
-۰۹-۲۹من في إطار إستمرار حملة سالمة الغذاء، أصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء 
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۱۰-۰٦الى  ۲۰۱٦

   

 :اقفاالت وتلف -       أ

وذلك لعدم استیفائھ الشروط صیدا  -لصاحبھ غسان غدار في الھاللیة  Queenالمستودع في سوبرماركت تم اقفال  -   ۱
 .الصحیة المطلوبة، كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة و تم تسطیر محضر ضبط بحقھ

وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة، صیدا  -حسین في المدینة الصناعیة فرن السالم لصاحبھ محمد تم اقفال  -   ۲
 .كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة وذلك لعدم مطابقتھا المقاییس الحراریة المناسبة

صحیة وذلك لعدم استیفائھ الشروط ال صیدا –مطعم فرھود لصاحبھ عماد فرھود في المدینة الصناعیة تم اقفال  -   ۳
 .المطلوبة

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبةصیدا  –في المدینة الصناعیة  سناك حسن قاسمتم اقفال  -   ٤

بالشمع األحمر وذلك لعدم استیفائھ ادنى بعبدا  –لصاحبھ شفیق بعقلیني في بزبدین   Green Villageمطعم تم اقفال   -   ٥
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العمل المتن -لصاحبتھ ریموندا الھاشم في انطلیاس  Selfieمطعم تم توقیف  -   ٦
 .المطلوبة، كما تم تلف كمیة من المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة وتم تسطیر محضر ضبط بحقھا

وذلك لحین  عن العملبعبدا  –في حارة حریك ملحمة علي حمود شمس الدین لصاحبھا علي طالب حمیة تم توقیف  -   ۷
 .استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملعالیھ  –فرن الساحة لصاحبھ اسماعیل محمد حامیھ في شویفات تم توقیف  -   ۸
 .الصحیة المطلوبة

 عن العملبعبدا  -في الشیاح   Galaxy Mallلھبر في الملحمة داخل سوبرماركت المترو للمستثمر طوني اتم توقیف  -   ۹
كلغ من اللحوم بسبب حرارتھا المرتفعة لحین صدور  ۷٥وذلك لحین استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة كما تم حجز حوالي 

 .نتائج العینات

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملن المت -فرن السعادة لصاحبھ طوني الھاشم في البوشریة تم توقیف  - ۱۰
 .المطلوبة

وذلك لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة  المتن –ملحمة جورج عبید في برج حمود تم تسطیر محضر ضبط بحق -  ۱۱
 .وعدم تنفیذ االنذارات الموجھة لھ سابقاً 

وذلك لحین استیفائھما  عن العملالمتن  -وسناك كسرواني لصاحبھما مارك كسرواني في انطلیاس  مسمكةتم توقیف  - ۱۲
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العملبعبدا  -لصاحبتھ فاطمة علي جزیني في حارة حریك La Rasaباتیسري  محلتم توقیف -  ۱۳
 .وبةالشروط الصحیة المطل

وذلك لحین استیفائھا الشروط  عن العملبعبدا  –ملحمة المختار لصاحبھا فادي محمود بھجت في بئر العبد تم توقیف  - ۱٤
 .الصحیة المطلوبة

حین استیفائھ الشروط وذلك ل عن العملبعبدا –فرن مناقیش مارادونا لصاحبھ میشال یوسف في الحدث تم توقیف -  ۱٥
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ  عن العملبعبدا  –مسلخ فروج الوادي لصاحبھ علي یوسف جابر في حي ماضي تم توقیف -  ۱٦
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھا الشروط الصحیة  عن العملبعبدا  –ھ ملحمة الضیقة لصاحبھا طالل الضیقة في سبنیتم توقیف -  ۱۷
 .المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملجبیل  –محل دجاج لصاحبھ فارس شمعون في نھر ابراھیم تم توقیف  - ۱۸
 .المطلوبة



وذلك لحین استیفائھا  عن العملزغرتا  –بسام احمد المنجد في طریق السور  مسمكة مار یوسف لصاحبھاتم توقیف  - ۱۹
 .الشروط الصحیة المطلوبة

 .وذلك لحین استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة عن العملزحلة  –مطاحن اللیطاني في مجدل عنجر تم توقیف  - ۲۰

وذلك لحین استیفائھ الشروط  عن العملزحلة  –الیاسمین لصاحبھ وجدي محمد امین في سعدنایل مطعم تم توقیف  - ۲۱
 .الصحیة المطلوبة

وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة  عن العملمطعم التحریر لصاحبھ حسین واصف السید في بنت جبیل تم توقیف  - ۲۲
 .المطلوبة

وذلك  عن العملبنت جبیل  –مؤسسة محمد علي دیاب لصاحبھا قاسم محمد دیب في بلدة شقرا منطقة الھوه تم توقیف -  ۲۳
 .لحین استیفائھا الشروط الصحیة المطلوبة

ائھ الشروط الصحیة وذلك لحین استیف عن العملكسروان  -لصاحبھ عماد المر في بلونھ  Pozotمحل بیتزا تم توقیف -  ۲٤
 .المطلوبة

 

 :تسویة االوضاع - ب

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى الشروط ، عن العمل المتن -مستودع نسیب ابو انطون في ضبیھ بعد ان تم توقیف  -  ۱
 .الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى ، عن العملالمتن  –فرن لصاحبھ الیاس األشقر في البوشریة بعد ان تم توقیف  -  ۲
 .الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العملالمتن  -لصاحبھ روك حكیم في انطلیاس  Eighty Eight 88مطعم بعد ان تم توقیف  -   ۳
 .انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العملالمتن  -م في انطلیاس .م.زي ش مطعم كیف التابع لشركة أي اندبعد ان تم توقیف  -   ٤
 .انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

، عن العمل(Choice Center)الشوف –قسمي اللحوم واالجبان في المخازن الكبرى في السمقانیة بعد ان تم توقیف  -  ٥
 .اصبحا مستوفیان الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف ، عن العملبعبدا  -طریق المطار  –منتجع اغادیر لصاحبھ خضر حسین عواضھ بعد ان تم توقیف  -  ٦
 .وتبین انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة ، عن العملبعبدا  –فروج القائم لصاحبیھ فؤاد موسى خیر واحمد موسى خیر في حارة حریك بعد ان تم توقیف  -  ۷
 .ف وتبین انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبةالكش

تم اعادة الكشف وتبین ، عن العملعالیھ  -مطعم الصوصة لصاحبھ محمد الصوص في دوحة عرمون بعد ان تم توقیف  -  ۸
 .انھ قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى ، العملعن  بعبدا –فرن المحبة لصاحبھ حجر فارس في سبنیھ بعد ان تم توقیف  -  ۹
 .الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد ، عن العملعالیھ  -مشاوي وملحمة العزیر لصاحبھ حسین العزیر بعد ان تم توقیف   -۱۰
 .استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى الشروط الصحیة ، عن العمل عالیھ -فالفل خلیفة في خلدة توقیف بعد ان تم -  ۱۱
 .المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ قد استوفى الشروط ، عن العملعالیھ -شمس بایكري ھاوس في خلدة بعد ان تم توقیف  - ۱۲
 .الصحیة المطلوبة

تم اعادة الكشف وتبین انھ ، عن العمل زغرتا -لصاحبتھ لیلیان دعبول في مزیارة  Le Pergola مطعمبعد ان تم توقیف -  ۱۳
 .قد استوفى الشروط الصحیة المطلوبة

ادة الكشف وتبین انھ قد تم اع، عن العملبنت جبیل  –سناك برغر لصاحبھ مایكل مخول في عین ابل بعد ان تم توقیف  - ۱٤
 .استوفى الشروط الصحیة المطلوبة


