
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو  6/3/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر لشبكات المياه النظيفة ومشروعات البنية التحتية لمياه الشرب المحلية   34.2الحاكم كومو يعلن عن تخصيص 

  على مستوى الوالية
  

  تقع المشروعات في غرب نيويورك، وكابيتال، وميد هدسون، ووسط نيويورك
  

 Environmental Facilitiesأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم أن مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية )
Corporation, EFC مليون دوالر في صورة منح وقروض بدون   34.2( في والية نيويورك قد وافق على تخصيص

شرب ومياه الصرف الصحي في جميع أنحاء والية  فوائد وقروض منخفضة التكلفة لدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لمياه ال

مليون دوالر لدعم المياه النظيفة، ما يرفع إجمالي  500اعتمادًا بقيمة  2022تضيف الميزانية المقررة للعام المالي  نيويورك.

  يارات دوالر.مل  5مليارات دوالر ويستمر في الوفاء بالتزام الوالية المياه النظيفة البالغ  4استثمارات الوالية إلى 
  

"الحصول على المياه النظيفة عنصر رئيسي في بناء مجتمعات قوية ونابضة بالحياة ومن األهمية بمكان أن  قال الحاكم كومو:

بوجود هذا التمويل في متناول اليد،  يمتلك شركاؤنا المحليون الموارد التي يحتاجونها لحماية صحة وسالمة سكان نيويورك.

على إجراء تحديثات حيوية للبنية التحتية الرئيسية مثل أنظمة تجميع مياه   ستكون المجتمعات في جميع أنحاء الوالية اآلن قادرة

  الصرف الصحي وأنظمة التطهير وخزانات المياه، مما يساعد على ضمان حماية جودة المياه لسكانها لألجيال القادمة".

  
الشرب النظيفة والمنح المقدمة تنفيذًا  تتضمن موافقة مجلس اإلدارة استغالل خالل الصناديق الدائرة للوالية في تمويل مياه

( وبرامج منح الملوثات  Water Infrastructure Improvement Act, WIIAلقانون تحسين البنية التحتية للمياه )

 www.efc.ny.gov . لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع مؤسسة المرافق البيئية الناشئة.
  

"مشروعات البنية التحتية المتعلقة   قال جوزيف رابيتو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المرافق البيئية في والية نيويورك

ياه الشرب يمكن أن تكون تعهدات مالية شاقة لمجتمعات والية نيويورك الكبيرة والصغيرة، لكنها  بكل من المياه النظيفة وم

 Department of Environmentalإن وزارة إدارة الحفاظ على البيئة ) ضرورية للصحة والسالمة.
Conservation, DECنح منخفضة التكلفة أو ( ومؤسسة المرافق البيئية فخوران بشراكتهما، ويسعدنا أن التمويل والم

المجانية التي وافق عليها مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية اليوم ستساعد الحكومات المحلية على االستثمار بتكلفة معقولة 

  في المشاريع التي ستحمي جودة المياه لسنوات قادمة".
  

"مياه   مجلس إدارة مؤسسة المرافق البيئية: قال باسيل سيجوس، مفوض وزارة الحفاظ على البيئة بوالية نيويورك ورئيس

الشرب النظيفة ضرورية لحماية الصحة واالستدامة واالزدهار االقتصادي للمجتمعات على المدى الطويل في جميع أنحاء  

للمياه تستمر االستثمارات المستمرة للوالية في قانون البنية التحتية للمياه النظيفة التاريخي والصندوق المتجدد  نيويورك.

النظيفة في الوالية في مساعدة الحكومات المحلية على إيجاد المرونة لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى المهمة والحاسمة 

تفخر وزارة الحفاظ على البيئة بشراكتها مع مؤسسة المرافق البيئية والمجتمعات على مستوى   لحماية جودة المياه وتحسينها.

  يث أنظمة البنية التحتية المائية القديمة في نيويورك".الوالية لتعزيز وتحد
  

"التزام نيويورك المالي الكبير توفير مياه شرب عالية الجودة  قال مفوض الصحة في والية نيويورك، الدكتور هوارد زوكر:

أحدث المعالجات للحفاظ ال يزال يفيد السكان على مستوى الوالية حيث تعمل المجتمعات على تحديث البنية التحتية وتركيب 

  على تدفق هذا المورد الصحي الثمين".
  

http://www.efc.ny.gov/


 

 

  مايو ما يلي: 3تشمل المشروعات التي اعتمدت في اجتماع 
  

  المياه النظيفة:

دوالر لتخطيط وتصميم وبناء   746.481تمويل بدون فوائد طويل األجل بقيمة  - قرية كويمانز في مقاطعة ألباني  •

  تحديثات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
دوالًرا أمريكيًا في تمويل منخفض الفائدة، ومنحة قانون تحسين  2.593.750 -مدينة لوكبورت في مقاطعة نياجرا  •

دوالًرا لتخطيط وتصميم وبناء نظام تطهير النفايات السائلة في محطة معالجة  531.250ية للمياه بقيمة البنية التحت

  مياه الصرف الصحي. 
دوالًرا أمريكيًا كتمويل قصير األجل بدون فوائد للتخطيط   8.636.043 - قرية بيري في مقاطعة وايومنج  •

دوالًرا أمريكيًا في  1.981.957مياه الصرف الصحي ووالتصميم والبناء إلدخال تحسينات على محطة معالجة 

من التخطيط والتصميم والبناء لتحسينات محطة معالجة مياه الصرف  2تمويل طويل األجل بدون فوائد للمرحلة 

دعم المشروعان في األصل بمنح التخطيط الهندسي في مؤسسة المرافق   الصحي وإعادة تأهيل نظام تجميعها.

  البيئية.
دوالر في منحة قانون البنية التحتية للمياه النظيفة لبناء نظام   1.325.000 -بلدة رامابو في مقاطعة روكالند   •

  لتجميع مياه الصرف الصحي. 
دوالًرا أمريكيًا كتمويل طويل األجل بدون فوائد لتحديث   4.630.914 -قرية ويستفيلد في مقاطعة شاوتاوكوا  •

  في القرية. محطة معالجة مياه الصرف الصحي
  

  مياه الشرب:

  3.000.000دوالر في تمويل قصير األجل بسعر السوق و 4.000.000 -قرية المكسيك في مقاطعة أوسويجو  •

جالون   500.000دوالر في منحة قانون البنية التحتية للمياه النظيفة لتركيب خزان مياه جديد مبّطن بالزجاج سعة 

  االحتياج. وأنابيب مياه جديدة في المناطق ذات
دوالر للملوثات الناشئة لتصميم   3.428.400منحة تمويل بقيمة   -منطقة مياه بورت واشنطن في مقاطعة نازاو  •

من الديوكسان، وعملية حمض بيرفلورو  1.4وبناء عملية معالجة جديدة في مرفق معالجة المياه الحالي إلزالة 

  . 10بئر منشأة ستونتاون رود رقم ( من Perfluorooctanoic Acid, PFOAاألوكتانويك، )
دوالر للملوثات الناشئة لتصميم   3.285.600منحة تمويل بقيمة   -منطقة مياه بورت واشنطن في مقاطعة نازاو  •

من الديوكسان، ونواتج عملية حمض  1.4وبناء عملية معالجة جديدة في مرفق معالجة المياه الحالي إلزالة 

( Perfluorooctanesulfonic acid, PFOSاألوكتين المشبعة بالفلور ) بيرفلورو األوكتانويك، وسلفونات

  .4من بئر هيوليت رقم 
  

( ومن Public Authorities Control Board, PACBتخضع التمويالت لموافقة مجلس مراقبة السلطات العامة )

  .2021يونيو  16المقرر النظر فيها في اجتماع الهيئة في 
  

###  
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