
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو  6/3/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ي  
ي شالالت نياجرا، الت 

 
الحاكم كومو يعلن عن إهداء مساحة الحديقة الجديدة عىل طول حافة مضيق نياجرا جورج ف

  تم إنشاؤها بعد إزالة جزء من الطريق الرسي    ع السابق

  

ه نياجرا فولز   ي متن  
 

ه نياجرا فول ستيت بارك ويمثل أكنر توسع ف ي متن  
 

وع يقدم منطقة جورجفيو المذهلة ف المرسر
ي عام 

 
  1885ستيت بارك منذ إنشائه ف

  

اء الجديدة، والوصول دون عوائق إىل مضيق نياجرا، وفرص   ز المساحة الخض  ، اإلهداء ينر ي
قبل يوم المسارات الوطت 

ة   ترفيهية كبنر
  

ي الدراجات والمشاة، والوصول إىل األحياء   ي السيارات وراكتر
إعادة إنشاء الشوارع المجاورة لتسهيل تنقل سائق 

  المجاورة
  

ن من  أعلن الحاكم أندرو م كوم وع كبير كان قد حل محل مساحة غير مستغلة تماًما بطول ميلير و اليوم عن تخصيص مشر
ي مدينة شالالت نياجرا وأنشأ    -الذي ُيطلق عليه اآلن نياجرا سينيك باركواي   - طريق روبرت موسيس باركواي السابق 

فن
ه فولز ستيت اسم جورجفيو، وا  ن ي نياجرا ُيطلق عىل متين

 سلًسا إىل نياجرا جورج،  منطقة جديدة مذهلة فن
ً
لذي يوفر وصوال

ن والزائرين عىل حٍد سواء.  ه باركواي من الشارع الرئيسي   ويوفر فرًصا ترفيهية أفضل للمقيمير ن وع جزء طريق المني  أزال المشر
ه وإطالالت خالبة مع مناظر مبهجة وشبكة   ن ن بمناطق للتين اء جديدة تتمير إىل فيندالي درايف وأحل محله مساحات خضن

فيهية.   New York State Departmentباإلضافة إىل ذلك، أكملت وزارة النقل بوالية نيويورك ) من المسارات الي 

of Transportation, NYSDOT  د الستيعاب وصول المركبات ( إعادة بناء شاملة لشارع ويرلبول وجزء من الشارع ثير
ن ا المحلية، من باركواي وشوارع المدينة المجاورة.  ا اإلنارة الجديدة للشوارع، والمناظر الطبيعية،  ومن بير

ً
لتحسينات أيض

  ، ي الشارع، وتحسينات الضف الصحي
ي حركة المرور، وممرات المشاة، ومناطق وقوف السيارات فن

وأجهزة التحكم فن
ه حول مركز استكشاف مضيق نياجرا ) ن  Niagaraوتحديثات مسارات الدخول بالمركبات ومسارات عربات المتين

Gorge Discovery .)  

  

ي والية نيويورك، ويعد  Niagara River Gorge:"مضيق نهر نياجرا )  قال الحاكم كومو
 فن
ً
( أحد أكير المناطق مجاال

وع تحويلًيا  فهو يعيد تعريف التصور المحىلي والزائر لجمال المنطقة الطبيعي الذي ال مثيل له   -االنتهاء من هذا المشر
ا أكير جاذبية للعيش والعمل والزيارة. 

ً
ة مثل  وسيجعل شالالت نياجرا مكان ي تعزز  نواصل القيام باستثمارات كبير

تلك الت 
ي تنشيط اقتصاد غرب نيويورك". 

ا تقدمنا الهائل فن
ً
، وتعزز أيض   مكانة شالالت نياجرا وجهة سياحية عىل المستوى العالمي

  

ي هوشول
ي غرب نيويورك، وقد تم  قالت نائب الحاكم، كاث 

: "شالالت نياجرا إحدى عجائب العالم الفريدة من نوعها فن

ي الواليات المتحدة.  الحفاظ عىل جمالها المذهل مع 
ه نياجرا فولز ستيت، أقدم حديقة حكومية فن ن من خالل إزالة   متين

توفر   طريق روبرت موسيس باركواي السابق، فإننا نربط الزائرين بالجمال الطبيعي الموجود عىل طول نهر نياجرا والمضيق. 
ي ستيت بارك )حديقة شالالت نياجرا بالوالية( )

 أسهل  Niagara Falls State Parkجورجفيو الجديدة فن
ً
( وصوال

فيهية للزوار مع مناظر خالبة لمضيق نياجرا".    والمزيد من المناطق الي 

  



 

 

ي شالالت نياجرا من خالل إعادة ربط المدينة بواجهتها البحرية  
ستعمل جورجفيو عىل تنشيط جهود التنمية االقتصادية فن

فيه والسياحة. ألول مرة منذ جيل وتعزيز مكانة المنطقة وجهة رئيسي ي المدينة   ة للي 
ين فن من قبل كانت الشوارع العشر

ي وقت من األوقات عند قضبان الحماية والحواجز المسّيجة، أما اآلن فتوجد مناظر  
المؤدية إىل حافة المضيق تنتهي فن

ي تتصل بقاع
ن  بانورامية، وبالقدر نفسه من األهمية، إمكانية الوصول إىل شبكة شاملة من الممرات الت  دة المضيق، من بير

هات ويرلبول، وديفو ودز، وديفلز هول الحكومية.  ن   أماكن أخرى، ومني 

  

  ، ي
ي التخصيص قبيل يوم المسارات الوطتن

يونيو، وهو حدث سنوي لتسليط الضوء عىل مسارات أمريكا واالحتفال   5يأت 
وع زيادة صافية قدرها سبعة أفدنة من المساحات المفتوحة الجديدة، ولكن األهم من ذلك هو   بها.  إجمالًيا، حقق المشر

يط أخضن غير منقطع بمساحة  ه عىل طول حافة مضيق نياجرا باإلضافة إىل المسارات   140إنشاء شر ن ي المني 
ا من أراضن

ً
فدان
 سلًسا بشبكة المسارات بطول  الجديدة متعددة األغراض والممرات اللينة األطول 

ً
   20من خمسة أميال وتوفر اتصاال

ً
ميال

ي لويستون. 
ن أعىل نهر نياجرا إىل أرتبارك فن ي عام   تقريًبا بير

ه شالالت نياجرا منذ إنشاء الحديقة فن ن وذلك يمثل أكير توسع لمني 
1885.  

  

وع أعلن الحاكم كومو ي ربيع عام  . عن التمويل الكامل لبناء المشر
ي نيويورك )2016فن

 New، بتمويل كبير من هيئة الطاقة فن

York Power Authority, NYPAف هات والي  ن يه والحفاظ عىل التاري    خ،  ( بمساعدة من مكتب والية نيويورك للمتين
هات الوالية، ووزارة النقل بوالية نيويورك   ن ي نيويورك، ومكتب متين

ن هيئة الطاقة فن وتم تنفيذه من خالل اتفاقية رسمية بير
كة إمباير ستيت للتطوير العقاري ) ( التابعة  Empire State Development, ESDوشالالت نياجرا التابعة لشر

كة نياجرا للتطوير ال ي الواليات المتحدة )لشر
،  (USA Niagara Development Corporation, USANعقاري فن

  ومدينة شالالت نياجرا. 

  

وع الذي تبلغ تكلفته حواىلي  
نجز المشر

ُ
انية، بعد عملية    50أ ن ي حدود المير

ي الوقت المحدد وفن
مليون دوالر، والذي اكتمل فن

ي الواليات المتحدة نيابة عن حدائق الوالية،  
كة نياجرا للتطوير العقاري فن تخطيط/تصميم عامة واسعة النطاق بقيادة شر

ي بموجب ثالثة عقود بناء فردية تديرها وزارة النقل بوالية نيويورك. 
العقد األول إزالة جش/ممر علوي بطول  تضمن  وبتن

وع   قدم كان يحمل طريق باركواي فوق جش ويرلبول وساحة دورية الجمارك والحدود الخاصة به.  1700 انته هذا المشر
ي خريف عام 

ا إزالة جش سكة حديد مهجور يمر فوق شارع ويرلبول وجش للمشاة كان قديًما يربط  2019فن
ً
، وشمل أيض

ي نياجرا )Discovery Centerف )مركز االستكشا
سمحت إزالة   (. Aquarium of Niagara( بحديقة األسماك فن

أطلق عليها اسم "فريدوم   جش السكك الحديدية ببناء مساحة مجتمعية جديدة ومسار رئيسي يؤدي إىل قاعدة المضيق. 
ي شالالت نياجرا )

ي مواجهة شارع ويرلبول من مركز تراث خطوط األنفاق الحديدية فن
 Niagara Fallsبالزا"، وتقع فن

Underground Railroad Heritage Center)  ي قرب موقع الجش السابق حيث
، وسوف تسهل التفسير التاريحن

ي الحرية عىل ال  ي السنوات القادمة أن تستضيف الساحة   هروب إىل كندا. ساعدت هاريت توبمان طالتر
ومن المتوقع فن

  إطالالت من الفنون العامة والشد القصصي لتصوير التاري    خ الفريد لهذا الموقع. 

  

ي صيف عام  
وع فن ي من المشر

، وتضمن إعادة بناء كاملة العمق لشارع ويرلبول وفيندالي درايف،  2020انته الجزء الثاتن
ي شالالت نياجرا. وأجزاء من 

د، ووالنت فن عيد بناء كل منها بالكامل بحيث تكون شوارع المدينة "كاملة"، وذات   شارع ثير
ُ
أ

ي  
ي نهر الطريق، وإضاءة، ومواقف سيارات فن

، ومزودة بأرصفة جديدة، وممرات مشاة مع امتدادات رصيف داخلة فن ن حارتير
ي الممر. الشوارع، ومناظر طبيعية لتسهيل وصول المركبات بشعات 

سمحت عملية إعادة البناء هذه   مناسبة للحي فن
د، باإلضافة إىل   بالوصول للمركبات من نياجرا سينيك باركواي وشوارع المدينة المجاورة ليستوعبها شارع ويربول وشارع ثير

  واصلة جديد للسيارات من المدينة إىل ستيت بارك عىل طول شارع والنت إىل مركز االكتشاف. 

  

ي طريق باركواي عىل طول حافة مضيق  تضمن الم
كون الثالث واألخير إزالة جميع الممرات والمنحدرات والعنارص األخرى فن

اء وما يقرب من   ي من خالل إعداد حديقة تضم اآلن مناطق خضن
شجرة ظل جديد   650نياجرا وتجديد هذه األراضن

ات ونباتات ة، والعديد من الشجير ية.  وأشجار مزهرة وأشجار دائمة الخضن تمثل هذه النباتات إضافة "للمناظر  الزهور الير
ي الطرف الشماىلي لحدود  

ي نيويورك فن
ي الغربية فن

ي تنفذها هيئة المحافظة عىل األراضن
الطبيعية األصلية" الناشئة الت 

وع بوفالو بيلي ي مولها جزئًيا مشر
ي تنفذها تلك المؤسسة، الت 

ى "لتجديد المضيق" الت  وع، ضمن جهود الكير ون  المشر

https://www.governor.ny.gov/news/video-photos-rush-transcript-governor-cuomo-announces-42-million-project-remove-two-mile


 

 

(Buffalo Billion .الذي أطلقه الحاكم كومو )  وع بناء جدران المداخل والمسارات متعددة االستخدامات يكمل المشر
ه واإلطالالت الخالبة.  ن   ومناطق التين

  

اآلن يستطيع لسكان المدينة وزوارها عىل حد سواء الذهاب إىل مضيق نياجرا لالستمتاع بمجموعة متنوعة من األشكال  
فيهي ا، عىل سبيل المثال. الي 

ً
اء المنشأة حديث ي المساحات الخضن

ن مركز استكشاف  ة فن أنشئت واصلة مفتوحة المساحة بير
ي الهواء  

ن بحيث تستوعب إقامة الفعاليات فن ن المرفقير ه موحدة بير ن
سالالت نياجرا وحديقة أسماك نياجرا، مما يوفر متين

ه. الطلق، وكلها متصلة عير مسارات عربات نياجرا سينيك ذ ن  ات المناظر الخالبة الجديدة إىل بروسبكت بوينت وسائر المتين

ا إلحياء األحياء المجاورة الناتجة عن هذا اإلنجاز العظيم،   ً ا كبير
ً
ي المقابل، تقدم الجهود الحديثة للمدينة والوالية وعد

وفن
ي   ( لسلسلة من الجهود DRIوأبرزها اإلعالن عن جائزة مبادرة إحياء وسط مدينة نيويورك )

ن والت  عىل طول شارع نورث مير
وع الجديد سواء بسهولة الوصول إىل مضيق نياجرا أو مشاهدته.    ستستفيد من هذا المشر

  
يز دومينجيس:  وع   قالت مفوضة وزارة النقل بوالية نيويورك ماري تنر ي هذا المشر

"الوزارة فخورة بقيادة جهود البناء فن
اء جديدة مذهلة وتسهيل الوصول إىل إحدى عجائب الطبيعة   ر مساحة خضن

ّ
ن لمدينة شالالت نياجرا، الذي وف الممير

ي والية نيويورك، أال وهي مضيق نياجرا. 
ي  العظيمة فن   ال توجد والية تفعل المزيد إلنشاء بنية تحتية حيوية ومرنة تلتر

ين أكير من نيويورك تحت قيادة الحاكم كومو.    متطلبات القرن الحادي والعشر

  
ي نيويورك: 

 
ي  قال جون ر كولمل، رئيس مجلس أمناء هيئة الطاقة ف

"تحت قيادة الحاكم كومو، عملت هيئة الطاقة فن
ي ذلك مدينة شالالت نياجرا، وصندوق

كائنا الموقرين، بما فن ي   نيويورك جنًبا إىل جنب مع شر
االئتمان الحفاظ عىل أراضن

كة إمباير ستيت للتطوير العقاري، ووزارة النقل بوالية نيويورك،   هات والية نيويورك، وشر ن غرب نيويورك، ومكتب متين
ي رئيس مجلس اإلدارة، أنا فخور برؤية ثمار هذا االستثمار  وجهات أخرى إلتاحة جورجفيو للجميع لالستمتاع بها. 

بصفت 
 
 
  ن األجيال القادمة من التمتع بواجهتنا البحرية المهيبة. الكبير الذي سيمك

  
ي نيويورك والرئيس التنفيذي جيل سي كوينيونز: 

 
"تجديد الحافة العلوية لمضيق نهر نياجرا  قال رئيس هيئة الطاقة ف

ه يغير قواعد اللعبة للسكان ا ن
ن من شالالت  وسهول الوصول دون عوائق إىل حافة المضيق من األحياء المجاورة للمتين لقريبير

ي   نياجرا، ويحققق فوائد اقتصادية طوال سنوات قادمة. 
ي نيويورك، بوصفها مؤسسة أساسية فن

وتفخر هيئة الطاقة فن
وع الذي يستفيد من جمال منطقة غرب نيويورك وسيجذب سكان نيويورك والزوار من   مجتمع نياجرا، بدعمها هذا المشر

  و". جميع أنحاء لالستمتاع بنياجرا جورجفي

  
تلر:  ي إمباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعير  إريك جنر

 
كة إمباير  قال المفوض باإلنابة للتطوير ف "تفخر شر

وع المهم، والذي   ن الوكاالت بقيادة مرحلة التخطيط لهذا المشر ك بير ستيت للتطوير العقاري بالعمل مع الفريق المشي 
المناظر الخالبة وسهولة الوصول إىل   - كشف عن األصول الطبيعية للمنطقة إن ال يعمل عىل تحويل ممر مضيق نياجرا. 
ي شالالت   - الواجهة البحرية والمساحة المفتوحة 

سيشجع االستثمار المحىلي والنشاط االقتصادي، والبناء عىل نجاحاتنا فن
ي غرب نيوي

ي الحيوية والنشاط األوسع فن
  ورك". نياجرا، وتعزيز السياحة اإلقليمية والمساهمة فن

  
"مكتب حدائق الوالية يشكر الحاكم  قال إريك كولسيد، مفوض مكتب الحدائق واالستجمام والحفاظ عىل التاري    خ: 

ي ستحسن تجربة كل من سكان منطقتنا واألشخاص الذين يأتون  
وعات، الت  ي هذه المشر

كاء حكومتنا عىل عملهم فن كومو وشر
ورية لتحقيق سعادتنا   من جميع أنحاء العالم الستكشاف مضيق نهر نياجرا الخالب.  الحدائق والمساحات المفتوحة رصن

ي الهواء الطلق". ورفاهيتنا، وستوف
وعات مساحة أكير للناس للخروج واالستمتاع بفوائد االستجمام فن   ر هذه المشر

  
، المدير التنفيذي للسياحة بوالية نيويورك:  ي

ه نياجرا فولز  قال روس دي ليق  ن ي متين
ا فن
ً
"إن ’جورجفيو‘ المكتمل حديث

فعها لتوفير جاذبية فريدة من الطراز العالمي من خالل  ستيت بارك يأخذ ما كان بالفعل درة تاج سياحة والية نيويورك وير 
ي بيئة طبيعية خالبة. 

ي هذا االستثمار األخير   توفير الفرصة لرؤية شالالت نياجرا ومضيق نهر نياجرا والمنطقة المحيطة فن يلتر
ي الهواء  

ي نيويورك الطلب المتجدد للمسافرين عىل المساحات المفتوحة فن
ي نظام مكتب حدائق الوالية الذي ال مثيل له فن

فن
ي تعرض جمال الوالية الخالب". 

  الطلق الت 



 

 

  
ه نيقال عمدة مدينة شالالت نياجرا، روبرت ريستينو ن ي متين

اجرا فولز ستيت بارك من خالل  : "إنشاء منطقة ’جورجفيو‘ فن
كاء الوالية اآلخرين يحسن بشكل كبير ممر مضيق نياجرا، وتقدر مدينة شالالت نياجرا الجهود   ام الحاكم كومو وشر ن الي 

ي يبذلها الحاكم. 
يسعدنا أن نرى المدينة قد أعيد ربطها بواجهتها البحرية، مما يسهل عىل السكان والزوار   المستمرة الت 
ي وسط المدينة. التنقل بسال 

فيه فن ن الشالالت وأماكن الي  وع ونتطلع إىل   سة ذهاًبا وإياًبا بير يسعدنا أن نرى اكتمال هذا المشر
ي مدينة شالالت نياجرا". 

  المزيد من التحسينات فن

  

 عامي 
ن ي والية نيويورك طريق باركواي عىل مراحل بير

وع طاقة نياجرا   1967و 1958بنت هيئة الطاقة فن ضمن بناء مشر
(Niagara Power .القريب )   ورًيا لتعزيز السياحة للتنافس مع الجانب الكندي من الشالالت، وكذلك لتقليل ثم كان رصن

ي المنطقة. 
ي   أوقات التنقل بشكل كبير فن

أزيل جزء من طريق باركواي الذي كان يمر عير ستيت بارك والشالالت فن
ي دعت إىل إعادة تشكيل أو إزالة  2013عام بحلول  الثمانينيات. 

ي وعدد من دراسات التخطيط الت  وع تجريتر
، بعد مشر

ن   وعير أجزاء من الطريق الشي    ع للسماح باالستمتاع الكامل بالموارد العظيمة لمضيق نياجرا، أعلن الحاكم كومو عن مشر
ي عام  - إزالة، أولهما "طريق النهر 

 من طريق باركواي عىل نهر نياجرا العلوي، تاله   وأزال 2017ريفرواي" الذي اكتمل فن
ً
ميال

ن آخرين عىل طول حافة المضيق.  ، الذي أزال ميلير وع مضيق نياجرا الحاىلي
وعات   مشر تنضم تلك الجهود إىل عدد من مشر

ي استهدفت إزالة الحواجز 
ي الواليات المتحدة والت 

ي اكتملت والمخطط لها فن
ي  إزالة الطرق الشيعة المماثلة الت 

المادية الت 
ية.  ي األحياء الحضن

  تحول دون سهولة الوصول الكامل فن
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