
-۱۰من في إطار إستمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء        
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۱۱-۱۸الى  ۱۱-۲۰۱٦

  

ورد خطأ في التقریر األسبوعي الماضي انھ تم توقیف شركة المخازن الكبرى عن العمل فیما الصحیح ھو  :تصحیح -       أ
 .بعبدا –لصاحبھا سعد الدین احمد قضیب البان في الشیاح شارع الطیار عن العمل  شركة المخابز الكبرىتوقیف 

  

 :اقفاالت وتلف - ب

وذلك لحین  عن العمل زغرتا -في مجدلیا ) المستثمر عصام یاسین(حسن  مطعم األمیر لصاحبھ فادي الحجتم توقیف  -   ۱
 .استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك  عن العمل زغرتا -قسم االجبان وااللبان في سوبرماركت شبلي العین لصاحبھ حسین شبلي في الفوار تم توقیف  -   ۲
 .لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھا الشروط الصحیة  عن العمل زغرتا -ملحمة البركة لصاحبھا سمیر خضر في العیرونیة یف تم توق -   ۳
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العملبعبدا  –باتیسري شومر لصاحبھ علي محمد شومر في ساحة المریجة تم توقیف  -   ٤
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العمل بعبدا -ت غازي الشھیة لصاحبھ ابراھیم غازي في الجناح محل معجناتم توقیف  -   ٥
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل بعبدا -محل فروج عبیر لصاحبتھ عبیر علي خریس في الجناح تم توقیف  -   ٦
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل بعبدا -حبھ طھ منصور الحمادة في الجناح مطعم السلطان لصاتم توقیف  -   ۷
 .الصحیة المطلوبة

 بعبدا -لصاحبھ عبد علي عون في برج البراجنة ) حبوب، بھارات واعشاب(سوبرماركت عبد عون واوالده تم توقیف  -   ۸
 .وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة عن العمل

وذلك لحین استیفائھ  عن العمل بعبدا -  لصاحبھ نعمة شریفة في برج البراجنة) دون اسم(محل للكرابیج تم توقیف  -   ۹
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین  عن العملبعبدا  –فرن الساحة لصاحبھ عبدهللا دیب حدرج في الكفاءات شارع ابي طالب تم توقیف -   ۱۰
 .یة المطلوبةاستیفائھ الشروط الصح

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملبعبدا  –فروج جبل عامل لصاحبھ ساري الشوامره في بئر حسن تم توقیف  -  ۱۱
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھا الشروط  عن العمل بعبدا -ملحمة الوفاء لصاحبھا محمود سلیمان حمادة في بئر حسن تم توقیف -   ۱۲
 .وبةالصحیة المطل

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العمل بعبدا -لصاحبھ عزیز روفایل في الحازمیة  Papayaمطعم بابایا تم توقیف -   ۱۳
 .الصحیة المطلوبة

بعد ان تم  طرابلس –لصاحبھ محمود الشیخ في منطقة الضم والفرز   Caramelمطعم  تم تسطیر محضر ضبط بحق-   ۱٤
 .ج المنتھي الصالحیةتلف كمیة من اللحوم والدجا

 وذلكطرابلس  –في منطقة جمیل عدرا  بكداش لصاحبھ موفق محل حلویات بكداش تم تسطیر محضر ضبط بحق-   ۱٥
 .بسبب عدم تنفیذ االنذارات الموجھة لھ سابقاً 

االنذارات بسبب عدم تنفیذ  وذلك طرابلس –افران الجمیل لصاحبھ احمد عبود في القبة  تم تسطیر محضر ضبط بحق -  ۱٦
 .الموجھة لھ سابقاً 

بسبب عدم تنفیذ  وذلك طرابلس –مطعم المیر لصاحبھ ناصر المغربل في ابي سمرا  تم تسطیر محضر ضبط بحق -  ۱۷
 .االنذارات الموجھة لھ سابقاً 



 بسبب عدم تنفیذ وذلك طرابلس –ملحمة الریان لصاحبھا فادي قندقجي في القبة  تم تسطیر محضر ضبط بحق -  ۱۸
 .االنذارات الموجھة لھ سابقاً 

بسبب عدم تنفیذ االنذارات  وذلك طرابلس –  فرن عماد عبد الرزاق في الزاھریة تم تسطیر محضر ضبط بحق -  ۱۹
 .الموجھة لھ سابقاً 

 عن العمل  طرابلس –لصاحبھ سامر نشابة في منطقة الضم والفرز  Bake and Cakeمحل باتیسري تم توقیف -   ۲۰
 .لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبةوذلك 

كما تم تلف كمیة من التمر، الشوكوال  صیدا –محل تمور العال لصاحبھ بالل نفاع في البولفار الشرقي تم اقفال   - ۲۱
 .والسكاكر المنتھیة الصالحیة

وذلك بسبب عدم توفر الشروط  اصید –المستودع في تعاونیة البنیان لصاحبھ محمد البیالني في حي البراد تم اقفال  -  ۲۲
 .الصحیة المناسبة للتخزین

  

 :تسویة االوضاع - ت

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العمل المتن –لصاحبھ مارك كالسي في ضبیھ   Lime Treeمطعم بعد ان تم توقیف  -   ۱
 .قد استحصل على الشھادات الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف ، عن العمل بعبدا -لصاحبھا وسام الھبر في الحازمیة شارع مار روكز ملحمة الھبر بعد ان تم توقیف  -   ۲
 .وتبین انھا قد استوفت الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة ، عن العملبعبدا  –فرن وسناك مار تقال لصاحبھ توفیق وھبي في الحازمیة شارع الزھیمة بعد ان تم توقیف  -   ۳
 .وفى الشروط الصحیة المطلوبةالكشف وتبین انھ قد است

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العمل النبطیة –ملحمة الیاسمین لصاحبھا اسامة فرحات في كفررمان بعد ان تم توقیف  -   ٤
 .انھا قد استوفت الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین ، العمل عن النبطیة –معمل كرواسان لونا لصاحبھ حسین مخیبر في میفدون بعد ان تم توقیف  -   ٥
 .انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العمل النبطیة –معمل حلویات صالح لصاحبھ قاسم فرحات في جباع بعد ان تم توقیف  -   ٦
 .قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف ، عن العمل النبطیة –لصاحبھ عاطف حمدان في كفرتبنیت حلویات األفندي  محلبعد ان تم توقیف  -   ۷
 .وتبین انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى ، عن العمل سناك فنیانوس لصاحبھ شربل فنیانوس في زغرتابعد ان تم توقیف  -   ۸
 .الشروط الصحیة المطلوبة

  

  

 

 


