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رياضة

سباح / األمناء / عارف 

أحمد:

 رضب فريقــا نجــوم 
السعدي وشباب رصد موعدا 
لهام يف نهايئ دوري شهداء 
سباح الكروي للفرق الشعبية 
والــذي  األوىل  النســخة 
سباح  شــباب  نادي  ينظمه 
الريايض أحــد أندية الدرجة 
بدعم  أبني  مبحافظة  الثالثة 

من رشكة الشــامل للرصافة والتحويالت 
والــذي أقيم مبشــاركة 14 فريقا مثلوا 
ثالث مديريات وهي رصد وسباح من أبني 
ولبعوس لحج وزعوا إىل أربع مجموعات 
تنافست يف دورها التكهنات األول بنظام 
الكل مع الكل مــن دور واحد وبطريقة 

خروج املغلوب يف أدوارها الالحقة.
 وجاء تأهل نجوم الســعدي كطرف 
اول للنهــايئ بعدما تجــاوز فريق نرص 
حمومة بهدفــني دون مقابل يف اللقاء 
الذي جمعهام عرص الســبت عىل أرضية 
ملعــب نادي ســباح يافــع يف مفتتح 
مباريات الدور نصــف النهايئ .. ويدين 
الثمني إىل  االنتصار  بهذا  السعدي  نجوم 
العبه املخرضم وأكرب العبي املسابقة سنا 
عيل مهروش الذي ســجل الهدف األول  
وزميلــه أحمد الزيد الذي ســجل الهدف 
ليساهام  يف عبور فريقهام إىل محطة 
الختــام .. ونال مهــروش جائزة أفضل 
الرشكة  من  واملقدمــة  املباراة  يف  العب 

الراعية للدوري.
 فيام جــاء عبور شــباب رصد إىل 

النهايئ كطرف ثان بعــد فوزه العريض 
عىل منافســة فريــق بريق الســعدي 
بنتيجة خمســة أهــداف مقابل هدفني 
يف اللقــاء الذي جمعهــام عرص األحد 
يف ثاين مواجهــات الدور نصف النهايئ 
بعد أداء متكافئ من الطرفني يف شــوط 
املباراة االول الذي انتهى بتقدم الشــباب 
بهدفني لهدف.. قبل أن  يبســط الشباب 
بعدما سجل  الثانية  الحصة  افضليته يف 
ثالثة أهداف مقابل هدف ملنافســة بريق 
الشباب عبد  السعدي.. سجل خامســية 
الرحمن منري والطريي بواقع هدفني لكل 
منهام ومحمد عادل  هدف.. فيام ســجل 
هديف بريق الســعدي العبه محمد نوري 
الذي نال جائزة أفضــل العب يف املباراة 

واملقدمة من الرشكة الداعمة للدوري. 
هذا وأعلنت اللجنــة املنظمة لدوري 
شهداء ســباح عن إقامة املباراة النهائية 
يوم الجمعــة القادم والتي من املتوقع أن 
كونها  كبرية  جامهريية  مبتابعة  تحظى 
ستكشف عن هوية الفريق الذي سيكتب 
البطولة يف  النهاية السعيد ويتوج بلقب 

نسختها األوىل.

عــدن / األمنــاء /  عــاء 

عياش :

كرنفالية  اجــواء  يف   
مبهجــة افتتحــت بصالة 
مثنى  أســعد  عيل  الشهيد 
الرياضية املغلقة بالعاصمة 
عدن ،  فعاليــات مهرجان 
، والذي   3 الريــايض  عدن 
دائرة  ودعم  برعايــة  يقام 
باالمانة  والرياضة  الشباب 
االنتقايل  للمجلس  العامة 
تنظيمــه  يف  وتشــرك   ،
فروع االتحادات الرياضية ، 
مبشاركة 10 العاب رياضية 
الفرة  خــالل  وتجــري   ،
بــني 13 وحتى 30 نوفمرب 

الجاري .
وشــهد حفل افتتــاح املهرجان حضــور عدد من 
الشخصيات تقدمهم د. عزام خليفة وكيل وزارة الشباب 
والرياضة ،و االمني العام املساعد لهيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنويب فضل الجعــدي ، ومدير عام مكتب 
، ورئيس دائرة  الشــباب والرياضة وجدان الشــاذيل 
الشــباب والرياضة للمجلس االنتقايل مؤمن السقاف 
، حيث تخلــل الحفل عدد من الفقرات االســتعراضية 
املتنوعة التــي ابدع وامتع يف رســم تفاصيلها العبو 
األلعاب الرياضية املشــاركة باملهرجان ، باإلضافة إىل 
تقديم فقــرات غنائية قدمت برباعــة من فرقة الطفل 

الجنويب بقيادة الفنان رامي نبيه .
وخــالل الحفل القــى االمني العام لهيئة رئاســة 
املجلس االنتقايل فضل الجعــدي كلمة أكد من خاللها 
عــىل أهمية تنظيم مثــل هذه االنشــطة والفعاليات 
التي ســتعيد للعاصمة عدن مجد تألقها وريادتها عىل 

الصعيد الريايض ، كونها تعترب ســباقة يف هذا املجال 
بشبه الجزيرة والخليج ، مشــريا إىل أن قيادة املجلس 
داعمة لنشاطات الدائرة وحريصة عىل أن تستمر دوران 
عجلة النشاط الريايض ، وذلك من خالل تسهيل وتذليل 
املتاحة  والظــروف  االمكانيات  وتســخري  الصعوبات 
امامها لخدمة هذا القطاع الذي يستوعب رشيحة هامة 

يف املجتمع متمثلة يف فئة الشباب والرياضيني .
تجدر االشارة أن فعاليات مهرجان عدن الريايض 3 
، والذي يقام بتنظيم دائرة الشــباب والرياضة باملجلس 
االنتقايل ، يقام للســنة الثالثة تواليا ، و تشــرك يف 
تنظيمه فروع االتحادات الرياضية ويف 10 العاب فردية 
وجامعيــة ممثلة يف الكرة الطائــرة و كرة الطاولة و 
رفع األثقال و التنــس األريض و املالكمة و الكاراتيه و 
مصارع الذراعني)الرست( و الدراجات الهوائية واخراق 

الضاحية .

جنوم ال�ضعدي و�ضباب ر�ضد ي�ضربان موعدا افتتاح رائع ملهرجان عدن الريا�ضي الثالث 
يف نهائي دوري �ضهداء �ضباح الكروي

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.


