فورا2021/11/1:
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الحاكمة كاثً هوكول

تعلن الحاكمة هوكول عن استكمال  135ملٌون دوالر لمشروع تحسٌن البنٌة التحتٌة فً  I-95فً مماطعة وٌست

ٌركز المشروع على "المٌل األخٌر" فً نٌو إنجالند عبر حدود كونٌتٌكت
تشمل التحسٌنات إعادة بناء الطرق والمنحدرات ،وتركٌب حواجز الضوضاء وترلٌات أخرى لتحسٌن السالمة وتدفك
حركة المرور
أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن الحاكمة كاثً هوكول أعلنت الٌوم عن استكمال مشروع تحسٌن البنٌة التحتٌة بمٌمة
 135ملٌون دوالر أمرٌكً فً لسم من طرٌك نٌو إنغالند السرٌع  )Thruway (I-95فً مماطعة وٌستشستر المعروف
باسم "المٌل األخٌر" .بدأ العمل فً عام .2018
خالل العمود العدٌدة الماضٌة ،تم إعادة بناء  14مٌالً من  I-95فً برونكس ،وبٌلهام ،ونٌو روشٌل ،ومامارونٌن،
وهارٌسون ،وراي .ركز هذا المشروع على امتداد المٌل األخٌر من مخرج ( 22بورت تشٌستر  -راي  -مٌدالند أفٌنٌو) إلى
خط والٌة كونٌتٌكت ،والذي ٌخدم أكثر من  140ألف سائك كل ٌوم.
لالت الحاكمة هوكول" :من خالل االستثمارات فً المشارٌع الهامة مثل المٌل األخٌر لـ  ،I-95نحن ال نساعد فمط فً تعزٌز
التصاد نٌوٌورن ،ولكننا نعزز دورنا كمائد وطنً فً البنٌة التحتٌة للنمل" .".تعد تحسٌنات الممر هذه ضرورٌة لضمان نظام
طرق سرٌع آمن وموثوق لكل من المسافرٌن والزوار إلى نٌوٌورن".
لال ماثٌو جٌه درٌسكول ،المدٌر التنفٌذي لهٌئة الطرق" :أن "االنتهاء من مشروع "المٌل األخٌر" فً ٌ I-95وضح التزام
هٌئة الطرق باالستثمار فً البنٌة التحتٌة وتحدٌث نظام النمل لدٌنا" .هذا االمتداد لـ  I-95هو واحد من أكثر االمتدادات
ازدحا ًما فً الطرق السرٌعة ولد طال انتظاره لهذه الترلٌات المطلوبة للخط الرئٌسً ونظام التبادل والممرات العلوٌة
المحلٌة ".مع اكتمال هذا المشروعٌ ،مكن لسائمً السٌارات اآلن االستمتاع بتجربة سفر محسنة فً هذه المنطمة".
أكملت شركة اٌكو انتربراٌز من ٌونكرز ،نٌوٌورن عمد أفضل لٌمة للتصمٌم  -للعطاء  -للبناء.
ٌشمل المشروع:
إعادة بناء I-95
تم إعادة بناء الخط الرئٌسً ( I-95عالمة  14.1إلى  )15.0فً كال االتجاهٌن جنبًا إلى جنب مع ترلٌات السالمة مثل
أكتاف أوسع وعالمات الرصٌف المحدثة وإنشاء حزام نالل وحواجز.
ترلٌات المنحدر
تحتوي المنطمة على نظام تبادل من ستة منحدرات مع طرٌك كروس وٌستشستر السرٌع( )I-287و مٌالند أفٌنٌو فً مدٌنة
راي و لرٌة بورت تشٌستر.

تمت ترلٌة العدٌد من المنحدرات وإعادة تكوٌنها لتحسٌن تدفك حركة المرور:
ً
 تم استبدال وإعادة ترتٌب جسر  I-287المتجه شرلًا إلى جسر  I-95المتجه شماال.
ً
شماال.
 تمت إعادة تنظٌم المنحدر من شارع مٌدالند لربط مباشرة بـ  I-95المتجه
 تم توسٌع  I-95جنوبًا لتوفٌر منحدر خروج ذي مسارٌن إلى  I-287باتجاه الغرب.
ً
شماال  /تماطع شارع مٌدالند.
 تم إجراء تحسٌنات على I-95
استبدال الجسر وإعادة التأهٌل
كما تضمن المشروع العمل على عدة جسور:
 تم استبدال جسر شارع  Grace Churchفوق ( I-95المٌل  )14.46و تم فتحه فً سبتمبر 2020
 تم إعادة تأهٌل جسر طرٌك بوسطن بوست (معلم  )13.71وجسر طرٌك بورتشاس (معلم  )13.48وجسر بالٌند
برون كولفٌرت (معلم  )13.34وجسر نهر بٌرام (معلم .)14.93
لال السٌناتور شٌلً ب .ماٌر" :لمد تم التخطٌط بشكل ال ٌصدق لضمان أن البناء على هذا االمتداد الحرج والحجم الكبٌر من
الطرق عالج مخاوف السالمة والحً .أحًٌ هٌئة  Thruwayللعمل مع الجٌران والمسؤولٌن البلدٌٌن لجعل هذا المشروع
ألل اضطرابًا لدر اإلمكان ،وأنا واثك من أنهم سٌستمرون فً إشران المجتمع فً المضً لد ًما .تهانٌنا على إكمال "المٌل
األخٌر"".
لال عضو الجمعٌة ستٌف أوتٌس" :تهانٌنا لهٌئة الطرق والمماولٌن والعاملٌن الذٌن وصلوا إلى مرحلة رئٌسٌة نحو استكمال
مشروع المٌل األخٌرٌ .عتبر هذا المشروع من أكبر مشارٌع إعادة اإلعمار فً تارٌخ الهٌئة .تم التخطٌط له على مدى عمود
وكان ضرورًٌا لمعالجة مخاوف السالمة والحً .تضمن مشروع بهذا الحجم تعطٌل المجتمعات واألحٌاء وسائمً السٌارات،
ولكن من المنظور المحلً ،أجرت هٌئة الطرق تعدٌالت فً التصمٌم وفً جدول البناء لمعالجة المشكالت التً أثٌرت على
طول الطرٌك وتواصل العمل معنا بشأن المشكالت التً تنشأ .إننً ألدر تجاوب السلطة فً العمل مع الجٌران والمسؤولٌن
البلدٌٌن الذي رأٌته بنفسً هنا وعبر الوالٌة".
صا سافر على طول طرٌك نٌو إنجالند السرٌع معظم
لال جورج التٌمر ،المدٌر التنفٌذي لمماطعة وٌستشستر" :بصفتً شخ ً
أخٌرا نمترب من خط النهاٌة ونكمل "المٌل األخٌر" فً هذا المشروع الذي طال انتظاره .بعد أن
حٌاتًٌ ،سعدنً أن أرى أننا
ً
مثلت هذه المنطمة بالذات منذ ما لبل بدء المشروع منذ ما ٌمرب من  20عا ًما ،شاهدت جمٌع الصعوبات المرتبطة به
باإلضافة إلى الحلول التً تلت ذلن .تضمن مشروع البنٌة التحتٌة هذا الذي تبلغ تكلفته  135ملٌون دوالر ،بما فً ذلن
امتداد مٌل واحد من بورت تشٌستر و راي إلى حدود كونٌتٌكت ،ترلٌات السالمة الضرورٌة مثل إضافة أكتاف أوسع
وعالمات الرصٌف المحدثة وتركٌب حزام أمان وحواجز .أود أن أشكر شركائنا فً هٌئة الطرق فً والٌة نٌوٌورن لعملهم
على العدٌد من التحدٌثات المتعلمة بهذا المشروع ،بما فً ذلن جسر شارع جرٌس تشٌرش وجسر بوسطن بوست رود ،وكلها
أثرت على ركاب مماطعة وٌستشستر بطرٌمة إٌجابٌة للغاٌة".
لال ستٌوارت إل رابٌن ،مدٌر لرٌة بورت تشٌسترٌ" :سر لرٌة بورت تشٌستر أن ترى بناء " المٌل األخٌر "لد انتهى
بنجاح .الفوائد التً تعود على سكاننا وجٌراننا ،باإلضافة إلى سائمً السٌارات الذٌن ٌزورون لرٌة بورت تشٌستر إلجراء
التجارة مع العدٌد من المطاعم وموالع البٌع بالتجزئة ،سٌتمكنون اآلن من السفر من وإلى لرٌتنا بطرٌمة أكثر أمانًا بفضل
جمٌع الترلٌات والتحسٌنات التً تم إجراؤها على مدار المشروع".
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