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  هدسون لنهر المائية بالواجهة ألباني وسط يربط  الذي سكايواي ألباني افتتاح عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  وزوارها العاصمة منطقة  لسكان الترفيهية الفرص  المرتفع الجديد المتنزه  يعزز
  

مشروع تحويلي يدعم أهداف الحاكمة هوكول إلعادة ربط األحياء وتحسين جودة الحياة؛ يعزز السياحة والتنمية االقتصادية 
  ويربط مباشرة بين وسط مدينة ألباني وممر إمباير ستيت

  
  يونيو في أفنيو ليفينغستون جسر  استبدال لمشروع العامة العملية ستبدأ

  
  هناالصور متوفرة  

  
  

 مدينة وسط ربط يعيد  جديد  مرتفع  متنزه وهو  الجديد  سكايواي ألباني طريق افتتاح  عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
 السريع الطريق نم  كاف   بشكل مستغل غير منحدًرا  كانت التي المنطقة سكايواي حول هدسون. لنهر البحرية بالواجهة ألباني
 -هدسون موهوك دراجات مسار  و فرونت  ريفر   كورنينغ متنزه إلى سهلً  وصولً  توفر  حضرية واحة إلى شمالً  المتجه 787
  العاصمة. منطقة  في  القتصادي والنشاط السياحة  ويعزز الترفيهية  الفرص يعزز  مما  -  ستيت إمباير  مسار من جزء وهو

  سكايواي. بناء في المبادرة زمام وأخذت ألباني مدينة مع بالشراكة وعملت المشروع على الولية في  النقل إدارة أشرفت
  سكايواي. على ألباني مدينة ستحافظ

  
"يعد استكمال طريق ألباني سكايواي تغييًرا لقواعد اللعبة بالنسبة للمدينة ومثال رائد على مشاريع البنية   قالت الحاكمة هوكول،

فمثل    -التحتية التحويلي الذي يعزز المساواة والتصال. يمكن أن تكون البنية التحتية أكثر من مجرد بناء الطرق والجسور 
ن نوعية الحياة وتصحيح أخطاء الماضي. من خلل هذا الفتتاح نعيد توحيد سكايوا، يمكن أن تتعلق البنية التحتية بتحسي

المجتمعات المقسمة وننشط الواجهة البحرية الجميلة في ألباني ونعيد اللتزام برؤية تحويلية تمثل طريقًا جويًا لمستقبل البنية  
  التحتية في نيويورك."

  
لستبدال جسر ليفينغستون أفينيو للسكك الحديدية بقيادة إدارة النقل في الولية  أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا أن العملية العامة 

يوفر   سيتم تحديد الموعد والمكان في مدينة ألباني في األسابيع المقبلة. ستستمر في يونيو مع عقد جلسة استماع عامة رسمية.
رينسيلر.  - من الممر الشمالي الشرقي إلى ألباني جسر سكة حديد ليفينجستون أفينيو رابًطا مهًما لخدمة سكة حديد الركاب

مليار دولر ما يصل إلى  32.8( الرأسمالية الجديدة البالغة Department of Transportation, DOTتتضمن خطة ) 
مليون دولر لستبدال الجسر الحالي الذي يعود إلى حقبة الحرب األهلية بهيكل جديد وحديث يكون قادراً على دعم   400
  كك حديدية عالية السرعة للركاب وسكك حديدية للشحن والنقل البحري ووصول للمشاة بالدراجات.س
  

  سكايواي  ألباني
  

 787أغلق مشروع سكايواي بشكل دائم منحدر شارع كلينتون الذي ل يستخدم بشكل كاف  والموجود أسفل الطريق السريع 
ويربط شارع كواي بالقرب من كورنينغ بريزيرف إلى برودواي وكلينتون في كواكينبوش سكوير. تم إعادة تصميم المنحدر  

ات للمشاة وراكبي الدراجات والتي ستوفر وصولً آمنًا وبدون محركات  ليكون حديقة ذات مناظر طبيعية متعددة الستخدام
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إلى نهر هدسون ومنتزه كورنينغ ريفرفرونت من وسط مدينة ألباني وأحياء مثل أربور هيل وشيريدان هولو ومنطقة  
افق مع قانون  يمكن الوصول إلى سكايواي الذي يبلغ طوله نصف ميل تقريبًا يمكن الوصول بالكامل ومتو المستودعات.

  األمريكيين ذوي اإلعاقة. 
  

  توفر برودواي. مدخل من بالقرب مظلة وبناء المسار طول على زهور وأحواض ومقاعد  للمشاة بإضاءة أيًضا سكايواي يتميز
  هدسون. نهر على إطللة مع  مريًحا  مكانًا  مدرج  شكل على  مصممة مقاعد 

  
يعتمد سكايواي على النجاح الذي حققه ممر إمباير ستيت الشهير في ولية نيويورك والذي يعد أطول ممر متعدد الستخدامات 

ميلً ويمتد من مدينة نيويورك عبر وادي هدسون  750ويمتد لمسافة  2020في الوليات المتحدة. اكتمل المسار في ديسمبر  
وفالو على طول قناة إيري. ويوفر مساًرا آمنًا وخلبًا لسكان نيويورك والسياح لتجربة  وشامبلين إلى كندا ومن ألباني إلى ب

   المناظر الطبيعية المتنوعة لولية نيويورك.
  

ممرات المشاة وإشارات العبور عالية الوضوح وتتوفر إشارات تعمل بالضغط على الزر للمستخدمين للوصول إلى سكايواي  
ف الشمالية والجنوبية من ساحة انتظار كورنينغ ريفرفرونت. يتم تذكير المستخدمين الذين  عبر شارع كواي في األطرا

يعبرون شارع كواي ستريت من منطقة كورنينغ ريفرفرونت باستخدام ممرات المشاة والضغط على األزرار التي ستعمل  
اب من سكايواي وممرات المشاة وأن يكونوا على تشغيل المنارات الوامضة. يتم تذكير سائقي السيارات باإلبطاء عند القتر

  متيقظين لوجود المشاة وراكبي دراجات.
  
  ريفرفرونت  كورنينغ محمية انتظار ساحة من أو ألباني  في برودواي من مباشرة سكايواي إلى الوصول للزوار يمكن 

  ريفرفرونت: كورنينغ محمية  سيارات موقف إلى للوصول  هدسون. لنهر المجاورة
  
  كواي شارع إلى للوصول I-787 أسفل انتقل رود. فرونتيج  مع لتصلها برودواي اتبع  ألباني: مدينة بوسط برودواي من 

  ريفرفرونت. كورنينغ انتظار ساحة إلى واتبعه ستريت  كواي شارع إلى يساًرا انعطف  ستريت. 
  

  كواي اتبع  ستريت. كواي شارع إلى اليمين على واستمر الخروج منحدر اتبع . 4 المخرج خذ   :I-787 الشمال جهة من
  ريفرفرونت. كورنينغ انتظار ساحة إلى ستريت

  
 برودواي إلى للوصول أعله التوجيهات اتبع برودواي. شارع في  يساًرا انعطف .4B المخرج خذ   :I-787 الجنوب جهة من
  ألباني. مدينة وسط في

  
  فينيوأ ليفينغستون جسر

  
سيحل مشروع جسر ليفينغستون أفينيو للسكك الحديدية للركاب محل جسر سكة حديد الركاب الذي يعود إلى حقبة الحرب  

والذي يربط حاليًا بين رينسيلر وألباني بالسكك الحديدية ويوفر   1865األهلية والذي تم بناؤه فوق نهر هدسون في عام  
يحد تدهور الهيكل الحالي الذي تملكه   ة للركاب من مدينة نيويورك إلى غرب نيويورك.مساًرا حيويًا لخدمة السكك الحديدي

  ميلً في الساعة. 15والمؤجر لشركة أمتراك من عبور القطارات إلى عبور قطار واحد في كل مرة بسرعة  CSXشركة 
  سوف يستوعب الجسر الجديد خدمة الركاب المحسنة.

  
سيتم استبدال الجسر المتأرجح المتحرك الحالي بجسر جديد من النوع الذي يرفع والذي من شأنه تحديث الهيكل إلى مستوى  

يير الحديثة للرتفاع والعرض وسرعات قطارات الركاب والشحن واستيعاب حركة المرور البحرية بشكل أكثر موثوقية  المعا
سيتم وضع الجسر الجديد جنوب الجسر الحالي في محاذاة متوازية وسيحمل مسارين للسكك الحديدية.  باستخدام نهر هدسون.

ع الثلثي لمسارات السكك الحديدية على جانب رينيسلر لتسهيل حركات  ستتضمن أعمال مسار المقاربة تحسينات على التقاط
  انعطاف القطار وإعادة تأهيل وإعادة تشكيل جسور السكك الحديدية فوق المياه والشوارع الوسطية على جانب ألباني.

باير ستيت إلى مدينة  سيتضمن الجسر الجديد أيًضا مسار استخدام مشترك منفصل يربط بين طريق ألباني سكايواي وممر إم
  رينسيلر. 

  



  المدينة وسط إحياء مبادرة 
  

 ,Downtown Revitalization Initiativeتم إعلن مدينة ألباني كفائز في الجولة الثالثة لمبادرة تنشيط وسط المدينة )
DRI  وهي تركز على تنشيط ساحة كلينتون إلنشاء بوابة ترحيب إلى العاصمة. هذه المنطقة المدمجة  2018( في عام

والقابلة للمشي والغنية بالتاريخ والفنون واألصول الثقافية تشكل نقطة التقاء لخمس مناطق استثمارية في المدينة. تسعى المدينة  
ع توفير استثمارات داخلية وتحسينات على الممر ومشاريع تنشيط اإلسكان  إلى إعادة تنشيط كلينتون سكوير مباشرة م

( المباشرة سيستمتع السكان والزوار والقوى العاملة بروابط جديدة لنهر هدسون. DRIالمستهدفة. من خلل استثمارات )
المدينة ومنطقة المستودعات  تستعد ساحة كلينتون لتكون منطقة بوابة مزدهرة ومحوًرا مميًزا يربط ويحفز النشاط في وسط

ويوجه هذا الزخم إلى أحياء أربور هيل وشيريدان هولو من خلل تحسينات البنية التحتية العامة وتطوير المشاريع الخاصة 
  والفنون النابضة بالحياة و الستثمارات الترفيهية.

  
النقل بالمساعدة في قيادة التحول في طريق ألباني   "تفخر إدارة قالت ماري تيريز دومينغيز مفوضة إدارة النقل في نيويورك،

سكايواي وجسر ليفينغستون أفينيو للسكك الحديدية والذي سيوفر فرًصا ترفيهية جديدة لمن يعيشون في منطقة العاصمة  
التحتية   ويعملون فيها ويزورونها. يُظهر التصميم الحضري الجديد الذي يشبه المنتزه في سكايواي كيف يمكن تحديث البنية

غير المستغلة واستخدامها لفائدة جميع المجتمعات وإعادة ربط أحيائنا ببيئاتها الطبيعية بينما سيساعد جسر السكك الحديدية  
الجديد على ربط مدينتين على جانبي نهر هدسون. وتجسد هذه المشاريع رؤية التجديد التي جعلتها الحاكمة هوكول السمة  

  إدارة النقل بقيادة هذه الجهود."المميزة إلدارتها وتتشرف 
  

"تعيد مبادرة تنشيط وسط المدينة تعيد ربط وسط  قال روبرت جيه رودريغيز سكرتير إدارة الخدمات العامة في نيويورك،
 مدينة نيويورك بواجهاتها البحرية الثمينة في جميع أنحاء الولية مما يخلق فرًصا جديدة واسعة للترفيه والسياحة والتنمية

مليون دولر في مشروع سكايواي ثماره مراًرا وتكراًرا من   1.9( مبلغ DRIالقتصادية في هذه العملية. سيؤتي استثمار ) 
خلل تعزيز الوصول إلى الواجهة البحرية وإنشاء مساحات عامة للتجمعات والستفادة من العديد من الستثمارات العامة  

  "والخاصة في وسط مدينة ألباني المزدهر.
  

"يسعدني أن أرى أن مشروع طريق ألباني سكايواي قد اكتمل. سيساعد مسار المشاة  قال نيل بريسلين عضو مجلس الشيوخ،
  الجديد هذا على تنشيط القتصاد في وسط مدينة ألباني مع تعزيز اتصال الناس بكل من نهر هدسون ونظام إمباير تريل." 

  
إن طريق ألباني المائي هو تطور مثير آخر في المساعدة على تنشيط وسط مدينة "قالت باتريشيا فاهي عضوة الجمعية، 

ألباني مع إعادة ربطه بأعظم أصولنا الطبيعية وهي الواجهة البحرية لنهر هدسون. سيصبح سكايواي أول منتزه خطي مرتفع  
الذي تم النتهاء منه مؤخًرا. ويوضح من نوعه في منطقة العاصمة وسيرتبط بسلسة بمسار إمباير ستيت متعدد الستخدامات 

وجود موجة جديدة من الستثمارات المستهدفة والتحويلية في اإلمكانات القتصادية واإلقليمية لوسط مدينة ألباني التاريخي.  
إليها لستعادة واجهة نهر ألباني وإعادة الوصول  I-787بينما نتطلع إلى البناء على هذا العمل إلعادة تصميم المزيد من  

سيساعد سكايواي على تنشيط اقتصادنا المحلي واألحياء المجاورة. شكًرا للعمدة شيهان ومجلس ألباني المشترك والحاكمة 
  هوكول على عملهم في إنجاز هذا المشروع."

  
بط مدينة ألباني  "إنه يوم مثير للستمتاع بافتتاح طريق ألباني سكايواي. كان ر قال جون تي ماكدونالد الثالث عضو الجمعية،

مع كورنينغ ريفرفرونت وتوفير الوصول مشروًعا طال انتظاره. شكراً للحاكمة هوول وعمدة مدينة ألباني كاثي شيهان  
  وجميع شركائي في الولية والشركاء المحليين الذين اجتمعوا معًا لجعل هذا المشروع حقيقة." 

  
"عندما يقرر األشخاص المكان الذي يريدون العيش والعمل فيه قال دانييل بي ماكوي المدير التنفيذي في مقاطعة ألباني، 

فإنهم يبحثون عن ميزات فريدة وأفكار جديدة مثل طريق ألباني المائي الجديد الذي يتخطى حدوده المرافق األساسية. ل تربط  
لباني بالواجهة النهرية والفرص الترفيهية المثيرة فحسب ولكنها مكان مستقل بحد ذاته هذه الحديقة المرتفعة وسط مدينة أ

للناس للتجمع والستمتاع بالهواء الطلق. ل يمكن فعل شيء رائع بدون شراكة وأود أن أشكر الحاكمة هوكول والعمدة شيهان 
وجذب المزيد من الستثمار الخاصة في   على رؤيتهما في هذا المشروع التي ستساعد في تنشيط هذا الحي المستمر

  المستقبل."
  



"يوفر ألباني سكايواي ألحد أكثر مناطق التجمعات السكانية غير المخدومة تاريخيًا في  قالت كاثي شيهان عمدة ألباني، 
يدان كلينتون منطقتنا حديقة معاد تجديدها وفرًصا اقتصادية جديدة وبوابة ترحيبية بين الواجهة البحرية لنهر هدسون وم

وأربور هيل وشيريدان هولو. شكًرا لكل من ساعد في دعم هذا المشروع بما في ذلك الحاكمة هوكول ودومينغيز مفوض  
إدارة النقل في ولية نيويورك وبرو تيمبور بريسلين نائب رئيس مجلس الشيوخ عن ولية نيويورك وفاهي عضو الجمعية 

على المساعدة إنشاء واحد   -مجلس باإلضافة إلى األحياء المجاورة ومجتمع األعمال وماكدونالد عضو الجمعية ولف عضو ال
  من أكثر المشاريع التحويلية في مدينتنا منذ عقود."
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