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 الحاكم أندرو م كومو   18/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي أوتيكا كجزء من منحة قيمتها 
 
  ماليي   دوالر 10الحاكم كومو يعلن عن مشاري    ع تحويلية ف

  
ي المدينة؛ تعزيز الفنون والعروض الثقافية  16تمويل مسبق ل   

 
ي غي  المستغلة بالكامل ف

ا إلعادة تطوير المبان 
ً
وع   مشر

  
ي إثراء المجتمعات

 
ا لهدف الحاكم ف ية رئيسية استمرارً ل مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن مشاري    ع تحفي  

  تموِّ
  

وًعا تحويلًيا ألوتيكا كجزء من جائزة مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن البالغة  16أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن  مشر
ن دوالر.  10قيمتها  ن البنية  ماليي  ي غت  المستغلة، وتحسي 

ي أوتيكا عىل إعادة تطوير المبانن
اتيجية فن ستعمل االستثمارات االستر

ي ذلك الحدائق، وتعزيز األعمال التجارية الجديدة، وتشجيع العروض الفنية والثقافية. 
االستثمارات هي جزء   التحتية بما فن

ي الم
  ناطق الريفية وخلق المزيد من الفرص لوادي موهوك. من جهود الحاكم المستمرة إعادة إحياء االقتصاد فن

  
، وستلعب مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن دوًرا   "نحن نركز عىل إعادة بناء والية نيويورك بشكل أفضل من أي وقت مضن

ي نهوضنا االقتصادي،" 
ي أوتيكا هي جزء من هذا االنتعاش وستساع قال الحاكم كومو. مهًما فن

ي دفع  "هذه المشاري    ع فن
د فن

كات وسكان وزوار جدد إىل المنطقة بأكملها." ا من خالل جذب شر
ً
اق   المدينة نحو مستقبل أكتر إشر

  
ي  "تشهد أوتيكا ارتفاًعا مع إحساس متجدد بالطاقة والتفاؤل بينما نركز عىل انتعاشنا االقتصادي،" 

قالت نائبة الحاكم كان 
كز المدن إىل خلق المزيد من الفرص االقتصادية وتحويل مجتمع أوتيكا  . "ستؤدي مشاري    ع مبادرة إعادة إحياء مرا هوشول

كات   وري للشر ي تاريخية، وإنشاء مساحات عامة نابضة بالحياة وتقديم دعم ضن
من خالل إجراء التجديدات عىل مبانن

ة المحلية."   الصغت 

  
ي أغسطس  الفائز بالجولة الرابعةتم اختيار أوتيكا لتكون 

من خالل هذه الجائزة، ستعمل المدينة عىل تطوير   . 2019فن
 . ي
ن النمو التجاري والسكتن ي غت  المستغلة والمهمة تاريخًيا لتحفت 

ي تعيد تطوير المبانن
ا   المشاري    ع التر

ً
سيساعد التمويل أيض

ن البنية التحتية؛ وإنشاء وتوسيع حدائق المدينة؛ وتعزيز الفنون والعروض ا ي تعمل عىل تحسي 
ي  المشاري    ع التر

لثقافية فن
ي تجذب وترحب   أوتيكا. 

ي مركز مدينة أوتيكا التر
ي إضفاء الطابع الشخضي واإلبداع والطاقة فن

ستستمر هذه الجهود فن
ي جميع أنحاء المدينة. 

ن وتشجع التواصل االجتماعي وتعزز الحركة واالستكشاف فن   بأشخاص متنوعي 

  
  ستشمل المشاري    ع الممولة من خالل المبادرة: 

  
وع تطويري متجدد مختلط االستخدام  Kempf Blockتجديد   دوالر:  750,000 - وتحويله إىل مشر

ي منطقة األعمال التجارية بالمدينة إلضافة شقق سكنية ومساحات  
ي غت  المستغلة وغت  المستغلة فن

تجديد المبانن
  تجارية بسعر السوق عىل امتداد سبع واجهات متاجر للبيع بالتجزئة. 

  
كات  ة المؤهلة ضمن   دوالر:  750,000 -إنشاء صندوق مساعدة للشر كات الصغت  إنشاء صندوق منح للشر

. ال ن   منطقة المركزة لمشاري    ع التوسع والتحسي 

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-utica-10-million-mohawk-valley-winner-fourth-round-downtown


 

 

ي أوتيكا: 
 
  650,000 -إسكان بأسعار معقولة للمعيشة / العمل للفناني    بناء مركز فنون متعدد االستخدامات ف

بناء مبتن جديد من أربعة طوابق متعدد االستخدامات مع مساحة مجتمعية / تجارية ووحدات ميسورة   دوالر: 
ن وعائالتهم. التكلفة للعيش/العمل  ن المحليي    للفناني 

  
ترميم غرف خزانات مقفلة ومنطقة لوقوف   دوالر:  650,000 -مركز للرفاه واللياقة البدنية للمحاربي   القداىم 

ي  
فيهية القيمة للحياة فن ن القداىم، مما يعزز من وسائل الراحة التر ي مركز الرفاه واللياقة البدنية للمحاربي 

للسيارات فن
  ورفاهية المجتمع. وسط المدينة 

  
إنشاء مركز توظيف يقدم خدمات   دوالر:  624,000 - إنشاء مركز توظيف إلعداد وجذب قوة عاملة متنوعة 

ي المنطقة. 
ن فن   تدريب وتوظيف مناسبة ثقافًيا ولغوًيا لمختلف السكان العاملي 

  
 دوالر:  600,000 -تجديد مساحة مكارتوفي   التجارية لجذب األعمال التجارية إىل الممر التجاري للمدينة  

ن لج  لب مساحة تجارية إىل وسط المدينة، وبالتاىلي جذب  إعادة تأهيل تاريخية للطابق األول الشاغر لمبتن مكارتوفي 
كات إىل قلب الممر التجاري للمدينة.    الشر

  
ي إلنشاء مطبخ / حاضنة تجارية بوادي موهوك 

 دوالر:  400,000  -إعادة تطوير مبن  بنك أونيدا الوطن 

ي السابق إىل أول مطبخ تجاري / حاضنة طعام  
ي الطابق الخامس من بنك أونيدا الوطتن

تحويل مساحة شاغرة فن
  بوادي موهوك. 

  
إعادة   دوالر:  375,000  -وتحويله إىل مساحة تجارية حديثة  New Century Clubإعادة تأهيل نادي 

ي وسط مدينة أوتيك
ي التاريخية أهمية فن

، إلنشاء مساحة New Century Clubا، نادي تأهيل أحد أكتر المبانن
  مكتبية تجارية جديدة. 

  
ي مع  دوالر:  340,250  -تجديد مشح ستانلي 

إنشاء واجهة أكتر ترحيًبا وقابلة للوصول للمشح األيقونن
  تجديدات لمدخل شارع جينيسي وقسم شباك التذاكر. 

  
ي مركز المدينة 

 
إصالحات ألحد   دوالر:   2,000,000 - إصالح مرآب شارع واشنطن لتوسيع مواقف السيارات ف

ي وسط المدينة مكون من ثالثة طوابق وا
لذي يعطي األولوية للتحسينات الموىص بها  مرافق وقوف السيارات فن

ي مركز المدينة. 
  للبالط والهيكل وبرج الدرج إلعادة مساحة وقوف السيارات المتأزمة فن

  
ي معهد مونسون ويليامز بروكتور للفنون  

 
ة   دوالر:  819,500  -إنشاء مونسون ويليامز بارك ف إنشاء حديقة كبت 

ي 
ي حي ميدان أونيدا مع برامج للفنون والثقافة.  مفتوحة للجمهور عىل أرض غت  مستغلة فن

  المعهد فن

  
ي 
ي   دوالر:  750,000  -توسيع الفن العام إلنشاء ممر نابض بالحياة ذو طابع فن 

تركيب وتجديد الفن العام فن
 . ن ن محليي  اكة مع فناني  وع عملية تجميل لمرآب أوتيكا بليس،   جميع أنحاء وسط المدينة بالشر تتضمن عناض المشر

  صالحات جدارية سون مورال، وإنشاء مراكز نشاط لصناعة المكان. وإ

  
ي لمركز 

  50,000تفعيل  دوالر:  500,000 - لخدمات المجتمع الشاملة  DeSalesإعادة االستخدام التكيف 
 وقابل   DeSalesقدم مرب  ع من المساحة غت  المستغلة بالكامل لتحويل مبتن 

ً
إىل مركز مجتمعي أكتر شموال

  طريق تركيب مصعد واستبدال النوافذ التالفة.  للوصول عن

  
ي بيل 

ن  ي بيل إىل مساحة متعددة األغراض عىل مدار  دوالر:  278,350 - تفعيل حديقة ليير
نر تحويل حديقة ليتر

ن اإلضاءة والمناظر الطبيعية والتأثيث ومنطقة   ي الهواء الطلق والمناسبات العامة مع تحسي 
العام لالستجمام فن

لج عىل الجليد خالل فصل الشتاء.  ن   للتر



 

 

  
ي مركز كارو  منح الجذور واألجنحة: 

 
ي ف   -ل ل. كرومز لألنشطة الثقافية تحسي   فضاء المجتمع الخارجر

امج المجتمع   دوالر:  111,000  لتر
ً
ن إىل مساحات متعددة األغراض للمناسبات استكماال ن شاغرتي  تحويل قطعتي 

ي مركز كارول ل. كرومز لألنشطة الثقافية. 
  واألعمال فن

  
ل األرصفة واألعمدة إعادة تأهي دوالر:  101,900 - إعادة تأهيل ممر شارع جينيسي لمكتبة أوتيكا العامة 

ي الحفاظ عىل مؤسسة مدنية  
الحجرية وأحواض الصيد عىل طول مدخل شارع جينيسي لمكتبة أوتيكا للمساعدة فن

ي مركز المدينة وصونها. 
  بارزة فن

  
اتيجية إلعادة إحياء مركز المدينة بمبلغ  ي صناديق التخطيط من   300,000طورت أوتيكا خطة استثمارية استر

دوالر فن
ن دوالر.  10ة المقدمة البالغة قيمتها  المنح قادت لجنة تخطيط محلية من ممثىلي البلديات وقادة المجتمع وأصحاب   ماليي 

ي الوالية. 
ن عىل التخطيط فن اء القطاع الخاص والقائمي  درست خطة   المصلحة اآلخرين هذا الجهد بدعم فريق من ختر

ها من  اتيجية ألوتيكا األصول والفرص المحلية، مع تحديد التنمية االقتصادية والنقل واإلسكان وغت  االستثمار اإلستر
ي تتوافق مع رؤية المجتمع إلعادة إحياء مركز المدينة وهي جاهزة للتنفيذ. 

  المشاري    ع التر

  
ام الحاكم كومو المست ن   مر تجاه أوتيكا ووادي موهوك. هذه المشاري    ع هي أحدث مثال عىل التر

  
"تتمتع استثمارات مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن بالقدرة عىل تنشيط  قالت وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو،

ي جلبها مرض كوفيد 
ي تم   . 19المجتمعات المحلية، ال سيما بعد التحديات التر

اتيجية، التر ستعمل هذه المشاري    ع اإلستر
كات  اختيارها من   ، عىل إنشاء مشاري    ع جديدة متعددة االستخدامات لجذب السكان والشر ي

خالل عملية التخطيط التعاونن
ا العروض المجتمعية للجميع لالستمتاع بها لسنوات قادمة. 

ً
ة   إىل أوتيكا وستعزز أيض أتطلع إىل رؤية هذه المشاري    ع المثت 

ي أوتيكا."
  وهي تنبض بالحياة فن

  
تلر، الرئيس والمدير التنفيذي ل   "إن ضمان تحول   والمفوض، قال  Empire State Developmentإريك جي 

ن هو جزء من   مناطق مراكز المدينة لدينا إىل مجتمعات نابضة بالحياة وصالحة للعيش وترحب باألعمال التجارية والمقيمي 
اتيجيتنا الشاملة لدفع اقتصاد نيويورك إىل األمام.  ي البنية التحتية والتنمية الذكية  تو  استر

فر هذه المشاري    ع استثمارات فن
ورية إلعادة بناء مدننا ودولتنا واقتصادنا." -والحفظ والمساحات الصالحة للعيش    وكلها ضن

  
ناوسكاس، نائبة لجنة إدارة الحفاظ عل المساكن والتنمية بوالية نيويورك، قالت   "تعمل مبادرة إعادة إحياء روث آن في  

ن النشاط  ن البنية التحتية، وتحفت  مراكز المدن للحاكم كومو عىل إنشاء منازل عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتحسي 
ام   16هذه المشاري    ع ال    االقتصادي، وتعزيز مراكز مدن نيويورك.  ن ي أوتيكا هي نتاج طاقة وإبداع والتر

ن
ي تم منحها ف

التر
ن مجتمعات ي مجتمعات أخرى حائزة عىل جائزة  هم. األشخاص الذين يهتمون بشدة بتحسي 

، هذا االستثمار DRIكما رأينا فن
ي   10البالغة قيمته 

ي مركز المدينة وسيحفز نشاط القطاع الخاص فن
ن دوالر سيجذب الناس للعيش والعمل واللعب فن ماليي 

  أوتيكا وعتر وادي موهوك."

  
"لقد كان لدى أوتيكا خطة إبداعية وقابلة للتطبيق مكنتها من الحصول عىل تمويل ناجح لمركز   السيناتور جو جريفو قال،

ي أحث المجتمع ع مدينتها. 
اك السكان واالستماع إىل آرائهم أثناء تنفيذ مشاريعهم المختلفة."إنتن   ىل إشر

  
"اجتمع أعضاء مجتمعنا وقادة األعمال وجميع مستويات الحكومة مًعا منذ   عضو الجمعية، ماريان بوتينشون، قالت،

ي ستعمل عىل إعادة إحياء وتنشيط  DRIاإلعالن عن منح جائزة 
ستعتمد   مركز مدينة أوتيكا.  ألوتيكا لتطوير المشاري    ع التر

ن الخاص والعام داخل المدينة وستؤكد عىل أهمية وادي موهوك   ي القطاعي 
اكات الحالية فن المشاري    ع المختارة عىل الشر

ي   كمكان جميل للعيش والعمل من أجل األجيال القادمة. 
ي جعل هذه المشاري    ع ممكنة، سأستمر فن

ن فن شكًرا لجميع المشاركي 
ء ممكن ل ي

  دعم نجاح مجتمعنا."فعل أي شر

  



 

 

ي آر قال مدير مقاطعة أونيدا ي جيه بيسني  جر
ا،   أنتون 

ً
ي ممر مركز مدينة أوتيكا أيض

"إن مقاطعة أونيدا تقوم باستثمار كبت  فن
ي هذا المسع المستمر."

  ونرحب بمشاركة الوالية فن

  
ي قال، "توفر مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن فرصة عظيمة لمدينة أوتيكا لمواصلة التحول   عمدة أوتيكا روبرت بالمي 

ي لممر مركز المدينة.  ي ستكون بمثابة حافز للتنمية  هذ  اإليجانر
ن العام والخاص والتر ن القطاعي  اكات قوية بي  ه المشاري    ع هي شر

ن نوعية الحياة.  ي نموذج أوتيكا ويتم اإلقرار بهذه الجهود.  االقتصادية وتحسي 
أشكر كل   لقد تم بذل الكثت  من العمل الشاق فن

ورة مبادرة  ي ست 
ي  DRIمن شارك فن

   مجتمعنا."والحاكم كومو عىل االستثمار فن

  
  نبذة عن مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن

  
ي عام 

من خالل هذه المبادرة،   . مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن— ، أطلق الحاكم كومو مبادرة رئيسية جديدة هي  2016فن
تحرك الحاكم بقوة لتشي    ع وتوسيع عملية إحياء مراكز المدن واألحياء المجاورة لتكون بمثابة مراكز نشاط ومحفزات  

ي جميع منا
. لالستثمار فن ن التخطيط   طق الوالية العشر اتيجية خطة عمل مبتكرة غت  مسبوقة تجمع بي 

تمثل المبادرة استر
ي والتنفيذ الفوري.  اتيجر   االستر

  
ي غضون أرب  ع سنوات، خصصت الدولة  

ي لديها القدرة   400فن
ي مراكز المدن الناضجة للتنشيط والتر

مليون دوالر لالستثمار فن
لتطوير واألعمال التجارية وخلق فرص العمل والتنوع االقتصادي واإلسكان األكتر  عىل أن تصبح أماكن جذب إلعادة ا

ي الوالية بناًء عىل إمكانات   والفرص. 
ة فن يتم ترشيح المجتمعات المشاركة من قبل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر

ن دوالر لتطوير خطة ا  10مركز المدينة للتحول، ويتم منح كل مجتمع   اتيجية لمركز المدينة وتنفيذ  ماليي  ستثمار استر
ي تعزز رؤية المجتمع إلعادة اإلحياء. 

ية الرئيسية التر ن   المشاري    ع التحفت 

ي   ترأس المبادرة وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو. 
اء القطاع الخاص وفريق من موظقن  المجتمعات الدعم من ختر

تتلقر
اكة الوثيقة مع  الوكاالت الحكومية بقيادة وزارة الخارجية  ، ولجنة إدارة الحفاظ Empire State Developmentبالشر

  عىل المساكن والتنمية. 

  
###  
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