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 2012, 23נאװעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

רקערטע ריכטונג במשך רקער אין די פאפא צוריקשטעלונג פון ) מעלדטCUOMO( קואמא גאװערנאר
 אנפאנגנדיג מאנטאג) QUEENS MIDTOWN TUNNEL( טונעל מידטאון אין קװינס פרימארגן דרײװ

 
אין די פארקערטע לעינס  טרעפיקאז  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

 )Metropolitan Transportation Authorityמעטראפאליטען טראנספארטאציע אױטאריטעט'ס (אין דעם ריכטונג 
ט רײ לעינס פון פארקער ארײן אין די שטאס װעט ערלױבן ד, װא)Queens Midtown Tunnel( קװינס מידטאון טונעל

 רי. אנפאנגנדיג מאנטאג אינדערפעקט אין עפזײן װידער  לןרגן דרײװ צײט, װעפרימאבמשך די ּפיק 
 

כטונגען צו די סיגנאל קאנטראל סיסטעם װעלכע ררידער פארקער מוסטער װערט צוריקגעשטעלט נאכדעם װאס פא
 לײטסז גרינע אס ערלױבט רן.  דאאינעװײניג דעם טונעל זענען פארענדיגט געװא לײטסװערהעד די אוא אפערירט

ס איז דערע לעין אין די זעלבע טיוב, װאנלײטס העכער די אהעכער אײן לעין און רױטע  װערן אױסגעשטעלט זאלן
לע אלטן די האאױפנט געקעדעם שטורעם האט די סיסטעם  ציע.  נאךקעגנזײטיגע פארקער אפעראנױטיג במשך 

 דער בלױז רױט.א בלױז גרין לײטס
 

ם צוריקגעשטעלט פולקאאיז  )Queens Midtown Tunnel( קװינס מידטאון טונעלדער  הײסט אזזיגע טױש " די דא
"עס װעט   .געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט ," )Sandyר סענדי (איז געװען פא װאסגעװארן צו סעריװס 

פרימארגן ראש שטונדע במשך דעם במשך די  קײן מאנהעטןס פארן װאמיוטערס פאר קא סרײזעפארלײכטערן 
 ן." חגא סעזארנומענע דאזיגן פא

 
אינדערפרי צו ערלױבן רוב  10אינדערפרי און  7איז גענוצט צװישן  פארקערטע ריכטונג פארקער מוסטער ערד

) Manhattanארידאר װאס פארבינדט מאנהעטן (איז דער הױפט ק עלכערצופארן אינעם טונעל, װרײנטרעפיק א
 Long Islandרעסװעי () דורך דעם לאנג אײלענד עקספLong Island) און לאנג אײלענד (Queensמיט קװינס (
Expressway .( 

 
 )Sandyװען האריקעין סענדי ( Newtown Creekון דערנעבנדן יז פארפלײצט געװארן מיט װאסער פדער טונעל א

ון עם טונעל די נאכט פד פארפלײצנדיגסער און װ.  װידעא פ29ניו יארק די נאכט פון אקטאבער האט באטראפן 
סער ר פון װא.  בילדעhttp://www.youtube.com/watch?v=jCrMpDfPfZwדעם שטורעם איז עװעילעבל אױף 

ון רעקאװערי אנשטרענגונגען זענען עװעילעבל אױף א פארפלײצנדיג דעם טונעל
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157632061221446/. 

 
זיך  )Queens Midtown Tunnel( דער קװינס מידטאון טונעלט הא סיװע רעקאװערי אנשטרענגונגעןנאך מא

און טראקס אום  9נאװעמבער  אום, קארס 6אנפאנגנדיג מיט באס סערװיס אום נאװעמבער נט געעפשטאטליך 
 . 16װעמבער נא

http://www.youtube.com/watch?v=jCrMpDfPfZw
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157632061221446/
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157632061221446/
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 ,) טונעלHugh L. Careyהיו ל. קערי (סיסטעם אין דעם קאנטראל ל די אואװערהעד סיגנאן אױף ארבעט גײט א

שװערער  נאך, װעלכער איז )Brooklyn-Battery Tunnelערי טונעל (בעט-פריער באקאנט אלס דער ברוקלין
לע רום די זײגער צו אהאט זיך געעפנט אטונעל ) Carey(דער קערי  . )Sandyסענדי (רן דורך געטראפן געװא

 . 19װעמבער די אױסנאמע פון טראקס אום נאמיט  פארקער
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