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مروان بودي

»طيران الجزيرة« تدعو لتأسيس سوق جوي موّحد
وتطلق مبادرة »سماء خليجية واحدة«

عبداهلل وسلطان

تزامنا مع انعقاد القمة اخلليجية 
الثالثني لدول مجل���س التعاون 
اخلليجي الست في الكويت، دعت 
شركة طيران اجلزيرة لتأسيس 
س���وق جوي يوحد س���ماء دول 
مجلس التعاون اخلليجي، والذي 
ميكن شركات الطيران اخلليجية 
من تشغيل رحالت من والى جميع 
الدول اخلليجية، من دون التقيد 
باالتفاقي���ات التجارية التي تلزم 
ش���ركات الطيران بعدد محدد من 
الرح���الت التي ميكن تس���ييرها 
واألسعار التي حتدد، اضافة الى 
غيره���ا من القي���ود، وتنهي هذه 
املبادرة املش���تركة، التي تطلقها 
طيران اجلزيرة، عقدا من االتفاقيات 
الثنائية بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي لتأسس »سماء خليجية 
واحدة« أكثر تقدما.  وقال رئيس 

مبناسبة زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود للكويت للمشاركة في القمة اخلليجية، ومبناسبة عودة ولي 
العهد صاحب الس����مو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظهما اهلل، الى ارض الوطن س����املا معافى فقد قام الش����اعر ساير 
نزال الشمري الذي رزق مؤخرا بطفلني »توأم« تزامن قدومهما مع تلك 

املناسبتني السعيدتني وأسماهما تيمنا »عبداهلل وسلطان«.
األل����ب����اب رزاق  ت������وم  رزق�����ن�����ي  اهلل 

ت����رج����اه م����ا ي��خ��ي��ب واحل����م����د هلل م����ن 
م����ع ف���رح���ت���ني ت�����وم ت���ه���دا ل����ه ارق�����اب

األول����������ه ي�����ا س�����ي�����دي ط���ل���ت���ك ط��ي��ب
ب����ارض ال��ك��وي��ت زي���ارت���ك ت��س��ع��د اق���راب

ي��س��ع��د ب��ه��ا امل��س��ل��م وت���ف���رح اص��اح��ي��ب
وال��ث��ان��ي��ة س��ل��ط��ان ع��ق��ب ال��س��ف��ر ط��اب

ال��غ��ي��ب ب���ال���ش���ف���اء ع���ال���م  واهلل ي���ع���زه 
ي�����ردن رك���اب ل��ف��ن  ل��ي��ا  ال��ق��ص��ي��د  وذود 

ع������زاز ال���ع���زي���ز امل���س���رج���ات امل���راك���ي���ب
ع���وص ال��ن��ض��ا اجل����زالت ع��رب��ات االن��س��اب

ش��ع��ل ال��ق��ص��ي��د وم���ن ش��ح��م��ه��ن م��ح��ادي��ب
واص�����اي�����ل ص���ه���ل ص���ه���ي���الت وص���ع���اب

ال�����ن�����در ال����ل����ي م����اخ����ذوه����ن ج��الل��ي��ب

ش���دي���ت���ه���ن م����ان����ي م���ح���س���ب ل���الت���ع���اب
ف����ي خ������ادم ال��ب��ي��ت��ني راع������ي امل���واج���ي���ب

ي��ا ل��ص��اط��ي ال��ض��رغ��ام ي��ال��س��اط��ع ال��ص��اب
ل���ل���م���اء ب���ض���ل���وع ال���ع���ط���اش���ا احمل���ادي���ب

وي����ا ك���اس���ي ض���ع���وف امل��خ��ال��ي��ق ب��ث��ي��اب
وي��ال��ش��اي��ع ال���ش���ام���خ ب�����روس امل��راق��ي��ب

ال����واف����ي ع��ل��ى راس م��رق��اب وي���ال���ن���ادر 
وي���ا ل��ص��اي��ب ال��ص��ي��ب وي��ال��ص��ارم ال��ذي��ب

س��م��ي��ت »ع����ب����داهلل« ق��ب��ل ي����وم االجن����اب
امل��ج��اذي��ب اف��ت��خ��ر ال ي���ا ب��ع��ي��د  وف���ي���ك 

وس��م��ي��ت ف��ي »س��ل��ط��ان« س��ل��ط��ان األل��ق��اب
مي��ي��ن��ه ال���ل���ي ت��ك��س��ر ال��ع��ظ��م وت��ص��ي��ب

ع���ل���ى ع�����دو ال����دي����ن وي����دي����ن االره������اب
ح��ت��ى ال���ع���دو س���م���اه ع��ط��ب امل��ض��اري��ب

اف�������داء ب���ه���م ب���ال���دي���ن واحل����ك����م وت�����راب
امل��م��ل��ك��ة ب��ي��ت ال����رخ����اء م��ن��ق��ع ال��ط��ي��ب

ل���ي ال��ف��خ��ر ي���ا س���ي���دي وك���ل���ي اع��ج��اب
أس���م���ي ع���ي���ال���ي ع���ل���ى اس�����م امل���ع���ازي���ب
الشاعر ساير نزال الشمري

مجلس إدارة طيران اجلزيرة مروان 
بودي: »مازالت أجواء دول مجلس 
التعاون اخلليجي مقيده باالتفاقيات 
التي حتد من حرية شركات الطيران 
اخلليجية وبالتالي حتد من حرية 

اخلي���ار واحلركة للمس���افرين، 
فالبعض يجزم بأن هذا القيد هو 
السبيل الوحيد الدارة أجواء دولنا، 
وتابع: »لكننا نؤكد على الطريق 
األكثر تقدما الذي يوحد أجواء دول 
اخلليج ويجلب املزيد من احلرية 
للمسافرين في مختلف أنحاء دول 
مجلس التعاون اخلليجي أال وهو 
إنشاء سوق جوي موحد، ومن خالل 
السماء اخلليجية الواحدة تزول 
جميع القيود التجارية والتشغيلية 
املفروضة على ش���ركات الطيران 
اخلليجية، مثال خطوط التشغيل 
وعدد الرحالت وأوقاتها وحتديد 
األس���عار، وذلك لتتمكن صناعة 
الطي���ران اخلليجية من الوصول 
ألقصى إمكانياتها«. واضاف: السماء 
اخلليجية الواحدة ستحول صناعة 
النقل اجلوي ع���ن طريق تهيئة 

الظروف من أج���ل ضمان القدرة 
التنافسية وجودة اخلدمات على 
حد س���واء، وعلى أعلى مستوى 
من األمان، فاملسافرون، وشركات 
الطيران واملطارات وجميع العاملني 
في هذا القطاع سيستفيدون من 
النمو في ع���دد الوجهات وزيادة 
الق���در األكبر من  الطاقة، وم���ن 
االختي���ار، وانخفاض األس���عار، 
وحتسني إجمالي نوعية اخلدمة. 
وختم ب���ودي بقوله: »حني وضع 
مؤسسو مجلس التعاون اخلليجي 
حجر األس���اس لهذا الصرح، فهم 
وضعوا أسس اإلطار ألجيال ذات 
ماض مش���ترك للعم���ل معا على 
بناء مس���تقبل مشترك، وانطالقا 
من هذه الروح، جئنا بهذه املبادرة 
املش���تركة، وهي مبادرة لس���ماء 

خليجية واحدة«.


