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زجنبار/ األمناء/ عارف أحمد:

احتفاًء بالذكرى الـــ 59 لثورة الـ 14 مــن أكتوبر املجيدة 
التابع لنادي حســان  احتضن ملعــب الفقيد نصيب عــوض، 
الريايض، الكائن مبدينة  زنجبار، عرص الجمعة، وقائع  املهرجان 
األول لأللعاب الرياضية الذي أقيم برعاية الرئيس القائد عيدروس 
قاسم الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، وإرشاف القيادة 
املحلية بانتقايل محافظة أبني، وتنظيم إدارة الشــباب والطالب 

بانتقايل املحافظة.
واستلهت فعاليات املهرجان 
تزين  الــذي  األول،  الريــايض 
إدارة الشــباب  بحضــور مدير 
املحافظة،  بانتقــايل  والطالب 
السنيدي،  عبدالرقيب  األســتاذ 
ومديــر االتحــادات واألنديــة 
األســتاذ عبدالرحمن الشاعري، 
والطالب  الشــباب  إدارة  ومدير 
األســتاذ  زنجبــار  بانتقــايل 
صالح  واملناضل   ، الدابيه  وهيب 
ســامل أبو الشــباب،  ورؤساء 
فروع االتحــادات الرياضية يف 
العديد من  املحافظة، ومبشاركة 
براعم الفرق الشــعبية وحشــد 

جامهــريي كبري من الرياضيــني مبديريتي خنفــر وزنجبار - 
بالنشــيد الوطني الجنويب، لتنطلق بعدهــا صافرة املتألق أحمد 
ماطر، ليســتعرض الرباعم يف رسم لوحة استعراضية كرنفالية 
جسدت الهوية الوطنية الجنوبية، بأعالم الجنوب، وصور الرئيس 

القائد عيدروس الزبيدي.
لتبدأ بعدها االنطالقة للمهرجان الريايض يف ألعاب القوى، 
وسباق الضاحية، ورمي الجلة والرمح، وسباق، 1500 مرت،  100 
مرت و400 مرت،  والكاراتيه والشــطرنج الذي تفوقت من خالله 
الفتيات، وكرة الطائرة ، وسباق الدراجات الذي انطلق من منطقة 
الشــيخ عبدالله، وصــوال إىل ملعب الفقيد نصيب، ومشــاركة 
الرباعم باأللعاب الشعبية: لعبة الكرايس ، وأكل التفاح ، والجواين 

، والبالونات. واالستعراضات التي عكست لوحة جميلة بالحضور 
الكبري ألبني الشــبايب والريايض ، والطاليب، بأعياد شــعارات 

أكتوبر املجيدة ، وعملية سهام الرشق.
ويف الختام كرمت إدارة الشباب والطالب بانتقايل املحافظة، 
ممثلة باألســتاذ عبدالرقيب السنيدي، ومدير االتحادات واألندية 
األستاذ عبدالرحمن الشاعري، واملناضل صالح سامل أبو الشباب 
- ثالثة فائزين يف كافة األلعاب الرياضية والشعبية، بامليداليات 

والجوائز املالية.
كام قامت إدارة الشباب بتكريم رؤساء االتحادات الرياضية 

املشاركة يف املهرجان الريايض األول لأللعاب الرياضية باملحافظة 
بالدروع التذكارية تقديًرا لجهودهم يف إنجاح فعاليات املهرجان 
الذي يأيت تزامنًا مع احتفاالت شــعبنا الجنويب مبناسبة الذكرى 

الـ 59 لثورة الـ 14 من أكتوبر املجيدة.
وأشادت األوســاط الرياضية ورؤساء االتحادات بالحضور 
املرشف إلدارة الشــباب والطالب بإقامتها هذا املهرجان، والذي 
يعترب أول مهرجان ريايض يعد ويختتــم بهذه الصورة الجميلة 

واملرشفة.
حرض املهرجان الجامهريي مدير مكتب الشــباب والرياضة 
مبديرية خنفر الكابنت رفعت بقبق، والكابنت عبدالله مكيش نائب 

رئيس فرع اتحاد الكرة بأبني.

رياضـــة

األمناء/ متابعات :

 مل يشــارك حارس مرمــى ريال 

مدريد، تيبو كورتوا، يف املران الجامعي 
رفقة زمالئه، أمس السبت، قبل مباراة 
الكالســيكو املقررة أمام برشــلونة، 

ضمن منافسات الليجا.
وقال مدربه كارلو أنشيلويت، خالل 
املؤمتر الصحفي التقدميي للكالسيكو: 
“كورتــوا يتعاىف بشــكل جيد، لكنه 

مستبعد من لقاء الغد«.
املباراة  عن  بذلك  كورتوا  وسيغيب 
التوايل، بسبب معاناته  الخامسة عىل 

من آالم عرق النسا.
ونــزل فريــق ريــال مدريد إىل 
ملعــب التدريب الرئيــي، يف مدينة 
 20 متأخرا   ، الرياضيــة،  فالديبيباس 
كورتوا  ودون  املحدد  املوعد  عن  دقيقة 
لذا  اآلالم،  زال يشــعر ببعض  الذي ما 

املران  من  اســتبعاده  أنشيلويت  فضل 
الجامعي.

أندريه  األوكراين  بذلك  وسيخوض 
له كحارس  أول مباراة كبــرية  لونني، 
بعــد تعويضه غياب  الريــال،  لعرين 
كورتــوا يف املواجهات األربع األخرية، 
أمام أوساســونا وخيتايف يف الليجا، 
واإلياب ضد  الذهاب  ملبارايت  باإلضافة 

شاختار يف دوري األبطال.
يذكــر أن آخــر مرة دافــع فيها 
كورتــوا عن مرمى الريــال، كانت يف 
خالل  املــايض،  ســبتمرب/أيلول   18
ديريب مدريــد أمام أتلتيكو عىل ملعب 

مرتوبوليتانو.
وعاد الحارس املخرضم من مبارايت 
دوري األمــم مع املنتخــب البلجييك، 
وهو يشعر بآالم، وانتهى األمر بتحولها 
إىل إصابــة، مل يتعاف منها يف الفرتة 

التي توقعها أطباء الفريق.

احتفاًء بذكرى أكتوبر وبرعاية كرمية من الرئيس القائد الزبيدي..

ر�ضميا.. كورتوا خارج الكل�ضيكوجناح كبري ومميز ملهرجان اأبني الأول للألعاب الريا�ضية

 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 الرئيي 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.

اإعـــلن اإنزال املناق�ضة العامة رقم )25( ل�ضنة 2022م, م�ضروع 
�ضيانة 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.


