
-۰٥-۲٦في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰٦-۲الى  ۲۰۱٦

  

  

 :اقفاالت وتلف  -      أ

وذلك بسبب سوء النظافة وعدم توفر  لصاحبھ محمد عصام السودة قیاعة -فرن ملك المعجنات في صیدا تم إقفال  -   ۱
كلغ من الجبنة الفاسدة كما تم تسطیر محضر ضبط بحقھ بسبب عدم تنفیذ  ۸وقد تم تلف حوالي . الشروط الصحیة المناسبة
 .مضمون اإلخطار السابق

 .قیاعة -میني ماركت حفوضة لصاحبھ فادي حفوضة في صیداتلف كمیات من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة في  تم -   ۲

وذلك لعدم  لصاحبھ محمد فندي شارع دالعة -محل الفروج الطازج في صیدا كلغ من الدجاج النیئ من  ٥تم تلف  -   ۳
 .مطابقتھا المقاییس الحراریة المناسبة

 دوار العربي ألصحابھ خالد جویدي، إیاد السالخ ومحمد ركاب -المستودع في مطعم البیت الدمشقي في صیدا ل إقفاتم  -   ٤
 .وذلك بسبب سوء النظافة فیھ

كما تم . وذلك لعدم استیفائھ للشروط الصحیة المطلوبة مطعم أبو خالد لصاحبھ ولید نجیب األعور في قرنایلتم توقیف  -   ٥
   .من المواد الغذائیة الفاسدة وتم تسطیر محضر ضبط بحقھتلف كمیة 

بمحیط  منطقة الفیاضیةقام فریق مركزي من مراقبي وزارة الصحة العامة بحملة مداھمات على المؤسسات الغذائیة في  -   ٦
وسناك  منقوشةسناك أطیب ،  سناك العیلة،  فرن دولليافران مناقیش ومعجنات ھي  ٤مبنى وزارة الدفاع ، وتم إقفال 

وذلك لعدم استیفائھا أدنى الشروط الصحیة وتعمل دون ترخیص قانوني وبطاقات صحیة للعاملین فیھا وتفتقد ألبسط  فرحات
 .شروط النظافة

لصاحبھ طرابلس   - وسناك الشیخ محمد حداد في التلفي طرابلس  مطعم الصوفي لصاحبھ فواز الصوفيتم توقیف  -   ۷
 .لحین استیفائھما الشروط الصحیة المطلوبة عن العمل ندیم حداد

 .شروط الصحیة الالزمةللعن العمل وذلك لعدم استیفائھ  البترون -في شكا  Big Chef  سناكتم توقیف  -   ۸

وكمیة من الدجاج النيء غیر  في بعلشمیة Bliss Houseمحل تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة في  -   ۹
 .فروج صفوان الشرعي في األوزاعيالمستوفي للشروط في 

وذلك لعدم استیفائھ  المتن -كعكة عصرونیة للمستثمر خلیل توفیق میالنھ في البوشریة تم إقفال  -                      ۱۰
 .للشروط الصحیة المطلوبة

  

  :انذارات خطیة  -  ب

بوجوب  مستودعات صلح في ساحة الناصرمات في سوق بعلبك المركزي ، تم توجیھ إنذار خطي إلى بعد حملة مداھ -   ۱
 .تحسین الشروط الصحیة

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

 طریق العام-زغرتا -مصنع حلویات فؤاد الجر لصاحبھ فؤاد الجر الدویھي         ·

 طریق العام-زغرتا -مكاري تشیكن لصاحبھ سیمون مكاري         ·

 طریق العام-زغرتا -لصاحبھ جواد وبدوي عاقلة  angelaمصنع حلویات          ·

 طریق العام-زغرتا -ملحمة زغرتا لصاحبھ سلیمان الدویھي         ·

 )یوجد شھادات صحیة للعمال(كرم سدة  -ملحمة میشال الحدشیتي         ·

 )یوجد شھادات صحیة للعمال(كرم سدة  -ملحمة شربل الحدشیتي شربل الحدشیتي         ·

 أردة -یرق میني ماركت لصاحبتھا فیولیت یرق         ·



 مریاطھ -لصاحبھ جھاد عجاج  SWEET AND MOREباتیسري         ·

 مجدلیا -معجنات مرحبا لصاحبھ بالل أحمد         ·

 مریاطھ -مسمكة السلطان لصاحبھ فؤاد حداد         ·

 رشعین –روني الدرجاني   سوبرماركت الدرجاني لصاحبھ        ·

·        los amigos كفرحاتا -مطعم لصاحبھ میشال رعیش 

 مریاطھ -معجنات إبراھیم لصاحبھ خالد إبراھیم         ·

 أردة -محل كعك لصاحبھ نھید الدرجاني         ·

 مریاطھ -ملحمة عامر حمزه         ·

  

رورة االستحصال ، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضعكار  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۳
 :على شھادات صحیة للعمال وھي

 عكار العتیقة -القوس -سناك ملك الفروج الطازج لصاحبھ محمود احمد ثلیجة         ·

 عكار العتیقة -القوس -مسلخ فروج محمود ثلیجة لصاحبھ محمود احمد ثلیجة         ·

 عكار العتیقة -القوس -البركة لصاحبھ محمد األرنؤوط مصنع حلویات         ·

  

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

 خلدة -ارق السوقي طلصاحبھ   Blue Waves كافیھ         ·

 الشویفات –محمد شومار لصاحبھ فرن الجوداء         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال بعبدا  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٥
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 )یوجد شھادات صحیة للعمال( الحدت بولفار كمیل شمعون -فرن ابو عرب         ·

  الحدت بولفار كمیل شمعون -لصاحبھا احمد خمیس  محمصة االصالة         ·

·         Chez Charbelالحدت شارع الناعورة -غسان  سناك لصاحبھ  

  الحدت شارع الناعورة  -فرن ایلي لصاحبھ ایلي ھیدموس         ·

 )یوجد شھادات صحیة للعمال( العبادیة -طوني بو عاصي  الصاحبھ ملحمة الضیعة         ·

  عاریا -الیاس انطون  لصاحبھا  ملحمة عاریا         ·

·        Bachir -Ice Cream  الحدت طریق صیدا القدیمة -بیار رولون بشیر   لصاحبھ  

  الحدت طریق صیدا القدیم -لصاحبھا باسكال مطر  ملحمة ومحالت جان مطر و اوالده         ·

  الحدت طریق صیدا القدیم -مستودع طوني مطر         ·

 مقابل مدرسة اللیلكي الرسمیة المختلطة -المریجة  -میني ماركت الھادي لصاحبتھا حیاة زعیتر         ·

 قبیع -لصاحبھ ریبال طربیھ  RPM سناك        ·

 قبیع  -سناك شاورما ابو الرور لصاحبھ رشید بومغلبیھ         ·



 شارع القطاع -الكفاءات  -سوبر ماركت عوالي لصاحبھ محمد عواال المریجة         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة بنت جبیل  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٦
 :لعمال وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھياالستحصال على شھادات صحیة ل

 بنت جبیل مفرق مارون -محل حلویات التحریر لصاحبھ حسن السید محمد        ·

 بنت جبیل مفرق مارون -فرن الزھراء لصاحبھ وحید سعید         ·

 عیناتا الشارع العام -سناك الروضة لصاحبھ حسن سمحات         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال راشیا  قضاءى عدد من المؤسسات الغذائیة في بعد الكشف عل -   ۷
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 خربة روحا -ملحمة و مطعم اللمة الحلوة لصاحبھا محمد القادري         ·

 خربة روحا -دهللا ملحمة االخالص لصاحبھا احمد عب        ·

 الفالوج -ملحمة السالم لصاحبھا نضال سالم         ·

 الفالوج -مخبز ابو سمرا لصاحبھ احمد القادري         ·

 ضھر األحمر -محل تندربول دجاج لصاحبھ خطار سلمان دحسون         ·

 ضھر األحمر -فالفل المختار لصاحبھا كنج بحمد         ·

  

 :محاضر الضبط -   ت

وذلك بسبب عدم تنفیذ  حي الوسطاني لصاحبھ حسام ھبط -الطاووق في صیدا  ملكتم تسطیر محضر ضبط بحق  -   ۱
 .التعلیمات الموجھة ، وتم حجز كمیة من اللحمة المتواجدة لحین إعادة الفحص مجدداً 

  

 :تسویة وضع -   ث

تبین أنھ قد قام بتنفیذ االنذار الموجھ لھ سابقاً  عكار -الزعبي في مشحة مسلخ فروج عبد الحمید بعد إعادة الكشف على  -   ۱
   .وأصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تبین أنھ قد قام بتنفیذ االنذار الموجھ لھ الرفید راشیا  –محل فروج لصاحبھ عبدالرؤوف الخطیب بعد إعادة الكشف على  -   ۲
   .ة المطلوبةسابقاً وأصبح مستوفي للشروط الصحی

تبین أنھ قد قام بتنفیذ االنذار الموجھ لھ سابقاً راشیا  -مطعم اللقمة الطیبة لصاحبھ ربیع حاطوم بعد إعادة الكشف على  -   ۳
 .وأصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة


