
الى  14/5/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا 21/5/2015

 اقفاالت وتلف

انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة زحلة، تبین  –بعد الكشف على مطعم الیاسمین لصاحبھ الحاج علي المیس في مكسة -1 
واللباس الموحد غیر مكتمل والشروط الصحیة والفنیة غیر متوفرة و علیھ فصل الخضار عن اللحمة وتركیب واجھة للمحل 
ووضع سطول بدعسة وحمایة لالنارة ویوجد بضاعة بدون تواریخ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة 

 .كلغ لونھا زرقاء 9فراریج وزنھا  8ر محضر ضبط بحقھ واخذ عینات لفحصھا ، كما تم تلف والفنیة و تم تحری

زحلة، تبین انھ  –بعد الكشف على مطعم السلطان لصاحبھ محمد عباس الساحلي وشریكھ ممدوح مطاوع في دیرزنون  -2 
نیة متوفرة بغالیتھا. تم توجیھ انذار خطي غیر مرخص ویستكمل الشھادات الصحیة ویوجد لباس موحد، الشروط الصحیة والف

لھ الستعمال حمایة لالنارة ووضع تواریخ على بعض البھارات وتصلیح البرادات و تم تحریر محضر ضبط بحق أصحابھ وقد 
، رؤوس غنم بدون تنظیف 9زوج مقادم بدون تنظیف ،  50اخذ عینات الى المختبر لفحصھا. وتم تلف المواد الغذائیة التالیة: 

 . كلغ حامض اللیمون 12.6كلغ لوح شوكوال و 3كلغ)،  12علبة كریما (

زحلة، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات  –بعد الكشف على مطعم الكمال لصاحبھ اسامة محمد شھاب الدین في مكسة -3 
بالمنخل، سطول بدعسة، صحیة وال لباس موحد، وال یستوفي الشروط الصحیة فھو بحاجة الى باب مدخل، تسكیر الفتحات 

وضع تواریخ على المنتجات والبھارات، تنظیف الحمام، حمایة لالنارة، دھان المطبخ او تبلیطھ، تنظیف البرادات ووضع 
البضاعة في اواني ستانلس ستیل بناء على ذلك تم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة و تم تحریر محضر 

كلغ  6كلغ فروج مشوي،  1كلغ حمص مسبحة،  7.5لف كمیة من البضاعة المنتھیة الصالحیة وھي: ضبط بحقھ. وقد تم ت
 . (كلغ بھارات مشكل (كمون وحامض اللیمون 3كلغ دجاج مشكل و 6.7كلغ كبیس لفت،  5.5كبیس خیار، 

غیر مرخص وال شھادات صحیة  زحلة، تبین انھ –بعد الكشف على مطعم ابو كمال لصاحبھ عماد محمد المیس في مكسة -4 
ووضع العمال جید، الشروط الصحیة والفنیة متوفرة بغالیتھا یحتاج الستكمال حمایة لالنارة، وضع شفاط داخلي للبضاعة، 
وضع تواریخ على المنتجات، وضع المنتجات في اواني ستانلس ستیل، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ الشروط الصحیة 

كلغ ملح  5كلغ بھارات و 2غ صعتر،  800لیتر عصیر اوریجینال،  8بضاعة منتھیة الصالحیة وھي:  المطلوبة. وقد تلف
  . ناعم

عكار، تم الكشف على ملحمة ابو ھاني الملقب بالسوري في وادي خالد  –بعد اخباریة عن حاالت تسمم حصلت في القبیات -5 
أنفسھم وتم شراء اللحوم من ھذه الملحمة بناء على ذلك تم توجیھ انذار حالة تسمم بعد تناولھم خروف ذبحوه ب 28وتبین وجود 

 . خطي لھ واخذ عینات من اللحوم واقفال الملحمة لحین صدور نتائج التحالیل

بعد اخباریة عن حاالت تسمم حصلت في عكار، تم الكشف على ملحمة الساحل عند مفرق منیارة فتم اخذ عینات من لحم  -6 
وتم اخذ عینات من لحم الشقف واللحمة   لحمة المفرومة والكبة والكفتة النیة، وملحمة الضناوي في مفرق بقرزالالشقف وال
  . حالة 48ووجھت انذارات خطیة للملحمتین وتم اقفالھما لحین صدور نتائج العینات وقد وصلت حاالت التسمم الى   المفرومة

صیدا، تبین انھ ال یستوفي ادنى الشروط الصحیة  –في حي البراد قرب میاه القلعة بعد الكشف على معمل بدر الدین حمود  -7 
 . فتم اقفالھ لحین استیفائھ الشروط والترخیص القانوني

المتن واخذ عینات من اللبنة والجبنة  –بعد الكشف السابق على سوبرماركت یمین للسید عبدهللا سمیر یمین في بصالیم -8 
كلغ  10والجبنة العكاوي وفحصھا في المختبر تبین انھا غیر مطابقة للمواصفات، لذلك تم تلف  (Double Crème) البیضاء

كلغ جبنة عكاوي وحرر محضر ضبط بحق صاحب المؤسسة وتوجیھ انذار خطي لھ لعدم بیع  33كلغ جبنة بیضاء و 33لبنة و
  ..ھذه االصناف

زحلة، یقوم بتخزین اللحوم المبردة مع اللحوم  –اح في قب الیاس التحتا بعد الكشف على محل وبراد ماجد احسان دب-9 
تلفھا على الفور و تحربر   الطازجة في مكان واحد وتذویبھا بطریقة سیئة وضبط لدیھ بضاعة بدون تواریخ صالحیة فتم

 : محضر ضبط بحقھ، وھذه المواد ھي

  



 كلغ مقادم 4        

 كلغ فراریج 8        

 كلغ لحم بقر مثلج مذوب 3        

 كلغ سفاین مثلجة مذوبة 21        

 كلغ دھن ولحمة مفرومة 5        

 كلغ دھن 6        

 كلغ لحوم مبردة موجودة مع اللحمة الطازجة بدون باكیت 11        

  غ مطّري لحمة800        

  كلغ بھار حار 1.5        

  كلغ ماجي 3        

النبطیة، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد  –بعد الكشف على ملحمة االنشراح في كفرصیر -10 
وال یستوفي الشروط الصحیة، النظافة سیئة ویتم الذبح امام الملحمة وتبرید اللحوم داخ البرادات سیئ وشناكل التعلیق من 

 . كلغ من اللحوم الفاسدة فتلفت على الفور وتم تحریر محضر ضبط بحقھ 10د ولیس الستانلس ستیل وضبط لدیھ حوالي الحدی

 

 انذارات خطیة 

اعالي كسروان، وجھت لھم انذارات خطیة لتنفیذ الشروط الصحیة والنظافة  –بعد الكشف على عدة مطاعم في القلیعات -1 
ل الصیانة المطلوبة واالستحصال على الشھادات الصحیة لكافة العاملین والعمل على تسویة اوضاعھم وتم العامة والقیام بأعما

اخذ عینات من اللحوم والدجاج من كافة المطاعم وھذه المطاعم ھي: سراج اللیل، النسمات، المعصرة، ناعورة الرومیة، قلعة 
 . ، قصر الرومیة وفؤاد الرومیةLe Rayaume، الرومیة، سلطان الرومیة، تاج االمراء، دیوان الرومیة

صیدا، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة للعمال والنظافة  –بعد الكشف على فرن علي حسین مطر في البابلیة -2 
وسط، وعلیھ فصل مكان العجین عن االقسام االخرى ورفع الطحین على طبالي بالستیك ووضع شفاط في الحمام وبرامیل 

ایات مع غطاء ووضع داخون الفرن في خزان میاه، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة وتسویة نف
 . اوضاعھ

صیدا، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة  –بعد الكشف على فرن كرواسان للسید فھد حسین جمال في البابلیة -3 
فة مقبولة، وعلیھ تركیب واجھة محل وفصل مكان العجین عن االقسام االخرى للعمال والشروط الصحیة غیر متوفرة والنظا

ووضع شفاط في الحمام وباب وماكینات برغش وبرامیل نفایات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق كافة الشروط الصحیة 
 . وتسویة اوضاعھ

الشوف، تبین انھ غیر مرخص ویوجد شھادات  –بعد الكشف على ملحمة وفرن علمان للسید محمود السباعي في علمان -4 
صحیة للعمال والنظافة والبراد بحالة جیدة، الحمام والمعدات والمجلى وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ الضافة بالط للحائط 

 . ومطافئ حریق وعدة اسعاف

  

شھادات صحیة للعمال والنظافة الشوف، تبین انھ غیر مرخص وال  –بعد الكشف على فرن ابراھیم غانم في علمان     -5 
والبراد والمعدات والمجلى وسط، االرض والجدران مبلطة وال یوجد واجھة للمحل فتم توجیھ انذار خطي لھ الضافة بالط 

 . للحائط ومطافئ حریق وعدة اسعاف



انھ غیر مرخص ویوجد  الشوف، تبین –بعد الكشف على مطعم واستراحة دیوان بیت جدي للسید نبیل حمدان في علمان     -6
شھادات صحیة للعمال وھو مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة ولكن المطبخ قید التجھیز فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 . لالستحصال على الترخیص وطلب منھ عدم استعمال المطبخ قبل اعادة الكشف علیھ

ھ غیر مرخص والشھادات الصحیة موجودة الشروط بعلبك، تبین ان –بعد الكشف على ملحمة زیاد خلیل في العین     -7 
 . الصحیة متوفرة بشكل عام فتم توجیھ انذار خطي لھ تنفیذ كافة الشروط الصحیة

بعلبك، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة والشروط الصحیة  –بعد الكشف على ملحمة یاسین العین في العین     -8 
 . كحمایة للمبات وعدم تعلیق اللحوم فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیةمتوفرة باستثناء بعض الشروط الفنیة 

بعلبك، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات  –بعد الكشف على محل بیع دجاج طازج (فروج الشیخ علي) في العین     -9 
یوم تحت طائلة  15الشروط الصحیة خالل صحیة وال یستوفي ادنى الشروط الصحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لنفیذ كافة 

 . االقفال

بعلبك، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة وال یستوفي  –بعد الكشف على فرن مناقیش في العین الطریق العام  -10 
یوم تحت طائلة  15بشكل عام فتم توجیھ انذار خطي لھ لنفیذ كافة الشروط الصحیة خالل ادنى الشروط الصحیة متوفرة 

 . االقفال

المتن، تبین انھ مرخص من وزارة السیاحة ویوجد شھادات صحیة  –في المطیلب  Mayagi بعد الكشف على مطعم  -11 
 .یھ انذار خطي لھ للتقید بالشروط الصحیةووضع العمال والشروط الصحیة متوفرة ولكن تم توج

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات   النبطیة، –بعد الكشف على فرن عبد الرحمن ابو حفارة في النبطیة الفوقا  -12 
ي لھ للتقید بالشروط الصحیة صحیة وال لباس موحد، علیھ التقید بالنظافة العامة وصیانة الفرن وتنظیمھ فتم توجیھ انذار خط

 . المطلوبة وتسویة اوضاعھ

تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة وال لباس   النبطیة، –بعد الكشف على ملحمة عبود في عربصالیم  -13 
 . وبة وتسویة اوضاعھیوم لتنفیذ الشروط الصحیة المطل 15موحد، النظافة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لمدة 

بعد الكشف على بسطة یوسف ھرموش لبیع البھارات والزھورات والتوابل في النبطیة الساحة العامة مقابل مجوھرات -14 
جابر، تبین انھ ال یملك ترخیص وال شھادة صحیة وال لباس موحد، البھارات بدون تواریخ وتحت اشعة الشمس مباشرة، 

كیاش الخاصة بالزھورات والحشائش الیابسة بدون غطاء ومعرضة للغبار واالتربة. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اال
اوضاعھ ووضع خیمة لمنع وصول اشعة الشمس على البھارات وتغطیتھا وتم اخذ عینات فلفل اسود وسبع بھارات للفحص 

 . وتم حجز الصنف لحین صدور النتائج

بعد الكشف على افران فران في النبطیة الساحة العامة مقابل الملحمة العصریة، تبین انھ ال یملك ترخیص والشھادات -15 
الصحیة منتھیة الصالحیة ووضع العمال جید، الشروط الصحیة جیدة ولكن یوجد بقایا اطعمة ملتصقة على الصواني 

تم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة المخصصة للفرن ولصناعة الكعك والحلویات. ف
 . اوضاعھ

صیدا، تبین انھ یملك اذاعة تجاریة  –بعد الكشف على معمل البان المرابي للسید البنان خیر الدین كوجو في حي البراد  -16 
لباس موحد، الشروط الصحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة  ووصل بالتصریح والشھادات الصحیة غیر متوفرة ویوجد

 . الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضاعھ

  

البترون، یملك وصل بالتصریح لبیع اللحوم وال یوجد  –بعد الكشف على مسمكة االوادم في عبرین الطریق العام  -17 
شروط الصحیة بحاجة الى تحسین وتأمین حاویات للنفایات واطفائیة وشبك منخلي فتم شھادات صحیة وال لباس موحد وال

 . توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضاعھ



البترون، یملك وصل بالتصریح والشھادات الصحیة بحاجة  –بعد الكشف على ملحمة ساسین نصرهللا في عبرین الساحة -18 
الى تجدید وال لباس موحد والشروط الصحیة بحاجة الى تحسین ووضع شبك منخلي فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة 

 . الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضاعھ

البترون، ال یملك ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس  –ا قرب المدرسة بعد الكشف على سناك الضیعة في راشكبر -19 
موحد والشروط الصحیة بحاجة الى تحسین وتأمین حاویات للنفایات واطفائیة وشبك منخلي فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ 

 . كافة الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضاعھ

البترون، یملك وصل بالتصریح والشھادات الصحیة قید  –ى ملحمة القرصور في عبرین الطریق العام بعد الكشف عل-20 
التجدید والشروط الصحیة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ لوضع شبك منخلي وتركیب فلتر للمیاه وتنفیذ كافة الشروط الصحیة 

  . المطلوبة وتسویة اوضاعھ

البترون، یملك ترخیص ووصل بالتصریح  –لكشف على فرن مرقوق عبرین في عبرین الطریق الرئیسیة بعد ا-21 
والشھادات الصحیة موجودة ووضع العمال جید والشروط الصحیة قید التحسین فتم توجیھ انذار خطي لھ لوضع شبك منخلي 

 . عھوتركیب فلتر للمیاه وتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة وتسویة اوضا

النبطیة، تبین انھ یملك ترخیص من وزارة االقتصاد  –بعد الكشف على ملحمة حسن محمد ترحیني في كفرصیر  -22 
والتجارة والشھادات الصحیة قید التجدید ویوجد لباس موحد، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة 

  . وتسویة اوضاعھ

 تسویة اوضاع

كسروان، تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ  –في ذوق مصبح  Gilgameh بعد اعادة الكشف على مطعم -1 
 . وازال كل المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة

كسروان، تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ بتغییر  –في القلیعات  Le Relais بعد اعادة الكشف على مطعم-2 
  . جمیع االواني الى الستانلس ستیل وازال كل المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة

فیذ االنذار السابق الذي كسروان، تبین انھ قام بتن –في جونیھ الطریق العام  La Beilli D'or بعد اعادة الكشف على مطعم-3 
 . قد وجھ الیھ لفحص المیاه دوریا وازال كل المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیة

كسروان، تبین انھ قام بتنفیذ االنذار السابق الذي قد  –في ذوق مصبح الطریق العام  Foresta بعد اعادة الكشف على مطعم-4 
 . ستانلس ستیل وازال كل المخالفات واصبح مستوفي للشروط الصحیةوجھ الیھ بتغییر جمیع االواني الى ال

الكورة، تبین أنھ إلتزم باإلنذار  –سناك (طاووق وفالفل وبطاطا) في النخلھ  -بعد اعادة الكشف على داوود كرم التربوي  -5 
   .وقام بتسویة وضعھ من حیث تلبیس الجدران ودھن السناك وأصبح وضعھ جید بشكل عام

 


