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حلج/ األمناء/ غازي العلوي:

اســتقبل مدير إدارة الشــباب والطالب بالهيئة التنفيذية 
للقيادة املحلية للمجلس االنتقــايل الجنويب، مبحافظة لحج، 
أدهم الغزايل، ظهر أمس االثنني، مبعية رئيس الهيئة التنفيذية 

فارض  الحوطة  النتقــايل 
الجنويب  الالعــب   - البان 
صالــح  بجــاش  فــادي 
مديرية  مــن  الصبيحــي، 
الحوطــة، الحاصــل عىل 
املركز األول يف بطولة قارة 
أقيمت  التي  للشطرنج  آسيا 

يف سلطنة عامن.
لالعب  الغــزايل  ونقل 
الصبيحــي تهــاين رئيس 
النتقايل  املحليــة  القيادة 
رمــزي  املحامــي  لحــج 
الشــعيبي، مشيدا باإلنجاز 
الكبري الذي حققه يف لعبة 
الشــطرنج، ومؤكدا حرص 
واهتامم قيادة انتقايل لحج 
عىل دعم وتشجيع مثل هذه 
املواهب ســواء يف الجانب 

الريايض أو العلمي.
وأكــد الغــزايل بــأن 
حصول الالعب فادي بجاش 
صالح الصبيحي عىل املركز 

األول يف بطولة قارة آســيا 
للشطرنج فخر وانتصار ليس ملحافظة لحج بل للجنوب عامة.

من جانبه عبَّ الالعب فادي الصبيحي عن شكره وتقديره 
لقيــادة انتقايل لحج ولكل من حرض الســتقباله أثناء عودته 
من ســلطنة عامن، معربا عن تقديره لكل الجهود التي ساندته 

للوصول إىل التصفيات النهائية وحصوله عىل املركز األول.
وخاض الالعب الصبيحي تسع جواالت مع العبني مصنفني 

دوليني وفاز يف 6 جوالت منها، وأصبح الالعب العريب الوحيد 
الذي صمد ونافس أقوى الالعبني اآلسيويني، حيث كسب نزااًل 
مع الالعب العامين واملصنف الدويل ســامل عيىس حامل لقب 
ACM مرشح أســتاذ اتحادي، ومتكن البطل فادي بجاش من 
التفوق واجتياز عقبة نجم ُعامن، الذي وصف بـ«صاحب اللعب 

الرسيع« وبطاًل لبطولة ظفار يف لقاء كان صعبًا.
وخطف فوزًا يف نزاله عىل نظريه الالعب الهندي )درشان( 

حامل لقب ACM مرشح أستاذ اتحادي أيضًا.
ويأيت فوزه بعد تغلبه عىل الالعب الُعامين املصنف العاملي 
مســلم العامري يف النزال التاســع لينتــزع املركز األول عىل 

مستوى قارة آسيا.

رياضـــة

األمناء/ متابعات :

أوضح االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، أنه 
ســيجري مراجعة لألحداث التي اندلعت خالل 
فوز آرســنال 2-3 عىل ليفربول، يوم األحد، 
ضمن الجولة العــارشة من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وقع الحادث بعد أن تم منح آرسنال ركلة 

جزاء، قبل حوايل 15 دقيقة من انتهاء اللقاء.
وكان قائــد فريــق الريــدز جــوردان 
آرســنال جابرييــل  ومدافــع  هندرســون 
ماجالهاييــس يف قلب األحــداث، حيث قام 
جرانيت تشاكا أيًضا بااللتفاف عىل هندرسون 

وأمسك بقميصه.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ذا صن«، يعتقد 
أن الحكم مايكل أوليفــر، نبه املدربني ميكيل 

التعليقات  أرتيتا ويورجن كلــوب، بخصوص 
التي صدرت عــن الالعبني يف الدقائق األخرية 
من املباراة، وبحسب ما ورد تحدث املدربان مع 

الحكم بعد املباراة أيًضا.
بالحادثة  اإلنجليزي  االتحاد  أوليفر  وأبلغ 
بعد املباراة، وسيتم إجراء مراجعة لألمر، وقال 
متحدث باســم االتحاد اإلنجليزي: »نحن عىل 
علم بحــادث وقع خالل املباراة بني آرســنال 
وليفربول، نحن يف حوار مــع حكام املباراة 

وسرناجع تفاصيل الحادث«.
هدوئه طوال  بوكايو ساكا عىل  وحافظ 
املشكلة، من خالل تسديد ركلة الجزاء بنجاح، 
ليهدي آرسنال الفوز، لكنه مل يكن عىل دراية 
حقيقية مبا يجري، وقال بعد املباراة إنه يعتقد 
أنها رمبا كانت خدعة من قبل العبي ليفربول 

إللهائه.

انتقايل حلج ي�صتقبل الالعب بجا�ش ال�صبيحي احلا�صل 
الحتاد الإجنليزي يحقق يف واقعة هندر�صون وجابرييلعلى املركز الأول يف بطولة قارة اآ�صيا لل�صطرجن

 عىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة من املقاولني الحاملني شهادة التســجيل والتصنيف من الدرجة األوىل، الثانية، الثالثة، التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات 

الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق - مدينة إمناء السكنية - أبو حربة الشارع الرئييس عامرة رقم )CT379( أمام بنك الكرميي.

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدرة )50,000 ريال ميني(، آخر موعد لبيع الوثائق يوم الثالثاء املوافق 08 /11 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه اسم صاحب العمل واسم املرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

 1 - ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قدرة )%3( من قيمة العطاء صالح ملدة )120( يومًا من تاريخ فتح املظاريف او شيك 

مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

3 - صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

4 - صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.

5 - صورة من شهادة مزاولة املهنة.

 آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة الحادية عرشة صباحًا من يوم األحد املوافق  13 /11 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد 

وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبقر مبنى صندوق صيانة الطرق املوضح أعاله، بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

اإعـــالن اإنزال املناق�صة العامة رقم )25( ل�صنة 2022م, م�صروع 
�صيانة واإعادة تاأهيل طريق باتي�ش كبث بطول 16كم - حمافظة اأبني

تعلن وزارة االشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )25( لسنة 2022م مرشوع 

صيانة وإعادة تأهيل طريق باتيس كبث بطول 16كم - محافظة أبني، بتمويل صندوق صيانة الطرق - وزارة األشغال العامة والطرق.


