
-۰٥-۱۹في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰٥-۲٦الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف  -      أ

عن العمل وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة  برج البراجنة لصاحبھ محمد عالمة -مؤسسة دبوس األصلي تم توقیف  -   ۱
 .المطلوبة

تم تلف كمیة من  بعبدا -في المریجة   مستودع سوبر ماركت رّمال األصلي لصاحبھ ماھر حسن رّمالبعد الكشف على  -  ۲
 .كلغ دجاج وتم تسطیر محضر ضبط بحقھ ٤۰المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة 

  :انذارات خطیة  -  ب

  

، تبین ان الشروط الصحیة فیھا متوفرة كما تم توجیھ إنذار  عكار قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۱
 :خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 مشحة -یحیى غنوم  لصاحبھ   سناك یحیى        ·

 مشحة –لزعبي سمیح و محمد الصاحبھ ملحمة الزعبي         ·

 مشحة -باسل الطنبري  لصاحبھ مصنع حلویات ابو أمین         ·

 مشحة -معجنات علي الزعبي         ·

 مشحة -رضوان علوش لصاحبھ مسلخ فروج عكار         ·

 مشحة -            مسلخ فروج عبد الحمید الزعبي        ·

 مشحة -معجنات خالد الزعبي         ·

 دیر دلوم -خالد ذكریا لصاحبھ یسري ذكریا بات        ·

 برج العرب -معجنات احمد سیور         ·

 البحصة -محمود الضناويلصاحبھ مسلخ فروج الضناوي         ·

 البحصة -محمد عبدهللا و مصطفى الضناوي لصاحبیھا ملحمة محمد عبدهللا         ·

 البحصة –ملحمة مرسال الضناوي         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال  عالیھ قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۲
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 األمارة -شویفات  –میني ماركت غاندي صعب لصاحبھ غاندي صعب         ·

 األمارة -شویفات  –بي لصاحبھ زیاد عربي فرن صاج العر        ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال  بعبدا قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۳
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

  فرن الشباك -ملحمة مارون الكك         ·

  فرن الشباك -سوبر ماركت و ملحمة صوایا لصاحبھ جاك صوایا         ·

 تحویطة الغدیر  -المریجة  -(SSA sarl) مستودع شركة أبناء الحاج حسن علیق        ·



  طریق بعبدا -داخل بو خلیل الحدت   -كافیھ مارسل مطر         ·

 حارة حریك   -لصاحبھ علي بیضون  سوبر ماركت بیضون         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال  بعلبك قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٤
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 اللبوة  -غازي خیر الدین     فرن ومعجنات الریف لصاحبھ        ·

 اللبوة  -حبھ حسن مصطفى سرور فرن الرضا لصا        ·

 اللبوة  -مطعم بارود لصاحبھ رامز حبیب بارود         ·

 البزالیة  -ملحمة وسناك لصاحبھا ابراھیم البزال         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة  بنت جبیل قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٥
 :االستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 عیترون الشارع العام -فرن ملحمة عباس لصاحبھ حسن عباس         ·

 عیترون المطیط - معمل جبنة ولبنة بلدیة عیترون        ·

 عیترون الشارع العام -سوبر ماركت عبدهللا عیسى         ·

 عیترون الدبشة -فرن مھدي كزبر         ·

 عیترون الدبشة -ملحمة حسن عبدهللا         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال  الشوف قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٦
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 شحیم -قاسم بیان  یات الریان لصاحبھ حلو        ·

 شحیم -علي موسى  فالفل علي موسى لصاحبھ         ·

 شحیم -ربیع الحجار  فرن الربیع لصاحبھ         ·

 


