
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/15/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  2021يعلن الحاكم كومو عن إطالق برنامج الرحالت الصيفية المجانية "على القنوات المائية" لعام 
  

  أنشطة ترفيهية مجانية برعاية مبادرة تصور جديد للقنوات المائية
  

  جديد يساعد سكان نيويورك في التخطيط لمغامراتهم الصيفية موقع إنترنت
  

التي تنظمها شركة كنال،   "على القنوات المائيةأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن إطالق هيئة الطاقة في نيويورك ورحالت 

ومسار إمباير   بكة قنوات والية نيويوركوهي عبارة عن برنامج ترفيهي مجاني يوفر فرًصا فريدة لتجربة الهواء الطلق على ش

، ستسلط رحالت (Reimagine the Canalsتصور جديد للقنوات المائية ) ضمن مبادرة الحاكم كومو .ستيت المجاور

"تصور جديد للقنوات المائية " الضوء على ست رحالت استكشافية مجانية في الهواء الطلق في المجتمعات الخمس الواقعة 

أيًضا سيدعم البرنامج ويعزز األعمال التجارية  .2021بجانب القناة في مدينا ومقدون وواترلو وسافانا وأمستردام في صيف 

  ويقي شامل، وزيادة الزيارات إلى القرى والبلدات والمدن على طول شبكة القنوات.المحلية من خالل جهد تس
  

"بينما تواصل نيويورك فتح أبوابها ويخرج سكان نيويورك لالستمتاع بكل ما تقدمه واليتنا، يسعدنا توفير   قال الحاكم كومو:

ج رحالت "على القنوات المائية"، جزء من  برنام فرص ترفيهية مجانية الستكشاف واليتنا بطريقة لم تحدث من قبل.

، سوف يبث حياة جديدة في شبكة القنوات، ويدعو كل من السكان والزوار إلى قوارب  تصور جديد للقنوات المائية مبادرة

أشجع جميع سكان نيويورك على الخروج  الكاياك وركوب الدراجات وصيد األسماك على طول ممراتنا المائية التاريخية.

  فال بالجمال الطبيعي لقنوات واليتنا ودعم مجتمعاتنا المحلية واقتصاداتنا الواقعة على جانب القناة".واالحت
  

: "بصفتي من سكان شمال نيويورك الذين يعيشون بالقرب من قناة إيري وبصفتي زائًرا قالت نائب الحاكم، كاثي هوشول 

من   ري في توليد نشاط اقتصادي للشركات المحلية وتوفير فرص عمل.متكرًرا لمجتمعات القناة، فأنا أعرف مدى أهمية قناة إي

خالل برنامج الرحالت "على القنوات المائية "المجاني، سيتمكن العديد من سكان نيويورك من تجربة قناة إيري ألول مرة، في 

اآلن أفضل وقت الستكشاف  لمحلية.أثناء زيارة العديد من المجتمعات الساحرة على طول القناة وتوفير دفعة سياحية للشركات ا

  ما تقدمه والية نيويورك".
  

(" الناجح في العام الماضي،  NY Canal Staycationsبناًء على برنامج "إجازات اإلقامة في قنوات نيويورك المائية" )

رات رحالت "على والذي تضمن التجديف بالكاياك على شبكة القنوات وركوب الدراجات في مسار إمباير ستيت، ستوسع مسا

تشمل  القنوات المائية" لهذا العام أنواع األنشطة المقدمة لتشمل أيًضا جوالت الطيور، وركوب الدراجات المائية، والصيد.

  مواقع ومسارات "على القنوات المائية" ما يلي:
  

جوالت مجانية بقوارب الكاياك والدراجات  رحلة بحرية في القناة على قوارب الكاياك والدراحات المائية في مدينا: •

  المائية على قناة إيري في حوض ميدينا كانال
رحالت صيد بصحبة مرشدين في بحيرة جلينوود لمشاهدة شالالت المدينة   أسماك وقوارب الكاياك في شالالت مدينا: •

  والقناة التاريخية
التجديف على قناة إيري والتجديف على طول   مقدون:-االدراجة والكاياك في بالمير على الطرق الوعرة، على الماء:  •

  مسار إمباير ستيت
حلقة دراجة وسيارة أجرة مائية عبر مسار كايوجا   ركوب الدراجات والقوارب في منطقة ريف فينجر ليكس واين: •

  سينيكا وقناة كايوجا سينيكا
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رشدين عبر قوارب الكاياك في منطقة جولة حول الطيور بصحبة م بحثا عن النسر األصلع: مونتيزوما ويتالند: •

  مونتيزوما ويتالند
  رحلة بين ميناء جاكسون ويانكي هيل لوك التاريخي مغامرة قوارب الكاياك والدراجات في أمستردام: ترافل ألوك: •

  
للقنوات  تصور جديد  "منذ إطالق مبادرة المحافظ كومو قال رئيس مجلس أمناء هيئة الطاقة في نيويورك، جون آر كولمل:

( بتنشيط قناة إيري من خالل البرامج المحلية التي تعرض New York Power Authority, NYPA، التزمت )المائية

"على القنوات المائية" برنامج مثير تستفيد منه المجتمعات المجاورة للقناة والزائرون  تفرد الممر المائي وتعدد استخداماته.

  ة، ونحن فخورون بدعمه ألنه يعيد تنشيط اقتصاد شمال والية نيويورك".الذين نرحب بهم مجددًا في الوالي
  

"هذه لحظة مثيرة، حيث نجمع جهودنا إلعادة  قال الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة الطاقة في نيويورك، جيل سي كوينيونز:

إننا ممتنون بشكل   .تصور جديد للقنوات المائيةفتح نيويورك للعمل ومواصلة االستثمار المذهل الذي تحقق بفضل مبادرة 

ن من  الجاري، ولك تصور جديد استثنائي للحاكم كومو لقيادته ودعمه المستمر لنظام قناة نيويورك، ليس فقط من خالل برنامج

  خالل االستثمارات اإلستراتيجية في البنية التحتية للقناة لضمان استمرارها كمحرك للنشاط االقتصادي لألجيال القادمة".
  

"برنامج الرحالت "على القنوات المائية "استخدام مبتكر وجديد   قال مدير مؤسسة قناة والية نيويورك، برايان يو ستراتون:

مياه وممرات ذات مناظر    -المؤكد أنه سيغري المسافرين بزيارته وتجربته من أجل ما هو حقًا  لشبكة قنوات نيويورك، ومن

أنا ممتن للحاكم كومو الستمراره في االستثمار   خالبة غارقة في التاريخ الغني تقدم فرًصا ال حدود لها لالستكشاف واالستجمام.

الرائد، وأنا متأكد من أن هذه الرحالت، جنبًا إلى جنب مع  في قنواتنا من خالل برنامج تصور جديد للقنوات المائية 

  األخرى، ستجعل قنوات نيويورك مرة أخرى قوة للنمو االقتصادي واالستجمام". تصور جديد استثمارات
  

سم الـ باإلضافة إلى رحالت "على القنوات المائية" المجانية المقدمة الصيف الحالي، افتتحت شبكة قنوات والية نيويورك للمو

ستعمل جميع الحواجز وجسور الرفع على قنوات إيري وتشامبلين وأوسويجو وكايوجا سينيكا حتى يوم   في مايو. 197

يجب على القائمين على القوارب الذين يسعون للحصول على معلومات حول ساعات التوقف والمواقع   أكتوبر. 13األربعاء 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تشجيع جميع مستخدمي شبكة القنوات وأصحاب المصلحة على التسجيل  هيئة القناة. موقع إنترنتزيارة 

  (.Notice to Marinersلتلقي التحديثات من خالل برنامج اإلخطار "إخطار إلى البحارة" )
  

دوالر على مدى   مليون 300خصص الحاكم كومو وهيئة الطاقة في نيويورك  ،تصور جديد للقنوات المائيةمبادرة  من خالل

خمس سنوات لتنشيط ممر قناة إيري كوجهة سياحية وترفيهية مع تعزيز التنمية االقتصادية في الوقت نفسه وتحسين مرونة  

  المجتمعات المجاورة للقناة.
  

###  
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