
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 7 للنشر فوًرا: 

 
 

د   البحيرات اإلصبعية مليون دوالر من تمويل حكومي جديد للمشاريع التحويلية في منطقة  172.5 الحاكمة هوكول تحد ِّ
  

مليون دوالر بانتظار الموافقة عليها من الجمعية  216من مقترح الحاكمة للميزانية بقيمة سيتم تمويل المشاريع من 
  التشريعية لوالية نيويورك

  
 ملعب على تحسينات وإجراء بارك سينيكا حيوانات وحديقة North Loop Innerالسريع الطريق االستثمارات ستدعم

 Field Frontier 
  

( ستستمر في تنشيط الواجهة البحرية ROCفي مطار جريتر روتشستر الدولي ) The Riverwayالمرحلة الثانية من 
  في روتشستر

  
  هناتتوفر مخططات إضافية لحديقة هاي فولز الحكومية 

  
اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط   - "Forward Lakes Finger" بتكملة نيويورك والية استثمارات تقوم

  المجتمعات وتنمية االقتصاد
  
  

مليون دوالر في استثمار حكومي جديد لعدة مشاريع تحويلية في منطقة البحيرات  172.5حدَّدت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 
مليون   100مليون دوالر. سوف تخصص الحاكمة   216بقيمة  2023مقترحها لميزانية السنة المالية  بتمويل مناإلصبعية 

إلكمال حفر  Inner Loop Northالنقل بوالية نيويورك تجاه مشروع  دوالر من الخطة االستثمارية الخمسية لوزارة
الطريق السريع الغارق الذي فصل وسط مدينة روتشستر عن األحياء المحيطة بها. خضعت حديقة حيوانات سينيكا بارك في 

جربة الزائر في ثاني  إضافية إلنهاء تنفيذ تحسينات تمليون دوالر  42.5مقاطعة مونرو إلصالحات كبيرة، وسيتم استخدام 
مليون دوالر من   12.5ماليين دوالر إضافية بمبلغ إجمالي قدره   10سيتم استخدام  أكبر منطقة جذب سياحي في المنطقة.

في روتشستر، موطن فريق البيسبول روتشستر ريد وينغز   Frontier Fieldالوالية لدعم التجديدات المطلوبة لملعب 
Triple-A اليوم في حدث أقيم في  ، لضمان تلبية الملعب لمعايير دوري البيسبول الرئيسية المطلوبة. أجملت الحاكمة رؤيتها

  حرم كلية مجتمع مونرو بوسط مدينة روتشستر.

  

تركز إدارتي بأدق التفاصيل على دعم مبادرات التنمية االقتصادية التي ستعزز جهودنا لخلق حقبة جديدة من االزدهار لجميع " 
"حان الوقت لنسخة أفضل وأكثر  قالت الحاكمة هوكول.  ،" COVID-19سكان نيويورك بينما نواصل التعافي من جائحة 

ستعمل استثماراتنا المركزة في هذه المشاريع التحويلية في البحيرات  حلم نيويورك. -إنصافًا وشمولية من الحلم األمريكي 
اإلصبعية على تعزيز شمولية أكبر للجميع في المجتمع، وزيادة تعزيز جهود السياحة اإلقليمية وتحسين الجودة الشاملة للحياة 

  لألجيال القادمة." 

  
ماليين دوالر في التمويل المقترح لدعم إنشاء حديقة روتشستر هاي فولز الحكومية داخل   6كانت اإلدارة قد أعلنت سابقًا عن 

مضيق نهر جينيسي التاريخي في وسط مدينة روتشستر. اليوم، كشفت الحاكمة هوكول النقاب عن خطط مفاهيمية جديدة  
ات من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة  وأطلقت بداية مرحلة المدخالت العامة للحصول على تعليق للحديقة ومخططات

وغيرهم من المقيمين المهتمين. يتم تشجيع التعليقات العامة على تصميم الحديقة؛ الرجاء إرسال بريد إلكتروني 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720297098142&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XSQZq9zNdXwN45KcQKg0BxRuhnPUZiOTtaIF9YilU8o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720297098142&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XSQZq9zNdXwN45KcQKg0BxRuhnPUZiOTtaIF9YilU8o%3D&reserved=0


 ROC Theالحديقة الجديدة هي جزء من المرحلة الثانية من مبادرة "  .ROCHighFallsPark@esd.ny.gov إلى:
Riverway مليون دوالر من   2.5"، والتي ستفتح إمكانات الواجهة البحرية لمدينة روتشستر. تشمل المرحلة الثانية أيًضا

  5مركز زوار هاي فولز في مدينة روتشستر، باإلضافة إلى  مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي للبحيرات اإلصبعية لترميم
 Constellation، الذي تم االلتزام به عندما أعلنت Aqueduct Reimaginedماليين دوالر إضافية لمشروع 

Brands    عن نقل مقرها الرئيسي إلى وسط المدينة. يقوم كيان إدارة شراكة وسط مدينة روتشستر الجديد أيًضا بتطوير
إلعادة افتتاح فندق ريفرسايد. تكمل هذه الجهود استثمارات بارزة أخرى تم إجراؤها لتنشيط وسط مدينة روتشستر، بما  خطط 

ع  10في ذلك جائزة مبادرة تنشيط وسط المدينة البالغة   المتهالك، والتي بدأت  Main & Clintonماليين دوالر لمعالجة ُمجمَّ
  ي.جلسات المدخالت العامة األسبوع الماض

  
هناك أيًضا التزام آخر كجزء من أجندة الحاكمة بمسابقات األعمال التي ترعاها والية نيويورك والتي تركز على ضمان  

مليون دوالر أخرى لمواصلة المنافسة الناجحة والمعروفة عالميًا  20ازدهار صناعات الغد هنا. ولهذه الغاية، تم تخصيص 
. يجلب المسرع الشركات ذات الرؤية إلى منطقة البحيرات  Luminate NYفي مجال البصريات والضوئيات والتصوير 

  اإلصبعية لالستفادة من النظام البيئي الغني بالموارد المتاحة لتسريع تسويق تقنيات الصناعة الناشئة.
  

التاريخي "أوضحت الحاكمة هوكول من خالل مقترحها  دومينغيز: تيريز ماري نيويورك بوالية النقل وزارة مفوضة قالت
في ميزانية النقل أنها ملتزمة بتقديم استثمارات النقل التحويلية التي يستحقها سكان روتشستر ومنطقة البحيرات اإلصبعية 

بأكملها. تلتزم وزارة النقل بالوالية بإعادة ربط مجتمعاتنا والنهوض باالقتصادات اإلقليمية من خالل استثمارات البنية التحتية 
مليون دوالر، المقترح في خطتنا  100الذي تبلغ تكلفته  Inner Loop Northو سبب فخرنا بوجود مشروع الذكية، وهذا ه

أشكر الحاكمة هوكول مرة أخرى على قيادتها وأتطلع إلى العمل مع شركائنا المحليين لتقديم هذا  االستثمارية الخمسية 
  المشروع وضمان الحيوية على المدى الطويل لمنطقة روتشستر ومنطقة البحيرات اإلصبعية." 

  
مدار العام، لذلك أنا متحمس "ترفع الحدائق من جودة الحياة في مجتمعاتهم على  قال مفوض حدائق الوالية، إريك كولسيد:

لدعم رؤية الحاكمة هوكول لجلب حديقة حكومية إلى وسط مدينة روتشستر. ستعرض الحديقة الجديدة هاي فولز الجميلة على  
  نهر جينيسي، وتدعم التنشيط االقتصادي المستمر للمدينة، وتوفر دفعة للسياحة الترفيهية اإلقليمية." 

  
"هذه االستثمارات في  قالت هوب نايت، مفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيسة والمديرة التنفيذية المعينة"

والية نيويورك، التي اقترحتها حاكمة والية نيويورك هوكول، ستعزز البنية التحتية والسياحة ونوعية الحياة في البحيرات  
ومركز صناعي معترف به للبصريات والضوئيات والتصوير. ستعتمد هذه األموال اإلصبعية، موطن المواهب التقنية 

  Luminate NYإلى مسابقة   ROC the Riverwayاإلضافية على الدعم االستراتيجي للوالية للمشاريع المبتكرة، من 
  لألعمال، التي تخلق رؤية القرن الحادي والعشرين لنمو المنطقة واستدامتها." 

  
"إن إعالن اليوم هو دليل على التزام الحاكمة هوكول بإرتقاء العائالت ودفع منطقة البحيرات  جو موريل:قال النائب 

اإلصبعية إلى األمام. ستساعد هذه االستثمارات في تنشيط ممر وسط المدينة لدينا، وتقوية اقتصادنا اإلقليمي، وضمان مستقبل 
  تها وأتطلع إلى استمرار عملنا معًا لتعزيز هذه المشاريع المثيرة." أكثر إنصافًا وشمولية لمجتمعنا. أنا ممتن لشراك

  
سيضمن "أنا ممتن لدعم الحاكمة هوكول لمنطقة البحيرات اإلصبعية ومنطقة روتشستر الكبرى.  قال السناتور جيريمي كوني:

وأن المرحلة   Inner Loop Northهذا االستثمار التحويلي تعزيز البنية التحتية لمجتمعنا وربط األحياء من خالل مشروع 
تنشط مناطق الواجهة البحرية لدينا على طول نهر جينيسي. بصفتي أحد األشخاص الذين   Roc the Riverwayالثانية من 

المدن الشمالية، فأنا فخور بدعم اقتراح تمويل الحاكمة الذي سيؤثر على تنشيط وسط   نشأوا في مدينة روتشستر ورئيًسا للجنة
  مدينتنا." 

  
: "سيؤدي هذا االستثمار الهام في مجتمعات البحيرات اإلصبعية إلى  قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية، سمارا بروك

على   Inner Loop Northت أكلها. تعمل مشاريع مثل رفع مستوى عائالتنا وشركاتنا، وأنا فخور بأن دعوة وفدنا قد آت 
عكس عقود من األذى وربط العائالت التي شتتها قرارات الماضي، وأنا أتطلع إلى تأمين استثمارات أكبر في مجتمعاتنا من 

  خالل ميزانيتنا الحكومية." 
  

mailto:ROCHighFallsPark@esd.ny.gov


ق فرص العمل والتجارة قال عضو الجمعية هاري برونسون، رئيس لجنة الجمعية للتنمية االقتصادية وخل
"يفخر وفد والية روتشستر الكبرى بالشراكة مع الحاكمة هوكول وزمالئنا في الحكومة المحلية بتحسين نوعية  والصناعة:

الحياة للعائالت في جميع أنحاء منطقتنا. ستضمن هذه االستثمارات بناء بنية تحتية قوية، ودعم الوظائف ذات األجور الجيدة  
ء الذين يعملون بجد، ودعوة الشركات لالستثمار في قلب مجتمع وسط المدينة لدينا. يعرف وفد والية روتشستر  للرجال والنسا

  الكبرى أن هذه االستثمارات ستؤدي إلى مجتمع يمكن أن يفخر فيه الجميع بالعيش والعمل وتربية األسرة." 
  

"الميزانيات تعكس قيمنا. أنا فخور بأن أدافع إلى جانب حاكمتنا عن والية نيويورك التي  قالت عضو الجمعية سارة كالرك:
تستثمر في مستقبل مجتمعنا. ستعزز المشاريع التي تم اإلعالن عنها اليوم منطقتنا واقتصادنا المحلي، ونوعية حياتنا أيًضا. إن  

 ROC theع االستمرار أيًضا في االستثمار في ، مFrontier Fieldتجديد حديقة حيوانات سينيكا بارك وملعب 
Riverway   مع حديقة حكومية جديدة في وسط المدينة في هاي فولز وترميم مركز الزوار، سيعزز مكان روتشستر كوجهة

، سياحية عليا في منطقة البحيرات اإلصبعية. يمكن للمقيمين المحليين االستفادة من عوامل الجذب المحّسنة هنا في روتشستر
  Inner Loopويمكن أيًضا جلب زوار جدد يدعمون أعمالنا التجارية ومطاعمنا المحلية. سيؤدي االنتهاء من مشروع 

التحويلي إلى معالجة سياسات النقل الضارة في الماضي مع ترميم أحيائنا في الحاضر. هذا األمر، إلى جانب االستثمار 
ح للغاية سيرتكز على تاريخ روتشستر الغني في التصنيع، وخلق فرص  الناج  Luminate NYالمستمر في برنامج المنافسة 

العمل وجذب أعمال تجارية جديدة إلى منطقتنا. شكًرا لك حاكمة هوكول على قيادتك ولوكالة إمباير ستيت للتطوير على 
  استثماراتكم المستمرة في بنيتنا التحتية المحلية واقتصادنا." 

  
أشكر الحاكمة هوكول على إثبات التزامها تجاه أحيائنا وتجاه سكان مدينة روتشستر  "  :كسقال عضو الجمعية ديموند مي

لقد أدت القرارات التي اتخذت في الماضي بشأن بنيتنا التحتية المحلية فقط إلى تقسيم أحيائنا وحرمان سكاننا من  الكبرى. 
الفرص االقتصادية القيمة. إن تصحيح هذه األخطاء واستعادة مجتمعنا يتطلب إجراءات حكومية جريئة وقيادة فاعلة. أنا ممتن  

نشيط أحيائنا واالرتقاء بمجتمعنا. مع االقتراب السريع إلى مشروع قانون البنية لرؤية استثمار واضح يتم إجراؤه من أجل ت
التحتية الفيدرالية بقيمة تزيد عن تريليون دوالر، من الضروري اآلن أكثر من أي وقت مضى أن تظل واليتنا وفيّة في 

ق انتعاش اقتصادي عادل وشامل لجميع  استخدام هذه الموارد لتحسين مجتمعنا. يجب أن نواصل العمل الجماعي من أجل تحقي
  األسر والمقيمين في والية نيويورك." 

  
"سوف يتردد صدى هذا االستثمار الهائل في مقاطعة مونرو في جميع  قالت عضو الجمعية التشريعية جينيفر لونسفورد:

لألعمال التجارية في المنطقة. بصفتي  أنحاء اقتصادنا اإلقليمي في شكل وظائف، ودوالرات للسفر والسياحة، وزيادة المبيعات 
عضًوا في حديقة الحيوانات ومتابعًا منتظًما أللعاب فريق رد وينغز، فإنني أقدر االرتباط العاطفي العميق الذي تتمتع به هذه 

وضعتا في المعالم مع عائالت البحيرات اإلصبعية مثل عائلتي. إن ارتباط الحاكمة هوكول الطويل بمنطقة البحيرات اإلصبعية 
موقع رئيسي لفهم أهمية هذه المشاريع. أشكرها وأشكر شركائنا في مجلس التنمية االقتصادية لمساعدتنا في تأمين هذا التمويل  

  المهم." 
  

"تدرك الحاكمة هوكول أهمية االستثمار في البنية التحتية المجتمعية الرئيسية   قال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو:
نا حيث نسعى جاهدين لتحسين نوعية حياتنا وإعادة بناء صناعاتنا الترفيهية والسياحية الحيوية. سيساعدنا هذا االستثمار لدي

مليون دوالر في لتحديث وتوسيع حديقة حيوانات سينيكا بارك على تقديم أنواع جديدة، وأفضل أنواع الموائل،   42.5البالغ 
رص للعائالت واألطفال ليتعلموا كيفية التواصل مع الحياة البرية واألماكن البرية وتجارب زوار محّسنة والمزيد من الف

على ضمان تلبية هذا   Frontier Fieldماليين دوالر في ملعب  10ورعايتها الحفاظ عليها. وسيساعد استثمارها البالغ 
األصل الحيوي لمعايير دوري البيسبول الرئيسية ويظل موطنًا لفريق روتشستر ريد وينغز لعقود قادمة. أشكر الحاكمة 
  هوكول على رؤيتها وقيادتها ودعمها المستمر لجميع مشاريع منطقة البحيرات اإلصبعية التحويلية التي أوجزتها اليوم.

  
"إن كلمة "تحويلية" ال تكفي لوصف المستوى الضخم لالستثمار الذي تم تسليمه إلى   شستر، مالك إيفانز:قال عمدة مدينة روت

في البداية مع   Inner Loop Northروتشستر وبقية منطقة البحيرات اإلصبعية اليوم. من خالل التمويل الكامل لمشروع 
من االستثمارات األخرى على طول ممر نهر جينيسي، الخاص بنا واالستفادة  ROC the Riverwayتسريع تقدم برنامج 

قامت الحاكمة هوكول بتغيير الرؤية لمستقبل روتشستر بشكل أساسي من "المحتمل" إلى "الممكن". سيؤدي ذلك إلى تحفيز 
متن  مستويات غير مسبوقة من االستثمار الخاص وخلق فرص لم يسبق لها مثيل من قبل للمقيمين والمساهمين لدينا. أنا م

بشكل خاص ألن الحاكمة هوكول اتخذت قرارات هادفة للتكفير عن خطايا الحكومات السابقة بهذه المشاريع من خالل استبدال  



المظاهر المادية للعنصرية البيئية بالحدائق والشوارع التي يمكن السير فيها على األقدام والمنازل ذات األسعار المعقولة  
في أحياء األقليات التي تعرضت للتمزق واإلهمال لفترة طويلة جًدا. إن مدينة روتشستر   وغيرها من وسائل بناء المجتمع

محظوظة حقًا بوجود حاكمة ملتزمة بالمساواة العرقية وتتفهم تماًما الدور المهم والمفيد الذي تلعبه والية نيويورك في تقدم 
   واليتنا." 

  
"يتطلب تحول بهذا الحجم   :نفيذية لجمعية حديقة حيوانات سينيكا باركقالت باميال ريد سانشيز، الرئيسة والمديرة الت

وال يمكن أن يتم ذلك من خالل جمع التبرعات الخاصة وحدها. ستكون هذه المباني الجديدة نماذج   -استثمار الوالية والمقاطعة 
ديدة من خارج منطقتنا. نحن ممتنون  وطنية لإلدماج واالستدامة، مما يتيح لنا خدمة مجتمعنا بشكل أفضل مع جذب جماهير ج

  للحاكمة هوكول ألنها توجه الموارد لمستقبل حديقة حيوانات سينيكا بارك." 
  

"مع دخولنا الموسم الخامس  قالت نعومي سيلفر، الرئيسة والمديرة التنفيذية ومديرة العمليات في نادي روتشستر للبيسبول:
، نجد أن الملعب بحاجة إلى قدر كبير من التحسينات حتى نبقى ملتزمين بمعايير دوري  Frontier Fieldوالعشرين في 

البيسبول الرئيسية لالعبين والمدربين. نأمل أيًضا في إجراء بعض التجديدات للمنشأة التي ستعزز تجربة المشجعين عند القدوم  
الرغبات المتغيرة باستمرار لمشجعينا المخلصين.  حتى نتمكن من التكيف مع االحتياجات و  Frontier Fieldإلى لعبة في 

عندما تم افتتاح ملعب    1997تختلف الطريقة التي يستمتع بها المعجبون بتجربة اللعبة اآلن اختالفًا كبيًرا عن عام 
Frontier Field شكًرا للحاكمة هوكول والمدير التنفيذي يبيلو على جهودهما في تحويل معلب .Frontier Field    أحد  إلى

  أفضل مالعب الكرة في البالد لالعبين والمشجعين على حٍد سواء." 
  

في ربط أفضل رواد   Luminate"تتمثل مهمة  :Luminate NYقالت د. سوجاثا رامانوجان، المديرة اإلدارية لشركة 
األعمال في المراحل المبكرة بالموارد التي ال مثيل لها في منطقة البحيرات اإلصبعية، مما يؤدي إلى إنشاء المسرع األول في  

  العالم لصناعة البصريات والضوئيات والتصوير. نحن ممتنون للدعم المستمر من شركة إمباير ستيت والحاكمة هوكول." 
  

ذلك، في محاولة لدعم الزخم االقتصادي في المنطقة وعبر الوالية، أعلنت الحاكمة هوكول األسبوع الماضي باإلضافة إلى 
عن خطط لبرنامج منح جديد للمناطق المجرفة الجاهزة في نيويورك لجذب وتوسيع صناعات النمو الرئيسية إلى والية  

الجديد   FAST NYمليون دوالر لبرنامج منح  200إلى  نيويورك. ستوفر هذه المبادرة لميزانية الحاكمة هوكول ما يصل
لتطوير المواقع التي ستجذب التصنيع عالي التقنية، ال سيما تصنيع أشباه الموصالت والتخزين والتوزيع واألعمال اللوجستية 

  إلى الوالية لتحفيز جاهزية نيويورك لالستثمار وزيادة جاذبية الوالية لكبار أصحاب العمل.

  
"نحن ممتنون لرؤية الحاكمة والتزامها بتحسين نوعية الحياة  نانا:-قالت رئيسة كلية مجتمع مونرو الدكتورة ديانا بيرت

إن مقترح التمويل للحاكمة بهدف تنشيط مناطق هاي فولز المحيطة بحرم كلية  لسكان روتشستر وخلق مجتمعات أكثر حيوية. 
مجتمع مونرو في وسط المدينة هو مكمل لجهودنا مع الشركاء اإلقليميين في بناء مجتمعات أقوى في مدينة روتشستر 

  وخارجها ودفع االقتصاد المحلي إلى األمام." 
  

القتصادية اإلقليمية في البحيرات اإلصبعية، والرئيس والمدير التنفيذي لغرفة قال بوب دافي، الرئيس المشارك للتنمية ا
"إن استثمارات الوالية اإلقليمية  تجارة روتشستر الكبرى، والدكتور دينيس باتلز، رئيس جامعة والية نيويورك جينيسيو:

فة على توفير قدر أكبر من االتصال وتعزيز  التي حددتها الحاكمة هوكول اليوم تغير قواعد اللعبة. ستعمل المشاريع المستهد
السياحة وتقوية الجودة الشاملة للحياة في البحيرات اإلصبعية. إن المجلس اإلقليمي متحمس حقًا لمواصلة شراكتنا مع الحاكمة 

  حيث نقوم معًا ببناء المستقبل المثير الذي يستحقه سكان هذه المنطقة الجميلة حقًا لألجيال القادمة." 
  

: "تقوم والية نيويورك باستثمارات  قال مات هورلبوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مؤسسة روتشستر الكبرى
استراتيجية لزراعة حيوية المركز الحضري لمدينة روتشستر، ومناطق الجذب السياحي الرئيسية، والدور القيادي العالمي  

زز كل من هذه االستثمارات مكانة منطقة روتشستر الكبرى في  للمنطقة في صناعة البصريات والضوئيات والتصوير. تع
  نيويورك باعتبارها المكان المناسب للعيش وتنمية األعمال التجارية." 

  
  .هناالتي اقترحتها الحاكمة هوكول   2023ابحث عن معلومات إضافية حول ميزانية السنة المالية 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-highlights-fy-2023-budget&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C424310cf182149f7996f08da0056d1f3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822670150516816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dErMp0V5e0TE8FQs0fW%2Bp%2Bi0xqPUj%2FwVVzaEUdpcqns%3D&reserved=0


   Finger Lakes Forward تسريع مشروع 
" المخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية مجتمعية. Finger Lakes Forwardيكمل إعالن اليوم عن " 

تركز الخطة المصممة إقليمياً على االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع 
مليون دوالر  500باستثمار حكومي قيمته  Finger Lakes Forward، تعمل المنطقة على تسريع مشروع المتقدم. اآلن

مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على   500من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك. إن استثمار الوالية البالغ  
وظيفة جديدة. تتوفر المزيد  8.200ت، وتوفر ما يصل إلى وخطة المنطقة، كما قُدم -مليار دوالر  2.5استثمار ما يزيد عن 

  . هنا من المعلومات

  
  للتطوير ستيت إمباير شركة حول

إمباير ستيت للتطوير هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك. تتمثل مهمة التعليم من أجل التنمية المستدامة في  
ق  تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقي
اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة  

المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم  
( هي أيًضا الوكالة اإلدارية  ESDية نيويورك. إن مؤسسة تطوير إمباير ستيت )المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء وال

" )أنا أحب نيويورك(،  I LOVE NEW YORKالرئيسية التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية وتسويق " 
العالمة التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و إمباير ستيت للتطوير، تفضل 

  .www.esd.ny.govو  www.regionalcouncils.ny.gov بزيارة
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