
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   5/17/2021 للنشر الفوري: 

 
 

ي المباريات 
ن
ن بالكامل ف ن مطعمي  ن نتس سيحصالن عىل أقسام لمشجعي  الحاكم كومو يعلن أن نيويورك نيكس وبروكلي 

ن  في    2021النهائية للدوري األمريكي لكرة السلة للمحتر

  
ن 50سيتم استخدام أكتر من   ن ألقسام المشجعي    % من ماديسون سكوير جاردن ومركز باركلت 

  

 بالكامل لزيادة إجمالي االستيعاب
ن ن المطعمي  ن   أقسام للمتفرجي  ي كال الميداني 

ن
   ف

  
ن نتس بالكامل   22أعلن الحاكم أندرو إم. كومو اليوم أنه اعتباًرا من  مايو سيتم تطعيم أقسام مشجعي نيويورك نيكس وبروكلي 

ن   في  ي المباريات النهائية للدوري األمريكي لكرة السلة للمحير
يد من االستيعاب فن ن ي ماديسون سكوير جاردن    2021مما سي 

فن
 . ن ي المباريات النهائية منذ  ومركز باركلي 

نتس يعود إىل المباريات النهائية   . 2013بالنسبة لنيكس، ستكون هذه أول جولة فن
 . ي  50مع استخدام أكير من  للعام الثالث عىل التواىلي

ن الذين تم تطعيمهم بالكامل فن % من كل ساحة ألقسام المشجعي 
ن عىل األفراد   المباريات النهائية، سيتمكن المزيد من مشجعي نيكس ونتس من التجمع مًعا بأمان وتشجيع فرقهم.  سيتعي 

ي ا
ن فن ي يمكن تقديمها من خالل  19- ألقسام الُمطعمة تقديم دليل عىل حالة التطعيم الكاملة لمرض كوفيدالجالسي 

، والتر
ي أو تطبيق رقمي أو

  الخاص بالوالية.  Excelsior Pass موقع نموذج ورفر

  

ي ونجعل من الممكن لمزيد من   اتيج  ي جميع أنحاء الوالية نعيد فتح اقتصادنا بشكل اسير
ي مراقبة المقاييس فن

"مع استمرارنا فن
ن حضور األحداث الرياضية شخصًيا،"  ي   قال الحاكم كومو. المشجعي 

"بفضل التقدم الذي أحرزه سكان نيويورك حتر اآلن فن
ي مبارياتهما عىل أرض الوطن، وهذا  التغلب عىل مرض كوفيد، سيتمكن نيكس ونت 

ن فن حيب بالمزيد من المشجعي  س من الير
  خي  سار لعشاق الرياضة وعالمة مشجعة أخرى عىل مدى تقدمنا منذ أن قلب الوباء حياتنا رأًسا عىل عقب."

  

كة ماديسون سكوير جاردن لأللعاب الرياضية، قال  ا بشكل   "ما كان بالفعلجيمس دوالن، الرئيس التنفيذي لشر ً ا مثي 
ً
وقت

سيهتف كل هؤالء   ونود أن نشكر الحاكم كومو عىل تحقيق ذلك.  - ال يصدق حول فريق نيكس لكرة السلة أصبح أكير إثارة 
ن وسيكونون مستعدين.  ي مباريات نيكس النهائية بصوت عاٍل، وسيكونون شغوفي 

ن فن ن الجاردن.  المشجعي  نأمل أن  ستهير
ا 
ً
ايد من األشخاص الذين تم تطعيمهم  يمنح الفريق كل نيويورك شيئ ن يسعد به، وأن يمثل هذا بداية صيف حافل للعدد المير

ي االستمتاع بمزيد من الفرص لالحتفال مًعا 
ي أماكننا وخارجها."  -والذين يمكنهم اآلن البدء فن

  فن

  

ي جلوبال جون أباموندي قال ي أس ب  كة ب 
"يسعدنا أن المزيد من مشجعي نتس سيكونون قادرين عىل   الرئيس التنفيذي لشر

ن شخصًيا.  في  ي خلق جو الحدث الجي   مشاهدة المباريات النهائية للدوري األمريكي لكرة السلة للمحير
المشجعون مهمون فن

 . ن و وفريقه عىل  شكًرا للحاكم كوم المثي  الذي نعرفه ونحبه، ونحن نتطلع إىل جعلهم يجلبون هذه الطاقة إىل مركز باركلي 
كات عىل العودة بأمان مع تطعيم المزيد من سكان نيويورك." ي مساعدة الشر

  قيادتهم فن

  

ن بعد للحصول عىل اللقاح، أو الذين تقل  12يمكن للشباب واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  عاًما والذين لم يكونوا مؤهلي 
م  عاًما والذين لم يتم تطعيمهم بعد، أن ير  16أعمارهم عن  ي القسم الُمطعَّ

افقوا ويجلسوا مع شخص بالغ تم تطعيمه فن
ي أماكن األحداث  19-بالكامل طالما أنهم حصلوا مؤخًرا عىل نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد

ي ال تزال مطلوبة فن
، والتر

ا لإلرشادات الصحية للوالية. 
ً
ي نيويورك وفق

ها  سيستمر تطبيق التباعد االجتماعي المناس واسعة النطاق فن ب والكمامات وغي 
ي جميع أنحاء الساحات. 

وتوكوالت الصحية المعمول بها فن   من الي 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

  

ي  
ي اتخذها الحاكم كومو إلعادة فتح االقتصاد بشكل أكي  نظًرا للتقدم الكبي  فن

ة التر يعتمد إعالن اليوم عىل اإلجراءات األخي 
ي حاالت مرض كوفيد

  62اعتباًرا من يوم أمس، تلقر  إىل المستشفيات. واإلدخال  19-التطعيمات واالنخفاض المستمر فن
ي نيويورك جرعة لقاح واحدة عىل األقل وأكمل 

ن فن   بالمائة سلسلة اللقاح الخاصة بهم.   52بالمائة من البالغي 
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