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ف���ي ج��ل��س��ة ع��اج��ل��ة ح����ول وج���ود 
املنتوجات  في  السلمونيال  جرثومة 
التي  للجمهور،  امل��س��وق��ة  الغذائية 
ع���ق���دت ف���ي جل��ن��ة ال���ع���م���ل، ال���رف���اه 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة، ق���ال رئيس  وال��ص��ح��ة 
اللجنة، عضو الكنيست ايلي االلوف 
)كلنا(: "هنالك عدد اكثر من الالزم 
من الوزارات التي تعالج الغذاء الذي 
نستهلكه، لكن ال توجد سلطة واحدة 
عام  منذ  الكاملة.  املسؤولية  تتحمل 
سلطة  اقامة  عن  يتحدثون   1982
الغذاء وهذا جزء من  وطنية ملراقبة 
اتفاقية االئتالف بني الليكود وحزب 
ذلك  م��ع  فيه.  ال��وق��وف  ويجب  كلنا 
يجب ان نضع االم��ور في نصابها، 
وزارة الصحة ردت بشكل صحيح 
اشخاص  يخضع  لم  التقارير،  على 
لتلقي العالج باستثناء ولدين اصيبا 
وزارة  وانتقد  االب���ل«.  حليب  ج��راء 
الزراعة التي استغلت اقل من %12 
ملكافحة  امل��خ��ص��ص��ة  امل��ي��زان��ي��ة  م��ن 

احلمى املالطية.
موشيه  الصحة،  وزارة  ع��ام  مدير 
ب���ار س��ي��م��ان ت���وف ق���ال: "ال ميكن 
املساومة على صحة اجلمهور ومن 
ال  اخطاء  اي  جت��اه  نتهاون  لن  االن 
تدار وال يتم التبليغ عنها كما يجب. 
ل��ن ت��أث��ر ه��وي��ة امل��ال��ك��ني وال حجم 

املصنع«.
يعارض  انه  اعلن  توف  سيمان  بار 
ل��ل��رق��اب��ة على  إق��ام��ة سلطة وط��ن��ي��ة 
لتحل  تكن  لم  الغذاء: "سلطة كهذه 
القريبني  االس��ب��وع��ني  ف���ي  اخل���ل���ل. 
اصالحات  التنفيذ  ح��ي��ز  س��ت��دخ��ل 
حتسينا  تشمل  التي  الكورنفليكس 
امنحوها  القانون.  تطبيق  اداة  في 

الوقت لتتمأسس«.
احملامية  االم����ي����ر،  م��ص��ن��ع  مم��ث��ل��ة 
اعضاء  غ��ض��ب  اث����ارت  فيشر  دف��ن��ا 
يوجد  "ال  ق���ال���ت:  ح���ني  ال��ك��ن��ي��س��ت 
لتهيئ  ضاغطة  مجموعة  ملصنعنا 

األرض امام اللجنة«.
االل�����وف: "ال  ال��ل��ج��ن��ة  ورد رئ��ي��س 
اي فرد  الينا  لم يتحدث  بنا.  متسي 
من مجموعة ضغط ولم يؤثر علينا«. 
واع�����رب ع���ن اس��ت��ه��ج��ان��ه م���ن عدم 
حضور مدير عام املصنع للجلسة، 
شركتي  م���دي���ري  وص����ول  م��ق��اب��ل 
اجللسة.  ال���ى  وش��م��ي��ر  يونيليفير 
وردت فيشر: "املدير العام مشغول 
ب��دف��ن امل���واد اخل���ام وف��ق توصيات 
وزارة الصحة«. وشددت ان تقرير 
املختبر اخلارجي اظهر ان منتوجات 
فيها  ي���وج���د  وال  س��ل��ي��م��ة  امل��ص��ن��ع 
كيف  اذا  االل���وف:  ورد  سلمونيال. 
منتوجكم؟  في  السلمونيال  وج��دت 

وردت فيشر: يجب ان نفحص.
عميرام  شمير  سلطات  ع��ام  م��دي��ر 
أفشلت  شمير  "مصانع  قال:  جاي 
رمبا عمدا باحلصول على مواد خام 
ياعيل  الكنيست  ع��ض��و  للمصنع. 
ملاذا  سألته  عتيد(  )ي��ش  ج��ورم��ان 
املنتوجات  ان  بنفسه  يكتشف  ل��م 
ال���ت���ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا حت���ت���وي على 
"جنري  بالقول:  ف��رد  السلمونيال 
فحوصات للمنتوجات التي مصدرها 
سنفحص  االن  م��ن  احل���ي���وان.  م��ن 
جميع املواد اخلام حتى وان رافقتها 

فحوصات مخبرية سليمة«.
يونيليفير،  لشركة  العامة  امل��دي��رة 
كان  "ه���ذا  ق��ال��ت:  جفريئيل  ع��ن��ات 
خطأ بشريا الستبدال الصقات بني 
خ��ل��ل وبني  ف��ي��ه  م��ن��ت��وج��ات  مسطح 

آخر سليم«. 
الدواجن  لسالمة  الرئيسي  الطبيب 
شمعون  د.  ال����زراع����ة  وزارة  ف���ي 
العشر  ال��س��ن��وات  ق��ال: "ف��ي  فريك 
االخيرة خفضنا مستوى السلمونيال 
اخل���ط���ي���رة ف���ي ال��ب��ي��ض م���ن %80 
عضو  س���ؤال  على  وردا   .%0 ال��ى 
الكنيست جورمان اوضح د. فريك 
ان املستوى احلالي يبلغ 2% وليس 
0%. وقالت جورمان: "هذا تضليل 

خطير«.

دع�����ت ش���رك���ة "م���ع���دان���ي 
م��ي��ك��ي« زب��ائ��ن��ه��ا إلع����ادة 
املدخن  السلمون  منتوج 
بوجود  ل��إش��ت��ب��اه  امل��ث��ل��ج 
يا  لليستير ا م����ة  ث����و ج����ر
الشركة  وذك�������رت  ف���ي���ه. 
حول  ي�����دور  احل���دي���ث  ان 
املنتوج املصنع بحجم 500 
التسلسلي:«  ورقمه  غرام 
 .»7290006736086
وان��������ت��������ج ف��������ي ت������اري������خ 
وتاريخ   07.07.2016
ان�������ت�������ه�������اء ص����الح����ي����ت����ه 

.03.03.2017
منتوجات  بعض  سحب 

حالوة بركة والهالل من 
االشتباه  بعد  االس����واق 

بتلوثها
 اع���ل���ن���ت ش���رك���ة رش����دي 
بعد   ، الغذائية  للصناعات 
ظ��ه��ر ال��ي��وم االرب���ع���اء عن 
منتوجات  ب��ع��ض  س��ح��ب 
ح��الوة بركة وال��ه��الل من 
االشتباه  ب��ع��د  االس������واق 

خالل عمليات الصنع .
الشركة  ال��ش��رك��ة  وق��ام��ت 
ب���ت���وج���ي���ه ن��������داء الع������ادة 
ب���ع���ض م��ن��ت��ج��ات ح����الوة 
ب���رك���ة وح��������الوة ال���ه���الل 
م��ن االس�����واق ب��ع��د اج���راء 

ورغم  مخبرية  فحوصات 
ع��������دم وج���������ود ش���ب���ه���ات 
نيال  ملو لسا ا م���ة  ث���و جل���ر
تقرر  ان��ه  اال  املنتجات  في 
س��ح��ب��ه��ا ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
وحتمل  ال��ص��ح��ة.  وزارة 
سحبها  مت  التي  املنتجات 
توايخ 20.4.17-13، 18-

 ،23.6.17-21 ،22.5.17
21.7.17-7.8.17. ودعت 
الشركة الى اعادة املنتجات 
ال��ت��ي حت��م��ل ال��ت��واي��خ هذه 
ال����ى اع���ادت���ه���ا واالت���ص���ال 
ال�������ى م�����رك�����ز اخل�����دم�����ات  

.048560135

انه مت  الصحة  قالت وزارة 
امس االول االربعاء السماح 
التي  األمير  طحينة  لشركة 
ميلكها رجل االعمال عفيف 
طنّوس بتسويق منتوجاتها 
التي مت فحصها واملصادقة 

عليها.

انه  واشارت املعلومات الى 
عينة   60 ن��ح��و  ف��ح��ص  مت 
املنتوجات  م����ن  م��خ��ت��ل��ف��ة 
املعدة للتسويق للزبائن في 
واحملالت  املصنع  م��خ��ازن 
التجارية، وتبني انها سليمة 

وغير ملوثة.

من جهة اخرى، بدأت ادارة 
اتالف  على  بالعمل  املصنع 
امل���واد  100 ط���ن م���ن  ن��ح��و 
اخلام التي تبني انها مصابة 
لم يسمح  باجلرثومة، فيما 
بعد للمصنع بتصنيع املزيد 
من املنتوجات او تسويقها.

دعاوى قضائية ضد مصنع طحينة األمير وسلطات شمير مباليني الشواقل
مكاتب "كل العرب" - الناصرة

اسرائيلية  صحفية  مصادر  أف��ادت 
أن����ه مت ت���ق���دمي ع����دد م���ن ال���دع���اوى 
القضائية ضد مصنع سلطات شمير 
وضد مصنع األمير إلنتاج الطحينة 
إلكتشاف وجود جرثومة الساملونيال 
التي  شمير  سلطات  منتوجات  ف��ي 
تستخدم موادها اخلام من منتوجات 

األمير.
هذا وبحسب الناطقة بلسان احملكمة 
ف����إن احملكمة  ف���ي ح��ي��ف��ا  امل���رك���زي���ة 
مصنع  ض�����د  دع�����وت�����ني  اس���ت���ل���م���ت 
"مصنع  وض��د  شمير"  "س��ل��ط��ات 
األمير" إلنتاج الطحينة، حيث يذكر 
قانون  بحسب  االول���ى  ال��دع��وى  أن 
األمير  مصنع  ضد  املستهلك  حماية 
وضد سلطات شمير بلغت 10 مليون 
شاقل، والدعوى الثانية ضدهما بلغت 

5 مليون شاقل.
قالت  الصحة  وزارة  أن  ويذكر  كما 
تعاملت  األم��ي��ر  طحينة  "ش��رك��ة  إن 
بإهمال وبطريقة غير مسؤولة وغير 

– وذلك  م��ق��ب��ول��ة ول��ي��س��ت م��ه��ن��ي��ة" 
استمرت  استماع  جلسة  اعقاب  في 

لساعات طويلة مع ممثلي الشركة. 
وتتهم وزارة الصحة شركة طحينة 
إذ  امل��س��ؤول  غير  "بتعاملها  األم��ي��ر 
"سلطات  شركة  سلّمت  الشركة  أن 
دون  ملوثة  خام  منتوجات  شمير" 
لم  الشركة  ممثلي  أن  كما  اعالمهم، 
يبلغوا وزارة الصحة بذلك حتى عندما 
بحسب  امل��ص��ن��ع"،  لفحص  وص��ل��وا 
بروفيسور  وق���ال  ال��ص��ح��ة.  وزارة 
ايتمار جروطو، رئيس خدمات صحة 
"إن  الصحة:  وزارة  ف��ي  اجلمهور 
مسؤولي مصنع طحينة األمير علموا 
مصنعهم  في  تلوث  وجود  بإحتمال 
24 من شهر متوز املاضي ولم  منذ 

يبلغ اجلهات املسؤولة بذلك".
مدير وصاحب  وقال عفيف طنوس 
شركة طحينة األمير في حديث ملوقع 
مسؤولية  نتحمل  "نحن  إن  العرب 
األسواق  في  حاليًا  املوجود  املنتوج 
لإستهالك  ص���ال���ح  م��ن��ت��وج  ف��ه��و 

ت��ن��اول��ه دون قلق،  ال��ن��اس  وب��ام��ك��ان 
فمنتوجاتنا ذات جودة عالية ودائما 
واملستهلكني  ال��زب��ائ��ن  م��ع  تعاملنا 
ومازال  كان  املستويات  جميع  على 
بصورة شفافة وصريحة". وأضاف 
عفيف طنوس: "إن احلديث يدور عن 
شبهات في خط تعبئة تابع ل� "سلطي 
األمير  لطحينة  تابًعا  شامير"وليس 
وما  اط��الًق��ا  لنا  عالقة  ال  عليه  وبناء 
العبرية  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ف��ي  ُينشر 

غير صحيح".
وردا على سؤالنا حول إعالن وزارة 
الصحة والذي جاء في وسائل إعالم 
علم  على  ك��ان  "املصنع  ب��أن  عبرية 
بالتلوث املوجود وبأن وزارة الصحة 
س���وف ت��ق��دم ش��ك��وى ض��د املصنع 
اجلمهور  صحة  على  خطر  لتشكيله 
وإيقاف عمل مصنع طحينة األمير" 
كما جاء في وسائل اعالم عبرية، قال 
صحيح،  غير  "ه��ذا  ط��ن��وس:  عفيف 
نعم نحن اآلن ال ميكننا أن نبيع ولكن 
ما ينشر في اإلعالم العبري مناقض 

عفيف طنوس مدير وصاحب شركة طحينة األمير - تصوير: اوري دافيدوفيتش

ممثلة االمير: "فحوصات السلمونيال كانت سليمة"
*مدير عام وزارة الصحة: لن نتسامح مع األخطاء

وزارة الصحة تسمح لشركة طحينة 
األمير بتسويق منتوجاتها بعد 

فحصها واملصادقة عليها

معداني ميكي تدعو زبائنها إلعادة 
منتوج السلمون املدخن لإلشتباه بتلوثه

وزارة  به  وستدلي  عنه  تتحدث  ملا  متاًما 
الصحة، ومن هنا أوجه نداء الى اجلمهور 
اآلن  املتواجدة  األمير  فطحينة  يقلق  ب��أال 
ب��ج��ودة عالية ونظيفة  ه��ي  األس���واق  ف��ي 

وباالمكان تناولها".
وقال عفيف طنوس: "منتوجات الشركة 
صاحلة  كلغم  و1  كلغم  ن��ص��ف  ع��ب��وات 

تنتج  األمير  طحينة  شركة  لالستهالك. 
عالية  بجودة  طحينة  منتوجات  وتسوق 
تتبعها  التي  الشركة  سياسة  وه��ذه  ج��ًدا 
وال  ص��ارم  بشكل  سنوات  منذ  وتنفذها 
تتخلى عنها. إن الشركة تتعامل بشفافية 
ال��زب��ائ��ن وامل��س��ت��ه��ل��ك ووزارة  م��ع  ت��ام��ة 

الصحة".
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