
الى  12/3/2015في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 وأھمھا: 19/3/2015

  

طن من  3كیس أي ما یقدر بـ  90على إثر توقیف مكتب شعبة المعلومات في بعبدا للسوري محمد جارو وضبط حوالى       -
تم معاینة المواد الغذائیة المضبوطة وتبّین انھا فاسدة وتحتوي على عفن في السكر وبقایا   الحبوب في منزلھ في حي السلم،

الحبوب الموّزعة بین سكر وأرز وعدس وفاصولیا وحمص، والموظبة داخل أكیاس براز فئران داخل أكیاس الحبوب. تلفت 
 بالستیكیة معّدة للبیع . 

" تم تكلیف طبیب قضاء زحلة لطلب فض االختام على ان تتلف جمیع Moulin Blancبعد اقفال "الطاحونة البیضاء       -
السید عماد ابو شھال بعدم التصنیع قبل استیفاء الشروط الصحیة البضائع التي تم الشك انھا غیر صالحة. وتعھد صاحب العالقة 

 المطلوبة من وزارة الصحة واخذ االذن من وزارة الصناعة وبناء على ذلك تم فض االختام .

بعد اقفال مؤسسة منذر منیمنة تبین ان العینات التي اخذت لفحصھا مطابقة للمواصفات. وتم فض االختام بعد ان تعھد       -
 لف البضائع الغیر مطابقة وعدم تصنیع اي مواد قبل تطبیق الشروط الصحیة المطلوبة .بت

البقاع الغربي تم تلف كمیات من البھارات غیر المطابقة وتعھد صاحب  –بعد الكشف على محمصة العطار في غزة       -
لوبة علیھا وتبیان مطابقتھا للشروط الصحیة العالقة بعدم بیع اي من االصناف الغیر مطابقة إالً بعد اجراء الفحوصات المط

 والمواصفات اللبنانیة .

علبة  13زغرتا، تم تلف  –بعد الكشف على مؤسسة عبدهللا غروب لصاحبھا السید بطرس عبدهللا في منطقة العمیق       -
 كلغ. 2مرتدیال منتھیة الصالحیة زنة كل علبة 

 10رج نجیب مخلوطة في امیون وجھ لھ انذار خطي للتوقف عن العمل مدة بعد الكشف على مسلخ دجاج یعود الى جو      -
 ایام لتطبیقھ الشروط الصحیة المطلوبة .

زحلة، وجد فانات صغیرة غیر مبردة وغیر مستوفیة للشروط الصحیة فیھا  –بعد الكشف على السوق الشعبي في تعلبایا       -
علبة تقریبا)، وعثر على براد مخبأ بشادر مملوء باالجبان  12الجبان واللبنة (كلغ تقریبا) مملوءة با 10علب بالستیكیة (سعة 

كلغ تقریبا) علما ان البراد غیر موصول على الكھرباء، لذلك تم تلف جمیع البضاعة.  10علب سعة العلبة حوالي  6واللبنة (
اووق لعدم استیفائھا الشروط الصحیة بسطات للحلویات وبسطة لبیع الفالفل وفان لبیع الكباب والشیش ط 3وتم ازالة 

المفروضة في قانون سالمة الغذاء و وجھ انذارات الصحاب البسطات بوجوب ازالة المواد الغذائیة من لحوم وحلویات 
 وبھارات واجبان والبان وبعدم بیعھا إالّ بأكیاس محكمة االغالق وعلیھا تاریخ صالحیة . 

ت في جالال ومحل تابع لھ في شتورة بالشمع االحمر بعد وجود كمیات من المواد االولیة تم اقفال معمل لصناعة الحلویا      -
الغذائیة غیر مطابقة للمواصفات الشروط الصحیة من حیث البناء (شقة عبارة عن الواح توتیاء، جدران غیر مغلقة، وارضیة 

 من الباطون المسلح) واالواني المستخدمة غیر نظیفة .

 اشھر النجاز الشروط الصحیة المطلوبة في قسم الطحینة . 3على معمل طیبا فودز في تعنایل وجھ لھ انذار  بعد الكشف      -

كلغ) من بھار ابیض وبھار حلو وبھار كمون في شركة عون  14.5غ، حوالي 200كیس سعة  12دزینات ( 6تم تلف       -
 مواصفات .فود في منطقة مزرعة یشوع لعدم مطابقة العینات التي اخذت لل

تم توجیھ اخطار خطي بحق باسم خالد عزام للتوقف عن تخزین الزیوت في الملجأ واستبدال خزانات البالستیك بخزانات       -
 . 17/3/2015یوما من تاریخ  15مخصصة للمواد الغذائیة ووضع برامیل نفایات مستوفیة الشروط وذلك في مھلة 



قضاء بعلبك، تم تلف بھار حلو، بھار ابیض،  –الخوري في بلدة جدیدة الفاكھة  بعد الكشف على محالت ولیم جوزف      -
كلغ بعد اخذ عینات منھا وعدم مطابقتھا لشروط سالمة الغذاء واحتوائھا  50فلفل اسود، صعتر وزنجبیل، وتبلغ الكمیة حوالي 

 ت.. كما قدم السید ولیم تعھد خطي بتغییر المصدر للبھارا Aflatoxineعلى سموم 

دورس بعلبك للحصول على ترخیص. وانذار خطي بحق البان واجبان  –تم توجیھ انذار خطي بحق مطعم ابو ادھم       -
 –محمود شمص والبان واجبان سمیر شمص للتقید بالنظافة العامة وتعقیم المیاه. تعھد خطیاً صاحب اجبان والبان اللقیس 

ار خطي بعدم العودة الى االستثمار قبل الحصول على ترخیص. كما قام صاحب بن بعلبك وافاد انھ اقفل المعمل ووجھ الیھ انذ
سمیر حلیحل بتعھد خطي بتغییر المصدر القدیم للبن بعد توجیھ انذار خطي بالتوقف عن الشراء من المصدر. كما وجھ انذاراً 

. بعد صدور نتائج عینات جبنة غیر مطابقة احمد الدیراني بالتوقف عن شراء البھارات من المصدر القدیم –خطیا لمعمل دارنا
 دورس تم التوقف حسب اقوال عن استثمار الفرن . –في فرن المحطة 

 تم الكشف في منطقة الشویفات على برادات مواد غذائیة:      -

تنكة  45 تم توجیھ اخطار خطي بحق براد مرام تعنایل خاص السید عباس الھق للتقدم بطلب ترخیص قانوني وتم حجز      •
 جبنة لحین التحقق من مصدرھا في مھلة اسبوع. 

وجھ اخطار خطي للتقدم بطلب ترخیص قانوني بحق براد مؤسسة زھرة لبنان خاص السید یاسر محمد علي الھق وتم       •
 تنكة جبنة لحین التحقق من مصدرھا في مھلة اسبوع . 70حجز 

وھو عبارة عن براد فان دون اآللیة مركز داخل محل كان یستثمر كاراج اثناء الكشف على براد سامر ناصر الدین       •
میكانیك تم اقفال البراد والمحل لعدم استیفائھ الشروط الصحیة وعدم وجود ترخیص قانوني وشھادات صحیة للعمال وكان 

 محرك البراد غیر شغال والحرارة لیست جیدة .

مدینة البترون قام السید میشال سعادة بتعھد للتوقف عن العمل وعدم اعادة  بعد مداھمة مستودع للمواد الغذائیة في      -
المباشرة بالعمل قبل الكشف واخذ موافقة السلطات المعنیة لعدم استیفائھ الشروط الصحیة من حیث التركیبة العمرانیة 

 وسیلة نقل المواد الغذائیة .للمستودع، التعامل مع المواد الغذائیة، السالمة العامة، طریقة التعبئة المعتمدة و

 


