
-۰٦-۰۲في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لحملة سالمة الغذاء من 
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰٦-۰۹الى  ۲۰۱٦

  

 :اقفاالت وتلف  -       أ

وذلك لعدم استیفائھ أدنى الشروط  زحلة لصاحبھ محمد عدنان أحمد عبید -مطعم الفخارة في المدینة الصناعیة تم إقفال  -   ۱
 .الصحیة

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة الخوري ةبشارعن العمل في  فالفل صھیونتم توقیف  -   ۲

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة فرن ومعجنات السیدة لصاحبھ محمد یاسین في زحلةتم توقیف  -   ۳

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة في ثكنة الحلو لصاحبھ سلیم تقي Snack Plazaتم توقیف  -   ٤

 .فائھ الشروط الصحیة المطلوبةوذلك لعدم استی كسروان لصاحبھ ربیع صفیر -مطعم الصحارى في ریفون تم إقفال  -   ٥

 .وتم تلف كمیة من اللحوم الغیر مطابقة للمواصفات زحلة -لملحمة المختار في المدینة الصناعیة تم توجیھ إنذار خطي  -   ٦

 .عن العمل وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة بیروت -في الحمرا Amigosمطعم تم توقیف  -   ۷

كلغ من المواد الفاسدة  ٤۲وتم تلف حوالي زحلة  -في المدینة الصناعیة  Tony Stickلمطعم ذار خطي تم توجیھ إن -   ۸
 .وتسطیر محضر ضبط بحقھ

وذلك لعدم استیفائھ ألدنى الشروط الصحیة  زحلة لصاحبھ أحمد محمد عبید -مطعم فادي في المدینة الصناعیة تم إقفال  -   ۹
 .حیةووجود مواد غذائیة منتھیة الصال

وتلف بعض المواد الغذائیة المنتھیة الصالحیة في  لمطعم شباب رستو لصاحبھ شیرزاد مصطفىتم توجیھ إنذار خطي  - ۱۰
 .فرن الشباك

لصاحبھ محارب عبدو مع تسطیر محضر  بعبدا -فرن خبز ومعجنات فرحات عن العمل في فرن الشباك تم توقیف  - ۱۱
 .ضبط بحقھ

 .بیروت -قریطم عن العمل لصاحبھ محمد مطاوي في  فرن وسناك طبوشتم توقیف  - ۱۲

 .طرابلس -في التل عن العمل لصاحبھ محمد علي دیب  محل شاورما كویك سندویشتم توقیف  - ۱۳

وتم تسطیر  زحلة -المدینة الصناعیة في  لملحمة المحترم لصاحبھ فاروق محمد غازي الزوتم توجیھ إنذار خطي  - ۱٤
 .محضر ضبط بحقھ وتلف كمیة كبیرة من اللحوم والدجاج الغیر مستوفي للشروط الصحیة

وتم تلف  بعبدا -لصاحبھ محمد یوسف عالمة في برج البراجنة عالمة / لمحل دبوس األصلي تم توجیھ إنذار خطي -  ۱٥
 .كمیة من المواد المخزنة بطریقة غیر صحیحة

 .وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبةقضاء البترون  -البیطار في شكا الطریق العام  سناكتم إقفال  - ۱٦

 .وذلك لحین استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة قضاء البترون -البحریة   رحباني في شكا الطریق سناك تم إقفال - ۱۷

 .المتن -فروج الفرات لصاحبھ محمد محمود األحمد في منطقة النبعة تم إقفال  - ۱۸

بسبب سوء النظافة وعدم توفر الشروط الصحیة  جازي في العقبیةلصاحبھ خلیل ح Pain de Neigeفرن تم إقفال  - ۱۹
 .المطلوبة

 :وذلك لعدم استیفائھ ألدنى الشروط الصحیة المطلوبة وھي قضاء المتنتم توقیف المؤسسات التالیة عن العمل في -  ۲۰

 الرویسات -سناك البركة لصاحبھ حسن الخطیب      - 

 الرویسات   -ملحمة فادي لصاحبھ فاضي صالح       -

   الجدیدة -فرن جبارة لصاحبھ طانیوس جبارة      - 

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة المتن –محل فرن المنارة لصاحبھ ابراھیم فیاض في المطیلب تم توقیف  - ۲۱

 .لصاحبھ نومیر علیان في القبة جبل محسنعن العمل مشاوي علیان تم توقیف  - ۲۲



وذلك لحین استیفائھ جمیع الشروط الصحیة جبیل  -سمر عن العمل لصاحبھ دایفد مسوح في البریج  مطعمتم توقیف  - ۲۳
 .المطلوبة

 عكار -احبھ علي جاجیة وحلویات اللوزة لصاحبھ سعید اللوزة في العبد الطریق العام محل فروج جاجیة لصتم إقفال -  ۲٤
 .وذلك لعدم استیفائھ أدنى الشروط الصحیة

  :انذارات خطیة  -   ب

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال عكار قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۱
 :یة للعمال وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھيعلى شھادات صح

 مشحة -حسین الضناوي لصاحبھا  ملحمة التقوى        ·

 طابا -عصام یعقوب الشیخ  لصاحبھسیرین للتعبئة والتجارة ، محل تعبئة حبوب وتوزیع معلبات        ·

 الشیخ طابا -جوزیف شلھوب لصاحبھ فرن معجنات الساحة         ·

 العبدة -محل حلویات البدران لصاحبھ حسام محمود بدران         ·

 طریق العام -العبدة -محل حلویات أسكیف لصاحبھ سامر أسكیف         ·

 عكار العتیقة-الدورة -كافیتیریا السالم لصاحبھ عبد السالم ضاھر         ·

  

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

 دوحة عرمون -باتسري كینغز بایكري لصاحبھ طارق عفیف األبیض         ·

 دوحة عرمون -عزائیر ماركت لصاحبھ فادي جمیل عزائیر         ·

 دوحة عرمون -یوسف حموي صاحبھا ملحمة السعادة ل        ·

 دوحة عرمون -سناك فالفل و فول فالفول لصاحبھ أسامة محمد القیس و محمد سعدالدین عمران         ·

 دوحة عرمون -محمد عبود  فرن الدوحة لصاحبھ        ·

 الشویفات -غاندي ماركت لصاحبھ غاندي صعب         ·

·         blue waves خلدة -طارق السوقي   كافیھ لصاحبھ 

 الشویفات –فرن الجوداء لصاحبھ محمد شومار         ·

  

، 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

  

 الحازمیة شارع كمیل شمعون  -رح جوزف القارح لصاحبھ جوزف القامعمل حلویات         ·

 شارع كمیل شمعون -الحازمیة  - فرن تاتیانا لصاحبھ جوزف القارح        ·

 شارع مار جرجس -الشیاح  -عین الرمانة  -جنة العناب لصاحبھ روبیر شلھوب  مطعم        ·

·        Alaska شیفرولیھ  -ي حسین محل لصاحبھ زاھ 

·        quick pick   شفرولیھ  -محل لصاحبھ بول معلوف 

·        Frank Fries شفرولیھ  -روي جمعة  لصاحبھ سناك 

·        falafel & Crispy   فرن الشباك  -لصاحبھ شادي مسلم 



 محمد صفوان األوزاعي فروج صفوان الشرعي لصاحبھ         ·

 بعلشمیھ  - عة الجبل لصاحبھا فداء شمس الدینة دلوملحم        ·

·        Bliss House  التابعة لشركةbliss house -  بعلشمیھ 

·        Golden Snack  القلعة -حي الروضة  -لصاحبھ فرید سلیم 

 قرنایل  - فرن الشیخة لصاحبھ بدیعة االعور        ·

·        Rabih Café حمانا  -شاھین  لصاحبھ ربیع بو 

 عین السكة  -برج البراجنة  -بالل عبدو  فروج بالل الشرعي لصاحبھ        ·

 شارع الجنرال -فرن الشباك  -لصاحبھ جرجس اسعد شنیص  فرن الشرق        ·

·        Cahbeb Resto  شارع الجنرال -فرن الشباك  -لصاحبھ شیرزاد مصطفى 

 وعالّم جابر اوتوستراد السید ھادي  لصاحبیھ حسن جابر  حلویات السلطان        ·

 -غّسان جابر : مدیر(م .م.التابعة لشركة معّوض للمأكوالت التقلیدیة ش Station Restaurantمطعم المحطة         ·
 قرب الساعة  -معّوض  -) أیمن مغربي

·        Best Food Market  الساعة  -ض التجاري سوق معوّ  -) ّیمحسن كر: مدیر( -لصاحبھ أحمد اسماعیل 

 نزلة مستشفى البرج -شارع عثمان  -ملحمة العباس لصاحبیھا محمد فیاض وأسامة الصوراني         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال البترون  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ٤
 :عمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھيعلى شھادات صحیة لل

 البترون -سناك رالف لصاحبھ طوني ماروني         ·

·        kiosk stop café  البترون -لصاحبھ جھاد طنوس 

 المدفون -بیار نصرهللا  استراحة االزرق لصاحبھ        ·

·        resto route  المدفون -لصاحبھ الیاس ابي صعب 

 المدفون –استراحة الزعیم لصاحبھ شكري زریق          ·

  

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

 بنت جبیل صف الھوا -فرن الطاحونھ لصاحبھ بالل بزي         ·

 عیناتا الشارع العام -مة الغدیر لصاحبھا نجیب مروة ملح        ·

 كفردونین بئر السالسل -فرن السنیور لصاحبھ حسین الشاعر         ·

  

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

 سبلین -فرن الكعكة العصریة لصاحبھ عطا هللا حجیر         ·

 برجا -ملحمة المواوردي لصاحبھا انس الشمعة         ·

 برجا -فرن وصاج لصاحبھ عبد المزبودي         ·



 برجا -مسمكة ابو لیرة لصاحبھا احمد الزعرت         ·

 برجا -ج االقلیم لصاحبھ صائب الدقدوقي فرو        ·

 برجا -ملحمة االقلیم لصاحبھا كمال عبد المعطي          ·

 برجا -فرن الكریم لصاحبھ محمد خلف         ·

 شحیم -فروج ابو علي لصاحبھ محمود بلیط         ·

 شحیم -فرن الربیع لصاحبھ ربیع الحجار         ·

 بعقلین -ھ نزار طربیھ مطعم شاورجمي لصاحب        ·

 عین زحلتا -فرن الریان لصاحبھ ھالة قمیش         ·

 عین زحلتا -فرن الشادي لصاحبھ شادي الحمیدي         ·

 عین زحلتا -لصاحبھ وجدي كبول ) سوبر ماركت(شركة كبول التجاریة          ·

 نبع الصفا -فرن لصاحبھ سعید الصیفي         ·

 نبع الصفا -میني ماركت منتوجات الرواد لصاحبھ نبیل عزام         ·

 نبع الصفا -میني ماركت منتوجات بیتیة لصاحبھ ولید كرم        ·

 نبع الصفا -مطعم النعیم لصاحبھ فراس ابو سعدى         ·

 نبع الصفا -فرن وصاج تراثنا لصاحبھ زاھي حمیدي         ·

  

، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي بضرورة االستحصال حاصبیا  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۷
 :على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 شبعا -فرن البراء لصاحبھ قاسم نبعة         ·

 شبعا -ملحمة الربیع لصاحبھ مصطفى نبعة         ·

 شبعا -ملحمة أبو خضر لصاحبھ یوسف رحیل         ·

 شبعا -فرن محسن حمد لصاحبھ محسن حمد         ·

 شبعا -ملحمة الضیعة لصاحبھ سعید كنعان         ·

 شبعا -فرن الضیعة لصاحبھ سعید كنعان         ·

  

إنذار خطي لھا یقضي بضرورة تطبیق بعض ، تم توجیھ الھرمل  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۸
 :الشروط الصحیة المطلوبة وھي

 سوق الضیعة -فروج الممتاز لصاحبھ یوسف ھاشم         ·

 الدورة -فروج عباس غصن لصاحبھ عباس غصن         ·

  

بضرورة ، تم توجیھ إنذار خطي لھا یقضي كسروان  قضاءبعد الكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة في  -   ۹
 :االستحصال على شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي

·        SURGEL    طبرجا -ریتا درغام لصاحبھ  

 العقیبھ -یل ھال لصاحبھ عبد الرازق محمد  سناك        ·



·         wooden bakery    زوق مصبح -لصاحبھ ادوار ابو حبیب 

·        wooden bakery   زوق مكایل -لصاحبھ جورج ھندي 

·        Queen's Land Hotel    حارة صخر -لصاحبھ طوني عجیل 

·        Burger King    صربا -لصاحبھ مارك كالسي 

  

دم استیفائھ الشروط وذلك لع في بشارة الخوري لصاحبھ ھاروت داوود Harout’s  لمؤسسةتم توجیھ إنذار خطي  -  ۱۰
 .الصحیة المطلوبة

 .وذلك لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة زحلة -لفرن المدینة في المدینة الصناعیة تم توجیھ إنذار خطي   - ۱۱

الشروط الصحیة  العدم استیفائھوذلك  لملحمة سمرا لصاحبھا جوزیف سمرا في انطلیاستم توجیھ إنذار خطي  -  ۱۲
 .المطلوبة

وذلك لعدم  زحلة –لصاحبھ محمد مرعي في المدینة الصناعیة  Bakery Cookiesلفرن تم توجیھ إنذار خطي -   ۱۳
 .استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

  

 :محاضر الضبط  -   ت

لعدم تنفیذ اإلنذار  كسروان -لصاحبھ ایلي عطاہلل في حالة صخر  All Foodمستودع تم تسطیر محضر ضبط بحق  -   ۱
 .السابق

لعدم تنفیذ  كسروان -لصاحبھ ایلي عطاہلل في حالة صخر   Queen’s Land Hotelتم تسطیر محضر ضبط بحق  -   ۲
 .اإلنذار السابق

مؤسسات التالیة وذلك لعدم تنفیذ ، تم توجیھ محاضر ضبط للفي قضاء كسروانبعد الكشف على عدد من المؤسسات  -   ۳
 :االنذارات الخطیة الموجھة لھا وسابقاً وھي

 ذوق مصبح     -لصاحبھ ایلي كریمتي  Fondue  باتیسري -        

 صربا    -لصاحبھ جورج بدر  Saki Sakiمطعم  -        

   العقیبة -ھال لصاحبھ عبد الرزاق محمد  سناك یا -        

لمؤسسة یحیى دوار الشمس من بیك أب تابع  -بحجز طن من الزیت النباتي  مراقبو وزارة الصحة في قضاء صیداقام  -   ٤
وذلك بسبب عدم إستیفاء الخزان لشروط التخزین وسوء النظافة حیث أنھ مصنوع من الحدید القبل  عباس في داریا الشوف

 .بتغییر الخزان لصاحب المحل خالد سالمةیھ إنذار وقد تم تسطیر محضر ضبط بحق المؤسسة ، كما تم توج. للصدأ


