
في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقری�ر 
 ۲۰۱٦-۰٦-۲۳ال���ى  ۲۰۱٦-۰٦ -۱٦االس���بوعي لحمل���ة س���المة الغ���ذاء م���ن 

 :وجاء كالتالي

  

 :اقفاالت وتلف       - أ

ألصحابھ كریم حمزة وعماد حمزة ومحمد أبو  مطعم شاورما الحمرا في صیداتم إقفال     -۱
 .  وذلك بسبب سوء النظافةالنجا 

وذل�ك بس�بب  المستودع في افران الشعلة في ح�ارة ص�یدا لص�احبھا عل�ي ط�ھتم إقفال     -۲

 .وجود حشرات وعدم توفر الشروط الصحیة

النبع�ة عن العم�ل ف�ي  محل حلویات الجرجي لصاحبھ حسین مھدي الجرجيتم توقیف     -۳
 .برج حمود

لح�ین  النبع�ة ب�رج حم�ودع�ن العم�ل ف�ي  حسین یاس�ین فرن یاسین لصاحبھتم توقیف     -٤

 .استیفائھ الشروط الصحیة

  كسروان -لصاحبھ ریاض البواري في البوار  Belle Gitanesمحل فروج تم توقیف     -٥

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

حارة حریك  ملحمة عوض عن العمل لصاحبھا خالد عبد الفتاح دھوشي فيتم توقیف     -٦
 .كلغ من اللحوم المنتھیة الصالحیة ۱۲كما تم تلف حوالي  بعبدا -شارع معوض 

وذلك بسبب عدم توفر  الحسبة -فرن الحطب لصاحبھ عصام األحمد في صیدا تم إقفال     -۷

كلغ من الجبنة العكاوي بسبب عدم  ۱۷كما تم تلف حوالي . الشروط الصحیة وسوء النظافة

 .یس الحراریة المناسبةمطابقتھا المقای

وذلك بسبب عدم ت�وفر  الحسبة -فرن یاسین لصاحبھ یاسین یاسین في صیدا تم إقفال     -۸

 .الشروط الصحیة المناسبة

زغرت�ا وط�رابلس بمداھم�ة معم�ل لتص�نیع القش�طة ف�ي قام مراقبو وزارة الص�حة ف�ي     -۹
لشروط الصحیة وإتالف البضائع وقاموا بإقفال المعمل وصالة العرض لحین استیفائھ ا القبة

 .وتسطیر محضر ضبط بحق صاحب المعمل ھالل مصري شعراني



ن تری��ز ألص��حابھ محم��د ع��اكوم اف��ي الح��دث س� Le Rodinمعم��ل ت�م إقف��ال                        -۱۰

 .وذلك لعدم استیفائھ ألدنى الشروط الصحیة المطلوبة وحسین عاكوم

 كل��غ م��ن الجبن��ة الفاس��دة ٤۰۰ص��یدا بتل��ف راقب��و وزارة الص��حة ف��ي ق��ام م                       -۱۱

 .المعدة للتوزیع على األفران والتي كانت موجودة في سیارة غیر مبردة

وتلف  لصاحبھ وائل خلیل في حماناعن العمل  فرن مخابز اإلیمانتم توقیف                        -۱۲

 .كلغ عجین 2كلغ طحین و ۲۰

 عك�ار -حلویات عمار لصاحبھ محمد یاسر الشاطر في منطقة العبد تم إقفال                        -۱۳

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

 الم�تن -ویق�ة للمعجن�ات ف�ي الجدی�دة زف�رن التم تلف كمیة م�ن األجب�ان م�ن                        -۱٤

 .وتم تسطیر محضر ضبط بحقھ لصاحبتھ سعاد عازار

 كافیھ رواق في عالیھتم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة من                        -۱٥

 .جاد المدقةوتم تسطیر محضر ضبط لصاحبھ 

وذل�ك لع�دم تنفی�ذ الش�روط  ملحمة محم�د زكری�ا ق�دیراني ف�ي الم�رجتم إقفال                        -۱٦

 .ثر من إنذارالصحیة المطلوبة بعد توجیھ أك

محمصة أبو فاضل عن العمل لصاحبھا جو أب�و فاض�ل ف�ي برمان�ا تم توقیف                        -۱۷

 .وذلك لعدم تنفیذ الشروط الصحیة المطلوبة المتن –

 لص�احبھ ب�الل عی�د ف�ي المین�اء ط�رابلسع�ن العم�ل  فرن الراعيتم توقیف                        -۱۸

 .لشروط الصحیة المطلوبةوذلك لعدم تنفیذ ا

 مح�ل ف�روج أب�و حم�زة ف�ي الص�رفند لص�احبھ محم�ود أحم�د حم�زةتم إقفال                        -۱۹

 .وذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة

وذل�ك بس�بب ملحمة جبل عام�ل ف�ي الص�رفند لص�احبھا حبی�ب من�ال تم إقفال                        -۲۰

 .ط الصحیة المناسبة والنظافة العامةعدم توفر الشرو

وذل�ك بس�بب  مطعم األمیر خلیفة في الصرفند لصاحبھ حسین خلیفةتم إقفال                        -۲۱

وكم�ا ت�م تل�ف بع�ض الم�واد الغذائی�ة الغی�ر مطابق�ة للمواص�فات  عدم توفر الشروط الصحیة

 .كلغ عجینة، فالفل وقشطة ٥المطلوبة وھي 



 -لص�احبھ إلی�اس عق�ل ف�ي الش�یاح ع�ن العم�ل   Fut Colس�ناك ت�م توقی�ف                        -۲۲

 .وذلك بسبب عدم توفر الشروط الصحیة المناسبة شارع مار مارون

بس��بب ع��دم ت��وفر الش��روط الص��حیة  س��ناك دعب��ول ف��ي بل��دة كب��ات��م إقف��ال                        -۲۳

 .المطلوبة

بسبب عدم وج�ود ش�ھادات  معمل دبس خروب سلوم في بلدة سلعاتاتم إقفال                        -۲٤

 .صحیة صالحة

ش�ارع  -لصاحبھ عصام حداد ف�ي الش�یاح عن العمل  Magyفرن تم توقیف                        -۲٥

 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة صنین

 -ص��احبھ ش��ادي الش��عار ف��ي ع��ین الرمان��ة ف��رن س��توب ص��اج لت��م توقی��ف                        -۲٦
 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة شارع مدرسة الھدى

لص�احبھ اس�امة منی�ر عب�د الباس�ط ف�ي عن العمل  فرن مار إلیاستم توقیف                        -۲۷
 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة المتن -الدكوانة 

 .البترونوذلك لعدم توفر الشھادات الصحیة في سناك ستوت تم إقفال                        -۲۸

ملحمة جھاد لصاحبھا جھاد یاسین في كفرتبنی�ت ومعم�ل إس�ماعیل تم إقفال                        -۲۹
وذلك لع�دم ت�وفر الش�روط  النبطیة -لأللبان واألجبان لصاحبھ مالك إسماعیل في كفرتبنیت 

 .الصحیة المطلوبة

لع�دم ت�وفر الش�روط  عالی�ھقض�اء تم توقف عن العمل المؤسس�ات التالی�ة ف�ي                        -۳۰

 :الصحیة المطلوبة وھي

 الملحمة الوطنیة            -

 مطعم الشیخ            -

 ملحمة أبو شقرا             -

 فالفل حسون         -

لص�احبھ أحم�د م�ایز الحنت�ور ف�ي المین�اء عن العمل  الحنتورفرن تم توقیف                        -۳۱
 .  وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة طرابلس



 مزھ�ر ف�ي الش�یاحن لصاحبھ حس�عن العمل  ملحمة لبنان األخضرتم توقف                        -۳۲

 .  وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة

 مطعم ملك الط�اووق ف�ي ص�یدامن لحمة البرغر في  كلغ ۳۰تلف حوالي تم                        -۳۳

وذلك بعد عدم مطابقة العینة للمق�اییس الجرثومی�ة  لصاحبھ حسام ھبطاألتوستراد الشرقي  -

 .المناسبة

وھي  مؤسسة الغیث للتجارة الكائنة في زحلةتم تسطیر محضر ضبط بحق                        -۳٤

الجاھزة للمؤسسات الغذائیة ف�ي المن�اطق اللبنانی�ة، حی�ث ت�م ض�بط كمی�ة م�ن توزع البطاطا 

تح�ت  -وھو مقفل  - أمام مطعم شاورما الحمرا في صیداالبطاطا موضوعة على الرصیف 

 .تم تلفھا بالكاملساعات وقد  ٤درجة حرارة مرتفعة منذ أكثر من 

وذلك لعدم توفر الش�روط  زغرتا -ي العقبة محل معجنات الشریف فتم إقفال                        -۳٥

 .الصحیة المطلوبة

وذلك  الشوف -فروج ابو حامد لصاحبھ محمد حامد حداده في برجاتم إقفال                        -۳٦

 .لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة كما تم تلف كمیة من الدجاج المنتھي الصالحیة

لصاحبھ میشال نخ�ول رش�وان   Best Priceمحل سمانة وبھارات تم إقفال                        -۳۷

 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة زغرتا –في مجدلیا 

لص��احبھ دانی�ال ش��لفون ف�ي ف��رن ع��ن العم�ل  )فالف�ل(س�ناك دان��ي ت�م توق��ف                        -۳۸
 .لوبةوذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المط بعبدا –الشباك 

قس�م المین�ي مارك�ت ف�ي ملحم�ة ومین�ي مارك�ت الش�امیة لص�احبھا تم إقف�ال                        -۳۹
 .وذلك بسبب سوء النظافة في مجدلیون نوال شامیة

لص��احبھ حس��ن حس��ین كس��اب ف��ي ع��ن العم��ل معم��ل ھمبرغ��ر ت��م توقی��ف                       -٤۰
وط الصحیة المطلوبة كما تم تل�ف كمی�ة م�ن اللح�وم وذلك لعدم توفر الشربعبدا   -الكفاءات 

 .المطحونة

لع�دم ت�وفر الش�روط الص�حیة  البت�رونقض�اء تم اقفال المؤسس�ات التالی�ة ف�ي                        -٤۱

 :المطلوبة وھي

 ملحمة خنزیر بلدي لصاحبھا فایز فارس في بلدة اجدبرا             -

 دة عبرین     ملحمة ساید خلیل في بل         -



 في بلدة عبرین Barbecue Shopسناك          -

وذل�ك لع�دم  كس�روان –فرن غابلایر لصاحبھ ایمن وھبة في صربا   تم إقفال                      -٤۲

 .توفر الشروط الصحیة المطلوبة

 كس��روان –ف�ي ص��ربا  ف�رن جی��ت بوقت�ك لص��احبھ كمی�ل ش��معون  ت�م إقف��ال                      -٤۳

 .وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة

  

 : انذارات خطیة   - ب

، تم توجیھ إنذار خطي لھا عكار قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۱

یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبی�ق جمی�ع الش�روط الص�حیة 

 :المطلوبة وھي

 الطریق العام -ببنین -ي مبیض لصاحبھ غسان المبیض فروج ابو عل        •

 شارع المزقزق -ببنین -ملحمة السید لصاحبھا محمد السید         •

 شارع المزقزق -ببنین -ملحمة علي برغل لصاحبھا علي برغل         •

 شارع المزقزق -ببنین -ملحمة عدنان برغل لصاحبھا عدنان برغل         •

 شارع المزقزق -ببنین -ابو ساطور لصاحبھا عبد الرحمن برغل ملحمة         •

 شارع المزقزق -ببنین -ملحمة خالد األفشل لصاحبھا خالد األفشل         •

 ببنین -ملحمة عمر قاسم         •

 ببنین -فروج مصطفى طالب         •

•        SITE SWEET    الطری�ق  -بن�ینب -محل بی�ع حلوی�ات لص�احبھ عب�د ال�رزاق ال�تالوي
 العام

 الطریق العام -ببنین -فرن عبد الرزاق لصاحبھ عبد الرزاق التالوي         •

 ببنین -فروج ومقطعات ابو عامر لصاحبھ محمود بوالد         •

 ببنین -ملحمة عمار برغل         •

 ببنین -ملحمة فضة لصاحبھ خالد برغل         •

 ببنین -ھ براء برغل ملحمة ابو ساطور لصاحب        •



 ببنین -ملحمة راغب برغل لصاحبھ راغب حسن برغل         •

 ببنین -ملحمة خباز لصاحبھ احمد خباز         •

 ببنین -ملحمة الدراویش لصاحبھ بالل برغل         •

 ببنین -ملحمة المصري لصاحبھ احمد المصري         •

 ببنین –الطري فروج محمد الطري لصاحبھ محمد         •

 ببنین -ملحمة یوسف بضن لصاحبھا یوسف محمد بضن         •

 ببنین -ملحمة خالد ھزیم لصاحبھا خالد ھزیم         •

 ببنین -ملحمة ومطعم البشیر لصاحبھا خالد األفشل         •

 ببنین - )محل ثاني(فروج محمد الطري        •

 ببنین -فرن محمد الحلبي         •

 ببنین -حلویات األفراح لصاحبھ ھیثم الرفاعي         •

 ببنین -فروج الرفاعي لصاحبھ خالد الرفاعي         •

 سوق القدیم -حلبا -مطعم األكومي لصاحبھ عمر األكومي         •

 سوق القدیم -حلبا -جمال الحسن  -ملحمة جمال لصاحبھا         •

 الساحة -حلبا - سناك األكومي لصاحبھ عمر الكومي        •

 الساحة -حلبا -ملحمة األمراء لصاحبھا محمد یاغي         •

  

، ت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي عالی�ھ قض�اءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۲

لھ��ا یقض��ي بض��رورة االستحص��ال عل��ى ش��ھادات ص��حیة للعم��ال وتطبی��ق جمی��ع الش��روط 

 :الصحیة المطلوبة وھي

 عرمون الضیعة -أبو شاكر لصاحبھ سناء الجوھري صاج         •

 عرمون -محل فالفل أبو علي لصاحبھ منیر الجوھري         •

 البساتین الطریق العام -ملحمة البھاء لصاحبھا سراج إبراھیم أبو شم الدین         •

  



خطي لھا ، تم توجیھ إنذار بعبدا قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۳

یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبی�ق جمی�ع الش�روط الص�حیة 

 :المطلوبة وھي

  حي الصنوبرة -فرن الشباك  -ملحمة عفیف نصار         •

  حي الصنوبرة-فرن الشباك  -جوزف حنین لصاحبھ فرن ومطعم ابو الیاس         •

  حي الصنوبرة-الشباك فرن  -ملحمة جورج یوسف رعد         •

  طریق صیدا القدیمة-الحدت  -كافیھ المحبة ناصیف كرزة         •

  فرن الشباك -فھد سوبرماكت قسم البھارات و االجبان         •

  فرن الشباك -لصاحبھ عبدو عبد النور  ) مسمكة(فھد سوبر ماركت         •

  فرن الشباك -وردیني لصاحبھ السید ) ملحمة(فھد سوبر ماركت         •

  فرن الشباك -لصاحبھ فادي ابي خلیل   (moulin d'or ) فھد سوبر ماركت        •

  الطریق العام -فرن الشباك -سناك الروشة لصاحبھ غسان علي عزیر         •

•         sailors   الطریق العام-فرن الشباك  -مسمكة و سناك لصاحبھ خالد الدمشكیة  

  عین الرمان -صوایا ماركت لصاحبھ جاك صوایا         •

  شارع حبیب لطیف-عین الرمانة  -فرن وسناك زمرد لصاحبھ جوزف یزبك          •

  عین الرمانة -فالفل ابو الزوز لصاحبھ جوزف النوار         •

  حي المرایة\عین الرمانة  -مطعم و سناك ابو حسان لصاحبھ احمد حیلھ         •

 -الش��یاح  -لص��احبھ م��اھر حس��ن رّم��ال ) أب��و ع��امر(س��وبر مارك��ت رم��ال األص��لي         •
  الطیونة

 معّوض  -حارة حریك ) المدیر(سوبر ماركت عطیة حسن عطیة         •

 -الش�ارع الع�ام  -مع�ّوض  -عل�ي س�رائب  -ملحمة مع�ّوض لص�احبھ خال�د مدھوش�ي         •
 سوق معّوض التجاري

 شارع علي العنان  -تحویطة الغدیر  -احبھ أحمد فایز حرب مسلخ فروج لص        •

•         Fantasy World م��دیر(م لص��احبھ أس��امة ح��اوي .م.مطع��م ف��انتزي ورل��د ش (- 
 بئر حسن -طریق المطار 

 اوتوستراد طریق المطار  -المدیر الیاس حرب  -شركة شحوري  Bridgeمطعم         •

  ابراج-فرن الشباك  -) مدیرالسناك(عبد الكریم باسم  -ملك الطاووق         •



•        BtoB    ابراج-فرن الشباك  -شركة فامیلیا  -سناك \فرن  

•        shawarmanji     ابراج-فرن الشباك  -لصاحبھ الیاس شطیني  

•        Sam's Cocktail    ابراج-فرن الشباك  -لصاحبھ سامي الرقیبة  

•        Candy Chicken    الطریق العام-قبیع  -لصاحبھ مازن زین الدین  

•         Masri Chicken  طریق العام-الخلوات  -مطعم  لصاحبھ مروان المصري  

•         level River    صلیما -مطعم لصاحبھ داني فرنسیس  

•         Orchidee  صلیما -مسبح لصاحبھ سعید المصري  

مقاب��ل البن��ك  -ال��رویس  -ح��ارة حری��ك  -لص��احبھ عل��ي س��رائب ملحم��ة أب��و عل��ي         •
 الفرنسي

•         Friends pizza   ش�ارع -ف�رن الش�باك  -)  س�وري (لصاحبھ عبدهللا احمد العسكان
  الجنرال

•       Pizza Burger  ف���رن  -مطع���م لص���احبھ مص���طفلى الس���ري و ش���ربل كام���ل \س���ناك
  شارع الجنرال -الشباك

•        Mini Coop St. therese   شارع الجنرال-فرن الشباك  -لصاحبھ سمیر غطاس  

•        BECCA Chicken    حي صنین\الشیاح  -لصاحبھ مارلین ابو رجیلي  

  شارع الجنرال -فرن الشباك -محمصة صنین لصاحبھ انطوان عقل          •

  شارع الكنفاني -م حي الّسل -معمل أبو حیدر لصاحبھ محمد مجید ھرو        •

 حي الّسلم  -ألبان وأجبان الّسید لصاحبھ عّباس مرتضى         •

 الساحة –المریجة  -لصاحبھ علي جبریل  فروج الكمال        •

  

، ت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي قض�اء بعلب�كبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة ف�ي     -٤

 :الصحیة المطلوبة وھيلھا یقضي بضرورة تطبیق جمیع الشروط 

 شارع صالح حیدر -حلویات الجوھري لصاحبھ عبد هللا الجوھري         •

 شارع صالح حیدر -حلویات جاري لصاحبھ زكریا جاري         •

  



، ت�م توجی�ھ إن�ذار بن�ت جبی�ل قض�اءبعد الكشف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي     -٥

شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال على 

 :الصحیة المطلوبة وھي

 بنت جبیل البركة -البلدي الطازج لصاحبھ موسى سعد         •

 بنت جبیل البركة -سوبر ماركت داغر لصاحبھ غازي داغر         •

 بنت جبیل السوق التحتاني -صعب تشیكن لصاحبھ محمد صعب         •

 بنت جبیل السوق التحتاني -ن لصاحبھ جعفر فاعور فاعور تشیك        •

 بنت جبیل السوق التحتاني -ملحمة راشد سعد لصاحبھ راشد سعد         •

 بنت جبیل السوق التحتاني -ملحمة الزغلول لصاحبھ حسین الصغیر         •

 بن��ت جبی��ل الس��وق -مطع��م ف��ول وحم��ص اللقم��ھ الطیب��ھ لص��احبھ كم��ال عب��د العزی��ز         •
 التحتاني

 بنت جبیل صف الھوا -ملحمة الوالء لصاحبھ مروان بیضون         •

  

، تم توجیھ إنذار خطي الشوف  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -٦

لھ��ا یقض��ي بض��رورة االستحص��ال عل��ى ش��ھادات ص��حیة للعم��ال وتطبی��ق جمی��ع الش��روط 

 :الصحیة المطلوبة وھي

 بقعاتا -وائل بو زكي لصاحبھ  شي طیب بیتزا        •

 بقعاتا -انیس فیاض لصاحبھ میني ماركت مؤسسة الربیع         •

 بعقلین -خالد شاھین لصاحبھ صاج         •

 بعقلین -رفعت زھر الدین لصاحبھ فرن الذھبي         •

 برجا -خضر حمیة لصاحبھا ملحمة المعبور         •

 برجا -غازي رمضان لصاحبھ رمضان  ملحمة ابو غازي        •

 برجا -مصطفى عبد الرحمن لصاحبھ فرن عبد الرحمن         •

 برجا -عقل شبو لصاحبھ مسمكة ابو عقل         •

 برجا -ملحمة بالل البراج         •

 برجا -احمد سیف الدین لصاحبھ فرن ومعجنات الطارق         •



  

، ت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي  جبی�ل قض�اءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۷

لھ��ا یقض��ي بض��رورة االستحص��ال عل��ى ش��ھادات ص��حیة للعم��ال وتطبی��ق جمی��ع الش��روط 

 :الصحیة المطلوبة وھي

•        Burger Bros   الشارع العام -مازن سلیم زیدان  سناك لصاحبھ  

  البریج ـ عنایا -إیلي الحلبي  لصاحبھسناك أحلى جلسة         •

  البریج ـ عنایا -صاج أبو شربل لصاحبھ إمیل الحاج         •

  البریج ـ عنایا -لصاحبھ مریم الحاج صاج إستراحة البریج         •

  البریج ـ عنایا -نھاد حیدر  سناك الورد لصاحبھ        •

  عنایا -مطعم جنیني لصاحبھ الیاس جعجع         •

 طریق قرطبا -سناك عطریقك لصاحبھ أالن عیسى         •

 جسر نھر إبراھیم -  فرن العوافي لصاحبھ ولید تابت        •

 جسر نھر إبراھیم -لصاحبھ خلیل نعمة  adilco  ملحمة           •

 جسر نھر إبراھیم -فرن أبو عرب لصاحبھ محمد شاكیب مندیل         •

•        stella mare  الفیدار -مطعم  لصاحبھ یوسف بیالن 

  عمشیت -باتیسري نھرا لصاحبھ طنوس نعمان نھرا         •

  عمشیت -سعید لصاحبھ جھاد نوفل فرن         •

  عمشیت -فرن الصقر لصاحبھ حبیب صقر         •

  عمشیت -فرن أبو جورج لصاحبھ جورج راشد         •

  عمشیت -سمیر نھرا سمیر ماركت لصاحبھ         •

•        sami sea food   عمشیت -سناك  لصاحبھ سامي العرم  

 عمشیت –مطعم المیسي لصاحبھ یوسف الحایك         •

  



، ت�م توجی�ھ إن��ذار كس�روان  قض�اءبع�د الكش�ف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي     -۸

وتطبیق جمیع الشروط خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال 

 :الصحیة المطلوبة وھي

•        Maricass    طبرجا -سناك لصاحبھ بیار نصار 

•        Pink Lemonade   بلونھ -سناك لصاحبھ نیكوال حنا صفیر  

•        Kozaily    عجلتون -محل بوظة لصاحبھ ریبال قزیلي  

•        Shnell    كسلیك –سناك لصاحبھ جوزف شمعون 

  

، تم توجیھ إنذار  المنیة الضنیةقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في     -۹

خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط 

 :الصحیة المطلوبة وھي

 كفرشالن -ملحمة الشامي لصاحبھا عزام الشامي         •

 كفرشالن -لصاحبھ خالد المغشوش حلویات االرز         •

 كفرشالن –ملحمة كفرشالن لصاحبھا خالد الغریب         •

  

، ت�م توجی�ھ النبطی�ة قض�اء بعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة ف�ي                        -۱۰

إنذار خطي لھا یقضي بض�رورة االستحص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة للعم�ال وتطبی�ق جمی�ع 

 :الصحیة المطلوبة وھيالشروط 

 النبطیة الفوقا -حلویات بیت الحالوة لصاحبھ عبد هللا سلیمان         •

 النبطیة الفوقا -عصیر السلطان لصاحبھ محمد حجار         •

 النبطیة الفوقا -حلویات القیصر لصاحبھ محمد جابر         •

 النبطیة –فرن عمو ذوقنا لصاحبھ نعمت جعارة         •

  

، ت�م توجی�ھ راش�یا قض�اء بعد الكشف على عدد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي                        -۱۱

إنذار خطي لھا یقضي بض�رورة االستحص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة للعم�ال وتطبی�ق جمی�ع 

 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي



   كفرمشكي -الجاجي ماركت         •

 كفرمشكي –ة فرن علوش لصاحبھ علي الشمع        •

  

، ت�م توجی�ھ ص�یدا قض�اء بعد الكشف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي                        -۱۲

إنذار خطي لھا یقضي بض�رورة االستحص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة للعم�ال وتطبی�ق جمی�ع 

 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي

  صیلحالم -ملحمة اسماعیل بدوي لصاحبھا اسماعیل بدوي         •

  البیدر -المروانیة  -احبھا عبد هللا قاسم حجازي ملحمة و مشاوي المختار لص        •

  طریق السكنة-حارة صیدا - باب الحارة لصاحبھا طالل المصري ملحمة        •

یوجد شھادات ( مفرق الحارة-جادة الشماع -كة السبع بحار لصاحبھا خالد نضر مسم        •
 )صحیة

  مقابل مفرق االوتسراد-حاة صیدا -لصاحبھا محمد قاسم ملحمة الریف         •

  مقابل مفرق االوتسراد-حاة صیدا -فروج الشامیة لصاحبھ رامي شامیة         •

یوج�د ( الطری�ق البح�ري -الغازی�ة -ي لصاحبھا علي الرشیدي و أوالده شركة الرشید        •
 )شھادات صحیة

  البیساریة-العاقبیة -شامي  بھ إبراھیممسلخ الشامي لصاح        •

  االوتسراد الشرقي -صیدا -لصاحبھ سعد إدریس  حلویات المدینة        •

 the  spot mallمقابل  -صیدا -ت العیالني لصاحبھ علي العیالني حلویا        •

 حارة صیدا -أفران الشعلة لصاحبھ علي طھ         •

 صیدا - الحأمیر المسناك المالح لصاحبھ         •

  

، ت�م توجی�ھ ص�ور قض�اء بعد الكشف على ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي                        -۱۳

إنذار خطي لھا یقضي بض�رورة االستحص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة للعم�ال وتطبی�ق جمی�ع 

 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 الخط البحري -دین لصاحبھا غالب صفي ال ۱خیمة بحریة خیمتنا         •

 الخط البحري -استراحة نابولي لصاحبھا عبدهللا         •



 دردغیا –فروج مقصود لصاحبھ حسن خلیل         •

 

 -مطعم ال�وادي لص�احبھ حس�ین محم�د الخش�ن ف�ي س�حمر بعد الكشف على                        -۱٤
حص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة تم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة االستالبقاع الغربي 

 .للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

، ت�م توجی�ھ زحل�ة قض�اء بعد الكشف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي                        -۱٥

إنذار خطي لھا یقضي بض�رورة االستحص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة للعم�ال وتطبی�ق جمی�ع 

 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 الضیعة -الفرزل -لصاحبھ روجیھ مینا   خبز الذویقة        •

 الضیعة -الفرزل -فرن جوزف مھنا لصاحبھ جوزف مھنا        •

 الضیعة -الفرزل -مخابز الفرح لصاحبھ خلیل فرح        •

 الضیعة -الفرزل -فرن میشال جرجس لصاحبھ میشال جرجس         •

 الشارع الرئیسي-ابلح -ین المغربي الفروج الطازج لصاحبھ حس        •

 الشارع الرئیسي-ابلح -ملحمة السید لصاحبھا حسین السید         •

 الشارع الرئیسي-ابلح فرن الملك لصاحبھ علي مظلوم        •

 الشارع الرئیسي-ابلح -فرن حلوي لصاحبھ جورج حلوي         •

 السكنة-ابلح - فرن یحیى لصاحبھ یحیى یحیى        •

 السكنة -ابلح -فرن ابو حمدان لصاحبھ محمد ابو حمدان         •

 السكنة -ابلح - وفرن رضا ابو حمدانملحمة         •

 الطریق العام -ابلح -حلویات جود لصاحبھ الحاج حبیب        •

 ابلح -فرن البركة لصاحبھ رسمیة شیمان         •

 الشارع الرئیسي -ابلح -مطعم جوزف لصاحبھ جوزف بسیبص         •

 الشارع الرئیسي -ابلح -ملحمة الھادي لصاحبھا سامي الخطیب        •

 طریق ریاق -ابلح -مطعم موتیل رنا لصاحبھ حسن الموسوي         •

 طریق ریاق -ابلح -فروج شداد الطازج لصاحبھ احمد شداد         •

 ق ریاقطری -ابلح -فروج السید لصاحبھ علي البزال         •



 نیو ریاق-ریاق -حلویات الركن الشرقي لصاحبھ رفعت العریبي         •

 نیو ریاق-ریاق -الفروج الیومي الطازج لصاحبھ محمد شداد         •

 حي السعیدة -ریاق -ملحمة علي السید الحدیثة لصاحبھ علي ناصر         •

 السوق-ریاق -فرن غسان ابو زید لصاحبھ غسان ابو زید         •

 السوق-ریاق -باتیسیري جرمانوس لصاحبھ عفیف ابو حمدان         •

 السوق-ریاق -مطعم بالمونا لصاحبھ عباس یاسین         •

 السوق-ریاق -مارلین صوایا فرن السیدة لصاحبھ         •

 السوق-ریاق -ملحمة السیدة لصاحبھا یعقوب الحاج         •

 المدینة الصناعیة-زحلة -احمد الحریري سلخ شركة البقاع للتموین لصاحبھ م        •

•         Tasty new way  المدینة الصناعیة-زحلة -فرن لصاحبھ احمد فرشوخ 

  

، ت�م توجی�ھ زغرت�ا قض�اء بعد الكشف على عدد من المؤسس�ات الغذائی�ة ف�ي                        -۱٦

االستحص�ال عل�ى ش�ھادات ص�حیة للعم�ال وتطبی�ق جمی�ع إنذار خطي لھا یقضي بض�رورة 

 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 الساحة-زغرتا -لصاحبھا بدوي الشالوحي  ملحمة الشالوحي        •

 الساحة-زغرتا -مسمكة شربل وكالرا لصاحبھا جمیل رزق         •

 كفردالقوس -ملحمة طوني اسكندر        •

 كفردالقوس -فنیانوس لصاحبھ شربل فنیانوس سناك مشاوي         •

 كفردالقوس –معمل البایع لصاحبھ منصور البایع         •

  

 :محاضر الضبط  - ت

ط�رابلس لص�احبھا خال�د  -مسمكة المظل�وم ف�ي المین�اء تم تسطیر محضر ضبط بحق     -۱
 .وذلك لعدم استیفائھا ألدنى الشروط الصحیة فوال

 :قضاء زغرتابط بحق المؤسسات التالیة في تم توجیھ محاضر ض    -۲

 زغرتا    -لصاحبھ حسیب الحوش  Koppeمطعم           -



 زغرتا     -فروج الساحة لصاحبھ جوزیف دویھي          -

 مریاطة -ملحمة لصاحبھا خالد دیب           -

 عرجس -سوبر ماركت ابي رمیا لصاحبھ نزیھ ودیع رمیا          -

 العیرونیة -ملحمة الجمل لصاحبھا مجد األفندي          -

 العیرونیة -حلویات النور لصاحبھ محمود ھرموش          -

 مجدلیا -معمل الودیان لصاحبھ طالل طالب          -

 مریاطھ  -ملحمة دیب لصاحبھا  خالد دیب          -

 

بس�بب نق�ل اللح�وم ف�ي  الجم�لعلي الجمل وولده یوسف تم تسطیر محضر ضبط بحق     -۳

ت�م توقیف�ھ ع�ن العم�ل براد غیر مستوفي للش�روط الص�حیة المناس�بة والتبری�د، وعل�ى اث�ره 
 .وتحویلھ إلى النیابة العامة

 -اف��ران القص��ر لص��احبھ جم��ال الخی��ر ف��ي كفرش��الن  ت��م تس��طیر محض��ر ض��بط بح��ق    -٤
 .لعدم استیفائھ ألدنى الشروط الصحیة وذلكالمنیة الضنیة 

 


