
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 19/12 للنشر فوًرا:

 
 

ماليين   10كجزء من مبادرة إعادة إحياء وسط المدينة بقيمة هافيرسترو مشاريع تحويلية في 10الحاكمة هوكول تعلن عن 
  دوالر

  
االتصال بالواجهة البحرية واألماكن العامة   إمكانية المشي و  مشاريع إعادة إحياء وسط المدينة ستعمل على تحسين عشرة

   وزيادة الفنون والمرافق الثقافية والتوسع فرص األعمال واإلسكان
  

  هناعروض المشاريع متاحة 
  
  

كجزء من مبادرة إعادة إحياء وسط المدينة   قرية هافيرسترو  مشاريع تحويلية في 10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن  
مع تحسين  ماليين دوالر. ستعمل المشاريع على تعزيز مواردها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية 10التي تبلغ قيمتها 

  .هنامشاريعإمكانية السير فيها. تتوفر عروض ال
  

"من خالل مبادرة إعادة إحياء وسط المدينة نجعل المجتمعات في كافة أنحاء واليتنا أماكن يسهل   قالت الحاكمة هوكول،
"سيدعم هذا التمويل المبادرات التي تقودها محليًا إلعادة إحياء وسط مدينة  الوصول إليها وأكثر حيوية للعيش والزيارة".

لألجيال  أنحاء القرية لمساعدة المجتمع على االزدهار هافيرسترو وتحسين فرص الترفيه واإلسكان واألعمال في كافة
  ".القادمة

  
إلى إعادة إحياء وسط المدينة من خالل زيادة دمج األعراق والثقافات وتطوير القوى العاملة واإلسكان  تسعى قرية هافرسترو

وتعزيزها الجهود التعاونية بين بسعر السوق وتحفيز نمو األعمال القائمة والجديدة وربط وسط المدينة بالواجهة البحرية 
ستمكن منحة مبادرة إعادة إحياء وسط المدينة قرية    القطاع الخاص والحكومة والمنظمات المحلية غير الهادفة للربح.

هافرسترو من مواصلة إحياء وسط المدينة بطريقة متوازنة تدعم السكان الحاليين وتحسن نوعية حياتهم مع جعل القرية أكثر 
واالستثمارات هي جزء من جهود الحاكمة المستمرة لتنشيط االقتصاد وخلق المزيد من  زوار والسكان الجدد. جاذبية لل

. تقوم إدارة الخدمات العامة يقيادة مبادرة إحياء وسط المدينة من قبل وزارة وتقدم المساعدة  منطقة وسط هدسون داخل الفرص
مار استراتيجية تحدد مشاريع محددة برؤية فريدة لتنشيط منطقة وسط  الفنية حيث يقوم كل مجتمع مشارك بتطوير خطة استث 

  المدينة.
  

تدعم المشاريع المحددة التي سيتم تمويلها من خالل مبادرة تنشيط وسط المدينة العديد من األهداف واالستراتيجيات الواردة في  
خطة االستثمار اإلستراتيجية للمجتمع مثل تعزيز إمكانية السير واالتصال بالواجهة البحرية واألماكن العامة؛ وزيادة الفنون  

مليون دوالر في هذه المشاريع  9.7يع فرص األعمال واإلسكان. ستعمل استثمارات الوالية البالغة والمرافق الثقافية؛ وتوس
من خالل مبادرة إحياء وسط المدينة على زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص اإلضافية مع تقدم عملية التنشيط وبناء  

  الزخم.
  

   ( ما يلي:DRIل مبادرة )تشمل المشاريع المحددة التي سيتم تمويلها من خال
  

  تحسين إمكانية السير واالتصال بالواجهة البحرية واألماكن العامة
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Haverstraw_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iLZkcC5LIcS9ZnBoZGIe5fP2dh6EV9r2%2BAqU9dT5jds%3D&reserved=0


( بمبلغ: DRIمنحة ) -تمديد ممر عام وتحقيق االستقرار على الخط الساحلي لدعم إعادة استخدام موقع مصنع الكراسي 
  دوالر 4,000,000

قدًما وتثبيت خط ساحلي باستخدام ريبراب وزراعة أصلية حول موقع مصنع الكراسي السابق   3,000إنشاء ممًرا طوليًا يبلغ 
  متعددة االستخدامات وذات الدخل المختلط.لدعم التنمية المستقبلية 

  
  دوالر 200,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -تحسين االتصال ببناء محطة عبّارة متعددة الوسائط 

  بناء ملجأ عند قاعدة رصيف عبارات ممر نيويورك المائي مع خيارات النقل العام متعدد الوسائط. 
  

  $400,000 ( بمبلغ: DRIمنحة ) -تحسين منطقة الترفيه الخارجية بالقرية 
إنشاء ملعبي كرة سلة عامين جديدين بحجم كامل بجوار مركز هافرسترو لالندماج في المنتزه المحيط ومنطقة االستجمام  

  الخارجية.
  

  زيادة المرافق الفنية والثقافية
  

   1,500,000$( بمبلغ: DRIمنحة ) - استعادة وتوسيع متحف هافرسترو بريك 
وإضافة طابقين جديدين يركزان على   1880تجديد وتوسيع متحف هافرسترو بريك بما في ذلك ترميم التسوة التي تعود إلى  

  التعليم واالبتكار والبحث مع حديقة جديدة على السطح.
  

  دوالرDRI: 201,000( بمبلغ DRIمنحة )  -  إنشاء فرص تعليمية من خالل تثبيت تمثال هارييت توبمان 
تثبيت تمثال دائم لهارييت توبمان وتحسين إمكانية الوصول وتحسين المناظر الطبيعية في حديقة حديقة هافرسترو اإلفريقية 

  األمريكية التذكارية.
  

  دوالر  180,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -تحسين الشارع الرئيسي من خالل تركيب اللوحات الجدارية 
  .Rockland Street 10و   Main Street 45و   21و   2افرسترو في إنشاء أربع جداريات في وسط مدينة ه

  
  توسيع فرص األعمال التجارية واإلسكان

  
  1,677,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -من خالل تطوير جديد متعدد االستخدامات  West Broad Street 49تنشيط  

  دوالر 
وحدة سكنية ومقهى   55طوابق يضم ما يقرب من   5إعادة تطوير الموقع المتضرر بمبنى متعدد االستخدامات مكون من 

  ومساحة مجتمعية.
  

  دوالر  665,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -  إنشاء حانة في المبنى الحجري التاريخي 
  . Stoneyard Brewing Companyإعادة توظيف الطابق األرضي من المبنى الحجري كمصنع جعة ومطعم لشركة 

  
  دوالر 577,000( بمبلغ: DRIمنحة )  -  إنشاء صندوق استعادة واجهة وسط المدينة  

  إنشاء صندوق لترميم واجهة وسط المدينة للحفاظ على المباني التجارية والمتعددة االستخدامات وترميمها في وسط المدينة.
  

  دوالر300,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -  إنشاء وتنفيذ مبادرة عالمات تجارية وتسويق والتعرف على الطريق 
إنشاء وتنفيذ مبادرة للعالمات التجارية والتسويق باستخدام الفتات إرشادية للمساعدة في دعم األعمال التجارية المملوكة محليًا 

  وتعزيز السياحة وتعزيز صناعة األماكن وتشجيع إمكانية السير.
  

"قرية هافرسترو على وشك النهوض وستستمر   قال روبرت جيه رودريغيز مفوض الخدمات العامة في نيويورك،
االستثمارات المستهدفة من خالل مبادرة إحياء وسط المدينة في دعم تنشيط هذا المجتمع التاريخي. من إعادة توجيه المواقع  

مع مساحات تجمع مجتمعية تشتد الحاجة إليها إلى تحسين إمكانية المشي  غير المستغلة والمفسدة إلى مباٍن متعددة االستخدامات
واالتصال بوسط المدينة من خالل بناء ملجأ في قاعدة منصة عبارات الممر المائي في نيويورك وممر جديد يمتد إلى المسار  



ليين والسكان الجدد والزوار على حد  العام الحالي ستعزز هذه التحسينات بشكل كبير تجربة وسط المدينة للقرية للسكان الحا
  سواء. تهانينا لمجتمع هافرسترو بأكمله وأتطلع إلى رؤية نجاح هذه المشاريع." 

  
"تقع قرية هافرسترو في موقع  قالت هوب نايت مفوضة وكالة تطوير إمباير ستيت والرئيسة والمديرة التنفيذية والمفوضة، 

ومبادرة إحياء وسط المدينة هي برنامج مهم سيساعد هذا المجتمع على   نيات.جميل على الواجهة البحرية مليء باإلمكا
االستفادة من تاريخه الغني وموقعه المتميز على هدسون فالي لمواصلة طريقه نحو مكان أكثر قابلية للمشي وحيويًا ثقافيًا 

  وجذابًا العيش والعمل والزيارة." 
  

"من خالل مبادرة إحياء وسط  قالت روث آن فيزناوسكاس مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك،
المدينة تدعم نيويورك المجتمعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء باستثمارات من شأنها إحداث تأثير إيجابي على حياة 

ر التي تم اإلعالن عنها اليوم لقرية هافرسترو على تحسين إمكانية المشي  السكان والزوار على حد سواء. ستعمل المنح العش
فرصة سكنية جديدة في هذا المجتمع النابض  55وتعزيز العروض الثقافية للقرية والمرافق الطبيعية والمساعدة في خلق 

   بالحياة والسريع النمو" 
  

"أهنئ رئيس البلدية كوهوت وقرية هافرسترو على هذه المنحة التحويلية التي   قال السناتور عن الوالية جيمس سكوفيس،
تهدف إلى تحسين االتصال والتجارة. نظًرا لعالقاتها العميقة مع تأسيس األمة والصناعة المبكرة على طول نهر هدسون فقد  

لقد كان ذلك   -نطقتنا. ومع اقتراب الوقت الذي أمثل فيه هافرسترو من نهايته عملت هافرسترو منذ فترة طويلة كبوابة لم
أشكر الحاكمة هوكول على دعم هذه المجموعة االستثنائية من المشاريع التي ستعيد إحياء القرية الغنية ثقافيًا  -شرف لي 

  واقتصادها المتطور".
  

لفرص المتاحة في هافرسترو وأنا متحمس لرؤية ذلك معترف به من  "هناك الكثير من ا قال عضو الجمعية كينيث زيبروسكي،
خالل هذا التمويل للتنشيط. ستسمح هذه المبادرة للقرية بمواصلة العمل الشاق الذي قاموا به لتحسين الوصول إلى الواجهة  

حدثه هذه المنحة على  البحرية ومناطق وسط المدينة. نشكر الحاكمة هوكول لهذا التمويل ونتطلع إلى التأثير الذي ست
  مجتمعنا." 

  
"إن هافرسترو بالفعل مكان جميل وتاريخي للزيارة وأنا متحمس لرؤية   قال إد داي المدير التنفيذي لمقاطعة روكالند،

دوالرات الوالية هذه تعزز سحر القرية في مشروع التنشيط هذا. سيؤدي هذا اإلصالح الشامل إلى أشياء أعظم في هافرسترو  
  ومقاطعة روكالند ككل." 

  
رفة المشاريع التي حصلت على جوائز من الوالية بموجب "إن القرية متحمسة لمع قال مايكل كوهوت عمدة قرية هافرسترو،

لقد كانت هذه عملية طويلة وشاملة  (. Downtown Revitalization Initiative, DRIمنحة إحياء وسط المدينة )
ويسعدني أننا سنبدأ قريبًا المرحلة التالية وهي مرحلة التنفيذ. نعتقد أن هذه المشاريع التي تلقت تموياًل ستكون تحويلية للقرية 

ية  وستدفعنا إلى مجموعة قرى النهر الناجحة للغاية التي تنتشر على شواطئ وادي هدسون اآلن. من خالل العمل مع وال
  نيويورك خالل السنوات القليلة المقبلة سيقدر الجميع إعادة ميالد هافرسترو الناجحة".

  
قالت الرئيستان المشاركتان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي في وسط هدسون الدكتورة مارشا جوردون والدكتورة  

ادي في منطقتنا وواليتنا وهذه االستثمارات  "مجتمعات وسط مدينة نيويورك هي مفتاح النجاح االقتص كريستين يونغ،
األساسية في قرية هافيرسترو من خالل مبادرة إحياء وسط المدينة في الوالية ستقطع شوًطا طويالً نحو تحويل وسط القرية 

ط إلى مركز مزدهر للنشاط والنمو. نشكر الحاكمة هوكول على هذا االستثمار الهام في قرية هافرسترو ومنطقة وادي وس
  هدسون بأكملها." 

  

  مبادرة إحياء وسط المدينة
تعد مبادرة تنشيط وسط المدينة في والية نيويورك، بمثابة حجر الزاوية لبرنامج التنمية االقتصادية من خالل تحويل أحياء  

وسط المدينة إلى مراكز نشاط نابضة بالحياة توفر نوعية حياة عالية وتجذب إعادة التطوير واألعمال التجارية وخلق فرص  
. بقيادة إدارة الخدمات العامة وبمساعدة من وكالة تطوير إمباير ستيت ووكالة تجديد العمل والتنوع االقتصادي واإلسكاني

المنازل والمجتمعات وهيئة البحث والتنمية في والية نيويورك، تمثل مبادرة تنشيط وسط المدينة استراتيجية "خطة ثم عمل" 



ينتج عن هذا النهج أوساط مدن نابضة بالحياة غير مسبوقة ومبتكرة تجمع بين التخطيط االستراتيجي والتنفيذ الفوري و
ومنظمة وقابلة للمشي فيها ومتنوعة والتي تعتبر مكونًا رئيسيًا لمساعدة والية نيويورك في إعادة بناء اقتصادها من آثار  

العام  ( إضافة إلى تحقيق األهداف المناخية الجادة الخاصة بالوالية عن طريق تعزيز استخدام النقل COVID-19جائحة )
  .هناوتقليل االعتماد على المركبات الخاصة.  يتوفر المزيد من المعلومات حول مبادرة إحياء وسط المدينة 
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