
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

تعلن الحاكمة هوكول وسلطة الموانئ وشركاء بوابة الغوارديا عن اكتمال بناء مرافق الصالة الجديدة في الصالة ب ذات  
  الطراز العالمي في مطار الغوارديا

  
  مليارات دوالر 4يمثل االنتهاء من بناء مرافق الركاب الجديدة عالمة فارقة في تحويل الصالة ب الذي بلغت كلفته 

  
اآلن سيعيش كافة ركاب الصالة ب تجربة "مطر الغوارديا جديد بالكامل" مع وجود بوابات جديدة ومالهي واسعة ووسائل  

  راحة من الطراز العالمي
  

  بافتتاح ثاني جسر للمشاة وصالة، أصبح مطار الغوارديا أول مطار في العالم به جسران مزدوجان للمشاة 
  

  من قبل اليونسكو كأفضل مطار جديد في العالم الصالة ب معترف بها دوليًا  
  
احتفلت اليوم الحاكمة كاثي هوشول، وهيئة موانئ نيويورك والمدير التنفيذي لنيوجيرسي ريك كوتون، وفرانك سكريمين   

الرئيس التنفيذي لشركة الغوارديا غيت واي بارتنرز اليوم باستكمال مرافق جديدة في صالة الركاب ب في مطار 
مليارات دوالر. إن استكمال الجسر  4وارديا، وهو ما يمثل عالمة فارقة في عملية تحويل المبنى والتي بلغت تكلفتها الغ

وافتتاحه، وافتتاح الساحة الثانية في الصالة ب في ديسمبر، يعني أن كل مسافر   العلوي الغربي لمحطة صالة الغوارديا ب
دسة معمارية ومرافق القرن الحادي والعشرين المبنية حديثًا من البوابة إلى قادم ومغادر في الصالة ب سيعيش تجربة هن

يناير. مع اكتمال الجسر   29الرصيف. سيتم اآلن إخراج جميع الممرات المؤقتة للصالة من الخدمة بحلول يوم السبت 
لعالم به جسور مزدوجة العلوي الثاني، والذي سيمتد فوق ممر طائرات نشط، ستصبح الصالة ب أيًضا أول مطار في ا

  للمشاة.
  

"إن تحويل مطار الغوارديا إلى وجهة عالمية المستوى معترف بها دوليًا لجمالها هو جزء ال يتجزأ   قالت الحاكمة هوكول،
مليارات دوالر في توفير   4سيساعد إكمال هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته  من رؤيتنا الجريئة لعصر جديد في نيويورك.

كاب جديدة تماًما لكل من يسافر عبر الصالة ب، مما يسهل التواصل ويخلق انطباعات دائمة. تهانينا لجميع الذين تجربة ر 
  جعلوا إنجاز اليوم ممكناً بينما نواصل إنشاء مطار الغوارديا جديد بالكامل يليق بنيويورك."

  

تم منح صالة الركاب ب جائزة اليونسكو في فرساي في ديسمبر باعتباره "أفضل مطار جديد في العالم" من قبل لجنة   
مليون  1.35الشريط األزرق من المهندسين المعماريين الدوليين الذين جمعتهم وكالة األمم المتحدة. تتضمن الصالة الجديدة 

سيارة ومرافق جديدة مغطاة  3,000بوابة وموقف سيارات يتسع إلى  35قدم مربع من مرافق الصالة الجديدة وتضم 
ومناسبة لسيارات األجرة ومركبات الركوب المشتركة. تقدم المحطة أفضل متاجر التجزئة في فئتها، وتجارب واسعة لتناول  

قرن الحادي والعشرين. تم بناء  الطعام، والفنون المذهلة ووسائل الراحة التي توفر للعمالء تجربة سفر عالمية المستوى في ال
جميع تحسينات الطرق ذات الصلة والبنية التحتية الداعمة مع الحفاظ على تشغيل الصالة بالكامل أثناء اإلنشاء. مع اكتمال  

األعمال الداخلية في الصالة ب اآلن، تمت إزالة الجزء الصغير المتبقي من صالة الركاب المركزية القديمة من الخدمة وسيتم  
   .2022هدمها، ومن المتوقع أن يكتمل الهدم بحلول ربيع عام 

  
"يمثل إعالن اليوم االن من مرافق صالة الركاب الجديدة في صالة الركاب قال المدير التنفيذي لهيئة الموانئ ريك كوتون، 

المرموقة التابعة   2021اي ب بمطار الغوارديا، والذي تم اختياره مؤخًرا كأفضل مطار جديد في العالم من قبل جائزة فرس



لليونسكو. بالنسبة للركاب، فإن مطار الغوارديا القديم لم يعد موجوداً. لقد انتقلنا من األسوأ إلى األفضل، وهو شيء لم يكن  
أحد يعتقد أنه ممكن عندما بدأ هذا المشروع. تخلق الصالة ب تجربة ركاب على أعلى مستوى ويأتي ذلك في سياق العمارة 

  مستوى العالمي، والفن العام الملهم واالمتيازات البارزة والمبدعة والمستوحاة محليًا."ذات ال
  

"ستبقى هيئة الموانئ ملتزمة بتحسين تجربة عمالئها في جميع أنحاء المنطقة، وهنا   قال رئيس هيئة الموانئ كيفين أوتول،
التطوير. يخلق تصميم الصالة ب، بالتعاون مع أصحاب  في مطار الغوارديا، نشهد تقريباً اكتمال مكون رئيسي من إعادة 

عمل فريق الغوارديا بأكمله بال   المصلحة الرئيسيين، بيئة مشرقة ومرحبة للمسافرين وشركات الطيران وموظفي المطار.
  كلل من أجل بناء منشأة ذات مستوى عالمي في الصالة ب ونحن فخورون جداً بذلك."

  

"لقد حان الوقت إلعادة مدينة نيويورك للعمل مجدداً، وسيساعدنا وجود مطار عالمي  قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، 
المستوى هنا في كوينز على القيام بذلك. هذا مطار الغوارديا جديد تماًما، وأود أن أشكر الحاكمة هوكول، وهيئة الموانئ، 

  حقيق ذلك. بهذه الطريقة يمكننا أن "ننجز األشياء" معًا."وجميع شركائنا الذين ساعدوا في ت
  

"تمثل إعادة تطوير الصالة ب إنجاًزا كبيًرا في تحول مطار الغوارديا إلى منشأة  قال رئيس مجلس المدينة، أدريان آدامز، 
كأحد أهم بوابات  عالمية المستوى يستفيد منها جميع سكان نيويورك والزوار على حٍد سواء زتمثل مصدر فخر لنا. 

نيويورك، يتم إعادة تصور مطار الغوارديا كمطار جميل وحديث وترحيبي، وإعالن اليوم هو تقدم كبير نحو اكتمال العمل 
أشكر الحاكمة هوكول وهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي والغوارديا غيت واي بارتنرز على التزامهم بإعادة بناء البنية   به.

  ل."التحتية الحيوية للنق
  

"تبدأ تجربة نيويورك لحظة وصول المسافرين وهذا يعني أننا نرحب  قال عضو مجلس مدينة نيويورك فرانسيسكو مويا، 
بهم من خالل المرافق والخدمات التي تعكس التقدم الذي وصلنا إليه اليوم. يكمل تحول صالة الركاب ب في مطار الغوارديا 

  (."COVID-19جائحة ) جهودنا لتحفيز السياحة في مدينة نيويورك، والتي تعد أساسية القتصادنا المحلي وتعافينا من
  

"نحتفل اليوم بإنجاز رئيسي في إعادة تطوير مطار الغوارديا، والذي  قال رئيس منطقة كوينز، دونوفان ريتشاردز جونيور،
يعد بوابة إلى منطقتنا ومحور أساسي القتصاد منطقتنا. يمنح مشروع إعادة التطوير الحيوي هذا عائالت كوينز وجميع أنحاء  

موانئ، والغوارديا غيت واي مدينة نيويورك المطار العالمي الذي يستحقونه. شكًرا جزيالً للحاكمة هوكول، وهيئة ال
  بارتنرز، وجميع الذين ساعدوا في تحقيق ذلك."

  

"يمثل هذا المعلم خطوة مهمة أخرى  قال رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في مدينة نيويورك الكبرى، غاري الباربيرا، 
ك بأنه جزء منها. نثني على  نحو إعادة تصور مستقبل مطار الغوارديا كمركز نقل على مستوى عالمي تفخر لنيويور

الحاكمة هوكول لقيادتها االستثنائية والفعالة في دفع هذا المشروع الحيوي والتحويلي إلى األمام، مع خلق اآلالف من 
الوظائف للطبقة الوسطى وتوفير منافع للرجال والنساء الذين يعملون بجد لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة. يلتزم أعضاء  

في مطار الغوارديا حجر الزاوية في البنية التحتية للنقل في   ارة البناء والتشييد بضمان أن تصبح الصالة بمجلس تج
  نيويورك لسنوات قادمة."

  

"إن الصالة ب الجديدة في مطر الغوارديا هي قال الرئيس التنفيذي لشركة ال غوارديا غيت واي بارتنرز فرانك سكريمين، 
نيويورك، ولمستقبل الطيران، ولما يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تنجزه. كان هناك    تتويج لجهود الناس في

الكثير من الرافضين، ولكن منذ بداية هذا المشروع، قلنا إننا سنجلب لمدينتنا مطاًرا عالميًا. واليوم، بقيادة مكتب الحاكمة  
اء، وعدد قياسي من الشركات المملوكة لألقليات والنساء، والدعم الثابت  وهيئة الموانئ، وشركائنا في األسهم واإلدارة والبن

من سكان نيويورك، حققنا ذلك. إن الصالة ب الجديدة هي مثال ساطع لمنشأة مطار في القرن الحادي والعشرين تركز على  
  تجربة الركاب وما يمكن تحقيقه عندما نعمل جميعًا معًا."

  
  أول جسور سماء مزدوجة للمشاة في العالم تخدم ساحات "آيالند" 

كأحد أكثر العناصر المعمارية تميًزا في الصالة ب، يمتد زوج من الجسور العلوية عبر ممرات مدرج الطائرات النشطة، 
ز بوجود أفضل وسائل ويربطان صالة الوصول والمغادرة الجديدة المليئة بالضوء بساحتي جزيرتين في الصالة، وكلها تتمي

  الراحة للركاب ضمن هذه الفئة.



  
أتاح بناء الجسرين بناء أكثر من ميلين إضافيين من مساحة مدرج الطائرات، مما يقلل التأخير في الوصول والمغادرة 

نذ ربيع عام  وسيساعد في تسهيل قدرة العمالء على السفر بسالسة إلى بواباتهم. بدأت الطائرات تسير تحت الجسر الشرقي م
. سيستمتع الركاب الذين 2022وستكون قادرة على السير بنجاح أسفل الجسر العلوي الغربي ابتداًء من صيف  2021

  يستخدمون الجسور العلوية الجديدة للوصول إلى بوابات الصالة ب بإطالالت رائعة على أفق مانهاتن.
  

ا فوق سطح األرض سمة مهمة في تصميم الصالة الجديدة. قدمً  60قدًما و  482يشكل جسرا المشاة العلويين بطول 
الجسرين المزدوجين يثيران لإلعجاب من الناحية المعمارية، لكنهما يؤكدان أيًضا أن الطائرات التي تسير على المدرج لها  

  طريقتان للدخول أو الخروج من بواباتها.
  

تملة للوصول إلى البوابات الشرقية للصالة الرئيسية ب. يوفر  ، يستخدم العمالء أحد الجسور العلوية المك2020منذ عام 
تصميم إلتقاء الجزريين التوأمين للمحطتين الجديدتين مساحة وخيارات أكبر للطائرات للتحرك عند المغادرة والوصول. في  

  مخرج واحد.كان من الممكن حظر تحركات الطائرات نظًرا لوجود طريق واحد فقط للدخول إلى البوابات و السابق
  

  حول مشروع إعادة تطوير الغوارديا
، تم الكشف عن خطة شاملة لبناء مطار الغوارديا جديد بالكامل بهدف إنشاء تجربة ركاب على مستوى 2015في عام 

ت األكثر  عالمي في القرن الحادي والعشرين تتميز بوسائل الراحة الحديثة للعميل والهندسة المعمارية الحديثة ومناطق البوابا
مليارات دوالر، ويمول ثلثاها من خالل التمويل الخاص ورسوم    8اتساًعا ونظام طرفي موحد. بدأ المشروع الذي تبلغ تكلفته 

  .2016الركاب الحالية، حجر األساس في عام 
  

مكان ومستوى مخصص   3,000الجديد بأكثر من  B، تم افتتاح مرآب انتظار سيارات المبنى 2018في شباط )فبراير( 
بوابة جديدة   18، تم افتتاح أول بوابة من 2018وغيرها من خدمات تأجير السيارات. في ديسمبر  Lyftو  Uberلخدمات 

خطوط دلتا للطيران أول مبنى جديد لها وسبع بوابات جديدة.   ، افتتحت2019. في أكتوبر Bوأول ردهة جديدة في المبنى 
  ، افتتحت قاعة الوصول والمغادرة الجديدة في صالة الركاب ب أبوابها.2020في يونيو 

  
. من  2021، افتتح مبنى جديد ثاٍن في الصالة ب بواباته األولى، تبعه افتتاح بوابات إضافية في ديسمبر 2020في أغسطس 

. تلقت صالة 2022تاح قاعة الوصول والمغادرة الجديدة التابعة إلى دلتا في مبنى الركاب سي في ربيع عام المقرر افت
بريكس فرساي، وهي جائزة العمارة والتصميم   2021الوصول ب في مطار الغوارديا مؤخًرا جائزة اليونسكو لعام 

هذه الجائزة المهمة تفي بوعد الوكالة بتحويل ما كان يُعتبر سابقًا أسوأ مطار  .أفضل مطار جديد في العالمالعالمية، عن فئة 
  في البالد، إلى تصنيف عالمي من بين أفضل المطارات في البالد.
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