
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر 
وجاء  ۲۰۱٦-۰۷-۱٤الى  ۲۰۱٦-۰۷-۰۷االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 

 :كالتالي

  

  

 :اقفاالت وتلف        - أ

 . عن العمل وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة زحلة-فرن میشال كالستم توقیف     -۱

جالال عن العمل لصاحبھما جمیل  تعلبایا -شركة مطاحن البقاع للدقیق واالعالفتم توقیف     -۲

 .منصور وخطار ریاشي وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة

وذلك لعدم استیفائھ  مطعم مندي الكمال لصاحبھ كمال محمود الحداف في تعلبایاتم اقفال     -۳

 .الشروط الصحیة

وذلك لعدم توفر  لصاحبھا قاسم المصري في زحلةعن العمل  الریحانمطحنة تم توقیف     -٤

 .الشروط الصحیة

وذلك لعدم توفر  زحلة المدینة الصناعیةعن العمل في  مطحنة جورج لطوف صلیباتم توقیف     -٥

 .الشروط الصحیة

م استیفائھ وذلك لعد المتن –لصاحبھ ایلي عبید في سن الفیل عن العمل  ملحمة عبیدتم توقیف     -٦

 . الشروط الصحیة

لصاحبتھ یوال صفیر في سن ، محل لبیع الفروج الحي عن العمل مؤسسة ضومطتم توقیف     -۷
 . وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة شارع ایوب تابت -الفیل 

 -شارع االشوریة  لصاحبھ فادي شلھوب في سد البوشریةعن العمل  فرن الحيتم توقیف     -۸

 .لك لعدم استیفائھ الشروط الصحیةوذ المتن

 . عن العمل لحین استیفائھ الشروط الصحیة المتن -مطعم دجاج وثوم في انطلیاس توقیف تم     -۹

وذلك لعدم  سناك االمیر عن العمل لصاحبتھ جوسلین الحسین في انطلیاس تم توقیف                       -۱۰

 .توفر الشروط الصحیة

وذلك لعدم توفر  المتن -فرن الكعك العصرونیة عن العمل في جل الدیب تم توقیف                        -۱۱

 .الشروط الصحیة



وذلك لعدم استیفائھ  النبطیة -معمل حلویات الھادي عن العمل في كفررمانتم توقیف                        -۱۲

 .الشروط الصحیة

طریق - النبطیة -محل فروج الصباح البلدي لصاحبھ محمد الصباحاقفال  تم                       -۱۳

 .مرجعیون وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة

وذلك لعدم استیفائھ الشروط  لصاحبھ فارس الخلف النبطیة -مناقیش الملك تم إقفال                        -۱٤

 .الصحیة

 لصاحبھ غانم داوود مسعود الشوف –في بعقلین   Diamantباتیسري تم اقفال                        -۱٥

 .وذلك لعدم استیفائھ الدنى الشروط الصحیة

وذلك  الشوف –لصاحبھ احمد الجردلي في شحیم عن العمل  مطعم بو عليتوقیف                        -۱٦

 .لعدم توفر الشروط الصحیة

مقابل جامع اإلمام علي لصاحبھ أحمد ، الفیالت -ي صیدا مسلخ فروج فتم إقفال                        -۱۷
  .و ذلك بسبب سوء النظافة و وجود حشرات عفارة

شارع المفتي و ذلك بسبب  -مسلخ فروج لصاحبھ حسن الصوص في صیدا تم إقفال                        -۱۸

 .عدم توفر الشروط الصحیة و سوء النظافة

 Spinneysتم تلف كمیات من اللحم المفروم ولحم الغنم البلدي وكبد الدجاج في                        -۱۹

بحق الشركة والطلب  محضر ضبطتم تسطیر  اكم. بعد أن أثبتت التحالیل وجود تلوث فیھا صیدا

 .منھا مراقبة مصادر موردیھا

وذلك  ان فرنسیس في الشیاحتوقیف فرن ابو جورج عن العمل لصاحبھ انطوتم                        -۲۰

 .لعدم توفر الشروط الصحیة

وذلك لعدم  الشیاح –عن العمل ، للمستثمر سلیمان عبید  افران مار الیاستم توقیف                        -۲۱

 .توفر الشروط الصحیة

وذلك لعدم توفر  الشیاح -لصاحبھ شربل ھاشم عن العمل  فرن المشطاحتم توقیف                        -۲۲

 .الشروط الصحیة

 بعبدا -لصاحبھ غسان علي عزیر في بئر العبد عن العمل  سناك الروشةتم توقیف                        -۲۳

 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة



مفرق  لصاحبھ عصام الشامي في منطقة صورعن العمل  فرن بیت جديتم توقیف                        -۲٤

 .اسیة وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المناسبةالعب

  

وذلك لعدم استیفائھ الشروط  محمصة الصقر عن العمل في النبطیةتم توقیف                        -۲٥

 .الصحیة المناسبة

لك وذ عالیھ –لصاحبھ حنّین حداد في الكحالة عن العمل  افران معلوليتم توقیف                        -۲٦

 .لعدم توفر الشروط الصحیة

 -لصاحبھ خالد عبد الھادي في سوق الغرب عن العمل  سناك صحة وھناتم توقیف                        -۲۷
 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة عالیھ

 منطقة مجدلیا قضاء -مسلخ بقر غنم لصاحبھ یوسف شحادة في البداوي تم اقفال                        -۲۸
 .وتم تسطیر محضر ضبط وذلك لعدم توفر ادنى الشروط الصحیةزغرتا 

وذلك  لصاحبھ بطرس نكد في زغرتا عن العمل Dianalandمطبخ تم توقیف                        -۲۹

 .لعدم توفر الشروط الصحیة

وذلك لعدم توفر الشروط  میني ماركت مار جرجس اسیا في البترونتم اقفال                        -۳۰

 .الصحیة

 جبیل -لصاحبھ نخلة بیالن في الفدار عن العمل   Stellamarمطعم تم توقیف                        -۳۱

 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة

 طرابلس -لصاحبھ حسام حسن ضناوي في القبة عن العمل مسلخ دجاج تم توقیف                        -۳۲

 .طیر محضر ضبط بحقھ وذلك لعدم استیفائھ أدنى الشروط الصحیة المطلوبةوتم تس

 تسویة االوضاع

تم إعادة الكشف وتبین انھا استوفت  ever coolبعد توجیھ وزارة الصحة إنذارا لشركة 
 .للشروط


