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ماليين دوالر لتعزيز السالمة على طول الحديقة   10أعلنت الحاكمة هوكول عن اكتمال العمل الرئيسي في مشروع بقيمة  
  المركزية الكبرى في كوينز

  
تعمل منحدرات الخروج والمدخل المعاد تصميمها على تحسين تدفق حركة المرور وتقليل االزدحام على طول شريان   

   المرور الحيوي
  

ماليين دوالر إلعادة تشكيل  10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن أعمال البناء الرئيسية قد اكتملت في مشروع بقيمة  
رئيسية على طول طريق جراند سنترال باركواي في كوينز، مما يعزز السالمة ويخفف  منحدرات الخروج والمداخل ال

  االزدحام على طول هذا الشريان كثيف السفر لركاب مدينة نيويورك.
  
باتجاه  188ربط المشروع منحدرات الدخول والخروج في أقسام طريق باركواي بين شارع فرانسيس لويس وشارع  

في باتجاه الغرب، مما أدى إلى إنشاء ممرات مساعدة في كل اتجاه تمنح   188الشرق، وبين طريق كليرفيو السريع والشارع 
ركواي. سيوفر المشروع أيًضا وصوالً أسهل لوحدة دوريات  سائقي السيارات مساحة إضافية للدخول أو الخروج من با

  الطرق السريعة التابعة إلدارة شرطة نيويورك، والتي تقع في مكان قريب.
  

"نواصل االستثمار في البنية التحتية للطرق السريعة لتخفيف االزدحام على الطرق وتلبية متطلبات   قالت الحاكمة هوكول
سيجعل هذا المشروع من األسهل واألكثر أمانًا لسائقي السيارات الدخول والخروج من أحد أكثر   القرن الحادي والعشرين.

الطرق السريعة ازدحاًما في مدينة نيويورك، مما يحسن السفر على طول ممر غراند سنترال باركواي الذي يدعم الرفاهية  
  االقتصادية لمنطقة العاصمة بأكملها."

  
، ممًرا إضافيًا متجًها للغرب من خالل ربط منحدر المدخل من طريق كليرفيو  2020أ في ربيع عام أنشأ المشروع، الذي بد  

(. يمكن لسائقي السيارات من شارع كليرفيو أيًضا 19)مخرج  188السريع المتجه جنوبًا إلى منحدر خروج الشارع 
دون  188( وشارع B 20و   20Aخرج فرانسيس لويس بولوفارد )م  استخدام هذا الممر اإلضافي للوصول إلى شارع
   الحاجة إلى االندماج في غراند سنترال باركواي.

  
مع منحدر مخرج فرانسيس لويس بولوفارد  188تم إنشاء ممر إضافي متجه شرقاً من خالل ربط منحدر مدخل الشارع  

دام الممر للوصول إلى شارع  أيًضا استخ 188(. يمكن لسائقي السيارات الذين يدخلون من شارع 20Bجنوبيًا )مخرج  
  فرانسيس لويس المتجه جنوبًا دون الحاجة إلى الدخول إلى طريق المنتزه.

  
الجديدة وعالمات الرصيف والتوجيهات والحواجز   LEDتشمل التحسينات األخرى ضمن حدود المشروع إضاءة  

بما في ذلك تنسيق الحدائق وتنظيف الصرف   -لتشطيب الخرسانية. بينما تم االنتهاء من أعمال البناء الرئيسية، ستتم أعمال ا
  ضمن حدود المشروع هذا الخريف. -الصحي 

  
"تعد شبكة النقل اآلمنة والفعالة أمًرا حيويًا لرفاهية   صرحت ماري تيريز دومينغيز، مفوضة وزارة النقل بوالية نيويورك، 

الجديدة والممرات اإلضافية على غراند سنترال باركواي على  مجتمعاتنا والنمو المستمر القتصادنا. ستعمل هذه المنحدرات
تعزيز السالمة والسفر على طول ممر حيوي، مما يوضح التزام والية نيويورك بإعادة بناء بنيتنا التحتية لصالح جميع سكان  

  نيويورك."
  



"إن االستمرار في االستثمار في طرق منطقتنا والطرق السريعة أمر ضروري، ةال سيما أننا  قالت النائبة جريس مينج،  
نسعى إلى ترقية بنيتنا التحتية وإعادة البناء بشكل أفضل. سيؤدي االنتهاء من البناء الرئيسي لهذا المشروع المهم إلى تحسين  

لطريق السريع الهام. سيسهل على السكان المحليين السفر في  السالمة وتقليل االزدحام وتعزيز تدفق حركة المرور على هذا ا
غراند سنترال باركواي، وبالتالي يساعد اقتصادنا ويعزز جودة الحياة في كوينز. أشكر الحاكمة هوكول على تصورها لهذا  

  المشروع بالكامل، وجعل استكماله حقيقة واقعة."

 
أن نسمع أن وزارة النقل بوالية نيويورك قد أكملت مشروع تعزيز  "إنه ألمر رائع  قال عضو مجلس الشيوخ جون ليو، 

السالمة على طول طريق غراند سنترال باركواي. سيؤدي هذا المشروع إلى سهولة التنقل وتعزيز السالمة على هذا الطريق 
ئك الذين يسافرون من وإلى المهم. سيؤدي إكمال مشروع البنية التحتية األساسي هذا إلى تحسين السفر للسكان المحليين وألول

  مدينة نيويورك."
  
"إن البناء المطلوب بشدة على طريق غراند سنترال باركواي يحسن السالمة لجميع   قال عضو الجمعية ديفيد ويبرين، 

سائقي السيارات الذين يقودون سياراتهم على الطريق العام. من حواجز الحماية الجديدة وعالمات األرصفة إلى إضاءة 
LED   وتدفق حركة المرور المحّسن، أحيي وزارة النقل في والية نيويورك والحاكمة كاثي هوكول لتنشيط البنية التحتية

  للنقل في كوينز."
  
"يعد استكمال هذا المشروع انتصاًرا كبيًرا في الجهود المبذولة لتحسين  قال رئيس كوينز بورو، دونوفان ريتشاردز،  

السالمة وتدفق حركة المرور على طول طريق غراند سنترال باركواي. يعد غراندد سنترال طريقًا سريعًا رئيسيًا لسائقي  
جعل هذه التحسينات أولوية. هذه سيارات كوينز، وأشكر الحاكمة هوكول ومفوضة النقل بالوالية ماري تيريز دومينغيز على 

  خطوة رئيسية أخرى لألمام من أجل شوارع أكثر أمانًا في منطقتنا." 
  
في الوقت الذي يبدو أن حركة المرور تزداد فيه في كل مكان، فإن منحدرات  "قال عضو المجلس باري س. غرودينشيك  

الدخول والخروج المحّسنة في غراند سنترال باركواي و كليرفيو السريع بشرى سارة لسكان كوينز الشرقية ولجميع سائقي  
  طرق المهمة."السيارات الذين يجتازون طرقنا السريعة. أتطلع إلى سفر أسهل وأكثر أمانًا على هذه ال

  
لن  "أود أن أشكر الوالية على القيام بهذا االستثمار المهم في البنية التحتية لكوينز. قال عضو المجلس جيمس ف. جينارو،  

تؤدي هذه التحسينات التي تم إدخالها على غراند سنترال باركواي إلى تحسين ظروف حركة المرور فحسب، بل ستعمل  
  أيًضا على تحسين ظروف السالمة للركاب. يُعد استكمال هذا المشروع انتصاًرا مرحبًا به لسكان كوينز." 
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