
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 24 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إنشاء أول مقبرة لقدامى المحاربين في والية نيويورك
  

الوالية تأخذ ملكية مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى من مقاطعة سينيكا، لتصبح مقبرة قدامى المحاربين في  
  البحيرات اإلصبعية -والية نيويورك 

  
  مليون دوالر للتوسعة والتحسينات 2.8إدارة المقابر الوطنية تقدم 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إنشاء أول مقبرة للمحاربين القدامى في والية نيويورك، والتي أصبحت ممكنة بفضل  
مليون دوالر من إدارة  2.8وتخصيص  نقل ملكية مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى من مقاطعة سينيكا إلى الوالية

، وستضمن أن الوالية يمكنها توفير  2021المقابر الوطنية. تم تحديد المقبرة ألول مرة على أنها الموقع المناسب في عام 
خيارات دفن كريمة لقدامى المحاربين في نيويورك وعائالتهم. سيشرف قسم خدمات المحاربين القدامى بالوالية على المقبرة،  

البحيرات اإلصبعية، وفقًا للمعايير الوطنية لمقابر   -والتي تمت إعادة تسميتها بمقبرة قدامى المحاربين في والية نيويورك 
  قدامى المحاربين في الوالية.

  
"لقد ضحى قدامى المحاربين لدينا بأكثر مما يمكن أن يتخيله الكثيرون، وتفخر نيويورك بإنشاء أول مقبرة لقدامى المحاربين  

"ال يوجد مكان لهذه المقبرة األولى من نوعها   قالت الحاكمة هوكول. في الوالية لتكريم إرثهم ولضمان أن يرقدوا بسالم،"
ر في التاري خ العسكري. لن نأخذ أبًدا بمحاربينا القدامى كأمر مسلم به، وسنضمن االعتناء بهم في الحياة  أفضل من موقع متجذ ِّ

  كما في الممات تقديًرا لهم على خدمتهم المتفانية."
  

فدانًا على طول بحيرة سينيكا في   162البحيرات اإلصبعية مساحة  -تبلغ مساحة مقبرة المحاربين القدامى في والية نيويورك 
فدانًا من األراضي المتاحة   147يحتوي الموقع على  لوس بمقاطعة سينيكا وهي مجاورة لحديقة سامبسون الحكومية.رومو

ف لرقود أبطال والية نيويورك لألجيال القادمة. تقع المقبرة في   لمشاريع التطوير والبناء لضمان أن يكون بمثابة مكان ُمشر ِّ
قة وقاعدة سامبسون الجوية، حيث تم تدريب مئات اآلالف من أفراد الخدمة خالل  موقع محطة سامبسون للتدريب البحري الساب

الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية. عمل الموقع الحقًا ككلية مؤقتة ومركز فرز ألعضاء الخدمة الذين يتم تسريحهم، وتم  
  .عترف به كمسقط رأس ليوم الذكرىالمجتمع الم. تقع المقبرة بالقرب من واترلو، 2000إغالقه رسميًا في عام 

  
"تتشرف مقاطعة سينيكا باختيار مقبرة سامبسون التذكارية  قال رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة سينيكا مايكل إنسلو:

للمحاربين القدامى لتكون أول مقبرة للمحاربين القدامى في والية نيويورك. لقد كنا رعاة مخلصين لهذه األرض المقدسة 
  ونتطلع إلى انتقال سلس وإلى مستقبل أكثر إشراقًا لهذا المكان التاريخي." 

  
"نحن ممتنون لشركائنا في إدارة  ، المديرة التنفيذية لقسم خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك:قالت فيفيانا دو كوهين

ف   المقابر الوطنية لالعتراف بأول مقبرة للمحاربين القدامى في والية نيويورك ولتوفير فرصة منحة لتوفير مكان رقود ُمشر ِّ
تهم في نيويورك. هذا يفي بجانب مهم من مهمتنا لخدمة عائالت المحاربين ألفراد الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى وعائال

  القدامى في نيويورك."
  



كموقع ألول مقبرة لقدامى المحاربين في والية نيويورك من قبل لجنة معينة لهذا الغرض.  2021تم اختيار الموقع في عام 
مليون دوالر من األموال الفيدرالية، والتي كانت    2.8ن توافر عمل قسم خدمات المحاربين القدامى مع أصحاب المصلحة لتأمي

فات، واألقبية الموضوعة   أساسية لتسهيل التحويل. سيسمح التمويل الفيدرالي بإجراء إعمال التجديد، بما في ذلك منافذ للرُّ
الصيانة، والبنية التحتية  مسبقًا، والمناظر الطبيعية، والري، والتصنيف، والصرف، باإلضافة إلى مبنى الصيانة وساحة 

  الداعمة األخرى.
  

من قدامى المحاربين، وحتى اآلن، كانت واحدة من عدد قليل من الواليات  688,000والية نيويورك هي موطن ألكثر من 
في جميع أنحاء البالد التي لم يكن لديها مقبرة للمحاربين القدامى معترف بها فيدراليًا والتي تملكها وتديرها. مقبرة والية  

ات اإلصبعية مفتوحة الستالم أفراد الخدمة الذين يقضون نحبهم في الخدمة الفعلية،  البحير -نيويورك للمحاربين القدامى 
  والمحاربين القدامى )على النحو المحدد في القانون الفيدرالي(، وأزواجهم المؤهلين وأطفالهم المعالين.

  

"مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى هي أرض مقدسة لمئات   قال زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر:
من المناسب   اآلالف من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية الذين دخلوا الجيش للدفاع عن أمتنا.

ية التابعة لفيرجينيا مع والية نيويورك لجعل سامبسون أول مقبرة للمحاربين القدامى في  تماًما أن تشارك إدارة المقابر الوطن
كنت فخوًرا بالوقوف جنبًا إلى جنب مع المحاربين القدامى لدينا للمساعدة في تأمين االستثمار الفيدرالي البالغ    والية نيويورك.

لذي طال انتظاره ممكنًا وضمان حصول قدامى المحاربين  مليون دوالر للتوسعات والتحسينات لجعل هذا المشروع ا  2.8
  وعائالتهم على مكان مناسب للرقود في مثواهم األخير." 

  

"إن تعيين مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى كأول مقبرة  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية توم أومارا: 
للمحاربين القدامى في والية نيويورك تحية مناسبة وإشادة دائمة للجهود التي استمرت لعقود من الزمن من قبل العديد من قادة 

م إلى األبد التزامهم وتفانيهم من أجل هذه  الوالية والمحليين، وقدامى المحاربين في المنطقة، والمواطنين الفخورين. إنها ستك ر ِّ
البقعة الخاصة من األرض. وستظل لفترة طويلة مكان فخر واعتزاز لمقاطعة سينيكا. واألهم من ذلك كله، أنها ستمثل مكانًا  

  مناسبًا وتشييعًا نهائيًا آلالف وآالف من أبطالنا األمريكيين."

  

"مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى هي اآلن رسميًا أول مقبرة   لوالية:قال بام هيلمينغ عضو مجلس الشيوخ عن ا
لقدامى المحاربين في والية نيويورك، ويشرفني بشدة أن أكون جزًءا من جعل هذا الحلم الذي طال أمده حقيقة واقعة. كما أنها  

القوات الجوية األمريكية وتدرب في قاعدة ذات مغزى شخصيًا بالنسبة لي ألن والدي كان من المحاربين القدامى في 
سامبسون الجوية. أشكر الحاكمة هوكول وقسم خدمات المحاربين القدامى بوالية نيويورك ومقاطعة سينيكا. واألهم من ذلك  

م  كله، أتقدم بالشكر إلى قدامى المحاربين في منطقتنا الذين يستحقون الفضل النهائي لهذا اليوم، وأعلى درجات االحترا
واالمتنان. ستكون مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى دائًما بمثابة نصب تذكاري دائم ومكان خلود مقدس ألعظم  

  أبطال أمتنا."
  

"اليوم، وصلت مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى في رومولوس، نيويورك،  قال عضو الجمعية فيل بالميسانو:
مقاطعة سينيكا، إلى تسمية تاريخية مع نقل الملكية من مقاطعة سينيكا إلى والية نيويورك. هذه خطوة مهمة للغاية وأخيرة في  

ك. ال يوجد أفضل من هذا المكان المناسب في هذه الرحلة الطويلة إلنشاء أول مقبرة لقدامى المحاربين في والية نيويور
الوالية ليكون المثوى األخير بشكل رسمي للرجال والنساء الشجعان الذين خدموا واليتنا وأمتنا. أشكر قدامى المحاربين  

مهم. وأتقدم  األبطال على خدمتهم وتضحياتهم ولكل أولئك الذين عملوا بجد على مر السنين للمساعدة في تحقيق هذا القرار ال
بالشكر الخاص جًدا إلى مقاطعة سينيكا على رعايتها الهائلة وإشرافها على األرض التي تقع عليها مقبرة سامبسون التذكارية 

للمحاربين القدامى. مقبرة سامبسون التذكارية للمحاربين القدامى هي أرض مقدسة وستظل بمثابة مكان خاص ومناسب  
  لشجعان في الجيش الذين خدموا من اجل حمايتنا وحرياتنا."ومثوى أخير للرجال والنساء ا

  
  نبذة عن قسم خدمات المحاربين القدامى

، والذي يعمل كوكالة مناصرة بالوالية للمحاربين القدامى وأفراد الخدمة قسم والية نيويورك لخدمات المحاربين القدامىيحافظ 
على التزام على مستوى الوكالة بخدمة جميع المحاربين القدامى وأعضاء الخدمة  1945وعائالت العسكريين منذ عام 

ات للحصول على مزايا من  والعائالت العسكرية في مجموعة واسعة من مجاالت الممارسة بما في ذلك المطالبات واالستئناف
وزارة شؤون المحاربين القدامى بالواليات المتحدة، ومطالبات الترقية عند التسريح إلى وزارة الدفاع األمريكية، ومطالبات  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveterans.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KAN8LTejAuuPRI7IGIx7gjoEyPsgUM%2BgW%2Fv8vWssKjE%3D&reserved=0


 بمزايا والية نيويورك. نشجع قدامى المحاربين وأعضاء الخدمة وعائالت العسكريين على االتصال بالقسم على  
ع مستشار معتمد لمزايا  م  -شخصيًا أو افتراضيًا   - لالجتماع  veterans.ny.govاإللكتروني  أو موقعه 7697-838-888

(  DVSالمحاربين القدامى لتلبية احتياجاتهم واكتساب المقياس الكامل للفوائد التي حصلوا عليها. تابع قسم خدمات المحاربين )
  .تويتر  و انستغرام ،فيسبوك على

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fveterans.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TbvesxsnD6R%2B5nor4gRrGeoo%2BQcaihd9A1HNKdDwDFM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNewYorkVeterans%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i3BosM4SfeGKxeEKcEXg173F96vdHAx5P0TH%2FsoAQs4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnewyorkveterans%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bwcbe1%2FyB0xI5TmdNf5u4anJwXEbQQ23SzNpp5RHJ7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNewYorkVeterans&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=twbNmbYVitPdM9BTxc2GZsbHFSDNFHH%2B8n2mpNRbOio%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bA%2B73wQFX3kCWrao9x1VV8QpidKguxI800cLVIFh5XE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

