
-۰۳-۱۰أسبوعیاً حول خطوات الحملة من  في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة تقریراً 
 :وأھمھا ۲۰۱٦-۰۳-۱۷الى  ۲۰۱٦

  

، تبین أنھا ال تستوفي الشروط قضاء زحلة  -مجدل عنجربعد الكشف على عدد من المؤسسات في شھر شباط في  -  ۱
شروط الصحیة فتم توقیفھا عن العمل لحین االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتنفیذ جمیع ال. الصحیة المطلوبة

 :المطلوبة، وھي

 حلویات یونس بشارة        ·

 مطعم على كیفك        ·

 مطعم أبو شھاب        ·

 معمل جلول لأللبان       ·

تبین أنھا غیر مرخصة وال بعبدا  -المریجة في میني ماركت أبو ھادي لصاحبتھ فاطمة علي ادریس بعد الكشف على  -  ۲
 :ضبط وتلف عدد من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة وھيیوجد شھادات صحیة كما تم 

·       ٤۷ Mini Cheetos 

 ظرف توابل ماجي ۲۸       ·

 Blue Riverزبدة  ۹       ·

 علب مرتدیلال المنى ٥       ·

 سمید ماركة سعد ۳       ·

 اكیاس طحین فرخة ماركة سعد ۳       ·

 مغربیة المختار       ·

 Domoكیك        ·

 عصیر نادك ۱       ·

·       ۲ Poppins 

 قطع كیك ۸       ·

 لوح شوكوال ۱٥       ·

 كیس سكریات ۲       ·

  

  :انذارات خطیة   - ب

خطي لھم یقضي بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار بعبدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في      .۱
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ,بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 العبادیة –میني ماركت العبادیة        ·

 العرباتیة –صاج الضیعة        ·

   صلیما -محل لصاحبھ فیصل سعید        ·

 صلیما –مؤسسة غانم خیر        ·

 صلیما -) حانوت(كافیتیریا مدرسة راھبات سیدة الرسل        ·

 المریجة، اللیلكي -) ع(كافیتیریا مدرسة االمام الصادق        ·



   الشبانیة -افران وشاركوتیھ الوالي        ·

 بعلشمیھ –میني ماركت حنین        ·

 بعلشمیھ –محل لصاحبھ یوسف دیاب        ·

 العبادیة –لبي محل لصاحبھ غسان الح       ·

 بعلشمیھ –محالت فارس الصباح        ·

 بعلشمیھ –Deseos Resto-Caféمطعم        ·

 القریة –میني ماركت الوادي األخضر        ·

 قبیع –فرن الخریف        ·

·       Bread-Shop  الحدث –سناك 

 الحدث األنطونیة -ملحمة الحي        ·

 بعلشمیھ –محالت العبیر        ·

 بعلشمیھ الضیعة -محل لصاحبھ نبیل الدنف        ·

 بعلشمیھ الضیعة -محل لصاحبھ منیر الدنف        ·

 بعلشمیھ –میني ماركت جو ماركت        ·

 بعلشمیھ –محل لصاحبھ سلیم ذبیان        ·

 القریة –فرن الدبس        ·

 )كلغ دجاج منتھي الصالحیة ٤تم تلف (القریة -طربیھ ماركت   میني ماركت       ·

 بعلشمیھ –میني ماركت زیدان        ·

 )كلغ لحمة منتھیة الصالحیة ۲٥تم تلف (قبیع  -ملحمة أبو المجد        ·

 قبیع –محمصة المونیة        ·

 قبیع –فرن الضیعة        ·

 صلیما –محل لصاحبھ سلیم جمال        ·

 صلیما –فرن المیدان        ·

 صلیما –مؤسسة أنور سعید       ·

 )حلیب مكثف محلى منتھي الصالحیة  Nestleمجمع ۱٥تم تلف (الكفاءات -میني ماركت المولى        ·

 المریجة –صاج المحبة        ·

 المریجة –میني ماركت حمزة اخوان        ·

 المریجة –معجنات الزھراء        ·

علبة صلصة طماطم  ۱علب طحینة ،علبتین فول،  ۸كلغ لبن،  ۲: تم تلف مواد منتھیة الصالحیة (مركز مونة الضیعة         ·
 )Targetعلبة لحمة  ۲۱و 

 المریجة –كافیھ عذوقك        ·

 المریجة –فرن خبز جریش        ·

 المریجة –ملحمة أبو اسامة        ·



 المریجة –كرواسان نور        ·

 المریجة –مستودع یونس للسكاكر        ·

 قبیع –سوبرماركت القنطار        ·

·       Town Market ظرف بھار منتھي الصالحیة ۱۱تم تلف ( بعلشمیھ –لصاحبھا أسامة أبي فراج( 

·       Taher Market– علبة بازیلال منتھي الصالحیة ۱٤حلیب بودرة و ۱ظرف بھار ،  ۱۹تم تلف (  بعلشمیھ( 

 )حبات بسكوت منتھي الصالحیة ۸حبات كیك،  ۸تم تلف (بعلشمیھ  –سناك البیك        ·

 )حبات من المعمول المنتھي الصالحیة ۸تم تلف (بعلشمیھ  –میني ماركت أبو دیاب        ·

خطي لھم یقضي بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار البترون قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     .۲
 :بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال، وھي

 حامات لصاحبھا ریشارد الخوري -  K-Square Group S.A.R.Lشركة        ·

 حامات –مؤسسة الكرم        ·

 حامات -مؤسسة زخریا لصاحبھا جورج ودیع زخریا        ·

ى عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بالكشف علعكار قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     .۳
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ,بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 المشتل الزراعي -ملحمة لصاحبھا محمد ابراھیم أبو ناصر        ·

 الشیخ عباس -مسلخ فروج لصاحبھ حسن ابراھیم العلي        ·

بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بعلبك قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     .٤
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ,بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 أحمد األتات -فرن المصطفى        ·

 بریتال -فرن الزھراء لصاحبھ أحمد قاسم       ·

 بریتال –حلویات دبكیة لصاحبھا رأفت األتات        ·

 بریتال -مسمكة البحار لصاحبھا عماد الضیقة        ·

الثاني وشباط وتم بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في شھر كانون زحلة قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في     .٥
الشروط  جمیع تقدیم طلب ترخیص وتنفیذ ,توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بوجوب االستحصال على شھادات صحیة للعمال

 :الصحیة المطلوبة وھي

 قب الیاس -ملحمة زین الشام        ·

 قب الیاس -فروج البدر        ·

 قب الیاس -ملحمة العز       ·

 قب الیاس -سناك بروستد كوكو       ·

 قب الیاس -ملحمة وفرن قب إلیاس الكبرى       ·

 قب الیاس -سناك عبدو       ·

 قب الیاس -البان وأجبان قب الیاس       ·

 مجدل عنجر -حلویات إدریس        ·

 قب الیاس -مطعم قب الیاس       ·

 مجدل عنجر -ملحمة المصنع        ·



 قب الیاس -فرن زخیا        ·

 )مرخص(قب الیاس   - BMSفرن        ·

 قب الیاس -صاج حسن شھاب الدین       ·

 قب الیاس -صاج احمد شھاب الدین       ·

 


