للنشر فو ًرا25/5/2022 :

الحاكمة كاثي هوكول

الحاكم هوشول تعلن عن اكتمال تجديد بقيمة  3.2مليون دوالر لمنصة إطالق قوارب كوكسكي التابعة للوالية ومتنزه على
ضفة النهر في الوقت المناسب لعطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى
تم تجديد متنزه الواجهة المائية إلكمال التجديد المستمر لقرية غرين كاونتي
تعزز منطقة الترفيه المخصصة حدي ًثا هدسون إيغلز المدخل الموجود فوق المياه والتجارب
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مشروع بقيمة  3.2مليون دوالر لتنشيط منصة كوكساكي التابعة للوالية إلطالق
القوارب ومنتزه ريفرسايد على هدسون ريفر في مقاطعة غرين .هذه المنصة التي ستكون مفتوحة في نهاية أسبوع يوم
الذكرى ستكون أول منصة إطالق قوارب تابعة للوالية يتم تجديدها في منطقة هادسون إيغلز الترفيهية ،وهي مبادرة لتحسين
الوصول العام والمرونة على االمتداد البري لنهر هادسون بين ألباني وكينغستون وتعزيز الروابط مع مجتمعات الواجهة
البحرية في المنطقة.
قالت الحاكمة هوكول" ،في الوقت المناسب تما ًما لعطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى يوفر كل من منصة كوكساكي إلطالق
القوارب ومتنزه ريفرسايد فرصة مثالية لسكان نيويورك لبدء موسم الصيف في الهواء الطلق الرائع .تعد المتنزهات
أمرا حيويًا لعيش تجربة نيويورك وستواصل إدارتي االستثمار في العديد من
والمسارات ومنصات إطالق القوارب في واليتنا ً
نقاط الجذب الرائعة التي تشكل نظام المتنزهات لدينا".
وستتضمن التحسينات على الموقع ما يلي:
•
•
•
•

•

جناح جديد في الهواء الطلق الستضافة أسواق المزارعين األسبوعية وغيرها من الفعاليات الخاصة.
أشجار جديدة ومناظر طبيعية وأماكن جلوس في جميع أنحاء الموقع.
تحسين وصالت الدراجات والمشاة بين الواجهة البحرية ووسط المدينة ،إضافة إلى األرصفة الجديدة
لتحسين انتشار مواقع المشاة في جميع األنحاء.
الفتات جديدة للترحيب وإيجاد الطريق والتوجيه ،بما في ذلك الفتات تحديد الموقع المواجهة للمياه لراكبي
القوارب إضافةً إلى الفت ات تفسيرية وعناصر الموقع األخرى لتسليط الضوء على التاريخ المحلي
واالستعادة البيئية في هدسون ريفر.
تجديدات مالعب كرة السلة.

تتضمن تحسينات منصة إطالق القوارب الحالية بممرات وأرصفة عائمة جديدة لتسهيل عملية اإلطالق؛ إطالق قوارب الكاياك
الجديدة المتوافقة مع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ()Americans with Disabilities, ADA؛ ومساحة إضافية
لعمليات ربط القوارب العابرة.
وتشمل التحسينات البيئية محطة جديدة لغسيل القوارب للحد من انتشار األنواع المائية الغازية ،وحديقة مطرية للتحكم في مياه
األمطار ،ومحطات شحن المركبات الكهربائية ،وتركيبات إضاءة .LED

تركز منطقة هادسون إيغلز الترفيهية منطقة ترفيه جديدة تابعة للوالية على المداخل المائية والتجارب المائية .في إطار هذه
المبادرة ،ستتلقى أربع مرافق إطالق قوارب إضافية في الوالية وهي  -متنزه شكوديك آيالند التابع للوالية و موقع كريلو
التاريخي التابع للوالية ومنصة أثينز إلطالق القوارب التابعة للوالية و منصة هادسون إلطالق القوارب التابعة للوالية -
تحديثات وتوسيع نطاق الوصول الستخدام القوارب وصيد األسماك ومراقبة الحياة البرية.
ستتم أيضًا إضافة وسائل الراحة في المنتزهات الصغيرة مثل مناطق التنزه وشرفات المراقبة ومقاعد فسيحة والفتات حول
المرافق المحلية القريبة .سيتم ربط المواقع بعالمات تجارية مشتركة ومواد تعليمية وموقع إلكتروني .المزيد من التحسينات
سيمولها قانون السندات البيئية بقيمة  4.2مليار دوالر المياه النظيفة والهواء النظيف والوظائف الخضراء ،إذا تمت الموافقة
عليه من قبل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني .2022
قال إريك كولسيد مفوض حدائق الوالية" ،إن منصة إطالق قارب كوكساكي الجديدة والمحسنة هي مخطط ممتاز لتحسين
ربط المجتمعات مع هدسون ريفر .ستبني منطقة هدسون إيغلز الترفيهية على هذا اإلنجاز أعلى وأسفل هدسون ريفر .أحيي
الحاكمة هوكول على النهوض بهذا العمل المهم لتحسين المتنزهات والمساحات المفتوحة وحماية بيئتنا".
قالت السناتور عن الوالية ميشيل هينشي" ،مقاطعة غرين هي واحدة من أجمل المناطق في شمال والية نيويورك وسيستمر
مؤخرا في االرتقاء بمنطقتنا كمركز للترفيه في
كل من منصة إلطالق قوارب كوكساكي ومتنزه ريفرسايد الذي تم تجديده
ً
الهواء الطلق والحفاظ على البيئة مع روابط اقتصادية قوية لمجتمع األعمال المحلي لدينا .سأعمل دائ ًما للتأكد من حصول
مقاطعة غرين على مستوى االستثمار الذي تستحقه وأشكر الحاكمة هوكول على دفع هذا التجديد إلى األمام لتقديم مساحة
خضراء رائعة متعددة الوظائف ليستمتع بها مجتمعنا لسنوات قادمة".
قال عضو الجمعية كريس تاغ" ،يُعد استكمال منصة إطالق قوارب كوكساكي وتجديدات ريفرسايد بارك نبأ عظي ًما للسكان
المحليين .أنا متحمس بشكل خاص للجناح الجديد الذي سيستضيف سوقًا للمزارعين يعرض أفضل ما يقدمه مزارعونا
المحليون والحرفيون وأصحاب األعمال الصغيرة .أود أن أشكر كل من ساعد في جعل هذا التجديد حقيقة واقعة على عملهم
الشاق لتجهيزه ليعمل في الوقت المناسب لعطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى".
قال مارك إيفانز عمدة قرية كوكساكي" ،سيكون للتحديثات على هذا المتنزه تأثير على أجيال من سكان كوكساكي والمناطق
المحيطة .نشكر الحاكمة هوكول ومتنزهات الوالية على مشاركة الرؤية التي كانت لدينا ألفضل واجهة بحرية في أعالي
هدسون ريفر".
"شكرا للحاكمة هوكول والمفوض كولسيد .تمثل
قال جون ليبسكومب قبطان قارب دورية حرس النهر ونائب الرئيس للدفاع،
ً
منطقة هدسون إيغلز الترفيهية مبادرة غير عادية تذكرنا بالرؤية الكبرى منذ أكثر من قرن والتي أدت إلى إنشاء حديقة
باليساديس بين الواليات في أقصى الجنوب .تعد منطقة هدسون إيغلز الترفيهية هدية رائعة للنهر الذي نحبه وللمجتمعات على
طول شواطئه .ستساعد هذه الحديقة في حصول هدسون ريفر على التقدير والحماية والتمويل واستعادة الموائل التي يحتاجها
ويستحقها".
قال بيت لوبيز المدير التنفيذي للسياسات والدفاع والعلوم في منطقة هدسون الطبيعية" ،تمثل إعادة تنشيط منصة إطالق
مزيجا ديناميكيًا
قوارب كوكساكي التابعة للوالية ومنتزه ريفرسايد من خالل تطوير مبادرة منطقة هدسون إيغلز الترفيهية
ً
ومقن ًعا اإلشراف البيئي واالستثمار االقتصادي وتحسين جودة فرص الحياة لسكان كوكساكي وهدسون فالي األوسع .تستحق
الحاكمة هوكول وإدارتها الثناء على قيادتهم في تعزيز الوصول المتزايد إلى الواجهة البحرية للسكان المحليين وتقوية
المجتمعات المحلية وتوفير فرص جديدة للزوار لتجربة عظمة هدسون وكل ما تقدمه المنطقة .وحتى مع احتفالنا بهذا اإلنجاز
فإننا جميعًا ملتزمون ببذل المزيد .يعتمد إجراء تحسينات في المتنزهات األخرى التي تعد جز ًءا من هذه المبادرة ذات الرؤية
الثاقبة على إقرار قانون المياه النظيفة والهواء النظيف وقانون السندات البيئية للوظائف الخضراء".
يعتمد مشروع منصة كوكساكي إلطالق القوارب على جهود الحاكمة هوكول لتوسيع وتعزيز االستجمام في الهواء الطلق في
كافة أنحاء والية نيويورك .زادت ميزانية السنة المالية  2023التي تم إصدارها حديثًا تمويل رأس المال لمتنزهات الوالية

بمقدار  140مليون دوالر ليصبح المجموع  250مليون دوالر .سيساعد هذا المستوى الكبير من التمويل في التحول المستمر
للمتنزهات الرئيسية في نيويورك ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء منظومة الحدائق.
يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من  250من المتنزهات والمواقع
التاريخية ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض الزوارق وغيرها من المرافق التي يزورها أكثر من 78
مليون شخص سنويًا.
للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية ،تفضل بزيارة  ،www.parks.ny.govأو قم بتنزيل
تطبيق الهاتف المحمول المجاني  NY State Parks Explorerأو اتصل بالرقم  .518.474.0456أيضًا ،يمكنكم
التواصل عبر فيسبوك ،وإنستغرام وتويتر.
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