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 الحاكم أندرو م كومو   21/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ا تحويلًيا لمدينة سكنيكتادي كجزء من منحة قدرها  13يعلن الحاكم كوموعن 
ً
وع ن دوالر  10مشر   ماليي 

  

ي القائمة؛ ودعم مشهد   13تمويل 
ن وسط المدينة والواجهة البحرية؛ إعادة توظيف المبانن ا لتعزيز الروابط بي 

ً
وع مشر

  الفنون المحلية
  

ية الرئيسية لمواصلة هدف الحاكم إلثراء المجتمعات ن   تمول مبادرة تنشيط وسط البلد المشاري    ع التحفي 
  

 وسط المدينة المتنامي   13أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن 
ن ي سكنيكتادي من شأنها أن تخلق روابط بي 

وًعا فن مشر
 . ي المحلي

ي القائمة إلنشاء مساحات متعددة االستخدامات، وتعزيز المشهد الفنن
تمويل من   والواجهة البحرية، وتحويل المبانن

ن دوالر من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة،    10جائزة سكنيكتادي بقيمة   تعكس هذه االستثمارات جهود الحاكم ماليي 
ي جميع أنحاء منطقة العاصمة. 

  المستمرة لتنشيط االقتصاد الشمالي وخلق المزيد من الفرص فن

  

"إن جهودنا إلعادة بناء اقتصاد نيويورك أقوى وأفضل مما كانت عليه من قبل تعتمد عل وجود رؤية  وقال الحاكم كومو:  
تنشيط وسط البلد مجتمعات مثل سكنيكتادي عل ربط المحاور المحلية للنشاط تساعد مبادرة  جريئة للمستقبل. 

ي رؤيتهم الجماعية من أجل غٍد أفضل وأكير ازدهاًرا". 
ي غي  المستغلة أو الخاملة، وتبنن

  االقتصادي، وتنشيط المبانن

  

ي هوشول:  
ي من خالل  "من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة، فإننا نعزز سوقالت نائبة الحاكم كان 

حر سكنيكتادي التاريخن
 . ي تم اإلعالن عنها اليوم لن تقوي االقتصاد المحلي   زيادة ربط الواجهة البحرية بوسط المدينة المتنامي

المشاري    ع الن 
ة بينما نركز عل انتعاشنا االقتصادي".  كات الصغي    فحسب، بل ستعطي دفعة تشتد الحاجة إليها للشر

  

  ة منطقة العاصم  -سكنيكتادي 

  

ي نوفمير  الفائز بالجولة الرابعةتم اختيار سكنيكتادي 
ستعمل سكنيكتادي عل االستفادة من الزخم واالستثمار  . 2019فن

ي منطقة 
ن  Mohawkموهوك )وميناء  Millاألخي  فن ا وحيوية للزوار والمقيمي 

ً
( ووسط البلد إلنشاء وجهة أكير تماسك

كات.   تطوير وسط المدينة المتنامي والواجهة البحرية.  والشر
ن ن هذه المشاري    ع عل إقامة روابط بي  يتضمن ذلك   ينصب تركي 

ا األولوية لمشاري    ع  تعطي  مناطق المشاة والمركبات والدراجات المدمجة مع إشارات المرور والالفتات. 
ً
 المشاري    ع أيض

 Erieالتطوير الجديدة متعددة االستخدامات لجذب أعمال ووظائف وأنشطة جديدة عل طول إيري بوليفارد )

Boulevard) .ن هذه المناطق المتنامية   ، وهو رابط رئيسي بي 

  المشاري    ع الممولة من خالل المبادرة سوف: 

  

بقيمة  - ( Clinton( وكلينتون )Stateٍرب من شارعي ستيت )تحويل المناطق غي  المستغلة بالق •
ي المدينة إل منشأة  دوالر:   2,750,000

إعادة تطوير تحويلي لثالث مناطق غي  مستغلة بالكامل فن
، و   90متعدد االستخدامات يضم     50,000قدم مرب  ع من مساحات البيع بالتجزئة، و  5000شقة أكير

ي   قدم مرب  ع من المساحات المكتبية
ي للمبانن

الطبية، ومواقف للسيارات من خالل إعادة االستخدام التكيفن
  القائمة والبناء الجديد. 

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-schenectady-10-million-capital-region-winner-fourth-round-downtown


 

 

• ، ي
بقيمة   - Alchemy Urban Playgroundتجديد الهياكل التاريخية إلعادة االستخدام التكيفن

ي شارع إيري بوليفارد إلنشاء أربعة استوديوهات فني دوالر:  300,000
ن فن ن  قم بتجديد مبنيي  ة للفناني 

ن للتصنيع / التدريب.  ، ومعرض للبيع بالتجزئة، ومساحة للمناسبات، ومساحتي  ن ن عل  المحليي  كي 
الي 

  تدريب المهارات لألقليات والشباب. 

  

ن الواجهات والهياكل عىل طول الممرات الرئيسية  • سيعمل صندوق  دوالر:   600,000بقيمة  - تحسي 
ي ال

ن الواجهات عل تعزيز المبانن ي ذلك  تحسي 
ي ثالثة شوارع بما فن

و   Lower State Streetحالية فن
Lafayette Street  وLittle Italy.  

  

 دوالر:  428,000بقيمة  -(  SEATإكمال تحسينات البناء لمركز تدريب القوى العاملة سيات ) •

تحسينات كاملة للواجهة والموقع إلنهاء تجديد شامل للمبنن والذي سيضم مركز تدريب القوى العاملة 
  سيات للشباب. 

  

 دوالر:  425,000بقيمة   -السابق إلنشاء مساحات تجارية ومكاتب جديدة   Cohnتجديد مبنن  •

ي للبيع بالتج 
ي من  تجديد مبنن شاغر إل مساحة متعددة االستخدامات مع طابق أرضن

زئة والطابق الثانن
ي مكان قريب.  28المكاتب وإنشاء 

ا لوقوف السيارات فن
ً
ا جديد

ً
  مكان

  

ن شارع  North Jayتوسيع شارع  • توسيع شارع   دوالر:  2,000,000بقيمة  -  Maxonوتحسي 
North Jay   ق إل تقاطع شارع ،   Maxon Roadو  Nott Streetمن طريقه المسدود شمال شر

ن وسط المدينة وميناء موهوك. مما يؤدي إل إنشا    ء اتصال جديد بي 

  

استبدال   دوالر:  875,000بقيمة  -تثبيت إضاءة جديدة عىل طول شارع كلينتون وشمال برودواي  •
ا عل دعم تقنية "المدينة الذكية".  LEDإضاءة الشوارع الحالية بإضاءة  

ً
شارع  الموفرة للطاقة قادرة أيض

ن شارع ستيت وشارع ف ن شارع ستيت وشارع يونيون )كلينتون بي  ن وشمال برودواي بي    (. Unionرانكلي 

  

  760,000بقيمة -  Empire State Trail Gatewayوبناء   Alco Heritage Trailتوسيع  •
ي   Alco Heritage Trailتمديد  دوالر: 

 Front Streetإل  River Streetمن محطته الحالية فن

Park.  ي ميناء موهوك كبوابة إل
ة فن  New York Stateتثبيت كشك إعالمي ومنطقة ساحة صغي 

Empire Trail  .الذي يوفر معلومات عن الطريق والمعلومات السياحية  

  

ن ساحة  •  دوالر:   425,000بقيمة   - ( Jayوحركة مرور شارع جاي ) City Hall Squareتحسي 

ن قاعة  تحسينات للساحة العامة حول قاعة المدينة وتحويل شارع جاي إل حركة مرور ثنائية االتجاه بي 
  المدينة وشارع يونيون. 

  

ن  • ن نفق موجود بإضاءة   دوالر:  350,000بقيمة  -  Alco Tunnel Trailأعادة فتح وتحسي  تحسي 
ن  ي الدراجات بي   / Jay Streetو  Erie Boulevardومسارات متصلة للسماح للمشاة وراكنر

Mohawk Hudson Bikeway.  

  

ي جميع أنحاء وسط المدينة  •
ن
مبادرة فنية عامة متعددة  دوالر:  287,000بقيمة   -تثبيت الفن العام ف

 . ي
  األوجه إلنشاء وتثبيت جداريات وقطع فنية تفاعلية ومقاعد منحوتة وتمثال تاريخن

  

ن  • المساحات العامة  دوالر:  250,000مة  بقي- Jay Street Pedestrian Walkwayتحسي 
 .   واإلضاءة وتحسينات الرصف الصخي لدعم األعمال التجارية المحلية عل طول هذا الممر الشهي 

  



 

 

ن الالفتات وإيجاد الطريق  • تركيب الفتات جديدة لتوجيه السكان   دوالر:  250,000بقيمة  -تحسي 
  ريخية والثقافية. والزوار عير منطقة الدراسة، مع إبراز الوجهات التا

  

اتيجية إلعادة إحياء مركز المدينة بقيمة  ي صناديق التخطيط   300,000طورت سكنيكتادي خطة استثمارية اسي 
دوالر فن

ن دوالر.  10من المنحة المقدمة البالغة قيمتها  قادت لجنة التخطيط المحلية المكونة من ممثلي البلديات وقادة   ماليي 
اء القطاع الخاص ومخططي الوالية.  فحصت   المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين هذا الجهد، بدعم من فريق من خير

اتيجية لسكنيكتادي األصول والفرص المحلية وحددت التنمية االقتصادية والنقل واإلسكان  خطة االستثمار اإلسي 
ي تتماشر مع رؤية المجتمع لتنشيط وسط المدينة الجاهزة للتنفيذ. 

  والمشاري    ع المجتمعية الن 

  

"تتمتع استثمارات مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن بالقدرة عل تنشيط  قالت وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو: 
ي جلبها مرض كوفيد 

ي تم   . 19 المجتمعات المحلية، ال سيما بعد التحديات الن 
اتيجية، الن  ستعمل هذه المشاري    ع اإلسي 

كة سكنيكتادي عل   ، عل االستفادة من االستثمارات الخاصة لمساعدة شر ي
اختيارها من خالل عملية التخطيط التعاونن

ا بواجهة بحرية مطورة. 
ً
ا وثيق

ً
ي أتطلع إل رؤية هذه الم تحقيق رؤيتها لوسط مدينة نابض بالحياة يرتبط ارتباط

شاري    ع  إننن
ي سكنيكتادي". 

ة تنبض بالحياة فن   المثي 

  

ناوسكاس :  ن الموجهة للمجتمع   13"إن المشاري    ع ال  وقالت مفوضة والية نيويورك للمنازل وتجديد المجتمع، روث آن في 
ن والزوار عل حد سواء من خالل مناظر المدينة   ي تم اإلعالن عنها اليوم ستعمل عل تنشيط سكنيكتادي للمقيمي 

الن 
ن وسط المدينة والواجهة البحرية. ا ي   لمحسنة وروابط مادية أقوى بي 

من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة، نستثمر فن
ية أقوى حن  تتمكن مدن مثل سكنيكتادي من االزدهار والوصول إل إمكاناتها االقتصادية الكاملة".    مراكز حرصن

  

كة امباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيس تلر:   قال مفوض شر "وسط مدينة سكنيكتادي هو  والمدير التنفيذي إريك جي 
ي جميع أنحاء  

ي ميناء موهوك، وفن
ة فن فيه والطعام والثقافة، ترتكز عليه االستثمارات العامة والخاصة األخي  مركز للفنون والي 

البحرية لنهر موهوك   بناًء عل هذا األساس واستخدام األصول مثل الواجهة  ممرات شارع ستيت وشارع إيري بوليفارد. 
ومسار إمباير ستيت، ستساعد مشاري    ع مبادرة تنشيط وسط المدينة عل إنشاء تطورات جديدة مع دعم احتياجات  

  المجتمع". 

  

، رئيس سوق  ي
،  KeyBankقال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية لمنطقة العاصمة، روث ماهونن

، رئيس  ن : والدكتور هافيدان رودريغي  ي
ي   جامعة ألبانن

اتيجية الن  "إن سكنيكتادي تشهد نهضة، بفضل االستثمارات االسي 
ا ووظائف جديدة إل المدينة. 

ً
ستعتمد المشاري    ع المدعومة من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة عل هذا   جذبت سكان

ية متصلة ترحب باألعمال الجديدة والزائرين الجدد  ن النمو االقتصادي".  التقدم وتساعد عل إنشاء نواة حرصن   لتحفي 

  

 : ي
كة  قال رئيس بلدية سكنيكتادي، غاري مكارن  ي بشكل وثيق مع الفريق االقتصادي بقيادة شر

"لقد عملت إدارن 
Metroplex    لتحويل المساحات الشاغرة والمهجورة بنجاح إل أماكن عمل نابضة بالحياة توفر محركات اقتصادية

سنعيد البناء بشكل أفضل ونستفيد من زخم وسط المدينة المزدهر والواجهة البحرية  من خالل هذه الجائزة،  لمجتمعنا. 
ي أعيد تنشيطها. 

ي هذه المشاري    ع ونشكر لجنة التخطيط المحلية وأعضاء   الن 
ي قدًما فن

نشكر والية نيويورك عل المضن
ي عملية التخطيط والتوعية". 

  المجتمع الذين شاركوا فن

  

  حول مبادرة تنشيط وسط البلد

ي عام 
ى 2016فن من خالل هذه المبادرة، تحرك   . مبادرة إعادة إحياء مراكز المدن— ، أطلق الحاكم كومو مبادرة جديدة كير

ي جميع   الحاكم بقوة لتشي    ع وتوسيع عملية تنشيط وسط
البلد واألحياء لتكون بمثابة مراكز نشاط ومحفزات لالستثمار فن

 . ي والتنفيذ   مناطق الوالية العشر اتيخر ن التخطيط االسي  اتيجية خطة عمل مبتكرة غي  مسبوقة تجمع بي 
تمثل المبادرة اسي 

  الفوري. 

  

https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

ي غضون أرب  ع سنوات، خصصت الوالية  
ي وسط الم 400فن

ي لديها القدرة  مليون دوالر لالستثمار فن
دن الناضجة للتنشيط والن 

  ، ي
عل أن تصبح مغناطيًسا إلعادة التطوير، واألعمال التجارية، وخلق فرص العمل، والتنوع االقتصادي والتنوع السكانن

ة بالوالية بناًء عل إمكان والفرص.  ات  يتم ترشيح المجتمعات المشاركة من قبل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر
اتيجية لوسط المدينة وتنفيذ    10وسط المدينة للتحول، ويتم منح كل مجتمع   ن دوالر لتطوير خطة استثمار اسي  ماليي 

ي تعزز رؤية المجتمع للتنشيط. 
ية الرئيسية الن  ن   المشاري    ع التحفي 

اء القطا  المبادرة ترأسها وزيرة خارجية نيويورك روسانا روسادو.  ي  تتلف  المجتمعات الدعم من خير
ع الخاص وفريق من موظفن

اكة الوثيقة مع   ، ولجنة إدارة الحفاظ Empire State Developmentالوكاالت الحكومية بقيادة وزارة الخارجية بالشر
  عل المساكن والتنمية. 

###  
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