
أدري  الهولنديتان  المتضامنتان  درجــت 
الشعب  مع  تضامنهما  اعتبار  على  وميكا، 
الفلسطيني هو شراكة في المسؤولية وتقاسمها 
من  والمتضامنين  المتضامنات  ودرجــت 
إسبانيا )مانويل وكريستينا وماريا وأوغستو 
نتضامن  نحن  يرددون  ورفيقاته(  ورفاقهم 
معكم وحين نتضامن نشعر بالقوة والعزيمة. 
ودرج المتضامنون والمتضامنات من جنوب 
ومعهم  وميجور  وإبراهيم  )ماشا  أفريقيا 
الكثيرون( يرددون نحن معكم ألننا عشنا نظام 
الفصل العنصري حليف الصهيونية ودولتها، 
في  االستيطانية  االستعمارية  والصهيونية 
فلسطين هي أسوأ من األبارتهايد، ويرددون 
حريتنا  »تكتمل  مانديال؛  نيلسون  ردده  ما 

حين تتحرر فلسطين«. 
يتضامنون  األرض  بقاع  كل  في  الماليين 
وفيتنام  الهند  مــن  وشعبها  فلسطين  مــع 
والصين حتى غربي أوروبا ومن البرازيل 
واألرجنيتن وتشيلي وفنزويال مرورا بكوبا 
المتحدة وكندا وأستراليا. بل  الواليات  حتى 
أن خارطة التضامن مع فلسطين وشعبها هي 

خارطة العالم بأسره.
نحن الفلسطينيين مطالبين ومطالبات بدورنا 
الغبن  العالم وضحايا  مع شعوب  بالتضامن 
والقمع  والعنصرية  والحروب  واالستعمار 
من  يناضلون  الذين  والــمــرض  والــجــوع 
مطالبين  الفلسطينيين  نحن  حقوقهم.  أجل 

الهم  نــتــقــاســم  ــأن  بـ
العدالة  مسائل  في 
اإلنسانية  والكرامة 
شأن  فلنا  العالم،  في 
والمخاطر  بالبيئة 
ولنا  تتهددها  التي 
ــع  ــوزي شـــأن فـــي ت
الكورونا  تطعيمات 

على شعوبها  وباألساس  النامية  الدول  على 
التي ال تزال تدفع أثمان االستعمار وموروثه 
مطالبين  الفلسطينيين  نحن  لروحها.  القاتل 
والتحرر  بالعودة  شعبنا  بحقوق  نتمسك  بأن 
وتقرير المصير، ألنه إذا لم نعيد النظر في 
أدائنا سنخسر التضامن لكن باألساس سوف 
نخسر أنفسنا وحقوقنا. فالحق ال يأتي إلينا بل 

نحققه بقدر ما نناضل من أجله.
العربي  مع شعبنا  الثقة  نرمم  أن  األوان  آن 
الشعوب  هذه  ألن  العربي،  الوطن  كل  في 
تخضع  فال  بفلسطين،  وتتمسك  تمسكت 
الحكام.  أتباعه  لتبعية  وال  التطبيع  لقوانين 

على  واالســتــحــقــاق 
كما  الشعوب  ــذه  ه
على  ــاق  ــحــق االســت
هو  فلسطيني  شعب 
أن نعيد بناء اإلنسان 
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العربي الحر في مجتمع حر ومتحرر داخليا 
الحرية.  طريق  نواصل  أن  نستطيع  كي 
التضامن العالمي ال يتم في بيئة مريحة بل 
عدائية  عدوانية  استعمارية  حملة  تواجهه 
اجتماعي  تواصل  ومنصات  أنظمة  من 
فإننا  الــعــام،  ــرأي  ال صناعة  ومنظومات 
النضال  لوصم  لمسعى  التصدي  خضم  في 
ولوصم  باإلرهاب  الفلسطيني  التحرري 
ال-سامية،  بأنه  الفلسطيني  الحق  مساندة 

العمل  ــم  ــجــري ــت ول
والنضال  الوطني 
الـــتـــحـــرري، إنــنــا 
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إلى  المحتل  المستعمر  يسعى  وضع  بصدد 
انتزاع صفة الضحية والظهور كما لو كان 
ضحية ضحاياه. يوم التضامن هو تأكيد أن 
الكفاحي  وبالطريق  شعبنا  بحقوق  التمسك 
هما المسار الوحيد الذي يعزز أثر التضامن 
هذا  دون  ومن  ممكنا،  الحق  إحقاق  ويجعل 
وصدقّيتها. قضيتنا  نفقد  األخالقي  األساس 
إن شعبنا بتاريخه الحافل ونضاله التحرري 
إنه  المستحيل،  صنع  على  قادر  وصموده 
والحرية  النفق  شعب  الجّبارين«  »شعب 

والكرامة. فلنجدد العهد ونواصل.
زمتنا ال تكمن في أننا لم نُعد نحمل أيديولوجيا 
أو أحالًما كبرى، بل في أننا ما زلنا نحمل 
المفاهيم الخاطئة والجزئية ذاتها )وليس القيم 
السابق  في  عنا  حجبت  التي  بالضرورة(، 
الواقع الحقيقّي، وال تزال. ومستوى الوعي 
السياسّي ُيقاس بمدى فهم واستيعاب وتطوير 

المفاهيم المتعّلقة، وليس العكس.

خارطة التضامن مع فلسطني 
هي خارطة العامل فلنحفظها

نداء
عالن بخصوص إنشاء قاعدة بيانات لذوي التخصصات

 للقيام باألعمال لصالح المعدات و\او المشاريع  
التي تتم عن طريق الشركة،  لموردي المعدات/ المواد و/او
 الخدمت للشركةو/او لمحطات معالجة المياه، مستشارين،

 مخططين، مساحين، مديري مشاريع
للمشاريع التي ُتدار من قبل الشركة

ألجل انشاء قاعدة بيانات لذوي التخصصات، شركة المياه والصرف الصحي بالجي شارون - مؤسسة بلدية 
كفار سابا والمجلس المحلي كوخاف يئير - تسور يجال تتوجه بذلك لذوي التخصصات المفصلة في مايلي، 
والمهتمين بالتسجيل في سجل المزودين التابع للشركة ألجل تنفيذ األعمال للمعدات و\او المشاريع التي تتم 
تنقية الصرف  لمنشأة  للشركة و\او  الخدمات  المواد و\او   \ بالمعدات  التزويد  الشركة و\او  ادارتها من قبل 

الصحي كفار سابا هود هشرون.
office@palgey-sharon.co.il على المهتمين بذلك ارسال بياناتهم على االيميل

اسم المزود، مجال الخدمة، بيانات اتصال كاملة، تصاريح قانونية، شهادة شركة، تصريح ادارة دفاتر حساب، 
شهادة براءة ذمة ضريبية، مصرحين بالتوقيع، اقرارات وجود تأمينات 

* مساحين                                               * مستشارين ومتخصصين            *   مقاولي مواسير
* مخططين في مجال المياه والصرف الصحي      * بنى تحتية وإجراء                   *   مقاولي تنفيذ   
* مراقبي تنفيذ أعمال                                  * نظم إنذار                            *   مقاولي مواسي

* في مجال البنى التحتية وخاصة الصرف الصحي   * معدات مكتبية                             *   خدمات مختبرات                   
* كهربائيين واعمال ضغط منخفض                   * معدات مختبرات                     *   قطع لضط الهواء
* كهربائيين واعمال ضغط مرتفع                    *  شفط مجاري                        *  صيانة مصاعد

* كهربائيين لمحطات الضخ                          *  معدات الكترونية والياف            *  مولدات 
* تصليح مضخاط وشفاطات                          *  اعمال مواسير ولحام               *  سوالر ووقود

* مزودي مواد وأدوات عمل                                *   خدمات مكييفات                         *   تجهيزات الكترونية
*  أجهزة مختبرات                                    *  نظافة                                *  اقسام مواسير

يحق للشركة فحص االوراق والوثائق المقدمة والحصول على استشارات من جهات مختلفة بحسب ما يراه 
مناسبا. وكذلك يحق للشركة )ولكن ليست ملزمة( ان يطلب من المزودين وثائق و\او مستندات أخرى، و\
او توضيحات أخرى و\او حتى تستوفي المعلومات كاملة - وحتى بعد استالم الوثائق، يمكن اختبار مقدمي 
العرض واستيفائه لمطالب الشركة واستيفائه للمعايير المعمول بها في الشركة، والذي ال يقدم الوثائق الالزمة 

سيعتبر رافض لذلك ويحق للشركة عدم تسجيله.
نوضح ان التسجيل في قاعدة البيانات ال يشكل تعاقد بأية صورة كانت، وهذا التسجيل ال يعتبر تعهد مستقبلي 
بأية حال، وكذلك التعاقد مع أية مقدم عرض سيكون وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبحسب االتفاق الموقع 

مع مقدم العرض، وبناء على تلقي عرض

مطلوب/بة لشركة بلدية في منطقة الشمال
رئيس/ة ادارة مشاريع واتفاقيات تعاقد

وظيفة رقم 2002
وصف الوظيفة:

*  ادارة مشاريع جديدة بحجم )انشاء مبنى عام، بنى تحتية وما يشابه ذلك(.
*  ادارة المشاريع بكل مكوناتها: البحث عن المستشارين والمخططين، التصاريح، االشراف المباشر على مرحلة التنفيذ  واالشراف على 

    مراقبي التنفيذ، المتابعة الحثيثة للمشروع ويشمل ايضا العمل الميداني.
*  ادارة ورقابة الميزانية، والعمل مع المستشارين والمختصين، واالشراف على الجداول الزمنية، العمل مع المستشارين القانونيين وتحضير 

   االتفاقيات مع المستشارين والمزودين.
*  العمل مع الوزارت والهيئات  العامة )وزارة الداخلية، سلطة المياه، المواصالت، وزارة التعليم وما الى ذلك(.

*  ادارة وقيادة المناقصات العلنية والعمل مع لجان المشتريات، التعاقدات والمناقصات.
*  المبادرة وتطوير مشاريع اضافية - بحسب ما يطلب.

متطلبات الوظيفة:
*  خبرة بدرجة نائب مدير عام/ مدير عام في منظمات ذات انتشار قطري - ميزة.

*  الخبرة في العمل مع السلطات ومعرفة قوانين االدارة العامة - ميزة.
*  لقب اكاديمي - الزامي.

*  مهندس/ة مدني، بنى تحتية، بناء، ميكانيكا - ميزة.
.office - التحكم الكامل في برامج  *

*  الجاهزية الدائمة.
االتعاب ستدفع للمستشار بصفته مستقل )فري النسر( بناء على حجم ساعات العمل وتفاصيل عمل الساعات 

التي تم تنفيذها بشكل فعلي وذلك بتقديم فاتورة ضريبية بشروط دفع 30+.
يمكن ارسال السيرة الذاتية الى keren@bec.co.il, حتى يوم االحد 12.12.2021

هاتف لالستفسار 6109028-04 الرجاء كتابة رقم الوظيفة 2002
الوظيفة مخصصة للرجال والنساء على حد سواء. ومناسب لذوي االحتياجات الخاصة

בבית המשפט המחוזי בנצרת                       חדל״ת  48266-03-20
בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

הודעה על כינוס אסיפות נושים
בעניין: מע קבלנים בבניה בע"מ - ח.פ. 514088426 (בהקפאת הליכים)  ״החברה״
עלי מחאמיד - ת״ז 023304652 (בהקפאת הליכים)         ״בעל המניות״ ובעניין: 

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כבוד השופט ערפאת טאהא) 
מיום 28.11.2021, מתכבד הנאמן להודיע על כינוס אסיפות נושים אשר על סדר 
יומן אישור והצבעה על תכנית לשיקום כלכלי לחברה שגובשה על ידי הנאמן 
כלכלי,  וישקום  פירעון  חדלות  לחוק  ב'  לחלק  ז'  לפרק  ג'  לסימן  בהתאם 

התש"ח - 2018.
אל-פחם  באום  החברה  במשרדי   20.12.2021 ביום  תתקיימנה  הנושים  אסיפות 

(שכונת עין אברהים) (טלפון בחברה: 04-6316211).
אסיפת נושים מובטחים בשעבוד קבוע (ספציפי) תתקיים בשעה 12:00; אסיפת 
נושים בדין קדימה תתקיים בשעה 13:00; אסיפת נושים מובטחים בשעבוד צף 

תתקיים בשעה 14:00; אסיפת נושים רגילים תתקיים בשעה 15:00.
נושה שהגיש תביעת חוב יוכל לעיין, בתיאום מראש, בתכנית לשיקום כלכלי 

לחברה.
וטופס  לחברה  כלכלי  לשיקום  לתכנית  התנגדות  הסכמה/  טופס  לקבל  ניתן 
הדוא"ל:  בכתובת  הנאמן  במשרדי  באסיפה  ייצוג  לצורך  כוח  ייפוי 

. younis@awad.co.il
נושה שלא יוכל להשתתף באסיפה יהיה ראשי להגיש טופס הסכמה/ התנגדות 

לתכנית לשיקום כלכלי לחברה עד ליום 20.12.2021 בשעה 17:00 .
עו״ד תחסין עוואד - הנאמן

טלפון: 04-9563575; פקס: 04-9564545 

المحكمة المركزية في الناصرة                                    افالس 48266-03-20
امام حضرة القاضي عرفات طه

اعالن عن عقد اجتماع مدينين
بخصوص: م ع للمقاولين والبناء م.ض - رقم 514088426 )بتجميد اجراءات( “الشركة”
بخصوص: علي محاميد - هوية رقم 023304652 )بتجميد اجراءات( “مالك االسهم”
من  اعتباًرا  طــه(.  عرفات  القاضي  )معالي  المركزية  الناصرة  محكمة  قــرار  على  بناًء 
28.11.2021 ، يتشرف القيم باإلعالن عن عقد اجتماعات الدائنين قيد الطلب اعتماد دفتر 
اليوميات والتصويت على خطة إعادة تأهيل اقتصادي لشركة يصاغها الوصي وفًقا للمادة ج 
من الفصل السابع من الباب ب من قانون اإلعسار وإعادة التأهيل االقتصادي، - 2018.
وتعقد اجتماعات الدائنين بتاريخ 20.12.2021  في مكاتب الشركة بأم - الفحم

)حي عين ابراهيم( )هاتف الشركة: 04-6316211(
المجسم  ؛   12:00 الساعة  في  )محدد(  ثابت  امتياز  في  المضمونين  للدائنين  اجتماع  سيعقد 
يعقد الدائنون في كديما في الساعة الواحدة بعد الظهر ؛ اجتماع للدائنين بضمانة امتياز عائم 
. سيعقد في الساعة 2 بعد الظهر ؛ وسيعقد اجتماع عادي للدائنين الساعة الثالثة بعد الظهر. 
بترتيب  التأهيل االقتصادي  إعادة  بالديون من مراجعة خطة  قدم مطالبة  الذي  الدائن  سيتمكن 

مسبق في المجتمع.
يمكنك الحصول على نموذج موافقة / اعتراض على خطة إعادة التأهيل االقتصادي للشركة 
واستمارة التوكيل الرسمي للتمثيل في االجتماع بمكاتب الوصي على عنوان البريد اإللكتروني:

.Younis@awad.co.il
سُيطلب من الدائن غير القادر على حضور االجتماع تقديم نموذج موافقة / اعتراض  لبرنامج 

التأهيل االقتصادي للشركة حتى 20.12.2021 الساعة 17:00.
المحامي تحسين عواد - الوصي

هاتف: 9563575-04 فاكس: 04-9564545

المجلس المحلي البطوف 
تعديل مناقصة علنية إلختيار

مستشار/ة قضائي خارجي/ية
للمجلس المحلي البطوف

المجلس المحلي البطوف يعلن عن تعديل شروط مناقصة اختيار مستشار قضائي خارجي 
والذي نشر من جهته.

المناقصة تتناول جوهر الخدمات وكذلك للبدل المالي الشهري الذي سيدفعه المجلس. ويمكن 
الحصول على نسخة من المناقصة لدى سكرتير المجلس، السيد عبد القادر خطيب.

الموعد االخير لتقديم العروض تأجل لتاريخ 5.12.2021 الساعة 14:00.
مع فائق االحترام،
عاهد رحال، رئيس المجلس

مناقصة علنية رقم 2021/26
لتنفيذ اعمال بحرية، تجوال بحري واعمال مرفقة

نتيفي هجاز هتفعي ليسرائيل م.ض )“الشركة”(، تنشر بذلك مناقصة علنية لتنفيذ اعمال بحرية، تجوال بحري واعمال اضافية. من خالل تعاقد 
لمدة 24 شهر ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

الشروط المسبقة
1.  منفرد مشتغل مرخص او شركة )شركة او شراكة( مسجل حسب االصول في اسرائيل.

2.  مقدم العرض لديه خبرة خمس سنوات )5( على االقل، تراكميا او بالتتابع، بين السنوات 2011 - 2021 بتنفيذ االعمال البحرية*.
3.  مقدم العرض نفذ خالل السنوات الخمس التي سبقت الموعد االخير لتقديم العروض للمناقصة، عملين بحريين* على االقل، بقيمة مالية 

     ال تقل عن 250،000 شيكل )غير شامل القيمة المضافة( على االقل لكل عمل.
4.  مقدم العرض لديه عائد مالي ال يقل عن 4،000،000 شيكل )غير شامل القيمة المضافة( خالل السنوات 2018، 2019 و- 2020.

5.  مقدم العرض يشغل مدير مشروع لديه خبرة، ال تقل عن خمس سنوات )5( في مجال ادارة مشاريع األعمال البحرية*.
     مقدم العرض نفذ على االقل ثالث اعمال بحرية* بقيمة مالية ال تقل عن 150،000 )غير شامل القيمة المضافة( على االقل، خالل 

     السنوات الخمس االخيرة التي سبقت موعد تقديم العروض.
6.  مقدم العرض يشغل طاقمين )2( من الطواقم )وفي كل طاقم “سكايفر” لديه رخصة بحار 40، على االقل، ومساعد بحار( والذين سيقدمون
     الخدمات لصالح الشركة. وكل واحد منهم لديه خبرة ال تقل عن ثالث سنوات )3( سنوات، على االقل خالل السنوات 2015 - 2021،

     بتشغيل المركبات البحرية، لتنفيذ الخدمات لصالح التجوال البحري.
7.  مقدم العرض يشغل بنفسه، او لديه عقد مع مقاول ثانوي ويشغل ما ال يقل عن )4( غواصين، لديهم تراخيص غوص سارية مناسبة للغوص
     من 10 متر حتى 50 متر، ولديهم خبرة لمدة خمس سنوات )5( سنوات على االقل خالل السنوات 2010 - 2021 في الغوص العملي.

     المصطلح *” العمل البحري” و - **” الخوص العملي” معرفة في وثائق المناقصة.
)Dive Support Vessel( ،8.  مقدم العرض لديه معدات كما هو مفصل في وثائق المناقصة، ومن ضمن ذلك مركبة بحرية داعمة للغوص

     مع منظومة تحديد موقع عليا )المتطلبات االضافية للمركبات البحرية تم تبيان مواصفاتها االضافية في وثائق المناقصة(.
9.  مقدم العرض لديه جهازRemote Operated Vehicle( ROV (، المناسب لكتاب الكميات في وثائق المناقصة.

معلومات عامة
* يمكن مشاهدة وثائق المناقصة على موقع االنترنت وعنوانه: www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات”.
* يمكن الحصول على الوثائق للتقديم فيdaniel@ingl.co.il وذلك للحصول على وثائق المناقصة الكاملة

* تلقي اإلستيضاحات بواسطة البريد االكتروني daniel@ingl.co.il حتى تاريخ 13.12.2021 الساعة 16:00. 
* على مقدمي العروض  تقديم عروضهم بالتقديم اليدوي في مكاتب الشركة، كتابيا فقط، وذلك حتى تاريخ 3.1.2022 الساعة 16:00.
* ألجل ازالة اي شك، نوضح بذلك الشروط المسبقة موضحة اكثر في وثائق المناقصة وان ما ذكر في هذا االعالن هو ملخص فقط والصيغة 

الملزمة هي وثائق المناقصة.

איאם אל ערב / 8311569 / 

הודעה לציבור לקוחותינו
מפעל ברייט איט פסטלונה בע"מ קורא להחזרת המוצרים בעקבות המצאות אלרגן חלב שאינו מסומן במידע על 

האלרגנים בתווית המוצרים. בבדיקה שנערכה על ידי שרות המזון לשכת הבריאות מחוז חיפה נמצא כי:
רכיבים המכילים חלב לא צוינו ברשימת הרכיבים ואלרגן חלב לא צוין במידע על אלרגנים שעל תוויות   .1

המוצרים הבאים:
מכל תאריכי התפוגה עד וכולל "תאריך תכולהמותגשם המוצר

אחרון לשימוש"/"עדיף להשתמש לפני"
מכל תאריכי 

היצור עד וכולל
ברקוד

קנלוני גבינה 
2.503/11/2203/11/217290016446128 ק"גפסטלונהותרד

רביולי תרד 
36003/11/2203/11/217290016446319 גר'פסטלונהריקוטה

אלרגן חלב הקיים ברכיבי המוצרים הבאים לא צוין במידע על אלרגנים שעל התוית:  .2
מכל תאריכי התפוגה עד וכולל "תאריך תכולהמותגשם המוצר

אחרון לשימוש"/"עדיף להשתמש לפני"
מכל תאריכי 

היצור עד וכולל
ברקוד

רביולי פטריות 
40002/11/2202/11/217290016446104 גר'חוות נעמיוריקוטה

רביולי ריקוטה 
40009/11/2209/11/217290016446050 גר'חוות נעמיפרמזן

ניוקי סלק 
40026/10/2226/10/217290016446234 גר'חוות נעמיבמילוי גבינה
ניוקי סלק 

36026/10/2226/10/217290016446234 גר'פסטלונהבמילוי גבינה
קנלוני ריקוטה 

2.511/08/2211/08/217290016446401 ק"גפסטלונהפטריות
ניוקי 

2.509/11/2209/11/217290016446227 ק"גפסטלונהבמילוי גבינה
טורטליני במילוי 
201/11/2201/11/217290016446210 ק"גפסטלונהריקוטה פטריות

צרכנים בעלי אלרגיה 
לחלב ואלרגנים הנוספים 

המופיעים בתווית המוצרים 
מתבקשים שלא לצרוך אותם.

בתיאום עם שירות המזון 
במשרד הבריאות 

מפעל ברייט איט פסטלונה 
בע"מ אוסף את המוצרים 

מדרכי השיווק.

לפניות טל: 04-8403254 
shlomosagami@gmail.com דוא"ל

اعالن اىل جمهور زبائننا
يف أعقاب النشاط الرقايب لخدمات الغذاء يف مكتب الصحة بلواء حيفا، مصنع برايت ايت باستالونا م.ض يدعو إلعادة املنتوجات عقب عدم ذكر مسبب الحساسية 

)حليب( ب«معلومات لذوي الحساسية« عىل الصقة املنتج.

 1. املنتوجات التي تحتوي عىل حليب، مل يتم ذكر املركب حليب يف قامئة املركبات، وايضا مل يتم ذكره يف »معلومات لذوي الحساسية« عىل الصقة املنتوجات اآلتية:

ضمن كل ويشمل التواريخ ״ تاريخ االستخدامالسعة العالمةاسم املنتج

 االخري/״ ينصح باالستخدام قبل ״

  بكل تواريخ االنتاج

شامل وحتى 
باركود

ضمن كل ويشمل التواريخ ״ تاريخ االستخدامالسعةالعالمةاسم املنتج

 االخري/״ ينصح باالستخدام قبل ״

 بكل تواريخ االنتاج

شامل وحتى
باركود

رفيويل جبنة وسبانخ

رفيويل سبانخ

 وريكوتا

باستالونا

باستالونا

2.5 كغم

360 غم

03/11/22

03/11/22

03/11/22

03/11/22

7290016446128

7290016446319

2. املركب حليب متواجد يف قامئة املركبات لكنه غري مذكور ب«معلومات لذوي الحساسية« عىل الصقة املنتوجات 

رفيويل فطر وريكوتاا

رفيويل ريكوتا 
وبارميزان

نيويك شمندر 
محشوة بالجنب

نيويك شمندر 
محشوة بالجنب
كنالوين ريكوتا

 وفطر
نيويك 

محشوة بالجنب
تورتيليني محشوة

 بريكوتا وفطر

400 غمحفات نعامي

حفات نعامي

حفات نعامي

بستلينا

بستلينا

بستلينا

بستلينا

400 غم

400 غم

360 غم

2.5 كغم

2.5 كغم

2 كغم

02/11/22

09/11/22

26/10/22

26/10/22

11/08/22

09/11/22

01/11/22

02/11/22

09/11/22

26/10/22

26/10/22

11/08/22

09/11/22

01/11/22

7290016446319

7290016446050

7290016446234

7290016446234

7290016446401

7290016446227

7290016446210

ستهلكني ذوي الحساسية للحليب 

ومسببات الحساسية األخرى الظاهرة 

عىل الالصقة يطلب منهم عدم استهالك 

هذه املنتجات.

بالتنسيق مع رقابة خدمات الغذاء 

يف وزارة الصحة، مصنع برايت ايت 

باستالونا م.ض يقوم بجمع املنتوجات 

من نقاط التسويق.

هاتف: 04-8403254 

امييل


