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 :اقفاالت وتلف  -       أ

وذلك  عن العملبعبدا  -محالت ابناء علي كزما المعروف بحسن حمود لصاحبھ غسان علي كزما في الشیاح تم توقیف  -   ۱
 .لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملبعبدا   -فرن القارح لصاحبھ ربیع القارح في كفرشیما حي البالوع تم توقیف  -   ۲
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لعدم استیفائھ  عن العملبعبدا  -بروستد وشاورما الزھراء لصاحبھ قاسم محمود عیون في حارة حریك تم توقیف  -   ۳
 .للشروط الصحیة المطلوبة، كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملدا بعب  -مطعم أمیر البحر لصاحبھ علي حمود في حارة حریك تم توقیف  -   ٤
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین  عن العملبعبدا   -في حارة حریك  ) عبدهللا وشركاه(كافیھ ومطعم التراس بادارة شركة التراس تم توقیف  -   ٥
 .استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین  عن العملبعبدا   -شادي شوب لصاحبھا الیاس ربیز في كفرشیما شارع مار الیاس میني ماركت تم توقیف  -   ٦
 .استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة، كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

ین استیفائھ الشروط وذلك لح عن العملبعبدا  - خبز صاج المرقوق لصاحبھ وجدي بو رافع في بعلشمیھ  تم توقیف -   ۷
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین  عن العملبعبدا  - ملحمة ومشاوي السیاد لصاحبھ احمد عباس اسماعیل في تحویطة الغدیر  تم توقیف -   ۸
 .استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة، كما تم تلف بعض المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملبعبدا  -ھ سمیر زھر في العبادیة فرن الجسر لصاحب  تم توقیف -   ۹
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملعالیھ  –فالفل خلیفة لصاحبھ محمود محمد خلیفة في خلدة  تم توقیف-  ۱۰
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العملزحلة  -معمل حلویات الفوعاني لصاحبھ علي حسین الفوعاني في علي النھري تم توقیف - ۱۱
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملالمتن  -فرن سماحة لصاحبھ داني سماحة في البوشریة تم توقیف -  ۱۲
 .المطلوبة

وذلك لعدم استیفائھ للشروط الصحیة وعدم  صیدا لصاحبھ محمد علي نمر -فرن وملحمة الضیافة في الغازیة تم إقفال -  ۱۳
 .كلغ من العجین ۱۰تنفیذ االنذار الموجھ لھ سابقاً كما تم تلف حوالي 

وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة  صیدا -بسام كامل فرحات في الغازیة مطعم شاورما تركیة لصاحبھ تم إقفال -  ۱٤
 .كلغ من الشاورما بسبب عدم مطابقتھا المقاییس الحراریة المناسبة ۷المطلوبة، كما تم تلف حوالي 

 .طلوبةوذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة الم صیدا –فرن احمد زبیب في تفاحتا تم إقفال  - ۱٥

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة صیدا –تفاحتا  في مسلخ فروج الضیعة لصاحبھ خالد حمودتم إقفال  - ۱٦

بت لیالً في بعد ان تم ضبطھا مھربة من سوریا نھار الس منطقة طرابلس التلكلغ من اللحوم في  ۲۰۰تم تلف ما یقارب  - ۱۷
 . "ابو رحمو"الملحمة لصاحبھا غیاث عبد الرحمن الكالس الحلبي الملقب وتم اقفال  سیارة غیر مبردة عبر الحدود السوریة 

وذلك لعدم وجود ترخیص بعبدا  -مؤسسة الدلباني لصاحبھا محمد ابراھیم دلباني في المریجة، تحویطة الغدیرتم اقفال  - ۱۸
لمعمل تصنیع الجلو، عدم وجود شھادات صحیة للعمال،عدم استیفاء المعمل ألدنى الشروط الصحیة المطلوبة ووجود قوارض 

كما انھ یستعمل المعمل كمستودع لتخزین   .وحشرات، كما تم ضبط مستوعبات من البضائع تم تزویر تاریخ صالحیتھا
 . (Kopiko)لتي یستوردھا كاكر اسالبضائع المستوردة ویقوم بتعلیب وتغلیف ال

  



 :تسویة االوضاع - ب

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد قام ، عن العمل بعبدا -فرن السیدة لصاحبھ جوزیف قزحیا في بطشیھ بعد ان تم توقیف  -  ۱
 .بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف ، عن العمل بعبدا -الحلباوي لصاحبھا محمد علي الحلباوي في حارة حریك محمصة بعد ان تم توقیف  -  ۲
 .وتبین انھ قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

م تم اعادة الكشف وتبین انھ قد قا، عن العمل بعبدا -مطعم خلیفة لصاحبھ موسى مكي في حارة حریك بعد ان تم توقیف  -  ۳
 .بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد قام ، عن العملالمتن  –فرن الشباب لصاحبھ محمد عالم في البوشریة بعد ان تم توقیف  -  ٤
 .بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العملالمتن  –فروج بلدي لصاحبھ شربل الحداد في البوشریة محل  بعد ان تم توقیف -  ٥
 .قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العملالمتن  –معمل كبیس خضرا لصاحبھا ملحم خضرا في البوشریة بعد ان تم توقیف  -  ٦
 .بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبةقد قام 

تم اعادة الكشف ، عن العملعالیھ  –مشاوي وملحمة عزیر لصاحبھ حسین علي العزیر في خلدة بعد ان تم توقیف  -  ۷
 .وتبین انھ قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العملعالیھ  –  مطعم ابو غابي لصاحبھ جبرایل خلیل خیرهللا في بحمدونبعد ان تم توقیف  -  ۸
 .انھ قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

بین تم اعادة الكشف وت، عن العمل زغرتا -ملحمة النمس لصاحبھا خضر عبد الحكیم النمس في علما بعد ان تم توقیف  -  ۹
 .ان المؤسسة قد قامت بتسویة وضعھا واصبحت مستوفیة للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العمل زغرتا -سوبرماركت سیدرا لصاحبھا غازي عربس في مجدلیا بعد ان تم توقیف  - ۱۰
 .قد قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العمل زغرتا -باتیسري وسناك روبیر سركیس الباشا في مزیارا بعد ان تم توقیف  - ۱۱
 .قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العمل شمعون في جبیلجوزیف  لصاحبھ  Resto Shnellمطعم بعد ان تم توقیف -  ۱۲
 .قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العمل جبیل -مستیتا   خالد خلیل نصیف في لصاحبھ   Nara Caféبعد ان تم توقیف - ۱۳
 .قام بتسویة وضعھ واصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

 


