
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/11/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر 11.8في مدينة أوتيكا بقيمة  8الحاكمة هوكول تعلن عن االنتهاء من مشروع استبدال جسر طريق الوالية 
  

سيعزز السالمة والتنقل على طول طريق السفر الرئيسي، ويربط   12و 5جسر جديد متعدد العوارض فوق طريقي الوالية 
 أوتيكا بمدينة نيو هارتفورد في مقاطعة أونيدا 

  
  

  8أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن االنتهاء من البناء الرئيسي في مشروع استبدال الجسر الذي يحمل طريق الوالية 
مليون دوالر  18.4مليون دوالر. استبدل المشروع البالغ تكلفته  11.8في مدينة أوتيكا بقيمة  12و 5عبر طريقي الوالية 

، بجسر حديث بإطار فوالذي يعزز السالمة ويحسن التنقل على طول رابط  1960الهيكل األصلي، الذي تم بناؤه في عام  
هو طريق سفر رئيسي يدعم العديد من األعمال التجارية المحلية   8رئيسي لتدفق األفراد والتجارة في المنطقة. طريق الوالية 

إلى الوصول إلى الشطر الجنوبي وجبال   ومراكز البيع بالتجزئة ويستخدم بشكل شائع من قبل سائقي السيارات الذين يتطلعون
 آديرونداك وهيئة الطرق السريعة في والية نيويورك.  

  
"تتخذ والية نيويورك خطوات جريئة نحو تحويل بنيتنا التحتية وإعادة تصور ما يعنيه نظام النقل الحديث لوادي موهوك،" 

في أوتيكا ستسهل على األشخاص والبضائع  8ع . "هذه التحسينات على طول ممر الطريق السريقالت الحاكمة هوكول
 الوصول إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب بأمان وبأقل قدر ممكن من التأخير." 

  
  3قدًما و 16، جسًرا جديًدا ثنائي االمتداد يتميز بارتفاع رأسي يبلغ 2021أنشأ المشروع، الذي تم إطالقه في ربيع عام 

  8من الهيكل األصلي. كما أعاد المشروع تجهيز المنحدرات المؤدية من وإلى الطريق  أعلى بمقدار قدمين تقريبًا -بوصات 
بالقرب من الجسر. وتم أيًضا تركيب الفتات وإضاءة جديدة. على الرغم من اكتمال   12و 5باإلضافة إلى أجزاء من الطريقين 

 يزال يتعين على سائقي السيارات توقع إغالقات أعمال البناء الرئيسية، إال أن أعمال التشطيب الصغيرة ال تزال جارية وال
 متقطعة لمسارب في كال االتجاهين خالل األسابيع المقبلة.  

  
إن إعادة فتح هذا التبادل بالنسبة لسائقي السيارات المحليين سيسهل السفر إلى مراكز البيع بالتجزئة القريبة على طول  

Commercial Drive  طريق الوالية(5A في الوقت المناسب تماًما للتسوق في العطالت. تُعدُّ طرقا الوالية )12و  8و  5  
هوك الذي يساعد في دعم العديد من األعمال التجارية في المنطقة، بما في ذلك  أيًضا جزًءا من ممر شحن رئيسي لوادي مو

Chobani وFed Ex وUPS  . 
  

على نجاح مشاريع وزارة النقل بوالية نيويورك األخيرة في مدينة أوتيكا،   8يعتمد االنتهاء من مشروع جسر طريق الوالية 
في مدينة  Baggروع سكوير هاربور بوينت بيدستريان واي لـ ومش 5Sبما في ذلك مشروع تعزيز السالمة على الطريق 

أوتيكا. لقد عملت مشاريع البناء هذه على دعم التنشيط االقتصادي لوسط مدينة أوتيكا، ووفرت بوابة مجتمعية جديدة جذابة،  
 وزادت من تنقل راكبي الدراجات والمشاة وسائقي السيارات، وعززت الصحة العامة.  

  
: "إن االنتهاء من مشروع استبدال الجسر هذا خطوة رائعة  دارة النقل بوالية نيويورك، ماري تيريز دومينغيز قالت ُمفوضة إ

إلى تحسين السفر   8أخرى إلى األمام لمدينة أوتيكا ووادي موهوك بأكمله. سيؤدي هذا الجسر الجديد على طول طريق الوالية 
موهوك، مما يدل مرة أخرى على التزام وزارة النقل ببناء شبكة نقل   والمساعدة في ربط المجتمعات في جميع أنحاء وادي

 أكثر صموًدا، تلبي احتياجات جميع سكان نيويورك."  



 

 

  
"لقد ظل هذا الرابط بين أوتيكا ونيو هارتفورد في حالة سيئة لفترة طويلة جًدا، ولكن بفضل   قال السناتور تشاك شومر:

(، أصبح لدى  COVIDورك من خالل قوانين البنية التحتية وصناديق اإلغاثة لمرض )التمويل الفيدرالي الذي أمنته لنيوي
وادي موهوك اآلن البوابة الحديثة إلى وسط مدينة أوتيكا التي طالما كانت تستحقها. من مركز أديرونداك بنك إلى المطاعم  

خور بمساعدتنا في بناء الجسر نحو مستقبل وقت ممتع لمدينة أوتيكا وأنا ف -والشقق الجديدة التي ظهرت في وسط المدينة 
 أكثر إشراقًا."  

  
"يسعدني أنه تم االنتهاء من أعمال البناء الرئيسية التي تحل محل جسر  قال عضو مجلس شيوخ الوالية جوزيف أ. جريفو:  

األحياء بشكل أفضل   في مدينة أوتيكا. سيؤدي هذا الجسر الجديد إلى تحسين التنقل وتعزيز السالمة وربط 8طريق الوالية 
 والمساعدة في دفع الفرص االقتصادية في المنطقة." 

  
"نحن متحمسون للغاية لرؤية اكتمال مشروع تحديث البنية التحتية المهم   قالت عضو الجمعية التشريعية ماريان بوتينشون:

د األعمال التجارية الجديدة تنتقل هذا. من الضروري أن يكون لدينا طرق سفر آمنة وحديثة ويمكن الوصول إليها ونحن نشه
 إلى منطقة وادي موهوك وتستمر في النمو." 

  
عبر   8"إن اإلنجاز الذي طال انتظاره في الجسر الذي يحمل طريق الوالية قالت عضو الجمعية التشريعية بريان دي ميلر: 

مليون دوالر في منطقة نيو هارتفورد  11.8مة هو حدث ساّر. وإن هذا االستثمار في البنية التحتية بقي 12و 5طريقي الوالية 
وأوتيكا يعني الكثير للمقيمين واألعمال التجارية والتجارة في المنطقة. وهو أيًضا أداة ربط كثيفة السفر لسائقي السيارات الذين  

الطرق السريعة في   يسافرون شمااًل إلى جبال آديرونداك، وجنوبًا إلى الشطر الجنوبي باإلضافة إلى دخول أو مغادرة هيئة
والية نيويورك. إن االستثمار في بنيتنا التحتية ضروري الستمرار النمو االقتصادي في المنطقة وكذلك تحسين الوصول إلى  

 الخدمات للسكان وتحسين السالمة العامة لسائقي السيارات. أشكر وزارة النقل بوالية نيويورك على عملها في هذا المشروع." 
  

وأن   8"أنا سعيد بغنجاز مشروع جسر طريق الوالية  التنفيذي لمقاطعة أونيدا أنتوني جيه بيسينتي جونيور:قال المدير 
  12السفر األكثر أمانًا وفعالية موجود اآلن في أحد أكثر الطرق ازدحاًما في مقاطعة أونيدا. إن هذا الممر فوق طريقي الوالية 

و طريق حيوي للسفر لسكان هذه المنطقة وزوارها. فهو يربط آالف السائقين  ، الذي يربط بين أوتيكا ونيو هارتفورد، ه5و
باألعمال التجارية والخدمات الرئيسية كل يوم، وأشكر وزارة النقل في نيويورك على عملها الرائع على االرتقاء به إلى  

 مستوى جديد."  
  

"لقد كان هذا مشروًعأ ضروريًا للبنية التحتية لطريق سفر رئيسي في  قال مسؤول مدينة نيو هارتفورد بول أ. ميسسيون:
 منطقتنا. هذا ليس مجرد فاتحة لمستقبل مشاريع أساسية لدينا، ولكنه أيًضا يجلب األمان لسكاننا وزوار بلدتنا." 

  
، نواصل ربط مجتمعاتنا وإنشاء بنية 8من خالل إصالح جسر طريق الوالية " قال عمدة مدينة أوتيكا روبرت م. بالميري:  

تحتية أقوى تدعم النمو غير المسبوق الذي نشهده في مدينة أوتيكا. مع شركائنا في حكومة الوالية، نجعل مدينتنا أكثر أمانًا  
ول على مواصلة االستثمار في منطقتنا  وصموًدا ونخلق وظائف ذات رواتب جيدة في هذه العملية. أود أن أشكر الحاكمة هوك

 وأتطلع إلى مواصلة بناء نيويورك أفضل وأقوى وأوتيكا أفضل وأقوى." 
  

أو قم   www.511NY.org، او تفضل بزيارة 511للعثور على مستجدات حول حركة المرور وأحوال السفر، اتصل على  
على الجهاز المحمول مجانًا. يتضمن النظام عبر اإلنترنت وتطبيق الهاتف المحمول خريطة طريق   511NYبتنزيل تطبيق 
 لى الطرق التي تواجه ظروفًا ثلجية وأين تكون الظروف طبيعية. للوالية، تشير إ

  
 .  facebook.com/NYSDOT. وعلى فيسبوك @NYSDOTتابعوا وزارة النقل بوالية نيويورك على تويتر: 
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