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رياضة 15
قمة ليفربول تر�سم مالمح عودة نيمار �إىل بر�شلونة..

Thursday - 1 Aug 2019 - No: 1019

البايرن يكت�سح فرنبخ�شة ويقابل توتنهام يف نهائي ك�أ�س �أودي..

األمناء  /متابعات :
نجح فريق نادي بايرن ميونخ األملاين يف تحقيق انتصار
عريض عىل حســاب ضيفه ،فرنبخشــة الرتيك بنتيجة 6
أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات كأس أودي الودية.
والتقى الفريقان لحســاب نصف نهــايئ كأس أودي،
واســتطاع زمالء توماس مولر تحقيق فوز كاسح ،ليرضب
الفريق البافــاري موعد ًا ملواجهة توتنهــام اإلنجليزي يف
نهايئ البطولة.
وكان الســبريس قد تفوقوا عىل حســاب ريال مدريد
اإلسباين يف نصف النهايئ اآلخر بنتيجة هدف واحد مقابل
ال يشء ،بهدف عــن طريق املهاجم الدويل اإلنجليزي هاري
كني.
ريناتو سانشــيز العب الوســط الربتغايل افتتح مجال
التســجيل ملصلحة البايرن يف الدقيقة  22من عمر الشوط
األول ،قبــل أن يضيف ليون جوريتســكا الهدف الثاين يف
الدقيقة .28
ويف الدقيقــة  ،31عزز توماس مولــر من تقدم فريقه
بالهــدف الثالث ،قبل أن يضيف كينجســي كومان الجناح
الفرنيس هدف املباراة الرابع يف الدقيقة .40
وقبل نهاية الشــوط األول بدقيقة واحدة ،عاد توماس

مولر ليســجل الهدف الخامس للبايرن والشــخيص الثاين
له يف اللقاء عن طريق رضبة جزاء ،لينتهي الشــوط األول
بتقدم فريق ملعب أليانز أرينا بخامسية دون رد.
ويف الشــوط الثاين ،بصم توماس مولر عىل الهاتريك
يف الدقيقــة  ،58قبل  6دقائق من دخول هدف فرنبخشــة
الوحيد يف اللقاء بتوقيع ماكس كروز.

رئي�س ريال مدريد يحدد ال�سعر الأدنى خلامي�س ..

األمناء  /متابعات :
وضع رئيس ريال مدريد فلورنتينو برييز ،رشطا لبيع نجم الفريق خاميس رودريجيز يف فرتة االنتقاالت الصيفية.
وتشري جريدة " "ABCاإلسبانية إىل أن خاميس رودريجيز ،طلب من وكيل أعامله خورخي مينديز أن ُيساعده يف الرحيل
عن "األبيض املليك" يف أقرب وقت ممكن ،السيام وأن النجم الكولومبي خارج حسابات املدرب زين الدين زيدان.
الهــن ،مضيف ًا أن برييز يريد من األندية
وأوضح نفس املصــدر أن رحيل خاميس عن القلعة املدريدية لن يكون باألمر
ّ
التي أبدت اهتاممها بخاميس عىل غرار مانشسرت يونايتد ونابويل وأتلتيكو مدريد أن تدفع  50مليون يورو ،وأردف أن عدم
وصول أي عرض بهذه القيمة املالية يعني بقاء الالعب مع ريال مدريد.
وكان املوقع الرسمي لريال مدريد نرش مؤخر ًا الصور الرسمية لالعبي "املرينجي" يف املوسم الجديد ،إذ خلت من صورة
خاميس رودريجيز ،وهو ما اعترب عالمة واضحة عىل رحيل النجم الكولومبي عن الفريق.
يشــار إىل أن أتلتيكو مدريد ،يرغب بقوة يف ضم خاميس ( 28عام ًا) يف فرتة االنتقاالت الصيفية ،فيام تأمل جامهري
"املرينجي" أن ال يذهب الدويل الكولومبي إىل الجار ،بسبب املنافسة الكبرية بني أندية العاصمة اإلسبانية.

األمناء  /متابعات :
كشــف تقرير صحفي إســباين ،امس األربعاء ،عن تطور جديد يف
االنتقال املحتمل للربازييل نيامر دا سيلفا ،نجم باريس سان جريمان ،إىل
برشلونة خالل املريكاتو الحايل.
ً
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلســبانية ،فإن اجتامع رابطة
ً
حاسم
األندية األوروبية يوم  16أغســطس املقبل يف ليفربول ســيكون
لصفقة نيامر ،خاصة أنه سيشــهد تواجد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس
برشلونة ونارص الخليفي رئيس سان جريمان.
ورغم وجود اتصاالت هاتفية ،بني الطرفني إال أن الصحيفة اإلسبانية،
تؤكد أن املقابلة وجهً ا لوجه ستكون حاسمة لصفقة النجم الربازييل.
وسيكون االجتامع بعد خوض سان جريمان للجولة األوىل يف الدوري
الفرنيس ،حيث ســتدرك إدارة النادي البارييس رد فعــل جمهور الفريق
صوب نيامر ،ال سيام أن املباراة ستقام يف حديقة األمراء .
وســيكون أمام ســان جريمان وبرشلونة أســبوعني ،قبل غلق باب
املريكاتو يف فرنسا وإسبانيا ،وبالتايل هناك فرصة سانحة إلبرام الصفقة
هذا الصيف.
وتشدد الصحيفة عىل أن برشلونة يسعى لعقد صفقة نيامر من خالل
تبادل الالعبني فقط دون الحاجة إىل تقديم أموال للنادي الفرنيس.

إعــــــالن

تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية  -ميناء عدن عن
رغبتها يف إنزال املناقصات العامة للعام 2019م.
رقم المناقصة

أسم المناقصة

ضمان المناقصة

2019/7م

شراء أحذية (عادي -أمن صناعي) للعاملين

 150.000لاير يمني

2019/8م

شراء مالبس للعاملين

270.000لاير يمني

والتي يتم متويلها من املصدر :ذايت.
فعىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات
الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:
مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (ميناء عدن) – املركز الرئييس – بجانب فندق
الهالل – م/التواهي – محافظة عدن/االدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات
– مدير ادارة املناقصات  /سكرتري لجنة املناقصات
تلفاكس +967-02-201541 :تلفون+967-02-200168 :
لرشاء واســتالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره ( )5000الف ريال ميني ال يرد
(لكل مناقصة عىل حدة).
آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم :االربعاء املوافق 11 :ســبتمرب 2019م مع االخذ
بعني االعتبار اجازة عيد االضحى املبارك.
يقدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل
عنوان املؤسسة املحدد أعاله ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع ورقم املناقصة واسم
مقدم العطاء  ,ويف طيه الوثائق التالية:
•ضامن بنيك غري مرشوط وغري قابــل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة املحددة
يف وثائق املناقصة صالح ملدة( 120يوم ًا) من تاريخ فتح املظاريف أو شــيك
مقبول الدفع صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
•صورة من البطاقة الرضيبية ســارية املفعول  +صــورة من البطاقة الزكوية
سارية املفعول.

•صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول  +صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
•صورة من البطاقة التأمينية ســاري املفعول  +صورة من شــهادة الرضيبة
العامة عىل املبيعات سارية املفعول.
•يجب أن تكون كل البطائق املذكورة أعاله سارية املفعول (وغري منتهية).
•تســتثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار اليها آنفا
ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي اليها
تلك الرشكات .
•فرتة رسيان العطاء ( )90يوم اعتبار ًا من يوم فتح املظاريف.
•يجب تقديم العطاءات إىل مدير ادارة املناقصات.
ً
•آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (  11:00صباحا )
من يوم :األحد املوافق 15 :سبتمرب 2019م.
•ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وســيتم إعادتها بحالتها املســلمة إىل
اصحابها.
•سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة (يف القاعة الكربى للتسويق واإلعالم
بحضور اصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم).
ميكن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة قبل
رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة ()42
يوم من تاريخ نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا االلكرتوين:
()www.portofaden.net

