
 
 الحاكمة كاثي هوكول  17/8/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون   350الحاكمة هوكول تطلق مسابقة أعمال العلوم الحياتية كجزء من صندوق استثمار لونغ آيالند الذي تبلغ قيمته 
 ردوال

 
الحياتية وتكنولوجيا الرعاية مليون دوالر لدعم المنافسة اإلقليمية وبرنامج أكسيليريتور الذي يركز على العلوم  50

  الصحية
  

عقدت مؤسسة تطوير إمباير ستيت اجتماع بشأن مدخالت الصناعة لدفع دعم النظام البيئي للعلوم الحياتية من خالل طلب  
  استدراج العروض القادم

  
  

الذي صندوق استثمار لونغ آيالندأطلقت الحاكمة كاثي هوكول اليوم مسابقة األعمال في العلوم الحياتية وهي إحدى مكونات 
مليون دوال. سيكون طلب تقديم العروض هو الخطوة األولى لمسابقة أعمال العلوم الحياتية الخاصة بصندوق   350تبلغ قيمته 

مليون دوالر والتي تهدف إلى جذب وتنمية الشركات في مجاالت العلوم الحياتية  50متها لونغ آيالند لالستثمار والتي تبلغ قي
والتكنولوجيا الصحية واألجهزة الطبية. عقدت مؤسسة تطوير إمباير ستيت اجتماعاً للخبراء في مجال العلوم الحياتية لجمع  

 المدخالت األولية لعملية طلب تقديم العروض للمنافسة.  
  

"تفخر نيويورك بقيادتها لالستثمارات االستراتيجية التي ستخلق فرًصا تحويلية في لونغ آيالند وكافة   مة هوكول،قالت الحاك
أنحاء الوالية". "ستدفع المنافسة التجارية في العلوم الحياتية التي ينظمها صندوق لونغ آيالند لالستثمار النمو االقتصادي  

 ا قويًا للعلوم الحياتية التجارية." واالبتكار وستشحن المنطقة لتصبح مركزً 
  

  2023وسيركز صندوق لونغ آيالند لالستثمار والذي تم تضمينه كجزء من ميزانية الحاكمة هوكول التاريخية للسنة المالية 
لونغ   على المشاريع التي ستدعم وتنمو االقتصاد اإلقليمي وتعزز المجتمعات وسيكون لها آثار اقتصادية دائمة في كافة أنحاء

مليون دوالر لمشاريع التنمية اإلقليمية   250آيالند. إضافة إلى مسابقة األعمال في العلوم الحياتية، سيخصص الصندوق 
 مليون دوالر لبناء وتشغيل مركز تنمية القوى العاملة.  50التحويلية و 

 
ؤسسات البحثية لدعم األعمال الناشئة في  ستنفذ المسابقة مسرًعا لألعمال للعمل بشكل تعاوني مع جامعات لونغ آيالند والم

مجال العلوم الحياتية مع إمكانية إيجاد فرص عمل دائمة عالية األجور وتسويق التكنولوجيا الواعدة. سيتم تصميم مسابقة 
و  Grow-NYاألعمال في لونغ آيالند على غرار مسابقات األعمال الناجحة األخرى في والية نيويورك واستكمالها، مثل 

43North .  
  

"تحت قيادة الحاكمة هوكول تم وضع لونغ آيالند لتكون في طليعة صناعة   قال كيفين لو رئيس مجلس تنمية إمباير ستيت،
 -العلوم الحياتية التنافسية. ستجذب مسابقة األعمال التي ينظمها صندوق لونغ آيالند لالستثمار منظمات العلوم الحياتية وتنميها 

الرتقاء بالنظام البيئي التجاري للعلوم الحياتية في  وستكون مفتاًحا ل -إضافة إلى قائمة رائعة بالفعل متجذرة في لونغ آيالند 
 المنطقة." 

 
أصبحت صناعة العلوم الحياتية محرًكا قويًا للنمو في والية نيويورك حيث حولت المناطق الرئيسية في الوالية إلى محاور 

تطوير ونقل التكنولوجيا  ديناميكية للعلوم الحياتية تشمل المنظمات والمؤسسات المخصصة لمراحل مختلفة من البحث وال
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والتسويق. إن لونغ آيالند هي موطن لشركات ومؤسسات العلوم الحياتية الراسخة التي كانت حاسمة في التقدم في إطالق  
التكنولوجيا المبتكرة والعالجات الحديثة مثل معاهد فاينشتاين لألبحاث الطبية ومختبر غولد سبرنغ هاربور ومختبرات  

مليون دوالر في العلوم الحياتية من صندوق لونغ آيالند  50كذلك جامعة ستوني بروك. سيعزز ضخ بروكهافن الوطنية و
لالستثمار لونغ آيالند ووالية نيويورك لقيادة القطاعات المتطورة بما في ذلك االبتكار والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية  

 واالستثمارات الطبية الحيوية.
 

"تعتبر والية نيويورك رائدة في االبتكار مؤسسة تطوير إمباير ستيت والمديرة التنفيذية والمفوضة،  قالت هوب نايت رئيسة
في العلوم الحياتية ويرجع ذلك جزئيًا إلى االستثمارات اإلستراتيجية للوالية لتنمية نظام بيئي أقوى لعلوم الحياة في لونغ 

العلوم الحياتية التي ينظمها صندوق لونغ آيالند لالستثمار إلى تحفيز  الجزيرة وعبر الوالية. لن تؤدي مسابقة األعمال في
النمو االقتصادي في المنطقة فحسب بل ستعمل أيًضا على تعزيز قدرتنا على البحث وتطوير التكنولوجيا المبتكرة التي من 

 شأنها تعزيز ريادة نيويورك في اقتصاد االبتكار العالمي." 
 

، رئيس اإلستراتيجية والتسويق في اتحاد التسليف الفيدرالي بيثبيج،  LIREDCمشاركان في ليندا أرمين الرئيسان ال
"ستعمل مسابقة العلوم الحياتية التي ينظمها صندوق لونغ آيالند لالستثمار   ،والدكتور جون نادر، رئيس كلية فارمنغديل ستيت

ند هي المكان الذي تبدأ وتعمل فيه شركات العلوم  على تعزيز المنطقة كمركز راسخ للصناعة وتضمن أن تكون لونغ آيال
 الحياتية الرائدة والمبتكرة. نحن ممتنون لقيادة الحاكمة هوكول ودعمها لصناعة العلوم الحياتية المتنامية في لونغ آيالند." 

  
إلى لونغ آيالند وكنت  "يمثل صندوق لونغ آيالند لالستثمار صفقة كبيرة بالنسبة  قالت عضوة مجلس الشيوخ آنا إم كابالن،

فخورة بالقتال من أجل ضمه إلى ميزانية الوالية لهذا العام. لقد رأينا كيف ساهمت مسرعات األعمال الناجحة في جميع أنحاء 
الوالية في دفع االبتكار ورعاية الشركات الصغيرة الجديدة الموجودة في الطليعة. ستعمل مسابقة لونغ آيالند لألعمال في  

حياتية على تسخير رأس المال الفكري لمنطقتنا واالستفادة من الموارد الهائلة في مؤسسات البحث المحلية لدينا لتحفيز العلوم ال
  المنافسة وتنمية اقتصادنا والحفاظ على تنافسية منطقتنا في صناعة علوم الحياة المتنامية." 

  
مسابقة األعمال هذه طريقة رائعة لتوليد استثمارات كبيرة في العلوم  "إن إطالق  قال السناتور عن الوالية كيفن توماس،

والتكنولوجيا في منصات لونغ آيالند. ستؤدي هذه المخصصات من صندوق لونغ آيالند لالستثمار بال شك إلى دفع اقتصاداتنا 
مجتمعية في منطقتنا. أشكر المحلية من خالل جذب الشركات والصناعات المزدهرة لتعزيز نمو الوظائف واالستثمارات ال

الحاكمة هوكول على التزامها بالنمو االقتصادي التحويلي في لونغ آيالند وأتطلع إلى دعم هذه المبادرات المستمرة ألنها تؤتي  
  ثمارها وتقدم نتائج ذات مغزى لسكان لونغ آيالند." 
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