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رياضة

األمناء / متابعات :

صحفي  تقرير  كشف 
االثنني،  أمــس  إيطايل، 
كريستيانو  الربتغايل  أن 
يوفنتوس،  نجم  رونالدو 
متهــم بانتهــاك قواعد 

مكافحة غسيل األموال.
»توتو  موقــع  وقال 
عن  نقــًا  مريكاتــو«، 
 ،La Verità صحيفــة 
إن ماســيمليانو أليجري 
الجديد  الفنــي  املديــر 
ليوفنتــوس، ليــس هو 
بانتهاك  املتهــم  الوحيد 
غســيل  مكافحة  قواعد 

األموال.
الصحيفة  وأضافــت 
أن كريســتيانو رونالدو 
ضمــن املتهمني بانتهاك 
غســيل  مكافحة  قواعد 

األموال.
النجــم  أن  وتابعــت 

الربتغايل قام بـ 3 عمليات سحب نقدي، مبجموع 220 
ألف يــورو يف الفرتة بني ديســمرب/كانون أول 2020 

وفرباير/شباط 2021.
وكان أليجري قد وجهت له هذه التهم يف الساعات 
املاضية، قبل أن يرد يف بيان رســمي، مساء األحد، أنه 

غري مرتبط بأي نشاط غري قانوين.
وقال أليجري »باإلشارة إىل األخبار التي نرشت عني، 
أعلن أنني ليس يل عاقة بأي نشاط غري قانوين، وبأي 

انتهاك ملكافحة غسيل األموال«.
وربطت تقاريــر صحفية، رونالــدو باالنتقال إىل 
باريس ســان جريمان، رغم أن عقده مع اليويف ينتهي 

يف صيف 2022.

تهمة جديدة تالحق رونالدو يف �إيطاليا

األمناء / متابعات :
 

أعلن منتخــب إنجلرتا، أمس االثنني، أن بن وايــت، مدافع برايتون أند 
هوف ألبيون، سيحل محل ترينت ألكســندر-أرنولد يف التشكيلة النهائية 

املؤلفة من 26 العبا، لخوض نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم.
وانسحب ألكسندر-أرنولد من تشكيلة إنجلرتا، األسبوع املايض، عقب 
تعرضه إلصابة عضلية يف الدقائــق األخرية، خال الفوز الودي 0-1 عىل 

النمسا، يوم 2 يونيو حزيران الجاري.
وخاض وايت )23 عاما( مباراته الدولية األوىل ضد النمســا، كام كان 
ضمــن الفريق الفائز 0-1 عىل رومانيا، املســاء األحد، يف آخر لقاء ودي 

إلنجلرتا قبل البطولة.
وكان وايت ضمن تشــكيلة املــدرب جاريث ســاوثجيت األولية، عند 

استدعاء 33 العبا يف البداية.
وتبدأ إنجلرتا مشوارها يف يورو 2020 مبواجهة كرواتيا، يف املجموعة 
الرابعة، يوم 13 يونيو حزيران، قبل اللعب ضد اسكتلندا وجمهورية التشيك، 

يومي 18 و22 من الشهر ذاته.
وتقام كل هذه املباريات يف استاد وميبيل.

ر�سمًيا.. منتخب �إجنلرت� 
يعلن عن بديل �أرنولد

ضمان دخول المناقصةاسم المناقصةالرقم

1ص/21
2959649 لايرتوريد مقطورة )قاطرة قالب( حولة 40 متر مكعب

رؤوس قاطرات حمولة )40 طن( قالب P.T.O مزودة ببمب 2ص/21
8758145 لايرلرفع حمولة المقطورة

3ص/21
9060150 لايرتوريد سيارة قالب حمولة  3 طن مزودة بالصندوق الخلفي

4ص/21
توريد براميل قمامة حديد سعة واحد متر مكعب

4530075 لاير

604010 لايرتوريد حاويات قمامة حديد سعة ثالثة متر مكعب5ص/21

�إعالن مناق�سة
 رقم )1ص /21،2ص/21،3 ص/21،4 ص/21،5 ص/21( لسنة 2021م

تعلن السلطة احمللية حملافظة عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1ص /21،2ص/21،3 ص/21،4 ص/21،5 ص/21( لسنة 2021م لتوريد التالي:

والذي سيتم متويلها حكومًيا عىل الراغبني املشاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خال أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

مكتب صندوق النظافة وتحسني املدينة – عدن

اللجنة الفنية للمناقصات

مبنى املجدلة بجانب املجلس املحيل – خورمكرس

الســتام وثائق املناقصة، وآخر موعد الســتام الوثائق هو تاريخ 20/6/2021م، يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر )سيتم إعادة أي عطاء غري مختوم بالشمع األحمر( إىل عنوان صاحب العمل املحدد ومكتوب 

عليه اسم صاحب العمل واملرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء، ومرفقا به الوثائق التالية:

 ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع كام ورد يف الجدول أعاه صالح ملدة 120 يوما من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع.

 صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

 صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

 صورة من البطاقة الِتأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.

 صورة من شهادة مزاولة املهنة.

 السجل التجاري ساري املفعول.

تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الوثائق والشهادات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها الرشكات.

عىل املتقدمني االلتزام بجدول الكميات املعد من قبل الجهة ولن يقبل أي عطاء مل يلتزم بذلك وسيتم اإلرساء وفق املواصفات املعدة من قبل الجهة.

آخر موعد الســتام العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة 11:00 صباحا من يوم الخميس املوافق 24/6/2021م, ولن تقبل العطاءات التي تُرد بعد املوعد وفتح أول مظروف وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها, وسيتم فتح 

املظاريف مببنى ديوان محافظة عدن – املعا, بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطاع عىل وثائق املناقصة قبل رشائها وذلك خال الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة )10( أيام من نرش أول إعان. 

رقم )1ص /21، 2ص/21، 3 ص/21، 4 ص/21 ،5 ص/21( لسنة 2021م
تعلن السلطة املحلية ملحافظة عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1ص /21، 2ص/21، 3 ص/21، 4 ص/21، 5 ص/21( لسنة 2021م لتوريد التايل:

والذي سيتم متويلها حكومًيا عىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم 
الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

مكتب صندوق النظافة وتحسني املدينة – عدن
اللجنة الفنية للمناقصات

مبنى املجدلة بجانب املجلس املحيل – خورمكرس

الســتالم وثائق املناقصة، وآخر موعد الســتالم الوثائق هو تاريخ 2021/6/20م، يقدم 
العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشــمع األحمر )ســيتم إعــادة أي عطاء غري مختوم 
بالشمع األحمر( إىل عنوان صاحب العمل املحدد ومكتوب عليه اسم صاحب العمل واملرشوع 

ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء، ومرفقا به الوثائق التالية:
 ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحــددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع كام . 1

ورد يف الجدول أعاله صالح ملدة 120 يوما من تاريخ فتح املظاريف أو شــيك مقبول 
الدفع.

 صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.. 2
 صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.. 	

 صورة من البطاقة الِتأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.. 	
 صورة من شهادة مزاولة املهنة.. 	
 السجل التجاري ساري املفعول.. 6

تســتثنى الرشكات األجنبية من تقديم الوثائق والشهادات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقديم 
الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها الرشكات.

عىل املتقدمني االلتزام بجدول الكميات املعد من قبل الجهة ولن يقبل أي عطاء مل يلتزم بذلك 
وسيتم اإلرساء وفق املواصفات املعدة من قبل الجهة.

آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس 
املوافق 	2021/6/2م, ولن تقبل العطاءات التي ُترد بعد املوعد وفتح أول مظروف وســيتم 
إعادتها بحالتها املســلمة إىل أصحابها, وسيتم فتح املظاريف مببنى ديوان محافظة عدن – 

املعال, بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
ميكن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع عــىل وثائق املناقصة قبل رشائها 
وذلك خالل الدوام الرسمي للفرتة املســموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة )10( أيام من نرش 

أول إعالن.

ضامن دخول املناقصةاسم املناقصةالرقم

9	96	29 ريالتوريد مقطورة )قاطرة قالب( حولة 0	 مرت مكعب1ص/21

2ص/21
رؤوس قاطرات حمولة )0	 طن( قالب P.T.O مزودة ببمب 

لرفع حمولة املقطورة
		81	87 ريال

0	90601 ريالتوريد سيارة قالب حمولة  	 طن مزودة بالصندوق الخلفي	ص/21

	007			 ريالتوريد براميل قاممة حديد سعة واحد مرت مكعب	ص/21

010	60 ريالتوريد حاويات قاممة حديد سعة ثالثة مرت مكعب	ص/21


