
 
 
 
 
 
 

 2008مايو / أيار1الخميس،                                                                               للنشر الفوري
 
 

 3084-335-517: ، مدير االتصاالت لوزارة النقل لوالية مشيغين، الرقم الهاتفيBill Shreck: مرجع االتصال
 

ة الفدرالية للطرق السريقة تمددان الفترة الزمنية المخصصة لتسليم وزارة النقل لوالية ميشغين واإلدار
 التعليقات بالنسبة لمعبر جسر ديترويت الدولي

 
 قامت وزارة النقل لوالية ميشغين واإلدارة الفدرالية للطرق السريعة بتمديد الفترة الزمنية – 2008مايو / أيار1

.  يوم30وع بيان التأثير البيئي لدراسة معبر جسر ديترويت الدولي لمدة المخصصة لتسليم التعليقات العامة بالنسبة لمشر
وسيتيح هذا التمديد مزيدا من الوقت . 2008مايو / أيار29وعليه ستنتهي اآلن فترة تسليم التعليقات يوم الخميس الموافق 

 . ر البيئيللوآالتين والعامة والمجموعات المجتمعاتية لتسليم تعليقاتهم فيما يخص بيان التأثي
 30نعتقد أن تمديد الفترة الزمنية للمراجعة لمدة "وقال مدير النقل لوالية ميشغين، آيرك ستويدل، في هذا السياق 

تقّدر آل من وزارة النقل لميشغين واإلدارة الفدرالية . يوم سيكون مفيدا لضمان إتاحة الفرصة لكل شخص للتزويد برأيه
 ".معبر الدولي الحدودي بالنسبة للحرآة االقتصادية في آل من الواليات المتحدة وآنداللطرق السريعة مدى أهمية هذا ال

على أن يكون الطابع البريدي (يجب إرسال التعليقات عبر البريد اإللكتروني أو الفاآس أو  البريد العادي 
لوالية ميشغين واإلدارة الفدرالية للطرق السريعة سيرد طاقم عمل وزارة النقل . 2008مايو / أيار29في أو قبل ) مدموغا

تتوفر نسخ عن مشروع بيان التأثير البيئي ومواد مساندة، بما فيه . على التعليقات في البيان الختامي المتعلق بالتأثير البيئي
 :نسخة باللغة اإلسبانية عن الملخص التنفيذي، للمراجعة في المواقع التالية

MDOT Bureau of Transportation Planning, 425 W. Ottawa St., Lansing 
MDOT Metro Region Office, 18101 W. Nine Mile Road, Southfield 
MDOT Detroit Transportation Service Center, 1400 Howard St., Detroit 
MDOT Taylor Transportation Service Center, 25185 Goddard, Taylor 
Henry Ford Centennial Library, 16301 Michigan Ave., Dearborn 
Detroit Public Library, 5201 Woodward Ave., Detroit 
Bowen Branch of the Detroit Public Library, 3648 W. Vernor Highway, Detroit 
Library at Southwestern High School, 6921 W. Fort St., Detroit 
Delray Recreation Center, 420 Leigh St., Detroit   
Allen Park Library, 8100 Allen Road, Allen Park 
Ecorse Library, 4184 W. Jefferson Ave., Ecorse 
Melvindale Library, 18650 Allen Road, Melvindale   

 -المزيد-
 



 
وزارة النقل لوالية ميشغين واإلدارة الفدرالية للطرق السريعة توافقان على تمديد الفترة الزمنية المخصصة لتسليم التعليقات العامة بالنسبة 

 لدراسة معبر نهر ديترويت الدولي
 2008مايو / أيار1

 الصفحة الثانية
 

River Rouge Library, 221 Burke St., River Rouge 
Kemeny Recreation Center, 2260 S. Fort St., Detroit 
Campbell Branch Library, 8733 W. Vernor Highway, Detroit 
Neighborhood City Hall Central District, 2 Woodward Ave., Detroit 
Neighborhood City Hall Northwestern District, 19180 Grand River Ave., Detroit 
Neighborhood City Hall Northeastern District, 2328 E. Seven Mile Road,  Detroit 
Neighborhood City Hall Western District, 18100 Meyers Road, Detroit 
Neighborhood City Hall Eastern District, 7737 Kercheval St., Detroit 
Neighborhood City Hall Southwestern District, 7744 W. Vernor St., Detroit 

 
آما يمكن مشاهدة والتعليق على مشروع بيان . يونيو في هذه المواقع نفسها/سيتم تعميم نسخة عن النص األصلي الكامل في حزيران

: التأثير البيئي والمواد المساندة، بما فيه نسخة باللغة اإلسبانية عن الملخص التنفيذي، عبر اإلنترنت على الموقع
http://www.partnershipborderstudy.com/reports_us.asp 

لطلب نسخ عن مشروع . لقد تم بذل آل الجهود الممكنة للتزويد بمشروع بيان التأثير البيئي والمواد المساندة على شكل نسخ مطبوعة وإلكترونية

 .9534-373-517: جى االتصال بالرقمبيان التأثير البيئي أو نسخ بصيغات بديلة، آنسخ مطبوعة بأحرف آبيرة أو أشرطة صوتية، ير

إن دراسة معبر نهر ديترويت الدولي تقوم بها دولتان في سبيل إتمام عمليات دراسة التأثير البيئي لحكومات الواليات المتحدة ووالية ميشغين وآندا 

الحرآة االقتصادية وتحدد هذه الدراسة الحلول التي تدعم األنشطة االقتصادية لألقاليم والواليات والمحافظات و. وأونتاريو المتعلقة بالمعبر الجديد

 .الوطنية، فيما تعالج في الوقت نفسه حاجات الدفاع واألمن المدنية والوطنية لهذا الممر التجاري األآثر نشاطا في شمال أميرآا

التي ") عماريةغير إ"وواحدة "  إعمارية"تسعة (آما يفحص بيان التأثير البيئي العوامل االجتماعية والبيئية واالقتصادية المتصلة بعشرة بدائل 

فوق نهر ديترويت، ومواقع للجمارك ومنشآت حماية جديدة على جانبي الحدود، ووصالت مباشرة تؤدي إلى ) جسر(ستتضمن معبر حدودي جديد 

 . شبكة الطرق السريعة في الواليات المتحدة وآندا على حد سواء

 :بريد اإللكتروني والفاآس والبريد العادي إلىيمكن إرسال التعليقات بالنسبة لمشروع بيان التأثير البيئي عبر ال

 
     Robert Parsons 

MDOT Public Hearings Officer 
 Bureau of Transportation Planning 
  P.O. Box 30050 
 Lansing, MI 48909 
 Fax: 517-373-9255 
 E-mail: parsonsb@michigan.gov  

### 

 
 حماية عائالت ميشغين

Protect Michigan families: Where Workers Present Drive 45! 
 Michigan's Give 'em a Brake Safety Coalition وائتالف ميشغين  MDOTرسالة من وزارة النقل لوالية ميشيغين 

 


