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 2012, 15נאװעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

עפנט ) QUEENS MIDTOWN TUNNEL( טונעל מידטאון קװינס אז ) מעלדטCUOMO( קואמא גאװערנאר
 טראק פארקער פאר זיך

 
 16פרײטאג, נאװעמבער  אום אזײגער 6נפאנגנדיג א אױפגעהױבןטראק פארבאט 

 
 Queens( קװינס מידטאון טונעלאז דער  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

Midtown Tunnelן פולע ס װעט צוריקברענגע) װעט זיך עפענען פאר טראקס פרײטאג אינדערפרי, װאס דא
 .)Sandyהאריקעין סענדי (רן במשך בײדע טיובס זענען פארפלײצט געװאפארקער צום טונעל נאכדעם װאס 

 
ון די קריטיש װיכטיגע מעטראפאליטען ונג פאין די שנעלע צוריקשטעל מײלשטײן די עפענונג מערקט אפ נאך א

).  דער Manhattanנהעטן () און מאQueensפארבינדונג צװישן קװינס () MTAטראנספארטאציע אױטאריטעט (
 ,קס, און יעצט פאר טרא9ם נאװעמבער רס או, פאר קא6אום נאװעמבער סעס אר בארן פאיז געעפנט געװאטונעל 

  .16פרײטאג, נאװעמבער  אום אזײגער 6אנפאנגנדיג 
 

האט נס,"  א ממשאיז ן דעם קװינס מידטאון טונעל שטעלרן בײם צוריק"דער פארשריט װאס איז געמאכט געװא
-72זײן  במשךפריער פארפלײצט געװארן ל נישט דער טונעל איז קײמא.  "גטגעזא) Cuomo( קואמא גאװערנאר

 אלס ארן , איז ער צוריקגעשטעלט געװאסער, אבער נאכדעם װאס ער איז געװען אונטער װאיעריגע געשיכטע
 מערץ." און סײ קאמיוטערס ינדונג פאר סײ קארבפארעגיאנאלע װיכטיגע לעבנס

 
ך איז דערנאטיובס.   יגעמײל-1.6סערנדיג בײדע פארברענגט פינף טעג אנטװאסטעף האבן  קװינס מידטאון טונעל

 רבעט.צו אס צו פאקוסירן אױף צוריקשטעלן פאמפאין מיטן טײך אריבערגעפירט געװארן צום פאמפ רום רבעט א
 

צום רײנגערעכנט אנדערש אינעם טונעל, א עלט ערגעצװאוע עלעקטרישע פארריכטונגען האבן זיך אױסגעפהיבש
קסעס הײט װיקל דעטעקשאן סיסטעם און עלעקטרישע באער־טונעל'ס בעלױכטונג סיסטעם, פארקער ליכטן, אװ

 סער. אונטער װאגענצליך ע זענען געװען אינעװײניג דעם טונעל, װעלכ
 
" MTAרום די זײגערבריקן און טענעלן ארבעטער און קאנטראקטארס האבן געארבעט אומערמידליך א 

ניו יארק סיטי,  רפאר דעם דאזיגן טונעל, נישט נאון װיכטיגקײט פרשטײן די ן סערװיס װײל זײ פאצוריקצוברענגע
פארזיצער און טשיף עקזעקיוטיװ אפיסער דזשאזעף דזשעי.  MTAט נאר אױך פאר דעם גאנצן רעגיאן," הא

סװיכטיגע פארבינדונג צוריקברענגען טראק פארקער דורך די דאזיגע לעבנ.  ") געזאגטJoseph J. Lhotaלהָאטא (
 ן'ס ערהױלונג." איז נאך א היבשער שריט אין די ריכטונג פון דעם רעגיא
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 78,000, טראגט 1940, 15פאר פארקער אום נאװעמבער  נטגעעפט זיך , װעלכער האקװינס מידטאון טונעלדער 
 ג.טאך װאדורכשניטליכן  װיקלס אױף א
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