
-۰۳-۱۷في إط�ار اس�تمرار حمل�ة س�المة الغ�ذاء، أص�درت وزارة الص�حة العام�ة تقری�راً أس�بوعیاً ح�ول خط�وات الحمل�ة م�ن 
 :وأھمھا ۲۰۱۷-۰۳-۲٤الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف       - أ

  

االنذار الخطي الموجھ لھ ، تبین انھ لم ینفذ البقاع الغربي –صاج جدودنا في سحمر الطریق العام بعد اعادة الكشف على  -  ۱
 .فتم اقفال المحل بالشمع االحمر لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة. سابقاً 

مطع��م الری��ف ف��ي ع��دلون لص��احبھ مص��طفى ن��ور ال��دین  ۲۰۱٦-۰۳-۱٤بت��اریخ  ص��یدااقف��ل مراقب��و وزارة الص��حة ف��ي  -  ۲
 . عدم مطابقتھم ألدنى الشروط الصحیة المطلوبةوذلك بسبب سوء النظافة و وملحمة وفرن الملك لصاحبھ ماجد عبود

وذل�ك لع�دم اس�تیفائھ الش�روط  ص�یدا -ملحمة صقر لصاحبھا سامر مصطفى حسنة في حي الب�راد تم إقفال المستودع في  -  ۳
 .  الصحیة وشروط النظافة المطلوبة

م توفر الشروط الصحیة المناس�بة والت�دخین وذلك بسبب عد صیدا -فرن األمانة لصاحبھ عماد یاغي في الغازیة تم إقفال  -  ٤
 .كلغ من الجبنة لعدم مطابقتھا المقاییس الحراریة المناسبة ۲كما تم تلف ما یقرب . أثناء العمل

المكسرات م�ن من  كلغ ۱۱۳بون و كلغ بون ٦٥كلغ زھورات،  ۱٥٥۰۰بتلف  زحلةقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ٥
 .وقاموا بتسطیر محضر ضابط بحقھ بسبب التالعب بالتواریخ والتزویر ا في سعدنایلمحل لصاحبھ محمد رضا اآلغ

براد شركة الشمال لأللب�ان واألجب�ان لص�احبھا عب�د العزی�ز عج�یج ف�ي بل�دة اقفل مراقبو وزارة الصحة العامة جزئاً من  -  ٦
كل�غ  ۳۰۰نادك المنتھیة الصالحیة وحوالي وذلك بعد أن تم ضبط حوالي طن ونصف الطن من األلبان ماركة  زغرتا -مریاطة 

 .من معلبات المشمش المنتھیة الصالحیة حیث تم تلفھا بالكامل

  

  :انذارات خطیة   - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي الكورة قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۱
 :االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة،

 افران الفنار لصاحبھ أدیب الفنار       ·

 جحا تشیكن لصاحبھ ھنري جحا       ·

 سناك ومعجنات جي مار سركیس لصاحبھ رمزي سعادة       ·

 كفرحزیر –فرن الحنون لصاحبھ حنا متري        ·

 كفرحزیر  –ملحمة اسكندر جحا        ·

  

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م بن�ت جبی�ل قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۲
 :یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 دیر انطار  –فروج الدیشة لصاحبھ احمد نصرالدین        ·

 دیر انطار –الحبیب لصاحبتھ نجاة شعیتو  فرن       ·

 دیر انطار –فرن الضیعة لصاحبھ فھد حجیج        ·

 كفردونین –فرن حمزه نورالدین        ·

 كفردونین –حلویات البحصلي لصاحبھ علي احمد حاج علي        ·

  



سات الغذائیة وتم توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م بالكشف على عدد من المؤسالبقاع الغربي قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۳
 :یقضي بوجوب تطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 سحمر –مطعم الوادي        ·

 )الفرع االول والثاني(سحمر  –فرن الزھراء        ·

 سحمر الطریق العام –بیتزا ومعجنات جورج        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي عالیھ قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ٤
 :بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 سوق الغرب -لصاحبھ نشأت أدیب عبدالخالق Smart Bakeryفرن ومعجنات        ·

 )مرخص من قائمقامیة عالیھ(شویفات السرایا  –سناك وعصیر الساحة لصاحبھ اسماعیل محمد حمیھ         ·

 سوق الغرب –محالت القناعة لصاحبھا سامر فؤاد مطر        ·

 سوق الغرب –لصاحبھ وحید محمد محمد أحمد  Le Four Pizzeriaسناك        ·

 سوق الغرب –ربیع عبدهللا تلحوق  میني ماركت سوبر ستور لصاحبھ       ·

 شویفات السرایا –صاج الحنین لصاحبھ طالل رؤوف كرامة        ·

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م كس�روان  قض�اء قام مراقبو وزارة الصحة ف�ي  -  ٥
 :وتقدیم طلب ترخیص وھي یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة

 ریفون –فرن كعك وزعتر        ·

 )مرخص من وزارة السیاحة(ساحل علما  –مطعم البلد لصاحبھ باسكال بركات        ·

 حارة صخر، المعاملتین –لصاحبھ نبیل العشي  Oceanusمطعم        ·

 )مرخص(جونیة  –فرن السلطان        ·

بالكشف على عدد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م عكار قضاء  - حلباقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ٦
 :یقضي بوجوب تطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 حلویات الطوم اخوان لصاحبھ رامي الطوم        ·

 ملحمة الحج لصاحبھا محمد الحج       ·

 )مرخص من المحافظة(مة حسان الحلبي ملح       ·

 سناك الساحة لصاحبھ جالل نافع        ·

 )یوجد ترخیص للمؤسسة(باتیسري میالد لصاحبھ میالد القالیة        ·

 ملحمة ومشاوي الحارة لصاحبھا رائد یاغي       ·

 )   مرخص(الزواریب  -محامص الدیوان لصاحبھا نبیل جریج        ·

 حلبا     -عین الجرن لصاحبھا نعمان جرجس حنوش  ملحمة       ·

 حلبا     -فروج عمر عواج       ·

 حلبا     -افران المسلماني لصاحبھما عماد وولید المسلماني       ·

 حلبا    -معجنات الیوسف لصاحبھ عبدهللا الیوسف        ·

 واریبالز –قشطة وعسل محل كوكتیل وبوظة لصاحبھ وسام عبدهللا        ·

·        Dib Chicken  الجدیدة      -لصاحبتھ سلوى ابراھیم 



بالكشف على ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي ش�ھر ش�باط وت�م توجی�ھ إن�ذار زغرتا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۷
 :وھيخطي لھم یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص 

 مجدلیا  –البان واجبان علي غاباني        ·

 مجدلیا –معجنات المنى لصاحبھا أحمد بریص        ·

 مجدلیا الطریق العام -معجنات محمد شمطیة        ·

 مجدلیا الطریق العام -محل فالفل أبو جورج لصاحبھ رودریك أیوب        ·

 ا الطریق العاممجدلی -معجنات لصاحبھ أحمد الشیخ فلفل        ·

 مجدلیا الطریق العام -محل فول وحمص أبو شربل لصاحبھ عماد قرطباني       ·

 دوار مجدلیا   -سناك وال أطیب لصاحبھ فؤاد علي ابراھیم        ·

 دوار مجدلیا -حلویات األرز األخضر لصاحبھا محمد المغشوش        ·

 لعقبةا –معجنات أبو ربیع لصاحبھ فؤاد منصور        ·

 العقبة –معجنات جوزیف الكعوي        ·

 العقبة –لصاحبھا جورج دحدح  White Showسوبرماركت        ·

·       Chez Wajih معجنات لصاحبھ أنطوان عاقلة 

 العقیبھ –معجنات العوافي لصاحبھا دوري لطیف        ·

 التل –افران الباشا لصاحبھا حمد باشا        ·

 اردة –الخواجة لصاحبھا باخوس میخائیل الخواجة ملحمة        ·

 البان وأجبان الودیان لصاحبھ طالل طالب       ·

·       Fresh Chicken لصاحبتھ نادیا نسع 

 العقبة –لصاحبھ سید الدویھي ) حمص وفول(مطعم الدویھي        ·

 العقیبة –سوبرماركت العقیبھ لصاحبتھ ماریا الدویھي        ·

 مریاطة -سناك وفروج البركة لصاحبھ علي عبد الرحیم        ·

بالكشف على عدد من المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي ش�ھر ش�باط وت�م توجی�ھ إن�ذار الھرمل قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۸
 :خطي لھم یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 )یوجد شھادات صحیة(المعالي  -ملحمة الجبل األخضر لصاحبھا علي غصن        ·

 السبیل  -ملحمة التعاون لصاحبھا رضوان المسمار        ·

 )  یوجد شھادات صحیة(المعالي  -مطعم مالك الشاورما لصاحبھ علي موسى الحج حسن        ·

 محل لصنع الحلویات لصاحبھ فوزي درغام         ·

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي ش�ھر ش�باط وت�م توجی�ھ إن�ذار قضاء بعلبك مراقبو وزارة الصحة في  قام -  ۹
 :خطي لھم یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 ملحمة لصاحبھا ابراھیم البرادعي سوق بعلبك الشعبي        ·

 ملحمة أبو علي شبتول         ·

 ملحمة یوسف المنیني         ·

 ملحمة طھ       ·



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في شھر شباط وتم توجیھ إن�ذار قضاء طرابلس قام مراقبو وزارة الصحة في -   ۱۰
 :ترخیص وھي خطي لھم یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب

 القبة شارع األرز     -مطعم الراعي لصاحبھ محمد البریحي        ·

 القبة شارع األرز    -ملحمة االبراھیم لصاحبھا محمد ابراھیم        ·

 )   مرخص من وزارة السیاحة(القبة شارع األرز  -حلویات األرز األخضر لصاحبھا محمد المغشوش        ·

 )   مرخص من وزارة السیاحة(القبة شارع األرز  -صاحبھا أحمد رنوش مطعم رنوش ل       ·

 القبة شارع األرز     -معجنات العامر لصاحبھا أحمد عمر        ·

 القبة شارع األرز    -مسلخ فروج  أبو جواد لصاحبھ محمد حجازي        ·

·       Miami Pizza القبة شارع إبن سینا     -لصاحبھ عزام عكاري 

 القبة شارع إبن سینا      -مطعم أبو آدم لصاحبھ أحمد زكیة        ·

 القبة شارع الجدید      -معجنات أبو عبدهللا لصاحبھ محمد األحمد        ·

 القبة شارع الجدید     -سناك وفروج المحترم لصاحبھ ضیاء بري        ·

 )مرخص من المحافظة(نا القبة شارع إبن سی -حلویات رفعت رمضان وأوالده        ·

 القبة شارع إبن سینا     -سناك ابراھیم لصاحبھ یوسف ابراھیم        ·

 القبة شارع إبن سینا     -معجنات حمیدان لصاحبھ جمال حمیدان         ·

 القبة شارع إبن سینا      -حلو الوفا لصاحبھ كمال جعفر       ·

 القبة شارع إبن سینا    -كوكتیل العوافي لصاحبھ محمد عرنوس        ·

·       Catering المیناء اوتستراد بیروت -قاعة الفیحاء لصاحبھا عز الدین غندور 

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة ف�ي ش�ھر ش�باط وت�م توجی�ھ إن�ذار  قضاء زغرتاقام مراقبو وزارة الصحة في -   ۱۱
 :وجوب االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھيخطي لھم یقضي ب

 زغرتا     -افران حروف لصاحبھ طوني حروف        ·

 كفردال قوس    -لصاحبھ ربیع البایع  Paneمطعم        ·

 مجدلیا     -فرن أبو جان لصاحبھ بسام فرح          ·

 مجدلیا     -سوبرماركت رمیا لصاحبھ نزیھ رمیا       ·

 كفردال قوس  -معمل البان وأجبان البایع لصاحبھ انطون البایع        ·

·         Delicious  رشعین    -محل معجنات لصاحبھ غسان ابراھیم 

 رشعین    -محل معجنات لصاحبھ میشال الموراني        ·

 كفردال قوس    -لصاحبھ جوزیف البایعAL BAYEHحلویات عربیة        ·

 كفردال قوس    -فرن أبو طنوس لصحبتھ ماري طنوس        ·

·       FAHITA’S  زغرتا      -لصاحبھ شربل التوالني 

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في ش�ھر ش�باط وت�م توجی�ھ إن�ذار قضاء الشوف قام مراقبو وزارة الصحة في -  ۱۲
 :طلب ترخیص وھيخطي لھم یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم 

 كفرحیم     -مطعم البدر لصاحبھ نجیب بدر       ·

 كفرحیم     -ملحمة السلطان لصاحبھا سلیم أبو ضرغم        ·



 كفرحیم    -فرن السالم لصاحبھ سالم الفرج        ·

 حارة الناعمة    -حلویات المحبة لصاحبتھ رنا محمد بیوت        ·

 حارة الناعمة     -ھ منى الدرویش فرن األصحاب لصاحبت       ·

 حارة الناعمة     -ملحمة الخیر لصاحبھا موسى شبلي سكران        ·

 حارة الناعمة    -محل فروج عطوي لصاحبھ شوقي عطوي        ·

 حارة الناعمة    -ملحمة أبو سلیمان لصاحبھا محمد سلیمان        ·

 حارة الناعمة    - ملحمة البیك لصاحبھا محمد الحسین        ·

 حارة الناعمة     -ملحمة أبو مأمون لصاحبھا شبلي عیسى        ·

 محل فروج العیراني لصاحبھ جابر العیراني            ·

 حارة الناعمة    -فرن روال حمود        ·

 سبلین     -افران شمس لصاحبھ ولید خضر ھاشم        ·

·        Fidele بعقلین  -ھ كمیل بدور معمل حلویات لصاحب 

·         Snack Station  الباروك -لصاحبھ بھجت محمود 

بالكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م كس�روان قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في -   ۱۳
 :یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 عشقوت     -فالفل أبو الزوز        ·

 غزیر      -افران صلیبا       ·

 حریصا      -مقھى أبو ولید        ·

 عجلتون      -معمل أبو یوسف لأللبان واألجبان        ·

 جدیدة غزیر      -مطحنة الفتوح        ·

 جدیدة غزیر    -مطاحن فرام لتعبئة وطحن الحبوب        ·

 غزیر    -زعیني مؤسسة ال       ·

·       Starbucks -  غزیر 

·        Café K  صربا  -ومطعم لصاحبھ طوني أبو زید مقھى 

·        Ali Food  جونیة حارة صخر -مطحنة ومستودع وتعبئة حبوب 

·            Centre Rizk عشقوت – ماركت 

·        Le Bon  غزیر –سناك 

 غزیر – Le Bon  تحضیر حلویات       ·

·       Kfarhbab Express Market – غزیر 

 عشقوت – - Noelفرن        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في شھر شباط وت�م توجی�ھ إن�ذار حاصبیا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في -   ۱٤
 :یم طلب ترخیص وھيخطي لھم یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقد

 حاصبیا حارة الفوقا    -البان شرف لصاحبھ سامي شرف        ·



 عین جارفا   -ملحمة حسان دربیة        ·

 عین جارفا    -فرن حسان دربیة        ·

 میس     -ملحمة ضیاء أبو العز       ·

 حاصبیا حي صنینا     -مخبز البدر لصاحبھ قاسم البدر        ·

 حاصبیا الطریق العام   -مخبز بدر الدین لصاحبھ سعید بدر الدین        ·

  

بالكشف على ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي ش�ھر ش�باط وت�م توجی�ھ إن�ذار المتن قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في -  ۱٥
 :ترخیص وھيخطي لھم یقضي بوجوب تطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة وتقدیم طلب 

 جدیدة     -فرن الماھر لصاحبھ طوروس طوروس كسابیان        ·

 جدیدة    -ونیا واكیم صفرن لقمة إم لصاحبتھ        ·

 جدیدة     -ملحمة الحكمة لصاحبھا كرم یوسف        ·

 )   مرخص من القائمقامیة(سد البوشریة  -محل لبیع الفروج لصاحبھ عطا عون        ·

 سد البوشریة     -سناك مارو لصاحبتھ خاتون بریتسیان        ·

 سد البوشریة     -فرن ساسون لصاحبتھ مارو كالوجیان         ·

 سد البوشریة -سناك وفرن ماجد لصاحبیھ ماجد عواد وبطرس جعجع       ·

 )مرخص من القائمقامیة(برج حمود  -ملحمة العسلي لصاحبتھا مي العسلي        ·

 )   مرخص من القائمقامیة(ملحمة برج حمود لصاحبھ مكردیج كلشیان        ·

 برج حمود    -فرن المحبة لصاحبھ محمد أیوب        ·

·       Bread Corner  مرخص(برج حمود  -فرن لصاحبھ فادي سرحال( 

·        Cocktail 2 مرخص(الجدیدة  - ع العصیر لصاحبھ أنطوان العازوريمحل لبی( 

  

 :محاضر ضبط  - ت

تبین أنھ لم ینفذ االنذار الخطي كسروان  –لصاحبھ خلیل سركیس في زوق مكایل  Toninoسناك ى بعد اعادة الكشف عل -  ۱
 .الموجھ لھ وما زال ال یستوفي أدنى الشروط الصحیة المطلوبة، فتم تسطیر محضر ضبط بحقھ

تبین أنھ لم ینفذ االنذار الخطي الموجھ لھ زغرتا  -العیرونیة ملحمة أبو مروان لصاحبھا محمد حمود فيبعد الكشف على  -  ۲
 .فتم تسطیر محضر ضبط بحقھ

 


