
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول والرئيس التنفيذي للمقاطعة بيلون يعلنان عن وضع حجر األساس لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي  
  لتوسيع نطاق الوصول إلى أنظمة الصرف الصحي في مقاطعة سوفولك مليون دوالر 224في نهر فورج بتكلفة 

  
مليون دوالر تشمل بناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف   408.8مبادرة الصمود الساحلي في مقاطعة سوفولك بقيمة 

  أسرة 1,900الصحي لخدمة ما يقرب من 
  

سيساعد المشروع في تقليل تحميل النيتروجين وتحسين جودة المياه في منطقة مستجمعات مياه نهر فورج، وبناء على  
  ي في نهر كارلس لربط المنازل بأنظمة الصرف الصحيالمشروع الجار 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول والمدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك ستيف بيلون اليوم عن وضع حجر األساس لمشروع منطقة  

مليون دوالر، المصمم لتقليل تحميل النيتروجين وتحسين جودة المياه  223.9مجاري الصرف الصحي لنهر فورج بقيمة 
شيرلي. تمتد حدود منطقة مجاري الصرف الصحي لنهر فورج  -ألصحاب المنازل والشركات الواقعة في منطقة ماستيك

مباشرة من طريق ويليام فلويد باركواي غربًا إلى نهر فورج شرقًا وإلى الجنوب من طريق سانرايز السريع؛ ومن الشمال 
. عندما  Poospatuck Indian Reservationوإلى الجنوب بما ال يشمل محمية  Poospatuck Creekإلى نهر 

، ستعمل محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ماستيك ببلدة بروكهافن  2025النتهاء من المشروع في عام يتم ا
درة الصمود مبا ماستيك المجاورة. هذا المشروع هو جزء من -مسكن في منطقة شيرلي 1,900على خدمة ما يقرب من 

  مليون دوالر التي أعلن عنها في الخريف الماضي.  408.8بقيمة  الساحلي في مقاطعة سوفولك
  

قالت الحاكمة  "كشف إعصار ساندي عن الحاجة إلى زيادة حماية مجتمعاتنا الساحلية في لونغ آيالند من تأثير تغير المناخ،" 
في جهودنا المستمرة لبناء الصمود. يستحق الجميع سهولة الوصول إلى "يمثل وضع حجر األساس اليوم معلًما هاًما  هوكول.

المياه الصالحة للشرب، وسيساعد هذا المشروع في تحسين جودة المياه لسكان مقاطعة سوفولك، وتقليل الملوثات الضارة، 
يدة بشكل أفضل في  وزيادة حماية النظام البيئي الساحلي الحساس في لونغ آيالند بحيث يمكنه تحمل العواصف الشد 

  المستقبل."
  

 408.8في أكتوبر، أعلنت الحاكمة هوكول عن مباشرة البناء لتوسعة نظام الصرف الصحي المقاومة للعواصف بقيمة 
مليون دوالر في مقاطعة سوفولك. تشمل مبادرة الصمود الساحلي في مقاطعة سوفولك نقل مياه الصرف الصحي وتحديثات  

مسكن في مدينة بابل، مع عمليات ربط   4,000نب مع عمليات ربط أنظمة الصرف الصحي ألكثر من المعالجة جنبًا إلى ج
شيرلي. يستفيد هذا المشروع المبتكر من الموارد الفيدرالية وموارد الوالية من خالل  -مسكن إضافي في ماستيك 1,900لـ

لساحلية في لونغ آيالند. تشمل الفوائد البيئية األخرى  التمويل المحلي لمنع النيتروجين والملوثات األخرى من تلوث المياه ا
لهذا المشروع المهم تحسين جودة المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الحواجز الساحلية الطبيعية لحماية المجتمعات من  

  الفيضانات والعواصف الشديدة في المستقبل. 
  

"اليوم نضع حجر األساس لمشروع صرف صحي تاريخي من شأنه  ك: قال ستيف بيلوني، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفول
مئات الماليين  تحسين جودة المياه في نهر فورج وجذب استثمارات جديدة إلى مجتمع ماستيك. سيضخ مشروع نهر فورج

ية التي من البالوعات والحفر االمتصاص 1,889من الدوالرات في اقتصادنا، ويخلق مئات الوظائف الجديدة، ويقضي على 
تسرب النيتروجين الزائد إلى طبقة المياه الجوفية، وفي نهاية األمر في نهر فورج. أود أن أشكر أولئك الذين جعلوا هذا  

المشروع ممكنًا، بما في ذلك زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ شومر الذي عمل على ضمان عدم وقوع المشروع ضحية  
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(، والحاكمة هوكول، التي قدمت دعًما قويًا للمشروع على مستوى الوالية، COVID-19لزيادة التمويل بسبب جائحة )
ومشرف بروكهافن إيد رومين، الذي عمل على ضمان توفير موقع المشروع. هذا الجهد الناجح هو نتيجة شراكة عمل  

هذه الجهود من خالل توسيع حقيقية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات والحكومات المحلية، ونتطلع إلى البناء على  
  شيرلي."- نظام الصرف الصحي الجديد ليشمل المزيد من مجتمع ماستيك

  
اآلالف من المنازل في مستجمعات المياه في نهر كارلس ونهر فورج غير مجاري وتدير مياه الصرف الصحي عبر أنظمة   

وأحواض الصرف الصحي التي عفا عليها  في الموقع مثل خزانات الصرف الصحي والبرك. إن خزانات الصرف الصحي 
الزمن معرضة لفشل السعة حيث يحتاج السكان في كثير من األحيان إلى الحد من المهام المنزلية مثل غسل األطباق وغسيل 
المالبس. تسبب أنظمة المياه العادمة أيًضا في أضرار بيئية للممرات المائية حيث يمكن لمياه الصرف الصحي غير المعالجة 

تقرير  ن تغمر مستجمعات المياه بالنيتروجين والملوثات الضارة األخرى، مما يؤدي إلى تدهور النظام البيئي الساحلي. أ
( في والية نيويورك قام أشار بالتفصيل إلى اآلثار السلبية للتلوث DECالصادر عن وزارة المحافظة على البيئة ) 2014

  بالنيتروجين على المحميات الطبيعية الساحلية في المنطقة، وعمل كمحفز لتقديم التمويل لهذا المشروع.
  

اندي، الذي غمر ما يقرب من نصف شبكات الصرف الصحي الموجودة في المناطق بمياه الفيضانات، هو بمثابة  إعصار س
تذكير بأهمية استكمال هذا المشروع. لتحسين الصمود الساحلي في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والمزيد من  

روجين والملوثات في مستجمعات المياه في إعادة بناء  العواصف الشديدة التي يغذيها تغير المناخ، سيساعد الحد من النيت
  األراضي الرطبة الساحلية الطبيعية التي تكون بمثابة حواجز أمام زيادة العواصف والفيضانات على طول الساحل الجنوبي.

  
  .2026، على أن يتبعه نهر فورج في عام 2024من المتوقع أن يكتمل مشروع نهر كارلس في عام  
  

(، تستفيد هذه GOSR( ومكتب الحاكمة للتعافي من العواصف )DHSESمن خالل قسم األمن الداخلي وإدارة الطوارئ ) 
( من الوكالة الفيدرالية إلدارة HMGPمليون دوالر من برنامج منحة تخفيف المخاطر ) 243.5المشاريع من تمويل بقيمة 

( من CDBG-DRتمويل التعافي من الكوارث ) - المجتمع مليون دوالر من منحة تنمية   66.4( و FEMAالطوارئ )
سيقوم قسم األمن الداخلي وإدارة الطوارئ بإدارة المشروع بأكمله   ( األمريكية. HUDوزارة اإلسكان والتنمية الحضرية )

  لضمان أهلية الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ حتى تكتمل جميع المكونات، بما في ذلك نهر فورج. 
  

ل إعالن اليوم استثمارات والية نيويورك للحد من تلوث مياه المنطقة بالنيتروجين من خالل مبادرات تشمل من بين  يُكم
، ومشروع باي بارك للنقل واستبدال أنظمة الصرف الصحي والبالوعات خطة عمل لونغ آيالند للنيتروجينإجراءات أخرى 

القديمة في باتشوغو، والشراكة مع مقاطعة سوفولك لتقديم منح ألصحاب المنازل للمساعدة في إصالح أو استبدال أنظمتهم  
  المتقدمة. الحالية بمعالجة النيتروجين

  
"لكي نكون مستعدين لألحوال الجوية القاسية قال جاكي براي، مفوض خدمات الطوارئ واألمن الداخلي بالوالية باإلنابة: 

بازدياد، يجب علينا القيام باستثمارات ملموسة إلعادة تأهيل محمياتنا الطبيعية. يظهر وضع حجر األساس اليوم في ماستيك  
لتعاون مع  تقدًما ملموًسا في هذا العمل. هذا مشروع جيد للغاية، نفخر بتقديمه أنا والحاكمة هوكول، وما زلنا ملتزمين با

مقاطعة سوفولك وشركائنا من الوكاالت الحكومية والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ في مبادرات للتخفيف من األثر المدمر 
 " .ألحداث الفيضانات المستقبلية وحماية زمالئنا في نيويورك

  
الساحلي التاريخية في مقاطعة "إن جزء من مبادرة الصمود قال مفوض وزارة حماية البيئة بالوالية باسيل سيغوس: 

سوفولك، مشروع منطقة مجاري الصرف الصحي لنهر فورج، سينقل آالف المنازل في مقاطعة سوفولك من أنظمة الصرف 
الصحي المتهالكة والمعطوبة إلى نظام لتجميع ومعالجة الصرف الصحي سيقلل من كمية النيتروجين التي تصل إلى مياهنا  

الشرب في لونغ آيالند مع تعزيز الصمود الساحلي. تفخر وزارة المحافظة على البيئة بالعمل مع  الساحلية وحماية مياه 
الحاكمة هوكول ومقاطعة سوفولك وشركاء الوالية في هذا المشروع التحويلي الذي يعد مكونًا رئيسيًا في خطة عمل لونغ 

  "آيالند للنيتروجين التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدوالرات.
  

"إن المجتمعات في مستجمعات المياه في   قال بريان كافانا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة اإلسكان في مجلس الشيوخ:
نهر فورج تدرك جيًدا المخاطر البيئية والصحية العامة التي تأتي من أنظمة الصرف الصحي التي غمرتها الفيضانات. هذه  
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الصرف الصحي آلالف السكان من خالل ربط مساكنهم بالمجاري، بل إنها تزيل   المبادرة ال تلغي فقط الحاجة إلى أنظمة
النيتروجين من مجارينا المائية، مما يسمح للحواجز الساحلية الطبيعية أن تنمو بقوة وتصمد في وجه الفيضانات المستقبلية.  

  حتفال بهذا الحدث الهام."نحن فخورون باالنضمام إلى الحاكمة هوكول والرئيس التنفيذي للمقاطعة بيلون لال
  

"يسر مؤسسة المرافق البيئية أن (: EFCقالت مورين إيه كولمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرافق البيئية )
 4.6مليون دوالر، تشمل أكثر من   23تدعم مشروع البنية التحتية الحيوية لمياه الصرف الصحي بحزمة تمويل قيمتها 

مليون دوالر في شكل منح. تدرك الحاكمة هوكول أن تحديث البنية التحتية هو أحد األساسيات الستمرار الصمود والتنمية 
جتمعات السواحل في مواجهة تغير المناخ والطقس القاسي. مع االحتفال بالذكرى الخمسين لقانون المياه النظيفة االقتصادية لم

هذا العام، تظل مؤسسة المرافق البيئية ملتزمة بالشراكة مع الحكومات المحلية لمساعدتها على االستثمار بتكلفة معقولة في  
  يئتنا والصحة العامة لسكان نيويورك لألجيال القادمة."أنظمة الصرف الصحي التي تساعد على حماية ب 

  
"يؤدي افتقار مقاطعة سوفولك إلى البنية التحتية الحديثة لمياه الصرف الصحي إلى تلوث كبير  قال السناتور تشاك شومر:  

سحق النمو االقتصادي بالنيتروجين في مجارينا المائية، ويؤدي إلى تدهور محمياتنا الساحلية، ويهدد الصحة العامة، وي
شيرلي. أنا فخور بأنني كافحت  -المستدام. لكن تحسينات البنية التحتية التحويلية تسير على الطريق الصحيح لمنطقة ماستيك

مليون دوالر لمشروع المرونة الحيوي هذا، وحثثت   300بكل ما أوتيت من قوة لتقديم استثمار اتحادي ضخم يزيد عن 
FEMA  وOMB ق من هذا العام على الموافقة بسرعة على اإلفراج عن األموال لهذه العقود. يخصص  في وقت ساب

مليون دوالر إضافية لتمويل خطة اإلنقاذ األمريكية التي أمنتها لمقاطعة سوفولك لسد   46المدير التنفيذي للمقاطعة بحكمة  
شروع المئات من وظائف البناء ذات األجور  فجوات التمويل والحفاظ على المضي قدًما في هذه المبادرة. سيخلق هذا الم

الجيدة، وتنظيف بيئتنا، وتعزيز جهود المرونة، وتوفير أكبر توسع للصرف الصحي في مقاطعة سوفولك منذ أربعة عقود،  
  مما يؤدي إلى تحسين مقاطعة سوفولك ونوعية حياة سكانها لعقود قادمة."

  
ف بيلون، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك، على كل العمل الشاق الذي تم  "أشكر ستي  قالت السناتور كريستين غيليبراند:

ضخه في مشروع الصرف الصحي لنهر فورج. سيساعد هذا المشروع الممول من الحكومة الفيدرالية في التخفيف من  
ار المقبل. يعد  التلوث بالنيتروجين من خزانات الصرف الصحي القديمة منذ عقود وإعداد سكان الشاطئ الجنوبي لإلعص

مشروع الصرف الصحي لنهر فورج مثااًل بارًزا على االستثمار الذي سيساعد في حماية جودة المياه لدينا، وخلق وظائف 
  محلية، وإضافة الصمود لخطوطنا الساحلية."

  
"باعتباري شخًصا نشأ وال يزال يعيش في هذا المجتمع المحلي الرائع، يمكنني أن أشهد شخصيًا على   قال النائب لي زيلدن:

حقيقة أن مشروع الصرف الصحي لنهر فورج أمر بالغ األهمية لجودة حياتنا. بالعودة إلى الفترة التي قضيتها في مجلس  
ذا االبتكار. تشرفت بالقيام بدوري إلنقاذ هذا المشروع شيوخ والية نيويورك، فقد كانت رحلة طويلة وصعبة للوصول إلى ه

. هذا المشروع هو نتاج عمل جميع  2020بالتشريع الذي أقره الكونغرس وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في ديسمبر 
وحدتنا جميعًا   مستويات الحكومة معًا عبر الخطوط الحزبية إلنجاز ذلك. الشكر لقيادة الرئيس التنفيذي للمقاطعة بيلون التي

  من أجل وضع حجر األساس هذا اليوم. هذا يوم رائع لمجتمع مقاطعة سوفولك المذهل."
  

"يعد مشروع الصرف الصحي لنهر فورج جهًدا تعاونيًا بين حكومات الواليات والحكومات   قال السناتور أنتوني بالومبو:
ية والبحيرات والسواحل، مع توفير خدمات مهمة لسكان المنطقة الفيدرالية والمحلية لحماية مجاري المنطقة والممرات المائ

  أيًضا. هذا المشروع هو فوز للمنطقة ويسرني أنني أستطيع القيام بدوري للمساعدة في تعزيز هذه المبادرة بالغة األهمية."
  

 150منزل و  2,000قرب من "سيؤدي مشروع البنية التحتية المهم للغاية هذا إلى نقل ما ي  قال السيناتور ألكسيس ويك:
عمل تجاري من الحفر القديمة وربطها بأحدث أنظمة لمعالجة مياه الصرف الصحي. عند االنتهاء، سيساعد هذا في تقليل  

  النيتروجين في نهر فورج وتنشيط المجتمع المحيط."
  

ؤولين المنتخبين على مدى عقود  "لقد عمل سكان مستجمعات المياه في نهر فورج مع المس قال عضو الجمعية فريد ثييل:
لتحسين نوعية المياه ونوعية الحياة في مجتمعهم. بعد سنوات من الدعوة والدراسة، أصبح الحل لتحسين جودة المياه في  
متناول اليد. يمثل وضع حجر األساس اليوم انتصاًرا لنهر فورج ولجودة المياه في مقاطعة سوفولك. لن يؤدي مشروع  

إلى تحسين البيئة فحسب، بل سيكون أيًضا حافًزا للتجديد االقتصادي والمجتمعي عبر شبه جزيرة   الصرف الصحي هذا



هاملت. أهنئ الرئيس التنفيذي للمقاطعة ستيف بيلون ومقاطعة سوفولك على قيادة هذه الشراكة الحكومية الدولية التي -تراي
   ستضمن مستقباًل أنظف وأفضل للجميع."

  
"يعد هذا من أهم المشاريع لهذه المنطقة منذ أجيال. لن يحمي البيئة فحسب، بل سيكون  قال عضو الجمعية جو ديستيفانو:

  أيًضا مولًدا اقتصاديًا ضخًما. سيعزز قيم الممتلكات ويخلق فرص العمل الالزمة لخلق الوظائف وتقوية القاعدة الضريبية."
  

"إن االفتتاح االحتفالي لمشروع مجاري الصرف   ئة التشريعية بمقاطعة سوفولك:قال كيفن ج. ماكافري، رئيس الهي
الصحي لنهر فورج هو بداية التزامنا بمستقبل نهر فورج، وأراضي المد والجزر الرطبة، وصمودنا الساحلي، وخليج 

العلمية والبيئية، نمضي قدًما في  الجنوب العظيم بأكمله. بفضل التعاون من القادة في الحكومة، وكذلك المجتمعات العمالية و
مبادرتنا لتوصيل أكبر عدد ممكن من المنازل واألعمال التجارية بمرفق معالجة مياه الصرف الصحي المتقدم لتحسين 

 الصحة العامة لممراتنا المائية الثمينة والمياه الجوفية."  
  

"يعد هذا حقًا حدثًا تاريخيًا رائًدا لمبادرة الصمود   اكابا:قال زعيم األغلبية في الهيئة التشريعية لمقاطعة سوفولك، نيك كار
الساحلي لمشروع مجاري مستجمعات المياه في نهر فورج. هذا المشروع ال يعزز التزام مقاطعة سوفولك ببيئتنا وجودة 

ين ضمن القوى  المياه والسكان فحسب، بل سيخلق العديد من الوظائف المحلية ذات األجر الجيد للرجال والنساء العامل
العاملة. هذا المشروع بحد ذاته هو واحد من العديد من المشاريع التي نعتزم أنا وزمالئي في الهيئة التشريعية طرحها في  

مناطق مقاطعة سوفولك التي هي في أمس الحاجة إلى هذه المجاري. ما زلت ملتزًما بالعمل جنبًا إلى جنب مع ستيف بيلون، 
عة سوفولك، وعلماء البيئة، وقادة العمال، وغيرهم من المسؤولين المحليين المنتخبين لرؤية هذه الرئيس التنفيذي لمقاط

  المشاريع مكتملة، وبالتالي تحسين نوعية الحياة هنا في مقاطعة سوفولك."
  

إن وضع حجر األساس هذا اليوم يمككنا من كتابة فصل بيئي  قال عضو هيئة التشريع بمقاطعة سوفولك جيم مازاريال: "
إنه نتاج العمل الجماعي للعديد ممن يستحقون التقدير، بما في ذلك جميع مستويات   واقتصادي إيجابي جديد لمجتمعاتنا.

، فإن السكان هم الذين صوتوا لالستثمار في مجتمعهم وهم حقًا الذين  الحكومة الذين عملوا بشكل تعاوني. وفي المحصلة
إنه حقًا يوم عظيم   يستحقون الشكر. أنا فخور بتمثيل المنطقة التشريعية الثالثة ويشرفني أن أرى هذا المشروع يؤتي ثماره. 

 هاملت." -وتاريخي لمجتمع تراي
  

ة مياه نهر فورج مصدر قلق لسنوات عديدة، ويسعدني أنه سيتم اآلن  "لطالما كانت جود  قال مشروف برزكهافن، إيد رومين:
معالجة المشكلة وليس مجرد الحديث عنها. ستوفر منطقة الصرف الصحي هذه بعض المساعدات البيئية واالقتصادية 

لمحاولة صيانة  اإليجابية التي تحتاجها منطقتنا ويجب أن توفر اإلغاثة لبعض أصحاب المنازل الذين يدفعون مبالغ باهظة
األنظمة المتهالكة. عملت بروكهافن ومقاطعة سوفولك جنبًا إلى جنب مع والية نيويورك لجعل منطقة الصرف الصحي  

  هاملت."-المخطط لها منذ فترة طويلة حقيقة واقعة ستعود بالفائدة على البيئة وسكان مجتمع تراي
  

"قادت الحاكمة كاثي هوكول والرئيس التنفيذي لمقاطعة   البناء:قال ماثيو أراسيش، رئيس مجلس ناسو/سوفولك لتجارة 
سوفولك ستيف بيلون مهمة وقف تلويث المياه الجوفية في لونغ آيالند، أثمن مواردنا. سيختبر سكان ماستيك والمناطق 

المنظمون وأصحاب  المحيطة قريبًا القيمة التي يجلبها مرفق معالجة مياه الصرف الصحي المتقدم للمجتمعات. كان العمال
العمل الموقعون متوافقين مع شركائنا البيئيين منذ بداية هذه المبادرة، وبالتالي يثبت أن تحسينات البنية التحتية تتطلب العمل 

الجماعي لتحقيق النجاح. المياه النظيفة هي أهم عنصر ضروري لدفع األعمال المؤسسية والخاصة إلى األمام، وتوسيع 
  جميع قطاعات االقتصاد."  الفرص التي تمس

  
"لقد  ( في والية نيويورك: AFL-CIOقال ماريو سيلينتو، رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية )

اجتمعت حركتنا النقابية والمنظمات البيئية ومجتمع األعمال والقادة المنتخبون عبر الخطوط الحزبية معًا لجعل هذا اإلنجاز 
يحقق مشروع البناء هذا نمًوا اقتصاديًا، ويعزز الفرص الترفيهية والسياحية، ويدعم جهود إعادة التنمية المحلية، ممكنًا. س

تلتزم حركتنا بمواصلة هذا العمل،   ويخلق فرص عمل من خالل المشاريع نفسها. من المهم أن نتذكر أن عملنا لم ينتِه بعد.
وجمع الناس معًا لتقديم المساعدة لسكان الدائرة التشريعية الثالثة والمجتمعات في جميع أنحاء هذه المقاطعة الذين ال يزالون 

ينتظرون الفرصة لربط منازلهم بالمجاري. لدينا فرصة للحفاظ على هذا التحالف في السعي لتحقيق منطقة إدارة مياه 



لصرف الصحي على مستوى المقاطعة، والتي ستنشئ اإلطار المطلوب للعديد من اإلنجازات األخرى مثل هذا على مدار  ا
  الخمسين عاًما القادمة."

  
بالجهود التي تبذلها الحاكمة والرئيس التنفيذي   AME"تشيد  بمقاطعة سوفولك: AMEقال دانيال سي ليفل، رئيس 

للمقاطعة لالستثمار في البنية التحتية للمياه النظيفة، ويعد هذا اإلنجاز التاريخي لحوض مياه نهر فورج بمثابة تذكير بجهوده  
بدورنا   AME، تفخر 10,000الكبيرة في جمع التمويل والخبرة معًا من أجل الصالح العام. نيابة عن أعضائنا البالغ عددهم 

في مناصرة البنية التحتية. يتم تقديم خدمات منطقتنا بشكل جيد من قبل أعضاء نقابتنا المتفانين، بما في ذلك مهندسينا الذين 
يعتمدون ويديرون مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي ومشغلي محطات معالجة مياه الصرف الصحي وطواقمنا التن 

اه وتضع أنظمتنا قيد التشغيل بكامل طاقتها. يُعد هذا العمل األساسي أمًرا حيويًا لجهود المقاطعة من  تحافظ على جودة المي
  أجل تحسين جودة المياه المحلية لدينا وصمود سواحلنا."

  
"يتشرف معهد لونغ آيالند بيلدرز مرة أخرى بأن يكون  قال ميتشل إتش بالي، الرئيس التنفيذي لمعهد لونغ آيالند بيلدرز: 

سيوفر هذا التوسع فوائد تنموية بيئية   جزًءا من التوسع المستمر لنظام الصرف الصحي بالمقاطعة في منطقة ماستيك. 
لتالي ضمان تمتع سكان هذا المجتمع بنفس المزايا كالعديد من األجزاء األخرى من  واقتصادية كبيرة لهذا المجتمع بأكمله، وبا

كل توسع في نظام الصرف الصحي يجلب معه فهًما أن مجتمعًا آخر يدخل مرحلة جديدة من الفوائد االقتصادية   المقاطعة.
  ضي."والمياه النظيفة ويترك وراءه أنظمة الصرف الصحي القديمة وغير السليمة في الما

  
"نحيي الحاكمة هوكول والرئيس التنفيذي للمقاطعة بيلون  قال مارك هيربست، المدير التنفيذي لجمعية مقاولي لونغ آيالند: 

لجهودهما الدؤوبة في جلب نظام صرف صحي حديث إلى مقاطعة سوفولك. ستحقق هذه البنية التحتية الجديدة فوائد بيئية 
( الدعوة إلى استثمارات  LICAر فورج وخارجه. ستواصل جمعية مقاولي لونغ آيالند )واقتصادية واسعة للمقيمين في نه

  قوية في مجتمعنا من أجل لونغ آيالند أفضل وأنظف."
  

  :Association for a Better Long Islandقال إكس كريستوفر داميانوس، رئيس لجنة البنية التحتية في 
"نظًرا للواقع الجغرافي للعيش على الجزيرة، فإن مشروع البنية التحتية هذا أمر بالغ األهمية لحماية مستجمعات المياه 

في حين أن الفوائد   وخزانات المياه الجوفية الهشة باإلضافة إلى جعل الساحل أكثر صموًدا في مواجهة العواصف المستقبلية.
سيحفز أيًضا التنمية االقتصادية ويساعد في تعزيز األعمال التجارية داخل هذه البيئية واضحة، فإن هذا المشروع 

يؤكد هذا الجهد على الدور المستمر لمسؤولينا الفيدراليين ومسؤولي الوالية والرئيس التنفيذي للمقاطعة ستيف   المجتمعات.
حمي وتحافظ على بيئة لونغ آيالند وعلى بيلون في البحث عن األموال التي يمكن استخدامها نيابة عن المشاريع التي ت

  اقتصادنا."
  

"لقد كان نهر فورج ملوثًا ومتدهوًرا منذ قرن   قال أدريان إسبوزيتو، المدير التنفيذي لحملة المواطنين من أجل البيئة:
لماضي وأسفر عن  تقريبًا. بدأ التطوير عالي الكثافة باستخدام أنظمة الصرف الصحي على طول النهر في عشرينيات القرن ا

ستعمل البنية التحتية للصرف الصحي على طول نهر   اليوم، نبدأ عملية استعادة حقيقية.  أكثر األنهار تلوثًا في لونغ آيالند.
فورج على تحسين جودة المياه، وتقوية األراضي الرطبة الساحلية التي توفر الحماية من الفيضانات، وتزيد من قيم المنازل  

ن نوعية  حياة المجتمع. هذه تطورات مهمة يدعمها الجمهور بقوة. تحيا الحاكمة هوكول والرئيس التنفيذي للمقاطعة  وتحس ِ
  بيلون اللذان تصدرا مسؤولية تنفيذ مشروع البنية التحتية الحيوي هذا."

  
قيادة الحاكمة كاثي  "تشيد نيويورك للناخبين المحافظين بقالت جولي تيغي، رئيسة رابطة نيويورك للناخبين المحافظين: 

هوكول، ومفوض وزارة المحافظة على البيئة باسيل سيغوس والرئيس التنفيذي للمقاطعة ستيف بيلون لدفع هذه الشراكة إلى 
األمام بين حكومة الوالية والحكومة المحلية لتعزيز مبادرة الصمود الساحلي لمقاطعة سوفولك، مشروع الصرف الصحي 

ي مشروع الحدث التاريخي لهذا اليوم الصمود للمستقبل من خالل ربط المجتمعات بنظام  لحوص مياه نهر فورج. يبن
الصرف الصحي الجديد الذي سيحمي المصدر الوحيد للمياه الجوفية في لونغ آيالند لسنوات قادمة. نتطلع إلى رؤية بقية  

  مبادرة الصمود الساحلية في سوفولك وهي تؤتي ثمارها."
  

 (: The Nature Conservancyقال كيفين ماكدونالد، مستشار سياسة لونغ آيالند في منظمة الحفاظ على الطبيعة )
"نحتفل اليوم بحدث هام للمباشرة بأحد أهم المشاريع البيئية الطموحة التي شهدتها لونغ آيالند في األربعين عاًما الماضية. بعد  



لملوثة، ستساعد الرؤية الجريئة لمقاطعة سوفولك وخطتها في إعادة نهر فورج  عقود من التلوث من مياه الصرف الصحي ا
إلى جماله الطبيعي ليستمتع به الجميع. تثني منظمة حفظ الطبيعة على الحاكمة هوكول لتسريع أعمال الحفظ في نيويورك.  

الية نيويورك. عندما نعمل معًا ونستثمر  بدون قيادة المقاطعة والوالية، سيظل النهر أحد أكثر الممرات المائية تلوثًا في و
بشكل كامل في الحلول الذكية أينما تشتد الحاجة إليها، كما يظهر هنا، يمكننا إصالح خلجاننا وموانئنا وتحويل مجتمعاتنا.  

مجرى   تشكر منظمة الحفاظ على البيئة القادة على هذا الجهد وتتطلع إلى المساعدة في تأمين هذه االستثمارات التي تغير
  الحياة عبر الجزيرة بأكملها. معًا، يمكننا إعادة المياه النظيفة والسواحل الصحية إلى كل لونغ آيالند."

  
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على  

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SDgbInaKhJ%2FLbVu3WCRPaqEgaDws8tgesbOJt4vyKEs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES730994F5EC8E65AC852587D700679C0A00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fts7Bhvubs6wNd%2BIyiuZpzpLoWEJaJ9xLjwYiwhDfT4%3D&reserved=0

