
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   2021/ 7/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

اكة بطاقة عبور إكسيليسير باس مع صندوق إمباير ستيت العقاري   الحاكم كومو يعلن عن شر

  
ي المكاتب الرئيسية بطاق عبور إكسيليسير باس  

ي ذلك مبان 
 

ي نيويورك بما ف
 

ستقبل كافة عقارات إمباير ستيت العقارية ف
ي 
ي المبان 

 
  مما يدعم عودة سكان نيويورك إىل العمل  -كبديل عن إجراء الفحص ف

  
 من  

ً
" المسائية وفعاليات "ص 10بداية ن رايز" الخاصة وتذاكر للمرصد  يونيو، ستكون تجارب "احتفاالت إكسيليسير

زون إثبات الحصول عىل اللقاح من خالل بطاقة عبور إكسيليسير باس  لمن يير
ً
  حرصية بأسعار مخفضة متاحة

  
ي   2لقد أصدرت أكير من  

 
مليون بطاقة عبور إكسيليسير باس منذ قامت والية نيويورك بإطالق أول منصة اختيارية ف

ي شهر مارس؛ متوفرة ا 
 

ي أكير من  البالد ف
 

  لغات  10آلن ف
  

 متحركة لعبارات  70وستحتفل إضاءة مرصد مبن  إمباير ستيت بتقدم الوالية عندما نصل إىل  
ً
% حيث ستعرض رسوما

  "إعادة تصور وإعادة بناء وتجديد"

  

ي ستستخدم اآلن بطاقة
اكة مع مؤسسة إمباير ستيت العقارية والت  عبور إكسيليسير  أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن شر

ي يمكن التحقق منها لدعم عودة نيويورك إىل  
ي والية نيويورك وتستفيد من التكنولوجيا المبتكرة الت 

ي جميع ممتلكاتها ف 
باس ف 
  والمرح.  -العمل 

  
ي نيويورك من تقديم بطاقة عبور  2021يونيو   9اعتباًرا من 

ي مؤسسة إمباير ستيت العقارية ف 
، سيتمكن أي مستأجر أو زائر ف 

وتخطي إجراءات   COVID-19الحصول عىل اللقاح عىل تطبيق إكسيليسير باس كدليل عىل الحصول عىل لقاح مرض 
ي تشمل فحص درجة الحرارة. 

ي الت 
ي محفظة   وسيتم توسيع نطاق هذه المبادرة فحص المبان 

ي   ESRTف 
ي التجارية ف 

للمبان 
ي ذلك مبت  إمباير ستيت وستستفيد منها حواىلي 

كة.  600والية نيويورك بما ف  كة بالكامل  شر   10.1تغطي محفظة الشر
ي ذلك 

ي مانهاتن   11مليون قدم مرب  ع قابلة للتأجير بما ف 
ي والية نيويورك تسعة منها تقع عىل وجه التحديد ف 

عقاًرا مكتبًيا ف 
، نيويورك. وا ي مقاطعة ويستشسي 

  ثنان ف 

  

ي إمباير ستيت   قال الحاكم كومو
وستساعد هذه الفعاليات الخاصة   -"يعد مبت  إمباير ستيت أحد الرموز األكير شهرة ف 

ي فاتتهم وتوفر سبًبا آخر للتطعيم. 
لعقود مضت، ظل مبت    سكان نيويورك عىل العودة إىل األنشطة والمعالم السياحية الت 

ي نيويورك ونحن نعمل عىل إعادة سكان نيويورك إىل مكاتبهم من خالل استخدام بطاقة  إم
باير ستيت يمثل روح المبادرة ف 

ن المزيد من األشخاص من العودة إىل العمل بأمان حت  نتمكن من بناء عودة  
ّ
ي مكاتبهم مما يمك

ي مبان 
عبور إكسيليسير باس ف 

".   أفضل من أي وقت مض 

  
ي إي مالكير   قال رئيس مجلس

كة إمباير ستيت العقارية أنتون  "ستعود نيويورك   اإلدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشر
فنا العمل مع الوالية لدعم   أقوى من أي وقت مض  ونشكر الحاكم كومو عىل قيادته.  COVID-19بعد انتهاء جائحة  يشر

ي مرصد م
ي جميع ممتلكات مكتب  بطاقة عبور إكسيليسير باس من خالل الفعاليات الخاصة ف 

بت  إمباير ستيت وكذلك ف 
إن نيويورك مفعمة بالحياة، ومبت  إمباير ستيت موجود هنا   والمرح.  -والية نيويورك كأداة مهمة إلعادة الناس إىل العمل 



 

 

ة لطال حيب بمستأجري مكاتبنا والزوار الحاصلير  عىل اللقاح من جميع أنحاء العالم لعيش تجارب شخصية مثير ما  للي 
   بدًءا من اآلن ولسنوات قادمة." -عرفوها عنها دائًما  

  
سيستضيف المرصد الشهير لمبت  إمباير ستيت فعالية "إكسليسير باس صن رايز" للزبائن الذين حصلوا عىل اللقاح بتاري    خ  

 عىل الحصول عىل لقاح مرض   13
ً
 باستخدام بطاقة إكسيليسير باس.   COVID-19يونيو وهي مفتوحة لمن يقدمون دليال

ة ما بير   ي الفي 
ر ستيت لحامىلي بطاقة إكسيليسير باس ورواده الذين حصلوا عىل اللقاح  يونيو سيوفر مبت  إمباي  26و  10ف 

" لتجربة المرصد المشهور عالمًيا بدون لبس كمامة يوم الخميس من   إمكانية الوصول الحرصي إىل "احتفال إكسيليسير
صباًحا.   1الساعة مساًء وحت   11صباًحا، وكذلك لياىلي الجمعة والسبت من الساعة  12مساًء حت  الساعة  10الساعة 

اء تذاكر مجموعة مرصد الطابق   ، ستتاح لحامىلي بطاقة إكسيليسير باس الفرصة لشر ي ويج  ة العرض الي    102/ 86طوال في 
كما وسيستضيف مبت  إمباير ستيت موقع   مما يمنح سكان نيويورك سبًبا خاًصا آخر للحصول عىل اللقاح.  -بسعر مخفض 

  ل الشهر القادم. تلقيح مؤقت مع والية نيويورك خال

  
ي    2لقد أصدرت أكير من 

ي البالد ف 
مليون بطاقة عبور إكسيليسير باس منذ قامت والية نيويورك بإطالق أول منصة اختيارية ف 

ي أكير من 
ي  إكسيليسير باس إن بطاقة لغات.   10شهر مارس؛ متوفرة اآلن ف 

ي المحال والجامعات والمالعب  ، والت 
تستخدم ف 

كات والمطاعم  ي المكاتب مثل مبت  إمباير ستيت   - والشر
ة ومبان  طريقة مجانية وشيعة   -واآلن الوجهات السياحية الممير 

ي إعادة سكان نيويورك إىل األ  19-وآمنة لتقديم دليل رقمي عىل تطعيم كوفيد
ي تساعد ف 

شياء  أو نتائج االختبارات السلبية الت 
ي يحبونها ويفتقدونها 

 تقديم أشكال بديلة من إثباتات تطعيم كوفيد بأمان.  - الت 
ً
ونتائج   19-وكالمعتاد، يمكن لألفراد أيضا

كات والمحال.  ي الشر
ة ف    االختبارات السلبية مباشر

  
ة خاصة تعرض حملة  ٪ من خالل إضاء70سيحتفل مبت  إمباير ستيت بالتقدم الذي أحرزته والية نيويورك عندما نصل إىل 

ة ألفق مدينة نيويورك، حازت أضواء مبت  إمباير ستيت  الوالية "إعداة تصور وإعادة بناء وتجديد." وكأحد السمات الممير 
فات أو من عدد   عىل خيال العالم لعقود.  ويمكن لسكان نيويورك مشاهدة عرض األضواء من الشارع أو نوافذ الشقق أو الشر
ي ذلك: من نقاط المراقبة الخا

  رجية بما ف 

  
  بير  الجادة السابعة والثامنة( 33ماديسون سكوير بارك، براينت بارك، بن ستيشن )شارع  مانهاتن:  •

•  : / بروكلير  بريدج   بروكلير  ي جونسون ستيت بارك )ويليامزبرغ(، جش بروكلير  بروكلير  هايتس بروميناد، مارشا ن 
   بارك، ويليامزبرج ووترفرونت، وشارع واشنطن )دومبو(

•  : ي بالزا الحكومية )الواجهة المائية لمدينة لونغ آيالند( كويي     حديقة جاني 

ة •   سيتمكن المشاهدون خارج منطقة مدينة نيويورك من مشاهدة العرض عىل الهواء مباشر

•   
طريقة شيعة ومجانية وآمنة   -، المنصة االختيارية األوىل عىل مستوى البالد إكسيليسير باستعد  نبذة عن إكسيليسير باس

ي تساعد سكان نيويورك عىل إعادة  أو نتائج االختبارات السلبية  19- لتقديم دليل رقمي عىل الحصول عىل تطعيم كوفيد
الت 

 . ا من أي وقٍت مض 
ً
ي استخدام إكسيليسير باس،   البناء بشكل أفضل وأكير أمان

اك ف  يمكن للمستخدمير  المهتمير  باالشي 
ة  لغات معرفة   10الذي يحتوي حالًيا عىل ترصي    ح التطعيم وخيارين مختلفير  لبطاقات اجتياز االختبار والمتوفر اآلن بعشر

اك ومعرفة المزيد  . هنا د المزي كات والمؤسسات المهتمة االشي  يل أصول التسويق الرقمي  هنا يمكن للشر ي   هنا وتي  
للمساعدة ف 

يمكن لسكان نيويورك دائًما تقديم أشكال   إثبات للمستفيدين والعمالء أن محالهم التجارية تقبل بطاقة إكسيليسير باس. 
كات   19-بديلة من إثباتات الحصول عىل لقاح كوفيد ي الشر

ة ف  ونتائج االختبارات السلبية مثل النماذج الورقية مباشر
  والمحال. 

  
  حول مؤسسة إمباير ستيت العقارية

  
ي بورصة نيويورك: 

تدير وتشغل وتستحوذ وتعيد تعيير  مكاتب  ( تمتلك و ESRT مؤسسة إمباير ستيت العقارية )رمزها ف 
ي  
ي ذلك مبت  إمباير ستيت "المبت  األكير شهرة ف 

ى بما ف  ي مانهاتن ومنطقة العاصمة نيويورك الكي 
وممتلكات للبيع بالتجزئة ف 

كة ومحفظة البيع بالتجزئة   العالم".  ،  2021مارس  31مليون قدم مرب  ع قابلة للتأجير اعتباًرا من  10.1يغطي مكتب الشر
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ي تتكون من 
ي مقاطعة   14مليون قدم مرب  ع قابلة للتأجير عي    9.4والت 

ي مانهاتن وثالثة ف 
ي ذلك تسعة ف 

عقاًرا مكتبًيا بما ف 
ي نيويورك؛ باإلضافة إىل ما يقرب من 

ي مقاطعة ويستشسي  ف 
ي كونيتيكت واثنان ف 

فيلد ف  قدم مرب  ع قابلة   700,000فير
ي محفظة البيع بالتجزئة. 

  للتأجير ف 

  
ي البيئة المبنية ومساحة االستدامة، ومع وجود 

 
ي كفاءة الطاقة ف

 
كة رائدة ف بالمائة من   76إن مؤسسة إمباير ستيت العقارية هي شر

ي ستار  المحفظة المؤهلة  ي المائة بواسطة كهرباء الرياح المتجددة.  100فهي معتمدة وتعمل بالكامل بنسبة  إنرج 
وكأول   ف 

ي األمريكتير  تحقق التقييم القائم عىل األدلة والذي تم التحقق منه من قبل طرف ثالث 
تقييم  محفظة عقارية تجارية ف 

ا عىل أعىل تصن  ESRTللصحة والسالمة، فقد حصلت  الصحة الجيدة واألمان
ً
GRESB نجوم ممكن من  5يف أيض

ي العقارات
ي الصحية عالية األداء.  Fitwel وأطلق عليها وتقدير غرين ستار ألداء االستدامة ف 

لمعرفة المزيد حول   بطل المبان 
   . لنكد إن و تويي   ،انستغرام ، فيسبوك عىل ESRTوتابع  esrtreit.com إمباير ستيت العقارية، قم بزيارة 

  
  نبذة عن مبن  إمباير ستيت 

  
ي العالم،" تمتلكه مبت  إمباير ستيت

 ف 
ً
  1,454، يرتفع   (ESRT:NYSE، )مؤسسة إمباير ستيت العقارية ، "المبت  األكير شهرة

 . ي
مليون   165يخلق إعادة تخيل تجربة مرصد مبت  إمباير ستيت بتكلفة  قدًما فوق وسط مانهاتن من القاعدة إىل الهوان 

الذي   102دوالر تجربة جديدة تماًما مع مدخل مخصص للضيوف ومتحف تفاعىلي يضم تسعة معارض ومرصد الطابق 
المشهور عالمًيا وهو المرصد   86توجه الرحلة إىل مرصد الطابق   سقف. أعيد تصميمه بنوافذ ممتدة من األرض حت  ال

ي الهواء الطلق بزاوية  
ي مدينة نيويورك   360الوحيد ف 

درجة مع إطالالت عىل نيويورك وما وراءها الزائرين لتجربتهم الكاملة ف 
ي الثقافة الشعبية. 

 إىل مكانه الحاىلي ف 
ء من التاري    خ الشهير للمبت  ي

www.esbnyc.com. رف أكير عىل  اع ويغطي كل شر

ي  الذكرى السنوية التسعون ل 2021ويمثل العام 
وقد قام المعهد األمريكي   . 1931مايو  1لمبت  الذي تم افتتاحه رسمًيا ف 

ي العالم  
 إىل أنه وجهة السفر األكير شهرة ف 

ً
ي أمريكا" إضافة

للمهندسير  المعماريير  بتسمية المبت  بأنه "المبت  المفضل ف 
ي مدينة نيويورك حسب لونىلي بالنيت ويستقبل أ   1حسب أوبر ووجهة الجذب األوىل 

ماليير  زائر سنوًيا من   4كير من  ف 
  جميع أنحاء العالم. 

  
وتضم طوابقه العديدة بشكل أساشي مجموعة    ، تم تشغيل المبت  بالكامل بواسطة طاقة الرياح المتجددة2011منذ عام 

لتجزئة مثل  متنوعة من مستأجري المكاتب مثل لنكد إن و شاتر ستوك وغلوبال براندز غروب باإلضافة إىل خيارات البيع با 
ي وستاربكس.  اء تذاكر تجربة المرصد، تفضل بزيارة ستيت غريل آند بار وتاكومت    esbnyc.com  لمزيد من المعلومات ولشر
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