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 2012, 11נאװעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 
 .HUGH L( מעלדט די עפענונג פון דעם היו ל. קערי טונעל) CUOMO(גאװערנאר קואמא 

CAREY TUNNELפאר ראש שטונדע באסעס ( 
 

 סטומערספאר עקספרעס באס קא פארבינדונגשטעלט צוריק קריטישע 
 

  רראכטןװערן נאכאלץ פאגעשעדיגטע טונעל סיסטעמען 
 

 Gov. Hugh(װ. היו ל. קערי גאדער האט הײנט געמאלדן אז ) Andrew M. Cuomo(גאװערנאר ענדרו מ. קואמא 
L. Carey () טונעל, פריער באקאנט אלס דער ברוקלין בעטערי טונעלBrooklyn-Battery Tunnelט זיך ), װע

 רי.עפענען פאר באגרעניצטע ראש שטונדע באס סערװיס מאנטאג צופ
 

און סטעטן ) Brooklyn( ון ברוקליןעקספרעס באסעס פ )MTAמעטראפאליטען טראנספארטאציע אױטאריטעט (
 10ציפרי ביז  6פון קײן מאנהעטן טיוב פאר סערװיס ון אײן װעלן קענען ניצן אײן לעין פ) Staten Island(לענד אײ

בײנאכט.  דער טונעל װעט בלײבן  7 נאכמיטאג ביז 3אין די פארקערטע ריכטונג פון ר סערװיס צופרי און פא
רריכטן שװערע י זײגער צו פארום דמאנשאפטן זעצן פאר צו ארבעטן א בשעתפארשלאסן אין אנדערע צײטן 

 דענעס. לײצונג שאפארפ
 

, טונעל) Carey() אין דעם קערי Sandyריקעין סענדי (אנגעמאכט דורך הא פארפלײצונגב זעלבסט געזען די "איך הא
ך דעם שטורעם," ארבעטערס נא MTAון די איבערגעגעבענע ארבעט פ פוןער עפנט זיך איז א באװײז  און דאס װאס

ן אומבאקװעמליכקײט פאר ניו סענער טונעל איז געװען א) געזאגט.  "דער פארשלאCuomoגאװערנאר קואמא (האט 
טיגע טראנספארטאציע ריקצושטעלן לעבנס־װיכשריט צוענונג מערקט אפ נאך א מיוטערס, און זײן עפקא רקיא

 . )Sandy( ריקעין סענדיור אזױ שנעל װי נאר מעגליך נאך האסטרוקטאינפרא
 

 43מיט  )Sandyהאריקעין סענדי (רן במשך איז פארפלײצט געװא ) טונעלCareyקערי (דער ז צט אעס איז געשא
דן צו אזיע שאראראורזאכט קאצװאסער האט פלון זײנע צװײ טיובס.  דאס זאמיליאן גאלאנען פון װאסער אין יעדע פ

 ציע סיסטעמען אין יעדן טונעל.װענטילאדי עלעקטרישע, באלײכטונג, קאמוניקאציע, סורװעילענס און 
 

יק קײן מאנהעטן.  די טראפגעװײנליך טיוב, װעלכע טראגט  מזרח דיון ן פסעס װעלן קענען ניצן אײן לעיעקספרעס בא
אין  כטונגױ.  באלעקװיפמענטװערי געניצט צו האלטן פארריכטונג און רעקאיעצט טיוב װערט  ון יענען פנדערע לעיא

 ציע. װערן מיט עמערדזשענסי אילומינא פארשטערקטגרעניצט און װעט די טיוב װעט זײן בא
 

געשטאנען גרעסערע שאדענעס און װערט אױסקײן ברוקלין, האט  טראפיקגעװײנליך די מערב טיוב, װעלכע טראגט 
טײמטעיבל  קײן  .ראודװעי אױבערפלאךאונטער דעם  װענטילאציע קאנאלןדיגט פון װאסער אין אױסגעלײלץ נאכא

 ון די מערב טיוב.נישט עװעילעבל פאר די עפענונג פ איז
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דער לענגסטער אונטער־טײך טונעל פאר װיקלס אין צפון אמעריקע, איז  ) טונעלHugh L. Carey"דער היו ל. קערי (

פארזיצער און טשיף עקזעקיוטיװ  MTAט ישט געהאט אזא אומגעהױערע אױפגאבע," האאון קײנער האט קײנמאל נ
צו די ר ביז .  "ער איז געװען אנגעפילט פון דעם פלא) געזאגטJoseph J. Lhotaאפיסער דזשאזעף דזשעי. להָאטא (

רעניצטע קאמיוטער .  דאס װאס ער איז יעצט גרײט פאר באגפאר מער פון א מײל רגסילינג מיט װאסער און ברוכװא
בריקן און טונעלן  MTA פלײסיגעון אונזערע און איבערגעגעבנקײט פ עאיגקײטפון די פז סערװיס איז א באװײ

  רבעטער."א
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