
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

ماليين دوالر في الجولة الخامسة من مبادرة إعادة تنشيط   10الحاكمة هوكول تعلن عن فوز أميتيفيل وريفيرهيد بمبلغ 
  المدينة

  
  ستعمل الوالية مع السكان وقادة المجتمع والمسؤولين العموميين لتنشيط مناطق وسط المدينة

  
إن استثمارات تنشيط وسط المدينة جزء بالغ األهمية من استراتيجية الوالية الشاملة إلعادة تنشيط المجتمعات وتنمية 

  االقتصاد
  

ماليين دوالر لكل منهما بصفتهما   10هيد سيحصالن على تمويل بقيمة أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن أميتيفيل وريفير
(. كجزء من الجولة الخامسة DRIالفائزتين بمنطقة لونغ آيالند في الجولة الخامسة من مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة )

مليون دوالر، لتقديم   20ية ، يتم منح كل منطقة من مناطق التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر في الوالDRIمن مبادرة 
مليون دوالر في التمويل واالستثمارات لمساعدة المجتمعات على تعزيز اقتصاداتها بعد  200التزام حكومي إجمالي قدره 

 ( من خالل تحويل وسط المدينة إلى أحياء نابضة بالحياة.  COVID-19جائحة )
  

حتاجها لتزدهر أمر بالغ األهمية النتعاش االقتصاد في نيويورك،"  "إن ضمان حصول المجتمعات المحلية على الموارد التي ت
"تلعب كل من أميتيفيل وريفيرهيد دوًرا مهًما في الصحة االقتصادية العامة في لونغ آيالند وليس لدي  قالت الحاكمة هوكول. 

  ( فحسب، بل سيزدهرون على المدى الطويل."COVID-19أدنى شك أنهم بهذا التمويل لن يتعافوا من آثار مرض )

  
"بعد عملية منح الجوائز التنافسية مع عشرات المتقدمين، أود أن أهنئ أميتيفيل وريفيرهيد   قال نائب الحاكمة بريان بنجامين:

مليون دوالر كجزء من الجولة الخامسة من مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة التحويلية للوالية. مع   20على فوزهما بمبلغ 
دفعة كبيرة لالقتصاد المحلي، وجذب السياح والزوار  (، سيوفر هذا االستثمارCOVIDاستمرارنا في البناء في ظل جائحة )

   اإلقليميين، وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة للمقيمين في لونغ آيالند."
  
تُعد ميادرة تنشيط وسط المدينة بمثابة حجر الزاوية لسياسة التنمية االقتصادية للوالية من خالل تحويل أحياء وسط المدينة  

نابضة بالحياة، توفر نوعية حياة عالية وتجذب إعادة التطوير واألعمال والوظائف والتنوع االقتصادي  إلى مراكز نشاط 
مليون دوالر وُسمح لكل  200مليون دوالر إلى  100في هذه الجولة، ضاعفت الحاكمة هوكول التمويل من  واإلسكاني.

ماليين دوالر أو  10مجلس إقليمي للتنمية االقتصادية أن يقرر ما إذا كان سيرشح اثنين من الفائزين لحصول كل فائز على 
إعادة تطوير تحويلية وتحفيزية في وسط المدينة. وكما هو   مليون دوالر لمشاريع 20فائز واحد للحصول على جائزة الـ 

الحال مع المراحل السابقة من مبادرة إعادة إعمار وسط المدينة، سيقوم كل مجتمع وقع عليه االختيار بإعداد خطة 
يزة التي  إستراتيجية توضح رؤية مشروع إعادة إعمار وسط المدينة الخاصة بهذا المجتمع ويحدد قائمة بالمشروعات المم

بعد ذلك إلى المشروعات التي وقع عليها االختيار   DRIتتوفر لديها اإلمكانات لتحويل وسط المدية. ستُمنح تمويالت مبادرة 
 وتتوفر فيها اإلمكانات األكبر لبدء إعادة اإلعمار وتحقيق رؤية المجتمع لوسط المدينة.  

  
  أميتيفيل

شي فيه وقربه من محطة القطار، تسعى أميتيفيل إلى تحويل وسط المدينة إلى أحد بالحجم الصغير لوسط المدينة وقابلية الم
الوجهات الرئيسية في لونغ آيالند التي تحددها ثقافة الواجهة البحرية الفريدة وسحرها التاريخي. تجري حركة البناء الكبيرة  

ك مشروع ممر للمشاة والدراجات، ومشاريع سكنية  في أميتيفيل من خالل العديد من المشاريع المكتملة والجارية، بما في ذل



متعددة، وعدة مشاريع متعددة االستخدامات. في هذه الحركة اإلنشائية الكبيرة، تريد أميتيفيل تنشيط محطة القطار الخاصة 
  بها والمنطقة المحيطة بها مباشرة، وزيادة وصول المشاة/الدراجات، وتوسيع المساحات الخضراء.

  
 ريفرهيد  

وسط مدينة ريفرهيد عبارة عن حي مضغوط ومتنوع ومتعدد االستخدامات، تسعى المدينة لتحويله إلى مكان نابض بالحياة  
ليكون وجهة للترفيه والتسوق والسياحة على الواجهة البحرية لنهر بيكونيك التي تم تنشيطها كنقطة محورية. على الرغم من  

نة، ظلت ريفرهيد ملتزمة بتنشيطه. مع زخم المشاريع المكتملة والجارية، بما في ذلك حوض التحديات التاريخية لوسط المدي
أسماك جديد، وإعادة فتح مسرح سوفولك، ومشاريع إسكان متعددة، تسعى ريفرهيد إلى زيادة مساحة التجمعات العامة التي  

دراجات، وتحسين سالمة المشاة/الدراجات لخلق تستفيد من الواجهة البحرية لنهر بيكونيك، وإنشاء وصول جديد للمشاة/ال 
 كتلة حيوية من النشاط االقتصادي في وسط المدينة للمقيمين والسياح على حد سواء. 

  
باستخدام عملية تقييم تنافسية، أجرى مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في لونغ آيالند مراجعة دقيقة وشاملة للمقترحات   

في جميع أنحاء المنطقة ونظر في جميع المعايير السبعة أدناه قبل التوصية بترشيح أميتيفيل المقدمة من المجتمعات  
   وريفرهيد:

  

  يجب أن يكون وسط المدينة منظماً، بحدود محددة جيًدا؛  •
  يمكن لوسط المدينة االستفادة من االستثمار العام والخاص المسبق أو تحفيزهما في الحي والمناطق المحيطة به؛  •
يجب أن يكون هناك نمو وظيفي حديث أو وشيك داخل وسط المدينة أو بالقرب منه يمكن أن يجذب العمال إلى   •

   وسط المدينة ويدعم إعادة التطوير ويجعل النمو مستداًما؛
يجب أن يكون وسط المدينة مجتمعًا جذابًا وصالًحا للعيش لمجموعة متنوعة من السكان من جميع األعمار والدخل  •

 والجنس والهوية والقدرة والتنقل والخلفية الثقافية.  
ة، يجب أن تتبنى البلدية بالفعل أو تمتلك القدرة على إنشاء وتنفيذ سياسات تزيد من مستوى المعيشة ونوعية الحيا  •

بما في ذلك استخدام بنوك األراضي المحلية، وأكواد تقسيم المناطق الحديثة ومعايير وقوف السيارات، وخطط 
  الشوارع الكاملة، والمشاريع الموفرة للطاقة، والوظائف الخضراء والتنمية العابرة؛

لتنشيط وسط المدينة   يجب أن تكون البلدية قد أجرت عملية مشاركة مجتمعية مفتوحة وقوية أسفرت عن رؤية  •
   ؛DRIوقائمة أولية من المشاريع والمبادرات التي قد يتم تضمينها في خطة االستثمار اإلستراتيجي 

 تتمتع البلدية بالصالحية المحلية إلدارة عملية مبادرة إحياء وسط المدينة؛  •
 . DRIأموال حددت البلدية مشاريع تحويلية ستكون جاهزة للتنفيذ على المدى القريب مع ضخ   •

  

تنضم أميتيفيل وريفيرهيد اآلن إلى وستباري وهيكسفيلي وسينترال إسليب وبالدوين التي فازت في منطقة لونغ آيالند في  
  الجوالت األربع األولى على التوالي.

  
 300,000ستبدأ أميتيفيل وريفيرهيد اآلن في عملية تطوير خطة استثمار إستراتيجية لتنشيط وسط مدينتيهما بما يصل إلى 

ماليين دوالر. ستقوم لجان التخطيط المحلية  10دوالر في تمويل التخطيط من منحة مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة البالغة 
المكونة من ممثلي البلديات وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين بقيادة الجهود، بدعم من فريق من خبراء القطاع 

ستثمار اإلستراتيجية األصول والفرص المحلية وتحدد مشاريع التنمية الخاص ومخططي الوالية. ستفحص خطط اال
االقتصادية والنقل واإلسكان والمجتمع التي تتوافق مع رؤية كل مجتمع لتنشيط وسط المدينة والتي ستكون جاهزة للتنفيذ.  

في مشاريع التنشيط التي من شأنها تعزيز رؤية المجتمع  DRIستوجه خطط االستثمار اإلستراتيجية استثمار أموال منحة 
ماليين دوالر. ستكتمل خطط الجولة الخامسة من   10لوسط المدينة والتي يمكن أن تستفيد وتتوسع في استثمار الوالية البالغ 

DRI  2022في عام . 
  

مدينة في تحويل وسط المدن في جميع أنحاء  "تساعد مبادرة إعادة تنشيط وسط ال قال سكرتير الوالية روبرت جيه رودريغيز:
الوالية من خالل نهج يحركه المجتمع. ريفرهيد وأميتيفيل هما أحدث المجتمعات التي تستفيد من برنامج التنمية االقتصادية  

ية  المبتكر هذا، والذي سيساعد في إنشاء مساحات عامة وتعزيز الروابط ليستمتع بها المقيمون والزوار. تتطلع سكرتار
الوالية إلى العمل مع ريفرهيد وأميتيفيل لتطوير خطط إستراتيجية من شأنها زيادة االستثمارات الخاصة لصالح منطقة لونغ  

 آيالند بأكملها."  



  
"تلتزم والية نيويورك   قال مفوض وكالة امباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين هوب نايت:

دية التحويلية من خالل االستثمارات المستهدفة التي ستخلق مجتمعات نابضة بالحياة. ستبعث مبادرة إعادة بالفرص االقتصا
تنشيط وسط المدينة حياة جديدة في وسط مدينتي ريفرهيد وأميتيفيل من خالل تعزيز نمو األعمال التجارية وخلق فرص  

قتصادي المستقبلي وتنشيط مناطق وسط المدينة لتصبح مكانًا  العمل وتعزيز السياحة. سيؤدي ذلك إلى تحفيز االزدهار اال
  أفضل لألعمال التجارية والمقيمين والسياح على حٍد سواء."

  
ماليين دوالر   10"ستساعد الجوائز التي تبلغ قيمتها  قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات روث آن فيزناوسكاس:

والتي تم اإلعالن عنها اليوم لمدينتي ريفرهيد وأميتيفيل هذه المجتمعات على توسيع فرص اإلسكان بأسعار معقولة، وتحسين  
لى لونغ آيالند.  السالمة للمشاة وراكبي الدراجات، وتطوير مناطق جذب ثقافية وتعليمية جديدة تجذب المزيد من السياح إ

ستؤمن االستثمارات التي نقوم بها من خالل مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة نمًوا اقتصاديًا طويل األجل لوسط المدن في  
 جميع أنحاء الوالية وتؤدي إلى مستقبل أكثر خضرة واستدامة لجميع سكان نيويورك." 

  
مشاريع إعادة تنشيط وسط المدينة، تظهر الحاكمة هوكول مرة "من خالل تأمين األموال ل قال السيناتور جون بروكس:

أخرى التزامها تجاه لونغ آيالند. ومن خالل توفير فرصة حقيقية لنمو التجارة والثقافة واالستقرار االقتصادي لمدننا وأحيائنا،  
ا هو بالضبط تعريف الحوكمة من الواضح أن الحاكمة تعطي األولوية الحتياجات األسر العاملة بجد في كسب غٍد أقوى. هذ 

  الجيدة وأنا أحيي الحاكمة هوكول لجهودها."
  

"لقد كان الطلب المقدم من ريفرهيد رائعًا حقًا ويستحق تماًما االختيار. أنا واثق من أن وسط قال السناتور أنتوني بالومبو: 
فرهيد على تحقيق أهدافنا المشتركة إلعادة مدينة ريفرهيد جاهز تماًما لمشروع اقتصادي تحويلي. أنا ملتزم بمساعدة ري

  تنشيط وسط المدينة بأي طريقة ممكنة." 
  

"أصبحت مبادرة تنشيط وسط المدينة في نيويورك مكونًا رئيسيًا لدفع   قال عضو الجمعية التشريعية كيمبرلي جان بيير:
عد واليتنا على المضي قدًما، ويسعدني جًدا النمو االقتصادي وتحويل أحياء وسط المدينة إلى مجتمعات نابضة بالحياة تسا

اختيار قرية أميتيفيل كمستفيد من هذا التمويل المهم. أبارك من أعماق قلبي لعمدة قرية أميتيفيل دينيس سيري، ونائب العمدة 
حاكمة  كيفين سميث ومجلس أمناء القرية بأكمله على هذه الجائزة المستحقة، وأود أن أشكر الحاكمة هوكول، ونائب ال

بنجامين، ومجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في لونغ آيالند لمواصلة إعطاء األولوية لالستثمارات الحقيقية والملموسة في 
  مجتمعاتنا المحلية هنا في لونغ آيالند وفي جميع أنحاء والية نيويورك."

  
سنوات تحت ثالث إدارات  10"بعد خدمتي في مجلس مدينة ريفرهيد لمدة   قالت عضو الجمعية التشريعية جودي جيجليو,

ومشاركتي في العديد من جهود إعادة تنشيط وسط المدينة، هذه هي الحقنة الضرورية في الذراع التي تحتاجها ريفرهيد  
. أحيي المشرفة آغويير والجهود الدؤوبة التي يبذلها مجلس المدينة، للوصول إلى القمة من حيث تنشيط وسط المدينة بنجاح 

( التخاذ إجراءات جريئة للحصول على قطع األراضي الالزمة لميدان CDAوالعمل عن كثب مع وكالة تطوير المجتمعات ) 
كانت تلك بداية أشياء عظيمة قادمة  المدينة والبدء بالفعل في عملية الهدم لهدم المباني المتهالكة إلعطاء رؤية واضحة للنهر. 

  لوسط المدينة."
  

"في سوفولك، تُعد وسط المدن لدينا قلب مجتمعاتنا، وعلى مدى  قال ستيف بيلوني، المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك: 
فاء حياة جديدة السنوات القليلة الماضية، اجتهدت ريفرهيد وأميتيفيل بشكل رائع إلعادة تنشيط مناطق أعمالهم التجارية وإض

تعزز جوائز اليوم من الحاكمة هوكول جهود التنشيط المستمرة لدينا وستسمح لهذين المجتمعين بالمضي  على مجتمعاتهم. 
  قدًما في إقامة مشاريع تحويلية حقيقية."

  
حاكمة بنجامين  "تعرب بلدة ريفرهيد عن خالص امتناننا للحاكمة هوكول ونائب القالت مشرفة ريفرهيد، إيفيت آغويير: 

لتقديمهما منحة كبيرة إلنشاء ميدان جديد للبلدة. شاهدت الحاكمة ووكالة إمباير ستيت للتطوير رؤيتنا في خطتنا "التحويلية، 
 " وإعادة تصور ريفرهيد"، ومن خالل هذه المنحة، ستصبح الرؤية قريبًا حقيقة واقعة، شكًرا للحاكمة هوكول.

  



"تُعد مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة جزًءا أساسيًا من التنمية االقتصادية في   بابيلون: قال ريتش شافير، مشرف مدينة
والية نيويورك ويسعدني أن أسمع أن قرية أميتيفيل ستتلقى األموال لتنمية وتحويل وسط المدينة النابض بالحياة بالفعل.  

حيي جهود الحاكمة هوكول لدعم مجتمعنا المحلي. ستساعد  أميتيفيل هي جزء محبوب من مجتمعنا هنا في بلدة بابيلون وأنا أ 
  هذه األموال بال شك اقتصادنا المحلي حيث نواصل التعافي من اآلثار االقتصادية السلبية التي فرضها الوباء."

  
ا طويالً دوالرات سيقطع شوطً  10"إن تمويل مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة بقيمة  قال عمدة أميتيفيل دينيس إم سيري:

نحو مساعدة سكان أميتيفيل واألعمال التجارية على االزدهار من خالل االستثمار في البنية التحتية وخلق المزيد من  
المساحات العامة ليستمتع بها الجميع. إنه وقت مثير بالنسبة لقرية أميتيفيل، وأنا ممتن اللتزام الحاكمة هوكول باالستثمار في  

  هذا المجتمع."
  

 التنمية  مجلس "يفخرقالت ليندا أرمين وديف كابيل، عضوا لجنة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية في لونغ آيالند: 
من خالل الجولة الخامسة من مبادرة تنشيط وسط البلد. سيعمل   وريفرهيد  أميتيفيل  بدعم آيالند  لونغ في اإلقليمية االقتصادية

ين دوالر في مناطق وسط المدينة هذه على تعزيز صمودها االقتصادي، وتغذية نموها  مالي 10االستثمار الذي تبلغ قيمته 
االقتصادي، وتحويل وسط مدينتي أميتيفيل وريفيرهيد إلى مجتمعات نابضة بالحياة حيث يمكن للناس العيش والعمل 

  واللعب."
  

  نبذة عن مبادرة إحياء وسط المدينة
وسط المدينة والمناطق المجاورة في  لتسريع وتوسيع مشروع إحياء مناطق  2016عام  مبادرة إحياء وسط المدينةأطلقت 

المناطق العشرة كافة في الوالية وتوسيعها لالستفادة منها كمراكز لألنشطة والعوامل المحفزة لالستثمار. تمثل المبادرة التي 
ي،  تقودها سكرتارية الوالية استراتيجية غير مسبوقة ومبتكرة لخطة عمل تجمع بين التخطيط االستراتيجي والتنفيذ الفور

  وتجلب معها فريقًا مشترًكا بين الوكاالت من خبراء الوالية لدعم قدرة الحكومة المحلية في تحقيق رؤية مجتمعهم. 
  

مليون دوالر لالستثمار في مناطق وسط المدينة التي أصبحت   400في السنوات األربع األولى للبرنامج، خصصت الوالية 
انات لكي تصبح وسائل جذب لمشروعات إعادة التطوير، واألعمال التجارية،  جاهزة إلعادة األعمار وتتوفر لديها اإلمك

وتوفير الوظائف، والمزيد من التنوع االقتصادي والسكني، والفرص. أتمت الجولة الخامسة من مبادرة إعادة تنشيط وسط 
ة من خالل مجالس التنمية  . ويتم ترشيح المجتمعات المشارك2021مليون دوالر في  200المدن التزامها اإلضافي بقيمة 

في الوالية على أساس اإلمكانات المتوفرة لدى مناطق وسط المدينة لتحقيق هذا التحويل. ويُمنح   10االقتصادية اإلقليمية الـ 
ماليين دوالر على األقل إلعداد خطة استثمار إستراتيجية وتنفيذ مشروعات رئيسية محفزة   10كل مجتمع منحة قيمتها 

  المجتمع في جهود إعادة اإلعمار وتعظيم االستثمارات األخرى العامة والخاصة على حد سواء. لتحقيق رؤية
  

يلعب إعادة تطوير وسط المدن دوًرا حاسًما في الجهود التي تقودها الوالية لدعم التنمية االقتصادية المستدام ، وعكس تغير  
يمكن المشي فيها وركوب الدراجات الهوائية ويمكن الوصول إليها  المناخ، وتعزيز العدالة المناخية من خالل إنشاء مجتمعات 

بالنقل العابر، مما يقلل بشكل كبير من استخدام السيارات وانبعاثات غازات االحتباس الحراري. تدعم مبادرة تنشيط وسط 
المزيد من الفرص   المدينة أيًضا مبادرة الصحة عبر جميع السياسات/الصديقة للسن في والية نيويورك من خالل خلق

لالستجمام والتمرينات الخارجية؛ وتوفير مساحات عامة آمنة يسهل الوصول إليها للتفاعل االجتماعي، مما يحسن الصحة 
  العقلية؛ وتوسيع الوصول إلى األطعمة الطازجة والمغذية، ال سيما في المجتمعات المحرومة.

  
وتتلقي المجتمعات الدعم من خبراء في القطاع الخاص وفريق من الموظفين المبادرة برئاسة وزارة داخلية والية نيويورك.  

الحكوميين بقيادة دائرة الحكومة التابعة للوالية بالتعاون الوثيق مع مؤسسة إمباير ستيت للتطوير ووكالة تجديد المنازل  
  والمجتمعات في الوالية.

  
###  
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