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ً
 الحاكم أندرو م كومو   27/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي  
 
ق وع الوصول إىل الجانب الشر  الحاكم كومو يعلن عن استكمال البناء الرئيسي لمشر

  
ي 
 

ي طريق سكة حديد لونج أيالند ق
 

 عام   100يوم االفتتاح قريب ألكبر توسع ق
 

وع جديد تمت إعادة تشكيله لدى  ي عام   MTAنهج مشر
 

ي الوقت    2018لإلنشاءات والتطوير ق
 

لضمان االنتهاء ق
ي عام 

 
  2022المناسب ق
  

  ثالث قطار يتم تزويده بالكهرباء وقطارات اختبارية لغبر الركاب تبدأ التشغيل هذا الصيف
  

وع مثل اتصاالت الطاقة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء   وع إىل اختبار وتشغيل أنظمة المشر تحوالت تركبر  المشر
HAVC واألمن، وغبر ذلك ،  

  

ي أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن االنت
ف  وع الوصول إىل الجانب الشر ي مشر

ي ف 
 East Sideهاء من البناء المدن 

Access  -  وع العمالق الذي يربط طريق لونج أيالند للسكك الحديدية بمحطة ركاب جديدة تبلغ مساحتها   MTAمشر
ال.  350 ي الواليات المتحدة منذ   ألف قدم مرب  ع تحت محطة جراند سنت 

هذه هي أكتر محطة قطار جديدة يتم بناؤها ف 
ي السكك الحديدية لونج أيالند 

سيؤدي الربط الجديد إىل   عام.  100منذ أكتر من   LIRRالخمسينيات وأول توسع ف 
ي الساعة وتقليل وقت  24مضاعفة سعة السكك الحديدية لونج أيالند إىل مانهاتن بما يصل إىل 

السفر لمسافري  قطاًرا ف 
  دقيقة يومًيا.  40كويت   بمقدار 

  

ي أمريكا الشمالية  قال الحاكم كومو: 
وعات النقل ف  ي أحد أكتر مشر

ف  وع الوصول إىل الجانب الشر وهو فكرة جريئة    -"مشر
من األشخاص ،   بفضل العمل الشاق الذي قام به هذا العدد الكبتر  مليار دوالر لتغيتر نظام النقل اإلقليمي بأكمله.  11بقيمة 

ي  
ف  وع الوصول إىل الجانب الشر وع التحويلي ونحن فخورون باإلعالن عن افتتاح مشر

ي هذا المشر
اكتمل اآلن البناء الرئيسي ف 

ا أوقات الرحالت ويسهل االنتقال إىل مانهاتن لعدد ال يحىص من المسافرين.   -العام المقبل  ً لقد مررت بالكثتر   مما يقلل كثتر
ي  من مشاري    ع البن 

وعات صعوبة ف  وع قد يكون من أكتر المشر ي الحكومة، ورغم أن هذا المشر
ي عملي ف 

ية التحتية الصعبة ف 
اإلنجاز، فاستكماله سيكون له تأثتر كبتر عل اقتصاد نيويورك وحيويتها ألجيال قادمة وبمثابة مثال آخر لما يمكن أن يفعله  

ء ما".  ي
ي شر
  سكان نيويورك عندما نستجمع عقولنا ف 

 
، رئيس ق ي  لإلنشاءات والتطوير:   MTAال جانو ليبر

ي ف  ي عام  MTA"عندما توليت منصبر
، كان أحد أول ما فعلته  2018ف 

 . ي
ف  وع الوصول إىل الجانب الشر وع  هو مراجعة متعمقة لمشر ي هذا المشر

معربير  عن إيماننا   -لقد ضاعفنا من جهودنا ف 
ي كنا نتبعها 

، عندما واجهنا تحديات، كان رد الفعل تأجيل موعد إنجاز  . بأساسياته ولكن مع إصالح الطريقة الب  ي
ي الماض 

ف 
وع.  ي عام  المشر

وع ف  منا االنتهاء من هذا المشر ا لذلك والت  
ً
إعالن اليوم هو تأكيد عل أن نهجنا   كما وعدنا.   2022وضعنا حد

  صالح". 

  
وع.   MTAقاد الحاكم كومو ورئيس  ي المشر

، اليوم جولة ف  يشتمل تجمع مانهاتن عل ساحة   لإلنشاءات والتطوير، جانو ليتر
LIRR  ي ستوفر مداخل جديدة عل طول شارع   350للركاب بمساحة

، والب 
ً
ة ألف قدم مرب  ع أسفل مستوى الشارع مباشر

ائح المحمول، ومن  25ماديسون، و شآت فنية جديدة والفتات رقمية مع  واجهة متجر للبيع بالتجزئة، وخدمة واي فاي وشر



 

 

 . ي الوقت الفعلي
ي  معلومات القطار ف 

ي   Madisonطريق ماديسون  347من المتوقع أن يخدم المدخل ف 
الذي يتم بناؤه ف 

  آالف شخص يومًيا.  10وحده  MTAضمن إعادة تطوير المقر السابق ل   45شارع 

 
ا مرتفًعا يبلغ طولها 

ً
ي منظومة قدمً  182سبعة عشر سلًما متحرك

بط الركاب بير  الردهة الجديدة  MTAا، األطول ف  ، ست 
ي تقع عل بعد 

ي محطة القطار الب 
يقود   قدًما أسفل طريق بارك أفينيو.   140المعمولة عل الطراز العالمي والدول األول ف 

تير  وأربعة الدول األول إىل مستوى قطار علوي به منصتان وأربعة مسارات، ومستوى قطار سفلي يحتوي عل منص
  مسارات. 

 
ي شارع 

ي ف 
ف  ي أثناء مروره تحت النهر الشر

ا ويحمل مسارين ف 
ً
 . 63ستدخل القطارات إىل التجمع من نفق دخل الخدمة حديث

 .   ثم يتفرع المساران إىل أربعة، ثم ثمانية عل المستويير 

 
، بنت أطقم العمل ساحة جديدة تتسع لما يصل إىل   ي كويت  

لوكنج    عربة سكة حديد، 300ف  وتم تحديث هارولد إنت 
Harold Interlocking   ي ذلك تركيب

ي أمريكا الشمالية، بما ف 
بالكامل، وهو أكتر تقاطع سكك حديدية للركاب ازدحاًما ف 

ا للمسار، و 97
ً
اك  295مفتاًحا جديد ي تستخدمها أمت 

ا تحمل األسالك العلوية الب 
ً
، وخمسة جسور جديدة  Amtrakعمود

وع عل أكتر من  قدًما من الجدران االستنادية.  8445و للسكك الحديدية،  من المسار   40بشكل عام، يشتمل المشر
ً
ميال

وع عل  13الجديد، وحواىلي  ا، ويشتمل المشر
ً
 من األنفاق المحفورة حديث

ً
 من الكابالت،    550مروحة تهوية، و 44ميال

ً
ميال

ا أمنية، و  975و ي القطار، و جًشا علوًيا تعرض إشارات التحكم  15كامتر
ي تحتوي عل   14ف 

غرفة إىل جانب المسارات الب 
  مكونات نظام اإلشارة. 

 
ي الستينيات 

ي األصل ف 
وع ف  ي التسعينيات 1960تم تصميم المشر

ي كويت      1990، وتم تطويره ف 
لكن العمل لم يبدأ بجدية ف 

ي عام 
ي العديد من . 2006ومانهاتن سوى ف 

ف  ، بما   حقق مقاولو الوصول إىل الجانب الشر اإلنجازات الهندسية عل مر السنير 
ال عل عمليات السكك الحديدية، والتعدين تحت كل من نورثرن   ي ذلك التأثتر المحدود للتفجتر تحت محطة جراند سنت 

ف 
لوكنج  Northern Boulevardبولفارد ي كويت   وتوسيع قدرة هارولد إنت 

و األنفاق ف  و المرتفع ومت   Haroldوالمت 

Interlocking .ي أمريكا الشمالية
  ، أكتر القطارات المتشابكة ازدحاًما ف 

 
ي محطة بن 

ي عل تعزيز مكانة نيويورك  Pennباإلضافة إىل تخفيف االزدحام ف 
ف  وع الوصول إىل الجانب الشر ، سيعمل مشر

ي ودعم نمو الوظائف حول  
ف  ي االقتصاد العالمي من خالل توفتر رابط جديد لمراكز األعمال عل الجانب الشر

التنافسية ف 
ال.  لوكنج محطة جراند سنت  وع، سيتم تحسير  فعالية التشغيل عتر هارولد إنت  ا، مما يعود بالفائدة    عند اكتمال المشر ً كثتر

 . ي
ف  ألول مرة، سيكون التنقل العكسي من مدينة نيويورك إىل لونج أيالند خياًرا   عل المسافرين عل طول الممر الشماىلي الشر

و الشماىلي  East Midtownواقعًيا للمنطقة وسيسمح لعمالء إيست مدتاون 
  Metro-North Railroadوطريق المت 

 Long Island Railعتر طريق السكك الحديدة لونج أيالند   JFKبمطار جون إف كينيدي الدوىلي بالقدرة عل الربط  

Road   وجامايكا إير ترينJamaica AirTrain.  
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