
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر 
وجاء  ۲۰۱٦-۰۷-۲۱الى  ۲۰۱٦-۰۷-۱٤االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 

 :كالتالي

  

 :اقفاالت وتلف        - أ

لصاحبھا محمد مروان وذلك لعدم استیفائھا  صور -محمصة الصقر في البص تم اقفال     -۱

 .الشروط

 لصاحبھا موسى طراد صور -العباسیة عن العمل في  محل لبیع الفروجتم توقیف     -۲

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لعدم استیفائھا  علي جھیرلصاحبھا  صور - مسمكة الغنى في العباسیةتم اقفال     -۳

 .الشروط الصحیھ المطلوبة

وذلك بسبب  حي البراد لصاحبھ محمد الحایك - صیدا فيفرن صاج الجواد إقفال تم     -٤

 .عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة و عدم تنفیذ مضمون االخطار السابق

 طریق -لصاحبھ سمیر الغول في الشیاح عن العمل  فروج المعلم الخلیلتوقیف تم     -٥

  .القدیمة وذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة صیدا

مصطفى الشیخ في الشیاح عن العمل للمستثمر  فرن ومعجنات بربراالغاتم توقیف     -٦

 .بعبدا– شارع البرید

لحین  بعبدا – برج البراجنة عین السكةعن العمل في  مطعم زین الدینتم توقیف     -۷

 .استیفائھ جمیع الشروط الصحیة

 -لبراجنة عین السكةلصاحبھ علي حمیھ في برج اعن العمل  فرن العینتم توقیف     -۸
 .لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة بعبدا

لصاحبھ طالل محمد جمال الدین في برج عن العمل  أفران والء شمیستم توقیف     -۹

 .لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة بعبدا -البراجنة 

طریق  في لصاحبھا ماھر محمد عجینيعن العمل  محمصة الكوثرتم توقیف    -۱۰

 .لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة المطار



لصاحبھ حسن محمد شمیس في برج عن العمل  أفران الوالء االلیةتم توقیف    -۱۱

 .لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة  بعبدا -البراجنة

خلف كنیسة مار  بعبدا – فرن الشباكعن العمل في  مطبخ صحي ولزیزتم توقیف   -۱۲

 .ابیض لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیةنھرا لصاحبھ میشال 

لحین  بعبدا - مدبك في فرن الشباك لصاحبھ فوزيعن العمل  فرن الھناتم توقیف   -۱۳

 .استیفائھ جمیع الشروط الصحیة

طریق  -لصاحبھ یوسف محمد یوسف في الشیاحعن العمل  فرن خبازتوقیف تم     -۱٤
 .وذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة بعبدا –القدیمة  صیدا

و  البترون – لصاحبتھ ریموندا نادر في ساحة دوماعن العمل  فرن صاجتوقیف تم    -۱٥

 .ذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة

وذلك بسبب  المتن لصاحبھ جواد حسن في رأسعن العمل  ملحمة جوادتوقیف تم    -۱٦

 .صحیة المناسبةعدم توفر الشروط ال

وذلك بسبب عدم توفر  المتن – مفرق السبتیة -بوظة بشیر عن العمل توقیف تم     -۱۷

 .الشروط الصحیة المناسبة

 المتن -لصاحبھ ربیع القاضي في الدكوانةعن العمل  Diner-In   مطعمتوقیف تم     -۱۸

 .وذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة

 المتن - بادارة میلیسا لبكي في بعبداتعن العمل   Wooden Bakeryتم توقیف    -۱۹

 .لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة

لحین استیفائھ  رأس الدكوانةعن العمل في  المتن - ملحمة طوق الحدیثةتم توقیف     -۲۰

 .جمیع الشروط الصحیة

لحین  المتن - النبعةعن العمل في  صاج النور لصاحبھ جھاد بریطةتم توقیف     -۲۱

 .استیفائھ جمیع الشروط الصحیة

لحین  المتن - النبعةعن العمل في  فرن صاج ابو جاد لصاحبھ غیاث عواجتم توقیف   -۲۲

 .استیفائھ جمیع الشروط الصحیة



لحین  المتن - مار شعیاعن العمل في  سناك تنوري لصاحبھ الیاس تنوريتم توقیف   -۲۳

 .الصحیةاستیفائھ جمیع الشروط 

وذلك بسبب  زحلة ضھورعن العمل في  )الطحان(مطحنة أبناء لویس دیب توقیف تم    -۲٤

 .عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة

لصاحبھ اسامة شھاب الدین   زحلة  –مطعم الكمال في قب الیاستم توقف عن العمل   -۲٥

 .لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة

وذلك  النبطیة -لصاحبھ محمد حسین في حاروف ور الھدىمحل فروج نتم اقفال     -۲٦

 .بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة

لحین  بنت جبیل - معمل حلویات كریم لصاحبھ محمد كریم في خربة سلمتم اقفال    -۲۷

 .استیفائھ جمیع الشروط الصحیة

لحین استیفائھ  جبیلبنت  - الساحة العامة  فرن حسن العبد في خربة سلمتم اقفال     -۲۸

 .جمیع الشروط الصحیة

 .وذلك لعدم استیفائھ الدنى الشروط الصحیة المطلوبة عالیھ مطعم القصر فيتم اقفال     -۲۹

وذلك لعدم استیفائھ  عالیھ مسلخ محفوظ تشیكن لصاحبھ ھیثم محفوظ فيتم اقفال     -۳۰

 .الشروط الصحیة المطلوبة

لحین استیفائھ  بعلبك نور لصاحبھ باسل نھجة جنب قلعةمعمل حلویات التم اقفال    -۳۱

 .جمیع الشروط الصحیة

 


