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الفلبني تسعى لنيل 
حقوق حرية نقل املسافرين
 من الكويت إلى دول أخرى

محمود عيسى

قالت نشرة افييشن انترناشنال نيوز ان احلكومة 
الفلبينية تس����عى لعقد اجتماع ديبلوماس����ي رفيع 
املستوى مع الكويت للخروج من مأزق االتفاق املتعلق 
حقوق احلرية اخلامس����ة لش����ركة الطيران الرسمية 

لكال البلدين.
ويقول املسؤول في وزارة الشؤون اخلارجية في 
مانيال فيليكس إدواردو ان اجراء احملادثات أمر ضروري، 
علما ان االدارة العامة للطيران املدني في الكويت ومجلس 
الطيران املدني في الفلبني كانا قادرين على التوصل 
الى تفاهم حول هذه القضية. ومع انه لم يتم حتديد 

موعد لالجتماع لكن من املتوقع أن يكون قريبا.
يذكر ان حقوق احلرية اخلامس����ة تعني السماح 
لش����ركة طيران ما بنقل مس����افرين بني دول أجنبية 
كجانب من اخلدمات التي تربط الشركة بالدولة التي 
تنتمي اليها، او بعبارة اخرى ان حتمل مسافرين من 
بلدها الى دولة اخرى، ثم تنطلق منها الى دولة ثالثة 

قبل العودة الى بلدها. 
وقد نش����ب اخلالف منذ عدة أش����هر عندما منعت 
االدارة العامة للطي����ران املدني في الكويت اخلطوط 
اجلوية الفلبينية من اس����تخدام ه����ذه احلقوق على 
رحلة اخلطوط الفلبينية التي تنطلق من مانيال الى 

دبي فالكويت.
وملا سعت الشركة الفلبينية إلى تسيير أربع رحالت 
أسبوعية على هذا اخلط باستخدام طائرات من طراز 
ايرباص 300s-A300 اعتبارا من 17 يناير املاضي، حالت 
االدارة العامة للطيران املدني في الكويت دون تنفيذ 
هذه اخلطوة، معتبرة أن اخلطوط الفلبينية مخولة 
فقط بنقل ال����ركاب والبضائع إما بني مانيال ودبي أو 
بني مانيال والكويت. ولم تذكر االدارة سببا لتفسيرها 

حقوق احلرية اخلامسة على هذا النحو.
وقالت النشرة ان االتفاقية الثنائية للحرية اخلامسة 
املتعلقة باخلدمات اجلوية كانت قد وقعت باالحرف 
االول����ى بني البلدين عام 1977 ومت تعزيزها في ابريل 

1995 ثم مرة أخرى في فبراير 2009.
ونقلت النشرة عن رئيس اخلطوط اجلوية الفلبينية 
جاميي باوتستا قوله ان قرار الكويت ينسف املبادئ 
املتبادلة بني اجلانبني والواردة في اتفاقية اخلدمات 

اجلوية ويخلق مجاال غير متكافئ.
وأضافت ان الفلب����ني وكرد انتقامي أوقفت في 27 
مارس املاضي هذه احلقوق على الكويتية واملتعلقة 
برحالته����ا من الكويت الى بانك����وك ثم مانيال، برغم 
أنها رفعت عددها من 6 الى 8 رحالت أسبوعيا ولكن 
اخلطوط الفلبينية عارضت هذا القرار بشدة. ولكنها 
أضافت ان الكويت بامتالكها هذه احلقوق مع الفلبني 

لها احلق بزيادة عدد الرحالت في أي وقت.
وختمت النشرة بالقول إن دول اخلليج تعتبر سوقا 
مهمة لطيران الفلبني حيث يقدر عدد الفلبينيني العاملني 
في الكويت وحدها بنحو 225 ألف شخص، إضافة الى 

535 ألفا في قطر ودبي وأبوظبي وعمان.

أبناء عبداهلل املبارك
 يستقبلون املهنئني مساء غد 

في القصر األبيض

يس���تقبل أبناء املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك 
الصباح طيب اهلل ثراه املهنئني بقدوم رمضان.. مساء 
اجلمعة اخلامس من ش���هر رمضان، وذلك في القصر 
األبيض مبنطقة السرة بعد صالة العشاء، كما يستقبلون 
رواد الديوانية خالل الش���هر املبارك في القصر يوم 
الثالثاء بعد صالة العش���اء.. أعاده اهلل على الكويت 

وأهلها وعلى اجلميع باخلير والبركات.

الشيخ مبارك العبداهلل   الشيخ محمد العبداهلل 

مكتبنا الثقافي بالرياض يستقبل 
طلبات االلتحاق باجلامعات 
السعودية حتى 16 اجلاري

الري���اض - كونا: أعلن املكت���ب الثقافي الكويتي 
بالرياض أمس عن مواصلته استقبال طلبات التقدمي 
على املنح الدراسية للمرحلة اجلامعية للعام 2016 - 
2017 باجلامعات احلكومية السعودية للطلبة الكويتيني 
حملة الش���هادة الثانوية العامة السعودية حتى ال�16 

من الشهر اجلاري.
وقال رئيس املكتب الثقافي د.مسفر مهدي في تصريح 
ل� »كونا« إن���ه على الراغبني ف���ي التقدمي للجامعات 
السعودية التسجيل عبر الروابط االلكترونية وااللتزام 
باملواعي���د احملددة حتى ال يتم تأجي���ل القبول للعام 

الدراسي املقبل.
واضاف انه يتوجب على الطالب بعد ذلك مراجعة 
املكتب الثقافي بالرياض مع احضار إشعار التسجيل 
االلكتروني للتقدمي على املنح الدراس���ية إضافة إلى 
جميع املستندات املطلوبة وفقا لقرار املنح الدراسية 
رقم 444، مبينا أن املفاضلة س���تكون وفقا للنس���بة 

املوزونة للمرشحني للمنح الدراسية الثابتة.
وحول اجلامعات التي تستقبل التقدمي االلكتروني 
في تواريخ الحقة ذكر انه بإمكان الطالب تقدمي طلب 
الترشيح على املنح الثابتة وإرفاق املستندات املطلوبة 
دون إشعار التس���جيل االلكتروني اخلاص باجلامعة 
على ان يوافي الطالب املكتب الثقافي بإشعار التسجيل 
االلكتروني للجامعة املراد الدراسة فيها حال احلصول 
عليه من قبل الطالب حتى يتس���نى للمكتب متابعته 

مع وزارة التعليم السعودية.

الصرعاوي استقبل رئيس جلنة املناقصات املركزية
بحثا تعزيز التعاون في حتقيق الرقابة على األموال العامة

اس���تقبل رئي���س ديوان 
احملاس���بة باإلناب���ة ع���ادل 
الصرع���اوي رئي���س جلنة 
املناقصات املركزية عبداهلل 
العبد ال���رزاق، حيث تناول 
اللقاء تعزيز س���بل التعاون 

بني اجلهازين.
ثمن رئيس جلنة املناقصات 
املركزية دور ديوان احملاسبة 
في حتقيق رقابته الفعالة على 
العامة وممارس���ته  األموال 
الختصاصاته املخولة له طبقًا 
لقانون إنشائه 30 لسنة 1964، 
مش���يراً إلى ضرورة تكثيف 
اجله���ود لتعزيز التنس���يق 
ب���ني اجلهازين  والتع���اون 
لتحقيق الرقابة الفعالة وتنمية 
كل أوجه التعاون التي تسهم 
في إج���راء رقابة فعالة على 
كل مراحل تلك املش���روعات 

عادل الصرعاوي مستقبال عبداهلل العبد الرزاقوترسيتها.

املرزوق: الطقس شديد احلرارة 
مع غبار األسبوع املقبل  

أعلن اخلبير الفلكي عادل املرزوق ان بداية األسبوع 
القادم سيتشكل منخفض جوي قوي مقداره بني 998 و1000 
مليبار مسببا هبوب رياح شمالية غربية نشطة مثيرة 
للغبار خالل االيام القادمة كما س����ترتفع درجة احلرارة 
خالل االسبوعني القادمني بشكل ملحوظ جدا وخصوصا 

يوم اجلمع����ة املقبل 
املوافق 10 يونيو، حيث 
إلى ما  تصل احلرارة 
بني 47 و49 مئوية مع 
هبوب الرياح الشمالية 
الغربية النشطة والتي 
تزيد سرعتها من 40 
� 45 كم/ساعة مثيرة 
للغبار العالق في النهار 
والذي يترسب في الليل 
)موسم البوارح( وذلك 
اعتبارا من يوم السبت 
القادم املوافق 11 يونيو 
وملدة تزيد على 10 أيام 

مع احتمال استمرار هبوب الغبار العالق حتى يوم 3 يوليو 
هي نهاية موسم فترة البوارح التي تتخللها بفترات بسيطة 

من هبوب رياح الكوس الرطبة بعض الشيء.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق


