
 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر كمبادرة لتحسين قدرة ولكيل على الصمود واالستجابة للطوارئ 1.8أعلنت الحاكمة هوكول عن استكمال 
  

 مليون دوالر لمساعدة ولكيل جهود على التكيف مع تغير المناخ  3.1جزء من خطة بقيمة 
  

  سيحد من الفيضانات أثناء العواصف المستقبلية وحماية البنية التحتية وتحسينها
  

  1.8، بقيمة Winding Brook Floodplain Mitigationأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استكمال مبادرة 
مليون دوالر لتقليل أضرار الفيضانات أثناء العواصف المستقبلية، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتحسين قدرات االستجابة  

عقاب إعصار مليون دوالر لتقوية مقاومة ولكيل للعواصف في أ 3.1للطوارئ. يعد المشروع جزًءا من خطة شاملة بقيمة 
  إيرين والعاصفة االستوائية لي.

  
"مع استمرار حدوث تغيرات مناخية والعواصف الشديدة بشكل متكرر، نحتاج إلى حلول تجعل   قالت الحاكمة هوكول:

مجتمعاتنا أكثر مرونة. من خالل تعزيز البنية التحتية الحيوية، وتحسين قدرات االستجابة، والتحضير للبقاء على أهبة  
  ستعداد، فإننا نضع األساس لمساعدة األجيال القادمة من سكان نيويورك على مواجهة آثار تغير المناخ". اال
  
و  Ben Lomond Drive، تم استبدال القنوات على طول طريق Floodplain Mitigationمن خالل مشروع  

Badami Drive الكبرى، لتحسين تدفق المياه إلى ممر  ، وهما طريقان عانوا من فيضانات شديدة وتآكل أثناء العواصف
Winding Brook   وتقليل جريان مياه األمطار. كما تم استبدال الرصيف والموجهات، وإزالة الغطاء النباتي من المجاري

للمساعدة في تقليل تراكم الحطام. منذ اكتمالها، شهدت بلدة ولكيل عدة عواصف وكانت الطرق خالية من المياه بسبب  
  حي المحسن.الصرف الص

  
 Governor's Office، تضمن عمل مكتب الحاكم للتعافي من العواصف ) Winding Brookباإلضافة إلى مشروع  

of Storm Recovery, GOSR 211( في ولكيل أيًضا مشروًعا لتحسين الصرف على طول طريق الوالية (SR 
قناة تصريف   -أو أعلن عن  -. فتح المشروع 2021، والذي تم االنتهاء منه في فبراير Fitzgerald Drive( و 211

مسدودة لتقليل تراكم المياه. كما وسعت منطقة احتجاز المياه الحتجاز مياه األمطار مؤقتًا أثناء األحداث المناخية الكبرى، وتم  
 إنشاء منطقة عازلة على ضفاف النهر مع األشجار المحلية والمزروعات األخرى المتصاص مياه األمطار.  

 
( أيًضا بتثبيت أنظمة احتياطية للبطارية ومكونات توصيل تسمح بتوصيل GOSRقام مكتب الحاكم للتعافي من العواصف )

. بعد تقدم  2020، اكتمل في أغسطس SR 211إشارة مرور بطول طريق الوالية  15مولدات احتياطية محمولة عند 
يت وصالت إضافية في المزيد من تقاطعات ولكيل على (، سيتم أيًضا تثبGOSRمكتب الحاكم للتعافي من العواصف )

  والطرق الرئيسية األخرى.  SR 211طول 
  

قالت إيلين ميوس، نائب المدير التنفيذي لبرامج إعادة بناء المجتمع الصاعد في نيويورك والبنية التحتية في مكتب الحاكم  
"يسعدنا أن عملية تصميم القواعد الشعبية التي يقودها المجتمع في مكتب الحاكم للتعافي  (: GOSRللتعافي من العواصف )

شاريع من شأنها ضمان أن مجتمع ولكيل بأكمله حماية أفضل أثناء العواصف ( أسفرت عن ثالثة مGOSRمن العواصف )
 المستقبلية وستساعد نيويورك على التكيف مع المناخ المتغير".  

  



"في العام الماضي فقط، شهدت مقاطعة أورانج العديد من األحداث الجوية القاسية مع   قال السيناتور مايك مارتوتشي:
سكاننا واضطرابات في الحياة اليومية. تعتبر مثل هذه المشاريع مهمة للحماية من هذه األنواع أضرار أدت إلى صعوبات ل

من األحداث في المستقبل ولضمان وضع المستجيبين األوائل لدينا في أفضل وضع للتعامل مع المخاطر التي تنشأ عنهم.  
كبير في منطقة مجلس الشيوخ واألشخاص الذين ( على هذا االستثمار الGOSRأشكر مكتب الحاكم للتعافي من العواصف )

  يعيشون هنا".
  

. Winding Brook Floodplain Mitigation"أنا سعيد برؤية اكتمال مشروع  قالت عضوة الجمعية أيلين غونثر:
ا طويالً تعرضت بلدة والكيل لفيضانات مدمرة في السنوات األخيرة، والعمل الجاري لتقوية هذه البنية التحتية سيقطع شوطً 

نحو ضمان استعداد المدينة بشكل أفضل ألحداث الفيضانات المستقبلية. الحاجة ملحة إلى تعزيز بنيتنا التحتية، ومع تزايد قوة  
وتواتر العواصف في منطقتنا، فإن هذا العمل أكثر أهمية اآلن. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل في جميع أنحاء منطقتي  

  واستدامة مجتمعاتنا".للمساعدة في ضمان سالمة 
  

"بصفتي مقيًما منذ فترة طويلة في بلدة ولكيل رأيت األضرار التي سببها إعصار  قال جورج سيرانو مشرف بلدة ولكيل: 
أنا فخور   كان الضرر الذي لحق بمجتمعنا مدمًرا لألعمال والمقيمين على حٍد سواء. إيرين وإعصار لي بشكل مباشر.

 NY Rising( وبالتمويل الذي قدموه لنا من خالل برنامج GOSRكم للتعافي من العواصف ) بشراكتنا مع مكتب الحا
Grant .  ."سمحت لنا هذه الشراكة بإكمال ثالثة مشاريع خففت من مخاوف السالمة والفيضانات دون أي تكلفة على سكاننا  

  
  (GOSRعن مكتب الحاكم للتعافي من العواصف )

، وهو يعمل على تنسق جهود التعافي على مستوى  2013( في يونيو  GOSRتأسس مكتب الحاكم للتعافي من العواصف )
لعاصفة العاتية ساندي وإعصار آيرين والعاصفة االستوائية لي. من خالل برامج استعادة المساكن المرتفعة في  الوالية من ا
(، واألعمال التجارية الصغيرة، وإعادة بناء المجتمع، والبنية التحتية، وإعادة Rising Housing Recoveryنيويورك )

  4,5( مبلغ قدره GOSRالحاكم للتعافي من العواصف ) (، يستثمر مكتب Rebuild By Designالبناء حسب الخطة )
 Communityمليار دوالر أمريكي في التمويل الفيدرالي للتعافي من الكوارث ببرنامج الهبة اإلجمالية لتطوير المجتمع )

Development Block Grant - Disaster Recovery وذلك لتجهيز نيويورك بشكٍل أفضل لمقاومة األحداث ،)
( وبرامجه GOSRية القاسية. يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول مكتب الحاكم للتعافي من العواصف ) المناخ

 .  / http://stormrecovery.ny.gov اعبر اإلنترنت من هن
  

(، تتخذ الوالية مجموعة متنوعة NYRCRمن خالل برامج إعادة اإلعمار والبنية التحتية للمجتمع الصاعد في نيويورك ) 
من المبادرات التي تم تطويرها أثناء عملية التخطيط المجتمعي التصاعدية لتحسين المرونة وحماية البنية التحتية الحيوية 

 وتخفيف مخاطر الخسائر واألضرار المرتبطة بالكوارث المستقبلية، وتقليل المشقة.  
  

( مع مجموعة متنوعة من شركاء البلدية GOSRحاكم للتعافي من العواصف ) اآلن في مرحلة التنفيذ، يعمل مكتب ال
  والمقاطعات وغير الربحيين لتحقيق المئات من المقترحات المصممة محليًا. 
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