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 الحاكم أندرو م كومو   24/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ن الذين فقدوا حياتهم   ي الوالية تكريًما للعمال األساسيي 
ن
الحاكم كومو يوجه بتنكيس األعالم وإضاءة المعالم البارزة ف

  19-بسبب مرض كوفيد

  
ي يوم الذكرى

ن
ضاء المعالم البارزة ف

ُّ
س األعالم وست

َّ
نك

ُ
  ست

  

، ال تذهب إىل هناك،   الحاكم كومو:  ي جسدك، هذا أمر خطي 
ن

ا، عندما تقول كل غريزة ف
نً "يتطلب األمر شخًصا ممي 

ي أستطيع مساعدة شخص ما. 
ي أعتقد أننن

ا ليقول، ال، أنا ذاهب ألنن
نً والعمال   اهرب، يتطلب األمر شخًصا ممي 

ي النار، ال 
ن

ون ف ي مصاب بالعدوى؟األساسيون فعلوا ذلك يوًما بعد يوم بعد يوم، كل يوم، يسي 
ر هللا، أننن

َّ
 يعرفون، ال قد

 . ر هللا، هل أنا مصاب بالعدوى ثم أعود بها إىل البيت لطفلي
َّ
الممرضات واألطباء وموظفو المستشفن والمعلمون   ال قد

ي توصيل الطعام. 
ن

و األنفاق.  والعاملون ف أقف هناك كل   كل هؤالء األشخاص الشجعان، وسائقو الحافالت، وسائقو مير
ل.  يوم ن ي المين

ن
ل، حافظ عل السالمة، ابق ف ن ي المين

ن
ي الداخل. لكن   وأقول، ابق ف

ن
ل، ابق ف ن ي المين

ن
ال تخرج، أبِق مع أطفالك ف

.  ليس أنت.  ل.  أنت عامل أساسي ن ي المين
ن

ا حنر يتمكن أي شخص آخر من البقاء ف
ً
 يجب أن تذهب إىل العمل غد

  وفعلوا."
  

ي النار كل يوم، ونحن مدينون لهم بالشكر الجزيل والعميق.  كومو: 
ن

ون ف ي   "كانوا يسي 
ن

انتقلنا من أعل معدل إصابات ف
ات اآلالف من األرواح، ألنه لم يكن هناك أشخاص عل هذا   ي نيويورك إىل أدنن معدل إصابات، وأنقذنا عشر

ن
العالم ف

ي يوم   وشجاعتهم ووحدتهم.  وأظهروا شخصيتهم وقوتهم الكوكب مثل سكان هذه الوالية. 
ن

وتذكروهم هم وعائالتهم ف
  الذكرى. "

  
ي الوالية باللون  

ي الحكومية للوالية وإضاءة المعالم البارزة ف 
أوعز الحاكم أندرو م كومو اليوم بتنكيس األعالم عىل المبان 

ستبقى   . 19-ياتهم بسبب مرض كوفيد مايو تكريًما للعمال األساسيي   الذين فقدوا ح 30األحمر واألبيض واألزرق يوم األحد 
سة حتى الظهر وستظل المعالم البارزة مضاءة يوم االثني   

َّ
ي يوم الذكرى تكريًما للعاملي   الذين فقدوا   31األعالم ُمنك

مايو ف 
  حياتهم وهم يقاتلون من أجل الدفاع عن بلدنا. 

  

ي ستتم إضاءتها:  •
  تشمل المعالم البارزة التى

  1مركز التجارة العالمي  •

  جرس الحاكم ماريو م كومو •

  جرس كوسيوسكو •

  مبت  إتش كارل ماكول بجامعة والية نيويورك  •

  مبت  التعليم بالوالية  •

  مكتب ألفريد إي سميث الحكومي بالوالية •

ي نيويورك  •
  البوابة الرئيسية ومركز اكسبو  -أرض المعارض ف 

  نياجرا فولز •

ال  • شينججرس  -محطة جراند سنتى    ساحة بت 

ي الدولي  •
  بوابة مطار ألبان 

  مجمع ليك بالسيد أوليمبيك للقفز عىل الجليد  •

ي  • ي لمحطة بنسلفانيا  -لونج آيالند للسكك الحديدية التابع لهيئة النقل الحض 
فى   بوابة الطرف الرسر



 

 

  

  . هنا (  mp4 ،h.264وبصيغة بجودة تلفزيونية )  هنا لتضيحات الحاكم متوفر عىل موقع يوتيوب  مقطع فيديو

  

ي 
  . هنا لتضيحات الحاكم متوفر   مقطع صونر

  

  م. الخاصة بالحاك فليكرمتوفرة عىل صفحة  الصور

  

  نسخة مستعجلة من تضيحات الحاكم متوفرة أدناه: 
  

ة.  ي األخت 
ي يوم الذكرى، وضحوا بأرواحهم من   هذه هي كلمتى

إنه يوم الذكرى، ونحن نتذكر أولئك الذين ضحوا بحياتهم ف 
ي يوم   أجل هذا البلد، وحاربوا من أجل الحرية، ألن الحرية ليست مجانية. 

ي ف 
ا أننا يجب أن نتذكر العام الماض 

ً
أعتقد أيض

عامل أساسي الذين وهبوا حياتهم،   1,000نتذكر الـ   .42,000 من سكان نيويورك وافتهم المنية.  42,000الذكرى، نتذكر  
.  ضحوا بحياتهم.  ، والدروس يجب أن تبقى   تتغت  الفصول، لكن الذكريات يجب أن تبقى

  

.  نتذكر كيف كان مرض كوفيد مروًعا عندما بدأ.  يذهبون إل   لم يخرجوا من بيوتهم.  نتذكر كيف كان الناس خائفي  
. المستشفيات مشًيا خالل كوفيد  ي ي الفضاء الخارج 

أشخاص يرتدون مالبس الوقاية، من الرأس   وكان األمر أشبه بالهبوط ف 
، وواقيات الوجه.  ي   ال يمكنك حتى رؤية عيون الشخص أو وجهه.  إل أخمص القدمي  

كانوا يرتدون شارات عليها صور ف 
، حتى يتمكن المريض من رؤية بعض اإلنسانية .  المستشق  ا أنه انتقل. ال  ال أحد يعرف كيف انترسر

ً
وكان    أحد يعرف حق

ون كل يوم لمحاربة هذا المرض.  ا القتحام حريق من أجل إنقاذ شخص ما.  لديك أشخاص يحض   يتطلب األمر شخًصا ممت  ً

، ال تذهب إل هناك هرًبا، يتطلب األمر شخًصا   ي جسدك، هذا أمر خطت 
ا، عندما تقول كل غريزة ف  يتطلب األمر شخًصا ممت  ً

ا ليق ي أستطيع مساعدة شخص ما. ممت  ً
ي أعتقد أنت 

  ول، ال، أنا ذاهب ألن 

  

ي مصاب  
ر هللا، أنت 

َّ
ي النار، ال يعرفون، ال قد

ون ف  والعمال األساسيون فعلوا ذلك يوًما بعد يوم بعد يوم، كل يوم، يست 
.  بالعدوى؟ ر هللا، هل أنا مصاب بالعدوى ثم أعود بها إل البيت لطفىلي

َّ
طباء وموظفو المستشق  الممرضات واأل  ال قد

ي توصيل الطعام. 
و األنفاق.  والمعلمون والعاملون ف  أقف  كل هؤالء األشخاص الشجعان، وسائقو الحافالت، وسائقو متى

ل.  ي المت  
ل، حافظ عىل السالمة، ابق ف  ي المت  

ي الداخل.   هناك كل يوم وأقول، ابق ف 
ل، ابق ف  ي المت  

ال تخرج، أبِق مع أطفالك ف 
.  لكن ليس أنت.  ل.  أنت عامل أساسي ي المت  

ا حتى يتمكن أي شخص آخر من البقاء ف 
ً
 وفعلوا.  يجب أن تذهب إل العمل غد

هل تريد   هل تريد التحدث عن نكران الذات؟ هل تريد التحدث عن اإلقدام أم تريد التحدث عن الشجاعة؟ وفعلوا. 
ي ذهنك؟

ا وتضع حياتك عىل المحك،  إذا طلبت منك الظروف  ماذا ستفعل؟ التحدث عن تلك المسألة ف 
ً
أن تنهض حق

ا؟ فماذا ستفعل؟
ً
ي النار أم ستذهب بعيد

  هل ستنهض وتجري ف 

  

ي النار كل يوم، ونحن مدينون لهم بالشكر الجزيل والعميق. شكًرا لكم. 
ون ف  ي   كانوا يست 

انتقلنا من أعىل معدل إصابات ف 
ات اآلالف من األرواح، ألنه لم يكن هناك أشخاص عىل هذا الكوكب   ي نيويورك إل أدن  معدل إصابات، وأنقذنا عرسر

العالم ف 
ي يوم الذكرى.  وأظهروا شخصيتهم وقوتهم وشجاعتهم ووحدتهم.  مثل سكان هذه الوالية. 

شكرا   وتذكروهم هم وعائالتهم ف 
  هللا فيكم.  لكم وبارك

  

###  
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اك  إلغاء االشتى

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e893607-d1120f23-8e8bcf32-000babd9f8b3-134291da2e4717ea&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDA8253B5B8BC1B62852586DF00640F7600000000000000000000000000000000

