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 الحاكمة هوكول تصدر تمرٌر الجدوى للطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء 
 

 الحاكمة فً توجٌهات  تشمل الخطوات التالٌة التوعٌة المجتمعٌة عبر بروكلٌن و كوٌنز وعملٌة المراجعة البٌئٌة حسب 
  والٌة الوالٌة 2022خطاب حالة الوالٌة 

 
 هنا اطلع على دراسة الجدوى الكاملة

 
  خط مترو أنفاق وطرٌك لونغ آٌالند للسكن الحدٌدٌة 17 راكب ٌومًٌا وٌتصل بما ٌصل إلى 80,000 سٌخدم المشروع 

 
  دلٌمة40من المتولع أن ٌستغرق ولت السفر من البداٌة إلى النهاٌة ألل من 

 
كشفت الحاكمة كاثً هوكول ورئٌس هٌئة النمل الحضرٌة باإلنابة والمدٌر التنفٌذي جانو لٌبر الٌوم عن نتائج دراسة استمرت 
لمدة عام لتمٌٌم جدوى الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء، مشروع النمل التحوٌلً الذي سٌربط المجتمعات فً بروكلٌن وكوٌنز بما 

 .  خط مترو أنفاق وسكة حدٌد لونغ آٌالند، وٌملل بشكل كبٌر من أولات السفر داخل المنطمتٌن وبٌنهما17ٌصل إلى 
  

البنٌة التحتٌة هً ما ٌهم عندما ٌتعلك األمر باالتصال، وباستخدام الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء ٌمكننا  "لالت الحاكمة هوكول،
سوف ٌربط الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء بٌن بروكلٌن ". "ربط األشخاص بأسرهم وأصدلائهم وتحسٌن نوعٌة حٌاتهم أًٌضا

مع . وكوٌنز، فهو ال ٌوفر ولت التنمل فحسب ولكنه أًٌضا ٌجعل من السهل االتصال بخطوط مترو األنفاق عبر الطرٌك
االنتهاء من دراسة الجدوى، ٌمكننا المضً لدًما إلى المرحلة التالٌة من هذا المشروع وتمرٌبنا خطوة واحدة من جعل الطرٌك 

 ."السرٌع بٌن األحٌاء حمٌمة والعة لسكان نٌوٌورن

  
 دراسة الجدوى إلى أنه من الممكن فعلًٌا استٌعاب حركة الركاب جنبًا إلى جنب مع حركة سكة حدٌد الشحن  نتائج تشٌر

الحالٌة، وأن هنان طلبًا كبًٌرا، وأن حافالت النمل السرٌع، والسكن الحدٌدٌة الخفٌفة، والسكن الحدٌدٌة الثمٌلة التملٌدٌة كلها 
 .خٌارات فٌما ٌتعلك بأسالٌب النمل الممكنة

  
هً إجراء  (MTA)، فإن الخطوة التالٌة لهٌئة النمل الحضرٌة 2022فً خطاب الحاكمة هوكول حالة الوالٌة  أعلنوكما

عملٌات المراجعة البٌئٌة، والتً ستشمل أًٌضا المشاركة العامة لجمع المدخالت من المجتمعات والمسؤولٌن المنتخبٌن 
 .وأصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن اآلخرٌن لتعزٌز عملٌة تحدٌد أنسب طرٌمة للنمل

 
سٌستخدم الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء أولوٌة المرور الحالٌة لفرع باي رٌدج، وهو خط سكة حدٌد للشحن الذي ٌمر عبر 

بروكلٌن وكوٌنز، وٌربط بٌن األحٌاء المتنوعة عرلًٌا واجتماعًٌا والتصادًٌا مثل باي رٌدج و صن سٌت بارن و بورو بارن 
وكٌنسنغتون، ومٌدوود، وفالتبوش، وفالتالندز، ونٌو لوتس، وبراونزفٌل، وشرق نٌوٌورن، وبوشوٌن، ورٌدجوود، ومٌدل 

سٌشمل المشروع العدٌد من التوصٌالت الجدٌدة فً األحٌاء التً تفتمر . فٌلٌدج، وماسبث، وإلمهورست وجاكسون هاٌتس
 . حالًٌا إلى طرق فعالة تربطها مع بعضها البعض، وفً بعض الحاالت، بمانهاتن

  
 نصفهم وسٌكون ملونة، بشرة ذات مجتمعات من خدمتهم ٌتم أشخاص عشرة كل من سبعة إلى ٌصل ما سٌكون للدراسة، وفمًا

  .الفٌدرالً الفمر خط من ألل أو %150 نسبته ما تتماضى أسر فً تمرٌبًا ثلثهم وسٌعٌش سٌارات، تملن ال أسر من تمرٌبًا
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نظام  (MTA)ٌستحك ركاب هٌئة النمل الحضري "والمدٌر التنفٌذي جانو لٌبر،  (MTA) لال رئٌس هٌئة النمل الحضري 

نمل موثوق به وواسع النطاق ٌعزز المساواة، وتثبت هذه الدراسة أن الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء سٌوفر وصوالً أفضل إلى 
أود أن أشكر الحاكمة .  من سكان نٌوٌورن فً كوٌنز وبروكلٌن80,000الوظائف والتعلٌم و الفرص االلتصادٌة لحوالً 

 ."هوكول على لٌادتها لهذا المشروع المثٌر وأتطلع إلى العمل مع المجتمعات المحلٌة لبدء العمل
 

 خط مترو أنفاق وهً 17 ٌمكن أن ٌوفر المشروع اتصاالت محتملة لما ٌصل إلى 
(2,3,5,7,A,B,C,D,E,F,J,L,M,N,Q,R,Z) خدمة إلى األولٌة الدراسات تشٌر بٌنما وكوٌنز بروكلٌن مناطك وٌخدم 

 بٌن السفر أولات تملٌل ٌمكن .ملٌون 2.5 ٌمارب سنوي ركاب عدد مع األسبوع أٌام فً ٌومًٌا راكب 80,000 إلى ٌصل ما
  .السفر مسافة على اعتماًدا اتجاه، لكل دلٌمة 30 إلى ٌصل بما وكوٌنز بروكلٌن

 
 دلائك 10ستعمل الخدمة الممترحة بسرعة تصل إلى خمس دلائك خالل فترات الذروة، مع مسارات خارج الذروة تصل إلى 

 مٌالً كجزء من الدراسات 14سٌتم تحدٌد عدد ومولع المحطات على طول الممر البالغ طوله . فً أولات أخرى من الٌوم
إضافةً إلى ذلن، ٌعتمد مخططو النمل أن الخدمة الجدٌدة ستعمل بالتنسٌك مع مشروع . البٌئٌة والتخطٌطٌة والهندسٌة المادمة

نفك كروس هاربور للسكن الحدٌدٌة، وهذا هو السبب فً أن الحاكمة هوكول وجهت هٌئة المٌناء إلكمال المراجعة البٌئٌة 
ٌمكن أن ٌكون لزٌادة خدمة السكن الحدٌدٌة وتملٌل حركة الشاحنات تأثٌر . لنفك الشحن كما ذكرت فً خطابها حالة الوالٌة

 .كبٌر على المنطمة
 

 أن المتولع ومن التنفٌذ؛ ولت فً (MTA) الحضري النمل هٌئة إدارة مجلس عاتك على األسعار تحدٌد مسؤولٌة ستكون
 .االعتٌادٌة األنفاق مترو أسعار مثل تكون
 

 ٌمكن أن ٌتخذ الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء العدٌد من األشكال المختلفة اعتماًدا على عوامل مثل وضع التشغٌل وتردد 
سٌتم تحدٌد التكلفة اإلجمالٌة للمشروع كجزء من المراجعة . الخدمة وموالع المحطات والعاللة مع مسارات الشحن الحالٌة

 .البٌئٌة المادمة وعملٌة التصمٌم
  

إن الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء سٌكون بمثابة تغٌٌر لمواعد اللعبة للعدٌد من سكان " لالت السناتور كرٌستٌن غٌلٌبراند،
هذا المشروع لدٌه المدرة على تملٌل أولات السفر . بروكلٌن وكوٌنز الذٌن ٌفتمرون إلى الوصول الكافً إلى وسائل النمل العام

إن هٌئة النمل الحضري .  من سكان نٌوٌورن كل ٌوم إضافةً إلى تملٌل االزدحام المروري والتلوث80,000لما ٌصل إلى 
(MTA)  هً المحرن الذي ٌحرن مدٌنة نٌوٌورن وسأواصل الكفاح للتأكد من حصولها على األموال الفٌدرالٌة التً تحتاجها

 ."لتوفٌر وسٌلة نمل موثولة وآمنة وفعالة لكل سكان نٌوٌورن

  

إن الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء هو مشروع مهم لدٌه المدرة على توسٌع نطاق الوصول إلى " لال النائب جٌري نادلر، 
ومن الممكن وٌجب أن ٌتزامن هذا المشروع مع مشروع نفك نمل سكة حدٌد كروس . األحٌاء المحرومة فً بروكلٌن وكوٌنز

هاربور الذي سٌربط فً النهاٌة منطمة نٌوٌورن الحضرٌة بشبكة السكن الحدٌدٌة الوطنٌة للشحن عن طرٌك إزالة الشاحنات 
ستعمل هذه المشارٌع معًا على تحسٌن المساواة فً . من شوارعنا وتحوٌلها إلى شبكة السكن الحدٌدٌة غٌر المستغلة بالكامل

ٌسعدنً أن هذه المشارٌع ستكون لادرة على االستفادة من التموٌل الفٌدرالً الجدٌد من لانون . النمل وتملٌل انبعاثات الكربون
إننً أتطلع إلى . البنٌة التحتٌة للحزبٌن، وأود أن أشكر حاكمتنا، كاثً هوكول، التً أصبحت داعًما لوًٌا لكال المشروعٌن

 ."العمل معها حٌن تمضً هذه المشارٌع لدًما لتحسٌن خٌارات النمل لجمٌع سكان نٌوٌورن
  

إن الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء هو التراح إبداعً وخطوة حاسمة نحو هدفنا  "لال عمدة مدٌنة نٌوٌورن، إرٌن آدامز،
المشترن المتمثل فً توفٌر اتصال أكبر لسكان نٌوٌورن الذٌن ٌعانون من مشاكل فً النمل باإلضافة إلى التنمٌة االلتصادٌة 

من خالل البناء الفعال على البنٌة التحتٌة الحالٌة، ٌمكننا توفٌر خٌارات التنمل لمئات اآلالف من الركاب . المطلوبة بشدة
أحًٌ الحاكمة هوكول وأنا متحمس للعمل معًا فً هذه . المحتملٌن من مٌدل فٌلٌج و مٌدود ومن إلى براونزفٌل وباشوٌن

 ."المبادرة للمضً لدًما ببروكلٌن وكوٌنز

  



أرٌد أن أشكر الحاكمة هوكول على إحٌاء هذه الفكرة، التً لدٌها المدرة على  "لال رئٌس منطمة بروكلٌن، أنطونٌو رٌنوسو،
أنا متحمس . توفٌر اتصاالت ضرورٌة للغاٌة لصحاري النمل فً منطمتنا وٌمكن أن تساعد فً تملٌل االعتماد على السٌارات

. بشكل خاص بشأن لدرتها على ربط السكان بفرص تعلٌمٌة ووظٌفٌة جدٌدة ربما لم ٌكن من الممكن الوصول إلٌها من لبل
 ."إننً أتطلع إلى العمل مع الحاكمة وفرٌمها لضمان أن ٌكون التنفٌذ عادالً وٌشتمل على المجتمعات فً عملٌة التخطٌط

 
تعتمد حٌوٌة أي مجتمع حضري، خاصة تلن الكبٌرة والمتنوعة مثل  "لال رئٌس منطمة كوٌنز بورو دونوفان رٌتشاردز،

ولكن بالنسبة للعدٌد من العائالت فً كل من األحٌاء . كوٌنز وبروكلٌن، بشكل كبٌر على موثولٌة نظام النمل العام
والمجتمعات التً ٌعتبرونها موطناً لهم، فإن عدم المدرة على السفر بٌن كوٌنز وبروكلٌن بطرٌمة سرٌعة وفعالة كان محدداً 

أحًٌ الحاكمة هوكول لتركٌزها الحازم على الربط بٌن بروكلٌن وكوٌنز وأتطلع . ضاراً وغٌر ضروري لرفاههم االلتصادي
إلى شراكتها حٌث نربط اآلالف من أسر كوٌنز وبروكلٌن بفرص عمل جدٌدة فً كل منطمة، مع تملٌل أولات التنمل بشكل 

 ".كبٌر فً هذه العملٌة
  

إننً ألدر رؤٌة الحاكمة هوكول وعزمها على تحسٌن نظام النمل العام هنا فً كوٌنز،  "أدابو،. لال السناتور جوزٌف ب
إن الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء هو مسعى جريء وأنا أتطلع إلى . والذي ٌمكن أن ٌستفٌد منه اآلالف من سكان نٌوٌورن

رؤٌة نتائج عملٌة المراجعة البٌئٌة، إضافةً إلى العمل مع إدارة الحاكمة على تحدٌد المشاكل التً لد ٌواجهها سكاننا الذٌن 
 ."سٌعٌشون بالمرب من هذا الطرٌك المستمبلً والتعامل معها

  
إن الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء سٌغٌر لواعد اللعبة فً جنوب بروكلٌن، وجمٌع مجتمعات " لال السناتور أندرو جوناردٌس، 

لدٌه المدرة على فتح الفرص االلتصادٌة والثمافٌة على . بروكلٌن وكوٌنز التً كانت تفتمر تارٌخًٌا إلى وسٌلة نمل موثوق بها
. طول الطرٌك من باي رٌدج إلى جاكسون هاٌتس، وسٌكون له تأثٌر عمٌك على حٌاة مئات اآلالف من سكان مدٌنة نٌوٌورن
إن ضمان لدرة سكان نٌوٌورن على دعم الشركات المحلٌة، وتنمٌة حٌاتهم المهنٌة، واالستثمار فً مجتمعاتهم سٌكون أمًرا 

لجعل ذلن  (MTA)أساسًٌا لتعافً مدٌنتنا، وأنا حرٌص على مواصلة العمل مع الحاكمة هوكول وهٌئة النمل الحضري 
 ."حمٌمة

  
لفترة طوٌلة، كانت مجتمعات الطبمة العاملة لدٌنا فً بروكلٌن وكوٌنز محرومة من الخدمات وتم  "لال السناتور كٌفن باركر،

إن توسعة الطرٌك السرٌع بٌن . تجاهلها من خالل خرٌطة مترو أنفاق لدٌمة تم إنشاؤها فً عصر مختلف لمدٌنة مختلفة
األحٌاء التً الترحتها الحاكمة لنظام مترو األنفاق الحالً هو تفكٌر للمستمبل، ونوع من االستثمار الجريء الالزم لجعل الحلم 

 ."األمرٌكً أكثر لابلٌة للتحمٌك وجعل مدٌنة نٌوٌورن أكثر إنصافًا

  
هنان حاجة إلى الطرٌك . إننً أثنً على الحاكمة هوكول على هذه المبادرة الجرٌئة"لالت السٌناتور روكسان بٌرسود، 

سٌملل من أولات السفر وٌسمح بمزٌد من . السرٌع بٌن األحٌاء بشكل خاص للمجتمعات التً تعانً من مشاكل فً النمل
 ."وإننً أتطلع إلى استكماله والمزٌد من خٌارات النمل العام. المرونة فً خطط السفر

  

سٌغٌر الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء الطرٌمة التً تنتمل بها مجتمعاتنا بشكل إٌجابً فً "،  لالت السناتور جولٌا ساالزار 
إن خطة الحاكمة هً استجابة لبعض االحتٌاجات والمخاوف الجادة لسكان . بروكلٌن وكوٌنز والتفاعل مع بمٌة المدٌنة

 ."إننً أتطلع إلى رؤٌة الخطة تتمدم وتصبح حمٌمة والعة فً أحٌائنا. نٌوٌورن الذٌن ٌعتمدون على النمل العام كل ٌوم
  

ٌوفر الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء فرصة فرٌدة لزٌادة النمل الجماعً ومعالجة اآلثار  "لالت عضوة الجمعٌة كاتالٌنا كروز،
كما تظهر دراسة الجدوى، فإن معظم المجتمعات التً ستستفٌد منها هً من الطبمة العاملة والفمراء . البٌئٌة الدائمة لالزدحام

أنا ملتزمة بالعمل مع الحاكمة هوكول وإدارتها، وكذلن هٌئة النمل الحضري . من سكان نٌوٌورن من ذوي البشرة الملونة
(MTA)أشكر الحاكمة على اهتمامها وأتطلع إلى نتائج الدراسة البٌئٌة التً وجهت . ، لضمان إٌصال أصواتهم طوال العملٌة

 ."بإجرائها أًٌضا
  

أشٌد بمٌادة الحاكمة فً مشروع الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء وأعتمد "، روخاس- لالت عضوة الجمعٌة جٌسٌكا غونزالٌس
أنها إحدى الطرق التً ٌمكننا من خاللها البدء فً إعادة البناء بشكل أفضل من خالل التركٌز على المساواة العرلٌة حٌث 

والحمٌمة هً أنه ال ٌزال هنان الكثٌر من صحارى النمل فً مدٌنة . نسعى إلى تحسٌن أنظمتنا، بما فً ذلن نظام النمل



أنا متحمس بشكل خاص ألن سكان جاكسون . نٌوٌورن، وهً تفصل المجتمعات ذات البشرة الملونة عن بعضها البعض
آمل أن تسمح لنا عملٌة المراجعة الفٌدرالٌة بالمضً لدًما فً مستمبل النمل فً مدٌنتنا . هاٌتس ٌتطلعون إلى االستفادة من هذا

 ."حٌث ٌمكننا العمل على ربط أحٌاءنا ومجتمعاتنا بشكل أفضل
  

نٌابة عن اآلالف من ناخبً الذٌن لم "رئٌسة لجنة الطرق والوسائل بالجمعٌة، لالت عضوة الجمعٌة هٌلٌن وٌنشتاٌن، 
سٌوفر هذا الطرٌك الحاسم فرًصا . "تخدمهم وسائل النمل العام، أنا سعٌدة بالخطة الممترحة لخط الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء

أشٌد بالحاكمة هوكول لتفانٌها الثابت فً تمرٌب . جدٌدة وأسرع للمسافرٌن وٌزٌد من إمكانٌة الوصول بٌن كوٌنز وبروكلٌن
 ."السكان على مستوى المدٌنة أكثر من أي ولت مضى

  
إن مدٌنة نٌوٌورن جاهزة لمشارٌع بنٌة تحتٌة جرٌئة وتحوٌلٌة ستربط "لال رئٌس مجلس مدٌنة نٌوٌورن، أدرٌان آدامز، 

 900,000بممدور الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء المدرة على التأثٌر على حٌاة ما ٌمرب من . األحٌاء عبر بروكلٌن وكوٌنز
اآلن أكثر من أي ولت مضى، نحن بحاجة إلى .  عامل سٌستفٌدون من خٌارات النمل الجماعً اإلضافٌة260,000ممٌم و 

أشكر الحاكمة . االستثمار فً مشارٌع من شأنها أن تولد فرص عمل، وتعزز التصادنا المحلً، وتدعم أعمالنا الصغٌرة
 ."هوكول على لٌادتها ورؤٌتها، وأتطلع إلى رؤٌة الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء ٌؤتً ثماره

  
أنا متشجع للغاٌة لرؤٌة الحاكمة هوكول تعٌد النظر فً هذه الخطة  "لال عضو مجلس مدٌنة نٌوٌورن روبرت هولدن،

أحد هذه . نحن منطمة فرٌدة من نوعها، مع أكثر الناس تنوًعا واحتٌاجاتنا هً األكثر تنوًعا. وأشكرها على التفكٌر فً كوٌنز
لدٌنا مشاكل فً النمل العام فً منطمتً وٌمكن أن ٌساعد هذا المشروع الكثٌر من . االحتٌاجات هو تحسٌن النمل العام

نحن بحاجة إلى دراسة شاملة للتحمٌك فً كل جانب من جوانب كٌفٌة تأثٌر هذا . األشخاص فً التنمل وتملٌل أولات التنمل
 ."المشروع على كل جانب من جوانب أحٌائنا، وأنا أتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول وجمٌع المعنٌٌن

  

كانت منطمتً، التً تغطً إلمهورست وجاكسون هاٌتس فً كوٌنز، " لال عضو مجلس مدٌنة نٌوٌورن، شكار كرٌشنان، 
عمال التوصٌل والعاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة والمعلمٌن على الملب النابض للمدٌنة خالل هذا الوباء، وكانت ترسل 

لهذا السبب أنا متحمس للغاٌة ألن الطرٌك السرٌع بٌن .دراجات هوائٌة وحافالت ولطار األنفاق فً جمٌع أنحاء المدٌنة
 ."األحٌاء سوف ٌكون راسًخا فً مجتمعنا، لتوفٌر وسائل نمل أكثر سرعة وموثولٌة لسكان كوٌنز وبروكلٌن

  
لال رئٌس مجلس تجارة البناء والتشٌٌد فً والٌة نٌوٌورن ورئٌس مجلس تجارة البناء والتشٌٌد فً نٌوٌورن الكبرى، 

هذه خطوة أولى مهمة نحو الشروع فً وضع خطة بنٌة تحتٌة فعالة لن تعزز الروابط بٌن المجتمعات  "غاري الباربٌرا،
سٌكون الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء . فحسب، بل ستخلك أًٌضا اآلالف من وظائف الطبمة المتوسطة مع فوائد فً هذه العملٌة

عنصًرا رئٌسًٌا فً البنٌة التحتٌة للمواصالت فً نٌوٌورن لسنوات لادمة، ونحن نحًٌ الحاكمة هوكول على رؤٌتها ولٌادتها 
 ."والتزامها بالمضً لدًما بهذا المشروع التحوٌلً

  

إن مؤسسة الخطة اإلللٌمٌة سعٌدة بأن الحاكمة هوكول "، لالت كٌت سلٌفٌن، نائب الرئٌس التنفٌذي التحاد التخطٌط اإلللٌمً
 Triboroلد أكملوا دراسة جدوى الطرٌك السرٌع بٌن الوالٌات، التً تموم على خطة  (MTA)وهٌئة النمل الحضري 

ٌعد الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء . 1996ألول مرة فً عام  (RPA)لألحٌاء الثالثة التً وضعتها رابطة التخطٌط اإلللٌمً 
مشروًعا مهًما لتعزٌز المساواة فً النمل فً نٌوٌورن، والتنمٌة االلتصادٌة، واألهداف المناخٌة، حٌث سٌربط الطرٌك العدٌد 

 خًطا لمترو األنفاق وسكة حدٌد 17من المناطك التً تعانً من مشاكل فً النمل التً تعتمدة على السٌارات فً المدٌنة مع 
من خالل استكمال أول طرٌك نمل مباشر بٌن بروكلٌن وكوٌنز على مدى أجٌال، ٌعد الطرٌك السرٌع بٌن . لونغ آٌالند

األحٌاء خطوة هائلة لألمام فً االنتمال بعًٌدا عن نظام النمل المتمركز فً مانهاتن نحو نموذج أكثر شموالً ٌستفٌد منه جمٌع 
خالل االجتماعات العامة والخاصة مع المسؤولٌن المنتخبٌن، والمجتمع، ومنظمات األعمال على مدى السنوات . السكان

 ."الخمس الماضٌة شهدنا دعًما هائالً لهذا المشروع
  

تستحك مدٌنة نٌوٌورن الحدٌثة خٌارات النمل  "سكٌسورا،. لال الرئٌس والمدٌر التنفٌذي لمجلس نٌوٌورن للمبانً، كارلو أ
ستكون دراسة الجدوى من خالل هٌئة النمل الحضري . الجماعً التً تعكس كٌفٌة تنمل الناس فً المرن الحادي والعشرٌن

(MTA)  هً الخطوة األولى فً تحسٌن ربط بروكلٌن وكوٌنز، اللتٌن تعدان معًا موطنًا ألكثر من نصف سكان مدٌنة
ٌشٌد مؤتمر البناء فً نٌوٌورن بالحاكمة هوكول وٌشكرها وٌشكر هٌئة . نٌوٌورن وتمثالن نصٌب األسد من مستمبل التصادنا



، تحت لٌادة جانو لٌبر، إلعطاء األولوٌة لمشارٌع البنٌة التحتٌة التحوٌلٌة والجرٌئة مثل الطرٌك (MTA)النمل الحضري 
 ."السرٌع بٌن األحٌاء

  

ٌعد الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء خطوة كبٌرة وجرٌئة نحو "دٌكرت، المنسمة الرئٌسٌة فً تحالف الركاب، -لالت مارٌا ألداس
ٌمثل االلتراح الواعد للحاكمة هوكول أهم توسع فً نظام النمل . اإلنصاف فً النمل العام لمالٌٌن الركاب فً بروكلٌن وكوٌنز

من خالل االستفادة من البنٌة التحتٌة المدٌمة وتمدٌم خٌارات جدٌدة لألشخاص فً . فً نٌوٌورن منذ الحرب العالمٌة الثانٌة
عشرات أحٌاء المدٌنة المكتظة، سٌعزز الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء بشكل كبٌر الوصول إلى العمل والتعلٌم والرعاٌة 

 ."الصحٌة وغٌرها من الفرص األساسٌة
  

لمحاربة أزمة المناخ وربط المجتمعات بفرص التصادٌة أكبر، ٌجب أن  "لال المدٌر التنفٌذي لبدائل النمل دانً هارٌس،
ٌعد الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء مثاالً على االستثمارات الجرٌئة الالزمة لجعل . تستثمر نٌوٌورن فً خٌارات النمل المستدام
نتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول والمادة هنا فً المدٌنة لمواصلة تزوٌد سكان . مدٌنة نٌوٌورن مدٌنة أكثر إنصافًا ومرونة

 ."نٌوٌورن بالخٌارات التً تحول الرحالت من السٌارات إلى طرق أكثر صحة، وأكثر كفاءة، وأكثر اخضراًرا للتنمل
  

إننا نشٌد بإعالن الحاكمة هوكول لتمدٌم خٌارات نمل  " لالت رٌنا رٌنولدز، المدٌرة التنفٌذٌة لحملة النمل فً الوالٌات الثالث،
تعمل كل من . جدٌدة إلى بروكلٌن وكوٌنز، خاصة وأن المدٌنة تعانً من ازدحام مروري ٌزداد سوًءا وتأثٌرات تغٌر المناخ

المدٌنة والوالٌة بجد لتوسٌع الوصول فً المناطك التً تشهد مشاكل فً النمل، وهو أمر بالغ األهمٌة لضمان شبكة نمل أكثر 
نتطلع إلى رؤٌة كٌفٌة تكامل الطرٌك السرٌع بٌن األحٌاء مع السكن الحدٌدٌة للركاب وشبكة الشحن، وال سٌما مع . إنصافًا

ومشروع كروس هاربور للشحن التابع لهٌئة  (MTA)مشروع الوصول إلى محطة بٌن التابع إلى هٌئة النمل الحضري 
ٌمكن لهذه المشارٌع، مع بعضها البعض، أن تغٌر لواعد اللعبة على صعٌد الربط بٌن األحٌاء والحد من االنبعاثات . الموانئ

 ."الناتجة عن السٌارات والشاحنات والتملٌل من االزدحام فً شوارعنا المكتظة
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