
 
 الحاكمة كاثي ھوكول   10/15/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  ملیون دوالر في متنزه الوالیة في شالالت نیاغرا 46الحاكمة ھوكول تعلن عن وضع حجر األساس لمركز زوار بقیمة  
   

   2023قدم مربع في ربیع  28,000سیفتتح المرفق الجدید بمساحة   
   

   ھنا استعرض أعمال التجدید  
  

ملیون دوالر في متنزه الوالیة في   46أعلنت الحاكمة كاثي ھوكول الیوم عن بدء تشیید مركز زوار على أحدث طراز بتكلفة  
شالالت نیاغرا. ستكون المنشأة الجدیدة بوابة للمغامرة على طول ممر نھر نیاغرا، مما یحسن تجربة الزائر بشكل كبیر،  

داخل الحدیقة في جمیع الفصول األربعة. سیستقبل المركز الذي تم بناؤه حدیثًا   ویكمل الطبیعة، ویزید من طول الزیارات
    الزوار الجدد والعائدین، مما یعزز الوعي بالعروض الترفیھیة والثقافیة اإلقلیمیة.

  
م الحفاظ "شالالت نیاغرا ھي إحدى عجائب العالم التي تنفرد بھا منطقة غرب نیویورك، وقد تقالت الحاكمة كاثي ھوكول 

    یبني .  على جمالھا المذھل من خالل متنزه الوالیة في شالالت نیاغرا، وھو أقدم منتزه حكومي في الوالیات المتحدة،
جمیع الجواھر التاریخیة الموجودة في والیة نیویورك والتي تجتذب الزوار   لعرض   ھذا على عملنا   مركز الزوار الجدید

 ز اقتصادنا السیاحي." من جمیع أنحاء العالم وتعز
قدم مربع رابًطا أكثر سالسة للمشاة بین الشالالت والحي   28,000سیفتح التصمیم الجدید لمركز الزوار الذي تبلغ مساحتھ  

التجاري بوسط المدینة الذي بدأ مع استكمال ساحة الترحیب العام الماضي. سیؤدي ھدم مركز الزوار األصلي البالغ من العمر  
لى إنشاء مناظر أكثر انفتاًحا للشالالت األمریكیة. سیشمل المرفق مكاتب جدیدة لبیع التذاكر والمعلومات، ومساحة  عاًما إ 35

متحف تفسیریة بما في ذلك تجربة ومعروضات جذابة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك التاریخ الطبیعي  
یر معلومات للزوار حول الفرص الفریدة في المنطقة؛ مساحات امتیاز  والصناعي وتاریخ السكان األصلیین األمریكیین؛ توف

    جدیدة دورات المیاه ومساحات الدعم المرتبطة بھا.
  
تم تصمیم منشأة الزجاج والصلب والخرسانة لتكمل الطبیعة وتتضمن مجموعة شمسیة على السطح وعناصر سقف خضراء   

المحّسنة في الموقع مسارات جدیدة یمكن الوصول إلیھا؛ مزروعات؛ معارض  ومبنى دورة میاه منفصلة. تشمل وسائل الراحة
شجرة جدیدة لتحل محل تلك التي تمت إزالتھا أثناء   100خارجیة، وعناصر توضیحیة ودلیل الطریق. سیتم زراعة أكثر من 
المجاور مباشرة للمرفق لیشمل غرفة  قدم مربع و 7,000البناء. سیتم تكییف مبنى اإلدارة اإلقلیمیة الحالي الذي تبلغ مساحتھ 

  مجتمعیة متعددة األغراض، ومحفوظات إقلیمیة، ومكاتب لموظفي الترجمة الشفویین اإلقلیمیین في نیاغرا. 
  
كمقاول للمشروع الذي من المقرر أن یبدأ على الفور وینتھي بحلول یوم الذكرى لعام   R.P. Oakhillوقد جرى التعاقد مع  

 Haley Sharpeأحد القادة الوطنیین في تطویر مراكز الزوار ھو المھندس المعماري وتقوم  GWWO. كما أن 2023
Design  2023بتصمیم المعارض التفسیریة الداخلیة. سیفتح المركز في ربیع .  

  
، المالك السابق  2014ستساھم مؤسسة رالف سي ویلسون جونیور غیر الربحیة، والتي تم إنشاؤھا بعد وفاة ویلسون عام  

مالیین دوالر في مشروع. تواصل مؤسسة   8والمؤسس المشارك لرابطة كرة القدم األمریكیة، بمبلغ  Buffalo Billsلفریق 
ة والمتنزھات واالستجمام في الھواء الطلق وتطویر المسارات وتنشیط ویلسون إرث رالف ویلسون الرائع في دعم السیاح 

  المجتمع في غرب نیویورك.
  

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157718998669701
https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157718998669701
https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157718998669701


"أنا ممتن للحاكمة ھوكول لدعمھا المستمر لجمیع حدائق الوالیة وكذلك لمؤسسة   قال مفوض حدائق الوالیة إریك كولسي، 
ویلسون اللتزامھا بھذا المشروع. أنا متحمس جًدا ألن لدینا مرفقًا على أحدث طراز لمشاركة القصص الخاصة والتاریخ  

ودة في مدینة شالالت نیاغرا وفي  الرائع لشالالت نیاغرا، وتشجیع زوارنا على استكشاف العدید من مناطق الجذب الموج 
  جمیع أنحاء المنطقة."

  
"المستوى المذھل من   ،David O. Egnerقال الرئیس والمدیر التنفیذي، رالف سي ویلسون جونیور، مؤسسة  

الھواء  التفاصیل والتفكیر في مركز الزوار المعاد تصمیمھ سیساھم بشكل كبیر في تعزیز وتعزیز اقتصاد السیاحة والترفیھ في 
الطلق. من خالل دعم المؤسسة، نحن فخورون بالمساعدة في تسریع بناء ھذا المشروع التاریخي ودفعھ إلى األمام على طول  

  طریق نھر نیاغرا األخضر."
  
"شالالت نیاغرا وجھة ممیزة في غرب نیویورك تجذب المالیین من الناس من جمیع   قال عضو الكونجرس بریان ھیجینز، 

عالم كل عام. یشكل مركز الزوار الجدید نقطة دخول حدیثة للزوار ترتبط بشكل أفضل بالمناظر الطبیعیة للحدیقة أنحاء ال
    وتحكي قصص ماضي شالالت نیاغرا وحاضرھا." 

  
ا  "إن إنشاء مركز الزوار الجدید ھذا سیسمح للزوار باستكشاف كل التاریخ والتجارب التي توفرھ قال السناتور روب أورت، 

حدیقة الوالیة الجمیلة لدینا مع التوسع عند االنتھاء من مركز االستقبال العام الماضي. إن الجھود المستمرة لتنمیة االتصال بین  
منتزه الوالیة ووسط مدینة شالالت نیاغرا ستفید فقط الكیانات والمقیمین الذین یدیرون المتاجر والمطاعم داخل المنطقة 

ثني على التزام والیة نیویورك المستمر بالتجمیل وزیادة انغماس الزائرین في العجائب الطبیعیة للعالم  التجاریة في مدینتنا. أ
    الذي نحن محظوظون بما فیھ الكفایة لوجودنا في الفناء الخلفي."

  
نیاغرا متنزه  "أنا أحیي الحاكمة ھوكول لتركیزھا المستمر على ضمان بقاء متنزه  قال عضو الجمعیة أنجیلو مورینیلو، 

شالالت الوالیة وجھة عالمیة المستوى. سیساعد المركز الجدید مالیین الزوار لیس فقط في تعلم وفھم تاریخ المنطقة، وأھمیة 
ستضیف ھذه اإلضافة إلى رؤیة "المتنزه داخل    الشالالت نفسھا، بل سیوجھھم أیًضا إلى المنطقة التجاریة بوسط المدینة.  

    ي زیجات بین المتنزه والمدینة."المدینة" وإزالة أ
  
"نحن نقدر التحسینات المستمرة لمنتزه الوالیة في شالالت نیاغرا وقال لن    قال عمدة مدینة شالالت نیاغرا روبرت ریستینو، 

یؤدي مركز الزوار الجدید إلى تحسین تجربة الزائر األولیة فحسب، بل یعد أیًضا لإلضافة إلیھا من خالل استكشاف كل ما  
زامھا المستمر تجاه مدینتنا  ساھمت بھ شالالت نیاغرا في نمو غرب نیویورك. أود أن أشكر الحاكمة ھوكول على الت 

    ومنطقتنا."
  
"كانت االستثمارات التي تم إجراؤھا  ،Destination Niagara USAقال جون بیرسي، الرئیس والمدیر التنفیذي في  

توفر  لتحسین متنزه الوالیة في شالالت نیاغرا خالل السنوات العدیدة الماضیة غیر عادیة. إن المنشأة الجدیدة المتطورة التي 
أثني على   للزائرین إمكانیة الوصول على مدار العام إلى تجربة متفوقة ھي إضافة مطلوبة بشدة ومتوقعة للغایة إلى المتنزه. 

متنزھات والیة نیویورك لتطویر مرفق یروي قصص منطقتنا وتاریخھا الغني الذي سیشجع الزوار على استكشاف وجھتنا  
  بأكملھا."

  
ملیون دوالر لمناظر متنزه شالالت نیاغرا الحكومیة. تم إطالق خطة تنشیط   150عملیة تنشیط بقیمة سیكمل ھذا المشروع  

، وھي التزام متعدد السنوات لتجدید الحدیقة بطریقة  2011المناظر الطبیعیة في متنزه الوالیة في شالالت نیاغرا في عام 
ستید للمناظر الطبیعیة. جددت الخطة مناطق العرض تعكس بشكل أفضل رؤیة مصمم المنتزه الشھیر فریدریك لو أولم 

الرئیسیة في المنتزه بما في ذلك جزیرة لونا، وبروسبكت بوینت، ولور جروف، وجزر ثري سیسترز، ومسار نورث  
شورالین، وجسر لونا، ونقطة تیرابین مع ممرات مشاة جدیدة، ومناظر طبیعیة محسنة ومقاعد جدیدة، وأعمدة إنارة،  

تم افتتاح جناح كھف الریاح التفاعلي، الذي یسلط الضوء على التاریخ الطبیعي والثقافي لشالالت نیاغرا، في عام   ودرابزین.
2017 .    

  
ملیون زائر   9أقدم متنزه حكومي في البالد ویجتذب أكثر من 1885یعتبر متنزه الوالیة في شالالت نیاغرا والذي أنشئ في 

 سنویاً. 
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