
-۰٤-۲۸في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-٥-٥الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف       - أ

العام  الطریق -فرن وملحمة حسین الكائن في الزراریة بإقفال الفرن في  قضاء صیداقام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۱
 .لصاحبھ حسین مروة ، وذلك لعدم توفر أدنى الشروط الصحیة

لعدم  لصاحبھ محمد حمد وذلك الطریق العام -یة فرن التنور في الزراربإقفال  قضاء صیداقام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۲
 .توفر أدنى الشروط الصحیة

عن العمل وذلك لعدم بعبدا  -معمل حلویات تابع لشركة رودان كومباني لصاحبھ حسین عاكوم في الحدث تم توقیف  -   ۳
   .استیفائھ ألدنى الشروط الصحیة

  

  :انذارات خطیة   - ب

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق جمیع زغرتا  قضاءالمؤسسات الغذائیة في  بعد الكشف على عدد من -   ۱
 :الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

           كفرحاتا -لصاحبھ جورج أمیوني  Gspizzaمطعم         ·

             كفرحاتا -اسكندر لویس   لصاحبھا ملحمة لویس ااسكندر        ·

             كفرحلتا -محمد الزین لصاحبھا فرن كعك األسمر         ·

           المرداشیة -مقھى ومطعم صوطو لصاحبھ بولس صوطو         ·

  

طبیق جمیع ، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تبعبداقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۲
 :الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 عین الرمانة   -الشیاح  -جمال عبد الناصر لصاحبھ   معجنات وصاج سبسیال        ·

      الحدت -لصاحبتھ فادیا كرم  Larissa حلویات        ·

       الحدت -فالفل الساحة لصاحبھ جوزیف كرم         ·

       الحدت شارع السیدة  -لصاحبھ طوني عطاہلل  glaceبوظة         ·

      الحدت شارع السیدة  –ملحمة الكالب لصاحبھا انطوان كالب         ·

·        COOP Notre Dame  الحدت شارع السیدة -میني ماركت لصاحبھ بیار اصطفان        

 )یوجد شھادات صحیة( الحدت شارع شرفان  –دیبكو لصاحبھ ھنري دیب افران         ·

·        Moulin D'or  الحدت شارع دباس  –لصاحبتھ ریتا دیاب  

 الحدت  -محل ابو شادي لصاحبھ بولس السخن         ·

  الحدت  -لصاحبھ ایدي كریك  Meat The Grillمطعم          ·

·        AT MAN2OUCH الحدت شارع الشدیاق  –ك الصحابھ روجیھ كالب ، جو كالب و جاد كرم فرن و سنا          

·        Yasmina  الحدت شارع الشدیاق -باتیسري لصاحبھ روجیھ كالب 

 الحدت شارع السیدة  -فرن االسمر لصاحبھ وجیھ اسمر         ·

 جوزفین االسمر  میني ماركت االسمر لصاحبتھ         ·



          الحدت  -        تیسیري سیمون لصاحبھ سیمون یعقوببا        ·

 الحدت شارع دكاش  -محل لصاحبھ نعیم ابو حیدر         ·

  

یقضي بضرورة تطبیق جمیع ، تم توجیھ إنذار خطي لھا البترونقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۳
 :الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 بجدرفل الساحة   -مطعم لمزاج لصاحبتھ عیدا بشارة         ·

 دوما الساحة  -مطعم على البیر لصاحبھ نیكوال یعقوب         ·

  دوما الساحة  -ملحمة ابو لطفي لصاحبھ سلیم حداد         ·

 )یوجد شھادات صحیة(دوما الطریق العام  -باتیسري سبع عیسى للمأكوالت لصاحبھ سبع عیسى         ·

 دوما الطریق العام  -اوتیل دوما لصاحبھ حنا ایوب         ·

 بشعلة الطریق العام   -ملحمة شكرهللا ناصیف وھبة لصاحبھ         ·

 دوما الساحة  -الساحة لصاحبتھ لینا بطرس سناك         ·

 شكا العتیقة -شیكن بوب لبیع الدجاج         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق  قضاء بنت جبیلبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٤
 :جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 عیترون الشارع العام -فرن الضیعھ لصاحبتھ لطفیھ دره         ·

 عیترون الشارع العام -مطعم اللقمھ الطیبھ لصاحبھ علي عقیل         ·

 عیترون الشارع العام -فرن الطیب لصاحبھ ابراھیم عباس         ·

 عیترون الشارع العام -لصاحبھ محمدایوب  pizza prince  فرن بیتزا        ·

 عیناتا خط عیترون -لصاحبھ شوقي نصرهللا  goldenchikenفروج         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق جمیع  بیروتبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٥
 :الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 االشرفیة -شارع ادیب اسحاق  -لصاحبھ زكریا حلبي حكیم  ka3ek wbas  سناك        ·

  sodeco square - لصاحبھ مبارك بیضون sara's kitchenمطعم مناقیش         ·

  االشرفیة  -شارع الغزالیة السیوفي  -لصاحبھ  'la mie dore  مطعم        ·

  ساحة ساسین -بلي لصاحبھ روجیھ ش  tonino سناك        ·

  Hotel Royal Golden لیون ضمن  الحمرا شارع -مطعم خان بغداد لصاحبھ فادي زورق         ·

·        Supermarket شارع غندي -حمرا - نھاد غلمیة غلمیة ماركت لصاحبھ 

·         Pub and Café Amadeus التنوخیین ضمن   شارع -حمرا -ھ نانسي الریس وملحم الریس یلصاحب  Mozar 
Hotel 

 الشارع الرئیسي -حمرا - عبد البندقجي البندقجي لصاحبھ مطعم        ·

·        coffee            manhatton 1301 الحمرا شارع الصیداني - لصاحبھ یحیى رمضان 



 الظریف - عماد السدحان فالفل ابو فادي لصاحبھ        ·

·        Supermarket الظریف - وسام عمیص اركت لصاحبھ سعد م 

 الظریف – لصاحبھ طارق الذھبي ita dore فرن ن ومعجنات        ·

 شارع السادات -الحمرا -حسام حمادة لصاحبھ   فتایل        ·

·        Chocolatine  الشارع العام -قریطم -رنا طّبارة لصاحبھ 

 شارع رشید نخلة -الظریف -حسین عیسى لصاحبھ        فرن وصاج الظریف        ·

 شارع رشید نخلة -الظریف -مصطفى محمد المھلھل لصاحبھ مطعم الظریف         ·

·        Supermarket Speza  شارع رشید نخلة-الظریف -مازن مومني لصاحبھ 

 شارع مدحت باشا -الظریف -حسام المصري لصاحبھ محمصة المصري         ·

 شارع مدحت باشا -الظریف -نبیل المغربي لصاحبھ أبوھیثم مطعم         ·

 شارع الوتوات -الظریف -محمد حربلي لصاحبھا ملحمة الحربلي         ·

·        Zajj snack  شارع الزیدانة  -الظریف -  زیاد فقیھلصاحبھ 

  

ذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق ، تم توجیھ إن قضاء كسروان بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في -   ٦
 :جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 ساحة غادیر-جونیة  -ملحمة التفاح لصاحبھ طانیوس بستاني         ·

 ساحة غادیر-جونیة  -لصاحبھ نعمة هللا باسیل  Capitoleمطعم         ·

 ساحة جونیة -جھاد مانوك  لصاحبھ Uncle jimسناك         ·

 ساحة جونیة -لصاحبھ خالد الشبیر  Tasty grillسناك         ·

 العقیبة -سناك یا ھال لصاحبھ عبد الرزاق محمد محمد         ·

 غادیر -فرن بیار بدران         ·

 غادیر -سناك جو تشیكن لصاحبھ جوني ابو شحادة         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق  قضاء المنیة الضنیة المؤسسات الغذائیة فيبعد الكشف على عدد من  -   ۷
 :جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 البداوي -مطعم المصري لصاحبھ حمدي المصري         ·

 یةسیر الضن -سناك االرز لصاحبھ عبد الناصر المغشوش         ·

 سیر الضنیة -مسلخ كریم تشكن لصاحبھ ضاحي كریم         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق جمیع  قضاء النبطیة بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في -   ۸
 :الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 كفررمان الطریق العام -تیمور طفیلي     التوفیر لصاحبھسوبرماركیت         ·

 )یوجد شھادات صحیة(طریق عام مرجعیون  -محل عصیر بوب لصاحبھ ابراھیم محي الدین         ·

 الشارع العام -عربصالیم  –ملحمة عبود لصاحبھا جمال عبود         ·



 الشارع العام -عربصالیم  –محمد ظاھر        فرن الھدى لصاحبھ        ·

 الشارع العام -عربصالیم  –ملحمة جمال لصاحبھ جمال ظاھر         ·

 الشارع العام -عربصالیم  –فرن ابو حسن لصاحبھ علي موسى         ·

 حبوش -ملحمة الحطاب لصاحبھ حسین الجطاب         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق جمیع قضاء صیدا  بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في -   ۹
 :الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 الطریق العام - الھاللیة- لصاحبھ أحمد فروخ   Hakim سناك        ·

·        Juicy Corner الطریق العام-الھاللیة - محمد حشیشو  لصاحبھ 

  الشارع العام -عبرا  -حمزة درویش و حمزة طبوش  ھییعة لصاحبتنور الض        ·

·         Falafeloالشارع العام -فالفل لصاحبھ حسام شلون عبرا  

  حي الزھور  -فرن أبو بسام لصاحبھ احمد ابراھیم لویسي         ·

  زاروب النجاصة -صاج الحایك لصاحبھ سامي صھیوني         ·

  نزلة صیدون -لصاحبھ جھاد البطش  أبو محمودمناقیش         ·

  نزلة صیدون -أحمد محمد الكبش   ملحمة صقر لصاحبھ        ·

  شارع البرغوت -مطعم الریان لصاحبھ ریان الجمل         ·

  شارع البرغوت -محمود خیاط        فرن الخیاط لصاحبھ        ·

   الشارع العام -زراریةسناك االنوار لصاحبھ حسین شلھوب ال        ·

   الشارع العام -فروج الشرقاوي لصاحبھ علي شرقاوي الزراریة        ·

   الشارع العام -الزراریة -فروج البلد لصاحبھ علي محمد مروة         ·

   الشارع العام -الزراریة  -سعید زرقط  ملحمة و فرن أبو نبیل لصاحبھ        ·

   الشارع العام -الزراریة -ابو علي لصاحبھ رضا عبد النبي فروج         ·

  

  

 :محاضر الضبط   - ت

تبین أنھا ال تستوفي أدنى الشروط الصحیة فتم تسطیر محضر ضبط  قضاء زغرتابعد الكشف على المؤسسات التالیة في  -   ۱
   :بحقھا وھي

 كفردالقوس -أجبان وألبان البایع لصاحبھ أنطوان حنا البایع معمل         ·

  المرداشیة -لصاحبھ رزق الدویھي RIVIERA مطعم المرداشیة         ·

  

 :تسویة وضع   - ث

، تبین أنھا قد قامت بتنفیذ الشروط الموجھة لھا بعد أن تم قضاء زحلة بعد إعادة الكشف على المؤسسات التالیة في  -   ۱
 : فھا عن العمل سابقاً وھيتوقی

 حي النھریة -برالیاس  –فروج جدعان لصاحبھ جدعان جدوع         ·



 الطریق العام -تعلبایا  –مطعم ھوانا لصاحبیھ محمد عفوف ومھند كحلوس         ·

  

 .، بعد أن تم توقیفھ عن العمل سابقاً  بعبدا -فرن الضیعة لصاحبھ ایلي مسلم في الحدثتم تسویة وضع  -   ۲


