
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 8/ 11 للنشر فوًرا: 

 
 

  2022الحاكمة هوكول تعلن عن استضافة روتشستر لمؤتمر قناة والية نيويورك 
  

  يجمع المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنتين دعاة من جميع أنحاء نيويورك لتبادل االستراتيجيات بشأن تعزيز مجتمعات القناة
  
  

، وهو حدث ينعقد كل عامين،  2022أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مدينة روتشستر ستستضيف مؤتمر قناة نيويورك  
يجمع بين عشاق القناة والممرات المائية الداخلية والمهنيين والعلماء للتعرف على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بقنوات 

 4أكتوبر/تشرين األول إلى    2يستضيف المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من    الغني.والية نيويورك أثناء االحتفال بتاريخها  
أكتوبر/تشرين األول في فندق ستراتاالن، جمعية القناة بوالية نيويورك برعاية هيئة الطاقة في نيويورك، ومؤسسة قناة والية  

دث مئات الحضور إلى منطقة وسط مدينة روتشستر،  نيويورك، وممر إيري كانالواي للتراث الوطني. ومن المتوقع أن يجذب الح
  مما يساعد على تحفيز االقتصاد المحلي.

  
، نجد في ذلك فرصة للمجتمعات الواقعة على جانب  2025"بينما نتطلع إلى الذكرى المئوية الثانية الفتتاح قناة إيري في عام  

ية نيويورك، وكذلك قياس القيمة التي يجلبها نظام القناة الخاص بنا القناة لالحتفال باألهمية التاريخية لهذه اللحظة بالنسبة لوال
"يربط مؤتمر القناة سكان نيويورك  قالت الحاكمة هوكول.  إلى مناطقهم االقتصادية المحلية والفخر الذي يجلبه لمجتمعاتهم،"  

  أنحاء الوالية."بالممرات المائية الخاصة بهم، ويجمع السكان ويلهمهم من دعاة وخبراء من جميع 
  

وهي مبادرة    - في مدينة روتشستر    ROC the Riverwayبرنامج  احتفاالا مجتمعياا لتكريم    2022سيتضمن مؤتمر القناة لعام  
استراتيجية موحدة. يشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة  تدمج أكثر من عشرين مشروعاا تحويلياا على طول نهر جينيسي في  

متنزه   إنجاز  من  األولى  المرحلة  ذلك  في  بما  المشاريع،  السياحي    West River Wallمن  المزار   North Starفي 
Commons واستكمال مسار المشي ،Genesee Riverway Trail  على طول النهر عبر وسط المدينة، وإعادة تصميم

ا في إحداث تجديدات كبيرة Genesee Crossroads Parkومتنزه  Charles Carroll Plazaمتنزه   . تأمل الخطة أيضا
في النصب التذكاري للحرب، ومركز مؤتمرات    Blue Cross Arenaللمرافق الرئيسية المطلة على النهر، بما في ذلك  

  ة.جوزيف أ. فلوريانو ريفرسايد في روتشستر؛ ومبنى مكتبة روندل التذكاري
  

"قليل من األشياء في تاريخ واليتنا لها نفس التأثير،  قال الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك جوستين إي دريسكول:  
والقصص المروية واألهمية مثل قناة إيري، ومؤتمر القناة الذي يُعقَد مرة كل سنتين هو مكان مهم ألصحاب المصلحة على  

يد أفضل السبل التي يمكننا من خاللها حماية مستقبلها. تعمل القناة وروافدها على تمكين اقتصادنا  طول ضفافها لاللتقاء معاا وتحد 
وإثراء المجتمعات المجاورة للقناة حتى يومنا هذا، ويسمح لنا هذا المنتدى باالستماع إلى بعض الخبراء البارزين في الوالية 

ا بالحياة للجيل القادم من سكان نيويورك." حول أفضل السبل لحماية واستخدام نظام القناة، بحيث   يظل نابضا
  

في مدينة روتشستر   2022: "يسعدني أن أرحب بمؤتمر قناة والية نيويورك  قال عضو مجلس شيوخ الوالية جيريمي كوني
كمدينة قناة،    ، باإلضافة إلى تراثنا الثقافي الغنيROC the Riverwayفي أكتوبر/تشرين األول القادم. مع استمرار مشاريع  

ا اقتصادنا المحلي. أنا ممتن لجمعية القناة في والية  فإن روتشستر هي المكان المثالي الستضافة هذا الحدث الذي سيدعم أيضا
 نيويورك وجميع الشركاء المتعاونين الذين جعلوا هذه الفرصة ممكنة لمنطقتنا."  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1Rfg8aPdA%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38whGyGdy6CLm0SlplbzmyIn2eLgJnhPwmr%2F9%2F7l0qE%3D&reserved=0


يري واحدة من أكثر معالم والية نيويورك قيمة. على امتدادها ألكثر  "تعد قناة إ  قال عضو الجمعية التشريعية هاري برونسون: 
، ما كان يستخدم في السابق لشحن البضائع أصبح اآلن محركاا سياحياا واقتصادياا. يسعدني أن أرى مؤتمر قناة    350من   ميالا

ا إلى روتشستر في الفترة من   تشرين األول. منطقتنا متحمسة لهذه أكتوبر/  4أكتوبر/تشرين األول إلى    2والية نيويورك قادما
الخاص بنا وتزويد العائالت بأنشطة ممتعة تسلط الضوء على الممرات   ROC the Riverwayالفرصة لعرض برنامج  

 المائية العديدة في روتشستر!"  
  

ميكس:   ديموند  التشريعية  الجمعية  مدينة  قال عضو  في  نيويورك  والية  قناة  بمؤتمر  أرحب  أن  سروري  دواعي  لمن  "إنه 
روتشستر، نيويورك، بجانب قناة إيري! يرتبط تاريخ روتشستر الغني مباشرة بهذا الممر المائي العظيم الذي جلب العديد من  

األوسط على ازدهار األعمال التجارية،    أسالفنا إلى هذه المنطقة بحثاا عن حياة أفضل ألطفالهم. ساعدت هذه البوابة إلى الغرب
واستمتاع العائالت باألماكن العامة، ويسعدني أن أرى واليتنا تواصل االستثمار في توسيع هذه الفرص لتشمل المزيد من أفراد 

ح  أعماالا تجارية جديدة، ويخلق مساكن أفضل، ويساعد مدينتنا على أن تصب  ROC the Riverwayالمجتمع. سيفتح برنامج  
أكثر إنصافاا من خالل توفير هذه الفرص هنا في وسط مدينة روتشستر. أنا ممتن الستثمارات الوالية وأتطلع إلى بناء مستقبل  

  أكثر إشراقاا لمدينة روتشستر!" 
  

الجسر    "منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، كانت قناة إيري بمثابةقال مدير مؤسسة قناة والية نيويورك، بريان يو ستراتون:  
المصلحة والزمالء  إلى جنب مع أصحاب  العمل جنباا  نيويورك  قناة والية  نيويورك. يسر مؤسسة  الناس والتجارة عبر  بين 
إلظهار كيف تدعم استثماراتنا المستمرة في نظام القناة االستجمام واألعمال التجارية المحلية في المجتمعات عبر شمال نيويورك. 

الذي ي المؤتمر  هذا  يكون مستقبلنا  يجمع  أن  القناة، مما يضمن  نظام  في  استثمروا  الذين  نيويورك  بين سكان  نعقد كل سنتين 
ا للجيل القادم مع تكريم تاريخنا المشترك والغني."   ديناميكياا ومالئما

  
تنا، مما يمّكننا  "إن مؤتمر القناة يجمع األصوات من جميع أنحاء والي   قال رئيس مؤتمر قناة والية نيويورك كال ويسوكوفسكي:

من التعلم من بعضنا البعض حول كيفية بناء أفضل مستقبل لقناة إيري والمجتمعات على طول ضفافها. يسعدنا إحضار مؤتمر  
واالحتفال    - والذي ساعدت القناة على نموه من موقع حدودي إلى مجتمع شاب مزدهر في أيامه األولى    - القناة إلى روتشستر  
  قامت به المدينة للحفاظ على قناة إيري وترويجها للزوار من جميع أنحاء والية نيويورك وخارجها."بالعمل الرائع الذي 

  
: "لقد كان مؤتمر قناة والية نيويورك العام الماضي غنياا  قال المدير التنفيذي لممر إيري كانالواي للتراث الوطني بوب رادليف

ا لالهتمام بشكل ال يصدق. نح  ن متحمسون لدعم اجتماع هذا العام في روتشستر ونقدر جهود جمعية القناة  بالمعلومات ومثيرا
  لتنظيم تجمع رفيع المستوى لقادة القناة."

  
: "نحن متحمسون للترحيب بمؤتمر جمعية القناة الذي ، دون جيفريزVisit Rochesterقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ

ميل ال بد من مشاهدتها‘ من قناة إيري. سيجلب    100رك وإلقاء الضوء على ’يعقد مرة كل سنتين في روتشستر بوالية نيويو
، وهي خطة المدينة إلعادة تصور ROC the Riverwayهذا الحدث الطويل األمد في والية نيويورك االنتباه المستمر إلى  

  تمع المحلي."وهي جزء مهم من تحول وسط مدينة روتشستر وجذب زوارنا والمج -الواجهة النهرية الشهيرة 
  

"روتشستر مدينة نابضة بالحياة ذات مجتمع قوي وتاريخ عميق، ويشرفني أنها ستكون مكاناا  قال عمدة روتشستر، مالك إيفانز:  
. تقدم مدينة روتشستر الخلفية المثالية لهدف المؤتمر المتمثل في تحويل الشبكة التاريخية للممرات  2022لمؤتمر القناة لعام  

وجهة ترفيهية لسكان نيويورك والسياح على حد سواء. ال يمكن إنكار أن القنوات والممرات المائية الداخلية متشابكة    المائية إلى
بشكل ال ينفصم مع األلياف االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمعات المحيطة بها، وأنا فخور بأن نيويورك تستثمر في  

  مستقبل نظام القنوات في الوالية."
  

تشمل األحداث االفتتاحية للمؤتمر التجديف والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات على طول نهر جينيسي، وإلقاء نظرة  
العروض  المائي. ستكون  الممر  القوارب على  الشهيرة، ورحالت  قناطرها  مدينة روتشستر إلعادة تصور  أولى على خطة 

جنب مع خيار للحضور للمشاركة في ورش العمل والنزهات على طول قناة  التقديمية والمعارض الخاصة بالقناة، جنباا إلى  
زيارة:  يرجى  والتسجيل،  المؤتمر  برامج  حول  المعلومات  من  لمزيد  أيام.  ثالثة  يستمر  الذي  الحدث  من  ا  جزءا  إيري، 

.orghttps://www.nyscanalconference/ .  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyscanalconference.org%2F__%3B!!MQuuhw!xoc90VjHOYroIw62hz2BJoY4BRHHOJ5EAlilGx26A8aFGF6D8BfCMNCgP2tSp4SxSmFvf7eQ3zBK8XR-b1SLOMIEhg%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vvsfi3%2BtggaEfNjKXK5KQ%2BM0LyqucDqr9DFdpobEnCg%3D&reserved=0


###  
  
  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5b66b283bcbc441f941e08da7bb4fd21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958314515978750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KMEOKti7Lleti%2FLRcqxI3Ptznw2lH5EA3affW1WPvaE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

