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يلعب اليوم
سويسرا Vs  الكاميرون ) 1:00 بتوقيت عدن(.

االورغواي Vs كوريا اجلنوبية ) 4:00 بتوقيت عدن(. 
البرتغال Vs غانا ) 7:00 بتوقيت عدن(. 

البرازيل Vs صربيا ) 10:00 بتوقيت عدن(.

األمناء / متابعات :

 تعادل منتخب املغرب مــع كرواتيا، دون أهداف، يف املباراة 

التــي أقيمت عىل ســتاد البيــت، يف الجولــة األوىل من دور 

املجموعات لكأس العامل.

بداية األسود مل تكن جيدة، وظهر عىل العبي املغرب، بعض 

االرتباك واألخطاء يف التمرير.

واســتغل إيفان برييســيتش، خطأ يف التمرير من جانب 

أمالح، وتقدم وسدد بقوة، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

واخرتق أرشف حكيمي من الجهة اليمنى، وسدد الكرة قبل 

أن يتصدى لها الحارس ليفاكوفيتش دومينيك.

وكان واضحــا أن املباراة تحت قبضة رصامة تكتيكية وحذر 

دفاعي من الطرفني، مام أدى لغياب الفرص الخطرية أمام املرمى.

ويف الوقت بدل الضائع للشوط األول، كاد فالسيتش أن يهز 

الشباك بعد انفراده بالحارس ياسني بونو، الذي تألق وأبعد الكرة.

ومع بداية الشــوط الثاين، هدد املنتخــب املغريب، مرمى 

الخصم، برأسية نوصري مزراوي.

وسدد أرشف حكيمي، كرة قوية وأبعدها الحارس الكروايت 

بصعوبة.

واضطر املدرب وليد الركرايك إىل إرشاك يحيى عطية الله بدال 

من مزراوي الذي تعرض لإلصابة يف الدقيقة 60.

ثــم أرشك الركرايك، عبد الصمد الزلزويل بدال من ســفيان 

بوفال، كام دخل حمد الله لتنشيط الهجوم.

وارتكب املنتخــب املغريب، مجموعة أخطــاء يف التمرير، 

بجانب عدم استغالل املرتدات، لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.

رياضـــة

تعادل حمبط لأ�سود املغرب اأمام كرواتيا

 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�سة العامة رقم )29( ل�سنة 2022م لتنفيذ م�سروع طريق عقبة خلق املقطع الثاين من 
)000 + 6 حتى 500 + 12(حمافظة حلج بتمويل من �سندوق �سيانة الطرق - وزارة الأ�سغال 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.

كاأ�س العامل 2022م

األمناء / متابعات :

أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم، عن عودة العب املنتخب األول، 
يارس الشــهراين، إىل العاصمة الرياض، وذلك من أجل إجراء عميلة 

جراحية.
ونرش الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عىل موقع »تويرت”، 
بيانا مقتضبــا قال فيه: “ غادر الالعب يارس الشــهراين مدينة حمد 
الطبيــة بالدوحة بعــد نقله باإلخالء الطبي إىل مستشــفى الحرس 

الوطني بالرياض”. 
وتابع البيان: »ســيجري عملية جراحية خالل الساعات القادمة 
حســب الخطة العالجية التي وضعها الجهاز الطبي.. دعواتنا لالعب 

بالسالمة والشفاء العاجل.« 
وكان الشــهراين قد تعرض إلصابة قوية للغاية خالل مباراة املنتخب السعودي أمام نظريه 

األرجنتيني مساء يوم الثالثاء، إثر اصطدامه بشكل مبارش  بالحارس محمد العويس.
وحقق املنتخب السعودي انتصارا تاريخيا عىل األرجنتني بهدفني لهدف ليتصدر مجموعته 

يف كأس العامل.

ال�سهراين يخ�سع لعملية جراحية خالل �ساعات


