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رياضة

باتيس / األمناء / عارف أحمد:
اللكيدة  العايل  الســد  فريق  أكمل 
اضالع املثلث املــايس لبطولة الفقيد 
العيســايئ  الشــيخ عــي عبدالله 
الكروية يف نسختها السادسة بعدما 
باتيس  األطالل مــن  بفريــق  أطاح 
)4/5( بركالت الرتجيح بعد تعادلهام 
بهدفني يف كل شبكة يف اللقاء الذي 
جمعهام عــر  الثالثاء عىل أرضية 
ملعب نادي السد يف ختام منافسات 
الدور الرابع للمســابقة التي ينظمها 
اتحــاد الفرق الشــعبية يف منطقة 
باتيــس أبــني والتي تقــام برعاية 
كرمية من رشكة العيسايئ لألسمنت 
مثلوا  فريقا   33 مبشــاركة  وأقيمت 
مختلف مناطق دلتــا أبني مبديريتي 
نظام  فيها  واعتمــد  وزنجبار  خنفر 

خروج املغلوب من مرة واحدة.
املبــاراة التــي متيــزت بحضور 
جامهــريي كبري جــاءت قوية من 
الطرفــني  اللذين متســكا بحظوظ 
اللحظــات.. حيث  التأهــل إىل آخر 
شــهدت مجريات الشوط األول ندية 
الســد  بتقدم  انتهى  والذي  وتكافؤا 
أحمد  عبدالله  لالعبــه  بهدف  العايل 
منصــور  ، فيام تغــريت األمور مع 
مطلع الشــوط  الثاين الذي شــهد 
انتفاضة قوية من قبل العبي األطالل 

الذين متكنوا مــن إدراك التعادل عرب 
املتألق نبيل عبيد قبــل أن يعود ذات 
مانحا  الثاين  الهدف  ويسجل  الالعب 
النتيجة  يف  التقــدم  أفضلية  فريقه 
لتبقى األعصاب مشدودة خارج امللعب 
الدقائق  انتظار ما ستفرس عنه  ويف 
املتبقية التي شــهدت سخونة كبرية 
يف األداء خاصــة يف ظل مســاعي 
العبي الســد العــايل إلدراك التعادل 
والذي تحقق لهم مع األنفاس األخرية 
للقاء عــن طريق املدافع صالح عادل 
ليعلن بعدها الحكــم إيهاب الحمري 
عن نهاية املباراة بالتعادل 2/2.. ليتم 
التي  الرتجيح  ركالت  إىل  االحتــكام 
نجح  أن  بعد  العايل  للســد  ابتسمت 
العبيه يف ترجمــة الركالت الخمس 
إىل أهداف مقابل إهدار األطالل لركلة 

وحيدة.
اســرتاحة  خالل  أجريت  وقد  هذا 
ما بني شــوطي مباراة السد العايل 
واالطالل قرعــة الدور النهايئ والتي 
أســفرت عن تأهل فريق الزمالك من 
باتيس كطــرف اول للمباراة النهائية 
)باي(، فيام يلعب فريقا السد العايل 
والنجم باتيس مبــاراة فاصلة عر 
الثاين  الطرف  لتحديــد  الجمعة  غدا 
الذي ســيالقي الزمالــك يف موقعة 

الختام.

عدن/ األمناء / عالء عياش :
قرر اتحــاد كرة الطاولــة بالعاصمة عدن، 
موعد انطالق بطولتي البنــني والبنات، والتي 
تنظم يف إطار فعاليات مهرجان عدن الريايض 
" 3 " ، وكان ذلك يف االجتامع الدوري لالتحاد 
الذي عقد برئاسة املهندس محمد أحمد السقاف 
رئيــس االتحاد ، جــرى من خالله مناقشــة 
املستجدات املتعلقة بانطالق البطولة التي تقام 
برعاية القائد عيدروس الزبيدي وتنظمها دائرة 
الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل يف الفرتة 

بني 10-28 نوفمرب الحايل .
مع  اجتامعه  االتحــاد يف  رئيــس  واطلع 
أعضــاء اللجنــان العاملــة يف البطولة عىل 
الرتتيبــات والتحضــريات الخاصــة بتنظيم 
البطولة التي حدد موعد افتتاحها يوم الســبت 
املوافــق 11 نوفمرب ببطولة البنني ، واالحد 12 

نوفمرب بطولة البنات .
وأشار السقاف خالل اجتامعه إىل أن انجاح 
البطولة مســؤولية مرمية عىل عاتق الجميع ، 
كونها تعترب من البطوالت املهمة خاصة وانها 
تقام لفئتني يف نفس الوقت " البنني والبنات" 
، مطالبًا الجميع يف بذل قصارى جهودهم من 
التألق  البطولة ومواصلة مشــوار  انجاح  أجل 
والتميز الــذي دامئا ما يكــون حليف ورفيق 

بطوالت كرة الطاولة بعدن .
وأكد الســقاف يف االجتــامع ثقته الكبرية 
بالجميــع من أجــل اظهار البطولــة بصورة 
متألقة ومرشقــة ، مضيفــا أن البطولة تعد 

خطوة جيدة يف طريق اســتعادة بهاء ورونق 
لعبة كرة الطاولــة بالعاصمة عدن وهي متثل 
فرصة وبروفة حقيقية لالعبي االندية من أجل 
التي  القادمة  واملسابقات  للبطوالت  االستعداد 

ينوي االتحاد إقامتها الحقا.
وأوىص رئيس االتحاد األندية املشــاركة يف 
البطولة عىل املســاهمة يف انجــاح البطولة 
، وذلك من خالل االســتعداد بصــورة مثالية 
وااللتزام بالضوابط والقوانني املنظمة لفعالية 

البطولــة التي نتمنى أن تســجل نجاحا يليق 
بحجم ومكانة رياضة كرة الطاولة العدنية.

وكام أستمع االعضاء إىل رشح مفصل من 
االمني العام التحــاد اللعبة محمد عبده حيدر 
، عن مخرجات االجتــامع الذي عقدته اللجنة 
املنظمة للمهرجان التحادات األلعاب الرياضية 
املشــاركة يف البطولة ، واطالعهم  عىل أهم 
النقاط واملحاور التي تم مناقشــتها والتطرق 

إليها يف االجتامع.

ال�ضبت.. انطالق بطولة الطاولة �ضمن مهرجان عدن الريا�ضي  3  غدا يتحدد الطرف الثاين.. زمالك باتي�س 
طرف اأول يف نهائي دوري الفقيد العي�ضائي

عىل الراغبني املشاركة 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 األشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق - مدينة إمناء 

الســكنية - أبو حربة الشــارع الرئييس عامرة رقــم )CT379( أمام بنك 

الكرميي.

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )50,000 ريال ميني(، 

آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم األربعاء املوافق: 07/ 12/ 2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشــمع األحمر وعليه أسم 

صاحب العمل وأسم املرشوع ورقم املناقصة وأسم مقدم العطاء ويف طيه 

الوثائق التالية:

 1.  ضــامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحــددة يف وثائق املناقصة 

مببلغ مقطوع يســاوي من 2.4 إىل 2.9 % مــن قيمة العطاء صالح ملدة 

)120( يوًما من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع.

 2.  صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

 3.  صورة من شــهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية ســارية 

املفعول.

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

 5.  صورة من شهادة مزاولة املهنة.

 - آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة الثانية عرشة 

صباًحا من يوم األثنني املوافق: 12/12 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي 

ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل اصحابها.

 - سيتم فتح املظاريف مبقر مبنى صندوق الطرق املوضح أعاله بحضور 

أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

إعـــالن إنزال املناقصة العامة رقم )27( لسنة 2022م
مشروع صيانة وإعادة تأهيل العلم دوفس جهة اليمين بطول 16.050 كم - محافظة أبين

تعلن وزارة األشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )27( 
لســنة 2022م، مشــروع صيانة وإعــادة تأهيل العلم دوفس جهــة اليمني بطول 16.050 كــم - محافظة أبني، 

بتمويل صندوق صيانة الطرق - وزارة األشغال العامة والطرق.


