
 
 الحاكمة كاثي هوكول    7/2022/ 7 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر لمشاريع البنية التحتية المهمة للمياه على مستوى الوالية 255الحاكمة هوكول تعلن عن توفر منح بقيمة 
   

  مليون دوالر من المنح للبلديات لدعم إجراءات نيويورك لحماية إمدادات مياه الشرب والموارد الحيوية 225
   

 القديمة االمتصاصية والحفر  الصحي الصرف أنظمة استبدال سيحفز المستهدفة للمقاطعات التمويل من دوالر مليون 30
  المياه تلوث لمنع

  
  وفولك للمساعدة في معالجة األنظمة دون المستوى أو المتهالكةمليون دوالر لمقاطعة س 20يتضمن 

   
   

مليون دوالر من المنح الحكومية لمشاريع البنية التحتية للمياه الحيوية  255أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توافر 
التي ستحمي الصحة العامة والبيئة من خالل تحسين البنية التحتية للمياه في الوالية، والمنح المشتركة بين البلديات، وبرامج  

الوالية. يمثل هذا اإلعالن أحدث إجراء من قبل الحاكمة هوكول لتحديث أنظمة المياه استبدال أنظمة الصرف الصحي ب
والصرف الصحي في نيويورك، والحد من تلوث المياه، وحماية إمدادات مياه الشرب الحيوية من الملوثات الناشئة والمواد 

تثمارات البنية التحتية للمياه في متناول الكيميائية السامة. سيستمر ضخ األموال العامة هذا في المساعدة في جعل اس
تم   الحكومات المحلية وخلق فرص عمل في التصنيع والهندسة والبناء وعمليات المصانع والقطاعات الصناعية ذات الصلة.

مليون دوالر من برنامج الوالية الستبدال أنظمة الصرف الصحي  20هذا اإلعالن في مقاطعة سوفولك حيث سيساعد مبلغ 
نظام صرف صحي وحفر امتصاصية دون المستوى أو متهالكة تسبب مفسدات كبيرة لجودة  2,000معالجة أكثر من على 
  المياه.

   
"يستحق كل مواطن من سكان نيويورك الحصول على مياه آمنة ونظيفة ويمثل إعالن اليوم أحدث دفعة من االستثمار الرائد 

"ستعمل هذه . قالت الحاكمة هوكول ة السكان والبيئة من الملوثات الخطرة،"في الوالية لمعالجة الملوثات الناشئة وحماي
االستثمارات االستراتيجية على إجراء تحسينات منقذة للحياة لبنيتنا التحتية للمياه وحماية مياه الشرب لماليين األشخاص في  
لونغ آيالند. ستستمر نيويورك في إعطاء األولوية للموارد للمشاريع التي توفر مياه نظيفة وموثوقة للمجتمعات في جميع  

  ق وظائف ذات رواتب جيدة وتحفيز التنمية االقتصادية."أنحاء الوالية مع خل
   

إن إعالن الحاكمة هوكول عن هذا التمويل المتاح سيساعد بشكل مباشر مزودي المياه في لونغ آيالند على تحديث بنيتهم  
الوحيد، كما أن مساعدة مزودي التحتية القديمة للمياه. تعتمد لونغ آيالند بالكامل تقريبًا على طبقة المياه الجوفية ذات المصدر 

المياه على حماية مصدر المياه الجوفية القي ِّم والفريد هذا أمر حيوي لضمان حصول الماليين من الناس في ناسو وسوفولك 
    على مياه نظيفة للشرب. هذه مجرد خطوة أخرى تتخذها الحاكمة لضمان حصول سكان لونغ آيالند على المياه النظيفة.

   
  البنية التحتية للمياه األولوية للمشاريع التي تعالج الملوثات الناشئة، ومشاريع مياه الصرف الصحي الحرجة تعطي منح
  حتى الشرب. مياه إمدادات لحماية نيويورك  إجراءات لتعزيز للبلديات دوالر مليون 225  بقيمة منًحا  اليوم إعالن يتضمن
 هو الوالية هدف الناشئة. الملوثات تعالج التي للمشاريع الحكومية المياه منح من دوالر مليون 400 من أكثر تقديم   تم اآلن،
  بهم.  الخاصة الشرب مياه  في الناشئة الملوثات لمعالجة جهودها في المساعدة إلى تحتاج التي المجتمعات لجميع المنح تقديم
  المجتمعات  ومساعدة (PFAS) الفلورية بالسطح الفاعالت تلوث لمواجهة الوالية مستوى على الجارية الجهود  من  كجزء
  إعطاء في التمويل من  الجولة هذه تستمر (،PFAS) الفلورية  بالسطح الفاعالت لتلوث األمامية الخطوط على تقع التي



 أيًضا مؤهلة  الحرجة الصحي الصرف مياه  مشاريع الناشئة. الملوثات تعالج التي الشرب مياه لمشاريع المنح لتقديم األولوية
   منح. على للحصول

   
التي تعمل بشكل وثيق مع وزارتي الصحة والمحافظة على البيئة.   IMGو  WIIAتدير مؤسسة المرافق البيئية برامج 

( منذ EFCمليار دوالر في شكل منح للبنية التحتية للمياه من خالل مؤسسة المرافق البيئية )  1.76منحت الوالية أكثر من 
. حتى اآلن، منحت مؤسسة أبريل/نيسان في هوكول الحاكمة عنها  أعلنت دوالر مليون 638، بما في ذلك 2015عام 

    مجتمعًا. 488لـ IMGو   WIIAمنحة لبرامج  834( ما مجموعة EFCالمرافق البيئية ) 
   

  أجل: من تمويل على للحصول طلب لتقديم مؤهلة المحلية الحكومية الوحدات
  

  المؤهل، الصحي  الصرف مياه لمشروع اإلجمالية التكلفة من المائة في 25 إلى يصل بما WIIA  برنامج من منح •
  دوالر.  مليون 25 حتى

  الملوثات تعالج التي للمشاريع المؤهلة المشروع تكاليف  صافي من  المائة في 60  ستمول WIIA  برنامج من منح •
  إجمالي على سقف وجود  عدم  مع (، MCL) الوالية  تحدده الذي الملوثات لمستوى األقصى الحد  فوق الناشئة
  المنح.

  تكاليف صافي من المائة في 60 إلى يصل بما  األخرى  الشرب مياه مشاريع لجميع  WIIA  برنامج من منح •
  دوالر.  ماليين 5 أقصى بحد  المشروع

  الشرب مياه أو الصحي الصرف مياه مشروع من  المائة في  40 إلى يصل ما ستمول IMG  برنامج من منح •
  دوالر.  مليون 30 حتى  الخدمات، في  تشترك  التي للمجتمعات المؤهلة

   
   سبتمبر/أيلول. 9مساء يوم   5حتى الساعة  EFC ويب موقعل يجب تقديم طلبات المنح والوثائق الداعمة المطلوبة من خال

   
  تستهدف استثمارات برنامج استبدال أنظمة الصرف الصحي جودة المياه وحماية الصحة العامة

  أصحاب لدعم الحكومية الصحي الصرف أنظمة استبدال برنامج خالل من دوالر مليون 30 قدره إضافي  مبلغ اآلن يتوفر
  وإزالة  القياسية وغير المتقادمة لصحيا الصرف ألنظمة المستهدف االستبدال في  الصغيرة التجارية واألعمال المنازل
    الوالية. مستوى  على المجتمعات في  الصحي الصرف أحواض

   
يعمل برنامج استبدال أنظمة الصرف الصحي على تحسين جودة المياه من خالل تشجيع وتحفيز أصحاب المنازل على  

استبدال أحواض الصرف الصحي والحفر االمتصاصية المتهالكة أو عدم كفاية أنظمة الصرف الصحي حول تجمع مائي من  
( ووزارة الصحة  DECزارة المحافظة على البيئة )المعروف أنه يتضرر بسبب تصريفات نظام الصرف الصحي. حددت و

(DOH المناطق الجغرافية ذات األولوية حيث يكون أصحاب العقارات مؤهلين للمشاركة بناء على وجود طبقة المياه )
الجوفية ذات المصدر الوحيد المستخدمة لمياه الشرب، أو ضعف جودة المياه المعروف المرتبط بفشل أنظمة الصرف 

ن المفاسد على جودة المياه. ستوفر مؤسسة المرافق الصحي، و/أو القدرة على تحسين أنظمة الصرف الصحي للتخفيف م
( معلومات مفصلة حول كيفية الوصول إلى التمويل للمقاطعات في المناطق الجغرافية ذات األولوية المحددة. EFCالبيئية )

ة في  ( بإعادة تقييم المناطق الجغرافية ذات األولويDOH( ووزارة الصحة )DECستقوم وزارة المحافظة على البيئة )
  جوالت التمويل المستقبلية.

   
ستوفر والية نيويورك األموال للمقاطعات لتعويض أصحاب العقارات المؤهلين عن جزء من تكاليف استبدال أحواض 

الصرف الصحي وأنظمة الصرف الصحي وتركيب أنظمة أكثر فعالية من الناحية البيئية. يمكن تعويض أصحاب العقارات  
دوالر. ويمكن للمقاطعات أيًضا أن تحدد معدالت سداد  10,000ي المائة من التكاليف المؤهلة حتى ف 50المؤهلين بنسبة 

حوافز متدرجة لمشاريع أنظمة الصرف الصحي لزيادة مشاركة البرنامج وأهداف الحد من التلوث. قائمة بالمقاطعات  
على   EFCعلى موقع ويب المؤهلة والمناطق الجغرافية ذات األولوية داخل تلك المقاطعات متاحة 

   .replacement-https://efc.ny.gov/septic الرابط
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-638-million-grants-water-infrastructure-improvements-across-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8kDCl1QlxeA%2BO4vCV8oIz0WwkZpUbr0xodUcXOOquU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-img-apply&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MRM%2B5ObLo1xNXTCqisQfeqXLmLf9UDuKcl6%2FTT6mTU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-img-apply&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MRM%2B5ObLo1xNXTCqisQfeqXLmLf9UDuKcl6%2FTT6mTU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fseptic-replacement&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FnmhYAWcEvz4Yt63E0jMAVhYaYFTzPf1L5Orag77d0I%3D&reserved=0


: "تتفهم الحاكمة هوكول أهمية دعم  ( مورين أ. كولمانEFCقال الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المرافق البيئية )
تحديث األنظمة القديمة، ومعالجة  -الحكومات المحلية بالمنح حيث تعالج المرافق البلدية مشكالت البنية التحتية المعقدة 

  الملوثات الناشئة، وإزالة أنابيب الرصاص، ووضع تدابير الصمود التي تخفف من آثار التغيرات المناخية. لقد وفرت برامج
مليار دوالر من تكاليف التمويل المحتملة المرتبطة بمياه الشرب ومياه  2للمستفيدين أكثر من  IMGو   WIIAالمنح 

( بالشكر إلى الحاكمة هوكول على التزامها  EFCالصرف الصحي منذ بداية البرنامج. تتقدم مؤسسة المرافق البيئية )
ت لمساعدتهم على مواجهة مشكالت المياه النظيفة وجًها لوجه وتنفيذ  المستمر بتوفير حلول التمويل لشركائنا في البلديا

  المشاريع الهامة."
   

"من خالل  مؤسسة المرافق البيئية: إدارة  ورئيس مجلس  قال باسيل سيغوس، مفوض وزارة المحافظة على البيئة
استثمارات كبيرة كهذه، تعطي الحاكمة هوكول تحسين جودة المياه األولوية باستمرار في المجتمعات في جميع أنحاء والية  

نيويورك. ستوفر منح اليوم المساعدة الالزمة للسماح للبلديات بتحديث وتجديد أنظمة المياه والصرف الصحي القديمة، 
في حماية السكان من الملوثات الناشئة. باإلضافة إلى ذلك، تخلق هذه المشاريع فرص عمل،  وحماية مياه الشرب، والمساعدة 

  وتعزز االقتصادات على مستوى الوالية."
   

"تظل والية نيويورك ملتزمة ببذل كل ما في وسعنا لحماية مياه الشرب  قالت مفوضة وزارة الصحة د. ماري ت. باسيت:
لمجتمعات المحلية باتخاذ إجراءات لتقليل التعرض للملوثات في إمدادات المياه الخاصة بهم، مع  سيسمح هذا االستثمار ل .لدينا

المساعدة في إزالة الحواجز المالية وأشكر الحاكمة هوكول على ضمان استمرار المجتمعات في االستثمار في أعمال تجديد 
  البنية التحتية للمياه."

  
"مياه الشرب النظيفة واآلمنة ليست رفاهية، بل حق يستحقه كل سكان نيويورك  ريغيز:قال سكرتير الوالية روبرت جيه رود 

الصحية ضرورية للحياة  مياه الشربوهذا هو سبب أهمية برامج المنح الحكومية، مثل هذه، للمجتمعات. تعتبر أنظمة 
لحاكمة هوكول بحماية وتحسين البنية التحتية  . من خالل إعطاء األولوية لهذه االستثمارات، تقوم اوالتنمية االقتصادية والنمو

  للمياه لدينا في جميع أنحاء واليتنا العظيمة."
   

   تتوفر منح إضافية لجودة المياه 
 ( للواليةCFAأعلنت الحاكمة هوكول مؤخًرا أن التمويل متاح من خالل تطبيق التمويل الموحد )

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/ .  تاح الجولة يشمل التمويل الم .2022يوليو/تموز  29التطبيق متاح حتى
مليون دوالر  75(. هذا العام، يتوفر ما ال يقل عن WQIPالثامنة عشرة من برنامج منح مشاريع تحسين جودة المياه )

للمساعدة في تحسين جودة المياه أو حمايتها، واستعادة الربط المائي في الجداول، ومكافحة تكاثر الطحالب الضارة، وتحديث  
تتوفر ستة أنواع مختلفة من المشاريع للتمويل، بما في ذلك تحسين معالجة مياه   ه الصرف الصحي.البنية التحتية القديمة لميا

الصرف الصحي، والسيطرة والتحكم في المصادر غير الزراعية غير المحددة، واقتناء األراضي لحماية مصادر المياه،  
بحرية. البلديات ومناطق الحفاظ على التربة والمياه وتخزين األمالح، واستعادة الربط المائي، واستعادة موائل المنطقة ال

مؤهلة للتقدم لجميع أنواع المشاريع؛ المنظمات غير الهادفة للربح مؤهلة ألنواع محددة من المشاريع وتتراوح المنح بين  
  منح عن الحاصلين من األخيرة الجولة عن الحاكمة أعلنتماليين دوالر حسب نوع المشروع. لقد  10دوالر و 500,000

مليون دوالر لتحسين جودة المياه في خليج باتشوج عن طريق   7.8، والتي تضمنت ما يقرب من األول ديسمبر/كانون في
    تقليل كمية النيتروجين التي تدخل المجرى المائي.

   
 الهندسي التخطيط منحو ( GIGP) األخضر االبتكار منح برنامج ( أيًضا CFAيتضمن تمويل مؤسسة المرافق البيئية )

(EPG)  15. يتوفر ما ال يقل عن  ( مليون دوالر في شكل منح من خالل برنامج منح االبتكار األخضرGIGP لدعم البنية )
تساعد ممارسات البنية التحتية الخضراء في مكافحة   التحتية لمياه العواصف الخضراء ومشاريع المياه البلدية وكفاءة الطاقة.

ماليين دوالر لهذه الجولة من منح   3تم توفير ما يصل إلى  تلوث المغذيات عن طريق الحد من انسياب مياه األمطار.
دوالر متاحة للبلديات للمساعدة في تمويل تقرير هندسي  100,000المنح التي تصل إلى  (.EPGالتخطيط الهندسي )

للتخطيط األولي، حتى يكونوا أكثر استعداًدا للحصول على تمويل لمساعدتهم على إكمال مشاريع مياه الصرف الصحي 
  والمجاري وجودة المياه.

   
   التزام نيويورك بجودة المياه 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/
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نيويورك تواصل زيادة االستثمارات في مشاريع البنية التحتية للمياه النظيفة. تحت قيادة الحاكمة هوكول، تسمح الميزانية 
مليار دوالر، لقانون المياه النظيفة، والهواء النظيف،   4.2مليار دوالر، بإجمالي   1.2التي تم إقرارها بمبلغ إضافي قدره 

ف الخضراء.  هذه المبادرة التاريخية، التي سيتبناها الناخبون في وقت الحق من هذا العام، وقانون السندات البيئية للوظائ
ستعمل على تحديث البنية التحتية القديمة للمياه وحماية جودة المياه، وتقليل تلوث الهواء وخفض االنبعاثات التي تغير المناخ،  

واصف والفيضانات الشديدة، والحفاظ على المساحات الخارجية  واستعادة الموائل، وتعزيز قدرة المجتمعات على تحمل الع
في المائة، من الموارد في    40في المائة، بهدف  35والمزارع المحلية، وضمان العدالة من خالل استثمار ما ال يقل عن 

  المجتمعات المحرومة.
   

  قدره قياسيًا  مبلغًا الخضراء للوظائف البيئية توالسندا النظيف والهواء النظيفة المياه قانون إلى إضافة الميزانية تتضمن
  الزراعية الموارد  وتحسين معه والتكيف  المناخ تغير  من  التخفيف جهود   لدعم البيئة حماية لصندوق دوالر مليون 400
 انلسك  ترفيهية  فرص وتوفير  البيئة على المحافظة جهود   وتعزيز لدينا المياه مصادر وحماية المستدامة الزراعة لتعزيز

  استثمارات إجمالي رفع   مما النظيفة للمياه التحتية البنية لتمويل أخرى دوالر مليون  500 أيًضا الميزانية تضمنت نيويورك.
   .2017 عام منذ   دوالر مليار 4.5 إلى النظيفة المياه في الوالية

   
  نشجع الحكومات المحلية على المشاركة في مسح احتياجات مستجمعات المياه النظيفة

( البلديات على المشاركة في استبيان احتياجات مستجمعات المياه النظيفة لوكالة حماية البيئة  EFCتحث )
(Environmental Protection Agency, EPA( والذي بدأته )EFC في نيويورك في )المشاركة  مارس. تُعد   1 

أمًرا بالغ األهمية ألنها قد تؤثر على مقدار التمويل الفيدرالي الذي سيتم تخصيصه لوالية نيويورك لتمويل مشاريع البنية  
التحتية للمياه النظيفة في المستقبل. يُطلب من البلديات توثيق احتياجات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي في مجتمعاتهم  

   .هنا لتقديم الوثائق والتعرف على الموارد للمساعدة في التقديمات، تفضل  (.EPAلتقديمها إلى )
  

سيساعد إعالن اليوم على ضمان حصول سكان لونغ آيالند على مياه شرب نظيفة  " قال عضو الجمعية ستيفن إنجلبرايت:
وآمنة، باإلضافة إلى االستثمارات الهائلة في برنامج سوفولك للصرف الصحي. أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها وأتطلع  

  "إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق المكاسب البيئية لنيويورك.
  

"كجزيرة، مياهنا هي أثمن مواردنا وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا   :لمقاطعة سوفولك ستيف بيلونقال المدير التنفيذي 
لحمايتها. أود أن أشكر الحاكمة هوكول على التزامها المستمر باالستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية. ستضمن جهود 

  ياه آمنة وصحية لألجيال القادمة."الوالية، جنبًا إلى جنب مع جهودنا على مستوى المقاطعة، م
  

"اسألوا سكان لونغ آيالند عما إذا كانوا يدعمون   قال المدير التنفيذي في حملة المواطنين من أجل البيئة، أدريان إسبوزيتو:
المياه النظيفة وستحصلون على إجابة مدوية نعم. لونغ آيالند بحاجة مياه نظيفة! يُعد تحسين وتحديث معالجة مياه الصرف 

جل حماية  الصحي وأنظمة مياه الشرب أمًرا ضروريًا لجعل لونغ آيالند مستدامة وحماية الصحة العامة. إن الكفاح من أ
واستعادة جودة المياه في جزرنا يجري بكامل قوته، وهناك حاجة ماسة للتمويل لكسب هذه المعركة. يسعدنا أن الحاكمة  

هوكول تتفهم األهمية الحاسمة لمساعدة الوالية. سيساعدنا هذا التمويل الحكومي على مكاسب في الحرب ضد التلوث ويساعد 
   وآمنة."في جعل مياه لونغ آيالند نظيفة  

  
 The Natureقال كيفين ماكدونالد، مستشار سياسة لونغ آيالند في منظمة الحفاظ على الطبيعة )

Conservancy:)  تشيد منظمة الحفاظ على الطبيعة بالحاكمة كاثي هوكول لتفانيها في جلب المياه النظيفة والشواطئ"
والخلجان الصحية إلى لونغ آيالند. البنية التحتية المحلية للمياه والصرف الصحي لدينا غير كافية الحتياجات اليوم. يهدد 

نا واقتصادنا وطريقة حياتنا. نحن بحاجة إلى مزيد من تلوث النيتروجين من أنظمة الصرف الصحي التقليدية صحت
االستثمارات الستعادة المياه النظيفة في لونغ آيالند، ويسعدنا استخدام التمويل الذي خصصته الحاكمة والجمعية التشريعية في  

  ميزانية الوالية الستبدال أنظمة الصرف الصحي الملوثة بتكنولوجيا المياه النظيفة."
  

"نيابة عن دافعي الضرائب في سلطة مياه مقاطعة   ري دبليو زابو، المدير التنفيذي لسلطة مياه مقاطعة سوفولك:قال جيف
(، نشكر الحاكمة هوكول على إتاحة هذا التمويل المهم لمزودي المياه في جميع أنحاء والية نيويورك.  SCWAسوفولك )

ماليين من الدوالرات لمعالجة الملوثات الناشئة من خالل خصصت هيئة مياه مقاطعة سوفولك بشكل استباقي عشرات ال
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االختبارات الشاملة وتطوير تقنيات معالجة مبتكرة، ولكن ال يزال الطريق أمامنا طويل. يؤدي تمويل الوالية مثل هذا إلى 
اه شرب عالية  خفض التكاليف بالنسبة إلى دافعي األسعار لدينا مع ضمان استمرار حصول سكان مقاطعة سوفولك على مي

  الجودة."
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