
 ۲۰۱٦-۲-٤في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا ۲۰۱٦-۲-۱۱لى ا

  

 :اقفاالت وتلف       - أ

، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیة صور -فروج البلدي لصاحبھ حسن سعید في البرج الشمالي بعد الكشف على  -   ۱
 .فتم إقفال المحل بالشمع األحمر لحین تسویة وضعھ وتجدید الشھادات الصحیة. والشروط الصحیة غیر مستوفیة

لصاحبھ محمد محي الدین حنینة في قفال محل لتعبئة الصعتر والسماق باقضاء صیدا مراقبو وزارة الصحة في قام  -   ۲
 .لعدم توفر أدنى الشروط الصحیة، وتم تلف كمیة من الصعتر الغیر مستوفیة الشروط المناسبة حي الزویتیني -صیدا القدیمة 

 -معمل حلویات قطایف بدیع لصاحبھ محمد بدیع في صیدا القدیمة  قفالباقضاء صیدا قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ۳
 .، لعدم توفر أدنى الشروط الصحیة والفنیة المناسبةساحة باب السراي

وذلك لعدم  فرن مناقیش كسرواني لصاحبھ خلیل كسرواني في عنقونقفال باقضاء صیدا قام مراقبو وزارة الصحة في  -   ٤
 .ناسبةاستیفائھ للشروط الصحیة الم

ترخیص تبین أنھ ال یوجد بنت جبیل  -باتیسري باریس لصاحبھ جعفر نجیب عملوش في شقرا بعد الكشف على  -   ٥
فتم إقفال المحل بالشمع األحمر لحین تسویة وضعھمن الناحیة الصحیة والتقید بالشروط . والشروط الصحیة غیر مستوفیة

 .المطلوبة

ترخیص، ال یوجد تبین أنھ ال یوجد بنت جبیل  -فرن الغروب لصاحبھ علي حیدر غریب في شقرا بعد الكشف على  -   ٦
فتم إقفال المحل بالشمع األحمر لحین تسویة وضعھمن الناحیة الصحیة والتقید . والشروط الصحیة غیر مستوفیةشھادات صحیة 

 .بالشروط المطلوبة

  

 :انذارات خطیة   - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة یقضي  قضاء صورالصحة في  قام مراقبو وزارة    -۱
 :بضرورة االستحصال على الشھادات الصحیة وتقدیم طلب ترخیص وھي

 برج الشمالي -فرن البتول لصاحبھ محمد الحاج         ·

 برج الشمالي -معمل حلویات لصاحبھ أمین حویال         ·

 فرن الحسین لصاحبھ عباس خیر        ·

·        Maison Du Croissant - البرج الشمالي 

 البرج الشمالي -ملحمة فوعاني لصاحبھ نزیھ فوعاني         ·

 البرج الشمالي -فرن بحر لصاحبھ صالح بحر         ·

 البرج الشمالي -معجنات عواضة لصاحبھ حسین عواضة         ·

 لصاحبھا سلیمان سلیمان عواضة محمصة سلیمان        ·

 مفرق معركة -ملحمة الزھراء لصاحبھا جمال فران         ·

 المساكن –فرن جابر لصاحبھ لؤي جابر         ·

 لحومات المصطفى لصاحبھ أحمد فران        ·

 المساكن –فرن عسیلي لصاحبھ حسین علي عسیلي         ·

 البص –عفر إستھالكیة جعفر لصاحبھا علي ج        ·

 الشھابیة –تعاونیة الشھابیة لصاحبھا حسن سلمان         ·

 مفرق العباسیة -یمي تشیكن لصاحبھ موسى فقیھ         ·



 البص -فرن العباس لصاحبھ كامل محمد كرشت         ·

نذارات خطیة لھم بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إ قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة في     -۲
 :یقضي بضرورة تطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتقدیم طلب ترخیص وھي

 برج الشمالي -معمل حلویات لصاحبھ أمین حویال         ·

 البرج الشمالي -افران المختار لصاحبھ حسین الراعي         ·

 البرج الشمالي -لصاحبھ جالل مسلماني  ۲مخبز التاج         ·

 المعشوق –فروج خزعل الذھبي لصاحبھ یوسف خزعل         ·

 البرج الشمالي -ملحمة عطوي لصاحبھ نظار عطوي        ·

 مفرق معركة -مطعم باب الحارة لصاحبھ محمد صالح         ·

 المساكن –فروج الفضل لصاحبھ شھاب حیدر         ·

 المساكن –لصاحبھ عبد الرحیم الدبس  ۱مخبز التاج         ·

 صدیقین –مطعم درویش بلحص         ·

 البص –لصاحبھ ناصر سرور  ۱افران الھادي         ·

 البص -ملحمة ومشاوي العباس لصاحبھا عباس حسین فارس         ·

لى عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات بالكشف ع قضاء الشوف-كفرحیم قام مراقبو وزارة الصحة في     -۳
 :خطیة لھم یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیةللعمال وتقدیم طلب ترخیص وھي

 شاورما باسم        ·

 Chef Restoمطعم         ·

 فرن جبنة وزبدة         ·

المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خطیة لھم  بالكشف على عدد من قضاء بنت جبیلقام مراقبو وزارة الصحة في     -٤
 :یقضي بضرورة تطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على شھادات صحیةللعمال وتقدیم طلب ترخیص وھي

 تبنین -لصاحبھ فادي شري  YamYamكرواسان         ·

 تبنین –فرن القلعة لصاحبھ عبد الرحمن حسن         ·

 تبنین –ملحمة عوالھ لصاحبھا جواد عوالھ        ·

 تبنین –تعاونیة الزھراء لصاحبھا مصطفى دكروب        ·

 تبنین –لصاحبھ فؤاد محمود السید صالح Maestro  مطعم        ·

 تبنین –مطعم الضیعة لصاحبھ محمد فوزي حمود        ·

 یخصفد البط -البان و أجبان البیادر لصاحبھ حسن عبدو         ·

 صفد البطیخ -مطعم أبو الفضل لصاحبھ عباس حسن عوده         ·

 شقرا –حكیم تشیكن لصاحبھ زین حكیم         ·

 شقرا –فرن األنوار لصاحبھ علي نعیم         ·

 شقرا –فرن الطاحونة لصاحبھ علي الصغیر         ·

 شقرا –لصاحبھ خالد إسماعیل  Magic Landمطعم         ·

 شقرا –مسمكة ومأكوالت الضیعة لصاحبھا عبد هللا عبد الحسین         ·



 شقرا –تشیكن الھنا لصاحبھ عدنان غریب         ·

 شقرا -ملحمة ومطعم الجواد لصاحبھا علي شھاب         ·

طیة لھم بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتم توجیھ إنذارات خ قضاء النبطیةقام مراقبو وزارة الصحة في     -٥
 :یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتقدیم طلب ترخیص وھي

 كفررمان –ملحمة یاسین         ·

 كفررمان –ملحمة الزھراء        ·

 كفررمان –حلویات ریا         ·

 كفررمان –ملحمة الكمال         ·

  

  

 :تسویة اوضاع   - ت

باعادة الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة، فتبین انھااستحصلت على قضاء الشوف قام مراقبو وزارة الصحة في     -۱
 :الشھادات الصحیة وأصبحت مستوفیة للشروط الصحیة المناسبة، وھي

 كفرحیم –البان وأجبان وھاب نصر         ·

 بعقلین –ملحمة عمر بو ضرغم         ·

 عین زحلتا –ھرموش محل لبیع اللحوم الطازجة لصاحبھ خالد        ·

 عین قني –محمصة المنھل         ·

 بعقلین – I Love Itمحل حلویات         ·

 عماطور –سوبرماركت طارق عبد الصمد         ·

 عین قني -محل البان واجبان لصاحبھ احسان سلمان        ·

 بعقلین –لصاحبتھ ناھد غانم  Sajفرن         ·

 كفرحیم –افران البسام         ·

أصبح مستوفي للشروط ، تبین أنھ  المتن -مطعم خان الورد لصاحبھ نبیل سابافي جل الدیب بعد إعادة الكشف على     -۲
 .المطلوبة وقد استحصل على الشھادات الصحیة للعمال

 


