
 2015-11-5في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 واھمھا: 2015-11-12الى 

  

 اقفاالت وتلف : - أ

تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد لدیھ  لصاحبھ ممدوح عبد الوھاب زحلة -مطعم السلطان في دیر زنون بعد الكشف على    -1
شھادات صحیة للعمال وھو ال یستوفي أدنى الشروط الصحیة. كما تبین أنھ غیر نظیف، البرادات والمعدات غیر نظیفة، ال 
یوجد تواریخ صالحیة على المواد الغذائیة، یتم تقطیع وتوضیب الدجاج على ألواح خشبیة وفي صنادیق بالستیكیة دون مراعاة 

 .ى الشروط الصحیة والفنیة العامة. فبعد توجیھ إنذار خطي سابق لھ وعدم تنفیذه، تم إقفال المطعم بالشمع األحمرأدن

  

 انذارات خطیة : - ب

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال   حنا رومانوس حنازغرتا لصاحبھ  –اللبنانیة في مجدلیا  المنتوجاتبعد الكشف على     -1
حین ان الشروط الصحیة مقبولة. فوجھ لھ إنذار خطي لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة یوجد شھادات صحیة، في 

 واالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد   زغرتا لصاحبھا منصور –سوبر ماركت بو منصور في مجدلیا بعد الكشف على     -2
 ط الصحیة جیدة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص.شھادات صحیة، في حین ان الشرو

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة، زغرتا  –في مجدلیا  سوبر ماركت إلیاس الحلبيبعد الكشف على     -3
 والترخیص.اال ان الشروط الصحیة جیدة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة 

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة، زغرتا  –في مجدلیا  محل لصاحبھ خضر سكافبعد الكشف على     -4
والشروط الصحیة مقبولة وھو یقوم بتعبئة المنتجات بعلب كرتون تحمل أسماء تجاریة غیر مسجلة ووھمیة. فوجھ لھ إنذار 

الترخیص، تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة والتوقف الفوري عن تعبئة خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة و
 المنتجات في علب ال یملك صاحبھا سجالً لدى غرفة الصناعة باسم الماركات.

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة،  كسروان -في كفرذبیان  Four Jiمیني ماركت بعد الكشف على     -5
جیدة. فوجھ لھ إنذار خطي یقضي بتغییر مستوعبات النفایات، وضع آلة إللتقاط الحشرات واالستحصال والشروط الصحیة 

 على الشھادات الصحیة والترخیص.

تبین أنھ ال یوجد ترخیص، ال یوجد شھادات صحیة،  كسروان -ملحمة فایز صقر في كفرذبیان  بعد الكشف على    -6
خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص، وضع تواریخ صالحیة على والشروط الصحیة جیدة. فوجھ لھ إنذار 

 المنتجات، تنظیف البرادات وحمایة االنارة.

تبین أنھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة  كسروان -مسمكة فادي مطر (مھنا) في ذوق مكایل بعد الكشف على     -7
 على الشھادات الصحیة ووضع تواریخ صالحیة على المنتجات. والشروط صحیة جیدة. فوجھ لھ إنذار خطي لالستحصال

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في القبة وتم توجیھ إنذار خطي  طرابلسقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -8
 وھي: لھم لعدم استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة، ویجب استحصالھم على الشھادات الصحیة والترخیص،

 جبل محسن -فرن خلیل لصاحبھ خلیل حوري          ·

 جبل محسن -مسلخ دجاج لصاحبھ علي عاصي         ·

 شارع االمیركان -فرن لعیونك لصاحبھ عبد المجید المحمد         ·

 شارع االمیركان -مطعم یا سالم (مطعم حمص وفول) لصاحبھ فؤاد العلي         ·



 سكة الشمال -فر ناصري فرن لصاحبھ جع        ·

 سكة الشمال -مسمكة في سوق العدنان لالسماك لصاحبھ منذر بالل         ·

 الحارة الجدیدة -فرن لصاحبھ حافظ السلمان         ·

 جبل محسن -خضر تشیكن (محل دجاج) لصاحبھ علي خضر         ·

 جبل محسن -مسلخ دجاج لصاحبھ أحمد الوعري         ·

 جبل محسن -مطعم أبو موسى (مطعم حمص وفول) لصاحبھ علي الملحم         ·

 جبل محسن -لصاحبھ شمعون العلي  The Hungryفرن         ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لعدم  زحلةقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -9
 بة، وضرورة استحصالھم على الشھادات الصحیة والترخیص، وھي:استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلو

 ابلح –فرن حلوي (خبز عربي صاج)         ·

 علي النھري -مؤسسة خضر لصاحبھ یوسف حسن         ·

  مفرق دیرزنون -ملحمة دیرزنون         ·

 ضھور زحلة -مطعم أبو الزوز         ·

 الریفتعلبایا حي  -ملحمة أبو راتب         ·

 تعلبایا شارع الصنوبر -ملحمة قاسم سروجي         ·

 تعلبایا شارع الوحدة   -مطعم بوابة البقاع         ·

 تعلبایا –ملحمة الزمار         ·

 تعلبایا شارع االستقالل -سناك حمود         ·

 تعلبایا –حلویات عكاوي         ·

 االستقاللتعلبایا شارع  -ملحمة عراجي         ·

 تعلبایا شارع الربیع -حلویات الشھد         ·

 تعلبایا –سناك سامر فاعور         ·

 تعلبایا –مطعم الدیراني         ·

 تعلبایا جالال -ملحمة المستراح         ·

 تعلبایا شارع االستقالل -فرن السلطان         ·

 شتورة –مطعم نعمھ         ·

 تعلبایا –لحاج ملحمة وسیم ا        ·

 تعلبایا شارع االستقالل -مطعم النور         ·

 تعلبایا حي الریف -سناك حمود         ·



 تعلبایا شارع الوحدة -حلویات میار         ·

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة والشروط بعلبك -سوبر ماركت النجار في بدنایل بعد الكشف على     -10
 توفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھا لالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال وللتقدم بطلب ترخیص.الصحیة م

، تبین أنھا غیر مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة بعلبك -سوبر ماركت فرحات في بیت شاما بعد الكشف على     -11
 ت الصحیة للعمال وللتقدم بطلب ترخیص.والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھا لالستحصال على الشھادا

، تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة منتھیة المنیة الضنیة -فروج عوض في جبل البداوي بعد الكشف على     -12
الصالحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال ،التقدم بطلب 

 ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص، الشھادات الصحیة منتھیة المنیة الضنیة -فرن البركة في مراج السراج بعد الكشف على     -13
طلب الصالحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة للعمال ،التقدم ب

 ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة المنیة الضنیة -مطعم الرحاب في سیر الضنیة بعد الكشف على     -14
 والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ للتقدم بطلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

، تبین أنھ یوجد شھادات صحیة ولكن الشروط الصحیة كسروان -مطعم البصرة في المعاملتین بعد الكشف على     -15
 متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ بوجوب تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.

  

 تسویة اوضاع :  - ت

تبین أنھا أصبحت مستوفیة للشروط الصحیة والفنیة  ء الكورةقضابعد إعادة الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -1
 المطلوبة واستحصلوا على الشھادات الصحیة لكنھم ما زالوا غیر مرخصین، وھي :  

 لصاحبھ ایلي شالوحي في كوسبا Mom’s Foodفرن على الغاز         ·

 مشاوي عطریقك لصاحبھ جورج یعقوب جحا في كفرحزیر        ·

 لصاحبھ یوسف ریا في كوسبا For tousسناك         ·

 صاج أبو ربیع لصاحبھ جان مجلي في امیون        ·

 

 


