
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2022/12/28 للنشر فوًرا:

  
 

علن عن إعادة فتح إضافیة للطرق السریعة الرئیسیة في غرب نیویورك في أعقاب العاصفة الثلجیة تول كھو ةالحاكم
 التاریخیة

     
 صباحا اللیلة  12بالكامل في الساعة  198و  33و  5وطرق الوالیة   I-190سیتم إعادة فتح جزء مقاطعة إیري من 

    
 سیتم اآلن فتح جمیع الطرق السریعة الرئیسیة في والیة نیویورك

    
 مساعدة البلدیات المحلیة في إزالة الثلوج  Thruway ايثرو تواصل وزارة النقل بالوالیة وھیئة

     
    

ول أن جمیع الطرق السریعة الرئیسیة في والیة نیویورك في غرب نیویورك ستعید فتحھا في  كأعلنت الحاكمة كاثي ھو
منتصف اللیل اللیلة بعد واحدة من أقوى العواصف الشتویة التي أثرت على والیة نیویورك على اإلطالق. سیتم إعادة فتح  

بالكامل. عملت وزارة النقل   190مقاطعة إیري من الطریق السریع   ، باإلضافة إلى جزء 198و  33و  5طرق الوالیة 
بالتنسیق مع المستجیبین األوائل والحكومات المحلیة ، دون توقف خالل األیام القلیلة الماضیة  ،  Thruwayوقوات صیانة 

أسرع وقت ممكن. تأتي  لتنظیف الطرق المحلیة من الثلوج والمركبات المھجورة لضمان إعادة فتح ھذه الطرق السریعة في
. وأعید فتح  219و   400وطرق الوالیة   I-990و   I-290و ) I-90االفتتاحات بعد یوم واحد من طریق والیة نیویورك (

 في مقاطعة إیري أمام حركة مرور المركبات. I-290في مقاطعة نیاجرا وشمال  I-190أجزاء من 
    

"نحن نعمل على مدار الساعة لمساعدة غرب نیویورك على التعافي من ھذه العاصفة الشتویة  ول:كھو ةالحاكم توقال
"أنا ممتن للغایة لجمیع عمال صیانة الطرق السریعة والمستجیبین   التاریخیة ، ولن نتوقف حتى یتم االنتھاء من المھمة". 

 دة زمالئھم من سكان نیویورك." األوائل وموظفي خدمات الطوارئ الذین یواصلون العمل بال كلل لمساع
    

على األرض ، حیث تحرث الطرق المحلیة عبر غرب نیویورك ، باإلضافة  Thruwayال تزال وزارة النقل بالوالیة وقوات 
إلى إجراء عملیات تھب الثلوج وعملیات التحمیل والنقل. حتى اآلن ، أرسلت وزارة النقل خمس موجات من القوى العاملة  

فالو والبلدیات المحلیة في إزالة  اي تطھیر الطرق المحلیة ومساعدة مدینة بوالمعدات ، وحشدت موارد المقاولین للمساعدة ف
موجتین من القوى العاملة والمعدات إلى غرب نیویورك وسترسل المزید حسب ما  Thruwayالثلوج. كما أرسلت ھیئة 

 تقتضیھ الظروف.
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