
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 10/26 للنشر فوًرا:

 
 

  تعلن الحاكمة هوكول عن الفائز في مسابقة األعمال العامة في نيويورك الرائدة على المستوى الوطني
  

اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لخلق وظائف جيدة   - CNYيبني على التقدم المحرز في نهضة   GENIUS NYبرنامج  
  وجذب األعمال التجارية إلى وسط نيويورك

  
  بالجائزة الكبرى البالغة مليون دوالر Airtonomy of North Dakotaتفوز شركة 

  
  دوالر أمريكي لكل منهم 500,000يتلقى أربعة متسابقين نهائيين إضافيين 
  
  

، بوالية نورث داكوتا هي الفائزة بالجائزة Grand Forks، من  Airtonomyأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شركة 
 GENIUSللمسرعات. يعد برنامج  GENIUS NYالكبرى البالغة مليون دوالر أمريكي في الجولة الخامسة من مسابقة 

NY   الذي يستمر لمدة عام أكبر مسابقة أعمال في العالم تركز على األنظمة غير المأهولة والمنصات المترابطة والقطاعات
 CarScanner ofمن هامبورغ، ألمانيا ،  Airial Roboticsى القائمة على التكنولوجيا. حصلت كل من األخر

Krakow ،بولندا ،Circle Optics of Rochester  من نيويورك و ،WindShape of Geneva   من سويسرا ،
. ستستخدم الفرق هذه االستثمارات  دوالر بعد الجولة الخامسة من حدث الملعب االفتراضي 500,000على استثمارات بقيمة 

 GENIUSمليون دوالر في  25حتى اآلن، استثمرت والية نيويورك  لمواصلة تسريع نموها وتوسيع وجودها في المنطقة.
NY  على مدار خمس جوالت من المسابقة. يُطلب من المشاركين فيGENIUS NY   تشغيل أعمالهم في وسط نيويورك

  لمدة عام واحد على األقل. 
  

في تغيير المشهد في وسط نيويورك من خالل جذب الجيل القادم من   GENIUS NY"تستمر مسابقة  قالت الحاكمة هوكول:
في أعمال األنظمة الجوية غير   استثمارنا المتواصلرواد األعمال المبتكرين من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة. يساعد 

المأهولة على ضمان بقاء نيويورك رائدة في هذه الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل عالية الجودة ونمو اقتصادي في وسط  
  نيويورك".

  
في سيراكيوز، مساحة   CenterState CEOالتابعة لـ  Tech Garden، الذي تديره  GENIUS NYيوفر برنامج 

  73.5أكثر من  GENIUS NY، جمعت شركات 2017ن، وموارد الشركة، والبرمجة والتوجيه. منذ عام حاضنة للمشاركي
على التقدم الذي   GENIUS NYفرصة عمل في المنطقة. يعتمد تقدم برنامج  60مليون دوالر في تمويل الحق وخلقت 

 لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد.  ، وهي الخطة اإلستراتيجية الحائزة على جوائز في المنطقة CNY Risingأحرزته 
  
موظفًا، أي شخص من جمع   25ويعمل بها  2018الحائزة على الجائزة الكبرى، والتي بدأت في عام    Airtonomyتمّكنت  

البيانات بشكل موحد باستخدام المركبات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار. إنها تجعل الرحلة المعقدة سهلة مثل الضغط  
لى زر حتى يتمكن فني الرياح أو حارس األمن أو عامل الطاقة من تشغيل طائرة بدون طيار بأمان وثبات، وجمع البيانات ع

بشكل موحد. وهذا يعني أنه يمكن معالجة البيانات التي تم جمعها تلقائيًا باستخدام التعلم اآللي وتحويلها إلى معلومات ذكية  
  قابلة للتنفيذ لمؤسسة ما.

  



على تغيير مشهد   Airtonomy"تعمل الدكتور جوشوا ريدي:  Airtonomyالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  قال
UAS  ويشرفنا أن يتم اختيارها كفائز فيGENIUS NY 2021 ستعمل هذه الجائزة على تعزيز النمو المستمر لشركة .

Airtonomy  وستؤدي إلى توظيف المواهب المحلية واالستثمار المباشر في نظامUAS   البيئي، بما في ذلك في جميع أنحاء
، وخاصة األشخاص والمنظمات المدهشة المشاركة ، مذهالً. نتطلع إلى رد  GENIUS NYالمنطقة الوسطى.كان برنامج 

مثاالً على نوع الخبرة  GENIUS NYى في المنطقة. تمثل الجميل على الدعم الذي حصلنا عليه مع الشركات الناشئة األخر
والشبكات والدعم الضروري لنجاح أي شركة ناشئة. لقد تعرفنا على المتأهلين للتصفيات النهائية بشكل جيد للغاية وكل واحد  

  منهم متميز، لذلك نحن فخورون بأن نكون في شركتهم".
  

عالمة فارقة   Pitch"تعتبر نهائيات ، الرئيس التنفيذي: CenterStateفي  GENIUS NYقالت كارا جونز، مديرة 
 CenterStateفي  GENIUS NY. وقالت كارا جونز، مديرة GENIUS NYمهمة للفرق المشاركة في برنامج 

CEO حلة األولى من البرنامج. ستبدأ الفرق اآلن المرحلة  إنها توفر استثماًرا أوليًا لتسريع نموها وتمثل اإلكمال الناجح للمر
الثانية من هذه المسابقة، حيث سيستفيدون من المدخالت الواردة من الحكام للذهاب إلى السوق، وبناء شراكات أقوى مع فرق  

GENIUS NY رئيسي و من الجوالت السابقة، والتركيز على التكنولوجيا وتطوير األعمال، والتوظيف وإنشاء المقر ال
مكاتب في وسط نيويورك. سيتلقى كل فريق دعًما مستهدفًا من الموجهين والمستشارين وستتاح له فرص إضافية للقاء  

  المستثمرين لضمان نجاحهم".
  

 GENIUS"إن االستثمارات التي يتم إجراؤها من خالل برنامج  :CenterState CEOقال روب سيمبسون، رئيس 
NY إلى جانب الموارد وبرامج الدعم، ستسرع من نمو شركات ،UAS  ذات اإلمكانات العالية وقطاعUAS   .في منطقتنا

من هذه االستثمارات،  أثناء قيامهم بتأسيس أعمالهم في المنطقة، سنوفر دعًما مستهدفًا لتطوير األعمال لتمكينهم من االستفادة 
المتنامي الذي أنشأناه في وسط  UASوتطوير تقنياتهم ومنصاتهم، وخلق فرص العمل والمساهمة في النظام البيئي 

 نيويورك".  
  
، تركز والية نيويورك على القيام باستثمارات كبيرة في صناعة أنظمة  GENIUS NYباإلضافة إلى مسابقة مسرعات  

  30، خصصت والية نيويورك استثماًرا بقيمة 2016وسط نيويورك ووادي موهوك. في عام  الطائرات بدون طيار في
مياًل بين سيراكيوز وروما من خالل مبادرة تنشيط شمال  50مليون دوالر لتطوير ممر اختبار للطائرات بدون طيار بطول 

،  SUASر بدون طيار، أو ، وهو نظام جوي صغيSkydome، كشف المسؤولون النقاب عن 2020نيويورك. في عام  
وهو منشأة للتجربة واالختبار في مطار جريفيس الدولي في روما، مقاطعة أونيدا. اليوم، يعد أول ممر إدارة حركة مرور  

ميالً بين سيراكيوز وروما رائًدا عالميًا الختبار منصات وابتكارات أنظمة الطائرات بدون  50غير مأهول في العالم بطول 
  طيار.

  
  GENIUS NY"تساعد مسابقة   قال رئيس العمليات في إمباير ستيت للتطوير ونائب المفوض التنفيذي كيفن يونس:

لتسريع األعمال في تعزيز النمو المستمر لصناعة األنظمة الجوية غير المأهولة في وسط نيويورك. تهانينا لجميع هذه  
والبنية التحتية الخاصة بوالية  UASمكنها االستفادة من أصول الشركات التي تقدم أفكاًرا ريادية إلى المنطقة، حيث ي

 نيويورك".  
  

على فوزها بالجائزة الكبرى لمسابقة  Airtonomy"أهنئ شركة قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية راشيل ماي: 
GENIUS NY قة واالبتكار التي يمثلونها  لهذا العام وأتطلع إلى االستثمارات التي ستنفذها في منطقتنا واقتصادنا. تعد الطا

أمًرا حيويًا لمواصلة بناء اقتصاد ريادة األعمال المزدهر في وسط نيويورك. سيساعد كل فائز لهذا العام اقتصادنا المحلي على  
  االزدهار واالحتفاظ بالمواهب التي نحتاجها لجعل منطقتنا أقوى". 

  
"تتمتع وسط نيويورك بتاريخ رائع من االبتكار وشركات مثل   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جون دبليو مانيون:

Airtonomy  وجميع المشاركين فيGENIUS NY   يواصلون هذا التقليد. إنهم يقودون وظائف واقتصاد الغد وأنا أتطلع
بدون  إلى رؤيتهم ينمون في مجتمعنا. أنا ممتن للحاكمة هوكول لدعمها رواد األعمال في نيويورك وصناعة الطائرات 

  طيار".
  



، وخاصة  GENIUS NY 2021"تهانينا للفائزين في مسابقة قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية آل ستيرب: 
Airtonomy  .ستكون هذه الشركات إضافة مرحب بها إلى صناعة التكنولوجيا المزدهرة في لحصولهم على الجائزة الكبرى

في الشركات الناشئة التي تتطلع إلى    GENIUS NYوسط نيويورك. على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمر برنامج 
ؤية كيف تغير هذه الشركات تغيير الطريقة التي تعمل بها مجتمعاتنا وربطها بالموارد التي تدعم نموها. إنني أتطلع إلى ر

  الناشئة مستقبل منطقتنا وسوق التكنولوجيا العالمي".
  

في مساعدة وسط نيويورك على الحفاظ على   Genius NY"تستمر مسابقة قال عضو الجمعية ويليام بي ماغناريلي: 
مكانتها كمركز للشركات المبتكرة التي تستكشف األنظمة الجوية بدون طيار وغيرها من التقنيات المتطورة. أتطلع إلى  

والشركات المحلية، يجلب الخبرة واألفكار الجديدة إلى طليعة صناعة األنظمة  Tech Gardenمشاهدة تعاونها، مع كل من 
  وية غير المأهولة".الج

  
"تستمر االبتكارات المتعلقة باألنظمة غير المأهولة في تعزيز اقتصادنا المركزي في  قالت عضوة الجمعية باميال هانتر: 

نيويورك. تسلط الجوائز األخيرة من الحاكمة هوكول الضوء على القوة التكنولوجية لشركاتنا المحلية واإلمكانات المستمرة في 
 ".  AIrtonomyوى العاملة. تهانينا لجميع المتأهلين للتصفيات النهائية والفائز بجائزة المليون دوالر تطوير الق

  
"إنه ألمر مثير للغاية أن نرى صناعة الطائرات بدون طيار الناشئة   قال المدير التنفيذي لمقاطعة أونونداغا، ريان ماكماهون:

بالنيابة عن مقاطعة أونونداغا، أهنئ وأرحب بهذه الشركات المبتكرة المستعدة تستمر في النمو هنا في وسط مدينة سيراكيوز. 
لترسيخ جذورها في وسط نيويورك. ليس لدي أدنى شك في أنهم سيستمرون في لعب دور مهم في النجاح االقتصادي الشامل  

  لمنطقتنا".
  

ومرحبًا بك في النظام البيئي المثير لتكنولوجيا   Airtonomy"تهانينا لشركة قال رئيس بلدية مدينة سيراكيوز بن والش: 
في توسيع   GENIUS NYساعدت مسابقة  .األنظمة الجوية غير المأهولة التي تنمو في مدينة سيراكيوز ووسط نيويورك

أشكر الحاكمة   ، إستراتيجيتنا للنمو الشامل في االقتصاد الجديد. Syracuse Surgeثقافة ريادة األعمال لدينا وساهمت في 
  هوكول على ضمان استمرار والية نيويورك في االستثمار في مبادرة التنمية االقتصادية المهمة هذه".

  
مدير التنفيذي  قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لوسط نيويورك، راندي وولكن، الرئيس وال

"تهانينا  (، وديبورا ستانلي، رئيس جامعة والية نيويورك في أوسويغو:MACNYالتحاد المصنّعين في وسط نيويورك )
نحن فخورون للغاية بالترحيب بهؤالء رواد األعمال الخياليين في وسط  . GENIUS NYكثيرة للفائز بالجولة الخامسة في 

نيويورك حيث يلتزمون بتنمية أعمالهم المبتكرة في هذه المنطقة. من خالل دعم المجلس اإلقليمي المستمر لمسابقة 
GENIUS NYويورك، مما يوفر ، نضمن بقاء والية نيويورك في طليعة صناعة الطائرات بدون طيار المتنامية في وسط ني

  فرًصا ووظائف جديدة للمقيمين في المنطقة لألجيال القادمة".
  

، بالحكم على خطط األعمال والعروض التقديمية UPSقام الكابتن هيوستن ميلز، نائب رئيس عمليات الطيران والسالمة في 
دي هامبسون، المؤسس والرئيس ؛ تيريزا مازولو، الرئيس التنفيذي لشركة إكسيل بارتنرز؛ تشيGENIUS NYلفريق 

؛ كاليتون بيش، مدير  Cryomech؛ كيلي ويبيتش، مستشار ومدير تنفيذي متقاعد في TCGplayerالتنفيذي لشركة 
New York Ventures  .التابعة لشركة إمباير ستيت للتطوير  

  
  هنا. ، انقر GENIUS NYلمعرفة المزيد حول 

  
  : ، تفضل بزيارةTech Gardenو  CenterState CEOلمعرفة المزيد حول 

 garden-programs/tech-us/partners-terstateceo.com/abouthttps://www.cen 
  

  CNYتسريع نهضة 
تركز الخطة المصممة  " الشاملة للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع. CNYيكمل هذا التطوير خطة "نهضة 

إقليمياً على االستفادة من فرص السوق العالمية، وتعزيز ريادة األعمال وخلق اقتصاد شامل. تعمل المنطقة اآلن على تسريع 
مليون دوالر من خالل مبادرة تنشيط المناطق الشمالية. إن استثمار الوالية البالغ   500باستثمار حكومي قيمته  CNYنهضة 
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https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9f9b300c-c0000917-9f99c939-0cc47a6d17e0-8971aba33aee345a&q=1&e=a8b07061-04ae-4dd9-a7d7-20b98ef97d54&u=https%3A%2F%2Fwww.centerstateceo.com%2Fabout-us%2Fpartners-programs%2Ftech-garden


وخطة المنطقة، كما قُدمت، توفر  -مليار دوالر  2.5ر سيحفز الشركات الخاصة على استثمار ما يزيد عن مليون دوال 500
  هنا. وظيفة جديدة. تتوفر المزيد من المعلومات 5,900ما يصل إلى  

  
###  

  
  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a636e07c-f9add967-a6341949-0cc47a6d17e0-96a36221f4b24962&q=1&e=a8b07061-04ae-4dd9-a7d7-20b98ef97d54&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1D4B9A72ACBC19B38525877A00629E4400000000000000000000000000000000

