
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   11/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ا لسجالت الوالية والسجالت الوطنية لألماكن التاريخية 15الحاكم كومو يعلن عن  
ً
  ترشيح

  

ي مدينة نيويورك، ومجتمع منتجع 
 

ة جزيرة ستاتن المذهبة، والمسجد األقدم ف ا مثل مقبر
ً
ا متنوع

ً
المواقع تمثل تاريخ

ي وادي هدسون
 

ل حزب المحافظي   التوري للحرب الثورية ف   جزيرة النار الخالي من السيارات، ومب  
  

عقاًرا إىل سجالت الوالية   15أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم أن مجلس الوالية للحفاظ عىل التاري    خ أوىص بإضافة 
ي العرص  

ي أمريكا فى
ي أنشئت ألغتى رجل فى

ة عائلة ستاتن أيالند الت  ي ذلك مقبر
والسجالت الوطنية لألماكن التاريخية، بما فى

ي ن
ى موجود فى ى التوري من الحقبة  المذهب، وأقدم مسجد للمسلمي  يويورك، وموطن وادي هدسون لحزب المحافظي 

  االستعمارية الذين فروا إىل كندا بعد الثورة األمريكية، ومجتمع فاير أيالند الذي أسس منتجًعا دينًيا منذ أكبر من قرن. 

  

ي التعرف عىل ما  "تتمتع نيويورك بتاري    خ طويل ورائع، وستساعد هذه اإلضافات إىل السجال  قال الحاكم كومو: 
ت التاريخية فى

ا عىل ضمان توفر   تقدمه واليتنا واالحتفاء به. 
ً
ستساعد هذه التوصيات المقدمة إىل سجالت الوالية والسجالت الوطنية أيض

  الموارد الالزمة لحماية هذه األماكن وقصصها والحفاظ عليها إللهام األجيال القادمة". 

  

ي إحياء العقارات، مما يجعلها مؤهلة للعديد من برامج  يمكن أن تساعد قائمة سجالت الوالي
ى فى ة والسجالت الوطنية المالكي 

ائب إعادة التأهيل التاريخية عىل المستوى الفيدراىلي  وخدمات الحفظ العامة، مثل منح الدولة المطابقة وائتمانات ضى
  ومستوى الوالية. 

  

ام الوالية دعم   قال إريك كوليسيد، مفوض مكتب الحدائق واالستجمام والحفاظ عىل التاري    خ:  ى شيحات الب  "تعكس الب 
ي الحفاظ عىل هذا التاري    خ   النطاق المذهل للتاري    خ الموجود عبر نيويورك. 

التأكيد عىل تاريخية مثل هذه األماكن سيساعد فى
ا". 

ً
  حًيا ونابض

  

ي لحدائق الوالية: قال دانيال ماكاي، نائب  
ام قسم الحماية   مفوض الحفاظ التاريخ  ى ي الب 

ة فى شيحات األخب 
"تستمر هذه الب 

ي تمثل تنوع التاري    خ  Division for Historic Preservation, DHPالتاريخية )
ى ودعم المواقع التاريخية الت  ( تعيي 

ي واليتنا". 
ي فى
  السكانى

  

ي عام 
يبية التجارية إلعادة تأهيل  2011منذ أن توىل الحاكم كومو منصبه فى ، وافقت الوالية عىل استخدام االئتمانات الرصى

، مما أدى إىل جذب أكبر من  1000أكبر من   ي
ي االستثمار الخاص.  12عقار تاريخى

يتوفر مزيد من المعلومات   مليار دوالر فى
  . هنا 

  

ي والهياكل والمقاطعات والمناظر الطبيعية والعناض سجالت الوالية والسجالت الوطنية هي القوائم الرسمية لل
مبانى

ي التاري    خ والهندسة المعمارية وعلم اآلثار وثقافة والية نيويورك واألمة. 
ألف عقار  120يوجد أكبر من  والمواقع المهمة فى

ي لألماكن التاريخية، سواء فردًيا أو ضمن م 
ي السجل الوطتى

ي جميع أنحاء الوالية مدرجة فى
ي فى

جموعات المناطق  تاريخى
شيحات.  التاريخية.  ي جميع أنحاء الوالية الب 

  يرىع أصحاب العقارات والبلديات والمؤسسات من المجتمعات فى

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-rehabilitation-tax-credit-has-spurred-12-billion-investment-revitalize#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,in%20private%20investment%20since%202011.&text=More%20information%20on%20t


 

 

ي سجل والية  
ي الوالية، تدرج العقارات فى

 للحفاظ عىل التاري    خ فى
ً
بمجرد موافقة المفوض عىل التوصيات، الذي يعمل مسؤوال

ي لألماكن التاريخية، حيث تراجع، وبمجرد الموافقة عليها، تدخل السجل 
نيويورك لألماكن التاريخية ثم ترشح للسجل الوطتى

 . ي
  الوطتى

  

شيحات، عىل   يتوفر مزيد من المعلومات، نتمع صور الب  .  موقع إنب  ي
  مكتب الحدائق واالستجمام والحفاظ التاريخى

  

  منطقة العاصمة

  

ى )  ساندرز فان ألستي 
ل بيب  ى ل التوري   -، مقاطعة كولومبيا  (Peter Sander van Alstyneمبى ى ا باسم مبى

ً
المعروف أيض

(The Tory House)( ي منطقة كندرهوك
ي من الطوب االستعماري الهولندي فى

ي هذا المسكن المبتى
(  Kinderhook، بتى
ة.  ي الحرب.  قبل الثورة األمريكية مباشر

ي فى
يطانى ي الجيش البر

ا فى
ً
، المواىلي الذي خدم ضابط

ى  ساندر فان ألستي 
بعد   احتلها بيب 

ي النهاية. 
ل والعقار فقد جرت مصادرتهم فى ى ي أونتاريو بكندا، أما هذا المبى

جبر عىل مغادرة نيويورك واالستقرار فى
ُ
هذا   ذلك، أ

ل ما يزال يستخدم ألغراض سكنية.  ى   المبى

  

ة ج ى اإلصالحية، مقاطعة كولومبيا  كنيسة ومقبر  عامي   -االتي 
ى ي دار االجتماعات عىل الطراز الفيدراىلي بي 

  1824و 1823بتى
ة مع مدافن يعود تاريخها إىل سبعينيات القرن الثامن  ليحل محل هيكل سابق، ويتضمن بيت القسيس، وقاعة كنيسة، ومقبر

 . اث  عشر ، تعكس الكنيسة الب  ة  مع االحتفاظ بطابعها األصىلي ي الهولندي اإلصالحي للمنطقة، بينما تحتفظ المقبر
الديتى

ة من الفن الجنائزي.  ى   بأمثلة مبكرة وممب 

  
  وسط نيويورك

  

ي أوميجا، مقاطعة أونونداجا  
ي عام  -فصل رع أبسيلون ألفا، بيت تشر

اكيوز فى ل قرب جامعة سب  ى
ي هذا المبى

  1910بتى
 للفصل األخوي للسيدات بدًءا من

ً
ال ى ي الفصل، الذي ينتمي إىل أخوية نساء   . 1919عام  واستخدم مبى

ظل قيد االستخدام فى
ي عام 

ي أوميجا الوطنية، حت  تم حل الفصل فى
ي منتصف القرن  . 1992تشر

يستحرصى المبتى روح الحياة الجامعية للنساء فى
ين.    العشر

  
  فينجر ليكس

  

د وارد، مقاطعة مونرو  ، وتمثل حًيا سكنًيا وتجارًيا من   - توسعة حدود المنطقة التاريخية ثب  ي روتشسب 
تقع هذه المنطقة فى

 . ا المنطقة  سبعة أبنية ُيعرف باسم كورن هيل ويعود تاريخه إىل ثالثينيات القرن التاسع عشر ً يزيد التوسع الحدودي كثب 
ي عام 

ي أدرجت فى
رغم أنها تتضمن العديد من الموارد المماثلة لتلك المدرجة بالفعل، فهي توثق وتضيف   . 1974األصلية الت 

ين .  ي القرن التاسع عشر وامتد إىل القرن العشر
، والذي بدأ فى ي الخي

ي فى
  الوجود األمريكي اإلفريق 

  

ة القديس مارك األسقفية، مقاطعة جينيشي  ي عام  -كنيسة ومقبر
معماري البارز أندرو  وصممها المهندس ال 1869شيدت فى

ي المحفور محلًيا، وما تزال   وي من الحجر الجب  ي قرية لب 
جاكسون وارنر، وقد بنيت هذه الكنيسة من عرص نهضة القوط فى

ة يعود تاريخها إىل عام   تحتفظ قرابة جميع مالمحها األصلية.    . 1826يضم العقار مقبر

  
  لونج أيالند

  

ي وسط جزيرة فاير، تضم هذه المنطقة أكبر من  - منطقة بوينت أوودز التاريخية، مقاطعة سوفولك 
ا من    150تقع فى

ً
فدان

وبعد أن أصبح مجتمًعا خاًصا يتمتع   بدعم من وزراء الكنيسة المنهاجية.   1894منتجع تشاوتاوكوا السابق الذي أسس عام 
، حافظت منطقة بوينت أوودز عىل ي

ي جوهرها.  بالحكم الذان 
فيه النشط مع الكنيسة فى ى عىل الب  كب 

بدًءا من االرتباط   الب 
ي تاري    خ المنطقة. 

، أدت مساهمات النساء دوًرا مهًما فى ي لالعتدال المسيخي
يحتوي هذا   المبكر للمنتجع مع االتحاد النسان 

https://parks.ny.gov/shpo/national-register/nominations.aspx


 

 

ي عىل حواىلي  
ا، وُيحافظ عليها بدون طرق للسيارات، كما يتم 169المجتمع الصيقى

ً
ى بمجموعة متنوعة من األكواخ  مسكن ب 

 . ة ذات األلواح الخشبية والمنازل الريفية عىل الشاط    الكبب 

  
  ميدهدسون

  

ل جوستاف وماريون فليشمان، مقاطعة ويستشسب   ى ي عام  -مبى
ي بيكسكيل فى

ي المسكن المصمم عىل الطراز االستعماري فى
بتى

ى   وصممه المهندس المعماري البارز تشيسب  إيه باترسون.  1927 ل جوستاف فليشمان جونيور، أحد كبار المسؤولي  ى كان مبى
ي كان لديها 

كة فليشمان يست الت  ي شر
ى فى ي بيكسكيل وظف آالف األشخاص قبل  التنفيذيي 

مصنع تصنيع وتقطب  ضخم فى
ي عام 

  بعد ثمانية عقود من التشغيل هناك.  1977إغالقه فى

  

ي مامارونيك، مقاطعة ويستشسب  
ي عام  -جمعية رعاية الطفل فى

، وكانت عيادة الرعاية الصحية هذه تابعة  1927افتتحت فى
ي خالل  لحركة وطنية لتلبية احتياجات رعاية األطفا ل لالنضمام إىل المجهود الحرنر

ى ل حيث غادرت العديد من النساء المبى
ي ويعكس تاريخه ي الصحة العامة، هو حالًيا مركز  

الحرب العالمية األوىل. المبتى المصمم عىل الطراز االستعماري اإلحيان 
 .   صخي مجتمعي

  
  مدينة نيويورك

  

ى   ، بروكلي  ى
ي راديشكويب 

ي   -شيفرا توراه أنشر
ي حي براونزفيل لخدمة المهاجرين  بتى

ي فى
ينيات القرن الماىصى ي عشر

هذا المعبد فى
ي الواليات المتحدة،  

قية عندما كانت المنطقة إحدى أكبر المستوطنات لهؤالء المهاجرين فى ى من أوروبا الشر اليهود القادمي 
، وقد استخدمت الجالية األمريكية األفريقية ال ي الخي

ي فى
مبتى ككنيسة منذ منتصف الستينيات من مما يعكس التغيب  السكانى

ين.    القرن العشر

  

ى  ي   - مسجد مسلم، بروكلي 
ا فى
ً
اؤها الستخدامها مسجد ا كنيسة منهاجية وناد اجتماىعي وتم شر

ً
ي حي ويليامزبرج، كان سابق

يقع فى
ى ليبكا تارتار من بولندا وروسيا البيضاء وليتوانيا.  1931عام  سلمو ليبكا ترتار ألول مرة  استقر م لخدمة المهاجرين المسلمي 

 . ي القرن الرابع عشر
ي ليتوانيا فى

ي مدينة نيويورك، وهو أول مكان عبادة دائم لجمعية محمد   فى
هذا أقدم مسجد موجود فى

ي الواليات المتحدة. 
ي شكلت فى

  األمريكية، وهي إحدى أقدم المنظمات اإلسالمية الت 

  

ية، برونكس   عامي    -مجمع كنيسة سانت ستيفن التبشب 
ى ي حي    1901و 1900بنيت الكنيسة القوطية المتواضعة بي 

فى
ي بناء قناة كروتون المائية الجديدة. 

ى فى سانت ستيفن هو أقدم مبتى كنيسة ما   وودلون، الذي نما كمسكن للعمال المشاركي 
 . ي الخي

  يزال مستخدًما فى

  

ي    ح فاندربيلت ة وضى ى مقبر ي تبلغ مساحتها    -، جزيرة ستاتي 
ة الخاصة الت  ا فوق تود هيل، عىل ارتفاع    16تقع هذه المقبر

ً
فدان

ي السهل الساحىلي األطلشي من فلوريدا   401
ي مدينة نيويورك وأعىل ارتفاع فى

ي األحياء الخمس فى
قدًما، أعىل نقطة طبيعية فى

ي عام  إىل كيب كود. 
ال العرص المذهب ويليام فاندربيلت، ابن كورنيليوس  بتكليف من رجل أعم 1883دخل الخدمة فى

ي أمريكا وقت وفاته. 
صممه المهندس المعماري ريتشارد موريس هانت ومصمم   "كومودور" فاندربيلت، وكان أغتى رجل فى

ي 
ي الجرانيتية الضخمة هي أغىل منشأة من نوعها فى

ي    ح واألراىصى  البالد  المناظر الطبيعية فريدريك لو أولمستيد، ُيقال إن الرصى
ي عام 

ة يستخدمها أفراد عائلة فاندربيلت.  . 1887عند اكتمالها فى دفنت أيقونة الموضة جلوريا فاندربيلت   ما تزال المقبر
ي عام 

  . 2019هناك فى

  

  
  الطبقة الجنوبية ساذرن تيب  

  



 

 

ى   ي هورنيل، ويعود تاريخها إىل عام  -طاحونة الحرير روكالند، مقاطعة ستوبي 
  1894تقع هذه المنشأة الصناعية السابقة فى

ي البالد، ما أكسبها لقب "مدينة الحرير". 
ي أكبر مصنع للحرير فى

ي ترسيخ المدينة كثانى
استخدم المنشأة العديد من   وساعدت فى

ي عام 
كات قبل إغالقها فى   . 1923هذه الشر

  

ى 40300قارب نجاة خفر السواحل  ي هذا القارب، ذو المحرك الفوالذي المجلفن  - ، مقاطعة تومبكيبى
ي إيثاكا، بتى

مرسو فى
ي ويبلغ ارتفاعه 

ي عام  40والمهم عىل المستوى الوطتى
ي خليج كورتيس بوالية مريالند، كنموذج أوىلي ليحل   1940قدًما، فى

فى
. محل قوارب النجاة الخشبية القياس ي استخدمها خفر السواحل األمريكي

كأول قارب نجاة فوالذي من خفر السواحل،   ية الت 
ة ميشيجن.  ي الخدمة لما يقرب من أربعة عقود عىل بحب 

 وقارب نجاة مزود بمحرك وملحوم بالكهرباء بالكامل، ظل القارب فى

ا عائًما باإلضافة إىل قارب نجاة مساعد 
ً
  لخفر السواحل.  وهو اآلن ملكية خاصة ومستخدم متحف

  
ي نيويورك   غربر

  

ي عام  -بنك إيست أورورا، مقاطعة إيري 
ا للمناسبات، وقد شيد مبتى البنك السابق هذا فى

ً
وأرىس   1922ُيستخدم حالًيا مكان

 . ي الشارع الرئيشي
ي عام  ممًرا متطوًرا فى

ي المؤسسات المالية المختلفة، أغلق الفرع فى
  . 2016بعد تغب  الملكية فى

  

ي ومسار   250ف مكتب والية نيويورك للحدائق واالستجمام والحفاظ عىل التاري    خ عىل أكبر من يشر 
حديقة وموقع تاريخى

ي زارها عدد غب  مسبوق يصل إىل  
ي عام   77ترفيهي وتشغيل القوارب، والت 

توصلت دراسة جامعية   . 2019مليون شخص فى
ي اإلنتاج والمبيعات، ويخلق  5حديثة إىل أن اإلنفاق عىل حدائق الوالية وزوارها يدعم  

ي    54,000مليارات دوالر فى
وظيفة فى

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي للوالية.  2.8القطاع الخاص ويوفر أكبر من  
لمزيد من المعلومات حول أي من تلك   مليار دوالر فى

فيهية، اتصل بالرقم  ، أو  فيسبوك أو تواصل معنا عىلparks.ny.gov أو تفضل بزيارة 0456-474- 518المساحات الب 
  . تويب   تابعنا عىل

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |
 

اك  إلغاء االشب 

 

https://parks.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ea6ec7bf-b5f5feae-ea6c3e8a-000babd9fe9f-683c6b438815d34f&q=1&e=d44e8471-8b30-4b3f-bda0-eaec6c550583&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://twitter.com/NYstateparks
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5d4602b0-02dd3bbe-5d44fb85-0cc47aa88e08-2efe1d2918339bc1&q=1&e=64c3b8e5-c778-46a3-bcee-b988ebad22ec&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES383A71001E842145852586F1005553C500000000000000000000000000000000

