
 
 الحاكمة كاثي هوكول   6/ 1/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

إلرث الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن ليتم بثه على محطات   2023الحاكمة هوكول تعلن عن تكريم والية نيويورك لعام 
  ( في نيويوركPBSخدمة البث العام )

  
يناير/كانون الثاني، في مركز مؤتمرات إمباير ستيت   13الجمهور مدعو لحضور عرض خاص مجاني للبرنامج الجمعة، 

  بالزا
  

  برنامج يستضيفه القس الدكتور ماشونا والستون، كبير قساوسة الكنيسة األولى في ألباني
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن االحتفال السنوي لوالية نيويورك بحياة وإرث الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن سيتم  
تحتفل بالدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن: مسارات للتغيير"   تقديمه كحدث بالبث المباشر على مستوى الوالية، "والية نيويورك

(New York State Celebrates Dr. Martin Luther King Jr.: Paths to Change ،)  سيتم البث على
يناير/كانون الثاني. يمكن للجمهور أيًضا   15ء نيويورك ابتداء من األحد في جميع أنحا (PBSمحطات خدمة البث العام )

يناير/كانون الثاني، في مركز مؤتمرات إمباير ستيت بالزا في ألباني أو  13حضور عرض مجاني للتكريم يوم الجمعة، 
  يناير/كانون الثاني.   16صباًحا يوم االثنين  10، بدًءا من الساعة مشاهدة البرنامج

  
قالت الحاكمة  "قلة من األفراد رفعوا ضمير أمتنا والعالم كما فعل الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن، من خالل أقواله وأفعاله،" 

"هذا العام، تقدم نيويورك بثًا على مستوى الوالية، يسلط الضوء على اإلرث الدائم لرؤية الدكتور كينغ ووعده الذي   هوكول.
  ميع سكان نيويورك لمشاهدة هذا التكريم المؤثر لرجل متميز."غرسه فينا جميعًا. أدعو ج

  
لقد ألهمت أعماله البطولية  "عمل الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن كركيزة في مجتمعنا وتم ترسيخ إرثه في تاريخ أمتنا. 

"أنا فخور باالنضمام إلى  قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو. ورسالته القوية الكثيرين وستظل مصدر إلهام لألجيال القادمة،" 
  الحاكمة هوكول في اإلعالن عن البث على مستوى والية نيويورك الذي يشيد بعظمة ذلك الرجل، الدكتور كينغ."

  
يتم تنسيق تكريم الدكتور كينغ سنويًا من قبل مكتب الخدمات العامة بالوالية وممثلين من وكاالت والية نيويورك األخرى،  

ويعرض األشخاص والمنظمات من جميع أنحاء والية نيويورك التي تجسد مبادئ أحد أهم قادة أمريكا من أجل العدالة  
البث للتكريم لمدة ساعة حسب المنطقة؛ يتم تشجيع المشاهدين على التحقق من  االجتماعية والحرية والمساواة. سيختلف وقت 

  ( المحلية لمزيد من التفاصيل.PBSقوائم التلفزيون الخاصة بهم أو محطة خدمة البث العام )
  

"بينما يتحد سكان نيويورك معًا إلحياء ذكرى حياة وإرث الدكتور  قالت جانيت موي، المفوضة العامة للخدمات العامة:
مارتن لوثر كينغ اإلبن، يجب علينا جميعًا أن نعيد التزامنا برؤيته الخاصة بمجتمع أكثر اتحاًدا. يجب أن ننظر إلى إرثه  

في حث سكان نيويورك على كنيويورك، وتواصل هذه األمة سعينا لتحقيق المساواة واإلنصاف. أنضم إلى الحاكمة هوكول 
  مشاهدة هذا البرنامج وإعادة تكريس أنفسهم للحفاظ على حلم الدكتور كينغ على قيد الحياة."

  
"يشرفنا أن ننضم مرة أخرى إلى المجتمعات في جميع أنحاء والية  : WMHTقال روبرت ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة  

تظهر هذه القصص   نيويورك حيث نحتفل بالتزام الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن بالعدالة والحقوق والحريات للجميع.
خالل التلفزيون  واألصوات أن رؤية الدكتور كينغ ألمريكا ال تزال حيوية اليوم ونحن فخورون بمشاركة هذه الرسالة من

  العام."
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إن هذا البرنامج العام، الذي يستضيفه القس الدكتور ماشونا والستون األب والقسيس والخطيب والمدافع عن قدامى المحاربين  

وعالم األعصاب الذي يشغل منصب كبير القساوسة في الكنيسة األولى في ألباني، سيأخذ هذا العام المشاهدين في جولة 
  عبر والية نيويورك.افتراضية 

  
من خالل عيون سكان نيويورك من بوفالو إلى بروكلين، ومن روتشستر إلى نيو بالتز، يركز البرنامج على حياة الدكتور 

ومن   مارتن لوثر كينغ اإلبن وأحالمه بالموسيقى والفن والقصص الملهمة التي تعكس مسارات التغيير عبر والية نيويورك.
   أبرز ما يتضمنه البرنامج ما يلي:

  

  رسالة خاصة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ اإلبن من الحاكمة هوكول •

مقال عن "الطريق إلى السالم" يسلط الضوء على الزعيمين الروحيين المهاتما غاندي ومالكولم إكس وتأثيرهما على   •
  الدكتور كينغ

ة نيويورك في نيو بالتز  عروض ملهمة، بما في ذلك مسرحية أصلية قام بها طالب برنامج الفنون في جامعة والي •
؛ وعرض قوي لفنان الكلمات  2023والتي كتبها ليستر مايرز؛ وأغاني فرقة الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن لعام 

  المنطوقة ألونزو فيربال

  لمحة عن مسرح أبولو، المعروف أيضا باسم "روح الثقافة األمريكية".  •

، وهي مؤسسة للتزلج على الجليد ترعى حياة الشباب في المجتمع، سواء داخل الجبل SHREDنظرة على مؤسسة  •
  أو خارجه

  
الجمهور مدعو  الجميع مدعوون لالستماع لمعرفة المزيد عن سكان نيويورك الذين يعيشون حياتهم على هيئة الدكتور كينغ. 

اني، في مركز مؤتمرات إمباير ستيت بالزا. الحدث يناير/كانون الث 13أيًضا لحضور عرض خاص للتكريم يوم الجمعة، 
 7مساء لتناول المرطبات الخفيفة ويبدأ عرض البرنامج على الفور في الساعة  6مجاني، حيث تُفتح األبواب في الساعة 

   مساء. 
  

باإلضافة إلى حضور أو مشاهدة التكريم، فإن سكان نيويورك مدعوون لمشاهدة معرض والية نيويورك للدكتور مارتن لوثر  
من  empirestateplaza.ny.gov/nykingكينغ جونيور للفنون والمقاالت الطالبية، والذي سيكون متاًحا للعرض في 

ل حتى  فبراير/شباط. يتضمن المعرض عروًضا من طالب رياض األطفا 28يناير/كانون الثاني حتى الثالثاء   11األربعاء 
   ، مستوحاة من مبادئ الالعنف الستة للدكتور كينغ.12الصف الثاني عشر 

  
كما هو الحال في السنوات الماضية، تستضيف والية نيويورك العديد من البرامج المتعلقة بالخدمة لتحقيق رؤية الدكتور كينغ  

 10ستوى الوالية، والتي تنتهي يوم الجمعة، للمجتمع، بما في ذلك حملة الدكتور مارتن لوثر كينغ اإلبن للطعام على م
فبراير/شباط    20فبراير/شباط، وحملة الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور للكتاب على مستوى الوالية، والتي تبدأ من االثنين 

@  NYSMLK، ومتابعة empirestateplaza.ny.gov/nykingالموقع  أبريل/نيسان. يرجى زيارة 21حتى الجمعة 
( ومعلومات إضافية حول احتفال  PBSعلى فيسبوك وتويتر للحصول على تحديثات برنامج محطة أعضاء خدمة البث العام )

  نيويورك بحياة وإرث الدكتور كينغ.

  
###  
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