
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   23/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

  LUMINATE NYوظيفة جديدة أخرى كنتيجة لمسابقة  120أعلن الحاكم كومو عن إنشاء 

  
ي  
ز

ي منطقة االبتكار ف
ز

مون بتنمية أعمالهم ف ز ي مسابقة البرصيات والضوئيات والتصوير المبتكرة يلت 
ز

المشاركون السابقون ف
  وسط مدينة روتشست  

  
ات اإلصبعية إىل األمام"  اتيجية الشاملة للمنطقة    -تكمل المسابقة الممولة من والية نيويورك مبادرة "البحتر اإلست 

  إلعادة إحياء المجتمعات وتنمية االقتصاد
  

ي مسابقة 
ن فن ن السابقي  ن من المشاركي  ي تمولها الدولة قد  Luminate NYأعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أن اثني 

موا   الت  ن الت 
ي منطقة وسط مدينة روتشست  لالبتكار.  120بخلق ما يقرب من  

كة  فرصة عمل فن ي نشأت من معهد  SunDensityشر
، الت 

ي الجولة الثالثة من مسابقة البرصيات 
ماساتشوستس للتكنولوجيا وحصلت عىل الجائزة األوىل البالغة مليون دوالر فن

ي عام  
وظيفة حيث أنها تؤسس عمليات التصنيع التجريبية عالية   60يقرب من  ، ستخلق ما  2020والضوئيات والتصوير فن
 . ي روتشست 

ي الجولة الثانية بقيمة  التقنية فن
ي مدينة   250ستوفر دائرة البرصيات الفائزة فن

 فن
ً
ي تأسست أصال

ألف دوالر، والت 
ي عام 

 سيبىلي سكوير الذي أعيد استخدامه  60، ما يقرب من 2017نيويورك فن
ي مبتن

ي وسط المدينة.  وظيفة فن
قام الفائز  فن

ي المسابقات، Ovitzبالجولة الثانية ، 
، وقد استفاد الفائز األول فن ي روتشست 

 Double Helix، بتأسيس مقره الرئيسي فن

Optics  ي
كات البرصيات فن اكة مع شر ات اإلصبعية من خالل الشر ي منطقة البحت 

، بنشاط من البنية التحتية للبرصيات فن
ي محفظة  40حت  اآلن، خلقت  وتصنيع منتجات جديدة. روتشست  لتطوير 

كة فن ي   Luminate 100شر
فرصة عمل فن

  المنطقة. 

  
ي   قال الحاكم كومو: 

ي جميع أنحاء الوالية، نرى أن استثماراتنا المستمرة فن
"بينما نعمل عىل إعادة البناء بشكل أفضل فن

ي ثمارها. 
ي صناعات  التقنيات المتقدمة تؤت 

اتيجية بالفعل مدينة روتشست  رائدة عالمًيا فن لقد جعلت هذه االستثمارات االست 
  Luminate NYتدعم مسابقة  البرصيات والضوئيات والتصوير وسلطت الضوء عىل كل ما تقدمه هذه المنطقة المزدهرة. 

كات ا  ات اإلصبعية من خالل جذب المزيد من الشر ي البحت 
ي قدًما فن

لمبتكرة، وخلق المزيد من فرص العمل جهودنا للمضن
ي المستقبل". 

ن النمو االقتصادي فن   وتحفت 

  
ي هوشول: 

ي   Luminate NY"تواصل   قالت نائبة الحاكم كاث 
ات اإلصبعية لالبتكار فن  والبحت 

البناء عىل تراث روتشست 
ظهر إعالنات  البرصيات والضوئيات والتصوير. 
ُ
امهم  Circle Opticsو   SunDensityت ن ظهر أن  الت 

ُ
، وت بمنطقة روتشست 
ي تنمية صناعة التكنولوجيا الفائقة، وخلق وظائف ذات رواتب جيدة وتعزيز اقتصاد المنطقة". 

  استثماراتنا تساعد فن

  
ي برنامجه الذي يستمر ستة    Luminate NYيقع ُمّشع 

كات واعدة كل عام للمشاركة فن ي مدينة روتشست  ويختار عشر شر
فن

كات بتدريب شامل وموارد لتطوير تقنياتها وأعمالها. خالل هذا ال  أشهر.  الجولة الرابعة جارية حالًيا مع   وقت، يتم تزويد الشر
ي روتشست  لمدة   حدث النهائيات المخطط له هذا الخريف. 

م الفائزون بتأسيس عمليات فن ن تتطلب مسابقة الُمّشع أن يلت 
  شهًرا عىل األقل.  18

  



 

 

كة  وقالت الدكتورة سوجاثا رامانو  جلب أكتر   Luminate"يواصل ُمّشع  : Luminate NYجان، العضو المنتدب لشر
كات  ات اإلصبعية.  OPIشر باإلضافة إىل مرافق البحث والتطوير والتصنيع   الواعدة من جميع أنحاء العالم إىل منطقة البحت 

ا سلًسا وقابل للتطبي
ً
كات أن روتشست  توفر هبوط ". الغنية لدينا هنا، تجد هذه الشر   ق ألعمالها لتأسيس وجود أمريكي

  
نامج  2020لعام  Luminate NYتمثل نهائيات    25الُمشِّع الذي تبلغ تكلفته  Luminateنقطة منتصف الطريق لتر

ي تديرها  
مليون دوالر لمدة خمس سنوات، والذي يتم تمويله من خالل مبادرة فنغر ليكس فوروارد إلعادة إحياء الشمال الت 

Nextcorps.  ي  8منذ إنشائه، استثمر المّشع
ن دوالر فن كة ناشئة.  40ماليي  ي   شر

ي صافن
ي المحفظة اآلن فن

كات فن ك الشر تشت 
كات المشاركة    2إىل  1.5باإلضافة إىل توفت  ما يقدر بـ  مليون دوالر.  300ثروة  ضعف عائد االستثمار، فإن العديد من الشر

ا بإنشاء عمليات أمريكية أو بعض جوانب
ً
ي منطقة روتشست   تقوم أيض

ي ال تزال تمثل مركًزا لصناعة  - البحث والتصنيع فن
والت 

OPI   .ي أمريكا الشمالية
  فن

  
ن إنتاج الطاقة لأللواح الشمسية بنسبة  SunDensityتعمل تقنية  ي   20عىل تحسي 

ي المائة باستخدام الطالء الفوتوتن
فن

 . ونية الضو  PSCيعمل  الذكي ن كفاءة األجهزة اإللكت  ئية، مثل الخاليا الشمسية من خالل تعزيز وتشكيل طيف  عىل تحسي 
ي الضائع إىل ضوء األشعة تحت الحمراء الذي يمكن للعديد من األجهزة استخدامه بسهولة  

الفوتونات، وتحويل الضوء المرت 
 . ي الوقت الفعىلي وبدو  360إن تقنية دائرة البرصيات الرائدة قادرة عىل التقاط فيديو بزاوية  أكتر

  12ن أخطاء بدقة  درجة فن
كات من خالل برنامج   كيلوبايت.   Excelsior Taxكما تدعم إمباير ستايت للتطوير المزيد من المساعدة لهذه الشر

Credit  .امات توفت  الوظائف ن ي مقابل الت 
دوالر؛ سوف   600,000ما يصل إىل  SunDensityسوف تتلق    فن

ا المساعدة. تقد دوالر.  445,000ما يصل إىل   Circle Opticsتتلق  
ً
  م مقاطعة مونرو أيض

  
ي الذي قدمته إمباير   ورئيسها الدكتور نيشيكانت سونوالكار:   SunDensityقال مؤسس 

"نحن ممتنون للدعم السخن
ي    NextCorpsوحاضنة  Luminateتواصل   ستيت للتطوير. 

ى فن ، جنًبا إىل جنب مع فريق التنمية االقتصادية الكتر
.  SunDensityبوسطن من توفت  الموارد والمعلومات لنمو  ي وسط مدينة روتشست 

ونتوقع إنشاء عدد كبت  من الطاقة   فن
ي تحقيق هدف اقتصاد خاٍل من الكربون إلنقاذ كوكبنا من الكوارث  

النظيفة والوظائف ذات األجور المرتفعة والمساهمة فن
  البيئية". 

  
كة  ي عام  : Circle Opticsقال زاك نيازي ، الرئيس التنفيذي لشر

كتنا إىل مدينة روتشست  فن ا  ، قمن2019"منذ نقل شر
ات الرقمية.  اء الكامت  ات علماء الصور ومهندسي البرصيات الميكانيكية وختر نحن   بإحضار فريق من الطراز العالمي من عشر

ي تنمية االقتصاد المحىلي من خالل بناء الجيل القادم من تقنية االلتقاط بزاوية 
مون بالمساعدة فن ن ي   360ملت 

درجة هنا فن
  شمال والية نيويورك". 

  
، إريك جيتلر:  قال المفوض ز ي إمباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعير

ز
"تعمل مسابقة  باإلنابة للتطوير ف

Luminate NY   ن ين وتحفت  ن إىل وظائف القرن الحادي والعشر عىل تحويل األفكار المستقبلية لهؤالء رواد األعمال الرائعي 
ي روتشست  

اع فن ي منطقة وسط المدينة لالخت 
ي هذا المشع الذي يركز عىل   . النمو االقتصادي فن

إن استثمار والية نيويورك فن
OPI   كات م شر ن ا اقتصاد المنطقة األوسع، حيث تلت 

ً
ي منطقة  Luminate NYيعزز أيض

سيخ جذورها فن المبتكرة بت 
ات اإلصبعية".    البحت 

  
 : ي
يمي أ. كوثز أن مدينة روتشست  يمكن أن  "إن نجاح هذه األعمال هو دليل عىل  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جتر

ي تم إنشاؤها نتيجة مسابقة  تكون مركًزا لريادة األعمال التقنية. 
قطعة مهمة لبدء   Luminate NYتعتتر الوظائف الت 

  االنتعاش االقتصادي لمنطقتنا". 

  
ي رئيًسا للجنة التنمية االقتصادية التابعة للجمعية، أ قال عضو مجلس الدولة، هاري برونسون: 

ي  "بصفت 
نضم إىل الحاكم فن

ي إمكانيات برنامج 
أعلم   .Luminate New Yorkتشجيع مجموعتنا الموهوبة من رواد األعمال الشباب عىل الدخول فن
ي توفت  الوظائف  Luminate New Yorkأن روح المبادرة والعقول اإلبداعية لبلدنا، جنًبا إىل جنب مع قيادة 

، ستستمر فن



 

 

يثبت نجاح هذه   SunDensityو  Circle Opticsإعالن اليوم من  واليتنا وأمتنا. المستقبلية والنمو االقتصادي ل 
ا لعائالتنا". 

ً
اق   المسابقة، وبناء مستقبل أكتر إشر

  
ي مقاطعة مونرو: 

ز
ي منطقتنا    Luminate NY"تستمر مسابقة  قال آدم بيلو، المدير التنفيذي ف

ي إثبات جدارتها فن
فن

ي مجال البرصيات  120إن إضافة  ومواءمتها مع خطة النمو والتنمية االقتصادية لـ "فنغر ليكس فوروارد". 
وظيفة فن

ات اإلصبعية كرائد  OPIوالضوئيات والتصوير ) ي متحمًسا لمستقبل الحت 
ي هذه المرحلة من المسابقة تجعلتن

ي منطقتنا فن
( فن

ي تقدم 
ي منطقتنا مراًرا وتكراًرا أنها رصيد رائع لكل من رواد األعمال   .OPIعالمي فن

تثبت مزايا ممارسة األعمال التجارية فن
كات القائمة عىل حد سواء.  ي تنشيط وإعادة تخيل المشهد االقتصادي   الشباب والشر

أود أن أشكر الحاكم كومو عىل تفانيه فن
ات اإلصبعية".    للبحت 

  
: قال لوفلي إيه وارن، عم ي روتشست  توضح بوضوح قيمة   دة روتشست 

ين هذه فن "إن إضافة وظائف القرن الحادي والعشر
Luminate NY    ي وضع منطقتنا

وحكمة قرار الحاكم كومو بتحديد موقع حاضنة األعمال عالية التقنية هنا للمساعدة فن
ي العالم. 

عىل القيام بهذه   Circle Opticsو  SunDensityأود أن أشكر قادة  عىل أنها عاصمة الضوئيات والبرصيات فن
ي مدينتنا وأتمتن لهم ولموظفيهم التوفيق والنمو واالزدهار هنا. 

ا للحاكم كومو وإمباير ستيت   االستثمارات فن
ً
ما زلت ممتن

إىل روتشست  من خالل فنغر ليكس فوروارد لدعم جهودنا لخلق المزيد من الوظائف،   Luminate NYللتطوير لجلب  
ا وحيوية، وخلق فرًصا تعليمية أفضل لمواطنينا". وجعل األحيا 

ً
  ء األكتر أمان

  
 /https://luminate.org ، تفضل بزيارة:    Luminate NYللحصول عىل معلومات إضافية حول  

  
  تشي    ع فنغر ليكس فوروارد

لقد   يكمل إعالن اليوم "فنغر ليكس فوروارد" المخطط الشامل للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع. 
ي المنطقة منذ عام  8.07استثمرت الوالية بالفعل أكتر من 

ي   -لوضع أساس الخطة   2012مليار دوالر فن
االستثمار فن

ي ذلك الضوئيات والزراعة وإنت
واآلن، تعمل المنطقة عىل تشيــــع   اج الغذاء والتصنيع المتقدم. الصناعات الرئيسية بما فن

وع فنغر ليكس فوروارد باستثمار حكومي بقيمة  ي أعلنها   500مشر
مليون دوالر من خالل مبادرة إعادة إحياء الشمال، الت 

ي ديسمتر 
 استثمار ما يزيد عن  مليون دوالر األعمال الخاصة عىل 500سيحفز استثمار الوالية البالغ  . 2015الحاكم كومو فن

دمت، ما يصل إىل  -مليار دوالر   2.5
ُ
المزيد من المعلومات   وظيفة جديدة.  8,200ويتوقع أن تقدم خطة المنطقة، كما ق

  هنا.  متوفر

  
###  
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