
 
 الحاكمة كاثي هوكول  29/8/2021  للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تكرس وتكشف النقاب عن النصب التذكاري لعمال الطرق السريعة في المعرض الكبير لوالية 
  2021نيويورك لعام 

 
 يكرم النصب التذكاري العمال الذين فقدوا أرواحهم لحماية العامة مع الحفاظ على نظام الطرق السريعة اآلمنة في نيويورك 

 
كشفت الحاكمة كاثي هوكول اليوم النقاب عن نصب تذكاري جديد لتكريم عمال الطرق السريعة الذين فقدوا أرواحهم في 

يتمثل الهدف من النصب التذكاري، الذي يوجد بالقرب من مدخل   .2021نيويورك في المعرض الكبير لوالية نيويورك عام  
في أرض المعارض، في تكريم جميع عمال النقل الذين لقوا حتفهم    "البستنة" Horticultureمنتصف الطريق وغرب مبنى  

أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية على آالف األميال من الطرق السريعة في نيويورك أو بالقرب منها، بما في ذلك موظفي  
المقاولين واالستشاريين وموظفي  وزارة النقل بالوالية وموظفي الهيئة العامة للطرق السريعة وعمال الطرق السريعة بالبلدية و

 خدمة القطر.  
  

"يكرم هذا النصب التذكاري سكان نيويورك المجتهدين الذين يضعون سالمتهم الشخصية على المحك  قالت الحاكمة هوكول:  
بمثابة    سيكون هذا لبناء جسورنا، وتمهيد طرقنا، وصيانة بنيتنا التحتية حتى يتمكن بقيتنا من الوصول إلى وجهاتنا بأمان.

تكريم دائم لجميع الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجباتهم، وكتذكير بأن هؤالء العمال المتفانين موجودون كل يوم لجعل طرقنا  
  وجسورنا أكثر أمانًا. نحن مدينون لهم جميعًا باالمتنان."

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

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

 
ذية على منصة  يشمل النصب التذكاري الجديد قطعة مركزية تتميز بنحت من البرونز للمجارف والقبعات الصلبة واألح

محاطة بأربعة أقماع مرورية برونزية ولوحة تذكارية. يتميز أيًضا بممرات ممهدة ومقاعد للتأمل والتفكير المحترم. تم زرع  
 شجيرات وأشجار أيًضا حول القطعة المركزية وعلى طول الجزء الخارجي من النصب التذكاري.  

 
"هذا النصب التذكاري هو تكريم دائم للعديد من عمال  ريز دومينغيز: قالت مفوضة وزارة النقل بوزارة الخارجية ماري تي

ونحن ممتنون إلى األبد للعمال من النساء والرجال  الطرق السريعة والنقل الذين قدموا التضحية القصوى في خدمة العامة.  
ا دائًما لجميع سكان نيويورك على  الذين يقومون ببناء طرقنا وتشغيلها وصيانتها وسيمثل هذا النصب التذكاري الجديد تذكيرً 

العمل الذي يقومون به والمخاطر التي يواجهونها للحفاظ على سالمتنا. نتوجه بالشكر إلى الحاكمة هوكول والمعرض الكبير 
لوالية نيويورك على المساعدة في جعل هذا النصب التذكاري حقيقة. ورجاًء، عندما تقودون سيارتكم عبر منطقة عمل على  

 فحياتكم تعتمد على ذلك."   -يق السريع، اتركوا هاتفكم، وابقوا عينيك على الطريق، وتمهلوا، وأهم شيء انتبهوا  الطر

  
"يجب أال ننسى أبدًا الرجال والنساء الذين فقدوا حياتهم أثناء عملهم  قال المدير التنفيذي لهيئة الطرق السريعة ماثيو ج. دريسكول:  

د أن أشكر الحاكمة هوكول وإدارة النقل ومعرض والية نيويورك على دعمهم ولجعل هذا التكريم المؤثر  لجعل طرقنا أكثر أمانًا. أو
حقيقة واقعة. يخاطر عمال الطرق السريعة بحياتهم كل يوم لصيانة وتحسين طرقنا، وهذا النصب التذكاري هو تذكير حقيقي لتفانيهم  

 انًا من خالل البقاء في حالة تأهب وخفض السرعة عند رؤية أضواء الطوارئ."  وتضحياتهم. ساعدوا في جعل طرقنا السريعة أكثر أم
  



"كل يوم، يواجه عمال الطرق السريعة ظروفًا خطرة أثناء أداء أعمالهم  قال مدير شرطة والية نيويورك كيفن بي. بروين: 
األساسية لصيانة طرق وجسور نيويورك من أجل سالمتنا. تقدر شرطة الوالية تضحية عمال الطرق السريعة الذين فقدوا 

كير للجميع بوضع السالمة أوالً  حياتهم أثناء أداء واجباتهم. يعتبر النصب التذكاري الجديد بمثابة تكريم مناسب لخدمتهم وتذ
 خلف عجلة القيادة."  

  
"هذا النصب التذكاري هو تكريم جميل ومؤثر ألرواح الرجال والنساء الذين  قال مدير معرض والية نيويورك تروي وافنر: 

ان نيويورك هذا  لقوا حتفهم أثناء الحفاظ على طرقنا وجسورنا آمنة. يشرفنا أن نكون موطنًا له. سيرى مئات اآلالف من سك
 النصب التذكاري كل عام وسيتم تذكيرهم بأداء أدوارهم لحماية عمال الطرق السريعة األساسيين لدينا."  

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

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

 اء والية نيويورك لتوفير حماية أفضل لعمال النقل. الصيانة التابعة إلدارة النقل ومناطق عمل مشروع المقاول في جميع أنح
 

هذا العام، تنشر هيئة الطرق السريعة أكثر من اثنتي عشرة شاحنة جديدة عبر أقسام الصيانة األربعة التابعة لها في جميع  
مل المركبات على  أنحاء الوالية والتي تتميز بتكنولوجيا محسنّة تركز مباشرة على تحسين السالمة في منطقة العمل. وتشت

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  

 ماع والبراميل أو إزالتها بشكل أسهل وأكثر أمانًا.  المتحركة للسماح بنشر األق
 

يأتي كشف الستار اليوم مع قيام شرطة والية نيويورك وهيئات إنفاذ القانون المحلية بإصدار مخالفات مرورية بأعداد غير  
الطرق السريعة  مسبوقة لقمع سائقي السيارات الذين يخالفون بشكل صارخ قوانين المركبات والمرور في مناطق العمل على  

مخالفة خالل أنشطة "عملية هاردهات"،   1770كجزء من عملية "هاردهات". ففي العام الماضي، أصدرت شرطة الوالية  
بالمائة. حتى اآلن هذا العام، أصدر الجنود وهيئات إنفاذ القانون   70بنحو   2019والتي تجاوزت إجمالي مخالفات عام  

 ادرة.  مخالفة في إطار المب  1,600المحلية  
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