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رياضة

باتيس / األمناء / عارف أحمد:
أطاح فريق النرص من املخزن بآمال 
نظريه حامل اللقب  فريق النرص من 
زنجبار من دوري الفقيد الشيخ عيل 
عبدالله العيســايئ لكــرة القدم يف 
عليه)3/5(  بتغلبه  السادسة  نسخته 
بــركالت الرتجيح يف املبــاراة التي 
جمعتهام عــرص أمس األول الجمعة 
عــى أرضية ملعب نادي الســد يف 
ثالــث مواجهــات دور الثامنية من 
املســابقة التي ينظمها اتحاد الفرق 
وترعاها  باتيس  مبنطقة  الشــعبية 
رشكة العيســايئ لألســمنت والتي 
تقام مبشــاركة 33 فريقا شعبيا من 
، مبديريتي  أبني  دلتا  مختلف مناطق 
نظام  فيها  واعتمــد  وزنجبار  خنفر 

خروج املغلوب من مرة واحدة.
وبهذه النتيجة يحجز نرص املخزن 
مقعــده يف محطة املربــع الذهبي 
ويواصل إكامل املشوار يف املسابقة، 
إيقاف مشــوار بطل  وينجــح  يف 
النسخة األخرية نرص زنجبار عند دور 

الثامنية ويجرده من لقبه.  

األصلية  املبــاراة  أوقــات  وكانت 
 )0/0( الســلبي  بالتعادل  انتهت  قد 
لدى  اتضحت  التي  الرغبة  بالرغم من 
الفريقــني منذ صافــرة البداية لنيل 
املبتغى من خــالل محاوالت متعددة 
متبادلة عى املرميني طوال شــوطي 
اللقاء مل يحالف الحظ العبو الفريقني  
يف ترجمتها إىل أهداف ليتم األحتكام 
إىل رضبــات الحظ الرتجيحية والتي 
لالعبي  املطاف  نهاية  يف  ابتســمت 

نرص املخزن .  
خنفر  م/  عام  مدير  املباراة  حرض 
اليوســفي ،  بالليل  املحامي مــازن 
ورئيس نادي الســد ، ورئيس اللجنة 
املنظمة واتحاد باتيس للفرق الشعبية 
فــاروق عــيل عبيد )أبــو جميل( ، 
ورئيس جمعية املعاقني باتيس عقيل 
)القوات  الجيش  والعب   ، الســعدي 
املسلحة( سابقا الكابنت محمد سعيد 

سامل.
تختتم منافسات دور ربع النهايئ 
يف  األخرية  باملواجهــة  األحد  اليوم 
هذا الدور والتي ستجمع بني فريقي 

األحرار والسد العايل.

جعار  / األمناء / عارف أحمد :
خنفر  مديريــة  عام  مديــر  عقد 
مبحافظة أبــني املحامي مازن بالليل 
اليوســفي لقاءا مع رؤســاء أندية 
املديريــة البالغ عددهــا )9( أندية ، 
وبحضور مدير إدارة الشباب والطالب 
 ، السنيدي  الرقيب  أبني عبد  بانتقايل 
عدد من املوضوعات املتعلقة بالواقع 
الريايض ، وســري العمــل باألندية 
 ، تواجهها  التي  واملشاكل  والتحديات 
التي ستسهم  املمكنة  الحلول  وإيجاد 
وعودة  الريايض  الوضع  انتشال  يف 
يف  املختلفة  والفعاليات  األنشــطة 

مديرية خنفر. 
خالل  اليوسفي  املحامي  واستمع 
باإلدارة  مبكتبه  جــرى  الذي  اللقاء  
املديرية  بعاصمــة  الكائن  املحليــة 
جعــار إىل مالحظــات وأطروحات 
ومعاناتهم  بخنفر  األندية  رؤســاء  
والصعوبــات التي تواجههم ســيام 
املالية  املادي)املخصصــات  الدعــم 
الشــحيحة( التــي تتحصــل عليها 
لتسيري النشــاطات الرياضية والتي 
أو رصف  ال تكفــي إلقامة نشــاط 
مســتحقات مدربني والعبني يف أي 
لعبة ناهيك عن غياب مشاريع البنية 
التحتية وإعادة تأهيلها لتكون تجمع 

شبايب لكل ابناء املنطقة. 
مــن جانبه رئيس دائرة الشــباب 
والطالب بانتقــايل أبني عبد الرقيب 
السنيدي ، أكد إىل أن هناك توجيهات 

تم اســتخراجها من رئيس الجمعية 
الوطنيــة يف املجلــس االنتقــايل 
الجنويب اللواء أحمد ســعيد بن بريك 
ورئيــس دائــرة الشــباب والطالب 
االنتقايل  للمجلس  العامــة  باألمانة 
مؤمــن الســقاف بدعــم األنديــة 
مبخصصات شهرية وسيتم متابعتها 
أندية  جميع  داعيا   ، لألندية  ورصفها 
املحافظــة إىل االســتعداد االمثــل 
االستقالل  عيد  بطولة  يف  للمشاركة 
والتي  املحافظة  ألنديــة  نوفمرب   30
سيعلن عن موعد إقامتها خالل األيام 
القليلــة القادمة.. مشــريا إىل دعم 

األندية مبستلزمات رياضية . 
خنفر  عــام  مدير  أشــاد  بدوره  
املحامي مازن بالليل اليوسفي بالدور 
الرياضية  األنديــة  بــه  تقوم  الذي 
يف احتــواء الطاقات الشــبابية من 
خالل مختلف األنشــطة والفعاليات 
الرياضيــة والثقافية.. مؤكدا وقوفه 
تذليل  عى  والعمل  األندية  جانب  إىل 
الصعوبات التي تواجه مسرية عملها 
، ومتابعة كل الجهــات ذات العالقة 
ومبا يســهم يف تحســني مستوى 
بالجانب  والنهوض  الرياضية  األندية 

الريايض والشبايب.
هذا وقد خرج اجتامع األندية بعدد 
من التوصيــات واملقرتحات من قبل 
أبني  ملحافظ  وتقدميهــا  الحارضين 
والتي من شــأنها النهوض بالجانب 

الريايض والشبايب.

عدن / األمناء / عالء عياش :
تفتتح صباح اليوم األحــد بالعاصمة عدن 
دورة مدريب كرة القدم للحصول عى "الرخصة 
القدم،  لكــرة  العام  االتحــاد  وينظمهــا   "C
مبشاركة 24 مدربًا من أندية املحافظة والعبي 

املنتخبات الوطنية.
وتســتضيف قاعة التدريب والتأهيل مبلعب 
الجديدة بحضور 24  الدورة  مايو عدن، فعالية 
مدربا، بعضهم ســبق أن حصل عى الرخصة 
املنتخبات  D، إىل جانب العبني ســابقني يف 

الوطنية، وتستمر عى مدى أسبوعني .
ويحــارض محمــود عبيــد يف دورة عدن 
التدريبية ، نظرا ألنــه املحارض اليمني الوحيد 
املعتمد لــدى االتحاد اآلســيوي ، وتهدف إىل 
توســيع قاعدة املدربني الوطنيني، ومساعدة 
األنديــة يف الحصول عــى مدربني مؤهلني 

ومعتمدين.
اليمن للحصول  وتعود آخر دورة أقيمت يف 
A إىل عــام 2013، وأغلب  عــى الرخصــة 

مدربيها مل تعد لهم صلة باملجال نتيجة توقف 
املسابقات .

حديبو/ األمناء / خاص :
املعلومات املستوى  توج فريق قسم نظم 
األول بجامعــة أرخبيل ســقطرى ببطولة 
2022- القدم للعام الجامعي  الجامعة لكرة 

2023 م بدعم  من مؤسســة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعامل اإلنسانية.

ويــأيت تتويج قســم نظــم املعلومات 
بالبطولة بعد فوزه عى فريق إدارة االقتصاد 
4/5 برضبات الرتجيح بعد تعادلهام السلبي 
يف الوقــت األصيل للمبــاراة النهائية التي 

جمعتهم عرص الجمعة مبدينة حديبو.
ويف الحفل الختامي أشاد رئيس الجامعة 

الدكتــور نديــم العزيبي باملســتوى الذي 
اكتشــاف مواهب  البطولة يف  فيه  ظهرت 
الجامعة، مشــريا  كروية مميزة من طالب 
اىل ما حققتــه البطولة من تعاون وتكاتف 

إلنجاحها وإظهارها بشكل جميل.
وســلم رئيــس الجامعة الدكتــور نديم 
العزيبي ورئيس فرع االتحاد العام لكرة القدم 
الكابنت أحمد حزوم كأس البطولة والجائزة 
التشــجيعية لفريق قســم نظم املعلومات 
وكأس الوصافة والجائزة التشجيعية لفريق 
قســم إدارة االقتصاد، كام تم تكريم حكام 

البطولة واللجنة املنظمة.

الالعب  الفردية، حصــل  الجوائــز  ويف 
صالح عبد الرؤوف من فريق نظم املعلومات 
عى أفضل العب يف البطولة وحارس فريق 
إدارة واقتصــاد عيل عمــر كأفضل حارس 
وزميله يف الفريــق عمر محمد عى جائزة 

هداف البطولة برصيد 3 أهداف.
وشهدت البطولة التي أقيمت يف العاصمة 
حديبو متابعة كبرية مــن قبل األكادمييني 
لتشــجيع مثل هذه  والجامهريي  والطالب 
األنشطة التي لها فاعلية عى صحة الطالب 
وإحداث تنافس بينهــم وخلق أجواء مميزة 

عى مستوى أقسام الجامعة.

اليوم.. انطالق دورة الرخ�صة "C" ملدربي كرة القدم

فريق نظم املعلومات يتوج ببطولة جامعة �صقطرى لكرة القدم

ن�صر املخزن ُيطيح بحامل اللقب ويعرب اإىل 
املربع الذهبي يف دوري الفقيد العي�صائي

اليو�صفي يبحث مع روؤ�صاء اأندية خنفر احللول 
التي ت�صاعد على عودة الأن�صطة الريا�صية

تعلن قيادة الســلطة املحلية مبديرية حاملني مبحافظة لحج, عن إنزال مناقصة بشأن مرشوع استكامل بناء 
ثالثة فصول دراسية وملحقاتها ملدرسة حبيل العجوز بعاصمة املديرية حبيل الريدة والتي يتم متويلها محلًيا.

وعليه تدعو قيادة السلطة املحلية باملديرية املقاولني املؤهلني الراغبني بتقديم عطاءاتهم عن طريق املناقصة 
وذلك وفًقا للتايل:

1 - ميكن الحصول عــى وثائق املناقصة من مدير مكتب املدير العام حاملــني تلفون:)770867727( خالل 
أوقات الدوام الرسمي اعتباًرا من يوم األحد تاريخ: 6/ 11 /2022م, مقابل رسوم وقدره)50,000( ال ترد.

2 - آخر موعد لبيع وثائق املناقصة هو يوم األحد املوافق: 13/ 11/ 2022م .
3 - تقدم العطاءات يف مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر ومسجل عليها اسم املتقدم واسم املرشوع 
وتقدم إىل مدير مكتب املدير العام ت: )770867727(, وآخر موعد لتســليم املظاريف هو يوم األحد املوافق: 13/ 

11/ 2022م الساعة )10 صباًحا( وتحتوي املظاريف عى اآليت:
ضامن بنيك غري مرشوط مببلغ يعادل )2.5( باملئة من قيمة العطاء صالح ملدة )90 يومًا(,   .1  
من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع وســريفض أّي عطاء غري مصحوب بضامن املناقصة, ويتم إعادة 

مبلغ الضامن لكل من مل ترسي عليه املناقصة.
2.  صورة من السجل التجاري ساري املفعول.  

البطاقة الرضيبية سارية املفعول.  .3  
صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.  .4  

5.  صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.  
سند رشاء وثائق املناقصة.  .6  

يتم إحضار اصول الوثائق أعاله عند فتح املظاريف للمطابقة.  .7  
- آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة )10 صباًحا( من يوم األحد املوافق: 20/ 11/ 

2022م ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة ألصحابها.
- ســيتم فتح املظاريف يف مكتب مدير عام املديرية رئيس املجلس املحيل بحضور أصحاب العطاءات أو من 
ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم وذلك يف متام الساعة )العارشة صباًحا( من يوم األحد املوافق: 20/ 11/ 

2022م.
- يجب عى مقدم العطاء وعى حسابه الخاص أن يقوم إىل زيارة املوقع قبل تقديم العطاء ويتحمل مسؤولية 

عدم زيارته للموقع .

إعالن مناقصة
استكمال بناء ثالثة فصول دراسية مع ملحقاتها ملدرسة حبيل العجوز بحاملني


