
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/1/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ات    42الحاكم كومو يعلن عن مشاري    ع بقيمة  ي البحير
 
مليون دوالر تقريًبا إلعادة تعبيد الطرق الرسيعة الرئيسية ف

  اإلصبعية

  
يتا وأفون والطريق الرسي    ع الرئيسي  390سيبدأ تعبيد الطريق الرسي    ع الرئيسي  ي   490بير  هي 

 
ينتون ف بير  برايتون وبير

ميم سطح الركوب وتعزيز السالمة للمسافرين   األسابيع المقبلة لير
  

ات اإلصبعية إىل األمام"  يكمل االستثمار مبادرة اتيجية الشاملة للمنطقة إلعادة إحياء المجتمعات   - "البحير اإلسير
  تصادوتنمية االق

  
 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 

ن وعي  ي مشر
ميم ظروف   42أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن العمل قد بدأ فن مليون دوالر لتر

 : ات اإلصبعية روتشستر ي منطقة البحت 
ن للطرق الشيعة الرئيسية فن -I الركوب وتعزيز السالمة عىل طول امتدادين رئيسيي 

ي آفون إل الطريق الشي    ع )مخرج 10)مخرج  20&5من الطريق   390
يتا و 12( فن ي هتن

من طريق الهبوط   I-490( فن
ي برايتون إل

ي فن ينتون.  الجنوب  ي بت 
ن مقاطعة مونرو ومقاطعة ليفينغستون   طريق جارنسي فن تخدم الممرات كروابط بي 

 .   ومقاطعة مونرو ومقاطعة أونتاريو عىل التوالي

  
ي تحديث وتقوية طرقنا حنر تتمتع   قال الحاكم كومو

ي االستثمار فن
ي االستمرار فن

"إن إعادة البناء بشكل أفضل يعنن
ي جميع أنحاء الوالية بالبنية التحتية الالزمة للبقاء قادرة عىل المنافسة. 

  I-490و  I-390ممرا  االقتصاديات اإلقليمية فن
ات اإلصبعية وستجعل مشاري    ع ي البحت 

وريان لشبكة النقل فن ا وموثوقية مع    ضن
ً
تجديد األسطح هذه الطرق أكتر أمان

ي االنتعاش مرة أخرى."
ي جميع أنحاء نيويورك فن

  استمرار النشاط االقتصادي فن
  

يز دومينغير   ي جميع أنحاء الوالية، نعمل عىل إعادة بناء بنيتنا التحتية لتلبية   قالت مفوضة وزارة النقل بوالية نيويورك ماري تير
"فن

ن االتصال  احتياجات اق   عىل تحسي 
ي الطرق الشيعة بمنطقة روتشستر

ين، وستساعد هذه االستثمارات فن تصاد القرن الحادي والعشر

ي ستفيد بال شك مئات   وتعزيز السالمة وتطوير النمو االقتصادي للمنطقة. 
تتطلع وزارة النقل إل بدء العمل بهذه المشاري    ع النر

ي السيارات يومًيا عىل طو 
  ل هذه الممرات المهمة."اآلالف من سائقر

  
وع الذي تبلغ تكلفته  ي   I-490مليون دوالر عىل طول الطريق الشي    ع   9.7سيوفر المشر

سطح ركوب أكتر سالسة لسائقر
ي  
ينتون، بالقرب من حوض بوشنل فن ي بلدة بت 

ي مدينة برايتون وطريق جارنسي فن
ي فن  طريق الهبوط الجنوب 

ن السيارات بي 
و  مقاطعة مونرو.  ي وقت سابق من هذا الربيع، ومن المتوقع أن يبدأ  بدأ المشر

ع العمل عىل إزالة األشجار الخطرة والنباتات فن
سيشمل البناء تحسينات عىل أنظمة الرصف الصحي وإشارات المرور والمنحدرات الداخلية   الرصف هذا األسبوع. 

م أعمال الرصف خالل ساعات المساء وأثناء  من المتوقع أن تت والخارجية، باإلضافة إل إصالحات دليل السكك الحديدية. 
 وستكون بعض التحويالت مطلوبة ألعمال المنحدر.  الليل الستيعاب مسار واحد لحركة المرور. 

  
وع الذي تبلغ تكلفته  ن    I-390مليون دوالر عىل طول   32.2سيوفر المشر ي السيارات بي 

سطح ركوب أكتر سالسة لسائقر
ي أفون )مقاطعة ليفينغستون( و  20&5الطريق  

يتا )مقاطعة مونرو(.  I-90فن ي هتن
ي أسبوع  فن

مايو   17بدأ العمل األولي فن
ي أواخر يونيو. 

 المتوقع البدء بها فن
ً
ة  سيتطلب هذا العمل إغالقات يومي بتمهيد الطريق عىل طول الممرات المتجهة شماال



 

 

ن قابلية الركوب    10.5سيشمل البناء عىل امتداد   لمرات فردية.  ي الحالي مع األسفلت لتحسي 
ميل تراكب الرصيف الخرسابن

ي عام  ومنع المزيد من تدهور الرصيف. 
  . 2022من المتوقع أن تتم معظم أعمال البناء عىل طول الممرات الجنوبية فن

  
ات    I-390و  I-490" قال عضو الكونغرس جو موريل  هما طريقان رئيسيان يربطان السكان بكل ما تقدمه منطقة البحت 

وري لحيوية مجتمعاتنا.  امها المستمر بسالمة جميع سكان  اإلصبعية، كما أن صيانتهما أمر ضن ن ن لوزارة النقل اللتر أنا ممير
، ويحسن ظروف  ن المسافرين، ويرفع من   نيويورك ولقيامها بهذا االستثمار المهم الذي سيعزز نوعية الحياة للمقيمي 

".   مستوى اقتصادنا اإلقليمي

  
ي منطقة  قال المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو، آدم بيلو

"إن مشاري    ع مثل إعادة رصف الطرق الشيعة الرئيسية فن
ام والية نيويورك العظيمة ببناء مستقبل أفضل.  ن ات اإلصبعية ما هي إال مثال عىل التر ي روت البحت 

شستر سيجد سكان منطقنر
ات اإلصبعية فوائد عظيمة من خالل إعادة رصف هذه الطرق الشيعة الرئيسية.  ى والبحت  ي أقدر بشدة وزارة النقل   الكت 

إننن
ي نيويورك."

ن عىل جهودهما المتواصلة لتوفت  نظام نقل آمن وفعال فن   بالوالية والمفوضة دومينغت 

  
ي نظام ال قالت السيناتور سمرة بروك

ن التنقل "إن االستثمار فن ي المجتمع من خالل تحسي 
نقل لدينا يحسن نوعية الحياة فن

كات واستبقائها.  ي جذب الشر
ي والية   والسالمة والوصول ألفراد المجتمع والمساعدة فن

ي نخطوها فن
ي فخور بالخطوات النر

إننن
ي  
كات فن ن والشر ى لمساعدة العائالت والعاملي   الكت 

ي مجتمع مدينة روتشستر
ي البنية التحتية فن

نيويورك إلجراء استثمارات فن
  هذه المنطقة عىل االزدهار."

  
ي 
يمي كون  ات اإلصبعية،  قال السناتور جير ى،  "إن إصالحات الطرق الشيعة عت  البحت   الكت 

ي ذلك منطقة روتشستر
بما فن

ي منطقتنا. 
نتطلع   من المهم أن نتأكد من أن طرقنا جاهزة مع إعادة فتح الوالية.  هي تجديدات مهمة للعابرين والمسافرين فن

اكتنا مع وزارة النقل بينما نتعافن من جائحة كوفيد    ."19-إل مواصلة شر

  
ي إصالح البنية التحتية وتحسينها.  "من المهم أن  قال السيناتور باتريك جاليفان

ي االستثمار فن
هذه   تستمر الوالية فن

 . ي الحفاظ عىل سالمة وموثوقية طرقنا لكل من السكان والزوار وستدعم اقتصادنا المحىلي
ي أتطلع   المشاري    ع ستساعد فن

إننن
ي لضمان توفت  التمويل لمشاري    ع مماثل

ي جميع أنحاء منطقتنا."إل استكمال هذه المشاري    ع وسأواصل العمل مع زمالب 
  ة فن

  
ي االتجاه الصحيح لضمان سالمة وجودة النقل  قالت عضوة الجمعية جينيفر لونسفورد

"اليوم يمثل خطوة مهمة فن
ي والمناطق المجاورة. 

ي منطقنر
ا النشاط االقتصادي  لمئات اآلالف من السكان فن

ً
إن إعادة رصف طرقنا الشيعة سيسهل أيض

ي جميع أنحاء م
  نطقتنا، ويضمن التدفق المستمر للسلع والخدمات إل مجتمعاتنا."المهم فن

  

ي منطقتنا، والذي سيساعدنا بال شك   قالت عضوة الجمعية سارا كالرك
ي والية نيويورك فن

ن لعمل وزارة النقل فن "أنا ممير
ا مهًما لدعم التنمية   عىل إعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء. 

ً
تعد التحسينات عىل الطرق والبنية التحتية الخاصة بنا مكون

ات اإلصبعية وعت  الوالية.  ي منطقة البحت 
ن وفريقها عىل كل   االقتصادية واالنتعاش فن أقدم شكري للمفوضة دومينغت 

  جهودهم."

  
وع   ي أواخر عام  I-490من المتوقع أن يكتمل مشر

وع 2021فن بحلول نهاية عام    I-390، بينما من المتوقع أن يكتمل مشر
ات عىل حركة المرور أثناء البناء، عىل الرغ .2022 م من أن الجمهور  تعمل وزارة النقل بوالية نيويورك عىل تقليل التأثت 

ي جداولهم. 
ي فن
ات طفيفة أثناء عمليات الرصف وتخصيص وقت سفر إضافن   المتنقل يجب أن يتوقع تأخت 

  
ي مناطق العمل. 

ي السيارات عىل اإلبطاء والقيادة بمسؤولية فن
ي منطقة العمل.  نحث سائقر

ضاعف الغرامات عىل الشعة فن
ُ
 ت

ن أو أكتر   ي منطقة العمل إل تعليق رخصة قيادة الفرد. قد تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتي 
  للشعة فن

  
ل تطبيق   www.511NY.org ، او تفضا بزيارة511للحصول عىل أحدث معلومات السفر ، اتصل بالرقم   أو حمِّ

511NY  .ا عىل الهاتف المحمول
ً
  مجان

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57524c7b-08c97541-5750b54e-ac1f6b44fec6-81a41a4fd560a73d&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F


 

 

  
 : تابعنا عىل فيسبوك   .NYSDOTRochester@ و NYSDOT@ تتبع وزارة المواصالت بوالية نيويورك عىل تويتر

 facebook.com/NYSDOT . عىل الرابط 

  
ات اإلصبعية إىل األمام   ترسي    ع مبادة البحير

ات اإلصبعية إل األما م" المخطط الشامل للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية  يكمل إعالن اليوم "مبادة البحت 
ي المنطقة منذ عام  8.07لقد استثمرت الوالية بالفعل أكتر من  المجتمع. 

  - لوضع أساس الخطة   2012مليار دوالر فن
ي ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع المتقدم. 

ي الصناعات الرئيسية بما فن
واآلن، تعمل المنطقة  االستثمار فن

وع فنغر ليكس فوروارد باستثمار حكومي بقيمة   مليون دوالر من خالل مبادرة إعادة إحياء الشمال،   500عىل تشي    ع مشر
ي ديسمت  

ي أعلنها الحاكم كومو فن
مليون دوالر األعمال الخاصة عىل استثمار  500سيحفز استثمار الوالية البالغ  . 2015النر

دمت، ما يصل إل   -ار دوالر ملي 2.5ما يزيد عن 
ُ
يتوفر مزيد   وظيفة جديدة.   8,200ويتوقع أن تقدم خطة المنطقة، كما ق

  هنا.  من المعلومات

  

###  
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