
 
 الحاكمة كاثي هوكول  9/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر على طريق والية   84.2أعلنت الحاكمة هوكول عن بدء التصميم في مشروع تحسين البنية التحتية بقيمة 
   نيويورك السريع في مقاطعة أونونداغا

  
  I-90يشمل المشروع إعادة بناء األرصفة وإعادة تأهيل الجسور واستبدال الجسور في قسم 

  
 تشمل تحسينات تعزيز السالمة العديدة أكتاًفا أعرض، وخطوط توجيه جديدة، والفتات وشرائط جديدة  

  
   2023من المتوقع اكتمال المشروع في خريف 

  
  

(  I-90مليون دوالر على الطريق السريع ) 84.2أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مشروع تحسين البنية التحتية بقيمة 
في مقاطعة أونونداغا في طور التنفيذ. يتضمن المشروع إعادة بناء الرصيف في قسم طوله خمسة أميال من الطرقي السريع  

(I-90وإعادة بناء المنحدر، وإعادة تأه ،).يل جسَرين واستبدال جسر واحد  
  

: "إن مشروع االستثمار في البنية التحتية للطريق السريع في مقاطعة أونونداغا يعالج البنية التحتية قالت الحاكمة هوكول
واالستثمار في مشاريع البنية التحتية أمر  المتداعية ويزيد من سالمة نظام النقل لدينا في والية نيويورك ويرفع من موثوقيته.

مجتمعاتنا وشبكات النقل في جميع أنحاء الوالية. وبتعزيز بنيتنا التحتية ضروري للحفاظ على توفر طريق حديث وفعال يربط 
  من خالل مشاريع مثل هذه، فإن نيويورك على الطريق الصحيح نحو أن تصبح أكثر كفاءة وتنافسية وازدهاًرا".

  
ن رسوم استخدام الطريق : "إن إعادة استثمار العائدات مقال المدير التنفيذي لهيئة الطريق السريع ماثيو ج. دريسكول

مليون دوالر في وسط والية نيويورك يحّسن السالمة لسائقي   84لمشاريع البنية التحتية مثل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 
مركبة تسير على   35,000المركبات ويوفر تحسينات هيكلية مهمة لثالثة جسور في هذه المنطقة. ومع وجود ما يقرب من 

ريق السريع يوميًا، فمن شأن هذه التحسينات أن تدعم اقتصاد نيويورك وتحافظ على حركة السلع والخدمات  هذا القسم من الط
  بكفاءة عبر الوالية".

  
  37( في كال االتجاهين بين غرب المخرج I-90من المقرر أن يُعاد بناء ما يقرب من خمسة أميال من الطريق السريع )

(Syracuse - Liverpool - Electronics Parkway حتى المخرج )39 (Syracuse - Fulton - I-690 - 
NY Route 690.)  

  
في هذه المنطقة إلى الممرات المتجهة غربًا للبناء على الممرات المتجهة  I-90تم تحويل جميع حركة المرور على طريق 

  شرقًا.
  

(، وجسر أونانداغا  287.11)عالمة المسافة  I-90يشمل المشروع أيًضا إعادة تأهيل جسر أونانداغا باركواي فوق طريق 
للسكك الحديدية فوق طريق   CSX(، باإلضافة إلى استبدال جسر 287.25)عالمة المسافة  I-90اليك أوتليت فوق طريق 

I-90   (. 288.13)عالمة المسافة 
  



(،  Syracuse - Fulton - I-690 - NY Route 690) 39ك، من المقرر ان يُعاد بناء منحدر المخرج باإلضافة إلى ذل
  .(Syracuse - Liverpool - County Route 57) 38وسيتم االنتهاء من إصالحات الرصيف في المخرج 

  
لتعزيز وخطوًطا عاكسة تشمل تحسينات تعزيز السالمة العديدة أكتافًا أعرض، وخطوط توجيه جديدة، والفتات جديدة، 

  ، وتحسينات شبكة تصريف المياه، كما يشمل المشروع أيًضا تركيب سياج لصد الثلوج.السالمة
  

  لممرات المتجهة شرقًا وغربًا مع فصل الشتاء.ستعود حركة المرور بالكامل إلى طبيعتها األولى في ا  2022في خريف عام 
  

  39مباشرةً إلى المخرج   37من قبل المخرج  I-90سيُعاد بناء الممرات المتجهة غربًا لطريق  2023واعتباًرا من ربيع 
شرقًا   وكذلك الممرات المتجهة غربًا للجسور الثالثة. وخالل ذلك الوقت سيجري تحويل كل حركة المرور إلى القسم المتجه

  في هذه المنطقة. I-90من طريق 
  

ومن المتوقع  . في جلينمونت، نيويورك.Harrison & Burrowes Bridge Constructors, Incُمنح العقد لشركة 
  .2023اكتمال المشروع بالكامل في خريف 

  
  وقد أضيئت الفتات الرسائل المتغيرة لتنبيه السائقين بوجود أعمال بناء. يعتمد العمل على الطقس وقابل للتغيير.

  
يتم تذكير سائقي المركبات أنه في والية نيويورك، يتم مضاعفة الغرامات على زيادة السرعة في مناطق العمل. وفقًا لقانون 

د تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتين أو أكثر للسرعة في منطقة العمل إلى إيقاف  ، ق2005السالمة في مناطق العمل لعام  
 رخصة قيادة الفرد.  

  
: "بصفتنا الشريان الرئيسي الذي يربط وسط نيويورك بأجزاء أخرى من الوالية، يجب أن نضمن  قالت السناتورة راشيل ماي

أن الطريق السريع آمن وصيانته جيدة حرًصا على السائقين. وال يقتصر هذا المشروع على إعادة تأهيل الطرق والجسور في  
زيًزا كبيًرا من خالل إدخال العديد من التحسينات. وفي مقاطعة أونونداغا فحسب، بل إنه يعزز أيًضا سالمة الطريق السريع تع

جميع أنحاء المنطقة الشمالية، نواجه أحداثًا جوية صعبة تُضِعف بنيتنا التحتية، لذلك من المثير أن نرى مشروع هيئة الطرق  
 السريعة في نيويورك يمضي قُدًما في هذه التحسينات مع خلق العديد من الوظائف الجيدة أيًضا ".  

  
"تُواِصل المجتمعاُت في المنطقة الخمسين التابعة لمجلس الشيوخ استفادتَها من استثمارات  قال السناتور جون دبليو مانيون:

مليون دوالر سيوفر   84الدولة عبر التاريخ لتحديث البنية التحتية للطرق السريعة المحلية. وهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 
السالمة على طول خمسة أميال من الطريق السريع لوالية نيويورك الذي يمر عبر قلب وسط إعادة التسطيح وتحسينات 

. وإني أثني على الحاكمة هوكول 39نيويورك. كما سيمول التحديث واإلصالح للجسور وإعادة بناء منحدرات المخرج 
  اللتزامها الثابت بتحسين الطرق والجسور في وسط نيويورك".

  
"تعتمد مجتمعاتنا على شبكات النقل لدينا كل يوم لتوصيلهم إلى حيث يحتاجون إلى   ويليام ماجناريلي:قال عضو الجمعية 

  الذهاب. واالستثمار في الطريق السريع يعزز التزام والية نيويورك بتحسين البنية التحتية على مستوى الوالية." 
  

مثل إحدى أهم مسؤوليات الحكومة في توفير بنية تحتية آمنة "تت قال ريان ماكماهون المدير التنفيذي لمقاطعة أونونداغا: 
وموثوقة لسكاننا، وتتمتع مقاطعة أونونداغا بسجل حافل في تنفيذ ذلك. وال تقل أهمية ذلك عن أهمية وجود شركاء يشاطروننا 

  هذا االلتزام. شكًرا لوالية نيويورك وهيئة الطرق السريعة على استثمارهم األخير في مجتمعنا".
  

والذي يتوفر للتنزيل   تطبيق الهاتف المحمولللحصول على معلومات السفر المحدثة، يتم تشجيع سائقي المركبات على تنزيل 
. يوفر التطبيق لسائقي السيارات وصوالً مباشًرا إلى المساعدة في حركة المرور  Androidو iPhoneمجانًا على أجهزة 

 والمالحة في الوقت الفعلي أثناء التنقل. 
  

يئة الطرق السريعة للحصول على تحديثات الحركة  التفاعلية التابعة له خريطة المسافرينيمكن للمسافرين أيًضا زيارة 
  للحصول على معلومات حركة المرور.TRANSalertsالمرورية في الوقت الفعلي والتسجيل في 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C827fb7fa047d427ce7f108da4a3a78af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903912239552987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aI0Eh%2Fa6%2FZdr7Ajj7En3WZNqOUFWLkY%2BSlrQNawegGA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmap%2Findex.html%3Flayer%3Dcameras&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C827fb7fa047d427ce7f108da4a3a78af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903912239552987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8jU9jStHz4Ck7G7y8mJ4akjMf2Q7p%2FSrWwmoOTmI1Vc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C827fb7fa047d427ce7f108da4a3a78af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903912239552987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7nJra4UI6CRlNB%2B5nv2o8N330XivXKDNTNoXn9ddTu0%3D&reserved=0


  
###  
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