
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 13/12 للنشر فوًرا:

 
 

  للوالية  التابع التاريخي أوالنا موقع في دوالر مليون  25 بقيمة تحسينات عن تعلن هوكول الحاكمة
   

  الزوار تجربة لتحسين والخاص العام القطاعين بين للشراكة جديد توجيه مركز
   

  الموقع على عامة وتحسينات الشمسية والطاقة الجديدة الطريق تحديد صيانة ومنشأة الرئيس، الرسم مشروع يتضمن
  

  هنااستعرض أعمال التجديد   
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن موقع أوالنا التاريخي التابع إلى الوالية سيخضع لمشاريع كبرى لتحسين الموقع ورأس  
بيعية وهو منشأة دخول وتوجيه المال على مدار العامين المقبلين بما في ذلك بناء مركز فريدريك تشرش للفنون والمناظر الط

جديدة في الموقع التاريخي في هدسون في مقاطعة كولومبيا. سيكون مركز فريدريك تشرش الذي تم تصميمه بشكل مستدام 
مليون دوالر  25والكهربائي بالكامل بوابة لجميع زوار موقع أوالنا التاريخي التابع للوالية وهو المشروع البارز الستثمار 

  ع.في الموق
   

تصميم المنزل واالستوديو والمناظر الطبيعية للفنان  -"ستبني المشاريع الجديدة على إرث أوالنا  قالت الحاكمة هوكول،
"سيضيف مركز فريدريك تشيرش إلى هذه اللوحة ويساعد بالترحيب بالمستفيدين في أحد أجمل   فريدريك تشيرش وعائلته".

  األماكن في والية نيويورك." 
   

مليون دوالر سوف ترحب أوالنا مرة أخرى بالزوار من داخل   25هذه التحسينات البالغة  "مع قال نائب الحاكمة ديلجادو،
"شكًرا اللتزام الجميع بهذه الشراكة وندعو الجميع للحضور   وخارج واليتنا لالستمتاع بالمناظر الخالبة والبرامج التعليمية".

  الكتشاف أوالنا".
   

ر التذاكر والتوجيه ومقهى ودورات مياه وغرفة متعددة األغراض مجاورة سيشتمل المبنى على ردهة دخول فسيحة إلصدا
لتراسات ومسارات خارجية متصلة بشبكة طرق النقل التاريخية في أوالنا مما يجعل كل مساحة المناظر الطبيعية التاريخية 

ي وطني وموقع تاريخي في والية فدانًا جزًءا ال يتجزأ من التفسير العام. كنقطة دخول رئيسية لمعلم تاريخ 250البالغة 
زائر سنويًا سيوفر مركز فريدريك تشرش عرًضا مرئيًا للغاية ومتاًحا للجمهور للتصميم  200,000نيويورك يجذب أكثر من 

  المستدام والبناء المحايد للكربون. 
   
درسة نهر هدسون فريدريك  كانت أوالنا عبارة عن منزل واستوديو ومنظر طبيعي مصمم في القرن التاسع عشر لفنان م 

إدوين تشيرش في هدسون.هذه المشاريع الكبرى هي نتيجة خطة تصميم المناظر الطبيعية اإلستراتيجية الحائزة على جوائز  
بين متنزهات والية نيويورك وشراكة أوالنا ومجموعة لوس أنجلوس وشركة نيلسون  2015والتي تم تطويرها في عام 
للتحليل والتخطيط من الجمعية  2017ظر الطبيعية.حصلت الخطة على جائزة الشرف الوطنية لعام وبيرد وولتز لتصميم المنا

  األمريكية لمهندسي المناظر الطبيعية.
   

زائر سنويًا في أوالنا من خالل موقع   200,000"سيتم الترحيب بأكثر من  قال إريك كولسيد مفوض حدائق والية نيويورك،
بل االستمتاع باألراضي حيث يمكنهم المشي والتنزه والرسم والتصوير والحلم مثلما فعلت عائلة  توجيه جديد مذهل وواسع ق
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تشيرش منذ قرون. نحن ممتنون لعالقتنا بشراكة أوالنا والوكاالت الحكومية المتعاونة ومنحة برنامج المرافق الحكومية 
  يدي باريت لدعم موقع والية أوالنا التاريخي." مليون دوالر والتي حصل عليها عضو الجمعية د 1والبلدية البالغة 

   
"قبل ستة وخمسين عاًما انضم المواطنون العاديون   قال د. شون سوير وواشبورن وسوزان أوبيرواجر رئيس شراكة أوالنا،

الخاص نموذًجا  ووالية نيويورك معًا إلنقاذ أوالنا من الدمار.في العقود التالية أصبحت شراكة أوالنا بين القطاعين العام و
وطنيًا يحتذى به في إدارة األماكن العامة. اليوم، تسعد شراكة أوالنا باالحتفاء بالفصل الرائع التالي في قصة أوالنا وهو 

الفصل الذي انضمت فيه والية نيويورك إلى التزام مجلس إدارتنا وداعمينا لتحقيق كامل رؤية فريدريك تشيرش بشكل واضح  
  لألجيال الجديدة".

   
 مرافق أحدث وبناء دوالر(؛ مليون 1.5) التاريخي للمنزل  كاملة خارجية لوحة  المقبل: العام  في اإلضافية المشاريع تشمل 

  اإلعاقة ذوي األمريكيين قانون مع متوافقة جديدة سيارات ومواقف  والمجرى السد تأهيل وإعادة دوالر(؛ ماليين 6) الصيانة
(ADA Act, Disabilities with Americans) دوالر(. مليون 2) المحلية النباتات وأنواع المظلمة السماء وإضاءة  
   

"من خالل برنامج تسويق نيويورك قال روس دي ليفي نائب رئيسة وكالة تطوير إمباير ستيت والمدير التنفيذي للسياحة، 
(Market New York( تدعم مبادرة أنا أحب نيويورك )I LOVE NYم ) شروعات السياحة اإلقليمية المهمة مثل

التحسينات في أوالنا. يساعد معلم المسار عبر التاريخ الفريد هذا في سرد قصة هدسون فالي ويضيف بشكل مذهل إلى كل ما  
ئية. يمكن رؤيته والقيام به في المنطقة من المنازل التاريخية إلى حدائق المنحوتات إلى عروض األطعمة والمشروبات االستثنا
ستعمل تحديثات أوالنا على تغيير تجربة الزوار في هذه الوجهة التي ال غنى عنها والتي ترحب بالضيوف من كافة أنحاء 

  العالم." 
   

"تتطلع هيئة أحاث الطاقة في والية  قالت دورين هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث الطاقة في والية نيويورك، 
( إلى  New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDAنيويورك )

متابعة التقدم المحرز في التحسينات في موقع أوالنا التاريخي التابع للوالية والذي سيكون بمثابة نموذج لتصميم نظيف ومرن  
المركبات الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون مع دمج ميزات كفاءة الطاقة والكهرباء والطاقة الشمسية المتجددة النظيفة وشحن 

بشكل عام.  سيعمل هذا المشروع على تعزيز ما هو بالفعل جوهرة في مجتمع هدسون مع توفير الفوائد الصحية لموقع أكثر  
الحتباس  اخضراًرا من وجهة نظر الزوار إضافة إلى الصيانة خلف الكواليس لدعم هدف قانون المناخ لتقليل انبعاثات غازات ا

 ." 2050% بحلول  85الحراري بنسبة 
  

"موقع أوالنا التاريخي التابع للوالية هو أعجوبة معمارية وثقافية وفنية.  قال السناتور عن والية نيويورك دافني جوردان،
حلية. في كل  يكاد يكون من المستحيل المبالغة في تقدير مدى سعادتنا بجعل على هذا الكنز الوطني في متناول مجتمعاتنا الم

مرة أزور فيها أوالنا تكون مصدر إلهام بعد أن تعلمت شيئًا جديًدا وبتقدير أعمق للعبقرية والموهبة والرؤية التي ال تضاهى  
لدى فريدريك تشيرش. أوالنا هي واحدة من المحاور الثقافية األمريكية الحقيقية ويسعدني أن أرى مشروع تحسين رأس المال  

الر يمضي قدًما وخاصة بناء مركز فريدريك تشيرش. الشكر إلى الحاكمة هوكول ومفوض حدائق الوالية مليون دو 25بقيمة 
كولسيد لتعزيز هذه المبادرة ولجعل المواقع والحدائق التاريخية في واليتنا دائًما أولوية عامة. ال أطيق االنتظار للعودة وتجربة 

الجديدة إلى أوالنا والتي تعد كنًزا حقيقيًا في هدسون فالي ومنطقة العاصمة  المشروع المكتمل والعديد من اإلضافات الرائعة 
  والوالية بأكملها." 

   
"أوالنا هي جوهرة التاج في هدسون فالي وهي قبلة ألولئك الذين يستمتعون بالفن األمريكي  قال عضو الجمعية ديدي باريت، 

ناطق الرؤية الخالبة. سيقدم مركز زوار فريدريك تشيرش الجديد والهندسة المعمارية الرائعة والمشي لمسافات طويلة وم
للزوار الرجل الذي يقف وراء هذا المعلم وهو رسام من القرن التاسع عشر ومهندس معماري ومزارع وناشط اجتماعي ال 

نحة تشريعية يزال إرثه في الوقت المناسب حتى القرن الحادي والعشرين. كان من دواعي سروري مؤخًرا أن أحصل على م
مليون دوالر للمساعدة في دعم إنشاء مركز الزوار الجديد هذا والذي ال يحتوي على انبعاثات كربونية وأشكر   1بقيمة 

  الحاكمة كاثي هوكول على تقديرها الثابت ألوالنا وتقديرها لتأثيرها االقتصادي على منطقتنا والوالية".
  

"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على االعتراف بموقع والية أوالنا التاريخي باعتباره األعجوبة   قال العمدة كمال جونسون،
المعمارية والثقافية. سيكون مركز فريدريك تشيرش للزوار الجديد والمحايد للكربون بمثابة مقدمة مثالية للمنطقة للزوار  



سون فالي. إنني أتطلع إلى االستمتاع بالموقع الذي تم تجديده وتذكير السكان المحليين لماذا يحبون االنتماء إلى موطنهم هد
  وكل ما تقدمه أوالنا عند اكتمال المشروع." 

  
 ومنح تبرعات شكل على دوالر ماليين 10 من يقرب ما (TOP Partnership, Olana The) أوالنا شراكة جمعت
  ومنحة نيويورك في اإلقليمية السياحة لتسويق ستيت إمباير تطوير وكالة من دوالر مليون 1.4 بمبلغ منحة ذلك في بما خاصة
 والية في للكربون المحايدة للمجتمعات االقتصادية التنمية منحة (NYSERDA) برنامج من كدعم دوالر مليون 1.8 بمبلغ

  نيويورك.
   

ثير بيئي منخفض واستهالك أقل للطاقة  يتميز مركز تصميم فريدريك تشيرش سنتر الجديد بنهج كامل ألنظمة البناء لتحقيق تأ 
مع الحد األدنى من الصيانة. سيؤدي أيًضا إلى توسيع سعة الزوار إلى أوالنا من خالل العمل كقاعدة للبرمجة التفسيرية على  

ن . سيكو2024وتاريخ االفتتاح ربيع  2023مستوى الموقع واالستخدام الترفيهي.  من المقرر أن تبدأ اإلنشاءات في ربيع 
  هناك مكون شمسي لم يتم تصميمه بعد. 

   
والستكمال عمليات مركز فريدريك تشيرش والمنشأة بدأ التصميم بالفعل في توسيع وتحديث مبنى الصيانة الحالي في أوالنا.  

ات  سيكون للمبنى وظائف جديدة مثل المعدات الكهربائية ومحطات شحن المركبات ومرافق الموظفين المحسنة. ستشمل تحسين
الموقع توزيعًا أفضل في منطقة الصيانة وحولها مع أحكام لتحسين مرافق تخزين المواد والمعدات. والهدف هو اكتمال هذه  

  .2024المرحلة في أواخر عام 
   

بما في ذلك النوافذ واألبواب والشرفات واألفاريز  2023يتضمن المشروع أيًضا إعادة طالء أوالنا من الخارج في عام 
  رفة. وسيجري أيًضا ترميم األعمال الخشبية المحدود وتخفيف األسبستوس لتزجيج النوافذ جزًءا من المشروع.المزخ

   
إضافة إلى ذلك هناك تحسينات جارية على مجمع المزرعة التاريخية ونقل منطقة وقوف السيارات المؤقتة في مجمع المزرعة  

( بالقرب من ADAحتها فدانًا واحًدا وتحسين اإلضاءة وإنشاء موقف سيارات )الستعادة حديقة المطبخ التاريخية التي تبلغ مسا
  كوزي كوتج وإصالح السد والمجرى في البحيرة.

   
من المتنزهات والمواقع  250يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 

التاريخية ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض إطالق الزوارق وغيرها من المرافق التي يزورها أكثر من  
لومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، ُزر للحصول على المزيد من المع مليون شخص سنويًا. 78

www.parks.ny.govنيويورك والية متنزهات مستكشفلمحمول المجاني، أو قم بتنزيل تطبيق الهاتف ا  ( State NY
Explorer Parks)   تويترو إنستغرامو ، فيسبوك . أيًضا، يمكنكم التواصل عبر518.474.0456 بالرقمأو اتصل .  
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