
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 10/ 13 للنشر فوًرا: 

 
 

في كيبس باي وهي عبارة عن مركز هو األول من نوعه   SPARCالحاكمة هوكول والعمدة آدامز يعلنان عن خطة 
  للوظائف والتعليم لالبتكار في مجال العلوم الحياتية والصحة

  
تكون نيويورك رائدة عالمياً في مجال العلوم   أن CUNYسيضمن االستثمار التاريخي من المدينة والوالية بالشراكة مع  

  الحياتية التي يسهل الوصول إليها والمهن الصحية العامة
  

سينشئ حرم بروكديل الجامعي الجديد المتطور مساًرا وظيفيًا لطالب مدينة نيويورك ويساعد على إرساء دعائم صناعة 
  العلوم الحياتية

  
لبدء قطاع الرعاية الصحية في نيويورك بما في ذلك مبادرة في العلوم الحياتية مشروع يكمل رؤية الحاكمة هوكول في 

  ( وبرنامج مكافآت عمال الرعاية الصحيةSUNY( و )CUNYمليون دوالر واستثمارات قياسية في ) 620بقيمة 
  

  هنا العروض وخريطة منطقة الموقع متوفرة
  
  

لحاكمة كاثي هوكول وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز اليوم عن خطط إلنشاء مجمع العلوم ومجمع األبحاث  أعلنت كل من ا
 Science Parkكيبس باي وهو مركز ابتكار سيكون األول من نوعه في الوالية. سيجعل مجمع العلوم وحرم األبحاث )

and Research Campus, SPARCريخي من المدينة والوالية من نيويورك ( في كبس باي المدفوعة باستثمار تا
رائدة عالميًا في خلق وجذب وظائف يسهل الوصول إليها في علوم الحياة والرعاية الصحية والصحة العامة من خالل إنشاء  

  مصدر من المدارس العامة المحلية للوظائف في هذه المجاالت المتنامية والحقول األساسية.
  

( في كيبس باي قطاع العلوم الحياتية في نيويورك  SPARC"بفضل هذه االتفاقية مع المدينة سيمنح ) قالت الحاكمة هوكول،
دفعة كبيرة وخلق اآلالف من الوظائف ذات األجور المرتفعة واالستثمار في التعليم وجعل نيويورك مكانًا تصنع فيه  

ورك موطن المجاالت التحويلية في المستقبل. من خالل  المعجزات". "ستظل إدارتي تركز بشدة على إنقاذ األرواح وجعل نيوي
  هذا المشروع سنحقق كال الهدفين في نفس الوقت." 

  
مليار دوالر من   25( في كيبس باي ما يقرب من SPARC( ستحقق ) CUNYمن خالل شراكة مع جامعة مدينة نيويورك )

وظيفة   2,000فرصة عمل بما في ذلك   10,000مة؛ وستخلق التأثير االقتصادي على المدينة على مدار الثالثين عاًما القاد
إلى مرافق   First Avenueو   East 25th Streetدائمة؛ وتحويل حرم بروكديل الجامعي في هانتر كوليج الواقع في في 

  1.5يضم أكثر من  -تعليمية وتجارية جديدة على أحدث طراز. سيؤدي هذا المشروع إلى تحويل جزء من المدينة بأكمله 
 -مليون قدم مربع من المساحات األكاديمية والصحية العامة والعلوم الحياتية مما يزيد من تأثير العلوم الحياتية في كيبس باي 

متصل مع إيست ريفر ومانهاتن وترفرونت   East 25th streetويعيد بناء جسر مشاة جديد يمكن الوصول إليه من  
  غرينواي.

  
( في كيبس SPARC"يمثل )المدير التنفيذي لشركة التنمية االقتصادية في مدينة نيويورك، قال أندرو كيمبال الرئيس و

باي نهًجا رائًدا في التنمية االقتصادية في مدينة نيويورك حيث ننشئ مجموعات تعمل فيها التجارة والمدارس جنبًا إلى جنب  
( في القطاعات  Department of Education, DOE( وطالب إدارة التعليم )CUNYلتوفير مسارات وظيفية لطالب )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FKips_Bay_Science_District.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F89iBYweQiO%2BUgOIM3iM5Bn%2BDXUD3UvyfYcWuQdh4%2Bk%3D&reserved=0


المبتكرة اليوم وغًدا. هذه ليست مجرد طريقة جديدة تماًما لتحقيق التنمية االقتصادية ولكنها أيًضا شراكة هائلة مع الوالية.  
معًا، نقوم بإنشاء مصدر غير مسبوق من المواهب المتنوعة التي ستجهز مدينتنا لحاالت الطوارئ الصحية المستقبلية مع 
تطوير األدوية الجديدة واألجهزة الطبية والعالجات المبتكرة وغيرها من المنتجات للمساعدة في عالج المرضى وتحسين  

أن هذا االستثمار التاريخي سوف ينمي قطاعي الصحة والعلوم الحياتية وينوع    حياتهم ورعايتهم. مدينة نيويورك على ثقة من
  اقتصادنا ويدعم مرونته على المدى الطويل." 

  
"لن يكون هذا المجمع العلمة الجديدة ومجمع األبحاث في كيبس باي مجرد مركًزا  قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، 

( كيبس باي  SPARCلحي فقط ولكن أيًضا جسر إلى المستقبل لشباب مدينتنا. سوف يقوم )لصناعة العلوم الحياتية ومرتكًزا ل
بتحويل مبنى سكني كامل في المدينة إلى وجهة حديثة لصناعة العلوم الحياتية ويكون مكانًا تتالقى فيه تنمية القوى العاملة  

من مستوى سكان نيويورك لجلبهم إلعادت مدينتنا  مما يجذب الشركات ويرفع  -والفرص االقتصادية والصحة العامة بسالسة 
مليار دوالر في النشاط االقتصادي الجديد لمدينتنا على مدى العقود الثالثة المقبلة.   25أقوى من أي وقت مضى مع ضخ 

  شكًرا لجميع شركائنا على الرؤية والعمل الجماعي من أجل "إنجاز المهام"." 
  

"هذه استثمارات مهمة لخلق فرص العمل وتثقيف الشباب والمساعدة في   يكا جونيور،قال مدير الميزانية روبرت إف موخ
حماية الصحة العامة والسالمة. كما أنها تمثل شراكة مثمرة بين الوالية والمدينة وتكمل االستثمارات الهامة التي قامت بها 

  انية الوالية الحالية".الحاكمة هوكول في التنمية االقتصادية والتعليم والرعاية الصحية في ميز
  

"يمثل هذا المشروع الحمض النووي  قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية المفوضة لوكالة تطوير إمباير ستيت،
لالبتكار في نيويورك حيث يستفيد من مجتمع التعليم العالي من الدرجة األولى لدينا لبناء مجموعة من المواهب التي ستنمي 

صناعة العلوم الحياتية من الدرجة األولى. يُعد استثمارنا االستراتيجي وتركيزنا على تنمية القوى العاملة معادلة   -ة عالم الوالي
  رابحة لسكان نيويورك: فهو يخلق فرص عمل ويوفر فرًصا اقتصادية ويعزز االقتصاد على مستوى الوالية." 

  
"هذا حقًا مشروع تحويلي يخلق مساحة على أحدث طراز لطالب   ورك،قالت لورين جريلو النائبة األولى لرئيس بلدية نيوي

المدارس الثانوية والجامعية والدراسات العليا وطالب الدراسات العليا ومعاهد الصحة العامة وشركات التكنولوجيا الحيوية ". 
  "سيوفر طريقًا لفرص وظيفية ألجيال من سكان نيويورك." 

  
"يمثل اليوم بداية حقبة جديدة   ئبة عمدة مدينة نيويورك للتنمية االقتصادية والقوى العاملة،قالت ماريا توريس سبرينغر نا

( في كيبس باي األوساط األكاديمية مع الصناعة  SPARCمن الفرص لمدينتنا وشعبنا. سيجمع الحرم الجديد التحويلي في )
العلوم الحياتية والصحة العامة. من خالل مزيج من  ويساعد مدينة نيويورك على أن تصبح المدينة الرائدة في العالم في 

البرامج والمساحات المخططة في الموقع لدينا فرصة فريدة حقًا لوضع المواهب المحلية في قلب العمل الملهم والمؤثر الذي  
  ذه المهن." يحدث في العلوم الحياتية والرعاية الصحية والصحة العامة وتزويدهم بالتدريب الذي يحتاجون إليه لدخول ه

  
( في كيبس باي SPARC"سيساعد حرم )قالت آن ويليامز إيسوم نائبة عمدة مدينة نيويورك للخدمات الصحية واإلنسانية، 

في جذب األفضل واألكثر إشراقًا في مجاالت الصحة والعلوم الحياتية واالحتفاظ بهم". "سيكون موطنًا لالبتكار والتعاون 
مهنيين ليأتوا إلى هذه التخصصات المتزايدة األهمية. شكًرا للفرق في كافة أنحاء المدينة والوالية  وقلب التدريس ألجيال من ال

  وكذلك مجتمعات العلوم واألعمال على التضافر لوضع هذه الخطط قيد التنفيذ." 
  

لرعاية الصحية  ( في كيبس باي على تنمية الجيل القادم من البحث العلمي والقوى العاملة في مجال اSPARCسيعمل )
( التي تركز على الرعاية الصحية  CUNYوإنشاء حرم جامعي واحد به مساحة لمدرسة ثانوية عامة جديدة وكليات )
توفير مسارات لمهن ذات رواتب جيدة لطالب  -وشركات الصحة والتكنولوجيا الحيوية المبتكرة ومؤسسات الصحة العامة 

( درجات علمية يسهل الوصول إليها  CUNYالمدارس الثانوية والجامعيين وطالب الدراسات العليا بمدينة نيويورك. ستقدم )
مية مستمرة في مجال الصحة العامة والبحوث الطبية بما في ذلك للعديد من شباب نيويورك الذين يستلهمون عمل وبرامج تعلي

  المستجيبين للجائحة والباحثين الذين ساعدوا في تطوير اللقاحات.
  

ستتنوع الفرص الوظيفية من األطباء والممرضات إلى علماء الكيمياء الحيوية والمهندسين إضافة إلى مجموعة متنوعة من  
األدوار الداعمة في العلوم الحياتية ومجاالت الرعاية الصحية مثل مديري األعمال والمحامين والمساعدين اإلداريين. مع  



دة تترجم إلى المزيد من الشركات والوظائف واألدوية والتقنيات المتقدمة والتي تطوير المواهب الجديدة ستأتي أبحاث جدي
  ستضمن أن تكون مدينة نيويورك رائدة في تطوير األدوية والعالجات لبعض أكثر تحديات الصحة العامة إلحاًحا في عصرنا.

  

( في كيبس باي أمًرا بالغ األهمية في بناء اقتصاد مدينة نيويورك أكثر ديناميكية SPARCإضافة إلى ذلك، سيكون )
من سكان نيويورك ويعد قطاع العلوم  750,000ومرونة. يعمل في قطاع الرعاية الصحية في مدينة نيويورك ما يزيد عن  

. تقدر  العام الماضي وظيفة إضافية  150,000ما يقرب من  الحياتية في منطقة العاصمة صناعة سريعة النمو مع استحداث 
وظيفة جيدة وجذب شركات  2,000المدينة أن مساحة المختبرات التجارية الجديدة في الحرم الجامعي ستخلق حوالي 

  وشركات ناشئة جديدة مما يؤدي إلى وظائف إضافية ذات رواتب جيدة في مجاالت الرعاية الصحية والعلوم الحياتية.

  
( مدى أهمية  COVID-19"أثبت فيروس مرض ) قال فيليكس ف. ماتوس رودريغيز مستشار جامعة مدينة نيويورك،

لبقاء ورفاهية مدينتنا. نتيجة لذلك، فإن من المناسب أن    CUNYالمستشفيات العامة في نيويورك والمؤسسات البحثية و 
وكديل التابع إلى جامعة هانتر كوليج إلى مركز للصحة  لتحويل حرم بر CUNYتتعاون الحاكمة هوكول والعمدة آدمز مع 

العامة والتعليم لتلبية احتياجات طالبنا وأعضاء هيئة التدريس وجميع سكان نيويورك بشكل أفضل. في كل عام، تسجل  
(CUNY حوالي )ل في  طالب في برامج الخدمات الصحية واإلنسانية وستقوم هذه المنشأة المتطورة بإعدادهم للعم 40,000

العلوم الحياتية المتنامية في نيويورك وقطاعات الصحة العامة إضافة إلى خلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها في هذه  
بأن تكون جزًءا من هذه الشراكة والتي ستساعد نيويورك على التعافي من   CUNYالمجاالت لمساعدة اقتصادنا. تفخر 

  الجائحة بشكل عادل." 
  

"سيسمح هذا المرفق الجديد الذي تشتد الحاجة   ومسون جونيور رئيس مجلس أمناء جامعة مدينة نيويورك،قال ويليام سي ت
( بتوسيع برامجنا في مجال الرعاية الصحية وتطوير القوى العاملة وربط الطالب بالتدريب والوظائف  CUNYإليه لجامعة )

المتنامية في العلوم الحياتية. أنا ممتن للحاكمة هوكول والعمدة آدمز  في هذه الصناعات المتنامية وتوسيع قدرتنا البحثية القوية و
  ( مركز لهذا التطور الجديد النابض بالحياة والذي سيكون حاسًما لنجاح مدينتنا في المستقبل." CUNYلجعل )

  
"حتى في  مدينة نيويورك،قال كيفن إتش غاردنر مدير مبادرة البيولوجيا الهيكلية في مركز أبحاث العلوم المتقدمة بجامعة 

عصرنا المتصل رقميًا األشخاص المتميزون واألفكار والمفاهيم تزدهر مع القرب والعمل جنبًا إلى جنب مع بعضنا البعض 
( في كيبس باي بشكل مبتكر مساحة جديدة لجميع األنشطة الرئيسية للطب  SPARCوحول بعضنا البعض. يبني مشروع )

لتحدث جميعها تحت سقف واحد بدالً من االنتشار  -لبحث إلى التدريب ومن االكتشاف إلى التطبيق من الرعاية إلى ا  -الحيوي 
في مواقع مختلفة.هناك أشياء مثيرة تنتظرنا هنا بدًءا من المرضى الذين يتلقون العالج وانتهاًء باألفكار التي يتم تطبيقها 

  وتعليمها لألجيال القادمة من مقدمي الرعاية الصحية." 
  

"تفخر مستشفيات هيلث بالس في قال ميتشل كاتس الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفيات هيلث بالس في مدينة نيويورك 
( في كيبس باي بينما نوسع عيادات الرعاية األولية في مستشفى بلفيو  SPARCمدينة نيويورك بأن تكون جزًءا من )

(. سيلعب نظامنا الصحي دوًرا حيويًا في هذا الحرم  CUNYالب ) ونضيف عيادة جديدة مركز محاكاة سريرية لموظفينا وط
  الجامعي الجديد حيث نقوم بإشراك مرضانا والممرضات واألطباء المستقبليين." 

  
"إن سبيل النجاة هو تزويد طالبنا بمسار واضح واالستعداد   قال ديفيد سي بانكس مستشار إدارة التعليم بمدينة نيويورك،

( في كيبس باي نتيجة لتعاون غير مسبوق بين مدارسنا العامة SPARCلمهنة مجزية وأمن اقتصادي طويل األمد. سيكون )
مفيدة  ( والصناعات المجاورة للصحة والتكنولوجيا الحيوية ومؤسسات الصحة العامة لتوفير مسارات وظيفيةCUNYو )

لطالب المدارس الثانوية لدينا. يسعدني أن هذه الفرصة ستساعد في إعداد المزيد من طالبنا القتصاد القرن الحادي والعشرين 
  وفرص المستقبل." 

  
"هذا المشروع الطموح هو مثال آخر قالت نينا كوبوتا رئيسة هيئة تشييد المدارس والمديرة التنفيذية في مدينة نيويورك،  

اون بين الوكاالت بقيادة العمدة آدامز والحاكمة هوكول الذي سيغير حي كيبس باي من أجل األجيال القادمة. سيؤدي  للتع
تضمين مدرسة جديدة على أحدث طراز كجزء من حرم العلوم الحياتية والصحة العامة إلى توفير فرص جديدة ومثيرة 

  نامية." للطالب المهتمين بمتابعة وظائف في هذه الصناعات المت
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fplanning%2Fabout%2Fpress-releases%2Fpr-20220602.page&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfc9f664547774637d13c08daad2f354e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638012715524739266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DHoZjJ7FOMCJrPkOLXmJjfk2O3wf8KlATWIvZ9e%2FXM%3D&reserved=0


"تقود منطقة مدينة نيويورك   قال دان جارودنيك مدير إدارة تخطيط المدن في مدينة نيويورك ورئيس لجنة تخطيط المدينة،
البالد في وظائف العلوم الحياتية ومن خالل هذا المشروع سنقوم االستمرار في زيادة النتيجة. يقع هذا المركز الجديد في موقع 

ة الصحية يشمل المستشفيات والمختبرات والمدارس والمرافق الصحية العامة في مدينة لديها كل مثالي في ممر للرعاي
  المواهب إلضفاء الحيوية على االبتكارات الجديدة. هذا تحول للحي وانتصار كبير لنيويورك." 

  
"سيخلق االستثمار بين  عاملة، قال آبي جو سيغال المدير التنفيذي لمكتب عمدة مدينة نيويورك لتطوير المواهب والقوى ال

( في كيبس باي سباًل للتنقل االقتصادي لسكان نيويورك ويساعدنا يزدهر SPARCالقطاعين العام والخاص لتطوير )
( فرًصا DOE( وإدارة التعليم )CUNYاالقتصاد. ستوفر مراكز التدريب في الموقع والمدرسة الثانوية العامة لطالب )

ف الحاسمة لنجاحهم المهني وستوفر ألصحاب العمل في مجال العلوم الحياتية وصناعات الرعاية  تعليمية مرتبطة بالوظائ
  الصحية الفرصة لالستفادة من المواهب المذهلة لسكان مدينة نيويورك".

  
"احتضنت كيبس باي مكتب كبير الفاحصين قال الدكتور جيسون غراهام رئيس الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك، 

( ألكثر من قرن ومع مركزنا الجديد لعلم األمراض  Office of Chief Medical Examiner, OCMEالطبيين )
الكتشاف واالبتكار في علوم الطب الشرعي. ستدعم  الشرعي نحن متحمسون إلطالق الفصل التالي لهذا الحي كمركز عالمي ل

منشأتنا الحديثة األطباء والعلماء الذين يخدمون سكان نيويورك عند تقاطع الصحة العامة والسالمة وتضمن استمرارنا في 
الطبي   قيادة البالد في إنتاج أخصائيي الطب الشرعي المعتمدين من مجلس اإلدارة في وقت يكون فيه هذا التخصص الدقيق

  حرًجا. مطلوب." 
  

طالب من كلية هانتر للتمريض وكلية   4,500( في كيبس باي بمرافق جديدة وحديثة ألكثر من SPARCسيتم ترسيخ )
للدراسات العليا للصحة العامة وسياسة الصحة وبرامج الرعاية الصحية في كلية مجتمع منطقة  CUNYالمهن الصحية وكلية 

 مانهاتن. سيحتوي المركز أيًضا على:  
  

( يقدم  Health + Hospitals/Bellevue, H+Hمركز رعاية متنقلة تابع إلى مستشفى هيلث بلس/بلفيو )  •
  فحوصات وإجراءات في نفس اليوم وتشخيصات ورعاية وقائية؛

( وغيرهم بمحاكاة سيناريوهات المرضى باستخدام  CUNY( لطالب )H + Hسيسمح مركز تدريب محاكاة من ) •
  غرف عمليات وهمية وغرف المخاض والوالدة؛

ل الرعاية الصحية والعلوم إلعداد الطالب  ( تقدم التعلم العملي في مجاDOEمدرسة ثانوية تابعة إلدارة التعليم ) •
  لشغل وظائف في هذه القطاعات المتنامية؛ و

شخًصا وهو مرفق   150( ومركز علم األمراض الشرعي يوظف OCMEمكتب جديد لرئيس الفاحصين الطبيين ) •
ة طوال  تدريب رائد على المستوى الوطني ألخصائيي علم األمراض الشرعي مع جدول تشغيلي على مدار الساع 

  أيام األسبوع.

  
( في كيبس باي إرثًا من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة نيويورك على تنمية SPARCسيواصل ) 

 New Yorkعلى مدار العام المقبل ستقود المدينة ومؤسسة التنمية االقتصادية لمدينة نيويورك )صناعة العلوم الحياتية.  
City Economic Development Corporation, NYCEDC من خالل العمل جنبًا إلى جنب مع الوالية و )

(CUNYعملية تخطيط رئيسية ستؤدي إلى خطة موقع مفاهيمية تحدد احتياجات البنية التحتي )  ة للموقع وبناء الكتل
والمساحات المفتوحة والتصميم الحضري وإمكانات تقسيم المناطق والتغييرات األخرى في االستحقاق الالزمة لتنفيذ 

المشروع. ستعتمد عملية التخطيط على إشراك المجتمع وخبراء الموضوع وبدعم من شركة الهندسة المعمارية والتخطيط 
  (.Skidmore, Owings & Merrilينجز وميريل )الحضري والهندسة سكيدمور وأو

  
تؤكد هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التزام الحاكمة هوكول بتحفيز النمو واالبتكار في مجال الرعاية الصحية  

لدعم إنشاء تطوير   مليون دوالر 620مبادرة العلوم الحياتية بمبلغ  والعلوم الحياتية في نيويورك. تواصل الحاكمة تعزيز
حلول الرعاية الصحية متقدمة وتوسيع قدرة الوالية على تسويق البحوث. تشمل المبادرة صندوقًا تجاريًا للدفاع البيولوجي 

( لالستفادة من أصول وخبرات البحث COVID-19مليون دوالر تم إنشاؤه استجابةً لجائحة ) 40لوالية نيويورك بقيمة 
  والتطوير في نيويورك.
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مليون دوالر إلى معاهد   350من صندوق استثمار لونغ آيالند بقيمة  المنحة األولىوبشكل منفصل، منحت الحاكمة هوكول 

مليون دوالر من خالل الصندوق في   50فينشتاين للطب البحث وتخطط إلطالق مسابقة خطة عمل لعلوم الحياة بقيمة 
للتحسينات  مليار دوالر  2.2أيًضا مع الهيئة التشريعية للوالية لتأمين رقم قياسي بلغ األسابيع المقبلة. عملت الحاكمة 

مليون دوالر لنفقات التشغيل كجزء من ميزانية هذا العام.    500إضافة إلى  (SUNY( و )CUNYالرأسمالية في كليات )
مليار دوالر لتوظيف  1.3بقيمة  برنامج مكافآت الرعاية الصحية والعامل الصحي العقليوفي أغسطس/آب، أطلقت الحاكمة 

   أفضل المواهب واالحتفاظ بها من أجل قطاع الرعاية الصحية في نيويورك.
  

مليار دوالر وسيتم تمويلها بشكل مشترك من قبل المدينة والوالية   1.6( في كيبس باي SPARC)من المتوقع أن تبلغ تكلفة 
ويكتمل بحلول نهاية عام  2026( في كيبس باي في عام SPARCباستثمارات خاصة إضافية. من المتوقع أن يبدأ مشروع )

2031.  
  

"لسنوات، طالب هذا المجتمع بإنشاء مركز رئيسي للعلوم الحياتية في هذا الموقع ويسعدني أن  قالت النائبة كارولين مالوني، 
هذا اليوم قد أتى أخيًرا. ال يوجد مكان أفضل إلقامة حرم جامعي متطور للعلوم الحياتية مع بعض من أفضل كليات الطب 

مرار في أن نكون قادة على المستوى الوطني في مهن والمستشفيات العامة ومراكز البحوث على مقربة منه. إذا أردنا االست
الرعاية الصحية فنحن بحاجة إلى القيام بهذه األنواع من االستثمارات وتأسيس مصادر تجلب سكان نيويورك الموهوبين إلى  

  صناعة الرعاية الصحية." 
  

مل في نيويورك وال سيما مع توسع  "سيعزز هذا الجهد الرعاية الصحية وفرص الع قال عضو الجمعية ريتشارد جوتفريد،
  نيويورك في برنامج التنوع في الطب. هذا أيًضا استثمار مهم في التعليم العام والتعليم العالي العام." 

  
"بعد سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبل بروكديل يمثل اليوم فرصة كبيرة  قال كيث باورز عضو مجلس مدينة نيويورك،

ألهمية بمكان أن تستمر مدينتنا في ريادتها في علوم الحياة وأن يكون جيلنا القادم جاهًزا لقيادة لمدينة نيويورك. من ا
الصناعات المتطورة. مع استمرار هذه العملية أتطلع إلى تلقي آراء عامة ومراجعة هذا االقتراح مع زمالئي وإجراء محادثات 

  مهمة مع المجتمع." 
  

"العلوم الحياتية حيوية لمستقبل الرعاية  ، 1199SEIUل الرعاية الصحية إيست قال جورج غريشام رئيس اتحاد عما
الصحية والوظائف واالقتصاد المتنامي. تمتلك مدينة نيويورك الموارد الالزمة لتكون مركًزا عالميًا للبحوث الطبية المتطورة  

( جزًءا  CUNYادي في جميع أنحاء المنطقة. تعد )والتدريب الذي سيكون بمثابة نعمة للوظائف النقابية الجيدة والنمو االقتص
، بدعم من  1199SEIUال يتجزأ من تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستقبل حيث يدرس العديد من أعضاء 

نحن نتطلع إلى استمرار التعاون مع العمدة آدامز والحاكمة هوكول في هذه المبادرة  صندوق التدريب والتطوير الخاص بنا. 
  التي ستعزز تقديم الرعاية الصحية في نيويورك".

  
"مع استمرار خروج نيويورك من الجائحة   قال غاري الباربيرا رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في نيويورك الكبرى،

فإن االستثمار المستمر في مشاريع التنمية الهامة التي ال تؤدي فقط إلى تحسين الرعاية الصحية والحياة البنية التحتية للعلوم  
ائف ذات األجور الجيدة والفرص الوظيفية ألفراد الطبقة العاملة لدينا أمر بالغ األهمية. هذا  ولكن أيًضا إنشاء اآلالف من الوظ

المركز الجديد للصحة العامة والتعليم في كيبس باي هو مشروع آخر سيجعل نيويورك رائدة في العلوم الحياتية والرعاية  
ها لسكان نيويورك الذين يعملون بجد. نثني على العمدة الصحية ويوفر مسارات وظيفية من الطبقة الوسطى يسهل الوصول إلي

آدمز والحاكمة هوكول اللتزامهما المستمر لدفع هذه المبادرات إلى األمام التي تجعل مدينتنا تعود أقوى وتحسن حياة جميع 
  سكان نيويورك بشكل كبير".

  
"بصفتي رئيًسا تنفيذيًا  (، LEXEO Therapeuticsقال آر. نوالند تاونسند ، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيكو لألدوية )

لشركة تكنولوجيا حيوية مقرها نيويورك فأنا متحمس لرؤية هذا االستثمار التاريخي الذي ينبغي أن يحفز نمو قطاع العلوم 
ديميين  الحياتية بشكل أكبر في المدينة. واألهم من ذلك، كان التعاون المستمر بين أصحاب المصلحة في الصناعة واألكا

  والحكومة أمًرا بالغ األهمية لتسهيل هذا التسريع في وتيرة وااللتزام ببناء وتوسيع قطاع العلوم الحياتية في نيويورك." 
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"إن قيادة االبتكار ودعم تطوير ونمو   (،NewYorkBIOقالت جينيفر هوكس بالند الرئيس التنفيذي لشركة نيويورك بيو )
( في  SPARCنيويورك أمر أساسي لمهمتنا. تعد شراكة العمدة آدمز والحاكمة هوكول في )صناعة علوم الحياة في والية 

كيبس باي استثماًرا تعاونيًا غير مسبوق في تطوير مصادر التعليم والوظائف لهذه الصناعة الحيوية. سيستفيد هذا االستثمار  
مما يمهد الطريق لنمو هائل في المواهب وفي النهاية   -من مكانة نيويورك كرائدة في العلوم الحياتية وموطن للتميز العلمي 

  الشركات الناشئة " 
  

عن تحديث موقع  6"لطالما دافع مجلس إدارة مجتمع مانهاتن قال كايل أثايد رئيس مجلس إدارة المجتمع في مانهاتن، 
. نشكر الحاكمة هوكول والعمدة بروكديل ويسعده أن قادتنا يستجيبون لنداءاتنا ويمضون في طريق جديد وطريقة استشرافية

لقيادة صناعة   6آدامز والمستشار ماتوس رودريغيز والرئيس راب على تطوير وتمويل خطة تنشئ منطقة مجتمع مانهاتن 
أيًضا أن يرى أن الخطة تتضمن بعض   6العلوم الحياتية واالزدهار في القرن الحادي والعشرين. يسر مجلس إدارة المجتمع 

تمعية والتي طالبنا بها على مدار السنين مثل جسر للمشاة يمكن الوصول إليه من قبل األمريكيين ذوي اإلعاقة  التحسينات المج
(Americans with Disabilities, ADA( فوق ممر )Franklin D. Roosevelt, FDR إلى وترسايد بالزا )
(Waterside Plaza يتطلع مجلس إدارة المجتمع .)مع شركائنا الحكوميين خالل عملية التخطيط إلى المشاركة بنشاط  6

  القادمة." 
  

قالت كلير بوميروي الرئيسة المشاركة لمؤسسة ألبرت وماري السكر وعضو مجلس العمدة االستشاري للعلوم الحياتية  
( في كيبس باي الجديد استثماًرا SPARC"نحيي الحاكمة هوكول والعمدة آدامز على هذا اإلعالن التاريخي. يعد ) والرئيسة،

ية من العلماء واألطباء والموظفين العموميين الذين يعمل عملهم على تحسين صحة  مهًما وملهًما في األجيال الحالية والمستقبل
مجتمع مدينة نيويورك والناس في جميع أنحاء العالم. بصفتي رئيًسا مشارًكا في مجلس العمدة االستشاري للعلوم الحياتية  

  يسعدني دعم هذا المركز الجديد للتعليم والتدريب المهني واالبتكار." 
  

  هارولد فارموس أستاذ الطب بجامعة لويس توماس ووايل كورنيل للطب ومجلس العمدة االستشاري للعلوم الحياتية، قال
"إعالن اليوم من قبل العمدة والحاكمة هو أخبار مرحب بها للغاية من طرفنا ومن طرف الذين قدموا المشورة إلى  

(NYCEDCفي مشاريعها المتعددة لتشجيع التوسع في مؤسسا ) ت العلوم الحياتية في المدينة من خالل االستثمارات
الرأسمالية والتطوير العقاري وتدريب المواهب المحلية. لقد تم بالفعل إحراز الكثير من التقدم ومن المتوقع أن تعمل الخطط  

  الجديدة على تسريع وتيرة التطوير المستقبلي." 
  

"سيعمل مركز األبحاث الجديد هذا على  ندوق شراكة مدينة نيويورك، قالت ماريا جوتش الرئيسة والمديرة التنفيذية لص
تسريع نمو العلوم الحياتية في مدينة نيويورك وإنشاء مركز موسع في كيبس باي والذي يتم إرساؤه حاليًا بواسطة مركز 

  -يئة في اقتصاد مدينتنا اليكسندريا. بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص الرئيسية أصبحت العلوم الحياتية نقطة مض
حيث خلقت آالف الوظائف وجذبت ماليين الدوالرات اإلضافية من استثمارات القطاع الخاص. سيعمل الحرم الجامعي أيًضا  

على تعزيز التدريب على الوظائف ومبادرات تطوير القوى العاملة الالزمة لسد فجوة المهارات وإنشاء مصادر لمواهب 
  ر العمدة آدمز والحاكمة هوكول على دعمهما المستمر للصناعة." العلوم الحياتية. نشك

  
"يسعدنا أن الشراكة بين والية نيويورك  بيتر كوبر،   -قالت سوزان شتاينبرغ رئيسة جمعية مستأجري قرية ستايفسانت تاون 

  34ستريت وشارع  23ع ومدينة نيويورك ستستخدم موقع بروكديل لتوسيع نطاق الصحة و ممر العلوم البيولوجية بين شار
  ستريت. نحن نتطلع إلى هذا التعاون الذي يوفر التعليم والتدريب والخدمات الطبية التي ستفيد المجتمع." 

  
"يسر جمعية مستأجري ووترسايد التعرف على خطط إعادة تطوير قالت جانيت حاندال رئيسة جمعية مستأجري وترسايد،  

لتي ستجلب مدرسة ثانوية جديدة وبرنامج تدريب احترافي إلى المجتمع ووظائف عالية الحرم الجامعي في هانتر بروكديل وا
كجزء من   25( يربط ووترسايد بشارع ADAالجودة. يسعدنا بشكل خاص أنه سيتم بناء جسر مشاة جديد متوافق مع قانون )

لمجتمعي لضمان دمج اهتمامات المشروع. نتطلع إلى العمل مع مدينة نيويورك لتنمية المجتمع في عملية التخطيط ا
  واحتياجات المجتمع في الخطة الرئيسية." 

  
###  
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