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  8أعلن الحاكم كومو عن استكمال شبكة الطرق الخارجية الجديدة لمطار الغوارديا كجزء من تحويل المطار بقيمة 
  مليارات دوالر

  
ي إعادة البناء الكاملة لـالغوارديا حتى اآلن، بعد افتتاح المبتى  

ى
وع أحدث مرحلة ف ي يونيو  Bيمثل المشر

ى
  2020ف

  
ي حيث  

ي الوقت المناسب لموسم السفر الصيفى
ى

شبكة طرق المطار الجديدة تفتح ستة أشهر قبل الموعد المحدد، ف
  يعود الركاب إىل السماء

  
ي إشارات المرور من جش / جش علوي جديد يق 26

ى
ى 3إىل   19لل من الحاجة إىل االزدحام الذي يتسبب ف ، وتحسي 
  تدفق حركة المرور حول الغوارديا

  
ي التابع لمجلس فرص المطار لمدة أربــع سنوات حتى عام 

  2025أعلن الحاكم عن تمديد مركز الغوارديا الوظيفى
ي م

ى
ي العثور عىل وظائف ف

ى
ى ف   طار الغوارديا الجديدلمواصلة مساعدة سكان كوينى

  
ي مطار الغوارديا، والذي تم االنتهاء منه قبل  

أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن افتتاح نظام الطرق الخارجية الجديد ف 
ي المطار مع عودة المسافرين إىل السماء  

ي الوقت المناسب لتحسي   تدفق حركة المرور ف 
ستة أشهر من الموعد المحدد وف 

ي التحول المستمر البالغ يعد افتتاح الطريق هو أحد هذا الصيف. 
مليارات دوالر لمطار الغوارديا إىل بوابة   8ث معلم ف 
ي تستحقها نيويورك. 

ين الت    القرن الحادي والعشر

  
ي   -"شبكة طرق معاد تصميمها بالكامل  قال الحاكم كومو: 

مع أحدث أنظمة إدارة حركة المرور وعدد أقل من التقاطعات الت 
ا عىل المسافرين الذين يصلون بالسيارة الوصول إىل المحطات أو مرائب   -تحتوي عىل إشارات 

ً
ستجعل من السهل جد

ي مطار الغوارديا  وقوف السيارات، مما يمثل خطوة مهمة إىل األمام حيث إننا خلق تجرب
ة سفر عالمية المستوى ف 

ئ أول خط سكة حديد نقل جماعي موثوق ورسي    ع  AirTrainجنًبا إىل جنب مع خطط بناء الغوارديا   الجديد.  ي ستنشر
، والت 

ي يمكن  
ي طريق جيد ليصبح أحد أكثر المطارات الت 

للمطار إىل مانهاتن، تضع شبكة الطرق الجديدة مطار الغوارديا ف 
ي البالد". الوصول إل

  يها ف 

  
ا عن 

ً
ي الذي    1.5أعلن الحاكم كومو اليوم أيض

ي لمجلس فرص المطار لمركز الغوارديا الوظيف 
مليون دوالر كتمويل إضاف 

ي كويث     Elmcorيعمل مع 
، وسيواصل توفث  الفرص  CDCللشباب وأنشطة البالغي   وخدمات اإلسكان المجاورة ف 

مجلس فرص المطار هو منظمة غث  ربحية تقدم   . 2025تطوير المطار حت  عام   للسكان المحليي   لالستفادة من إعادة
 . ي ذلك األقلية والمحرومي  

، بما ف     خدمات التوظيف والتوظيف المتعلق بالمطار لسكان كويث  

  
ي الواليات المتحدة  -الجديد والموحد   LaGuardiaتم الكشف عن رؤية الحاكم كومو لمطار 

  أول مطار رئيشي جديد ف 
ي عام  - عاًما  25منذ 

ا لتوصيات اللجنة االستشارية للمطار التابعة للحاكم.  2015ف 
ً
ي عام  ، وفق

، مع  2016بدأ البناء ف 
ي ذلك افتتاح مرآب جديد للمحطة  

ة رسيعة، بما ف  اير   Bظهور معالم مهمة بوتث  ي فثر
ي    B، وكونكورس  2018ف 

جديد ف 
ي   G، ومبت  ;كونكورس دلتا 2018نوفمثر 

ي يونيو   B، ومبت  جديد للمحطة 2019أكتوبر   جديد ف 
، المرحلة  2020ف 



 

 

ي أغسطس  Aاألوىل من الكونكورس 
ي مايو  2020ف 

حالًيا ،   . 2021، وافتتاح أول ممر لسيارات األجرة أسفل جش للمشاة ف 
  يستخدم أكثر من نصف ركاب الغوارديا بوابات ومنشآت جديدة. 

  
وع   ان وهو أحد أكثر الشر  -يتضمن المشر ي تاري    خ الطث 

هدم واستبدال كل محطة ومبت    - اكات بي   القطاعي   العام والخاص ف 
ان الكاملة   ي الحفاظ عىل عمليات الطث 

باستثناء المحطة الجوية البحرية ذات المعالم التاريخية، وكل ذلك مع االستمرار ف 
ي 
ي شملت حجم سجالت الركاب ف 

  . 2019و   2018الت 

  

  استكمال شبكة الطرق الخارجية

  
ي رؤية الغوارديا الجديدة إنشاء مطار موحد به محطتان رئيسيتان جديدتان متصلتان بقاعة مركزية 

من األمور األساسية ف 
  ونظام طرق جديد ومبسط وعاىلي الكفاءة يسمح بتحركات أرسع للمركبات. 

  
وع تحديث مطار الغوارديا بقيمة  مليون دوالر لبناء الطرق / ال  625خصصت هيئة الميناء  جسور الجديدة كجزء من مشر

ي المبت   مليارات دوالر.  8
ي من المطار ف  ي النصف الغربر

كاء بوابة الغوارديا ف  الجديد وإعادة بناء دلتا   Bيشمل ذلك عمل رسر
ي بأكمله من المطار الستبدال المحطات 

ف  ي  Cالحالية بمحطة  Dو  Cللنصف الشر
ستكتمل منتصف  جديدة واحدة، والت 

  . 2022عام 

  
ون جش / جش علوي جديد تحل محل   ي المطار.   15ستة وعشر

ي بشكل كبث  الحاجة إىل إشارات المرور ف 
 وتلغ 

ً
 قائما

ً
 جشا

ي المحطات الطرفية  19قبل بدء برنامج التحديث، كان هناك 
. بعد االنتهاء من  Dو  Cو  Bإشارة مرور للسائقي   للتنقل ف 

وع التحديث، من المتوقع أن تظل ثالثة فقط من إشارات المرور ال   سيتم القضاء عىل معظم معابر الطرق   هذه.  19مشر
ا ثالثة مستويات عا

ً
لزيادة تحسي   تدفق حركة المرور،   لية. داخل المطار عن طريق زيادة حركة المرور عىل الجسور، وأحيان

 عىل ممرات أكثر وأوسع من ال    8.4سيحتوي طريق المطار الجديد الذي يبلغ طوله  
ً
  ميل السابقة لطريق المطار.  7.7ميال

  
، تم تشي    ع بناء الطرق خالل الوباء نتيجة النخفاض حركة المرور وحجم السفر  ي

ي الربيع الماض 
ي  كما أعلن الحاكم كومو ف 

ف 
  ، الذي قلص ستة أشهر من الوقت المحدد لالنتهاء. 19- المطار خالل جائحة كوفيد

  
ي يتم تنشيطها عبارة عن قسم يبلغ طوله حواىلي ميل واحد عىل جشين جديدين،  

ي الت  كانت قطعة شبكة الطريق الخارجر
، أمام مبت  الركاب  ان الجديد، والذي ال يز  Cيتألفان من طرق ذات مستوى علوي وسفىلي كة طث  ال قيد اإلنشاء من قبل رسر

  دلتا. 
  

  مجلس فرص المطار

  
ي لمجلس فرص المطار الذي أعلن عنه الحاكم هو باإلضافة إىل 

ي خصصتها هيئة   1.4التمويل اإلضاف 
مليون دوالر الت 

ي عام 
ي تخدم المطار ف 

ان الت  كات الطث  سي ورسر ي نيويورك ونيوجث 
ئ ف  اكة جديدة  2018المواب    Elmcorمع  لتأسيس رسر

 :   ألنشطة الشباب والبالغي   وخدمات اإلسكان المجاورة لتقديم الخدمات التالية للسكان المحليي  

ي المطار •
ي التوظيف مع فرص العمل ف 

  المساعدة ف 

ي والتدريب عىل المهارات والجاهزية •
  برامج التطوير الوظيف 

ي العمل •
، والتحضث  للمقابلة، والتوجيه للنجاح ف  ي

  اإلرشاد المهت 

  

ي أبريل 
ي  2019يعمل مركز التوظيف من مكتب تابع جديد تم افتتاحه ف 

ي كورونا، وقد ساعد    20- 107ف 
نورذرن بوليفارد ف 

 وقام بتعيي    3575بالفعل 
ً
ي ذلك   376عميال

ي مطار الغوارديا، بما ف 
ي وظائف ف 

.   245شخًصا ف    من كويث  

  
يهدف تمديد تمويل مجلس فرص المطار إىل زيادة الوصول إىل فرص العمل للسكان المحليي   إىل أقىص حد، سواء أثناء  



 

 

كان من المقرر   الغوارديا.   AirTrainإعادة التطوير وما بعده، وهو من بي   العديد من الفوائد المجتمعية المرتبطة بتمويل 
ي نهاية عام 

  . 2021أن ينتهي تمويل المكتب ف 

  
ي  
ي والتوجيه المهت 

ي المطار ويوفر لهم استشارات االستعداد الوظيف 
يقوم مجلس فرص المطار بتوظيف المرشحي   للعمل ف 

ي مهارات إجراء المقابالت وتقنيات البحث عن وظيفة. 
و خدمات إسكان األحياء معرفتهما   Elmcorستضيف  والتعليم ف 

رات الجديد إىل جميع السكان المحليي   الذين يسعون إىل  العميقة بالمجتمع لضمان وصول مكتب مجلس فرص المطا
ي مطار الغوارديا. 

  االستفادة من الفرص االقتصادية ف 

  
 : ئ  هو األحدث    8.4"إن االنتهاء من طريق مطار الغوارديا البالغ طوله قال ريك كوتون، المدير التنفيذي لهيئة الموانى

ً
ميال

ي طريقنا ل
ايدة من المعالم ف  ي قائمة مث  

تحقيق رؤية الحاكم كومو لمطار جديد عىل مستوى عالمي من شأنه أن يحول  ف 
ي البالد مطار جديد. 

ي الواليات المتحدة منذ  الغوارديا إىل أفضل مطار ف 
عاًما ونحن اآلن   25هذا هو أول مطار جديد تماًما ف 

  جديد بالكامل".  يمثل معلم اليوم خطوة رئيسية لتصور الغوارديا  عىل بعد أقل من عام من اكتماله. 
  

ى أوتول:  امنا بتحسي   تجربة  قال رئيس هيئة الميناء، كيفي   
"إن استكمال شبكة الطرق الخارجية لمطار الغوارديا يوضح الث 

ي مطار الغوارديا، الذين سيكونون قادرين عىل التحرك بشكل أكثر كفاءة حول المطار عىل طرق مصممة  
السفر للركاب ف 

ي حركة المرور. بعناية مع حركة مرور أ
ي جميع   قل مع األضواء والممرات األوسع نطاقا لتقليل التأخث  ف 

عد سهولة التنقل ف 
ُ
ت

  أنحاء المطار جزًءا ال يتجزأ من مهمتنا لخلق تجربة عالمية المستوى للمسافرين". 

  
ي نيويورك: 

ى
كة دلتا العقارية ف "يمثل افتتاح هذا الطريق الجديد للمطار اليوم   قال ريان مارزولو، العضو المنتدب لشر

 . ي كويث  
ل دلتا الجديد ف  ي بناء مث  

وع   عالمة بارزة أخرى ف  ي مشر
ي الغوارديا عنرًصا مهًما ف 

يعد تحسي   البنية التحتية للطرق ف 
ي السفر من وإىل المطار. 

بفضل الرجال والنساء   إعادة التطوير الشامل، ألننا نريد أن نضمن أن يتمتع ركابنا بتجربة سلسة ف 
ي األصل. 

ا له ف 
ً
ي نيويورك لمساعدتنا عىل إكمال طرقنا قبل ستة أشهر تقريًبا مما كان مخطط

ي تجارة البناء ف 
نحن   الرائعي   ف 

ي جعل افتتاح طريق اليوم الجديد حقيقة واقعة". 
سي ف  اكة هيئة ميناء نيويورك ونيوجث    نقدر رسر

  

، دونوفان ر  ى "إن هذا الموعد المسبق الستكمال شبكة الطرق الخارجية الجديدة   يتشاردز جونيور: قال رئيس منطقة كوينى
ي الغوارديا يجعل المطار خيار نقل أكثر جاذبية من خالل تمكي   الركاب من الدخول والخروج وحول المطار بشعة  

ف 
بع لمجلس فرص المطارات، من  يعد استكمال الطريق، جنًبا إىل جنب مع توسيع مركز الغوارديا للتوظيف التا وسهولة. 

ي إعادة تطوير الغوارديا ذات الرؤية البالغة 
وع استفاد بالفعل من منطقتنا من    8المعالم الرئيسية ف  مليارات دوالر، وهو مشر

 . يعمل هذا   خالل خلق فرص العمل والمنح الدراسية وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للمجتمع المحىلي
وع مليون شخص ممن   2.4عىل تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية لمنطقتنا بشكل كبث  ويفيد بقوة ما يقرب من   المشر

، الوطن".    يسمون كويث  

  
"بفضل االستثمار الذي تقوم به هيئة الميناء، سيواصل مجلس   قال المدير التنفيذي لمجلس فرص المطار، أندرو كامبل: 

ة إىل المجتمعات المجاورة لمطار الغوارديا. فرص المطار تقديم خدمات التوظ ي   يف مبارسر
هذا االستثمار أمر بالغ األهمية ف 

 . ي فيه الكثث  من العاطلي   عن العمل والمكافحي  
سيواصل مركز الغارديا للتوظيف التابع لمجلس فرص المطار   وقت يعاب 

ي العودة االقتص
  ادية للمنطقة". ضمان وجود فرصة للمقيمي   لتأمي   الوظائف والمشاركة ف 

  
يال:  ى جيناو إسنى ، يوسلي  ى ي كوينى

ى
ي كويث     قال المدير التنفيذي لخدمات اإلسكان المجاورة ف

"إن خدمات إسكان األحياء ف 
اننا عىل مدى السنوات الثالث   ي مركز الغوارديا للتوظيف لتحسي   حياة جث 

اكتنا ف  مشورة بالعمل الذي قامت به رسر
ي مطار الغوارديا الجديد وقدمنا الماضية. 

بصيًصا  لقد قمنا مًعا بإحالة اآلالف من سكان كويث   إىل فرص العمل المختلفة ف 
اننا خاصة أثناء وباء كوفيد ملمن األ  ي االقتصادي، يعمل مركز الغوارديا للتوظيف بمثابة   . 19- لجث 

بينما نتطلع إىل التعاف 
اننا.  ي العمل مع   جش للفرص المتاحة لجث 

اكتنا ف  أشكر هيئة الميناء عىل ثقتهم المستمرة ودعمهم حيث تستمر رسر
  ىل فرص العمل والتنمية االقتصادية الشاملة وبرامج التدريب". المجتمع لخلق مجتمعات مستدامة من خالل الوصول إ

  



 

 

كة  :  Elmcorقالت السيدة سعيدة دونستون، المديرة التنفيذية لشر ى "بينما نواصل العمل  للشباب وأنشطة البالغي 
كائنا  ي أن يتعامل أفراد مجتمعنا مع فرص العمل مع رسر

، فإننا نأمل ف  ي
ي بعد العام الماض 

ي مجلس فرص   من أجل التعاف 
ف 

ام تجاه المجتمع الذي كان يعتثر بؤرة   المطار و خدمات إسكان األحياء.   
ام بمواصلة التمويل لمركز التوظيف هو الث  هذا االلث  

  ". 19-وباء كوفيد

  
  خطة إعادة تطوير الغوارديا

  
ي عام 

بموجب خطته، سيوفر   ، كشف الحاكم كومو ألول مرة عن رؤيته إلعادة تطوير شاملة لمطار الغوارديا. 2015ف 
ين تتمث   بوسائل الراحة الحديثة للعمالء،   ي القرن الحادي والعشر

الغوارديا الجديد بالكامل تجربة ركاب عىل مستوى عالمي ف 
وع الذي تبلغ تكلفته   اتساًعا ونظام المحطة الطرفية الموحد. والهندسة المعمارية الحديثة، ومناطق البوابة األكثر    8المشر

ي عام  
مليارات دوالر، ويمول ثلثاها من خالل التمويل الخاص ورسوم الركاب الحالية، بدأ قبل أرب  ع سنوات هذا األسبوع ف 

2016 .  
  

ي أكتوبر من عام  
ا ف 
ً
ي هيئة الميناء رسمًيا بالتموي2019أيض

ي انتظار االنتهاء من المراجعة  ، أذن مجلس مفوض 
ل المطلوب، ف 

ان الفيدرالية، لتطوير  بدعم رئيشي من الحاكم كومو، فإن   الجديد لمطار الغوارديا.  AirTrainالبيئية المستقلة إلدارة الطث 
AirTrain ي مطار الغوارديا الج

ديد عىل  لمطار الغوارديا الذي طال انتظاره تسث  عىل الطريق الصحيح لتأخذ مكانها ف 
ي بدون خط سكة حديد. 

ف    AirTrainسيقوم  مستوى عالمي والذي لن يكون المطار الرئيشي الوحيد عىل الساحل الشر
ي  
وإخراج المسافرين من سياراتهم وتقليل االزدحام   Willets Pointلمطار الغوارديا بربط المطار بمحطة جديدة ف 

  ث بشكل مطرد. المروري وانبعاثات غازات االحتباس الحراري والتلو 
  

وع الغوارديا   ي النشاط االقتصادي و   10بشكل عام، من المتوقع أن يولد مشر
ي األجور   2.5مليارات دوالر ف 

مليار دوالر ف 
وع.  ي مبت  الركاب  عىل مدى عمر المشر

، تجاوزت عقود مطار   Bاعتباًرا من افتتاح صالة الوصول والمغادرة الجديدة ف 
كات الم كات المملوكة للنساء، أو برنامج المشاري    ع التجارية المملوكة لألقليات  الغوارديا مع الشر عتمدة من األقليات والشر

ي مشاركة  مليار دوالر اآلن.  1.8والنساء، 
وع هدف الحاكم كومو المتمثل ف  بالمائة من المشاري    ع   30حت  اآلن، حقق المشر

  التجارية المملوكة لألقليات والنساء. 
  

ي أعقاب رؤية الم
حافظ كومو لمطار الغوارديا جديد بالكامل، تعمل هيئة الميناء جنًبا إىل جنب مع المسؤولي   المحليي    ف 

كات المحلية و المشاري    ع التجارية المملوكة لألقليات  المنتخبي   وأصحاب المصلحة وسكان كويث   لضمان استفادة الشر
منذ بداية   طوير مطار الغوارديا والنمو االقتصادي. والنساء والباحثي   عن عمل من الفرص الجديدة كجزء من إعادة ت

وع، تم منح أكثر من  .   700المشر ي كويث  
كات المحلية ف    مليون دوالر من العقود للشر

  
ي أبريل 

اكة مع منظمتي    2019ف  ي كورونا، بالشر
، أعلن الحاكم كومو عن افتتاح مكتب جديد لمجلس فرص المطارات ف 

 . طار خدمات التوظيف والتوظيف المتعلق بالمطارات للمقيمي   من األقليات  يوفر مجلس فرص الم مجتمعتي  
 . ي كويث  

ي ديسمثر  والمحرومي   ف 
، افتتح مكتب إعادة تطوير الغوارديا الدائم للجمهور الذي يوفر خدمات التوظيف  2019ف 

 . ي كويث  
  والتوظيف المتعلق بالمطار لألقليات والمقيمي   المحرومي   ف 

  
ي كويث   ومولت كما دخلت هيئة 

اكة مع كلية فوغن للمالحة الجوية والتكنولوجيا ف  ي رسر
سي ف    11ميناء نيويورك ونيوجث 

اكة   منحة دراسية كاملة للطالب من المجتمعات المحلية لحضور كلية فوغن.  ي رسر
كما دخل برنامج إعادة تطوير الغوارديا ف 

ي مجاالت ال
( لطالب  STEMعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )مع مكتبة كويث   العامة لتقديم برنامج تعليمي ف 

  المدارس المتوسطة المحلية، ومن المتوقع أن يبدأ عامه الثالث هذا الصيف. 
  

ي يستحقها سكان نيويورك مع  
ين الت  ي القرن الحادي والعشر

يتم بناء المطار الموحد الجديد الذي يقدم تجربة العمالء ف 
ي ال 

. الحفاظ عىل العمليات ف  مع اكتمال المرافق الجديدة، يتم هدم المرافق القديمة، مما يضمن عدم فقد   مطار الحاىلي
ي تسجيل أرقام قياسية جديدة لحجم الركاب قبل جائحة كوفيد المطار للسعة. 

- حت  أثناء ذروة البناء، استمرت الغوارديا ف 



 

 

ي المطار خالل صيف عام  12حدثت ثمانية من أكثر  .19
ي   2019 يوًما ازدحاًما ف 

عندما كانت أعمال المحطة والطرق ف 
ي عام  ذروتها. 
٪ عن حجم الركاب القياسي السابق  3.1مليون مسافر، بزيادة قدرها  31، خدمت الغوارديا أكثر من 2019ف 

ي عام 
  . 2018الذي تم التعامل معه ف 
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