
 إعالن الحاكم للطوارئ 
 

إلعادة تدویر المیتالترونكس الكائنة   Intercoفي منشأة    9:36الساعة    2022أغسطس    10اندلع حریق ضخم صبیحة یوم    حیث 
 طریق فوكس إنداستریال درایف، في مادیسون بمقاطعة مادیسون بإلینوي، على بعد میلین تقریبًا شمالي حدود مقاطعة سانت كلیر،  10في 

 
المساعدة    وحیث   صندوق  إنذار  نظام  جانبھا  وإلى  لویس  وسانت  إیست  مترو  منطقتي  في  إطفاء  إدارات  عدة  المتبادلة  تعمل 
)MABAS  ساعة قادمة،    48) معًا إلطفاء الحریق الھائل، ومن المتوقع استمرار جھود اإلطفاء لنحو 

 
قدم في الجو على بعد أمیال    5000أشارت جھات األرصاد الجویة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحریق قد ارتفعت إلى    وحیث  

 من الموقع، 
 

، كما أن الخطر المحتمل من الدخان وھباب الحریق دفعت مسؤولي  Intercoأصیب شخص واحد على األقل في مصنع    وحیث
 المناطق المحلیة بمدینة مادیسون إلى إبالغ السكان القاطنین في محیط میل من المصنع بالبقاء داخل منازلھم،

 
تقریبًا مساء   10:00توقع حدوث انقالب حراري بدًءا من الساعة    ما زال الوضع یتفاقم، وحیث أشارت األرصاد الجویة إلى  وحیث 

أغسطس، ما إذا حدث سیؤدي إلى اقتراب أعمدة الدخان من مستوى األرض األمر الذي ربما یقتضي القیام بجھود أخرى لمواجھة    10یوم  
 المتضررة من االنقالب الحراري، الحادثة وكذلك إصدار طلبات البقاء في المنزل آلالف السكان بمواقع أخرى في المنطقة 

 
تشیر األرصاد الجویة أیًضا إلى ھبوب الریاح السائدة في اتجاه رئیسي نحو الجنوب والجنوب الغربي حتى منتصف نھار    وحیث

 ، وعامة في اتجاه مقاطعة سانت كلیر،   2022أغسطس  12الجمعة 
 

ینوي إلى استنفاد الموارد والقدرات المحلیة، وأن مقاطعة مادیسون قد  تشیر التقاریر التي تلقتھا ھیئة إدارة الطوارئ في إلوحیث   
 أصدرت إعالن الطوارئ محلیًا، وأنھ ال بد من االستعانة بموارد الوالیة للتعامل مع ھذا الحریق والتعافي من آثاره،

 
رواح والممتلكات نتیجة الحریق، إن ھذه الظروف تشكل خطًرا مھددًا بأضرار واسعة وجسیمة أو إصابات أو خسائر في األ   وحیث 

) إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  من  الرابعة  المادة  بمقتضى  كارثة   Section 4 of the Illinois Emergencyوتشكل 
Management Agency Act   ،( 

 
إن من سیاسات والیة إلینوي أن تكون مستعدة للتصدي ألي كوارث، وعلیھ فمن الضروري والالزم أن توفر الوالیة موارد    وحیث

 حكومیة إضافیة من طرفھا لضمان الحفاظ على سالمة وأمن سكان الوالیة، 
 

 Section 7 ofدارة الطوارئ في إلینوي (إن الظروف الراھنة تمثل مبرًرا قانونیًا بموجب المادة السابعة من قانون ھیئة إ وحیث 
the Illinois Emergency Management Agency Act ،إلعالن حالة الطوارئ ( 

 
) على أن "یكون Illinois Constitution, in Article V, Section 8ینص دستور والیة إلینوي في مادتھ الخامسة (  وحیث

"أن    للحاكم السلطة التنفیذیة العلیا، ویكون مسؤوًال عن التنفیذ األمین للقوانین"، وینص في دیباجتھ على أن الغرض الرئیسي من الدستور ھو
 یكفل الدستور الصحة والسالمة والرفاه للشعب"،  

 
لة عن ضمان الصحة والسالمة العامة، أعلن أنا "جیھ  وحرًصا على مساعدة شعب إلینوي والحكومات المحلیة المسؤو بناء علیھ، 

 بي بریتزكر" حاكم والیة إلینوي ما یلي:
 

األولى: (   المادة  إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  من  السابعة  المادة  أحكام   Section 7 of the Illinoisبمقتضى 
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7كارثة قائمة بوالیة إلینوي وأعلن على وجھ التحدید    ) أرى أن ھناك

مقاطعتي "مادیسون" و"سانت كلیر" منطقة طوارئ.  ویفوض ھذا اإلعالن الحاكم بممارسة جمیع سلطات الطوارئ المنصوص علیھا في  
 Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20المادة السابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي (

ILCS 3305/7.ومنھا على سبیل المثال ال الحصر سلطات الطوارئ المحددة المبینة أدناه ( 
 

)  State Emergency Operations Planنوجھ ھیئة إدارة الطوارئ بتنفیذ "خطة عملیات الطوارئ بالوالیة" (  المادة الثانیة: 
 ة في عملیات مواجھة الطوارئ والتعافي منھا. وتنسیق موارد الوالیة لدعم الحكومات المحلی 

 
للمساعدة في عملیات الشراء الطارئة الالزمة لالستجابة للطوارئ وحاالت الطوارئ األخرى على النحو الذي     المادة الثالثة:

ون المشتریات في  )، تعلق أحكام قان Illinois Emergency Management Agency Actیجیزه قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (
) التي قد تمنع بأي حال من األحوال أو تعوق أو تؤخر اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الكارثة  Illinois Procurement Codeإلینوي (

 Section 7(1) of the Illinoisإلى الحد الذي ال یتعارض مع القانون الفیدرالي. ویجوز للحاكم إذا اقتضت الضرورة وبمقتضى المادة (
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1  التنفیذیة اإلجراءات  یتخذ  أن  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  )) من 

 المناسبة لتعلیق قوانین وأوامر وقواعد ولوائح أخرى. 
 



الرابعة: (   المادة  السابعة  مادتھ  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون   Section 7(3) of the Illinois Emergencyبمقتضى 
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3  یفعّل ھذا اإلعالن سلطة الحاكم التي تخول لھ حسب االقتضاء أن یحول توجیھات ((

 أو موظفي أو مھام إدارات وھیئات الوالیة أو الوحدات التابعة لھا لغرض تنفیذ أو تسھیل خطط التعامل مع الطوارئ. 
 

یع ھیئات الوالیة بالتعاون مع الحاكم وفیما بینھا ومع السلطات المحلیة في وضع وتنفیذ االستراتیجیات  نوجھ جم   المادة الخامسة:
 والخطط الالزمة للتعامل مع الكارثة الراھنة والتعافي من آثارھا.

 
ء تقییم كامل وشامل  یساعد ھذا اإلعالن في طلب مساعدات الكوارث من اإلدارة الفیدرالیة إذا تبین بعد إجرا    المادة السادسة: 

 لألضرار أن التعافي الفعال یفوق قدرات الوالیة والحكومات المحلیة المتضررة. 
 

 یوًما. 30یسري ھذا اإلعالن اعتباًرا من اآلن ولمدة   المادة السابعة:
 
 
 

      _______________________ 
 ) JB Pritzker( جیھ بي بریتزكر

 ) Governor( الحاكم
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