
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/7/28 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر لشبكة   100للتصنيع بقيمة  JMA WIRELESSالحاكمة هوكول تشهد إنجاز المرحلة األولى من مجمع 
   والمقر الرئيسي العالمي الجديد في سيراكيوز 5Gالجيل الخامس  

  
المملوك  5Gشركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الالسلكية تفتتح رسميًا مصنع المستقبل ومجمع الجيل الخامس 

 وظيفة جديدة   200للواليات المتحدة فقط في الواليات المتحدة؛ تلتزم بخلق أكثر من 
 

االستراتيجية الشاملة   - " CNY Risingيكمل استثمار والية نيويورك المشروع التحويلي نهضة وسط نيويورك "
  للمنطقة لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد

  
  

  5Gالرائدة في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس  JMA Wirelessقامت الحاكمة كاثي هوكول اليوم بزيارة إلى شركة 
عملياتها إلى البوابة الجنوبية الشرقية   JMAالالسلكية للمساعدة في افتتاح مقرها الجديد رسميًا في وسط نيويورك. نقلت 

المستندة  5Gلسيراكيوز المجاورة لمركز المدينة في شارع كورتالند. ستستثمر الشركة المبتكرة عالميًا لتقنية الجيل الخامس  
ر في هذا المشروع متعدد المراحل. في الوقت الحالي، يضم المجمع المترامي األطراف،  مليون دوال 100إلى البرمجيات  

أجهزتها األكثر تقدًما في   JMAومصنع المستقبل. تصن ِّع   JMAالذي يمتد على طول سرب من المباني في المدينة، مقر 
 مجة ومنتجات الموجات المليمترية. في الموقع، بما في ذلك أجهزة الراديو والهوائيات المد   5Gتقنية الجيل الخامس 

 
قالت الحاكمة   في سيراكيوز سيتيح مئات الوظائف الجديدة ويعزز مكانة نيويورك كمركز لالبتكار،"  JMA"إن توسع 

"إن هذا االستثمار الذي تبلغ قيمته عدة ماليين من الدوالرات هو دليل على استراتيجيتنا التنموية االقتصادية  هوكول.
لتي تركز على المنطقة. من خالل وضع السياسات التي تجذب األعمال التجارية المتنامية إلى مجتمعاتنا، فإننا  التحويلية ا

   نبني الزخم االقتصادي عبر شمال والية نيويورك ونحافظ على التزامنا بخلق فرص عمل وتقنيات المستقبل."
  

"هذه لحظة تاريخية وخطوة أولى حاسمة الستعادة الريادة األمريكية في   جون ميزالينجوا:  JMAقال الرئيس التنفيذي 
نحن نقدر شراكة الحاكمة   .5Gمجال التكنولوجيا الالسلكية العالمية، حيث نؤسس سيراكيوز كمركز وطني للجيل الخامس 

   في وسط نيويورك."مليون دوالر  100وظيفة، واستثمرنا أكثر من  200حيث نضيف أكثر من   هوكول
 

الجهود التي تبذلها المدينة والمقاطعة لتطوير ممر تقني قوي من وسط يكمل هذا المشروع المدعوم من والية نيويورك  
ومشروع لمدينة ذكية. من المتوقع أن  5Gالمدينة إلى ساوثسايد، مما يجعل وسط نيويورك مركًزا لتكنولوجيا الجيل الخامس 

ظائف من الهندسة فرصة عمل في حي متضرر مجاور لوسط المدينة. ستتراوح هذه الو 200يوفر المشروع أكثر من 
ماليين دوالر للمساعدة في  5المبتدئة إلى المتقدمة. تقدم وكالة إمباير ستيت للتطوير منحة لمبادرة تنشيط شمال الوالية بقيمة  

 هذا المشروع. 
 

  مليون دوالر لنقل عملياتها خارج الوالية إلى ليفربول.  34ما قيمته   JMA، استثمرت  2017باإلضافة إلى ذلك، في عام 
وظيفة جديدة في ذلك الموقع  200وظيفة، مع إنشاء أكثر من  145ومن هناك، تجاوزت الشركة التزامها بالتوظيف بـ

   باإلضافة إلى الوفاء بالتزام االستثمار في نصف الوقت المتوقع.
  



ادة الحاكمة هوكول، "في ظل قي قالت هوب نايت، المفوضة والرئيسة والمديرة التنفيذية لوكالة إمباير ستيت للتطوير:
الذين يدركون أن والية نيويورك تقدم مجموعة فريدة من  JMA Wirelessنواصل جذب المبتكرين العالميين مثل 

المواهب التقنية لدعم نموهم. إن قرار الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الالسلكية بنقل مقرها العالمي الجديد إلى  
يعكس تركيز والية   - الوحيد المملوك للواليات المتحدة في البالد هنا  5Gلجيل الخامس وفتح مجمع تقنية ا -سيراكيوز 

   نيويورك على تنمية اقتصاد االبتكار لخلق وظائف الغد."
  

  في   اإلقليمي االقتصادية التنمية مجلس ويركز  سيراكيوز.  مدينة وسط في  الجاري التحول أيًضا التاريخي المشروع هذا يدعم
  المعروف التاريخي،  سيراكيوز فندق  إحياء إعادة الجهود  هذه تشمل المدينة. وسط تأهيل إعادة على اهتمامه نيويورك وسط
  المستقبلي التفكير ذوي األعمال رواد  تساعد  والتي التكنولوجيا، حديقة وتوسيع تاون، داون سيراكيوز ماريوت باسم اآلن
Post  مبنى تطوير وإعادة  االستخدامات، متعدد  آيكون برج  في  السابق إكسيلوس مبنى وتجديد  أفكارهم، تنمية على

Standard ،لشركة مبتكر  مقر وإنشاء السابق Players TCG شارع  في  إلنترنت ا عبر والسوق البرمجيات  ألعمال  
   دوالر. ماليين 10 قيمتها  بمنحة المدينة وسط  تنشيط مبادرة من الخامسة الجولة في أيًضا  سيراكيوز  فازت وارين. ساوث

  
"يُعدُّ وسط نيويورك مكانًا رائعًا للعيش واللعب وتربية األسرة والقيام بأعمال   قالت عضو مجلس شيوخ الوالية راشيل ماي: 

، واختيارها لوضع جذور أعمق هنا هو عالمة    JMAتجارية. إن توسع شركة  واستثمارها الناجح في سيراكيوز خبر سار 
  مستمر لسيراكيوز ووسط نيويورك."مؤكدة على مستقبل منطقتنا المشرق. إنني أتطلع إلى رؤية نجاحهم المستمر والنمو ال

  
"االستثمار والوظائف التكنولوجية وتنشيط المجتمع هو المزيج الفائز   قال عضو مجلس شيوخ الوالية جون دبليو مانيون:

ما نعمل عبر الحكومة لتحقيقه. كمركز للجيل  JMAللتنمية االقتصادية في سيراكيوز ووسط نيويورك، ويلخص توسع 
ستكون سيراكيوز في مركز التقدم على الصعيد الوطني في مجال التكنولوجيا الالسلكية مع إضافة مئات  ،  5Gالخامس 

   وشركاء الحكومة المحلية لهذا المشروع الناجح." JMAالوظائف الجيدة في ساوثسايد. أثني على الحاكمة هوكول وشركة 
  

"ال يزال وسط نيويورك مركًزا لالبتكار لتقنيات المستقبل. سيوفر مركز   قالت عضو الجمعية التشريعية باميال جيه هنتر:
JMA Wireless   الجديد وظائف ذات رواتب جيدة ويضع األساس لتنمية اقتصادية إضافية تعتمد على التكنولوجيا. إنني

   الستثمارات تخلق المزيد من الفرص داخل منطقتنا."أتطلع إلى العمل مع الحاكمة هوكول ألن هذه ا
  

بوسط مدينة سيراكيوز واالستثمار في المنطقة دليل على أن وسط  JMA"إن التزام  قال عضو الجمعية ويليام ماجناريلي:
إنشاء وسط نيويورك قادر على استيعاب النمو االقتصادي الذي سيستمر في وضعنا في طليعة صناعة التكنولوجيا. يُعدُّ 

  خطوة إلكمال تطوير المدينة الذكية." 5Gنيويورك كمركز للجيل الخامس 
  

. منذ تفاعالتنا األولى في عام  JMA Wireless"أكنُّ كل االحترام والثقة في العالم لشركة  قال عضو الجمعية آل ستيرب: 
دائًما األهداف التي حددناها لها، وأنا على ثقة بأنها ستستمر في القيام بذلك. مدينة سيراكيوز  JMA، تجاوزت 2013

سيكون هذا هو رأس الحربة  JMAالجديد للتصنيع التابع لشركة  5Gوجمهورها هم المستفيدون من مجمع الجيل الخامس 
   في صعود سيراكيوز!"

  
: "ال يمكن إنكار الزخم في اقتصادنا المحلي. المئات من  قال ريان جي ماكماهون الثاني، المدير التنفيذي لمقاطعة أونونداغا

والشركات األخرى هي أخبار مثيرة لمجتمعنا. شكًرا لجميع شركائنا الذين  JMAالوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها بواسطة 
   ساعدوا في إنجاح هذا األمر."

  
الجديد  JMA"تركت سيراكيوز بصمتها كمدينة ذكية في جميع أنحاء العالم، ويُعد مجمع  قال عمدة سيراكيوز، بن والش: 

في ساوثسايد مثاالً ممتاًزا لتقدم المدينة. سيدعم هذا االستثمار التاريخي النهضة التي تحدث   5Gلتصنيع تقنية الجيل الخامس 
استراتيجيتنا للنمو الشامل في االقتصاد   - ( Syracuse Surgeل صعود سيراكيوز )في جميع أنحاء المدينة وسوف يكم

الجديد. أشكر العديد من الشركاء الذين استثمروا في سيراكيوز وفي هذا المشروع، بما في ذلك الحاكمة هوكول ووكالة  
   نفسها، ونتطلع إلى ما نواصل إنجازه معًا." JMAإمباير ستيت للتطوير وشركة 

  



قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لوسط نيويورك، راندي وولكن، الرئيس والمدير التنفيذي 
"المجلس اإلقليمي ملتزم تماًما بمستقبل   التحاد المصنّعين في وسط نيويورك، والدكتورة ليندا لومورا، رئيسة كلية لو موين:

، فإننا نعزز جهودنا لتنشيط المنطقة، وخلق JMAالمشاريع التحويلية مثل توسعة وسط مدينة سيراكيوز. من خالل دعم 
   مكان ترحيبي لجيل األلفية والعائالت وغيرهم ممن يتطلعون إلى تجربة كل ما تقدمه المنطقة."

  
   JMA Wirelessنبذة عن 
، وهي تستعيد ريادة الواليات المتحدة في مجال التكنولوجيا الالسلكية في وقت حرج من  2012في عام   JMAتأسست 

، التي تتخذ من سيراكيوز بنيويورك مقًرا لها، منصة تقنية الجيل JMA. تصنع 5Gاالنتقال إلى تقنية الجيل الخامس 
ي العالم، والتي تصممها وتبرمجها وتصنعها في الواليات األكثر تقدًما والوحيدة القائمة على جميع البرامج ف  5Gالخامس 

تبشر بعصر جديد من االبتكار   - XRANوأبرزها حل برمجي جذري يسمى  -المتطورة  JMAالمتحدة. إن تكنولوجيا 
واالتصال لألعمال التجارية والعمال والمستهلكين في نهاية المطاف. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  

www.jmawireless.com .  
  

  (CNY Risingتسريع نهضة وسط نيويورك ) 
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 
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 
  

   نبذة عن وكالة إمباير ستيت للتطوير
( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك  Empire State Development, ESDإمباير ستيت للتنمية )

(www.esd.ny.govتتمثل مهمة التعلي .) م من أجل التنمية المستدامة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق
فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من  

التعليم من أجل التنمية   خالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة المالية، يسعى
المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء  

( هي أيًضا الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس ESDوالية نيويورك. إن مؤسسة تطوير إمباير ستيت )
" )أنا أحب نيويورك(، العالمة التجارية السياحية الشهيرة I LOVE NEW YORKالتنمية االقتصادية اإلقليمية وتسويق "

  في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية ووكالة إمباير ستيت للتطوير، تفضل بزيارة
www.regionalcouncils.ny.gov وwww.esd.ny.gov.  

  
###  
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 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmawireless.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1zXwQ%2BIgQ4HP871N2dZcZp%2B1Yz4b%2ByWo8UBItsAIIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jjw08qElQlvrpxcrq2TQur7nzN%2Fusfit1CorZPgepNk%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dVtRa5qy81BnccfOSWM%2F8oihkLftiC9r%2BKdcQurUzyc%3D&reserved=0
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