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  مليون دوالر في مرفأ بوفالو الخارجي 13أعلنت الحاكمة هوكول عن بدء تشييد جناح للفعاليات بقيمة  
  

أفدنة من الممتلكات الملوثة التي يتعذر الوصول إليها إلى مركز   7و  Bسيتم تحويل المستودع المهجور في المبنى    
   خارجي للفعاليات

  
  هناالصور متوفرة  

  
مليون دوالر في بافالو أوتر  13أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن بدء تشييد جناح ترفيهي في الهواء الطلق بقيمة 

المهجور منذ فترة طويلة إلى مركز فعاليات يستخدم مواقف السيارات  Bهاربور. سيقوم المشروع بتجديد مستودع المرفأ  
الملوثة لفتح وصول عام إضافي مع مناظر خالبة جديدة للبحيرة. سيقوم الحالية ويستعيد سبعة فدانات من الممتلكات 

المشروع أيًضا بتجميل الموئل بأشجار وشجيرات ومروج جديدة، وإضافة نباتات متنوعة لدعم الطيور المهاجرة 
 .  2023من المتوقع أن يكتمل البناء بحلول خريف  وأعشاشها.

  
أمًرا بالغ األهمية لجهود إدارتي المستمرة لتنشيط ورفع   B"تعد مشاريع مثل تحويل مبنى الركاب  قالت الحاكمة هوكول،

أنا متحمسة للغاية للفرصة التي سيوفرها الجناح  مستوى عوامل الجذب الثقافية الفريدة التي تجعل من بوفالو مميزة جًدا. 
  ية الجميلة في مسقط رأسي بطريقة جديدة تماًما."لسكان نيويورك لتقدير الواجهة البحر

  
"هذا المركز الجديد الفريد من نوعه للفعاليات سيحول الممتلكات المهجورة والملوثة إلى مساحة   قال نائب الحاكمة بنجامين،

يون دوالر هو جزء  مل 13أداء وإمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء التي أعيد تنشيطها. هذا االستثمار البالغ قيمته 
  مهم من العمل الجاري لضمان تمتع جميع سكان نيويورك بالجمال الطبيعي لواجهة بافالو البحرية."

  

فدان، هو جزء واحد فقط من خطة شاملة تم تطويرها على مدى خمس   200٪ فقط من مساحة  5هذا المشروع، الذي يشغل  
قدم مربع تقريبًا، يقع المستودع  100,000دًما وتحتل مساحة تبلغ  ق 30سنوات مع المجتمع وأصحاب المصلحة. بارتفاع 

ال يمكن    على مكب نفايات تم إنشاؤه من مواد ملقاة يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن مضى و  Bذو اإلطار المعدني 
سيؤدي التجديد إلى تحويل المحطة إلى إطارها المعدني وسطحها الخرساني،  الوصول إليها حاليًا من قبل الجمهور. 

ستتم    غرفة خضراء لفناني األداء وأخرى للميكانيكا المبنية داخل الفضاء.  سيكون هناك  وسيصبح جزء منها مرحلة مظللة.
ديد محرك األسفلت الحالي مع إضافة  إضافة منحدر عشبي ومناظر طبيعية جديدة وساللم لتعزيز إمكانية الوصول. سيتم تج

ممر ثانوي حول منحدر العشب الذي يربط بحديقة ليكسايد الحالية ومسار الدوران. سيتم تثبيت إضاءة الموقع وغيرها من  
  اإلجراءات األمنية بالقرب من الهيكل وعلى طول ممرات المشاة المؤدية إلى المدخل الرئيسي.

  
 ستكون أوركسترا بوفالو الفيلهارمونية من بين العديد من الفنانين الذين يستخدمون المساحة للحفالت الموسيقية المستقبلية.  

  

عبر هيئة الطاقة في نيويورك من خالل   ECHDC( و ESDيتم توفير التمويل للمشروع من قبل تطوير امباير ستيت ) 
  ل مشروع مشروع الطاقة في نياغرا.اتفاقيات إعادة الترخيص المرتبطة بتشغي

  

"بالنظر إلى تعديالت الجناح الجديد، من السهل تخيل األشخاص المجتمعين في  روبرت غيويا،  ECHDCقال رئيس  
أمسية صيفية لالستمتاع بحفل موسيقي أو مهرجان أو حدث خاص في أوتر هاربور الجميل في بافالو. بداية البناء هي  
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المهجور والخطير إلى نقطة جذب يمكن لجميع سكان غرب نيويورك االستمتاع   Bتحويل موقع المبنى الخطوة األولى نحو 
  بها أثناء زيارة الواجهة البحرية."

  
تُستخدم إلعادة   NYPA"يسعدنا أن نرى أموال إعادة ترخيص  ، جون آر كولمل،  NYPAقال رئيس مجلس إدارة  

حتى يتمكن سكان نيويورك من االستمتاع بمرفأ آوتر بافالو بطرق جديدة ومبتكرة. تم تطوير هذا  Bتوظيف موقع المرفأ 
بدعم المشاريع، مثل هذا المشروع التي تمنح   NYPAالمشروع من خالل مدخالت المجتمع وأصحاب المصلحة وتفخر 

  نا الجميلة إلى منطقة بافالو في نياغرا اليوم ولسنوات قادمة."مجتمعاتنا فرًصا للتجمع وتقدير بوابت
  
، تم نقل ما  2013تلتزم والية نيويورك بالتزام تاريخي بتحسين وتوسيع الوصول إلى االستجمام في الهواء الطلق. في عام  

( إلى  NFTAياغرا )فدان من األراضي الواقعة على المرفأ الخارجي من هيئة النقل الحدودية في ن  400يقرب من 
ECHDC في نظام   180. ةكجزء من هذا النقل، تم تصنيف بافالو هاربور ستيت بارك على أنه حديقة الوالية رقم

فدانًا من األراضي المتبقية شمال منتزه بوفالو هاربور   247نيويورك واألول في مدينة بوفالو. يتم اآلن تشغيل ما يقرب من  
ملت العديد من التحسينات الرأسمالية لزيادة وصول الجمهور إلى هذا العقار واستخدامه، ، والتي أكECHDCستيت من قبل  

وأجرت العديد من دراسات التخطيط التي يحركها المجتمع والتي أبلغت المجال الحالي و التصرف المستقبلي في موقع  
  المشروع.

  
"هذا هو التحول المستمر لواجهة بافالو البحرية من مكان قديم وصناعي مقفر إلى وجهة عامة   قال النائب بريان هيغينز،

ديناميكية ونابضة بالحياة توفر مجموعة من التجارب على ضفاف البحيرة للمقيمين والزائرين لإلستمتاع. بعد مرور أكثر من  
   الطاقة في نيويورك يتم تسليمه إلى غرب نيويورك."  عاًما، ال يزال التمويل الذي تم تأمينه من خالل تسوية هيئة 15

  
"ال أطيق االنتظار للمجيء إلى هذا المركز الترفيهي الفريد من نوعه لسماع  قال رئيس بلدية بوفالو بايرون براون،  

لق. سيكون مكمالً  أوركسترا بافالو الفيلهارمونية، وغيرها من الفنانين الرائعين، في ما سيكون جمياًل إعداد في الهواء الط
مثالياً لجميع المشاريع التي تم تطويرها بنجاح في أوتر هاربور. نشكر الحاكمة كاثي هوكول، روبرت غيويا، ومؤسسة 

تطوير ايري كنال هاربور، وشركة تطوير امباير ستيت، على مهمتهم الثابتة المتمثلة في تقديم أماكن وأنشطة عالمية 
 خارجية والداخلية. كما أشكر زمالئي في الحكومة الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا." المستوى في موانئ مدينتنا ال

  
، وهي شركة وطنية متعددة التخصصات إلدارة اإلنشاءات، تقدم خدمات  Turner Construction Companyشركة  

خالل المرحلة األولى من مرحلة ما قبل البناء؛ سيمثل   ECHDCإدارة اإلنشاءات المرتبطة بالمشروع. مثّل فريق تيرنر 
ECHDC  البناء؛ وتلتزم بتقديم  خالل مراحل البناء وما بعد البناء؛ الحفاظ على المسؤولية عن اإلدارة اليومية لعملية

  مشروع عالي الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
  

أن تكون جزًءا من هذا   Turner Construction"يسر شركة قال ستيفن بيريغو، نائب رئيس شركة تيرنر لإلنشاءات، 
إنه ألمر رائع أن نرى الواجهة البحرية يتم إعادة تنشيطها واستخدامها واالستمتاع     المشروع التحويلي للميناء الخارجي.

  بها."
  

  Erie Canal Harbour Development Corporationنبذة عن شركة  
( مجلس مؤلف من تسعة أعضاء يتألف من سبعة مديرين  ECHDCيحكم شركة مؤسسة تطوير ايري كنال هاربور ) 

مصوتين واثنين من المديرين غير المصوتين بحكم منصبهم. توصى حاكمة والية نيويورك بتعيين المدراء السبعة ويتم  
. يشغل  ECHDCاير ستيت للتنمية كمساهم وحيد في تعيينهم من قبل مؤسسة التنمية الحضرية لوالية نيويورك لدى إمب

  المنصبان غير الخاضعين للتصويت، بحكم المنصب، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري ومدينة بوفالو مايور.
  

بصفتها شركة تابعة لشركة تطوير امباير ستيت، وهي الوكالة الرئيسية للتنمية االقتصادية في الوالية، تدعم مؤسسة ايري  
هاربور وتشجع إنشاء البنية التحتية واألنشطة العامة في كنال سايد وممر شارع أوهايو والميناء الخارجي التي تجتذب   كنال

الكتلة الحرجة واالستثمار الخاص وتعزيز التمتع بالواجهة البحرية للمقيمين والسياح في غرب نيويورك. وتتمثل رؤيتها في  
ورك واستعادة النمو االقتصادي في بافالو استناًدا إلى إرث المنطقة من الفخر واألهمية  تنشيط الواجهة البحرية الغربية لنيوي

  الحضرية والجمال الطبيعي.
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