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إلعادة تأهٌل الجسور والجسور " جسور نٌوٌورك" ملٌون دوالر على شكل تموٌل 216الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
 المحلٌة واستبدالها

  

  مجتمعًا عبر نٌوٌورك 88 مشارٌع فً 109 ٌوفر التموٌل لـ 
  

 ٌدعم البرنامج الجهود المبذولة لتقوٌة البنٌة التحتٌة الحٌوٌة وجعل المجتمعات المحلٌة أكثر مرونة فً مواجهة آثار تغٌر 
 المناخ 

  
  هنا" جسور نٌوٌورك" تتوفر قائمة الحاصلٌن على تموٌل 

  

  
 حكومة محلٌة إلعادة تأهٌل 88 ملٌون دوالر كمساعدة معززة إلى 216.2أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن منح 

 BRIDGE NYهذا التموٌل، الممدم من خالل مبادرة . واستبدال الجسور والمنوات فً كل منطمة من مناطك الوالٌة
للوالٌة، ٌدعم المشارٌع التً تملل من مخاطر الفٌضانات، وتحسن مرونة الهٌاكل، وتسهل المدرة التنافسٌة االلتصادٌة 

 . اإلللٌمٌة، وتعطً األولوٌة للمشارٌع التً تفٌد مجتمعات اإلصحاح البٌئً
  

التموٌل األساسً لتعزٌز سالمة ومرونة وموثولٌة البنٌة التحتٌة " BRIDGE NY"ٌوفر برنامج  "قالت الحاكمة هوكول،
ٌجب أن نواصل المٌام بهذه االستثمارات االستراتٌجٌة فً مجتمعاتنا المحلٌة لحماٌة سكاننا من ." "الحٌوٌة المملوكة للبلدٌات

 ." زٌادة تواتر األحداث المناخٌة الماسٌة، وكذلن لتزوٌد سكان نٌوٌورن بالبنٌة التحتٌة الحدٌثة والمبسطة التً ٌستحمونها

  
 ملٌون دوالر تم منحها سابمًا للحكومات المحلٌة فً إطار هذه المبادرة لتحسٌن 500ٌأتً إعالن الٌوم بناًء على ما ٌمرب من 

من خالل عملٌة " BRIDGE NY"تم تمدٌم منح . نوعٌة الحٌاة للممٌمٌن والشركات فً كل منطمة من مناطك الوالٌة
استدراج العروض التنافسٌة وستدعم جمٌع مراحل تسلٌم المشروع، بما فً ذلن التصمٌم واالستحواذ على حك الطرٌك 

أو الجرف؛ /تم اختٌار المشارٌع بناًء على المعاٌٌر التً تضمنت الحالة الهٌكلٌة ولابلٌة الجسر أو المجرى للفٌضان و. والبناء
أهمٌة الجسر أو المجرى المائً بناًء على اعتبارات االلتفاف وعدد وأنواع األعمال التجارٌة التً ٌتم تمدٌمها؛ فوائد الممر 

 . على مجتمعات العدالة البٌئٌة؛ واألثر العام على حركة التجارة
  

تدرن الحاكمة هوكول أهمٌة االستثمار فً مجتمعات والٌتنا والبنٌة "قالت مفوضة وزارة النقل ماري تٌرٌز دومٌنغٌز، 
ٌوفر التموٌل الذي تم . التحتٌة للنمل باعتباره أمًرا أساسًٌا لالستدامة البٌئٌة وااللتصادٌة على المدى الطوٌل فً والٌتنا

اإلعالن عنه الٌوم الدعم لجعل مجتمعاتنا المحلٌة ألوى، وبنٌتنا التحتٌة أكثر مرونة، ووالٌتنا أكثر تجهًٌزا للتخفٌف من آثار 
 ." تغٌر المناخ

  

بالنٌابة عن جمعٌة  "، المشرفون على الطرق السرٌعة، بلدة تومسون،NYSAOTSOHقال رٌتشارد بنجامٌن، رئٌس 
مشرفً الطرق السرٌعة فً نٌوٌورن، وهو أكبر اتحاد للنمل بالوالٌة، أود أن أشكر الحاكمة هوكول، وزعٌم األغلبٌة 

هذا البرنامج . BRIDGE-NYكازنز والمتحدث هٌاستً لدعمهم الثابت للبنٌة التحتٌة المحلٌة من خالل برنامج -ستٌوارت
تحتاج نٌوٌورن إلى مواصلة المٌام . المخصص بشكل خاص للجسور والمنوات المحلٌة ضروري لحكوماتنا المحلٌة
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نتطلع إلى العمل مع المسؤولٌن المنتخبٌن فً الوالٌة للحفاظ على هذه . باستثمارات لبناء التصادنا وحماٌة سالمة المسافرٌن
 ."االستثمارات وزٌادتها بٌنما نتطلع نحو برنامج رأس المال الخماسً المادم

  
 BRIDGE-NYمنذ إنشائها، كانت  " قال جوزٌف وٌسٌنسكً، رئٌس جمعٌة مشرفً الطرق السرٌعة فً والٌة نٌوٌورك،

بمثابة دفعة هائلة لجهود إدارات الطرق السرٌعة بالمماطعة للحفاظ على وإعادة تأهٌل و تعزٌز مرونة أنظمتنا الواسعة من 
لمد مكنت . ٪ من الطرق وأكثر من نصف الجسور فً الوالٌة87الحكومات المحلٌة مسؤولة عن صٌانة . الجسور والمنوات
BRIDGE-NYمن خالل .  المماطعات من تلبٌة احتٌاجات البنٌة التحتٌة الحٌوٌة هذه والتً كان سٌتعٌن تأجٌلها لوال ذلن

تلبٌة متطلبات إعادة التأهٌل وإعادة اإلعمار لمزٌد من الجسور والمنوات اآلن، ٌكون العمل ألل تكلفة وٌحمك وفورات كبٌرة 
نشٌد بالمفوضة دومٌنغٌز والحاكمة كاثً هوكول لشراكتهما ودعمهما الموي للتموٌل الحكومً لبرامج . لدافعً الضرائب

 ."الطرق والجسور المحلٌة لصالح وسالمة المسافرٌن
من لبل وزارة النمل بوالٌة نٌوٌورن وجزء من الجهود المتواصلة للوالٌة لتعزٌز " BRIDGE NY"ٌتم إدارة برنامج 

تتوفر لائمة كاملة . االستثمارات فً الطرق المحلٌة والجسور وغٌرها من البنٌة التحتٌة الحٌوٌة للنمل عبر والٌة نٌوٌورن
 . هنابالمشارٌع الممنوحة حسب المنطمة 

  

  

 المنطقة
منح 

الجسور 
 (العدد)

 منح الجسور 
المحلٌة 

  (العدد)

 إجمالً 
المنح 

 (العدد)

ملٌون ) منح الجسور 
  (دوالر

 منح الجسور المحلٌة 
  (ملٌون دوالر

ملٌون ) إجمالً المنح 
  (دوالر

              

Capital 
Region 

1 13 14 $1,164,900 $12,472,262 $13,637,162 

Central 
New York 

5 1 6 $11,448,761 $1,000,000 $12,448,761 

Finger 
Lakes 

4 6 10 $3,991,220 $5,738,832 $9,730,053 

Mid-
Hudson 

8 8 16 $27,233,689 $7,517,991 $34,751,680 

Mohawk 
Valley 

9 3 12 $28,293,376 $2,665,164 $30,958,540 

North 
Country 

7 12 19 $15,611,078 $11,408,377 $27,019,455 

Southern 
Tier 

9 3 12 $25,049,783 $2,947,489 $27,997,271 

Western 
New York 

5 11 16 $6,485,388 $9,837,823 $16,323,211 

New York 
City 

1 0 1 $29,400,000 $0 $29,400,000 

Long Island 3 0 3 $13,994,719 $0 $13,994,719 

              

 216,260,852$ 53,587,938$ 162,672,913$ 109 57 52 اإلجمالً

  
لدم المجلس التشرٌعً للوالٌة مستوٌات تارٌخٌة من التموٌل فً مٌزانٌة هذا العام للبنٌة  "قال السناتور تٌموثً إم كٌنٌدي،

ٌبنً هذا اإلعالن من لبل الحاكمة هوكول على هذا الزخم، . التحتٌة فً نٌوٌورن، مما أدى إلى استثمار ضخم فً طرلنا
 ."وٌجهز جسور والٌتنا إلعادة التأهٌل فً المستمبل بٌنما ننتظر الدوالرات الهامة من مشروع لانون البنٌة التحتٌة الفٌدرالٌة
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تعتمد مجتمعاتنا على شبكات النمل لدٌنا كل ٌوم لتوصٌلهم إلى حٌث ٌحتاجون إلى  "قال عضو الجمعٌة وٌلٌام بً ماجنارٌلً،
 ."ٌعزز االستثمار فً حماٌة جسورنا التزام والٌة نٌوٌورن بحماٌة وتعزٌز البنٌة التحتٌة على مستوى الوالٌة. الذهاب

  
  

### 
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