
الى  26/3/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من من 
 وأھمھا: 2/4/2015

 اقفاالت وتلف :

ت بأبواب سحاب حدیدیة الشمال، تبین انھ ال یوجد ترخیص وانھ عبارة عن محال –بعد الكشف على معمل حلویات البدواي  1
غیر منضبطة مما یسمح بدخول القوارض، وجد بداخلھ حلویات مصنعة مغلفة جاھزة للبیع من دون تاریخ صالحیة ووجد 

 لیس لدیھا اي تواریخ . وقد تبین التالي : Alinaبضائع تحت اسم 

 التمور المطبوخة مجھزة على االرض        •

 الجدران متسخة وعلیھا عناكب وحشرات داخل اكیاس مفتوحةاالواني یتآكلھا الصدأ و        •

 مواد غذائیة مكشوفة        •

 الصرف الصحي بداخل المحل        •

 مولد كھربائي ینبع منھ دخان الحریق        •

 قطع غیار سیارات على التتخیتة        •

 بناء على ذلك تم تلف البضاعة واقفال المعمل بالشمع االحمر .

التي تتعاطى صناعة المأكوالت والحلویات في منطقة ذوق مكایل تبین ان المؤسسة  Veronaعد الكشف على مؤسسة ب -2
بكامل اقاسمھا ال تستوفي ادنى الشروط الصحیة من حیث طرق تحضیر الطعام وحفظھ والنظافة العامة في المؤسسة. وقد تم 

عھد صاحب العالقة بعدم التصنیع إالّ حین استیفاء الشروط الصحیة اقفال القسم المخصص لصناعة المأكوالت والحلویات. وت
 المطلوبة من وزارة الصحة العامة .

بعد الكشف على ملحمة كساب في النبطیة الفوقا، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة ویلزمھ صیانة التبرید ونقل  -3
 ر جیدة وتم تحریر محضر تلف .كلغ من اللحوم ذات لون ورائحة غی 2الملحمة. وتم تلف 

تم فض األختام عن معمل حلویات (جالال) یخص السید اسامة معتوق، ومحل مستأجر لبیع الحلویات من السید غسان محي  -4
 الدین .و بعد تلف المحتویات المنتھیة الصالحیة وھي :

 كلغ جبنة مطحونة 3        •

 كلغ عجین حالوة الجبن 6        •

 كلغ جبنة موزاریال 2        •

 كلغ جبن حلوم بیطار 1        •

 كلغ سمیدة 2        •

 كلغ 45علبة سعة  18قطر         •

 :  تم تلف الموجودات التالیة من المعمل

 صدور بقالوة 3        •



 فستق        •

 كلغ 10تمر تنكة سعة         •

 كلغ قطر 70        •

 كلغ طحین شقف 10        •

 كلغ طحین فرخة  40        •

 تنكة سمنة        •

 كلغ سمید 50        •

كما تعھد السید اسامة معتوق بعدم التصنیع في المعمل إال بعد موافقة الجھة المختصة والحصول على الرخصة. وتعھد السید 
من الجھات المختصة بما  (شتورة) بعدم تأجیر أو إستخدام المحل إال بترخیص Sunrise  غسان محي الدین صاحب مؤسسات

 یختص بوزارة الصحة.

مریاطة وبناء على نتائج العینات الغیر مطابقة تم توجیھ  -بعد الكشف على معمل البان واجبان لصاحبھ عبد العزیز عجاج  -5
 كلغ جبنة عكاوي غیر مطابقة . 12انذار خطي وتلف 

وبناء على نتائج العینات الغیر مطابقة تم توجیھ   مریاطة -م بعد الكشف على سناك وفروج البركة لصاحبھ علي عبد الرحی -6
 كلغ النھا غیر مطابقة . 15انذار خطي وتلف الفالفل الموجودة في المحل حوالي 

 كلغ في زاد الخیر لصاحبھ مصطفى دیب في مریاطة . 3بھارات حوالي  7تم توجیھ انذار خطي وتلف بھار احمر ناعم و -7

 55مل كبیس ومخلالت في الفرزل، تم تلف المنتجات الموجودة فیھ النھا غیر مطابقة، وھي عبارة عن بعد الكشف على مع -8
صندوق رب بندورة مخلل، سطل كبیس من دون  12كیس من حامض الستریك،  50غالون من المخلالت المنتھیة الصالحیة، 

  بقة من العفونة.برمیل مخلالت من دون تاریخ ویوجد على قسم منھا ط 200تاریخ صالحیة و

 

 انذارات خطیة:

المریجات تبین انھا تملك ترخیص ویوجد شھادات صحیة وطلب منھا الحصول  –بعد الكشف على شركة الخمور اللبنانیة  -1
على شھادات صحیة جدیدة وان الشروط الصحیة مقبولة والبرامیل المستعملة مطابقة للمواصفات، وتم العثور على ملح خشن 

ن) بدون تاریخ صالحیة لذلك تم حجز الكمیة وقد تعھد صاحب العالقة بعدم استعمالھا، وبناء على ذلك تم توجیھ ط 8(حوالي 
 انذار خطي لھ .

جبیل، تم توجیھ انذار خطي لھ لتحسین اوضاعھ واتخاذ التدابیر الالزمة  – Wooden Bakeryبعد اعادة الكشف على -2
 العینات واستیفائھا للشروط الصحیة المفروضة.العادة اخذ 

جبیل، تم توجیھ انذار خطي لھ لتحسین اوضاعھ واتخاذ التدابیر الالزمة العادة  –Dalia Catring  بعد اعادة الكشف على-3
 اخذ العینات واستیفائھا للشروط الصحیة المفروضة.

 یاطة وطلب منھ تسویة وضعھ .تم توجیھ انذار خطي لفالفل عباس لصاحبھ نبیل عباس في مر-4

 تسویة اوضاع :



بیروت، تبین ان صاحب المؤسسة قد قام بتسویة اوضاعھ من  –بعد اعادة الكشف على مطعم ومقھى بیت ورد في الروشة 
والمداخل والخارج والتجھیزات حیث اجراء الصیانة العامة الالزمة لكامل اجزاء المطبخ من تبلیط وعزل االسقف والجدران 

 المطلوبة وفق االصول، كما انھ قام بالتعاقد مع شركة استشاریة الجراء التدریبات الالزمة لكامل المطبخ.

 


