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وزيرة التوظيف السريالنكية طالبت بزيادة عدد الفنيني منها

هند الصبيح :عمالة سريالنكا مميزة
وال مشاكل لها في الكويت
| كتب حمد العازمي |
أك� � � � � � ��دت وزي � � � � � � � ��رة ال� � � �ش � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وزي � ��رة
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال � �ت � �ن � �م � �ي � ��ة ه� � �ن � ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح
ع � ��دم وج� � ��ود م �ش��اك��ل ل�ل�ع�م��ال��ة
السريالنكية ف��ي ال�ك��وي��ت التي
وص� �ف� �ت� �ه ��ا ب ��أن� �ه ��ا م � ��ن ن��وع �ي��ة
العمالة املميزة في سوق العمل،
الف �ت��ة إل ��ى أن إج �م��ال��ي ال�ع�م��ال��ة
ال � �س� ��ري� ��الن � �ك � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ع �م��ل
بالقطاع االهلي حوالي  25الف
عامل.
وق��ال��ت الصبيح ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه ��ام ��ش ال �ل �ق��اء
ال � � � � � ��ذي ج � �م � �ع � �ه� ��ا م� � � ��ع وزي� � � � ��رة
التوظيف الخارجي بجمهورية
س� ��ري� ��الن � �ك� ��ا ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة
االش �ت��راك �ي��ة ث��االث��ا ات ��و ك ��وراال،
ان� ��ه ت ��م خ� ��الل االج� �ت� �م ��اع ب�ح��ث
سبل تعزيز العالقات الثنائية
ب� � � ��ن ال � � �ك� � ��وي� � ��ت وج � �م � �ه� ��وري� ��ة

الصبيح والوزيرة السريالنكية

سريالنكا في مختلف املجاالت
السيما م�ج��ال العمالة ال��واف��دة
ف ��ي ال �ق �ط��اع االه� �ل ��ي وال �ع �م��ال��ة
امل � �ن� ��زل � �ي� ��ة ،م ��وض � �ح ��ة ان ه ��ذه
ال ��زي ��ارة ت��أت��ي ف��ي اط ��ار تفعيل
م��ذك��رة التفاهم امل��وق�ع��ة سابقا
ب��ن البلدين وال�ت��ي تنص على
تشكيل ف��ري��ق عمل مشترك من
ال�ج��ان�ب��ن ل�ب�ح��ث س�ب��ل تطوير

ال �ع��الق��ات ف ��ي م �ج��ال اس �ت �ق��دام
العمالة وب�ح��ث أي مشاكل لها
ان وجدت.
ول�ف�ت��ت ال��ى مطالبة ال��وزي��رة
السريالنكية بالعمل على زيادة
اعداد عمالة بالدها في الكويت
م��ن خ��الل عقد االج�ت�م��اع��ات مع
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وم�م�ث�ل��ن عن
السفارة الختيار العمالة الفنية

امل��درب��ة ال�ت��ي يمكنها املساهمة
في املشاريع التنموية في دولة
الكويت فضال عن تشكيل لجنة
ب��ن وزارة العمل السريالنكية
والهيئة العامة للقوى العاملة
ل ��دراس ��ة أي م �ش��اك��ل ان وج��دت
للعمالة السريالنكية.
م��ن جهتها ،أش ��ارت ال��وزي��رة
السريالنكية إلى بحث إمكانية
اس �ت �ع ��ان ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ع �م��ال��ة
ال�ف�ن�ي��ة امل ��درب ��ة ف��ي س��ري��الن�ك��ا،
مشيرة في الوقت نفسه إل��ى ان
اج�م��ال��ي ال�ع�م��ال��ة السريالنكية
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ي �ب �ل��غ  110آالف
ع ��ام ��ل ،م ��ن ب�ي�ن�ه��م  25ال �ف��ا في
القطاع االهلي مقابل  85الفا في
قطاع العمالة املنزلية.
واوضحت ان زيارتها للبالد
تأتي ضمن اطار جولة خليجية
ت� �ق ��وم ب �ه��ا ح ��ال �ي ��ا ،م �ع��رب��ة ف��ي
ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه ع� ��ن س �ع��ادت �ه��ا
ل ��زي ��ارة ال �ك��وي��ت ول�ق��ائ�ه��ا ك�ب��ار
مسؤوليها.

«الشؤون» :عرض املشاريع الصغيرة واملتوسطة
في الجهات واملؤسسات العامة والخاصة
كونا -دعا وكيل وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل امل �س��اع��د
ل� �ق� �ط ��اع ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة امل �ق��اه��ي
ال �ش �ع �ب �ي��ة ع �ل��ي ال� ��روم� ��ي ج�م�ي��ع
ال� �ج� �ه ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ع��ام��ة
وال � �خ� ��اص� ��ة ال� � ��ى دع� � ��م اص� �ح ��اب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وح��ض ال��روم��ي ه��ذه الجهات
خ� � � ��الل ح � �ف� ��ل اف� � �ت� � �ت � ��اح م� �ح ��الت
اص � �ح� ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ب �م �ق �ه��ى ال �س��امل �ي��ة
ال �ش �ع �ب��ي وب � ��دء ان� �ط ��الق ع�م�ل�ه��ا
وس��ط أج ��واء احتفالية حضرها
مجموعة من الفنانن الكويتين
ال� ��داع � �م� ��ن ل � �ه� ��ذه ال � �ف � �ك� ��رة ع �ل��ى
توفير مساحات لهم في االماكن
املتوافرة لديهم ،الفتا إلى «اهمية
ت ��وف� �ي ��ر ف ��رص ��ة الص � �ح� ��اب ه ��ذه
املشاريع لتعريف الجمهور بما

الرومي خالل حفل افتتاح املحالت

يقدمونه من منتجات ذات جودة
عالية تنافس في بعض االحيان
منتجات عاملية س��واء غذائية او
استهالكية».
واشاد بدعم ومساندة وزيرة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وزي��رة ال��دول��ة لشؤون التخطيط

وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ووك�ي��ل
ال� � ��وزارة ال��دك �ت��ور م�ط��ر امل�ط�ي��ري
وال �ج �ه��ات ال �ح�ك��وم�ي��ة وااله �ل �ي��ة
ذات ال � �ص � �ل� ��ة ب � ��دع � ��م وإن� � �ج � ��اح
م � �ش � ��اري � ��ع ال � �ش � �ب � ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وتيسير ك��ل م��ا م��ن شأنه توسع
ونجاح مشاريعهم ،مشيرا الى ان

«ادارة املقاهي الشعبية كانت اول
امل �ب��ادري��ن ب��ال��وق��وف ال ��ى ج��ان��ب
اص � �ح� ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة وتوفير كل االمكانات
املتاحة لنشر وتعريف واستغالل
الحضور الكبير لفئات عديدة من
ال�ج�م�ه��ور ف��ي امل�ق��اه��ي الشعبية
وامل �ن �ت �ش ��رة ف ��ي ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق
ال �ك��وي��ت ل �ه��ذه امل �ش��اري��ع وأي�ض��ا
الترويج لها بالشكل املناسب».
واوض � � ��ح ان «م �ج �ل��س ادارة
امل� �ق ��اه ��ي ال �ش �ع �ب �ي��ة واع � �ض � ��اءه
ق� ��ام� ��وا ب �ت��وف �ي��ر ام� ��اك� ��ن خ��اص��ة
داخ ��ل امل�ق��اه��ي الن �ش��اء مجموعة
م � ��ن امل � � �ح � ��الت ال � �ص � �غ � �ي� ��رة ع �ل��ى
ن�م��ط امل �ح��الت الشعبية القديمة
وت� ��أج � �ي� ��ره� ��ا ب � ��أس � �ع � ��ار رم� ��زي� ��ة
الص � � �ح� � ��اب امل � � �ش � ��اري � ��ع ل� �ع ��رض
منتجاتهم وبيعها ملرتادي هذه
املقاهي».

www.alraimedia.com

3

