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»اإ�س اإ�س بي« الرائدة يف ت�سغيل مرافق الأطعمة والأ�سربة يف منافذ ال�سفر ت�سغل 17 مطعًما ومقهى �سهرًيا يف مطار البحرين.. ال�سعد لـ»الأيام«: 

جاهـــزون للت�سغيـــل ونتطلع نحو تقديــم قيمة م�سافـــة

متام �أبو�صايف: 

»�إ�س   SSP �صركة   �إد�رة  جمل�س  ع�صو  �أكد 

على  �ل�صعد  �إبر�هيم  �أحمد  �لعاملية  بي«  �إ�س 

يف  و�لأ�صربة  �لأطعمة  مر�فق  جميع  جاهزية 

ت�صل  ت�صغيلية  بقدرة  �لدويل  �لبحرين  مطار 

�إىل %100. 

�إ�س  �إن  لـ»�لأيام«  مقابلة  يف  �ل�صعد  وقال 

للأطعمة  �لر�ئد  �مل�صغل  تعترب  �لتي  بي،  �إ�س 

و�لأ�صربة يف منافذ �ل�صفر حول �لعامل، كانت 

قد تو�صلت �إىل �تفاقية مع �صركة مطار �لبحرين 

�لدويل بال�صر�كة مع جمموعة بوهندي وطري�ن 

عرب  م�صافة  قيمة  تقدمي  نحو  تتطلع  �خلليج، 

هذه �ل�صر�كة من خلل توفري علمات جتارية 

ي�صل  �صهرية  ومقاهي  مطاعم  من  عاملية 

 Jamies Deli &« �أبرزها   ،17 �إىل  عددها 

Pizzeria« ومطعم »لومي« �ل�صهري بالأطباق 
 »Illy« ومقهى   »Levito«و �خلليجية 

مر�فق  �صت�صم  طعام  منطقة  �إىل  بالإ�صافة 

مطاعم �لوجبات �ل�صريعة، مما يعك�س �لتنوع 

�ملحتملني  �مل�صافرين  �أذو�ق  جميع  يلبي  �لذي 

عرب مطار �لبحرين �لدويل. 

واعترب ال�شعد اأن ت�شغيل هذه املرافق حتت اإدارة 

على  اإيجابًيا  �شينعك�س  عاملية،  �شركة  ومظلة 

م�شت�ى واأداء هذه املرافق، اإذ يتم قراءة م�ؤ�شرات 

ج�دتها  لتقييم  املرافق  هذه  على  الإقبال  ن�شب 

متيزها  على  حفاظها  باجتاه  يدفع  مما  واأدائها، 

وج�دة اأدائها. 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

�لر�ئد  �مل�صغل   - بي«  �إ�س  »�إ�س   SSP تو�صلت    

ملر�فق �لأطعمة و�ل�صربة يف منافذ �ل�صفر حول �لعامل 

- �إىل �تفاقية مع �صركة مطار �لبحرين، بال�صر�كة مع 

كيف  �خلليج..  طري�ن  وجمموعة  بوهندي  جمموعة 

ترون بناء هذه �ل�صر�كة مع مطار �لبحرين �لدويل؟

-  بالطبع، م�قعنا يف هذه ال�شراكة ك�احدة من 

اأكرب ال�شركات امل�شغلة ملرافق الأطعمة والأ�شربة 

يف منافذ ال�شفر على م�شت�ى العامل، وكذلك لدينا 

العديد من ال�شراكات مع مطارات اإقليمية، يجعلنا 

نتطلع نح� تقدمي قيمة م�شافة عرب �شراكاتنا مع 

مطار البحرين الدويل، وجتربة متميزة من خالل 

�شهرية  ت�فري عالمات جتارية ومطاعم ومقاهي 

للم�شافر،  رائًعا  خياًرا  ارتيادها  جتربة  جتعل 

لذلك نحن نعترب جناحنا كـ»SSP« جناًحا ملطار 

البحرين الدويل، وكذلك جناحهم ه� ر�شيد ثري 

ا اأف�شل  لنا؛ لأننا ن�ؤمن اأن هذه ال�شراكة حتقق فر�شً

عرب  ال�شفر  حركة  زادت  كلما  وبالتايل  لالأعمال. 

املطار، وانعك�شت هذه الزيادة على اأعداد امل�شافرين 

امل�شتخدمني للمطار، فهذه فائدة كبرية لنا وملطار 

البحرين الدويل.

 

  من �ملتوقع �أن يتعامل �ملطار مع نحو 14 مليون 

تنوًعا  يفر�س  �حلال  بطبيعة  وهذ�  �صنوًيا،  م�صافر 

حقيقيًا يف م�صتوى ونوعية و�أ�صلوب مر�فق �لأطعمة 

و�لأ�صربة �ملتو�فرة يف �ملطار.. ما هي �لإ�صافة �حلقيقية 

ملبنى �ملطار �جلديدة و�لتي ترون �أنها �صت�صكل علمة 

فارقة يف م�صتوى خدمات �لأطعمة و�لأ�صربة؟ 

املحتملني  امل�شافرين  بتدار�س طبيعة  قمنا  لقد   -

عرب مطار البحرين الدويل، وحر�شنا على اأن تك�ن 

امل�شافرين  خمتلف  اأذواق  تلبي  املت�افرة  املرافق 

املثال، �ش�ف يك�ن  املحتملني، ومنها على �شبيل 

هناك مطعم متخ�ش�س بتقدمي املاأك�لت الهندية، 

كذلك حر�شنا على اأن تك�ن هناك مل�شات لأطعمة 

حملية و�شعبية من خالل وج�د مطعم »ل�مي« 

ي�شتهر  والذي  املطار،  يف  اخلليجي  الطابع  ذي 

وللمرة  ا  اأي�شً و�شعبية،  حملية  اأطباق  بتقدمي 

الأوىل يف منطقة اخلليج، �شيتم افتتاح فرع ملطعم 

»Jamies Deli & Pizzeria« مع ال�شيف ال�شهري 

جيمي لأوليفر حيث ي�شتطيع امل�شافر لن يتذوق 

بالطبع  تقليدية.  غري  اأج�اء  يف  طازجة  اأطباًقا 

عرب  امل�شافر  اأمام  متن�عة  جتربة  لطرح  �شعيناً 

مطار البحرين، ومل نت�قف عند هذا احلد، فهناك 

�شيت�شمن  الذي  الطعام«  بـ»حديقة  يعرف  ما 

مطاعم املاأك�لت ال�شريعة ال�شهرية مثل »KFC« و 

ا  »Burger King« و»Levito«. كذلك هناك اأي�شً

مطعم متميز بتقدمي اأطباق ال�شاورما »يا �شالم«، 

كذلك �شعينا اأن يك�ن هناك تن�ع مب�شت�ى املقاهي 

 »Millies«ال�شهري و »Illy« املت�افرة ومنها مقهى

كامل  تن�ع  عن  نتحدث  نحن  وبالتايل  وغريها، 

اأذواق واختيارات واأ�شل�ب الطعام ملختلف  يلبي 

امل�شافرين عرب مطار البحرين الدويل.

  بتقديركم.. كيف هذ� �لتنوع يطرح جتربة متميزة 

للم�صافر عرب مطار �لبحرين �لدويل؟ 

- بال �شك اإن اأ�شل�ب احلياة تغري، ومل يعد مفه�م 

املطعم ينح�شر يف م�قع تذهب اإليه وحت�شل من 

يفر�س  التن�ع  بات  والي�م  اأطعمة.  على  خالله 

نف�شه كاحتياج حقيقي من اأجل تلبية اأذواق النا�س، 

اأن هناك وقًتا  املطارات يعني  اإىل  الذهاب  اأن  كما 

�شيق�شيه امل�شافر بانتظار رحلته، وبالتايل اأ�شبح 

هناك حاجة ل�ج�د اأماكن تلبي اأذواق النا�س من 

ال�قت  وبنف�س  الطعام،  واأ�شل�ب  ن�عية  حيث 

داخل  يف  يختاره،  ه�  مكان  يف  ال�قت  يق�شي 

مطار البحرين الدويل الذي يعد مكاًنا رائًعا يتميز 

مبرافق حديثة، واأجنز ب�قت قيا�شي، وهذا يعك�س 

التخطيط وال�شعي الدائم نح� التط�ر والتنمية، 

وهذا بف�شل قيادة جاللة امللك املفدى، وويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء �شاحب ال�شم� امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة، جلعل هذا املطار �شرًحا 

متقدًما ي�شع اململكة على خريطة الطريان الدولية. 

  ماذ� عن �ل�صتعد�د �لت�صغيلي لهذه �ملطاعم و�ملقاهي؟ 

واملقاهي  املطاعم  من  مرفًقا  هناك 17  بالطبع   -

تت�زع على خمتلف انحاء املطار، ونحن جاهزون 

ن�شبة  وبالطبع  بن�شبة %100،  بت�شغيلها  للبدء 

ترتبط مب�شت�ى حركة  املرافق  هذه  على  الإقبال 

ال�شفر عرب املطار. 

  هل هناك تطلع لزيادة �أعد�د �ملر�فق م�صتقبلً؟ 

بتقديرنا  لكن  ذلك،  لعمل  �شعداء  نك�ن  �ش�ف   -

الي�م هذه املرافق تطرح متيًزا وج�دة. 

�لتعاقد مع  يتم  �أن  يعني  �أعمال كان    هناك منط 

�صل�صلة مطاعم لفتتاح فرع لها يف مطار ما، لكن �ليوم 

�أكرث  �إ�س بي« �صوف يكون هناك  وحتت مظلة »�إ�س 

من مطعم وفرع ل�صل�صة مطاعم د�خل مطار �لبحرين 

�لدويل، وحتت �إ�صر�فكم كم�صغل لهذه �ملطاعم، كيف 

هذه  جودة  على  �لأعمال  من  �لأ�صلوب  هذ�  ينعك�س 

�ملطاعم و�ملقاهي؟ 

- هذا بالطبع ينعك�س اإيجابًيا على م�شت�ى وج�دة 

املطاعم، لأننا نق�م بدور امل�شغل الذي ي�شتطيع اأن 

يقراأ م�ؤ�شرات الإقبال على هذا املطعم وذاك، وو�شع 

ن�شبة كهدف يجب اأن ت�شل اإليه ن�شبة الإقبال يف 

هذه املطاعم، وهذا بطبيعة احلال يفر�س على هذه 

وج�دة  متيزها،  على  احلفاظ  واملقاهي  املطاعم 

خدماتها.

  د�ئًما هناك مقارنات تدفع باجتاه �ملناف�صة من حيث 

توفري �ملطاعم و�ملقاهي يف �ملطار�ت وبالأخ�س �ملقارنة 

ما هو« »ح�صاننا  بتقديركم،  �لإقليمية،  �ملطار�ت  مع 

�لر�بح« ما حيث �ملقارنة بني �ملطاعم و�ملقاهي �ملتو�فرة؟ 

 Jamies Deli &« مثل  مطعم  وج�د  اأعتقد   -

Pizzeria« وللمرة الأوىل يف اخلليج، ي�شعنا على 
املناف�شة يف هذا ال�شياق. وكذلك وج�د مطاعم تقدم 

وجبات �شعبية وحملية خليجية مثل »ل�مي« ه� 

ا يطرح متيًزا يخدم هذه املناف�شة.  اأي�شً

  لطاملا �صكل �لكادر �لبحريني علمة مميزة، و�لإن�صان 

�لبحريني هو مقوم �لنجاح لأي م�صروع، ل�صيما يف 

�ملطار �لذي ي�صكل �لو�جهة �لأوىل ل�صتقبال �مل�صافر، 

ماذ� عن �لكو�در �لبحرينية �لعاملة يف هذه �ملر�فق؟ 

- بالطبع لدينا ك�ادر بحرينية تعمل يف املرافق 

الأمامية، وكذلك يف املكاتب، ونحن يف ط�ر ت�ظيف 

ك�ادر بحرينية حالًيا، ونتمنى اأن نخلق اأر�شية 

جاذبة للبحرينيني للعمل يف هذا املجال، على غرار 

ال�شركات ال�شقيقة الأخرى العاملة يف املطار والتي 

بالعتماد على  اعترب ج�هر جناحها ه� متيزها 

ك�ادر بحرينية بن�شب مرتفعة.

�أحمد �إبر�هيم �ل�صعد
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مبنى  يف  الت�شغيلّية  العمليات  اخلمي�س  الي�م  تبداأ   

على  بناًء  الدويل  البحرين  مطار  يف  اجلديد  امل�شافرين 

اآل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�شم�  ت�جيهات �شاحب 

ت�شغيل  ببدء  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

يناير  �شهر  من  والع�شرين  الثامن  يف  اجلديدة  املن�شاأة 

و�شركة  والت�شالت  امل�ا�شالت  وزارة  اأعلنت  اإذ  اجلاري، 

وا�شتعدادها  املطار  مرافق  جميع  جاهزية  البحرين  مطار 

لقطاع  جديد  عهد  فجر  ببزوغ  اإيذاًنا  امل�شافرين  ل�شتقبال 

النقل اجل�ي يف مملكة البحرين.

 وبهذه املنا�شبة اأكد املهند�س كمال بن اأحمد حممد وزير 

�شركة مطار  اإدارة  رئي�س جمل�س  والت�شالت،  امل�ا�شالت 

البحرين، اأن نقل العمليات الت�شغيلية اإىل مبنى امل�شافرين 

الزاهر حل�شرة  العهد  ي�شكل خط�ة كربى يف ظل  اجلديد 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

بف�شل  حتقق  قد  البارز  الإجناز  هذا  اأن  م�شيًفا  املفدى، 

ال�شم�  ل�شاحب  الكرمية  والت�جيهات  احلثيثة  املتابعة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س ال�زراء والتي كان لها كبري الأثر يف تنفيذ امل�شروع 

قائمة  اإىل  ي�شاف  كما  القيا�شية،  الفرتة  هذه  غ�ش�ن  يف 

الإجنازات البارزة التي حققتها اململكة يف م�شريتها احلثيثة 

 2030 القت�شادّية  البحرين  روؤية  اأهداف  حتقيق  نح� 

مل�شروع  الأ�شمل  الربنامج  من  النهائّية  املراحل  واإجناز 

حتديث مطار البحرين الدويل الذي مت تد�شينه يف فرباير 

تاريخ  ا�شتثمار يف  اأ�شخم  والذي ميثل  العام 2016،  من 

اأ�شخم  واأحد  هذا  ي�منا  باململكة حتى  النقل اجل�ي  قطاع 

امل�شاريع التنم�ّية ال�طنّية.

�شعادته  عن  حممد  اأحمد  بن  كمال  املهند�س  واأعرب   

من  الأوىل  املرحلة  تط�ير  يف  حتقق  الذي  الإجناز  بحجم 

م�شروع مبنى امل�شافرين اجلديد بف�شل روح الفريق ال�احد، 

فريق البحرين، التي حتلى بها كل العاملني يف هذا امل�شروع 

يف جميع م�اقعهم منذ انطالقه يف العام 2016، اإذ �شارت 

جميع عمليات امل�شروع وفًقا جلدول زمني دقيق مت اللتزام 

مبنى  يف  العمليات  تتعطل  اأو  تت�قف  اأن  دون  بنجاح  به 

امل�شافرين احلايل الذي خدم اململكة بكفاءة لعق�د ط�يلة.

ال�شكر  بجزيل  اأت�جه  اأن  »اأود  ال�زير:  واأ�شاف   

وعظيم المتنان جلميع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني واملقاولني 

وجميع  الدويل  البحرين  مطار  يف  العاملة  وال�شركات 

ا�شتثنائي  دعم  من  قدم�ه  ما  على  العالقة  ذات  الأطراف 

لهذا امل�شروع ال�طني، كما اأننا ممتن�ن للغاية مل�شاعداتهم 

الربنامج  مراحل  جميع  ط�ال  اجل�هرّية  واإ�شهاماتهم 

والذي  اجلديد،  امل�شافرين  مبنى  لت�شغيل  لالإعداد  ال�طني 

�شكل عملية مهمة للغاية لدعم بدء ت�شغيل البنية التحتّية 

اجلديدة للمطار ب�شال�شة وجناح«.

 من جانبه قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطار البحرين 

حممد البنفالح: »ياأتي هذا الإجناز املرم�ق ليتّ�ج �شن�ات 

ي�شطر  اإذ  اجلاد،  والعمل  والتفاين  الدقيق  التخطيط  من 

يف  الرثي  الطريان  قطاع  تاريخ  يف  مثرًيا  جديًدا  ف�شالً 

الدويل  البحرين  مطار  مكانة  ير�شخ  كما  البحرين،  مملكة 

اخلليج..  منطقة  يف  واأحدثها  اجل�ية  امل�انئ  اأبرز  كاأحد 

اأ�شدق  يعد  اجلديد  امل�شافرين  مبنى  اأن  فيه  �شك  ل  ومما 

وامل�اهب  امل�شت�ى  عاملّية  البحرينّية  الكفاءات  على  �شاهد 

الن�ر  اإىل  التنم�ي  امل�شروع  هذا  خرج  اإذ  املبدعة،  املحلّية 

بقيادة فريق �شخم معظمه من البحرينيني وبدعم مئات من 

ال�ش�اعد البحرينّية ال�شابة العاملة يف قطاع النقل اجل�ي.. 

البحرين ح�ل �شمان  الأول ل�شركة مطار  الهدف  ويتبل�ر 

حتقيق املطار لأعلى م�شت�يات التمّيز يف الأداء مع الحتفاء 

بال�شمات الفريدة لله�ية البحرينّية والطابع املميز للمملكة، 

ف�شالً عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة يف القطاعات املالية 

يف  باأكملها  املنطقة  �شعيد  على  اجل�ي  والنقل  والثقافية 

ال�قت ذاته من خالل الرتكيز على البتكار والكفاءة واإرث 

اململكة الثقايف«.

 وي�شكل نقل العمليات الت�شغيلّية اإىل مبنى امل�شافرين 

اجلديد نقلة ن�عية كبرية يف قطاع النقل اجل�ي يف مملكة 

البحرين، وجاءت هذه اخلط�ة املح�رّية بعد اإمتام جميع 

مراحل الربنامج ال�طني لالإعداد لت�شغيل مبنى امل�شافرين 

اإىل  الأن�شطة  اجلديد، والذي كان مهًما للغاية ل�شمان نقل 

املن�شاأة اجلديدة ب�شال�شة وفاعلية، ولي�شبح مطار البحرين 

ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  اأكرب  اأحد  بذلك  اجلديد  الدويل 

ال�طني  الت�جه  يخدم  اإذ  امل�قرة،  احلك�مة  نفذتها  التي 

ويعزز  اململكة،  يف  وال�شياحة  ال�شفر  حركة  تن�شيط  نح� 

الإقليمية  الأ�ش�اق  بني  ربط  كنقطة  البحرين  م�قع  من 

والدولية، اإذ عك�شت ال�شتثمارات الكبرية يف ت��شعة املطار 

امل�شتدام  القت�شادي  النم�  بدعم  الر�شيدة  احلك�مة  التزام 

عرب تعزيز قطاع اخلدمات الل�ج�شتّية يف اململكة.

 ويعد م�شروع حتديث مطار البحرين الدويل اأحد اأهم 

البحرين  مملكة  حك�مة  عكفت  التي  التنم�ية  امل�شروعات 

امل�ّقرة على تنفيذها خالل الفرتة املا�شية �شمن برناجمها 

الذي ميتد عرب جمم�عة وا�شعة من القطاعات القت�شادية 

بقيمة اإجمالية ت�شل اإىل اأكرث من 32 مليار دولر اأمريكي، 

اأربع  بلغت  قيا�شية  فرتة  يف  امل�شروع  هذا  اإجناز  وجرى 

�شن�ات وفق روؤية ت�اكب اجتاهات حركة ال�شفر والطريان 

والت�شاميم  والأمان  الرفاهية  �شمان  على  وتركز  العاملية 

املُراعية للبيئة التي ت�ظف اأحدث التقنيات وتلتزم باأف�شل 

ممار�شات الطريان الدولّية.

العمليات الت�سغيلية يف مبنى امل�سافرين اجلديد مبطار البحرين الدويل تبداأ اليوم

ا�ستقبال امل�سافرين اإيذاًنا بعهد جديد لقطاع النقل اجلوي





الرئي�س التنفيذي بالإنابة لطريان اخلليج لـ»الأيام«:

جناح مطار البحرين من جناحنا وتطوير املطار �سيعّزز من كفاءتنا

[ مع اكتمال م�سروع تطوير مطار البحرين الدويل، �ستزداد 

مليون   14 اإىل  م�سافر  ماليني   8 من  للمطار  اال�ستيعابية  الطاقة 

األف   130 مع  التعامل  على  القدرة  اإىل  باالإ�سافة  �سنوًيا،  م�سافر 

التناف�سية  القدرة  من  �سيعزز  ما  �سنوًيا،  للطائرات  جوية  حركة 

للمطار. بتقديركم ومن موقعكم يف الناقلة الوطنية »طريان اخلليج« 

التي نعتز بها، كيف ترون هذا امل�سروع الذي اكت�سب اأهمية وطنية 

خا�سة؟ 

- نهنئ ونرفع جزيل ال�صكر اإىل �صاحب اجلاللة امللك حمد 

الوطن واملواطن مبا يحقق  الذي يرعى  اآل خليفة،  بن عي�صى 

ال�صمو  �صاحب  اإىل  كذلك  ال�صاملة،  التنموية  امل�صرية  اأهداف 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ما يبديه من حر�س ومتابعة م�صتمرة لتطوير  الوزراء؛ على 

القطاع اللوج�صتي بو�صفه اأحد القطاعات القت�صادية احليوية 

يف مملكة البحرين، كذلك ن�صكر وزارة املوا�صالت والت�صالت 

الدويل. وبدورنا وبالنيابة عن �صركة  البحرين  و�صركة مطار 

قيادة و�صعًبا مبرور 7 عقود  البحرين  طريان اخلليج، نهنئ 

الوطنية  الناقلة  هذه  اخلليج،  طريان  �صركة  تاأ�صي�س  على 

يف  العاملي  امل�صتوى  على  واأهميتها  ثقلها  لديها  التي  العريقة 

الدويل �صوف  البحرين  اأن كفاءة مطار  الطريان. ل �صك  قطاع 

حت�صن من كفاءتنا واأدائنا، وتك�صبنا مزايا اأف�صل للتعامل مع 

مزايا  عن  نتحدث  نحن  اخلليج.  طريان  منت  على  امل�صافرين 

ا  اأي�صً جناحه  نعترب  الذي  التطور  هذا  بفعل  نكت�صبها  كثرية 

وطنًيا  م�صروًعا  ا  اأي�صً باعتباره  وطنية،  كناقلة  لنا  ر�صيًدا 

يدعوننا اإىل الفخر والعتزاز.

هذا  من  اخلليج  طريان  ت�ستفيد  �سوف  كيف  بتقديركم،   ]

التطور يف مبنى املطار، ال �سيما بالن�سبة الأعمالها؟ هل من من�ساآت 

لوج�ستية لطريان اخلليج داخل املبنى اجلديد؟ 

مت  الذي  احلايل  امل�صافرين  مبنى  حيث  من  نبداأ  دعينا   -

احلايل، ومت حتديثه  القرن  من  ال�صبعينات  مطلع  اإن�صاوؤه يف 

الآن  حدث  الذي  الكامل  التطور  لكن  املا�صية،  العقود  خالل 

�صي�صكل نقلة نوعية بالن�صبة لنا على مبنى امل�صافرين عندما 

خاللها  من  �صيتم  التي  العالية  والكفاءة  املزايا  عن  نتحدث 

ت�صغيل املبنى اجلديد، ويجعل دخول وخروج امل�صافر عرب مطار 

البحرين ب�صكل اأكرث �صال�صة و�صرعة، وهذه جميعها معطيات 

كان  كذلك  البالد،  و�صمعة  اخلليج  طريان  م�صلحة  يف  ت�صب 

لدينا �صالة للم�صافرين على درجة رجال الأعمال. اليوم بات 

لدينا �صالة م�صاحتها �صعفا م�صاحة ال�صالة ال�صابقة، و�صوف 

تكون قادرة على ا�صتيعاب اأكرث من 400 م�صافر، بالإ�صافة اإىل 

حت�صينات كثرية طراأت على اأ�صلوب العمل يف مبنى امل�صافرين، 

ومنها توفري نظم تقنية اأكرث تطوًرا، جميعها ت�صب مب�صلحتنا، 

لنا ك�صركة طريان، هو  بالن�صبة  كذلك هناك جانب تقني مهم 

و�صول امل�صافر اإىل الطائرة، فاليوم بتنا نتحدث عن 24 ج�صًرا 

اأداء طريان  جوًيا )اخلراطيم(، وهذا بدوره �صوف يح�صن من 

ال�صالت  اإىل  بالإ�صافة  امل�صافرين،  ر�صا  واكت�صاب  اخلليج 

املبنى  هذا  بتقديري  اجلديد.  املبنى  يف  اأن�صئت  التي  املتميزة 

اجلديد ي�صكل حتفة جميلة، �صتوفر املزيد من الراحة واخلدمات 

مداخل  هناك  كذلك  الدويل،  البحرين  مطار  عرب  للم�صافرين 

خم�ص�صة لطريان اخلليج يف املبنى اجلديد ت�صتقبل امل�صافرين 

على منت خطوطها ب�صكل �صل�س. كذلك الزيادة الكبرية يف اأعداد 

مب�صلحة  ت�صب  �صوف  »الكونرتات«  امل�صافرين  خدمة  مكاتب 

كله  وهذا  له،  الإجراءات  تخلي�س  عمليات  وت�صهيل  امل�صافر، 

ا يحقق الفائدة لطريان اخلليج. اأي�صً

[ ماذا عن حجم عمليات طريان اخلليج يف املبنى اجلديد؟

اخلليج يف  لطريان  العتيادية  العمليات  بالطبع حجم   -

املبنى القدمي كانت ت�صل اإىل 60% من حجم العمليات للمطار، 

بواقع 130-150 رحلة يومًيا، ونتطلع اإىل هذه الن�صبة عرب 

النتقال للمبنى اجلديد، وهي الن�صبة الأكرب مقارنة بال�صركات 

املركز  ي�صكل  الدويل  البحرين  مطار  اأن  باعتبار  الأخرى، 

الأ�صا�صي لل�صركة.

[ لطاملا �سكل حجم مطار البحرين الدويل -بعيًدا عن معطيات 

الطاقة اال�ستيعابية- ميزة حقيقة متيز بها مطار البحرين الدويل، 

من حيث �سغر احلجم، وعدم احلاجة لل�سري مل�سافات طويلة، فلي�س 

دائًما املطار الكبري اأمًرا مف�سالً للم�سافر، بتقديركم هل التطوير جاء 

على ح�ساب هذه امليزة؟

الدويل  البحرين  املطار  تطوير  م�صروع  يف  الالفت   -

والتقنيات  اخلدمات،  م�صتوى  على  نوعًيا  جاء  التطوير  اأن 

واقعية  حاجة  توفريها  �صكل  م�صاحات  وتوفري  امل�صتخدمة، 

القدمي كان  املبنى  ال�صغط على  ان  ناأخذ بعني العتبار  عندما 

ال�صفر خالل  مو�صم  -اأي  الذروة  فرتة  �صيما خالل  ل  مزعًجا، 

�صنع  اجلديد  املطار  يف  لكن  والعطالت-،  ال�صيف  ف�صل 

الت�صميم اجلديد حالة من التوازن الذي جاء مل�صلحة امل�صافر، 

من حيث احلفاظ على تكبري امل�صاحة دون ان ي�صكل ذلك وقًتا 

اإ�صافًيا على امل�صافر بال�صري نحو اجل�صور اجلوية، اأو النتقال 

يتم  �صوف  الرحالت  معظم  اأن  واأتوقع  احلرة،  الأ�صواق  اإىل 

جدولتها بحيث يتم ا�صتخدام اجل�صور اجلوية ولي�س ال�صالمل 

وال�صعود اإىل البا�صات الذي �صكل عامالً مزعًجا للم�صافرين، ل 

�صيما خالل ف�صل ال�صيف.

اأعمال  الدويل يف حتفيز  البحرين  تطوير مطار  اأ�سهم  [ هل 

بتنامي  توقعات  مع  �سيما  ال  بها،  واالرتقاء  اخلليج«  »طريان 

توفر  التي  اال�ستيعابية  الطاقة  زيادة  مع  املطار  داخل  العمليات 

اإمكانية التعامل مع 14 مليون م�سافر حمتمل عرب املطار؟

- نحن بالفعل �صهدنا خالل 2019 منًوا يف اأعداد امل�صافرين 

�صغًطا  �صهدنا  وقد  اخلليج،  منت طريان  على  ي�صافرون  الذي 

حقيقًيا على مبنى املطار، ويف نف�س الوقت اأعداد الرحالت التي 

ت�صغل عرب املبنى القدمي. ل �صك اأن املطار اجلديد �صوف ي�صهل 

على عمليات طريان اخلليج، ل �صيما مع اخلطط التي و�صعتها 

يف  منًوا  نتوقع  وبالتايل  خدماتها،  لتح�صني  اخلليج  طريان 

وبوجود  م�صتقبالً،  اخلليج  طريان  منت  على  امل�صافرين  اأعداد 

ا�صتيعابية  وبطاقة  التجهيزات،  باأحداث  جمهز  جديد  مبنى 

معنا،  امل�صافرين  باأعداد  النمو  هذا  ل�صالح  ت�صب  �صوف  اأعلى 

لذلك نحن نتطلع ب�صغف اإىل افتتاح املبنى اجلديد.

مع  الدويل  البحرين  مطار  تطوير  م�سروع  تنفيذ  تزامن   ]

اخلليج.  طريان  الوطنية  الناقلة  الأ�سطول  �سخمة  تطوير  خطط 

نحو  اخلليج  طريان  حتفيز  �سياق  يف  ياأتي  هذا  هل  بتقديركم 

جناح  هو  املطار  جناح  اأن  باعتبار  بالنجاح،  وال�سراكة  االأف�سل، 

اأي�ًسا للناقلة الوطنية؟

من  الدويل  البحرين  مطار  جناح  نعترب  نحن  بالطبع،   -

البحرين،  كفريق  نعمل  جميًعا  لأننا  الوطنية،  الناقلة  جناح 

وكٌل منا يكمل الآخر، واجلهود التي ُبذلت من قبل �صركة مطار 

البحرين الدويل يف هذا امل�صروع هي جهود مو�صع تقدير، وهي 

مكملة لدورنا، وجناحاتهم هي جناحات لطريان اخلليج.

[ مع توافر االإمكانات اللوج�ستية لزيادة اأعداد الرحالت اإىل 

مطار البحرين الدويل، هل لديكم توّجه لزيادة اأعداد الرحالت اإىل 

اإليها  وجهات حمددة؟ وهل هناك وجهات قد يتم ت�سغيل رحالت 

م�ستقبالً؟

التي كان ُيخطط لت�صغيل  اأعلنا عدًدا من الوجهات  - لقد 

جائحة  انت�صار  مع  ولكن   ،2020 العام  خالل  اإليها  رحالت 

لي�س  اخلطط،  من  الكثري  تغريت  العامل  حول  كوفيد-19 

جمال  يف  العاملة  ال�صركات  خمتلف  يف  بل  فقط  لنا  بالن�صبة 

اإىل  ت�صغيل رحالت  تاأجيل  باجتاه  دفع  بدوره  الطريان، وهذا 

التي  العامل  يف  القليلة  ال�صركات  من  اأننا  مع  الوجهات،  هذه 

وا�صلت عملها خالل اجلائحة، ومل تتوقف. ل �صك نحن �صعداء 

البحرينية يف  لأننا عملنا خالل اجلائحة، واأرجعنا اجلاليات 

دول  من  بالدهم  اإىل  م�صافرين  باإعادة  جنحنا  كذلك  اخلارج، 

اأخرى، كما لعبنا دوًرا راأينا فيه واجًبا وطنًيا من خالل تاأمني 

الإمدادات الطبية والغذائية، وهذا بحد ذاته جناح ي�صاف اإلينا، 

تغطية  من  ومتكنا  نتوقف  مل  اإذ  العامل،  اجتاه  واجبنا  كذلك 

لعبت  ا  اأي�صً الغرب،  اإىل  ال�صرق  من  امل�صافرين  تنقل  رحالت 

البحرين  اإىل  لي�س  الطلبة،  نقل  مهًما يف  دوًرا  اخلليج  طريان 

الرحالت  تعليق  ظل  كذلك، يف  جماورة  دول  اإىل  بل  فح�صب، 

اجلوية ل�صركات اأخرى، لذلك اأعتقد اأننا لعبنا دورنا احليوي 

خالل اأزمة غري م�صبوقة على م�صتوى العامل باأكمله، وهذا ما 

جعلنا نرتقي بت�صنيف طريان اخلليج اإىل خم�س جنوم خالل 

جتربة  مل�صتقبل  الفرتا�صي  ابيك�س(   - اأي  تي  )يف  معر�س 

الطريان من جميع  �صركات  فيه كربى  �صاركت  والذي  ال�صفر، 

يف  م�صتمرة  اخلليج  طريان  اأن  يعك�س  وهذا  العامل،  اأنحاء 

خططها التطويرية حتى يف ظل اجلائحة رغم التحديات التي 

ا  واأي�صً مطارات،  اإغالق  عن  نتحدث  عندما  اجلائحة  فر�صتها 

هذه  اإدارات  قبل  من  املطارات  لبع�س  الرحالت  اأعداد  تقلي�س 

ومازلنا  تعاملنا  حتديات  جميعها  اجلائحة،  ب�صبب  املطارات 

نتعامل معها دون توقف، مع احلفاظ على التزاماتنا.

الواجهات  باأعداد  التو�صع  اإىل  نتطلع  مازلنا  بالطبع  لكن 

اإىل  ال�صفر  الطلب يف قطاع  الرحالت حني يعود حجم  واأعداد 

طبيعته.

[ ماذا عن الرحالت التي حاليًا يتم ت�سغيلها؟ 

كانت  وجهة   50 اأ�صل  من  وجهة   23 لدينا  اليوم   -

وبالطبع  العتيادية،  الظروف  خالل  اخلليج  طريان  تق�صدها 

مع ا�صتئناف العمل يف بع�س املطارات نتطلع اإىل العودة اإىل 

ذات الوجهات ال�صابقة.

[ ماذا عن اإلزامية حمل امل�سافر ما ُيعرف بـ»اجلواز ال�سحي« 

الإثبات نتائج فح�س كوفيد-19 ب�سكل رقمي �سرًطا لل�سعود اإىل 

الطائرة؟ هل هناك توّجه اإىل تطبيق ذلك من قبل طريان اخلليج؟

- نحن حالًيا يف تدار�س مع الحتاد الدويل للنقل اجلوي 

اإذ  التدار�س،  قيد  مازال  املو�صوع  وهذا  ذلك،  حول  »اياتا« 

يحتاج هذا الأمر اإىل الكثري من الدرا�صة والتعاون مع اأطراف 

اأخرى. بالطبع ان منظمة ال�صحة العاملية ترّحب بتطبيق هذه 

اخلطوة، وبطبيعة احلال هناك تعاون ما بني منظمة ال�صحة 

العاملية وبني »اياتا«، لكن بالطبع هناك العديد من الإجراءات 

التي يجب اأن ُتتخذ حيال هذا التطبيق. بتقديري لو مت تطبيق 

تتعلق  ل  م�صتقبالً،  نوعية  خطوة  ف�صت�صكل  اخلطوة  هذه 

فيما  اإلكرتونًيا  ال�صفر  اإجراءات  بتطوير  بل  فقط  بكوفيد-19 

يتعلق بال�صجل الطبي، لكن حتى الآن مل ي�صدر اأي قرار حيال 

ذلك بالن�صبة لنا.

مـــ�ـــســـافـــًرا  450 اإىل  ـــل  ـــ�ـــس ت ـــيـــة  ـــيـــعـــاب ـــت ا�ـــس بــــطــــاقــــة  الأعـــــــمـــــــال  لــــــرجــــــال  �ــــســــالــــة 

متام اأبو�سايف:

الدويل  البحرين  اأن م�سروع تطوير مطار  العلوي  القبطان وليد  باالإنابة ل�سركة طريان اخلليج  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

�سوف يعزز من كفاءة واأداء الناقلة الوطنية »طريان اخلليج«، ال �سيما اأنه يرتقي بالكثري من اخلدمات واملرافق اللوج�ستية 

التي تاأتي يف م�سلحة امل�سافر وراحته، متوقًعا تناميًا يف اأعداد امل�سافرين على منت طريان اخلليج م�ستقبالً.

وقال العلوي يف مقابلة مع »االأيام«، مبنا�سبة بدء العمليات الت�سغلية يف مبنى امل�سافرين اجلديد مبطار البحرين الدويل، 

اإن هناك الكثري من املرافق التي يحتويها املبنى اجلديد حتقق قيمة م�سافة لل�سفر على منت طريان اخلليج، منها �سالة رجال 

االأعمال التي ت�ساعف حجمها لت�سل طاقتها اال�ستيعابية اإىل 450 م�سافًرا، كذلك زيادة اأعداد اجل�سور اجلوية، والزيادة 

الكبرية يف اأعداد مكاتب ت�سجيل امل�سافرين »الكونرتات«.

واأ�سار العلوي اىل اأن ن�سبة حجم عمليات طريان اخلليج يف املبنى اجلديد �ست�سل اإىل %70-60 مع عودة حجم الطلب 

يف قطاع ال�سفر اإىل طبيعته، بواقع 150-130 رحلة يوميًا، وهي الن�سبة االأكرب من اإجمايل عدد العمليات يف املطار.

واعترب العلوي اأن تطوير مطار البحرين الدويل مل ياأِت على ح�ساب ال�سمعة التي لطاملا �سّكلت ميزة يف مطار البحرين، 

من حيث �سغر احلجم مقارنًة مبطارات اأخرى، بل اأحدثت توازًنا يحقق ال�سعة املطلوبة مع احلفاظ على �سمة �سهولة تنقل 

امل�سافرين داخل املطار.

على �سعيد اآخر، اأكد العلوي اأن طريان اخلليج ت�سرّي حاليًا رحالت اإىل نحو 23 وجهة من اأ�سل 50 وجهة قبل جائحة 

كوفيد19-، معتربًا اأن الناقلة الوطنية قد لعبت دورها الوطني واحليوي خالل اجلائحة، خا�سًة من خالل اإعادة املواطنني 

من اخلارج، كذلك اإعادة م�سافرين من دول اإىل دول اأخرى، اإىل جانب نقل االإمدادات الغذائية والطبية يف ظل جائحة غري 

م�سبوقة مير بها العامل.

وفيما يلي ن�ّس املقابلة:

يومًيا رحــلــة   130-150 بــواقــع  اخلليج  لــطــريان  املــطــار  مبنى  يف  العمليات  حجم  مــن   %60

طبيعته اإىل  ال�سفر  �ــســوق  عـــودة  عند  الــرحــات  وزيـــادة  الــوجــهــات  ــاأعــداد  ب بالتو�ّسع  �سغف  لدينا 

وليد العلوي

وليد العلوي يف حديث مع الزميلة متام اأبو�سايف
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اإنه ملن دواعي �سرور وكالة ال�سفر الرائدة 

»داداباي« اأن تعلن عن انطالق عملياتها

يف مطار البحرين الدويل اجلديد كلًيا 

ابتداًء من اليوم املوافق 28 يناير

اإ�ضافة  اأن املكتب اجلديد �ضيكون مبثابة  اأّكدت ال�ضركة  كما 

م�ضاعي  دعم  يف  �ضي�ضاهم  اأنه  حيث  مكاتبها  ل�ضبكة  هامة 

حول  للم�ضافرين  حمورية  كنقطة  اجلديد  للمطار  الرتويج 

املنطقة.

ن�ضتذكر  اأن  للفخر  ملدعاة  »اإنه  �ضهناز:  ال�ضيدة  واأ�ضافت 

ففريق  الآن  اأما   ،1981 عام  يف  موظفني  بثالثة  بداياتنا 

داداباي ي�ضم اأكرث من 100 موظف يف البحرين«.

»كاأي �ضركة منخرطة يف قطاع ال�ضياحة وال�ضفر، واجهتنا 

بطبيعة احلال العديد من التحديات التي فر�ضها علينا واقع 

جائحة كورونا، ولكننا قمنا باإ�ضرار باإعادة هيكلة اأن�ضطتنا 

واأعمالنا حيث ان�ضّب تركيزنا على املجالت التي ارتاأينا من 

خاللها ا�ضتمرارية عملنا بالتكيف والتاأقلم مع حيثيات هذه 

الفرتة ال�ضعبة،« يف حديث ال�ضيدة �ضهناز عن ا�ضرتاتيجية 

ال�ضركة يف ظل الأو�ضاع املرتتبة على اجلائحة.

باأن �ضفريات داداباي لطاملا  للتاأكيد  ال�ضيدة �ضهناز  وعادت 

مطار  ب�ضركة  جمعتها  الأمد  طويلة  طيبة  بعالقة  متتعت 

مدى  على  الطرفني  بني  م�ضتمر  بتعاون  اأثمرت  البحرين، 

العديد من  داداباي ترى  باأن  ال�ضركة، م�ضيفًة  م�ضرية عمل 

الفر�س الواعدة التي �ضيجيء بها املطار اجلديد يف �ضورة 

لبنيته  �ضامل  وتطوير  املوا�ضالت  لقطاع  ا�ضتثنائية  نه�ضة 

التحتية، مما �ضينعك�س اإيجاًبا كذلك على توطيد هذه العالقة 

وموا�ضلة ال�ضركة يف خدمة مطار البحرين.

اأعمال  جميع  اأمتمنا  »لقد  بقولها:  �ضهناز  ال�ضيدة  وعلّقت 

العمل  اأن فريق  اإىل  بالإ�ضافة  بنا،  التحتية اخلا�ضة  البنية 

�ضال�ضة  �ضي�ضمن  املحرتفني  املتخ�ض�ضني  نخبة  من  املكون 

النتقال اإىل املكتب اجلديد«.

خطط  و�ضع  على  بداأب  داداباي  �ضفريات  وتعمل  هذا 

مكاتب  اإن�ضاء  عرب  الإقليمي  تو�ضعها  ملوا�ضلة  ا�ضرتاتيجية 

جديدة وتر�ضيخ تواجدها يف اأقاليم اإ�ضافية، وحتر�س على 

هذا  جديد يف  كل  ملواكبة  با�ضتمرار  التقنية  بنيتها  حتديث 

القطاع.

تاأ�ش�شت �شركة �شفريات داداباي يف مايو من عام 1981 من قبل كلاً من حممد داداباي وعزيز جيليتواال، واليوم تفخر ال�شركة باإجنازها 

ا من النجاح يف اململكة. 40 عاماً

وبهذه املنا�شبة، عربت ال�شيدة �شهناز الق�شري، الرئي�س التنفيذي ل�شفريات داداباي قائلةاً: »نحن ممتنون للغاية الإتاحة الفر�شة لنا بالعمل 

�شمن املطار اجلديد، حيث اأننا نتطلع اإىل مّد يد العون وامل�شاعدة اإىل جميع امل�شافرين املغادرين والقادمني وبذل ق�شارى اجلهود ل�شمان 

�شل�شة جتربة �شفرهم.«
ال�شيدة �شهناز الق�شري
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عبد�لكرمي �إ�سماعيل:

ميتد تاريخ البحرين يف جمال الطريان املدين ل�سنوات طويلة، فمنذ بدايات القرن املا�سي �سهدت البالد حمطات رئي�سة مهمة اأكدت خاللها ريادة البحرين يف جمال الطريان 

يف منطقة اخلليج ب�سكل خا�ص، واملنطقة العربية ب�سكل عام. وُيعد مطار البحرين الدويل اليوم من اأف�سل املطارات يف املنطقة؛ لدوره املحوري يف ربط ال�سرق بالغرب، وملا 

يوفره من اأحدث املن�ساآت واملرافق والتكنولوجيا احلديثة ل�سمان اأمن و�سالمة الطائرات، وتوفري �سبل الراحة والرفاهية للم�سافرين.

وفيما يلي اأهم املحطات الرئي�سة، وتطّور حركة الطريان املدين وا�ستقبال الطائرات البحرية والعمالقة منذ و�سول اأول طائرة اىل البحرين عام 1918.

حمطـات مـن تاريـخ الطيـران فـي البحريـن

هبوط اأول طائرة يف البحرين

ُيعد عام 1918 يوًما تاريخًيا يف جمال الطريان يف البحرين، اإذ هبطت 

ا�ستطالع  رحلة  وكانت  الطويلة،  امل�سافات  رحالت  �سمن  طائرة  اأول 

ل�سالح اجلو امللكي يف رحلة م�سح من لندن يف طريقها اإىل كلكتا بالهند. 

اجلوية  للخطوط  رحلة  اأول  و�سلت  لل�سجالت،  وفًقا  عام 1927،  ويف 

اإيرويز«، وهي �سركة جوية بريطانية  »اإمربيال  الإمرباطورية املحدودة 

 ،)1939-1924( الفرتة  يف  التجاري  اجلوي  النقل  جمال  يف  عملت 

البحار،  وراء  ملا  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط  ب�سركة  لحًقا  ُعرفت  كما 

وخليفتها اخلطوط اجلوية الربيطانية.  

بعد ذلك، وبالتحديد يف 6 اأكتوبر عام 1932، هبطت اأول رحلة ل�سركة 

اخلطوط اجلوية الربيطانية اإىل منطقة اخلليج، يف البحرين، وذلك بعد 

اأربعة اأيام من اإقالعها من مطار لندن.

مطار البحرين البحري

عام  يف  بحرًيا  مطاًرا  اأن�ساأت  التي  اخلليجية  الدول  اأوىل  من  البحرين   

1937، املعروف يف ذلك الوقت با�سم مطار البحرين البحري، و�سغلت 

خدمات الطائرات املائية حتت اإدارة �سركة اخلطوط اجلوية الإمرباطورية 

املحدودة.

 يف عام 1924 ا�ستقبل املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى 

اأفراد العائلة الكرمية والوجهاء  اآل خليفة نائب احلاكم، يرافقه عدد من 

والتجار، يف مطار البحرين البحري، اأول طائرة بحرية قادمة من الب�سرة، 

العراق. 

ويف عام 1929 قام املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى 

اآل خليفة )1932-1942( نانب احلاكم وعدد من املرافقني بزيارة قطر 

على منت اإحدى الطائرات البحرية، وهبطت الطائرة يف فر�سة الدوحة.  

وانطلقت اخلدمة املنتظمة لأول �سركة طريان بريطانية جتارية »اإمبرييال 

اإيرويز« -اخلطوط اجلوية الإمرباطورية املحدودة- منذ اأكرث من ع�سرة 

يف  للركاب  مبنى  بناء  ومت  املوقع.  هذا  يف  الطائرات  هبوط  على  اأعوام 

البحري، وكان هذا  البحرين  با�سم مطار  الوقت  ذلك  ُعرف  عام 1937، 

املبنى من طابقني، حيث الطابق الأر�سي خم�س�س للم�سافرين، والطابق 

ردمي  بج�سر  مرتبًطا  املطار  مبنى  وكان  مراقبة،  برج  عن  عبارة  الثاين 

داخل البحر بالياب�سة. 

وينقل امل�سافرين والأمتعة من اأر�سفة املطار بوا�سطة القوارب ال�سغرية اإىل 

الطائرة، حيث تقف على م�سافة ق�سرية من املبنى، اأما بالن�سبة للم�سافرين 

يف  الفنادق  اأحد  يف  واحدة  ليلة  ق�ساء  فعليهم  )الرتانزيت(  العابرين 

العا�سمة، ويف يوم التايل ينقلون اإىل املطار ل�ستئناف رحالتهم.

اأقامته اخلطوط  الذي  الطائرة يف »فندق �سبيد بريد«  اأفراد طاقم  ويقيم 

اجلوية الربيطانية ملا وراء البحار يف منطقة راأ�س الرمان؛ لأن الطائرات 

لت�سيري  املطار  هذا  وا�ستخدم  الليل،  اأثناء  يف  تطري  ل  الوقت  ذلك  يف 

رحالت منظمة من واإىل مطار البحرين البحري بوا�سطة الطائرات املائية 

العمالقة، مبعدل رحلتني كل اأ�سبوع، وقد مت تعليق رحالت الركاب خالل 

اخلطوط  وُتعد  احلرب.  بعد  فيما  وا�ستوؤنفت  الثانية،  العاملية  احلرب 

اجلوية الربيطانية ملا وراء البحار خليفة اخلطوط اجلوية الإمرباطورية 

املحدودة بت�سغيل خط الطريان البحري.

 ويف عام 1943 �سدر اإعالن عن حكومة البحرين اأن جمعية اخلطوط 

الربيطانية اجلوية ترغب يف تو�سيع الفر�سة التي يف الق�سيبية، واإ�سافة 

ا�ستمرت خدمة  كتابًيا، وقد  تقدمي طلباتهم  الراغبني  اآخر، وعلى  ر�سيف 

الطائرات املائية عرب البحرين حتى اأواخر اخلم�سينات.

 

مطار املنامة

يف عام 1920 منح املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ عي�سى بن علي 

ا ل�ستخدام مطار يف  اآل خليفة حاكم البحرين )1869-1932( ترخي�سً

مدينة املنامة »املطار الأول يف البحرين«، ومت اختيار منطقة �سحراوية 

مهبًطا للطائرات، ُعرفت فيما بعد بـ»�ساحة الري�س«؛ ميدان �سباق اخليل 

يف اخلم�سينات، وُتعرف الآن بالعدلية.

يف عام 1932 و�سلت اأول طائرة ركاب جتارية عمالقة تابعة للخطوط 

 24 متنها  وعلى  املنامة،  مطار  اىل  املحدودة  الإمرباطورية  اجلوية 

الطائرة  عجالت  غا�ست  الإقالع  موعد  حيث  التايل  اليوم  ويف  م�سافًرا، 

يف املياه الطينية وف�سل قائد الطائرة يف الإقــالع، وقام ح�سد من النا�س 

املحرق،  جزيرة  يف  وهبــطت  ب�سالم  بعدها  واأقلعت  الطائرة،  ب�سحب 

مطار  املحدودة  الإمرباطورية  اجلويـــة  �سركة اخلطوط  اتخذت  وبذلك 

القادمة من  التجارية  لرحالتهـــا  اخللــيج  الرئي�سة يف  املحطة  املحرق 

لندن، واأ�سبحت البحريــن املحطــة الرئي�سة لطائرات، ونقـــطة عبور 

بني اململكة املتحدة والهند.

عبدالكرمي اإ�سماعيل

مطار البحرين يف الثالثينات

مطار البحرين يف الثالثينات

طائرة بحرية هبطت خطاً قرب م�سنع تكرير النفط بابكو يف الأربعينات

اإحدى طائرات �سركة اخلطوط اجلوية الربيطانية ملا وراء البحار يف اخلم�سينات

جانب من مبنى مطار البحرين الدويل يف ال�ستينات

ركاب طائرة كونكورد يف ال�سبعينات

مطار البحرين الدويل يف ال�سبعينات

اأول طائرة هبطت يف البحرين مبنطقة الق�سيبية باملنامة يف الثالثينات

مطار البحرين البحري يف الأربعينات

�سحب الطائرة يف مطار املنامة يف اخلم�سينات

مطار البحرين يف ال�ستينات

مطار البحرين الدويل يف ال�سبعينات
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 مطار املحرق 

منذ العقد الثالث من القرن الع�شرين 

اجلوية  اخلطوط  �شركة  قامت 

»اإمبرييال  املحدودة  الإمرباطورية 

اإيرويز« بت�شغيل مطار املحرق لتبداأ 

اجلوية  اخلدمات  من  جديدة  مرحلة 

رئي�شية  عبور  ونقطة  التجارية 

والهند  بريطانيا  بني  للطائرات 

وبالد  اأوروبا  يربط  جويا  وج�شرا 

�شرق اآ�شيا اأوروبا وال�شرق الأق�شى، 

وبع�س دول اخلليج العربي.

بني  التفاق  مت  1934م  عام  ويف 

اخلطوط  و�شركة  البحرين  حكومة 

املحدودة  الإمرباطورية  اجلوية 

املدين(  للطريان  البحرين  )اتفاقية 

يف  مطار  وا�شتخدام  اإن�شاء  اأجل  من 

البحرين.

حتاليل  من  ثبت  1937م  عام  ويف 

�شالح  نفذها  التي  الرتبة  اختبارات 

اأر�س  اأن  الربيطاين  امللكي  اجلو 

للطائرات  اأكرث  منا�شبة  املحرق 

املالحة  حركة  ولزيادة  ال�شخمة، 

واأمريكا،  اأوروبا  القادمة من  اجلوية 

مطار  اإن�شاء  البحرين  حكومة  قررت 

الطائرات  ا�شتقبال  ر�شميا  املحرق 

بني  اتفاق  واأبرم  املدنية،  التجارية 

اخلطوط  و�شركة  البحرين  حكومة 

البحار  وراء  ملا  الربيطانية  اجلوية 

لإدارة ت�شغيل املطار.

                                   

توقف حركة الطريان

 خالل احلرب العاملية الثانية  

 

حينما ن�شبت ال�شرارات الأوىل للحرب 

بريطانيا  بني  1939-1945م 

من  وحلفائها  اأملانيا  وبني  وحلفائها 

�شمن  البحرين  دخلت  املحور،  دول 

باحلرب  اخلا�شة  العمليات  منطقة 

 6 ملدة  الرحالت  حركة  فتوقفت 

من  املطار  ا�شتخدم  حيث  �شنوات 

امللكي  اجلوي  �شالح  طائرات  قبل 

والأمريكي. الربيطاين 

  

البوابة  الدويل  البحرين  مطار 

للبحرين الرئي�سية 

العظمة  �شاحب  له  املغفور  تف�شل   

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  ال�شيخ 

)1942-1961م(  البحرين  حاكم 

مبنى  لأول  الأ�شا�س  احلجر  بو�شع 

باملحرق  البحرين  يف  جديد  مطار 

عام 1959م.                                                                                                                

ع�شر  ال�شاد�س  الوطني  اليوم  ويف 

تف�شل  1961م،  عام  دي�شمرب  من 

ال�شيخ  العظمة  �شاحب  له  املغفور 

بافتتاح  خليفة  اآل  �شلمان  بن  عي�شى 

الدويل احلديث  البحرين  مبنى مطار 

باملحرق بح�شور املغفور له �شاحب 

الأمر خليفة بن �شلمان  امللكي  ال�شمو 

اآل خليفة و�شاحب اجلاللة امللك حمد 

العهد(  )ويل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

الكرمية وال�شلك  الأ�شرة  اأفراد  وكبار 

والوجهاء  والوزراء  الدبلوما�شي 

ورجال الأعمال.

ح�شر  1971م  عام  اأبريل   19 ويف 

ال�شيخ  العظمة  �شاحب  له  املغفور 

اآل خليفة بح�شور  عي�شى بن �شلمان 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  له  املغفور 

خليفة،  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

مطار  مدرج  بافتتاح  الحتفال 

تو�شعته  مت  حيث  الدويل  البحرين 

قدم،   13000 اإىل  قدم   7500 من 

�شخمة  كميات  املدرج  وا�شتهلك 

تكلفته  بلغت  وقد  البناء،  مواد  من 

دينار. األف  مليونني و�شتمائة 

املبنى  افتتاح  مت  1994م  عام  ويف 

 100 قيمته  بلغت  الذي  اجلديد 

وكانت  اأمريكي،  دولر  مليون 

مطار  وانتقل  للمطار  تو�شعة  اآخر 

البحرين الدويل اإىل طاقة ا�شتيعابية 

ماليني  ت�شعة  اإىل  ت�شل  مو�شعة 

املطار  ويوا�شل  �شنويا  م�شافر 

والنمو،  النجاح  من  الناجحة  رحلته 

اأن ي�شبح  اإىل  اليوم يف طريقه  وهو 

اأحد اأف�شل املطارات يف العامل.

البحرين يف  الكونكورد 

1972م  يونيو  من  ال�شاد�س  يف   

وهي  العامل  طائرة يف  اأ�شرع  هبطت 

الكونكورد يف مطار البحرين الدويل 

حيث  �شنغافورة  اإىل  طريقها  يف 

العظمة  �شاحب  له  املغفور  ا�شتقبل 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ 

عظمته  قام  بعدها  الرحلة،  طاقم 

الطائرة.  بجولة داخل 

البحرين  مملكة  الطائرة  زارت  كما 

يف 19 اأغ�شط�س عام 1974م وكان 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  له  املغفور 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

بها  قامت  التي  الرحلة  يف  �شيف 

ن�شف  ا�شتغرقت  والتي  الكونكورد 

�شاعة، و�شارك يف هذه الرحلة �شمو 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  ال�شيخ 

وعدد من الوزراء وعدد من ال�شفراء.  

يناير  من  والع�شرين  الواحد  ويف   

1976م عادت الطائرة يف اأول رحلة 

جتارية اإىل مملكة البحرين من مطار 

خارج  اأوريل  ومطار  بلندن  هيرثو 

باري�س، وعلى متنها عدد من الركاب 

يف رحلة من لندن اإىل البحرين.

مطار املحرق 
ج�سر جوي 
يربط اأوروبا 
بدول ال�سرق 

الأق�سى

»�ساحة الري�س« 
يف العدلية 

موقع اأول مطار 
يف البحرين

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة مع ويل العهد

 املغفور له �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة يف مطار البحرين باخلم�سينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة

ي�سع حجر الأ�سا�س ملطار البحرين الدويل يف عام 1959

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة واملغفور له �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة واملغفور له تعاىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل خليفة يف مطار البحرين باخلم�سينيات  

الفتتاح الر�سمي ملطار البحرين الدويل لتد�سني مدرج املطار اجلديد يف 1971ماملغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة مبطار البحرين يف اخلم�سينياتاأول مطار يف البحرين باملحرق عام 1932

كونكورد يف مطار البحرين عام 1976طائرة من طراز فوكر فريند�سيب التابعة لطريان اخلليج�سورة لإحدى الطائرات البحرية بقرب من مطار البحرين البحري يف الثالثينيات

7

هبـــوط 1918

 اأول طائرة

 قادمة من لندن

يف طريقها اإىل كلكتا
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  املـطـار يعـكـ�س الواجـهـة احل�سـاريـة لـكـل بلــد.. رئي�س جمعـية مكاتـب ال�سـفـر البحرينيـة:

تطوير املطار يدعم اال�سرتاتيجيات ال�سياحية واالقت�سادية
وقال اأمني يف ت�سريحات لـ»الأيام«، مبنا�سبة 

افتتاح مبنى امل�سافرين اجلديد ملطار البحرين 

الواجهة  تكون  ما  دائما  املطارات  اإن  الدويل، 

ما  وغالبا  العامل،  يف  بلد  لأي  الأمامية 

للبلدان،  احلقيقية  ال�سورة  املطارات  تعك�س 

اجلديدة  بحلته  البحرين  مطار  اأن  مو�سحا 

حديثة،  وتكنولوجيا  مزايا  من  يت�سمنه  وما 

�سيعك�س �سورة جميلة عن البحرين جلميع 

اإىل  الزائرين  �سواء  املطار،  اإىل  القادمني 

البحرين اأو العابرين اإىل مطارات اأخرى عرب 

مطار البحرين.

للمطار  ال�ستيعابية  القدرة  اأن  اإىل  واأ�سار 

حتقيق  يف  البحرين  �ست�ساعد  اجلديد 

رفع  اإىل  الرامية  امل�ستقبلية  ا�سرتاتيجيتها 

بالإ�سافة  �سنويا،  اململكة  اإىل  الزائرين  عدد 

العاملية  الطريان  �سركات  �سيحفر  اأنه  اإىل 

لت�سغيل رحالتها اإىل مطار البحرين، متوقعا 

اأن تقوم العديد من �سركات الطريان العاملية 

بت�سغيل رحالت اإىل مطار البحرين بالإ�سافة 

بعد  وذلك  »الرتانزيت«،  العبور  رحالت  اإىل 

ال�سفر  حركة  وعودة  كورونا  اأزمة  انتهاء 

والطريان اإىل و�سعها ال�سابق.

ر�سالة اإىل العامل

يف  الت�سغيلية  العمليات  بدء  موعد  وعن 

الذي  التوقيت  هذا  يف  اجلديد  املطار  مبنى 

ب�سبب  ال�سفر  حركة  يف  انخفا�سا  ي�سهد 

من  البحرين  اأن  اأمني  اأكد  كورونا،  جائحة 

خالل ت�سغيل املبني اجلديد يف الوقت توجه 

ر�سالة اإىل جميع دول العامل باأنها قادرة على 

مواجهة خمتلف التحديات، واأنها قادرة على 

�ستوا�سل م�سرية التنمية على الرغم من ذلك.

للعامل يف  برهنت  البحرين  اأن  اأمني  واأ�ساف 

وقت �سابق قدرتها على اإدارة الأزمات ال�سعبة، 

اإذ كانت منوذجا يحتذى به للت�سدي جلائحة 

كورونا، فقد اأ�سهمت الإجراءات التي اتخذتها 

الوطني،  لالقت�ساد  التوازن  حفظ  اململكة يف 

ومتكنت بف�سل قيادة وحنكة �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ومن 

خلفه فريق البحرين، من تخفيف اآثار الأزمة 

يف اأوج فرتاتها، لفتا اإىل اأن البحرين تربهن 

باأنه  اجلديد  املطار  افتتاح  خالل  من  اليوم 

ويوقف  طموحاتها،  من  يحد  ما  هناك  لي�س 

م�سريتها نحو النمو والتطور.

اإعادة النظر يف 

اال�سرتاتيجية ال�سياحية

يف  النظر  اإعادة  �سرورة  اأمني  واأكد 

ال�سرتاتيجيات ال�سياحية يف اململكة، واإعادة 

يتنا�سب  مبا  وتطلعاتها  اأهدافها  �سياغة 

اأعداد  يف  املتوقع  والنمو  املقبلة  املرحلة  مع 

�سرورة  اإىل  م�سريا  البحرين،  اإىل  الزائرين 

ملء الفراغات املوجودة يف القطاع ال�سياحي، 

ودفع عجلة ال�سياحة الداخلية من خالل حزم 

لل�سائحني  اجلاذبة  ال�سياحية  امل�ساريع  من 

الدول  خ�سو�سا  العامل،  دول  خمتلف  من 

اخلليجية املجاورة التي متثل الن�سبة الأعلى 

من الزائرين للملكة.

اإىل  فعلية  بحاجة  البحرين  اإن  وقال 

للقطاع  ووا�سحة  جديدة  ا�سرتاتيجية 

ال�سياحي، متمنيا اأن يكون املطار اجلديد هو 

النطالقة اجلديدة لل�سياحة البحرينية.

اأكد اأن تطوير املطار �سيعيد الرغبة لدى  كما 

وجهاتهم  اإىل  لل�سفر  ال�سعوديني  املواطنني 

اأن  ويجب  البحرين،  مطار  عرب  املف�سلة 

العام  للقطاعني  اإ�سافية  حمفزات  تلك  تكون 

ال�سياحية  امل�ساريع  على  للرتكيز  واخلا�س 

املثرية لهتمام الزائرين.

انتعا�س مكاتب ال�سفر وال�سياحة

على  اجلديد  املطار  افتتاح  انعكا�سات  وعن 

البحرين،  يف  وال�سياحة  ال�سفر  مكاتب  اأداء 

وال�سياحة  ال�سفر  مكاتب  جمعية  رئي�س  قال 

لها  ال�سفر  مكاتب  اإن  اأمني  جهاد  البحرينية 

القطاع  يف  والوا�سحة  الكبرية  اأهميتها 

اأنه على الرغم من انت�سار  ال�سياحي، م�سيفا 

من�سات احلجوزات الإلكرتونية، اإل اأن مكاتب 

ال�سفر مازالت حتافظ بح�سة متثل 80% من 

ن�سبة احلجوزات يف ال�سوق.

جهاد �أمني

كاظم عبداهلل:

مكاتب  جمعية  رئي�س  �أكد 

�أمني  جهاد  �لبحرينية  �ل�سفر 

بحاجة  كانت  �لبحرين  �أن 

تو�سعة  �إىل  وما�سة  كبرية 

�ملطار مبا يتنا�سب مع �لأهد�ف 

�مل�ستقبلية  و�ل�سرت�تيجيات 

�لوطني  و�لقت�ساد  لل�سياحية 

ب�سكل عام يف مملكة �لبحرين.
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�أكـدو� �أنـه �سـيكـون نقـلـة نـوعيـة فـي قـطـاع �لنـقـل �جلـوي بـاملمـلكـة.. رجـال �أعمـال:

 تطوير �ملـطار يتما�سـى مع ��سرت�تيجيات �لبحرين �مل�سـتقبليـة

ال�ستيعابية  الطاقة  ارتفاع  اأن  فيه  �سك  ل  واأ�ساف:»مما 

للمطار  �سي�سهل من و�سول عدد اأكرب من الزوار للبحرين مما 

�سينعك�س اإيجاباً باإذن اهلل على القطاع ال�سياحي ب�سكل عام. 

اإ�سغال الفنادق ويزداد الإقبال  اأن تزداد ن�سبة  ومن املتوقع 

يف  والرتفيهية  والأثرية  ال�سياحية  واملواقع  الأ�سواق  على 

البحرين وهذا ما ن�سبو اإليه جميعاً. فالقطاع ال�سياحي، كان 

ي�سكل حوايل 7% من الناجت املحلي قبل اجلائحة ومن خالل 

اأن ترتفع ن�سبة م�ساهمة هذا  م�سروع تو�سعة املطار نتمنى 

القطاع املهم لت�سل اإىل اأكرث من ذلك.

اأحمد  اأن جمموعة يو�سف بن  وتابع قائال: »ل يخفى عليكم 

زمن  منذ  اجلوي  النقل  بقطاع  وثيقاً  ارتباطاً  ارتبطت  كانو 

بعيد وكانت ومازالت لها م�ساهمتها الوا�سحة يف هذا القطاع 

يف البحرين، بدءاً من تاأ�سي�س اأول وكالة �سفريات يف منطقة 

وامل�ساركة   1946 العام  يف  كانو  �سفريات  وهي  اخلليج 

يف  اأفيي�سن(  )جلف  حملية  طريان  �سركة  اأول  تاأ�سي�س  يف 

العام 1950 والتي اأ�سبحت فيما بعد �سركة طريان اخلليج 

اإىل تاأ�سي�س �سركة خدمات مطار البحرين )با�س(  وو�سولً 

يف العام 1977 والتي مازالت تقدم خدماتها يف املطار بكل 

جتارية  كمجموعة  كثرياً  ي�سعدنا  لذلك،  واحرتافية.  جودة 

تعمل يف جمال النقل اجلوي اأن ن�سهد افتتاح مبنى امل�سافرين 

املطار والذي  ياأتي من �سمن م�سروع تو�سعة  الذي  اجلديد 

م�ساحة  على  ويقع  العام  يف  م�سافر  مليون   14 ي�ستوعب 

اأهم  من  يعد  حيث  مربع  مرت  الف   220 اإىل  ت�سل  كبرية 

ويدعم  اململكة  يف  الإ�سرتاتيجية  التحتية  البنية  م�ساريع 

�سعيها لتكون بلداً جاذباً للزوار وال�ستثمار«.

الدويل  البحرين  مطار  تو�سعة  م�سروع  اأن  اإىل  كانو  واأ�سار 

املنطقة  لتطوير  متعددا و�سامال وهناك خطة  م�سروعا  يعد 

اجلوي  ال�سحن  طائرات  من  اأكرب  عدد  جلذب  املطار  غرب 

انتقال  �سرعة  يعني  مما  باملطار  واجل�سر  امليناء  وربط 

ال�سحن  لقطاع  كبرية  اإ�سافة  يعترب  اأي�ساً  وهذا  الب�سائع، 

هذه  فكل  الع�سر.  هذا  يف  مطلوباً  وتطوراً  واللوج�ستيات 

باإذن  للبحرين  بالنجاحات  مليئ  تب�سر مب�ستقبل  اخلطوات 

اهلل.

لعاهل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  كانو  تقدم  املنا�سبة  وبهذه 

البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه 

�ساحب  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  واإىل  ورعاه  اهلل 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الإ�سرتاتيجية  التحتية  البنية  مل�ساريع  دعمهما  على  ورعاه 

ومتابعتهما امل�ستمرة لتطوير قطاع النقل اجلوي مما ي�سهم 

منو  ويدعم   2030 القت�سادية  البحرين  روؤية  حتقيق  يف 

قطاع ال�سياحة وال�سفر لعقود قادمة.

�لأف�سل جودة يف 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط

م�سروع  اإن  بوهندي  عبداهلل  الأعمال  رجل  قال  جهته  من 

وفخما  عظيما  م�سروعا  يعترب  البحرين  مطار  تو�سعة 

وي�سيف قيمة مالية كبرية لالقت�ساد الوطني.

مطار  اف�سل  البحرين  مطار  يعترب  »كما  بوهندي:  واأ�ساف 

باخلليج حاليا من حيث الت�سميم وطريقة البناء والجهزة 

الفنية امل�ستخدمة فيه، فبالرغم من انه لي�س اكرب مطار يف 

اخلليج، ال انه ا�ستطاع ان يبنى بهند�سة متكنه من ا�ستقطاب 

اعداد �سياح اكرب«.

امل�سروع  على  للقائمني  والثناء  بال�سكر  »اتقدم  قائال:  وتابع 

وعلى راأ�سهم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزارء، حيث بني باحرتافية عالية 

اخلليج  يف  املطارات  جميع  �سجلت  بحيث  متناهية،  وبدقة 

الت�سليم و�سلت بع�سها ل�سبع �سنوات، يف حني  تاأخريا يف 

مل ي�سجل اي تاأخري يف ا�ستالم مطار البحرين اجلديد، كما 

الف�سل يف  ان املحالت واملطاعم وال�سوق احلرة تعترب من 

منطقة ال�سرق الأو�سط«.

وبنينّ ان دور املطار يف عملية التنمية ال�ساملة تعترب ا�سافة 

فر�س  وخلق  الوظائف  بحرنة  م�ستوى  على  خا�سة  قوية، 

العمل، ان مطار البحرين يعترب اكرب بثالث مرات من املطار 

اكرب  تكون  �سك  بال  فيه  العمل  فر�س  يجعل  مما  ال�سابق 

ال�سباب  من  اكرب  عددا  ي�ستقطب  و�سوف  وا�سمل،  واو�سع 

البحريني، كما ان القت�ساد الوطني �سيزيد ويكرب م�ستفيدا 

من زيادة الزوار وال�سائحني ورجال العمال.

عودة لتكون 
�لبحرين نقطة �لعبور �لأهم

اأما الرئي�س التنفيذي ملجموعة العرين القاب�سة عي�سى فقيه، 

اجلديد  مطارها  بف�سل  �ستعود  البحرين  اأن  اإىل  اأ�سار  فقد 

كما  املنطقة  يف  الأهم  »الرتانزيت«  العبور  نقطة  تكون  لأن 

املطار اجلديد مبا ي�سمه  باأن  فقيه  ال�سابق. وقال  كانت يف 

وي�ستمل عليه من قدرة ا�ستيعابية، وتقنيات عالية �سيكون 

حمل اهتمام العديد من �سركات الطريان العاملية التي �ستعيد 

ت�سغيل رحالتها اإىل البحرين.

احلجم  بهذا  مطار  اإىل  بحاجة  البحرين  اأن  على  فقيه  واأكد 

الأهداف  حتقيق  على  وي�ساعدها  طموحاتها،  يعك�س 

ال�سياحي  بالقطاع  للنهو�س  التي ر�سمتها  وال�سرتاتيجيات 

والقت�ساد الوطني ب�سكل عام. 

وبنينّ اأن البحرين متتلك العديد من عوامل اجلذب ال�سياحي، 

املفقودة  احللقة  هو  كان  ومتطور  حديث  مطار  وجود  واأن 

لتعزيز القطاع ال�سياحي، مو�سحا باأن املطار اجلديد ب�سعته 

ال�ستيعابية الكبرية �سي�ساعد على مرور العديد من الزوار 

اأخرى،  وجهات  اإىل  العابرين  اأو  للمملكة،  القا�سدين  �سواء 

القت�ساد  مردود كبري على  لهما  �سيكون  احلالتني  ويف كال 

الوطني. واأ�سار اإىل اأن مرحلة ما بعد افتتاح املطار، وما بعد 

جائحة كورونا تتطلب تعاون جميع اجلهات املعنية كهيئة 

القت�سادية  التنمية  وجمل�س  والفنادق  لل�سياحة  البحرين 

جتذب  ترويجية  خطط  و�سع  اأجل  من  الطريان  و�سركات 

من  وذلك  العامل،  ارجاء  خمتلف  من  امل�ستهدفني  ال�سائحني 

خالل بكيجات املجموعات ال�سياحية الذي يف�سله العديد من 

ال�سائحني، والذي تنتهجه بع�س دول املنطقة اأي�سا يف جذب 

ال�سائحني.

كما اأ�سار اإىل اأن افتتاح املطار اجلديد، وبعد ذلك افتتاح مركز 

املعار�س اجلديد �سيعززان من �سياحة املعار�س يف اململكة، 

اأن  ويجب  الزوار،  من  الكثري  وجتذب  رائجة  �سياحة  وهي 

ن�ستثمر ذلك للرتويج لل�سياحة البحرينية ب�سكل عام.

دعم لنمو �لقطاع �ل�سياحي

تو�سعة  اأهمية  مكنا�س  اأكرم  الأعمال  رجل  اأكد  ذلك،  اإىل 

والنقل  وال�سياحة  ال�سيافة  لقطاع  بالن�سبة  اجلديد  املطار 

العمل  يف  الطويلة  خربتي  خالل  »من  وقال  البحرين،  يف 

التاأكيد  اأ�ستطيع  املنطقة،  يف  الطريان  �سركات  مع  الإعالين 

وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  منو  �سيدعم  اجلديد  املطار  هذا  اأن 

متكامل  �سياق  ياأتي يف  اأنه  اأرى  واأنا  قادمة، خا�سة  لعقود 

البحرين  مركز  مثل  الكربى  التحتية  البنية  م�ساريع  من 

للمعار�س واملوؤمترات اجلديد يف ال�سخري، اإ�سافة اإىل تركيز 

احلكومة على ت�سجيع قطاع ال�سياحة من خالل التو�سع يف 

قائمة الدول التي ي�ستطيع رعاياها احل�سول على فيزا عند 

الو�سول، وما ن�سهده من تطور يف من�ساآت القطاع ال�سياحي 

وتكامل يف خدماتها«.

موقع  تعزيز  اأهمية  على  نوؤكد  كنا  »طاملا  مكنا�س  واأ�ساف 

حمطة  جعلها  ما  وهو  املنطقة،  يف  ال�سرتاتيجي  البحرين 

يفتح  اجلديد  املطار  وهذا  الع�سور،  مر  على  مهمة  جتارية 

من خالل  املوقع  لهذا  البحرين  ا�ستعادة  اأمام  وا�سعا  الباب 

�سيئا  التو�سع  العامل، ومع  الوجهات حول  العديد من  ربط 

الب�سائع  و�سحن  بالركاب  ال�سلة  ذات  عملياته  يف  ف�سيئا 

�ستزداد اأهميته بال �سك، وينعك�س ذلك اأي�سا على عدد كبري 

من الأن�سطة التجارية التي تعتمد على املطار يف عملها مثل 

�سركات ال�سحن اجلوي والطريان اخلا�س ومكاتب ال�سياحة 

وال�سفر وغريها الكثري«.

مطار  تو�سعة  على  القائمني  بقدرة  اإعجابه  عن  واأعرب 

البحرين على تقدمي مطار ع�سري يعمل وفق اأحدث التقنيات، 

حمافظني يف الوقت ذاته على اأهم ميزة ملطار البحرين القدمي 

وهي  ال�سفر،  اإجراءات  اإمتام  �سرعة  وهي  ن�سبيا،  ال�سغري 

الأ�سقاء  حتى  جعلت  مميزات  عدة  بني  من  الأ�سا�سية  امليزة 

يف�سلون  ال�سرقية  املنطقة  واملقيمني خا�سة يف  ال�سعوديني 

ال�سفر عرب مطار البحرين رغم تكبدهم عناء امل�سافة واجتياز 

املنفذ الربي عرب ج�سر امللك فهد، والكثريون يزورون دول 

كم  متاما  ويدركون  والأمريكية  الأوروبية  والدول  املنطقة 

وحتى  للمطار  و�سولهم  منذ  يهدرونها  التي  ال�ساعات  عدد 

�سعودهم الطائرة.

مميزات،  من  يت�سمنه  مبا  اجلديد  املطار  اأن  اإىل  واأ�سار 

العامل،  مطارات  بني  مثاليا  �سيكون  املنطقية،  ومب�ساحته 

حول  من  والتجار  الزمالء  دعوة  اأ�ستطيع  اأنا  »اليوم  وقال 

العامل اإىل البحرين واأنا اأكرث فخرا، واأ�ستطيع التو�سع بثقة 

يف اأعمايل بقطاع ال�سيافة حتديدا لأنني متاأكد من اأن تو�سعة 

املطار تعني زيادة يف عدد ال�سياح والقادمني اإىل البحرين، 

واأ�ستطيع التنبوؤ بحركة جتارية اقت�سادية ن�سطة خا�سة يف 

جمال املعار�س واملوؤمترات والفعاليات«. 

عبداهلل بوهندينبيل كانو

كاظم عبداهلل وحممود اجل�سي:

اأكد عدد من رجال الأعمال واملتخ�ش�شني يف قطاع ال�شفر وال�شياحة اأن بدء العمليات الت�شغيلية يف مبنى امل�شافرين اجلديد مبطار البحرين الدويل اليوم ي�شكل نقلة نوعية يف النقل اجلوي ململكة البحرين، 

و�شيعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة لل�شياحة والأعمال.

كما اأكدوا على اأن هذا امل�شروع �شتكون له انعكا�شات اإيجابية كثرية على القطاع ال�شياحي ب�شكل خا�ص، والقت�شاد الوطني ب�شكل عام، ملا ميثله املطار من بوابة لفتح املزيد من الآفاق نحو العامل، م�شريين 

اإىل اأن البحرين باتت بحاجة ما�شة اإىل مطار كبري ومتطور ميثل طموحاتها وتطلعاتها واأهدافها امل�شتقبلية.

وقال رئي�ص �شفريات كانو، نبيل خالد كانو اإن مبنى امل�شافرين اجلديد يعزز مكانة البحرين كبلد �شبّاق يف قطاع النقل اجلوي، م�شيفا اأن ما يحتويه مبنى امل�شافرين اجلديد من م�شاحات وا�شعة للأ�شواق 

احلرة وقاعات اأنيقة مل�شافري الدرجة الأوىل ورجال الأعمال واأنظمة متطورة ملناولة الأمتعة ومعدات تقنية عالية اجلودة لت�شغيل كل اخلدمات، بالإ�شافة اإىل املواقف متعددة الطوابق لل�شيارات، يعد اأمرا نفخر 

به ويعزز من مكانة البحرين كبلد �شباق يف قطاع النقل اجلوي.

اأكرم مكنا�صعي�شى فقيه

كانو: مبنى �مل�سافرين �جلديد 

يعزز مكانة �لبحرين كبلد �سّباق 

يف قطاع �لنقل �جلوي

فقيه: �سيعيد �لبحرين 

لأن تكون نقطة �لعبور 

»�لرت�نزيت« �لأهم يف �ملنطقة

بوهندي: مطار �لبحرين 
�لأف�سل من حيث �جلودة 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط

ط  مكنا�س: �لتو�سعة �ستن�سِّ
قطاعي �ل�سياحة و�ل�سيافة 

وتدعم �لنمو
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