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 2012, 5נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

ז קאנסטראקשאן ארבעט איז װידער אנגעפאנגען אױף װאלרד טרעיד אמעלדט  װערנאר קואמאגא
 צענטער סײט

 
 ל און מוזײמעמאריא 9/11 מאנשאפטן באזײטיגן װאסער גענצליך בײ

 
 סײט צענטער טרעיד װאלרד דעם אױף ארבעט קאנסטראקשאן אז געמאלדן הײנט האט קואמא. מ ענדרו גאװערנאר

 רבעטא די רצוזעצןפא כדי צוריק זענען ארבעטערס קאנסטראקשאן 750 עראומגעפ אז און אנגעפאנגען װידער טהא
 שטורעם די פון 95% פון מער אז יעצט ארבעט קאנסטראקשאן טיגעװיכ רפא זעצן מאנשאפטן די.  זערא גראונד בײ

 זינט טאג ערשטער דער אױך איז הײנט.  רןגעװא טארױסגעפאמפ איז סײט אקער-16 דעם אױף ײצונגלפארפ
 . בהא טרענזיט PATH דעם בײ און ערצענט טרעיד רלדװא אײנס בײ גענוצט װערן קרעינס גרױסע אז סענדי ריקעיןהא

 
 איז עס אז געמאלדן גאװערנאר דער טהא ערסארבעט קאנסטראקשאן די וןפ קערצוריק דעם צו צוגאב אין

 נאציאנאלן דעם בײ געװארן אנגעפירט איז סװא אפעראציע פאמפינג מאסיװע די געװארן פארענדיגט ערפאלגרײך
 האבן סערװא פוס 7 אדער גאלאנען מיליאן 16 בערך.  זערא ונדגרא בײ מוזײ און למעמאריא 11 סעפטעמבער
 .שטורעם דעם במשך נאכט מאנטאג מוזײ דעם פארפלײצט

 און דזשערסי ניו און יארק ניו פון ריטעטאױטא פארט די וןפ טןפמאנשא האבן, ערלױבט עס האבן אומשטענדן נאר װי
 דאס פאמפן צו אנגעהױבן האבן, אינזשענירן וןפ קָארפס מײאר. עס.יו די מיט צוזאמען, קאנטראקטארס זײערע
 סערװא וןפ סכומים קלײנע די זײטיגןבא אױף פאקוסירן יעצט װעלן מאנשאפטן  .זײגער די ארום מוזײ דעם וןפ װאסער
 . ברוכװארג אױפרױמען אױף אױך װי, פלעצער איזאלירטע אין בלײבן װעלכע

 
 רעידט לרדװא אײנס בײ אנטװאסערונג רענדיגטפא בןהא טןמאנשאפ אז שבת אום געמאלדן האט גאװערנאר דער

 אין ארײן איז פארפלײצונג שטורעם די װאו), VSC( צענטער סעקיוריטי װיקל דעם און טרעקבעד PATH דעם, צענטער
, רבעטא די אױף אױפזיכט האלט װעלכע, מאנשאפט קאנסטראקשאן WTC ס'אױטאריטעט פארט די.  סײט דעם

 די במשך האב טרענזיט PATH עםד בײ פראצעס רונגסעאנטװא דעם רענדיגןפא צו ערװארטן זײ אז באריכטעט
 .  סײט דעם אױף ןא נאכאלץ גײט װאס אפעראציע פאמפינג גרױסע לעצטע די איז בהא דער.  ן'שעה 24-28 קומענדיגע
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