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69% نسبة القوى 
العاملة الوافدة

في الكويت
قال���ت ش���ركة »تالنت 
ري��ب�اب�ل����ك. دوت.ن����ت« 
ف���ي مج���ال  املتخصص���ة 
التوظيف في منطقة الشرق 
االوسط امس ان نسبة العمالة 
الواف���دة في س���وق العمل 
اخلليجي تصل الى 58% من 

اجمالي القوى العاملة.
واضافت الشركة في تقرير 
نشرته على موقعها امس ان 
الكويت لديها تعداد اكبر من 
القوى العاملة الوافدة مقارنة 
بالعمال����ة احمللية حيث تبلغ 
69% من اجمالي العاملني فيها 
في حني ان العمالة احمللية في 
البحرين بالكاد تفوق معدالت 
نظيراتها من العمالة الوافدة 

وبنسبة %51.

تجديد تعيين 6 وكالء مساعدين
صدرت 5 مراسيم اميرية بتجديد تعيني 6 وكالء 
مساعدين في كل من وزارات النفط، والكهرباء واملاء، 
والصحة، واالوق���اف واملجلس االعلى للتخطيط 

وجاءت كما يلي:
صدر مرس���وم رقم 351 لس���نة 2009 بتجديد 
تعيني وكيل وزارة مساعد باالمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية وجاء فيه: مادة اولى: 
يجدد تعيني حمد مناور حبيب املس���يلم � بدرجة 
وكيل وزارة مساعد باالمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية ملدة اربع سنوات اعتبارا من 

.2008/5/4
كما صدر مرسوم رقم 352 لسنة 2009 بتجديد 
تعيني وكيلي وزارة مساعدين في وزارة الكهرباء 
وامل���اء وجاء فيه: مادة اول���ى: يجدد تعيني كل 
من: حامد حبيب محمد اخلالدي، وعلي حسني 
محمد الوزان بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة 
الكهرب���اء واملاء ملدة اربع س���نوات اعتبارا من 

.2009/10/25
كما صدر مرسوم اخر حمل رقم 353 لسنة 2009 
بتجديد تعيني وكيل وزارة مساعد في وزارة النفط 
وجاء فيه: مادة اولى: يجدد تعيني طالل ناصر العذبي 
الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط 

ملدة اربع سنوات اعتبارامن 2010/3/27.
وصدر مرس���وم رقم 354 لسنة 2009 بتجديد 
تعيني وكيل وزارة مس���اعد بوزارة الصحة وجاء 
فيه: م���ادة اولى: يجدد تعيني د.وليد خالد صالح 
الفالح بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة 

ملدة اربع سنوات اعتبارا من 2010/4/22.
وكذلك مرس���وم رقم 355 لسنة 2009 بتجديد 
تعيني وكيل وزارة مساعد بوزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية، وجاء فيه: مادة اول���ى: يجدد تعيني 
ابراهيم احمد عبداهلل الصالح بدرجة وكيل وزارة 
مساعد بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية ملدة 

اربع سنوات اعتبارا من 2010/3/27.

العنزي: ندعو الحكومة العراقية للتعامل بجدية
مع أي معلومات عن أماكن رفات األسرى الكويتيين

وأوضح ان هذه الفرق باشرت 
أعمالها في مواقع دفن بكربالء 
والرمادي ولم يعثروا فيها على 
أي رفات بش���رية، مضيفة ان 
الفريق توجه الى ذي قار مؤخرا 
للغرض نفسه ومازال مستمرا 

في عمله في هذه احملافظة.
الى ما توصل له  وأشارت 
فريق عمل الوزارة الذي توجه 
في وقت سابق الى موقع اجلهراء 
على احلدود العراقية � الكويتية 
بعد االشتباه في وجود رفات 
ملفقودين كويتيني، مؤكدا انه 
لم يتم العثور على أي رفات 
حتى اآلن، فيما تتواصل أعمال 
احلف���ر والتنقيب في املنطقة 

نفسها.

العراق يشتبه في أنه يحتوي 
على رف���ات ملفقودين كويتيني 
قضوا إبان حرب اخلليج الثانية، 
فيما أكدت عدم متكنها من العثور 
عل���ى أي رفات داخ���ل موقع 
العراقية  اجلهراء على احلدود 

� الكويتية.
ونقل بيان أصدر أمس عن 
وزير حقوق اإلنسان م.وجدان 
سالم ان هناك خطة عمل للبحث 
عن رفات املفقودين الكويتيني 
الثانية  إبان ح���رب اخللي���ج 
تتضمن ارسال فرق متخصصة 
الى مواقع يش���تبه في وجود 
رفات بها تض���م مفقودين في 
عدة محافظات من بينها كربالء 

واالنبار والناصرية واملثنى.

وكانت وزارة حقوق اإلنسان 
العراقية أرسلت فريق عمل الى 
موقع في محافظة ذي قار جنوبي 

خصوصا في ظل كثرة تصريحات 
اجلانب العراقي في هذا الصدد 
في اآلونة األخيرة دون نتائج 

ملموسة على أرض الواقع.
ودع���ا احلكوم���ة العراقية 
للتعام���ل بجدية كبي���رة مع 
املعلومات الت���ي ترد اليها عن 
أماك���ن دفن رف���ات الكويتيني 
واإلع���الن عن نتائ���ج البحث 
بشفافية وبأسرع وقت ممكن، 
الفتا الى ان التحرك على اجلانب 
العراقي هو ثمرة جهود اجلانب 
اللجنة  الكويتي في  احلكومي 
الثالثية، معربا عن أمله في ان 
تستمر هذه اجلهود احملمودة 
حلني عودة رفات آخر أس���ير 

كويتي.

أسامة دياب
إدارة  أعرب رئيس مجلس 
جمعية أهالي الشهداء األسرى 
واملفقودين فاي���ز العنزي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« عن 
س���عادته بقرار وزارة حقوق 
العراقية بإيفاد فريق  اإلنسان 
للبحث عن رفات أسرى كويتيني 
ف���ي محافظة ذي ق���ار جنوب 
العراق، معتبرا ان هذه اخلطوة 
مؤشر جيد وبداية جديدة من 
قبل احلكوم���ة العراقية إلنهاء 

ملف مفقودينا في العراق.
وفي املقابل لم يخف العنزي 
خشيته من ان تكون مثل هذه 
التصريحات من قبل احلكومة 
العراقية وسيلة لدغدغة املشاعر، 

أعرب عن سعادته لإلعالن عن بدء البحث في مواقع دفن في »ذي قار«

فايز العنزي

نخش�ى أن تكون تصريحات الجانب العراقي الكثيرة في اآلونة األخيرة لدغدغة المشاعر


