
 
 الحاكم أندرو م. كومو  16/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

يعلن الحاكم كومو عن ظهور النصب التذكاري لعمال الطرق السريعة ألول مرة في المعرض الكبير لوالية نيويورك  
 2021لعام 

 
 نصب تذكاري لتكريم العمال الذين فقدوا أرواحهم لحماية العامة مع الحفاظ على نظام الطرق السريعة اآلمنة في نيويورك 

 
تذكرة لسائقي السيارات خالل أنشطة تطويق منطقة العمل على  871تحديث بخصوص عملية "هاردهات": تم إصدار 

  2021الطرق السريعة حتى اآلن في عام 
 

 هنا التشييد والبناء  تتوافر صور
 

أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أنه يجري حاليًا إنشاء نصبًا تذكاريًا جديًدا لتكريم عمال الطرق السريعة الذين فقدوا أرواحهم  
. ويتمثل الهدف من النصب 2021جميع أنحاء نيويورك وسيُزاح الستار عنه في المعرض الكبير لوالية نيويورك عام  في

"البستنة" في أرض المعارض، في   Horticultureالتذكاري، الذي يوجد بالقرب من مدخل منتصف الطريق وغرب مبنى 
لواجباتهم الوظيفية على آالف األميال من الطرق السريعة في نيويورك تكريم جميع عمال النقل الذين لقوا حتفهم أثناء تأديتهم 

أو بالقرب منها، بما في ذلك موظفي وزارة النقل بالوالية وموظفي الهيئة العامة للطرق السريعة وعمال الطرق السريعة  
 بالبلدية والمقاولين واالستشاريين وموظفي خدمة القطر. 

 
"يضع سكان نيويورك المجتهدون والمخلصون سالمتهم الشخصية عادة على المحك لبناء الجسور بمدينتنا  قال الحاكم كومو:

وتمهيد الطرق بها والحفاظ على البنية التحتية بها آمنة وموثوقة، حتى يتمكن جميع سكان نيويورك من الوصول إلى وجهاتهم  
الء العمال من النساء والرجال على مدار العام، وسيكون هذا  بأمان قدر اإلمكان". "ونحن ممتنون للعمل الذي يؤديه هؤ

، بمثابة تكريًما 2021النصب التذكاري الجديد، والذي سيكون جاهًزا في الموعد المحدد للمعرض الكبير لوالية نيويورك لعام 
 دائًما لجميع العمال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجباتهم". 

  
عاماًل حياتهم في مواقع إنشاء  1844، فقد 2017إلى   2003إلحصائيات العمل، في الفترة من وفقًا للمكتب الفيدرالي 

عاماًل   56عاماًل سنويًا. وفقدت إدارة النقل التابعة للوالية وحدها  123الطرق في جميع أنحاء الواليات المتحدة، بمتوسط 
 خالل فترة وجودها. 

  
تتميز بنحت من البرونز للمجارف والقبعات الصلبة واألحذية على منصة   سيشمل النصب التذكاري الجديد قطعة مركزية

محاطة بأربعة أقماع مرورية برونزية ولوحة تذكارية. وسيشمل أيًضا ممرات ممهدة ومقاعد للتأمل والتفكير المحترم.  
 وستُزرع شجيرات وأشجار حول القطعة المركزية وعلى طول الجزء الخارجي من النصب التذكاري. 

  
يأتي إعالن اليوم أيًضا في نفس الوقت الذي تقوم فيه شرطة والية نيويورك وهيئات إنفاذ القانون المحلية بإصدار مخالفات  

مرورية بأعداد غير مسبوقة لقمع سائقي السيارات الذين يخالفون بشكل صارخ قوانين المركبات والمرور في مناطق العمل  
مخالفة خالل أنشطة   1770اردهات". ففي العام الماضي، أصدرت شرطة الوالية على الطرق السريعة كجزء من عملية "ه

بالمائة. وفي هذا العام بالفعل، أصدرت شرطة   70بنحو  2019"عملية هاردهات"، والتي تجاوزت إجمالي مخالفات عام 
أصدرت هيئات إنفاذ القانون  مخالفة في مناطق العمل بالطرق السريعة على طرق الوالية. باإلضافة إلى ذلك، 871الوالية 
 مخالفة هذا العام في إطار المبادرة.   35المحلية 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


"موظفو إدارة النقل هم أفراد من عائلتنا ويخاطرون بحياتهم  قالت مفوضة إدارة النقل بالوالية، ماري تيريز دومينغيز: 
يوميًا. ونحن ممتنون إلى األبد للعمال من النساء والرجال الذين يقومون ببناء طرقنا وتشغيلها وصيانتها ويمثل هذا النصب  

ماية العامة مع الحفاظ على سالمة  التذكاري الجديد تكريًما دائًما للعديد من عمال الطرق السريعة والنقل الذين لقوا حتفهم لح
طرقنا وجسورنا. عالوة عن ذلك، فهو يمثل أيًضا فرصة لمئات اآلالف من األشخاص الذين يزورون أرض المعارض  

وال يمكننا االكتفاء بقول: عندما تقود سيارتك،   ليدركوا أن عدم انتباههم أثناء القيادة، له عواقب حقيقية على الحياة والموت.
ر منطقة عمل على الطريق السريع، اترك هاتفك، وابق عينيك على الطريق، وتمهل، وانتبه رجاًءا. فحياة  خاصة عب

 األشخاص تعتمد عليك وعلى أفعالك وتصرفاتك".  
 

"سنتذكر إلى األبد عمال الطرق السريعة لدينا الذين  قال المدير التنفيذي لهيئة الطرق السريعة ماثيو ج. دريسكول: 
م أثناء قيامهم بوظائفهم من أجل تحسين الطرق لجميع السائقين والحفاظ على سالمتهم وسنكرمهم دوًما.  ضحوا بحياته

وهذا النصب التذكاري الجديد بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها عمالنا على جوانب الطرق يوميًا. ولذا،  
قلياًل لتذكر التضحيات التي قدمها هؤالء العمال   أشجع جميع زوار المعرض على زيارة هذا النصب التذكاري والتوقف

 من الرجال والنساء".  
 

لألشخاص   -"إن شرطة والية نيويورك ملتزمة بالحفاظ على طرقنا آمنة  قال مدير شرطة والية نيويورك كيفن بي. بروين:
الذين يسافرون عليها، والذين يعملون عليها على حِد سواء. وسنعمل من خالل حمالت التثقيف واإلنفاذ مثل عملية "هاردهات"  

آمنين سالمين، وحماية سائقي  على ضمان عودة عمال الطرق السريعة لدينا إلى منازلهم وعائالتهم في نهاية يوم عملهم
السيارات كذلك. وعليه، يجب على السائقين اتباع قواعد المرور، بما في ذلك حدود السرعة داخل مناطق العمل والتنحي جانبًا  

عند رؤية األضواء الوامضة. فيمكن أن يكون لالختيارات التي تتخذها خلف عجلة القيادة عواقب وخيمة ومميتة. لذا، اتخذ  
 ار الصحيح."  القر 

 
ض إدارة السيارات بوالية نيويورك ورئيس لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم مارك جاي إف شرودر:  "لندع  قال مفوَّ

هذا النصب التذكاري يعمل بمثابة تذكير لنا جميعًا بأن عمال الطرق السريعة لدينا يعرضون حياتهم للخطر يوميًا، وأننا جميعًا  
مايتهم أثناء تأديتهم لعملهم بهدف تحسين سالمة طرقنا وجسورنا. وتقع مسؤولية السالمة في منطقة العمل  نؤدي دوًرا في ح

على عاتق كل سائق من سائقي السيارات. فعندما ترى العالمات البرتقالية أو السترات الصفراء أو األضواء الوامضة، خفف  
ال الطرق السريعة المتخصصين لدينا المساحة التي يحتاجونها  من سرعتك وابق متيقًظا وتجنب تشتت انتباهك. وامنح عم

 لتأدية وظائفهم بأمان وكفاءة، واضمن لهم العودة إلى منازلهم آمنين سالمين في نهاية اليوم".  
 

"إن العمال من الرجال والنساء الذين يحافظون على سالمة طرقنا حتى   قال مدير معرض والية نيويورك، تروي وافنر:
من القيادة عليها بأمان، يتعرضون لمخاطر كبيرة يوميًا عند قيامهم بذلك. ويشرفنا توفير مكانًا لهذا النصب التذكاري  نتمكن 

يسمح للعديد من سكان نيويورك برؤيته. وآمل أن يتوقف كل من يرى هذا النُصب للحظة للتفكير في الخسائر التي ال داعي  
نصب التذكاري واستخدام تلك الذاكرة للمساعدة في الحفاظ على طرقنا وتوفير بيئة أكثر لها في األرواح التي وراء إقامة هذا ال

 أمانًا للعمال الذين يعملون عليها". 

  
تعمل إدارة النقل على مدار العام لتعزيز سالمة القوى العاملة لديها. وتُستخَدم اآلن أشرطة دمدمة محمولة تُوضع قبل  

التشتت أثناء القيادة في كل منطقة من مناطق الوالية للصيانة ومناطق عمل مشروع المقاول لتوفير مناطق العمل وتمنع 
وتوضع أيًضا الكاميرات المخصصة لمناطق العمل  حماية أفضل لمراقبي حركة المرور "حاملي الالفتات" وعمال النقل. 

قاول في جميع أنحاء والية نيويورك لتوفير حماية في مناطق عمل الصيانة التابعة إلدارة النقل ومناطق عمل مشروع الم
 أفضل لعمال النقل.

  
هذا العام، تنشر هيئة الطرق السريعة أكثر من اثنتي عشرة شاحنة جديدة عبر أقسام الصيانة األربعة التابعة لها في جميع  

نطقة العمل. وتشتمل المركبات على  أنحاء الوالية والتي تتميز بتكنولوجيا محسنّة تركز مباشرة على تحسين السالمة في م
شاشات عرض كبيرة على لوحة الرادار تنبه سائقي السيارات بحدود السرعة المقررة لمنطقة العمل مقارنةً بسرعة اقتراب  

سياراتهم، واألسهم االتجاهية، ومخففات حركة المرور، والجرادل المعززة األوسع التي يستخدمها العمال مع البوابات  
 للسماح بنشر األقماع والبراميل أو إزالتها بشكل أسهل وأكثر أمانًا. المتحركة 



، تعرض باتريك مابليسون، عامل صيانة بالطرق السريعة لدى إدارة النقل بوالية نيويورك، لحادث  2006مارس  17في 
ورت. في السنوات التي  أودى بحياته على يد سائق لم يكن في تركيزه أثناء عمله على طول طريق صن رايز السريع في إيستب

تلت ذلك الحادث، سافرت ابنته، كارين توريس، عبر جميع أنحاء الوالية، وشاركت قصة وفاة والدها مع فصول تعليم  
 السائقين، واالجتماعات المدرسية، وبرامج قيادة األقران، والمجموعات الكنسية، ونوادي الروتاري، وهيئات الشركات.  

 
أن يقف األشخاص الذين يقومون بزيارة النصب التذكاري دقيقة حداد ليس فقط للعمال من الرجال  "آمل قالت كارين توريس: 

 والنساء الشجعان الذين فقدوا حياتهم، ولكن أيًضا لعائالتهم التي ما زالت تحزن على فقدانهم".  
 

ب في إصابته بجروح  ، تعرض رون دمينغ، موظف صيانة لدى هيئة الطرق السريعة، لحادث تسب2016أكتوبر  28في 
. وبعد مرور خمس سنوات تقريبًا على  90مميتة أثناء مساعدته في إصالح سيارة ركاب على طول كتف الطريق السريع 

الحادث، ال تزال زوجة رون، سالي دمينغ، تتحدث بصراحة عن أهمية قانون التنحي جانبًا وتغيير الحارة المرورية  
 ادث مناطق العمل على أُسر العمال.  والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها حو

 
"لقد مرت خمس سنوات تقريبًا على وفاة رون. هذه السنوات هي خمس سنوات من الضحك واللحظات   قالت سالي دمينغ:

والذكريات التي لن نعود إليها أبًدا. لم يتمكن رون من مقابلة حفيده أو االستمتاع بالتقاعد مع أسرته. أنا ممتنة لهذا النصب 
جانب الطريق يريدون العودة إلى منازلهم وعائالتهم كل ليلة. ولكن  التذكاري الجديد فهو بمثابة تذكير بأن جميع العمال على 

 لألسف، ال يحالفهم الحظ جميعًا". 

 ### 
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