
 
 الحاكم أندرو م. كومو  7/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر في بلدة نيوفان   14يعلن الحاكم كومو عن بدء اإلنشاءات في مشروع القدرة على الصمود بتكلفة تبلغ 
  بمقاطعة نياجارا 

  
   الشواطئ على ميناء أولكوتسيؤدي تركيب حائل موجي في البحر إلى تخفيف حدة التأثيرات الجوية الشديدة وأضرار 

  
  تم تحديد المشروع باعتباره جزًءا من مبادرة القدرة على الصمود والتنمية االقتصادية للحاكم كومو

  
مليون دوالر والممنوح  14أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن بدء اإلنشاءات في مشروع القدرة على الصمود بتكلفة تبلغ 

يعد ميناء أولكوت ميناًء ترفيهيًا   .مبادرة القدرة على الصمود والتنمية االقتصاديةإلى بلدة نيوفان بمقاطعة نياجارا من خالل 
ونادي   Town of Newfane Marinaميناء بلدة مهًما يقع على الشاطئ الجنوبي لبحيرة أونتاريو. وتشتمل منطقة ال

والعديد من  McDonough Marineو Hedley Boat Companyوشركة  Olcott Yacht Clubاليخوت 
، تعّرض مدخل الميناء للتدمير بسبب الفيضانات واألمواج التي تحركها الرياح وترسب  2019المنازل الخاصة. في 

ستويات المياه المرتفعة واضطراب األمواج وترسب الرواسب الجديدة المالذ اآلمن  الرواسب في القناة المالحية. ومنعت م
واإلبحار باستخدام الزوارق الترفيهية الصغيرة والكبيرة. ويسعى هذا المشروع إلى تخفيف حدة التأثيرات السلبية للظروف  

ب والشركات المحلية والممتلكات  الجوية القاسية على مدخل الميناء، مما يؤدي إلى حماية المتنزهين في القوار 
     العامة/الخاصة التي تلعب دوًرا حاسًما في االقتصاد المحلي القائم على رياضة صيد األسماك/الترفيه. 

   
"بعد أن دمرت الفيضانات التاريخية المنازل والشركات والبنية التحتية على طول بحيرة أونتاريو في عام   قال الحاكم كومو:

، ال  REDI"من خالل  ويورك تقوم بدور ريادي لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لهذه المجتمعات." ، كانت ني2019
نقوم فقط بإعادة بناء البنية التحتية للشاطئ، بل نعيد البناء بشكل أقوى وأكثر ذكاًء من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود،  

   بلدة نيوفان."وهذا بالضبط ما نفعله بهذا المشروع في 
  
"واجهت المجتمعات التي تعيش على الشاطئ على طول بحيرة أونتاريو تحديات هائلة   :قالت نائب الحاكم كاثي هوتشول 

في السنوات األخيرة بسبب تغير المناخ، لكن والية نيويورك تواصل االستثمار في مساعدتهم في العودة بشكل أفضل وأكثر  
حمي مشروع القدرة على الصمود في ميناء أولكوت في بلدة نيوفان من الفيضانات المستقبلية، ذكاًء وأكثر صموًدا". "سي

  ويزيد النشاط االقتصادي من خالل تمديد موسم ركوب القوارب، ويضمن بقائه مكانًا ممتعًا لألجيال القادمة."
   

ل موجي من الحجارة الضخمة بيضاوي في تشمل تدابير القدرة على الصمود التي سيتم تنفيذها في المشروع تركيب حائ
قدم تقريبًا وتوسيع األرصفة البحرية الشرقية والغربية لتقليل حركة األمواج والترسيب عند المصب   350البحر بطول 

وداخل القناة المالحية لميناء أولكوت ومنع الفيضانات وأضرار الشواطئ، فضالً عن جعل المالحة أكثر مالءمة لفترات  
 مدار العام.   أطول على

  

إن مبادرة  " :REDIقال باسيل سيجوس مفوض إدارة الحفاظ على البيئة بوالية نيويورك والرئيس المشارك للجنة 
في نيويورك هي دليل إيجابي على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوالية  القدرة على الصمود والتنمية االقتصادية

على   REDIلمساعدة المجتمعات في إعادة البناء بشكل أقوى بعد األحوال الجوية القاسية وارتفاع منسوب المياه. وتعمل 
لى طول بحيرة أونتاريو ونهر  عتطوير مشاريع لحماية المجتمعات التي تعيش على الشاطئ المعّرضة تاريخيًا للفيضانات 

وسيحمي تركيب هذا الحائل الموجي مدينة نيوفان من مياه سانت لورانس. يمثل اليوم عالمة فارقة في هذه الجهود، 
  الفيضانات لسنوات قادمة."
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مود "إنني أثني على الحاكم كومو الستثماره في مشاريع القدرة على الص قال إريك كولسيد، مفوض حدائق الوالية:
التي ستستمر في دعم المجتمعات التي تعيش على الشاطئ التي كانت تعاني من آثار الفيضانات على بحيرة  

وستساعد هذه المشاريع في معالجة مجموعة متنوعة من القضايا، من حماية الشواطئ من التآكل، إلى   أونتاريو.
المراسي، وكلها تعد حيوية للمجتمع المحلي  الحفاظ على الوصول العام واستخدام الشواطئ واألرصفة البحرية و

 واقتصاد السياحة في بحيرة أونتاريو."  

   

والمفوض المؤقت لدى شركة إمباير ستيت للتطوير  REDIقال إيريك جيرتلير، الرئيس المشارك لـ 
(Empire State Development:والرئيس والمدير التنفيذي المعيَّن )    لقد أثر التآكل على جميع"

مناطق ميناء أولكوت، من الممتلكات الخاصة إلى المرافق البلدية والشركات. من اآلن فصاعًدا، سيساعد هذا  
الجدار الحامل الجديد في تقليل الضرر الناجم عن حركة األمواج، وهي خطوة حيوية نحو تقليل المخاطر  

  ياة للسكان."المرتبطة بتطوير الشاطئ وتحسين نوعية الح

   
"بينما تتصارع المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا مع    قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دانزي، روبن مكدانيل الثالث:

يعد   الذي أطلقه الحاكم كومو نهًجا فعاالً ومستهدفًا لحماية اقتصاد نيويورك ومواطنيها. REDIآثار الطقس، يوفر برنامج 
  ا طبيعيًا فريًدا وتفخر دانزي لدعم مشروع مهم للغاية للكثير من سكان نيويورك."ميناء أولكوت موردً 

   

"ال يسعى مشروع الحائل الموجي في ميناء أولكوت  قالت رئيسة الهيئة التشريعية لمقاطعة نياجارا ريبيكا ويديش:
إلى إصالح األضرار الناجمة عن فيضانات بحيرة أونتاريو فحسب، بل يوفر فرصة إلعادة البناء بشكل أفضل وأقوى،  

ويتيح فرًصا لتمديد موسم المالحة لفترة أطول، وبالتالي يؤدي إلى زيادة النشاط االقتصادي. هذا المشروع هو الذي  
ولماذا عمل زميلي، المشّرع جون سيراكيوز والمشرف نيوفان تيم  REDIح بالضبط سبب أهمية برنامج يوض

والشراكة بين والية نيويورك والحكومات المحلية في مشاريع    هورانبورج عن كثب مع مسؤولي الوالية لتحقيق ذلك.
REDI ".هي تعاون في أبهى صوره  

   

"نحن متحمسون جًدا لبدء البناء في مشروع الحائل الموجي في ميناء أولكوت   قال مشرف بلدة نيوفان هورانبورج:
في   REDIالذي طال انتظاره. بالنيابة عن البلدة، أود أن أشكر الحاكم أندرو كومو على دعمه الهائل، وكذلك لجنة 

مساعدة البلدة في المضي قدًما في هذا المشروع. وكانت الشراكة والتوجيهات بين الحاكم ووكاالت الوالية ال تقدر بثمن  
في تطوير الخطط والسماح بهذا المشروع. سيحمي مشروع الحائل الموجي المكتمل الميناء ويسمح بالتنمية االقتصادية  

  في بلدة نيوفان لعقود قادمة."

  
في ظل االستجابة للنمط الموسع للفيضانات على طول شواطئ بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورنس، أطلق الحاكم كومو  

لت  REDIمبادرة  لزيادة قدرة المجتمعات التي تعيش على الشاطئ على الصمود ودعم التنمية االقتصادية في المنطقة. وُشّكِّ
، وهي تتألف من ممثلين من ثماني مقاطعات )نياجرا وأروليانز، ومونرو،  REDIخمس لجان إقليمية للتخطيط تابعة لمبادرة 

وواين، وكايوغا وأوسويغو، وجيفرسون، وسانت لورانس(، لتحديد األولويات المحلية والبنية التحتية وغيرها من األصول 
يون دوالر لمساعدة  مل 20مبلغ قيمته  REDIالمعرضة للخطر، والمخاوف المتعلقة بالسالمة العامة. وخصصت لجنة 

مليون دوالر لدعم جهود التجريف   15مليون دوالر لتحسين قدرة المشروعات على التكيف، و 30أصحاب المنازل، و
مليون دوالر المتبقي  235. وتم تخصيص المبلغ REDIاإلقليمية التي سيستفيد منها كل من المقاطعات الثماني في مناطق 

  وتثبت أهميتها. REDIمية التي تعزز مهمة لصالح المشروعات المحلية واإلقلي
  

المناطق التي تضررت بشدة من الفيضانات على بحيرة أونتاريو  REDIبناًء على توجيهات الحاكم كومو، زارت لجنة 
وتعاونت مع المجتمعات المحلية للوصول إلى رؤية جديدة بشأن الشاطئ تقوم على وجهتي نظر القدرة على الصمود والتنمية 

 قتصادية، من أجل إعادة البناء على نحو أفضل وأقوى للمستقبل.  اال
   

  



مشروًعا محليًا وإقليميًا مموالً من   133، يجري العمل على تنفيذ 2019للحاكم في ربيع  REDIمنذ انطالق برنامج 
REDI مشروًعا.   19مشروًعا في مرحلة التشييد واكتمال  18مشروًعا في مرحلة التصميم و 96، منها 

  
   .هنا ، انقر REDIللحصول على معلومات إضافية ومالمح المشاريع وأخبار 
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