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 50عضو كنيست يطالبون رئيس احلكومة
نتنياهو باالعتذار عل ًنا لفريق احتاد أبناء سخنني
من عالء بدارنة مراسل صحيفة بانوراما
بادر عضو الكنيست ورئيس القائمة املشتركة أمين عودة إلى جمع تواقيع
أعضاء كنيست على عريضة تطالب رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو
باالعتذار لفريق احتاد ابناء سخنني .
وجاء في العريضة  " :في يوم  29نيسان  2018نشر رئيس احلكومة
مليوني متابع  ،خب ًرا
بنيامني نتنياهو على صفحته ،والتي يتابعها أكثر من
ْ
كاذ ًبا ! بأنه باملباراة بني سخنني ورعنانا  ،قد قام فريق سخنني بالشغب
أثناء الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفياضانات  .كل من شاهد
احل��دث يعرف أن ه��ذا احل��دي��ث ه��و ك��ذب وحت��ري��ض خطير  .لهذا فنحن
أعضاء الكنيست  ،نطالب رئيس احلكومة كما ح ّرض علنًا أن يعتذر علنًا
وبصوت عا ٍل "  .وقد وقّع على العريضة باإلضافة إلى أعضاء الكنيست
ال�ـ  13من القائمة  ،فقد و ّق��ع النواب يتسحاق هرتسوع  ،آيتان كابل ،
ميراف ميخائيلي  ،شيلي يحيموفيتش  ،ستاف شفير  ،متر زندبيرغ ،
عيساوي فريج  ،حاييم يلني  ،عوفر شيلح  ،مئير كوهن  ،عمير بيرتس،
يحيئيل حيليك بار  ،عومر بار ليف  ،ايتسيك شمولي  ،أك��رم حسون ،
رفيتال سويد  ،ايتان كابل  ،ايتان بروشي  ،ميخال بيران  ،نحمان شاي ،
ميخال روزين  ،ايالن غلئون  ،موسي راز  ،اليعيز شطيرن  ،ميكي ليڤي ،
ليئة فاديدا  ،صالح سعد  ،ياعل كوهن فيران  ،ايال
بن رؤوبني  ،يوسي يونا  ،اييلت نحمياس ڤيربن ،
كسينيا سبطلوڤا وميكي ليڤي .
وقد خطب النائب عودة بالكنيست قائال " :باألمس
شاهدت كالسيكو مع أبنائي مباراة برشلونة ضد
ريال مدريد .من جانب واحد  -الرمز الوطني امللكي
االسباني ،ومن اجلهة املقابلة ،مجموعة مُتثل األقلية
القومية الكاتالونية .ضمنت برشلونة البطولة
بالفعل  ،وسيحتفل العبوها باألسابيع املقبلة رافعني
أع�لام كاتالونيا بكل فخر واع�ت��زاز  .ج��دوا الفارق،
في إسرائيل ،يقوم فريق ناجح من دوري الدرجة
العليا ،فريق إحتاد أبناء سخنني ،والذي مُيثل األقلية
امين عودة
الفلسطينية ،مبواجهة عنصرية على أساس منتظم.
ه ��ذه امل ��رة م��ن رئ �ي��س ال � ��وزراء ن�ف�س��ه ،ال ��ذي نشر
منشو ًرا كاذ ًبا ،زائ ًفا .كآخر البلطجية في املدرج  .رئيس الوزراء غير مهتم
باحلقائق .من "العرب الذين يتفّقدون (إلى صناديق االقتراع) إلى "أطالق
أصوات الرفض واالستنكار"  -رئيس احلكومة ال ميارس إال التحريض،
وهو يفعل ذلك علنًا .ولكنه يحذف املنشور بهدوء بهدوء .أدع��و أعضاء
الكنيست لالنضمام للعريضة التي تطالب رئيس احلكومة باالعتذار علنًا،
ألنه من هنا ،فإ ّن البعد عن جرمية كراهية هو فقط خطوات".

" لن نقبل بأقل من اعتذار "

من جانب آخر  ،ي��درس ن��ادي احت��اد أبناء سخنني
في هذه األيام إمكانية تقدمي دعوى قضائية ضد
كل من ق��ام بنقل اخلبر ال�ك��اذب عن ع��دم احترام
دق �ي �ق��ة ال �ص �م��ت ال �ت��ي س�ب�ق��ت م� �ب ��اراة ال �ف��ري��ق ،
مؤخرا  ،حيث تناقلت وسائل اع�لام خبر مفاده
ان ج�م�ه��ور ال�ف��ري��ق ل��م ي�ح�ت��رم دق�ي�ق��ة الصمت
حدادا على أرواح ضحايا السيول في اجلنوب ،
لكن إدارة احت��اد سخنني س��رع��ان م��ا نفت هذه
االدع ��اءات واسندتها بأدلة عديدة منها تقرير
حكم امل �ب��اراة  ،تقرير م��راق��ب امل �ب��اراة  ،والبث
التلفزيوني للمباراة .
باملقابل ق��ام��ت إدارة سخنني بتوجيه رسالة
رسمية لرئيس احلكومة طلبت منه ح��ذف "
البوست " م��ن صفحته  ،ونشر " بوست "
اخر يوضح من خالله كيف وقع بهذا اخلطأ
ن
س
 ،وذلك احتراما للنادي وجمهوره  ،واحتراما
خة
عن العريضة ا
ملوجهة لنتنياهو
ل�ع��ائ�لات ض�ح��اي��ا ال�س�ي��ول  ،ول �ك��ن نتنياهو

محمد ابو يونس

استجاب لطلب الفريق األول بحذف البوست ول��م يستجب للطلب
الثاني .
عقب هذه االحداث ،التقى مراسل صحيفة بانوراما عددا من مشجعي
فريق احتاد أبناء سخنني والذين اكدوا بأن نتنياهو تسرع باحلكم
على الفريق السخنيني.
وقال الشاب محمد أبو يونس  ":بعد هذا اخلطأ الذي وقع به رئيس

العشرات يتظاهرون قرب حاجز "ايرز"
تضامنا مع "مسيرة العودة الفلسطينية"

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما

ش ��ارك ال�ع�ش��رات م��ن امل��واط�ن�ين ال �ع��رب  ،ف��ي األي��ام
األخ �ي��رة  ،مب�ظ��اه��رة ع�ن��د م�ف�ت��رق " ي��د م��ردخ��اي "
جنوبي ال�ب�لاد وال�ق��ري��ب م��ن حاجز " اي��رز " ال��ذي
يفصل بني قطاع غزة واسرائيل .
وج ��اء تنظيم ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة ب��دع��وة جل�ن��ة املتابعة،
وذلك تضامنا مع مسيرة العودة التي تنظم في أيام

يرفعون الالفتات قرب حاجز "ايرز"

مراد ابوريا

اجلمعة على الشريط احل ��دودي الفاصل ب�ين قطاع
غزة واسرائيل  .وردد املتظاهرون شعارات تطالب
ب �ـ " رف��ع احل �ص��ار ع��ن ق�ط��اع غ��زة "  ،وت��ؤك��د على
"ح��ق ال�ع��ودة لالجئني الفلسطينيني "  ،كما رفعوا
الفتات كتبت عليها شعارات تضامنية مع غزة  ،من
بينها " :قتل املتظاهرين جرمية حرب "  " ،العودة
ح��ق ك��ال�ش�م��س" ،وغ�ي��ره��ا م��ن ال �ش �ع��ارات  .وأف��اد
مراسل صحيفة بانوراما أن املشاركني في املظاهرة
أدوا ص�ل�اة اجل �م �ع��ة ف��ي م��وق��ع
تنظيم املظاهرة  ،حيث رفع عضو
الكنيست سعيد اخل��روم��ي اذان
ال �ظ �ه��ر  ،وأل �ق��ى ال �ش �ي��خ اس��ام��ة
العقبي خطبة اجلمعة حتت عنوان
"ال�ص�م��ود على االرض" ،فيما
سار املشاركون بعد ذلك مبسيرة
رددوا خاللها الشعارات وهم في
طريقم الى مركباتهم .
وم� ��ع ان��ت��ه��اء امل��س��ي��رة ش �ه��دت
املنطقة مشاحنات بني نشطاء من
اليمني ومتظاهرين وق��د فصلت
الشرطة بني اجلانبني .

احل�ك��وم��ة ك��ان عليه االع �ت��ذار م��ن فريق
احتاد أبناء سخنني وجمهوره العريض ،
الن كل من يخطئ عليه االعتذار " .وتابع
 ":لقد مت اثبات براءة سخنني مما ادعت
بعض وس��ائ��ل االع�ل�ام املغرضة  ،وعليه
يجب على إدارة الفريق مالحقة املوضوع
وتقدمي دعوى قضائية بالقذف والتشهير
ض��د ك��ل م��ن اس�ت�غ��ل امل��وض��وع لتحقيق
مكاسب  ،وعلى رأس�ه��م رئيس احلكومة
ال� ��ذي اس �ت �غ��ل امل��وق��ف ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ك��اس��ب
انتخابية".

"االعتداء على النادي يعتبر
اعتداء على املجتمع العربي"

وفي حديث آخر ملراسل صحيفة بانوراما مع الشاب
م ��راد أب��و ري��ا  ،ق��ال  ":نتنياهو ووزراء حكومته
اليمينية دائ �م��ا م��ا ي�ت�س��رع��ون مبهاجمة اجلمهور
العربي لتحقيق مكاسب انتخابية ولزيادة شعبيتهم
ع�ن��د م��ؤي��دي�ه��م  ،ك�م��ا ح ��دث ف��ي ق�ض�ي��ة ام احل �ي��ران
وقضية احلرائق التي اجتاحت البالد في ." 2016
وأضاف  ":نادي احتاد أبناء سخنني من اعرق الفرق
بالدرجة العليا وله جمهور واسع من املجتمع العربي ،
واالعتداء على النادي يعتبر اعتداء على املجتمع العربي
 ،لذلك يجب على إدارة الفريق متابعة القضية ومحاكمة
كل من س ّولت له نفسه بالتطاول على الفريق".
ام��ا الشاب واف��د طربية فأكد " ان كل ما ح��دث هو
مهزلة كبيرة حيث ح��اول��ت بعض وس��ائ��ل االع�لام
جذب القراء الن فريق احتاد أبناء سخنني يعتبر مادة
وافد طربية
دسمة  ،إضافة الى ان بعض وسائل االعالم العبرية
دائما تبحث عن االخبار السلبية التي تضر باملجتمع
العربي وحتاول تشويه صورته  ،بينما تتغاضى عن إجنازات او احتياجات
املجتمع العربي وال تهتم بقضاياه".
وتابع " :ان ما قام به رئيس احلكومة هو مس مبشاعر اجلماهير العربية ومس
مبشاعر أهالي ضحايا السيول  ،وكان حري به أن يق ّدم اعتذارا عما بدر منه ،
ولكنه لم يقم بذلك لألسف الشديد .من جانب آخر انا أؤيد فكرة مقاضاة كل
من نقل اخلبر الكاذب وتعامل معه  ،ليكون عبرة ملن يعتبر ".

مدير عام بنك اسرائيل يلتقي بسام
جابر مبكاتب بانوراما في الطيبة

ق ��ام م��دي��ر ع ��ام ب �ن��ك اس��رائ �ي��ل
ح� � �ي � ��زي ك � ��ال � ��و  ،م �ن �ت �ص��ف
األس � �ب� ��وع ،ب� ��زي� ��ارة مل��ؤس�س��ة
ب��ان��ورام��ا (م��وق��ع بانيت وقناة
هال وج��ري��دة بانوراما)  ،حيث
اج �ت �م��ع ه �ن��اك ال� ��ى م��دي��ر ع��ام
املؤسسة بسام جابر .
رافق املدير العام لبنك اسرائيل
ف��ي زي��ارت��ه طلعت اب��و ليل من
ك �ب��ار م��وظ �ف��ي ب �ن��ك اس��رائ �ي��ل،
واوري ب� ��رزان� ��ي م���ن م�ك�ت��ب
الناطق بلسان البنك  ،ومسؤول
ال� �ع�ل�اق ��ات ال��ع��ام��ة ف ��ي ال�ب�ن��ك
صورة جماعية التقطت في ختام االجتماع
للوسط العربي امين سمارة.
وق��د ج��رى ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي
الذي اثنى على " قرار بنك اسرائيل باستيعاب طلعت
مت مبشاركة احمل��ررة الرئيسية
ابو ليل في وظيفة كبيرة جدا منذ زمن في البنك " ،
ملؤسسة بانوراما مبختلف اذرعتها فريدة جابر -
كما ناشد مدير عام بنك اسرائيل بـ " استيعاب املزيد
ب��ران�س��ي  ،مناقشة ع��دد م��ن امل��واض�ي��ع االقتصادية
من املوظفني العرب في وظائف كبيرة ".
املتعلقة بالوسط العربي وفي البالد عامة .
في اجللسة حتدثت ايضا احمل��ررة الرئيسية فريدة
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ب�ن��ك اس��رائ �ي��ل ح �ي��زي ك��ال��و اك ��د على
جابر برانسي  ،وحتدث طلعت ابو ليل واوري برزاني
"اهتمامه باستيعاب اكبر ع��دد ممكن م��ن املوظفني
العرب في البنك "  ،وهكذا ايضا حتدث بسام جابر
وامين سمارة .

