
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 17 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تصدر بيانًا بخصوص االحتفال بعطلة جونتينث
  

  سيتم رفع علم تحرير السود فوق مبنى الكابيتول بوالية نيويورك
  

  ستُضاء معالم الوالية باللون األحمر واألسود واألخضر
  

  هنااقرأ البيان 
  
  

وأعلنت الحاكمة أيًضا أنه سيتم رفع علم تحرير  بخصوص االحتفال بعطلة جونتينث.   بيانًاأصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 
 20يونيو/حزيران واالثنين   19السود األحمر واألسود واألخضر فوق مبنى الكابيتول بوالية نيويورك يومي األحد 
 يونيو/حزيران.   19يونيو/حزيران، وستُضاء معالم الوالية باللون األحمر واألسود واألخضر يوم األحد 

  
زيد قليالً على شهر من حوادث إطالق النار المروعة والعنصرية في بوفالو، يُعد االحتفال بعطلة جونتينث هذا  "بعد مرور ما ي 

قالت الحاكمة  العام فرصة للتأمل والشفاء بينما نحتفل بذكرى تحرير األفارقة المستعبدين وأحفادهم في هذا البلد،"
تمع السود ضد القمع المؤسسي، وجهُت إلى رفع علم تحرير السود فوق  "تقديًرا للمقاومة المستمرة والمتوارثة لمج هوكول.

مبنى الكابيتول بالوالية هذا العام للتعبير عن تضامن سكان نيويورك في النضال ضد العنف والتمييز األحمق الذي تتعرض له  
  مجتمعات وعائالت وأفراد السود."

  
ريكيين من أصل إفريقي، الذين تم استعبادهم حتى تحريرهم في عام  يونيو/حزيران من كل عام، نحتفل بحرية األم 19"في 

"إن إرث العبودية والفصل العنصري المؤلم يعيش في قلوبنا، لكن الكفاح المستمر من  قالت نائب الحاكمة ديلجادو. ،" 1865
في سالم ومحبة دون تحمل ثقل   أجل العدالة والتمثيل المتكافئ يعطينا األمل في مستقبل عادل حيث يمكن ألطفالنا أن يعيشوا

  نحن نكرم تاريخنا في جونتينث حيث نعمل معًا لخلق مستقبل أكثر شموالً." مظالم وأوجاع الماضي.
  

، وصلت قوات االتحاد إلى جالفستون، تكساس، في ختام الحرب األهلية لتحرير من تبقى من  1865يونيو/حزيران  19في 
  19بعد عامين ونصف تقريبًا من إصدار أبراهام لنكولن إعالن تحرير العبيد. غالبًا ما يُعتبر األمريكيين األفارقة المستعبدين، 

يونيو/حزيران يوم   19يونيو/حزيران النهاية الرسمية للعبودية في الواليات المتحدة ويوم استقاللها الثاني. هذا العام، يصادف 
  يونيو/حزيران. 20ة نيويورك وعطلة فيدرالية يوم االثنين  األحد، وسيتم االحتفال بمناسبة جونتينث كعطلة في والي

  
"في جونتينث، نحتفل ونكرم مثابرة ومساهمات األمريكيين   قالت جانيت موي، مفوضة الخدمات العامة بوالية نيويورك:

السود مع تجديد التزامنا بالمساواة والعدالة للجميع. بينما نرفع علم تحرير السود فوق مبنى الكابيتول ومباني مكاتب الوالية 
ة النظامية وتهديدات العنف  األخرى هذا العام، ننضم إلى الحاكمة هوكول في البحث عن التغييرات الالزمة إلنهاء العنصري

  التي تواجه مجتمعنا يوميًا."
  

إنها  : "أنا فخور جًدا برعاية قانون عطلة جونتينث في مجلس الشيوخ. قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية كيفن باركر
ذكرى لتاريخنا المأساوي في االستعباد ولكنها أيًضا ذكرى للحرية التي نواصل السعي لتحقيقها. دعونا جميعًا نستغل هذا اليوم 

  لنجدد التزامنا بالنضال من أجل الحرية والمساواة في واليتنا وأمتنا العظيمة!"

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FJuneteenth_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0d2df5e2778947710b2908da5087ff6f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910842558443966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Zukx1z%2BQYBR6FNc6hz4zjp6QA8qJ2kCNAgt7dhr5X0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FJuneteenth_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0d2df5e2778947710b2908da5087ff6f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910842558443966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Zukx1z%2BQYBR6FNc6hz4zjp6QA8qJ2kCNAgt7dhr5X0%3D&reserved=0


  
بالعيد الحادي عشر، نحتفل بذكرى إلغاء العبودية ونعترف   "مع احتفالناقالت عضو الجمعية التشريعية ميشيل س. سوالجز: 

بالرحلة الشاقة نحو الحرية لألمريكيين من أصل أفريقي. ومع استمرار العمل، من المهم أن نعترف بمدى تقدمنا بينما نحتفل  
فالها بعطلة جونتينث في  بالحرية ونواصل السعي لتحقيق العدالة العرقية. أودُّ أن أشكر الحاكمة هوكول على تقديرها واحت

  والية نيويورك."
  

"جونتينث هو رمز نضال األجيال من أجل التحرير. من أوائل السود   قالت عضو الجمعية التشريعية أليسيا هيندمان: 
المستعبدين الذين حطوا على شواطئ المحيط األطلسي في القرن السادس عشر، إلى الحريات الممنوحة إلى أواخر العبيد 

، تسير الناس عامة من أجل حياة السود اليوم. من التشريع إلى التحرير، إنه  1865في جالفستون، تكساس، في عام  السود 
لشرف ليس فقط أن أكون الحافز في تمكين جونتينث كعطلة رسمية، ولكن ليوبيل مجتمعي مع جميع مجتمعاتكم في يوم  

  لندع الحرية تقرع!" يونيو/حزيران. 19الحرية: 
  

يونيو/حزيران، فوق مبنى   20يونيو/حزيران، وفي العطلة المحددة، يوم االثنين،  19رفع علم تحرير السود يوم األحد،  سيتم
  الكابيتول بوالية نيويورك ومباني الوالية التالية:

  

  هارلم الوالية، مكاتب مبنى جونيور، باول كاليتون آدم •

  بوكيبسي الوالية،  مكاتب  مبنى روزفلت إليانور  •

  هوثورن فالي، هدسون في النقل إدارة مركز   •

  هوبوج الوالية، مكاتب   مبنى  دوريا بي  بيري •

  ألباني بالزا، ستيت  إمباير •

  ألباني الوالية، مكاتب  مبنى في سميث إي. ألفريد  •

  ألباني التنفيذي، القصر •

  ألباني  ،18 المبنى هاريمان، والية مكتب  مبنى حرم •

  الحكومي بينغهامتون مكتب   مبنى •

  ووترتاون الحكومي، داالس مكتب   مبنى •

  هورنيل الحكومي، سميث هندرسون مكتب   مبنى •

  أونيونتا فولكس، هوميروس مرفق •

  سيراكيوز أوفيس، ستيت  هيوز هـ. جون  السناتور مبنى •

  الحكومي يوتيكا مكتب   مبنى •

  مركز تدريب االستعداد في والية نيويورك، أوريسكاني •

  
  احتفاالً  يونيو/حزيران 19 األحد، يوم واألخضر واألسود  األحمر باللون الوالية معالم  من العديد  ستُضاء ذلك، إلى باإلضافة

  جونتينث:  بعطلة
  

  1مركز التجارة العالمي  •

  جسر الحاكم ماريو م. كومو •

  جسر كوسيوسكو •

  (SUNYمبنى هـ. كارل ماكول في ) •

  مبنى التعليم في الوالية •

  مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث •

  إمباير ستيت بالزا •

  البوابة الرئيسية -أرض معارض الوالية  •

  نياجارا فولز •



  هدسون -جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد  •

  جسر ساحة بيرشينغ - المحطة المركزية الكبرى  •

  بوابة مطار ألباني الدولي •

   جسر فيربورت على قناة إيري  •

  
###  
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