
 
 
 

 الحاكمة كاثي هوكول  9/9/2021 للنشر فوًرا:
 
 

أعلنت الحاكمة هوشول عن معرض والية نيويورك العظيم لتوفير تجربة محّسنة وتنسيقًا أكبر بين معارض المقاطعات في 
 2022عام 

  
 يوًما في العام المقبل لدعم المشاركة المتزايدة لرواد المعرض والبائعين والعارضين  13استئناف إقامة المعرض لمدة 

  
الحاكمة توجه باستعراض فرص تحسين برامج الشباب والزراعة؛ والتسويق والترويج لمعارض المقاطعات؛ وسياسة 

 التدخين في معرض الوالية
  

يوًما، من  13وأنه سيستمر لمدة  2022أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن معرض والية نيويورك الكبير سيعود في عام 
يوًما  13ودة إلى المعرض الممتد على مدار ستسمح الع سبتمبر. 5م العمال الموافق اإلثنين أغسطس إلى يو 24األربعاء 

بمشاركة أكبر لرواد المعارض والبائعين ليس فقط في معرض والية نيويورك، ولكن أيًضا في عدد من معارض المقاطعات 
  بالوالية التي كانت تقام بالتزامن. 

  
ييم فرص الدعم والنمو والتنشيط لجميع المعارض في نيويورك مع انتقال الوالية إلى موسم  وجهت الحاكمة أيًضا بمراجعة لتق

المعرض التالي. سيعمل ريتشارد أ. بول مفوض وزارة الزراعة واألسواق مع معارض المقاطعات لتقييم طرق زيادة التسويق 
الشبابية والزراعية في جميع المعارض على  والترويج لمعارض المقاطعات، باإلضافة إلى فرص تحسين مبادرات البرمجة 

مستوى الوالية، بما في ذلك معرض الوالية. ستفحص المراجعة أيًضا سياسة التدخين في معرض الوالية مع األخذ في  
 االعتبار ملحوظات وتجربة رواد المعرض. 

  

الذي نطلق عليه جميعًا وطننا، وهذا  : "معرض والية نيويورك العظيم هو احتفال بهذا المكان المثيرقالت الحاكمة هوشول
يوًما  13تضمن العودة إلى المعرض الممتد طوال  منطبق على المعرض العام الحالي، حيث يقدم فعالية آمنة وممتعة للجميع.

في العام المقبل أن يتمكن رواد المعرض مرة أخرى من تجربة جميع العروض والمعارض والبائعين ومناطق الجذب المفضلة  
هم حول معرض والية نيويورك مع دعم تنسيق أكبر مع معارض المقاطعات والشباب. سيوفر هذا فائدة اقتصادية متزايدة لدي

لمزيد من المجتمعات ويشجع سكان نيويورك على تجربة أفضل ما في الزراعة والترفيه في جميع أنحاء الوالية. نحن على  
 ما هو أفضل للجميع ليستمتعوا بها". استعداد لمساعدة ودعم جميع المعارض، والقيام ب

  
عاًما بشكل مطرد على مدار القرن الماضي، ويمتد إلى أغسطس من يومه األخير   180امتد معرض الدولة البالغ من العمر 

يوًما حجر الزاوية في عملية تنشيط المعرض مؤخًرا، مما أدى إلى   13التقليدي في عيد العمال. كان المعرض الذي استمر 
  ة النمو ورضا الزائرين.زياد

  
يوضح جيًدا أفضل ما تقدمه والية نيويورك،  "معرض الوالية لهذا العام قال مفوض الزراعة بالوالية ريتشارد أ. بول،
مع بدء التخطيط للعام المقبل، فإننا متحمسون إلتاحة الفرصة لتحسين برامجنا،  ويحمل شعوًرا خاًصا بعد هذا الوقت الطويل.

ال سيما عندما ننظر إلى األنشطة الزراعية والشبابية، والعمل مع معارض المقاطعات الخاصة بنا للتنسيق في بعض هذه 
 ". 2022المبادرات. إنني أتطلع بالفعل إلى عودة معرض والية نيويورك الكبير 

  



، والتي نجحت في إعادة المتعة العائلية والتقاليد 2021، "أنا فخور بإنجازاتنا في معرض قال مدير المعرض تروي وافنر
يوًما، سيكون لدينا قدرة إضافية لتعزيز  13. مع هذه العودة إلى معرض مدته 2020والروابط التي فقدناها جميعًا خالل عام  
لدينا، الذين يمثلون العمود الفقري لمعرضنا. هذا قرار سيسمح لنا بتركيز مواردنا  البرمجة لرواد المعرض ودعم البائعين

 ". 2022وإنشاء أفضل معرض ممكن لعام 
  

، "بصفته الواجهة وجوهرة التاج للزراعة في نيويورك والتراث الثقافي للوالية، يحتاج قال السيناتور جون دبليو مانيون
من الزمان، خطط الباحثون عن عمل في وسط نيويورك لفصل الصيف حول أسبوعين المعرض إلى الوقوف بمفرده. لعقود 

من العمل في المعرض. من الواضح أن العودة إلى الجدول الزمني التقليدي للمعرض يصب في مصلحة جميع أصحاب 
رار قبل مطلع العام  المصلحة. أثني على الحاكمة هوشول اللتزامها بعقد معرض مدته أقصر وجودته أفضل والتخاذ هذا الق

 المقبل بفترة مناسبة". 
  

، "ألكثر من قرن، كان معرض الوالية بمثابة احتفال بالزراعة في نيويورك، ونريد أن يستمر  قالت السيناتور ميشيل هينشي
  وعارضي H-4يوًما هو حل سليم لضمان مشاركة طالبنا في  13هذا التقليد بقوة. إن تقديم موعد معرض الوالية بمدة 

الماشية وبائعي األعمال الصغيرة دون التعارض مع الجداول الزمنية لمعارضهم في موطنهم والتي تعد دوافع اقتصادية مهمة 
للمجتمعات الريفية. يجب أن يكون كل يوم تقضيه في المعرض تجربة جيدة للزوار الذين يأتون لمشاهدة الصناعة الزراعية  

نا ممتن للحاكمة هوشول لتكييف المعرض لضمان أفضل تجربة ممكنة وأتطلع إلى  الغنية في نيويورك معروضة بالكامل. أ
 ". 2022زيارته في عام 

  
، "إن معرض والية نيويورك الكبير هو تقليديًا نهاية الصيف في سيراكيوز. بينما نعتز  قال عضو المجلس ويليام ماجناريلي

  18ذب المرتبطة بالمعرض السنوي، أدى المعرض الذي استمر ونستمتع بالترفيه والطعام ومجموعة متنوعة من أماكن الج
يوًما إلى ضغوط على البائعين والمزارعين، وتداخلوا مع معارض المقاطعات األخرى، وفي النهاية، لم يكن هناك حاجة  

 يوًما". 13ببساطة. نتطلع إلى زيادة الحضور مع العودة إلى المعرض الذي يستمر 
  

، "إن معرض والية نيويرورك العظيم هو عرض رائع لواليتنا، وخاصة لألغذية  لوباردو قالت عضوة المجلس دونا
يوًما. سيضمن ذلك تجربة عالية   13والزراعة في نيويورك. يسعدني أن أسمع أن المعرض سيعود إلى شكله الذي يستغرق 

اع بالمعرض العام المقبل حيث نواصل . إنني أتطلع إلى االستمتH-4الجودة لجميع المشاركين بما في ذلك العارضين مثل 
 ". 1841تقليًدا غنيًا بدأ في عام 

  
، "معرض والية نيويورك الكبير هو جزء مهم من الحياة قال جيه ريان ماكماهون، المدير التنفيذي في مقاطعة أونونداجا

هرجانات التي توفر الفرص في  االقتصادية والثقافية لمقاطعتنا. في الوقت نفسه، فهي جزء من نظام أوسع للمعارض والم
 يوًما ألنه سيوفر أكبر فائدة للجميع ويسمح للمعرض بالتركيز على الجودة".  13جميع أنحاء الوالية. أؤيد إعادة المعرض إلى 

  
، "إنني أثني على مدير المعرض وافنر وفريقه على ثباتهم في إقامة معرض الوالية هذا العام.  قال عمدة سيراكيوز بن والش

قال عمدة سيراكيوز بن والش: "لقد أداروا أطول معرض على اإلطالق أثناء تنفيذ تدابير السالمة للحماية من مرض  و
(COVID-19)  بمجرد االنتهاء من التنظيف واالنهيار من حدث هذا العام، أعرف أن تروي وفريقه سيخططون للعام .

يوًما. هذا هو الشكل الذي يعمل على   13عودة إلى برنامج مدته المقبل. أعتقد أن الحاكمة هوشول تقوم باالتصال الصحيح بال
 خلق الكثير من الفرص لألشخاص للحضور واالستمتاع بأفضل تجربة".

  
، قال جيسون لورانس من مجلس إدارة معرض مقاطعة تشينانجو ورئيس جمعية والية نيويورك للمعارض الزراعية

اكمة هوشول على هذا القرار. إنه يقلل من التعارض بين المعارض ويضمن "جمعية الدولة للمعارض الزراعية تشيد بالح
إمكانية وصول المعارض إلى أكبر مجموعة متنوعة من البائعين. كما سيسمح للعارضين الزراعيين، وخاصة العارضين  

 الشباب، بأن يكونوا جزًءا من معرض مقاطعتهم ومعرض الوالية".
  

 
 



، "تعد معارض الوالية والمقاطعات جزًءا مهًما من التجربة الريفية في والية  عة نيويوركقال ديفيد فيشر، رئيس مكتب مزر
قال كاميرون موراي من نيويورك، وال سيما تزويد شبابنا بفرص النمو والتعلم من خالل البرامج التعليمية وتربية الماشية. 

طرق لتعزيز التعلم الذي يحدث داخل المزرعة   ، "نثني على الحاكمة هوشول لبحثها عنجاتورز آند تاترز في تشيستر
 وخارجها، وربط رواد المعرض بالزراعة بشكل أفضل. 

  
يوًما. وهذا يمنح موظفيي وأنا وشركتي فرصة للمشاركة في اثنين   13وأنا سعيد بالتغيير الذي يعود إلى إقامة المعرض طوال 

 نا أو اختيار معرض نيويورك على آخر".من أكبر المعارض في البالد دون الحاجة إلى تقسيم عمليات
  

"يكون معرض والية  قال جراتسي زاتسارا من شركات بارادايس، ومشغلي فيال بيتزا فريت وغيرها من منصات المعارض، 
يسرني معرفة أن أرى اإلدارة الجديدة تفضل الجودة عن الكمية. سيكون يوًما.  13نيويورك العظيم في ذروته عندما يستمر 

 أفضل للجميع وسيظل المعرض أكبر وأفضل مهرجان صيفي في الوالية".
  

يوًما ما  13يمكننا أن نصنع في  ، "هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. بهنري Hen Houseقال كيفن هنري من 
 يوًما. سيتيح لنا ذلك إدارة أعمالنا بشكل أفضل والقيام بأفضل عمل ممكن لرواد المعرض". 18نصنعه في 

  
  

 ### 
  
  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر

 press.office@exec.ny.gov|  518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |  
 

 إلغاء االشتراك 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=115d5dd4-4ec66493-115fa4e1-000babd9fa3f-6b3f867602ae206a&q=1&e=447d1662-c040-403c-804d-73b6c9efaea7&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

