
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 10/ 27 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول ترحب بعودة رجال اإلطفاء إلى الديار في نيويورك بعد مشاركتهم في إطفاء حرائق كاليفورنيا وأوريغون 

  
   من سكان نيويورك إلى أربع واليات لمكافحة الحرائق سبع حرائق  47خالل موسم الحرائق هذا، سافر  

  
  

رحبت الحاكمة كاثي هوول اليوم بعودة بآخر أربعة من رجال اإلطفاء إلى والية نيويورك، وجميعهم من حراس الغابات  
(، بعد االنتهاء من مهامهم التي استمرت أسبوعين لمكافحة حرائق الغابات في  DECالتابعين إلدارة الحفاظ على البيئة )

اء موسم الحرائق الذي سافر خالله رجال اإلطفاء في نيويورك إلى أربع واليات  كاليفورنيا وأوريغون. تختتم مهام رجال اإلطف 
 مليون فدان من األراضي.   1.7لمحاربة سبع حرائق غابات حرقت ما يقرب من 

  
"أدى تغير المناخ إلى صيف مليء بحرائق الغابات المدمرة التي ال تزال تمزق المجتمعات في جميع   قالت الحاكمة هوكول، 

إن رجال اإلطفاء الشجعان في البراري في نيويورك مستعدون دائًما للمساعدة في حماية األشخاص والممتلكات   أنحاء البالد.
إلحداث فرق بين االحتماالت التي ال يمكن التغلب عليها على   بغض النظر عن مدى خطورة الموقف، وأنا ممتنة جًدا لجهودهم

ما يبدو. نظًرا ألن فرق نيويورك عادت إلى الديار بأمان وبصحة جيدة، فإننا نواصل إرسال دعمنا وصلواتنا لجميع أولئك 
  الذين ما زالوا في الخطوط األمامية لحرائق الغابات."

  

. خدم حارس الغابات برايان  DECديارهم ينتمون إلى صفوف فورست رينجرز في أحدث رجال اإلطفاء الذين عادوا إلى  
غالغهار من مقاطعة سوفولك كقائد وحدة منشأة في ديكسي فاير في كاليفورنيا. خدم الحارس تشارلز كابريل من مقاطعة وارن 

توجا للعمل كمدير توزيع استالم في  أيًضا في ديكسي فاير كقائد لفريق العمل. تم نشر الحارس جوزيف هيس من مقاطعة سارا
ويندي فاير في كاليفورنيا ، وكان حارس الغابات جيريمي أولدرويد من مقاطعة تشنانغو قائد فرقة العمل في مجمع راف باتش 

   لمكافحة الحرائق في والية أوريغون.
  
هوكول هذا العام للمساعدة في مكافحة  من رجال اإلطفاء المتخصصين في البراري من قبل الحاكمة  47تم نشر ما مجموعه  

الحرائق في واليات أخرى. باإلضافة إلى رجال اإلطفاء من صفوف فورست رينجرز في مركز دبي االقتصادي، تم إرسال  
 DECرجال إطفاء خبراء من أقسام األراضي والغابات والعمليات واألسماك والحياة البرية وإدارة المواد والمعالجة في 

لطاقم من رجال اإلطفاء في البراري   بعودة حرائق خارج الوالية. في وقت سابق من هذا الشهر، احتفلت الحاكمة لمكافحة ال
الحاكمة فريقًا من رجال إطفاء البراري الذين استقبلتفي كاليفورنيا. في الشهر الماضي،  KNPق مجمع تم نشرهم في حري

، الذي ساعد في محاربة  رووبي ميكاسعادوا إلى ديارهم من حريق غرينوود في مينيسوتا، باإلضافة إلى حارس الغابات 
ارس الغابات مايكل بوركهولد من مكافحة حرائق ألدر كريك وتريل كريك  ح  عاد   ديكسي فاير في كاليفورنيا. في أغسطس،

  تيموثي كاربنتر إلى الديار بعد المساعدة في مكافحة حريق بوتليغ في أوريغون. عادتفي مونتانا. وفي شهر يوليو،

  
"دون معرفة متى أو مكان تعيينهم، يسجل العشرات من رجال   قال باسيل سيغوس، مفوض مجلس التنمية االقتصادية، 

إطفاء الحرائق البرية في نيويورك كل عام للمساعدة في حماية المجتمعات من حرائق البراري الكارثية في واليات أخرى.  
أدواًرا قيّمة كخبراء في قيادة الحوادث، جنبًا إلى جنب مع رجال إطفاء البراري المدربين من   DECيلعب حراس غابات 

مختلف أقسام الوكالة والمتطوعين الذين يستجيبون للنداء للمساعدة في السيطرة على حرائق الغابات المستعرة. إنني أثني على  
  الحرائق الذي تفاقم كثيًرا هذا العام بسبب مناخنا المتغير." رجال اإلطفاء هؤالء لشجاعتهم وتفانيهم، ال سيما في موسم
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في غابة بلوماس الوطنية، وغابة السين    فدان 963,000يوليو، وأحرقت أكثر من  13ديكسي فاير في كاليفورنيا في  بدأت

الوطنية، ومنتزه السين البركاني الوطني، باإلضافة إلى األراضي في خمس مقاطعات مختلفة. تم اكتشاف حريق ويندي فاير  
ا  فدان في محمية نهر تولي الهندية وغابة سيكوي 97,500سبتمبر، وهو يحترق حاليًا أكثر من   9في كاليفورنيا ألول مرة في 

فدان  50,400صاعقة. وحرق أكثر من   20يوليو، بعد أكثر من   29الوطنية. بدأ حريق راف باتش في والية أوريغون في 
فدان من األراضي.   414,000في غابة أمبكوا الوطنية. تسبب حريق بوتليغ في والية أوريغون في حرق ما يقرب من 

فدان. كان حريق ألدر كريك في مونتانا مسؤوالً عن  88,000في كاليفورنيا في اندالع أكثر من  KNPتسبب حريق مجمع 
فدان من األراضي المحروقة. أبقى حريق جرينوود في مينيسوتا رجال اإلطفاء مشغولين بتغطية ما   37,000ما يقرب من 

   فدان من األرض.  27,000يقرب من 
  

للموارد مباشرة إلى نيويورك من قبل دائرة الغابات األمريكية ويتم تعويضها بناًء على   يتم سداد نفقات الموظفين والسفر 
  اتفاقية المساعدة المتبادلة بين الواليات ووكاالت األراضي الفيدرالية.

  
، 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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