
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 27 للنشر فوًرا: 

 
 

  2024الحاكمة هوكول تسلط الضوء على استثمارات غرب نيويورك كجزء من الميزانية التنفيذية للسنة المالية 
  

  مليون دوالر إلصالح الطرق والحفر المحلية  113مليون دوالر للمشاريع الرأسمالية إلدارة النقل؛ و  211تشمل الميزانية 
  

مليون دوالر لمساعدة الجامعة في بوفالو على زيادة نشاطها البحثي بشكل كبير بحلول عام   100يتضمن استثماًرا بقيمة 
2030  

  
  

لزيادة  2024أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تفاصيل المقترحات الرئيسية من ميزانيتها التنفيذية للسنة المالية 
، تتضمن الميزانية استثماًرا رئيسياً  2023تماشيًا مع خطاب حالة الوالبة لعام  ب نيويورك. الوظائف وتعزيز االقتصاد في غر

  لزيادة المعروض من المساكن وتوسيع الفرص االقتصادية واالبتكار في المنطقة.
  

"من خالل هذه   كول.قالت الحاكمة هو"بصفتي من مواطني بوفالو، أفخر بالقول إن هناك أياًما أكثر إشراقًا لغرب نيويورك،" 
االستثمارات الحيوية في اإلسكان والتعليم والبنية التحتية، أنا ملتزمة بتأمين ميزانية تلبي احتياجات المنطقة. معًا، سنجعل  

  منطقة غرب نيويورك أكثر ازدهاًرا، وميسورة التكلفة، وأكثر مالءمة للعيش، وأكثر أمانًا للجيل القادم من سكان نيويورك."
  

المعلن عنها في   خطة االبتكار االقتصاديتتماشى العديد من مقترحات الميزانية التي أعلنت عنها الحاكمة هوكول اليوم مع 
تصادية واالبتكار في كافة  للوالية لتنمية الوظائف واألعمال التجارية من خالل توسيع الفرص االق 2023خطاب حال الوالية 

أنحاء والية نيويورك من خالل االستثمارات المستهدفة ودعم األعمال والبرامج األخرى التي تستهدف الصناعات عالية النمو.  
وتتضمن ميزانية الحاكمة العديد من المبادرات لالستثمار في التعليم العالي وتحسين مناطق الجذب المحلية في كافة أنحاء  

  ة. بالنسبة لغرب نيويورك، تشمل الخطة ما يلي:الوالي
  

  مليار دوالر مساعدات مدرسية لغرب نيويورك 2.9 •

  مليون دوالر زيادة في المساعدات التأسيسية لغرب نيويورك 248.2 •

  ( إلصالح واستبدال الجسور في جميع أنحاء المنطقةDOTمليون دوالر لمشاريع رأسمالية إلدارة النقل ) 211 •

  مليون دوالر ألعمال الرصف المحلية وإصالح الحفر 113 •

  مليون دوالر لمباني األبحاث الجديدة والمجددة والمختبرات واألجهزة الحديثة في جامعة بوفالو 100 •

  ذلك:مليون دوالر للحدائق العامة واألصول اإلقليمية، بما في  75أكثر من  •

  مليون دوالر لمركز زوار نياجارا فولز 47-
  ( الجديد Feedmore Distribution Centerمليون دوالر لمركز توزيع فييدمور ) 24-
  في نياجارا فولز Crows Nest Extensionمليون دوالر لـ 3.5-
  مليون دوالر لحديقة آرتبارك  1-

  مليون دوالر لتمويل خدمات اإلدمان في غرب نيويورك 41 •

  مليون دوالر للبنية التحتية للمياه في مقاطعة إيري 20 •

  مليون دوالر من االستثمارات الرأسمالية في كليات المجتمع في غرب نيويورك، بما في ذلك:  10.4أكثر من  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-economic-innovation-plan-grow-jobs-and-businesses-future-across-new&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d125d5ced904c06a2a308db19029974%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131271180119756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=og1NSav2Te1dCsUazWZc1bmrb%2FvzbMu%2B5RGdw8Q8hVI%3D&reserved=0


 ماليين دوالر لكلية مجتمع إيري   8-
 مليون دوالر لكلية مجتمع نياجارا   2.2-
  دوالر لكلية مجتمع جيمستاون 228,000-

  األشغال العامة/االستجابة للعواصفماليين دوالر إلنعاش وتخطيط مدينة بوفالو، ومرفق  10 •

  ماليين دوالر لمبنى صحة مجتمع بوفالو 5 •

  مليون دوالر لتمويل اإلسكان في األحياء والمناطق الريفية  2أكثر من  •

  
"مع االستثمارات االستراتيجية  قالت هوب نايت، الرئيسة والمديرة التنفيذية والمفوضة في وكالة إمباير ستيت للتطوير: 

(، تعزز ميزانية  UBالتي تدعم األعمال التجارية والتعليم واإلسكان واألصول اإلقليمية مثل نياجارا فولز وجامعة بافالو )
الحاكمة هوكول صمود غرب نيويورك وتزيد من قوتها الدافعة. أحيي التزامها بتوسيع الفرص االقتصادية في المنطقة التي  

  ستفيد األعمال التجارية والمقيمين والزوار على حٍد سواء."
  

عمها ورؤيتها للتميز لجامعة والية  "أود أن أشكر الحاكمة هوكول على د  قال رئيس جامعة بوفالو ساتيش ك. تريباثي: 
( نقدر عاليًا استثمار الحاكمة في مؤسسة  UB(. نحن جميعا في جامعة بوفالو )UB( وجامعة بوفالو )SUNYنيويورك )

والتزامها بضمان أن يكون لدينا أفضل المرافق التعليمية   -بما في ذلك مبانينا ومختبراتنا    -( UBأبحاث جامعة بوفالو )
والتي تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التميز التعليمي واالبتكار، واالزدهار االقتصادي المستدام لغرب نيويورك ووالية  والبحثية،

  نيويورك."
  

: "أشكر الحاكمة هوكول على هذه الميزانية الديناميكية والقابلة للتنفيذ لجميع مناطق  قال عمدة بوفالو بايرون دبليو براون
ة بوفالو. إذا نظرتم إلى التمويل وراء أولويات الحاكمة هوكول، ستجدون شيئًا ما في كل فئة  غرب نيويورك، وخاصة مدين

لكل بلدية. نظًرا ألن منطقتنا تشهد أحوااًل جوية قاسية بشكل متزايد، فإن هذه الموارد الالزمة إلنشاء منشأة شاملة إلدارة 
جهود من أجل هذه الميزانية والتحدث إلى زمالئي في الحكومة  األشغال العامة لمدينتنا ستكون حاسمة. أنا متحمس لبذل ال

  ( وتوفير موارد إضافية مهمة لسكاننا." DPWإلكمال مشروع مركز إدارة األشغال العامة )
  

"تواصل الحاكمة االستثمار في غرب نيويورك، وتمويل مشاريع الهياكل األساسية   قال مشرف مدينة أمهيرست بريان كولبا:
تحتاج منطقتنا إلى تمويل إضافي للبنية التحتية وأتطلع إلى العمل مع الحاكمة وقادة واليتنا لتحديد تلك االحتياجات  المحلية. 

لتحديث بنيتنا التحتية القديمة. تعتبر االستثمارات في جامعة بوفالو التي تم اإلعالن عنها اليوم ذات أهمية خاصة لمجتمعنا  
  وسيكون لها تأثير كبير."

  
###  
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