
-۰۲-۱۸من في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة 
 :ھاوأھم ۲۰۱٦-۰۲-۲٥الى  ۲۰۱٦

 

 :اقفاالت وتلف       - أ

تبین أنھا غیر  النبطیة -تكریر میاه الزھراء لصاحبھا حسن ناجي جفال في بلدة جبشیت  ةمحطبعد الكشف على  -   ۱
 .فتم إقفال المحطة لحین تأمین الشروط المطلوبة والحصول على الترخیص. مرخصة والشروط الصحیة والفنیة غیر متوفرة

تبین أنھا  النبطیة -وتكریر میاه قطر الندى لصاحبھا خلیل احمد ترحیني في بلدة كفرصیر  ة بیعمحطبعد الكشف على  -   ۲
فتم إقفال المحطة لحین تأمین الشروط المطلوبة والحصول على . غیر مرخصة والشروط الصحیة والفنیة غیر متوفرة

 .الترخیص

 :انذارات خطیة       - أ

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھا  الشوفقضاء زارة الصحة في قام مراقبو و   -۱
 :التقدم بطلب ترخیص واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي، الفنیة الصحیة ولتطبیق بعض الشروط 

 مزبود -فرن مناقیش أبو علي كروم لصاحبھ سمیر كروم        ·

 مزبود -الضیوف لصاحبھا علي حمادة ملحمة         ·

 المغیریة –فرن مناقیش یحیى الحاج         ·

 المغیریة –فرن صاج محمد ابراھیم عابدین         ·

 المغیریة –ملحمة الساحة لصاحبھا جمیل حمادة         ·

 المغیریة –ملحمة عارف عبد المطلب حمادة         ·

 مزبود –عز الدین رشید  ملحمة ورده لصاحبھا محمود        ·

   شحیم -لصاحبھا زیاد عویدات  Fresh Waterشركة تعبئة میاه         ·

 داریا –مؤسسة عباس محمد سرحال للزبون والمحالت         ·

 داریا –مؤسسة فراس حسین أبو شقرا للزیت والمخلالت         ·

 داریا –مؤسسة ضاھر سرحال للمخلالت والزیوت         ·

 الناعمة –شركة میاه الحیاة لصاحبھا ھاني فخرالدین         ·

 الدامور –فروج األمیر لصاحبھ جھاد أبو رافع         ·

 الدامور –فرن عبودي لصاحبھ میشال زھران         ·

 الدامور –ملحمة أبو سرحال لصاحبھا نجیب أبو سرحال         ·

 الدامور –ل فرن أبو سرحال لصاحبھ طوني أبو سرحا        ·

 الدامور –فرن ومیني ماركت شعیا لصاحبھ جورج شعیا         ·

 الدامور –فرن مار إلیاس لصاحبھ إلیاس صادف         ·

 الدامور –لصاحبھ إلیاس یمین Corner Chicken  فروج         ·

   عین زحلتا -فرن صاج لصاحبتھ ھالة قماش         ·

 الرمیلة –لصاحبھ عماد قانصو    Sur Merمطعم القھوة        ·

البطاقات ,تبین أنھ مستوفي لمعظم الشروط الصحیة  النبطیة -مسلخ فروج المدینة في حي المیدان بعد الكشف على  -   ۲
   .فتم توجیھ إنذار خطي لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة وإعتماد اللباس الموحد. الصحیة منتھیة الصالحیة



لتقدم لبالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھا  جزینقضاء ارة الصحة في قام مراقبو وز   -۳
 :بطلب ترخیص واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 حي الیق  -صاج الملك         ·

 )السوق القدیم(شارع السد  -فرن السد البلدي         ·

 جرة الطریق العامكفر -فرن ومعجنات نور         ·

 روم الطریق العام -فرن البركة         ·

 روم الطریق العام -فرن انطون         ·

 )مرخص(جزین الضیعة  -افران إلیاس الحریة         ·

 شارع السد -سوبرماركت جوزیف حرفوش         ·

 كفرجرة –أزھار العاصي لصاحبتھ مناقیش صاج العاصي         ·

 )الرخصة قید االنشاء( عازور -لصاحبھ زاھي الطویل  Blue Jay Valley مطعم        ·

 وادي یعنقودین -فرن الوادي         ·

 صفاریة الطریق العام -إستراحة صفاریة         ·

 عازور الطریق العام -فرن وصاج بوب         ·

 )المطلوبةغیر مستوفي للشروط الصحیة (شارع السد  -حلویات المختار         ·

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، عالیھقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في    -٤
 :وھي شھادات صحیة للعمال وھي ال تستوفي للشروط الصحیة المطلوبة فتم توجیھ إنذارات خطیة لھا

 ساحة عالیھ -محمصة كافیھ نویل لصاحبھا خالد أمین التیماني         ·

 بشامون الطریق العام -ملحمة ومیني ماركت اإلستقالل لصاحبھا زیاد فؤاد أبو شرف        ·

 بشامون الطریق العام - Quick Lunch ملحمة وسناك        ·

 خلدة –باس غملوش عمطعم مونت كارلو لصاحبھ صادق         ·

 عین السیدة -لصاحبھ البر یوسف شعیا    L’Heritage مطعم        ·

 شویفات -میني ماركت سوق القبة التجاري لصاحبھ حسن نصوح حیدر         ·

  

الشروط لكن تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة للعمال و خلدة - Pizza Hut SSMبعد الكشف على  -   ٥
 .فتم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة االستحصال على الشھادات الصحیة. متوفرةالصحیة 

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات بعلبك -فرن الفجر لصاحبھ حسین العمري في راس العین بعد الكشف على  -   ٦
رورة االستحصال على الشھادات فتم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بض. صحیة للعمال وھو یستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

 .الصحیة

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة،عكار قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في    -۷
 :وھي شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ إنذارات خطیة لھا

 العبدة –صري محل دجاج لصاحبھ محمد الم        ·

 العبدة –مسلخ فروج لصاحبھ علي جاجیة         ·

 العبدة –محل دجاج لصاحبھ یوسف رفعت نصر         ·

 الكواثرة –محل حلویات لصاحبھ فاروق الزغبي         ·



 العبدة –حلویات فواز اللوزي         ·

 البیرة -سناك لصاحبھ مروان الحاج         ·

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة،صیدا قضاء مراقبو وزارة الصحة في قام    -۸
 :وھي شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ إنذارات خطیة لھا

 المعمریة –فرن معجنات مارون مارون         ·

 مطعم فول مصطفى محمد الكبش        ·

 صیدا القدیمة حي الحیاكین -معمل حلویات صفیر طالب خلیل بلحس         ·

 عنقون -فرن معجنات طھ فرحات         ·

تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة،زغرتا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في    -۹
 :وھي متوفرة جزئیاً فتم توجیھ إنذارات خطیة لھاغیر شھادات صحیة للعمال والشروط الصحیة 

 العیرونیة –محل معجنات لصاحبھ محمد عریس         ·

   كفرحاتا -سمكة البركة لصاحبھ عبد الرزاق أبو بكر         ·

·        Snack Bernard زغرتا -لصاحبھ برنار زعیدي 

 العیرونیة –سوبرماركت السلطان لصاحبھما فواز وداوود داوود         ·

 العیرونیة –ملحمة القناعة لصاحبھا خالد أبو قاسم         ·

 زغرتا -ملحمة طوني معوض         ·

  

 : محاضر ضبط  - ب

جد شھادات صحیة تبین أنھ غیر مرخص، ال یو خلدة -كعك أبو عرب لصاحبھ محمد بھاء الدین أحمد بعد الكشف على  -  ۱
 .للعمال وھو ال یستوفي أدنى الشروط الصحیة المطلوبة، فتم تسطیر محضر ضابط بحقھ

  

 :تسویة اوضاع   - ت

، تبین أنھا قامت بتنفیذ االنذار السابق الموجھ لھا قضاء جزینمؤسسات الغذائیة في عدد من البعد اعادة الكشف على  -   ۱
 : وھي، وقامت باالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال

 شارع الضیعة -فرن إلیاس الحریة         ·

 روم الساحة العامة -فرن البركة         ·

 شارع األوتستراد -مقھى وسناك سینما جزین         ·

 عازور الطریق العام -فرن بوب لصاحبھ ابراھیم یوسف كرم         ·

  


