
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   14/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

  ٪ 100بسعة   2021الحاكم كومو يعلن عن إعادة افتتاح معرض والية نيويورك لعام 

  
ام اإلرشادات الصحية ز ي أرض المعارض الحكومية والث 

ز
ي األكثر رواًجا ف

  إعادة فتح المبانز
  

ي  18معرض الوالية يستمر 
ي نيويورك وفنانز

ز
وبات وألعاب الركوب واأللعاب ف يوًما ويضم أفضل المأكوالت والمشر

فيه المباشر والتعليم والتوعية الزراعية ز والث    االستعراض الوطنيي 
  

ي أرض معارض والية 2021أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم زيادة سعة معرض والية نيويورك 
، وهو احتفال بنهاية الصيف ف 

اكيوز، إىل   6أغسطس إىل  20نيويورك من   ي سبر
ي الرائجة مع بائعير    100سبتمبر ف 

بالمائة وإعادة فتح العديد من المبان 
ي ضوء التقدم الكببر الذ

، وذلك ف  ي   . 19-ي أحرزه سكان نيويورك ضد كوفيدإضافيير 
ة ف  ا لإلرشادات الصحية المتغبر

ً
وفق

 .  داخل كل مبن 
ً
ين بالتباعد اجتماعيا   الوالية، ستخضع المساحات الداخلية لحدود السعة للسماح للحاض 

 
ي نيويورك لنهاية الصيف، وبفضل جهودنا المستم قال الحاكم كومو: 

رة التباع إرشادات  "معرض الوالية المهرجان الممبر  ف 
هذا دليل عىل التقدم الملحوظ   أكبر وأفضل.  2021السالمة وتطعيم المزيد من األشخاص، سيكون معرض والية نيويورك 

الذي أحرزناه ضد الكوفيد، مما جعل من الممكن آلالف الزوار اآلخرين من جميع أنحاء البالد وجميع أنحاء العالم االستمتاع  
ي المعرض وتجربة أفضل ما تقدمه نيويورك.  بمناطق الجذب الفريدة
، وأشجع   ف 

ً
ئ سكان نيويورك عىل جعلهم ذلك ممكنا أهن 

ي نيويورك بينما نواصل إعادة فتح اقتصادنا وإعادة  
الجميع عىل القيام بالرحلة إىل وسط نيويورك هذا الصيف ودعم موردينا ف 

ي جميع أنحاء الوالية". 
ة المحبوبة ف    األحداث الكببر

  
ي 
ي  إعالن يوًما منذ 49ف 

بالمائة، تحسنت حالة الصحة العامة بشكل  50أبريل بسعة  26الحاكم عن عودة معرض الوالية ف 
سمح هذا التقدم ألرض   الجديدة.  19-كببر مع تطعيم المزيد من سكان نيويورك والعدد األقل بكثبر من حاالت كوفيد

ي الداخلية، والسماح لمزيد من البائعير  بالعودة، وزيادة عدد 
  المعارض الحكومية باالستعداد إلعادة فتح العديد من المبان 
ام اإلرشادات الصحية للوالية.  ي الب  

ين مع االستمرار ف    الحاض 

  
بموجب نموذج معرض الوالية الموسع الذي أعلن عنه اليوم، سيتمكن المزيد من سكان نيويورك من االستمتاع بأفضل  

ي الوالية، وركوب مالهي الشارع، والتعليم الزراعي والتوعية
فيه المباشر ف  ة والب  الزراعية، باإلضافة إىل   الموسيق  المباشر

ا فريت، وأكواب حليب نيويورك   ي تشمل بيب  
ي المعرض والن 

ي ذلك تجارب الطهي األكبر شهرة ف 
اب، بما ف  الطعام والشر

ة  وبات.  25الصغبر ا، وشطائر النقانق، والمشر
ً
يوًما، وهي أطول مدة لهذا الحدث السنوي،   18سيستمر المعرض لمدة  سنت

ي حير  أن سعر الدخول 
  أقل مما كان عليه منذ سنوات. ف 

  
ي  
ي مشح شيق 

ة ف  ي معرض الوالية، مع إقامة حفالت موسيقية كببر
حن  اآلن، تم اإلعالن عن الحفالت الموسيقية التالية ف 

ي كورت: 
ي باحة شيق 

ي تجري ف 
يانس من أجل تحقيق التباعد المناسب، والحفالت األصغر الن  ي مشح نيويورك إكسببر

  بارك ف 

  أغسطس، سيتم إعالن التوقيت 20لجمعة لوكاش، ا •

  مساءً  8أغسطس، الساعة  20ناس، الجمعة  •

، السبت  98 •   مساءً  2أغسطس الساعة  21ديرجبر 

  أغسطس، سيتم إعالن التوقيت 21رات، السبت  •

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-2021-reimagined-new-york-state-fair


 

 

  مساًء.  8أغسطس، الساعة  22األخوة أوزبورن، األحد   •

  أغسطس، سيتم إعالن التوقيت 23األسقف بريجز، االثنير   •

  مساءً  8أغسطس الساعة  23فورنر، اإلثنير   •

، الثالثاء   • يت ليجاسي   أغسطس، سيتم إعالن التوقيت 24داير سب 

  مساءً  8أغسطس الساعة  24ترين، الثالثاء  •

  مساًء.  8أغسطس الساعة  25ريو سبيدواجون، األربعاء  •

  أغسطس، سيتم إعالن التوقيت  26ثري دوج نايت، الخميس  •

  مساءً  8أغسطس الساعة  26بيل بيف ديفو، الخميس   •

.  2أغسطس، الساعة  27سيسب  سليدج، الجمعة  •
ً
  ظهرا

يدج، الجمعة  •   مساًء.  8أغسطس، الساعة  27ميليسا إثبر

  أغسطس، سيتم إعالن التوقيت.  28فيكسن أند جريت وايت، السبت،  •

  مساءً  2أغسطس الساعة  29نوح سايروس، األحد   •

ي جوكس، األحد،  • ي وأسبر
  أغسطس، سيتم إعالن التوقيت 29ساوثسايد جون 

  مساءً  8أغسطس الساعة  29دروبكيك مورفس، األحد   •

  مساءً  2أغسطس الساعة  30بات نون، اإلثنير   •

  مساءً  7لساعة أغسطس ا 30جراندسن، اإلثنير    •

  ظهًرا.  2أغسطس الساعة  31أوك ريدج بويز، الثالثاء   •

  مساءً  8أغسطس الساعة  31هالستورم، الثالثاء   •

  مساءً  2سبتمبر الساعة  1شينا إيستون، األربعاء  •

، سيتم إعالن التوقيت 1بلو أويسب  كالت، األربعاء،  •   سبتمبر

، سيتم إعالن التوقيت  2ستارشيب مع ميكي توماس، الخميس  •   سبتمبر

  مساءً  2سبتمبر الساعة  3العم كراكر، الجمعة  •

  
ي المعرض بتعريف الصغار والشباب عىل صناعة الزراعة 

كما هو الحال دائًما، يقوم أشخاص يرتدون أزياء حيوانات المزرعة ف 
ي نيويورك. 

ي معرض الوالية ري إماجند   الواسعة ف 
  الفئات التالية:  2021ستشمل مسابقات الزراعة ف 

  الالما •

  الماعز •

  ماشية األلبان •

  األبقار •

  خيول )محدودة( •

  معرض الفنون التشكيلية •

  
ا.  12دوالرات للفرد، مع دخول األطفال دون سن  3تبلغ قيمة التذاكر 

ً
سُيطلب من الحضور اتباع اإلرشادات  عاًما مجان

سُيعلن عن مزيد من التفاصيل حول مبيعات تذاكر   السارية وقت الحدث من وزارة الصحة.  19-الصحية الخاصة بكوفيد
ا لإلرشادات الصحية للوالية. 

ً
 والقواعد الخاصة بالضيوف بالمعرض بحلول منتصف شهر يوليو وستكون عرضة للتغيبر وفق

  معرض والية نيويورك.  موقع يرجر زيارة

  
ي الوالية، لكنهم   ة ريتشارد أ بول: قال مفوض الزراع

ي نيويورك بشدة، كأي صناعة ف 
ر المزارعون والمنتجون ف  "لقد تض 

 . المعرض احتفال واليتنا   تمكنوا، بمساعدة برامج مثل نوريش نيويورك، من استمرار تدفق الطعام وإيصاله إىل المحتاجير 
  بالزراعة وأنا أعلم أن احتفال هذا العام لن يكون مثل أي احتفال آخر". 

  

https://nysfair.ny.gov/


 

 

 : حيب بالمزيد من سكان   قال مدير معرض الوالية تروي وافثز "إننا متحمسون ألن نكون قادرين عىل إعادة فتح مبانينا والب 
ي معرض واليتهم. 

ي من هذه  سيكون معرض هذا العام بمثابة  نيويورك ف 
شهادة عىل العمل الجاد الذي بذلناه جميًعا للتعاف 

ي تاريخنا الطويل". 
ة أفضل معرض ف  ي القرن، وسيكون من جوانب كثبر

ي ال تحدث إال مرة ف 
  األزمة الن 

  
ي شمال   قالت السناتور راشيل ماي: 

ين هنا ف  ي مهم ومحرك اقتصادي مذهل للكثبر
"معرض والية نيويورك تقليد ثقاف 

.  ة. الوالي ي
ي العام الماض 

ا ألننا وصلنا إىل عتبة   شعرت مجتمعاتنا باآلثار المتتالية إلغالق المعرض تماًما ف 
ً
أنا سعيد جد

ي تسمح لنا بزيادة حضور المعرض بأمان. 
  أتطلع إىل رؤية الجميع هناك هذا العام".  التطعيم الن 

  
 : يورك وبقية الوالية لزيادة التطعيمات وتقليل حاالت "لقد تضافرت جهود وسط نيو  قال عضو المجلس ويليام ماجناريلي

نتيجة لذلك، أجد أنه من المناسب أن يتمكن السكان من االستمتاع بمعرض الوالية الذي يسمح بسعة  اإلصابة بالكوفيد. 
 . ا اقتصادًيا لمنطقتنا".  أكبر

ً
ا سنوًيا مهًما ومكون

ً
  يعد معرض والية نيويورك الكببر حدث

  
ب: قال عضو الجمع ي تعب   به األجيال.  ية، أل ستث 

إنه وقت خاص مع العائلة واألصدقاء   "معرض الدولة تقليد صيق 
ي أكبر من مجرد العودة إىل طبيعتها.  لالحتفال بأفراح المجتمع والوقت الذي يقضونه مًعا. 

ي الشفاء  إعالن اليوم يعن 
هذا يعن 

ا نتطلع إليه".  لهذا المجتمع. 
ً
ي شيئ

  إنه يعن 

  
###  
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