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رياضة

املنســق اإلعالمي/ عبده مســعد 

املدان:

أكد املدير الفني ملنتخب الناشــئني 

الكابــن محمد حســن البعــداين أن 

عيل  أحمد  الكابن  الفنية  اللجنة  رئيس 

بن عيل عقــد معه اجتامعًا وســلمه 

منتخب  بإعداد  الخاص  الربنامج  خالله 

الناشــئني للنهائيات اآلسيوية وناقش 

معــه تفاصيلــه املختلفــة وأبلغه يف 

االتحاد واعتامده  وقت الحق موافقــة 

للربنامج.

إقامة  يشمل  الربنامج  أن  وأشــار 

أربــع تجمعات يف عــدن وحرضموت 

العبني  الختيــار  وصنعاء  والحديــدة 

الحالية  املنتخب  لقامئــة  لضمهم  جدد 

ترفد  التي  الكبرية  املحافظات  وُستمنح 

املنتخبات بالالعبــني األفضلية يف عدد 

الالعبني ولن يقبل أي العب إال برســالة 

رســمية من فرع االتحاد يف املحافظة 

وشهادة امليالد.

وأضــاف: “سيشــمل تجمع عدن 

محافظات عدن ولحــج وأبني والضالع 

وتعز ويســتمر ملدة ثالثة أيام، ومن ثم 

تجمع حرضموت ويشمل املكال وسيئون 

وملدة  واملهرة  وسقطرى  وشبوة  ومأرب 

ثالثة أيــام، وبعد ذلك تجمــع الحديدة 

وحجة  واملحويــت  الحديدة  ويشــمل 

ورمية وملدة ثالثة أيام، واالختتام بتجمع 

صنعاء الذي يشــمل األمانة وإب وذمار 

وعمران والبيضاء وملدة ثالثة أيام«. 

الذيــن  الالعبــني  “إن  واختتــم: 

ســيتم اختيارهم من األربع التجمعات 

ســيتم ضمهم لقامئة املنتخب الحالية 

مكثف  تحضريي  معسكر  يف  والدخول 

النهائية  القامئة  اختيــار  إىل  للوصول 

النهائيات  والتي ستشارك يف  للمنتخب 

اآلسيوية”.

عدن / األمناء /  عالء عياش :

بصالة  األحــد  اليوم  تنطلق صبــاح 

الشهيد عيل أسعد مثنى الرياضية املغلقة 

فعاليات مهرجان عدن الريايض 3، برعاية 

القائد عيدروس الزبيــدي وتنظمها دائرة 

الشــباب والرياضة باألمانة العامة لهيئة 

رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، وتجري 

خالل الفرتة بني 13 - 30 نوفمرب.

ويــأيت تنظيم املهرجــان تزامنا مع 

احتفاالت شعبنا الجنويب بعيد االستقالل 

30 نوفمرب املجيدة ، كتقليد سنوي تحرص 

دائرة الشباب والرياضة باملجلس االنتقايل 

عىل تنظيمه، مبشــاركة عدد من األلعاب 

الرياضية الفردية والجامعية تشــرتك يف 

تنظيمها فروع االتحادات الرياضية بعدن .

الريايض  عــدن  مهرجان  ويفتتــح 

الثالثة بحفل كرنفايل ريايض  بنســخته 

عىل  يرسمها  استعراضية  لوحات  بتقديم 

ضمن  املشــاركون  املغلقة  الصالة  أرضية 

األلعاب الرياضية يف املهرجان تليق بحجم 

وعراقة الرياضة العدنية ، ويتوقع أن يشهد 

والشــخصيات   القيادات  من  حضور عدد 

الرياضية واالجتامعية .

ويعقب حفــل افتتاح املهرجان اقامة 

بطولــة كــرة الطاولة للبنــني والبنات ، 

اوىل البطــوالت الرياضية ضمن فعاليات 

املهرجــان وينظمها اتحاد كــرة الطاولة 

بالعاصمة عدن، حيــث تنطلق بطولة الفتيــات يف الفرتة 

الصباحية مبشاركة العبات من مختلف االندية ، عىل أن تشهد 

فرتة املســاء انطالق بطولة البنني يف الثالثة عرصا مبشاركة 

العبي اندية عدن النشطة يف لعبة كرة الطاولة .

تجدر اإلشــارة أن فعاليات مهرجان عــدن الريايض 3 

، والــذي يقام بتنظيم دائــرة الشــباب والرياضة باملجلس 

االنتقايل، يقام للســنة الثالثة تواليا، وتشــرتك يف تنظيمه 

فروع االتحادات الرياضيــة ويف 10 ألعاب فردية وجامعية 

ممثلــة يف الكرة الطائرة وكرة الطاولة ورفع األثقال والتنس 

األريض واملالكمة والكاراتيه ومصارعة الذراعني )الرســت( 

والدراجات الهوائية واخرتاق الضاحية.

منتخب النا�ضئني ي�ضتعــــــد اليوم.. انطالق مهرجان عدن الريا�ضي )3(
لنهائيات اآ�ضيا باأربع جتمعات

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 وقدره )50,000 ريال ميني(، أخر موعد لبيع الوثائق يوم األربعاء املوافق: 07 /12 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه أسم صاحب العمل وأسم املرشوع ورقم املناقصة وأسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1 -  ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع يســاوي من 2.4 إىل 2.9 % من 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 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 صباًحا من يوم األثنني املوافق: 12/12 /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.

اإعالن اإنزال املناق�ضة العامة رقم )26( ل�ضنة 2022م، م�ضروع �ضيانة واإعادة 
تاأهيل طريق عتق – العرب )املقطع الثالث( بطول 20كم – حمافظة �ضبوة

تعلن وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )26( لسنة 2022م، مرشوع صيانة وإعادة 

تأهيل طريق عتق - العرب )املقطع الثالث( بطول 20كم - محافظة شبوة, بتمويل صندوق صيانة الطرق - وزارة األشغال العامة والطرق.


