الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/10/20 :
للنشر ً
الحاكمة هوكول تعيّن جون ليمان إيرنست رئيسا ً لوكالة أدريونداك بارك

سيتم ترشيح إرنست إلعادة التعيين عند عودة مجلس الشيوخ
شارك إرنست مع منظمات أدريونداك لمدة  40عا ًما
سا لوكالة أديرونداك بارك .سيتم ترشيح إرنست إلعادة
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تعيين جون ليمان إرنست رئي ً
تعيينه في مجلس إدارة .APA
قالت الحاكمة هوكول" ،يشكل أديرونداك أحد األصول الفريدة لنيويورك ويجب علينا الحفاظ على جمالها الطبيعي لألجيال
القادمة لالستمتاع بها ،مع تعزيز السياحة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة .هذا التعيين هو خطوة أولى مهمة في
تطوير خطة طويلة األجل الستخدام األراضي العامة والخاصة ألكبر منطقة محمية في الواليات المتحدة القارية .لقد أظهر
جون تفانيًا قويًا تجاه نورث كاونتي وأنا على يقين من أنه سوف يتفوق كرئيس تالي لوكالة آديرونداك بارك ،مما يساعد في
بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لهذه الجوهرة الطبيعية".
عضوا في مجلس اإلدارة ،عمل
تم تعيين جون ليمان إرنست في األصل في مجلس إدارة  APAفي يونيو  .2016بصفته
ً
مؤخرا منصب رئيس
شغل
والتخطيط.
السيد إرنست في البرامج التنظيمية وأراضي الوالية والتنفيذ ولجان سياسة المتنزه
ً
لجان أراضي الوالية وإيكولوجيا المنتزهات وسياسة المتنزهات والتخطيط .السيد إرنست هو أيضًا رئيس ومدير شركة
استثمار خاصة في مدينة نيويورك .هو وزوجته ،مارغو  ،يمتلكان سكن إلك ليك في نورث هادسون ،في مقاطعة إسكس.
أمضت عائلته إجازات في شمال هادسون منذ أن خيم جده في كلير بوند في عام  .1905في عام  ،1963تبرع سكن إلك
ليك بأول حقوق ارتفاق للحفظ في والية نيويورك .يحمي االرتفاق شاطئ إلك ليك .وسائل الراحة التي تم التبرع بها للوالية
في عام  2012تحمي ما تبقى من الممتلكات وتضمنت الوصول العام إلى ممرات والية جبل ديكس ومارسي ماونتن.
تخرج السيد إرنست من كلية هارفارد ،وقد عمل في مؤسسات أديرونداك لمدة  40عا ًما .وهو الرئيس السابق لمجلس
أديرونداك ومؤسسة أديرونداك وكذلك الرئيس السابق لجمعية رابطة أصحاب األراضي في أديرونداك .وقد عمل في مجالس
إدارة جمعية أديرونداك للمحافظة على الطبيعة ،و صندوق أراضي أديرونداك ،ومركز أديرونداك للكتابة ،ومؤسسة مساحة
عضوا سابقًا في المجلس التنفيذي لإلذاعة العامة
بحيرات أديرونداك ،والمجلس االستشاري السياحي لوالية نيويورك .كان
ً
في نورث كاونتري وخدم في مجالس إدارة رابطة نيويورك للناخبين في مجال الحفظ وصندوق تعليم ناخبي رابطة
نيويورك .يعمل حاليًا في مجلس إدارة معهد الفضاء المفتوح.
أدى االهتمام باألمريكيين األصليين إلى خدمة مجلس إدارة المتحف الوطني للهنود األمريكيين ودور الرئيس المشارك في
المتحف الوطني للهنود األمريكيين  -نيويورك ،مؤسسة سميثسونيان .عمل أيضًا في مجلس مديري مدرسة األبحاث المتقدمة
حول التجربة اإلنسانية في سانتا في ،نيو مكسيكو .يقيم جون إرنست في مدينة نيويورك وبلدة نورث هادسون مع زوجته
مارغوت.

سا لمجلس إدارة
قال المدير التنفيذي ل  APAتيري مارتينو" ،وكالة أديرونداك بارك مسرورة ألن يكون جون إرنست رئي ً
الوكالة .نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها الحاسمة والتزامها بالمنتزه .يقدم السيد إرنست صوتًا هادئًا وواسع المعرفة
لمداوالت مجلس اإلدارة منذ تعيينه األول في عام  .2016نحن نتطلع إلى مساهمته المستمرة".
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