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גאװערנאר קואמא ) (CUOMOמעלדט די עפענונג פון דעם היו ל .קערי טונעל ) HUGH L.
 (CAREY TUNNELפאר ראש שטונדע באסעס
שטעלט צוריק קריטישע פארבינדונג פאר עקספרעס באס קאסטומערס
געשעדיגטע טונעל סיסטעמען װערן נאכאלץ פארראכטן
גאװערנאר ענדרו מ .קואמא ) (Andrew M. Cuomoהאט הײנט געמאלדן אז דער גאװ .היו ל .קערי ) Gov. Hugh
 (L. Careyטונעל ,פריער באקאנט אלס דער ברוקלין בעטערי טונעל ) ,(Brooklyn-Battery Tunnelװעט זיך
עפענען פאר באגרעניצטע ראש שטונדע באס סערװיס מאנטאג צופרי.
מעטראפאליטען טראנספארטאציע אױטאריטעט ) (MTAעקספרעס באסעס פון ברוקלין ) (Brooklynאון סטעטן
אײלענד ) (Staten Islandװעלן קענען ניצן אײן לעין פון אײן טיוב פאר סערװיס קײן מאנהעטן פון  6ציפרי ביז 10
צופרי און פאר סערװיס אין די פארקערטע ריכטונג פון  3נאכמיטאג ביז  7בײנאכט .דער טונעל װעט בלײבן
פארשלאסן אין אנדערע צײטן בשעת מאנשאפטן זעצן פאר צו ארבעטן ארום די זײגער צו פארריכטן שװערע
פארפלײצונג שאדענעס.
"איך האב זעלבסט געזען די פארפלײצונג אנגעמאכט דורך האריקעין סענדי ) (Sandyאין דעם קערי ) (Careyטונעל,
און דאס װאס ער עפנט זיך איז א באװײז פון די איבערגעגעבענע ארבעט פון  MTAארבעטערס נאך דעם שטורעם",
האט גאװערנאר קואמא ) (Cuomoגעזאגט" .דער פארשלאסענער טונעל איז געװען אן אומבאקװעמליכקײט פאר ניו
יארק קאמיוטערס ,און זײן עפענונג מערקט אפ נאך א שריט צוריקצושטעלן לעבנס־װיכטיגע טראנספארטאציע
אינפראסטרוקטור אזױ שנעל װי נאר מעגליך נאך האריקעין סענדי ).(Sandy
עס איז געשאצט אז דער קערי ) (Careyטונעל איז פארפלײצט געװארן במשך האריקעין סענדי ) (Sandyמיט 43
מיליאן גאלאנען פון װאסער אין יעדע פון זײנע צװײ טיובס .דאס זאלצװאסער האט פאראורזאכט קאראזיע שאדן צו
די עלעקטרישע ,באלײכטונג ,קאמוניקאציע ,סורװעילענס און װענטילאציע סיסטעמען אין יעדן טונעל.
עקספרעס באסעס װעלן קענען ניצן אײן לעין פון די מזרח טיוב ,װעלכע טראגט געװײנליך טראפיק קײן מאנהעטן .די
אנדערע לעין פון יענע טיוב װערט יעצט געניצט צו האלטן פארריכטונג און רעקאװערי עקװיפמענט .באלױכטונג אין
די טיוב װעט זײן באגרעניצט און װעט פארשטערקט װערן מיט עמערדזשענסי אילומינאציע.
די מערב טיוב ,װעלכע טראגט געװײנליך טראפיק קײן ברוקלין ,האט אױסגעשטאנען גרעסערע שאדענעס און װערט
נאכאלץ אױסגעלײדיגט פון װאסער אין װענטילאציע קאנאלן אונטער דעם ראודװעי אױבערפלאך .קײן טײמטעיבל
איז נישט עװעילעבל פאר די עפענונג פון די מערב טיוב.
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"דער היו ל .קערי ) (Hugh L. Careyטונעל איז דער לענגסטער אונטער־טײך טונעל פאר װיקלס אין צפון אמעריקע,
און קײנער האט קײנמאל נישט געהאט אזא אומגעהױערע אױפגאבע ",האט  MTAפארזיצער און טשיף עקזעקיוטיװ
אפיסער דזשאזעף דזשעי .להאָטא ) (Joseph J. Lhotaגעזאגט" .ער איז געװען אנגעפילט פון דעם פלאר ביז צו די
סילינג מיט װאסער און ברוכװארג פאר מער פון א מײל .דאס װאס ער איז יעצט גרײט פאר באגרעניצטע קאמיוטער
סערװיס איז א באװײז פון די פעאיגקײט און איבערגעגעבנקײט פון אונזערע פלײסיגע  MTAבריקן און טונעלן
ארבעטער".
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