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ً
 الحاكم أندرو م كومو   25/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي بروكلي    UNDER THE K BRIDGEالحاكم كومو يعلن عن اكتمال بناء وافتتاح حديقة 
 
  ف

  
ي بروكلي    UNDER THE K BRIDGEالحاكم كومو يعلن عن اكتمال بناء وافتتاح 

 
  ف

  
ي حديقة 

 
  Under the K Bridgeمسارات جديدة للدراجات والمشاة للمقيمي   والزوار ف

  
ي المستقبل من اختصاص تحالف نورث بروكلي   باركس

 
اف عىل الحديقة ووضع برامجها ف   اإلشر

  
  هنا  صور الموقع قبل وبعد االنتهاء متوفرة

  
ا لحديقة 

ً
  Under the K Bridgeأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن االنتهاء من أعمال البناء واالفتتاح الرسمي غد

)حديقة أسفل جرس كيه "جرس كوسيوسكو"(، عىل أرض جرس كوسيوسكو السابق، لتحويل ما يقرب من سبعة أفدنة تحت  
ة مفتوحة من أجل الم  ن إىل مساحة كبير ي بروكلير

. الجرس فن ن ي نورث بروكلير
ن فن بموجب ترصي    ح، حولت وزارة النقل   واطنير

فت عىل بناء المنشأة، ما يقرب من سبعة فدادين من  (Department of Transportation, DOTبالوالية ) ي أشر
، الت 

ن باركس لتشغيل وصيانة المنشأة.  ي الوالية إىل تحالف نورث بروكلير
  أراضن

  
ي الدراجات،  قال الحاكم كومو:  ي السيارات والمشاة وراكت 

ي الفوائد ليس فقط لسائق 
ي جتن

وع جرس كوسيوسكو فن "يستمر مرسر
وعات البنية  ي خضم جائحة عالمية. مرسر

ن الذين يتطلعون إىل المزيد من المساحات المفتوحة فن ي نورث بروكلير
ولكن لمواطتن

 بكثير من 
ي جميع أنحاء الوالية أكير

ي نفتتحها فن
فهي تعزز السالمة والتجارة ولديها القدرة   -مجرد طرق وجسور التحتية الت 

وع حديقة  عىل لم شمل مجتمعات بأكملها بأمان.  وع جرس   Under the K Bridgeمرسر دليل حي عىل أن مرسر
ي تحويل مجتمع بأكمله". 

ي مدينة نيويورك فحسب، بل يساعد فن
ن فن ن منطقتير   كوسيوسكو ال يربط بير

  
ك الحاىلي عىل امتداد جرس كوسيوسكو   Under the K Bridgeحديقة 

متصلة تماًم بالكامل بمسار االستخدام المشي 
وع التحويىلي للجرس  

فيهية مع المرسر ي الدراجات االستمتاع بمزيد من األنشطة الي  ، مما يتيح للمشاة وراكت 
ن وكلير الواصل بي 

لضمان  19-الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد  سيتم فتح المنشأة يومًيا من الفجر حت  الغسق، مع تطبيق تدابير  هذا. 
  امتثال زوار الحديقة لتوجيهات الوالية بشأن األقنعة والتباعد االجتماعي والتجمعات. 

  
مروًجا مرتفعة، وحديقة مائية، وحدائق مستنقعات، ومناطق مشجرة، ويضم أكير    Under the K Bridgeتضم حديقة 

ة.   ألف شجرة وأنواع نباتية محلية، 20من  ي ذلك الرسخس، والبتوال، والقيقب، واألشجار دائمة الخرصن
كما يوفر للزوار   بما فن

   مناظر مطلة عىل أفق مانهاتن. وهياكل االمتداد الرئيسي لجرس كوسيوسكو المثبتة بالكابالت. 

  
ك لجرس كوسيوسكو بحديقة   ،  Under the K Bridgeباإلضافة إىل مسار الموصل الذي يربط مسار االستخدام المشي 

ة مصممة   ن قطعتان أخريان تحت امتداد جرس كوسيوسكو بساتر صغير الستيعاب المقاعد، وهي منطقة ساحة كبير تتمير
لج عىل األلو  ن لج عىل األحذية إىل الي  ن امج والعروض. إللهام الحركة، من الي  تقع   اح، ومنطقة تل أكي  الستيعاب مشاهدة الي 

ن  (Creeksideُيطلق عليه اسم كريك سايد "خور" ) جوهرة الفضاء عىل الواجهة البحرية لنيوتاون كريك.  ، ويتمير
ة  ، حيث يعرض هذه القطع األثري1939باألساسات الخرسانية المتداد جرس كوسيوسكو القديم من البناء األصىلي لعام 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/K_Bridge_Park_Before_and_After_Pics.pdf


 

 

ا مدرج صغير عىل الحافة من الخور مصمم لعرض  التاريخية مناطق للجلوس ومشاهدة للخور وأفق مانهاتن. 
ً
يوجد أيض

  عروض أكير حميمية عىل الواجهة البحرية. 

  
ي حالة الطوارئ الصحية  

ي أنشطة ترفيهية ولكن مع الشعور بالمسئولية فن
تشجع والية نيويورك السكان عىل االنخراط فن

ي الداخل، وأن   . 19- ة المستمرة لكوفيدالعام
فيه فن ي الهواء الطلق، يجب أن يكون سعي الزائرين للي 

هات وفن ن عند زيارة المتين
ي الهواء الطلق، وأن 

ام لجميع المغامرين فن يمتثلوا لتوجيهات الوالية بشأن التباعد االجتماعي واألقنعة، وأن يظهروا االحي 
  آلخرين. يترصفوا بمسؤولية لحماية أنفسهم وا 

  
يز دومينجيس:  ي تاري    خ   قالت مفوضة وزارة النقل بالوالية ماري، تي 

"جرس كوسيوسكو أحد أهم مشاري    ع البنية التحتية فن
ي المدينة. 

ن فن ا، تعمل   مدينة نيويورك، حيث يوفر مزايا طال انتظارها للسائقير
ً
ية المبتكرة حق مع إضافة هذه الحديقة الحرصن
اء المفتوحة ليستمتع بها جميع سكان نيويورك.  تؤكد   وزارة النقل عىل توسيع هذه الفوائد لزيادة دمج المساحات الخرصن

ي الهواء الطلق وهذا هو بالضبط الغرض  19-حالة الطوارئ الصحية العامة كوفيد
من  عىل الحاجة إىل فرص ترفيهية فن

حيث تضم ممرات واسعة وتصميم مبتكر ومناظر طبيعية، هذا الجرس يربط الناس   -  Under the K Bridgeحديقة 
اء.  ا من خالل البنية التحتية والمساحة الخرصن

ً
وعات البنية  حق ي كل مرة، يواصل الحاكم كومو إثبات أن مرسر

وع واحد فن مرسر
ي نيويورك هي اللبنات األساسية لت

   حويل مجتمعات بأكملها". التحتية للنقل فن

  
مواصلة العمل المبتكر للحاكم كومو   Under the K Bridge"تمثل حديقة  قال مفوض حدائق الوالية، إريك كوليسيد

ي المجتمعات المحرومة. 
ي إنشاء حدائق تشتد الحاجة إليها فن

ن باركس عىل   فن ي وزارة النقل وتحالف نورث بروكلير ي أحتر
إنتن

  يقة حقيقة واقعة". جهودهم لجعل هذه الحد

  
ي تحالف نورث بروكلي   باركس، جوزيف فانس: 

 
ي من   قال عضو مجلس اإلدارة المؤسس ف

ن تعانن "لقد كانت نورث بروكلير
ة والمساحات المفتوحة.  ي معالجة هذا النقص.  نقص الخدمات تاريخًيا بحدائقها الكبير

مع   تم تشكيل منظمتنا للمساعدة فن
هات جديدة، تفتح حديقة  ن ي المتاحة إلنشاء متين

ا من األراضن
ً
الباب للتحول   Under the K Bridgeوجود القليل جد

ي العامة غير المستغلة بشكل كاٍف للمساحات المفتوحة. 
إننا ممتنون لوزارة النقل األمريكية لمطالبتنا   المبتكر لألراضن

ي هذا المسع الطموح، حاكم كومو ل
اكة فن ي تحقيق ذلك. بالرسر

ا،   توفير التمويل، ومكتبه عىل كل ما قدموه من مساعدة فن ً وأخير
ن وفريق العمل العام، لوضع تصور هذه المساحة الرائعة".    نشكر جميًعا المصممير

  
 : ي
ا حديقة   قالت النائبة كارولي   ب مالون  ً ي أن أرى أخير

 مكتملة ومفتوحة للجمهور.   Under the K-Bridge"يسعدنن

ن ألننا احتجنا إىل هذا    800لبت غالبية تمويل جرس كوسيوسكو إىل بمبلغ ناضلت وج ن وبروكلير
مليون دوالر لربط كويين

اء الجديدة لمجتمعنا.  امن افتتاح هذه الحديقة مع وقت يقدر فيه سكان   الجرس الجديد، وإىل هذه المساحة الخرصن ن يي 
اء والمفتوحة أكير من أي وقت مضن ب الحديقة   المرهقة.  19-شهًرا من أزمة كوفيد 14عد نيويورك المساحات الخرصن

ن باركس   ي عىل والية نيويورك، ووزارة النقل بالوالية، وتحالف نورث بروكلير
ورية إلعادة بناء مدينتنا العظيمة، وأثتن الجديدة ضن

  لتحقيق ذلك". 

  
، وللجميع    Under the K"إن افتتاح حديقة  قالت السناتور جوليا ساالزار:  ن ي شمال بروكلير

لحظة احتفال لمجتمعاتنا فن
وع.  ي هذا المرسر

اء العامة اإلضافية ليستمتع بها سكان   الذين تعاونوا فن تقدم هذه الحديقة فدادين من المساحات الخرصن
ا". 
ً
  جرين بوينت، باإلضافة إىل مسار للمشاة والدراجات لجعل الوصول إىل الحديقة والجرس آمن

  
ي من نقص المساحات المفتوحة.  قالت عضو الجمعية إميىلي جاالجر: 

ن تعانن إن  "لطالما كانت منطقة التجمع الخمسير
ة راحة تشتد الحاجة إليها، خاصة لمن   الحصول عىل حديقة جميلة عىل ضفاف المياه تحت جرس كوسيوسكو الرائع لفي 

  يعيشون األجزاء الشمالية من منطقتنا". 

  

عىل الحاجة الملحة إلعادة تخصيص المساحات  19- ، "لقد أكد جائحة كوفيد، رئيس بروكلي   بوروقال إريك آدامز 
فيهية.  ية غير المستغلة بشكل كاٍف للحدائق واالستخدامات الي  ي الصندوق   الحرصن

خلصت دراسة أجراها العام الماضن



 

 

ي لألرض العامة 
سكان نيويورك ال يوجد لديهم حديقة عىل  مليون من    1.1أن أكير من   Trust for Public Landاالئتمانن
ا عىل األقدام من المكان الذي يعيشون فيه.  10بعد  ً وي    ج لألماكن  دقائق سير وري أن نبحث عن فرص إبداعية للي  من الرصن

اكتهم".  .Under the K Bridgeالعامة، ولهذا السبب أشعر بسعادة غامرة لرؤية افتتاح حديقة     وأشكر الوالية عىل شر

  
:  قال "هذه الحديقة هدية يحتاجها المجتمع بشدة بعد عدة أشهر من االضطرار إىل   عضو مجلس المدينة، ستيفن ليفي  

ا. 
ً
ي عىل فريق الحاكم لعملهم الشاق لجعل ذلك ممكن

ل، وأثتن ن ي المين
فيهية أمًرا أساسًيا لنمو   البقاء فن تعد المساحات الي 

ة". األطفال ورفاهيتنا الجماعية، وأتطلع إىل رؤية  ي هذه المنطقة العامة الجديدة والمثير
  المجتمع مرة أخرى مًعا فن

  

ي ذلك   Under the K Bridgeتعتمد حديقة 
، بما فن ن ا عىل جهودنا السابقة إلنشاء حدائق جديدة لسكان بروكلير

ً
أيض

ىلي تشيشولم الحكومية.  فدادين وتطل عىل طول شواطئ خليج جامايكا، وهي    407تبلغ مساحة الحديقة  حديقة شير
ي مدينة نيويورك. 

ي الوالية فن
جانت ويليا  أحدث وأكي  حديقة عامة فن ي كما أنها استكمال لحديقة سير

ن   Sergeantم دوجير

William Dougherty  ي ديسمي
ي جرين بوينت فن

ن من الجرس فن ي افتتحت عىل جانب بروكلير
   . 2018، والت 

  
ي أغسطس 

ن رسمًيا فن ي بروكلير
ي مدينة   . 2019افتتح جرس كوسيوسكو فن

ويمثل الجرس المكتمل أول جرس رئيسي تم بناؤه فن
اتسانو ي عام ناروز أم-نيويورك منذ افتتاح جرس فير

وع   . 1964ام حركة المرور فن افتتح الجرس الجديد، وهو جزء من مرسر
انية.  873إنشاءات التصميم والبناء بقيمة   ن ي حدود المير

  مليون دوالر، قبل أرب  ع سنوات كاملة من الموعد المحدد وفن
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