
ار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوعیاً حول في إطار استمر
 واھمھا: 25/6/2015الى  18/6/2015خطوات الحملة من 

  

 اقفاالت وتلف 

مسمكة (مجلد + طازج + مبرد) للسید احمد عبد المجید حبلي في حي المرفأ بعد الكشف على     -1
تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد وال تستوفي صیدا،  -الشارع العام 

 .لمسمكة العادة التأھیل من الداخلالشروط الصحیة فتم اقفال ا

 –بسطات سمك احدھا للسید مصطفى سعد الدین الكافي في شارع المرفأ بعد الكشف على     -2
 .صحیة المفروضةتم ازالة ھذه البسطات لعدم استیفائھا الشروط ال صیدا،

تم اقفال المحل المتن،  -للسید حنا یمین في برج حمود   محل لبیع الدجاجبعد الكشف على     -3

 .الشروط الصحیة المفروضة لعدم استیفائھ

كلغ من بوظة  6تم تلف  مؤسسة دویھي للسید غابي دویھي في المتن،بعد الكشف على     -4

 .ع ھذه البوظة لحین تسویة اوضاعھمالفانیال لعدم مطابقتھا للمواصفات المطلوبة وطلب منھم عدم بی

كلغ من بوظة الفستق لعدم  12تم تلف حوالي  المتن، -سي سویت في الزلقا بعد الكشف على     -5

 .ع ھذه البوظة لحین تسویة اوضاعھممطابقتھا للمواصفات المطلوبة وطلب منھم عدم بی

 انذارات خطیة 

تبین البترون،  –فرن صاج وخبز للسیدة رموندا نادر في دوحا حي السوق بعد الكشف على     -1

انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة قید االنجاز ووضع العمال جید والشروط الصحیة بحاجة 

انة المكان من الى تحسین فتم توجیھ انذار خطي لھ لتأمین مصدر میاه صالح واطفائیة حریق وصی

 الداخل .



تبین انھ ال صیدا،  -مسمكة ابو زكور للسید زكریا مشد في صیدا القستلة بعد الكشف على     -2

یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار 

 خطي لھ العادة تأھیل المسمكة بعد شھر رمضان .

تبین انھ ال یوجد صیدا،  -ملحمة ناصر ناصر في الغازیة حي الرابطة العین  بعد الكشف على    -3

ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة جیدة فاالرض والجدران مبلطة 

والتھوئة واالنارة جیدة والبرادات من الستانلس ستیل فتم توجیھ انذار خطي لھ لنزع الداخون من 

 داخل الملحمة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صیدا،  -حلویات القصیر في زاروب النجاصة بعد الكشف على     -4

والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید ووضع العمال جید جزئیاً والشروط الصحیة مقبولة فتم توجیھ 

 انذار خطي لھ لتأمین برامیل نفایات وشفاط وانارة مغطاة واغطیة مصافي واقفال مستودع اللوازم .

صیدا،  -حلویات بوشیھ فروان للسید علي الصوص في شارع معروف سعد بعد الكشف على     -5
تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة بحاجة الى تجدید ووضع العمال جید جزئیاً والشروط 

 الصحیة جیدة فتم توجیھ انذار خطي لھ العادة تاھیل المعمل من الداخل بعد شھر رمضان .

 -مؤسسة المیري (سوبرماركت) للسید الحاج محمد بورجي في المرفأ عد الكشف على ب    -6
تبین انھ یملك ترخیص وال یوجد شھادات صحیة ووضع العمال سیىء والشروط الصحیة صیدا، 

غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتأھیل النوافذ والحدید من دھان مناخل وصیانة الصرف 

 الصحي .

تبین زغرتا،  -سناك ومطعم القناعة لصاحبھ محمد احمد علي في العیرونیة كشف على بعد ال    -7

انھ یملك اجازة استثمار وال یوجد شھادات صحیة ووضع العمال سیىء وال یستوفي الشروط 

الصحیة من حیث النظافة العامة ونظافة االرضیات المعدات فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق 

 وضة .الشروط الصحیة المفر

تبین انھ ال یوجد زغرتا،  - للسید ایدي حمد في مجدلیا Snack Eddyبعد الكشف على     -8

 ترخیص وال شھادات صحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .



تبین انھ ال یوجد زغرتا،  - للسید سمیر االسعد في مجدلیا Snack Bossبعد الكشف على     -9

 ترخیص وال شھادات صحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یوجد ترخیص زغرتا،  - في مجدلیاسناك ومطعم ناصیف االسعد بعد الكشف على    -10

طي لھ لتطبیق الشروط الصحیة ولكن بحاجة الى متابعة وال یوجد شھادات صحیة فتم توجیھ انذار خ

 المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال زغرتا،  -مسمكة عبدهللا صیاح في مریاطة بعد الكشف على    -11

یوجد شھادات صحیة والنظافة العامة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط 

 الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات البقاع الغربي،  -ملحمة عقل في لبایا بعد الكشف على    -12

صحیة ووضع العمال والشروط الصحیة غیر مكتملة فتم توجیھ انذار خطي لھ لعدم الذبح امام 

 الملحمة واصالح االرضیات والجدران على ان تكون من مواد عازلة غیر قابلة لالمتصاص . 

تبین انھ المتن،  -محل لبیع الفروج المشوي للسید شادي شناعة في الدورة بعد الكشف على   -13

ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد ووضع العمال سیئ وال یستوفي الشروط 

غطاء وتواریخ الصحیة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتخزین كافة االطعمة في علب بالستیكیة مع 

صالحیة علیھا وتخزین المواد الغذائیة في برادات وثالجات بدرجة حرارة مناسبة وصیانة االرض 

والجدران واستعمال معدات واواني غیر قابلة للصدأ وفصل المواد الغذائیة حسب اختالف انواعھا 

زمة لمكافحة الحشرات وعدم تخزین الغاز إال بالكمیة الالزمة لماكینة الشوي واتخاذ التدابیر الال

 والقوارض .

تبین انھ ال یوجد المتن،  -زریبة دجاج للسید جان ابو حیدر في عین القبو بعد الكشف على   -14

ترخیص فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني خالل عشرة ایام وذلك في 

 حال سمح القانون بإنشاء زریبة .



محل وجاق (الذي یعمل على الغاز) للمعجنات والمناقیش للسید ابراھیم بعد الكشف على   -15
تبین انھ ال یوجد ترخیص فتم توجیھ انذار خطي لھ لدھان المتن،  -ابراھیم في ضھر الصوان 

 م العجین .الجدران وتأمین اطفائیة حریق والمحافظة على النظافة العامة وتنظیف العجانة وقس

تبین انھ ال یوجد صور،  -میني ماركت عیتیت في عیتیت الشارع العام بعد الكشف على    -16

ترخیص وال شھادات صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص 

 القانوني وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صور،  -حلویات الكریم في عیتیت الشارع العام بعد الكشف على   -17

وال شھادات صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صور،  -الحوش حلویات صفي الدین في مفرق بعد الكشف على   -18

وال شھادات صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صور،  -حلویات النور في عین بعال بعد الكشف على    -19

صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني وتطبیق الشروط 

 الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صور،  -فروج االصدقاء في عین بعال بعد الكشف على   -20

سط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني وتطبیق شھادات صحیة والنظافة و

 الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صور،  -حلویات البیطار في عین بعال بعد الكشف على    -21

انوني وتطبیق شھادات صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص الق

 الشروط الصحیة المفروضة .



تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صور،  -قھوة قرعوني في شارع الدینیة بعد الكشف على    -22

شھادات صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني وتطبیق 

 الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص صور،  -فرن الغدیر في حي الرمل شارع الغدیر بعد الكشف على     -23

وال شھادات صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال صور،  - في قانا الشارع العام Alexمطعم بعد الكشف على    -24

شھادات صحیة والنظافة غیر كافیة فتم توجیھ انذار خطي لھ للحصول على الترخیص القانوني 

 وتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

وجد شھادات تبین انھ یوجد ترخیص وال یمؤسسة اوریغانو في صور، بعد الكشف على    -25

 صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شھادات مؤسسة شوكولیت في صور، بعد الكشف على    -26

 صحیة والنظافة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ یوجد ترخیص وشھادات صحیة والنظافة شركة الجواد في صور، بعد الكشف على    -27

 وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

الشھادات تبین انھ ال یوجد ترخیص وصیدا،  -فرن ابو العز في شارع دالعة بعد الكشف على    -28

الصحیة متوفرة ووضع العمال جید والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ انذار خطي لھ 

لوضع الطحین على طبالي بالستیك وتأھیل الحمام وشفاط وعزل الكھرباء وتطبیق الشروط 

 الصحیة المفروضة .

تبین انھ ال یوجد ترخیص وال بیل، ج -سناك مروان السید في مستیتا بعد الكشف على     -29

شھادات صحیة وھو یستثمر المحل البیع السمانة ولتحضیر االطعمة والسندویشات في المكان نفسھ 

 دون توفر شروط النظافة فتم توجیھ انذار خطي لھ بمھلة اسبوع لفصل السناك عن محل السمانة .



 -للسید جھاد مرعي في حارة صخر المعاملتین  Green Beachمسبح بعد الكشف على   -30
تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة قید االنجاز ویوجد لباس موحد وعلیھ القیام ، كسروان

بأعمال النظافة والصیانة داخل سناك المسبح وتبدیل برامیل النفایات ولوحات التقطیح ووضع حمایة 

برادات ووضع تواریخ صالحیة على كافة المواد الغذائیة وتركیب باب لالنارة ومیازین حرارة لل

 فاصل بین المخزن والمطبخ فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

تبین انھ عكار،  -ملحمة الساھر لصاحبھا ساھر ابراھیم في مفرق الحصنیة بعد الكشف على   -31

رخیص وال شھادات صحیة وال تتوفر شروط النظافة لدى العمال والبرادات ال تستوفي ال یوجد ت

الشروط الصحیة والنظافة سیئة من جھة االالت واالرض، االحمة والخضار في البراد ذاتھ فتم 

 تحریر محضر ضبط بحقھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة .

برج  –ابي نادر داخل سوبرماركت ابي نادر في شارع اغادیر ملحمة بعد الكشف على    -32
كنا قد طلبنا سابقا اقفال الملحمة لتسویة االوضاع ولم ینفذ تطبیق الشروط الصحیة لذلك حمود، 

 نقترح باقفال الملحمة بشكل نھائي . 

 تسویة اوضاع 

تبین انھ قام بتنفیذ ، كسروان –سناك سمعان مدور في ساحة القلیعات بعد اعادة الكشف على    -1

االنذار السابق الذي قد وجھ الیھ فتم تبلیط ارض السناك وازال المخالفات واصبح مستوفي للشروط 

 الصحیة المطلوبة .

 


