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كل العرب

عقد املجلس البلدي في بلدية الناصرة أمس األول 
األربعاء جلسًة للمصادقة على ميزانية البلدية للعام 
البلدية من  اعضاء  2017، وذلك مبشاركة جميع 
وقام  التغيير.  وشباب  األهلية  اجلبهة،  ناصرتي، 
رئيس البلدية علي سالم بطرح اخلطوط العريضة 
للميزانية خالل اجللسة واهم بنودها قبل ان يطلب 

من اعضاء البلدية التصويت.
9 م��ن اع��ض��اء البلدية ال��ى جانب  ه��ذا وق��د ص��ّوت 
امل��ط��روح��ة وه��م اعضاء  امل��ي��زان��ي��ة  امل��ص��ادق��ة على 
اعضاء  واح��د  ناصرتي  قائمة  من  البلدي  املجلس 
القائمة االهلية نائب رئيس البلدية همام ابو احمد، 
بينما صّوت 10 ضد امليزانية وهم  من االعضاء في 
املعارضة عن اجلبهة، الى جانب عضو البلدية عن 
شباب التغيير احملامي اشرف محروم وعضو عن 

القائمة االهلية د. سليم سليمان.
وافتتحت اجللسة بكلمة لرئيس بلدية الناصرة علي 
سالم قائال:" جنتمع اليوم ملناقشة امليزانية العامة 
التي  امليزانية  ه��ذه   2017 لعام   ، الناصرة  لبلدية 

وتعبر   ، مطلقة  بشفافية  البلدية  عمل  تعكس 
واملصروفات  وامل��دخ��والت  ال����واردات  مجمل  ع��ن 
لكل دائرة وقسم وحتتوي بنود كثيرة ". واضاف 
من  خرجنا  ان  بعد  امل��ي��زان��ي��ة  ه��ذه   ": س��الم  علي 
االزمة املالية التي مرت بها بلدية الناصرة ، اعوام 
 2015 ميزانية  ف��ي  واستطعنا   2013-2014
الى  اع��ادة  هنالك  يكون  ان  التوالي  على   -2016
العجز وتعزيز مستوى  الصحيح وتقليص  املسار 
بالسنوات  ذلك  في  وسنستمر  للجمهور  اخلدمات 
في  الرغبة  مدى  تعكس  البلدية  ميزانية   ، القادمة 
تقدمي االفضل للمواطنني وما مييزها ان بها زيادة 

السابقة  امليزانية  عن  شيكل  مليون   40 يقارب  ما 
تتنوع كالتالي :" 17 مليون شيكل في مجال التربية 
والتعليم و7 مليون في قسم الرفاة االجتماعي و2 
مليون في الثقافة والرياضة والشباب والباقي في 
نواحي عديدة وتكون امليزانية قد بلغت 362 مليون 

شيكل ".
وعلل اعضاء البلدية عن اجلبهة معارضتهم للميزانية 
انها ال تلبي جميع االحتياجات وال تخدم املواطنني 
كما يجب وهي ميزانية فقيرة ، ويجب العمل على 
زيادة املدخوالت وزيادة امليزانية من خالل توسيع 

مسطح املدينة وحل مشكلة حركة السير ".

اما عضو بلدية الناصرة عن شباب التغيير احملامي 
اشرف محروم فقد اكد رفضه للميزانية :" بسبب 
عدم احترام االتفاقية والغاء شرطة املدينة وهو امر 

مناقض ملا مت االتفاق عليه ".
وف���ي ن��ه��اي��ة اجل��ل��س��ة وب��ع��د ف��ش��ل امل��ص��ادق��ة على 
 ": سالم  علي  الناصرة  بلدية  رئيس  قال  امليزانية 
بلدية  جلسة  الى  املقبل  االربعاء  في  اجلميع  ادع��و 
للميزانية  املعارضون  مبشاركة جلنة معينة وانتم 
تتحملون مسؤولية كبيرة امام املواطنني ، بعد حل 
املجلس البلدي وتعيني جلنة معينة مع ابقاء رئيس 

البلدية ".

علي سالم بعد فشل املصادقة على امليزانية: 

"س�����������ُت�����������ح�����������ل ال���������ب���������ل���������دي���������ة وس���������ي���������ت���������م ت��������ع��������ي��������ن جل���������ن���������ة م�������ع�������ي�������ن�������ة م��������������ع إب��������������ق��������������اء ال�����������رئ�����������ي�����������س"!
امل�������واط�������ن�������ن" ت�������خ�������دم  وال  االح�������ت�������ي�������اج�������ات  ج�����م�����ي�����ع  ت�����ل�����ب�����ي  ال  "امل�������ي�������زان�������ي�������ة  *امل���������ع���������ارض���������ة: 

 صلصلة الشكشوكة المتبلة وكثيرة العصارة 
تندمج بشكل لذيذ مع الجبنة والخبز المحمص.

المكونات لتوست واحد:
2 قطع من الخبز المقطع. (ال يهم نوعه)

1 ملعقة كبيرة صلصة شكشوكة (الوصفة أدناه)
5 عروق من الكزبرة أو البقدونس

2 شرائح جبنة عيمك
2 شرائح بصل أحمر 

2 شرائح بندورة 

طريقة التحضير: 
نسخن الفرن لدرجة حرارة 180O. نحمص الخبز من 2 إلى 3 دقائق • 

من كل جانب. نخرجه  من الفرن ونتركه يعمل. 
نضع ملعقة كبيرة من صلصلة الشكشوكة على واحدة من • 

قطع الخبز ونرش عليها ا�عشاب. نضع عليها شرائح جبنة 
عيمك، البصل والبندورة ونغلقها مع قطعة الخبز الثانية.

نخبزها لمدة 5 دقائق ونقدمها ساخنة.• 

تحضير صلصة الشكشوكة: 
نسخن القليل من زيت الزيتون في وعاء صغير، نقلي البصل • 

المقطع لمدة 5 دقائق. 
نضيف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من • 

مسحوق الفلفل ا�حمر الحلو/الحار ويقلب لمدة دقيقتين. 
 نضيف علبة صغيرة هريس البندورة (400 غرام)، • 

2 فصوص ثوم مفرومة. 
نتبلها بالملح، الفلفل ورشة من السكر. نضعها على نار هادئة • 

تقلب وتترك على النار لمدة 20 دقيقة. نتذوقها ونعدل تتبيلها 
بحسب الحاجة. نرفعها عن النار ونتركها لتبرد. يمكن حفظ 

الصلصة في الثالجة لمدة أسبوع.

عيمك تدعوكم للتمتع من وصفات لذيذة وشهية التي تم إعدادها بشكل خاص 
 tnuva-emek.co.il لتحضيرها مع ا�والد. للوصفات زوروا موقع

توست شكشوكة ”عيمك“


