
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   23/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكم كومو يكشف عن تصاميم جديدة لنصب العمال األساسيي   

  

ي 
ي بارك سيت  ي باتي 

 
ي ؛ نصب تذكاري سيتم نصبه ف

 
  سبتمي   6االنتهاء من البناء ف

  

ي 
ي بارك سيت  ي باتي 

 
  إنشاء حديقة العمال األساسية ف

  

 :   دائرة األبطال؛ الشعلة األبدية تصميم لتكريم جميع العمال األساسيي  
  

  هنا مشاهدة العروض
  

 . ن ي تمثل   كشف الحاكم أندرو م كومو اليوم النقاب عن التصاميم لنصب العمال األساسيي 
اختارت لجنة قادة العمال الت 

ي إلقامة النصب التذكاري. 
ي بارك سيت  ي باتي 

ن موقًعا فن سيمثل تصميم دائرة األبطال العمال   جميع العمال األساسيي 
ن الذين خدموا مجتمعاتهم خالل الجائحة،  ي   األساسيي 

وضحوا بالكثي  من أجل الحفاظ عىل سالمة ودعم زمالئهم فن
ن بحلول عيد العمال،  نيويورك.  .   6من المقرر االنتهاء من بناء النصب التذكاري للعمال األساسيي  باإلضافة إىل ذلك،   سبتمير

 . ي
ي بارك سيت  ي باتي 

ن فن ه العمال أألساسيي  ن ، سيتم إنشاء متين ن   تكريًما لعمالنا األساسيي 

  

ي منازلهم، ذهب العمال األساسيون إىل العمل اليوم تلو   ل الحاكم كومو: قا
لب من الناس البقاء فن

ُ
ي بداية الجائحة عندما ط

"فن
ي نيويورك وتغذيتهم ورعايتهم. 

ي دين عمالنا   اآلخر، للتأكد من سالمة زمالئهم فن
ا من أن نوفن

ً
ن أننا لن نتمكن أبد ي حي 

فن
ن بالكامل، يمكننا تكريمهم واالحتفال بهم من خالل هذا النصب التذكاري الذي سيظل إىل األبد بمثابة تكريم لكل   األساسيي 

ي أعظم لحظات احتياجنا وما بعدها. 
يواصل هؤالء األبطال إلهامنا كل يوم ونحن ممتنون إىل األبد   ما فعلوه لنيويورك فن

  لخدمتهم وتضحياتهم". 

  

ي بارك عىل ضفاف المياه، و 
ي سيت  ي باتي 

يستطيع سكان نيويورك والزوار الوصول إىل   يطل عىل تمثال الحرية. الموقع فن
ه.  ن ي جزء تكير الحركة فيه من المني 

  المكان بسهولة فن

  

ن الذين حملوا نيويورك عير   19من المقرر أن يتكون تصميم دائرة األبطال من  شجرة قيقب حمراء ترمز إىل العمال األساسيي 
ي ذلك: الممرضات واأل 

ي الطوارئ  الجائحة بما فن طة وفنت 
ي مجال الرعاية الصحية وعمال النقل وضباط الشر

ن فن طباء والعاملي 
، وعمال   ن ن الحكوميي  ، والموظفي  ي

ي المتاجر، والحرس الوطتن
ن ورجال اإلطفاء وضباط اإلصالحيات وموظفن الطبية والمسعفي 

، وعمال  ن ي التوصيل، والمعلمي 
، وعمال البناء والتصنيع،   خدمات البناء، وعمال المرافق واالتصاالت، وسائف  الرصف الصحي

ا عىل الشعلة األبدية كرمز لشكر والية نيويورك األبدي   وعمال الخدمات الغذائية، وعمال الضيافة. 
ً
سيحتوي النصب أيض

 . ن يمكن االطالع عىل   ستمثل هذه المساحة كيف اجتمع جميع سكان نيويورك مًعا ليدعم بعضهم البعض.  للعمال األساسيي 
  . هنا ت دائرة األبطال تصميما

  

 . ن ي الحديقة لبدء بناء نصب العمال األساسيي 
من المقرر االنتهاء من البناء بحلول   هذا األسبوع، بدأت أعمال رمي األساس فن

.  6لعمال، عيد ا   سبتمير
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ام بالخدمة   قال ماريو سيلينتو، رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومجمع المنظمات الصناعية بوالية نيويورك:  ن "االلي 
أشكر الحاكم كومو   لم يكن أقل من أن يكون مصدًرا لإللهام.   19-والمجتمع الذي أظهره عمالنا األساسيون طوال أزمة كوفيد 

ي نيويورك. 
هذا النصب التذكاري سيكون بمثابة تذكي  بالتضحية   عىل تأكيده عىل إحياء ذكرى تفانيهم وتذكرهم إىل األبد فن

 ." ن اننا وأهمية عمالنا األساسيي    والحب لجي 

  

ا، رئيس مجلس تجارة البناء  ي  قال جاري الباربي 
 
ي والية نيويورك ورئيس مجلس تجارة البناء والتشييد ف

 
والتشييد ف

ى، شكًرا لك، أيها   "خالل الجائحة أظهر العمال األساسيون نقاط قوتهم ومدى أهميتهم بالنسبة لمجتمعاتنا.  نيويورك الكي 
اف بتضحيات عمالنا من خالل نصب تذكاري يمكننا زيارته ألجيال قا ستكون هذه المساحة  دمة. الحاكم كومو، عىل االعي 

ي التجربة غي  المسبوقة لكوفيد
ا رائًعا لالجتماع مع األحباء للتأمل فن

ً
  ومدى روعة قدرتنا عندما نتحد مًعا".   19- مكان

  

 . ن ي أبريل، أعلن الحاكم كومو عن تشكيل اللجنة االستشارية لنصب العمال األساسيي 
اجتمعت اللجنة لتقديم المشورة   فن

، وتألفت من األفراد التالية أسماؤهم: بشأن مواقع وتص  ن   ميم وتركيب نصب العمال األساسيي 

  

  ماريو سيلينتو، رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومجمع المنظمات الصناعية بوالية نيويورك •

ي  •
ي والية نيويورك ورئيس مجلس تجارة البناء والتشييد فن

ا، رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد فن جاري الباربي 
ىن   يويورك الكير

  فنسنت ألفاريز، رئيس مجلس العمل المركزي لمدينة نيويورك •

  ستيوارت أبلباوم، رئيس اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر •

ي الحرائق  •
ن ومفتشر ي الطوارئ الطبية بالزي الرسمي والمسعفي  إدارة الحرائق بوالية   -أورين بارزيالي، رئيس فنت 

  نيويورك 

ي الخدمة   •
  32BJكايل براج، رئيس االتحاد الدوىلي لموظفن

ي والية نيويورك •
ن فن في    سام فريزينا، رئيس جمعية رجال اإلطفاء المحي 

ي جاريدو، المدير التنفيذي، مجلس المقاطعة  •   37هين

ك  • ي الشاحنات 16توماس جيسوالدي، رئيس المجلس المشي 
  لسائف 

ي الخدمة   •
  1199جورج جريشام، رئيس االتحاد الدوىلي لموظفن

، ممرضة مسجلة، المدير التنف • ن   يذي، جمعية الممرضات بوالية نيويوركبات كي 

ي الطب، رئيس الجمعية الطبية بوالية نيويورك  •
ي ليتفاك، دكتوراه فن

  بونن

  ريتش ماروكو، رئيس مجلس مهن الفندقة •

، رئيس جمعية رجال الصحة العامة والرصف بالزي الرسمي  •   هاري نيسبوىلي

ن المتحدين بوالية نيويو  •   رك أندرو بالوتا، رئيس هيئة المعلمي 

ي والية نيويورك •
ية لضباط اإلصالحية فن   مايكل باورز، رئيس الرابطة الخي 

  اللواء ريموند ف شيلدز االبن، المساعد العسكري العام لنيويورك •

  2- 1جيمس شيليتو، عمال مرافق أمريكا المحلية  •

ي والية نيويورك •
ن فن ن العموميي    واين سبينس، رئيس اتحاد الموظفي 

ي الخدمة المدنية المحلية ماري سوليفان، رئيس  •
  1000رابطة موظفن

ي أمريكا  •
  1دينيس ترينور، نائب رئيس منطقة عمال االتصاالت فن

ي نيويورك المحلية  •
ي أوتانو، رئيس نقابة عمال النقل فن

  100تونن

طة لوالية نيويورك •   ريتشارد ويلز، رئيس مؤتمر الشر
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