الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/12/6 :
للنشر ً

الحاكمة هوكول تعلن عن افتتاح دروب المشي المنشطة في حديقة ساوث بوينت بارك بقيمة  11مليون دوالر

يعطي المشروع األولوية للمناظر الطبيعية الخالبة وصمود الخط الساحلي وحماية الموائل
تتوفر صور للحديقة المكتملة هنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن افتتاح دروب المشي الموسعة والمحسّنة حديثًا على الواجهة البحرية داخل حديقة
ساوث بوينت بارك بجزيرة روزفلت .يوسع مشروع التنشيط الذي تبلغ تكلفته  11مليون دوالر نقاط المراقبة بالجزيرة
بمسارات مشي ونباتات محلية ،ويقوي الخط الساحلي ضد أضرار العواصف المستقبلية.
"الحقيقة هي أننا نشهد المزيد من حاالت الطقس القاسية الناجمة عن تغير المناخ الذي يضر بمجتمعاتنا ،ونحن بحاجة إلى
بناء الصمود في مواجهة هذا التهديد "،قالت الحاكمة هوكول" .لن توفر دروب المشي الجديدة في حديقة ساوث بوينت بارك
مناظر مذهلة وإمكانية الوصول إلى تاريخ جزيرة روزفلت الغني فحسب ،ولكن التحسينات التي تم إجراؤها على الخط
الساحلي ستساعد في ضمان حماية الجزيرة من تأثيرات الطقس القاسي لسنوات قادمة".
تم افتتاح حديقة ساوث بوينت بارك البالغ مساحته سبعة أفدنة للجمهور في أغسطس عام  .2011بعد مرور عام ،اجتاح
إعصار ساندي نيويورك وتسبب في أضرار في جميع أنحاء سواحل الوالية ،مما زاد من تعرض الجزيرة لمثل هذه
العواصف .يتضمن هذا المشروع تدابير لحماية  1,600قدم طولي من الخط الساحلي من أحداث مثل ساندي وتشمل ما
يقرب من  34,000قدم مربع من المناظر الطبيعية الجديدة األصلية التي ستحافظ وتشجع الحياة البرية والحشرات ،مع
توفير مناظر خالبة في محيط الحديقة.
قال شيلتون ج .هاينز ،الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة :Roosevelt Island Operating Corporation
ومدمرا .لقد كانت جهود التخفيف التي اتخذناها لحماية
"أثبت لنا إعصار ساندي كيف يمكن أن يكون تغير المناخ حقيقيًا
ً
وتعزيز محور حديقة ساوث بوينت بارك ضرورية وتعبر عن تفكير مستقبلي .الشيء اإلضافي هو أننا أنشأنا واحة شاملة
على الواجهة البحرية في نفس الوقت  -وهو شيء نفخر به ونتطلع إلى أن يستمتع سكاننا وزوارنا".
سيتمتع الزوار بحديقة ساوث بوينت بارك التي أعيد تنشيطها حديثًا بمناظر خالبة للمدينة من نقاط المراقبة الموسعة
والمحسّنة ودروب المشي الهادئة عبر الممرات المليئة بالنباتات المورقة التي ال تشوبها شائبة وفرصة إلعادة اكتشاف واجهة
النهر النابضة بالحياة في نيويورك التي تبعث على االسترخاء على المقاعد التي يسهل الوصول إليها ،باإلضافة إلى الحياة
البرية للجزيرة والنهر ،والتي تتجلى جميعها في حديقة ساوث بوينت بارك.
"لقد كان هدفنا توسيع االستخدام الترفيهي للحديقة مع الحفاظ على وتشجيع الحياة البرية في موئلها الطبيعي "،قال برينس
شاه ،مساعد مدير التخطيط االستثماري والمشاريع" .نحن نعمل حاليًا مع أعضاء المجتمع الذين يركزون على جهود
االستدامة والحفظ إلنشاء وتثبيت الفتات تعليمية تعرض النباتات والحياة البرية التي تعيش في المنطقة".
بدأ مشروع التنشيط بقيمة  11مليون دوالر في يوليو من عام  2020وتم االنتهاء منه قبل الموعد المحدد وفي حدود
الميزانية.

قالت عضو الكونغرس كارولين بي مالوني" :لطالما كنت من المدافعين عن المساحات المفتوحة في جميع أنحاء مدينة
عضوا في الكونغرس عن جزيرة روزفلت ،وكذلك لواجهة أستوريا البحرية وحديقة إيست ريفر ،فأنا
نيويورك ،وبصفتي
ً
أعلم بشكل مباشر مدى ضرورة الصمود الساحلي والقضايا البيئية التي ال تزال قائمة على طول النهر الشرقي .أحيي
الحاكمة هوكول ومؤسسة  Roosevelt Island Operation Corporationإلعطائها األولوية لدروب المشي على
الواجهة البحرية في حديقة ساوث بوينت بارك من خالل توسيع نقاط المراقبة بمسارات المشي والنباتات المحلية .لن يتمكن
سكان جزيرة روزفلت من االستمتاع بهذه المساحة المفتوحة الجديدة فحسب ،بل سيعزز ذلك أيضًا الخط الساحلي ضد
أضرار العاصفة المستقبلية".
قال السيناتور خوسيه سيرانو" :بينما نواجه حقائق تغير المناخ ،يسعدني أننا نتخذ االحتياطات الالزمة لضمان تعزيز الخط
الساحلي في حديقة ساوث بوينت بارك ،مع الحفاظ على موائل الحياة البرية الحالية .لن تحمي هذه التحسينات جزيرة
روزفلت من الطقس القاسي فحسب ،بل ستزيد من إمكانية الوصول والفرص الترفيهية للمقيمين والزوار لسنوات قادمة".
قالت عضو الجمعية التشريعية ريبيكا سيرايت" :أثني على الحاكمة كاثي هوكول والرئيس التنفيذي لمؤسسة Roosevelt
 Island Operating Corporationإلعطاء األولوية لدروب المشي الصامدة على الواجهة البحرية في حديقة ساوث
بوينت بارك بتمويل قدره  11مليون دوالر .مع االنتهاء من هذا المشروع الحيوي ،يمكن للمقيمين والزائرين أن يكونوا
بأمان ويتمتعوا ببعض مناظر المدينة الفريدة التي ال يمكن رؤيتها إال من جزيرة روزفلت".
قال رئيس مانهاتن بورو  ،جيل أ .بروير" ،أشكر الحاكمة هوكول على استثمار الوالية في جعل جزيرة روزفلت أكثر قدرة
على الصمود .يوفر المشروع واحة للحياة البرية وسيوسع وينشط واجهة شاطئ الجزيرة مع توفير نقاط مراقبة جديدة
للمقيمين والزائرين لالستمتاع".
قال عضو المجلس بن كالوس" :ال يوجد مكان في مدينة نيويورك مثل جزيرة روزفلت ،وتضفي حديقة ساوث بوينت بارك
ً
جماال على الجزيرة .يسعدني أن الحدائق التي تم تجديدها توفر الحماية التي تشتد الحاجة إليها لشاطئ الجزيرة من
المنشطة
مخاطر الكوارث الطبيعية واألحداث المناخية المستقبلية ،فضالً عن توفر مساحة معززة للمقيمين والسياح لالستمتاع بتاريخ
الحديقة ومناظرها .نشكر مؤسسة  RIOCوالحاكمة هوكول لقيادتهما هذا المشروع".
نبذة عن مؤسسة Roosevelt Island Operating Corporation-RIOC
تم إنشاء  Roosevelt Island Operating Corporation-RIOCفي عام  1984من قبل والية نيويورك كمؤسسة
ذات منفعة عامة مع مهمة تخطيط وتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة جزيرة روزفلت .مع التركيز على الحلول المبتكرة
والصديقة للبيئة ،تلتزم مؤسسة  Roosevelt Island Operating Corporation-RIOCبتقديم الخدمات التي تعزز
المجتمع السكني في الجزيرة .تدير مؤسسة  Roosevelt Island Operating Corporation-RIOCالطرق
والحدائق والمباني والمنشآت الرياضية ووسائل النقل العام بالجزيرة التي يبلغ طولها ميلين  ،بما في ذلك طريق ترام جزيرة
روزفلت الشهير .باإلضافة إلى ذلك ،تشغل Roosevelt Island Operating Corporation-RIOCإدارة السالمة
العامة التي تساعد في الحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة للمقيمين والموظفين وأصحاب األعمال والزائرين.
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