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

ثمانية مشاريع إلعادة إحياء وسط المدينة تعمل على تحسين المناظر الطبيعية وأماكن التجمعات العامة وتوسيع الفنون 
 واألعمال  واألنشطة الثقافية وزيادة فرص اإلسكان

  
   هنا تتوفر عروض المشروع

  
  

كجزء من منحة مبادرة إحياء وسط المدينة  بلدة ريفرهيد  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن ثمانية مشاريع تحويلية في 
ستعمل المنح على تعزيز المناظر الطبيعية في الشوارع واألماكن العامة وتوسيع النشاط ماليين دوالر.  10التي تبلغ قيمتها  

 الفني والثقافي وزيادة فرص اإلسكان واألعمال. 
  

"نحن ملتزمون بإحياء لونغ آيالند وستؤدي هذه االستثمارات إلى إنشاء وسط مدينة أكثر حيوية ونشاًطا   قالت الحاكمة هوكول،
يمكن السير فيه مما سيفيد أجيااًل من سكان نيويورك الذين يتخذون من ريفرهيد موطناً لهم". "ستعزز هذه المشاريع األماكن  

ة وستواصل إدارتي إعطاء األولوية للمشاريع التحويلية التي ستقوي  العامة وتخلق المزيد من فرص اإلسكان بأسعار معقول
 المجتمعات في كافة أنحاء نيويورك."  

  
تقع بلدة ريفرهيد عند تقاطع فوركس الشمالي والجنوبي على الطرف الشرقي من لونغ آيالند؛ ويتيح موقعها عند مصب نهر  

رى. وعلى عكس المجتمعات في الغرب فإن المدينة ريفية وزراعية  بيكونيك الوصول إلى الشواطئ والموارد الطبيعية األخ
إلى حد كبير وأصبحت واحدة من مناطق زراعة العنب المزدهرة في الوالية. ستجمع منح مبادرة إحياء وسط المدينة 

(Downtown Revitalization Initiative, DRI االستثمارات الحالية والجديدة معًا إلنشاء مجتمع آمن وصد ) يق
 للمشاة مع اتصال أفضل داخل منطقة وسط المدينة وبين وسط المدينة وواجهة النهر.  

  
وخلق المزيد من الفرص. تخضع مبادرة   لونغ آيالند  تعد االستثمارات جزًءا من جهود الحاكمة المستمرة لتنشيط اقتصاد 

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

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

ناظر الطبيعية للشوارع ومساحات التجمعات العامة وتوسيع األنشطة الفنية والثقافية  اإلستراتيجية للمجتمع مثل تعزيز الم
(  DRIمبادرة )  مليون دوالر في هذه المشاريع من خالل 9.7سيعزز استثمار الوالية البالغ  وزيادة فرص اإلسكان واألعمال.

 شيط وبناء الزخم.  زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص اإلضافية مع تقدم عملية التن
  

 تشمل المشاريع ما يلي:  
  

   المناظر الطبيعية المحسنة للشوارع وأماكن التجمعات العامة
  

   دوالر 3,240,000( بمبلغ: DRIمنحة )  - إنشاء ساحة المدينة الجديدة 
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بناء ساحة عامة ومساحة تجمع جديدة يمكن أن تسهل التنشيط على مدار العام وتوفر وصالت مشاة يمكن الوصول إليها وآفاق 
 من الشارع الرئيسي إلى واجهة النهر.  

  
   دوالر 245,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -تعزيز بيكونيك بارك بملعب تكيفي 

ية تتعلق بموقع الواجهة البحرية واستخدام البنية التحتية الخضراء والتصميم بناء ملعب وحديقة بمساحة مائية وأنشطة تعليم
 للمساعدة في جهود المرونة في وسط المدينة.  

  
   دوالر 750,000 :(DRIمنحة بمبلغ ) -تعزيز مساحة المشاة على طول الشارع الرئيسي 

ى طول الشارع الرئيسي عند تقاطعين بارزين بما في  تثبيت عناصر التصميم المهدئة لحركة المرور لتحسين سالمة المشاة عل
 ذلك ممرات المشاة المرتفعة وإشارات المشاة. تركيب أشجار شوارع جديدة وتنسيق الحدائق. 

  
   دوالر 250,000( بمبلغ: DRIمنحة ) - بناء منشأة مدينة جديدة للتجديف 

 Americans withبناء منشأة إطالق قوارب مجتمعية عائمة يسهل الوصول إليها بالنسبة لالمريكيين ذوي اإلعاقة )
Disabilities Act, ADA  في نهر بيكونيك مع مساحة للمناورة وإطالق قوارب الطواقم وإذا أمكن رفوف لتخزين قوارب )

 الطواقم.  
  

   الفنون واألنشطة الثقافية الموسعة
  

   دوالر 250,000( بمبلغ:  DRIمنحة ) -تنفيذ برنامج الفن العام 
 إشراك الفنانين المحليين لبناء أعمال فنية عامة دائمة في وسط مدينة ريفرهيد بناًء على نجاح األعمال الفنية المجتمعية الحالية.  

  
 دوالر   2,000,000( بمبلغ: DRIمنحة ) -توسيع مسرح سوفولك 

منزل وكل ذلك كعنصر من  توسيع مسرح تاريخي قائم وإضافة وظائف الغرف الخضراء ووظائف الجزء الخلفي من ال
 مكونات تطوير أكبر مع الوحدات السكنية التي تشمل إسكان القوى العاملة.  

  
   دوالر 215,000( بمبلغ:  DRIمنحة ) -بناء مدخل جديد ومركز ترحيب للمكتبة 

ن مساحة داخلية توفير مدخل جديد يمكن الوصول إليه ومسار للمشاة مزود بالالفتات واإلضاءة والمناظر الطبيعية وتتضم
 لمركز زوار للخدمة الذاتية يوفر مواد ترويجية للشركات واألحداث في وسط المدينة.  

  
  زيادة فرص العمل واإلسكان 
  

   دوالر 2,750,000( بمبلغ: DRIمنحة ) - إنشاء مشروع تطوير متعدد االستخدامات في غريفتنغ آفنيو 
إنشاء مشروع تطوير جديد متعدد االستخدامات يتألف من إسكان القوى العاملة ومساحات البيع بالتجزئة/التجارية التي تبطن  

 هيكاًل لمواقف السيارات العامة.  
  

"مع الشواطئ الخالبة والفنون المزدهرة والمشهد   قال روبرت جيه رودريغيز مفوض إدارة الخدمات العامة في نيويورك،
افي وموقعها االستراتيجي في منطقة النبيذ الشهيرة في لونغ آيالند، يتم إعادة اكتشاف وسط مدينة ريفرهيد وإعادة تخيله  الثق

من خالل مفتاح االستثمارات التي تعزز األصول الحالية للمجتمع. تكمل هذه المشاريع الثمانية الجديدة التحسينات التي تم  
لمزدهرة من خالل تعزيز إمكانية المشي واالتصال بين وسط المدينة وواجهة النهر وبناء  إجراؤها بالفعل في هذه المدينة ا

أماكن تجمع عامة متعددة األجيال وبناء مشاريع تطوير جديدة متعددة االستخدامات لزيادة فرص اإلسكان واألعمال وكل ذلك 
س لرؤية التأثير اإليجابي لهذه المشاريع على هذا يجعل ريفرهيد مدينة المكان المثالي للعيش والعمل والزيارة. أنا متحم

 المجتمع لألجيال القادمة".  
  

"تُظهر مشاريع ريفيرهيد التحويلية كيف   قالت هوب نايت رئيسة وكالة تطوير إمباير ستيت والمديرة التنفيذية والمفوضة،
هيل تنقل المشاة وراكبي الدراجات ومع ( تغذية المجتمعات من خالل إنشاء وصول يعزز االتصال. من خالل تسDRIتعيد )



وجود نهر بيكونيك باعتباره عامل الجذب الرئيسي فإن مجتمع لونغ آيالند هذا سيجذب المزيد من الزوار والشركات والنشاط 
 االقتصادي".  

  
م الثماني المقدمة  قالت روث آن فيزناوسكاس مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك، "ستعتمد منح اليو

إلى ريفيرهيد على األصول الطبيعية للمدينة وتساعد المجتمع على النمو كمركز للفنون والثقافة في مقاطعة سوفولك. تقوم  
نيويورك من خالل مبادرة إحياء وسط المدينة باستثمارات إستراتيجية في البلديات في كافة أنحاء الوالية والتي تؤدي إلى 

النابضة بالحياة والتي يمكن السير فيها سيًرا على األقدام مع فرص إسكان عالية الجودة واقتصادات محلية  مزيد من المناطق
  أقوى."

  
"أنا سعيد ألن ريفرهيد قد ضمنت هذا التمويل المهم إلعادة تطوير وسط مدينتهم.   قال السناتور عن الوالية أنطوني بالومبو،

ى تعزيز التنمية االقتصادية في كافة أنحاء المنطقة مع تعزيز شعور أكبر بالمجتمع مع  سيعمل هذا التمويل المهم للمنحة عل
 التركيز على واجهة النهر".  

  
"كان طلب ريفرهيد رائعًا حقًا ويستحق تماًما أن يتم اختياره. أنا واثق من أن وسط  قالت عضوة الجمعية جودي جيجليو،

دي تحويلي. أنا ملتزم بمساعدة ريفرهيد على تحقيق أهدافنا المشتركة إلعادة تنشيط  مدينة ريفرهيد جاهز تماًما لمشروع اقتصا
 وسط المدينة بأي طريقة ممكنة."  

  
"في سوفولك يعد وسط المدينة لدينا هي قلب مجتمعاتنا وعلى مدار  قال ستيف بيلون المدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك،

هد ال يُصدق إلحياء مناطقهم التجارية وإضفاء حياة جديدة على مجتمعاتهم. وتعزز  السنوات القليلة الماضية عملت ريفرهيد بج 
 مشاريع التحول هذه اولتي أتاحتها الحاكمة هوكول جهودنا المستمرة إلعادة التنشيط".  

  
"بالنسبة للماليين حول العالم هذا هو موسم" اإليمان". شكًرا للحاكمة هوكول على  قالت المشرفة على ريفرهيد إيفيت أغيار،
 "إيمانك" بمستقبل وسط مدينة ريفرهيد".  

  
   مبادرة إحياء وسط المدينة

( 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 )يتوف

  
 ### 
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