة ١٤٤١ هـ

األمناء / متابعات :
أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب 
يف التعاقد مــع األرجنتيني باولو ديباال، نجم 

يوفنتوس، بداية من املوسم الجديد.
ميدياســت"  "ســبورت  شــبكة  وذكرت 
اإليطاليــة، أن ريال مدريد بعــد إقصائه من 
بطولــة دوري أبطال أوروبا أمام مانشســر 
ســيتي، بدأ العمل والتخطيط من أجل املوسم 

املقبل.
وأشــارت إىل أن ريال مدريــد أبلغ بالفعل 
يوفنتــوس برغبته يف ضم ديبــاال يف فرة 
االنتقــاالت الصيفيــة، موضحــة أن املليك 
ســيحاول إمتام الصفقة إذا كانت يف متناول 

اليد.
ُيدخل إيســكو  ونوهت بأن ريال مدريد قد 
أو تــوين كروس يف الصفقة مــن أجل إقناع 
يوفنتوس، خاصة يف ظل إعجاب أندريا بريلو 

املدير الفني الجديد لليويف بالالعب اإلسباين.
وختمت الشبكة بأن العرض األبيض قد يصل 

إىل 100 مليون يورو .

األمناء / متابعات :
حذر اتحاد األطباء يف أملانيا من عودة 
الجامهــري إىل مالعب كــرة القدم يف 

الدوري األملاين.
ويف ترصيحــات لصحيفــة "نويه 
قالت  األملانية،  تسايتونج"  اوسنابروكر 
سوزانه يونا، رئيسة مجلس إدارة االتحاد 
إن " خطر العدوى الجامعية ســيكون 

حقيقيا، وإذا ساء الحظ، سيجلس نارش 
وعندئذ  الجامهري،  بــن  للعدوى  فائق 
سينترش الفريوس كالنار يف الهشيم".

وزراء  يعتزم  التي  املشــاورات  وقبل 
األملانية إجراءها  الواليــات  الصحة يف 
بشــأن عــودة جزئيــة للجامهري إىل 
الحفاظ عىل  القدم مع  اســتادات كرة 
أكدت  الحاميــة من كورونــا،  رشوط 

الطبيبــة املرشفة عىل قســم النظافة 
هو  "هذا  قائلــة:  شــكوكها  الصحية 
الــيء الصعب يف كوفيــد 19، فمن 
املمكن أن يكون هناك شخص ال يعاين 
أية أعراض عىل اإلطــالق، وبالرغم من 
بالفريوســات،  مليئا  حلقه  يكون  ذلك 
وعند يتــم الصيــاح أو الهتاف، ميكن 

انتشارها برسعة الربق".

-         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 ونســختن 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.
-          فرة رسيان العطــاء )90( يوما اعتبارا من 

يوم فتح املظاريف.
-         يجــب تقديــم العطــاءات إىل اإلدارة العامة 

لجنة  )ســكرتري  واملناقصات  واملشــريات  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 للراغبن املشاركة يف هذه املناقصة االطالع 
عىل وثائق املناقصة قبل رشائهــا خالل أوقات الدوام 
الرسمي للفرة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة 
)35( يوما من تاريخ نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة 

موقعنا الرسمي عرب الربيد اإللكروين:

)www.portofaden.net( 

ريال مدريد يطلب ديباال من يوفنتو�س

ر�أي طبي يحبط �آمال عودة �جلماهري يف �أملانيا ..

�إعالن �ملناق�سة رقم )1( ل�سنة 2020م

األمناء / متابعات :
كشفت تقارير إسبانية، اليوم 
اإلثنــن، عــن تفاصيل عرض 
مع  للتعاقد  اإليطايل  يوفنتوس 
الفرنيس زين الدين زيدان مدرب 

فريق ريال مدريد اإلسباين.
وعرضــت إدارة يوفنتــوس 
الفنية  القيادة  زيدان تويل  عىل 
لإليطايل  خلفــا  األول  للفريق 
متت  الذي  ســاري  ماوريسيو 

إقالته من تدريب اليويف.
“ديفنســا  لصحيفة  ووفقا 
هناك  أن  اإلســبانية  سنرال” 
يوفنتوس  نادي  يف  وســطاء 
عرضوا عىل زيدان تويل القيادة 
للفريق قبــل اإلعالن عن تعين 

أندريا بريلو يف قيادة الفريق.

عن  أعلن  قد  يوفنتوس  وكان 
اســتقدام نجمه السابق أندريا 
بريلو لتويل قيادة الفريق األول 
بعد إقالة اإليطايل ماوريســيو 

ساري.
أن  ذاتها  الصحيفة  وتشــري 
يوفنتوس عرض عىل زيدان 15 
الواحد  املوسم  يف  يورو  مليون 
لتدريب الفريق قبل تعين بريلو 

إال أن املدرب الفرنيس رفض.
وأضافت أنه رغم هذا العرض 
املغــري الــذي قدمــه النادي 
اإليطايل لزيــن الدين زيدان إال 
أن املدرب رفض بســبب رغبته 
يف استكامل املشوار مع النادي 

املليك.

زيد�ن يرف�س تدريب يوفنتو�س 
مقابل 15 مليون يورو ..

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 

 اإلدارة العامة للمخازن واملشتريات واملناقصات - سكرتير جلنة املناقصات
 تلفون: 967200168+ تلفاكس: 967201541+


