
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو  5/14/2021 للنشر الفوري:

 

 

ة مشاري    ع تحويلية لشالالت نياجارا كجزء من جائزة مبادرة  ن دوالر  10بقيمة  DRIالحاكم كومو يعلن عن عشر   ماليي 

  

ة مشاري    ع عىل إعادة تطوير المساحات التجارية من خالل التطوير متعدد االستخدامات وإجراء   ستعمل عشر
  تحسينات عىل مناظر الشوارع

  

ي إلثراء المجتمع   10بقيمة  DRIاستثمار مبادرة  اتيج  ي شالالت نياجرا هو جزء من هدف استر
ن

ن دوالر ف ماليي 
ية الرئيسية ن   بالمشاري    ع التحفت 

  

مشاري    ع تحويلية لشالالت نياجرا كجزء من جائزة مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن   10أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن 
ن دوالر.  10بقيمة  ي   ماليي 

ي المبانن
ة، ودعم االستثمار الخاص فن اتيجية عىل تعزيز األعمال الصغت  ستعمل االستثمارات االستر

ي منطقة بريدج التاريخية. 
االستثمارات   غت  المستغلة بالكامل، وإنشاء وحدات سكنية جديدة ومساحات تجارية وفندق فن

ي شمال
  الوالية وخلق المزيد من الفرص للمنطقة الغربية.  هي جزء من جهود الحاكم المستمرة إلعادة إحياء االقتصاد فن

  

نا عىل   ن ي شالالت نياجرا كجزء من مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن هي جزء أساسي من تركت 
ي نقوم بها فن

"االستثمارات التر
 " ن  ، نقوم بDRI"من خالل مبادرة  . حسب أقوال الحاكمإعادة بناء والية نيويورك بشكل أفضل من أي وقت مضن تمكي 

ة للجميع.  ي توفر فرًصا تجارية وسكنية وترفيهية وفت 
ستعتمد   المجتمعات المحلية لتحقيق رؤيتهم لمناطق مراكز المدن التر

ي إعادة إحياء غرب نيويورك."
ي شالالت نياجرا المشهورة عالمًيا للمساعدة فن

  هذه المشاري    ع عىل األصول الموجودة فن

  

ي هوشول قالت 
ي أحد سكان غرب نيويورك وزائرة لشالالت نياجرا باستمرار، أعلم أن المدينة من  "بصنائبة الحاكم كاث 

فتر
ي لديها الكثت  لتقدمه. 

ل عىل شالالت نياجرا   األصول االقتصادية الهامة التر من خالل مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن، نعوِّ
يل المجتمع إىل مكان رائع للعمل واللعب  كوجهة سياحية عالمية المستوى لخلق المزيد من الفرص االقتصادية وتحو 

  وإنشاء األرسة."

  

ي 
ي أغسطس  DRIالجولة الرابعة لمبادرة فازت شالالت نياجارا فن

ا باسم  2019فن
ً
. وكانت منطقة بريدج، المعروفة سابق

North Main Street  أوThe North End .ي مركز المدينة لشالالت نياجرا
تظهر المنطقة   ، بمثابة منطقة تسوق فن

ي تم االنتهاء منها 
ي ذلك محطة القطار متعددة الوسائط التر

ن الوجود من جديد مع إعادة إحيائها، بما فن مؤخًرا،  إىل حت 
ي هذه التحسينات وإنجازها،    DRIسوف تستثمر مبادرة  والتوصيالت الجديدة بالواجهة البحرية وأماكن الجذب الثقافية. 

فن
وع  اء وإجراء  Robert Moses Parkway Removalباإلضافة إىل مشر ، من خالل دعم إنشاء مساحات خضن

ي دعم  تحسينات عىل مناظر الشوارع من خالل تدابت  اإلضاءة وتخف
ي ستساعد فن

ي حركة المرور، والتر
يف االزدحام فن

ي مركز المدينة. 
ة، ودعم   االستثمار الخاص المخطط فن اتيجية عىل تعزيز األعمال الصغت  ستعمل االستثمارات االستر

ي غت  المستغلة بالكامل، وإنشاء وحدات سكنية جديدة ومساحات تجارية وفندق. 
ي المبانن

  االستثمار الخاص فن

  
ي سيتم تمويلها من خالل مبادرة  تشمل ا

:  DRIلمشاري    ع المحددة التر   لشالالت نياجارا ما يىلي
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ن دوالر:   10  -إنشاء مركز االبتكار األكاديمي   سيشمل المرفق   تطوير مساحة أكاديمية ومجتمعية لجامعة نياجرا.  ماليي 
ية كلغة ثانية، والتنمية والتخطيط   ن ، وبرامج اللغة اإلنجلت  ي

وي    ج الوظيفن تدريب القوى العاملة المهنية، وخدمات التر
ونية.  ة، ورعاية الطفولة المبكرة، ومختتر للرياضات اإللكتر ي، وتطوير األعمال الصغت    الحضن

  

ي الشارع الرئيسي   دوالر:   1100000 - إىل فندق فاخر   1812+   1810تحويل الشارع الرئيسي  
ن شاغرين فن تحويل مبنيي 

وع متعدد االستخدامات مع مساحات للبيع بالتجزئة وغرف فندقية فاخرة.    إىل مشر

  

ة   ن رأس المال من أجل إجراء   ألف دوالر  620  -إنشاء صندوق منح للمشاري    ع الصغت  إنشاء وتنفيذ برنامج منح لتحسي 
ي عىل 

ي جميع أنحاء منطقة مبادرة تحسينات عىل المبانن
  .DRIنطاق صغت  فن

  

وع متعدد االستخدامات   2025تحويل الشارع الرئيسي    الحاىلي الذي تبلغ   ألف دوالر:  500 -إىل مشر
تجديد المبتن

ي الطابق   9900مساحته 
ي شارع نياجرا فن

قدم مرب  ع لتعزيز متجر الوجبات الشيعة، وإضافة واجهة متجر للبيع بالتجزئة فن
. األ ن ن العلويي  ي الطابقي 

  ول وإنشاء شقق فن

  

تجديد الشارع الرئيسي   ألف دوالر:  400  -وتحويله إىل مساحات تجارية ومكاتب  2002إعادة تطوير الشارع الرئيسي  
وتحويله إىل مبتن متعدد االستخدامات مع مساحات تجارية ومساحات مجتمعية بالطابق األول باإلضافة إىل   2002

ي الطابق األول متاحة للتجمعات المجتمعية.  حديثة.  مساحات مكتبية
  مساحة المجتمع فن

  

ن ديكاميلو   ي مخت 
ن
ي الهواء الطلق ومتحًف ف

ن
إنشاء متحف صغت    ألف دوالر:  250 -إنشاء مساحة لتناول الطعام ف

ن   ي مختر
ي الهواء الطلق، وإجراء تحسينات عىل الرصيف والمناظر الطبيعية فن

ومساحة للعروض، ومنطقة لتناول الطعام فن
اء أحدث المعدات لتوسيع اإلنتاج.  ديكاميلو.  ن رسر   تضمي 

  

عىل المناظر الطبيعية  إجراء تحسينات  دوالر:  3720000 -  إجراء تحسينات عىل المناظر الطبيعية للشارع الرئيسي 
 عن تحويل واستبدال  

ً
ي ذلك تحسينات الرصيف واستبدال أشجار وأثاث الشارع، فضال

، بما فن عىل طول الشارع الرئيسي
ي الشارع الرئيسي بإضاءات ليد. 

  أعمدة اإلنارة فن

رب من  إجراء تحسينات بالق دوالر:  1500000بقيمة  -  Overlookو  Freedom Plazaاإلنجاز التام لساحة 
تتضمن   الجش المعلق إلنشاء ساحة / ميدان للفعاليات وإطاللة عىل نهر نياجارا المتصل بنظام الممرات وشارع ويرلبول. 

ا منطقة لوقوف السيارات مكونة من  
ً
ية والفتات.   18الخطة أيض   مساحة للزوار وأعمال فنية تفست 

  

منشآت جدارية فنية عامة عىل سبعة ملكيات عقارية   ألف دوالر:  615 -  إطالق مبادرة الفن العام وصناعة المواضع
ن العام.   DRIداخل منطقة مبادرة  ِّ   لتعزيز صناعة المواضع والحت 

  

ي شارع كليفالند 
ن
ي الشارع الرئيسي ف

ن
ي ذلك  إنشاء ساحة وميدان للفعال ألف دوالر:   295 -إنشاء ساحة عامة ف

يات، بما فن
  الفن العام واألثاث المتحرك والرصف الخاص والمناظر الطبيعية أمام مبتن السالمة العامة. 

  

اتيجية إلعادة إحياء مركز  ي تمويل التخطيط من   300المدينة بقيمة  طورت شالالت نياجرا خطة استثمار إستر
ألف دوالر فن

ن دوالر.  10البالغة قيمتها  DRIمنحة مبادرة  قادت هذا الجهود لجنة التخطيط المحلية المكونة من ممثىلي   ماليي 
ي  
ن عىل التخطيط فن اء القطاع الخاص والقائمي  البلديات وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين بدعم من فريق ختر

اتيجية لشالالت نياجرا األصول والفرص المحلية وحددت التنمية االقتصادية والنقل  درست خطة الوالية.  االستثمار اإلستر
ي تتوافق مع رؤية المجتمع إلعادة إحياء مركز المدينة وهي جاهزة للتنفيذ. 

  واإلسكان والمشاري    ع المجتمعية التر

  

ام الحاكم كومو المس  DRIمشاري    ع مبادرة  ن    تمر بالمنطقة الغربية. هي أحدث مثال عىل التر

  



 

 

ي العالم وهذه   قالت وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو
"تعد شالالت نياجرا واحدة من أعظم مناطق الجذب فن

ن والزوار.  تقدم مشاري    ع مبادرة إعادة إحياء مركز المدينة المستوى التاىلي   المشاري    ع ستجعل منها تجربة أكتر متعة للمقيمي 
ي وتخلق طفرة اقتصادية لمنطقة غرب نيويورك بأكملها."من التنمية لهذا 

  المجتمع التاريخن

  

ناوسكاس، نائبة لجنة إدارة الحفاظ عىل المساكن والتنمية بوالية نيويورك  ن   DRI"إن تمويل مبادرة  قالت روث آن فت 
ي أنه يتم توج يتيح الفرصة أمام المجتمعات كي تنهض من جديد. 

يهه من قبل أصحاب  يكمن جمال برنامج الحاكم فن
، مما يسمح بتحديد جهود النمو وإعادة التطوير بشكل شامل من قبل أولئك الذين يعرفون المجتمع   ن المصلحة المحليي 

كات عىل   واحتياجاته بشكل أفضل.  ي شالالت نياجرا السكان والزوار والشر
ي تم منحها فن

ة التر سيستفيد من المشاري    ع العشر
  حد سواء وستوفر فرًصا جديدة ونمًوا اقتصادًيا تشتد الحاجة إليه."

  

ام المستمر للحاكم بمبادرة إعادة إحياء مراكز عمدة مدينة شالالت نياجارا روبرت رستاينو قال  ن ن لاللتر المدن "أنا ممير
ي تم اختيارها مع قدر كبت  من وجهات النظر   باختيار هذه المشاري    ع الديناميكية لشالالت نياجرا. 

هذه المشاري    ع، التر
ي أصولنا الثقافية والتاريخية لضمان استمرار سكاننا  

ي المجتمع من خالل االستثمار فن
المجتمعية، ستبث حياة جديدة فن

ي االستمتاع بها لسنوات قادم
  ة."وزوارنا فن

  

  نبذة عن مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن

  

ي عام 
ومن خالل مبادرة   مبادرة إعادة إحياء مراكز المدينة.  - ، أطلق الحاكم أندرو كومو مبادرة رئيسية جديدة 2016فن

DRI تحرك الحاكم بقوة لتشي    ع عملية إعادة إحياء مراكز المدن واألحياء المجاورة وتوسيعها لتكون بمثابة مراكز نشاط ،
ة.  ي جميع مناطق الوالية العشر

اتيجية خطة عمل مبتكرة غت  مسبوقة تجمع   DRIتشكل مبادرة  ومحفزات لالستثمار فن
استر

ي والتنفيذ الفوري.  اتيخر ن التخطيط االستر   بي 

  

ي السنوات األرب  ع األوىل من مبادرة 
ي أصبحت   400، خصصت الوالية  DRIفن

ي مراكز المدن التر
مليون دوالر لالستثمار فن

جاهزة للتنشيط ولديها القدرة عىل أن تصبح أماكن جذب إلعادة التطوير واألعمال التجارية وخلق فرص العمل والتنوع  
ي األكتر والفرص. 

المجتمعات المشاركة من قبل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية   يتم ترشيح االقتصادي واإلسكانن
ي مركز المدينة، ويتم منح كل مجتمع 

ة التابعة للوالية بناًء عىل إمكانات التحول فن ن دوالر لتطوير خطة   10العشر ماليي 
اتيجية لمركز المدينة وتنفيذ المشاري    ع ي  استثمار استر

ية الرئيسية التر ن   تعزز رؤية المجتمع إلعادة اإلحياء. االستثمارية التحفت 

اء القطاع الخاص وفريق من   وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو.  DRIترأس مبادرة  تتلفر المجتمعات الدعم من ختر
اكة الوثيقة مع  ي الوكاالت الحكومية بقيادة وزارة الخارجية بالشر

 Homesو  Empire State Developmentموظفن

and Community Renewal  .بوالية نيويورك  

  

  . هنا المزيد من المعلومات حول مبادرة تنشيط مركز المدينة من  

  

  

                                  ###  
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