
 
 الحاكمة كاثي هوكول   17/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 الحاكمة هوكول ترسل فريق إطفاء الحرائق في والية نيويورك للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في الواليات الغربية
  

 هنا  تتوفر صور هذا الطاقم  -بالطاقم العائد إلى الديار من حرائق غرين وود في مينيسوتا  DECيرحب   
  

رجًًل من فريق إطفاء حرائق الغابات التابعين إلدارة الحفاظ على  20أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن طاقماً يتكون من 
البيئة في والية نيويورك سيتوجهون إلى كاليفورنيا، حيث سيتم إعدادهم قبل تكليفهم بالمساعدة في الجهود الحالية المبذولة  

  الواليات الغربية.  لمكافحة الحرائق المندلعة في
  

ي   20كما ورحبت الحاكمة هوكول بطاقم يتكون من 
ن فن ي استمرت ألسبوعي 

من أفراد مكافحة حرائق الغابات بعد نهاية نوبتهم الت 

ي مينيسوتا. 
ي غرين وود فن

ي أوائل هذا الشهر،  مكافحة الحرائق فن
روبي ميكوس، وهي إحدى أعضاء فريق حراس الغابات   عادتوفن

مايكل  عاد الوطني التابع إلدارة الحفاظ على البيئة، من مهمتها لمكافحة حريق ديكسي في كاليفورنيا وفي أغسطس 
بيركهولدر، أحد أعضاء فريق حراس الغابات، من مكافحة حريقي وادي ألدر ووادي تريل في مونتانا. وفي شهر  

  تيموثي كاربنتر إلى الديار بعد المساعدة في مكافحة حريق بوتليغ في أوريغون. عادتيوليو،
  

"في جميع أنحاء البًلد، شهدنا الدمار الذي أحدثه مناخنا المتغير على شكل حرائق غابات مستعرة،   قالت الحاكمة هوكول،
الذين عملوا بًل كلل الحتواء حريق   DECإطفاء الغابات في  وأنا فخورة بالترحيب مرة أخرى بفريق الخبراء من رجال

ألن نيويورك هي موطن للعديد من األفراد المتفانين المستعدين   -ولكني لست مندهشةً  -أنا ممتنة  غرين وود في مينيسوتا.
للرد على المكالمة عند وقوع كارثة، وأدعو من أجل عودة الطاقم بأمان في طريقهم إلى كاليفورنيا إلى حماية المجتمعات  

  األخرى من األذى."
  
 DEC"بغض النظر عن مدى خطورة المهمة، فإن رجال اإلطفاء المشهورين في ، DECقال باسيل سيغوس ، مفوض   

مستعدون دائًما للمساعدة عند الحاجة، حيث يعملون على خط النار وخلف الكواليس كخبراء في قيادة الحوادث. أشكرهم على  
  ."خدمتهم، ال سيما خًلل موسم الحرائق المزدحم هذا العام والذي تفاقم بسبب تغير المناخ

  
و  1أغسطس ويستعر في شمال مينيسوتا بين بحيرة غرينوود وتقاطعات الطريق السريع  15لقد اندلع حريق غرينوود في 

فدان، وتم احتواؤه في الوقت الراهن بنسبة  27,000. وحتى الوقت الراهن، تسبب هذا الحريق في التهام ما يُقدر بحوالي 2
، باإلضافة إلى موظفين مدربين على مكافحة حرائق  DECئد حراس غابات تابعين إلى  يضم الطاقم العا بالمائة تقريبًا. 75

، إضافةً إلى متطوعين ذوي خبرة في مكافحة الحرائق DECالغابات من أقسام األراضي والغابات والعمليات واإلصًلح في  
  :DECمن خارج 

  
 كيفن سليد، حارس غابات، قائد الفريق، مقاطعة أولستر  
 حارس غابات، قائد فريق متدرب، مقاطعة القديس لورانس ناثان شيا، 
 حارس غابات، قائد فرقة، مقاطعة وارن إيفان دونيجان،  
 ستيف جاكسون، حارس غابات، قائد فرقة، مقاطعة رينسلير  
 اطعة هاميلتونغاري ميلر، حارس غابات ، قائد فرقة، مق 
 تايلر بريجز، رجل إطفاء، مقاطعة ألباني  
 ، مقاطعة القديس لورانس DECجيمس كانيفاري، قسم األراضي والغابات في   
 ، مقاطعة ديًلويرDECجوش تشوكيت، قسم األسماك والحياة البرية في  
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 الري داي، رجل إطفاء، مقاطعة ستوبين 
 عة أليغاني ، مقاطDECشاي فولكنر، قسم العمليات في  
 ، مقاطعة دوتشيس DECروبرت ماكنزي، قسم األراضي والغابات في   
 لورين مارتن، رجل إطفاء، مقاطعة أورانج  
 روبرت ماكفرسون، رجل إطفاء، مقاطعة أونونداغا  
 ، مقاطعة تومبكينز DECكايل أولسون، قسم األسماك والحياة البرية في   
 وهري كريستيان بيترسون، رجل إطفاء، مقاطعة ش 
 ، مقاطعة أوتسيغو DECترافيس بيتيت، قسم األراضي والغابات في  
 كريج سينتر، رجل إطفاء، مقاطعة كايوجا  
 كاساندرا ستانفيلد، مكافحة حرائق، مقاطعة أونونداغا  
 ، مقاطعة ساراتوجا DECدانيال وين، قسم اإلصًلح البيئي في  
  ، مقاطعة أونونداغاDECتيموثي ييتس، قسم األسماك والحياة البرية في   
  

سيتم إعداد فريق رجال إطفاء الحرائق بوالية نيويورك، الذين تم إرسالهم مؤخًرا إلى مورينو في كاليفورنيا قبل مباشرة  
، واألسماك والحياة البرية، والعمليات،  ويتألف هذا الفريق من موظفين من أقسام حماية الغابات، واألراضي والغابات عملهم.

 ومتطوعين آخرين لديهم خبرة في مكافحة الحرائق. DECوإدارة المواد، وكادر اإلصًلح البيئي لدى 
  

تدفع اإلدارة المعنية بخدمات الغابات في الواليات المتحدة مباشرة تكاليف السفر ونفقات الموظفين لفرق نيويورك، أو يتم  
  سدادها إلى والية نيويورك بناًء على اتفاقية المساعدة المتبادلة المبرمة بين الواليات ووكاالت األراضي الفيدرالية.

  
يات الغربية منطقة غرب الواليات المتحدة فقط، ولكنها تؤثر أيًضا على جودة الهواء في  ال تدمر حرائق الغابات في الوال

جود جسيمات  ، خضعت والية نيويورك بالكامل إلى تحذير بشأن حالة جودة الهواء بسبب ويوليو 20وفي  والية نيويورك.
دقيقة نتيجة الحرائق في كندا، ويتم إصدار التحذيرات بشأن حالة جودة الهواء في غرب الواليات المتحدة عندما يتوقع خبراء  

األرصاد الجوية التابعون إلدارة الحفاظ على البيئة أن ارتفاع مستويات التلوث أو اتساع ثقب األوزون أو زيادة الجسيمات  
. ويمكن أن يؤدي التعرض للجسيمات الدقيقة إلى مشكًلت  100ارتفاع قيمة مؤشر جودة الهواء إلى الدقيقة ستؤدي إلى 

كما قد يؤدي   صحية لفترة قصيرة، مثل التهاب في العينين واألنف والحلق، والسعال والعطس والرشح وضيق التنفس.
وستواصل والية  مثل مرض الربو والقلب. التعرض لمستويات عالية من الجسيمات الدقيقة إلى تدهور الحاالت الصحية،

   نيويورك إصدار التحذيرات كلما استدعت الظروف ذلك للمساعدة في حماية الصحة العامة.
  

، أرسلت والية نيويورك أول فريق إلطفاء الحرائق لمساعدة الواليات الغربية في مكافحة حرائق الغابات  1979في عام 
الهائلة. وفي المتوسط، يتم إرسال فريق واحد أو اثنين كلما اقتضت الحاجة للمساعدة في مكافحة احرائق كل عام منذ ذلك 

حرائق الغابات وتقليل األضرار الناجمة عنها، تكتسب هذه الفرق خبرات مفيدة الحين. وباإلضافة إلى المساعدة في مكافحة 
  يمكن االستفادة منها في مكافحة حرائق الغابات وإدارة كل األحداث التي تنطوي على مخاطر في والية نيويورك.
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