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 عن العمل بعبدا - ملحمة عباس لصاحبها محمد عباس فياض في برج البراجنةف تم توقي -1

 المطلوبة. الصحية الشروط الحين استيفائه وذلك

بعبدا  –البراجنة ملحمة المنار لصاحبها عبد اللطيف عبد الحميد طعمة في برج  تم توقيف -2

 المطلوبة. الصحية الشروط الحين استيفائه وذلك عن العمل

برج البراجنة في الكفاءات فرن الخلود الصحابه محمد خفاجي واحمد عز الدين  تم توقيف -3

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك عن العملبعبدا  –

عن بعبدا  –سراقي في حارة حريك ملحمة الرباب لصاحبها حسن عبد المعين  تم توقيف -4

 المطلوبة. الصحية الشروط الحين استيفائه وذلك العمل

 -معجنات باش منقوش لصاحبه عباس علي هيدوس في ساحة الغبيري فرن  تم توقيف -5

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك عن العمل بعبدا



  بعبدا –شارع صهيون  –ملحمة عالمة لصاحبها محمود عالمة في حارة حريك  تم توقيف -6

 المطلوبة. الصحية الشروط الحين استيفائه وذلك عن العمل

 بعبدا -مايكس تشيكن لصاحبه مايك العنان في عين الرمانة  Mikesسناك دجاج  تم توقيف -7

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك عن العمل

 وذلك عن العملفرن مناقيش صبح ومسا لصاحبه محمد الحتي في عين الرمانة  توقيفتم  -8

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه

 -لصاحبه عبدهللا يزبك في فرن الشباك  Pyramidsفرن ومعجنات بيراميد  تم توقيف -9

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك عن العمل بعبدا

عن  بعبدا -صاج الضحى لصاحبه أحمد حسن برق في الكفاءات  محل تم توقيف -10

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك العمل

 عن العملبعبدا  –فرن منصور لصاحبه حسين ابراهيم في برج البراجنة  تم توقيف -11

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك

 –لصاحبه رامي عدنان عثمان في الجناح  Resto-Cafeمطعم سهرايا   تم توقيف -12

، كما تم تلف كمية من المواد المطلوبة الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك عن العمل بعبدا

 الغذائية المنتهية الصالحية وتم تسطير محضر ضبط بحق صاحبه.

 –باتيسري طالل علي عمر لصاحبها طالل علي عمر في منطقة التبانة  تم توقيف -13

 المطلوبة. الصحية الشروط الحين استيفائه وذلك عن العملطرابلس 

عن طرابلس  -محمد ياغي في القبة  محل معجنات سحر الجنان لصاحبه تم توقيف -14

 المطلوبة. الصحية الشروط لحين استيفائه وذلك العمل



مطعم عكرة لصاحبه أحمد عكرة في السرايا العتيقة تم تسطير محضر ضبط بحق  -15

 وذلك لعدم تنفيذ مضمون االنذارات الخطية الموجهة له سابقاً. طرابلس –

ملحمة الجبل لصاحبها يوسف الضايع في جبل تم تسطير محضر ضبط بحق  -16

 وذلك لعدم تنفيذ مضمون االنذارات الخطية الموجهة له سابقاً. طرابلس –محسن 
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تم ، العمل عنبعبدا  –لصاحبه كريم بو خالد في الحازمية   Picassoفرن  توقيفبعد ان تم  -1

 اعادة الكشف وتبين انه قد استوفى الشروط الصحية المطلوبة.

تم اعادة الكشف ، عن العملبيتزا هبة لصاحبه محمد ناصر في بعبدا فرن  توقيفبعد ان تم  -2

 وتبين انه قد استوفى الشروط الصحية المطلوبة.

تم ، عن العمل بعبدا –لصاحبه عماد مهدي في حارة حريك فرن َع فرن   توقيفبعد ان تم  -3

 اعادة الكشف وتبين انه قد استوفى الشروط الصحية المطلوبة.

عن بعبدا  -حبها مالك السبالني في المريجة مؤسسة مالك السبالني لصا توقيفبعد ان تم  -4

 الشروط الصحية المطلوبة. ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبين انه، العمل

 -ملحمة المنار لصاحبها عبد اللطيف عبد الحميد طعمة في برج البراجنة  توقيفبعد ان تم  -5

 الشروط الصحية المطلوبة. قد استوفتا تم اعادة الكشف وتبين انه، عن العملبعبدا 



ملحمة علي حمود وشمس الدين لصاحبيها علي حمية ومنير حمود في  توقيفبعد ان تم  -6

الشروط الصحية  ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبين انه، عن العملبعبدا  –حارة حريك 

 المطلوبة.

 بعبدا –في حارة حريك  ملحمة الرباب لصاحبها حسن عبد المعين سراقبي توقيفبعد ان تم  -7

 الشروط الصحية المطلوبة. ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبين انه، عن العمل

 –ملحمة ابو مصطفى لصاحبها خالد مصطفى العرفات في حارة حريك توقيفبعد ان تم  -8

 الشروط الصحية المطلوبة. ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبين انه، عن العملبعبدا 

حبوب( لصاحبيها ماهر  –مؤسسة دحبول التجارية )مستودع طحين  توقيفبعد ان تم  -9

الشروط  ا قد استوفتتم اعادة الكشف وتبين انه، عن العملبعبدا  –ووليد دحبول في الرويس

 الصحية المطلوبة.

تم اعادة الكشف ، عن العملصاج الضحى لصاحبه أحمد  فرن توقيفبعد ان تم  -10

 المطلوبة. وتبين انه قد استوفى الشروط الصحية

 

 

 


