
ة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر في إطار استمرار حمل
وجاء  ۲۰۱٦-۰۷-۰۷الى  ۲۰۱٦-۰٦-۳۰االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 

 :كالتالي

  
 :اقفاالت وتلف        - أ

، تم توقیف البعض منھا وذلك قضاء كسروانبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۱

 :استیفائھا لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھيلحین 

•        Mr. Croissant  صربا -فرن لصاحبھ احمد فارس المرمور  

  صربا -فرن جیت بوقتك لصاحبھ كمیل شمعون         •

  صربا -ایمن وھبھ مینا      فرن غابلایر لصاحبھ        •

  صربا -فرن مار الیاس لصاحبھ ماري سلمان         •

  صربا -فرن اطیب ترویقة لصاحبھ شحاده صقر         •

  صربا  -فرن الحبایب لصاحبھ جوزیف الھاني         •

  صربا  -فرن عماد لصاحبھ عماد بعینو         •

  صربا  -لصاحبھ احمد احمد   فرن الطیبة        •

  صربا  -مطعم لقمتنا لصاحبھ جاد العضم          •

  جعیتا  -سعید خلیل  مطعم البلدي لصاحبھ         •

  ریفون  -مطعم ادیب باالس التابع لشركة ادیب باالس         •

 طبرجا  -كایترنغ ملك الطاووق لصاحبھ جوزیف سعاده         •

، تم توقیف البعض منھا وذلك لحین بیروت بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -    -۲
 :میع الشروط الصحیة المطلوبة وھياستیفائھا لج

 الحمرا شارع عبدالباقي –معجنات الوردیة         •

 شارع روما -الحمرا -فرن نوح         •

تم توقیف البعض منھا ، قضاء البقاع الغربيبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۳ 
 :وذلك لحین استیفائھا لجمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 لبایا -ملحمة عباس شبلي لصاحبھا عباس شبلي عقل         •

 لبایا -ملحمة عقل لصاحبھا حبیب حسین عقل         •

  



لحریري في مطحنة حلیحل في بعلبك ومطحنة الجاروشة الحدیثة لصاحبتھا فوزیة اتم اقفال     -٤
 .وذلك لعدم استیفائھا للشروط الصحیة المطلوبةدیرقانون النھر 

 :وذلك لعدم استیفائھا للشروط الصحیة المطلوبة، تم اقفال المؤسسات التالیة قضاء صوروفي     -٥

 مطاحن جاروشة الزھراء لصاحبھا حسن سكیكي في عین بعال        •

 مطحنة وجاروشة عبدهللا بلحص في صدیقین         •

 مطحنة صدیقین لصاحبھا نبیھ بلحص في صدیقین        •

 جاروشة بیت المونة لصاحبتھا سلوى حمدان في قانا        •

وذلك لعدم استیفائھا للشروط قضاء زحلة  –طحنة عبد الفتاح في مجدل عنجر م تم اقفال    -٦ 

  .الصحیة المطلوبة

وذلك لعدم استیفائھا الشروط  مطحنة خالد علي غندور في البقاع الغربي تم اقفال      -۷
 .الصحیة المطلوبة

ومطحنة الیاس  مطاحن بربر الذوق في سبعل ومصطفى محمد الغوراني في مریاطةتم إقفال       -۸ 
 .استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبةوذلك لعدم في قضاء زغرتا  جمیل العلماووي في رشعین

في " مطحنة الحاج محمد شكرون"مطاحن البرغل الحدیثة في دیر الزھراني وتم إقفال     -۹ 
 .النبطیة رومین في

وذلك لعدم استیفائھا للشروط الصحیة وفي قضاء الشوف تم إقفال المؤسسات التالیة     -۱۰ 

 :المطلوبة

 لصاحبھا مامون حمادة في كفرحیم" الزاد"مطاحن         •

 لصاحبھا معین ابو خزام في كفرحیم" المعین"        •

 لصاحبھا عصام مروش في بتلون" قیس"        •

 مطحنة ابناء سعید قیس في بتلون        •

 مطحنة نعمان غانم في الورھانیة        •

 :وذلك لعدم استیفائھا للشروط الصحیة المطلوبة قضاء حاصبیاحن التالیة في تم اقفال المطا     -۱۱

 في كفرحمام لصاحبھا مرعي قاسم" خیرات الضیعة"مطحنة         •

 في الماري" مطحنة توفیق فیاض"        •

 مطحنة حسان الحدیثة لصاحبھا حسن حسان         •



 :تم اقفال زحلةوفي                       -۱۲

 مطاحن الیاس صلیبا في المدینة الصناعیة        •

 مطاحن القاصوف لصاحبھ جورج القاصوف         •

 مطحنة الیاس یوسف الصیدناوي        •

لصاحبھا عبد راسم السعدي في " عبیر"مطاحن  كما قام المراقبون الصحیون بإقفال           -۱۳
لصاحبھا حمزة " جود"لصاحبھا احمد شبارق في برج البراجنة، " الشھباء"، المحمرة في عكار
لصاحبھا بطرس الخوري في جبیل ومطحنة جورج حنا شیبان في بلدة " العم"الفقیھ في عالیھ، 

 .وطى حوب في تنورین

تم إقفالھ  لصاحبھ علي الشعار بعلبك-محل حلویات في بلدة العینبعد الكشف على                       -۱٤ 
 .وذلك لعدم استیفائھ للشروط الصحیة المطلوبة

  

 : انذارات خطیة   - ب

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

 :یقضي بضرورة تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 البترون -باتیسري رفعت الحالب لصاحبھ عمر الحالب         •

 بلعا -استراحة مار سركیس لصاحبھا ایلین حرب         •

 بلعا -مطعم خیمة البالوع لصاحبھ جیلبیر حبیش         •

 بلعا -سناك البالوع لصاحبھ ھدى شلھوب         •

تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي  ،بیروت بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۲ 

 :بضرورة تطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 اشرفیة/شارع ادیب اسحاق -منیر متري   لصاحبھ café el zein سناك        •

 اشرفیة/شارع ادیب اسحاق -زكریا حلبي حكیم  لصاحبھ ka3ek wbas سناك         •

  - Sodeco Square مبارك بیضونلصاحبھ  sara's kitchen مطعم مناقیش         •

 اشرفیة -جورج حیمري لصاحبھفرن النورعیسى بیاضي         •

  

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

 :بضرورة تطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 عمشیت  -جوزیف داموري لصاحبھ   مطعم إم بابا        •



        بلدیة عمشیت - ۲و ۱عمشیت البحریة المیسي رقم         •

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

یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة 

 :وھي

•        Green House   غزیر  -لصاحبھ شارلي قصاب  ملحمة / ماركت  

•        Kfarhbeb Express   یوجد ( غزیر -           متى شھوان  ملحمة لصاحبھ / ماركت
 )شھادات صحیة

 طبرجا  -عساف تشیكن لصاحبھ جو عساف         •

 غادیر –محل دجاج جو تشیكن         •

، تم توجیھ انذار راشیا –فرن المار لصاحبھ بسام التراس في كفردینس بعد الكشف على     -٥
خطي لھ یقضي بضرورة االستحصال على الشھادات الصحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 . الصحیة

  

 : تسویة الوضع - ت

، تبین انھا قد قامت بتنفیذ جمیع الشروط قضاء المتنبعد اعادة الكشف على المؤسسات التالیة في 

 :الصحیة المطلوبة منھا سابقاً وھي

•        Tomatomatic   برج حمود طریق سن الفیل -لصاحبھ فاھان بویاجیان  فرن بیتزا 

 برج حمود طریق سن الفیل -حلویات البحصلي لصاحبھ شفیق البحصلي         •

برج حمود طریق سن  -طانیوس نعمة           محمصة ومیني ماركت بن نعمة لصاحبھ        •
 الفیل

•        Pizza hut   برج حمود طریق سن الفیل -مطعم لصاحبھ سامي شاكر 

•        Saii japanese & Tea  سن الفیل  -. م.م.مطعم التابع لشركة ساي جابانیز اند تي ش
 مقابل سانت ریتا

•        Oh! La La   الدكوانة شارع السالف العریض -فرن لصاحبھ ایلي دامارجیان 

  برمانا الشارع العام  -فرن شربل لصاحبھ شربل ابو جودة         •

 الفنار -بروستد محل لبیع الفروج المشوي لصاحبھ موسى جعفر         •

 الفنار -لصاحبھ میرنا سعد  Gourment saed ملحمة        •

•        Bees wax  الفنار -سناك ومحل حلویات لصاحبھ سامي مسعود 

 الفنار الشارع العام -استراحة الصیاد سناك وفرن لصاحبھ انطوان عون         •


