
 
 الحاكمة كاثي هوكول  10/8/2021 للنشر فو:

 
 

 أعلنت الحاكمة هوكول عن استكمال منحدرات جديدة على تقاطع كيو غاردنز في كوينز  
  

 منحدر جديد من ويست باوند تيرنبايك إلى ويست باوند غراند سنترال باركواي يخفف تدفق حركة المرور
  

 يحسن المنحدر الذي أعيد تصميمه على إيست باوند جاكي روبنسون باركواي يحسن االنتقال إلى غراند سنترال باركواي 
  

 لتقاطع حدائق كيو التابع لوزارة النقل  4تم بناء المنحدرات كجزء من مشروع المرحلة 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إنجاز كبير في مشروع المرحلة الرابعة من تقاطع حدائق كيو في كوينز. تم االنتهاء  
تعزيز السالمة وتقليل االزدحام على طول ممر الركاب  من بناء اثنين من المنحدرات المعاد تشكيلها حديثًا والتي من شأنها

الكثيف السفر الذي يستخدمه مئات اآلالف من الركاب كل يوم للوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي والوجهات  
رات  الرئيسية األخرى في جميع أنحاء مدينة نيويورك ولونغ آيالند. ستوفر المنحدرات الجديدة وصالت أسهل لسائقي السيا

الذين يدخلون طريق غراند سنترال باركواي الغربي المتجه غربًا من يونيون تيرنبايك المتجه غربًا، وألولئك الذين يتجهون 
  إلى غراند سنترال باركواي.  8Wمن طريق جاكي روبنسون باركواي المتجه شرقًا عند مخرج 

  
وقت متأخر من ليلة الجمعة، عنصًرا مميًزا في مشروع المرحلة   تعتبر المنحدرات الجديدة، التي سيتم افتتاحها بالكامل في 

مليون دوالر، والذي سيساعد على تقليل الدعم وتدفق المركبات وتسهيل   365الرابعة التابع لوزارة النقل والذي تبلغ تكلفته 
  النمو االقتصادي المستمر عبر منطقة العاصمة بأكملها.

  
"نحن ملتزمون بإعادة بناء بنيتنا التحتية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ومساعدة مجتمعاتنا   قالت الحاكمة هوكول،

المحلية على االزدهار. "ستساعد هذه المنحدرات الجديدة في تقاطع كيو غاردنز في تخفيف االزدحام وتسهل على سائقي  
  وي مما يجعل البضائع واألشخاص في حالة تنقل أكثر أمانًا.السيارات التنقل في هذا التقاطع الحي

  
المنحدر الجديد المؤدي من يونيون تيرنبايك المتجه غربًا إلى غراند سنترال باركواي المتجه غربًا يلغي الحاجة السابقة   

ءة وتقليل االزدحام على كال  لسائقي السيارات للتوقف تماًما قبل دخول الممر، مما يسمح بدمج حركة المرور بشكل أكثر كفا
  الطريقين.

  
إلى اتجاه الغرب من غراند    8Wتمت إعادة تصميم المنحدر الجديد من جاكي روبنسون باركواي المتجه شرقاً عند مخرج  

يكل . المنحدر الجديد، الذي يتم نقله على ه8Wسنترال باركواي لتقليل المنحنى الكبير الذي كان موجوًدا مسبقًا في المخرج 
زاد المشروع أيًضا من طول الدمج من   جسر جديد، له عرض قياسي للكتف والممرات، وهو ما لم يكن موجوًدا من قبل.

مما سمح بإزالة عالمة التوقف في نهاية المنحدر   -جاكي روبنسون باركواي المتجه شرقاً إلى غرب غراند سنترال باركواي 
حديثات سائقي السيارات من االندماج بشكل أكثر أمانًا وكفاءة في هذا  ورفع مستوى أنظمة الصرف. ستمكن هذه الت -

    الموقع.
  

المتجه شرقًا إلى غراند   8Eإضافةً إلى ذلك، تم أيًضا االنتهاء من العمل في مخرج جاكي روبنسون باركواي المعاد تأهيله 
  سنترال باركواي. 

  
يأتي استكمال المنحدرات في أعقاب االفتتاح في وقت سابق من هذا العام لمنحدر جديد من غراند سنترال باركواي المخرج  



13W  الجديد جنوبًا،  7متجه شرقًا إلى الغرب من جاكي روبنسون باركواي ومنحدر فان وايك إكسبرس واي المخرج
  4تقاطع كيو غاردنز. تشمل الجسور التي اكتملت كجزء من المرحلة   من مشروع 4وكالهما تم تضمينهما كجزء من المرحلة  

جسر يونيون تيرنبايك المتجه غربًا فوق غراند سنترال باركواي، وجسر غراند سنترال باركواي المتجه غربًا إلى يونيون 
  ال باركواي. تيرنبايك/كوينز بولوفارد المتجه غربًا، وجسر يونيون تيرنبايك المتجه شرقًا فوق غراند سنتر

  
"يُعد مشروع تقاطع كيو غاردنز أحد أهم أولويات  صرحت ماري تيريز دومينغيز، مفوضة وزارة النقل بوالية نيويورك، 

وزارة النقل وهو مثال رئيسي على التزام والية نيويورك بجعلها ذكية االستثمارات في بنيتنا التحتية التي تعزز المرونة  
زز النمو االقتصادي. ستعمل هذه المنحدرات الجديدة على تحسين تدفق حركة المرور وتعزيز وتحسن نوعية الحياة وتع

  السالمة وتقليل االزدحام في أحد أكثر التقاطعات ازدحاًما في مدينة نيويورك." 
  

"كما قلت، يعد االستثمار المستمر في طرقنا المحلية والطرق السريعة أمًرا بالغ األهمية، ال سيما  قالت النائبة جريس مينج،  
أننا نسعى إلى تحديث بنيتنا التحتية وإعادة البناء بشكل أفضل. سيؤدي االنتهاء من هذه المنحدرات الجديدة، والتحسينات 

لسكان كوينز، وجميع الذين يستخدمون هذا االمتداد من الطريق   الناتجة في تقليل السالمة واالزدحام، إلى تعزيز السفر
  السريع. أشكر الحاكمة هوكول ووزارة النقل بوالية نيويورك على مواصلة المضي قدًما بهذا المشروع." 

  
دومينغيز   NYSDOT"أريد أن أشيد بالحاكمة هوكول ومفوضة قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية ليروي كومري،   

كمالهما مشروع المرحلة الرابعة من تقاطع كيو جاردنز. لفترة طويلة جًدا، كان االختناق الناجم عن تقارب العديد من  الست
الشرايين المرورية الرئيسية مثل غراند سنترال باركواي، و فان وايك إكسبرس واي، و جاكي روبنسون باركواي و يوتوبيا  

ت. بينما نواصل البحث عن طرق لتحسين السالمة وتقليل االنبعاثات، يسعدني أن باركواي، مصدر إحباط كبير لسائقي السيارا
االنتهاء من هذه المنحدرات الجديدة سيسمح لسائقي كوينز وكذلك زوار الحي العالمي، بتحسين الوصول والتنقل إلى مطار 

  جون كينيدي وأجزاء أخرى من المدينة." 

  
، "إن استكمال هذين المنحدرين يجلب الراحة التي تشتد الحاجة إليها لمئات قال عضو مجلس الشيوخ جوزيف ب. أدابو االبن

اآلالف من السائقين يوميًا على تقاطع كيو غاردنز. لم يعد سائقي السيارات بحاجة إلى القلق بشأن أعمال البناء الجارية في  
لتفافات وارتباك، وسيكون السائقين شاكرين ألن المنحدرات الجديدة ستخفف من االزدحام  تلك المنطقة مما يؤدي إلى حدوث ا

على هذه الطرق الرئيسية. سأكون أحد سائقي السيارات الشاكرين، ألنني أعبر التقاطع في كل مرة أسافر فيها إلى مكتبي في 
  من مشروعهم."  4مرحلة ألباني. أشكر وزارة النقل في نيويورك على عملها في هذا الجزء من ال

  

"بينما تواصل نيويورك إعادة البناء من اآلثار المدمرة لهذا الوباء، من األهمية بمكان أن   قال عضو الجمعية دانييل روزنتال،
تكون لدينا البنية التحتية لدعم تعافي االقتصاد. هذا التطوير األخير لمشروع تقاطع كيو غاردنز سيفيد كل من مكوناتي  

  على التزامهم الطويل بهذه المبادرة."  NYSDOTتنا بشكل عام. أشكر ومدين 
  
"ستعمل هذه المنحدرات على تسهيل تدفق حركة المرور وتوفير إجراءات أمان إضافية   قال عضو الجمعية أندرو هيفيسي، 

  سريع لهذا المشروع." آلالف جيراننا الذين يستخدمون هذا الطريق يوميًا. أنا ممتن للحاكمة هوكول على اإلنجاز ال
  
"إن استكمال هذه المنحدرات هو خطوة أخرى إلى األمام في التحسين  قال رئيس منطقة كوينز، دونوفان ريتشاردز جونيور، 

المستمر للبنية التحتية للنقل في كوينز. سيحصل سائقي السيارات الذين يستخدمون هذه المنحدرات اآلن على تجربة قيادة أكثر  
ة لشبكة النقل في منطقتنا، وأشكر يعد مشروع تقاطع كيو غاردنز مهمة حيوية للغاي   أمانًا وسالسة بفضل إعادة تشكيلها.

  الحاكمة هوكول ومفوضة النقل بالوالية ماري تيريز دومينغيز على جعل المشروع أولوية." 

  
تقاطع حدائق كيو هو تقاطع معقد بين طريق جراند سنترال باركواي وطريق فان ويك السريع وطريق جاكي روبنسون  

مركبة يوميًا. تقوم وزارة النقل بوالية نيويورك بإجراء عدد من  200,000 باركواي ويونيون تورنبايك، ويخدم أكثر من
مليون دوالر. تعمل المراحل األربع من   700التحسينات التشغيلية من خالل أربعة عقود بناء عند التبادل تبلغ قيمتها حوالي 

طريق فان ويك السريع(، وغراند  ) 678المشروع على تعزيز السالمة وتحسين تدفق حركة المرور على الطريق السريع 
ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة   2010سنترال باركواي، وجاكي روبنسون باركواي. بدأ العمل في المرحلة األولى في عام 

  . 2022النهائية في عام  



 
من فان ويك  تضمن مشروع المرحلة األولى المكتمل توسيع جزء من طريق فان ويك السريع وإعادة تأهيل منحدر الخروج  

المتجه شمااًل إلى شارع كوينز المتجه غربًا وأربعة جسور فوق فان ويك وجسر فان ويك فوق الشارع الرئيسي وكوينز جسر 
بوليفارد فوق الشارع الرئيسي. تضمن هذا المشروع أيًضا إنشاء ممرات مساعدة على كل من فان ويك المتجه شمااًل وجنوبًا 

  والشارع الرئيسي وتوفير حارة خروج مخصصة جنوبًا إلى هيل سايد أفنيو.بين غراند سنترال باركواي 
 
شيد مشروع المرحلة الثانية المكتمل جسر طريق فان ويك السريع الجديد الواسع شمااًل، والذي يحمل ثالثة ممرات سفر اآلن  

إضافةً إلى ذلك، تم استبدال منحدر المدخل ذي المسار الواحد الذي يربط بين طريق جاكي     بعد اكتمال المرحلة الثالثة. 
روبنسون باركواي ويونيون تورنبايك بطريق فان ويك السريع المتجه شمااًل بمنحدر جديد مكون من مسربين. تم تثبيت سطح  

نترال باركواي، وتم تثبيت سطح جديد جديد على جسر يونيون تيرنبايك المتجه شرقًا فوق منحدرات موصل غراند س
  وعوارض فوالذية على الجسر حيث تندمج يونيون تيرنبايك مع جاكي روبنسون باركواي.

 
استبدلت المرحلة الثالثة المكتملة جسر فان وياك إكسبرس واي الحالي المتدهور والمكون من مسارين والمتجه جنوبًا فوق  

من ثالثة مسارب، وشيدت مخارج جديدة إلى يونيون تيرنبايك غربًا وجاكي  غراند سنترال باركواي بجسر متواصل 
روبنسون باركواي. تندمج الممرات الثالثة من طريق فان ويك السريع اآلن أيًضا بممرين من غراند سنترال باركواي على  

  مسافة أطول. 
 
يقوم المشروع  المراحل الثالث األولى من البناء. المرحلة الرابعة، جارية، تربط التحسينات التي تم إجراؤها بالفعل خالل 

بتركيب خمسة جسور جديدة واستبدال ستة جسور قائمة وتوسيع ممرات السفر والكتفين؛ تحسين المنحدرات وخارجها لتعزيز  
ت وإدخال  تدفق حركة المرور؛ تغيير تكوينات الممرات من أجل دمج وخروج أكثر أمانًا؛ تحسين مسافة الرؤية تحديث الالفتا

  تحسينات على اإلضاءة والصرف والمناظر الطبيعية.
  

 NYSDOT New York Cityو NYSDOT@ يمكنكم متابعة إدارة نقل والية نيويورك على تويتر:
(@NYSDOT_NYC) | Twitter.  وستجدونNYSDOT   على فيسبوك عبر

 facebook.com/NYSDOT  الرابط
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

file:///C:/Users/melissajohnson/Dropbox%20(Melissa%20Johnson)/Melissa%20Johnson%20Associates/Projects/NYSDOT%20Kew%20Gardens%20Interchange/Travel%20Advisories/Search%20Results
file:///C:/Users/melissajohnson/Dropbox%20(Melissa%20Johnson)/Melissa%20Johnson%20Associates/Projects/NYSDOT%20Kew%20Gardens%20Interchange/Travel%20Advisories/Search%20Results
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a4c27537-fb594c13-a4c08c02-000babd9f8b3-2fa0b869ee9d3f59&q=1&e=c8f7e32b-147f-4e1d-941b-76c1867f3615&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT_NYC
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a4c27537-fb594c13-a4c08c02-000babd9f8b3-2fa0b869ee9d3f59&q=1&e=c8f7e32b-147f-4e1d-941b-76c1867f3615&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT_NYC
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=037d97e9-5ce6aecd-037f6edc-000babd9f8b3-e3099a51799981a0&q=1&e=c8f7e32b-147f-4e1d-941b-76c1867f3615&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2933d2b6-76a8eb8c-29312b83-ac1f6b44fec6-c6d99b869cba3522&q=1&e=82c61762-4725-41ef-8e98-b227472074fd&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES44BEB376DCAFF4EA85258768006E580A00000000000000000000000000000000

