
-۰٥-۰٥رار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من في إطار استم
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰٥-۱۲الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف - أ

اقفل مراقبو وزارة الصحة في قضاء صیدا مسلخ لحوم عباس خلیل وھبي لسبب عدم وجود ترخیص ولعدم استیفائھ  -     ۱
 .الشروط المطلوبة لذبح وحفظ المواشي أدنى

كلغ من األجبان منقولة في سیارة غیر مجھزة تابعة أللبان الزھرة في  ٥كما أتلف مراقبو وزارة الصحة في صیدا  -     ۲
 .البقاع

الشروط  زحلة وذلك لعدم استیفائھ أدنى -تم توقیف فرن كعك المواسم لصاحبھ رشاد عراجي عن العمل في بر إلیاس  -     ۳
 .الصحیة المطلوبة

 .زحلة وذلك لعدم استیفائھ أدنى الشروط الصحیة -تم إقفال ملحمة لیان لصاحبھا عدنان جولو في منطقة بر إلیاس  -     ٤

  

 :انذارات خطیة -  ب

عالیھ تم  قضاء -بعد الكشف على مستودع زھرة لبنان لأللبان واألجبان لصاحبھ یاسر محمد علي الھق في شویفات  -     ۱
 .توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال

بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في قضاء عكار، تم توجیھ إنذار خطي ببعضھا یقضي بضرورة  -     ۲
 :االستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 العیون -مسلخ فروج علي ذكریا        •

 عدبل -صاج الصبایا لصاحبھا روال كساب        •

  

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

 طریق عبیھ-قبرشمون -لصاحبھ أكرم شفیق بو حسن فرن سویت كیك        •

 قبرشمون طریق البنیھ -مطعم ع خاطرك لصاحبھ سماح المرود        •

 )الشروط الصحیة متوفرة(قبرشمون طریق البنیھ  -محمصة وھبة لصاحبھا فادي وھبة        •

  

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

 )الشروط الصحیة متوفرة(عیترون الشارع العام -فروج ایوب لصاحبھ عباس ایوب        •

 عیترون الشارع العام -       مطعم ایوب لصاحبھ علي ایوب       •

 عیترون الشارع العام -مطعم مواسي لصاحبھ سالم مواسي        •

 عیترون الشارع العام -فرن السنابل لصاحبھ محمد خریزات        •

 )الشروط الصحیة متوفرة(عیترون الشارع العام -میني ماركت فقیھ لصاحبھ علي فقیھ        •

 )الشروط الصحیة متوفرة(العام عیتا الشعب الشارع -فروج الطازج لصاحبھ احمد اسماعیل        •

 عیتا الشعب الشارع العام -مطعم العباس لصاحبھ حسین درویش        •

 )الشروط الصحیة متوفرة(عیترون الشارع العام -سناك ابو خلیل لصاحبھ ابراھیم حجازي        •

 )رةالشروط الصحیة متوف(عیترون الشارع العام  -فرن الجزیرة لصاحبھ علي حمد        •



 عیترون الشارع العام -  كرواسون ضاوي لصاحبھ سمیر ضاوي       •

 عیترون الشارع العام -فرن الوادي لصاحبھ حسن فارس        •

 عیترون الشارع العام -مطعم ایوب لصاحبھ عباس ایوب        •

  

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

 الظریف -حسین ابو شقرا        سوبرماركت ابو شقرا لصاحبھ       •

 الظریف -فرن منقوشة ادم لصاحبھ طارق النبیل        •

 فالظری -ملحمة ملحمة الشوا لصاحبھ محمد الشوا        •

 الظریف -ملحمة ملحمة اكرم الحموي لصاحبھ اكرم الحموي        •

 الظریف -فرن فرن الزھور لصاحبھ عدنان خلیل        •

 الظریف -فرن معجنات ایة لصاحبھ ابراھیم بصبوص        •

•       Resto and Caffe Project  عائدة لشركةK Society  - الحمرا شارع غاندي 

 شارع مدحت باشا-الظریف -فرن ماجد لصاحبھ عبدهللا السالم المّال        •

 شارع مدحت باشا -الظریف -ملحمة المصري لصاحبھ عبد السالم المصري        •

 شارع االستقالل -الزیدانیة -مطعم فروج شمیطلي لصاحبھ یحیى شمیطلي        •

 جانداركشارع  -الحمرا -سناك بّكار لصاحبھ علي بّكار        •

•       bread republic  الشارع الرئیسي -الحمرا -لصاحبھ ولید عطایا 

 شارع السادات -الحمرا -سوبرماركت الفرسان لصاحبھ عبدالمولى عیتاني        •

•       Via Sage   شارع السادات -الحمرا -سناك لصاحبھ عبدالمولى عیتاني 

  

قضاء جزین ، تم  -لصاحبیھ أیلي حلي وإلیاس لوتنجي في ریمات طریق الحرش  Vall Veiبعد الكشف على مطعم  -     ٦
 .توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال والتقدم بطلب ترخیص

  

بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في قضاء مرجعیون، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة  -     ۷
 :ستحصال على شھادات صحیة للعمال وھياال

 بلیدا -     فرن الربیع لصاحبھ ربیع حسین       •

 بلیدا -ومحمد عیسى   محل فروج لصاحبیھ محمد عیسى       •

 میس الجبل -مطعم السالم لصاحبھ محمد شقیر        •

 میس الجبل -فروج حیدر لصاحبھ موسى حیدر        •

  

ى مطعم وادي األخضر لصاحبھ ناجي طھ في قضاء المنیة الضنیة، تم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بعد الكشف عل -     ۸
 .بضرورة تنفیذ جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة

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

 )الشروط الصحیة متوفرة(طریق عام زبدین -لصاحبھ محمد حمود   محمصة بیت المكسرات       •



 )الشروط الصحیة متوفرة(طریق عام زبدین - ملحمة المقدم لصاحبھا ناجي مقدم        •

 كفررمان -احبھ علي محمود كمال ملحمة الكحیل لص       •

 كفررمان -ملحمة الیاسمین لصاحبھ اسامة فرحات        •

 طریق زوطر -  مطعم فرح لصاحبھ علي طباجة       •

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي   قضاء راشیا -بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في ضھر االحمر  -    ۱۰
 :شروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھيبضرورة تطبیق جمیع ال

 )یوجد شھادات صحیة(ملحمة الزعیم لصاحبھ باسل حمود        •

 )یوجد شھادات صحیة(مطعم فالفل المحبة لصاحبھ ماجد اسعد ناجي       •

 فرن الكریم لصاحبھ علي سعید شحادة       •

 فایز یوسف مھنا       یوسف مھنافرن فایز لصاحبھ        •

 )یوجد شھادات صحیة(القناعة لصاحبھا محسن محمد یوسف   ملحمة       •

•        fire on ice یوجد شھادات صحیة(لصاحبتھ بثینة بحمد( 

 )یوجد شھادات صحیة(ملحمة االمانة لصاحبھ متعب فارس حمود       •

 الالحلویات ساكورا لصاحبھ عبداللطیف ج       •

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي   قضاء الشوف -بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في وادي الزینة  -    ۱۱
 :بضرورة تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 مطعم الصفا لصاحبھ حسن صفا       •

 لصاحبھ صالح الحسنفروج العائلة        •

 ملحمة ابو بدر لصاحبھا فاروق بغدادي       •

 حلویات فرن شمس لصاحبھ ولید ھاشم       •

 )یوجد شھادات صحیة(مطعم الیماني لصاحبھ محمد الیماني        •

 مطعم الباشا لصاحبھ علي دیاب       •

 فروج الطاھر لصاحبھ طاھر شعبان سویلمي       •

 السالم لصاحبھ نور احمد ناصرافران        •

 فرن ومعجنات الدیك فادي فارس لصاحبھ فادي فارس       •

 فرن تفاحة لصاحبتھ سناء تفاحة       •

 فروج علي حسن لصاحبھ علي حسن       •

 فرن الحاج ابو عرفة طالل صیداوي لصاحبھ طالل صیداوي       •

 مناقیش ابو لقاسم محمد السكافي       •

 فرن ابو صالح لصاحبھ نبیل فوزي ابراھیم       •

 فرن ھبة الرحمن عبد السالم اللطیف       •

 كرواسن رزان محمد معاز       •

 ملحمة الھدى ناصر اوبا       •



 فرن الحزام حازم الحریري       •

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق   بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في قضاء صور -    ۱۲
 :جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 الناقورة -ملحمة السید لصاحبھا جعفر ھاشم        •

 الناقورة -ملحمة مھدي لصاحبھا محمد مھدي        •

 الناقورة -فرن جھیر لصاحبھ حیدر جھیر        •

 الناقورة -فالفل الشعبي لصاحبھ حسین شعبي        •

 راس العین -حبیب الرباب       ملحمة مشاوي الروان لصاحبھا       •

 راس العین -حلویات الجنة لصاحبھا حسن عبید        •

 راس العین -فرن المختار لصاحبھ علي فاضل        •

 راس العین -رتضى سعدهللا م     فالفل و فول ابو احمد لصاحبھ       •

 راس العین -ملحمة الزھراء لصاحبھا حسن الرباب        •

 راس العین -فرن الزھراء لصاحبھ وسام الراعي       •

  

بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في قضاء زحلة ، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق جمیع  -    ۱۳
 :ستحصال على شھادات صحیة للعمال وھيالشروط الصحیة المطلوبة واال

 الطریق العام -سعدنایل  –ملحمة الزھراء لصاحبھا خالد عبید        •

 الطریق العام -سعدنایل  –فرن الحامض لصاحبھ ایمن الحامض        •

 الشارع الرئیسي -عنجر -لصاحبھ ارام ھوفسیان  Golden Villageفرن        •

 شارع فخر الدین -عنجر -ملحمة حنا خوشیان لصاحبھ حنا خوشیان        •

 شارع النبع -عنجر -       ملحمة دادوش لصاحبھ موسیس دادوشیان       •

 شارع النبع -عنجر -مطعم شالالت عنجر لصاحبھ میساك بویاجیان        •

 شارع النبع -عنجر -مطعم نبع عنجر لصاحبھ ابراھیم مانكوجیان        •

 شارع النبع -عنجر -مطعم كازینو نبع عنجر لصاحبھ كورك كالوستیان        •

 شارع النبع -عنجر -ملحمة افو دادوش لصاحبھ افو دادوشیان        •

 الطریق العام-قب الیاس -  معمل البان واجبان القاسم لصاحبھ محمود القاسم       •

 السوق-قب الیاس -توبة لصاحبھ فایز         سناك بروستد كوكو       •

  

بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في قضاء زغرتا ، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق  -    ۱٤
 :جمیع الشروط الصحیة المطلوبة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 مریاطھ -معمل أجبان وألبان لصاحبھ محمد غوراني        •

 علما -ملحمة ومطعم النمس لصاحبتھا منى النمس        •

 الفوار -محل معجنات لصاحبھ سمیرة الحموي       •

 طریق العام-زغرتا -مصنع حلویات حلو القارح لصاحبھ رونالدو القارح        •



 مجدلیا -مسلخ دجاج لصاحبھ أحمد أبو سعدى        •

 مجدلیا -معمل أجبان وألبان لصاحبھ علي غاباتي        •

 العیرونیة -الریجي  -ملحمة علي حمزة        •

 العیرونیة -الریجي  -ملحمة الثقة لصاحبھا نایف الخضر        •

 الطریق العام-مجلیا -سوبر ماركت سیدرا لصاحبھ غازي عربس        •

 كفردالقوس -لصاحبھ ربیع البایع  Paneraمطعم        •

 مریاطھ -غوراني  معمل أجبان وألبان علي       •

 العیرونیة -مصنع حلویات رضوان لصاحبھ عبد الباقي رضوان        •

 حرف مزیارة -مصنع حلویات باتیسري روبیر لصاحبھ روبیر الباشا        •

 ضھر مزیارة -مصنع حلویات باتیسري مزیارة لصاحبھ صلیبا مخلوف        •

  

 :محاضر الضبط -  ت

ضبط في قضاء زغرتا لعدم وجود بطاقات صحیة وعدم توافر كامل الشروط الصحیة في بعض تم تسطیر محاضر  -     ۱
 :المحالت وھي

 الفوار -ملحمة القناعة لصاحبھا باسم علي أحمد        •

 زغرتا -سوبرماركت العقبة لصاحبتھا ماریا الدویھي        •

 سوبرماركت مجدلیا لصاحبھا كمیل صالح       •

 مجدلیا طریق القبة -مطعم ألذ فروج لصاحبھ أحمد أسیر       •

الحدث وذلك لعدم استیفائھا الشروط  -تم تسطیر محاضر ضبط بحق بعض المؤسسات الغذائیة في قضاء بعبدا  -     ۲
 :وھي  الصحیة المطلوبة وتلف كمیات من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

 المقدسي ملحمة المقدسي لصاحبھا داني       •

 میني ماركت داوود لصاحبھا جورج داوود       •

 لصاحبھا بیار اسطفان  Coop Notre Dameمیني ماركت        •

 :تسویة وضع -  ث

بعد أن تم توقیف فرن خباز لصاحبھ أمیر مھنا حرفوش الكائن على اوتوستراد السید ھادي عن العمل، تم تنفیذ جمیع  -     ۱
 .وبة وقام بتسویة وضعھالشروط الصحیة المطل

بعبدا تم تنفیذ الشھادات الصحیة وتم  -لصاحبتھا نانسي عون في الحدث  Larissaبعد توجیھ إنذار خطي لباتیسري  -     ۲
 .تسویة وضعھا

 


