
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 11/15 للنشر فوًرا:

 

 
 " في شمال الوالية SMART PATHأعلنت الحاكمة هوكول عن تقدم مميز في مبادرة الطاقة النظيفة "

  
 االستثمار في البنية التحتية لنقل الطاقة النظيفة يصل إلى منتصف الطريق 

  
 خطوط نقل أقوى بأثر بيئي أقل توفر مرونة إضافية في مواجهة العواصف

  
  الوظائف المرتبطة بنقل الطاقة النظيفة ومشاريع الطاقة المتجددة الجديدة تعزز اقتصاد نيويورك ما بعد الجائحة

  
  هناالذكي  NYPAآديرونداك من -ألقطاب نقل مسار ذكي جديد وفيديو مشروع موثوقية مسار موسس هناشاهد الصور 

  
( التابع لهيئة الطاقة  Smart Pathأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إحراز تقدم في إنشاء مشروع نقل المسار الذكي )

ميالً من خطوط النقل التي تمتد من ماسينا  78مشروع المسار الذكي عبارة عن ترقية لمسافة في نيويورك في شمال الوالية. 
في مقاطعة سانت لورانس إلى كروغان في مقاطعة لويس. مع عدد أقل من األعمدة المصنوعة من الفوالذ، سيعمل المشروع 

ظيفة من شمال نيويورك إلى شبكة الطاقة الكهربائية على تقوية الخطوط ضد األحداث المناخية وتمكين النقل اآلمن للطاقة الن
للوالية. سيعمل المشروع على تعزيز الشبكة والمساعدة في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في نيويورك، على النحو المبين في  

  2020ي في أوائل عام  قانون القيادة المناخية وحماية المجتمع الرائد على مستوى الدولة. بدأ البناء على ترقيات المسار الذك
 . COVID-19، على الرغم من التحديات التي يمثلها 2023ويسير على الطريق الصحيح ليتم االنتهاء منه في عام  

  
: "تفتخر واليتنا بإمدادات سخية من الطاقة الكهرومائية النظيفة، وستساعدنا خطوط النقل مثل مشروع  قالت الحاكمة هوكول

نحن نعمل على جعل هذه الخطوط  هدافنا المتعلقة بالطاقة النظيفة ومكافحة آثار تغير المناخ.المسار الذكي على تحقيق أ
موثوقة ومرنة، لذلك بمجرد أن نحصل على كل الطاقة النظيفة التي نحتاجها، يكون لدينا طريقة لتوصيلها بأمان وفعالية من 

والحفاظ على وظائف الطاقة النظيفة  -أثناء إنشاء األسرة -  حيث التكلفة إلى المناطق التي تحتاجها في جميع أنحاء الوالية
    لسكان نيويورك في الوقت نفسه".

  
الختيار خطي نقل رئيسيين أسبوع المناخيأتي االحتفال بإنجازات المسار الذكي هذه في أعقاب إعالن الحاكمة هوكول 

، التي  Clean Path New Yorkيورك، بما في ذلك جديدين مشاريع للمساعدة في نقل الطاقة النظيفة إلى مدينة نيو
( وهيئة الطاقة في نيويورك ومشروع  EnergyReو  Invenergy)مشروع مشترك بين  Forward Powerطورتها 

Champlain Hudson Express Transmission  .  إذا تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الخدمة العامة، فإن
٪ من كهرباء الوالية من مصادر متجددة  70مشاريع النقل هذه ستساعد في تحقيق هدف نيويورك المتمثل في الحصول على 

 . 2040وتحقيق شبكة طاقة خالية من االنبعاثات بحلول عام   2030بحلول عام  
  

"إن مشروع إعادة بناء خط نقل المسار الذكي   :NYPAيس والمدير التنفيذي لشركة قال جوستين إي دريسكول، الرئ 
الطموح مهم جًدا لمرونة نظام النقل بين الشمال والجنوب في نيويورك. كل حدث هام في المشروع هو مناسبة لالحتفال، ألنه  

 ثر موثوقية وفعالية".في كل مرة نكمل فيها قسًما ما، يصبح نظام النقل في والية نيويورك أقوى وأك
  

إننا نكتسب  .  Smart Path"أنا فخور جًدا بالتقدم الذي أحرزناه في مشروع : NYPAقال يوجين إل. نيكاندري، أمين 
زخًما باطراد على ترقية هذا الخط المهم بحيث يمكن إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة ويمكننا المضي  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DduM8ngHwpvY%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754903928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gtvDQKC2ohUlScVpAGVPGnZ6jv8S%2FxGi5tbSxpvcg0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2S-nihpaXrs%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WreSwXadrFRVxo1zjoLpWksy4h%2FlaT4ERjk8fBES3hM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fduring-climate-week-governor-hochul-announces-major-green-energy-infrastructure-projects-power&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5d8a4107ee514042c5c608d9a8775531%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726052754913885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vw8Yoq9KxUssTcoCqR%2FffmYUK4qAumNynmS1uf%2BlJ4g%3D&reserved=0


 قدًما في تطوير أهداف القيادة في مجال الطاقة والمناخ في نيويورك".
  

صل ولكنه متصل يتضمن إعادة بناء ما في مشروع نقل منف National Gridتعمل هيئة الطاقة في نيويورك أيًضا مع 
 Smart Pathالمعروف باسم  -ميل من خطوط النقل في شمال الوالية ووادي الموهوك. المشروع  100يقرب من 

Connect -   ، يمتد بين الشرق والغرب من كلينتون إلى ماسينا والشمال والجنوب من كروغان إلى مارسي. عند اكتماله
إلى مشروع المسار الذكي، مما يؤدي إلى إنشاء خط نقل مطور مستمر من  Smart Path Connectسينضم جزأين 

حاليًا للمراجعة البيئية مع لجنة الخدمة العامة في   Smart Path Connectكلينتون إلى مارسي. يخضع مشروع 
 نيويورك.

  
ميالً  86من إجمالي شريان النقل البالغ ميالً  78تتضمن المرحلة األولى من مشروع المسار الذكي إعادة بناء ما يقرب من 

. سيتم االنتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المسار 1942والذي تم بناؤه في األصل من قبل الحكومة الفيدرالية في عام 
كيلو فولت   230وستقوم بترقية ستة أميال إضافية من خطوط النقل  Smart Path Connectالذكي كجزء من مشروع 

. تمتد الخطوط من 1950كيلو فولت. كان خط المسار الذكي هو أول أصل استحوذت عليه هيئة الطاقة في عام  345إلى 
الشمال إلى الجنوب عبر مقاطعتي سانت لورانس ولويس في شمال الوالية، وستقوم الخطوط التي أعيد بناؤها حديثًا بربط  

مستوى الوالية، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة من   الطاقة االقتصادية والنظيفة والمتجددة بنظام الطاقة على 
سانت لورانس ومشروع فرانكلين دي روزفلت باور في نيويورك وكذلك إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة التي تم  

 إنشاؤها حديثًا مثل الرياح والطاقة الشمسية. 
  

عاًما بأقطاب أحادية من   80، والتي يزيد عمر بعضها عن Hلية ذات اإلطار يتضمن البناء استبدال األعمدة الخشبية األص
الصلب في الطريق الحالي. المشروع الذي يتضمن خطوط نقل عالية الجهد من ماسينا إلى كروغان، خلق مئات الوظائف 

 أثناء البناء. 
  

م تشغيلها على المدى القريب عند مستوى كيلوفولت. سيت  345ستكون الخطوط المعاد بناؤها قادرة على نقل ما يصل إلى  
  900. تم تصنيف الخطوط معًا حاليًا لتحمل Smart Path Connectكيلو فولت حتى االنتهاء من مشروع  230

منزل متوسط الحجم. هذه   900,000ما يكفي من الكهرباء النظيفة لتشغيل ما يصل إلى  -ميجاوات خالل أشهر الشتاء 
عندما يتطلبه الطلب هي طريقة فعالة من حيث التكلفة إلضافة المزيد من الطاقة المتجددة، خاصة    القدرة على زيادة الجهد

من توليد الطاقة المتجددة داخل الوالية، في أي مكان على طول خط النقل، حيث تواصل نيويورك تعزيز أهداف الطاقة  
 النظيفة.

  
"في كثير من النواحي، يمكن اعتبار إعادة بناء خط نقل  قال رئيس الطاقة في مجلس الشيوخ بوالية نيويورك كيفن باركر:

نموذًجا أوليًا لمشاريع نقل مماثلة في جميع أنحاء الوالية. إن التقدم الهائل الذي تم إحرازه في هذا   NYPAالمسار الذكي في 
نقل األخرى ولسكان نيويورك في كل مكان والذين يعتمدون على هذه الخطوط الجديدة  المشروع يبشر بالخير لمشاريع ال

 لتوصيل طاقة نظيفة وموثوقة". 
  

في هذه البنية  NYPA"أنا سعيد لرؤية التقدم الذي تحرزه قال مايكل جيه كوزيك، رئيس مجلس الطاقة بوالية نيويورك: 
كبيًرا في مشاريع مثل المسار الذكي وهو جزء من "طريق سريع للطاقة  التحتية الحيوية للطاقة. تحرز نيويورك تقدًما 

الخضراء" والذي سيساعد في تقليل اعتماد الوالية على الوقود األحفوري ويساعدنا على تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ 
 والطاقة". 

  
قل مهمة وسيعزز ويقوي شبكة الطاقة  "سيعيد هذا المشروع بناء خطوط ن قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جو جريفو:

 الكهربائية في نيويورك ويحسن مرونتها. سأستمر في مراقبة هذا المشروع أثناء تقدمه". 
  

"يسعدني أن تستمر هيئة الطاقة في إحراز تقدم في مشروع نقل المسار الذكي.   قالت عضو مجلس الشيوخ باتي ريتشي:
د من الطاقة النظيفة عبر واليتنا ويجعل البنية التحتية للنقل لدينا أكثر مرونة. سيساعد هذا المشروع في تسهيل تدفق المزي

ليس ذلك فحسب، بل ساعد هذا المشروع في خلق المئات من وظائف البناء التي تستمر في توفير الدعم المطلوب بشدة 
  القتصاد شمال الوالية".



  
"تهانينا لهيئة الطاقة على بلوغ هذا اإلنجاز في الموعد المحدد. حافظ العمال والقادة على  قال عضو الجمعية مارك والتشيك: 

تقدم مشروع النقل المهم هذا خالل كل المحن التي جلبها العام الماضي وسيستفيد جميع سكان نيويورك من نظام توزيع طاقة 
   م الشاق".أقوى وأكثر موثوقية نتيجة لعمله 

  
لمقاطعات جيفرسون ولويس وسانت لورانس:   AFLCIOقال رون ماكدوغال، رئيس مجلس التجارة والعمل المركزي 

"لقد سعدت برؤية التحسينات التي تم إجراؤها كنتيجة لبرنامج مشروع المسار الذكي. األبراج الجديدة حديثة وستقوي نظام  
الستخدامها الشركات والنقابات المحلية التي ساهمت في نجاح المشروع. بمجرد اكتمالها، ستمتلك  NYPAالنقل. أحيي 

  االقتصاد لسنوات قادمة".نيويورك شبكة كهربائية حديثة ومرنة ستدعم 
  

 خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك
جدول أعمال المناخ الرائد على مستوى الدولة في والية نيويورك هو أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة حماساً في 

الوالية، حيث يدعو إلى انتقال منظم وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر  
(. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ COVID-19مع تعافي والية نيويورك من جائحة )

وحماية المجتمع، تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من  
لكربوني جميع ، وتحقيق الحياد ا2030% بحلول عام  70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040االنبعاثات بحلول عام 

قطاعات االقتصاد. تستند أيًضا إلى استثمارات غير مسبوقة لدى نيويورك لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ويشمل ذلك ضخ ما  
مليارات دوالر   6.8مشروًعا كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية، و 91مليار دوالر في   21يزيد عن 

مليون دوالر لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، وأكثر من مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف،    1.8لخفض انبعاثات المباني، و
عة، تدعم هذه االستثمارات أكثر من   1.2وأكثر من  مليار دوالر في التزامات البنوك الخضراء في نيويورك. وبصورة مجمَّ

في المائة في قطاع الطاقة   2,100زيادة بنسبة ، أي 2019وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في  150,000
. وبموجب قانون المناخ،  2035ميغا واط من الرياح البحرية بحلول  9,000، والتزام بإنتاج 2011الشمسية الموزعة منذ 

م  بحلول عا 1990في المائة عن مستويات عام  85ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 
في المائة من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة   40في المائة على األقل، بهدف تحقيق  35، مع ضمان توجيه 2050

للوالية المتمثل في تقليل استهالك  2025التقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام  إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز الموجهة
 ارية بريطانية من الطاقة المتوفرة لالستخدام النهائي.تريليون وحدة حر 185الطاقة في الموقع بمقدار 

  
 (NYPAنبذة عن هيئة الطاقة في نيويورك )

تُعد هيئة الطاقة في نيويورك أكبر مؤسسة حكومية عامة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية في الوالية، حيث تقوم بتشغيل 
في المائة   80ميل. وتتميز أكثر من  1400النقل يتجاوز طولها مرفقًا من مرافق توليد الطاقة ودوائر كهربائية لخطوط  16

من منتجات الكهرباء في هيئة الطاقة في نيويورك بأنها طاقة كهرومائية نظيفة ومتجددة. للمزيد من المعلومات، تفضلوا 
و البحث عن هيئة الطاقة في نيويورك  www.nypa.gov بزيارة

  على تويتر. NYPAenergyو@ تمبلر و ،إنستغرامو ،فيسبوك على
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   ess.office@exec.ny.govpr  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
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