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 على ضوء مقاالتنا السابقة 
ذات العالقـــة بالتركيبـــة 
السكانية وقوة العمل وقطاع 
العمل والتي اوضحت اعداد 
الكويتيني  الكويتيني وغير 
العاملني في القطاعني العام 
واخلـــاص وكذلـــك اعـــداد 
اجلرمية ومعدالتها،تأتي هذه 
املقالة استكماال لتلك املقاالت 
العالقة  والتي ستركز على 
بني قوة العمل وابواب املهنة 
وارتباطها بخطة التنمية، ال 
شك ان جناح اي خطة تنموية 
اجتماعية واقتصادية تستلزم 

توافر العنصر البشري لتنفيذها االمر الذي 
يتطلب تناغـــم برامج التنمية مـــع التنمية 

البشرية.
  وال يخفى ان اخلطط التنموية حتمل برامج 
طموحة في شتى املجاالت التعليمية والصحية 
واالجتماعية وغيرها تتطلب عمالة مهنية مدربة 
ســـواء كانت وطنية أو وافدة، من هنا تأتي 
األهمية بضـــرورة تكامل األدوار بني اجلهات 
الرسمية إلجناح اخلطة وبتنسيق تام وخاصة 
املؤسسات التعليمية التي تضطلع باملسؤولية 
الكبرى في توفير احتياجات اخلطة من العمالة 
الوطنية وتدريبيها وتنميتها لكي تؤدي دورها 
في برامـــج التنمية حيـــث ال ميكن ان تركز 
اخلطة على النهضة العمرانية بإقامة املنشآت 
كاملدارس واملستشـــفيات وال ميكن تشغيلها 
مبساهمة فعالة من العمالة الوطنية وتوجيه 
مخرجات التعليم الثانوي للتخصصات املهنية 
الفنية التي تشـــهد نقصا شديدا من العمالة 
الكويتية خاصة في املهن الطبية املساعدة.. 
عندما نشير الى خطة التنمية فإن اهم ما يجب 
ان يكون عليه هو االهتمام بالتنمية البشرية 
واعداد الطاقات الوطنية وربطها باحتياجات 

التنمية الفعلية.
  وبتحليل البيانات املتوافرة من الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية لعام ٢٠١٠ وفقا ألبواب املهنة 
في القطاع احلكومي في املجال الصحي جند ان 
مهن الطب املساعد كفئة فنيي العالج الطبيعي 
واالشعة والصيادلة واملمرضات تشهد نقصا 
شديدا من العمالة الوطنية وفجوة تخصصية 
كبيرة بني الكويتيني الذكور واالناث في تلك 

التخصصات الطبية املساندة.
  وبناء على ما سبق فإن معاجلة ذلك االختالل 
لن يتم بني ليلة وضحاها بل يتطلب سياسة 
تعليمية واضحة املعالم يتبناها املجلس األعلى 
للتخطيط مع اجلهـــات التعليمية ممثلة في 
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ووزارة التعليم العالي لوضع استراتيجية تقوم 

على األسس التالية:
  ـ ربـــط مخرجات التعليم 
اخلطـــط  باحتيـــــاجـــات 

التنموية.
  ـ العمل على زيادة الطاقة 
االســـتيعابية فـــي املعاهد 
الطـــب املســـاعد  وكليـــات 
بتخفيض نسبة القبول فيها 
مقابل رفع نسبة القبول في 
التخصصات النظرية بحيث 
نستطيع ان نوجه مخرجات 
التعليم الثانوي الى ما يحتاج 
إليه املجتمع من تخصصات 
وحتقيق معادلة ربط مخرجات 

التعليم مع احتياجات سوق العمل.
  ـ رفع مكافأة التخصص النادر للمهن الطبية 
املســـاعدة بدال مما هو معمول به في الوقت 
احلاضر تشجيعا للطلبة والطالبات الدارسني 

فيها.
  ـ تخصيص اجلزء األكبر من بعثات وزارة 
التعليم العالي الداخلية واخلارجية لتخصصات 
الطب املســـاعد ومراجعة سياســـة االبتعاث 
وفق احتياجات املجتمع من التخصصات من 
وقت آلخر األمر الذي يتطلب قراءة وحتليل 
البيانات وربطها بخطة االبتعاث العلمي الداخلي 
واخلارجي والنظر بعني االعتبار للتخصصات 
التي حتتاجهـــا قطاعات الدولة لبعض املهن 

التي تشهد نقصا من العمالة الوطنية.
  ـ قيام اللجان املختلفـــة للمجلس األعلى 
للتخطيط بتحديد االحتياجات املطلوبة وفقا 

لبرامج اخلطة.
  ان تصحيح ذلك اخللل الوظيفي يكمن في 
تشجيع الشباب الكويتي على االلتحاق بتلك 
املجاالت بتقدمي احلوافز والبدالت التشجيعية 
اثناء الدراسة ورواتب مغرية بعد التخرج في 
اطار تصحيـــح هذه املعادلة اخلاطئة نتيجة 
التعليـــم باحتياجات  عدم ربط مخرجـــات 
املجتمع وســـوق العمل ولكن لألسف ان ما 
يقدم لهذه الفئات ال يقـــارن مبا يتم تقدميه 
من كوادر وبدالت وزيادات مالية كبيرة ملهن 
ووظائف تشـــهد اقباال كبيـــرا من املواطنني 
مثل املهندسني والعسكريني والقانونيني، وملا 
كانت اجلهات املعنية في الدولة بصدد تنفيذ 
العديد من املشاريع التنموية الكبرى خاصة 
في املجال الصحي املتمثلة في إنشاء العديد 
من املستشفيات وما يشهده القطاع الصحي 
من تطوير البنية األساسية للمرافق الصحية 
القائمة بزيادة طاقاتها االستيعابية فلنا احلق 
ان نتساءل أال يتطلب ذلك االمر توفير العنصر 
البشري املؤهل لتشغيل تلك املرافق الصحية 

املستقبلية. 

 هاني الظفيري
  أقدم شقيق عميد متقاعد في محافظة اجلهراء 
على سب ناظرة مدرسة ثانوية ومحاولة االعتداء 
عليهـــا بالضرب في النعيم علـــى مرأى عدد من 

املدرسات وسجلت قضية.
  وفي تفاصيل الواقعة كما يرويها مصدر امني ان 
املواطن نشبت بينه وبني ناظرة مدرسة عمرة بنت 

رواحة للمرحلة الثانوية ـ بنات مشادة على اثر 
تقدم املواطن بإخراج شقيقته مبوجب «مرضية»، 
إال ان الناظرة رفضت ما دعا املواطن للتهجم على 
الناظرة التي استنجدت بحراس املدرسة الذين قاموا 
بإخراج املواطن يوم اخلميس املاضي لتتجه ناظرة 
املدرســـة الى املخفر لتسجل قضية ضد املواطن 

الذي حضر مع شقيقه العميد متقاعد. 

 شقيق عميد بـ «الداخلية» تهجم على ناظرة ثانوي

 األنصاري: المؤتمر الدولي الثاني لإلطفاء يعنى بالتكنولوجيا والبيئة  

 السيف: مراكز الخدمة لراحة المواطن وذوي االحتياجات الخاصة 

 أكد نائـــب مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء لقطاع املكافحة 
وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوسف األنصاري على أهمية 
انعقاد مؤمتر ومعرض اإلطفاء 
والسالمة الدولي الثاني نهاية 
الشهر اجلاري، مشيرا إلى ان 
املؤمتر ســـيناقش العديد من 
احملاور وأوراق العمل والتي من 
شأنها ان تعود بالفائدة الكبيرة 
على عدة شرائح في الكويت وهم 
جميع العاملني بالقطاع الهندسي 
بشتى فروعه والعاملني مبجاالت 
األمن والسالمة والصحة املهنية 
وإدارات اإلطفاء والدفاع املدني 
والعاملـــني بالبيئـــة والقطاع 
النفطي والصناعي وأصحاب 
التجاريـــة والعقارية  األعمال 
إلى جانـــب الفائـــدة املتعلقة 
باستضافة الكويت لهذا املؤمتر 

الدولي املهم.
  وأشار رئيس اللجنة العليا 
العميد  للمؤمتـــر واملعـــرض 
األنصـــاري إلـــى ان اللجـــان 
العاملة في املؤمتر حرصت على 
اإلعداد له بشكل علمي حيث مت 
االتفاق على محاور مهمة وهي 
«أهمية استخدام التكنولوجيا 
وحتاليل املخاطر في االستجابة 
للحـــوادث»، واحملـــور الثاني 
يتعلـــق «بالبيئـــة وتأثيرها 
على االستجابة للطوارئ»، أما 

 أكـــد مدير عام اإلدارة العامة 
الداخلية  ملراكز اخلدمة بوزارة 
اللواء/ سيف محمد السيف عن 
وجود خطة مســـتقبلية لزيادة 
وافتتاح عدد من مراكز اخلدمة 
التيسير وإنهاء  اجلديدة بهدف 
معامالتهم وإجنازها بالســـرعة 
املمكنـــة، والتـــي تأتـــي ضمن 
جهـــود وزارة الداخلية للقضاء 
على املركزية وتبسيط إجراءات 
ومعامالت املراجعني وتســـهيل 
اخلدمات األمنية داخل تلك املراكز 
املختلفـــة ذات العالقة اخلدمية 

املباشرة مع اجلمهور.
افتتاح مثل  أن  إلى    وأشـــار 
هذه املراكز اجلديدة تعد خطوة 
متقدمة لألمام خلدمة املواطنني، 
قائال إنها بال شك ستخفف العبء 
األكبـــر وضغـــط االزدحام عن 

اخلبير مايكل بينتر ورقة عمل 
تتحدث عن «إدارة املخاطر عند 
االستجابة للحوادث» وفي الفترة 
الثانية من اليوم األول ستناقش 
د.هيلـــني هيجمـــن ورقة عمل 
بعنوان «التكنولوجيا كعنصر 
مساند إلدارة احلوادث» اما في 
الفترة الثالثة وفي احملور األول 
للمؤمتر فســـيطرح احملاضر 
واخلبير الدولي مارك رايسون 
ورقـــة عمل تتعلـــق «بصحة 
ورفاهية املستجيبني للحوادث 
والنظرة اإلســـتراتيجية»، اما 
بالنسبة للمحور األول للمؤمتر 
واملتعلق بالبيئة وتأثيرها على 
االســـتجابة فســـيناقش على 
هامشـــها أيضا ٣ أوراق عمل 
على ٣ فترات في اليوم الثاني 

مع هذه الفئة وغيرها من فئات 
املجتمع التي حتتاج الى توعية 
خاصة من تســـهيل اإلجراءات. 
وقال اللواء السيف ان املتدربني 
أشادوا بهذه الدورات والقائمني 

احملور الثالث فيتعلق «مبواجهة 
حتديات العالم املتغير».

  وتطرق العميد األنصاري إلى 
انطالق أنشطة املؤمتر والذي 
ميتد من ٢٩ مارس حتى ٣١ مارس 
بكلمة ملمثل راعي احلفل ثم كلمة 
الرئيس التنفيذي على ان تنطلق 
بعد استراحة التطرق إلى محاور 
املؤمتر إذ يلقي اخلبير الدولي 
ديرتك لوف الضوء على محور 
«استخدام التكنولوجيا وحتاليل 
املخاطر في االستجابة للحوادث» 
ويلقي اخلبير الدولي في اإلطفاء 
اســـتيفان كويلي الضوء على 
محـــور «البيئة وتأثيرها على 
االستجابة للطوارئ» على ان 
العامة لإلطفاء  اإلدارة  تقـــوم 
ممثلة في شخصي بإلقاء الضوء 
على أهم مـــا يحتويه احملور 
الثالث وهو مواجهة حتديات 
العالم املتغير، مشيرا الى انه 
وفي اعقاب التطرق الى احملاور 
ســـيفتتح املعرض املصاحب 

للمؤمتر. 
العام  املديـــر    وقـــال نائب 
لشؤون املكافحة العميد يوسف 
األنصـــاري ان اليـــوم الثاني 
للمؤمتر ســـيتم فيه مناقشة 
وعرض ٩ أوراق عمل خلبراء 
متخصصني بواقع ٣ أوراق لكل 
محور رئيســـي فعلى هامش 
احملور األول للمؤمتر سيطرح 

إدارات اخلدمات املمثلة في األمور 
املتعلقة بالهجرة واجلنســـية 
واألدلة اجلنائية واملرور وغيرها، 
نظرا لكون هذه املراكز مخصصة 
خلدمة املواطنـــني بغية اجناز 
معامالتهم بأســـرع وقت ممكن. 
وأوضح أن اإلدارة العامة ملراكز 
اخلدمة تسعى من خالل برامجها 
الى توفير خدمات ذات تقنيات 
وأســـاليب عمل وخاصة لذوي 
االحتياجـــات اخلاصـــة «الصم 
والبكم» حيث قامت اإلدارة العامة 
ملراكز اخلدمة وبالتنســـيق مع 
اإلدارة العامة للتدريب بتنظيم 
دورات تدريبيـــة لتعليـــم لغة 
إشارة «الصم والبكم» ملوظفي 
اإلدارة العامـــة ملراكـــز اخلدمة 
في جميع احملافظات واإلدارات 
التابعـــة حتى يســـهل التعامل 

للمؤمتر إذ ســـيعرض اخلبير 
ديڤيد بروغتون ورقة عمل حول 
تقييم البيئة والتخطيط املسبق 
اما  العملية،  ملعرفة اإلجراءات 
الفترة الثانية فسيعرض فيها 
اتكنســـون ورقة  اخلبير بيل 
الناشئة  الســـحب  عمل حول 
من الغازات وفي اليوم الثاني 
للمؤمتر وفي الفترة الثالثة منه 
ســـيقدم اخلبير د.روجر كلني 
ورقة عمل حول استخدام رغاوي 

مكافحة احلريق.
العميد األنصاري:    وأضاف 
الثالث  فيما يتعلق باحملـــور 
واملتعلق مبواجهـــة حتديات 
اليوم  املتغيـــر وخالل  العالم 
الثانـــي فســـتعرض ٣ أوراق 
عمل على فترات العمل الثالث 
حيث ســـيعرض البروفيسور 
ديڤيـــد تشـــارترز ورقة عمل 
عن املباني العالية والتحديات 
واســـتراتيجيات اإلخالء وفي 
الفترة الثانية سيطرح اخلبير 
ديڤيد كـــراودر ورقة عمل عن 
األبحاث والدراســـات املتعلقة 
باحلرائق واإلبالغ عن تصميم 
املباني واإلجراءات املتبعة، وفي 
الفترة الثالثة لليوم الثاني وعلى 
هامش محور التحديات والعالم 
املتغير سيعرض كليفن برنل 
ورقة عمل حول طيران اجليل 

القادم وما مدى استعدادنا.

عليها لفوائدها اجلمة حيث تعد 
األولى مـــن نوعها بحيث تخدم 
شريحة ال يستهان بها وتستحق 
منا االهتمام والرعاية على جميع 
املستويات الرسمية والشعبية، 
أنها ستســـاعدهم في  مؤكدين 
الفئة بسهولة  التعامل مع هذه 
ويســـر وتقدمي اخلدمـــات لهم 

بأسلوب راق وإنساني.
  وأعرب عن ســـعادته بعمل 
املراكز في خدمة املواطنني لتوفير 
األفضل لهم، مشيرا الى أن هناك 
تعاونا وتنسيقا دائمني مع إدارة 
اإلعالم األمني بالوزارة للتعريف 
بخدمات هـــذه املراكز من خالل 
احلمـــالت اإلعالمية في مختلف 
وسائل اإلعالم، موضحا أن هذه 
العديد من  املراكز تقوم بتقدمي 
اخلدمـــات التي تقوم بها أجهزة 

  وحول أنشطة اليوم األخير 
العميد يوســـف  للمؤمتر قال 
األنصاري انه ســـيناقش فيها 
أوراق عمل إضافيـــة متعلقة 
باحملاور الرئيسية الثالث حيث 
يعرض املقدم ســـامي النسيم 
لورقة عمـــل تتعلق باالتصال 
الفعـــال وتبـــادل املعلومـــات 
اما اخلبير تيموثي ســـتاتون 
فســـيتطرق الى محاور ورقة 
عمله والتي تأتي حتت عنوان 
«ادراك العوامل البشـــرية في 
أمـــا فيما  حتليـــل املخاطر»، 
يتعلق باحملور الثاني من املؤمتر 
واخلاص بالبيئة وتأثرها وخالل 
اليوم الثالث واألخير من املؤمتر 
فســـتطرح ورقتا عمل للعقيد 
جمال البليهيص حول «حوادث 
املواد اخلطرة وإضرار البيئة» 
وورقة عمل حول «إستراتيجية 
السيطرة على احلريق» لرالف 
كوربت وفي احملور األخير وخالل 
اليوم الثالث ستكون هناك ورقة 
عمل مشتركة للخبيرين برايان 
جرميشو ومايكل ويدي حول 
«التنسيق مع اجلهات املتعددة 
ملواجهـــة احلـــوادث الكبيرة» 
وأيضا ســـتكون هنـــاك ورقة 
التعامل  عمل مشـــتركة حول 
مع حوادث اإلرهاب والكوارث 
الطبيعية للخبير بريان وورد 

ود. يحيى الغامدي. 

وزارة الداخليـــة حيـــث زودت 
بعدد كاف من العاملني وأجهزة 
احلاســـب اآللي مرتبطة آليا مع 
اإلدارة العامـــة لنظم املعلومات 
والتي متكن من إجناز املعامالت 
في أسرع وقت وبسهولة ويسر 

على املراجعني.
الســـيف أن  اللواء    وأضاف 
اإلدارة العامـــة ملراكـــز اخلدمة 
تســـعى لتقدمي خدمات جديدة 
خالل هذا العام، مشيرا بذلك إلى 
وجود ٤٣ مركزا في احملافظات 
الســـت منها ما يعمل في الفترة 
الصباحية وما يعمل في الفترة 
إلى مراكز  املســـائية باإلضافة 
أخـــرى تعمل أيـــام عطل نهاية 
األسبوع وذلك لتكون اخلدمات 
في أوقات متفاوتة وفي متناول 

يد اجلميع. 

 بقلم د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

 العميد يوسف األنصاري 

 اللواء سيف محمد السيف 

 العوضي: خاطبنا السفارات لتحفيز المخالفين على تعديل أوضاعهم
 بشرى شعبان

  أهاب وكيل وزارة الشؤون ورئيس اللجنة 
الدائمــــة لتنظيم اوضــــاع العمالة في القطاع 
االهلي محمد الكنــــدري بالعمالة الوافدة من 
جميع اجلنســــيات واملخالفني لقوانني االقامة 
بالبالد ان يستغلوا املكرمة االميرية السامية 
باملغادرة دون دفع اي غرامات مالية مترتبة على 
مخالفاتهم لقوانني االقامة في الكويت، مشيدا 
بهذه املكرمة االميرية الســــامية والتي ليست 
بغريبة على سموه، ومشيرا الى ان هذه املكرمة 
محددة املدة وتشمل املغادرة من جميع املنافذ 
وشدد على ضرورة ان يقوم هؤالء املخالفني 
باســــتغالل هذه املكرمة االميرية واالستفادة 
من املهلة املمنوحة دون اي معوقات ما دامت 
ال توجــــد بحقهم اي قضايــــا اخرى وحتى ال 
يتعرض املخالفون التخاذ االجراءات القانونية 
املشددة جتاههم والتي تكفل عدم عودتهم للبالد 

مــــرة ثانية. هذا وحض الكنــــدري كفالء هذه 
العمالة علــــى القيام بدورهم في التنبيه على 
هذه العمالة بضرورة اســــتغالل هذه املكرمة 
والتي بدأت من اول مارس وحتى نهاية يونيو 
٢٠١١، مطالبــــا اعضاء اللجنــــة بأن تكون من 
ضمن خطة احلملة التوعوية مخاطبة االحتاد 
العام لعمال الكويــــت بالتنبيه علي اصحاب 
العمل بعدم ايواء اوتشغيل اي عمالة مخالفة 
وضرورة توعية هذه العمالة مبراجعة مراكز 
الداخلية لتعديل اوضاعهــــم. جاء ذلك اثناء 
ترؤسه االجتماع اخلامس للجنة تنظيم العمالة 
الوافدة في القطاع االهلي بحضور مدير عام 
االدارة العامة للهجــــرة اللواء كامل العوضي 
والذي أكد على انه ســــوف يتم التنسيق مع 
وزارة اخلارجية ملخاطبة السفارات التي لديها 
عمالة مخالفة للمساهمة في نشر التوعية بني 

أوساط ابناء جاليتهم. 

 في اجتماع ضم مسؤولين من «الهجرة» و«الشؤون»

 جانب من االجتماع املشترك 

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
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وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

مطــلــوب
لل�صــراء بيــت
م�صاحة 750 مرت

يف منطقــة الرميثيــة 

اأو اجلابريـة والدفع نقداً

اإعــالن
تقدم : 1- �شعد �شمـــاد العجـمــي

2- اميان ابراهيم حممد عثمان )كويتيا اجلن�شية(

اأ�شحاب/ �شركة الطريـــــــق الأخ�شر للتجارة 

العامـــــــة/ذ.م.م . بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�شـــــــركات 

بوزارة التجـــــــارة. تعديل الكيان القانوين من 

ذات م�شئولية حمدودة اإىل ت�شامنية. خروج 

ال�شريكـــــــة / اميـــــــان ابراهيم حممـــــــد عثمان 

)كويتية( من ال�شركة ودخول �شريك جديد. 

يرجى ممـــــــن له اعرتا�ـــــــض مراجعـــــــة الإدارة 

املذكورة خالل املدة القانونية.

 خطة التنمية والمدلوالت اإلحصائية 

 أعداد العاملين الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للجنس 
  والنسبة المئوية لكل من المهن المذكورة 

 المهنة
 األشعة وأشعة اكس  الممرضون والممرضات  الصيادلة  العالج الطبيعي   الجنسية 

 كويتي 
 ٪  أنثى  ذكر   ٪  أنثى  ذكر   ٪  أنثى  ذكر   ٪  أنثى  ذكر  

 ٢١  ١٩٢  ٣٧  ٧  ١٠٢١  ١٤٣  ٢٠  ٣٢٦  ٨٦  ١٤  ١٣٢  ٣٢ 

 ٢٢٩  ١١٦٤  ٤١٢  ١٦٤  اإلجمالي 

 غير 
 ٧٩  ٢٢٦  ٦٤٤  ٩٣  ١٥١٧٦  ٣٣٧٠  ٨٠  ٥٤٣  ١٠٤٨  ٨٦  ٤٣٥  ٥٨٢ الكويتي 

 ٨٦٠  ١٨٥٤٦  ١٥٩١  ١٠١٧  اإلجمالي 

 العاملون في المهن الطبية المساندة 
 المهنة

  الجنسية 
 الصيادلة  العالج الطبيعي 

 الممرضون 
والممرضات 

 األشعة وأشعة اكس 

 كويتي 
  وغير كويتي 

 انثى  ذكر  انثى  ذكر  انثى  ذكر  انثى  ذكر 

 ٤١٨  ٦٨١  ١٦١٩٧  ٣٥١٣  ٨٦٩  ١١٣٤  ٥٦٧  ٦١٢ 

 ١٠٨٩  ١٩٧١٠  ٢٠٠٣  ١١٨١  اإلجمالي 


