
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 10/ 20 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر لمشروع تجديد رصف طريق لونغ   80.1الحاكمة هوكول تعلن عن تخصيص  طريق سالك بسهولة أمامك:
  قبل الموعد المحدد آيالند السريع للجزيرة
  

  اكتمال المشروع المعجل خالل ستة أشهر بالضبط أي قبل شهر واحد من الموعد المحدد
  

  اكتمل أيًضا مشروع رصف الطريق الرئيسي لجنوب الوالية هذا األسبوع
  

  مليون دوالر  121.6مياًل من مسارب الطريق في لونغ آيالند هذا العام بإجمالي  440إعادة تعبيد أكثر من 
  

   لنرصف حفرنا مليار دوالر والمسمى  1المشروع يكمل البرنامج الذي قدمته الحاكمة هوكول بقيمة 
  
  

مليون دوالر على طريق لونغ آيالند السريع الممتد  80.1أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مشروع إعادة التعبيد بقيمة 
في مقاطعة سوفولك قد اكتمل اآلن. في أبريل/نيسان، بدأت إدارة النقل في   112سوفولك إلى طريق الوالية -من حدود ناسو

عد ستة أشهر من  ب -أكتوبر/تشرين األول   20والية نيويورك العمل في هذا المشروع الهام والذي اكتمل صباح اليوم الخميس 
وأعلنت الحاكمة أيًضا أن مشروع تجديد الرصيف الرئيسي في طريق   بدء العمل األولي وقبل شهر واحد من الموعد المحدد. 

هذا العام، تمت إعادة رصف أكثر من   الوالية الجنوبي السريع في مقاطعتي ناسو وسوفولك سيتم االنتهاء منه هذا األسبوع.
  مليون دوالر. 121.6بإجمالي  -ية عبر لونغ آيالند بإسفلت جديد مياًل من طرق الوال 442

  
"أمامنا طرق أكثر سالسة مع االنتهاء قبل الموعد المحدد إلكمال هذا المشروع التحويلي إلعادة رصف  قالت الحاكمة هوكول، 

نحن نضع استثمارات البنية التحتية التاريخية للعمل على إصالح طرقنا وتمهيد حفرنا وتقديم بنية    .الطرق لسكان لونغ آيالند
  ." تحتية عالية الجودة وموثوقة يستحقها سكان نيويورك

  
في خطابها االفتتاحي عن حالة الوالية هذا العام جعلت الحاكمة هوكول االستثمار في البنية التحتية لنيويورك ومحاربة آفة   

مليار دوالر على مدار خمس سنوات. في إطار برنامج  1الحفر في جميع أنحاء الوالية من أهم أولوياتها حيث خصصت 
مليون   500مليون دوالر للطرق المحلية و  500( تم تخصيص Pave Our Potholesجديد يسمى لنرصف حفرنا )

وقد خصص البرنامج والذي أطلق رسميًا مع إقرار ميزانية الوالية في أبريل/نيسان بالفعل دوالر للطرق السريعة في الوالية. 
مياًل من مسارب طرق الوالية والطرق المحلية في هذه السنة المالية مع المزيد من   793مليون دوالر لرصف أكثر من  111

محليات نيويورك. وهذا إضافة إلى برامج الوالية األخرى  طلبات السداد التي ال تزال قادمة مقابل العمل المنجز في كافة أنحاء 
 Consolidated Local Street and Highwayمثل البرنامج المحلي الموحد لتحسين الشوارع والطرق السريعة )

Improvement Program, CHIPS ( ورصف نيويورك )PAVE NY( وطرق جوالت الوالية )State 
Touring Routesريع الرأسمالية المبرمجة في كافة أنحاء الوالية.( وغيرها من المشا  

  
  3,700تم أو من المتوقع أن يتم إعادة تعبيد أكثر من  2022حتى نهاية عام   2021على مستوى الوالية من أغسطس/آب 

  ميل من المسارب.
  



"خالل سنوات عملها كنائبة حاكم وكحاكمة قادت كاثي ماري تيريز دومينغيز مفوضة إدارة النقل في والية نيويورك،  قالت
هوكول آالف األميال من الطرق السريعة في كافة أنحاء الوالية وهي تعلم أين تختبئ كل حفرة. وهي تعرف أيًضا قيمة 

يويورك. عملت قوات الوالية والمقاولين لدينا بجد هذا العام لطمر أكبر عدد ممكن من  االستثمار في البنية التحتية الحيوية في ن
الحفر من خالل مئات من مشاريع التجديد بما في ذلك هذا المشروع الكبير على طريق لونغ آيالند السرع الذي تم االنتهاء منه 

فإن لدينا دائًما المزيد من العمل للقيام به. مع الدعم الثابت من  في وقت مبكر وبأقل من الميزانية. وبينما لدينا الكثير لنفتخر به 
لصيانة طرقنا واستكمال مشاريعنا الرأسمالية وتجهيز البنية التحتية ألشهر الشتاء   -  الحاكمة هوكول سنكون هناك بقوة

  القاسية في نيويورك." 
   

   طريق لونغ آيالند السريع
  

أبريل/نيسان عند خط مقاطعة ناسو  19بدأت طواقم الرصف في االتجاه الشرقي لطريق لونغ آيالند السريع يوم الثالثاء 
وشرعت في طحن الرصيف القديم ووضع أسفلت جديًدا على طول طريق لونغ آيالند  48وسوفولك بالقرب من المخرج 

 ,High-Occupancy Vehicleذات األشغاالت العالية )السريع على المسارب الرئيسية الثالثة ومسرب المركبات 
HOV 112من منحدرات التشغيل/اإليقاف. ثم بدأ العمل في المسارب المتجهة غرباً من طريق الوالية  62( واألكتاف و  

اًل مي 286أكتوبر/تشرين األول واستكملت أكثر من  20باتجاه حدود مقاطعة ناسو والتي اكتملت للتو في  64عند المخرج 
في المجموع. يشتمل سطح اإلسفلت المركب الجديد األكثر سالسة والذي من المتوقع أن يستمر لمدة عشر سنوات على األقل  

  على عالمات رصف جديدة عاكسة للغاية وشرائط قعقعة على الكتفين.
  

  طريق الوالية الجنوبي السريع
  

أكتوبر/تشرين األول سيشهد االنتهاء من مشروع طريق الوالية الجنوبي   21أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا أن يوم الجمعة 
ميالً من المسارب.سيوفر اكتمال آخر قسمين من   121السريع الثالث إلعادة تعبيد في العامين الماضيين بإجمالي أكثر من 

(  32)مخرج  110( إلى طريق الوالية 20بالدوين رود )مخرج  / غراند أفنيو — طريق الوالية الجنوبي السريع هذا العام 
 -( في مقاطعة سوفولك 41A( وساجتيكوس ستيت باركواي )مخرج 39)مخرج  231في مقاطعة ناسو وطريق الوالية 

  .لسائقي السيارات في ساوث شور رحلة أكثر سالسة للتنقل والسفر على مهل في كافة أنحاء لونغ آيالند
  

  مشاريع كبرى أخرى في كافة أنحاء لونغ آيالند
   

، أعلنت الحاكمة هوكول أنه تم تجديد ستة مواقع من أصل عشرة من المقرر أن يعاد تعبيدها هذا الربيع  في أغسطس/آب
دة تعبيد والعديد منها سيكتمل قبل الموعد المحدد. ومنذ ذلك الحين تم االنتهاء من مشروعين آخرين بما في ذلك مشروع إعا

بين طريق لونغ آيالند السريع و سوفولك أفنيو في بلدة آيليب إضافة إلى أعمال إعادة تأهيل الكتف   111على طريق الوالية 
   في ميدوبروك ستيت باركواي بين طريق ميريك رود وأوشين باركواي في بلدة هيمبستيد

  
ويخطط لالنتهاء منهما في عام   الربيع والذين بدآ هذامليون دوالر 26.4يتقدم مشروعي رصف يبلغ إجماليهما 

مدخل ومخرج باركواي الجنوبي في مقاطعتي ناسو   55يتضمن األول إصالحات خرسانية كاملة العمق على  .2023
  109يتضمن الثاني إعادة تعبيد الرصيف مع تحسينات على سالمة منحدرات الرصيف على طريق الوالية  وسوفولك بينما

   في مدينة بابل. 27Aبين حدود ناسو/سوفولك وطريق الوالية 
  

وطريق  112مليون دوالر بين طريق الوالية  7.3إضافة إلى ذلك يجري تنفيذ مشروع ترميم وإصالح الخرسانة بتكلفة 
( في بلدة بروكهافين. وسيتم تجديد السطح الخرساني مع 67إلى    64)المخارج من   21يافانك أفنيو/ طريق مقاطعة سوفولك 

زاء التالفة من الخرسانة عند الضرورة ومن المقرر االنتهاء منه في ربيع طحن الرصيف بالماس إلزالة العيوب واستبدال األج
  .2024عام 

  
وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت الحاكمة هوكول عن المشروع األكثر تحوياًل على طريق لونغ آيالند السريع في الذاكرة  

)طريق مقاطعة سوفولك  منحدرات الوصول إلى طريق كروكيد هيل رودإلضافة  53إعادة بناء المخرج الحديثة من خالل  
  ( لتحسين التنقل لسائقي السيارات مع تعزيز االقتصاد المحلي.13

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-completion-eastbound-paving-project-long-island-expressway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SzqncQlEni1Bb8QITM%2FiBG%2BkrbCUKmG1snPWzxpRV%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-157-million-investment-pavement-renewal-projects-long-island&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3IuyZBI16N6x6foRI1%2FFgDAZh30r9TJdyZGcDS%2BQl0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-begin-27-million-project-improve-connectivity-long&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BS7zUQZgTCPUXlkxFi6r74%2F4LTcNzGbqX8QQ%2BCaizSg%3D&reserved=0


  
"القيادة فوق الحفر والطرق المتضررة تجربة مكلفة وغير مريحة في كل مكان ولكن   قال عضو الجمعية تايلور دارلينغ،

بشكل خاص هنا في لونغ آيالند حيث يعتمد الكثير منا على مركباتنا للذهاب لتوفير متطلبات عائالتنا واالعتناء بها. بالنسبة 
ر قد يعني أنهم لن يكون لديهم ما يكفي من المال  للعديد من ناخبي فإن إصالح اإلطارات والسيارات نتيجة االصطدام بالحف

 -لقد شاركت هذا القلق الهائل مع الحاكمة هوكول منذ عدة أشهر  لدفع رهنهم العقاري أو اإليجار أو حتى إطعام عائالتهم.
قيد التنفيذ  كانت لديها بالفعل خطة -ومن المفارقات عندما كنت في فايرستون أشتري إطاًرا جديًدا ألنني اصطدمت بحفرة 

ميل من   400حاليًا، تم استبدال وإصالح أكثر من  مليار دوالر في مبادرة تاريخية الستبدال الطرق وإصالحها. 1إلنفاق 
يعلق ( وطريق الوالية الجنوبي ولونغ آيالند ممتنة للغاية.Long Island Expressway, LIEطريق لونغ آيالند السريع )

ناخبي على التحسن الهائل في تجاربهم في القيادة واألموال الموجودة في جيوبهم ألنهم لم يتعرضوا لقصف التكاليف غير  
المتوقعة المرتبطة باالصطدام بحفرة. شكراً لرجالنا ونساءنا الرائعين في إدارة النقل والذين يعملون بجد كل يوم لضمان وجود  

  ا لك أيتها الحاكمة هوكول على التزامك وإلحاحك لحل مشكلة الحفر الكبيرة. " طرق آمنة وموثوق بها. شكرً 
  

"استكمال مشروع تجديد رصف الطريق السريع في لونغ آيالند هو خبر مرحب به لنا  قال عضو الجمعية ستيف ستيرن،
جميعًا. تعتبر استثمارات البنية التحتية وإصالحات الطرق مهمة للغاية القتصادنا المحلي وسالمة سائقي السيارات لدينا 

خطيًرا ومكلفًا من تنقالتنا اليومية. أحيي الحاكمة  ونوعية حياتنا. كما يعلم سكان لونغ آيالند جيًدا، فإن الُحفَر تشكل جزًءا 
هوكول على االنتهاء من هذا المشروع المهم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية والذي سيقطع شوًطا طويالً نحو منع  

  األضرار التي تلحق بمركباتنا وتخفيف الضغط عن تنقالتنا في لونغ آيالند." 
  

تخطيط وفقًا لذلك والقيادة بمسؤولية في مناطق العمل.تتضاعف غرامات السرعة في منطقة نحث سائقي السيارات على ال
   قد تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتين أو أكثر للسرعة في منطقة العمل إلى تعليق رخصة قيادة الفرد. العمل.

  
أو قم بتنزيل تطبيق الهاتف  www.511NY.org، أو قم بزيارة 511للحصول على أحدث معلومات السفر، اتصل على 

   المجاني. 511NYالمحمول 
  

تجدنا على الفيسبوك على  .@NYSDOTLIو @NYSDOTتابعوا إدارة نقل والية نيويورك على تويتر على 
Facebook.com/NYSDOT.   

  
###  
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