
الى  30/4/2015من یاً حول خطوات الحملة في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة تقریراً أسبوع
 :وأھمھا 7/5/2015

  

 : اقفاالت وتلف

بعلبك، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة للعمال  –بعد الكشف على فرن ابو علي في دورس الطریق العام       -1
 . یذ الشروط الصحیةوال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توقیف صاحب الفرن عن العمل لتنف

بیت الدین، تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة كما انھ  –بعد الكشف على حلویات االفراح في السمقانیة       -2
یقوم بترمیم المعمل مستكمال العمل بالحلویات على انواعھا. فتم اقفال المعمل لحین انتائھ من اعمال الترمیم واستیفائھ الشروط 

 . صدور معمول وصدرین نمورة وصفوف 4قوالب كاتو،  5تلف الصحیة و

راشیا/البقاع، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال  –بعد الكشف على محل عبد الحفیظ احمد القادري (سمانة) في كفردونیس       -3
منتھیة الصالحیة فتم علب من المواد الغذائیة  5شھادة صحیة وصاحب المحل ھو العامل الوحید، النظافة مقبولة ووجد لدیھ 
 . تلفھا وانذر خطیاً لھ للحصول على الشھادة الصحیة والتقید بالشروط الصحیة

راشیا / البقاع، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال  –بعد الكشف على محل محمد محي الدین عساف (سمانة) في كفردونیس       -4
منتھیة الصالحیة فتم  Coffe Mate علب من 3لة ووجد لدیھ شھادة صحیة وصاحب المحل ھو العامل الوحید، النظافة مقبو

 . تلفھا وانذر خطیاً لھ للحصول على الشھادة الصحیة والتقید بالشروط الصحیة

راشیا / البقاع، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادة  –بعد الكشف على محل یوسف محمود كحل (سمانة) في المحیدثة       -5
العامل الوحید، النظافة مقبولة ووجد لدیھ كمیة صغیرة من البھارات والسكاكر منتھیة الصالحیة  صحیة وصاحب المحل ھو

 . فتم تلفھا وانذر خطیاً لھ للحصول على الشھادة الصحیة والتقید بالشروط الصحیة

م اقفال المعمل وعدم البترون الطریق القدیمة، ت –بعد الكشف على شركة سلوم اخوان للصناعة والتجارة في سلعات       -6
المباشرة بالعمل قبل اخذ رأي السلطات الصحیة المعنیة. حیث اقام اصحاب العالقة بتوقیع تعھد بتسویة اوضاعھم وصیانة 

 . المبنى والمعدات والحصول على الشھادات الصحیة

قفالھ بالشمع االحمركونھ یستثمر برج حمود، تم ا –بعد الكشف على مطعم فیروز خاص السید شارل شیخاني في النبعة       -7
 . دون ترخیص قانوني وال یستوفي الشروط الصحیة المطلوبة

الشوف، تبین انھ لم یتقید بتنفیذ االنذار  –بعد اعادة الكشف على فرن مناقیش ومعجنات زھیر العالیھ في بعقلین المرج       -8
والشھادات الصحیة والتقید بالنظافة العامة بناء على ذلك السابق لتحسین شروطھ الصحیة من الحصول على ترخیص قانوني 

 . تم اقفال الفرن لحین تسویة اوضاعھ حسب الشروط الصحیة المطلوبة

بعد الكشف على برادات تخص السید بولس منیر قرطباوي والمستثمرین احمد جمیل محمد علي المیس، احمد حسن       -9
 : زحلة، تبین لنا ما یلي –في تعنایل الحریري وعبد الستار عبد الرحمن زرده 

طن فتم حجزھا على الفور  17الى  15غرفة تبرید جمیل محمد علي المیس، وجد لدیھ كمیة من التوت تقدر بحوالي        •
 . واخذ منھا عینات لفحصھا وقام السید جمیل بتعھد بعدم نقل او بیع البضاعة المحجوزة لحین صدور نتائج تحالیل العینات

غرفة تبرید احمد حسن الحریري، الشروط الصحیة غیر متوفرة، حرارة البرادات ضمن المواصفات المطلوبة ولكن        •
باب البراد خشبي وتنبعث منھ رائحة كریھة مصدرھا دجاج وعلیھا آثار دماء مما یدل على اذابتھا وتجمیدھا من جدید وتقدر 

 . بحقھ محضر ضبططن منتھیة الصالحیة فتم تلفھا وحرر  7.5ب 

طن من التمور تفوح منھا رائحة كریھة مقسمة على الشكل  18غرفة تبرید عبد الستار عبد الرحمن زرده، ضبط لدیھ        •
 :التالي



تم حجزھا في غرفة التبرید بعد اخذ عینات منھا لفحصھا واقفلت بالشمع  1/6/2015طن تنتھي صالحیتھا ب  15.5        -
 . ور نتائج العیناتاالحمر لحین صد

 . طن بدون تواریخ فیھا عفونة تم تلفھا على الفور 2.5        -

 . وقد تعھد السید احمد عبد الستار زرده بعد نقل او بیع البضاعة المحجوزة لحین صدور النتائج

 –خالد سوري الجنسیة في ابلح بعد الكشف على معمل حلویات للسید محمد ابو حمدان والمستثمر السید اسماعیل     -10
زحلة، ھو عبارة عن غرفة صغیرة بداخلھا حمام غیر مستوفیة الشروط الصحیة من حیث البناء والنظافة العامة ونظافة 

المعدات واآلواني المستعملة واالنارة. المواد االولیة على االرض بشكل عشوائي والبراد حرارتھ غیر كافیة ضبط بداخلھ 
كلغ بدون تواریخ ویوجد  25یھا عفن وعجینة بیتي فور وقوالب شوكوال مصنع اسود وابیض وزبدة وطحین قوالب كاتو عل

 . ایضاً سطول بالستیك فیھا مواد اولیة من تواریخ صالحیة فتم اقفال المعمل بالشمع االحمر

زغرتا، تبین ان یملك  – لصاحبھا بدوي قدیسي في رشعین العقاریة Starbakery Royal بعد الكشف على افران    -11
ترخیص قانوني وال یوجد شھادات صحیة للعمال ووضع البناء بحاجة الى ترمیم وعلیھ آثار حریق سابق وعثر لدیھ حوالي 

 . كلغ من المواد المصنعة مرتجعة موضوع علیھا ملصق خاص للتلف وتم تلفھا 70

رمل، تبین انھ غیر مرخص وال یوجد شھادات صحیة، المطبخ الھ –بعد الكشف على مطعم الریان في الھرمل المعالي     -12
غیر نظیف ومعظم اجزاء اآلالت صدئة واالكل في براد العرض غیر مغطى وعلیھ ذباب. وجد في البراد برمیل بالستیك 

كلغ  2بداخلھ دجاج ومعبأ بالدم والماء وغیر نظیف وسطل لبن موضوع فوق الدجاج معد للشورما من دون غطاء. فتم تلف 
 . كلغ شاورما واخذ عینات لفحصھا 5كلغ فروج كامل و 9دجاج مسحب، 

زحلة، تبین انھ مرخص وال یوجد شھادات  -لصاحبھ طالل درویش في شتورة  La Ruta بعد الكشف على مطعم    -13
 : الشكل التالي صحیة للعمال واللباس الموحد غیر مكتمل وجد لدیھ مواد غذائیة منتھیة الصالحیة فتم تلفھا وھي على

 مجامع كوكتیل فاكھة 6       •

 مجمع سمنة 1       •

 لیتر خل 3       •

 كلغ طحین 25       •

كلغ (بھارات فالفل، كمون ناعم، بھار مقانق، قرفة ناعمة، كربونة، فلفل اسود، ثوم بودرة، بصل بودرة وھال  7حوالي        •
 (ناعم

وتم اخذ عینات من الشیش طاووق شقف، دجاج مسحب ولحمة بقر، وتوجیھ انذار خطي لھ لوضع تواریخ صالحیة على 
 . المنتجات وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

دة بعد الكشف على السوق الشعبي في تعلبایا، تبین انھم ملتزمین بعدم بیع االجبان وااللبان واللحوم الطازجة والمجل    -14
 : ولكن وجد ما یلي

سناك صغیر للسید علي رحال ھو عبارة عن طاولة وبراد صغیر بداخلھ الواح من الثلج وغیر موصول بالتیار        •
 . كلغ من اللحوم ذات رائحة كریھة تم تلفھا على الفور 3الكھربائي ویبیع طعام للبائعین في السوق فقط، ویوجد في البراد 

 . ن الصعتر الموضوع في اكیاس دون تواریخ صالحیة للسید احمد ماجد طھكلغ م 6تلف        •

بعد الكشف على مؤسسة الرزوق للصناعة والتجارة في زحلة، تبین انھ یوجد ترخیص وال یوجد شھادات صحیة     -15
ضع تواریخ صالحیة واللباس الموحد غیر مكتمل والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وو

 4كلغ سبع بھارات و 3كلغ بھار كبة،  3كلغ تم تلفھا ( 10على بعض المنتجات واخذ عینات لفحصھا. ووجد بھارات تقدر ب
 . (كلغ بھار حلو



زحلة، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة  –بعد الكشف على ملحمة عفیف علي البرجي في علي النھري     -16
د وال نظافة شخصیة والشروط الصحیة وسط فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتنظیف البراد وتغییر وال لباس موح

 . كلغ من السجق 7لوح الخشب والتقید بالنظافة العامة وتم تلف 

 صیدا، تبین ان دون ترخیص وال شھادات صحیة ویوجد لباس -بعد الكشف على حلویات ابو وائل في حي البراد     -17
 . موحد، تم تحریر محضر ضبط بحقھ واقفال المعمل لحین استیفائھ الشروط الصحیة وعدم تجاوبھ اثناء الكشف

  

 : انذارات خطیة

الطریق العام في كسروان، تبین انھ ال یوجد شھادات صحیة ویحتاج  –بعد الكشف على سناك بارود تشیكن بلونھ       -1
الستانلس ستیل وفحص المیاه دوریا ووضع فالتر على شبكة المیاه داخل المؤسسة. لذلك  لترمیم بعض اآلالت واستبدالھا بمادة

 . أیام 5تم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ واعطي مھلة 

كسروان، تبین انھ غیر مرخص وال شھادات صحیة، یحتاج  –بعد الكشف على ملحمة نقوال اسعد صفیر في القلیعات       -2
 . ت تصنیع اللحمة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھلترمیم جمیع اآل

كسروان، تبین نھ ال یوجد ترخیص وال شھادات  –بعد الكشف على ملحمة مارالیاس لصاحبھا روبیر فھد في صربا       -3
ملة من الخشب وال صحیة وال لباس موحد، وتحتاج الملحمة لترمیم كلي فال یوجد على البرادات میزان حرارة وااللواح المستع

 . یوجد فالتر للمیاه والنظافة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

بعد الكشف على ملحمة جبل عامل لصاحبھا غسان مھدي في النبطیة، تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة       -4
الموحد ویتم الذبح امام الملحمة خارج المسلخ وغیر مختومة بختم الطبیب البیطري، فتم للعمال متوفرة وملتزمون باللباس 

 . توجیھ انذار خطي لتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

النبطیة، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال  -بعد الكشف على ملحمة الضیعة لصاحبھا علي نمر معتوق في صیر الغربیة       -5
وغیر ملتزمین باللباس الموحد فتم توجیھ انذار خطي لیتم الذبح داخل المسلف فقط ومختومة بختم   لعمالشھادات صحیة ل

 . طبیب البیطري وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

عالیھ، تبین انھ ال یضع تاریخ صالحیة  –بعد الكشف على سوبرماركت عبید لصاحبھا رشاد عادل عبید في قبرشمون       -6
 .ى اللحوم و الدجاج و ال یعرض االجبان بالطریقة المطلوبة ، فتم تحریر محضر ضبط بحقھ لتطبیق ھذه الشروطعل

البترون، تبین انھ ال یوجد ترخیص والشھادات الصحیة منجز قسم منھا،  –بعد الكشف على مطعم قمر الدار في جران       -7
نفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة من شھادات صحیة ووضع فلتر للمیاه الشروط الصحیة مقبولة فتم توجیھ انذار خطي لھ لت

 .وتوضیب المأكوالت بشكل مناسب داخل البرادات والفریزر

البترون، تبین انھ مرخص وال یوجد شھادات صحیة  –بعد الكشف على سوبرماركت منصور في جران الطریق العام       -8
 . ر خطي لھ لتطبیق كافة الشروط ووضع تواریخ الصالحیة على كافة المواد الغذائیةوالشروط الصحیة جیدة فتم توجیھ انذا

النبطیة، یملك اذاعة تجاریة وال یوجد شھادات صحیة وال لباس  -بعد الكشف على مطاحن الروان للبھارت في كفرصیر      -9
 . لشروط الصحیة المطلوبةیوم لتنفیذ ا 15موحد والنظافة العامة سیئة فتم توجیھ انذار خطي لھ لمدة 

كسروان، تبین انھ  –لصناعة الكعك والحلویات في مفریاسین  United Marketing Team بعد الكشف على مصنع    -10
مرخص من وزراة الصناعة، الیملك شھادات صحیة للعمال وال یسوتفي الشروط الصحیة المطلوبة. فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 . یة والتقید بالنظافة العامةلتنفیذ كافة الشروط الصح

راشیا/ البقاع، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال  –بعد الكشف على محل نجاح حسن ابو شامي (سمانة) في كفردونیس     -11
شھادة صحیة وصاحب المحل ھو العامل الوحید، النظافة مقبولة والبضاعة غیر مرتبة كما یجب فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 . ھادة الصحیة وترتیب محتویات المحل بإبعاد مواد التنظیف عن المواد الغذائیة والتقید بالشروط الصحیةللحصول على الش



زحلة، تبین انھ یعمل دون ترخیص وال  –بعد الكشف على ماركت حسین البركة لصاحبھا شربل حبیب دیب في المعلقة     -12
فازات. الشروط الصحیة والنظافة جیدة ولكن یحتاج لحمایة شھادات صحیة للعمال ویرتدون لباس موحد مع قبعات دون ق

االنارة ودھن السقف والخشب والطبالي او تغییرھا النھا قدیمة ووضع اغطیة على السطول. فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ 
 . كافة الشروط الصحیة المطلوبة

النبطیة، یملك تصریح من  –د خلیل شعیب في الدویر بعد الكشف على فروج المختار (مسلخ ومحل لبیع الدجاج) للسی    -13
وزارة الداخلیة وال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد للعمال والنظافة غیر موجودة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة 

ویجب  اوضاعھ وخاصة مكان الذبح ویجب تحدید اوقات الذبح في الصباح الباكر وعدم ادخال اقفاص الدجاج الى مكان الذبح
 . وضع اقفاص الدجاج الحي الى مكان آخر منعزل

النبطیة، تبین انھ یعمل دون ترخیص وال شھادات  –بعد الكشف على حلویات الباشا لصاحبھا فضل حمادة في الدویر     -14
لتنفیذ كافة صحیة للعمال وال لباس موحد. النظافة سیئة وال یوجد اطفائیات والمعمل غیر مرتب فتم توجیھ انذار خطي لھ 

 . الشروط الصحیة المطلوبة والتقید بالنظافة العامة والنظافة الشخصیة للعمال

النبطیة، تبین انھ یعمل دون ترخیص وال شھادات صحیة  –بعد الكشف على ملحمة منصور في القصیبة الطریق العام     -15
ي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة المطلوبة والتقید للعمال وال لباس موحد. یوجد ذباب داخل الملحمة فتم توجیھ انذار خط

 . بالنظافة العامة وقد اخذ عینات من اللحمة المفرومة النیئة لفحصھا

النبطیة، تبین انھ یعمل دون ترخیص وال شھادات صحیة للعمال  –بعد الكشف على ملحمة حسین حیدر في القصیبة     -16
والسقف یحتاج الى الدھن فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة  وال لباس موحد. یوجد ذباب داخل الملحمة

 . المطلوبة والتقید بالنظافة العامة والعمل على صیانة الملحمة وقد اخذ عینات من اللحمة المفرومة النیئة لفحصھا

ترخیص وال شھادات صحیة للعمال وال النبطیة، تبین انھ یعمل دون  –بعد الكشف على ملحمة ابو عدنان في شوكین     -17
لباس موحد. یقوم بالذبح امام الملحمة خارج المسلخ وغیر مختومة بختم الطبیب البیطري فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة 

 . الشروط الصحیة المطلوبة

زحلة، تبین انھ ال یوجد  –بعد الكشف على محل لبیع زیوت ومواد غذائیة للسید خضر محمد یوسف في علي النھري     -18
ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد والنظافة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتنفیذ كافة الشروط الصحیة 

 . المطلوبة وفصل بیع الزیوت عن المواد الغذائیة مع تغییر خزانات الزیت

وال شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة  بعد الكشف على فرن نصرهللا في زحلة، تبین انھ غیر مرخص    -19
 . غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتطبیق الشروط الصحیة المفروضة

بعد الكشف على فرن انطونیوس في زحلة، تبین انھ ال یوجد ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس موحد، ویحتاج     -20
 . ضة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھلصیانة الفرن وتطبیق الشروط الصحیة المفرو

الھرمل، تبین انھ ال یستوفي الشروط الصحیة من  –بعد الكشف على فرن الزھراء للسید حسن طھ في شارع الدورة     -21
یب حیث النظافة وتقسیم البرادات ووضع العمال فال یوجد شھادات صحیة وال لباس موحد والمكان یحتاج الى التنظیف والترت

 . فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

الشوف، تبین انھ دون ترخیص ویحتاج لتحسین شروطھ  –بعد الكشف على فرن العیوق لصاحبھ علي حمادة في مزبود     -22
 . الصحیة والنظافة، المجلى والحمام وسط، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

الشوف، تبین انھ دون ترخیص ویحتاج  –تون لصاحبھ شادي حسن دحبول في داریا بعد الكشف على محل زیت وزی    -23
 . لتحسین شروطھ الصحیة والنظافة، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ

صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال شھادات  –بعد الكشف على سناك الطیبات للسید سلیمان مكي في الصرفند الصنوبر     -24
لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة والنظافة مقبولة، االرض مبلطة والجدران مطلیة، فتم توجیھ انذار صحیة وال 

 . خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة



ترخیص ویوجد شھادات صحیة للعمال صیدا، تبین انھ دون  –بعد الكشف على ملحمة علي احمد النابلسي في العاقبیة     -25
ولباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة والنظافة وسط، فتم توجیھ انذار خطي لھ لنظافة البراد من الخارج ووضع منخل 

على الشباك في الحمام مع شفاط وعدم رش النشارة في االرض ووضع ماكینات برغش وساعة حرارة للبرادات وتم اخذ 
 . المفرومة والمقانق والشقفعینات من اللحمة 

صیدا، تبین ان الرخصة  –بعد الكشف على معمل البان واجبان میلكانا للسید حسن محمود خلیفة في الصرفند الصنوبر     -26
قید االنشاء والشھادات الصحیة قید االنجاز واللباس الموحد موجود والشروط الصحیة فاالرض مبلطة وجمیع االواني ستانلس 

 . صدر المیاه نقي، فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبةستیل وم

صیدا ، تبین انھ دون ترخیص وال یوجد شھادات صحیة  –بعد الكشف على ملحمة جبل عامل في الصرفند الصنوبر     -27
، فتم توجیھ انذار خطي لھ لفصل المحلمة عن الفرن للعمال و یوجد لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة والنظافة وسط

 . وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

االوتوستراد الشرقي تبین ان الرخصة قید االنشاء في المعمل  –بعد الكشف على معمل وحلویات الجندولین في صیدا     -28
 . مل الجدیدالجدید فتم توجیھ انذار خطي لھ لمدة اسبوع واعادة الكشف على المع

صیدا، تبین ان دون ترخیص وال شھادات صحیة وال لباس  -بعد الكشف على حلویات االمراء القناطر في الشاكریة     -29
 . موحد، والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

صیدا، تبین انھ یملك ترخیص والشھادات صحیة غیر  -جنات السبكي في الست نفیسة بعد الكشف على حلویات ومع    -30
متوفرة ووضع العمال قید االنجاز، والشروط الصحیة غیر متوفرة تم تنفیذ جزء منھا، فتم تحریر محضر ضبط بحقھ وتوجیھ 

 .ظافة العامةوالتقید بالن  انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

صیدا، تبین انھ یملك ترخیص  -بعد الكشف على حلویات االزھار للسید مصطفى سعد الدین البركة في حي البراد     -31
وشھادات صحیة ولباس موحد والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة 

 . الشروط الصحیة المطلوبة

صیدا، تبین انھ یملك ترخیص وشھادات صحیة ولباس موحد  -الكشف على حلویات بسیوني بیھ في حي البراد  بعد    -32
 . والشروط الصحیة متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة

دا، تبین انھ یملك ترخیص وال یوجد شھادات صی -بعد الكشف على شركة معامل منیر البساط (فرع) في الشاكریة     -33
صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط 

 . الصحیة المطلوبة

یص وال یوجد صیدا، تبین انھ دون ترخ -بعد الكشف على مسلخ فروج بنوت لصاحبھ حیدر نمر بنوت في المروانیة     -34
شھادات صحیة وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة 

 . الشروط الصحیة المطلوبة

صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال یوجد  -بعد الكشف على فرن ومعجنات زبیب للسید علي حسین زبیب في المروانیة     -35
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 . الشروط الصحیة المطلوبة

صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال یوجد شھادات صحیة والشروط  -بعد الكشف على ملحمة علي كوثراني في المروانیة     -36
 . ذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبةالصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ ان

صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال یوجد شھادات  -بعد الكشف على معمل البان واجبان امین اشرف ھاشم في المروانیة     -37
 . وط الصحیة المطلوبةصحیة والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشر

صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال یوجد شھادات صحیة وال  -بعد الكشف على ملحمة حسین خلیل وھبة في المروانیة     -38
 . لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة



صیدا، تبین انھ یملك ترخیص وال یوجد شھادات صحیة  -لى مسلخ فروج الحاج حسن كریم في المروانیة بعد الكشف ع    -39
وال لباس موحد والشروط الصحیة غیر متوفرة فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة 

 . المطلوبة

صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال یوجد شھادات صحیة ویوجد  -بعد الكشف على ملحمة عباس حجازي في المروانیة     -40
 لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة
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یوجد شھادات صحیة صیدا، تبین انھ دون ترخیص وال  -بعد الكشف على ملحمة وفرن محمد علي وھبة في المروانیة     -41
ویوجد لباس موحد والشروط الصحیة متوفرة جزئیاً فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة 
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 . الشروط الصحیة المطلوبة

زحلة، تبین انھ دون ترخیص  -لصاحبھ محمد خلیل البرجي في علي النھري   بعد الكشف على سناك ومطعم الضیعة    -43
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 . تواریخ صالحیة علیھا فتم توجیھ انذار خطي لھ لتسویة اوضاعھ وتطبیق كافة الشروط الصحیة المطلوبة
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 : تسویة اوضاع
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