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املكال / خاص :
تّوج نادي التضامن بكأس  صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
لــدوري أندية املكال يف كرة القدم، الذي نظمته القيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبحافظــة حرضموت بالتعاون مع اتحاد اللعبة بســاحل حرضموت، 
وبرعاية كرمية من الرئيــس القائد عيدروس بن قاســم الُزبيدي، احتفاء بيوم 

االستقالل الوطني 30 من نوفمرب، ووفاء وتكرميا ليوم الشهيد اإلمارايت.
متّكن التضامن من الفوز عىل منافســه التقليدي، نادي شعب حرضموت، يف 

املباراة الختامية من الدوري، التي أقيمت  مبلعب الفقيد بارادم ، بهدف دون رد .
وبدأ العرس الكروي ، الذي شــهده الدكتور محمد جعفر بن الشــيخ أبوبكر، 
رئيس القيادة املحلية باملحافظة، ونائبه األســتاذ سامل أحمد بن دغار، ودرويش 
عبدالله سويد، رئيس اتحاد الكرة بالساحل، ومهدي سعيد املحمدي، رئيس القيادة 
املحلية مبديرية املكال، وعدد من أعضــاء الجمعية الوطنية والقيادتني املحليتني 
باملحافظة ومديرية املكال، بعزف للفرقة النحاســية والنشيد الوطني الجنويب ، 
ثم وقفة حداد عىل أرواح شــهداء اإلمارات، تكرميا ووفاء ملا قدموه لشعبنا من 

تضحيات، أدت إىل تحريره من اإلرهاب والغزو الحويث.
 بعــد ذلك انطلقت أحــداث املهرجان  الكروي، عىل أنغــام واهازيج جامهري 
الفريقني، التي امتألت بها مدرجات امللعب وهي ترفع صور صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد، وأعالم الناديني، ودولتي الجنوب واإلمارات.
ويف ختام العرس الكروي قامت القيادة املحلية للمجلس، واتحاد الكرة بساحل 
حرضمــوت بتكريم فريق التضامن بكأس البطولــة، وجائزة مالية، مبلغ مليون 
ريال، وحصل نادي الشــعب عىل كأس الوصيف، ومبلغ نصف مليون ريال، فيام 

حصل ناديا املكال، ووحدة املكال، عىل مائتي ألف ريال لكل منهام .
 كذلك جرى تكريم عدد من قدامى الرياضيني، مببالغ مالية وشهادات تقديرية، 
فكرم العب نادي التضامن، عبدالله ســامل باجبل، ومن نادي شعب حرضموت، 
الكابنت احمد محمد معنوز، ومن نادي املكال، الكابنت عمر عيل سويد، ومن نادي 

الوحدة أول رئيس للنادي، الكابنت عمر سامل دعكيك .

الت�شامن يتّوج ببطولة ال�شيخ حممد بن زايد 
لأندية املكال ..

رياضة

لودر  /عارف أحمد :
افتتحت عىل ملعــب قرية إمصلعاء 
لودر محافظة  دثينة مبديرية  مبنطقة 
أبني منافسات بطولة دوري  30 نوفمرب 
الداخلية للفرق الشعبية والتي   الكروي 
ينظمهــا فريق قلعــة دثينة الريايض 
بدعم من الشخصية الرياضية الداعمة 
ريــاض الربيزي احتفــاء بالذكرى آل 
 6 مبشاركة  وتقام  االستقالل  لعيد   53
فرق شــعبية من منطقة دثينة سميت 
بأسامء سته أندية جنوبية تم توزيعها 
إىل مجموعتني ضمت األوىل ) الوحدة 
-- التــالل -شمســان (  ، فيام ضمت 
الثانية  )امليناء - حســان -الشــعلة ( 
تلعب بنظام الكل مع الكل من دور عىل 

والثاين  األول  يصعد  أن 
من كال املجموعتني إىل 
يقام  الذي  األربعة  دور 
لتحديد  املقص  بطريقة 

البطل. 
املباراة  يف  والتقــى 
فريقــي  االفتتاحيــة 
ضمن  والتالل  شمسان 
األوىل  املجموعــة 
ملصلحــة  وانتهــت 
دون  بهدف  شمســان 

مقابل. 
ويف املبــاراة  الثانية 

التــي أقيمت أمس وجمعــت فريقي 
الشعلة وامليناء ضمن املجموعة  الثانية 

، حيث متكن الشعلة من الظفر بنقاط 
اللقاء بعد فوزه بهدفني مقابل هدف.

فوزان يف افتتاح بطولة 30 نوفمرب الكروية يف دثينة لودر

الغيضة / مختار باداس :
يف العــرس الكروي البهيج " نهايئ 
الذي  التصنيفي"   أنديه املهــرة  دوري 
االستقالل  لعيد  الذكرى 53   تزامن مع 
فريق  تّوج  نوفمرب،   30 املجيد  الوطني 
الدوري  لــكأس  بطاًل  ضبــوت  نادي 
التصنيفي ألنديــة محافظة املهرة إثر 
القــادم من مديرية  فوزه عىل نظرية 
بهدف  الساحل  نادي  فريق  ســيحوت 
دون مقابل يف لقاء النهايئ الذي  عىل 

ملعب مخبال بالغيضة.
الشوط األول كان حذرا من الجانبني 
ومل نالحــظ هجامت ولعــب مفتوح 
، وطبيعــة املباريــات النهائية مل تأِت 

مبســتوى طموحات الجامهري نتيجة 
للضغــط الجامهريي عــىل الالعبني 
ومؤثرات أخرى، وخالل فرتات شــوط 
املبــاراة االول الهجامت، حتى الدقيقة 
40 تقدم ضبوت برأســية نارص مسلم 

محرزًا هدفه األول .
نســتطيع  الثــاين  الشــوط  ويف 
القول أنه شــوط الساحل الذي سيطر 
مندفعًا  اللعب  واستحوذ عىل مجريات 
مكثفه  بهجامت  ضبوت  مرمى  صوب 
مل يوفــق من خاللها يف هز الشــباك 
ضبوت  اعتمد  املقابل  ويف   ، الضبوتية 
عىل الهجامت املرتــدة ، وكام يقولون 
الكــرة أهــداف ونارص مبــارك يقود 

للدوري  الغالية  بالكاس  للفوز  ضبوت 
التصنيفي األندية املهرة 2020م.

الضيوف  قام  اللقــاء  نهاية  وعقب 
بتكريم الحكام ماليا ،وافضل العب يف 
الدوري،  وهداف  باحىل،  احمد  الدوري 
وأفضل حارس مرمى يف الدوري باسم 
حسن الدقيل، وتكريم اإلعالمي الدويل 
مختار بــاداس لحصوله عىل البطاقة 
الدولية لإلعــالم الريايض الصادرة من 
االتحاد الــدويل كأول صحفي ريايض 
من املهــرة يحصل البطاقــة الدولية، 
وتسليم كاس البطل ومبلغ مليون ريال 
وكاس والوصيف ومبلغ خمسامئة الف 

ريال.

�شبوت بطال لكا�س الدوري الت�شنيفي باملهرة 2020م

تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن عن رغبتها يف إنزال 
املناقصــة العامة رقم )6( لعام 2020م, للمرة الثانية والخاصة بتوريد )300( 
أسطوانة إطفاء مع قطع الغيار التابعة لها ملؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية 

- ميناء عدن.
والتي يتم متويلها من املصدر: ذايت

فعىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل 
أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل: مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية 
)ميناء عــدن( - املركز الرئييس - بجانب فندق الهالل - م التواهي - محافظة 
عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات - مدير إدارة املناقصات 

تلفون:  967200168+ - تلفاكس: 967201541+
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )10,000( الف ريال ميني 

ال يرد.
آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم: األربعاء املوافق: 2020/12/23م.

يقدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشــمع 
األحمر إىل عنوان املؤسســة املحدد أعاله ومكتوب عليه أسم الجهة واملرشوع 

ورقم املناقصة وأسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:-
1- ضــامن بنيك غري مرشوط وغري قابل لإللغــاء بنفس منوذج الصيغة 
املحددة يف وثائق املناقصة )مببلغ مقطوع وقدره 340 دوالر امرييك( صالح 
ملدة )120 يومًا( من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع صادر من بنك 

معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
2- صورة من البطاقة الرضيبية ســارية املفعول + صــورة من البطاقة 

الزكوية سارية املفعول.

3- صورة من شــهادة مزاولة املهنة ســارية املفعول + صورة من السجل 
التجاري ساري املفعول.

4- صورة من شهادة الرضيبة عىل املبيعات.
5- صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول.

6- توفري عينات ذات جودة عالية.
7- يجب أن تكون كل البطائق املذكورة أعاله سارية املفعول )وغري منتهية(.
تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار اليها آنفا 
ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها 

تلك الرشكات.
- فرتة رسيان العطاء )90( يومًا اعتبارًا من يوم فتح املظاريف.

- يجب تقديم العطاءات إىل مدير إدارة املناقصات.
- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة )11:00( صباحًا 

من يوم: األحد املوافق: 2020/12/27م.
ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة 

إىل أصحابها.
- سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة )يف القاعة الكربى للتسويق واإلعالم 

بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.
- ميكن للراغبني املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة 
قبــل رشائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفرتة املســموح بها لبيع وثائق 
املناقصــة ملدة )25( يوم من تاريخ نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا 

االلكرتوين:
www.portofaden.net

اإعالن مناق�شة عامة رقم )6( لعام 2020م للمرة الثانية


