
 
 الحاكمة كاثي هوشول   16/2021/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

  في مقاطعة مونرو I-390 / I-490في تقاطع  390تعلن الحاكمة هوشول عن فتح الجسر العلوي الجديد 
  

  إلى تسهيل السفر وتعزيز السالمة I-390 / I-490 / Route 31ستؤدي المعالم الرئيسية في مشروع تحسين تقاطع   
  

  هناوالصور التي تعرض العمل األخير متاحة هنا تتوفر عروض المشروع المكتمل  
  

   جنوبًا بالسفر فوق تقاطع مزدحم وتقليل االزدحام I-390يسمح الجسر العلوي الجديد لحركة المرور على  
  

  اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد -" Finger Lakes Forwardاالستثمار " يكمل 
  
الذي يبلغ  I-390 / I-490 / Route 31أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن إنجاز كبير في مشروع تحسين تقاطع   

، وهو سمة 390مليون دوالر في بلدة جيتس بمقاطعة مونرو. سيتم فتح الجسر العلوي الجديد السريع الجديد  172.8
سبتمبر. سيقلل الجسر العلوي من االزدحام بشكل كبير   17مركزية للمشروع، خالل ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، 

خالل حركة المرور بالسفر فوق التقاطع المزدحم وتجنب اندماج المركبات والخروج  من خالل السماح باالتجاه الجنوبي من 
من الطريق السريع. كما تم إعادة تشكيل منحدرات الخروج والمداخل الحالية لتقليل نسج المركبات، وتسهيل السفر وتعزيز  

  السالمة في هذا التقاطع الحيوي لحركة األشخاص والبضائع في المنطقة.
  

سائقي سيارات يوميًا بمراكز النشاط االقتصادي، بما في ذلك مطار روتشستر الدولي   200,000الممر ما يقرب من  يربط
الكبير ومتنزه روتشستر التكنولوجي وإيستمان بيزنس بارك ووسط مدينة روتشستر.هذه التحسينات أساسية لتعزيز جاذبية  

  ارية العالمية.مدينة روتشستر والمناطق المحيطة بها لألنشطة التج
  

"نواصل المضي قدًما في استثمارات البنية التحتية الذكية التي تدعم النمو االقتصادي اإلقليمي وتقوي  قالت الحاكمة هوشول: 
يعد هذا الجسر الجديد إنجاًزا كبيًرا للمسافرين في منطقة روتشستر ويوضح كيف سيكون  الروابط التي تربط المجتمعات معًا،

بأكمله بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في مقاطعة مونرو، مما يسمح لألشخاص بالوصول إلى  I-390 / I-490مشروع تقاطع  
  حيث يريدون الذهاب بطريقة أكثر أمانًا وبتأخيرات أقل".

  
  I-390العلوي الجديد أمام حركة المرور، فإن سائقي السيارات الذين يرغبون في االستمرار جنوبًا على  بمجرد فتح الجسر

سوف يستخدمون الممرين األيسر عند التقاطع ويستمرون في اتجاه تشيلي افينيو والمطار. سيحافظ سائقي السيارات الذين 
  يمين عند االنقسام ويستخدمون منحدرات الخروج الحالية.المتجه شرقًا أو غربًا إلى ال I-490يسافرون إلى الطريق 

  
يعد المشروع متعدد المراحل جزًءا من سلسلة من استثمارات البنية التحتية التي تهدف بشكل استراتيجي لتسهيل الوصول   

اطعة  في مق I-390 / I-490وتقاطع  390وطريق الوالية  31وتحسين تدفق حركة المرور على طول طريق الوالية 
  I-490متجًها شرقاً، و   490الجديد إلى بناء ثالثة جسور جديدة لعبور أكثر من  I-390مونرو. دعا بناء الجسر العلوي 

باإلضافة إلى ذلك، تم استبدال جسر المتجه جنوباً.  I-390غربًا بـ  I-490متجًها غربًا ومنحدًرا أعيد تشكيله حديثًا يربط 
بجسر حديث متعدد العوارض الستيعاب نمط حركة المرور الجديد.  I-390( القديم فوق 33طريق بوفالو )طريق الوالية 
قدم من الجدران الصوتية الخرسانية الجديدة للتخفيف من آثار الضوضاء على   15,000كما تمت إضافة ما يقرب من 

  السكان القريبين.
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_I-490_Route_31_Interchange_Improvement_Project.pdf


. تم االنتهاء من المرحلة األولى، 2016في عام   I-390 / I-490 / Route 31بدأ العمل في مشروع تحسين التقاطع 
. تم االنتهاء من المرحلة 2018، في صيف عام I-390فوق  Lyell Avenueوالتي تضمنت استبدال وتوسيع جسر 

 390فوق قناة إيري، وإنشاء منحدر جديد إلى الطريق  390 الثانية، والتي تضمنت إعادة تأهيل الهياكل التي تحمل الطريق
. تضمنت  2019( وتوسيع وتعبيد ممرات السفر على طول التقاطع في أواخر عام 31شمااًل من شارع ليل )طريق الوالية 

بالوالية.   المرحلة الثانية أيًضا تركيب حواجز صوت خرسانية جديدة تعرض صوًرا تاريخية لدور قناة إيري في نظام النقل
تشمل المرحلة الثالثة التحسينات الجديدة لحركة المرور والمرور التي تم اإلعالن عنها اليوم، في حين وسعت المرحلة 

وطريق هوارد، بما في ذلك  390( بين الطريق 31)الطريق  Lyellالرابعة وأعادت تعبيد الطريق على طول شارع 
ومن المقرر االنتهاء من جميع األعمال   وأنظمة صرف صحي في الممر.تركيب أرصفة مشاة جديدة وممرات للدراجات 

  .2021المتبقية، والتي تشمل الرصف، والتخطيط، والالفتات، واإلنارة، وتجميل الحدائق بحلول نهاية عام 
  

أحد أهم ممرات المرور في شمال والية   I-390 / I-490"يعتبر تقاطع   قالت مفوضة وزارة النقل ماري تيريز دومينغيز:
نيويورك وهذا التحول سيساعد المشروع والية نيويورك على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وتحسين تنقل آالف  

يُظهر الجسر العلوي الجديد ما يمكن تحقيقه عند تطبيق حلول مبتكرة ومرنة على     األشخاص الذين يسافرون عبره يوميًا.
  ية التحتية الحديثة المصممة لبناء نيويورك أفضل".البن

  
أحد أكثر النقاط ازدحاًما في جميع مقاطعة مونرو ومع افتتاح هذا  I-490إلى  I-390"يعد التقاطع  قال المندوب جو موريل:

عندما نستثمر في بنيتنا التحتية، فإننا نستثمر في نجاح اقتصادنا   يًا.الجسر المنحدر، يمكننا ضمان سالمة آالف المسافرين يوم
ي هوشول ومفوضة وزارة النقل ماري  المحلي وجودة الحياة لجميع سكان مقاطعة مونرو. لهذا السبب أنا ممتن للحاكمة كاث

  تيريز دومينغيز اللتزامهم الراسخ بمشروع البنية التحتية الحيوي هذا وبسالمة جميع سكان نيويورك".
  
وشارع ليل افينيو منذ فترة   Route 390و   I 490"لقد احتاج المنحدر الذي يربط   قال عضو الجمعية ديموند ميكس: 

طويلة إلى اإلصالح ويسعدني أن أرى والية نيويورك اتخذت إجراءات إلصالحه قيادة الحاكمة هوشول. لسنوات، دعا 
مجتمعنا إلى هذه اإلصالحات التي ستجعل طرقنا أكثر أمانًا، وتقلل من وقت التنقل، وتقلل من التلوث. بصفتي ممثالً يخدم  

تس ومدينة روتشستر، فإن هذا المنحدر المتصل بالطريق السريع يعد جسًرا مهًما لمجتمعنا، وأنا حريص على  كالً من بلدة جي
  رؤية هذه التحسينات التي تم إجراؤها".

  
 "مشروع تحسين التقاطع قال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو:  

أمر بالغ األهمية لتحويل لمنطقتنا. إن ضمان التدفق اآلمن والسلس لحركة المرور من خالل التبادل األكثر ازدحاًما في  
مجتمعنا يعمل على تحسين جودة حياتنا بشكل عام وهو أمر حاسم للمبادرات المستمرة لتنمية اقتصادنا من خالل جذب  

وزارة النقل بالوالية على االستثمار في بنيتنا التحتية الحيوية وأتطلع إلى   مصنّعين جدد وصناعات أخرى إلى منطقتنا. أشكر
  تجربة الجسر العلوي الجديد".

 
أو  ،www.511NY.org ، أو تفضلوا بزيارة الموقع511للحصول عىل أحدث المعلومات المتعلقة بالتنقل، اتصلوا برقم 

  المجاني. 511NYقوموا بتنزيل تطبيق الهاتف 
  

. وستجدنا على فيسبوك  NYSDOTRochester@و  NYSDOT@  تابعوا إدارة نقل والية نيويورك على تويتر:
  .facebook.com/NYSDOTبرع
  
  Finger Lakes Forward تسريع مشروع  

" المخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية  Finger Lakes Forwardيكمل إعالن اليوم عن "
  -لوضع األساس للخطة  2012مليار دوالر في المنطقة منذ عام  8.07مجتمعية. استثمرت الوالية بالفعل أكثر من 

وإنتاج الغذاء والتصنيع المتقدم. اآلن، تعمل المنطقة على  االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة 
مليون دوالر من خالل مبادرة تنشيط شمال  500باستثمار حكومي قيمته  Finger Lakes Forwardتسريع مشروع  

مليار   2.5مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على استثمار ما يزيد عن   500والية نيويورك. إن استثمار الوالية البالغ 
  .هنا وظيفة جديدة. تتوفر المزيد من المعلومات 8.200وخطة المنطقة، كما قُدمت، وتوفر ما يصل إلى  -دوالر 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=00af1a5a-5f34229d-00ade36f-000babd9f75c-bf24070b8b6db24a&q=1&e=91218588-21e7-47e6-a612-e166748378b5&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b811338d-e78a0aef-b813cab8-000babd9069e-8eae15de92bad883&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdot
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b811338d-e78a0aef-b813cab8-000babd9069e-8eae15de92bad883&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdot
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b811338d-e78a0aef-b813cab8-000babd9069e-8eae15de92bad883&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdot
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=524e478f-0dd57eed-524cbeba-000babd9069e-0f63535bec551a98&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdotrochester
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=524e478f-0dd57eed-524cbeba-000babd9069e-0f63535bec551a98&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdotrochester
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=524e478f-0dd57eed-524cbeba-000babd9069e-0f63535bec551a98&q=1&e=172df69e-f5c0-4168-9214-3f7cf1d0f66b&u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdotrochester
https://protect2.fireeye.com/url?k=5dd44bb9-01f04af0-5dd6b28c-0cc47aa8d394-2cca76a358338753&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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