
 
 الحاكمة كاثي هوكول   23/1/2023 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن فوز كيب فنسنت وليونز فولز ووادينغتون في الجولة األولى من برنامج نيويورك فوروارد
  

مليون دوالر   2.25مليون دوالر؛ قرى ليونز فولز وقرية وادنغتون ستحصالن على  4.5قرية كيب فنسنت ستحصل على 
  لكل منهما

  
مليون دوالر على الزخم الناجح لمبادرة إحياء وسط المدينة لدعم إنعاش أكثر   100بقيمة  فوروارد يبني برنامج نيويورك 

  الريفية الصغيرة في نيويوركإنصاًفا في وسط المدينة للمجتمعات 
  
  
مليون دوالر وأن قريتي ليون فولز ووادينغتون ستتلقى   4.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن قرية كيب فنسنت ستتلقى  

مليون دوالر كفائزتين في منطقة المنطقة الشمالية في الجولة األولى من برنامج نيويورك فوروارد. بناًء   2.25كل منهما 
مليون دوالر  100ناجحة في الوالية، يتبنى برنامج نيويورك فوروارد الذي البالغ على زخم مبادرة إحياء وسط المدينة ال

( لدعم أكثر إنصافًا إلحياء وسط  DRI( مثل مبادرة تنشيط وسط المدينة )Act-then-Planنفذ ) -ثم -نفس استراتيجية خطط 
المدن للمجتمعات الريفية الصغيرة في نيويورك. كجزء من الجولة األولى من برنامج نيويورك فوروارد، سيتم تقديم منحتين  
إلى ثالث منج للمجتمعات األصغر في كل منطقة من مناطق التنمية االقتصادية العشر في الوالية لدعم تطوير وتنفيذ خطط  

   يط لوسط مدنها.التنش
  

"تلتزم إدارتي بضمان ازدهار جميع مجتمعات نيويورك، وستساعد االستثمارات االستراتيجية مثل هذه المجتمعات األصغر  
"يسعدنا أن نرى هذه األموال تذهب نحو كيب فنسنت   قالت الحاكمة هوكول.والريفية على الوصول إلى إمكاناتها الكاملة،" 

  وليون فولز ووادينغتون، ونتطلع إلى بدء المشاريع التي من شأنها تعزيز وسط مدنهم."
  

 برنامج 
ُّ

مكونًا رئيسيًا في جهود التنمية االقتصادية للوالية، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع مبادرة تنشيط  نيويورك فوروارد ُيعد

(، لتسريع وتوسيع تنشيط وسط مدن نيويورك. يخدم برنامج نيويورك فوروارد المجتمعات الصغيرة DRIوسط المدينة ) 
ذات الطابع التاريخي التي تتميز عن المناطق التجارية المركزية األكبر واألكثر حضرية التي يتم تمويلها عادة من خالل 

ر فيها، وهي مناطق أقل كثافة تخدم المجتمع المحلي (. تُعدُّ مجتمعات نيويورك فورورد مناطق يسهل السيDRIمبادرة )
  مع التركيز على التنمية الزراعية السكنية أو الريفية المحيطة مباشرة. -المباشر، وهي أكثر محلية بطبيعتها  

  
ة ( سيعمل كل مجتمع من مجتمعات نيويورك فوروارد على تطوير خطة استثمار إستراتيجية إلحياء وسط المدينDRI) مثل

من خالل قائمة من المشاريع القابلة للتنفيذ بسهولة. ستقدم إدارة الخدمات العامة مساعدة تقنية معززة لدعم المجتمعات  
الصغيرة بشكل أفضل وتمويل المشاريع التي يتم توسيع نطاقها بشكل مناسب لحجم كل مجتمع. قد تشمل المشاريع تجديد 

أو إنشاء أماكن عامة جديدة أو محسنة وغيرها من المشاريع التي ترقى بالسمات   المباني وإعادة تطويرها، والبناء الجديد 
 الثقافية والتاريخية المحددة. 

  
  كيب فنسنت

قرية كيب فنسنت هي بلدة صغيرة، ومجتمع ريفي مع موارد خالبة وتاريخية وطبيعية فريدة من نوعها. وسط مدينة كيب  
قرية خضراء تقام فيها الحفالت الموسيقية واألنشطة األخرى في المركز، ويمتد نهر سانت    فينسنت منطقة تجارية وسكنية. 

مدينة. تجري العديد من االستثمارات الخاصة والعامة داخل القرية، مما  لورانس بالتوازي مع الطريق الرئيسي في وسط ال
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يخلق زخًما لجهود تنشيط إضافية، وتلتزم القرية بالحفاظ على الصفات األساسية التي تجعلها مكانًا مرغوبًا للعيش مع تحسين  
قة. لتحقيق رؤيتها للتنشيط، تسعى كيب  االقتصاد المحلي من خالل تعزيز نمو األعمال التجارية السكنية والصغيرة المتواف

فنسنت إلى إنشاء شوارع أكثر أمانًا وتعزيز بوابات المجتمع، وتحسين ميناء الدخول الدولي، وتطوير المباني متعددة  
  االستخدامات ومتعددة الطوابق وتحسين االتصال بالواجهة البحرية.

  
  ليونز فولز

قدًما. شهدت القرية تغييرات كبيرة على   70تقع قرية ليونز فولز عند التقاء نهر موس وبالك ريفر وتقع على شالل بطول 
الماضية مع إغالق مصنع اللب والورق في ليونز فولز، ولكن االستثمار العام والخاص األخير وجهود  20مدى السنوات الـ 

بدأت في تحفيز إعادة التطوير. تسعى القرية إلى البناء على هذه الجهود من خالل   التخطيط المحلية وتحسينات البنية التحتية
زيادة فرص السياحة الترفيهية التي تركز على نهري موس وبالك، وتحفيز التنمية االقتصادية واالحتفاء بالتاريخ الغني  

  وجمال المنطقة.
  

  وادينغتون
جيًدا ومدمجة وقابلة للمشي، ومتشابكة مع هياكل سكنية عائلية فردية   يعد وسط مدينة وادينغتون منطقة تجارية محددة 

  19ومتعددة جنبًا إلى جنب مع مزيج انتقائي من المباني متعددة الطوابق من الخشب والحجر التي تعود إلى القرن الـ
العمل التي تغيرت بسبب جائحة  الجاهزة إلعادة التطوير. أدى نمط الحياة وعادات  20والهندسة المعمارية النفعية للقرن الـ

(19-COVID  إلى جعل وادينغتون موقعًا جذابًا للمقيمين من جميع األعمار، مما أدى إلى استثمارات عامة وخاصة خلقت )
المزيد من الفرص االقتصادية داخل وسط المدينة. تسعى وادينغتون إلى البناء على هذه االستثمارات من خالل تعزيز مناظر  

  يجاد الطريق، وإعادة تطوير المباني التاريخية متعددة االستخدامات وربط وسط المدينة بالواجهة البحرية.الشوارع وإ
  

"يدعم برنامج تنشيط وسط مدينة نيويورك الجديد  قال روبرت جيه رودريغيز مسؤول إدارة الخدمات العامة في الوالية: 
والمبتكر، نيويورك فوروارد، تعافيًا أكثر إنصافًا لمجتمعات وسط المدينة األصغر في واليتنا. تتمتع كل من كيب فنسنت  

المستقبلية،   وليون فولز ووادينغتون بسحر البلدات الصغيرة التاريخية والموارد الطبيعية الخالبة، إلى جانب إمكانات النمو
مما يجعلها مجتمعات مثالية لتلقي التمويل من برنامج نيويورك فوروارد. إنني أتطلع إلى رؤية الخطط اإلستراتيجية لكل  

  مجتمع لتحقيق اإلمكانات الكاملة لوسط المدينة."
  

ا الحاصلة على الجولة األولى "بصفتهقالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية والمفوضة لوكالة إمباير ستيت للتطوير: 
من برنامج نيويورك فوروارد في المنطقة الشمالية، تمثل قرى كيب فينسنت وليونز فولز وواددينغتون جمال وسحر هذه 

المجتمعات الصغيرة والريفية التي تجعلها أماكن رائعة للعيش والعمل والزيارة. وستؤدي الخطط االستراتيجية المحلية إلى 
   مع الحفاظ على ما يجعلها فريدة من نوعها."  إلى زيادة الصحة االقتصادية والحيوية للقرى، مشاريع تهدف 

  
"نيابة عن المجلس، أشكر  قال جيمس ماكينا الرئيس المشارك لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية في المنطقة الشمالية:  

من خالل برنامج نيويورك فوروارد،  الحاكمة هوكول على دعم المجتمعات األصغر من خالل برنامج نيويورك فوروارد.
قدم إلى كيب فنسنت وليون فولز ووادينغتون على تحفيز االستثمارات  ستعمل المشاريع المدعومة من خالل التمويل الم

  الجديدة والنمو، مما يؤدي إلى مزيد من التنمية االقتصادية اإلقليمية."
   

"وادينغتون بلدة تتمتع بقدر كبير من اإلمكانات والفرص لمزيد من النمو والتنمية. قال عضو مجلس الشيوخ دان ستيك: 
سيساعد التمويل من برنامج نيويورك فوروارد الذي تم اإلعالن عنه اليوم المجتمع على تعزيز مساحاته العامة وتعزيز  

  تجارية على حد سواء."اقتصاده المحلي. سيكون لهذا تأثير إيجابي على عائالت وادينغتون وأعمالها ال
  

"إنها أخبار مرحب بها أن قريتي كيب فنسنت ووادينغتون ستتلقيان تموياًل من برنامج  قال عضو الجمعية سكوت جراي: 
نيويورك فوروارد. إنني أتطلع إلى العمل مع إدارة الخدمات العامة والمسؤولين المحليين المنتخبين في تقديم أي مساعدة 

  التنشيط هذه للمساعدة في ضمان االزدهار المستقبلي لكلتا القريتين." مطلوبة في مشاريع
  



من  "ستستفيد قرية ليونز فولز بشكل كبير من تمويل نيويورك فوروارد هذا. قال عضو الجمعية التشريعية كين بالنكنبوش: 
األهمية بمكان أن نولي اهتماًما متساويًا لمجتمعاتنا الريفية الصغيرة كما نفعل مع المدن الكبيرة. أتطلع إلى رؤية مشاريع  

  التنشيط التي ستقام في ليونز فولز وكيف ستساعد في نجاحها المستمر."
  

قواعد اللعبة بالنسبة لوادينغتون، وستبني  "ستغير منحة نيويورك فوروارد قال مايك زاغروبيلني عمدة قرية وادينغتون: 
على العمل المذهل الذي قام به السكان المحليون وأصحاب األعمال لسنوات. بصفتي عمدة وادينغتون، أتقدم بالشكر إلى  
الحاكمة هوكول والتزامها الواضح بإعادة بناء وتعزيز االقتصاد ليس فقط في وادينغتون ولكن في جميع أنحاء المنطقة  

شمالية. لم يكن تطبيقنا الناجح ممكنًا لوال العمل الجاّد للجنة الصغيرة من السكان المحليين الذين وضعوا مسودة المشروع. ال
إن التزامهم بالمجتمع والفكر المبتكر والعمل التعاوني في إكمال هذا الطلب هو مجرد مثال واحد على اإليثار والعمل 

ا خاًصا. لطالما أدرك سكان وزوار وادينغتون في الماضي والحاضر أن وادينغتون هي التطوعي الذي يجعل وادينغتون مكانً 
الجوهرة الخفية لنهر سانت لورانس. بفضل اعتراف الحاكمة هوكول ودعمها لبرنامج نيويورك فوروارد، ستستمر  

  وادينغتون في التألق بشكل أكثر إشراقًا."
  

ها أخبار مثيرة للغاية أن يتم تكريم كيب فنسنت بمنحة من نيويورك فوروارد "إنقال جيري جولدن عمدة قرية كيب فنسنت: 
هذا العام. لقد استثمرنا الكثير في مجتمعنا ليس فقط بالمال ولكن بالعمل الجاد لجعل مجتمعنا مميزصا ليس فقط لسكاننا،  

  هوكول لتكريمنا بهذا الجناح. شكًرا لكم." ولكن أيًضا لكل من يزورنا خالل العام. نحن جميعا ممتنون جًدا للجنة والحاكمة 
  

"نحن ممتنون جًدا لوالية نيويورك الستثمارها في مجتمعنا الصغير. هذه المنحة  قالت عمدة قرية ليون فولز دونا دولهوف: 
  للمضي قدًما في خطة التنمية االقتصادية الخاصة بنا" ستغير قواعد اللعبة في قريتنا ونحن متحمسون الستخدام هذه األموال

  
أجرى مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي للمنطقة الشمالية عملية مراجعة شاملة وتنافسية للمقترحات المقدمة من المجتمعات  

  في جميع أنحاء المنطقة ونظر في المعايير أدناه قبل التوصية بهذه المجتمعات كمرشحين:
  

  أن يكون وسط المدينة مكتًظا، مع حدود واضحة المعالم؛ يجب •

  يمكن لوسط المدينة االستفادة من االستثمار العام والخاص المسبق أو تحفيزهما في الحي والمناطق المحيطة به؛  •

يجب أن يكون هناك نمو وظيفي حديث أو وشيك داخل وسط المدينة أو بالقرب منه يمكن أن يجذب العمال إلى   •
   وسط المدينة ويدعم إعادة التطوير ويجعل النمو مستداًما؛

يجب أن يكون وسط المدينة مجتمعًا جذابًا وصالًحا للعيش لمجموعة متنوعة من السكان من جميع األعمار والدخل  •
  والجنس والهوية والقدرة والتنقل والخلفية الثقافية؛

يجب أن تتبنى البلدية بالفعل أو تمتلك القدرة على إنشاء وتنفيذ السياسات التي تزيد من مستوى المعيشة ونوعية   •
  الحياة.

كان ينبغي على البلدية أن تجري عملية مشاركة مجتمعية مفتوحة وقوية تؤدي إلى رؤية لتنشيط وسط المدينة  •
 وقائمة أولية بالمشاريع والمبادرات التي يمكن تضمينها في خطة االستثمار االستراتيجية.  

  ع ضخ أموال نيويورك فوروارد.حددت البلدية مشاريع تحويلية ستكون جاهزة للتنفيذ على المدى القريب م •

تتمتع البلدية بالقدرة المحلية على إدارة عملية التخطيط وتنفيذ المشاريع، بما في ذلك القدرة على اإلشراف على   •
  عقود المشاريع البلدية الممنوحة. 

  
ط وسط مدنها. ستتولى لجنة  ستبدأ كيب فنسنت وليون فولز ووادينغتون اآلن عملية تطوير خطط االستثمار االستراتيجية لتنشي

تخطيط محلية مؤلفة من ممثلي البلديات وقادة المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة اآلخرين قيادة هذه الجهود، بدعم من  
فريق من خبراء القطاع الخاص ومخططي الوالية. ستدرس خطة االستثمار اإلستراتيجية األصول والفرص المحلية لتحديد 

مع رؤية كل مجتمع لتنشيط وسط المدينة والتي تكون جاهزة للتنفيذ. سيتم منح التمويل لمشاريع   المشاريع التي تتوافق
  مختارة لديها أكبر إمكانات لبدء التنشيط وتوليد فرص جديدة للنمو على المدى الطويل.

  
###  
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