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ام�����ارة - م���راس���ل موقع  ان����ور  م���ن: 
العرب وصحيفة كل العرب

لرؤساء  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��ع��ت   
في  االثنني،  العربية،  احمللية  السلطات 
ومناقشة  للتباحث    ، الناصرة  بلدية 
عدة امور، منها َمشروع قانون كمينتس 
والتطورات املتعلقة بسياسة هدم البيوت 
العربية، علما اّن القانون يستهدف آالف 
القرى  مختلف  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ي��وت 
وامل����دن وي��ه��دد ب��ه��دم��ه��ا. إض��اف��ة إلى 
آخر  ح��ول  تفصيلية  تقارير  مناقشة 
التطوير  بخطة  املتعلقة  امل��س��ت��ج��دات 
لها.  صة  املخصَّ وامليزانيات  اخُلماسية 
هبات  مبيزانيات  املتعلقة  واملستجدات 
العربية.  احمل��ل��ي��ة  للسلطات  امل���وازن���ة 
ومّت طرح إحياء الذكرى السنوية ليوم 

األرض اخلالد وقانون منع االذان.  
هذا ووصف االجتماع قانون كمينتس 
واخلطير"،  وال��ع��ن��ص��ري  "ب��اجل��ائ��ر 
وأكدوا على أّنه "يجب اتخاذ اإلجراءات 
استهداف  من  يعنيه  ملا  ضده  الّلزمة 
البلد،  العربية في  وجودي للجماهير 
من خلل ما يرمي إليه من هدم عشرات 
ومشروع  ال��ع��رب��ي��ة".  ال��ب��ي��وت  آالف 
قانون "كمينتس" وهو قانون التنظيم 
والبناء املعّدل اجلديد الذي يهدف إلى 

العربية،  البيوت  آالف  تدمير  تسريع 
وم��ض��اع��ف��ة ال��غ��رام��ات ع��ل��ى م��ن بنوا 
أراضيهم دون  على  بيوتهم اضطرارا 

تراخيص.
أي��ًض��ا على معارضة  احل��ض��ور  وأّك���د 
أّنه  إل��ى  مشيرين  االذان،  منع  ق��ان��ون 
"لن يتم االلتزام به وسيتم رفع االذان 
م��ك��ان". كما وعرض  ك��ل  يوميا وف��ي 
احملاسب علء غنطوس خلل االجتماع  
 ، االقتصادية  باخلطة  التطورات  اخر 
االجتماع  املوازنة.خلل  وهبات   992
الناصرة علي سّلم  بلدية  قال رئيس 
:"كان هنالك تقصير مني في املشاركة 
ف��ي االج��ت��م��اع��ات االخ��ي��رة، ول��ك��ن كل 
واالنشغاالت  االلتزامات  بسبب  ذل��ك 
ارسال  على  حرصت  ولكني  العديدة، 
كل  على  مطلعا  وكنت  عني  مندوبني 
البلدية  الدارة  استلمي  فمنذ  ش��يء، 
واجهتني الكثير من التحديات، واليوم 
ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع املهمة  ن��ق��وم 
احياء  وب��ن��اء  ال��ع��م��ران��ي��ة  وامل��ش��اري��ع 
سّلم:"مدينة  واض�����اف  ج���دي���دة". 
الناصرة هي عاصمة اجلماهير العربية، 
وسنعمل  جانبكم  ال���ى  دائ��م��ا  ون��ح��ن 
ملصلحة اجلميع في املجتمع العربي من 
اجل تطويره وحل جميع املشاكل.. أّما 

م ي��ع��ات��ب بركة ال��ق��ط��ري��ة جت��ت��م��ع ف���ي ال���ن���اص���رة وت���ؤك���د م��واج��ه��ت��ه��ا ل���ه���دم امل����ن����ازل وع���ل���ي س������اّ

من  فكان  املتابعة،  للجنة  بالنسبة 
االجدر مبحمد بركة احلضور الى 
بلدية الناصرة، بعد أن صافحته في 
اجتماع عرعرة الذي اقيم مؤخرا، 
إال اّنه وحتى هذا اليوم لم يأت ولم 
يتحدث معي"، وأضاف:"أنا اقف 
القدرة  ول��دي  اجلميع،  جانب  الى 
على مساعدة اجلميع فالناصرة لها 
الدولة والوزارات  تأثير كبير في 
امليزانيات  حتصيل  علينا  ويجب 
جيد  بشكل  صرفها  على  والعمل 

وملئم ملصلحة املواطنني".
من جهته، قال مازن غنامي رئيس 
اللجنة  ورئ���ي���س  س��خ��ن��ني  ب��ل��دي��ة 
القطرية لرؤساء السلطات احمللية 
رئيس  ن��ش��ك��ر  ال��ع��رب��ي��ة:"ن��ح��ن 
على  س���ّلم  علي  ال��ن��اص��رة  بلدية 
ونريده  االجتماع،  هذا  استضافة 
دائما معنا من خلل مشاركة في 
كل االجتماعات للسلطات احمللية"، 
وت���اب���ع غ���ن���امي:"حت���دث���ن���ا خ��لل 
االقتصادية  اخلطة  عن  االجتماع 

الذي  واملبلغ  املوازنة  وهبة   922
مليون   400 ح��وال��ي  ال���ى  وص���ل 
شيكل واي��ض��ا اح��ي��اء ذك��رى يوم 
واليوم  الشهداء  ورسالة  االرض 
شغلنا الشاغل هو قضية االرض 
يخططون  أن��ه��م  حيث  وامل��س��ك��ن، 
ل��ه��دم 50 ال���ف م��ن��زل ول��ك��ن في 
لبناء  بحاجة  نحن  احلالي  الوقت 
في  جنحوا  هم  منزل،  الف   100
هدم العديد من املنازل ولكن نحن 

مستمرون في البناء ".

 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“


