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تعداد السكان في البالد  :أكثر من  9مليون نسمة

نشر مكتب االح �ص��اء امل��رك��زي  ،مطلع األس �ب��وع،
وب��ال �ت��زام��ن م��ع االح �ت �ف��ال مب� ��رور  71س �ن��ة على
استقالل اسرائيل  ،معطيات تتعلق بتعداد السكان
في البالد .ووفقا للمعطيات فانه يعيش في اسرائيل
 9021000نسمة  ،ويتوقع ان يبلغ ع��دد سكان
اسرائيل في يوم االستقالل املئة  ،أي عام ، 2048
حوالي  15.2مليون نسمة .
وج��اء في نشر مكتب االحصاء أن  6697000من
سكان اسرائيل هم يهود  ،أي حوالي  74.2%من
السكان  ،بينما يبلغ عدد السكان العرب 1890000
نسمة أي  20.9%م��ن ال�س�ك��ان  .ك�م��ا يعيش في
اسرائيل  166ألف عامل أجنبي  ،وحوالي  75%من
املواطنني اليهود هم من مواليد البالد .

وجاء في املعطيات أيضا أنه منذ يوم االستقالل العام
املاضي ارتفع عدد سكان اسرائيل بحوالي  177ألف
انسان ( حوالي  ، ) % 2حيث ول��د في ه��ذه الفترة
 188ألف طفل  ،ووصل الى البالد  31ألف قادم
جديد  ،فيما توفي  47ألف انسان .
وقال مكتب االحصاء " أنه منذ قيام الدولة  ،وصل
الى اسرائيل  3.2مليون قادم جديدة  ،حوالي % 43
منهم قدموا بعد عام ." 1990
ويتضح من املعطيات أيضا " أن  48ألف انسان في
اسرائيل أعمارهم فوق  90سنة " .

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة ادخلوا الى
موقع بانوراما في االنترنت www.panet.co.il :

في أول خطاب له أمام الكنيست ...

د .منصور عباس " :القرى غير
املعترف بها تعاني بسبب احلرب "

في أول خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست  ،مطلع األسبوع  ،حتدث
عضو الكنيست عن احلركة اإلسالمية د .منصور عباس رئيس قائمة
املوحدة والتجمع  ،عن " معاناة أهالي القرى غير املعترف بها في النقب
بسبب احلرب بشكل خاص  ،وخالل أيام السنة بشكل عام ".
وق��ال د .عباس ف��ي خطابه ف��ي الكنيست" :أري ��د أن ألفت نظر أعضاء
الكنيست إلى شريحة ضعيفة تتلقى الضربات ومعرضة لألخطار دون
أجوبة من قبل السلطات  ،وهم سكان
ال �ق��رى غ�ي��ر امل �ع �ت��رف ب�ه��ا ف��ي النقب
ال��ذي��ن ك��ان��وا حت��ت اخل �ط��ر أي �ض��ا في
األي ��ام امل��اض �ي��ة ،ح�ي��ث ول�لأس��ف لقي
أح��د سكان ه��ذه البلدات مصرعه في
األحداث األخيرة ".
وأض��اف د .عباس  " :ال يكفي سكان
ه��ذه البلدات أنهم ال يتلقون اخلدمات
م� ��ن ق� �ب ��ل ال � ��دول � ��ة ال� �ت ��ي ال ت �ع �ت��رف
ب��وج��وده��م  ،وإمن ��ا أي �ض��ا ي�ت��م إه�م��ال
د .منصور عباس
سالمتهم وتركهم ب�لا وس��ائ��ل وقاية
وح �م��اي��ة  ،وب ��األص ��ل ل �ي��س ل��دي �ه��م ال
بيوت ،وال مالجئ ،وال كهرباء ،وال ماء ،وال صناديق مرضى ،وال مدارس،
وال ش��وارع " .وح��ول الهجوم على غ��زة والتوصل لوقف اط�لاق للنار ،
قال د .منصور عباس في خطابه  " :مل��اذا ال تقف حكومة إسرائيل أمام
اجلمهور وتعترف أنه ال يوجد حل بالطرق العسكرية ،وأن الطريق الوحيدة
هي باملفاوضات وباالعتراف أنه يجب التوصل التفاق بني الشعبني ".

برملاني حملاربة
أمين عودة  " :اقامة ائتالف ّ
العنف واجلرمية في املجتمع العربي "
في األسبوع األول من دورة الكنيست،
أقام عضو الكنيست أمين عودة ،ائتال ًفا
برملانيًّا حملاربة العنف واجلرمية في
املجتمع العربي  ،بحسب م��ا ج��اء في
بيان صادر عن مكتبه.
وج��اءت م�ب��ادرة ع��ودة في ظ� ّل العنف
امل �س �ت �ش��ري ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال �ع��رب��ي ،
واس�ت�م��را ًرا خل�ط��وات ب��دأه��ا ف��ي دورة
الكنيست السابقة في معاجلة قضية
أمين عودة
العنف .
وقال عودة  " :للخطوة األولى في دورة الكنيست أهميّة كبرى  ،واخترت
أن تكون محاربة العنف واجلرمية املستشرية هي أولى اخلطوات في هذه
الدورة ،مع بناء خطة عمل وشراكات واسعة برملانيًّا ،وجتنيد املؤسسات
واملكاتب احلكوميّة ،فقد وضعنا في رأس سلّم أولوياتنا قضية محاربة
العنف واجلرمية".
وأضاف عودة  " :مجتمعنا يعاني من تقاعس الشرطة في محاربة العنف
أن ع��دم التوصل للجاني
واجلرمية  ،فحني تكون الضحية عربيّة ن��رى ّ
ليس وليد صدفة ،إنمّ ا هو منط عمل ممن َهج ألجهزة األمن .لهذا ،وجدنا
كم األهميّة أن نبادر لبناء اإلئتالف حملاربة العنف واجلرمية لندق جميع
األبواب وبناء أوسع الشراكات حلماية أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا كافة ".
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