
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   25/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي بلدة جريس، مقاطعة مونرو
 
وعات القدرة عىل الصمود ف ي مشر

 
  الحاكم كومو يعلن عن نقالت نوعية ف

  
ي ويست بوينت مارينا سيخفف الفيضانات المستقبلية ويضمن فرًصا  

 
االنتهاء من تحديثات بقيمة مليون دوالر ف

  ترفيهية مستمرة
  

ألف دوالر عىل طول إيدجمير درايف ستحمي التقاطع المعرض للفيضانات؛  850تحديثات مصارف العواصف بقيمة 
  ليضمن مرور مركبات الطوارئ

  
وع ضمن مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية للحاكم كومو بقيمة      مليون دوالر  300اختير المشر

  
ي ويست بوينت مارينا، وهو واحد من  

وًعا ُمنحت لبلدة جريس،    11أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم اكتمال البناء ف  مشر
 Resiliency and Economicمبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية )مقاطعة مونرو، من خالل 

Development Initiative, REDI) .   وع الممول بمنحة مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية سيساعد المشر
ا باسم برادوك باي مارينا، من  

ً
ي حماية ويست بوينت مارينا، المعروف أيض

االقتصادية البالغة قيمته مليون دوالر ف 
  الفيضانات المستقبلية وضمان فرص ترفيهية مستمرة. 

  
ه بر  300مع  لق عام وموقعهم داخل متن   ادوك باي المملوك لوالية نيويورك والذي تبلغ مساحته ثمانية أفدنة، تعد  من  

ات ارتفاع منسوب المياه، كان السور البحري للمرىس، عىل   ويست بوينت مارينا جزًءا مهًما من اقتصاد المدينة.  خالل فنر
هددت حركة األمواج   ياه الراكدة. قدًما، مغموًرا بالكامل، وتعرضت مضخة الوقود الموجودة للم 248.5ارتفاع سابق يبلغ 

ة من خالل تجاوز السور البحري.  ات بإتالف المضخة وإحداث حالة فيضانات خطنر   خالل هذه الفنر

  
 : وع ما يىلي

ي هذا المشر
  تضمنت إجراءات المرونة ف 

ي المارينا بارتفاع فوق مستوى الفيضان؛ •
  استبدال السور البحري ف 

  يضان وتحسير  مقاومة الفيضانات؛رفع مضخة الوقود فوق ارتفاع الف •

  إقامة بنية تحتية جديدة لترصيف مياه األمطار؛ •

  ( فوق ارتفاع الفيضان؛ADAرفع ممرات الوصول إىل ثانون األمريكيير  ذوي اإلعاقة ) •

ي هيكل جديد مقاوم للفيضانات.  •
  ورفع كفاءة خدمات المياه والكهرباء وحمايتها ف 

  
ي عام   قال الحاكم كومو: 

ة أونتاريو البنية التحتية واقتصاديات العديد من  2019"ف  ي بحنر
، دمرت الفيضانات التاريخية ف 

ي جميع أنحاء المنطقة. 
اآلن، من خالل مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية، تعيد المجتمعات   المجتمعات ف 

، وتنفيذ تدابنر هامة للتخفيف  من خ الساحلية مثل بلدة جريس إعادة البناء بشكل أفضل وأكنر مرونة.  الل اتباع نهج تطلعي
، وتحسير  البنية التحتية وتعزيزها، فإننا ال نحمي السكان والممتلكات فحسب، بل   من الفيضانات عىل طول الخط الساحىلي

ي المدينة ونعزز نوعية الحياة لألجيال القادمة". 
  نحمي صناعة السياحة الحيوية ف 

  

ي 
ي مجتمعاتنا الساحلية يساعدهم عىل إعادة البناء   هوشول:   قالت نائبة الحاكم كاث 

"االستثمار المستمر لوالية نيويورك ف 
ة   بشكل أفضل وأكنر ذكاًء وقدرة عىل الصمود.  ي السنوات األخنر

ي بلدة جريس تحديات هائلة ف 
واجهت ويست بوينت مارينا ف 
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ي تم إجراؤها هنا ستحمي من الفيضانات المستقبلية، وتزيد من إمكانية الوصول  
بسبب تغنر المناخ، ولكن التحسينات التر

ا ممتًعا لألجيال القادمة". 
ً
  العام والسالمة، وتضمن بقاءها مكان

  

ي بلدة جريس. أعلن الحاكم كوم
ي للقدرة عىل الصمود ف 

وع إضاف  ا عن بدء مشر
ً
تقاطع إيدجمنر وأيالند كوتدج والطرق   و أيض

المجاورة عرضة للفيضانات وتدفق مياه الرصف الصحي أثناء المياه المرتفعة مما يؤثر عىل إمكانية الوصول إىل منازل  
كات المنطقة.  وع المكتمل هذه اآلثار خالل أ وشر حداث ارتفاع منسوب المياه، باإلضافة إىل ضمان بقاء  سيخفف المشر

وع استبدال نظام تريف العواصف   الطريق مفتوًحا للمقيمير  ومركبات الطوارئ.  تشمل إجراءات التخفيف لهذا المشر
 . منحت   باإلضافة إىل ذلك، سيتم إنشاء محطة جديدة لضخ مياه األمطار.  وتركيب صمامات فحص لمنع التدفق العكسي

وع.  850.000مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية البلدة  لجنة    دوالر إلكمال هذا المشر

  
"تفخر وزارة الخارجية بالعمل مع بلدة جريس من خالل برنامج مبادرة   قالت وزيرة خارجية نيويورك، روسانا روسادو: 

ي   أكنر قدرة عىل الصمود. القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية لبناء ويست بوينت مارينا 
يعد بناء القدرة عىل الصمود ف 

ة   مواجهة الظواهر الجوية القاسية أمًرا بالغ األهمية لتحقيق االزدهار المستقبىلي لمجتمعاتنا الساحلية عىل بحنر
هل للقوارب  سيعزز هذا االستثمار المهم االقتصاد المحىلي ويضمن للمقيمير  والزائرين االستمتاع بوصول آمن وس أونتاريو. 

ة أونتاريو لسنوات قادمة".    إىل بحنر

  
يز دومينجيس:  ( DOT"تحت قيادة الحاكم كومو، تركز وزارة النقل ) قالت مفوضة وزارة النقل بوزارة الخارجية ماري تير

ة وتخفيف   ي مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية عىل استعادة مجتمعاتنا المطلة عىل البحنر
كائنا المحليون ف  وشر

وعات مجاري العاصفة هذه عىل طول إيدجمنر درايف عىل تحسير  قدرة بنيتنا   آثار الفيضانات المستقبلية.  ستعمل مشر
ي حماية ا

ي المتجر". التحتية عىل الصمود وستساعد ف 
كات المحلية مهما كانت الطبيعة األم ف     لمنازل والشر

  
وعات مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية   قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون، "ال تزال مشر

يان حياة لمجتمعاتنا الساحلية.  ورية لحماية الوصول إىل هذه المجتمعات، وحماية   االقتصادية هذه شر هذه التحسينات ض 
 ." ورية لالقتصاد المحىلي

ي هذه المناطق، وتوفنر دفعة ض 
  سالمة أولئك الذين يعيشون ف 

  
، روبن آر مكدانيل الثالث ي

كة دازث  ي بدعم رؤية الحاكم كومو لحماية  قال الرئيس والمدير التنفيذي لشر
: "تفخر دازن 

وعات مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية   ت من الفيضانات وتعزيز اقتصاد نيويورك. المجتمعا تظهر مشر
ي  
ام الحاكم كومو القوي بحماية البنية التحتية واالقتصاد. حيوية مجتمعات الواجهة البحرية ف  ي جريس النر 

ي قدًما ف 
المض 

  نيويورك". 

  
ه، قد يحدث خطر ارتفاع المياه   قال عضو المجلس، جوش جنسن،  من غنر

ة أكنر "كما يعرف مجتمعنا المطل عىل البحنر
ي تسببها آثاًرا مدمرة. 

يط   والفيضانات التر داد قدرة الشر ي جريس، سنر 
مع االنتهاء من هذه التحسينات المهمة للغاية ف 

ا، وسيشعر السكان والشر  ً ة مرة  الساحىلي عىل الصمود كثنر ة بمزيد من األمان إذا ومتر ارتفعت مستويات البحنر كات الصغنر
اكة بير  والية نيويورك وبلدة جريس لضمان   أخرى.  ي مجتمعنا وأشيد بالشر

لقد كنت فخوًرا بدعم االستثمار الحكومي ف 
ي تشتد الحاجة إليها". 

  استكمال هذه التحسينات التر

  
وع الممول من مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية   مونرو،  قال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة "المشر

ي المستقبل تشمل مستويات المياه ومضخة  
وري لمنع أي ظروف خطرة ف  ي ويست بوينت مارينا ض 

والذي يتم تنفيذه ف 
ي   الوقود الحالية. 

ي مستويات المياه ف 
ي  عىل مدى السنوات العديدة الماضية، اختنر التباين ف 

ة أونتاريو المجتمعات التر بحنر
وع الذي يخفف من   تعيش بالقرب من شواطئها.  وعات الحالية والجارية، مثل المشر وع، جنًبا إىل جنب مع المشر هذا المشر

ي يبحث عنها هذا االختبار. 
ي بلدة جريس، هي اإلجابات التر

ي زاوية إيدجمنر درايف وطريق أيالند كوتدج ف 
ار الفيضانات ف   أض 

ي أي وقت  أن تكو 
ن استباقًيا مع البنية التحتية أفضل طريقة لمواجهة ارتفاع مستويات المياه بشكل غنر طبيعي ف 

ي مقاطعة مونرو من   بالمستقبل. 
ة أونتاريو ف  امهما تحسير  ساحل بحنر  

أود أن أشكر والية نيويورك والحاكم كومو عىل النر
  خالل هذه الجهود". 



 

 

  
ف عىل ي برادوك باي مارينا قد حم هذا المورد العام   بلدة جريس، قال ويليام رايليتش، المشر

"إعادة بناء السور البحري ف 
ي مواجهة مستويات المياه غنر المتوقعة

ف عىل بلدة   .المهم وسيسمح لنا بإعادة تنشيط المنطقة ف  هذا ما قاله المشر
فيهية شحن اقتصادنا عىل الوا  جريس، بيل رايليتش.  وع لهذا  أعاد ظهور القوارب النر جهة البحرية، وسيسمح هذا المشر

ا لكيفية تالزم القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية جنًبا إىل جنب.  النشاط باالستمرار والنمو. 
ً
 ممتاز

ً
وع مثاال  يعد المشر

وعات أكنر جارًيا، فإننا  وع مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية آخر وثالثة مشر عىل الطريق  مع استكمال مشر
ي جعل برنامج مبادرة   الصحيح لتحقيق أقض استفادة من هذه الموارد. 

ونحن ممتنون للمحافظ وفريق قيادته الستمرارهم ف 
ي الوكالة عىل كل المستويات الذين   القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية أولوية. 

باإلضافة إىل ذلك، أود أن أشيد بموظف 
نامج". مواصلة التنسيق معنا إلن    جاح النر

  

ة أونتاريو ونهر سانت لورانس، أطلق الحاكم كومو مبادرة القدرة   استجابة للنمط الممتد للفيضانات عىل طول شواطئ بحنر
ي  
عىل الصمود والتنمية االقتصادية لزيادة القدرة عىل التكيف لدى المجتمعات الساحلية وتعزيز التنمية االقتصادية ف 

ابعة لمبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية، تتألف من ممثلير   أنشئت خمس لجان تخطيط إقليمية ت المنطقة. 
ي مقاطعات )نياجرا، وأورليانز، ومونرو، وواين، وكايوجا، وأوسويجو، وجيفرسون، وسانت لورانس( لتحديد األولويات  

من ثمان 
ة مبادرة القدرة عىل الصمود  خصصت لجن المحلية التحتية المعرضة للخطر واألصول األخرى وقضايا السالمة العامة. 

كات عىل    30مليون دوالر لمساعدة أصحاب المنازل، و 20والتنمية االقتصادية ما قيمته  مليون دوالر لتحسير  قدرة الشر
ي مناطق مبادرة القدرة عىل   15التكيف، و

ي ف 
ي ستفيد كل من المقاطعات الثمان 

مليون دوالر لجهود التجريف اإلقليمية التر
ي تطور    235وقد تم تخصيص الـ  مية االقتصادية. الصمود والتن

وعات المحلية واإلقليمية التر مليون دوالر المتبقية للمشر
د مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية.    وتجسِّ

  

ي 
ي المناطق التر

رت  بتوجيهات من الحاكم كومو، قامت لجنة مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية بجولة ف  ترص 
ة أونتاريو وعملت مع المجتمعات المحلية للتوصل إىل رؤية جديدة للخط الساحىلي من وجهة   ي بحنر

بشدة من الفيضانات ف 
  نظر القدرة عىل التكيف والتنمية االقتصادية من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى للمستقبل. 

  
ي ربيع عام منذ إطالق برنامج مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية اال

وًعا   133، يجري تنفيذ  2019قتصادية للحاكم ف  مشر
ي ذلك  

ي مرحلة التصميم، و    97محلًيا وإقليمًيا بتمويل من مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية، بما ف 
وع ف  مشر

ي مرحلة البناء، و 17
وًعا ف  وًعا تم االنتهاء منها.  19مشر   مشر

  
  

وعات وأخبار مبادرة القدرة عىل الصمود والتنمية االقتصادية، اضغطلمزيد من المعلومات وملخ   . هنا  صات عن المشر
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