
 
 الحاكمة كاثي هوكول    29/11/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول وسلطة ميناء نيويورك ونيو جيرسي والخطوط الجوية األمريكية والخطوط الجوية البريطانية تعلن عن 
  8استكمال أول مشروع تطوير في مطار جون كنيدي في المبنى رقم 

  
مليون دوالر الطريق أمام الخطوط الجوية البريطانية  400الممولة من القطاع الخاص بقيمة  8تمهد توسعة المبنى رقم 

  لالشتراك مع شركة الخطوط الجوية األمريكية في مبنى الركاب المحدث 
  

صاالت مميزة وأنظمة أمتعة محسّنة ومساحة مميزة لتسجيل الوصول لخلق تجربة عمالء بمستوى القرن الحادي  
  والعشرين

  
  مليون دوالر منحت لشركات محلية 33وحوالي  MWBEمليون دوالر من العقود منحت لشركات  161أكثر من 

  
  القادمة  18ستظهر تحسينات االمتيازات الرئيسية في األشهر 

  
  

أعلنت اليوم الحاكمة كاثي هوكول وهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي وأمريكان إيرالينز والخطوط الجوية البريطانية  
الذي تم توسيعه حديثًا إيذانًا باستكمال المرحلة األولى من خطة رؤية جون كنيدي التاريخية   8عن افتتاح مبنى الركاب رقم 

  مركز عالمي من الطراز الرفيع.التي تحول هذا المطار الدولي إلى 
  

هو أحدث معلم في جهودنا التاريخية لبناء مطار جون كنيدي جديد بالكامل   8"استكمال المبنى رقم  قالت الحاكمة هوكول،
يليق بنيويورك". "أهنئ شركة أمريكان إيرالينز وشركة الخطوط الجوية البريطانية وهيئة الموانئ على استكمال أول معلم  

عديد من المعالم القادمة. سنواصل شراكاتنا الوثيقة بينما نحول مطار جون كنيدي إلى بوابة عالمية رائعة من شأنها أن  من ال
  تساعد في إبقاء نيويورك في قلب المسرح العالمي."

  
نتقال من  مليون دوالر للخطوط الجوية البريطانية باال 400ستسمح التوسعة والتحديث الممول من القطاع الخاص بقيمة 

الذي   7. سههدم مبنى الركاب رقم 8واالشتراك مع شركة أمريكان إيرالينز في المبنى رقم  7مقرها القديم في المبنى رقم 
  الجديد الذي سيبدأ البناء في مطلع العام المقبل.  6عاًما إلفساح المجال لمبنى الركاب  60يبلغ من العمر  

  
خمس بوابات جديدة واسعة وأربعة مواقف سيارات واسعة جديدة ونظام مناولة   8م تشمل التحسينات التشغيلية للمبنى رق 

قدم   130,000األمتعة موسع وُمحدَّث يدعم معًا رحالت جوية إضافية عبر المحيط األطلسي. كما تم توسيع المحطة بحوالي 
  مربع من المساحات اإلضافية والمجددة.

  
عنصًرا حاسًما في خطة رؤية مطار جون كينيدي الذي يحول المطار إلى ما سيكون أحد أرقى   8تعد توسعة مبنى الركاب 

البوابات الدولية في العالم مع تجربة عمالء بمستوى القرن الحادي والعشرين وزيادة اتصال المسافرين. ستجعل الخطوة التي 
  8ل متعدد الطوابق أقرب إلى شركات الطيران الشريكة لها عندما يصبح المبنى رقم اتخذتها الخطوط الجوية البريطانية الناق

 1في    8تخطط شركة أيبيريا لالنتقال إلى المبنى رقم ®. oneworldطيران ضمن تحالف  شركات موطنًا لثمان
   .2023في مايو/أيار   8ديسمبر/كانون األول وتتوقع الخطوط الجوية اليابانية نقل عملياتها إلى المبنى رقم 

  



ساعة   والتي تعزز خدمات رائعة كل 8"هذه التوسعة الملهمة للمبنى رقم قال ريك كوتون المدير التنفيذي لهيئة الموانئ، 
بين مطار جون إف كينيدي ولندن هي مثال على ما سيحدث في مطار جون إف كينيدي حيث تنتقل رؤيتنا لمطار بمستوى  
القرن الحادي والعشرين ذو مستوى عالمي اآلن من أحد طرفي المطار إلى الطرف اآلخر. بفضل االستثمار الذي قامت به  

تجربة   -مع خمس بوابات جديدة واسعة  - 8ة البريطانية يوفر المبنى رقم  شركة الخطوط الجوية األمريكية والخطوط الجوي
ركاب محّسنة وقدرة أكبر على السفر عبر المحيط األطلسي من وإلى مطار جون إف كينيدي. هذا االستثمار من قبل شركائنا  

  نيدي."هو تصويت على الثقة في مستقبل المطار ومنطقة جون ك 8من القطاع الخاص في المبنى رقم 
  

والذي يعد األول من بين العديد من األشياء   8"نحتفل اليوم بتوسيع مبنى الركاب رقم   قال كيفين أوتول رئيس هيئة الموانئ،
الرائعة التي ستأتي في مطار جون إف كينيدي. تماًما كما فعلنا في نيو آرك والغوارديا تعمل هيئة الموانئ وشركاؤنا من  

 ".  القطاع الخاص بنجاح على بناء المطارات الحديثة التي تستحقها المنطقة
  

"يسعدنا أن نرحب بشريكنا التجاري المشترك منذ فترة  قال روبرت إيسوم الرئيس التنفيذي لشركة أميريكان أيرالينز،  
. كجزء من  8آخرين في مبنى الركاب  oneworldطويلة الخطوط الجوية البريطانية حيث ينضم إلى أمريكان وشركاء 

مي رائد يسعدنا أن نقدم للعمالء مساحة صالة موسعة ومناطق جديدة  استثمارنا لتحويل مطار جون كنيدي إلى مطار عال
  لتسجيل الوصول وصاالت أنيقة."

  
"لقد أعلنا عن استثمارنا  قال شون دويل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، 

لذلك يشرفنا أن نصل إلى هذا اإلنجاز الهام مع شريكنا التجاري أمريكان إيرالينز. اعتباًرا   2019المشترك في أوائل عام 
  ". 8ديسمبر/كانون األول سيتمكن عمالؤنا وزمالؤنا من االستمتاع بجميع المزايا التي يقدمها المبنى رقم  1من 

  
. عند  8ء بريميوم الذين يسافرون على كلتا الشركتين من االستمتاع بتجربة سفر محسنة في مبنى الركاب سيتمكن اآلن عمال

الوصول سيتم الترحيب بالعمالء المتميزين في منطقة تسجيل الوصول المميزة الجديدة ذات العالمات التجارية المشتركة  
العناصر المعمارية المصممة بعناية أيًضا مساحة تسجيل  والتي ستوفر خدمة شخصية على غرار خدمة الكونسيرج. تحدد 

  وصول حصرية للعمالء المؤهلين.
  

وبمجرد تخطي الحاجز األمني ستكون هناك ثالث صاالت مميزة هي تشيلسي وسوهو وغرينتش تجمع ما بين أفضل 
لمؤهلين بناًء على حالة برنامج السفر  العالمات التجارية على حد سواء وتوفر تجربة ما قبل الرحلة راقية ومرحبة للعمالء ا

بتشطيبات أصلية راقية مما يثير إحساًسا فريًدا بالمساحة  -تشيلسي وسوهو  - والوالء. تم تصميم الصالتين الجديدتين تماًما 
  مع االرتقاء بالتجربة والخدمة المقدمة لكل ضيف.

  
المقبلة بما في ذلك  18افة أرجاء المبنى خالل األشهر  أيًضا لتحديث االمتيازات الرئيسية في ك 8سيخضع المبنى رقم 

  خيارات األطعمة والمشروبات المستوحاة محليًا.
  

مهمة هيئة الميناء لتوفير   8يدعم التواجد المشترك بين الخطوط الجوية األمريكية والخطوط الجوية البريطانية في المبنى رقم 
  يدي المتحول واألكثر توحيًدا.قدر أكبر من االتصال للركاب في مطار جون كين

األعمال التجارية الفريدة من نوعها والمملوكة لألقليات والنساء تم   115عمل أكثر من   8تضمن مشروع مبنى الركاب 
بالمائة على األقل من   30مليون دوالر متجاوزةً التزام هيئة الميناء بمشاركة  161منحها عقوًدا بلغ مجموعها أكثر من 

 ,minority and/or women-owned business enterpriseجارية المملوكة لألقليات والنساء )األعمال الت
MWBE مليون دوالر من العقود في المبنى   33( في المشاريع الرأسمالية للوكالة. ُمنحت الشركات المحلية ما يقرب من

  .8رقم 
  

بمطار جون كنيدي تفاصيل أهمية السفر الدولي   8"تبرز توسعة مبنى الركاب رقم قال النائب غريغوري دبليو ميكس، 
وتطوير البنية التحتية في نيويورك. مطار جون كنيدي هو باب بالدنا على العالم. يشجع هذا المشروع السفر العالمي إلى  

االستمرار في االستثمار في   جانب دعم اقتصاد نيويورك المتغير من خالل توفير فرص وظيفية حقيقية لألشخاص مع 
ممارسات الطيران المستدامة. إن االستثمار المستمر في إعادة تطوير مطار جون كينيدي يجعله بالتأكيد بوابة عالمية 

  رائدة".



  

هي إحدى   8"إعادة التصميم الناجحة وإعادة تصور مبنى الركاب رقم قال دونوفان ريتشاردز جونيور رئيس منطقة كوينز، 
الطرق التي نحقق بها تقدًما حقيقيًا نحو جعل مطار جون كنيدي أكبر مطار في العالم. إلى جانب البوابات الجديدة والمرافق 

دة لسكان كوينز والشركات.  أيًضا إلى توفير فرص عمل وتعاقد جدي8الجديدة والصاالت الجديدة أدى تحديث المبنى رقم 
أتقدم بخالص شكري للحاكمة هوكول وهيئة الموانئ وأمريكان إيرالينز والخطوط الجوية البريطانية وللعمال الذين أكملوا  

  هذه التحديثات ولرئيس مجلس إعادة تطوير جون كنيدي غريغ ميكس وكل من ساهم بإنجاز هذا المشروع".

  
في مطار جون   8"تمثل هذه التوسيع للمبنى والتشييد في نيويورك، س تجارة البناء الكبرىقال غاري الباربيرا رئيس مجل 

كنيدي الدولي استكمال جزء من خطة إعادة التطوير المهمة والواسعة النطاق هذه والتي تستمر في لعب دور حاسم في  
توسطة مع مزايا. سيؤدي استكمال هذه تنشيط االنتعاش االقتصادي في نيويورك وخلق وظائف جيدة األجر من الطبقة الم

المشاريع إلى فتح بوابة لعصر جديد في نيويورك ونحتفل بكوننا نقترب خطوة أخرى من التحديث الكامل لمطار جون كنيدي  
  الدولي إلى مركز نقل مثالي وعالمي المستوى يستحقه سكان نيويورك وزوارنا بالفعل".

  
  المية من الطراز العالميتحويل مطار جون كينيدي إلى بوابة ع

  
، تم اإلعالن عن خطة رؤية مطار جون إف كينيدي الدولي لتحويل مطار جون إف كينيدي الدولي إلى  2017في يناير 

مطار عالمي المستوى يستحقه سكان نيويورك. توفر خطة الرؤية إطاًرا استراتيجيًا لهيئة الموانئ وشركائها إلعادة تطوير 
الذي تم توسيعه حديثًا على زخم المكونات   8يبني المبنى رقم  رافق والبنية التحتية الحالية بالكامل.وتعديل وتوسيع الم

  الرئيسية الثالثة األخرى لعملية التحول الجارية في المطار اآلن.

مليار دوالر والذي سيرسي الجانب الجنوبي من    9.5بدأ تطوير مبنى الركاب رقم واحد على أحدث طراز بقيمة  •
   .2022المطار في سبتمبر/أيلول 

مليار دوالر وبقيادة شركة دلتا إيرالينز ومحطة مطار  1.5بقيمة  4تمت الموافقة على توسعة مبنى الركاب رقم  •
وهي اآلن قيد  2021وبدأ العمل عليها في خريف عام  2021ة في ربيع عام  جون إف كينيدي الجوية الدولي 

  اإلنشاء ومن المتوقع اكتمالها في خريف العام المقبل.

لترسيخ الجانب   5مليار دوالر والذي سيرتبط بسالسة بمبنى الركاب  4.2الجديد بتكلفة  6حقق تطوير مبنى الركاب 
وقت سابق من هذا الشهر وحصل على تمويل خاص كامل للمشروع وسيبدأ البناء في   الشمالي من المطار إغالقًا ماليًا في 

   يوًما القادمة. 90غضون 
 

تمثل كل مشاريع المباني الممولة من القطاع الخاص مجتمعة جنبًا إلى جنب مع مشاريع الطرق ومواقف السيارات والبنية 
ر دوالر لمطار جون إف كينيدي الدولي وسلسلة استثنائية من الشراكات  مليا  18التحتية التابعة لهيئة الموانئ تحواًل بقيمة 

مليار دوالر لهيئة الموانئ من االستثمار الخاص بمعدل  2.9بين القطاعين العام والخاص. يرفع االستثمار الرأسمالي بقيمة  
مليار دوالر والذي تم االلتزام   15 يزيد عن خمسة إلى واحد عند األخذ في االعتبار االستثمار الخاص الكامل الذي يزيد عن

 به للمشاريع األربعة التي تضم برنامج إعادة تطوير مطار جون إف كينيدي بالكامل.
 

 إعادة تطوير مطار جون كينيدي في لوكستيب مع المجتمع المحلي 
 

. يشترك في رئاسته  ، تم تشكيل المجلس االستشاري المجتمعي إلعادة تطوير مطار جون إف كينيدي الدولي2018في عام 
مسؤوالً منتخبًا ومجالس  42النائب األمريكي غريغوري ميكس ورئيس منطقة كوينز دونوفان ريتشاردز ويتألف من 

مجتمعية ومنظمات تجارية وغير ربحية ومنظمات مدنية وقادة دين من المجتمعات المحلية المستهدفة في جنوب شرق كوينز  
 زاء الغربية من مقاطعة ناسو. وجنوب غرب كوينز. وروكأويز واألج

وعمل المجلس، منذ إنشائه، مع هيئة الميناء لتوسيع جهود التوعية المجتمعية وتطوير برامج تركز على المجتمع مما يضمن  
أن هذا المشروع الطموح يلتمس تعليقات مستمرة من أصحاب المصلحة المحليين ويوفر فرًصا مفيدة للمجتمع المحيط  

 ( والطالب والباحثين عن عمل. MWBEبالمطار بما في ذلك الشركات المحلية ومؤسسات ) 
 

بالمائة في جميع فئات العمل   30( بنسبة MWBEيتضمن ذلك البرمجة لتعزيز التزام هيئة الميناء بهدف التعاقد مع )
والتركيز بشكل خاص على الفرص المتاحة للشركات المحلية في كافة جوانب برنامج إعادة تطوير مطار جون اف كينيدي  



الذي تم بناؤه من قبل النقابات العمالية بموجب اتفاقية عمل كاملة للمشروع. وعالوة على   8ع المبنى رقم  بما في ذلك مشرو
ذلك، يضع المجلس على رأس أولويات مبادرات التطوير المجتمعية األخرى توفير فرص العمل وبرامج تنمية القوى العاملة 

   تها، وإعداد برامج تعليمية للطالب المحليين.للسكان المحليين، والتوعية بالمشروعات الصغيرة وتنمي
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