
 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/8/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  

   في مقاطعة أورانج I-87مليون دوالر على الطريق   6.7الحاكمة هوكول تعلن عن بدء مشروع تحسين األرصفة بمبلغ 

  
   يتضمن المشروع إصالحات وإعادة رصف الطريق السريع

  
   تتضمن تحسينات السالمة درابزين توجيهي جديد وخطوط محددات مسارات مسموعة للطرق

  
   .2023من المتوقع أن يكتمل العمل في ربيع عام 

  
  

مليون دوالر في والية نيويورك على   6.7أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن بدء مشروع تحسين األرصفة بقيمة 
ميل بين وودبيري إلى الشمال مباشرة من المخرج   2.5عة أورانج. سيغطي العمل مسافة ( في مقاطI-87الطريق السريع )

 مركبة كل يوم.  92,000في هاريمان وهو ممر تقطعه حوالي  16
  

"إن هذا الممر السفلي في هدسون فالي هو رابط مركزي للتجارة في جنوب مقاطعة أورانج وسائقي  قالت الحاكمة هوكول، 
وسيؤدي االستثمار في هذا المشروع إلى تعزيز السالمة وتحسين سطح الركوب  17يستخدمون الطريق السيارات الذين 

لمركبات الركاب والمركبات التجارية. اتخذت إدارتي من إعادة بناء البنية التحتية للمواصالت أولوية قصوى وسيساعد هذا  
  بضائع."االستثمار األخير في ضمان تنقالت محسنة وسفر آمن لألشخاص وال

  
يتضمن المشروع إعادة بناء ثالثة ممرات من الرصيف المتجه شماالا وجنوباا عن طريق إجراء عمليات طحن وترصيع على 

ميالا إجمالياا. إضافة إلى ذلك، سيتم إزالة واستبدال   15ميل تغطي أكثر من   46إلى  43.5عمق بوصتين من عالمة ميل
طريق نيويورك  - 6طريق الواليات المتحدة  -)هاريمان  16 عند المخرج األلواح الخرسانية على المنحدرات المتجهة شماالا 

(. تتضمن تحسينات السالمة درابزين توجيهي جديد وخطوط مسارات عاكسة إضافية ومحددات مسارات مسموعة  17
  للطرق على األكتاف.

  
الر لدعم برنامج رأس المال لهيئة مليون دو 397المعتمدة من هيئة الطريق السريع ما مجموعه  2022تستثمر ميزانية 

  1.9من المقرر أن يستثمر برنامج رأس المال في هيئة الطريق السريع  2026الطريق السريع. إضافة إلى ذلك، حتى عام 
  مليار دوالر لمشاريع على مستوى نظام الطريق السريع.  1.65مليار دوالر في المشاريع الرأسمالية. وهذا يشمل 

  
ا تجارياا   دريسكول المدير التنفيذي لهيئة الطريق السريع، قال ماثيو جيه "هذا قسم مهم من الطريق السريع حيث يخدم مركزا

مهم ومشهور في جنوب مقاطعة أورانج بما في ذلك منافذ منافذ وودبري كومون بريميوم. نظل ملتزمين باالستثمار في  
  ن والسياح والشركات."المشاريع التي توفر تجربة قيادة آمنة وموثوقة للمسافري

  
"يسعدني أن أرى هذه التحسينات المطلوبة جارية وأنا ممتن للسكان المحليين   قال السناتور عن الوالية جيمس سكوفيس،

 2.5مركبة ركاب تسير عليه لمسافة  92,000على صبرهم حيث تكمل هيئة هيئة الطريق السريع هذا المشروع نيابة عن 
عمل مع الحاكمة والشركاء التشريعيين فإن إصالحات البنية التحتية الحيوية هذه هي أولويات ميل كل يوم. من خالل ال

  أحارب من أجلها في كل موسم للميزانية."



  
 6.7"سيستفيد السكان المحليون والزوار على حٍد سواء من هذا االستثمار البالغ  قال عضو الجمعية كولين جيه شميت،

سريع في والية نيويورك في بلدة وودبيري إلعادة الرصف وتحسينات السالمة. إنني أنضم إلى  مليون دوالر في الطريق ال
زمالئي من القادة الحكوميين لتقديم الدعم الكامل لهذا المشروع والتأثيرات اإليجابية التي سيكون لها على هذا االمتداد من  

  فالي وجميع أنحاء شمال نيويورك." الطريق الذي يتسم بكثافة السفر والذي يعمل كبوابة إلى هدسون
  

"هذا مشروع مهم لركاب وزوار مقاطعة أورانج على حد سواء قال ستيفن إم نيوهاوس المدير التنفيذي لمقاطعة أورانج،  
وأشكر الحاكمة على معالجتها لهذا المحور الحيوي في الطريق السريع. ستسمح لنا هذه التحسينات بمواصلة تسويق هذا 

  حيوي اقتصادياا للنمو مع وجود عوامل جذب مثل وودبيري كومون و ليغوالند نيويورك ضمن المعروضات."الممر ال 
  

سيتم تنفيذ جميع األعمال خالل ساعات الليل لتقليل التأثيرات على حركة المرور ومن المتوقع أن يكتمل العمل في ربيع عام  
2023.  

  
  ، من ويلتون في نيويورك.Kubricky Construction Corpوالمقاول المتعاقد لتنفيذ المشروع هو 

  
قد يواجه سائقي السيارات إغالق ممرات على الطريق السريع مع تحويالت حركة المرور وتوقفات أثناء سير أعمال البناء.  

  تعتمد كافة األعمال على حالة الطقس وهي قابلة للتغيير.
  

ضاعفة الغرامات نحث سائقي السيارات على توخي الحذر واتباع حدود السرعة في منطقة العمل المعلنة ويتم تذكيرهم بم
، قد تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتين أو 2005على السرعة في منطقة العمل. وفقاا لقانون السالمة في مناطق العمل لعام 

  أكثر للسرعة في منطقة العمل إلى إيقاف رخصة قيادة الفرد.
  

للحصول على تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي.  كما ويمكن للسائقين تحميل    thruway.ny.gov تفضل بزيارة
( ألحوال TRANSalertsتراك بخدمة التنبيهات )التطبيق المجاني لهيئة الطرق السريع على الهواتف المحمولة واالش

  الطرق.
  

###  
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