
 ۲۰۱٦-۰٤-۷سالمة الغذاء، اصدرت وزارة الصحة العامة التقریر االسبوعي لجملة سالمة الغذاء من في إطار استمرار حملة 
 :وجاء كالتالي ۲۰۱٦-۰٤-۲۱الى 

 

 :اقفاالت وتلف . أ

لحین استیفائھ الشروط الص�حیة  بعلبك بإقفال ملحمة لصاحبھا رداد صالح في قصرنباقام مراقبو وزارة الصحة في  .۱
 .المطلوبة، كما تم تلف كمیة من اللحوم الفاسدة 

وذل��ك لع��دم اس��تیفائھا الش��روط الص��حیة  ص��یدا -ملحم��ة الكوس��ى لص��احبھا محم��د الكوس��ى ف��ي الش��اكریة ت��م إقف��ال  .۲
 .المطلوبة

وذلك لع�دم اس�تیفائھ أدن�ى  صیدا -مطعم فول وسناك عبد الحكیم الحوجى ونزیھ األسمر في شارع األوقاف تم إقفال  .۳
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وت�م تس�طیر  زغرت�ا -معمل البان وأجبان أحمد الغوراني في مریاطة تم تلف كمیة من المواد المنتھیة الصالحیة في  .٤
 .محضر ضبط بحقھ

ذائی�ة المنتھی�ة لع�دم اس�تیفائھ الش�روط الص�حیة كم�ا ت�م تل�ف كمی�ة م�ن الم�واد الغ فرن ایلي مسلم في الح�دثتم إقفال  .٥
   .الصالحیة

 .لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة صور -الحطب لصاحبھ أحمد شقیف في طیردبا  فرنتم إقفال  .٦

لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة كما تم تلف كمیة من المواد الغذائی�ة زحلة  -مطعم ھوانا في تعلبایا تم إقفال  .۷
 .المنتھیة الصالحیة

، كما تم تل�ف كمی�ات م�ن الم�واد الغذائی�ة الفاس�دة  الضاحیة الجنوبیة -ستھالكیة األمیر في تحویطة الغدیر إتم إقفال  .۸
 .لدیھ 

لع��دم اس��تیفائھا الش��روط الص��حیة والفنی��ة  بن��ت جبی��ل -مزرع��ة لص��احبتھا س��ناء عب��دو اص��النة ف��ي كف��را ت��م إقف��ال  .۹
 .ومجاورتھا للسكن

 .لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة المتن -ي عازار في المطیلب لصاحبھ فاد Fadi’s Bakeryفرن تم إقفال  .۱۰

لع��دم اس��تیفائھ الش��روط الص��حیة  ص��یدا –ف��ي تعمی��ر ع��ین الحل��وة  La Gondola Pizza and Pastaت��م إقف��ال  .۱۱
 .المطلوبة

س�تیفائھ ع�ن العم�ل وذل�ك لع�دم ا ماركت نق�وال الغص�یني لص�احبھ ف�ایز الغص�یني ف�ي س�فیلة بعب�دات مینيتم توقیف  .۱۲
 .ألدنى الشروط الصحیة المطلوبة

تبین أنھ غیر مستوفي ألدنى الشروط الصحیة المطلوبة وعلیھ تم   النبطیة - معمل صفا لصنع الكیكبعد الكشف على  .۱۳
 .إقفال المعمل بالشمع األحمر وتم تحریر محضر ضابط بحقھ

وذل�ك لع�دم اس�تیفائھ ألدن�ى  ط�رابلس -القب�ة محل الب�ان وأجب�ان خی�رهللا لص�احبھ محم�د باس�م خی�رهللا ف�ي تم إقفال  .۱٤
 .الشروط الصحیة المطلوبة

وذل�ك لع�دم اس�تیفائھ الش�روط الص�حیة   الم�تن -فرن األرز لص�احبتھ ن�دى قب�اني ف�ي الدكوان�ة تم توقیف عن العمل  .۱٥
 .المطلوبة

  

 انذارات خطیة  -ب

، ت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي ل�ھ یقض�ي  بن�ت جبی�ل -فرن حجازي لصاحبھ خضر حجازي في ح�ریص بعد الكشف على  .۱
 .بضرورة االستحصال على الشھادات الصحیة ، التقدم بطلب ترخیص وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة

تم توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بضرورة صور  -حلویات غرمتي وقبالوي في الكورنیش البحري بعد الكشف على  .۲
 .تجدید الشھادات الصحیة للعمال 

، ت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بض�رورة االستحص�ال عل�ى  بی�روت على ع�دد م�ن المؤسس�ات ف�ي بعد الكشف .۳
 :شھادات صحیة للعمال وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي 



 شارع الصیداني -الحمرا   -اللقمة الطیبة جوزیف صھیون  محل لبیع االلبان واالجبان •

   شارع نعمت یافت -الحمرا  - باروون كافیھ لصاحبھ یغیا یغیازاریان  •

 شارع الصیداني -الحمرا  - سوبرماركت الفاكھاني لصاحبھ نبیل یوسف الفاكھاني  •

• Bliss Market  شارع غندي -الحمرا  - لصاحبھ رشید بلھوان 

 شارع الصیداني -الحمرا  - سناك ومعجنات الحمرا لصاحبھ یوسف مطاوع  •

 Ella – Bliss  لشركة ۸۸مطعم  •

 Bliss  - لصاحبھ علي خواجة Fdسناك  •

  Bliss -لصاحبھ محمود المنیر Bliss D’orسناك وسوبر ماركت  •

 قریطم شارع بعلبك -معجنات وسناك طبوش لصاحبھ محمد مطاوع  •

• Ocean Food  قریطم شارع بعلبك -لصاحبھ مازن تنیر 

• Pizza Hiba and Nour قریطم شارع بعلبك -لصاحبھ عبد الناصر قاسم 

• La Fitness Diner  قریطم –لصاحبھ سامر مكحل 

• Ci Gusta   الحمرا شارع جاندارك -لصاحبھ عصام شھاب الدین 

• Maison du la gaufre  لصاحبھ محمد أبو مصلح– Bliss 

• Le Sam  لصاحبھ فواز العبد– Bliss 

 ساحة أبو شاكر -طریق الجدیدة  -فرن بدر الفرخ  •

• The Hotdog Factory  ا شارع جانداركالحمر -لصاحبھ ریان شراي 

 فردان –خالد وھبة باباي لصاحبھ  •

 الروشة –سمیر زورا مطعم خان بغداد لصاحبھ   •

 الروشة  –لصاحبھ ویلیام شحیمي   Jaw Caféمطعم  •

 الروشة -سعد الدسن الرفاعي محل بوظة سعد لصاحبھ  •

  الروشة –لصاحبھ سمیر حمزة   Bella Napoliمطعم  •

وت�م عمش�یت  –مطع�م المیس�ى لص�احبھ م�ارون رومی�و الحای�ك بالكش�ف عل�ى جبی�ل قض�اء قام مراقبو وزارة الصحة ف�ي  -٤
 توجیھ إنذار خطي لھ یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال 

 

 غادیر –ملحمة ومیني ماركت فینیسا لصاحبھ سرجون غریب بالكشف على كسروان قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -٥
 .وتم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بوجوب تطبیق بعض الشروط الصحیة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال 

بالكشف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات الغذائی�ة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بعبدا قضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  -6 
 :ادات صحیة للعمال وھيبوجوب تطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على شھ

    الحدث -میني ماركت عازار  •

     الحدث -میني ماركت الصوري لصاحبھ بول الصوري  •

     الحدث -محل إنتاج ضیعتنا لصاحبھ حمید سعد  •

     الحدث -سناك ھویللو لصاحبھ أنطوان كامل  •

 لصاحبھ زھیر فارس King Quick Mealمطعم  •



 شارع الخندق-الحدث -میني ماركت الصوري لصاحبھ بول الصوري  •

 شارع الخندق-الحدث -محل انتاج ضیعتنا لصاحبھ حمید سعد  •

• King Quick Meal   شارع الخندق-الحدث -لصاحبھ زھیر فارس 

 طلعة شالال-الحدث -ھویللو لصاحبھ انطوان كامل  •

 فالوغا -ملحمة ابو ركان لصاحبھ ركان احمد العلي  •

 فالوغا –شي منقوشة لصاحبھ جوسلین الخوري  •

 كفرسلوان –محل خالد حاطوم  •

 كفرسلوان –محل زاھر المغربي  •

 كفرسلوان –محل الشیخ ھادي المغربي  •

 كفرسلوان –محل ربیع المغربي  •

 كفرسلوان –محل وائل مرابص  •

 الحدث –لصاحبھ غابي حدشیتي  Mr.Freshمیني ماركت و فرن  •

 الحدت شارع المحطة -لصاحبھ عید خلیل  Palais Royalمعمل حلویات  •

 الحدت شارع المحطة -سناك ابو عسلي لصاحبیھ جان وجورج ابو عسلي  •

 الشبانیة -مستودع ابراھیم ابو الحسن  •

 الشبانیة –رعد ماركت لصاحبتھ امال سركیس رعد  •

 الخلوات حي الروضة -باتیسري ھیفا لصاحبھ عصام العریضي  •

 الخلوات -یل الخطیب باتیسري نبیل لصاحبھ نب •

 قرنایل -معمل فرن الصنوبر لصاحبھ ماھر ھالل  •

 الحدث -ملحمة مار جرجس لصاحبھا جورج وھبي  •

 الحدث –سناك و مطعم اھل الكرم لصاحبھ عاطف عواضة  •

 طریق بعبدا\الحدث  -فرن بانفینو لصاحبتھ جورجت شلھوب  •

 الحدث -صاج ریتا لصاحبھ علي الھبیط  •

 الحدث -لقمة ایوب لصاحبھ ایوب حسروتي  فرن وسناك و ملحمة •

، تم توجیھ إنذار خطي لھم یقضي بضرورة االستحصال  قضاء حاصبیابعد الكشف على عدد من المؤسسات في  -۷ •
 :وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھي التقدم بطلب ترخیص على شھادات صحیة للعمال، 

     حي السوق -ملحمة شریف أبو ترابي  •

     عین قنیا -ملحمة حسن حدیفة  •

 شویا –ملحمة غسان أبو سیف  •

 میمس -ملحمة التوفیق لصاحبھ توفیق المداح  •

بعد الكشف عل�ى ع�دد م�ن المؤسس�ات ف�ي قض�اء النبطی�ة ، ت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م یقض�ي بض�رورة االستحص�ال عل�ى  
 : شھادات صحیة للعمال وتطبیق بعض الشروط الصحیة المطلوبة وھي

    زفتا -رن أبو عرب ف •

    كفررمان -ملحمة الكمال   •



، تم توجیھ إنذار خطي لھم یقض�ي بض�رورة االستحص�ال عل�ى قضاء صیدابعد الكشف على عدد من المؤسسات في  .۱
 :وتطبیق جمیع الشروط الصحیة المطلوبة وھي  التقدم بطلب ترخیص شھادات صحیة للعمال،

     )یوجد شھادات صحیة ( الشاكریة -فرن ومعجنات ندى أبو غصیني  •

    )یوجد شھادات صحیة(ساحة النجمة  -صافي لصاحبھ مصطفى ینطة  ۲۰۰۰شاورمة   •

    ساحة النجمة -میني ماركت ھبر  •

 الشاكریة –فرن معتوق لصاحبھ عثمان معتوق  •

ل عل�ى ، تم توجیھ إنذار خطي لھم یقض�ي بض�رورة االستحص�اعكارقضاء بعد الكشف على عدد من المؤسسات في  .۱
 :شھادات صحیة للعمال، وھي

 خریبة الجندي -نضال البعریني لصاحبھ   أفران البیادر •

 حلبا –جالل السحمراني لصاحبھ مطعم الدفواء  •

 حلبا -جالل علماویة لصاحبھ حلویات علماویة  •

 خریبة الجندي -ولید الیاسین لصاحبھ  كافیتریا ومعجنات آدم •

 خریبة الجندي -  غسان غزاللصاحبھا  ملحمة الباشا •

 خریبة الجندي -ذكریا الرفاعي لصاحبھا  ملحمة ومطعم الرفاعي •

 خریبة الجندي -حسین القرحاني لصاحبھ  معجنات القرحاني •

 خریبة الجندي -صالح حماد لصاحبھا  ملحمة ومطعم الحماد •

 حلبا -مھند العثمان لصاحبھا  محمصة العثمان •

 كویخات -مصطفى سقر لصاحبھ  فروج سقر •

 كویخات  -محمد الحكیم لصاحبھ  رات الحلبيبھا •

 كویخات -محمود الحایك لصاحبھ  صاج ضیعتنا •

 كویخات -مصطفى مصطفى لصاحبھا  ملحمة علي القرحاني •

 كویخات  -احمد مطر لصاحبھ  فروج وسناك مطر •

 بزبینا -شادي محمد المراد لصاحبھا ملحمة عبالي  •

 عین یعقوب -ي یعقوب احمد محمد شوقلصاحبھ  محالت الھنا التجاریة •

 الوطى -عین یعقوب -ھیام خالد خضرا لصاحبتھ  معجنات الوطى على الصاج •

 عین یعقوب -غازي محمد لصاحبھ  مطعم ومناقیش غازي •

 عین یعقوب - ملحمة خالد الحج •

 البرج -محمد حمادة لصاحبھ دجاج حمادة  •

 البرج -علي صالح السحمراني لصاحبھا  ملحمة صالح •

 البرج -عدنان خلیل صاحبھ ل فروج الساحة •

 البرج –حسن خضر لصاحبھ  مطعم الجوھرة •

 البرج -نجاح رشید قھوجي لصاحبھ  فرن نجاح •

 البرج -نزیھ العلي لصاحبھا  محمصة البرج •

 الشقدوف –عصام العلي لصاحبھا ملحمة الندى  •

 الشقدوف –علي خضر لصاحبھ مطعم اإلنعام  •



بالكشف على عدد من المؤسسات الغذائیة وت�م توجی�ھ إن�ذار خط�ي لھ�م  طرابلسقضاء قام مراقبو وزارة الصحة في  .۱
 :یقضي بوجوب تطبیق جمیع الشروط الصحیة واالستحصال على شھادات صحیة للعمال وھي

 شارع سوریا -التبانة  -سامر مرعبي معجنات سرور لصاحبھ  •

 ساحة األسمر  -التبانة  -ریاض رفاعي قصر اللحوم لصاحبھا ملحمة  •

 ساحة األسمر -التبانة  -محمد شاكر ي األفراح لصاحبھ باتیسر •

 التبانة -محمد العثماني حلویات القناعة لصاحبھ  •

 شارع حربا -التبانة  -جھاد حمداش ملحمة حمداش لصاحبھا  •

 التبانة -أحمد شندر أفران جمیل لصاحبھ  •

 التبانة –محمود بریحي سناك و مشاوي الیوسف لصاحبھ  •

 التبانة –ناصر محیي الدین لبابیدي لصاحبھ  لبابیديمحل بیع دبس  •

 التبانة –محمد قلعجیة معمل قلعجیة للحالوة و الطحینة لصاحبھ  •

 التبانة -علي رفاعي ملحمة زھرة طرابلس لصاحبھا  •

      
 

 :ت محاضر الضبط

، تم تسطیر محضر ضبط بحق�ھ وذل�ك  طرابلس -ملحمة الرحمة لصاحبھا محمد حسن في التبانة بعد الكشف على  .۱
 .لعدم استیفائھ الشروط الصحیة المطلوبة

 :تسویة وضع.ث

تب�ین أن�ھ ق�د ق�ام بتنفی�ذ االن�ذار الخط�ي الموج�ة ل�ھ س�ابقاً وأص�بح  راش�یا -فرن عاطف ن�اجي بعد إعادة الكشف على  .۱
 .مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

تب�ین أن�ھ ق�د ق�ام بتنفی�ذ االن�ذار  راش�یا -بي لصاحبھ مزید حم�ص مطعم وسناك الخروف الذھبعد إعادة الكشف على  .۲
 .الخطي الموجة لھ سابقاً وأصبح مستوفي للشروط الصحیة المطلوبة

 


