
 

 

 

 

 

 

  

 رسالة من المسؤولین

یقربنا جمیعًا من استئناف حیاتنا   2022وأن عام  2021تحیات. نأمل أن تظل أنت وعائلتك بصحة جیدة في عام 

الطبیعیة. جلب جائحة الفیروس التاجي، الذي سیدخل عامھ الثالث قریبًا، تحدیات ھائلة وفقدًا مفجعًا للكثیرین. 

مثل فیروس األنفلونزا ، إلى األبد.   حتى،ربما  -ن یقول الخبراء إن الفیروس قد یظل معنا لبعض الوقت حتى اآل

سیتعین علینا االستمرار في التكیف واتباع الروتین المتطور للبقاء في أمان. ومع ذلك، فإننا نتطلع إلى العام الجدید  

قد أحرزت تقدًما كبیًرا خالل  HOVو  استبدال الجسر 520SRبتفاؤل، ویسعدنا أن نعلن أن فرقنا في برنامج 

 Seattleالعام الماضي في إنشاء تحسینات ممر في

والتطلع   2021نرسل لك تقریر "استعراض العام" السنوي ھذا لتلخیص التطورات الرئیسیة للمشروع في عام 

فة من طرازات مع إضا SR520. استبدال الجسور المعرضة للزالزل 2022إلى العمل الرئیسي المخطط لعام 

أخرى تتعلق بالسالمة والتنقل والبیئة ھي مھمة ضخمة. نرید أن نبقیك على اطالع بما یتلقاه  مھمةتحسینات 

 الجمھور من استثماراتھ التي تقدر بملیارات الدوالرات في مشروع النقل متعدد الوسائط ھذا.

ع إلى الشرق والغرب من بما في ذلك التوس العام،ھذا  520SRسترى بعض التغییرات الملحوظة داخل ممر 

جدید وأكثر   SR520غطاء مونتلیك فوق الطریق السریع. ستالحظ أیًضا تقدًما كبیًرا في أعمال البناء على جسر 

أمانًا باتجاه الشرق فوق خلیج یونیون والمكونات الھیكلیة للنقل العكسي ووصلة المركبات التي تشغل حیًزا كبیًرا  

 سنواصل الحفاظ على التزامنا بالتعاقد الشامل في جمیع مشاریعنا السریع. و  I-5وممر  SR520بین 

   SR520نشكرك على اھتمامك ببرنامج  وكالعادة،نأمل أن تستغرق بضع دقائق لقراءة ھذا التقریر الموجز. 

 محّسن. SR520وعلى صبرك بینما نعمل على توفیر مزایا السالمة والتنقل لممر 

 

 یرجى إعالمنا إذا كان لدیك أي أسئلة. ستجد طرقًا لالتصال بنا في أماكن أبعد أدناه

 

 HOVو جسر الستبدال  SR520برنامج  إداري،

 

 

 والمركبات التي تشغل حیًزا كبیًراجسر الستبدال المركبات  SR520برنامج  المدیر،نائب 
 

  SR520ٌٍبرنامج الستبدال الجسر

 

 والمركبات التي  تشغل حیًزا  كبیًرا 
 مراجعة عام 2021 



520SR    2021معلًما في عام 
 كانون الثاني 

اجتماع الشركاء المجتمعیین للبرامج الضخمة السنویة للتواصل مع مجموعات الدعوة القائمة على التعاقد المجتمعي ومؤسسات األعمال  WSDOT• تستضیف 

 ومشاركة تحدیثات المشروع ومناقشة فرص العمل القادمة. المنطقة،) في جمیع أنحاء MSVWBEالمملوكة لألقلیات والنساء والمحاربین القدامى (

 

 رایرشھر فب

عارضة خرسانیة تشكل إطاًرا داعًما لغطاء ذو مناظر  84• تعمل أطقم العمل على مدار الساعة على مدار عطالت نھایة األسبوع في ینایر وفبرایر لوضع أول 

 طبیعیة ومركز عبور فوق الطریق السریع في مونتلیك.

 Portageلمشروع جسر خلیج   میجا بایت) PDF 1.3إعادة تقییم قانون السیاسة البیئیة الوطنیة (واإلدارة الفیدرالیة للطرق السریعة  WSDOT• یكمل 

. قام ھذا التقریر بتقییم العدید من التحدیثات لتصمیم المشروع، بما في ذلك العناصر التي نتجت عن سنوات من  520SRالبالغ عددھما  Roanoke Lidو

 ووجد أنھ لن تكون ھناك آثار بیئیة مھمة جدیدة من التصمیم المحدث ، مما یسمح للمشروع بالمضي قدًما المجتمع،المشاركة في تصمیم 

 عوارًضا ألساس الغطاء. 84في التبلور عندما تقوم أطقم العمل بإعداد أول  Montlakeیبدأ غطاء 

 مارس

 على مدار إغالق الطریق السریع في عطلة نھایة األسبوع. Montlakeعوارض أخرى لغطاء  30بتعیین  Montlake• قامت أطقم مشروع 

لمشروع مونتلیك. أتاح ھذا االستطالع فرصة ألفراد المجتمع إلخبارنا برأیھم حول جھود موظفًا بجمع نتائج المسح من مسح التوعیة السنوي SR 520• یقوم 

 التوعیة الخاصة بالبناء وطرق االتصال.
SR• تعقد فرق استبدال  ت  وطریق أالسكا فیادكت اجتماًعا افتراضیًا للمقاولین لتسلیط الضوء على فرص التعاقد للشركات الصغیرة التي تمتلكھا األقلیا 520
  والنساء والمحاربون القدامى

https://wsdot.wa.gov/sites/default/files/2021-11/SR520-report-PortageBay-reevaluation-2021.pdf


 أبریل 

 في التبلور بینما تكمل أطقم العمل ست مرات في اللیل من الخرسانة لسطح الغطاء.  Montlake• یبدأ غطاء 

 . 2016أبریل   25بالذكرى السنویة الخامسة الفتتاحھ أمام حركة المرور في SR 520• یحتفل الجسر العائم 

 

. كان ھذا أول ستة تصب خرسانیة لیلیة لھذا الجزء من الغطاء.إلى الیمین:  SR520المستقبلي فوق  Montlakeإلى الیسار: تستخدم أطقم العمل رصفًا كبیًرا لسطح الجسر لوضع الخرسانة لغطاء 
 .Montlakeمنظر آخر ألطقم الماكینات المستخدمة لوضع الخرسانة لغطاء  

 مایو

وھي خطوة رئیسیة قبل إزالة التربة الملوثة من  وقود،من ممتلكات محطة  76• أطقم إزالة صھاریج تخزین الوقود تحت األرض في سوق مونتلیك السابق و 

 الموقع. 

بناء الحقًا في عام والذي یبدأ ال ، SR520  /I-5 Express Lanesلمشروع  Walsh Constructionملیون دوالر لشركة  68عقدًا بقیمة  WSDOT• منح 

2021 . 

 یونیو 

 بیتًا مفتوًحا عبر اإلنترنت وفترة تعلیقات عامة حول أنشطة البناء المخطط لھا لألشھر القادمة. SR520 Montlake• یستضیف فریق المشروع 

 شرق شارع مونتلیك.  520SRبوصة تحت  54• انتھاء أطقم العمل من تركیب خط میاه بقطر 

 تموز

بناء. سیقوم المشروع ببناء   520باجتماع عام افتراضي حول ھذه المرحلة الرئیسیة التالیة المكونة من  SR520  /5-Iمشروع توصیل الممرات السریعة • یبدأ 

 للعبور ومرافقي السیارات. South Lake Unionو  Eastsideجدید وأفضل بین  اتصال

https://wsdot.wa.gov/construction-planning/search-projects/sr-520-i-5-express-lanes-connection-project
https://wsdot.wa.gov/construction-planning/search-projects/sr-520-i-5-express-lanes-connection-project


  

في   76إلى ھیكل غطاء الطریق السریع المستقبلي.على الیمین: أطقم العمل تزیل التربة الملوثة من ممتلكات محطة الوقود السابقة البالغ عددھا   Montlake Boulevardإلى الیسار: یستعد الطاقم لتحویل حركة مرور 
 . مونتلیك

 أغسطس

، باستبدال سطح الشبكة الفوالذیة.   WSDOTیوًما حیث تقوم فرق المقاول ، التي تعمل في المنطقة الشمالیة الغربیة التابعة لـ   26• یغلق جسر مونتلیك لمدة 

 ن شارع مونتلیك.یستغل طاقم مشروع مونتلیك ھذه الفرصة إلزالة التربة الملوثة من سوق مونتلیك السابق وممتلكات محطة الوقود ، بما في ذلك حفر أجزاء م 

 إلى الغرب. Montlakeة الجسر القدیم وتوسیع غطاء  ، ویضعون أنفسھم إلزال Montlakeإلى ھیكل غطاء  Montlake• تنقل أطقم العمل شارع 

 . SR520  /I-5• بدأ مشروع توصیل الممرات السریعة 

 إلى مدینة سیاتل.  Shorelineموظفًا طلب تصریح  SR520، یقدم  Portage Bay• قبل إنشاء جسر 

 

 
 . Union Bayشرقًا جدیدًا فوق  520SRتستخدم أطقم العمل رافعات جسریة كبیرة لوضع العوارض األولى لجسر  

  



 

 التاسع

 عبر خلیج االتحاد بین مونتلیك والجسر العائم. 520SR• قامت أطقم العمل بإعداد العوارض األولى لجسر جدید متجھ شرقا 

والمحاربین  أحداثًا افتراضیة وفي الموقع لفرص التعاقد من قبل الشركات المملوكة لألقلیات والنساء  ،Montlakeمقاول مشروع  ،Graham• یستضیف 

 القدامى.

یربط وكاالت الدولة من جمیع أنحاء منطقة بوجیت ساوند مع الشركات الصغیرة والموردین الذین یبحثون عن  إقلیمي،في منتدى تعاقد  520SR• یشارك فریق 

 فرص تعاقدیة

 
. حدثًا في الموقع للقاء مقاولین من الباطن مھتمین بالعمل في مشروع  Graham Contracting Ltdالیسار: أطقم ھدمت وإزالة الجسر القدیم مونتلیك بولیفارد.على الیمین: تعقد شركة 

Montlake . 

 اكتوبر 

 باستخدام مجموعة من معدات الھدم للخدمة الشاقة. یومین،• أطقم إزالة الجسر القدیم في شارع مونتلیك على مدار 

 مما یسمح ألطقم العمل بإزالة الجسر القدیم بعد شھر.  ،Montlakeإلى غطاء  Lake Washington Boulevard• ینتقل منحدر 

 شھر نوفمبر

 عاًما ، مما یبسط الموقع لتسھیل العثور على المعلومات. 15، وھو أول تحدیث رئیسي منذ أكثر من  موقعًا إلكترونیًا جدیدًا WSDOT• أطلقت 

 • أطقم تزیل الجسر العلوي السابق لبحیرة واشنطن أثناء إغالق طریق سریع في عطلة نھایة األسبوع. 

 دیسمبر

 ، ویتطلعون إلى بدء البناء في  Roanoke Lidو  Portage Bay Bridgeالخاصة بمشروع  ودالعمل على وثائق التصمیم والعق SR 520  فيموظ یواصل 

 . 2024وقت مبكر من عام 
  

https://wsdot.wa.gov/construction-planning/search-projects/sr-520-i-5-express-lanes-connection-project


 

 باألرقام 2021

 

 

 

 طن من التربة الملوثة كجزء من سوق مونتلیك وتنظیف ممتلكات محطة الوقود.  19000• تمت إزالة ما یقرب من 

 المطلوبة للجسر المتجھ شرقاً في المستقبل في قاع بحیرة واشنطن.  75أعمدة الدعم الـ • تم تركیب جمیع 

 . Union Bayوممرات جدیدة باتجاه الشرق عبر  Montlakeعوارض خرسانیة إلنشاء غطاء    194• تم تركیب 

 . SR520إلعادة بناء  520SR  /I-5 Express Lanes Connectionو  Montlakeمن أفراد الطاقم في مشروع  1200• یعمل أكثر من  

 

 
 

 

 اجتماًعا افتراضیًا.SR 520شخص في  4400• حضور أكثر من 

مئات المكالمات الحیة األخرى على الخطوط  رسالة برید إلكتروني ورسائل ھاتفیة من أعضاء المجتمع ویقومون بإرسال  847لـ  SR520 فيموظ • یستجیب

 الساخنة لمشروعنا.

اجتماًعا افتراضیًا مع الشركاء المجتمعیین والداخلیین ووكاالت المناصرة. یشمل ھؤالء الشركاء الرابطة الوطنیة لمقاولي  SR520 122 فيموظ • یحضر

 ، ووكالة تنمیة أعمال األقلیات.  ، والمجلس األمریكي لشركات الھندسة 100األقلیات بواشنطن ، وتابور 

 شركة. 520إلعادة بناء  2011منذ بدایة عام  520SRشركة مملوكة لألقلیات والنساء والمحاربین القدامى في برنامج  137• عملت 

 وما بعده  2022عام  SR520ما ینتظرنا في 
 

الف طن  19  
 

 عمود  75
 

من أفراد الطاقم  1200  عوارض   194 
 

 الحضور  4،400
 

 برید إلكتروني 847
 ومكالمات

 شركة 137
 

لقاء 122  



 
 مشروًعا حالیًا وقادًما. انقر على الصورة أعاله لتكبیر الصورة. 520SR: خریطة 9الصورة 

 
 : SR520عاًما كبیًرا آخر لبرنامج  2022من المتوقع أن یكون عام  

 Montlakeمشروع مونتلیك: سنستمر في بناء ثالثة ممرات جدیدة متجھة شرقاً من مونتلیك إلى الجسر العائم. ستقوم أطقم العمل بتمدید غطاء  SR520• بناء 

. بینما Montlake Boulevard، وسیتم إنشاء نفق للمشاة والدراجات تحت  SR520وسیبدأ جسر الدراجات والمشاة في التبلور أكثر من  والغرب،إلى الشرق 

 یسعدنا أن نسمع منك. -استقصاء التوعیة السنوي الخاص بمشروع مونتلیك مفتوح اآلن یرجى إطالعنا على جھودنا في التواصل!  البناء،نواصل 

السریعة  I-5وممرات  520SRستستمر األطقم في بناء منحدر جدید قابل لالنعكاس بین  المقبل،: في العام SR520  /I-5• مشروع توصیل الممرات السریعة 

مع   I-5یمتد بین تقاطعات ،  I-5للحافالت ومرافقي السیارات ؛ ممر ترانزیت جدید قابل للعكس / للمركبات التي تشغل حیًزا كبیًرا على طول الممرات السریعة 

520SR  وشارعMercer  ؛ وشارع میرسر المعاد تشكیلھ على / خارج الطریق المنحدر من وإلى الممرات السریعةI-5 .للحافالت ومرافقي السیارات 

 ،2022وع في أواخر عام : سنواصل تحسین التصمیم والتخطیط بینما نستعد لإلعالن عن ھذا المشرRoanoke Lidو  Portage Bay Bridge• مشروع 

 للزالزل، المعرض  Portage Bay. وتشمل المیزات الرئیسیة استبدال جسر  2024، وبدء اإلنشاء في عام  2023التصمیم والبناء في صیف عام  ودومنح عق

، ویوفر أنظمة جدیدة لمعالجة میاه األمطار لمعالجة  Portage Bayعبر  SR 520، ویمد مسار  Roanoke Parkوبناء غطاء جدید یربط المجتمع في حي 

 الجریان السطحي للجسر. 

سنواصل المشاركة مع شركائنا في المجتمع لتعزیز فرص التعاقد في مشروعي البناء النشطین لدینا. سنعمل مع  2022• برنامج التنوع والتعاقد الشامل: في عام 

٪ من قبل مؤسسات األعمال التجاریة 26الطوعیة بل وتجاوزھا المتمثلة في مشاركة  WSDOTلى أھداف فرق المشروع لدینا إلحراز تقدم في الوصول إ

٪ من قبل 6و  لألقلیات،٪ من قبل الشركات المملوكة 10). ینقسم ھذا الھدف إلى أھداف مشاركة MSVWBEsاألقلیة ، والصغیرة ، والمخضرمین ، والنساء (

 ٪ من قبل الشركات الصغیرة.5من قبل الشركات المملوكة للمخضرمین ، و ٪  5الشركات المملوكة للنساء ، و 

ملیون دوالر من األموال  600برنامًجا إلى ما یقرب من  SR520، یحتاج برنامج  2021• تمویل البرنامج: نود أن نالحظ أنھ بناًء على تقدیرات التكلفة لعام 

یف المتزایدة إلى نطاق المشروع المحدث ، والتحسینات الھندسیة ، وظروف السوق ، وتكالیف التصعید من اإلضافیة إلكمال المشروعین المتبقیین. تعود التكال

  520SRملیون دوالر إضافیة لتمویل  406على   2022إكمال البرنامج الممتد لمدة خمس سنوات. وقد اشتملت المیزانیة التكمیلیة التي اقترحھا الحاكم لعام 

. ال  Roanoke Lidومشروع  Portage Bayة التشریعیة على اقتراح میزانیة الحاكم التمویل الالزم للمضي قدًما في مشروع جسر برنامًجا. ستوفر الموافق

 . Montlake Cut Basculeملیون دوالر تقریبًا والمطلوب للمضي قدًما في مشروع جسر  200تشمل المیزانیة المقترحة للحاكم المبلغ المتبقي البالغ 

 . صفحات الویب الخاصة بالمشروعلمزید من خالل زیارة تعرف على ا

https://wsdot.wa.gov/sites/default/files/2021-11/SR520-Graphic-RestOfTheWestProjectMapAndTimeline.pdf
https://wsdot.wa.gov/construction-planning/major-projects/sr-520-bridge-replacement-and-hov-program#RelatedProjects
https://wsdot.wa.gov/sites/default/files/2021-11/SR520-Graphic-RestOfTheWestProjectMapAndTimeline.pdf


 

 شاء. الجدید قید اإلن Montlake، والذي یتضمن غطاء   SR520  /Montlake Boulevardتطل شرقًا عبر تقاطع 

 بناء:  SR520كیف تصل إلینا وتبقى على اطالع حول 
 ساعة بأسئلة ملحة أو مخاوف بشأن كل مشروع بناء  24اتصل أو أرسل رسالة نصیة إلى خطوطنا الساخنة التي تعمل على مدار  •

520SR  مشروعMontlake: 206-775-8885 

 520SR  /I-5  :206- 316- 2559مشروع التوصیل 
 

 استفسار عام. 520SRمساًء. مع  5 - صباًحا  M-F 8،   206- 770-3554على  SR520• اتصل بخط معلومات البرنامج 

، للحصول على مزید من  WSDOT Megaprograms) ، مدیر التنوع والشمول Regina Glenn )425-503 -7212بریدًا إلكترونیًا إلى • اتصل أو أرسل 
 ومات حول فرص التعاقد.المعل

 موظفًا لطرح أسئلتك حول المشروع أو أنشطة البناء.  SR520إلى  بریدًا إلكترونیًا• أرسل 

 للحصول على معلومات عامة حول مشاریعنا.  SR520موقع برنامج • قم بزیارة 

 للحصول على أحدث المعلومات حول عملیات اإلغالق وتأثیرات البناء  SR520 Construction Corner• قم بزیارة 

 .520SRللحصول على أھم األخبار والتحدیثات حول برامج   wsdot_520Twitter @• تابعنا على 

 ي لدینا. على تحدیثات البرید اإللكترون•االشتراك للحصول 
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https://twitter.com/wsdot_520
https://service.govdelivery.com/accounts/WADOT/subscriber/new

