
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   31/2021/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

ي والية نيويورك
ن
ن ف ة لقداىم المحاربي  ي يوم الذكرى، أعلن الحاكم كومو عن اختيار موقع أول مقبر

ن
  ف

  

ي مقاطعة سينيكا بتصويت  
ن

انز ف ن سامبسون فيتب  ة التذكارية لقداىم المحاربي  ت المقبر ؛ ويمثل القرار خطوة  0-8اختب 
ي والية نيويورك

ن
ن القداىم ف ة للمحاربي    تاريخية نحو إنشاء أول مقبر

  

 وإحياًء ل
ً
ة باأللوان األحمر واألبيض واألزرق اليوم تكريما ضاء مواقع نيويورك الشهب 

ُ
ي أثناء ست

ن
ذكرى أولئك الذين ماتوا ف

  الخدمة العسكرية
  

نت للجمهور ي الذكرى عبر اإلنبر ن القداىم سيحي    قسم الوالية لخدمات المحاربي 
  

ن ) انز التذكارية لقداىم المحاربير ة سامبسون فيتبر  Sampson Veteransأعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أن مقبر

Memorial Cemetery) ي  ، الواقعة
ن فن ي موقع محطة سامبسون للتدريب البحري وقاعدة سامبسون الجوية السابقتير

فن
ي مدينة نيويورك. 

ن فن ة لقداىم المحاربير هذا القرار  رومولوس، مقاطعة سينيكا، اختارتها لجنة عينتها الدولة موقًعا ألول مقبر
ب خطوة من إنشاء مثوى دائم مملوك للدولة لتكر  ي يجعل نيويورك تقبر

يم الواجب العسكري وتضحيات قداىم  التاريخن
ي نيويورك. 

ن الشجعان وأفراد أرسهم فن امه  أعلن الحاكم كومو المحاربير ن ي والية   عن البر
ن القداىم فن ة للمحاربير إنشاء أول مقبر

ن القداىم عام  ي يوم المحاربير
ي أجندة حالة الوالية لعام 2019نيويورك فن

  . 2020، وأدرج هذا الهدف المهم فن

  

ي جميع أنحاء والية نيويورك ستضاء باأللوان األحمر واألبيض وا
 بيوم  كما أعلن الحاكم اليوم أن المعالم البارزة فن

ً
ألزرق احتفاال

ن بها.  ي نعبر
  الذكرى وتكريًما لرجال ونساء القوات المسلحة ألمتنا الذين ضحوا بأرواحهم لحماية حريتنا والمثل العليا التر

  

ن القداىم بالوالية ) ا أن قسم خدمات المحاربير
ً

(  Division of Veterans' Services, DVSأعلن الحاكم كومو أيض
 عىل ال 

ً
نت عىل مستوى الوالية لًلحتفال بيوم الذكرى، مع توجيه الدعوة إىل سكان نيويورك لتقديم صور  ستقيم حفًل نبر

ي الجيش األمريكي الذين قضوا نحبهم حينها. 
  لألصدقاء وأفراد األرسة الذين خدموا فن

  

ي الزي العسكري وقدموا التضحيات   قال الحاكم كومو: 
"إننا مدينون إىل األبد لسكان نيويورك الشجعان الذين خدموا أمتنا فن

ي المجتمع. 
ا مساهماتهم فن

ً
ي العيش بحرية وأمان، ولن ننىس أبد

كان وعدنا دائًما بإقامة   الثمينة حتر نتمكن من االستمرار فن
بمكان لزيارتهم وتكريم    -واألشخاص من جميع أنحاء الوالية  -ئًلتهم  نصب تذكاري دائم لهؤالء األبطال وتزويد أفراد عا

ي رومولوس هو الموقع المثاىلي لمثوى الراحة األخبر المقدس. 
ي إنشاء   ذكراهم، وهذا الموقع الذي وقع االختيار عليه فن

فتن ويشر
، وأتطلع إىل رؤية الموقع مفتوًحا أما ن ة بالوالية لتكريم األبطال المحليير   م سكان نيويورك وعائًلتهم". أول مقبر

  

ن عىل مساحة  انز التذكارية لقداىم المحاربير ة سامبسون فيتبر ي   162تقع مقبر
ة سينيكا فن ي لبحبر

فر ا عىل طول الشاطئ الشر
ً

فدان
ي نيويورك. 

ا باسم محطة سامبسون للتدريب البحري وقاعدة  منطقة فينجر ليكس فن
ً

ة عىل ما كان ُيعرف سابق تقع المقبر
ي الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.  سامبسون

ن فن كما خدم الموقع   الجوية، حيث تدرب مئات اآلالف من العسكريير
ي عام 

تقع   . 2000آالف آخرين ككلية مؤقتة ومركز فصل لتشي    ح أعضاء الخدمة وذلك قبل الغًلق الرسمي للقاعدة فن
ة من واترلو، المعروفة   ا عىل بعد مسافة قصبر

ً
ة أيض ي جميع أنحاء البًلد بوصفها محل ميًلد عطلة يوم الذكرى. المقبر

  فن

  

https://www.governor.ny.gov/news/100th-anniversary-veterans-day-governor-cuomo-announces-commitment-establish-new-yorks-first


 

 

 . ن ن الفيدراليير ا لمعايبر مقابر المحاربير
ً

ن وتعمل وفق ة قداىم المحاربير   15وقد تم بالفعل تطوير  سامبسون هي بالفعل مقبر
ا أولية من الموقع، مما يوفر  

ً
سيستوعب   إنشاؤهم.  آالف موقع للمقابر ومثاوي االحتفاظ بالرفات من المخطط  6فدان

ي تبلغ  
كبر من  162الموقع بكامل مساحته التر ا أ

ً
ن   ألف موقع للمقابر.  80فدان ور فريق قيادة قسم خدمات المحاربير ن سبر

ة بيوم الذكرى.  ي احتفالية قصبر
 من الزهور، وسيشارك فن

ً
ة اليوم، وسيضع إكليًل   القداىم بوالية نيويورك المقبر

  
ن القداىم بوالية نيويورك، جويل إيفانز:  ي هذا اليوم المهيب   قال نائب المدير التنفيذي لقسم خدمات المحاربي 

"فن
ي لحماية دولتنا وأمتنا  والمقدس، ت

ي نيويورك ذكرى جميع األفراد الشجعان الذين قدموا أقىص ما استطاعوا من التفانن حتر
ي الداخل والخارج. 

ا تملكه الدولة   والدفاع عنها من جميع األعداء فن
ً

ي الوالية سيوفر مكان
ن القداىم فن ة للمحاربير إن وجود مقبر

ن ال ي لتكريم قداىم المحاربير
 يبدو   ذين خدموا دولتنا وأمتنا. للمثوى النهانئ

ً
ي سي ويلز، هذا الرجل فلنتذكر أنه كان رجًل هبن

ي نيويورك، لكنه الذي ألهم تخصيص هذا اليوم بعد الحرب األهلية. 
ة فن ي بلدة واترلو الصغبر

كبر من  عادًيا، فن عاًما،   150بعد أ
ي لهذا اليوم حتر وقتنا ه

ي الحفاظ عىل المعتن الحقيقر
ذا، فهو اليوم الذي نكرم فيه أولئك األشخاص الذين  تستمر دولتنا فن

ي بقاء ديمقراطيتنا قوية. 
ن لكنهم يفعلون أشياء غبر عادية ال شك أنها السبب فن ين،   يبدون عاديير من خدمة وتضحيات الكثبر

ا للحرية والعدالة للجميع". 
ً

ي وسعنا لتحقيق رؤيتهم ألمريكا مكان
  نجد اللهام المستمر لبذل كل ما فن

  

ال ريموند شيلدز، فرع الشؤون العسكرية والبحرية:  "بينما يستمتع سكان نيويورك بعطلة نهاية األسبوع  قال الميجور جبن
، أود أن أحثهم عىل التفكبر  ة   -الحاىلي ن ي أثناء   - ولو للحظة وجبر

ي قدمها رجال ونساء الذين قتلوا فن
ي التضحيات القصوى التر

فن
ي  

ي الحروب التر
ن بالسًلم والحرية. خدمتهم العسكرية فن ".  خاضتها بًلدنا حتر ينعم جميع األمريكيير   إننا مدينون لهم بالكثبر

  

  ، ن يعيير ن الحاكم والقادة التشر لفت لجنة من تسعة أشخاص الختيار الموقع بموجب قانون الوالية، وتضم أعضاء من تعيير
ُ

ك
ة:    باختيار موقع المقبر

  

ن القداىم جويل إيفانز •   نائب مدير قسم خدمات المحاربير

  فرع الشؤون العسكرية والبحرية اللواء ريمون شيلدز •

ن جيىسي أولتشاك( • انية روبرت موخيكا )يمثله بالتعيير ن   مدير المبر

  مفوض مكتب الخدمات العامة روان دستيتو •

  مفوض وزارة الحفاظ عىل البيئة باسل سيجوس •

ن روبرت بيكر •   عضو مجلس الشيوخ عن والية نيويورك المعير

ن توماس باتلر  •   عضو مجلس الشيوخ عن والية نيويورك المعير

ن جيمس ر باس •   عضو مجلس والية نيويورك المعير

دي • جيو فيًلفبر ن سبر   عضو مجلس والية نيويورك المعير

  

ي 
ي  17اجتمعت اللجنة فن

، مع غياب عضو واحد عن  0- 8ون بتصويت مايو واختارت سامبس  24مايو ومرة أخرى فن
  التصويت. 

  

ن القداىم.  ة للمحاربير ي ال تحتوي عىل مقبر
كبر من  نيويورك إحدى الواليات القليلة عىل مستوى البلد بكامله التر   737يوجد أ

ا لهم، وقد نادى المحاربون القداىم وعائًلتهم طوال سنوات  
ً

ون والية نيويورك موطن ن القداىم الذين يعتبر ألف من المحاربير
ي الوالية. 

ن القداىم فن ة للمحاربير حتر وقت قريب، فرض قانون الوالية عملية إدارية تضمنت تخصيص من تكاليف   بإنشاء مقبر
ي عملية اختيار الموقع.   15الرعاية الدائمة ما يصل إىل 

ي قدًما فن
،   عاًما، وذلك قبل المىصن ي وقت سابق من العام الحاىلي

وفن
ورية أمام إنشاء   ا يبسط هذه العملية ويقلل الحواجز غبر الضن

ً
يعية ووقع قانون توصل الحاكم كومو إىل اتفاق مع الهيئة التشر

ي الوالية. 
ن فن ة قداىم المحاربير   مقبر

  

اير بإصدار طلب للحصول عىل معلومات لجميع الحكومات  قرار لجنة االختيار يم  ي فبر
ثل تتويًجا لعملية بحث بدأت فن

ي  
ن فن ة قداىم المحاربير ي أن تكون أول مقبر

ي جميع أنحاء الوالية، للحصول عىل ردود من أولئك الذين يرغبون فن
المحلية فن



 

 

ي نطاق واليتهم القضائية. 
ن ال الوالية تقع فن خدمت    11قداىم تلقر قسم خدمات المحاربير

ُ
ا عىل طلب المعلومات، وقد است

ً
رد

ي والية نيويورك. 
ن القداىم فن ة للمحاربير   لجراء دراسة وإعداد تقرير ذي صلة يركز عىل الخيارات المتاحة ألول مقبر

  

يمثل القرار بالجماع ألعضاء اللجنة خطوة مهمة نحو إنشاء المثوى األخبر المهيب المملوك للدولة والذي يستحقه قداىم 
ي نيويورك وعائًلتهم. 

ن فن يكة لتحديد تكاليف تشغيل  المحاربير ن القداىم اآلن مع الجهات الشر سيعمل قسم خدمات المحاربير
ة سامبسون لمدة  ي الوالية  ب سنوات.  10وصيانة مقبر

انية ومكتب المراقب الماىلي فن ن عد هذه الخطوة، يجب عىل شعبة المبر
ن القداىم بالوالية من   تحديد ما إذا كانت هذه األموال متاحة.  ، سيتمكن قسم خدمات المحاربير ن ن الخطوتير عند اكتمال هاتير

ي التمويل الفيدراىلي لنشاء أول  ( لتNational Cemetery Administrationالتقدم بطلب إىل إدارة المقابر الوطنية )
لقر

ي الوالية. 
ن القداىم فن ة للمحاربير   مقبر

  

 : ء ما يىلي ي
ي ستىصن

  تشمل المعالم التر

  

  1مركز التجارة العالمي   •

  جش الحاكم ماريو م كومو •

  جش كوسيوسكو •

  SUNYمبتن إتش كارل ماكول بجامعة والية نيويورك  •

  مبتن التعليم بالوالية •

  مكتب ألفريد إي سميث الحكوىمي بالوالية •

ي نيويورك  •
  البوابة الرئيسية ومركز اكسبو - أرض المعارض فن

  نياجرا فولز  •

ال  • شينج - محطة جراند سنبر   جش ساحة ببر

ي الدوىلي  •
  بوابة مطار ألبانن

  مجمع ليك بًلسيد أوليمبيك للقفز عىل الجليد •

ي  لونج آيًلند للسكك ال • ي لمحطة بنسلفانيا  -حديدية التابع لهيئة النقل الحضن
فر   بوابة الطرف الشر

ن دي روزفلت ميد •   هدسون- جش فرانكلير

  

ي الخدمة فردًيا بعرض صوره العسكرية ورسد اسمه  ا تويبر وفيسبوك عىل منصات
لخاصة بالقسم، سيتم تكريم كل عضو فن

ي خدم فيها، وذلك بتصميم فريد يضم الخشخاش األحمر، وهو رمز يوم الذكرى منذ الحرب العالمية األوىل،  
والفروع التر

  تذكر.  ة واحدة بسيطة لكن قوية: بالضافة إىل كلم
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