
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة 
 واھمھا: 2015-11-26الى  2015-11-19من 

  

 اقفاالت وتلف :  - أ

تبین أنھ غیر مستوفي للشروط الصحیة فرن أبو عرب في صیدا بعد الكشف على     -1

 والنظافة فتم إقفال الفرن. 

،  صیدا -فرن عین القنطرة لصاحبھ علي موسى خلیل في الصرفند بعد الكشف على     -2

فتم ، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة

 إقفال الفرن .

، تبین أنھ فرن وملحمة الوسام لصاحبھ وسام حسن عبدهللا في صیدا بعد الكشف على     -3

مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر مقبولة. فتم إقفال غیر 

 الفرن إلعادة تأھیلھ .

، بعبدا -سوبرماركت بیضون لصاحبھ حسین بیضون في الجاموس بعد الكشف على     -4

(المنتجات  تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة

حیة، تعبئة وتوضیب الحبوب بدون ترخیص وبدون تواریخ الصالحیة، الطبالي منتھیة الصال

خشبیة، البرادات غیر نظیفة). فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، 

وتم تلف المواد المنتھیة الصالحیة (لبنة ماعز، لبنة مزارع تعنایل) وتلف المواد الفاسدة (علب 

 محلى).طون، وحلیب مركز 

، تبین أنھ صیدا -فرن عبید لصاحبھ محمد عبید واوالده في عبرا بعد الكشف على     -5

 مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر مقبولة. فتم إقفال الفرن .

، تبین أنھ مرخص، فرن الحطب لصاحبھ مصطفى الرصاص في صوربعد الكشف على     -6

 حیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر مقبولة. فتم إقفال الفرن.ال یوجد شھادات ص

، تبین أنھ ھناك خلل في مؤسسة الشمس للمواد الغذائیة في النبطیةبعد الكشف على     -7

درجة مئویة). وتبین أن اللحوم ذات رائحة كریھة ولون داكن،  ۱۸درجة حرارة براد اللحوم (



الغیر الصالحة لإلستھالك وتم تحریر محضر تلف وُمنع كلغ من لحوم البقر  ۹فتم تلف حوالي 

 من إستعمال البراد لحین صیانتھ. وتم توجیھ إنذار خطي لھ لتجدید الشھادات الصحیة للعمال.

، تبین أنھ غیر شارع القلعة -فرن لبنان لصاحبھ عبد الكریم حلیمة بعد الكشف على     -8

 ة والنظافة غیر متوفرة. فتم إقفال الفرن.مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحی

مطعم فول المصطفى لصاحبھ موفق المصري في صیدا (شارع غسان بعد الكشف على     -9

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر حمود)

 متوفرة. فتم إقفال المطعم.

، تبین صیدا -غسان حماده في حي الزھور فرن أبو محمد لصاحبھ بعد الكشف على    -10

أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة والنظافة غیر متوفرة. فتم 

 .إقفال الفرن العادة تأھیلھ

 انذارات خطیة :  - ب

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة  بنت جبیل قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -1

توجیھ إنذار خطي لھم لعدم استیفائھم لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة،  في النبطیة وتم

 لالستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص، وھي:

 تبنین –تعاونیة وزني للمواد الغذائیة لصاحبھا السید محمد وزني         •

 تبنین –محل فروج ني لصاحبھ صالح حسین صالح         •

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  كسروانقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     -2

 توجیھ إنذار خطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة، وھي:

 جعیتا (غیر مرخص) - Break Fastفرن صاج         •

 ادونیس (غیر مرخص) -  St Charbelماركت        •

 (مرخص)   عینطورة  -  Nursery مطبخ حضانة        •



 (مرخص) ادونیس –  Kitchen Marketمطعم        •

 ادونیس (غیر مرخص)  -  لبیع بھارات وحبوب  Baron Mouneمحل        •

   (مرخص) ادونیس – Wooden Bakery فرن         •

  جعیتا (غیر مرخص)  -   La Cigogne حلویات        •

 (مرخص)   عینطورة  -Kinder Land   حضانة        •

•        College St Joseph   (غیر مرخص)  عینطورة -تصنیع حلویات 

•        College St Joseph  عینطورة (غیر مرخصة) -كافتریا المدرسة 

 ادونیس (غیر مرخص) -سناك روال وبس         •

بین أنھ غیر مرخص، ، تكسروان  -سناك شاورما في بلونة (المستدیرة) بعد الكشف على     -3

ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على 

 الشھادات الصحیة والترخیص.

، تبین كسروان -لصاحبھا فریدریك عازوري في بلونة Day by day  بعد الكشف على     -4

جزئیاً. فتم توجیھ إنذار أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة 

خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب 

 ترخیص.

، تبین أنھ كسروان  -فالفل المالح لصاحبھ زیاد مالح في ذوق مصبح بعد الكشف على     -5

ھ إنذار خطي لھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجی

 لتطبیق جمیع الشروط الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، كسروان  -قلیعات الملحمة نقوال صفیر في بعد الكشف على     -6

یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.



، تبین أنھ غیر كسروان  -سناك شاورما مانیا في بلونة (االوتستراد) بعد الكشف على     -7

مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ 

 لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد كسروان  -فرن الروابي في عشقوت ف على بعد الكش    -8

شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر عكار -محل البان وأجبان لصاحبھ طعان الترك في عدبل بعد الكشف على     -9

رخص،ال یوجد شھادات صحیة والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ م

 لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر عكار -سناك بكار تشیكن لصاحبھ خالد بكار في حلبا بعد الكشف على   -10

صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ مرخص، ال یوجد شھادات 

 لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین عكار -محل البان واجبان العاید لصاحبھ عمر شبیب في العمارة بعد الكشف على   -11

وط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار أنھ غیر مرخص، ال یوجد شھادات صحیة، والشر

خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب 

 ترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات  المنیة الضنیةقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في   -12

الصحیة المطلوبة، االستحصال على الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم لتطبیق جمیع الشروط 

 الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص ، وھي:

 جبل البداوي -معجنات ھنو         •

 جبل البداوي -ملحمة البركة         •

 دیر عمار -حلویات الربیع         •



 ، تبین أنھ غیر مرخص وال یوجدزغرتا  -اوتیل مزیارة في مزیارة بعد الكشف على    -13

شھادات صحیة. فتم توجیھ إنذار خطي لالستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب 

 ترخیص.

، تبین أنھا غیر صیدا -ملحمة الجمل لصاحبھا توفیق الجمل في القشلة بعد الكشف على   -14

مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار خطي لھ 

میع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب لتطبیق ج

 ترخیص .

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد صیدا -فالفل أبو رامي في القشلة بعد الكشف على   -15

شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 ل على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.الصحیة، االستحصا

، تبین أنھا غیر عكار -ملحمة لصاحبھا شریف شرف الدین برج العرب بعد الكشف على   -16

والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق  مرخصة، ال یوجد شھادات صحیة

 التقدم بطلب ترخیص.جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة و

، تبین أنھ غیر مرخص، ال عكار -سناك لصاحبھ أحمد فیاض برج العرب بعد الكشف على   -17

یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، عكار -سناك لصاحبھ أحمد فیاض برج العرب بعد الكشف على    -18

ال یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع 

 الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد كسروان  -ي الكسلیك ف Provincia  مطعمبعد الكشف على   -19

والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على الشھادات  شھادات صحیة

 الصحیة.

 ، تبین أنھ ال یوجد شھادات صحیةالبترون  -مطعم الشالل في كفرحلدا بعد الكشف على   -20

 ھ لالستحصال على الشھادات الصحیة.والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار خطي ل



، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد كسروان  -فرن مبیض في ذوق مصبح بعد الكشف على   -21

شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد كسروان  -فرن غابلایر في صربا عد الكشف على ب  -22

شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال یوجد ن كسروا -مسمكة ساسین في صربا بعد الكشف على   -23

شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 الصحیة، االستحصال على الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص.

، تبین أنھ مرخص، ال یوجد كسروان  -في صربا  Sandwiched مطعمبعد الكشف على   -24

لالستحصال على الشھادات انذار خطي لھ والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ  شھادات صحیة،

 الصحیة.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال كسروان  -سناك كباب السلطان في صربا بعد الكشف على   -25

یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على الشھادات 

 الصحیة والترخیص.

، تبین أنھ غیر مرخص، ال كسروان  -في ذوق مكایل  Toninoسناك بعد الكشف على   -26

یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على الشھادات 

 الصحیة والترخیص.

غیر ، تبین أنھ راشیا -ملحمة الوفاء لصاحبھا علي طعمة في الرفید بعد الكشف على   -27

مرخص، یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع 

 االستحصال على الترخیص.و  الشروط الصحیة

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  قضاء راشیاقام مراقبو وزارة الصحة في   -28

ة المطلوبة، االستحصال على توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحی

 الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص ، وھي:



 الرفید –ملك الفروج لصاحبھ علي أبو شامي         •

 راشیا -الفروج الذھبي لصاحبتھ كسرى الكور في الرفید         •

 فيبالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة  قضاء كسروانقام مراقبو وزارة الصحة في   -29

وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على  ذوق مكایل

 الشھادات الصحیة ، وھي:

•        Etoile (غیر مرخص) محل بیع حلوایات 

 سوبرماركت مھنا (غیر مرخص)        •

 ملحمة مھنا (غیر مرخصة)        •

 ملحمة إلیاس اسطفان (غیر مرخص)        •

 (مرخص)  Cluckster’s مطعم دجاج        •

 (غیر مرخص)  Foresta   سناك        •

 (غیر مرخص)   For Uفرن        •

 سناك ومطعم حجل (غیر مرخص)        •

 فرن شعیا  (غیر مرخص)        •

 (غیر مرخص) Sotoمطعم سوشي         •

 (مرخص) Olioمطعم إیطالي         •

 (مرخص) Shawarmanjiسناك         •

 كباب باشا (غیر مرخص)        •



 محل قزیلي  (مرخص)        •

 (غیر مرخص) Chicken Lalaمطعم         •

یوجد شھادات ال ، تبین أنھا غیر مرخصة، ملحمة الصادق في بعلبك بعد الكشف على   -30

الشھادات الصحیة صحیة، والشروط الصحیة متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھا لالستحصال على 

 والترخیص.

ال ، تبین أنھ بنت جبیل  -محل فروج لصاحبھ صالح صالح في النبطیة بعد الكشف على   -31

 یوجد شھادات صحیة،. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة.

ن ، تبیبنت جبیل -تعاونیة وزني لصاحبھا محمد علي وزني في النبطیة بعد الكشف على   -32

 یوجد شھادات صحیة. فتم توجیھ إنذار لھ لالستحصال على الشھادات الصحیة.ال أنھ 

 -مطعم ملك الشاورما لصاحبھ علي موسى الحاج حسین في المعالي بعد الكشف على   -33
، تبین أنھ غیر مرخص، یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم الھرمل

 واالستحصال على الترخیص.  الشروط الصحیة توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  قضاء صیداقام مراقبو وزارة الصحة في   -34

توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على الشھادات 

 الصحیة ، وھي:

 (حي الرابیة) (غیر مرخص)عبرا  -فرن النور لصاحبھ جمال مصطفى         •

 عبرا (حي الرابیة) (غیر مرخص) -فرن السالم لصاحبھ ابراھیم          •

 مجد لیون (مرخص) –فرن الریف لصاحبھ كلود مارون         •

 عبرا (غیر مرخص) –فرن العدنان لصاحبھ عدنان بیالني         •

 شارع المفتي (غیر مرخص) -فرن الباش مازن لصاحبھ مازن رشید االشوح         •

 عبرا (غیر مرخص) –مسلخ فروج لصاحبھ رامي حبلي         •



حارة صیدا (غیر  -فرن صاج خبز مرقوق لصاحبھ علي عباس عباس         •

 مرخص)

 ھي الزھور (غیر مرخص) -مطعم فول لصاحبھ محمد وحریة         •

 السراي(غیر مرخص)شارع  -فرن الطاحونة لصاحبھ نبیل المعاري         •

 شارع السراي(غیر مرخص) -مطعم أبو عقدة لصاحبھا مصطفى أبو عقدة         •

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  قضاء عكارقام مراقبو وزارة الصحة في   -35

توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على الشھادات 

 یص ، وھي:الصحیة والترخ

 برقایل   -مطعم فول وحمص لصاحبھ ازاد عثمان         •

 برقایل –مسلخ فروج لصاحبھ محمود الحسن         •

 بنین –مسلخ فروج السراج لصاحبھ محمد سراج         •

 بنین   -ملحمة أبو الفأس لصاحبھا ماھر ھزیم         •

 برقایل –ملحمة لصاحبھا محمد علي شرف الدین         •

 بنین –محل مسلخ دجاج لصاحبھ محمد حسن حافظة         •

 بنین –معجنات أبو حافظة لصاحبھا محمود حافظة         •

 برقایل –مسلخ فروج لصاحبھ علي شرف الدین         •

 برقایل –سناك لصاحبھ صھیب علي دنوب         •

 برقایل -ملحمة لصاحبھا علي محمد السعید         •



 برقایل –محل حلویات األمیر لصاحبھ عمر غازي عبد الرحمن         •

 بنین -محل مسلخ دجاج السیسي لصاحبھ أحمد السیسي         •

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  قضاء عالیھقام مراقبو وزارة الصحة في   -36

صال على الشھادات توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستح

 الصحیة ، وھي:

 عالیھ (غیر مرخص) -مطعم الربیع         •

 خلدة (غیر مرخص) –ملك العصیر         •

 صوفد (غیر مرخص) –میني ماركت صوفد         •

•        Tonino  - (غیر مرخص) خلدة 

 صوفد (غیر مرخص)  - Pro-martسوبرماركت         •

 صوفد (غیر مرخص) –فرن صوفد         •

 صوفد (غیر مرخص)  –میني ماركت األمیر         •

 (غیر مرخص)بشامون   – Hao Hao مطعم         •

 عین عنوب (مرخص) -ملحمة العین         •

 عین عنوب (مرخص) -فرن بیتزا ھبة         •

 (غیر مرخص)بشامون  -فرن المار         •

 وفد (غیر مرخص)ص  –میني ماركت الربیع         •

 صوفد (غیر مرخص)  –فرن التوفیق         •



 عین عنوب (غیر مرخص) -فرن العین         •

 عین عنوب (غیر مرخص) -محل العین للمواد الغذائیة         •

 (غیر مرخص)بشامون   - Quick Lunch ملحمة وسناك         •

 (غیر مرخص)بشامون   -میني ماركت البان واجبان الصالح         •

 (غیر مرخص)بشامون   -میني ماركت وائل         •

 خلدة (غیر مرخص)  –حلویات الرشیدي         •

 خلدة (غیر مرخص)  –سناك میدو ملك البسترما         •

یوجد ال ، تبین أنھ غیر مرخص، معمل حلویات البدوي في عالیھ بعد الكشف على   -37

لصحیة غیر متوفرة (یجب صیانة المعمل والبرادات والمرحاض شھادات صحیة، والشروط ا

والمستودع والنافذات، یجب إستخدام مستوعبات النفایات تفتح بالقدم ومغطاة، یجب المحافظة 

على النظافة العامة، یجب على العمال وضع القفازات والمریول والقبعة). فتم توجیھ إنذار خطي 

المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة   یةلھ یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصح

 والترخیص.

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة  قضاء بنت جبیل قام مراقبو وزارة الصحة في    -38

وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على 

 الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص، وھي:

 الجمیجمة –مسمكة الرضوان لصاحبھا ناجي شھاب         •

 صفد البطیخ  -باتیسري الھادي لصاحبھا أحمد بصل         •

 الجمیجمة -فروج البلدي الطازج لصاحبھ محمد حمزة         •

•        Blumensweet  الجمیجمة -لصاحبھا یاسر حمادي 



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  قضاء صورقام مراقبو وزارة الصحة في   -39

 توجیھ إنذار خطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة ، وھي:

 صریفا (غیر مرخص) –ملحمة المرج         •

 صریفا (غیر مرخص) –معجنات ھاشم لصاحبھ علي ھاشم         •

 ارزون (غیر مرخص) –فرن وملحمة الحسین         •

•        KFC – ور (مرخص)ص 

 صریفا (غیر مرخص) –باتیسري دوناس لصاحبھ سھیل علیات         •

 صریفا (غیر مرخص) –فرن المرج لصاحبھ أحمد دكروب         •

 صریفا (غیر مرخص) –ملحمة أبو علي نزال         •

 ارزون (غیر مرخص) –مطعم جاد         •

 الرئیسي (غیر مرخص)صور شارع  -حلویات غرمتي وقبالوي         •

 صور (غیر مرخص)  – Orientalباتیسري         •

 صریفا (غیر مرخصة) –ملحمة ھیثم محمد بركات         •

•        Comsi Comsa –  (غیر مرخص) دردغیا 

 دردغیا (غیر مرخص)  –تشیكن دار العز         •

 غیر مرخصة)دردغیا (  –ملحمة بھجة لصاحبھا عبد األمیر مرعي         •

 دردغیا (غیر مرخصة)  –محمصة وبن حرب         •

 دردغیا (غیر مرخص)  –فروج سرور لصاحبھ حسین محمد سرور         •



 دردغیا (غیر مرخصة)  –مؤسسة دار العز لصاحبھا فؤاد درویش         •

 صور (غیر مرخصة)  –إستھالكیة صور لصاحبھا أبو خضر سلیمان         •

 دردغیا (غیر مرخص)  –ملك الشاورما لصاحبھ سمیر الزین         •

 ارزون (غیر مرخص) -محل مقصود للفروج         •

 دردغیا (غیر مرخص)  –فرن البھجة لصاحبھا علي بھیج مرعي         •

 دردغیا (غیر مرخص)  –مطعم الغالي لصاحبھ علي مھدي         •

 دردغیا (غیر مرخصة)  –ملحمة وفرن المصطفى لصاحبھا جعفر قازان         •

بالكشف على عدد من المؤسسات  قضاء البقاع الغربيقام مراقبو وزارة الصحة في   -40

الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة، االستحصال على 

 الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص، وھي:

 سحمر طریق العام -صاج جمیلة عبدي         •

 سحمر طریق العام -صاج سحمر لصاحبھ عالء الدین         •

 سحمر الساحة -فرن البلدیة         •

 سحمر طریق العام -فرن علي الحرشي         •

د ، تبین أنھ غیر مرخص، یوجالبقاع الغربي -مطعم اإلیمان في القرعون بعد الكشف على   -41

شھادات صحیة، والشروط الصحیة غیر متوفرة. فتم توجیھ إنذار لھ لتطبیق جمیع الشروط 

 الصحیة واالستحصال على الترخیص.

، تبین أنھا غیر مرخصة، یوجد البترون -مؤسسة دعبول في سلعاتا بعد الكشف على   -42

روط الصحیة شھادات صحیة للعمال ما عدا عاملة جدیدة ستقوم بإنشاء شھادة صحیة، والش

متوفرة جزئیاً (یجب تنظیف المحل، ترتیب البرادات، وضع تواریخ على المواد الغذائیة ووضع 



ساعات حرارة). فتم توجیھ إنذار یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على 

 الترخیص.

 ،بنت جبیل -صاج لقموشھ لصاحبھا حسین حمید في السوق الشعبي بعد الكشف على    -43

یوجد شھادات صحیة، والشروط الصحیة متوفرة جزئیا. فتم توجیھ ال تبین أنھ غیر مرخص،

إنذار لھ یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على الشھادات الصحیة 

 والتقدم بطلب ترخیص.

وتم  بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة قضاء عكارقام مراقبو وزارة الصحة في    -44

توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة، االستحصال على 

 الشھادات الصحیة والتقدم بطلب ترخیص، وھي:

 خریبة الجندي -مطعم ومعجنات الزعبي لصاحبتھ صفاء الزعبي         •

 خریبة الجندي -لصاحبھ عمر مراد  ۱٥۰۰مطعم شاورما         •

 خریبة الجندي -ومطعم الطیبات لصاحبھا خضر نافع  ملحمة        •

 كوشا –معجنات اللقمة الشھیة لصاحبھا غازي عساف         •

 عدبل –الرایة لاللبان واالجبان لصاحبھا طعان الترك         •

 عدبل –مسلخ فروج لصاحبھا حسن حیدر الشعار         •

شف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم بالك قضاء عكارقام مراقبو وزارة الصحة في   -45

 توجیھ إنذار خطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة والترخیص، وھي:

 عدبل –لصاحبھا طارق حنوش  Gout Royalباتیسري         •

 حلبا –مسلخ فروج لصاحبھ خلدون كانج         •

 حلبا  -لصاحبھا ربیع عثمان وجورج سمعان  Resto Chefسناك         •



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم  قضاء جبیلقام مراقبو وزارة الصحة في    -46

 توجیھ إنذار خطي لھم لالستحصال على الشھادات الصحیة ، وھي:

 (مرخص)شارع العام  -لصاحبھ رفیق زغیب  Big Jackeyمطعم         •

 (غیر مرخص)شارع العام  -مطعم كبار لصاحبھ شادي عواد         •

 (غیر مرخص)شارع العام  -سناك مایك لصاحبھ مایك فرنسیس         •

 شارع العام (غیر مرخص) -الكعكة الذھبیة لصاحبھا جوزیف فرنسیس         •

•        Tot Ou Tard  (مرخص)شارع الروماني  -لصاحبھ وسیم كیریللوس 

•        Quick Fish  (غیر مرخص)ماني شارع الرو -لصاحبھ بیتر مجاھد 

•        The Coffee Pot  (غیر مرخص)شارع الروماني  -لصاحبھ مصطفى ذوق 

•        Fraicheur des picks  (غیر مرخص)بالط  –لصاحبھ رواد رعیدي 

 شارع العام (غیر مرخص) -صاج مخلوف لصاحبھ عصام مخلوف         •

•        Piccolo Mondo  شارع العام (غیر مرخص) -لصاحبھ ایلي اندراوس 

  

 تسویة اوضاع :  - ت

أصبحت مستوفیة للشروط ا تبین أنھ كسروان -ملحمة جرجس في صربا بعد إعادة الكشف على     -1

 الصحیة والنظافة  المطلوبة واستحصلوا على الشھادات الصحیة للعمال، أما الترخیص ما زال قید اإلنجاز.

تبین أنھا  كسروان  -عین بزیل لصاحبھا كمال شمعون في صربا ملحمة بعد إعادة الكشف على     -2

أصبحت مستوفیة للشروط الصحیة والنظافة  المطلوبة واستحصلوا على الشھادات الصحیة للعمال 

 والترخیص.



، تبین أنھ قد قام  الشوف -فرن المصطفى لصاحبتھ تغرید رمضان في جدرا بعد إعادة الكشف على     -3

 الذي وجھ لھ سابقاً ما عدا الترخیص وقد قام بتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.    بتنفیذ االنذار

، تبین أنھ قد قام بتنفیذ االنذار فرن الحطب لصاحبھ مصطفى قاسم في صوربعد إعادة الكشف على     -4
 الذي وجھ لھ سابقاً ما عدا الترخیص وقد قام بتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة.


