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   دوالر   مليون 2  بقيمة فنون مركز  من  االنتهاء عن يعلن كومو   الحاكم
 
  ناسو  مقاطعة  ف

  
ا ومكاتب

ً
ي للفنون المحدودة؛ تضم مشًحا ومعرض كة ويستبر   منشأة جديدة توفر مقًرا دائًما لشر

  
ي البالغة     جائزة قرية ويستبر

 
وع مكون رئيس  ف ماليي   دوالر أمريك  من خالل مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن    10مشر

   للحاكم
  

ي للفنون بقيمة أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن االنتهاء م
ا عامة   2ن إنشاء مركز ثقاف 

ً
ا وعروض

ً
مليون دوالر يضم معرض

ي بمقاطعة ناسو.  ي قلب قرية ويستبر
ي  وتعليًما للفنون ومساحة لالجتماعات ف    مليون 10  بقيمة جائزةبتمويل من ويستبر

ي للفنون  دوالر  كة ويستبر المحدودة،  من خالل مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن، ستكون المنشأة الجديدة بمثابة مقر لشر
ي القرية. 

  المكون الرئيسي لجهود التنمية االقتصادية الجارية ف 

  
مون بإعادة بناء نيويورك أقوى وأفضل مما كانت عليه من قبل، ومبادرة إعادة إحياء مراكز   قال الحاكم كومو "نحن ملب  

دة إحياء مراكز المدن عىل تحويل  تساعد االستثمارات من خالل مبادرة إعا المدن هي جزء أساسي من نهوضنا االقتصادي. 
ي إىل مراكز نشاط متنوعة نابضة بالحياة للمقيمي   والزوار عىل حد سواء، وسيساعد  مجتمعات وسط المدينة مثل ويستبر

ي القرية والمنطقة بأكملها عىل االزدهار ألجيال قادمة." ي ويستبر
  مركز الفنون الثقافية الجديد ف 

  
ي   الجائزة ساعدت والتنمية، المساكن عىل فاظالح إدارة  لجنة إدارة تحت

 طراز  أحدث عىل دائمة ثقافية مساحة بناء ف 
كة  مرب  ع قدم  2500 بمساحة ي للفنون لشر ي   المحدودة، ويستبر

د  بالقرية.  المدينة وسط  ف 
َّ
وع جد   الداخلية األجزاء المشر

، للمبن   ي   بما   الحاىلي
  وأنظمة الحريق إخماد  وأنظمة وكهربائية يةصح أنظمة وتركيب واألسقف؛ والجدران األرضيات ذلك  ف 

ن جديدة؛ ميكانيكية ضمَّ
َ
  اإلعاقة.  ذوي  األمريكيي    قانون  مع  متوافق مصعد  تركيب  ذلك  وت

  
ي اختيار  تم ي   ويستبر

ي  مجتمع  أول وكان ،2016 عام ف 
  10 بقيمة المدن مراكز  إحياء إعادة مبادرة بجائزة يفوز   آيالند  لونغ ف 

وع، من االنتهاء  مع دوالر.  ماليي    ا  القرية تكتسب المشر
ً
ا  مكان

ً
ي  للتجمع جديد

ي  الثقاف 
كة سيسمح والذي المدينة، وسط  ف    لشر

ي   والثقافية.  الفنية برامجها  بتوسيع  المحدودة للفنون ويستبر

  
ناوسكاس سط مدينة  "إن إحياء و  قالت مفوضة لجنة إدارة الحفاظ عىل المساكن والتنمية بوالية نيويورك، روث آن فب  

ي يصل إىل معلم آخر مع االنتهاء من المقر الجديد بقيمة  ي للفنون المحدودة. تعد   2ويستبر كة ويستبر مليون دوالر لشر
س طاقته وتصوره ويتفان  لتحويل    حًيا عىل ما يمكن تحقيقه عندما يعمل مجتمع مفعم بالحيوية مًعا ويكرِّ

ً
المنشأة مثاال

مثل هذه المشاري    ع السكان والزوار عىل حد سواء إىل وسط المدينة لدعم األعمال  ستجذب  القرية إىل مكان أفضل. 
  التجارية، وخلق مجتمع متطور ومزدهر مع اقتصاد محىلي قوي."

  
اتيجية وتزيد من حيوية القرية من خالل   قالت وزيرة خارجية نيويورك، روسانا روسادو ي تحقق رؤيتها االسب  "إن ويستبر

ي تنشيط المجتمعات   تنفيذها لمبادرة إعادة إحياء مراكز المدن. 
لقد رأينا الدور القيم الذي يلعبه الفن واألماكن العامة ف 

ي للفنون المحدودة مساحات جديدة وجذابة للج كة ويستبر تفخر وزارة  مع بي   السكان. وسيوفر المركز الجديد لشر
ي للفنون الجديد." كاء الوكالة إلنشاء مركز ويستبر   الخارجية بالعمل مع القرية وشر
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تلر Empire State Developmentقال مفوض  "يرمز مركز   باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعي   إريك جب 

ي تغذية واستدامة نوعية حياة المجتمع. 
ي للفنون الجديد إىل الدور الحيوي الذي تلعبه الفنون ف  سيضيف هذا   ويستبر

وع الممول من مبادرة  ي جميع أنحاء لونغ   DRIالمشر
ي وف  ي قرية ويستبر

ي تعزيز النمو االقتصادي ف 
طاقة إبداعية ويساعد ف 

  آيالند."

  
ي ي أغسطس  تم اختيار ويستبر

ي الجولة األوىل ف 
ي للفنون، نفذت القرية ستة  . 2016الفائزة ف  باإلضافة إىل مبن  ويستبر

اتيجية.  حة كجزء من خطة االستثمار اإلسب  ي لونغ آيلند،   مشاري    ع أخرى مقب 
من بي   المجتمعات األكبر تنوًعا واألكبر موقًعا ف 

ي بمركز المدينة الذي تم إحياؤه وخيارا ي توفر  تتمتع ويستبر
ي واألنشطة الثقافية الن 

ت اإلسكان بأسعار معقولة وإمكانية المسر
بموجب هذه المبادرة، تتمتع القرية بموقع جيد لتعزيز نموها الذكي الحاىلي ومبادرات   أساًسا قوًيا للنمو المستمر للقرية. 

  الفنون والثقافة وفرص تناول الطعام. التنمية الموجهة نحو العبور، مع زيادة حيوية منطقة مركز المدينة من خالل تعزيز 

  

ي  قالت السناتور آنا م. كابالن  ي قرية ويستبر
ي للفنون أحدث انتصار للتحول ف  كة ويستبر "يعد افتتاح المقر الجديد لشر

ي يمكن تحقيقها عندم 10بفضل جائزة مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن بقيمة 
ا  ماليي   دوالر، ويوضح األشياء العظيمة الن 

ي المجتمع والحكومة مًعا لصياغة رؤية لغد أفضل. 
ي،   يلتق  هذا المركز الجديد هو جوهرة التاج ليس فقط لمجتمع ويستبر

ي كوجهة أوىل   ورون مساحات األداء والمعارض، مما يعزز مكانة ويستبر ا لجميع سكان لونغ آيالند الذين سب  
ً
ولكن أيض
  للفنون."

  
ي وقت فيه الكثب  من الغموض، من الجيد أن نرى صناعة الفنون تحصل عىل مثل   انوقال عضو الجمعية مايكل مونتيس

"ف 
 من طريقة من خالل توفب  منفذ إبداعي   هذه الفرصة الرائعة مع افتتاح هذا المبن  الجديد. 

ا للمجتمع بأكبر
ً
سيكون هذا مفيد

 . بهذه اإلضافة لمجتمعنا وأتطلع إىل رؤية األشياء  أنا سعيد  للسكان، ودعم جهود التنمية االقتصادية وأكبر من ذلك بكثب 
ي بافتتاحه."

ي تأن 
  الرائعة الن 

  
ي للفنون الجديد.  وقال عضو الجمعية تشارلز دي الفي    ي افتتاح مركز ويستبر

ي أن أشارك ف 
ستعمل هذه المنشأة   "يسعدن 

ي تربط وتعلم وتلهم
امج الثقافية الن  ."  عىل تعزيز الفنون النابضة بالحياة والبر ي المتنوع والمتنامي   مجتمع ويستبر

  
  المقاطعة

 
ة، وسيؤدي هذا االستثمار  وقالت لورا كوران، المسؤولة التنفيذية ف ي قصة نجاح كبب  "لقد كان تنشيط ويستبر

ي لونغ آيالند. 
بينما نتعاف  من الوباء سيوفر إحياء الفنون واألنشطة   إىل ترسيخ القرية كمجتمع رئيسي يركز عىل الفنون ف 

ي وسط مدننا. 
من المساحات المفتوحة لجذب   ستواصل المقاطعة العمل مع قرانا لالستفادة الثقافية أساًسا قوًيا للنمو ف 

ي جعل ناسو أفضل مكان للعيش والعمل واللعب."
  األعمال والمساعدة ف 

  

و  آي كافالب 
ي، بيبر ي للفنون قد أثمر.  قال عمدة ويستبر كة ويستبر وع إنشاء مقر دائم لشر كان   "إننا سعداء للغاية ألن مشر

ة مبادرة   ي لونغ  )وقبلها(، هو جعل  DRIهدفنا، منذ بداية مسب 
ي تركز عىل الفنون ف 

ي أحد المجتمعات الرئيسية الن  ويستبر
ي   آيالند، وشعرنا دائًما أن وجود مكان للتجمع مثل مركز الفنون أمر بالغ األهمية. 

ي للفنون ف   رائًعا لويستبر
ً
نرى مستقبال
ي ي للفنون )وقرية ويستبر ا للمحافظ   (. مقرها الجديد، ونرحب بالزوار للحضور ومشاهدة ما تقدمه ويستبر

ً
نحن ممتنون جد

ي والعمل معنا الستكمال المشاري    ع السبعة الممولة من   كومو ولجنة إدارة الحفاظ عىل المساكن والتنمية الختيار ويستبر
  ."DRIمبادرة 

  

  نبذة عن مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن

ي عام 
ى 2016ف  من خالل هذه المبادرة، تحرك   ياء مراكز المدن. مبادرة إعادة إح—، أطلق الحاكم كومو مبادرة جديدة كبر

الحاكم بقوة لتشي    ع وتوسيع عملية إعادة إحياء مراكز المدن واألحياء المجاورة لتكون بمثابة مراكز نشاط ومحفزات  
 . ي جميع مناطق الوالية العشر

اتيجية خطة عمل مبتكرة غب  مسبوقة تجمع بي   التخطيط لالستثمار ف 
  تمثل المبادرة اسب 

ي والتنفيذ الفوري.  اتيجر   االسب 

  



 

 

ي غضون أرب  ع سنوات، خصصت الدولة  
ي لديها القدرة   400ف 

ي مراكز المدن الناضجة للتنشيط والن 
مليون دوالر لالستثمار ف 

عىل أن تصبح مناطق جذب إلعادة التطوير واألعمال التجارية وخلق فرص العمل والتنوع االقتصادي واإلسكان األكبر  
ة التابعة للوالية بناًء عىل    يتم والفرص.  ترشيح المجتمعات المشاركة من قبل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر

ي مركز المدينة، ويتم منح كل مجتمع 
اتيجية لمركز المدينة   10إمكانات التحول ف  ماليي   دوالر لتطوير خطة استثمار اسب 

ي تعزز 
ية الرئيسية الن    رؤية المجتمع للتنشيط. وتنفيذ المشاري    ع التحفب  

  

ي   ترأس المبادة وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو. 
اء القطاع الخاص وفريق من موظق  تتلق  المجتمعات الدعم من خبر

اكة الوثيقة مع   ، ولجنة إدارة الحفاظ Empire State Developmentالوكاالت الحكومية بقيادة وزارة الخارجية بالشر
  ية. عىل المساكن والتنم
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