
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/28/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن تسمية متنزه والية جديد باسم سوجورنر تروث
  

وهي أمريكية من أصول إفريقية من منطقة هدسون فالي وهي مؤيدة إللغاء   19وهو تخليد لذكرى إحدى ناشطات القرن 
  التصويتعقوبة اإلعدام وحقوق المرأة في 

  
مليون دوالر لالستحواذ على مصنع سابق النتاج اإلسمنت إضافًة إلى أكثر من ميل على شاطئ نهر هدسون في  13.5

  كنغستون وقرية ألستر
  

  الجديد المتنزه لتشغيل هدسون سينيك مع (PIPC) الواليات متنزهات ولجنة الوالية متنزهات هيئة وستدخل
  

  هنا الصور متوفرة
  

   
المرأة، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن حديقة الوالية الجديدة المخطط إلقمتها  تقديراً لشهر تاريخ السود وشهر تاريخ 

فدان من الممتلكات الصناعية السابقة على طول الخط الساحلي لنهر هدسون في مقاطعة أولستر ستُطلق   500على أكثر من 
فعة عن حق المرأة في التصويت وهي  ومدا  19عليها اسم مدافعة عن إلغاء عقوبة اإلعدام من أصل أفريقي في القرن 

  . 2019سوجورنر تروث. ستكون هذه أول حديقة عامة في مدينة كينغستون وأول متنزه عام جديد يتم افتتاحه منذ يوليو 
  

"من المناسب لمثل هذا المكان الرائع بمنحدراته وشاطئ هدسون أن يحمل اسم امرأة رائعة بدأت  قالت الحاكمة هوكول،
في مقاطعة أولستر. نيويورك ملتزمة بعكس القصص المتنوعة لشعبها ، مثل سوجونر تروث ورسالتها الخاصة  الحياة هنا 

  بالحرية والمساواة والتي أثرت على تاريخ واليتنا الملهم." 
  

ودية في إيسوبوس، مقاطعة أولستر، وقد حررت نفسها من العب 1797ُولدت إيزابيال "بومفري" باومفري، في العبودية عام 
، فازت بدعوى قضائية الستعادة حضانة 1828قبل عام من انتهاء العبودية القانونية في نيويورك. في عام  1826في عام  

ابنها، الذي تم بيعه كعبد في أعماق الجنوب، مما يمثل إحدى أولى القضايا القانونية التي فازت فيها امرأة أمريكية من أصل  
  .أفريقي في المحكمة ضد شخص أبيض

  
باتباع آرائها الدينية الراسخة، سافرت كداعية متجولة، وأخبرت "الحقيقة" عن الظلم القاسي الذي يعاني منه األشخاص ذوي 

البشرة الملونة والنساء بينما كانت تدعو إلى تغيير منهجي. أعادت تسمية نفسها سوجورنر تروث، وأصبحت واحدة من 
. خالل الحرب األهلية،  19غاء عقوبة اإلعدام وحق االقتراع للمرأة في منتصف القرن  األصوات الرائدة في البالد من أجل إل

جندت رجااًل في جيش االتحاد، وعملت في مكتب فريدمان، وهي وكالة ساعدت المستعبدين المحررين حديثًا. بعد الحرب،  
أن حصل الرجال األمريكيون من ، بعد 1883واصلت الدفاع عن حقوق التصويت للمرأة. توفيت سوجورنر تروث في عام  

  أصل أفريقي على حق التصويت ولكن على بعد أربعة عقود من تبني حق المرأة في االقتراع على المستوى الوطني.
  

، قامت متنزهات الوالية بتركيب تمثال لها عند المدخل الغربي للممشى الموجود فوق متنزه والية 2020في أغسطس  
عام على حق المرأة في االقتراع في حفل   100هايالند بمقاطعة أولستر وخصصته لالحتفال بمرور هدسون التاريخي في 

  حضرته إحدى حفيداتها.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720109751087&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cac87c688f03940d717e608d9faf53e81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637816753757099172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=9oX4BOLZ5itlmBjG35e%2Bd3fORT25PUMc5tCKYHyddSw%3D&reserved=0


  
أقامت متنزهات الوالية شراكة مع مجموعة سينيك هدسون البيئية غير الربحية لحماية األرض المخصصة لهذا المتنزه 

مليون دوالر من قبل متنزهات  13.5اسع النطاق. تم توفير مبلغ التمويل البالغ الجديد الذي كان مقرراً سابقًا لتطوير خاص و
  الوالية من خالل صندوق حماية البيئة التابع للوالية يقع حوالي ثالثة أرباع العقار في كينغستون، مع التوازن في أولستر.

  
الطوب واستغالل المحاجر وحصاد الجليد على مسار نهر يتضمن العقار الذي كان يوماً موقعًا إلنتاج األسمنت وصناعة 

  2020هدسون لبريكيارد. جزء من مسار إمباير ستيت و كنغستون غرينالين، افتتح هذا المسار المرصوف في ديسمبر 
كمشروع لمدينة كنغستون، التي تدير المسار و سينيك هدسون. ويوفر مناظر خالبة لنهر هدسون والمنحدرات التي يبلغ 

قدًما من الحجر الجيري والحجر الرملي التي جذبت إنتاج األسمنت إلى الموقع بدًءا من أربعينيات القرن   150رتفاعها ا
  .1840التاسع عشر 

  
"تفخر حدائق الوالية بتسمية أحدث منتزه تكريما لـ سوجونر تروث وهي صاحبة  قال مفوض حدائق الوالية، إريك كولسيد،

ورك وفيما بعد على مستوى البالد من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام وحقوق المرأة. باإلضافة إلى تقديم  صوت بارز مبكر في نيوي
قصتها للزوار، سيسمح هذا المتنزه أيًضا بتفسير التاريخ الصناعي والتاريخ األصلي للموقع وسيساعد في حماية بيئة نهر 

لكينغستون واقتصاد السياحة الترفيهية اإلقليمية. سيعود بالفائدة  هدسون. ستدعم الحديقة الجديدة التنشيط االقتصادي المستمر 
على نوعية الحياة للمقيمين على مدار العام، فضالً عن توفير نقطة جذب رئيسية جديدة في هدسون فالي لمستخدمي مسار 

  إمباير ستيت." 
  

"يسعدنا أن يكرم أحدث متنزه تابع للوالية لدينا  قال جوشوا ليرد، المدير التنفيذي للجنة المتنزهات المشتركة بين الواليات،
سوجورنر تروث وإرثها القوي كداعية إللغاء عقوبة اإلعدام وأحد أصوات حقوق المرأة. نتطلع إلى سرد قصتها وتفسير 

ن  تود اللجنة أن تعرب ع استصالح هذا الموقع الصناعي السابق إلى مناظر طبيعية خالبة ودرامية تطل على نهر هدسون. 
  امتنانها للحاكمة هوكول، ومفوض حدائق الوالية كولسيد و سينيك هدسون على جهودهم لحماية هذه األرض." 

  

يسعد سينيك هدسون أن الحاكمة هوكول قد اختارت االحتفال بحياة وإرث  " قال رئيس سينيك هدسون، نيد سوليفان،  
خالل شجاعتها وصوتها القوي من أجل العدالة والمساواة للجميع، سوجونر تروث من خالل تسمية هذه الحديقة باسمها. من 

قدمت مثاالً ال يزال يتردد صداه بقوة في هذه القضية المستمرة ذات األهمية الحيوية. نحن ممتنون للحاكمة كاثي هوكول 
بالتاريخ وإمكانية توفير المتعة  ومفوض حدائق الوالية إريك كولسيد لقيادتهما الستحواذ الوالية على هذا العقار الرائع والغني

للعامة. تعد إضافة هذا إلى نظام متنزهات نيويورك خطوة رائعة حقًا، ونحن نحيي شراكتهم في هذا اإلجراء للمحافظة على  
البيئة. تتطلع سينيك هدسون إلى مواصلة تعاوننا مع متنزهات الوالية ولجنة متنزهات الواليات ومجتمع كنغستون وألستر 

حول هذا الموقع الصناعي السابق إلى مكان مثير لجميع الناس للتواصل مع الهواء الطلق وتراث المنطقة للسكان  حيث ن
األصليين والعمالي و مع بعضهم البعض. بفضل مزيجها الفريد من الجمال الطبيعي والتاريخ ال يساورني شك في أن متنزه 

أحد الوجهات الترفيهية الرئيسية في المنطقة. نود أيًضا أن نعبر عن   سوجونر تروث التابع لمتنزهات الوالية سيصبح بسرعة
تقديرنا لداعمي سينيك هدسون الذين جعلوا استحواذنا على العقار ممكنًا وأولئك الذين عملوا معنا إلنقاذ العقار من التطوير 

   ل العملية." منذ سنوات وأعضاء مجلس إدارة سينيك هدسون ألدوارهم المهمة في كل مرحلة من مراح 
  

ستثبّت متنزهات الوالية مسارات محدودة لوقوف السيارات والمشي لمسافات طويلة لتوفير وصول عام لالستجمام السلبي  
هذا الربيع. وحتى ذلك الحين، باستثناء مسار هدسون ريفر بريكيارد، فإن المتنزه غير مفتوح للجمهور. أجرت مؤسسة 

  ة للموارد البيئية والجيولوجية والثقافية للمكان.سينيك هدسون بالفعل دراسة شامل
  

وبموجب اتفاقية ستتعاون متنزهات الوالية و سينيك هدسون ولجنة متنزهات الواليات وستطلب آراء الجمهور حول كيفية 
تها خمس  تطوير متنزه سوجونر تروث التابع للوالية. عقدت مؤسسة سوجونر تروث والتي ستدير المتنزه بموجب اتفاقية مد

 سنوات، بالفعل اجتماعات عامة حول هذا الموضوع وسيعلن الشركاء عن المزيد من االجتماعات في المستقبل.  
  

"إن هذا الجهد البارز إلدخال مدينة كينغستون في نظام حدائق والية  قالت ميشيل هينشي عضو مجلس الشيوخ عن الوالية،
ألف دوالر من التمويل الحكومي لدعم هذا   200فخورة بحصولي على نيويورك يحمل معنى عميقًا في مجتمعنا. أنا 

المشروع الناجح، والذي سيجلب أول مكان من نوعه في مجال المساحات الخضراء إلى مجتمعنا مع إحياء ذكرى أكثر 



سينيك  سوجورنر تروث. أشكر الحاكمة هوكول ومتنزهات الوالية و -الشخصيات غزارة في مقاطعتنا وواليتنا وأمتنا 
هدسون على القيام بهذا االستثمار التاريخي في كينغستون حتى نتمكن بفخر من تحويل هذا االمتداد الغني بالتاريخ من  

  األرض إلى أول حديقة عامة في مدينتنا." 
  

واليوم هو  "تواصل الحاكمة هوكول إظهار معرفتها واهتمامها وطاقتها نيابة عن منطقتنا. قال عضو الجمعية كيفين كاهيل، 
إن تسمية هذ المتنزه باسم إحدى أهم الشخصيات في مجتمعنا وهي سوجونر ترو، أمر مناسب ومالئم.  أحدث مثال على ذلك.

ت حيث كانت تروث، والتي كانت تُعرف آنذاك كانت على بعد مئات األمتار فقط من الشاطئ إلى ساليتسبيرغ ووادي رونداو
باسم إيزابيل بومفورد، تشق طريقها عبر عدة أميال، كل يوم، عابرة الوادي على طوافة صغيرة، لتوفير المؤن لحانة يملكها 

ولكنها ويديرها من كانت عبدة لديهم. يصور التمثال الذي يقف في وسط بورت إوين هذه الفتاة المراهقة الشابة والمستغلة 
قوية وحازمة وبمثابة تذكير صارخ بأن مجتمعنا لم يكن مستثنى من أهوال العبودية.  في الواقع، لم يميز بعض السابقين لدينا  

حتى بين البالغين واألطفال في استغاللهم للبشر اآلخرين. لكن تسمية هذه الحديقة تقدر بكل عظمة سوجونر تروث واألثر 
ث تُظهر القوة في مواجهة الشدائد وتُلهم األمة. ليقف كل زائر يتوقف للحظة لالستمتاع بجمال الذي تركته على الحرية، حي

  مجتمعنا ويتذكر هذا المكان كمنزل لهذه الزعيمة الوطنية المهمة." 

  

المتنزه  "يمثل هذاقالت شانيكا بودين، المديرة التنفيذية للمشاركة الثقافية والحياة المستدامة في كنغستون الند ترست، 
والذي سمي على اسم بطلة ملهمة في منطقتنا، سوجونر تروث، شرف كبير وتفاني كبير للحياة وإرث بطولتها المذهلة. آمل  

أن تكون هذه األرض مالذًا للنشاط والتجديد يعمق تقديرنا لسحر الطبيعة والترابطات التي تعتبر حيوية لوجود جميع الكائنات  
  الحية." 

  
"متنزه سوجونر تروث التابع للوالية هو أحد ممتلكات نهر  ، المدير التنفيذي لوادي نهر هدسون غرينواي،قال سكوت كيلر

هدسون الشهيرة التي توفر مزايا ترفيهية بيئية فريدة مفتوحة لسكان نيويورك وزوارها. ستعمل التحسينات المستقبلية 
ة مسار نهر هدسون بريكيارد الذي اكتمل العام الماضي والذي  للمنتزهات على تعزيز الوصول العام الذي تم إنشاؤه بواسط

  يعد رابًطا مهًما في هدسون ريفر فالي غرينواي و مسار إمباير ستيت في كنغستون و مقاطعة ألستر." 

  
"بعد سنوات من اإلهمال، ستكون هذه المنشأة الحضرية الفريدة، ألول مرة، قال رئيس بلدية كينغستون ستيف نوبل، 

وحة لسكان كينغستون للوصول إلى مناظرها الخالبة ومساراتها الرائعة والواجهة البحرية الجميلة لنهر هدسون. نتطلع مفت
إلى العمل مع جميع شركائنا لجعل هذا المتنزه ذو مستوى عالمي يمكن الوصول إليه من قبل كل مقيم في كينغستون 

التزامها بالمنتزهات والمساحات المفتوحة وأيًضا لالعتراف بإرث والمجتمعات المحيطة بنا. أشكر الحاكمة هوكول على 
  سوجونر تورث هنا." 

  
في الصيف الماضي تمت إزالة صوامع األسمنت المهجورة التي كانت موجودة في في العقار واثنين من الهياكل السابقة  

  بما ،ألحداث المستقبلية. وأما الهياكل المتبقية لصناعة األسمنت لتحسين سالمة الموقع إضافةً إلى توسيع المناطق للبرامج وا
  منخفضة الهياكل من العديد إلى  إضافة  بالموقع الطوب صنع فترة إلى تاريخها يرجع التي  البغال وحظيرة المدخنة  ذلك في

 يف ودمجها تصميمها إعادة فيمكن بريكيارد، هدسون  نهر مسار من رؤيتها يمكن والتي األسمنت صناعة من االرتفاع
امتألت حفر المحاجر السابقة الموجودة في المكان بالمياه، وعلى الرغم من أنها ليست مناسبة للسباحة، إال   الطبيعية. المناظر

  أنها تدعم وجود مجموعات األسماك.
  

  1600السابع عشر الموقع جزء من الموطن التقليدي لقبيلة إسيبوس من لينيبي، الذين سكنوا منطقة كنغستون حتى القرن 
قبل أن يتم تهجيرهم من قبل المستعمرين األوروبيين. باإلضافة إلى سرد قصة إيسبو، سيسمح الموقع بتفسير التاريخ  

  الصناعي والجيولوجيا ومرونة بيئتنا الطبيعية والدور المهم لوادي هدسون في تطوير والية نيويورك واألمة.
  

منجم األسمنت السابق وأراضي منشأة المعالجة مخصصة للتطوير إلى موقع متعدد  قبل شرائه من قبل سينيك هدسون، كان
  وحدة وهو مشروع أثار اهتماًما عاًما كبيًرا.  1,682االستخدامات مكون من 

  



قامت سينيك هدسون بالشراء بدعم من المانحين من القطاع الخاص بما في ذلك المحسنين إريك وويندي شميدت وصندوق  
وصندوق كاثرين دبليو ديفيس لالستحواذ على أراضي نهر هدسون وكارولين ماركس بالكوود   PCLBومؤسسة وولبريدج 

  وويل نيكسون وإليانا ك. فان ميتيرن و سو ساي و ستيفن هول و روبرت لونغمان. 
  

فرديًا ومواقعًا تاريخية متنزًها  250يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 
.  2020مليون شخص في عام  78ومسارات ترفيهية وإطالق القوارب، والتي زارها عدد قياسي من األشخاص بلغ 

للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  
www.parks.ny.govأو تحميل التطبيق المجاني ،NY State Parks Explorer    أو االتصال على رقم الهاتف

  تويتر. . أيًضا، تواصل معنا عبر فيسبوك و انستغرام و518.474.0456
  

###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.parks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cac87c688f03940d717e608d9faf53e81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637816753757099172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=YPBIt%2BSeIJmIzVpeOWJ%2BnkX3bD69lhvOOiYVurxt98c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cac87c688f03940d717e608d9faf53e81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637816753757099172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=NWtxqm2YPATO3i69op4TUfpH36dGBjg10YJSxidKZtE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1BDF722ABF7B3026852587F7006DF4B400000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cac87c688f03940d717e608d9faf53e81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637816753757099172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=8tqU9friJTaTs39vKiZ52BVi7Iz9J9va5AITSehrzvM%3D&reserved=0

