إعالنات 27

األربعاء  19أيار  2010العدد 1120

مبوب
www.josephsamaha.org

رسمية ►
وفيات ►
إعالنات
◄ ◄
رئيس مجلس بلدية الحدث ـــــ سبنيه
حارة البطم األستاذ جورج ادوار عون
وأعضاء املجلس البلدي ينعون
املربي األستاذ
جوزف جورج عون
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم األرب� �ع ��اء  19منه
ً
ابتداء
في صالون كنيسة سيدة الحدث
م ��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ولغاية
ً
مساء.
السادسة

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
املربي األستاذ
جوزف جورج عون
ابنتاه روز ماري
والدكتورة غرازييال زوجة ادغار أنطوان
نمر وولديهما جوزف وتييري
عائلتا شقيقيه املرحومني شارل وادوار
عائلتا شقيقتيه املرحومتني ماري زوجة
امل ��رح ��وم إب��راه �ي��م ي��اغ��ي وأول� �غ ��ا زوجة
املرحوم شكر الله حيدر
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد األسى.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم األرب� �ع ��اء  19منه
ً
ابتداء
في صالون كنيسة سيدة الحدث
م ��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ولغاية
ً
مساء.
السادسة

◄ مبوب

►

مفقود
فقدت اقامة عمل باسم خالد آدم ادريس
عبد الله سوداني الجنسية الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/959749

ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م ف��اط �م��ة محمود
هرموش لبنانية الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/246289

فقد ج��واز سفر باسم نهلة منذر قلقاس
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 07/506466

فقد جواز سفر باسم عزيزة سليم جمعة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 07/211182
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·ϲάϏΝΎΘϧ·ήϳϮτΗΰϛήϣϭ ΕήΒΘΨϣΰϴϬΠΗ ϡϭΰϟ νϭήϋΝέΪΘγϥϼϋ
ΔϴϤϨΘϠϟΔϴϛήϴϣϷΔϟΎϛϮϟϦϣϝϮϤϤϟ (QCC)ΩΎϤΘϋϻϭ ΓΩϮΠϟΔΒϗήϣΞϣΎϧήΑ ϦϤο
ΰϴϬΠΗ ϢΘϴγ ˬΔϴϣϮϜΤϟήϴϏ ACDI/VOCA ΔϤψϨϣ ϞΒϗϦϣάϔϨϤϟϭ USAID ΔϴϟϭΪϟ
ϲϓΔϋέΰϟϭ ΔϋΎϨμϟˬΓέΎΠΘϟ ϑήϐϟΔόΑΎΘϟ ϲάϐϟ ΝΎΘϧϹήϳϮτΗ ΰϛήϣϭΕήΒΘΨϣ
ϝϮμΤϠϟ . 2010 ϥήϳΰΣήϬηήΧΎϫΎμϗΓΪϣϲϓ ΔϠΣίϭβϠΑήσˬΪϴλϦϣϞϛ
ˬΕΰϴϬΠΘϟϦϴϣ΄ΗΎϬϧΎϜϣΈΑϲΘϟϭΔϤΘϬϤϟΕΎϛήθϟ ϰϠϋ ΕΎϔλϮϤϟϭ ρϭήηϝ ήΘϓΩ ϰϠϋ
:ϲϟΎΘϟϥϮϨόϟϰϠϋ ϝΎμΗϻ ΔϧΎϴμϟϭ ΐϳέΪΘϟˬΐϴϛήΘϟ
Al ˬϦΘϤϟˬΏϮϬϠηΓέΎϤϋ , ACDI/VOCA (QCC)ΩΎϤΘϋϻϭ ΓΩϮΠϟΔΒϗήϣΞϣΎϧήΑ
.ϥΎϨΒϟ ––ήηΎόϟϖΑΎτϟ Plaza Center 323 Bloc B
qcc@acdivoca-lb.org 9611 902883 / 4 βϛΎϓ/ϥϮϔϠΗ
ΪόΑΔόΑήϟΔϋΎδϟϞΒϗ 2010έΎϳ 31ΎϫΎμϗΓΪϣΏ ϚϟΫϭ ΔϣϮΘΨϣ ϑϭήψΑνϭήόϟϡΪϘΗ
.ήϬψϟ
TENDER NOTICE FOR LAB AND PILOT PLANT EQUIPMENT
ACDI/VOCA, a non-governmental organization, under its USAID-funded
Agricultural Quality Control and Certification Program (QCC), is undertaking
to equip three (3) food laboratories and processing pilot plants, for the
Chambers of Commerce, Industry and Agriculture in the cities of Saida,
Tripoli, and Zahle in Lebanon, prior to the end of June 2010. To obtain the
tender document, interested companies with abilities to provide, install, train,
maintain and otherwise support Laboratory equipment and instrumentation
for the above, are invited to contact the following address:
– Agricultural Quality Control and Certification Program (QCC), ACDIVOCA
Lebanon, Al Plaza Center 323, Bloc B, 10th Floor, Amaret Chalhoub, Al
Metn, Lebanon
Tel/Fax: 961 1 902883 - 4 qcc@acdivoca-lb.org | www.acdivoca.org
Quotation must be submitted in sealed envelopes, on or before May 31st,
2010 by 16:00 p.m.

2:33 PM

م� �س� �ت ��ودع ط ��اب� �ق ��ان ل �ل �ب �ي��ع ف� ��ي منطقة
الجناح ـــــ طلعة اوتيل امل��اري��وت باتجاه
املدينة الرياضية ــــــ املساحة االجمالية
 1630مترًا مربعًا ـــــ لالستفسار االتصال
097915/03
 841300/01أو
على
Blom
demining
الرقم 10-10
5/17/10

◄ إعالنات رسمية

►

إعالن
ُ
ت� ��ذك� ��ر امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��ن العام
اص �ح��اب دور امل �ع��ارض وامل �س��ارح عدم
عرض أي مسرحية ،محلية أو أجنبية،
دون االس �ت �ح �ص��ال ع�ل��ى اج� ��ازة عرض،
وإبالغ املعنيني من منتجني أو مخرجني
وج��وب التقدم من دائ��رة املطبوعات في
املبنى املركزي رقم واحد ،للحصول على
االج � ��ازة امل ��ذك ��ورة وف �ق��ًا ل�ل�اص ��ول ،قبل
خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العرض
على االق��ل ،وذل��ك تحت طائلة املساءلة
القانونية.
إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
امل�غ�ف�ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق��ادي �ش��ا ع��ن ت �م��دي��د مهلة
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض ال� �ع ��ائ ��د لتأهيل
وت� �ق ��وي ��ة خ� �ط ��وط ال �ن �ق��ل  66ك.ف .في
استثمار القاديشا ،وذلك وفق املواصفات
الفنية وال �ش��روط االداري� ��ة امل �ح��ددة في
دف �ت��ر ال� �ش ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن الحصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ مليون ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي ام� ��ان� ��ة ال� �س ��ر في
القاديشا ــــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
ال��واق��ع فيه  9ح��زي��ران  2010الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 621
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت مها فرج بوكالتها عن الينا
افاديسيان سند  25/3181مجدليا.
أمني السجل العقاري
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