
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   2021مايو  13 للنشر الفوري: 

 
 

و نورث إىل محطة بنسلفانيا وع وصول متر   أعلن الحاكم كومو عن استئناف مشر

  

وع إىل األمام بعد توقف مؤقت من حالة عدم وضوح الرؤية بتمويل كوفيد ي المشر
، مما يشتر MTA 2020و   19-يمض 

ي خطة رأس المال
 

  MTA 2020-2024إىل تقدم كبتر ف
  

و كة مختارة لبناء أرب  ع محطات متر ي  -شر
 

ي هانتس بوينت وباركشستر وموريس بارك والمدينة التعاونية ف
 

نورث ف
دقيقة؛ ومن هانتس    25دقيقة إىل  75برونكس؛ التنقل من المدينة التعاونية إىل محطة بنسلفانيا سيتم اختصارها من 

  يقةدق 16دقيقة إىل  45بوينت إىل محطة بنسلفانيا لتخترص من 
  

ي تبلغ  MTAالحكومة الفدرالية توافق عىل نشر مسودة المراجعة البيئية؛ تستعد 
ة المشاورات العامة والتر   يوًما 45لفتر

  
و وع الوصول إىل محطة بنسلفانيا متر ا بسبب -أعلن الحاكم أندرو كومو اليوم استئناف مشر

ً
نورث، والذي تم إيقافه مؤقت

كة لتصميم وبناء أرب  ع   .MTAية حيال تمويل وعدم وضوح الرؤ  19- جائحة كوفيد ي أعيد فتحها شر
ستختار العملية التر

و ي برونكس. -محطات سكة حديد جديدة لمتر
ثالثة اتحادات مؤهلة   MTAحددت  نورث وإجراء إصالحات عىل المسار ف 

اير  ي فتر
وع ف  أثار تساؤالت حول   إىل نيويورك مما  19-، قبل ثالثة أسابيع من وصول كوفيد2020لتقديم عروض للمشر

ي 
أدت الخسائر المالية المدمرة وعدم وضوح الرؤية المتعلق بالوباء إىل قيام   . 2024-2020تمويل برنامج رأس المال التاريخ 

ا. 
ً
اء مؤقت   هيئة النقل البحري بإيقاف برنامج رأس المال وعملية الشر

  

ي للمشاورة  
ا أن الحكومة الفدرالية قد منحت موافقة هيئة النقل والمواصالت لنشر مسودة التقييم البيت 

ً
أعلن الحاكم أيض

  العامة. 

  
، حان الوقت إلعادة تركت   جهودنا عىل مشاري    ع البنية  19-»مع ارتفاع معدالت التطعيم وتراجع كوفيد  وقال الحاكم كومو: 

ي نحت
و اجها لتحقيق مستقبل نيويورك واالنتعاش االقتصادي من الوباء". التحتية الحيوية التر نورث  -"لطالما كان ربط متر

ي مدينة نيويورك، ولكن لحماية بيئتنا وتوفت   
بمحطة بنسلفانيا خطوة تالية مهمة ليس فقط للنمو االقتصادي والتنمية ف 

ي مجتمعاتنا. 
ا لوسائل النقل ف 

ً
كة لبناء أرب  ع محطات جديدة  ستعمل عملية االخت وصول أكتر إنصاف يار المستأنفة هذه لشر

ي إنشاء ممر جديد بي   مانهاتن ومنطقة منتصف  
ي برونكس والمساعدة ف 

عىل توسيع نطاق الوصول إىل وسائل النقل ف 
  هدسون«. 

  
ي هيئة النقل والمواصالت  

مع زيادة وضوح تمويل برنامج رأس المال نتيجة للدعم الفدراىلي الذي تمس الحاجة إليه، تمض 
ي السعي للحصول عىل عطاءات رسمية من االتحادات الثالثة. 

ي الوقت نفسه، تقوم هيئة النقل والمواصالت بإجراء   قدًما ف 
ف 

ة تعليق مدتها   وع. يوًما   45االستعدادات لفتر ي ستصاحب مراجعة بيئية رسمية للمشر
كجزء من هذه العملية، ستتمكن   والتر

ي ذلك جمعية موريس  
ي برونكس، بما ف 

ي المواقع الشخصية الفعلية ف 
نت وف  وع عتر اإلنتر العامة من مراجعة مستندات المشر
ي برونكس. 

  بارك المجتمعية ومجلس الجالية اليهودية ف 

  

، رئيس  ي تنتج  نشاءات والتنمية: لل   MTAقال جانو ليتر
»إن أكتر المشاري    ع الرأسمالية فعالية من حيث التكلفة هي تلك التر

 .
ً
ء جديد من الصفر دائما ي

 من بناء شر
ً
"من خالل إعادة   المزيد من خدمات النقل الجماعي من البنية التحتية الحالية، بدال



 

 

ق  -وغت  المستغل الستيعاب خدمة متر  Amtrakبناء خط السكك الحديدية  وع سكان شر نورث الجديدة، سيمنح هذا المشر
 أفضل إىل الوظائف والتعليم ومجموعة كاملة من الفرص«. 

ً
  برونكس وصوال

  

و MTAقالت كاثرين رينالدي، رئيسة  و نورث الحديدية: -لسكك متر وع مثت  سيكون تحويلًيا لمتر نورث كما هو  -»هذا مشر
ي برونكس". 

و الحال ف  وع لجلب خدمة متر ي وسعنا لدعم هذا المشر
نورث إىل جزء جديد تماًما من  -"نتطلع إىل بذل كل ما ف 

ا يخططون  اختيار وجهات جديدة بينم -األكتر ازدحاًما تاريخًيا   - برونكس ومنح العمالء عىل خط نيو هافن الخاص بنا 
  لتنقالتهم«. 

  
ي خطاب حالة الوالية لعام 

وع ف  ح الحاكم كومو المشر ي عام   250وخصص  2014اقتر
سيوفر   . 2015مليون دوالر له ف 

و وع أرب  ع محطات متر ، وموريس بارك،    -نورث يمكن الوصول إليها بالكامل إىل برونكس  -المشر ي هانتس بوينت، وباركشستر
ف 

ا لخط نيو هافن، مما يوفر خيارات تبديل  ستخد والمدينة التعاونية. 
ً
ي تلك المحطات امتداد

ي تتوقف ف 
م القطارات التر

ي مقاطعة ويستشستر وكونيتيكت. 
ق برونكس إىل وسط مانهاتن باإلضافة إىل نقاط توقف ف  ي شر

  السكك الحديدية ف 

  

ي تبلغ حاليً 
سيتم قطع الرحلة   دقيقة.   25دقيقة إىل  75ا  سيتم قطع الرحلة من المدينة التعاونية إىل محطة بنسلفانيا، والتر

ي تبلغ حالًيا 
  دقيقة.  16دقيقة إىل  45من هنتس بوينت إىل محطة بنسلفانيا، والتر

  
و كة -ستستخدم قطارات متر  Amtrak'sوالذي لطالما استخدمته قطارات   Amtrakنورث خط سكة حديد تملكه شر

Northeast Corridor ي تتنقل عتر المنطقة
قية الخط وتحديث أنظمة البنية  دون توقف. ، والتر وع بتر سيقوم هذا المشر

ي نفس الوقت الذي يقوم فيه بإحضار خدمة 
  المحلية إىل الخط ألول مرة.  MTAالتحتية الخاصة به ف 

  
و وع أحد الجهود العديدة لجعل خدمة متر ي برونكس. -يعد المشر

و نورث أكتر جاذبية وفائدة ف  نورث الخدمة  -ضاعفت متر
ي عام خ

ي ميلروز و تريمونت ف 
ي   2017ارج أوقات الذروة وعطلة نهاية األسبوع ف 

وضاعفت الخدمة بي   مانهاتن وفوردهام ف 
من خالل القضاء عىل حظر طويل األمد موروث من خطوط السكك الحديدية الخاصة السابقة عىل استخدام   2019عام 

ي تتوقف بالفعل 
ي تلك المحطات. قطارات خط سكة نيو هافن الحديدية التر

و ف  ي تم بناؤها  -كانت آخر محطة متر
نورث التر

ي برونكس، يانكت   
ا حيث لم يسبق لها مثيل ف 

ً
ي   153إي شارع -حديث

  . 2009مايو   23والذي تم افتتاحه ف 

  
و ي تم تحويلها من الخطوط المألوفة  -سيصل ركاب متر

نورث من برونكس و خط نيو هافن الكامل إىل محطة بنسلفانيا التر
ي خط لونغ آيالند . ل ي شارع   Moynihan Train Hallتم بالفعل افتتاح قاعة  راكتر

الجديدة الفسيحة والمدخل الجديد ف 
الذي يمثل العمود الفقري المركزي لملتقر   33يجري العمل اآلن لمضاعفة عرض وارتفاع ممر الشارع  و الجادة السابعة.  33

  طريق لونغ آيالند للسكك الحديدية. 

  
امن مع إنشاء أرب  ع   ين بالتر  ي القرن الحادي والعشر

ستبذل جهود إضافية لتحويل محطة بن إىل مركز نقل عىل مستوى عالمي ف 
و ي برونكس. -محطات متر

ي  نورث جديدة ف 
ي محطة بنسلفانيا مساحات الركاب ف 

و   NJ Transitو  MTAستوحد الطاقم ف 
Amtrak  ي مساحة واحدة أكتر وأبسط، وتنفذ الضوء
  الطبيعي إىل الداخل، وتوسع وتزيد من مناطق الركاب. ف 

  

، رئيس جمعية نيويورك:  ي
و قال كارل هيستر ة  -»إن إدخال محطة متر ي ُينظر إليها منذ فتر

ق برونكس، التر نورث لشمال شر
ا للسكان.  ً نتخبي   وقادة  أود أن أشكر جميع المسؤولي   الم طويلة عىل أنها خالية من وسائل المواصالت، يعد انتصاًرا كبت 

تعد مشاري    ع تطوير البنية التحتية مثل هذه أساسية لتحسي   االتصال   المجتمع الذين عملوا لجعل هذا حقيقة واقعة. 
كة    Bronxitesلشر

ً
 سالسة من وإىل مانهاتن، مما يساعد عىل تنشيط اقتصادنا المحىلي تزامنا

ا بتنقل أكتر
ً
، مع السماح أيض

ي من إ
  «. 19-غالق كوفيدمع إعادة فتحنا والتعاف 

  

ي توريس:  مندوب
وري أال يتخلف أي مجتمع   قال ريتشر »نظام النقل الجماعي لدينا هو العمود الفقري القتصادنا ومن الض 

ي الحاكم وفريقه عىل رؤيتهم   عن الركب.  وع المهم يست  عىل قدم وساق مرة أخرى، وأنا أحت 
نحن محظوظون ألن هذا المشر

ا بينما نتعاف  من أزمة كوفيد والقتال من أجل التأكد م
ً
  «. 19-ن أن مجتمعاتنا أكتر ترابط



 

 

  

ي إعادة بناء مجتمعات أفضل وأكتر   وقال جمال بومان:  مندوب
 ف 
ً
 أساسيا

ً
»إن توسيع وتعزيز شبكة النقل لدينا سيكون عامال

 .
ً
ي تقليل اعتمادنا عىل السيارات وتجعل تنقل العديد من   إنصافا

ستساعد محطات القطارات األرب  ع اإلضافية هذه ف 
ي دعم 

 ف 
ً
ا طويال

ً
يعمل مكتبنا بجد   النمو االقتصادي الذي نحتاجه. األشخاص أكتر سالسة، األمر الذي يمكن أن يقطع شوط

ا وإدخال هذه التحسينات  MTAمع 
ً
ي أننا تمكنا من العمل مع مكتب الحاكم كومو لجعل ذلك ممكن

لبدء هذا األمر، ويسعدن 
ي برونكس«. 

  عىل العائالت ف 

  

 : و قال السيناتور جمال بيىلي ي مدينة نيويورك ومنطقة منتصف  -»لطالما كان متر
نورث قناة مهمة للتنمية االقتصادية ف 

. هدسون، وربطها بمحطة   ي عملية فتح نيويورك للنقل الجماعي
ي   بنسلفانيا هو الخطوة التالية ف 

وع ف  سيساعد هذا المشر
عانت  توسيع الوصول العادل إىل وسائل النقل الجماعي وتشجيع المزيد من الناس عىل تقليل اعتمادهم عىل السيارات. 

ي البنية التحتية، م
ا من االستثمار المحدود ف 

ً
ة طويلة جد ي يقيم فيها عدد كبت  من الناس  برونكس لفتر

ما أهملت األماكن التر
ي توفر وسائل النقل.  بدون وسائل نقل. 

ة طويلة من عدم المساواة ف   أنا أمثل المدينة التعاونية، وهي مجتمع فريد عان  لفتر

و الحاكم كومو عىل   أشكر  نورث، سيكون لدى سكان المدينة التعاونية نقل شي    ع وأكتر موثوقية. -أمع االنتهاء من محطة متر
ي جميع  

وع البنية التحتية المهم هذا لمستقبل نيويورك وأتطلع إىل رؤية المحطات األربعة مفتوحة ف  امه الراسخ بمشر التر 
  أنحاء برونكس«. 

  

   »سكان برونكس والمدينة التعاونية سعداء بهذا اإلعالن. وقال عضو الجمعية مايكل بينيديتو: 
ً
 طويال

ً
لقد انتظرنا وقتا

وع«. و  ام الحاكم بالمشر   نقدر التر 

  

 : ي مقاطعة ويستشستر
 
وقال جورج التيمر، المدير التنفيذي ف ة طويلة  -»لقد وفر خط متر نورث للسكك الحديدية منذ فتر

ا اقتصادًيا واجتماعًيا حيوًيا بي   مقاطعة ويستشستر ومدينة نيويورك، كما أن توسيعه ليشمل محطة بنسلفانيا يعد  
ً
ارتباط

ي   نطقية ستحقق فوائد اقتصادية ضخمة لمقاطعتنا. خطوة م
ي أن أراه يمض 

وع ويسعدن  لقد دافع الحاكم كومو عن هذا المشر
ي خضم جائحة كوفيد

ي السفر من ويستشستر إىل مانهاتن؛ كما   الفظيعة.  19-قدًما، حتر ف 
لن يساعد هذا فقط المسافرين ف 

كات والعائالت عىل االنتقال من برونكس إىل مقاطعتنا ويوفر فرًصا جديدة للتجارة والتنمية   أنه سيساعد السكان والشر
ي المنطقة«. 

  االقتصادية ف 

  

»إن ضمان الوصول العادل إىل النقل الجماعي مهم للوصول إىل   قال رئيس مقاطعة برونكس، روبن دياز جونيور: 
كومو عن تحسي   البنية التحتية للمنطقة  دافع الحاكم   المجتمعات المحرومة وتقليل اعتمادنا عىل وسائل نقل أقل كفاءة. 
ي إنجازه عىل الرغم من جائحة كوفيد

وع خطوة مهمة إىل األمام لتوسيع   . 19-بأكملها وأشكره عىل تفانيه ف  يعد هذا المشر
ي برونكس وتوفت  قناة اقتصادية بي   منطقة منتصف هدسون ومدينة نيويورك«. 

  فرص النقل الجماعي ف 

  

: قال توم رايت، الرئي وًعا رائًعا، حيث يعيد    Penn Access»يعد  س والمدير التنفيذي التحاد التخطيط اإلقليمي مشر
استخدام البنية التحتية للسكك الحديدية الحالية لتوفت  سعة واتصال ومرونة جديدة، وتوفت  إمكانية وصول مهمة لوسائل  

ي برونكس
ي من نقص الخدمات تاريخًيا ف 

ي تعان 
  MTAإىل العمل مع المجتمعات و  RPAيتطلع  . النقل للمجتمعات التر

 .»   للتأكد من أننا نستفيد استفادة كاملة من هذا االستثمار التحويىلي

  

  

###  
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