
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر 
وجاء  ۲۰۱٦-۰٦-۱٦الى  ۲۰۱٦-۰٦-۹االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 

 :كالتالي

 :اقفاالت وتلف       - أ 

حاالت  ۹بعد تسجیل  النعیم لصاحبھا جمال العوض في بئر العبد ملحمةتم إقفال     -۱

 .تسمم

 الطریق العام لصاحبھ حسام عساف -مطعم ومشاوي حسونة في المصیلح تم إقفال     -۲

 .جود قوارضووذلك بسبب عدم توفر أدنى الشروط الصحیة و

لصاحبھ محمد كمال الذي یعود  البیدر -باتیسري الكمال في المروانیة تم إقفال     -۳
 .وذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة وسوء النظافة حجازي

لعدم توفر أدنى الشروط  مفرق تفاحتا -قبیة اإقفال ملحمة مصطفى حمدون في العتم     -٤

 .الصحیة وسوء النظافة

وذلك بسبب عدم توفر الشروط  فرن مطر لصاحبھ محمد مطر في العاقبیةتم إقفال     -٥

 .الصحیة ووجود حشرات

  .طرابلس –في مدینة المیناء  لصاحبھ طارق الجبرعن العمل  فرن الجبرتم توقف     -٦

وذلك لعدم استیفائھ  بعلبك -فرن البیك لصاحبھ یاسر جراد في تمنین الفوقا تم إقفال     -۷

 .الشروط الصحیة المطلوبة

 

  :انذارات خطیة    - ب

، تم توجیھ إنذار خطي  عكار قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۱

 :االستحصال على شھادات صحیة للعمال وھيلھا یقضي بضرورة 

 عدبل -طعان الترك لصاحبھ  معمل البان واجبان الرایة        •

 العبدة - لصاحبھاملحمة محمود المجد محمود المجد         •

 دوار العبدة -محمد یاسر الشاطر و عمر زریقة لصاحبیھ مصنع حلویات عمار         •



 ببنین -محمد حافظة  لصاحبھمسلخ دجاج حافظة تشكن         •

 العبدة -محمود المجد  لصاحبھفروج محمود المجد         •

 دوار العبدة -ملحمة ومطعم مصطفى قاسم العجي         •

 ببنین -احمد السبسبي  لصاحبھفروج السبسبي         •

 ببنین -ملحمة ربیع العجي         •

 ببنین -خالد عبد الكریم ھزیم لصاحبھا ملحمة ابو الفأس         •

 ببنین -عبدهللا عامر افشل  لصاحبھاملحمة األفشل         •

 ببنین -سھل السید  لصاحبھفروج السید         •

 عامر ولید برغل ببنینلصاحبھ ملحمة ومطعم الولید         •

 ببنین -ملحمة خالد العجي         •

 ببنین –مة محمد مصطفى برغل ملح        •

  

، تم توجیھ إنذار خطي  عالیھ قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۲

لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 :الصحیة المطلوبة ھي

 الشویفات -ملحمة و مشاوي العزیر لصاحبھا حسین العزیر         •

 دوحة عرمون -مطعم الصوصى لصاحبھ محمد الصوصى         •

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا بعبداقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۳

یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة 

 :المطلوبة ھي

ضھور  -لصاحبھ باسم العنداري  " منتوجات بلدیة"ان بلدیة معمل البان و اجب        •
  العبادیة

•        Green Village   بزبدین -مطعم  لصاحبھ شفیق بعقلیني  

  قرنایل -سناك الكمال  لصاحبھ كمال مساعد         •

  حمانا -مطعم شاغور حمانا لصاحبھ بیار ابو متري         •



 )یوجد شھادات صحیة ( شارع شرفان\الحدت  -لصاحبھ ھنري دیب افران دیبكو         •

  شارع الحمراء\الحدت  - محل سبع الشامي لصاحبھ جورج الشامي         •

  شارع مارروكز-الحازمیة  -سوبر ماركت لوكادیھ لصاحبھ شارل یمیین         •

•          5ebbzeh   مقابل محطة األمانة -المعمورة  -فرن معجنات لصاحبھ أحمد قباني  

  الفیاضیة قرب وزارة الدفاع -فرن اطیب منقوشة  لصاحبھ ابراھیم ادریس          •

 شارع حرب -الرویس  -میني ماركت لبنة وزیتون  لصاحبھ حسن مرجي         •

 الطریق العام  -الرویس  -مطعم مأكوالت شمس الدین  لصاحبھ علي شمس الدین         •

  

، تم توجیھ إنذار خطي بعلبك قضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -٤

لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 :الصحیة المطلوبة ھي

 دورس -مطعم وفروج الغدیر لصاحبھ مصطفى محمد العزیز        •

 تمنین التحتا -محرز ایوب  مطعم الھادي  لصاحبھ        •

  

، تم توجیھ إنذار بنت جبیل قضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -٥

 :خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال ھي

 خربة سلم بئر السالسل -مسمكة داوود لصاحبھا حسن حجیج         •

 خربة سلم الساحة العامھ -اجد فروج ماجد لصاحبھ حسن م        •

 بنت جبیل طریق یارون -فرن جدودنا لصاحبھ ناصر طالب         •

 یارون الساحة العامة -ملحمة ابن البلد لصاحبھا جالل قدوح         •

 بنت جبیل البركة -فروج ھادي  لصاحبھ محمود حرب         •

 بنت جبیل البركة -ملحمة علي حمقة         •

 بنت جبیل البركة -ملحمة محمد سعد         •

  



، تم توجیھ إنذار خطي  الشوفقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -٦
لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 :الصحیة المطلوبة ھي

 برجا -عزت كجك لصاحبھ  الفالفل الشامیة        •

 برجا -سامر صادق لصاحبھ  ۸فروج اللمبي         •

 برجا –ملحمة ناصر رمضان         •

 برجا -محمد ابو خرشوف  فرن ابو عمر لصاحبھ         •

 برجا -بالل الھبطة فروج ابو یوسف لصاحبھ         •

 برجا -یسالم حمیة لصاحبھا ملحمة حمیھ         •

 برجا -محمد شبو لصاحبھا مسمكة بشیر         •

 برجا -غسان الشمعة لصاحبھ مطعم ابو نبیل         •

 بقعاتا -وسیم بو دیاب لصاحبھ ملحمة االمراء         •

 بقعاتا -كمال عودة لصاحبھ سناك الشیخ         •

  

، تم توجیھ إنذار خطي زحلة  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۷
ورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط لھا یقضي بضر

 :الصحیة المطلوبة ھي

 السوق-ملحمة دحروج لصاحبھا فادي دحروج        •

 السوق-حلویات سي سویت لصاحبھ نعیم المعلوف         •

 السوق-فرن سعادة لصاحبھ ایلي سعادة        •

 طریق السھل-الفرزل -سناك نصار لصاحبھ عصام نصار         •

  طریق السھل-الفرزل -البان واجبان نایفة مینا         •

 الطریق العام -مخابز قازان لصاحبھ ایلي قازان الفرزل        •

•        le gourmet البردوني-  سناك لصاحبھ جوزف سیقلي 

 وادي العرایش-كازینو قریطم لصاحبھ جان قریطم         •

  السوق -ج مسعد لصاحبھ فؤاد مسعد مطعم جور        •

  السوق -مسعد اخوان لصاحبھ میشال مسعد          •



 السوق -ملحمة جورج الفرن         •

 السوق  -فرن شربل لصاحبھ شربل فرح         •

  الطریق العام-الفرزل -افران الشرق لصاحبھ جان او خلیل         •

        Pain Du Monde الطریق العام-الفرزل -لخطیب لصاحبھ علي ا  

 المدینة الصناعیة -مطعم المدینة لصاحبھ غابي ابراھیمي         •

 المدینة الصناعیة -استراحة المدینة لصاحبھ فادي ملو         •

 المدینة الصناعیة -ملحمة المختار لصاحبھا محمد زھوري         •

 المدینة الصناعیة -فرن ادواردو لصاحبھ بول الصغبیني         •

 المدینة الصناعیة -فرن محمد مرعي         •

 الطریق العام-الفرزل -ملحمة العائالت لصاحبھ ایلي مساعد         •

 الطریق العام-الفرزل -فرن و سناك مساعد لصاحبھ ایلي مساعد        •

 الطریق العام-الفرزل -استراحة الزمار لصاحبھ عصام الزمار        •

 الطریق العام-الفرزل -سناك الفرد حنا        •

 الطریق العام -الفرزل -سناك لوشیف میشال لصاحبھ میشال مھنا        •

 سوق الخضرة-قب الیاس -فرن االصدقاء احمد البشیر         •

 سوق الخضرة-قب الیاس -فرن و مطعم االمانة لصاحبھ نبیل الجارودي         •

 سوق الخضرة-قب الیاس -باشا لصاحبھ خلیل كریدیة مطعم و فرن ال        •

 مجدل عنجر -ملحمة الباشا عبدالرحمن رمضان         •

 مجدل عنجر -محمصة لبنان ناتس لصاحبھا حسان الطویل         •

 مجدل عنجر -ملحمة الشروق لصاحبھ محمد السوقي         •

 عنجر مجدل -محمصة الضیافة لصاحبھا احمد العجیمي        •

یوجد شھادات ( قب الیاس -مصنع معلبات كونسروة شتورة لصاحبھ مصباح ادریس         •

 )صحیة

، تم توجیھ إنذار خطي زغرتا قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۸
لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 :الصحیة المطلوبة ھي



 مجدلیا -فرن أبو كمیل لصاحبھ جورج كمیل البستاني         •

 مجدلیا -مصنع حلویات الیوسف لصاحبھ مجد العمر         •

 طریق العام -زغرتا -ملحمة طوني اسكندر        •

 طریق العام -زغرتا -معجنات عزیزة لصاحبھ محمد علي الھندي         •

 مریاطھ -ضر عجاج خ ملحمة خضر لصاحبھا عجاج        •

 كفرزینا -فرن أبو جورج لصاحبھ بطرس المعراوي         •

 طریق العام-زغرتا -فرن الحلبي لصاحبھ جورج الحلبي         •

 دوار مجدلیا -حلویات األرز لصاحبھ محمد المغشوش         •

 مریاطھ -مسلخ علي دیب         •

 الساحة-زغرتا -فروج الساحة لصاحبھ جوزیف دویھي         •

 الساحة-زغرتا -ملحمة الربیع لصاحبھ عبود دویھي         •

  طریق العام -زغرتا -معجنات شي طنوس         •

  

، تم توجیھ إنذار خطي راشیا قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۹
ط الصحیة لھا یقضي بضرورة تجدید الشھادات الصحیة للعمال وتطبیق بعض الشرو

 :المطلوبة ھي

 كفرقوق -مخبز الحلبي لصاحبھ نسیب الحلبي         •

 كفرقوق -مخبز جنى البیادر لصاحبھ بسام عبد الخالق         •

  

، تم توجیھ إنذار  طرابلسقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في      -۱۰
خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 :الصحیة المطلوبة ھي

 ساحة النور-التل -مطعم أكالت لصاحبھ احمد حولي         •

 التل -فالفل الحلبي لصاحبھ إلیاس كحالة         •

 )یوجد شھادات صحیة(لتل ا –مطعم الطبال لصاحبھ احمد الطبال         •

 جبل محسن -القبة  -معجنات مستو لصاحبھ یوسف مستو         •

 جبل محسن -القبة  -مطعم أبو موسى لصاحبھ علي الملحم         •



 جبل محسن -القبة  -معجنات الخضر لصاحبھ أدونیس سلیمان         •

 النورساحة -التل -حلویات البسام لصاحبھ بسام المصري         •

 الزاھریة -حلویات عبدہلل أشرفي لصاحبھ عبدهللا االشرفي         •

•        Samad Group  التل -باسم الصمد  میني ماركت لصاحبھ 

 التل -محل ملك العصیر لصاحبھ ھشام طربي         •

 التل -حلویات السواس لصاحبھ عمر الزامل         •

 )یوجد شھادات صحیة(التل  –حلویات التاج لصاحبھ معتصم ریاض عبارة         •

 الزاھریة -لصاحبھ خالد الیوسف  My Marketمیني ماركت         •

  

 :محاضر الضبط   - ت

تبین أن الشروط الصحیة فیھ  سوبرماركت الشل لصاحبھ أحمد دالل في بعلبكبعد الكشف على     -۱
 .غیر متوفرة وتم ضبط كمیة من المواد المنتھیة الصالحیة فتم تسطیر محضر ضبط بحقھ


