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األمناء / متابعات :

ساعات قليلة وينطلق الحدث األكرب واألعظم 
الذي ينتظره عشاق الساحرة املستديرة يف ربوع 
الكرة األرضية، والذي ينطلق مبشاركة 32 فريًقا 
الجاري ويســتمر  20 نوفمرب  الفرتة من  خالل 

حتى 18 ديسمرب املقبل.
وكأس العامل 2022 أول نســخة عربية من 
املونديــال، والتي ينتظرهــا الجميع ليس فقط 
بســبب املبالغ الطائلة التــي رصفتها الحكومة 
القطرية منذ أن تم إسناد ملف التنظيم لها، ولكن 
للمالعب والفنادق املميــزة والرائعة التي أقيمت 

ألول مرة والتي من املنتظر أن يشاهدها الجميع 
خالل هذا الحدث األكرب.

موعد انطــالق حفل افتتــاح بطولة كأس 
العامل بقطر 2022 

تقرر انطالق حفل افتتاح بطولة كأس العامل 
بقطر يف متام الســاعة الرابعة عرًصا بتوقيت 
املكرمة،  القاهرة والخامسة مساًء بتوقيت مكة 
والثانية بتوقيت جرينتش، وبذلك ســيقام حفل 
االفتتاح قبل انطالق أول مباراة بســاعتني بني 

املنتخب القطري و نظريه اإلكوادورى.

موعد مبــاراة افتتاح كأس العامل 2022 بني 
قطر واإلكوادور

تقرر أن تقام أول مباراة يف السادسة مساًء، 
بني املنتخب القطــري ونظريه اإلكوادوري عىل 

استاد البيت املستضيف لحفل االفتتاح.

تعرف عىل املشاركني يف حفل افتتاح بطولة 
كأس العامل بقطر 2022

أعلنت أشهر فرقة يف العامل يب يت أس عن 
مشــاركتها يف حفل افتتاح بطولة كأس العامل 
وأعلنــت الفرقة عىل موقــع »انديا تودي” عن 
نيتها طرح أغنية جديدة لنســخة بطولة كأس 

العامل.
وىف الوقــت ذاته أعلنت املطربــة اللبنانية 
مريم فارس مشــاركتها يف إحدى فقرات حفل 
انطالق بطولــة كأس العامل، بناًء عىل اختيارها 
من اللجنــة املنظمة للبطولة، يف الوقت الذي مل 
الفنانة نانيس عجرم يف  يتحدد بعد مشــاركة 
إحدى فقرات حفل االفتتاح، مؤكدة أنها ستكون 

مفاجأة للجمهور الكروي.
يف املقابــل أعلنت الفنانــة العراقية رحمة 
مشــاركتها بأغنية جديدة خالل حفل االفتتاح، 
مؤكدة أنها ســعيدة باختيارها من جانب اللجنة 

املنظمة.

رياضـــة

اليوم.. افتتاح كاأ�س العامل 2022 وقطر والإكوادور يق�شان ال�شريط

 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 والجسور، مدينة إمناء السكنية - أبو حربة، الشارع الرئييس، عامرة رقم )CT379( أمام بنك الكرميي.
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )50,000 ريال ميني( ال يرد، آخر موعد لبيع الوثائق يوم االثنني املوافق: 12 /12 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه اسم صاحب العمل وأسم املرشوع ورقم املناقصة وأسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1 - ضــامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قــدره )3 %( بالريال اليمني من قيمة العطاء صالح ملدة )150( يومًا 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 يوم االثنني املوافق: 19 /12 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وســيتم 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.

ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة.

اإعـــالن اإنزال املناق�شة العامة رقم )29( ل�شنة 2022م لتنفيذ م�شروع طريق عقبة خلق املقطع الثاين من 
)000 + 6 حتى 500 + 12(حمافظة حلج بتمويل من �شندوق �شيانة الطرق - وزارة الأ�شغال العامة والطرق

تعلن وزارة األشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق والجسور عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )29( لسنة 2022م, لتنفيذ مرشوع 

طريق عقبة خلق املقطع الثاين من )000 + 6 حتى 500 + 12( محافظة لحج, متويل صندوق صيانة الطرق - وزارة األشغال العامة والطرق.


