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باتيس/ األمناء/ عارف علوان:

حجــز الوافد الجديد فريق باجدار من مديريــة زنجبار مقعدًا له يف 
الدور الثاين من دوري الفقيد الشــيخ عيل عبدالله العيسايئ لكرة القدم 
للفرق الشعبية، يف نسخته السادســة، بتغلبه عىل فريق صقور اللكيده 

من باتيس بنتيجة هدفني مقابل 
هدف يف اللقــاء الذي جمعهام 
الثالثاء عىل أرضية ملعب  عرص 
ضمن  الريــايض  الســد  نادي 
التمهيدي  الــدور  منافســات 
من بطولة الفقيد الشــيخ عيل 
القدم  لكرة  العيســايئ  عبدالله 
للفرق الشــعبية يف نســختها 
السادســة والتي ينظمها اتحاد 
باتيس للفرق الشعبية بالتنسيق 
مــع إدارة الشــباب والطــالب 
كرمية  برعاية  باتيس  بانتقايل 
من رشكة العيســايئ لألسمنت 
33  فريقا  والتي تقام مبشاركة 
مــن مختلف مناطــق دلتا أبني 
مبديريتي خنفر وزنجبار بنظام 

خروج املعادي من مرة واحدة.
ويعد هــذا الفوز هو األول 
لـ«باجدار” والــذي ميثل دافًعا 
قوًيا له ملواصلة املشوار وخاصة 
أنه يــأيت يف أول ظهور له يف 
دوري الفقيد العيسايئ بنسخته 

الحالية ليعلــن تأهله إىل محطة 
الــدور الثاين. وقد حفلت املباراة بالنديــة والحامس بني العبي الفريقني 
خاصة يف الشوط األول الذي شهد تســجيل أهداف املباراة الثالثة. حيث 
كان فريق صقور اللكيده البادئ يف التســجيل عــر ناظم محمد قبل أن 
يدرك باجدار التعادل عن طريق العبه محمد عيل ابراهيم ليعود ذات الالعب 
ويســجل هدف الفوز الثاين لفريقه باجدار. ومل يأت الشوط الثاين بأي 
جديد عىل مستوى النتيجة رغم تعدد الفرص التي سنحت لكال الفريقني. 

 كام نجح فريق شباب يرامس يف حجز مكانا له يف الدور الثاين إثر 
فوزه عىل فريق استقالل عمودية من زنجبار عن طريق القرعة بعد تعادل 
الفريقــني 1/1 يف األوقات األصلية و 4/4 عنــد تنفيذ ركالت الرتجيح.. 
وكان هدفا املباراة قد ســجال يف شــوطها الثاين ، حيث كان االستقالل 
البادئ عر رشــدي محمد الخرض قبل أن يعيد شــباب يرامس األمورإىل 

نقطة البداية من خالل تعديله النتيجة بواسطة العبه حسن صالح مروك.
 حرض اللقاءين األستاذ فاروق عيل عبيد رئيس نادي السد الريايض 
، واتحاد باتيس للفرق الشــعبية ، واألخ رائد حسني الرسحي نائب رئيس 
اللجنة املنظمة للدوري ، واألســتاذ عبد املنعم الشوب مدير ثانوية باتيس، 
واألخ صالح مهدي نرص نائب رئيس نادى التعاون، والشخصية االجتامعية 

عيل أحمد بن سلمى.

رياضـــة

األمناء/ متابعات :

كشف امللياردير الريطاين جيم راتكليف 
مالك ناديي نيس الفرنيس ولوزان السويرسي، 
التي متلك بدورها  أن عائلة جاليزر األمريكية 
مانشســرت يونايتد اإلنجليزي، رفضت عرضه 

لرشاء نادي »الشياطني الحمر«.
وقال راتكليف خالل مؤمتر »فاينشــيال 
تاميز اليف« الثالثاء: »لو كان النادي معروضًا 
للبيع يف الصيــف، نعم، رمبا كنا ســنغتنم 
الفرصــة بعد ما حدث مع تشــيليس، لكن ال 
أجل غري  انتظــار إىل  الجلــوس يف  ميكننا 
مسمى حتى يكون مانشسرت يونايتد متاحًا«.

وتابع: »مانشسرت يونايتد هو ملك عائلة 
جاليزر، التي قابلتها«.

وأردف: »قابلــت جويل وأفــرام، وهام 
البيع.  شــخصان لطيفان... ال يرغبــان يف 
)النــادي( مملوك ألبناء األب الســتة )تويف 

مالكومل يف عام 2014( وال يريدون البيع«.
وكان راتكليــف أبــدى اهتاممــه أيضًا 

البورصة  الذي وضــع يف  برشاء تشــيليس 
بعد العقوبــات الريطانية عىل رجال األعامل 
الــروس، منهــم مالك الـــ »بلــوز« رومان 
أبراهيموفيتش، عىل خلفية غزو بالده لجارتها 

أوكرانيا.
وقّدم راتكليف عرضــًا يف وقت متأخر، 
قبل أن يفوز بصفقة الرشاء صندوق استثامري 

بقيادة رجال األعامل األمرييك تود بوهيل.
ومتنــى راتكليــف صاحــب مجموعة 
الكيميائيات إينيــوس التي متتلك أيضًا فريقًا 
للدراجات الهوائية، االســتفادة من الســخط 
الجامهريي ضد عائلة جاليزر بعد موسم آخر 
مخيب لآلمال ليونايتد ليكون خشــبة خالص 

النادي.
ورغــم فشــله يف رشاء »الشــياطني 
الحمــر«، إالّ أن راتكليف مل يستســلم لفكرة 
اإلنجليزيــة، مؤكدًا  االندية  االســتحواذ أحد 
العامل هي كرة  »الرياضة األكرث شــعبية يف 
القدم وهي الرياضة األقــرب إلينا، لذلك يجب 
أن يكون لدينا رصيــد... ال نبحث عن ناٍد يف 

الدوري املمتاز بل عن فريق عريق«.

باجدار زجنبار و�شباب يرام�س اإىل ثاين اأدوار 
ا ل�شرائهالن�شخة ال�شاد�شة من دوري الفقيد العي�شائي مان�ش�شرت يونايتد يرف�س عر�شً

 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�شة العامة رقم )25( ل�شنة 2022م, م�شروع 
�شيانة واإعادة تاأهيل طريق باتي�س 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.


