
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   15/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ي روتشيست  
 
ي ملعب بلو كروس ف

 
  يعلن الحاكم كومو عن استكمال تجديدات المرحلة األوىل ف

  

ا لغرفة تغيتر المالبس
ً
قية البنية التحتية للمنشأة، ويعزز منطقة الطعام، ويضيف جناًحا جديد   يقوم العمل بت 

  

ات اإلصبعية إىل األمام"  اتيجية الشاملة للمنطقة إلعادة إحياء المجتمعات   - يكمل االستثمار مبادرة "البحتر اإلست 
  وتنمية االقتصاد

  
ي ملعب بلو كروس عند النصب التذكاري  

أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن االنتهاء من تحسينات المرحلة األوىل ف 
ي  
ي المنشأة متعددة األغراض ف 

وع تحويلي يهدف إىل تعزيز تجربة المستفيد ف 
ي   Exchangeللحرب، وهو مشر

بوليفارد ف 
 . ي للساحة، وتحسينات الحمامات العامة ،  يتضمن العمل المكتمل ترقيات   وسط مدينة روتشستر

ي / المرت 
للنظام الصوتر

ا كمساحة غرفة مالبس إضافية لإلنتاج  
ً
وتحسينات منطقة الطعام، وجناح غرفة تغيتر المالبس الجديد الذي سيعمل أيض

 .   الكبتر

  
ر  قال الحاكم كومو: 

ّ
ي نيويورك مرة أخرى بشكل أفضل من ذي قبل، يجب أن نتبن  مشاري    ع تحويلية تسخ

"بينما نبن 
ية.  ي ملعب بلو كروس هي مجرد بداية لجهودنا البالغة  وتضاعف إمكانات مناطقنا الحض 

مليون دوالر    50إن التحسينات ف 
وع فقط الوصول إىل الواجهة   إلعادة تصور الواجهة البحرية وتحويلها عل طول نهر جينيسي الجميل.  لن يفتح هذا المشر

ي ستساعد روتشستر عل االزدهار ألجيال  
البحرية، ولكنه سيعزز السياحة، ويحفز النمو االقتصادي ويشجع االستثمارات النر

  قادمة. 

  
ي هوشول: 

جهة البحرية  "تمثل مشاري    ع مثل تحويل ملعب بلو كروس كيفية استخدامنا للوا قالت نائبة حاكم نيويورك كاث 
ة وخلق فرص العمل.  وي    ج للسياحة، وتعزيز األعمال التجارية الصغتر

ي روتشستر للتر
من خالل مبادرة روك ذا   الجميلة ف 

  ريفرواي، نضع روتشستر عل الخريطة". 

  
ي تتلقر 

وع ، والنر  دوالر من التمويل الحكومي من خالل مب  6يتم اآلن تصميم المرحلة الثانية من المشر
ادرة إعادة إحياء  ماليير 

ي عام 
ي شمال الوالية، ومن المتوقع أن يبدأ البناء ف 

ي   . 2022فنغر ليكس فوروارد ف 
فة نهرية خارجية ف  يشمل العمل إنشاء شر

، باإلضافة إىل تجديدات إضافية للبنية التحتية القديمة للساحة.    المنشأة، وفتح المبن  إلطالالت عل نهر جينيسي

  
اير  ي فتر

اًما  ، أع2018ف  ، وهي مبادرة تهدف إىل  لروك ذا ريفرواي   من قبل الوالية  مليون دوالر  50بقيمة لن الحاكم كومو التر 
ي روتشستر ومساعدة هذه المنطقة عل

 أن تصبح نقطة جذب نابضة بالحياة للتجارة  إطالق إمكانات الواجهة البحرية ف 
فيه والسياحة.  ي مشاركات من المجتمع، أعلن الحاكم عن  والتر

ا  13بعد ستة أشهر وبعد تلقر وعً ي دعم   مشر
تم اختيارها لتلقر

ي ذلك إصالح ملعب بلو كروس بقيمة  
  ماليير  دوالر 6الوالية، بما ف 

  
ي مرحلة التصميم أو قيد اإلنشاء أو تم االنتهاء منها. 

تشمل هذه المشاري    ع المجتمع الناجح   حنر اآلن، جميع المشاري    ع إما ف 
ي تم بناؤها تحت جش

، والنر ي
.   I-490بشكل ال يصدق حديقة الوالية روك سينر ي

  فريدريك دوغالس سوزان ب، أنتوت 
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 : "إن ملعب بلو كروس عند النصب التذكاري للحرب هو محرك رئيسي   وقالت لوفلي إيه وارن، عمدة مدينة روتشست 
ي ثمارها عل مدى أجيال. 

أنا   لخلق فرص العمل والسياحة وحيوية وسط المدينة لمدينتنا، لذا فإن استثماراتنا هنا ستؤتر
يعية للوالية تفهمان قيمة هذا المرفق كجزء من برنا مج روك ذا ريفرواي ويدعمان ممتنة ألن الحاكم أندرو كومو والهيئة التشر

ي تشتد الحاجة إليها بدعم ماىلي من الوالية. 
ي وسط   هذه التجديدات النر

ي وترفيهي حديث ف 
يعد الحفاظ عل مكان رياض 

ا نابضة بالحياة وفرًصا تعليمية أفضل لجميع  
ً
ي الكفاح من أجل المزيد من الوظائف، وأحياء أكتر أمان

مدينتنا عنًضا حاسًما ف 
ي م

". مواطن    دينة روتشستر

  
 . ي مدينة روتشستر

ة   تحت قيادة الحاكم كومو، قامت والية نيويورك باستثمارات غتر مسبوقة ف  قامت الدولة باستثمارات كبتر
ي ذلك أكتر من  

 مليون دوالر مخصصة لمشاري    ع داخل وحول وسط المدينة.  100لتقوية مجتمع وسط المدينة، بما ف 

ام من أكتر م ي وسط مدينة روتشستر   800ن  استفاد هذا االلتر 
مليون دوالر من االستثمار الخاص لدعم منطقة االبتكار ف 

ي تضم ما يقرب من  
كة.  200والنر   شر

  
تلر:  ي إمباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعير  إريك جتر

 
"ستكون العودة إىل   قال المفوض باإلنابة للتطوير ف

ِبنة أساسية لنيويورك ح
َ
ي    -يث نعيد تصور وإعادة البناء والتجديد األحداث الحية ل

قيات التحولية األولية ف  وستكون هذه التر
ي وسط مدينة  

ي قلب منطقة الواجهة البحرية ف 
ملعب بلو كروس ستضيف اإلثارة لحضور لعبة أو حفلة موسيقية ف 

 . ي مبادرة روك ذا ريفرواي، واال  روتشستر
ا استثمار نيويورك ف 

ً
ستفادة من الدوالرات العامة تعكس تجديدات الساحة أيض

وتشجيع االستثمار الخاص لتعزيز االقتصاد ودعم مركز مدينة مزدهر عل طول نهر جينيسي الجميل حيث يريد الناس  
  العيش والعمل واللعب". 

  
 : ي
يمي كوث  ي إعادة تصور مدينتنا من خالل   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جتر

"هذا التجديد هو خطوة مبكرة ف 
ورًيا إلعادة الوظائف والسياحة إىل   "روك ذا ريفرواي".  ي من الوباء، سيكون تنشيط وسط المدينة ض 

ي التعاف 
مع استمرارنا ف 

".  مجتمعنا.  ي استثمار الحاكم المستمر أرباًحا لعائالت مدينة روتشستر
  وسيؤتر

  
ي أن أرى استكمال المرحلة   معية هاري برونسون: قال عضو الج

ي رئيس لجنة التنمية االقتصادية للجمعية، يسعدت 
"بصفنر

وع ملعب بلو كروس.  اكة بير  المدينة والوالية حيوية لالزدهار االقتصادي لمنطقتنا.  األوىل من مشر يعمل ملعب   هذه الشر
ي وسط المدينة. 

ي أتطلع إىل ا بلو كروس كمحفز للنمو ف 
- النضمام إىل عائالت مدينة روتشستر لحضور حفل ما بعد كوفيدإنن 

ي هذه المرافق المحّسنة".   19
  ف 

  
ي تنشيط   قال آدم بيللو، المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو: 

"أود أن أشكر والية نيويورك والحاكم أندرو كومو لتفانيهما ف 
 . فيه،   يتمتع نهر جينيسي وممتلكاتنا المطلة عل وسط مدينة روتشستر النهر بفرص ال تصدق للسياحة والتجارة والتر

ي تم إجراؤها عل ملعب بلو   وستساعد مثل هذه االستثمارات مدينتنا عل الوصول إىل كامل إمكاناتها. 
تعد التجديدات النر

ي مق
ي االتجاه الصحيح وستستفيد من الموارد المقدمة لنا هنا ف 

اطعة  كروس عند النصب التذكاري للحرب خطوة مهمة ف 
ي تم إجراؤها من خالل مبادرة روك ذا ريفرواي".  مونرو. 

  ال أطيق االنتظار لمعرفة المزيد من التحسينات النر

  

ات اإلصبعية والرئيس والمدير التنفيذي لغرفة  ي البحتر
 
قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي ف

ي ، ورئيس جامعة والية نيويورك جينيسيو دينيس باتلز: 
 
ى، بوب داف  الكتر

"إن المجلس اإلقليمي فخور للغاية   روتشست 
ي ملعب بلو كروس

ات التحويلية ف  اكة حقيقية مع مدينة روتشستر ومع   . بدعم التغيتر تمثل خطة روك ذا ريفرواي شر
مير  بالعمل مًعا لدعم المبادرة.   

ي قدًما لدعم   أصحاب المصلحة اإلقليميير  الذين يظلون ملتر
ا قوًيا للمض 

ً
تمثل الخطة طريق
، مما يساعد عل ي وسط مدينة روتشستر

ي منطقة االبتكار ف 
ة يرغب فيها  التحول الرائع الذي يحدث بالفعل ف   خلق بيئة مثتر

  الناس، صغاًرا وكباًرا". 

  
  تشي    ع فنغر ليكس فوروارد

  



 

 

استثمرت   يكمل إعالن اليوم "فنغر ليكس فوروارد" المخطط الشامل للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع. 
ي المنطقة منذ عام  8الوالية بالفعل أكتر من 

ي الصناعات الرئيسية  -ساس للخطة  لوضع األ  2012مليار دوالر ف 
االستثمار ف 

ي ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع المتقدم. 
وع فنغر ليكس   بما ف  واآلن، تعمل المنطقة عل تشي    ع مشر

ي ديسمتر   مليون دوالر من خالل مبادرة إعادة إحياء الشمال.  500فوروارد باستثمار حكومي بقيمة  
أعلن الحاكم كومو ف 

كات الخاصة عل استثمار أكتر من  2015 خطة المنطقة، كما تم تقديمها، تتضمن   مليار دوالر.   2.5أن المبادرة ستحفز الشر
  . هنا  يتوفر المزيد من المعلومات  وظيفة جديدة.  8,200ما يصل إىل 

  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عل 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |
 

اك  إلغاء االشتر

 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0e1f8f01-5184b61a-0e1d7634-0cc47a6d17e0-5254b0e5d940c030&q=1&e=ebcb2ee3-42ed-460f-ac9f-68ea9490e238&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES02328E1FB8BE5266852586F5007394A200000000000000000000000000000000

