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الحاكمة كاثي هوكول

تعلن الحاكمة هوكول عن بدء مشاريع التجريف اإلقليمية في منطقة ريدي في مقاطعتي مونرو وجفرسون

التجريف في جدول ساندي ومرسى جدول كاليتون فرينش سيضمن المالذ اآلمن والوصول المستمر للمراكب المائية
اكتمل التجريف في " "The Cutفي بلدة هندرسون
تستمر مبادرة التجريف اإلقليمية للوالية البالغة  15مليون دوالر في بناء المرونة على طول شواطئ بحيرة أونتاريو ونهر
سانت لورانس
الصور متوفرة هنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الجرف قد بدأ في جدول ساندي إنليت ،في بلدة هاملين ،مقاطعة مونرو ،كجزء من
مشروع  REDIاإلقليمي للتجريف في الوالية والذي تبلغ تكلفته  15مليون دوالر .يعد تجريف ما يصل إلى  20قناة مالحية
على طول الشاطئ الجنوبي لبحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس جانبًا ها ًما من جوانب والية نيويورك البالغة  300مليون
دوالر مبادرة المرونة والتنمية االقتصادية .يزيل التجريف الرواسب المتراكمة من قاع المجرى المائي للسماح باستمرار من
آمنية الميناء ومرور المراكب المائية .من المتوقع إزالة ما يصل إلى  5,700ياردة مكعبة من الرواسب من جدول ساندي.
سيتم االنتهاء من التجريف بوسائل ميكانيكية وسيشمل أسطول التجريف بارجة وحفارة وقاطرة بحرية .سيتم وضع الرواسب
المجروفة من القناة في منطقة محددة على بعد حوالي  1,200قدم شمال منطقة الجرف المقترحة.
قالت الحاكمة هوكول" :أجبرت المجتمعات على ضفاف بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس على محاربة آثار الطقس
المتطرف والفيضانات بسبب تغير المناخ على مدى السنوات العديدة الماضية ،وتبذل نيويورك كل ما في وسعها لضمان أن
هذه المجتمعات مستعدة ألي شيء .تفاجئهم به الطبيعة األم .من خالل االضطالع بهذه األنواع من جهود التجريف والمرونة،
فإننا ال نساعد فقط في ضمان بقاء هذه القنوات المالحية مفتوحة ،ولكننا نحافظ على سالمة أولئك الذين يجتازونها ،بينما
نساعد في حماية مجتمع األعمال المحلي الذي يعتمد على صناعة سياحية مزدهرة".
قال مفوض مكتب الخدمات العامة بوالية نيويورك روان ديستيتو" :إن توفير الوصول اآلمن إلى موانئ وخلجان بحيرة
أمرا مه ًما للغاية لكل من رواد القوارب الترفيهية واقتصاد السياحة اإلقليمي دوالراتهم تساعد في الدعم .توضح
أونتاريو يعد ً
مراحل التجريف التي تم الوصول إليها في مقاطعتي مونرو وجفرسون التقدم الكبير الذي تحرزه إدارة الحاكم هوشول في
المجتمعات الواقعة على طول الشاطئ الجنوبي لهذه البحيرة العظيمة وتلك الموجودة على طول نهر سانت لورانس".
باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت الحاكمة هوكول أن أعمال الحفر جارية في مرسى جدول كاليتون فرينش ،في قرية كاليتون
بمقاطعة جفرسون .تعد مرسى جدول فرينش وجهة سياحية شهيرة تجذب الزوار من جميع أنحاء الوالية للحصول على فرص
ترفيهية ،بما في ذلك التخييم وركوب القوارب والغوص .سيتم االنتهاء من تجريف قناة المرسى باستخدام الوسائل
حفارا هيدروليكيًا
الهيدروليكية ،مما يؤدي إلى إزالة ما يقدر بنحو  6,800ياردة مكعبة من المواد .سيشمل أسطول التجريف
ً
مزودًا بنظام تحديد مواقع عالمي ( )GPSوبارجة أو مركبة إنزال .سيتم تفريغ الرواسب المجروفة من البارجات مباشرة في
شاحنات قالبة مختومة لتسليمها إلى طرد مملوك لمقاطعة جفرسون يقع عند تقاطع طريق سانت لورانس (طريق المقاطعة )9
وطريق موتون في بلدة كيب فنسنت .بمجرد إزالة المياه من الرواسب في هذا الموقع ،سيتم استخدامها من قبل بلدة كاليتون
كملء عام لمشاريع صيانة المدينة.

أعلنت الحاكمة هوكول أيضًا أنه تم االنتهاء من مشروع تجريف إضافي في بلدة هندرسون ،مقاطعة جفرسون ،في ما يعرف
عمو ًما باسم " ، "The Cutوهي قناة صغيرة تربط بحيرة أونتاريو وخليج هندرسون .تم إنجاز مشروع هندرسون باستخدام
الوسائل الميكانيكية ،وشمل أسطول التجريف بارجة وحفارة وزورق قطر .كان حجم الرواسب المزالة حوالي  600ياردة
مكعبة .تم وضع الرواسب التي تم تجريفها في منطقة محددة على بعد حوالي ميل واحد شمال شرق قناة المصرف.
قالت وزيرة خارجية والية نيويورك روسانا روسادو" :من خالل مبادرة  ،REDIنساعد مجتمعات بحيرة أونتاريو على
تنشيط واجهاتها البحرية وحل المشكالت التي تواجه األعمال التجارية المحلية والمقيمين على الواجهة البحرية .تعمل وكاالت
والية نيويورك بالشراكة مع العديد من المجتمعات لتنفيذ تدابير مثل مشاريع التجريف هذه ،والتي ستساعد في تحسين إمكانية
التنقل بشكل عام والوصول إلى موارد الواجهة البحرية للمقيمين والزوار على ح ٍد سواء".
قال باسيل سيغوس ،مفوض المحافظة على البيئة بوالية نيويورك" :تواصل استثمارات  REDIفي نيويورك تعزيز
المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمعات على طول نهر سانت لورانس والشاطئ الجنوبي لبحيرة أونتاريو .سيعمل تجريف
جدول ساندي ومرسى جدول كاليتون فرينش على تحسين حركة السفن المائية وحماية قنوات المالحة في المرفأ والحفاظ على
الترفيه والنشاط االقتصادي الذي تدعمه دون المساس بحماية البيئة".
قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك ،روبرتا ريردون" :تستمر مبادرة  REDIفي كونها شريان الحياة لمجتمعاتنا
الساحلية في والية نيويورك ،وبلدة هاملين هي إحدى تلك المجتمعات التي سوف تستفيد بشكل كبير من مثل هذه االستثمارات.
هذه المشاريع ال تدفع فقط السياحة والتنمية االقتصادية في هذه المناطق ،ولكن األهم من ذلك أنها ضرورية للحفاظ على هذه
المجتمعات الساحلية وتحسين نوعية الحياة لجميع الذين يعيشون هناك".
قالت السيناتور باتي ريتشي" :لعقود من الزمان  ،كان مرسى جدول فرينش مكانًا يمكن لألشخاص الذهاب إليه لتلبية جميع
احتياجاتهم من القوارب وبالطبع لقضاء بعض الوقت مع األصدقاء والعائلة في المخيم بالمنطقة .سيضمن مشروع التجريف
المهم هذا للناس الوصول بأمان وسهولة إلى المرسى لسنوات عديدة قادمة .تمنيت فقط لو كان هانز واهل من جدول فرينش،
أحد أكبر المدافعين عن نهر سانت لورانس والقوارب اآلمنة ،موجودًا هنا لرؤيته  -ولكن آمل أن يجد عائلته وأصدقاؤه الراحة
في حقيقة أن تأثير دعوته يستمر".
قال عضو الجمعية كين بالنكنبوش" :أنا سعيد لرؤية مشروع  REDIمكتمل في خليج هندرسون .سيكون مشروع التجريف
هذا مفيدًا لراكبي المراكب الترفيهية والصيادين ،مما يوفر موانئ أكثر أمانًا ،مع دعم صناعة السياحة في المنطقة".
قال عضو الجمعية ستيفن هاولي" :توفر لنا مثل هذه المشاريع االستباقية الكثير من المال في المستقبل ،واألهم من ذلك أنها
تساعد في منع الضرر أو اإلصابة التي قد تحدث إذا كانت هذه المواقع التي تركت دون صيانة .تعد واجهاتنا البحرية موردًا
اقتصاديًا ال يصدق بالنسبة لنا في مجتمعنا ،لذلك يسعدني أن هذا المشروع سيحافظ على موقع جدول ساندي آمنًا وعامالً
بحيث يمكن االستمتاع به لعقود قادمة".
استمرارا في استخدام هذه األموال
قال عضو الجمعية مارك والتشيك" :بعد أن دافعت عن تمويل  ،REDIيسعدني أن أرى
ً
أمرا حيويًا
للصيانة الوقائية على طول ممر سانت لورانس ،خاصة في مجتمعات مثل كاليتون حيث تعد حماية الخط الساحلي ً
لالقتصاد المحلي والسالمة العامة .سأستمر في العمل على تعزيز البنية التحتية في المجتمعات المتضررة من الفيضانات ،وأنا
ممتن لجميع الشركاء الراغبين في ذلك في حكومتنا".
قال سكوت جراي رئيس الهيئة التشريعية لمقاطعة جفرسون" :تستمر مشاريع  REDIفي إعادة بناء شواطئنا وممراتنا
لجعل مجتمعاتنا أكثر مرونة وتحسين المالحة في الممرات المائية والقنوات .تعد قنوات التجريف عملية صيانة ضرورية
للحفاظ على المالحة الترفيهية ولها تأثير اقتصادي إيجابي على األعمال التجارية على طول الخط الساحلي .سيوفر التجريف
وإعادة استخدام الرواسب فائدة إضافية لتوفير خطة شاملة لإلدارة المستمرة للمرسى".

قال إد جالسر المشرف على بلدة هندرسون" :نحن متحمسون لرؤية العمل في خليج هندرسون قد اكتمل .يعتبر تجريف
أمرا أساسيًا في الحفاظ على الممر المائي مفتو ًحا لكل من السكان والزوار ،ودعم الشركات المحلية ،وتعزيز صناعة
الخليج ً
صيد األسماك المحبوبة في المنطقة".
قال مشرف بلدة هاملين ،إيريك بيترز" :إن تجريف قناة جدول ساندي مهم لصحة وتنمية مجتمع األعمال الصغيرة هنا في
مدينة هاملين .نحن ممتنون لرؤية هذا المشروع يبدأ .من خالل برنامج التجريف اإلقليمي  ،REDIتساعد والية نيويورك في
ضمان المرور اآلمن والمستمر لراكبي القوارب الترفيهية وقباطنة السفن المستأجرة التي ستحمي صناعة السياحة التي تعتبر
بالغة األهمية لمجتمعات بلدة هاملين وضفاف نهر أونتاريو".
قالت نورما زيمر ،عمدة قرية كاليتون" :إن تجريف  REDIلمرسى الجدول الفرنسي في كاليتون سيكون مصدر قوة لكل
من يزور القرية ويستمتع بجميع الفرص الترفيهية التي يوفرها الميناء .سيدعم هذا المسعى أعمالنا المحلية من خالل دعم
صناعة السياحة التي تعتبر حيوية للمنطقة .نيابة عن القرية ،أعرب عن امتناننا للحاكمة هوكول وبرنامج  REDIعلى الدعم
المستمر".
الهدف من مشروع  REDIاإلقليمي للتجريف هو توفير نهج شامل الحتياجات التجريف المستمرة لقنوات مالحة الميناء
المستخدمة في المقام األول للقوارب الترفيهية واألمن في المنطقة .يعالج هذا المشروع التجريف الضروري لما يصل إلى 20
قناة مالحة بالمرسى من خالل المرحلتين األولى والثانية .خالل المرحلة الثالثة ،ستزود الوالية المقاطعات بالمعلومات التي
تحتاجها للتحديث والتوسيع ،وتنفيذ خطط تشغيل وصيانة وتمويل طويلة المدى للحفاظ على قنوات المالحة الترفيهية في
المستقبل.
حتى اآلن ،أكملت الوالية  13مشروعًا للتجريف من  ،REDIوأزالت ما يقرب من  56,000ياردة مكعبة من الرواسب
لتزويد طواقي القوارب الترفيهية بوصول آمن إلى بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس .باإلضافة إلى " "The Cutفي
هندرسون ،تشمل مشاريع التجريف المكتملة خليج بورت و وباليند سودوس والخليج الشرقي وجدول بير و بولتنيفيل في
مقاطعة واين وبحيرة ساندي إنليت و نهر سالمون  /ميناء أونتاريو في مقاطعة أوسيغو وخليج ايرونديكويت وخليج برادوك
في مقاطعة مونرو ،خليج ليتل سودوس في مقاطعة كايوغا ،منتزه غولدن هيل ستيت في مقاطعة نياجرا ،أوك أورشارد في
مقاطعة أورليانز.
تعتمد جميع أنشطة التجريف على أحوال الطقس ومدى مالئمة المياه.
تتوفر تفاصيل حول مشروع الجرف اإلقليمي في مقاطعات كايوغا ،وجفرسون ،ومونرو ،ونياجرا ،وأورليانز ،وأوسويغو،
وسانت لورانس ،ووين ،باإلضافة إلى الفوائد اإلقليمية لجميع هذه المقاطعات هنا.
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