
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة كاثي هوكول تحيي ذكرى رجال اإلطفاء الراحلين لوالية نيويورك
  

  وتكريًما لرجال اإلطفاء في والية نيويورك تقديًرا أسبوع الوقاية من الحرائق و يوم تكريم رجال اإلطفاءالحاكمة تعلن عن 
  

رجاًل من رجال اإلطفاء الذين رحلوا عّنا هذا العام أثناء حماية    24إضاءة معالم الوالية باللون األحمر الليلة تكريًما لـ 
  العامة

  
رجالً من رجال اإلطفاء الذين أضيفت أسماؤهم إلى النصب التذكاري   24عبّرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تقدريها لـ 

Fallen Firefighters Memorial  في والية نيويورك، وكّرمتهم في فعالية أُقيمت فيEmpire State Plaza  وفاًء
  لذكرى وبطولة عمال نيويورك الشجعان الذين وافتهم المنية أثناء تأدية واجباتهم بدائرة خدمة المطافئ.

  
بوالية   Fallen Firefighters Memorial"ستظل األسماء المنقوشة على النصب التذكاري  قالت الحاكمة هوكول:

وأضافت: "تحظى نيويورك بمكانة أفضل   تفاني من أجل المجتمع."نيويورك مرتبطة في األذهان دائًما بالتضحية بالذات وال
  بسبب خدمتهم، ومن هنا أتقّدم بأحّر التعازي لعائالت َمن رحلوا عنّا وأصدقائهم وزمالئهم. لن ننساهم أبًدا."

  
 Fallen Firefighter's Memorialيمكن العثور على أسماء وتفاصيل األفراد الُمضافين إلى جدار النصب التذكاري  

فرًدا،   45هذا العام على شرف إجمالي  Fallen Firefighter Memorialانعقدت مراسم فعالية  هنا. بوالية نيويورك
، ولكن لم تنعقد أي مراسم على شرفهم حينئٍذ  2020رجالً من رجال إطفاء قد نُقشت أسماؤهم على الجدار في   21منهم 

 Fallen Firefightersوبالنظر إلى العدد الُمضاف هذا العام، أصبح النصب التذكاري  (.COVID-19بسبب )
Memorial  رجالً من رجال اإلطفاء في نيويورك ممن قد وافتهم المنية في أثناء تأدية عملهم. 2620يُّكرم  

  
أصدرت الحاكمة هوكول تصريَحين لتكريم رجال اإلطفاء الموظفين والمتطوعين في الوالية؛ حيث حدّدت يوم الثالثاء  

أسبوع بوصفه  2021أكتوبر  9إلى  3واألسبوع الممتد من  يوم تكريم رجال اإلطفاءبوصفه  2021أكتوبر  5الموافق 
. باإلضافة إلى ذلك، فقد وجهت الحاكمة هوكول بإضاءة معالم الوالية باللون األحمر هذا المساء تكريًما  الوقاية من الحرائق

م إلى النصب التذكاري واعترافًا بخدمة جميع رجال اإلطفاء في جميع أنحاء  لتضحيات رجال اإلطفاء الذين أُضيفت أسماؤه
  الوالية.

  
  تشمل المعالم التي ستتم إضاءتها:

  

  1مركز التجارة العالمي  •

  جسر الحاكم ماريو م. كومو •

  جسر كوسيوسكو •

  مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك •

  مبنى التعليم في الوالية •

  مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث •

  البوابة الرئيسية -أرض معارض الوالية  •

  نياجارا فولز •

  هدسون-جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد  •

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2021-fact-sheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf


  جسر ساحة بيرشينغ - المحطة المركزية الكبرى  •

  بوابة مطار ألباني الدولي •

  مجمع ليك بالسيد األولمبي للقفز •

• MTA LIRR - بوابة الطرف الشرقي في محطة بنسلفانيا  

  
، تكريًما لذكرى وشجاعة رجال اإلطفاء في نيويورك،  1998عام  Fallen Firefighters Memorialُدّشنت فعاليات  

  100وعالوة على ذلك، فإن هذا النصب التذكاري يحيي ذكرى أكثر من  الذين وافتهم المنية، عند النصب التذكاري كل عام.
حياتهم للخطر كل   ألف رجل من رجال إطفاء الحرائق الموظفين والمتطوعين النشطاء في والية نيويورك، والذين يعّرضون

  يوم باسم الحفاظ على أمان العامة.
  

خالل أسبوع الوقاية من الحرائق، يعمل مكتب والية نيويورك للوقاية من الحرائق والسيطرة عليها التابع لقسم األمن الوطني 
مناطق التعليمية  وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك بالشراكة مع دوائر اإلطفاء المحلية ومؤسسات خدمات المطافئ وال

والمجموعات المدنية والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق لتزويد العامة بالمعلومات والبرامج حول التوعية بالسالمة في  
  حاالت الحريق.

  
حادث، أو ما يُعد في المتوسط  1,621,000، استجابت دوائر اإلطفاء في جميع أنحاء الوالية لحوالي 2019في عام 
  حادثًا كل ساعة وثالثة حوادث كل دقيقة.  185ثًا كل يوم بمعدل حاد  4441

  
"نفتخر بتكريمنا لهؤالء الشجعان   قال باتريك أ. مورفي، وهو مفوض خدمات الطوارئ واألمن الداخلي لوالية نيويورك:

ي ذكراهم ونحرص على  العاملين بوالية نيويورك، والذين قّدموا أقصى تضحية في دائرة خدمات المطافئ. ال بُد أن نُحي 
تخليدها في األذهان. بارك هللا في رجال اإلطفاء الراحلين وأصدقائهم وعائالتهم، وفي َمن ال يزال يخاطر بحياته كل يوم في  

  دائرة خدمات المطافئ لحماية سكان والية نيويورك."
  

هذا اليوم نُكّرم ونتذّكر الخدمة التي أداها "إننا وفي  قال جيمس كابل، وهو نائب مسؤول إدارة مكافحة الحرائق بالوالية:
سبتمبر وأرواح َمن فقدناهم   11زمالؤنا من رجال اإلطفاء الذين رحلوا عنّا. كما شهدنا الذكرى السنوية العشرين لهجمات 

مباشرة لمشاركتهم    في ذلك اليوم مؤخًرا، فال بُد أن ندرك أيًضا أن العديد ممن يتم تكريمهم اليوم قد رحلوا عنّا مؤخًرا كنتيجة
  في جهود اإلنقاذ واإلنعاش رًدا على تلك الهجمات."

  
رجالً من رجال   45نُكّرم هذا العام " رابطة رجال االطفاء في والية نيويورك: قال جون بي. فاريل جونيور، وهو رئيس

. ويرمز الجدار إلى 2020رجل إطفاء نُقشت أسماؤهم على الجدار في عام  21اإلطفاء الذين قد وافتهم المنية، ويوجد بينهم 
؛  تفانيهم الثابت غير المتزعزع لحماية مواطني والية نيويورك. وأسماؤهم المكتوبة على الجدار ستذّكرنا بتكريم تضحياتهم 

  ويمكننا فعل ذلك عندما نصبح أفضل نسخة ممكنة من رجال اإلطفاء." 
  

"ننضم اليوم إلى زمالئنا في خدمة المطافئ   قال روبيرت ر. كلوبفر جونيور، وهو رئيس رابطة رؤساء اإلطفاء:
رجالً من رجال اإلطفاء الذين وافتهم المنية بمنتهى التفاني وهم يخدمون مجتمعاتهم   45والمسؤولين المنتخبين تكريًما لـ  

تفانيهم لحماية  لحماية سكان نيويورك. ستظل ذكرى هؤالء األفراد ُمخلّدة في أذهاننا إلى األبد، وسنكّرم أرواحهم والتزامهم و
  العامة."

  
"اليوم، نُكّرم َمن يعملون في خدمة   قال بيل كينيدي، وهو رئيس رابطة منسقي مكافحة حرائق المقاطعة بوالية نيويورك:

المطافئ الذين قدموا أقصى تضحياتهم. شكرنا لكم ليس كافيًا مقابل تضحياتهم، ولكننا وإحياًء لذكرى إرثهم، سنستمر في  
  ن تقديرنا المستمر لهؤالء الشجعان العاملين بنيويورك الذين أفنوا حياتهم لكونهم رجال إطفاء."التعبير ع

  
###  
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