للنش ً
ر
فورا2021/6/15 :

الحاكم أندرو م .كومو

ن
ن
والذهب وستطلق األلعاب النارية يف جميع أنحاء الوالية
باللوني األزرق
أعلن الحاكم كومو أن عالمات الوالية ستظهر
ي
ً
احتفاال بالوصول إىل  ٪70من التطعيمات أحادية الجرعة

ن
والذهب
باللوني األزرق
 13من معالم الوالية المضاءة
ي
ً
ً ن
ن
مساء يف جميع أنحاء الوالية احتفاال بالوصول إىل حدث كوفيد19-
ستبدأ عروض األلعاب النارية يف الساعة 9:15
ا
والذهب يف  15يونيو احتفاال
ستضء باللون األزرق
أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أن المعالم يف جميع أنحاء الوالية
ي
ي
بالوصول إىل  70بالمائة من البالغي يف نيويورك الذين يتلقون جرعتهم األوىل من لقاح كوفيد .19-باإلضافة إىل هذه
ا
عشة مواقع ف جميع أنحاء الوالية ا
اإلنارات ،ستقام عروض األلعاب النارية ف ر
مساء.
بدءا من الساعة 9:15
ي
ي
قال الحاكم كومو":منذ  472ا
يوما ،كان من المستحيل فهم أن  70بالمائة من البالغي يف نيويورك قد تلقوا أول تطعيم ضد
فيوس كورونا بحلول هذه المرحلة .إن ما شعرت بأن ما سيتم انجازه يف سنوات تم إنجازه يف أقل من عام .بينما نحتفل
ا
الطبيع المعاد تخيله ،نفكر أيضا يف العمل الشاق الذي يقوم به العمال األساسيون يف والية
برفع القيود واستئناف وضعنا
ي
.
الماض أثبتوا مدى قوتهم .تهانينا،
العام
لكن
،
قاسي
نيويورك
سكان
كان
لطالما
فقدناهم
نيويورك ونتذكر أولئك الذين
ي
سكان نيويورك ،عىل كل ما أنجزته عملكم الجاد".
ا
والذهب الليلة 15 ،يونيو ،احتفاال بالوصول إىل هذا اإلنجاز المتمثل يف الحد من
سيتم إضاءة المعالم التالية باللوني األزرق
ي
انتشار فيوس كورونا:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مبب إمباير ستيت
العالم 1
مركز التجارة
ي
جش الحاكم ماريو م كومو
جش كوسيوسكو
مبب إتش كارل ماكول بجامعة والية نيويورك
مبب التعليم بالوالية
الحكوم بالوالية
سميث
مكتب ألفريد إي
ي
أرض المعارض يف نيويورك  -البوابة الرئيسية ومركز اكسبو
نياجرا فولز
جش ميد هدسون "فرانكلي د .روزفلت"
محطة جراند ر
سنيال  -جش ساحة بيشينج
الدوىل
ألبان
بوابة مطار ي
ي
لونج آيالند للسكك الحديدية التابع لهيئة النقل الحضي  -بوابة الطرف ر
الش ر يف لمحطة بنسلفانيا

ا
ا
مساء 15 ،يونيو:
ابتداء من الساعة 9:15
ستقام األلعاب النارية يف المواقع التالية يف جميع أنحاء الوالية،
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