
 

 

-۰۹-۲۲من االسبوعي لحملة سالمة الغذاء  في إطار إستمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة التقریر
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰۹-۲۹الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف -       أ

 .وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة عن العمل المتن -فرن لصاحبھ الیاس األشقر في البوشریة تم توقیف  -   ۱

وذلك لحین استیفائھا الشروط الصحیة  عن العملحاصبیا  –ملحمة لصاحبھا نیبال معالوي في میمس تم توقیف  -   ۲
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل كسروان – محل الحصادون لصاحبھ ضومط دمیان في ذوق مصبحتم توقیف  -   ۳
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العملكسروان  -غریس الال في زوق مكایل  لصاحبتھ Lala Chickenمطعم تم توقیف  -   ٤
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل عالیھ -مطعم الصوصة لصاحبھ محمد الصوص في دوحة عرمون تم توقیف  -   ٥
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العمل عالیھ -ب فرن االتحاد لصاحبھ سامر شرف الدین شھیتم توقیف  -   ٦
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل جبیل -لصاحبھ عاطف یونس في المیناء  Le Vieux Portمطعم تم توقیف  -   ۷
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین  عن العمل بعبدا -جسر الكوكودي منتجع اغادیر لصاحبھ خضر حسین عواضھ في طریق المطار تم توقیف  -   ۸
 .استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملبعبدا  –فرن مناقیش المحبة لصاحبھ حجر فارس في سبنیھ تم توقیف  -   ۹
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملزغرتا  –ي في مزیارة لصاحبتھ جاندارك الشاغور Sajwayتم توقیف   - ۱۰
 .وذلك بسبب التھجم على المراقب الصحي االصحیة المطلوبة كما تم تسطیر محضر ضبط بحقھ

روط وذلك لحین استیفائھ الش عن العملزغرتا  -لصاحبتھ لیلیان دعبول في مزیارة  Le Pergola مطعمتم توقیف -   ۱۱
 .الصحیة المطلوبة

 .وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة عن العملزغرتا  –مستودع جبر دقور في عشاش تم توقیف  -  ۱۲

شروط وذلك لحین استیفائھا ال عن العمللصاحبھ جورج موسى المعلوف في زحلة  Choco-mielمؤسسة تم توقیف -   ۱۳
 .الصحیة المطلوبة كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملبنت جبیل  –سناك مایكل لصاحبھ مایكل مخول في عین ابل تم توقیف  -  ۱٤
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملزغرتا  -االمان لصاحبھما احمد ومحمد الغوراني في مریاطة فرن تم توقیف  -  ۱٥
 .الصحیة المطلوبة

وذلك بسبب عدم توفر ادنى  الشارع القشلي –المخزن في محل منیر الحلو للمواد الغذائیة الكائن في صیدا تم اقفال  -  ۱٦
 .شروط التخزین المناسبة، كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة وتم تسطیر محضر ضبط بحقھ

وذلك بسبب عدم توفر ادنى الشروط الصحیة  السوق القدیمة –مطحنة ومخزن حسن طعان في صیدا تم اقفال  -  ۱۷
 . المطلوبة

  

  



 

 

 :تسویة االوضاع - ب

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى ، عن العمل زغرتا -محل فروج نبیل احمد عباس في مریاطة بعد ان تم توقیف  -  ۱
 .الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العملبنت جبیل  -فرن صاج عون لصاحبتھ دارین حداد في رمیشبعد ان تم توقیف  -  ۲
 .استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العملبنت جبیل  -فرن المرج لصاحبھ احمد مرعي قاسم في عیتا الشعب بعد ان تم توقیف  -   ۳
 .انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد قد ل، عن العمكسروان  -في جعیتا فرن سمعان لصاحبھ فراس بسطرس  بعد ان تم توقیف -  ٤
 .استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العملكسروان  –فرن الخبز الذھبي لصاحبھ ھادي بارود في السھیلة بعد ان تم توقیف  -  ٥
 .قد قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العملكسروان  –فرن سانت تیریز لصاحبتھ ھاجر احمد وردة في السھیلة یف بعد ان تم توق -  ٦
 .انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

 


