
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 12/ 30 للنشر فوًرا: 

 
 

  دوالر مليون 26 بقيمة الحكومية ريفربانك فاريل ديني  حديقة ترميم عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  مدينة في زيارة  األكثر الحديقة في المالبس تبديل وغرف الفنون، ومركز  والميدان، المضمار سباقات  على مقررة  تحسينات
  نيويورك

  
  

مليون دوالر في حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية في هارلم.    26أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استثمار بقيمة 
عاًما، والتحديثات في مالعب سباقات المضمار  30يشمل االستثمار تجديد مرافق غرف تبديل المالبس التي يبلغ عمرها 

  ة.والميدان الخارجية ومركز الفنون التمثيلي
  

"يستحق مجتمع هارلم الوصول إلى المساحات الخضراء، والمرافق الرياضية من الدرجة األولى، والفرص الترفيهية، واليوم 
"من   قالت الحاكمة هوكول. نقدم ذلك حصًرا حديقة الوالية األكثر زيارة في المدينة، حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية،"

مليون دوالر، سنعمل على تحسين وتحديث أحد أكثر األماكن تميًزا في نظام حدائق الوالية  26خالل هذا االستثمار البالغ 
   والبدء في العمل الذي تشتد الحاجة إليه الستعادة الحديقة كمركز للرياضة والترفيه والتعليم البيئي."

  
 التحسينات  مشاريع ستشمل  عام. كل الزوار ماليين قبل من  المكثف واالستخدام للعمر نظًرا شامل تجديد  إلى الحديقة تحتاج

  الحديقة: في  الرئيسية
  

  المائية. واأللعاب  القوى ألعاب مراكز من  كل في  عاًما 30 عمرها يبلغ التي المالبس تبديل غرف مرافق ترميم  •
 يناير/كانون من بدًءا القوى أللعاب المالبس تبديل  غرف بترميم  دوالر مليون 19  تكلفته تبلغ الذي  المشروع سيبدأ
  عام  ربيع في  المائية األلعاب مركز  في المالبس تبديل غرف  ترميم وسيبدأ  ؛2023 ربيع  في  ويكتمل ،2023 الثاني

  .2024 عام ربيع  في ويكتمل 2023
  في يبدأ أن المقرر  من دوالر ماليين  5 بقيمة مشروع  - العشب حقل واستبدال الخارجي المسار تسطيح إعادة •

  .2023 يونيو/حزيران بحلول ويكتمل 2023 فبراير/شباط 
 الذي  المشروع سيبدأ  العام. مدار على الحديقة في  التمثيلية الفنون لمركز والتكييف ويةوالته للتدفئة جديد  نظام تركيب  •

  .2023 يونيو/حزيران بحلول ويكتمل 2023  فبراير/شباك في دوالر 500,000 تكلفته تبلغ

  
 المسار إلضاءة دوالر مليون 1.5 بقيمة  جديد  إضاءة برج بتركيب الوالية حدائق مكتب  قام  العام، هذا من  سابق وقت في

ة لتشمل المجتمع حديقة  ترميم  تم ذلك، إلى باإلضافة المسائية. والمناسبات لألنشطة الطلق الهواء في والميدان  حدائق أَسرَّ
  الصحي الصرف وتحسين (،ADA) اإلعقاة ذوي األمريكيين قانون وفق الوصول إمكانية  وتحسينات وموسعة، جديدة مرتفعة 

  المياه.  وإمدادات
  

: "تعتبر حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية حيوية لنوعية الحياة في حي  قال مفوض حدائق والية نيويورك إريك كوليسيد
بفضل الدعم المقدم من الحاكمة هوكول، ستساعد هذه التجديدات في تنشيط المرافق العامة والترفيهية المهمة   ويست هارلم. 

  ن االستمتاع بشكل أفضل بكل ما تقدمه." حتى يتمكن العديد من زوار الحديقة م
  



: "نرحب باألخبار الرائعة لالستثمار الذي خصصته الحاكمة هوكول لتنشيط قال عضو مجلس شيوخ الوالية روبرت جاكسون
حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية، وهي أحد أروع حدائق الواجهة البحرية في مانهاتن التي أفخر بتمثيلها في مجلس  

لمساحات المفتوحة في نوعية الحياة في  شيوخ الوالية. بهذا القرار، تكرم الوالية الدور الحاسم الذي تلعبه حدائق الوالية وا
أحياء مثل حي ويست هارلم. أتطلع إلى رؤية ناخبّي يستفيدون من التجديدات التي ستزيد من فائدة وتجميل هذه الحديقة 

  الحكومية التي يليق بها اسمها."
  

لها للمجتمعات في جميع أنحاء   "تقدم حدائق الوالية لدينا فوائد ال حصر قال عضو مجلس شيوخ الوالية خوسيه سيرانو:
والية نيويورك. وخالل الوباء، أصبحت حدائقنا مالذًا لنا، حيث وفرت مكانًا آمنًا لممارسة الرياضة والترفيه واالستمتاع.  

سيضمن االستثمار والتحسينات المطلوبة في حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية قدرتنا على ربط المزيد من األشخاص  
نا المحببة. أتقدم بجزيل الشكر إلى الحاكمة كاثي هوكول ومكتب حدائق والية نيويورك على جعل هذه التجديدات المهمة بحدائق

  ممكنة." 
  

"لثالثة عقود مضت ظلت حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية منارة للعافية والفنون والتآزر  قال عضو الجمعية آل تايلور:
ن هايتس، ويسعدني أن تحصل على التمويل الذي تحتاجه لمواصلة تقديم المساحات الخضراء المجتمعي في هارلم وواشنط

العالمية والمرافق والموارد التعليمية للجمهور. شكًرا لك، الحاكمة هوكول، على تكريمك لسلفي الذي يحمل نفس االسم وعلى 
ل هذه التحديثات واالستثمارات، ستظل حديقة ديني  االستثمار في حديقة الوالية األكثر زيارة في مدينة نيويورك. من خال

  فاريل ريفربانك الحكومية مركًزا ترفيهيًا وثقافيًا في مجتمعنا لسنوات عديدة قادمة."
  

"سواء كان ذلك لأللعاب أو التجمعات أو النزهات أو المناظر الخالبة، تظل حديقة ديني   قال عضو الجمعية داني أودونيل:
ولسبب وجيه! لكن الشهرة تعني   -الحكومية واحدة من أكثر الحدائق شعبية للعديد من سكان نيويورك فاريل ريفربانك  

االستخدام المكثف للعديد من مرافق الحديقة، ومن الواضح أن الوقت قد حان لبعض التجديدات والترقيات. أنا سعيد بهذا 
ة هوكول والمفوض كولسيد على شراكتهما في رفع وتحسين  وأشكر الحاكم -الذي سيساعد الماليين من السكان   - االستثمار 

  متنزهات الوالية العزيزة لدينا لضمان بقاء األماكن العامة في متناول الجميع."
  

"يسعدني أن تتلقى حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية مثل هذا االستثمار   قال رئيس منطقة مانهاتن مارك ليفين:
التحويلي، والذي تعكس قيمته على ماليين الزوار الذين يأتون سنويًا لحضور األحداث الرياضية والعروض الفنية واالسترخاء  

يتجزأ من المجتمعات السليمة. ستساعد هذه    على الواجهة البحرية. تعد المساحات المفتوحة والحدائق مثل ريفربانك جزًءا ال
  التحسينات التي تشتد الحاجة إليها في الحفاظ على ربط حي ويست هارلم والمجتمع األعلى للمدينة بمساحة خضراء حيوية."

  
ويست   "تُعدُّ حديقة ديني فاريل ريفربانك الحكومية عنصًرا أساسيًا في مجتمع قال عضو مجلس مدينة نيويورك شون أبرو:

هارلم وتحظي بمحبة كبيرة من سكان نيويورك في جميع أنحاء المدينة لمناظرها الرائعة على الواجهة البحرية ومشهدها 
الطبيعي الخالب. سيقطع هذا االستثمار السخي من الحاكم هوكول شوًطا طوياًل في ضمان استمرار هذه الحديقة المحببة في  

  لذي تشتد الحاجة إليه للعائالت المحلية."توفير الشعور باالنتماء والترفيه ا
  

  الحديقة تستقبل  عاًما. 30 من يقرب  لما هارلم ويست في وثقافي ترفيهي  مركز  هي الحكومية ريفربانك فاريل  ديني حديقة
  مورد  بمثابة  وهي نيويورك.  والية في زيارة الوالية حدائق أكثر  بين من يجعلها مما عام، كل شخص ماليين ثالثة  من أكثر

 المواسم في ترفيهيًا  مورًدا الحكومية ريفربانك فاريل ديني حديقة توفر  هدسون. نهر عن  معزولة كانت  لمنطقة  مجتمعي 
  هارلم.  ويست مجتمع  أركان من  ركن وهي تقليديًا، الخدمات  نقص من  يعاني  لمجتمع األربعة

  
من الحدائق الفردية والمواقع  250يشرف مكتب والية نيويورك للحدائق واالستجمام والمحافظة التاريخية على أكثر من 

مليون شخص في   78.4بلغ التاريخية والمسارات الترفيهية ومراكز إطالق القوارب التي سجلت رقًما قياسيًا في عدد الزوار 
أو تفضل بزيارة   518-474-0456. لمزيد من المعلومات حول أي من هذه المناطق الترفيهية، اتصل بالرقم 2021عام 

parks.ny.gov  تويتر  ، أو تابعنا علىفيسبوك، أو تواصل معنا على.  
  

###  
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