
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   28/3/2022 للنشر فوًرا:

 
 

 الحاكمة هوكول تعلن عن اتفاقية مشتركة مع القطاعين العام والخاص لضمان بقاء فريق بوفالو بيلز في والية نيويورك  
  

ستقابله استثمارات من اتحاد كرة  -أقل من نصف تكلفة الملعب  -مليون دوالر من والية نيويورك  600استثمار بقيمة 
 عاًما قادمة   30القدم األميركي وفريق بيلز ومقاطعة إيري وإبقاء الفريق في بوفالو لمدة 

  
 وظيفة بناء  10,000سيتم إنشاء أكبر مشروع بناء في تاريخ غرب نيويورك مع نقابة العمال، ومن المتوقع خلق 

  
   الملعب لتمويل العامة الحصة  من المائة  في 100 من أكثر للفريق  االقتصادي األثر سيغطي

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول والمدير التنفيذي لمقاطعة إيري مارك بولونكارز اليوم عن اتفاقية بين والية نيويورك ومقاطعة 
مليار دوالر في أورتشارد بارك.   1.4إيري وامتياز فريق بافالو بيلز في اتحاد كرة القدم األميركية لبناء ملعب جديد بقيمة 

مليون دوالر   550عاًما، ومبلغ مشترك قدره   30لتزاًما ببقاء فريق بيلز في بوفالو لمدة ضمنت مفاوضات الحاكمة هوكول ا
تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مالكي اتحاد كرة القدم األميركي. ستقدم الحاكمة  -من اتحاد كرة القدم األميركي وفريق بيلز 

مليون دوالر. ستدعم التأثيرات  250مقاطعة إيري بمبلغ مليون دوالر في ميزانية الوالية، وستساهم  600عرًضا بقيمة 
 في المائة من الحصة العامة من تكلفة الملعب الجديد.  100االقتصادية والضريبية الناتجة عن الفريق أكثر من 

  

وكيف يمكننا   إلى متى يمكننا االحتفاظ بفريق بيلز في بوفالو، -"ذهبت إلى هذه المفاوضات محاولة اإلجابة عن ثالثة أسئلة 
التأكد من أن هذا المشروع يفيد الرجال والنساء الكادحين في غرب نيويورك، وكيف يمكننا الحصول على أفضل صفقة  

 -"يسعدني بعد شهور من المفاوضات أننا توصلنا إلى أفضل اإلجابات الممكنة  قالت الحاكمة هوكول.لدافعي الضرائب؟" 
وظيفة نقابية، ويمكن لسكان نيويورك أن  10,000عاًما أخرى، وسيخلق المشروع   30سيبقى فر يق بيلز في بوفالو لمدة 

 يطمئنوا إلى أن استثماراتهم ستكون من خالل النشاط االقتصادي الذي يولده الفريق." 

  
ا من ضرائب مليون دوالر سنويً  27لقد أثبت فريق بوفالو بيلز أنه محرك اقتصادي لمنطقة بوفالو والوالية. يولد فريق بيلز 

الدخل المباشر والمبيعات واالستخدام لوالية نيويورك ومقاطعة إيري وبوفالو. ستنمو هذه اإليرادات وستصل بشكل تراكمي  
عاًما. عالوة على ذلك، فإن حضور المشجعين من جميع  30مليار دوالر على مدى فترة اإليجار التي تبلغ   1.6إلى أكثر من 

لمتحدة وكندا لأللعاب وإنفاقهم لألموال محليًا، والتي لن يتم إنفاقها في المنطقة بطريقة أخرى،  أنحاء نيويورك والواليات ا
 مليون دوالر سنويًا.  385سيؤدي إلى تأثير اقتصادي يزيد عن 

  
"اتخذنا خطوة أخرى اليوم لترسيخ هدفنا الجماعي المتمثل في بناء ملعب جديد لفريق  قال مالكا فريق بيلز تيري وكيم بيجوال:

بوفالو بيلز في أورتشارد بارك. نحن ممتنون للوقت والجهود وااللتزام الذي ال يتزعزع من قبل الحاكمة هوكول وفريقها  
ط المرمى، نشعر أن شراكتنا في القطاعين  طوال هذه العملية. في حين أن هناك بضع ياردات أخرى يجب قطعها قبل عبور خ

العام والخاص بين والية نيويورك ومقاطعة إيري بقيادة المدير التنفيذي للمقاطعة مارك بولونكارز، والدوري الوطني لكرة  
 القدم سيصلنا إلى هناك." 

  

"إن فريق بوفالو بيلز متأصل في قلب وروح كل سكان غرب نيويورك. كان قال المدير التنفيذي للمقاطعة، مارك بولونكارز: 
من الضروري أن نبرم اتفاقية تضمن بقاء الفريق في بوفالو، لكنها كانت أيًضا صفقة عادلة لسكان مقاطعة إيري ونيويورك.  



 

 

عاًما القادمة؛ وخلق    30ل إليه: سوف يلعب فريق بيلز في بوفالو على مدار الـ هذا هو بالضبط االتفاق الذي تم التوص
فرصة عمل نقابية للبناء في المشروع؛ ولن تساهم المقاطعة بعد اآلن في المصروفات التشغيلية والرأسمالية    10,000

دة اإليجار. نشكر الحاكمة كاثي السنوية، وبالتالي سيتم توفير عشرات الماليين من دافعي الضرائب في المقاطعة خالل م
 هوكول، وكذلك تيري وكيم بيجوال، على العمل الجاد خالل األشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل للجميع."  

  
في   100، تم تمويل بناء ملعب هيغمارك بنسبة 1973تم تخفيض حصة التمويل العام من صفقات الملعب السابقة. في عام 

في المائة من   73. تم تمويل 1998ام، كما كان الحال بالنسبة لبناء مرفق التدريب والتجديد في عام المائة من القطاع الع
في المائة فقط، وهو أقل بكثير من صفقات  60.7من القطاع العام. يتضمن هذا االقتراح تموياًل عاًما بنسبة  2013ترميم 

 في المائة.    43ماثلة. حصة الوالية استاد اتحاد كرة القدم األمريكية األخيرة في األسواق الم
  

مقعد في أورتشارد بارك بمقاطعة إيري ليتم  60,000عاًما تفاصيل إنشاء ملعب جديد بحد أدنى  30توضح االتفاقية ومدتها 
  30تصميمها وإنشاؤها من قبل فريق بوفالو بيلز. تتضمن الصفقة التزاًما من فريق بيلز للعب في الملعب الجديد لمدة 

سيبدأ فريق بيلز بتصميم الملعب الجديد على الفور، وستباشر جميع األطراف المفاوضات بشأن تمديد عقد إيجار الفريق  ا.عامً 
 .  2023الحالي لملعب هيفمارك الذي ينتهي في عام 

  
عاملة النقابية فرصة عمل إنشائية وسيتم تشييده باستخدام القوة ال 10,000من المتوقع أن يوفر مشروع الملعب ما يقرب من 

(. سوف يتفاوض فريق بيلز بشأن اتفاقية قوى العمل مع مجلس تجارة PLAوفقًا التفاقية قوى العمل الخاصة بالمشروع )
-AFLالبناء والتشييد في بوفالو ونيويورك والمناطق المجاورة، واالتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية )

CIOحلية التابعة لها. تتطلب الصفقة موافقة فريق بيلز على اتفاقية مزايا المجتمع، والتي سيتم  (، نيابة عن النقابات الم
 التفاوض عليها. 

  
ستنقل مقاطعة إيري ملكية الملعب الحالي والمجمع المجاور، والذي يتضمن مرافق التدريب ومساحات المكاتب، إلى الوالية.  

ستمتلك الوالية الملعب الجديد والمجمع المجاور، والذي سيتم تأجيره لفريق بيلز. في حالة عدم التزام فريق بيلز باالتفاقية، 
إلى المحكمة لفرض شروط عدم االنتقال إلى مكان آخر. يمكن استخدام الملعب الجديد   يحق للوالية والمقاطعة اللجوء

 وكذلك في حاالت الطوارئ.   -لألغراض المدنية، مثل تقديم خدمة التطعيم والعمليات االنتخابية، إذا لزم األمر 
  

أن نشكر الحاكمة هوكول، وعائلة   : "نودقال رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في والية نيويورك، غاري الباربيرا
بيجوال، وفريق بوفالو بيلبز على جعل النقابات العمالية النقطة المحورية لمشروع بناء ملعب بيلز الجديد. سيخلق ملعب بيلز 

وظيفة نقابية جيدة األجر، وبعد عامين صعبين من الوباء، فإن هذا االستثمار للقطاعين العام والخاص هو   10,000الجديد 
ِحرفّي نمثلهم في جميع أنحاء الوالية،   200,000بالضبط ما تحتاجه العائالت التي تعمل بجد في غرب نيويورك. نيابة عن 

يفخر مجلس تجارة البناء والتشييد بوالية نيويورك بدعم هذا المشروع، ويتطلع أعضاؤنا إلى الوصول إلى العمل واالحتفاظ 
 بفريق بيلز في غرب نيويورك." 

  
: "نشكر ( في والية نيويوركAFL-CIOماريو سيلينتو، رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية )قال 

الحاكمة هوكول على الوفاء بوعدها بالحفاظ على فريق بوفالو بيلز في غرب نيويورك. إنه استثمار تشتد الحاجة إليه في  
ي الملعب وما حوله لسنوات قادمة. ستعزز اإليرادات الناتجة عن  المنطقة وسيخلق فرص عمل لمواصلة العيش والعمل ف

مجتمع األعمال والعاملين قاعدتنا الضريبية وتسمح لنا بمواصلة تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء الوالية التي نعتمد عليها 
تدريبًا وذات المهارات العالية في البالد،   جميعًا. نحن فخورون بأن الملعب سيُبنى من قبل نقابة العمال، القوة العاملة األكثر

 مما سيتيح لنا االستمتاع بالملعب ألجيال قادمة." 
  

"نحن سعداء بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه في الخطة التي ستوفر لمحبي   قال مفوض اتحاد كرة القدم األميركية روجر جودل:
غرب نيويورك. نحن نقدر القيادة والشراكة غير العادية للحاكمة  بيلز المنشأة ذات المستوى العالمي التي يستحقونها في 

هوكول والسناتور شومر والمدير التنفيذي لمقاطعة إيري بولونكارز. سنواصل العمل عن كثب معهم ومع عائلة بيجوال لجعل 
ي دعم اتحاد كرة القدم األميركية هذه الرؤية المثيرة حقيقة واقعة. واصلت عائلة بيجوال إظهار التزامها تجاه بوفالو، السوق الذ

ألجيال. سيوفر هذا الملعب الجديد األساس لمساعدة فريق بوفالو بيلز في الحفاظ على قدرته التنافسية في غرب نيويورك 
 لعقود قادمة." 



 

 

  

"يعتبر فريق بيلز محرًكا اقتصاديًا هائالً  قال مفوض وكالة إمباير ستيت للتطوير باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين:
لمنطقة غرب نيويورك وخارجها. كانت عقارب الساعة تدق في محادثات ملعب بيلز مع مستقبل الفريق وعائدات الماليين من 

كن الحاكمة هوكول كالعب وسط حققت الفوز النهائي في اللعبة لالحتفاظ بفريق بيلز في ل -الدوالرات معلقة في الميزان 
بوفالو. أهنئ كل من أدرك أهمية وجود فريق بيلز في والية نيويورك من أجل المنفعة المتبادلة للجماهير واألعمال التجارية 

 والبلديات." 

  
يق بوفالو بيلو متأصل في روح غرب نيويورك منذ أجيال. خالل "إن فرقال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية شون رايان: 

األوقات العصيبة واألوقات الجيدة، كان لدينا جميعًا تجربة مشتركة لتشجيع فريق مسقط رأسنا. بينما نبدأ حقبة جديدة لفريق 
ي نفس الوقت جلب جيل لمشروع  وف -بيلز، أعلم أننا جميعًا ممتنون ألن وجودهم في غرب نيويورك قد تم تأمينه لعقود قادمة 

نقابي مرة واحدة. أشكر الحاكمة هوكول والمدير التنفيذي للمقاطعة بولونكارز على العمل الجاد لجعل هذا اليوم ممكنًا، وإقامة 
 صفقة طويلة األجل تسدد لدافعي الضرائب في الوالية استثماراتهم المسبقة." 

  

"يعتبر فريق بوفالو بيلز جزًءا مما نحن عليه كمجتمع. أحيي الحاكمة يدي: قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية تيم كين
هوكول والمدير التنفيذي للمقاطعة بولونكارز على ضمان بقاء فريق بوفالو بيلز في بوفالو، حيث ينتمي بحق. سيستمر هذا 

 تمام وطني متجدد في منطقتنا وواليتنا."  االستثمار االستراتيجي في تغذية اقتصادنا، وخلق الفرص لقوتنا العاملة، وتوليد اه
  

"تهانينا لجميع األطراف المفاوضة للتوصل إلى صفقة ملعب ستوكس: -قالت زعيمة األغلبية في الجمعية، كريستال بيبولز 
جديدة لالحتفاظ بفريق بوفالو بيلز المحبوب لدينا في نيويورك. إنني أتطلع إلى مراجعة شروط وتفاصيل االتفاقية أثناء العمل 

   من أجل إنشاء اتفاقية مزايا مجتمعية لالستفادة من هذه الفرصة مرة واحدة في كل جيل للتقدم." 
  

: "أود أن أهنئ الحاكمة هوكول على التفاوض بنجاح على صفقة ملعب جديدة تضمن بقاء  قال عمدة بوفالو بايرون براون
فريق بوفالو بيلز المحبوب في غرب نيويورك. شكًرا للحاكمة هوكول، والمدير التنفيذي لمقاطعة إيري بولونكارز، وتيري 

ميركية روجر جودل على العمل معًا للحفاظ على مدينة بافالو في دوري كرة القدم  وكيم بيجوال، ومفوض اتحاد كرة القدم األ
 األمريكية في المستقبل المنظور." 
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