
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 8/ 30 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تنشر قوات الحرس الوطني لدعم جهود إخماد الحرائق في منتزه والية مينيواسكا
  

جالون من الماء في المرة،   600تشمل عملية نشر القوات طائرتين هليكوبتر من طراز بالك هوك قادرتين على إسقاط 
   باإلضافة إلى فريق من رجال اإلطفاء

  
حراس الغابات في الوالية يتولون قيادة الحوادث متعددة الوكاالت التابعة للوالية، والحرس المحلي والوطني، ومساعدة  

  كيبيك في االستجابة النتشار الحرائق
  

  هنايتوفر مقطع فيديو للحرس الوطني أثناء قيامه بعملية جوية إلخماد الحرائق 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن نشر قوات جيش نيويورك والحرس الوطني الجوي، إلى جانب عدد من الموارد  
فدانًا والتي تحترق حاليًا في   150إلى  130األخرى، لدعم جهود إخماد الحرائق المندلعة في الغابات التي تبلغ مساحتها 

بالك هوك تابعتين للحرس  UH-60وم، بدأت طائرتان هليكوبتر من طراز محمية منتزه والية مينيواسكا. واعتباًرا من الي
جالون من الماء في آن واحد، عمليات جوية، وفي   600الوطني بالجيش مزودين بأطقم من ثالثة أفراد، قادرتين على إسقاط 

لتابعين إلدارة الحفاظ الوقت نفسه تم نشر فريق من خمسة رجال إطفاء من الحرس الوطني الجوي. يخدم حراس الغابات ا
شخص من رجال اإلطفاء والمتطوعين في  200على البيئة بالتعاون مع مقاطعة أولستر كقادة للحادث، كما يعمل أكثر من 

الغابات، بما في ذلك حراس الغابات، وموارد االستجابة للحرائق المحلية، وموظفين من إدارة الحفاظ على البيئة، ومكتب  
والترفيه والتاريخ، وقسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ، وطيران شرطة والية نيويورك، وإطفاء   الحفاظ على الحدائق

 الوالية على مكافحة الحريق.  
  

رجل إطفاء كنديًا من كيبيك يوم الخميس، تم تأمين الحصول عليهم من خالل   20باإلضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصل  
الصادرة في األربعينيات من القرن الماضي، الوسائل   االتفاقيةالشمالية الشرقية. تسرد  اتفاقية الحماية من حرائق الغابات

المتاحة أمام الدول والمقاطعات األعضاء للتعامل مع الحرائق التي قد تتجاوز قدرات عضو واحد من خالل أنشطة تبادل  
  المعلومات والتكنولوجيا والموارد )المساعدة المتبادلة(.

  
ق الغابات في منتزه والية مينيواسكا، أحث كل سكان نيويورك على اتخاذ "مع استمرار اندالع حرائ قالت الحاكمة هوكول:

أتقدم بالشكر إلى جميع المستجيبين األوائل الشجعان والوكاالت  .احتياطات معقولة للحفاظ على سالمتهم وسالمة عائالتهم
  الشريكة والجيران الذين يعملون على مدار الساعة لحماية مجتمعاتنا." 

  
ع حريق غابات شوانجانك من ثالثة حرائق في المنطقة، ويتم التصدي لها بقيادة حوادث نابانوش. بدأ حريق نقطة يتكون مجم

إلى   130نابانوش في محمية منتزه والية مينيواسكا خالل عطلة نهاية األسبوع نتيجة لضربة برق مشتبه بها، ويمتد على 
غر في منطقة تُدعى ستوني كيل على بعد حوالي ميلين شرق حريق  فدانًا. وباألمس، تم اكتشاف حريق على نطاق أص  150

فدان. واندلع حريق ورستبورو في بلدة ماماكاتينغ أيًضا خالل عطلة نهاية  0.68نقطة نابانوش، ويمتد على مساحة حوالي  
  فدان. 70األسبوع وهو يمتد تقريبًا على مساحة 

  
لم تتأثر أي من المساكن بالحرائق حتى هذه اللحظة. ومن منطلق الحذر  ستظل والية مينيواسكا مغلقة حتى إشعار آخر. و 

الشديد لحماية المساكن التي تقع بالقرب من حريق نقطة نابانوش، سيعمل حراس الغابات التابعون إلدارة الحفاظ على البيئة  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DStvBGLQQknw%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717244073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gju%2FFUNM1GKVbtDT%2FKbQoztMoY7%2F9dyq%2F7%2Ftbr0n374%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nffpc.org%2Fen%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KYvle5azkDzno%2FZeRHZ96ZkU2Lb1uONOqYgFDSEVvng%3D&reserved=0


ئق. سيُعقد اجتماع مجتمعي في والمتطوعون قريبًا في بلدة واوارسينج بالقرب من طريق بيرمي على وضع خط طوارئ للحرا
أغسطس، في الساعة    30في إيلنفيل اليوم الموافق  Maple Avenue 28قاعة مدرسة إيلنفيل الثانوية/االبتدائية الواقعة في  

  مساًء. ستكون هذه فرصة للمقيمين وغيرهم في المنطقة المتضررة لطرح أسئلة حول االستجابة المنسقة للحريق. 7
  

يعمل رجال اإلطفاء تحت  حرائق، بُذلت جهود منسقة من الوالية والموارد المحلية في محاولة إلخماد الحرائق. منذ اندالع ال
قيادة موحدة مشتركة بقيادة حراس الغابات بالوالية. يحظى حراس الغابات بخبرة كبيرة في قيادة الحوادث واستراتيجيات 

. تشمل إلى واليات أخرى مهام تعاونية لمكافحة حرائق الغاباتلهم في الوقاية من الحرائق نظًرا لتدريبهم المكثف و إرسا
الموارد اإلضافية متعددة الوكاالت هيئة طيران شرطة والية نيويورك، التي قامت بتوفير طائرتين هليكوبتر منذ يوم األحد 

ن طائرتى هليكوبتر بالك هوك  جالون يوميًا. قامت كل طائرة م 300دلو من المياه بسعة  180-120وأسقطت ما يقرب من 
جالون، منذ نشرها. كما أرسل قسم األمن   24,600دلًوا من المياه كل ساعة، بإجمالي  12التابعة للحرس الوطنى بإلقاء 

الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك فريق إدارة الحوادث بالوالية والعديد من خبراء االتصاالت في حاالت الطوارئ  
من الدعم. قام مكتب الوقاية من الحرائق والسيطرة عليها بالوالية بتفعيل خطة التعبئة ضد الحرائق والمساعدة  لتقديم مزيد 

  المتبادلة ومركز عمليات الحرائق لضمان تنسيق الموارد اإلضافية في الوقت المناسب.
  

س الغابات التابعون إلدارة الحفاظ على  "يستغرق حراقال باسيل سيغوس، مفوض إدارة الحفاظ على البيئة بوالية نيويورك، 
البيئة ورجال إطفاء الغابات الخبراء، أرًضا وجًوا، ساعات عملهم في مكافحة حرائق الغابات هنا في والية نيويورك  

والواليات الغربية. يركز رجال اإلطفاء هؤالء على حماية العامة والعمل على احتواء الحريق. ستواصل هذه الحرائق في  
عال حتى تهطل األمطار بغزارة. نريد من الجميع القيام بدورهم وتوخِ الحذر عند التعامل مع الحرائق. وفي حين أن هذا  االشت

الحريق بدأ بضربة برق، بدأت معظم الحرائق التي رأيناها هذا الصيف بنيران المخيمات التي لم تتم مراقبتها. إذا لم تكن  
  يمكن أن تشتعل النباتات شديدة الجفاف على الفور تقريبًا".بحاجة إلى إشعال نار، فال تفعل ذلك. 

  
"أنا ممتن للعديد من الوكاالت والموظفين الذين تقدموا لحماية مورد إريك كولسيد، مفوض منتزهات والية نيويورك،  قال

تضاريس الصعبة ويتعاملون مع ال -طبيعي وترفيهي ثمين. يعمل رجال اإلطفاء في ظروف قاسية الحتواء هذا الحريق 
  والظروف الجوية الصعبة. إنني أثني عليهم جميعًا لتدخلهم سريعًا إلى العمل لتقديم المساعدة." 

  
"يتم تنسيق أول المستجيبين في نيويورك بشكل  جاكي براي، مفوض األمن الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك،  قال

كامل مع شركائنا المحليين، وعلى الرغم من صعوبة التضاريس والظروف الجوية، لن يهدأ بال هؤالء المحترفون حتى يتم  
ذا  إخماد هذه الحرائق. ومع استمرار تطور هذا الوضع، سنواصل إتاحة كل مورد ممكن لضمان حماية منتزه الوالية الجميل ه

  والمجتمعات المحيطة." 
  

( بالوالية وكذلك خبراء IMTأرسل قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك كذلك فريق إدارة الحوادث )
االتصاالت في حالة الطوارئ من مكتب االتصاالت الطارئة والقابلة للتشغيل التابع للقسم. إن فريق إدارة الحوادث  

(Incident Management Team, IMT عبارة عن فريق متعدد الوكاالت/متعدد االختصاصات يمكن نشره أو )
  تنشيطه عند الحاجة إلدارة واقعة أو حدث بسالمة وفاعلية وكفاءة، بصرف النظر عن سببه أو حجمه أو مدى تعقيده.

  
نسيق مع الوكاالت الحكومية  "تواصل وحدة الطيران لدينا التقال السيد كيفن بي. بروين، مدير شرطة والية نيويورك: 

والمحلية األخرى على األرض لتقديم الدعم الجوي للمساعدة في احتواء الحرائق. لقد تلقى الطيارون لدينا تدريبًا متخصًصا 
  على مكافحة حرائق الغابات وسيستمرون في تنفيذ مهام إسقاط الماء جًوا حسب الحاجة حتى تتم السيطرة على الحرائق." 

  
: "قدم أعضاء الحرس الوطني في نيويورك تدريبًا  واء ريموند شيلدز، القائد العام للقوات في والية نيويوركقال الل

للمستجيبين األوائل لدينا ولقد جهزنا أنفسنا لتقديم دعم محتمل لمكافحة الحرائق لهم. إن العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا من 
على االستجابة لمكافحة الحرائق. وتدريباتنا وقدراتنا العسكرية تفسح المجال لمهام  الوكاالت الحكومية والمحلية يُضفي مرونةً 

  مثل هذه ونتطلع إلى احتواء هذه الحرائق بشكل سريع وآمن." 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjT5uxekvPTH4%2Fkrt%2FOMf7xBgWM%2BbdibPWGtzLSCaP4%3D&reserved=0


"أتقدم بالشكر إلى الحاكمة هوكول ووكاالت الوالية وكذلك إلى جميع  قال تيري هوك، المشرف على بلدة واوارسينغ،
ائل الذين يعملون على مدار الساعة لمكافحة لهيب الحرائق المندلعة في شوانجانك ريدج. إن مجتمعنا ممتن المستجيبين األو

  للعمل المبذول من أجل الحفاظ على سالمة مواطنينا." 
  

ئل الذين  "أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول وجميع المستجيبين األوا قال باتريك ك. رايان، المدير التنفيذي لمقاطعة أولستر،
عملوا بكلل خالل حرائق الغابات هذه" قال بات ريان، المدير التنفيذي بالمقاطعة. "سنواصل العمل للحد من انتشار الحريق  

وأطلب من جميع السكان أن يضعوا في اعتبارهم موسم الجفاف الذي نمر به اآلن وأن يتخذوا االحتياطات الالزمة لتقليل 
  ق." فرص اندالع المزيد من الحرائ

  
وفي حين أنه من المتوقع تراقب والية نيويورك عن كثب األحوال الجوية بينما يتحرك خط النار من الغرب إلى الوالية. 

هطول بعض األمطار، فمن غير المتوقع أن يكون لكمية األمطار تأثيًرا كبيًرا ويمكن أن تؤدي إلى ظروف غير مواتية تشمل 
  الرياح العاتية والصواعق البرقية.

  
اعرض خريطة خطر نشوب ال تزال منطقتا وادي هدسون وكاتسكيل بوالية نيويورك معرضتين لخطر نشوب حريق كبير )

لخارجية بسرعة، خاصة إذا اشتدت الرياح. قد تصبح الحرائق وهذا يُشير إلى احتمالية انتشار الحرائق ا(، الحرائق الحالية
  خطيرة ويصعب السيطرة عليها ما لم يتم احتواؤها بنجاح بينما كانت على نطاق أصغر.

  
إن إشعال نيران المخيمات وعمليات الحرق في الهواء الطلق كافة محظورة حاليًا في منتزهات والية منطقة ميد هدسون. 

  للحصول على مزيد من المعلومات. parks.ny.gov راجع
  

  تواصل إدارة الحفاظ على البيئة تشجيع سكان نيويورك والزوار على اتباع التوصيات أدناه لتقليل مخاطر حرائق الغابات.
  

  أثناء التخييم في األرياف، يُنصح سكان نيويورك بـ:
  استخدام حلقات لنيران المخيمات الحالية حيثما أمكن ذلك.  .1
المتدلية والمنحدرات الشديدة والجذوع الفاسدة والسجالت إشعال نيران المخيمات بعيًدا عن الفروع  .2

  واألعشاب الجافة واألوراق. إبعاد األخشاب الزائدة عن النار.
  تنظيف المنطقة المحيطة بدائرة النيران من األوراق واألغصان والمواد األخرى القابلة لالشتعال. .3

  يف يمكن أن يتسبب في انتشار النار بسرعة.عدم ترك النار دون رقابة نهائيًا. حتى هواء النسيم الخف .4
  

للحصول على معلومات حول السالمة أثناء عمليات الحرق في الهواء الطلق و إشعال نيران المخيمات في نيويورك، انتقل 
السالمة من و عمليات الحرق في الهواء الطلق في نيويورك إلى صفحات الويب التابعة إلدارة الحفاظ على البيئة التالية: 

واتصل برقم   RANGERS-NYS-833-1. لمزيد من األسئلة حول حرائق الغابات، اتصل بالرقم الحرائق أثناء التخييم
  لإلبالغ عن حرائق الغابات.  911
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