
 
 الحاكمة كاثي هوكول    14/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

   مونرو مقاطعة غريس، مدينة في دوالر مليون 1.1 بقيمة الفيضانات مقاومة مشروع اكتمال عن تعلن هوكول الحاكمة 
  

  المجتمعي  بالمنتزه تلحق  التي  العالية المستقبلية األضرار  من  للتخفيف حديًثا الفيضانات جدار  تركيب تم 
  

  تحسينات مجاري العواصف على طول طريق إيدجمير لحماية الطريق وضمان الوصول إلى المنازل والشركات المجاورة  
  

   دوالر مليون 300 تبلغ التي للدولة االقتصادية والتنمية المرونة مبادرة  من كجزء  المختارة المشاريع  
  

  هناالصور متوفرة  
  

ن دوالر للتخفيف من أضرار مليو 1.1أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن اكتمال مشروع جدار الفيضانات بقيمة  
للوالية. شّكل   (REDI) تصاديةاالق والتنمية المرونة مبادرةالفيضانات المستقبلية في بلدة غريس، مقاطعة مونرو، كجزء من  

الفيضان المتكرر بسبب ارتفاع مستويات البحيرة تهديًدا مستمًرا للبنية التحتية في محيط لونغ بوند آوتليت، مما جعل هذه 
القريب. خالل األحداث   المناطق غير قابلة للوصول إلى السكان وموظفي الطوارئ وتسبب في تدهور حالة ممر إيدجمير 

منزل. يؤثر الفيضان سلبًا  300د ارتفاًعا في المياه، تغمر المياه قناة المتنزه، وهي مساحة مجاورة تخدم حوالي التي تشه
على معدات الحديقة والملعب ويترك منصة إطالق قارب إدارة اإلطفاء في ليكس شور غير قابلة لالستخدام، مما يضر  

  نان في المشروع لضمان حماية أصول المجتمع والبيئة.ومدينة اليو DECتعاونت  بقدرات االستجابة للطوارئ.
  

"تم تدمير الممتلكات على طول ساحل بحيرة أونتاريو خالل الفيضانات التاريخية التي حدثت في عام   قالت الحاكمة هوكول،
من خالل برنامج   ، وأدركت والية نيويورك الحاجة إلى حماية إضافية من الفيضانات في جميع أنحاء المنطقة.2019
REDI  نتصرف بسرعة وحسم للتخفيف من آثار الفيضانات المستقبلية على البنية التحتية العامة. أولويتي القصوى هي ،

ستساعد مشاريع المرونة هذه في مدينة غريس في التخفيف من   -حماية األشخاص الذين يعيشون في هذه المجتمعات  
  مة وإنشاء بنية تحتية مستدامة."الفيضانات وحماية المنازل وتعزيز السال

  
   يلي: ما  المتنزه قناة مشروع  في اتخاذها تم التي والتنشيط التخفيف  إجراءات تضمنت  

   للحديقة؛ كمرافق والعمل الفيضانات مياه  إلعاقة  قدًما، 251 ارتفاع  على حجري حجري جدار تركيب  •

 من والتأكد  المياه عن الناتج التلف من  لحمايتها الفيضان مستوى فوق الجديدة المالعب معدات  وتركيب نقل  •
  المياه؛ منسوب ارتفاع أحداث  أثناء استخدامها

  في  للتحكم  الجانبي واألنبوب التحكم صمام  ذلك في بما  األمطار، مياه تصريف  نظام على تحسينات  إدخال  •
  و  فعالية؛ أكثر بشكل الفيضانات

  أحداث أثناء الرمل ألكياس وفعالية أمانًا  أكثر وتوزيع الطرق إلى الوصول ينلتحس السيارات انتظار ساحة  نقل  •
  المستقبلية. الفيضانات

  
ترن استكمال المشروع باحتياجات المجتمع والبيئة، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية الوصول، والوصول اآلمن للمركبات،  يق 

فضالً عن مرافق المشاة والمالعب الجديدة. إضافةً إلى ذلك، فإن الواجهة الطبيعية بين الماء واألرض تحافظ على الموائل، 
   االزدهار.مما يسمح للحياة البرية باالستمرار في 
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بمبلغ   REDIإضافةً إلى ذلك، أعلنت الحاكمةة هوكول أن أعمال البناء جارية في مشروع مجاري مياه األمطار الممول من 
يحد طريق إيدجمير بحيرات من الجنوب وبحيرة أونتاريو من الشمال، مما يجعله عرضة   دوالر في بلدة غريس. 250,000

طريق وصول رئيسي للعديد من المنازل والشركات المحلية. أثناء حدوث العواصف، تؤدي للفيضانات والتعرية. الطريق هو 
فيضانات الطرق في مواقع متعددة بسبب البقع المنخفضة والفيضانات إلى صعوبة الوصول إلى المساكن، مما يعيق مرور  

ران بيري بوند من الفيضانات  سيخفف المشروع الذي تقوده بلدة غريس في تاون بارك المجاور لك سيارات الطوارئ.
المستقبلية اإلضافية من خالل إعادة التجديد والتصريف اإليجابي وصمامات التفريغ. يشتمل المشروع على هيكل تصريف،  
والذي سيمكن المدينة من ضخ الفائض من نظام مجاري العاصفة إلى كران بيري بوند، باإلضافة إلى حماية الخط الساحلي 

ذه الترقيات على التخفيف من الفيضانات اإلضافية، وحماية الطريق والمنازل على الجانب اآلخر من  ريبراب. ستعمل ه
أضرار المياه. إضافةً إلى ذلك، سيسمح هذا للطريق بالبقاء مفتوًحا أمام المستجيبين للطوارئ. سيظل إطالق القارب العلوي 

  للسيارة الحالي متاًحا.
  
في   REDI"يواصل برنامج  ،REDIالحفاظ على البيئة والرئيس المشارك للجنة  قال باسيل سيغوس، رئيس قسم  

نيويورك تعزيز مشاريع الحماية من الفيضانات والمرونة االستراتيجية عبر مجتمعات ساحل بحيرة أونتاريو التي تضررت  
مع المسؤولين في بلدة غريس ومقاطعة مونرو لتحديد وتنفيذ  DECتاريخيًا من ارتفاع منسوب المياه و طقس قاس. يتعاون 

مثل الجدار الفيضي لمخرج لونغ بوند، واالستثمار في المشاريع التي من شأنها حماية  مشاريع تحسين البنية التحتية الرئيسية 
  المجتمعات وحماية البيئة من خالل إعادة البناء بشكل أكثر ذكاًء وأقوى."

  
رة  ، تساعد والية نيويورك مجتمعات بحيREDI"من خالل برنامج  قال النائب التنفيذي لوزير الداخلية بريندان سي هيوز، 

أونتاريو على تنشيط واجهاتها البحرية وتعزيز المرونة ضد الفيضانات المستقبلية. يمثل االنتهاء من مشروع تشانيل بارك  
بكونها شريًكا   DOSفي بلدة غريس خطوة مهمة إلى األمام في حماية حديقة المجتمع من األحداث المائية العالية. تفخر 

 REDIأنحاء المنطقة، وتواصل التزامها ببناء مجتمعات أكثر مرونة من خالل  نشًطا مع الحكومات المحلية في جميع 
  األخرى." DOSوبرامج 

  
هذه في غريس   REDI"تعد مشاريع   قال القائم بأعمال مفوض خدمات الطوارئ واألمن الداخلي بالوالية جاكي براي، 

ضرورية لتعزيز السالمة، ألنها توفر وصوالً غير متقطع إلى المجتمعات على طول شاطئ البحيرة. من خالل وضع تدابير  
للتخفيف من مياه الفيضانات المستقبلية من التأثير على الممتلكات الخاصة والبنية التحتية العامة، نجعل نيويورك مكانًا أكثر  

  ."مرونة وأمانًا كموطن
  
"تواصل مبادرة المرونة والتنمية االقتصادية تحسين البنية  قالت مفوضة وزارة العمل بوزارة الداخلية روبرتا ريردون، 

التحتية في المجتمعات المتأثرة بالفيضانات الشديدة. أحيي الحاكمة هوكول الستثمارها المستمر في تدابير السالمة التي تعزز  
  وتحمي المجتمعات من الكوارث الطبيعية في المستقبل.

  
"كل عام يتأثر مالكو المنازل في غريس بتحديات التآكل. سيضع   جيريمي كوني،قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية  

مشروع لونغ بوند آوتليت ضمانات لحماية الخط الساحلي لمناطقنا الترفيهية. سيتمكن السكان من الوصول بشكل أكبر  
نمية االقتصادية لدعمها لمنطقتنا،  لالستمتاع بكل ما تقدمه قناة المتنزه مع ضمان االستدامة. أنا ممتن للجنة المرونة والت

  وأتطلع إلى النتائج اإليجابية لهذا العمل."
  
"إنني أحيي التزام الوالية بمواصلة اتخاذ الخطوات لضمان مرونة مجتمعاتنا الساحلية   قال عضو الجمعية جوش جنسن، 

كة الطويلة. سيسمح هذا االستثمار من قبل  والشراكة مع الحكومة المحلية في إكمال المشروع في تشانيل بارك في منفذ البر
والية نيويورك ألصحاب المنازل وأول المستجيبين وأفراد المجتمع بالشعور بأمان أكبر وأكثر استعداًدا لحدث المياه المرتفع  

مين ويسمح القادم في بحيرة أونتاريو. يعد ضمان الوصول المستمر واالستقرار إلى قناة المتنزه أمًرا بالغ األهمية للمقي
  بالوصول المستمر إلى موقع اإلطالق في جميع األوقات."

  
"مشروع المرونة هذا في لونغ بوند آوتليت وقناة المتنزه في غريس سيساعد في   قال المدير التنفيذي للمقاطعة آدم بيلو، 

ن يعيشون على طول ساحل بحيرة  التخفيف من آثار الفيضانات المستقبلية على البنية التحتية العامة وحماية السكان الذي
الضوء على ضعف مجتمعات شاطئ البحيرة. يساعد هذا العمل في   2019و  2017أونتاريو. سلطت الفيضانات في عامي 



والحاكمة هوكول لهذا  REDIالحفاظ على الصحة العامة والسالمة وتحسين نوعية حياتنا. أشكر والية نيويورك، ولجنة 
  عة مونرو."االستثمار المهم في مقاط

  
لقد حول هذا المشروع حديقة معرضة  "أنا فخور جًدا بما حققناه هنا.  قال ويليام رايليتش، المشرف على بلدة غريس، 

ستؤدي المرونة الواضحة    للفيضانات بمعدات تضررت بالمياه إلى تحفة فنية يمكننا أن نفخر بها لسنوات عديدة قادمة.
والمزايا التشغيلية للبنية التحتية المرتفعة الجديدة مثل مواقف السيارات واإلضاءة ومعدات المالعب وحدها إلى إطالة عمر  

ا االستثمار إلى أقصى حد، لكن المشروع حقق أكثر من ذلك بكثير. سيحمي جدار الفيضان الجديد المناطق المتبقية من  هذ 
الحديقة من الفيضانات، مما يجعل الحديقة قابلة لالستخدام ويقلل من التعطيل وتكلفة صيانة األرض وترميمها أثناء وبعد  

مما يحافظ على   جدار الفيضان الجديد سيمنع فيضان الطرق على واجهة المنتزهسنوات ارتفاع المياه. واألهم من ذلك، أن 
الوصول المستمر للمستجيبين في حاالت الطوارئ الموجودين عبر الشارع في محطة إدارة إطفاء ليك شور. إذا لم يكن كل  

الشهيرة ذات الواجهة البحرية، بما في   هذا إلى إعادة تأهيل كاملة لهذه الحديقة REDIذلك كافيًا، فقد انتهى األمر بمشروع 
ذلك مواقف سيارات أفضل، ومسارات جديدة للمشي، وإضاءة جديدة، وموقف للدراجات، وملعب جديد رائع حقق نجاًحا  

  بالفعل. الجوار. حقق المشروع نجاًحا كبيًرا ، ومثااًل لما يمكن أن تفعله الحكومة عندما نعمل جميعًا معًا."
  

ابة للنمط الموسع للفيضانات على طول شواطئ بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورنس، أطلق الحاكم كومو  في ظل االستج
لت   REDIمبادرة  لزيادة قدرة المجتمعات التي تعيش على الشاطئ على الصمود ودعم التنمية االقتصادية في المنطقة. ُشّكِّ

ن ممثلين عن ثماني مقاطعات )نياجرا وأروليانز ومونرو ، وهي تتألف مREDIخمس لجان إقليمية للتخطيط تابعة لمبادرة 
وواين وكايوغا وأوسويغو وجيفرسون وسانت لورانس( لتحديد األولويات المحلية والبنية التحتية وغيرها من األصول 

والر، مليون د  300، التزمت الوالية بما يصل إلى REDIمن خالل   المعرضة للخطر والمخاوف المتعلقة بالسالمة العامة.
  إلفادة المجتمعات وتحسين المرونة في المناطق المعرضة للفيضانات على طول بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس.

  
  بما ،REDI من  بتمويل وإقليميًا محليًا مشروًعا 134 تنفيذ   يجري ،2019  عام ربيع  في  للوالية REDI برنامج إنشاء منذ 
  مكتماًل. مشروًعا 35 و  البناء، مرحلة  في  مشروًعا 17 و التصميم، مرحلة   في مشروًعا 82 ذلك في

  
  .هنا، انقر REDIللحصول على معلومات إضافية ولمحات عن المشاريع وأخبار  
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