
-۰۳-۳۱في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً أسبوعیاً حول خطوات الحملة من 
 :وأھمھا۲۰۱٦  -٤-۷الى  ۲۰۱٦

 :اقفاالت وتلف 

لحین استیفائھ لجمیع الشروط  فرن الكوثر لصاحبھ یوسف قاسمبإقفال  بنت جبیل -حاریص قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۱
 .الصحیة المطلوبة

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة صیدا -كامل علي طمھاز في عدلون تم إقفال فرن  -  ۲

وذلك لعدم مطابقتھا المقاییس الحراریة  صیدا -ملحمة النابلسي في الخیزران كلغ من الطاووق في  ۱۰تم تلف حوالي  -  ۳
 .المناسبة

میني ماركت السكافي لصاحبھا طھ السكافي في تعمیر عین تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة في  -  ٤
 .كلغ ٤٥وھي عبارة عن أجبان وأرز بحلیب تبلغ زنتھا  صیدا -الحلوة

وذلك  في بلدة الكفور یاد صفالصاحبھ زلتصنیع وبیع الكیك  معمل كیك صفابإقفال  النبطیةقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ٥
 .لعدم استیفائھ ألدنى الشروط الصحیة المطلوبة

تم توقیفھ عن العمل لحین استیفائھ لجمیع الشروط الصحیة  الحمرا -لصاحبھ جھاد جازا  فرن نوحبعد الكشف على  -  ٦
 .المطلوبة

، تم ضبط كمیات كبیرة  طرابلس -ب في القبة محل لبیع المواد الغذائیة لصاحبھ محمد علي رمضان دیبعد الكشف على  -  ۷
 .فتم حجز البضاعة لتلفھا وتم إقفال المحل بالشمع األحمر. من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

تم توقیفھ عن العمل لحین استیفائھ لجمیع  جبیل -مطعم لصاحبیھ طوني وجیلبر فنیانوس في عمشیتبعد الكشف على  -  ۸
 .  طلوبةالشروط الصحیة الم

، تم إقفالھ لحین استیفائھ للشروط الصحیة  ملحمة الصفدي لصاحبھ توفیق الصفدي في صیدا القدیمةبعد الكشف على  -  ۹
 .المطلوبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  :انذارات خطیة       - أ

، تبین أنھ مرخص، الشھادات الصحیة كسروان -في صربا جونیھ  (Ovacherin)أوفاشرین باتیسري بعد الكشف على  -  ۱
ھ یقضي بضرورة تطبیق جمیع الشروط الصحیة لفتم توجیھ إنذار خطي . منتھیة الصالحیة والشروط الصحیة غیر مستوفیة

 .المطلوبة

، تم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة إنشاء رخصة، تجدید الشھادات  كسروان -ملحمة ریفون بعد الكشف على  -  ۲
 .وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة الصحیة

، تم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة االستحصال على كسروان  -مطعم الصخور القلیعات بعد الكشف على  -  ۳
 .الشھادات الصحیة للعمال

الستحصال ، تم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة احلویات الذھبي لصاحبھ بسام عثمان في بعلبكبعد الكشف على  -  ٤
 .على الشھادات الصحیة ، التقدم بطلب ترخیص وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة

بالكشف على عدد من المؤسسات وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بضرورة الكورة  قضاءقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ٥
 :االستحصال على شھادات صحیة للعمال والتقدم بطلب ترخیص  ، وھي

 راس مسقا -مطعم ترویقة على كیفك لصاحبھ أحمد دیب        ·

 راس مسقا -لصاحبتھ نسرین رجوب  Pizza Najahفرن        ·

 ضھر العین -باتیسري حنا لصاحبھ إلیاس حنا        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بیروت  -الحمرا قام مراقبو وزارة الصحة في  -  ٦
 :ضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة ، وھيب

 لصاحبھ طارق مسعود عربید  Crewhutسنك        ·

 القھوجي لصاحبھ مصطفى الخانجي        ·



 لصاحبھ عباس یاسین  Amigosمطعم        ·

·       Bliss House لصاحبھ محمد علي البقیلي 

 فرن المقدسي لصاحبھ عبد القادر البواب        ·

·       La Tartina Market  لصاحبھ ھادي سویداني 

 ملحمة حسن عیتاني        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بضرورة  قضاء صیداقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۷
 :بطلب ترخیص وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة ، وھيالتقدم ، االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 )یوجد شھادة تسجیل شركة(شارع الصلح  -مخزن تمور لصاحبھ خلیل رازیان        ·

 شارع السوق التجاري القدیم -مطعم أبو كامل لصاحبھ كامل زیدان        ·

 شارع الصلح -مطعم صیدون لصاحبھ سامر حالق        ·

 صیدا القدیمة -القناعة لصاحبھا خالد القیسي  ملحمة       ·

 الغازیة الطریق البحري -شاورما تركیة لصاحبیھ بسام فرحات وكمال حمدون        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بضرورة  عكار قضاءقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۸
 :التقدم بطلب ترخیص وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة ، وھي، االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 )یوجد رخصة مؤسسة(  الجدیدة –محامص دبوس لصاحبھ زكریا المسلماني        ·

 الشیخ محمد -معجنات صالح الدین لصاحبھا سمیر صالح الدین        ·

 الشیخ محمد     -ملحمة الضحى لصاحبھا سمیر إسماعیل        ·

 حلبا      -مطعم جھاد لصاحبھ جھاد سلیمان        ·

 الشیخ محمد      -ملحمة ومشاوي عبدهللا الرفاعي        ·

 الشیخ محمد     -لصاحبھ مصطفى المصري  Marri Chickenمطعم        ·

 حلبا      -معجنات أبو سطیف لصاحبھ مصطفى یحیى عشیر السید        ·

 الشیخ محمد      -فرن الریف لصاحبھ رونیھ دیب        ·

 الشیخ محمد -ملحمة ومطعم الھدى لصاحبھا بالل محمد ابراھیم        ·

 حلبا     -حلویات الطوم اخوان لصاحبھ رامي الطوم        ·

 )    یوجد رخصة مؤسسة(حلبا  -باتیسري میالد لصاحبھ میالد القالیة        ·

 حلبا      -دیاب لصاحبھ باسم دیاب مسلخ فروج        ·

 )     مرخص(حلبا  -مطعم النھضة لصاحبھ عرف أحمد المصري        ·

 حلبا      -مسلخ فروج الصنوبر لصاحبھ قاسم حزوري        ·

 منیارة     -مسلخ فروج البنوت لصاحبھ عماد حسین        ·

 عرقة –عبد القادر سعید افران سعید ومیناوي لصاحبیھ مصطفى میناوي و       ·

 حلبا     -مطعم لیالي زمان لصاحبھ غصن حیدر        ·

 )    مرخص(حلبا  -ملحمة متلج لصاحبھا خضر متلج        ·

 حلبا      -سناك الملك لصاحبھ جھاد بكري        ·



 حلبا    -سناك االكومي لصاحبھ خالد االكومي        ·

 عرقة     -سناك الزعبي لصاحبھ ولید الزعبي        ·

 حلبا -سناك القدور لصاحبیھ طارق وعلي القدور        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بضرورة  المتن قضاءقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۹
 :وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة ، وھيالتقدم بطلب ترخیص ، االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 )مرخص من وزارة الصناعة(برمانا  -لصاحبھ خلیل قاسم  P-Nut Houseمحمصة        ·

 الجدیدة      -ملحمة طوق لصاحبھ طوني طوق        ·

 سن الفیل     -سناك لبیع الفروج المشوي لصاحبھ رامي ملكي        ·

 برمانا     -وزیف سرور بوظة بشیر لصاحبھ ج       ·

 )   مرخص(برمانا  -فالفل فریحة لصاحبتھ سابین فریحة        ·

 برمانا      -فرن أبو فاضل لصاحبھ ریاض فاضل        ·

 )  مرخص مرحلة ثانیة (برمانا  -سناك فروج األشقر لصاحبھ جوزیف األشقر        ·

 برمانا     -محمصة أبو فاضل لصاحبھ سمیر أبو فاضل        ·

 برمانا -لصاحبھ بشیر بو طانیوس  Red Buffaloمطعم        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي  طرابلس قضاءقام مراقبو وزارة الصحة في  -  ۱۰
 :وبة ، وھيالتقدم بطلب ترخیص وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطل، بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 القبة -مسلخ فروج أبو صالح لصاحبھ عبد الصمد دندشي       ·

 القبة -معجنات شرف لصاحبھ عامر شرف        ·

 القبة -ملحمة دیاب لصاحبھ زكریا دیاب        ·

 القبة -) مرخص من المحافظة(ملحمة األرز لصاحبھ دیب البقار        ·

 شارع الھندسة -أحمد ملحمة القناعة لصاحبھ عصام        ·

 شارع الثانویة    -مطعم سحر الجنان لصاحبھ محمد یاغي        ·

 القبة       -معجنات أبو وسیم لصاحبھ مصطفى عیسى        ·

 الزاھریة     -فروج النورس        ·

 الزاھریة     -معجنات الحمیدي        ·

 الزاھریة      -ملحمة األماني        ·

 لحمة سوبرماركت الكروم    م       ·

 طریق المیناء     -محامص األمین        ·

 طریق المیناء - FanLandكافیھ        ·

 

 :تسویة اوضاع   - ب

، تبین أنھا قد قامت بتنفیذ االنذار الموجھ لھا سابقاً  و أصبحت  قضاء الكورةبعد إعادة الكشف على المؤسسات التالیة في  -  ۱
 :تستوفي الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 كفرحزیر     -ملحمة اسكندر جحا        ·



 انفة      -مسمكة صلیبا لصاحبھا یعقوب میشال صلیبا        ·

 مسلخ دجاج الكورة لصاحبھ أحمد الحسن       ·

 )جامعة البلمند(بلدة قلحان  -لصاحبھ میالد رزق   Sliders’eityمطعم        ·

 جحا تشیكن لصاحبھ ھنري جحا             ·

 انفة       -مسمكة بدر المنازلي لصاحبھ بدر جرجي المنازلي        ·

 النخلة       -معجنات النخلة لصاحبھا مبارك ولید عجم        ·

 ضھر العین    -ھوز سوبرماركت ھوز لصاحبھ وسیم ال       ·

   

، تبین أنھا قد قامت بتنفیذ االنذار الموجھ لھا سابقاً  و أصبحت بیروتبعد إعادة الكشف على المؤسسات التالیة في  -  ۲
 :تستوفي الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 الحمرا – Chocolate Barمحل حلویات        ·

 الحمرا – Gustavمحل حلویات        ·

 الحمرا      -عم قریدس مط       ·

 الحمرا –مؤسسة رفیق الرشیدي لبیع الحلویات        ·

وبعد اقفالھ بالشمع األحمر، تبین أن صاحب المؤسسة قد قام  علي خلیل في طرابلس فروجإعادة الكشف على د بع -  ۳
 .بتحسین الوضع وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة


