
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 12/ 16 للنشر فوًرا: 

 
 

 20مشروًعا تحويليًا في الحي الصيني كجزء من مبادرة إعادة تنشيط وسط المدينة بمبلغ  11الحاكمة هوكول تعلن عن 
   مليون دوالر للجولة الخامسة 

  
   أحد عشر مشروًعا لتنشيط وسط المدينة تعزز حيويتها الثقافية واالقتصادية، وتوفر فرًصا للصحة والعافية واألعمال

   
  هناعروض المشاريع متاحة 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن أحد عشر مشروًعا تحويليًا في الحي الصيني كجزء من منحة مبادرة تنشيط وسط 
مليون دوالر. في الجولة الخامسة من مبادرة تنشيط وسط المدينة، أتيحت لمجالس التنمية   20المدينة التي تبلغ قيمتها 

مليون دوالر لمجتمع واحد. اختار مجلس   20ماليين دوالر لكل منهما، أو  10ة الفرصة لمنح مجتمعين االقتصادية اإلقليمي
مليون دوالر إقراًرا منه باآلثار المحددة   20التنمية االقتصادية اإلقليمي لمدينة نيويورك منح الحي الصيني منحة بقيمة 

األوسع في مدينة نيويورك. من خالل مشاريع التنشيط هذه، يمكن   والحادة للوباء على أعمال الحي الصيني والشتات اآلسيوي
لهذا المجتمع التاريخي أن يزدهر مرة أخرى ويفتح أروقته الفريدة ومطاعمه وشركاته وحدائقه ومؤسساته الثقافية، ليصبح  

   سفلي.مرة أخرى مكانًا للزيارة واالحتفال بالتنوع العرقي لمجتمع الحي الصيني في الجانب الشرقي ال

  
"ستعمل هذه االستثمارات الهامة على   قالت الحاكمة هوكول."يمثل هذا اإلعالن لحظة تاريخية لمجتمع الحي الصيني،" 

تحويل الحي وخلق وجهة أكثر حيوية وجاذبية للسكان المحليين والزوار على حد سواء، مع إثراء الحي من خالل تحسين  
   حركة المرور والنشاط االقتصادي والثقافي."

  

الحي الصيني هو حي متنوع عرقيًا في مانهاتن، يحتوي على أكبر عدد من السكان الصينيين في منطقة حضرية خارج  
  الصين، باإلضافة إلى سكان أمريكا الالتينية، ومواطنين من أصل يهودي وإيطالي ومن شرقي أوروبا ومن خلفيات أخرى.

لثقافية والخبرات والخدمات. تركز خطة االستثمار االستراتيجية لمبادرة  يفخر المجتمع بتنوعه ومجموعته الواسعة من المعالم ا
( على تحسين نوعية الحياة والحيوية االقتصادية للمقيمين والزوار والبناء على  DRIتنشيط وسط المدينة في الحي الصيني )

(، يقوم الحي الصيني بإنشاء معالم ترحيبية وشوارع DRIتاريخه كوجهة ثقافية. من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة )
ومساحات عامة لجذب الزوار وتشجيع حركة السير على األقدام والنشاط االقتصادي والثقافي. باإلضافة إلى ذلك، ستنشئ  

مركًزا للترحيب المنح مركًزا للصحة والعافية المجتمعية، وتوفر رعاية األطفال ومركًزا لدعم األسرة، ومركًزا لفنون الطهي و
   الثقافي. 

  
  نيويورك. مدينة داخل الفرص من المزيد  وخلق الوالية اقتصاد  لتنشيط المستمرة الحاكمة جهود  من جزء هي االستثمارات

  بتطوير مشارك مجتمع كل يقوم  حيث  الفنية المساعدة تقدم التي العامة الخدمات إدارة من إلشراف  (DRI)  مبادرة تخضع
  المدينة.  وسط منطقة لتنشيط فريدة برؤية محددة مشاريع  تحدد  استراتيجية استثمار خطة

  
( العديد من األهداف واالستراتيجيات الواردة في خطة  DRIتدعم المشاريع المحددة التي سيتم تمويلها من خالل مبادرة )

تحسين االتصال بالشوارع ومساحات التجمعات العامة؛ وزيادة فرص الصحة والعافية  - االستثمار اإلستراتيجية للمجتمع مثل 
ر في هذه المشاريع من  مليون دوال 20سيعزز استثمار الوالية البالغ  واألعمال التجارية؛ وتعزيز الوجهات الثقافية والمرافق.

  ( استثمارات القطاعين العام والخاص اإلضافية مع تقدم عملية التنشيط وبناء الزخم.DRIخالل مبادرة ) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Chinatown_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce38d0751d66742b51f2c08dadf8c33e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638068090513437080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rjdJSOO4dbQrs0Cmo8exuAlcF31sd4sb7WBx8j%2BV%2BIQ%3D&reserved=0


  
   يلي: ما  (DRI) مبادرة خالل من  تمويلها سيتم التي المحددة  المشاريع تشمل

  
  تحسين اتصال الشوارع ومساحات التجمعات العامة

  
   دوالر 5,000,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -تجديد ساحة كيمالو 

توسيع المساحة العامة في ساحة كيمالو لدعم مزيج أوسع من األحداث المجتمعية، وجذب الزوار إلى الحي، وتوفير مساحة  
   مفتوحة في قلب المجتمع.

  
   دوالر 4,000,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -تجميل اتصال بارك رو بالحي الصيني 

   تنفيذ التحسينات الرأسمالية لتجميل وتحسين إمكانية الوصول في بارك رو من جسر بروكلين إلى ساحة كيمالو. 
  

   دوالر 3,285,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة )  - تجديد قسم من حديقة سارة دي روزفلت 
تجديد مناطق المتنزهات لتوسيع الوصول إلى مساحة عامة جذابة ومرحبة تحتوي على مقاعد ومظالت ومناظر طبيعية  

   للمجتمع المحلي متعدد األجيال.
  

  دوالر 924,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة )  -تركيب الجداريات وفن اإلسقاط الضوئي في جميع أنحاء الحي الصيني 
  مواقع في الحجم صغيرة جدارية لوحة 30و الضوئية، اإلسقاط فنون وتركيب الحجم، كبيرة جدارية لوحات ثالث تركيب 
   الصيني.  الحي في بارزة

  
   دوالر 689,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -توسيع إضاءة فوانيس الشوارع في الحي الصيني 

  السير حركة  من المزيد  وتشجيع الشوارع لتنوير مراحل أربع على الصيني الحي  من أكثر  أجزاء في الشوارع فوانيس توسيع
   األقدام. على

  
  زيادة فرص الصحة والعافية واألعمال التجارية

  
   دوالر 1,000,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -افتتاح مركز مجتمعي للصحة والعافية 

 ومتاحة الجودة عالية وعقلية صحية خدمات سيقدم والذي ،60  ماديسون شارع  في  والعافية للصحة جديد  مجتمعي مركز إنشاء
   ثقافيًا.

  
   دوالر 550,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) - إعادة فتح مركز رعاية األطفال ودعم األسرة في سميث هاوسيز 

  لهيئة التابعة سميث  إي ألفريد  منازل في  مربع  قدم 4,700 مساحته  تبلغ الذي األسرة ودعم األطفال رعاية  مركز إصالح
   األخرى. الداعمة والخدمات النهارية الرعاية لتوفير (NYCHA) نيويورك مدينة  في اإلسكان

  
   دوالر 1,000,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -إنشاء صندوق لتطوير المباني 

  المباني مخزون على تحسينات  إجراء على المباني وأصحاب  القائمة الصغيرة التجارية األعمال لمساعدة منح برنامج إنشاء
  المحلي.

  
  تعزيز الوجهات والمرافق الثقافية

  
  دوالر 2,500,000( بقيمة  DRIمنحة من مبادرة ) -إنشاء قوس/بوابة ترحيب في الحي الصيني 

   الحي. إلى الزوار وجذب للمنطقة الثقافي التراث ذكرى  إلحياء تاريخي   بوابة قوس  بناء
  

   دوالر 352,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -تأسيس فنون الطهي اآلسيوية في نيويورك 
  من وغيرها التجارية الصينية المأكوالت في  المتخصصين  المهنيين تدريب  لدعم مربع قدم 3,000 بمساحة قائم  مطبخ تجديد 

   اآلسيوية. المأكوالت



  
   دوالر 300,000( بقيمة DRIمنحة من مبادرة ) -إنشاء مركز للترحيب الثقافي في الحي الصيني 

   والثقافة. والفن بالطعام تتعلق األجيال بين  المعرفة لنقل مجتمعية تجمع مساحة إنشاء
  

"يعد الحي الصيني من أقدم وأكبر األحياء الصينية في  قال روبرت جيه رودريغيز مدير الخدمات العامة في نيويورك: 
الواليات المتحدة، وهو غني بالتاريخ والثقافة. وهو موطن للعديد من األعمال التجارية "العائلية الصغيرة"، حيث يتم توفير  

تشمل التحسينات   التحتية. التمويل لمساعدة أصحاب األعمال التجارية الصغيرة الحاليين في إجراء تحسينات على البناء والبنية
وتوسيع المساحة العامة في ساحة كيمالو  —البوابة إلى الحي الصيني   -- المدخلة على األماكن العامة تجميل بارك رو  

من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة، يتم أيًضا توفير التمويل إلنشاء مركز جديد للصحة والعافية  ومنتزه سارة دي روزفلت.
إليه ثقافيًا وسريع االستجابة. وتمثل المجموعة المتنوعة من المشاريع المثيرة والتحويلية نهًجا شاماًل   المجتمعية يمكن الوصول

من شأنه تحسين الصحة والمعيشة وتوفير الفرص االقتصادية لسكان المنطقة المتنوعين والعاملين وأصحاب األعمال  
   التجارية. تهانينا لمجتمع الحي الصيني."

  
"الحي الصيني هو معلم بارز في   قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية والمفوضة في وكالة إمباير ستيت للتطوير:

مدينة نيويورك ومكان جذب للسياح، ولكنه أيًضا حي ديناميكي يسميه الكثير من الناس بالموطن. تعزز مشاريع مبادرة 
(DRI هذه االقتصاد اإلقليمي من خالل البناء على الفنون والتاريخ الثقافي الشهير للمنطقة، مع ضمان أن يغذي الحي )

   الصيني احتياجات نوعية الحياة لسكانه، من اإلسكان إلى المساحات الخضراء."
  

ستفيد منح مبادرة تنشيط وسط " قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات بوالية نيويورك روث آن فيزناوسكاس:
للحي الصيني في مانهاتن السكان من خالل توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية ومساعدة الحي على  11المدينة الـ

البناء على ثقافته وتاريخه الغني لجذب زوار جدد ودعم نمو األعمال التجارية. من خالل االستثمارات االستراتيجية كتلك  
بية االحتياجات المحلية، تعمل الحاكمة هوكول على تنمية بلدات ومدن واليتنا بفرص اقتصادية جديدة ونوعية المصممة لتل

  حياة محسنة."
  

"الحي الصيني هو واحد من أكثر األحياء المحبوبة والتاريخية في مدينتنا، وهو  قال عضو مجلس شيوخ الوالية بريان كافانا:  
بمثابة مركز ثقافي حيوي للمجتمع الصيني واألمريكي الصيني في نيويورك وللمقيمين وأصحاب األعمال التجارية الصغيرة 

صيني كجزء من مبادرة تنشيط وسط المدينة الذين أفتخر بتمثيلهم. إن إعالن اليوم عن أحد عشر مشروًعا تحويليًا في الحي ال 
(DRI  البالغة )مليون دوالر بمثابة خبر ساّر وسيساعد في تحفيز التنمية االقتصادية والسياحة في المنطقة. هذه القائمة  20

وأنا أثني   القوية من المشاريع هي شهادة على الرؤية القوية والتفاني لقادة المجتمع والمنظمات المتحمسين في الحي الصيني،
عليهم لعملهم الجاد وتعاونهم في هذا الجهد. لن تساعد هذه المشاريع الحي الصيني في جهود التعافي فحسب، بل إنها تؤكد  

أيًضا التزام الوالية بالتعافي الكامل والتجديد في أعقاب الوباء، ال سيما حيثما تكون الحاجة ماسة. لقد سررت باالنضمام إلى  
ول ومدير الخدمات العامة روبرت رودريغيز في اإلعالن عن هذه األموال، وأشكرهما على التزامهما الحاكمة كاثي هوك

  المستمر بضمان حصول مجتمعاتنا على اإلغاثة التي تحتاجها وتستحقها." 
  

، تفتح العديد "الحي الصيني في مانهاتن هو أحد أكثر المجتمعات تضرًرا من الوباء. واآلنقال عضو الجمعية يوه الين نيو: 
من األعمال التجارية أبوابها من جديد أو تواصل عملياتها األساسية. مجتمعنا يتسم بالمرونة وسيصبح تطوير هذه المشاريع 

( اإلضافية. أتطلع إلى COVIDبمثابة نقاط ارتكاز إضافية لمجتمعنا بينما نواصل التعافي والتغلب على موجات جائحة )
جتمع ووكاالت الوالية لدينا لضمان أن تساعد هذه المشاريع مجتمعنا على االزدهار وتزويد الحي العمل مع شركائنا في الم

  الصيني بالموارد المحلية الحيوية."
  

"بعد عقود من اإلهمال، نحن متحمسون لرؤية استثمارات كبيرة من الحاكمة كاثي   قال عضو المجلس كريستوفر مارت: 
عاًما، وكان له تأثير سلبي خطير على حركة السير   20. تم إغالق مدخل الحي الصيني لمدة هوكول في إعادة افتتاح بارك رو

على األقدام واالقتصاد المحلي. يمثل هذا المشروع إلى جانب تنشيط ساحة كيمالو مستقباًل جديًدا مشرقًا لمركز الحي 
  الصيني."

  



"أنا ممتن لعشرات القادة والناشطين في الحي الصيني الذين قدموا وقتهم وخبراتهم  قال رئيس منطقة مانهاتن مارك ليفين 
وإبداعاتهم خالل العام الماضي للمساعدة في تطوير خطة استثمارية تحويلية لمستقبل هذا المجتمع. ستكون المشاريع التي نعلن  

ماكن العامة والحيوية االقتصادية ونوعية الحياة في الحي الصيني. إنها حقًا لحظة تاريخية لهذا عنها اليوم بمثابة دفعة كبيرة لأل
  الحي."

  
قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لمدينة نيويورك وينستون فيشر والشريك في فيشر بروذرز  

"يسر مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لمدينة نيويورك  ورك:وفيليكس ف. ماتوس رودريغيز رئيس جامعة مدينة نيوي
(NYCREDC  أن يشهد ويدعم الزخم الذي تمثله هذه المشاريع، ويعرب عن إعجابه لما ستعنيه بالنسبة للحي الصيني. تُعد )

ذات معنى استراتيجي لكل  مبادرة تنشيط وسط المدينة محرًكا اقتصاديًا لتحويل مراكز المدن الفريدة من خالل تعزيزها بطرق 
    مجتمع وللزوار الذين يعتزون بها."

  
( بمثابة حجر الزاوية لسياسة التنمية االقتصادية للوالية من خالل تحويل أحياء وسط المدينة إلى مراكز  DRIيُعد برنامج ) 

نشاط نابضة بالحياة توفر نوعية حياة عالية وتجذب إعادة التطوير واألعمال التجارية وخلق فرص العمل والتنوع االقتصادي  
من وكالة إمباير ستيت للتطوير ووكالة تجديد المنازل والمجتمعات في   واإلسكاني. بقيادة إدارة الخدمات العامة وبمساعدة

( استراتيجية "خطة ثم عمل" غير مسبوقة ومبتكرة تجمع بين  DRI(، يمثل برنامج )NYSERDAوالية نيويورك وهئية )
لة للمشي فيها ومتنوعة التخطيط االستراتيجي والتنفيذ الفوري وينتج عن هذا النهج أوساط مدن نابضة بالحياة ومنظمة وقاب

( باإلضافة إلى  COVID-19والتي تعتبر مكونًا رئيسيًا لمساعدة والية نيويورك في إعادة بناء اقتصادها من تأثيرات جائحة ) 
تحقيق األهداف المناخية الجادة الخاصة بالوالية عن طريق تعزيز استخدام النقل العام وتقليل االعتماد على المركبات الخاصة.  

   .هنا ( DRIر المزيد من المعلومات حول مبادرة )يتوف
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