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 الحاكم أندرو م كومو   21/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ات اإلصبعية التاريخية ي وجهة البحير
 
  الحاكم كومو يعلن أن التوسع سيبدأ ف

  
ج وحديقة مانسيون التاريخية وع البوابات سيعزز المدخل إىل حدائق سونينبير   مشر

  
ي مستودع أسلحة سابق

 
  مركز زوار جديد مخطط له ف

  
ج وحديقة مانسيون   ي حدائق سونينبير

أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن وضع حجر األساس لمدخل وبوابة جديدين ف 
ات اإلصبعية.   التاريخية ي البحير
وع بقيمة  ف  ي مشر

ه كخطوة أوىل ف  ي    6.1سيعيد البناء تنظيم الدخول إىل المني  
مليون دوالر ف 

ا إىل تحويل مستودع أسلحة احتياطي سابق للجيش األمريكي إىل  مدينة كاناندياجو، مقاطعة أونتاريو، وا 
ً
لذي سيؤدي أيض

ج مع تحسير  موقف سيارات.  ي سونينبير
  مركز للزوار ومقىه ومساحة تعليمية جديدة ف 

  
ات   قال الحاكم كومو ي البحير

ي الوالية وهي جزء من اقتصاد السياحة ف 
وع سيحسن حديقة تاريخية مهمة ف  "إن هذا المشر

ج وحديقة   اإلصبعية النابضة بالحياة والمتنامية.  سيتمكن المزيد من الزوار من االستمتاع بشكل أفضل بحدائق سونينبير
ها عل   الشوارع المجاورة وتعزز المدخل والبوابة إىل هذا الرصح  مانسيون التاريخية الجميلة، وستقلل التحديثات من تأثير

  الفيكتوري."

  
ي هوشول

ي جوهرها   وقالت نائبة الحاكم كاث 
ج وحديقة مانسيون التاريخية أحد األصول الفريدة وهي ف  "تعد حدائق سونينبير

ج هي بمثابة انط جزء من هوية مجتمع كاناندياجو".  ي سونينبير
القة تجعلها وجهة عالمية المستوى  "بداية البناء اليوم ف 

ة دفعة تشتد الحاجة إليها." كات الصغير ا وتعطي الشر
ً
ايد ا اقتصادًيا مي  

ً
   ستولد نشاط

  
ي وقت سابق بمساحة 

اء حدائق ف  وع البناء، والذي تم تمكينه من خالل شر ي هوشول مشر
فدان   1.6افتتحت نائبة الحاكم كاث 

ع الج ي شارعي شارلوت وجيبسون وتير
فدان تستخدم مستودًعا للجيش لتحويلها   3.5يش األمريكي بقطعة أرض مساحتها ف 

  إىل حدائق. 

  
وع بمليون دوالر من منحتير  حكوميتير  لتطبيق تمويل المجتمع ) ، باإلضافة إىل أكي  من  (CFAحت  اآلن، يتم دعم المشر

عات المستمرة من قبل مجموعة أصدقاء  300,000 ي تدير الموقع. دوالر من حملة جمع التير
ج غير الربحية الت    سونينبير

  
ي ربيع عام  21من المتوقع أن يكتمل المدخل والبوابة الجديدين خارج طريق الوالية 

ا من الرؤية  2022ف 
ً
، مما يوفر مزيد

ا إىل الطريق الشي    ع لوالية نيويورك.  ً ا مباشر
ً
 عن تحويل حركة ال  للموقع ورابط

ً
مرور من  وسيوفر تحويلة للحافالت، فضال

ي مجاور. 
كة  شارع سكت  كة    City Hill Excavating of Penn Yanتنفذ أعمال البناء شر اف وتصميم شر بإشر

Trowbridge Wolf Michaels Landscape Architects LLL.  

  
ج ي تجديد مستودع األسلحة المستمر بناًء عل التمويل المتاح، قام فريق أصدقاء سونينبير

بنقل   بينما سيتقدم العمل ف 
 .   المكاتب إىل المبت 

  
"هذا الموقع الفريد، برصحه   قال إريك كولسيد، مفوض مكتب الوالية للحدائق واالستجمام والمحافظة التاريخية



 

 

، وحدائقه ومجمع الدفيئات الزراعية فيه، هو فقط واحد من حديقتير    الفيكتوري الذي يعود إىل القرن التاسع عشر
ج، ستعمل هذه التحسينات عل   لوالية. رسميتير  مملوكتير  لحدائق ا ي أصدقاء سونينبير

كائنا ف  بدعم من المجتمع من شر
ي  
ي الحدائق اإلصبعية، مما يساعد عل تعزيز االقتصاد السياحي المهم ف 

تعزيزها كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسية ف 
  هذه المنطقة."

  
ج ووالية نيويورك وأصحاب المصلحة  "لقد شرت بالع قال السناتور األمريكي تشارلز شومر مل مع مسؤوىلي سونينبير

ج من خالل استمالك موقع سابق للممتلكات   ي تحقيق هذه الرؤية لتوسيع وتحديث حدائق سونينبير
المحليير  للمساعدة ف 
 فيدراىلي كان االحتياطية للجيش. 

حيب بالزوار وتحويل موقع مبت  ي   يمكننا اآلن إنشاء بوابة جديدة مناسبة للي 
شاغًرا ف 

". امج التعليمية ومواقف كافية للسيارات وغير ذلك الكثير   السابق الستخدامه كمركز استقبال للزوار ومساحة للير

  
ات اإلصبعية، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة  ي البحير

 
قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي ف

، ورئيس جامعة والية نيويورك جينيسو، دينيس باتلز ي
 
ى، بوب دوف  الكير

ي   روتشسير
حيب ف  وع بوابات الي  "إن مشر

ج وحديقة مانسيون التاريخية سيعزز   ي هذه الحديقة العامة الجميلة. حدائق سونينبير
باإلضافة إىل   بالتأكيد تجربة الزائر ف 

 ". ي المنطقة، وتعزيز االقتصاد المحلي
وع التحويلي عل تعزيز السياحة ف 

  ذلك، سيعمل هذا المشر

  
ج ديفيد هوتشينج  الحاىلي سيخلقان مواق قال المدير التنفيذي لمجموعة أصدقاء سونينبير

ف  المدخل الجديد والمبت 
ي المستقبل سيخلقان مركًزا تعليمًيا مجتمعًيا لتنمية الحيوية واالقتصاد ليس فقط  

سيارات جديدة، ومداخل ترحيب، وف 
ات اإلصبعية.  ا لمجتمع كاناندياجو ومنطقة البحير

ً
ج ومانسيون ولكن أيض   لحدائق سونينبير

  
يس وم قال روبرت بالومبو، عمدة قرية كاناندياجو ا بهذه البوابة  "سيكون فريدريك فير

ً
اري كالرك طومسون فخورين جد

ي قبل 
ج بعد ان كانت مقرهما الصيف  ي جعل   عاًما.  158الجديدة إىل حدائق سونينبير

ستستمر رغبة السيدة طومسون ف 
 . ي والمحلي

ون عل المستوى الفيدراىلي والوالث  ي يبذلها الكثير
ج نصًبا تذكارًيا حًيا لزوجها نظًرا للجهود الت  سيقوم مركز   سونينبير

يس وماري كالرك   ي لفريدريك فير الزوار الجديد هذا بتثقيف الزوار من جميع أنحاء العالم حول الحياة والعمل الخير
  طومسون". 

  
كة باركس آند تريلز نيويورك ، المدير التنفيذي لشر "يش باركس آند تريلز نيويورك أن تكون قادرة عل   قال روبن دروبكير 

ج. دعم تحسير  حدائق س  اكة بير  بارك آند تريل وأصدقاء سونينبير ج وحديقة مانسيون التاريخية من خالل منحة شر  ونينبير

 رائًعا عل كيفية قيام المجموعات الخاصة غير الربحية بتقوية نظام الحدائق الرائع الخاص بنا  
ً
تعد مجموعة األصدقاء مثاال

  والحفاظ عليه."

  
عات المقدمة لحملة أصدقا  ج )تشمل التير ا سيفنجز آند لون، و ) 49,000ء سونينبير دوالر( من   12,000دوالر( من إلمير

.  10,000نادي روتاري كاناندياجوا، و ) ي
  دوالر( من بنك ليونز الوطت 

  
ا منحة قدرها  

ً
ج إىل مكتب   25,000قدمت باركس آند تريلز نيويورك أيض دوالر لدعم نقل أرشيفات ملكية سونينبير

  لسابق. مستودع األسلحة ا 

  
ي للوالية منذ عام  

ج وحديقة مانسيون التاريخية، وهي موقع تاريخ  ، رصًحا فيكتورًيا يعود إىل  2006تعد حدائق سونينبير
ي العالم. 

 أواخر القرن التاسع عشر مع قرص عل طراز الملكة آن ومجمع دفيئات وتسع حدائق تاريخية ذات طابع خاص ف 

ي "التل المش 
ج )وتعت  ي  وتعد سونينبير

ي نيويورك، المقر الصيف 
ات اإلصبعية ف  ي وسط منطقة البحير

مس" باأللمانية( الواقعة ف 
يس طومسون وزوجته ماري كالرك طومسون، أحد مؤسسي متحف   ي والمحسن البارز فريدريك فير

السابق للمرصف 
ا. 
ً
ية أيض ع للعديد من الجمعيات الخير وبوليتان للفنون، والمتير

ة مي  ي مقير
فن الزوجان ف 

ُ
ي كاناندياجوا.  د

  وودلون ف 

  
اتيجية   ات اإلصبعية إىل األمام"، وهي اسي   لخطة مبادرة إعادة إحياء شمال الوالية "البحير

ً
ج مكمال ي سونينبير

ي اإلعالن ف 
يأث 



 

 

ي المنطقة منذ عام  8.07استثمرت الوالية بالفعل أكي  من   شاملة لتنمية االقتصاد. 
لوضع األساس    2012مليار دوالر ف 

ي الصناعات ال - للخطة 
ي ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع المتقدم. االستثمار ف 

  رئيسية بما ف 

  
ات اإلصبعية إىل األمام باستثمار حكومي بقيمة  مليون دوالر من خالل   500اآلن، تعمل المنطقة عل تشي    ع خطة البحير

ي ديسمير 
ي أعلن عنها الحاكم كومو ف 

مليون    500سيحفز استثمار الوالية البالغ  . 2015مبادرة إعادة إحياء شمال الوالية الت 
كات الخاصة عل استثمار ما يزيد عن  ويتوقع من خالل خطة المنطقة المقدمة خلق ما يصل   -مليار دوالر  2.5دوالر الشر

  هنا.  المزيد من المعلومات متوفرة وظيفة جديدة.  8200إىل 

  
ف مكتب والية نيويورك للحدائق واالستجمام والمحافظة التاريخية عل أكي  من   ي ومسارات  250يشر

حديقة وموقع تاريخ 
ي زارها 

ي عام   78ترفيهية وإطالق القوارب، والت 
توصلت دراسة جامعية حديثة إىل أن اإلنفاق عل  . 2020مليون شخص ف 

ي اإلنتاج والمبيعات، ويخلق  مليارات  5حدائق الوالية وزوارها يدعم 
ي القطاع الخاص ويوفر أكي    54,000دوالر ف 

وظيفة ف 
ي الناتج المحلي اإلجماىلي للوالية.  2.8من 

فيه هذه، تفضل   مليار دوالر ف  للمزيد من المعلومات حول أي من مناطق الي 

ا، أو االتصال   مستكشف حدائق والية نيويورك  ل تطبيق، أو تحميwww.parks.ny.gov بزيارة
ً
عل الهاتف المحمول مجان

ا عل . 518.474.0456بالرقم 
ً
  . تويي   و إنستاجرام و فيسبوك تواصل معنا أيض
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