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الحاكمة كاثً هوكول

أعلنت الحاكمة هوكول عن افتتاح ساحة البوابة الشرقٌة فً الممشى عبر حدٌقة هدسون العامة

المشروع ضاعف حجم الممشى أعلى ساللم شارع واشنطن خارج بوابات بوكٌبسً
الصور متوفرة هنا
أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن افتتاح ساحة البوابة الشرلٌة التً تبلػ تكلفتها ملٌونً دوالر خارج مدخل بوكٌبسً إلى
ممشى ووكواي أوفر فً حدٌمة هدسون التارٌخٌة العامة .تضاعفت مساحة التجمع الموسعة حجم المسار فوق ساللم شارع
واشنطن بأكثر من الضعؾ وتوفر مولعًا مثالًٌا لفعالٌات المجتمع.
قالت الحاكمة هوكول" :ستعمل ساحة البوابو الشرلٌة الجدٌدة فً بوؼكٌبسً كمورد رائع لعرض المنتجات المحلٌة وتعزٌز
تجربة زوار الممشى الشاملة" ".تستمر المناظر الطبٌعٌة الرائعة للممشى فً حدٌمة هدسون التارٌخٌة العامة فً جذب األفراد
والعائالت من جمٌع أنحاء العالم ،وسوؾ تبرز الساحة الجدٌدة وادي هدسون كوجهة سٌاحٌة".
قال نائب الحاكمة برٌان أ .بنٌامٌنٌ" :عد الممشى فً حدٌمة هدسون العامة وجهة مثالٌة لالستمتاع بجمال وادي هدسون
الخالب وتارٌخه الرائع  -وتفخر إدارتنا باالستثمار فً صنع الحدٌمة أكثر جاذبٌة ألنشطة الهواء الطلك الصحٌة والفعالٌات
الترفٌهٌةٌ .عتبر االستجمام فً الهواء الطلك محر ًكا التصادًٌا مه ًما لوالٌتنا ،وتساعد مثل هذه المشارٌع على ضمان الحٌوٌة
طوٌلة المدى لبوؼكٌبسً والمجتمعات المحٌطة".
تشتمل السمة الممٌزة لساحة البوابة الشرلٌة على مساحة مخصصة للضٌوؾ لشراء سلع الممشى ،وتحسٌن الوصول إلى
الوجبات الخفٌفة والمشروبات وؼٌرها من العناصر ،وجنا ًحا مؽطى مزودًا بمدرات صوتٌة  /مرئٌة لدعم األحداث والجوالت
و برامج خاصة .جزء من المشروع على الممتلكات التً حصلت علٌها الحدائك العامة من خالل دعم مؤسسة أوبن سبٌس
ؼٌر الهادفة للربح.
قال مفوض حدائق الوالٌة ،إرٌك كولسٌد" :ستشجع هذه التحسٌنات فً الممشى المزٌد من األشخاص على استكشاؾ هذا
المكان الرائع والسماح لهم بالتواصل بشكل أفضل مع الحدٌمة والمجتمع المحٌط"
قالت إلٌزابٌث والدستٌن ،المدٌرة التنفٌذٌة ألصدقاء الممشى على ضفاف نهر هدسونٌ" :سعدنا أن نتشارن مع مكتب والٌة
نٌوٌورن للمتنزهات والترفٌه والمحافظة على التارٌخ لالحتفال بساحة البوابة الشرلٌة الجدٌدة ،وهً خطوة أخرى فً توفٌر
وسائل الراحة المحسنة لزوارنا والمساهمة فً الحٌوٌة االلتصادٌة للمنطمة .توفر الساحة الجدٌدة ومتجر األصدلاء مساحة
ترحٌبٌة لسفراء الممشى للماء وتحٌة وإبالغ زبائننا البالػ عددهم  600,000شخص سنوًٌا".
قالت السٌناتور سو سٌرٌنو" :لطالما كان الممشى فوق هدسون عامل جذب رئٌسً لكل من السكان والزوار على حد سواء.
وستضمن هذه التحسٌنات أن الممشى ٌمكن أن ٌستضٌؾ أحداثًا مجتمعٌة أكبر ،مما ٌوفر مساحة فرٌدة للجٌران لاللتماء
واالستمتاع ببعض من أفضل ما ٌمدمه وادي هدسون .نشكر جمٌع الذٌن جعلوا هذا المشروع المهم ممكنًا ونتطلع إلى رؤٌة
جمٌع الطرق الفرٌدة التً ستستخدم بها المساحة الجدٌدة إلفادة المجتمع المحلً".

قالت السٌناتور مٌشٌل هٌنشًٌ" :عد  The Walkway Over the Hudsonوجهة ثمافٌة والتصادٌة وتارٌخٌة مهمة
تجتذب الزوار من جمٌع أنحاء نٌوٌورن وما وراءها لمشاهدة جمال منطمتناٌ .سعدنً زٌادة االستثمار فً هذه الساحة الجدٌدة
صا رائعة لعرض الممشى بشكل أكبر ،ودعم الشركات المحلٌة ،وخلك مساحة مجتمعٌة أكبرٌ .عد
وافتتاحها ،والتً ستوفر فر ً
الممشى محر ًكا التصادًٌا لمنطمتنا ،وسٌؤدي تحسٌن البنٌة التحتٌة هذا إلى تعزٌز هذه المهمة وجعل المساحة فً متناول جمٌع
من ٌزورونها".
عضوا فً الجمعٌة ٌمثل بلدٌات ٌ Walkwayسعدنً أن ساحة البوابة
قال عضو الجمعٌة جوناثان جاكوبسون" :بصفتً
ً
الشرلٌة الجدٌدة مفتوحة اآلن .ستجعل منطمة المدخل الموسعة هذه الممشى أكثر ترحٌبا ً بسكان مدٌنة بوؼٌبسً وآالؾ الزوار
الذٌن ٌسافرون هنا لالستمتاع بالمناظر الخالبة واستكشاؾ منطمة منتصؾ هدسون".
قال رئٌس بلدٌة بوكٌبسً ،روبرت رولٌسون" :منذ افتتاحه لبل أكثر من عمد من الزمان  ،كان Walkway Over the
ً
حافزا لمدٌنة بوكٌبسً ،حٌث جذب الناس إلى منطمتنا ووفر للسكان حدٌمة رائعة ومذهلة تمتد على نهر هدسون.
Hudson
ً
ٌعد افتتاح ساحة البوابة الشرلٌة تعزٌزا آخر ٌربط هذه الحدٌمة المهٌبة بأحٌاء المدٌنة ،ونحن نمدر االستثمارات المستمرة التً
ً
وأصال رئٌسًٌا للمدٌنة".
لامت بها الدولة لضمان استمرار  Walkway Over the Hudsonفً كونه جوهرة
قال المدٌر التنفٌذي لمقاطعة دوتشٌس ،مارك مولٌنارو" :تظل المتنزهات موردًا رائعًا للعائالت واألصدلاء للبماء على
اتصال بأمان ،وال ٌُيعد الممشى فً حدٌمة هدسون الترٌخٌة العامة استثنا ًءٌ .عد الممشى جز ًءا حٌوًٌا مما ٌجعل منطمتنا ممٌزة
للؽاٌة ،حٌث ٌجذب السٌاح والزوار من جمٌع أنحاء العالم ،كما أن ساحة البوابة الشرلٌة الجدٌدة تعزز هذا األصل المذهل من
خالل إنشاء مورد آخر للمجتمع الستضافة األحداث والتجمع بأمان".
قال بات راٌان ،المدٌر التنفٌذي فً مقاطعة أولستر" :منذ افتتاحه فً عام  ،2009جلب الممشى فً حدٌمة هدسون
التلرٌخٌة العامة المزٌد من األشخاص والسٌاحة إلى مماطعة أولستر ومجتمع هاٌالند .إن المشارٌع التً تعزز الممشى ستحفز
هذا النشاط فمط ،وٌسعد مماطعة أولستر أن ترى التزام الوالٌة الموي بواحد من مناطك الجذب السٌاحً الرئٌسٌة فً وادي
هدسون".
قال فرٌدرٌك بٌزوتو المشرف على بلدة لوٌد" :لدٌنا تعاون رائع مع بكٌبسً على الجانب اآلخر من  Walkwayمن خالل
تنسٌك األحداث التً تفٌد المنطمة بأكملها والتً تجلب الزوار لتجربة جمال وادي هدسونٌ .تٌح اتصال ممشى وادي هدسون
فً مدٌنتنا االتصال بممر  Walkwayللزوار بالمشً لمسافات طوٌلة وركوب الدراجات وركوب الخٌل والتزلج على الجلٌد
والتزلج الرٌفً والمشً بأحذٌة الثلج .من المثٌر أن الممشى ،الذي كان له مثل هذا التأثٌر فً مجتمع هاٌالند ،أصبح تجربة
أفضل مع إضافة بوابة الساحة الشرلٌة".
قال بٌتر كارٌس ،نائب رئٌس معهد الفضاء المفتوح للمتنزهات واإلشرافٌ" :فخر معهد الفضاء المفتوح بأن جهودنا
لتوسٌع أثر الممشى ولد مهدت الطرٌك إلنشاء ساحة البوابة الشرلٌة الجدٌدة .نهنئ ستٌت باركس ومجموعة أصدلاء الممشى
وجمٌع من ٌشاركوننا التزامنا بجعل المتنزهات والمساحات المفتوحة أكثر ترحٌبًا وإمكانٌة وصول الجمهور إلٌها".
تشمل الفوائد اإلضافٌة للمشروع:
 تجمٌع مٌاه األمطار من األسطح إلى صهرٌج الستخدامه فً الري.
 مادة رصٌؾ لابلة لالختراق  /مسامٌة لتملٌل جرٌان مٌاه األمطار.
 استبدال الجدار االستنادي المتحلل من البناء األصلً للجسر فً ثمانٌنٌات المرن التاسع عشر.
 إعادة استخدام أعمدة الجسر التارٌخٌة فً نظام الدرابزٌن.
 كفاءة الطالة :مضخة حرارٌة للتدفئة والتبرٌد واإلضاءة.
 موالؾ الدراجات
 المزٌد من المماعد
 تنسٌك الحدائك
تم تموٌل المشروع الذي تبلػ تكلفته ملٌونً دوالر أمرٌكً من خالل صنادٌك State Parks Capital Funds
وصندوق حماٌة البٌئة ( )EPFوبدعم من .Friends of Walkway

أطول جسر مشاة مرتفع فً العالم ،وٌمتد بطول  1.28مٌل من جسر سكة حدٌد سابك ٌوفر مناظر شاملة لوادي هدسون
وٌجتذب حوالً  600,000زائر سنوًٌا .زار أكثر من  6.2ملٌون شخص منذ افتتاح الحدٌمة فً عام  2009بعد عمود من
اإلهمال.
ٌشرؾ مكتب والٌة نٌوٌورن للمتنزهات واالستجمام والمحافظة على التارٌخ على أكثر من  250متنزهًا ومولعًا تارٌخًٌا
ومسارات ترفٌهٌة ومالعب جولؾ وإطالق الموارب وؼٌر ذلن ،والتً زارها رلم لٌاسً بلػ  78ملٌونًا فً عام .2020
لمزٌد من المعلومات حول أي من مناطك االستجمام هذه  ،اتصل بالرلم  0456-474-518أو تفضل بزٌارة
 ،www.parks.ny.govتواصل معنا على  ،Facebookأو تابعنا على  Instagramأو Twitterأو فً مولع
متنزهات الوالٌة .blog
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