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   مالٌٌن دوالر10الحاكمة هوكول تعلن عن مشارٌع تحوٌلٌة ألونٌدا كجزء من مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة بمبلغ 
  

ثمانٌة مشارٌع إلحٌاء وسط المدٌنة تزٌد من المدرة على المشً فً المدٌنة ولٌادة الدراجات وتوسع فرص األعمال 
  واإلسكان وتحسن األماكن العامة ووسائل الراحة

  
  هناتتوفر عروض المشروع 

  
  

الحاكمة كاثٌهوكول الٌوم عن ثمانٌة مشارٌع تحوٌلٌة فً مدٌنة أونٌدا كجزء من منحة مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة أعلنت الٌوم 
  . ستستفٌد المنح من الموارد التارٌخٌة الثرٌة للمجتمع لخلك المزٌد من فرص اإلسكان واألعمال.  مالٌٌن دوالر10بمبلغ 

  
ا ٌضمن ازدهار أعمالنا فً نٌوٌورن داخل مجتمعاتنا  "لالت الحاكمة هوكول، توفر مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة تموٌالا مهما

ٌوفر تموٌل التنمٌة االلتصادٌة الذي تشتد الحاجة إلٌه مدٌنة أونٌدا فرصة فرٌدة إلحٌاء وسط المدٌنة وجذب " ".المحلٌة
وأنا أتطلع إلى متابعة تمدم المدٌنة والتأثٌر الذي ستستمر جهود التنمٌة االلتصادٌة . استثمارات التصادٌة جدٌدة إلى المنطمة

  ."المحلٌة فً إحداثه على خلك فرص العمل والتحول المجتمعً فً كافة أنحاء الوالٌة
  

تطورت مدٌنة أونٌدا ونمت حول التوسع فً نظام لناة والٌة نٌوٌورن فً ثالثٌنٌات المرن التاسع عشر وتواصل تسلٌط الضوء 
ٌحتوي وسط المدٌنة الكثٌف والمابل للمشً على أصول معمارٌة . على تراث المناة كمحفز للنمو والسٌاحة وجودة الحٌاة

ٌركز إحٌاء أونٌدا على تحسٌن المتنزهات والمرافك العامة والبنٌة التحتٌة للشوارع وإنشاء . وتارٌخٌة مهمة لبناء انبعاثها
  .مساحات جدٌدة متعددة االستخدامات

  
االستثمارات هً جزء من جهود الحاكمة المستمرة لتنشٌط التصاد المناطك الرٌفٌة وخلك المزٌد من الفرص داخل منطمة 

إلشراف من إدارة الخدمات العامة التً تمدم المساعدة الفنٌة حٌث ٌموم كل مجتمع  (DRI)تخضع مبادرة . وسط نٌوٌورن
  .مشارن بتطوٌر خطة استثمار استراتٌجٌة تحدد مشارٌع محددة برؤٌة فرٌدة لتنشٌط منطمة وسط المدٌنة

  
العدٌد من األهداف واالستراتٌجٌات الواردة فً خطة االستثمار  (DRI)تدعم المشارٌع المحددة التً سٌتم تموٌلها من خالل 

زٌادة لابلٌة المشً فً المدٌنة وركوب الدراجات؛ وتوسٌع فرص األعمال واإلسكان من خالل - اإلستراتٌجٌة للمجتمع مثل 
 ملٌون 9.7ستعزز استثمارات الوالٌة البالغة . إعادة تطوٌر وإعادة استخدام المبانً المائمة؛ وتحسٌن األماكن العامة والمرافك

استثمارات إضافٌة فً المطاعٌن العام والخاص مع تمدم عملٌة التنشٌط وبناء  (DRI)دوالر فً هذه المشارٌع من خالل 
  .الزخم

  
  :تشمل المشارٌع ما ٌلً

  
  زٌادة إمكانٌة المشً ولٌادة الدراجات فً المدٌنة

  
   دوالر 1,521,000: بمبلغ (DRI)منحة - تحسٌن البنٌة التحتٌة ومناظر وسط المدٌنة 
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 تحسٌن منظر الشوارع واألرصفة ألجزاء من الشارع الرئٌسً وشارع برود وشارع مادٌسون وشارع فارٌٌر وشارع 
  . فاندربٌلت مع إضافة البنٌة التحتٌة للدراجات إلىشارعسكوناندا

  
  توسٌع فرص األعمال واإلسكان من خالل إعادة تطوٌر المبانً الحالٌة وتغٌٌر الغرض منها

  
   دوالر2,900,000: بمبلغ (DRI)منحة - إعادة تصمٌم فندق أونٌدا الشاغر 

حانة /إعادة تأهٌل الفندق المتمٌز لتوفٌر مساحة جدٌدة متعددة االستخدامات فً وسط المدٌنة بما فً ذلن عدة شمك ومطعم
  .ومساحة للحفالت

  
   دوالر1,569,000: بمبلغ (DRI)منحة - ترمٌم وترلٌة مبنى دٌفٌرو 

  . ترمٌم وتحدٌث مبنى دٌفٌرو إلى إعادة تطوٌر سكنً وتجاري وتجزئة متعدد االستخدامات
  

   دوالر1,141,000: بمبلغ (DRI)منحة - إعادة تطوٌر مبنى لٌرمان لالستخدامات التجارٌة والسكنٌة 
 لدم مربع بما فً ذلن إنشاء شمك على طراز المنازل 20,000إعادة تطوٌر مبنى غٌر مستخدم بشكل كاٍف لالستفادة من كل 

  . أونٌدا الحالٌة لتشمل مكاتب و غرفة اجتماعاتCoWorksالسكنٌة والمساحات التجارٌة وتوسٌع مساحة  
  

   دوالر600,000: بمبلغ (DRI)منحة - تطوٌر صندوق مساعدة األعمال فً وسط المدٌنة 
ستتم إدارة . إنشاء صندوق مطابمة المنح لتحسٌنات الواجهة والتحسٌنات الداخلٌة بما فً ذلن المعدات الثمٌلة والتركٌبات الدائمة

  .الصندوق من لبل مماطعة مادٌسون
  

   دوالر100,000: بمبلغ (DRI)منحة - إنشاء منطمة تمسٌمات لائمة على النموذج 
  .للتأكد من أن التطوٌر المستمبلً ٌلبً الهدف الجمالً للمدٌنة (DRI)إنشاء رمز مستند إلى النموذج ومنطمة تراكب لمنطمة 

  
   تحسٌن األماكن العامة ووسائل الراحة 

  
   دوالر1,059,000: بمبلغ (DRI)منحة -  ترلٌة المرافك فً حدٌمة المحاربٌن المدامى التذكارٌة 

وملعب بٌكل  (Americans with Disabilities, ADA)تركٌب نافورة كبٌرة متوافمة مع لانون األمرٌكٌٌن ذوي اإلعالة 
تطوٌر منطمة تذكارٌة جدٌدة فً ساحة اللعب . تحدٌثات لمرافك الحمامات/بول فً مرفك المحاربٌن المدامى وتنفٌذ إصالحات

  .التذكارٌة للمحاربٌن المدامى لتكرٌم لدامى المحاربٌن من مختلف أصناف الموات المسلحة
  

منحة  - (Area Youth Soccer Organization, AYSO)تطوٌر مالعب كرة المدم لمنظمة شباب المنطمة 
(DRI) دوالر760,000: بمبلغ   

. إنشاء مالعب كرة لدم وموالف للسٌارات فً موالع الفٌضانات السابمة لتشجٌع ممارسة الرٌاضة فً منطمة وسط المدٌنة
بالفعل على  (Federal Emergency Management Agency, FEMA)وافمت الوكالة الفدرالٌة إلدارة الطوارئ 

  .هذه االستخدامات التً ٌتم بناؤها على هذا المولع
  

تموم مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة فً نٌوٌورن "لال روبرت جٌه رودرٌغٌز مفوض إدارة الخدمات العامة فً نٌوٌورن، 
باستثمارات إستراتٌجٌة فً أحٌاء صغٌرة فً وسط المدٌنة مثل مدٌنة أونٌدا لتحفٌز النمو االلتصادي وتحسٌن نوعٌة الحٌاة 

 مالٌٌن دوالر للمشارٌع التً ٌمودها المجتمع والتً تسلط 10ستمول منحة أونٌدا التً تبلغ . للممٌمٌنفً كافة أنحاءالوالٌة
الضوء على تراث المناة فً المدٌنة والمناطك التارٌخٌة المحددة على المستوى الوطنً من خالل إعادة توظٌف المبانً 

الشاغرة وغٌر المستغلة بشكل كاٍف مثل فندق أونٌدا ومبنى دٌفٌرو إلى مساحات متعددة االستخدامات توفر اإلسكان والعامة 
  ."أنا أتطلع إلى رؤٌة نجاح هذه المشارٌع وكٌف ستؤثر بشكل إٌجابً على المجتمع. ومساحات للتجمعات

  
مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة هً مثال ساطع لما ٌمكن للمجتمعات "لال براٌان ٌو ستراتون مدٌر مؤسسة لناة والٌة نٌوٌورن،  

تمثل . فعله عندما تؤمن بنفسها و بٌنما نعٌد البناء بعد الجائحة ٌجلب هذا البرنامج إحساساا متجدداا باألمل فً أماكن مثل أونٌدا
(DRI)  ممترنة بالتخطٌط االستراتٌجً مع التنفٌذ الفوري مما ٌنتج عنه " خطة ثم العمل"استراتٌجٌة غٌر مسبولة ومبتكرة



تُظهر مشارٌع أونٌدا الثمانٌة التً تم . مناطك وسط المدٌنة التً ٌمكن السٌر فٌها والتً تعد أساسٌة لتنشٌط االلتصادات المحلٌة
  ".اإلعالن عنها الٌوم االلتزام الذي تعهدت به إدارة الحاكمة هوكول تجاه والٌة نٌوٌورن

  
أدى نظام المنوات المتنامً فً والٌة نٌوٌورن إلى "لالت هوب ناٌت رئٌسة وكالة تطوٌر إمباٌر ستٌت والمدٌرة التنفٌذٌة، 

إن ترمٌم . التحوٌلٌة الثمانٌة هذه على تعزٌز التٌارات االلتصادٌة للمدٌنة (DRI)تغذٌة نمو أونٌدا السابك وستعمل مشارٌع 
  ."وإنشاء وتجمٌل األماكن للعٌش والعمل واللعب سٌكون مفتاح نجاح أونٌدا سواء اآلن أو فً المستمبل

  

تركز هذه المشارٌع الثمانٌة  " لالت روث آن فٌسناوسكاس مفوضة وكالة تجدٌد المنازل والمجتمعات فً والٌة نٌوٌورن، 
تكمل المشارٌع تارٌخ أونٌدا . فً أونٌدا على تعزٌز وتحسٌن المرافك العامة والفرص الترفٌهٌة والتجارٌة ومصادر اإلسكان

ستساعد مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة على خلك بٌئة أكثر . الغنً والواجهة البحرٌة الرائعة ووسط المدٌنة الذي ٌمكن السٌر فٌه
  !"تهانٌنا. تماسكاا توفر اإلثراء والفرص للسكان والزوار وفرصة لرؤٌة الخطة االستراتٌجٌة الطموحة للمدٌنة تؤتً ثمارها

  
إنها ألخبار مثٌرة أن مدٌنة أونٌدا لد تم اختٌارها لتلمً تموٌل من مبادرة إحٌاء وسط  "لالت السناتو عن الوالٌة راشٌل ماي،

سٌساعد هذا االستثمار لتحسٌن إمكانٌة المشً والوصول إلى الدراجات فً خلك فرص العمل واالحتفاظ بالسكان . المدٌنة
. ستضٌف هذه المشارٌع إلى مساحة وسط المدٌنة النابضة بالحٌاة بالفعل. وتحسٌن فرص العمل وزٌادة جودة الحٌاة للجمٌع

ا للحاكمة هوكول والمجلس اإلللٌمً للتنمٌة االلتصادٌة الختٌار أونٌدا   ."شكرا
  

أود أن أشكر . فً أونٌدا (DRI)نحن متحمسون جداا لإلعالن عن المشارٌع الممولة من  "لالت هٌلٌن أكٌر عمدة مدٌنة أونٌدا،
مع الجمع بٌن كل من الشراكة الحكومٌة والخاصة ٌعد . الحاكمة كاثً هوكول على استثمارها فً مستمبل وسط مدٌنة أونٌدا

كما أود أن أشكر لجنة التخطٌط المحلٌة لدٌنا . وهذا سٌغٌر لواعد اللعبة لمدٌنتنا. هذا أكبر استثمار منفرد فً تارٌخ أونٌدا
 Regional Economic)وإدارة التخطٌط فً أونٌدا وإدارة الخدمات العامة ومجلس التنمٌة االلتصادٌة اإلللٌمً 

Development Councils, REDC".)  
  

  مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة
بمثابة حجر الزاوٌة لسٌاسة التنمٌة االلتصادٌة للوالٌة من خالل تحوٌل أحٌاء وسط المدٌنة إلى مراكز  (DRI)ٌُعد برنامج  

نشاط نابضة بالحٌاة توفر نوعٌة حٌاة عالٌة وتجذب إعادة التطوٌر واألعمال التجارٌة وخلك فرص العمل والتنوع االلتصادي 
بمٌادة إدارة الخدمات العامة وبمساعدة من وكالة إمباٌر ستٌت للتطوٌر ووكالة تجدٌد المنازل والمجتمعات فً . واإلسكانً

غٌر مسبولة ومبتكرة تجمع بٌن " خطة ثم عمل"استراتٌجٌة  (DRI)، ٌمثل برنامج (NYSERDA)والٌة نٌوٌورن وهئٌة 
التخطٌط االستراتٌجً والتنفٌذ الفوري وٌنتج عن هذا النهج أوساط مدن نابضة بالحٌاة ومنظمة ولابلة للمشً فٌها ومتنوعة 

باإلضافة إلى  (COVID-19)والتً تعتبر مكوناا رئٌسٌاا لمساعدة والٌة نٌوٌورن فً إعادة بناء التصادها من تأثٌرات جائحة 
. تحمٌك األهداف المناخٌة الجادة الخاصة بالوالٌة عن طرٌك تعزٌز استخدام النمل العام وتملٌل االعتماد على المركبات الخاصة

  .هنا( DRI)ٌتوفر المزٌد من المعلومات حول مبادرة إحٌاء وسط المدٌنة 
  

###  
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