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  السريع آيالند لونغ طريق على الشرقي الرصف مشروع استكمال عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  إكتمال إعادة تعبيد طريق لونغ آيالند السريع المتجه شرقاً ليلة الخميس
  

  واكتمل أيًضا طريق ميدوبروكس باركواي وطريق الوالية الجنوبي السريع المتجه شرقاً 
  

 والمستهدف غرباً  المتجه السريع الجنوبي الوالية وطريق شرقاً  المتجه السريع آيالند لونغ طريق على الرصيف تجديد
  2022 عام نهاية المحدد الموعد في إنجازهما

  
 لطرق الوالية في  دوالر مليون  157 بقيمة استثمارالمشاريع التي تم اإلعالن عنها في أبريل/نيسان ممولة من خالل 

  مقاطعتي ناسو وسوفولك
  
   

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن إعادة رصف الرصيف على طريق لونغ آيالند السريع المتجه شرقاً )الطريق بين 
قد اكتمل اآلن مما يمثل عالمة بارزة في أحد أكبر مشاريع  112سوفولك إلى طريق الوالية -( من حدود ناساو 495الواليات 

إعادة رصف الطريق الغربي على طريق لونغ آيالند السريع قيد التنفيذ على قدم وساق   إعادة الرصف في والية نيويورك.
   وستكتمل في الموعد المحدد بحلول نهاية العام.

  
"يعتمد الماليين من سائقي السيارات كل عام على شبكة الطرق السريعة في لونغ آيالند للوصول إلى   قالت الحاكمة هوكول،

"إننا   ع البنية التحتية الحيوية مثل هذا جزء من التزامنا بالمساعدة في ضمان سفر أكثر سالسة وأمانًا." وجهاتهم وإكمال مشاري
نشهد نتائج حقيقية من استثماراتنا في مشاريع الرصف هنا وعبر والية نيويورك وسيستمر هذا العمل المهم على الطرق  

   الكبيرة والصغيرة." 
  

ً  المتجه السريع آيالند لونغ طريق على الرصف  ألعمال رةاألخي الليلة الخميس ليلة شهدت  الطريق طحن من االنتهاء شرقا
  على  على مماثل عمل بدأ  وقد الدمدمة. وشرائط االنعكاس شديدة الجديدة الرصف عالمات وتركيب جديد أسفلت ووضع
ً  المتجه السريع آيالند لونغ طريق   تقريبًا. ثلثه واكتمل يوليو/تموز في غربا

  
مسرب من الطرق الوالية السريعة عبر لونغ آيالند بعد  300ومع إعالن اليوم، يغطي اإلسفلت الجديد اآلن أكثر من 

المشاريع التي بدأت في وقت سابق من هذا العام في أقسام رئيسية من طريق لونغ آيالند السريع وطريق جنوب الوالية 
في أبريل/نيسان  عنها  أعلن رق األخرى. وتعمل هذه المشاريع، التي السريع وميدوبروك ستيت باركواي والعديد من الط

مليون دوالر بالفعل على تسهيل التنقل وتحسين حركة سائقي السيارات في مقاطعتي ناسو   157الماضي وبلغ إجمالي قيمتها 
  وسوفولك

  
ً  المتجه الجنوبي الطريق  طول على رصيفال  تجديد من االنتهاء تم آيالند، لونغ لجزيرة الجنوبي الشاطئ  وعلى   بين شرقا
  وبدأ أغسطس/آب 19 الجمعة  يوم سوفولك مقاطعة في 110 والطريق ناسو مقاطعة في رود أفينيو/بالدوين غراند طريق
   غربًا. المتجهة  المسارب في األسبوع هذا العمل
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 وتستمر الذكرى يوم في األسبوع نهاية عطلة  قبل باركواي بروك  ميدو في االتجاهين كال في التعبيد إعادة من االنتهاء تم وقد
   هيمبستيد. بلدة في باركواي وأوشن ميريك طريق  بين العشبي الكتف تأهيل إعادة

  
  للجدول وفقًا باركواي ستيت ميدوبروك و الجنوبي الوالية وطريق السريع آيالند لونغ طريق على الرئيسية األعمال تتقدم

  في الرصف  أعمال من المائة  في 60 من أكثر من االنتهاء  تم الواقع،   في العام.  هذا نهاية بحلول منها االنتهاء وسيتم الزمني
  والصيف.  الربيع  فصلي خالل العام هذا من سابق وقت في الحاكمة عنها أعلنت والتي آيالند لونغ

  
  يلي: ما  األخرى المكتملة المواقع لتشم 

   و طريق الوالية ساغتيكوس باركواي في مقاطعة سوفولك؛ 231طريق الوالية الجنوبي بين طريق الوالية   •
  سميثتاون. بلدة في 25 الوالية وطريق لورانس طريق بين 25A الوالية طريق •
 وقرية هاربور  ساغ قرية في الجنوبية شيلتر جزيرة عبّارات ومحطة هاندز ستيفن مسار بين 114 الوالية طريق •

  هامبتون. إيست وبلدة هيفن نورث
  إسليب. بلدة في مانور وطريق أودال طريق بين الخدمي الشمالي السريع سانرايز طريق •
  إسليب. بلدة في مالتس وشارع  أودال طريق بين الخدمي الجنوبي السريع سانرايز طريق •

  
  ذلك:  إلى  إضافة 

  
  في اسليب بلدة في السريع آيالند لونغ وطريق أفنيو سوفولك شارع بين 111 الوالية طريق يكتمل أن المتوقع من •

  سبتمبر/أيلول.
 وطريق ناساو/سوفولك حدود بين الرصيف منحدرات لسالمة تحسينات حاليًا تجري  ،109 الوالية طريق على •

   .2023 عام نهاية بحلول المقرر الرصيف  تجديد ذلك في بما بالكامل اكتمالها مع بابل بلدة في 27A الوالية
   

"بفضل التزام الحاكمة هوكول باالستثمار في البنية  صرحت ماري تيريز دومينغيز، مفوضة إدارة النقل بوالية نيويورك،
تساعد االستثمارات اإلستراتيجية مثل إعادة رصف   ان نيويورك.التحتية للنقل لدينا نواصل تقديم المشاريع التحويلية لسك

الطرق في الحفاظ على االتصال وجودة الحياة لمجتمعاتنا وهي ذات أهمية بالغة في مهمتنا إلنشاء نظام نقل موثوق به 
  ومستدام." 

  
"يتمتع سائقو السيارات اآلن برحلة سلسة عبر سوفولك بفضل الجميع الذين   قال عضو الجمعية جوزيف ب. دي ستيفانو،

اجتمعوا معًا وإنجاز هذه المهمة. طرق الوالية جزء ال يتجزأ من اقتصادنا ونوعية حياتنا ويسعدني أن أراها تحظى باالهتمام 
  الذي تستحقه." 

  
ذا ولكننا قمنا. يسعدني أن أنضم إلى الحاكمة وزمالئي في  "قالوا ال يمكن القيام به قال عضو الجمعية دوغالس م. سميث،

حكومة الوالية ألثني على العمل عالي الجودة والسرعة في إنجاز العمل بشكل جيد. مع اكتمال العمل باتجاه الشرق ومشارفة  
د أبًدا أفضل مما هو عليه  العمل في الجانب الغربي على االنتهاء يتفق سكان نيويورك على أن طريق لونغ آيالند السريع لم يب

  اآلن! " 
  

اي دي، ولذلك نحن نقدر تقديراً عالياً دور إدارة النقل   12( مباشرة خالل القرن LIE"يمتد )قال عضو الجمعية كيث براون، 
  التي تعمل على تسريع مشروع الرصف الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه. يبدو الرصف رائعًا! " 

  
جه شرقًا هو خبر  "إن االنتهاء المتسارع من إعادة تعبيد طريق لونغ آيالند السريع المت قال عضو الجمعية ستيف ستيرن،

جعلت الهيئة  "من خالل العمل معًا، مرحب به لسكان هنتنغتون وخطوة مهمة في معالجة تحديات البنية التحتية للمنطقة." 
سنواصل التركيز على إصالح طرقنا   التشريعية للوالية ومكتب الحاكم ةمعالجة قضايا جودة الحياة هذه أولوية قصوى.

  امة." وجسورنا لضمان السالمة الع
  

 منطقة في  السرعة غرامات العمل.تتضاعف مناطق في بمسؤولية  والقيادة لذلك وفقًا التخطيط على السيارات سائقي نحث
  الفرد  قيادة رخصة إيقاف إلى  العمل منطقة في السرعة بسبب أكثر أو مخالفتين بارتكاب اإلدانات  تؤدي قد العمل.



  
أو   ،www.511NY.org ، أو تفضلوا بزيارة الموقع511للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتنقل، اتصلوا برقم 

  المجاني. 511NYقوموا بتنزيل تطبيق الهاتف 
  

 وستجدوننا على فيسبوك عبر الرابط .@NYSDOTLIو @NYSDOTتابعوا إدارة نقل والية نيويورك على تويتر على 
Facebook.com/NYSDOT.  
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