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 47.6بقیمة  عن بدء مشروع استبدال وإعادة تأھیل سطح جسر كاستلتون أن ھادسون CUOMOالوالیة   أعلن حاكم
    ملیون دوالر

  
یتمیز المشروع متعدد السنوات باستبدال سطح الجسر للمسارات المتجھ غرباً وإصالحات السطح وتراكب األسفلت إلى   

 ً   المسارات المتجھ شرقا
  

  ملیون مركبة سنویاً  6.2ویخدم أكثر من   ألباني و رینسیلیر ھو رابط رئیسي بین مقاطعتي كاستلتون أن ھادسون جسر 
  

  نحث سائقي المركبات على توخي الحذر وتوقع تحوالت مروریة أثناء المشروع 
   

جسر كاستلتون أن  رئیسي لتحسین عاصمة الوالیة على الیوم عن بدء البناء في مشروع  Cuomo أعلن حاكم الوالیة
  47.6یتضمن ھذا المشروع الذي تبلغ تكلفتھ  .Berkshire Spur (I-90)ھادسون على طریق والیة نیویورك السریع 

ملیون دوالر الستبدال وإعادة تأھیل سطح الجسر االستبدال الكامل لمسارات السفر المتجھة غرباً وإصالحات السطح وتراكب 
    جھة شرقاً، باإلضافة إلى إصالحات الجسر الفوالذیة وتحسینات السالمة األخرى.األسفلت إلى مسارات السفر المت

   
"كجزء من جھودنا إلعادة البناء بشكل أفضل، نواصل متابعة برنامج بنیة تحتیة قوي یجعل االستثمارات ضروریة لتقویة  

لتي یتم إجراؤھا على جسر كاستلتون أن إن التحسینات ا". Cuomoقال حاكم الوالیة نیویورك،"    الطرق والجسور عبر  
لن تضمن فقط بقاء ھذا الھیكل آمناً وموثوقاً لسائقي المركبات في المستقبل، بل ستدعم أیضاً التدفق المستمر للبضائع   ھادسون

   في كل أنحاء منطقة العاصمة."
   

ستلتون، افتتح أمام حركة المرور في العام  كا الذي یُشار إلیھ بشكل أكثر شیوعاً باسم جسر إن جسر كاستلتون أن ھادسون
یعبر ما   .Thruwayالطریق السریع الرئیسي  بخط Berkshire Spur ویمتد بطول میل واحد تقریبا، ویربط قسم 1958

مركبة یومیاً عبر الجسر الفوالذي األزرق الشھیر الذي یربط مقاطعتي ألباني   17000ملیون مركبة سنویاً أو   6.2یقرب من 
    ورینسیلیر فوق نھر الھدسون.

   
"تواصل الھیئة إعادة استثمار الدوالرات بشكل   ،Matthew J. Driscollقال المدیر التنفیذي لھیئة الطریق السریع 

، المعروف بكونھ من بین أنظمة الطرق السریعة األكثر أمانًا واألكثر   استراتیجي لتحویل وتحدیث نظام الطریق السریع
ھو أحد أطول المعابر في نظامنا، وسیضمن ھذا المشروع قابلیتھ لالستمرار في   موثوقیة في البالد. إن جسر كاستلتون

   المستقبل."
   

  ، نیویورك (مقاطعة سكوھاري).  L&T Construction of Richmondvilleركةش یتم تنفیذ المشروع بواسطة
   

  .سیكون البناء على مراحل وسیتم تحویل حركة المرور وتقلیصھا إلى مسار سفر واحد في كل اتجاه طوال مدة كل مرحلة
عبر  A)21الطریق السریع الرئیسي (من المخرج  ، سیتم تحویل كل حركة المرور المتجھة شرقاً للسیر لخط1خالل المرحلة 

م األطقم بتكملة إصالحات السطح وتراكب األسفلت إلى مسارات السفر المتجھة  النطاق المتجھ غرباً من خالل تقاطع بینما تقو
   شرقاً. 

   



الرئیسي) إلى النطاق المتجھ شرقاً   الطریق ، سیتم تحویل كل حركة المرور المتجھة غرباً (السفر من خط2خالل المرحلة 
الذي تم إصالحھ حدیثاً بینما تقوم األطقم باستبدال السطح إلى مسارات السفر المتجھة غرباً.  ومن المقرر أن یتم أنجاز  

  . 2022المشروع بدرجة كبیرة بحلول نھایة العام 
   
ید في كل طرف من طرفي الجسر، وسكة إرشاد یتضمن المشروع أیضاً تحسینات إضافیة للسالمة بما في ذلك رصیف جد  

  جدیدة، وأضواء مشعل جدیدة على الجسر، وإصالحات متنوعة للفوالذ. 
   

نذكر سائقي المركبات أنھ في والیة نیویورك، تتضاعف الغرامات المفروضة على السرعة في مناطق أعمال اإلصالح. وفقاً  
، قد تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتین أو أكثر للسرعة في مناطق أعمال اإلصالح إلى 2005لقانون سالمة منطقة العمل لعام  

  تعلیق رخصة قیادة الفرد.
   

اآلي   المتاح للتنزیل مجانا على أجھزة تطبیق الجواللى أحدث معلومات السفر، ننصح سائقي المركبات بتنزیل للحصول ع
یوفر التطبیق لسائقي المركبات إمكانیة الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة في الوقت  فون واألندروید. 

والتي تتمیز بكامیرات   یة لھیئة الطریق السریعالتفاعل      خریطة المسافر  الفعلي أثناء التنقل. یمكن للمسافرین أیضاً زیارة 
   حركة المرور الحیة.

   
والتي توفر أحدث أحوال حركة   TRANSalertیمكن لسائقي المركبات أیضاً االشتراك في رسائل البرید اإللكتروني  

الطریق السریع ھنا. للحصول على تحدیثات في الوقت الفعلي، یمكن لسائقي المركبات   المرور على طول
لمشاھدة خریطة تفاعلیة توضح أحوال    www.thruway.ny.govأو زیارة  تویتر على @ThruwayTraffic متابعة

  وطرق والیة نیویورك األخرى.  حركة المرور على الطریق السریع
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