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  جولة فً الجادة الثانٌة لمترو األنفاق MTA الحاكم هوكول والمسؤولون المنتخبون ولٌادة 
 

 المستوى التارٌخً لفرص المنح الفٌدرالٌة للتوسع العابر الذي تم توفٌره فً مشروع لانون البنٌة التحتٌة الذي ولعه 
 الرئٌس باٌدن 

 
  125 من امتداد مترو األنفاق إلى الشارع 2 للمرحلة MTA تم إرسال طلب المنحة بواسطة 

 
 125 والشارع 116 والشارع 106 ستشمل التوسعة ثالث محطات مترو أنفاق جدٌدة، فً الشارع 

 
 انضمت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم إلى المسؤولٌن المنتخبٌن والمادة من هٌئة النمل الحضرٌة للمٌام بجولة فً مولع توسعة 

ٌوفر لانون االستثمار فً البنٌة التحتٌة .  فً إٌست هارلم125مترو الشارع الثانً التً ستمتد خط سكند أفنٌو إلى الشارع 
 ملٌار دوالر من فرص المنح الجدٌدة لتوسٌع النمل، وهو مستوى تارٌخً من 23والوظائف الذي ولع علٌه الرئٌس جو باٌدن 

 طلب منحة إلى MTAلدمت .  من مترو الشارع الثان2ًالتموٌل ٌضاعف ممدار المنح المتاحة للمشارٌع الكبرى مثل المرحلة 
 106وزارة النمل األمرٌكٌة للمرحلة الثانٌة من التوسعة التً ستشمل بناء ثالث محطات مترو أنفاق جدٌدة ، فً الشارع 

 . فً إٌست هارلم125 والشارع 116والشارع 
 

ٌحلم سكان نٌوٌورن بأحالم كبٌرة وٌعملون بشكل كبٌر، وتفتح خطة المرحلة الثانٌة من توسعة مترو  " لالت الحاكمة هوكول
ًا  ". األنفاق الشارع الثانً إمكاناتنا المذهلة لمنح المجتمعات البنٌة التحتٌة للنمل والمساواة التً ستحتاا إلٌيا للتنافس التتادٌا

أود أن أشكر زعٌم األغلبٌة فً مجلس الشٌوخ شومر والسناتور جٌلٌبراند وعضو الكونجرس إسباٌالت ووفدنا فً الكونغرس "
 ." على عمليم الدؤوب لتأمٌن الموارد التً ٌمكن أن تساعدنا فً تسلٌم مشروع شرق هارلم الذي وعد به منذ عمود

 
 بالمائة من سكان إٌست هارلم وسائل النمل العام للوتول إلى العمل، وهً نسبة أعلى بكثٌر من 70 ٌستخدم ما ٌمرب من 

سٌساعد توسع مترو الشارع الثانً فً تعزٌز هدف إدارة باٌدن ووالٌة .  بالمائة55المتوسط على مستوى المدٌنة البالغ 
نٌوٌورن لتحمٌك المساواة فً النمل وسٌحسن وتول المجتمع المحلً إلى الوظائف والرعاٌة التحٌة والخدمات األخرى، مع 

 . تملٌل االزدحام فً شارع لٌكسٌنغتون وتحسٌن جودة اليواء
 

لمد تم الحدٌث عن توسٌع مترو الشارع الثانً منذ عمود، وبفضل " باإلنابة والرئٌس التنفٌذي جانو لٌبر، MTA لال رئٌس 
ا التولف عن الحدٌث والبدء فً العمل إن .  ملٌارات الدوالرات المادمة إلى نٌوٌورن فً حزمة البنٌة التحتٌة، ٌمكننا أخٌرًا

MTA ا فً هذا المشروع الذي سٌفٌد بشكل كبٌر إٌست هارلم، وهو مجتمع ٌفتمر إلى الخدمات وٌعتمد  مستعدة للمضً لدمًا
كما أنه سٌخفف االزدحام على خط لٌكسٌنغتون أفٌنٌو، الذي . بشكل كبٌر على النمل الجماعً للوتول إلى العمل والمدرسة

 ."ٌخدم عددًاا أكبر من الركاب ٌومًٌاا من أنظمة السكن الحدٌدٌة فً بوسطن وشٌكاغو وسان فرانسٌسكو مجتمعة
 

 وكانت أكبر توسعة لمترو األنفاق فً مدٌنة 96 إلى الشارع 63 من الشارع Q من المشروع امتدت خط  1 المرحلة 
 منذ اكتماله، 86 وشارع 72 بمحطات إضافٌة فً شارع 2017 ٌناٌر 1افتتحت الخدمة فً .  عاما50نٌوٌورن النظام منذ 

تم .  مسافر فً ٌوم ما لبل الجائحة200,000 ملٌون مسافر ونمل أكثر من 130ولد نمل مترو أنفاق الجادة الثانٌة أكثر من 
 على طول الجادة 120 إلى شارع 110 من شارع 1970بناء جزء النفك الذي سٌتم استخدامه للمرحلة الثانٌة فً السبعٌنٌات 

 . الثانٌة
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 حمائك سرٌعة ٌجب معرفتها

  مٌل تمرٌبًاا1,5، على بعد 125 شماالًا إلى شارع 96 ستمتد هذه المرحلة من المشروع خدمة المطارات من شارع  . 
  ًسترٌت فً بارن أفٌنٌو125 سترٌت فً سكند أفٌنو و 116 سترٌت و 106 ستكون هنان محطات جدٌدة ف . 
  125عند الشارع  (4/5/6) وتالت نمل مباشرة للركاب إلى خط مترو أنفاق لٌكسنغتون أفنٌو 2 ستوفر المرحلة 

 .125ومدخل فً بارن أفنٌو للسماح بالنمل المرٌح إلى محطة مترو نورث فً الشارع 
 وسٌشمل ذلن .  ستحتوي كل محطة على مباٍن ثانوٌة فوق األرض تحتوي على معدات مٌكانٌكٌة وكيربائٌة للتيوٌة

 .مساحة للبٌع بالتجزئة فً الطابك األرضً

  راكب إضافً ٌومًٌاا100,000 سٌخدم التوسع . 
  سٌوفر ثالث محطات ADA رفع مستوى راحة العمالء وراحتيم-  جدٌدة ٌمكن الوتول إلٌيا . 
  ولطارات مترو نورث 4/5/6مع وتالت إلى -  سترٌت 125 زٌادة اتتال النمل العام متعدد الوسائط فً محطة 

 إلى مطار الغواردٌا، مما ٌسمح بالنمل المرٌح إلى خطوط مترو األنفاق والسكن M60 Selectوخدمة حافالت 
 . الحدٌدٌة للركاب األخرى، مما ٌسيل عملٌة النمل، وسٌلة نمل أسرع عبر المدٌنة والمنطمة

  

إن لانون االستثمار والوظائف فً البنٌة التحتٌة سٌعٌد تنشٌط البنٌة التحتٌة لوسائل  " لال عضو الكونغرس أدرٌانو إسبٌالت،
النمل المتيالكة فً بالدنا؛ وسٌكون له تأثٌر هائل على المشارٌع فً جمٌع أنحاء مدٌنة نٌوٌورن والوالٌة، بما فً ذلن منطمة 

إن أحد تلن المشارٌع التً طال انتظارها هو  (NY-13)لال عضو الكونجرس أدرٌانو إسباٌالت . الكونغرس التً أعٌش فٌيا
ٌسعدنً أن . "(FTA)تمدٌد المرحلة الثانٌة لمترو األنفاق الشارع الثانً، والذي ٌنتظر حالًٌاا موافمة إدارة النمل الفٌدرالٌة 

 خالل جولة الٌوم فً مشروع النمل الرئٌسً هذا والذي سٌكون له تأثٌر تحوٌلً على MTAتنضم إلٌنا الحاكمة هوكول و 
وأشاد بجيودنا الجماعٌة لجعل العبور أكثر أمانًاا و ٌمكن الوتول - ناخبً والممٌمٌن فً جمٌع أنحاء مدٌنة نٌوٌورن والوالٌة 

 ."إلٌيا بشكل أكبر فً جمٌع أنحاء منطمتنا
  

أنا سعٌد للغاٌة لالنضمام إلى الحاكمة هوكول والمادة من جمٌع أنحاء المدٌنة فً جولة  "لال عضو الكونغرس جٌرولد نادلر،
لن ٌكون هذا المشروع والعدٌد من المشارٌع األخرى ممكنًاا بدون التموٌل المختص . فً بناء نفك الجادة الثانٌة لمترو األنفاق

من لبل لانون االستثمار والوظائف فً البنٌة التحتٌة، والذي مررته جنبًاا إلى جنب مع زمالئً الدٌممراطٌٌن فً مجلس 
 ملٌارات دوالر لمشارٌع البنٌة التحتٌة الحٌوٌة لتوسٌع شبكة النمل الجماعً لدٌنا، 10ٌوفر هذا التشرٌع أكثر من . النواب

عند اكتمال توسعة الشارع . وتحسٌن خٌارات النمل، بما فً ذلن ممرات الحافالت والدراجات، واالستثمار فً مجتمعاتنا
 ."الثانً، ستساعد اآلالف من العائالت العاملة التً تفتمر إلى خدمات النمل على التنمل بأمان وفعالٌة

  
 سكان نٌوٌورن من الشوارع 2ستخدم المرحلة الثانٌة من شارع الشارع الثانً "لالت عضوة الكونجرس كارولٌن مالونً، 

. سٌخلك فرص عمل وٌولد النمو االلتتادي. ، وتربط شرق هارلم بوسط المدٌنة، ومانياتن السفلى، وبروكلٌن125 إلى 96
ا بمٌادة الجيود لبناء المرحلة األولى، وأتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول، وٌانو لٌبر، وعضو الكونغرس أدرٌانو  كنت فخورًا

 ."إسباٌالت لرؤٌة المرحلة الثانٌة لد اكتملت
  

إن التوسع الذي طال انتظاره لمترو األنفاق الشارع الثانً سٌحسن بشكل كبٌر نوعٌة الحٌاة  "لال السناتور خوسٌه سٌرانو،
مع عودة سكان نٌوٌورن إلى مترو . آلالف سكان نٌوٌورن الذٌن ٌعٌشون أو ٌعملون أو ٌذهبون إلى المدرسة فً شرق هارلم

 الراحة التً تشتد الحاجة إلٌيا من المطارات المكتظة ونمص الوتول إلى خط شارع 2األنفاق، ٌمكن أن تجلب المرحلة 
ا على االستفادة من التموٌل الفٌدرالً الجدٌد، وأشكر الحاكمة هوكول . لٌكسٌنغتون ٌسعدنً أن هذا المشروع سٌكون لادرًا

 ."وعضو الكونغرس إسباٌالت على التزاميما بالمساواة فً النمل فً مدٌنة نٌوٌورن
  

ا فً هارلم "لال السناتور إلكت كوردٌل كلٌر، سٌؤدي ذلن إلى . أنا سعٌد ألن هذا المشروع الذي طال انتظاره ٌتم تنفٌذه أخٌرًا
ا هذا . توفٌر فرص التتادٌة للحً وسٌربط سكان هارلم بغرب تشٌستر وبمٌة المدٌنة ا للحاكمة هوكول على تحمٌمه أخٌرًا شكرًا

 ."الوعد المدٌم وتحسٌن حٌاة أفراد مجتمع هارلم إلى حد كبٌر
  



هذه . ٌسعدنً أن أرى األموال الفٌدرالٌة تُستخدم بشكل جٌد فً مجتمعً المحلً فً هارلم" لال عضو الجمعٌة آل تاٌلور، 
أنا ممتن للحاكمة هوكول .  أسيل وأسرع وأكثر متعة71التوسعة التً تشتد الحاجة إلٌيا ستجعل حٌاة ناخبً فً الدائرة 

 ."لضمان استمرار المرحلة الثانٌة من هذا المشروع وأنا أتطلع إلى رؤٌة اكتماليا
  

ا 50هذه هً أكبر توسع فً مدٌنة نٌوٌورن لنظام مترو األنفاق منذ أكثر من  " لال عضو الجمعٌة روب رودرٌغٌز،  عامًا
ختتت الوالٌة للمرحلة الثانٌة من . وسٌوسع الخدمة فً الشارع الثانً فً الجانب العلوي الشرلً إلى إٌست هارلم

 من مشروع الشارع الثانً لتوسٌع الخدمات 2 ملٌار دوالر للمرحلة 1.035، مبلغ E 96 و E 125المشروع، بٌن شارعً 
ٌعد خط لٌكسنغتون . فً إٌست هارلم، بيدف إنشاء العدالة فً النمل، حٌث ٌعتمد مجتمعنا على وتول سرٌع لحٌاتيم الٌومٌة

ا فً البالد سٌسمح هذا التوسٌع لخط الشارع الثانً بالنمل . أفنٌو فً النمل العام فً نٌوٌورن أحد أكثر خطوط النمل ازدحامًا
. مما ٌسيل النمل األسرع واألكثر سالسة عبر المدٌنة والمنطمة- المرٌح إلى خطوط مترو األنفاق والسكن الحدٌدٌة األخرى 

 راكب 300,000ستعمل المحطات الثالث الجدٌدة إلى جانب المرحلة األولى من المشروع على زٌادة عدد الركاب بممدار 
ستسمح هذه المحطات الجدٌدة لسكان إٌست هارلم وزوارها برحلة بممعد واحد إلى وسط المدٌنة واالتتال باألجزاء . ٌومًٌاا

 ."األخرى من المدٌنة
  

ٌمكن المول إن المرحلة الثانٌة من مترو أنفاق الجادة الثانٌة هً أهم مشروع  "بروٌر،.  لال رئٌس مانهاتن بورو ، جٌل أ
لن ٌمتتر األمر على توفٌر أولات عبور أسرع فً مجتمع إٌست هارلم وتملٌل . للبنٌة التحتٌة فً منطمة مانياتن حالًٌاا

ا مئات الوظائف المباشرة وغٌر المباشرة، والتً ٌجب أن تذهب فً  االزدحام على خط لٌكسنغتون أفنٌو، ولكنه سٌوفر أٌضًا
تيانٌنا لزمالئنا فً الوالٌة، بمن فٌيم الحاكم هوشول ، على مناترتيم الحماسة ليذا . الممام األول إلى نفس مجتمع إٌسن هارلم

 (."BIF)المشروع ولزمالئنا الفٌدرالٌٌن لدعم التموٌل، ال سٌما من خالل مشروع لانون البنٌة التحتٌة للحزبٌن 
  

سٌؤدي التموٌل المختص . ٌسعدنً سماع بدء المرحلة الثانٌة من مترو أنفاق الجادة الثانٌة "لالت عضو المجلس دٌانا أٌاال،
ا إلى زٌادة إمكانٌة الوتول ونظام نمل أكثر كفاءة سٌمكن هذا . من مشروع لانون البنٌة التحتٌة الذي تمت الموافمة علٌه مؤخرًا

التوسع آالف اليٌئات المكونة من التنمل فً الولت المناسب من مكاتبيم وإلٌيا؛ تعزٌز السفر المدرسً لألطفال؛ وتكثٌف 
أود أن أشكر السناتور شومر وعضو الكونغرس إسبٌالت والحاكمة هوكول . الزٌارات السٌاحٌة لمجتمعنا الحبٌب إٌست هارلم

 ."على جيودهم الدؤوبة ودعوتيم لتحمٌك ذلن

  
 ### 
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