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 الحاكم أندرو م كومو   28/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي عطلة  
 
طة الوالية وإنفاذ القانون المحلي سيتصدون للقيادة تحت تأثير الكحول والمتهورة ف أعلن الحاكم كومو أن شر

  نهاية األسبوع هذه. 

  
  حزيران )يونيو(  1تستمر حملة اإلنفاذ حتى 

  
ي  8000تم إصدار أكير من 

  تذكرة مخالفة لقانون المركبات والمرور خالل مبادرة العام الماض 
  

يدان الدوريات  ز طة والية نيويورك وإنفاذ القانون المحلي عل مستوى الوالية سي 
أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أن شر

ي يوم الذكرى. لمكافحة القيادة تحت تأثي  الكحول، والمخدرات، والقيادة المتهورة طوال عطلة نه
ة   اية األسبوع فز تبدأ فير

ي العام   يونيو.   1مايو وتستمر حتر الثالثاء   28التنفيذ يوم الجمعة 
يوم الذكرى هو أحد أكير عطالت السفر ازدحاًما فز

ز المخمورين والمتهورين من طرقنا الشيعة.  طة عل إبعاد السائقي    وستعمل الشر

  
ي عطلة نهاية األسقال الحاكم كومو: 

ي يوم الذكرى، يرجى تكريم أولئك الذين قدموا التضحية القصوى لضمان حريتنا  "فز
بوع فز

القيادة الخاطئة أمر متهور وخطي  ويعرض األرواح   من خالل اتخاذ خيارات ذكية وآمنة عل شوارعنا وطرقنا الشيعة. 
ب".  للخطر.    يرجى الترصف بمسؤولية وعدم القيادة إذا كنت تشر

  
طة الوالية ووكاالت إنفاذ القانون المحلية   ايدة من قبل شر ز ز أن يتوقعوا رؤية نقاط تفتيش رصينة ودوريات مير يمكن للسائقي 

طة الوالية والمركبات المخفية إلنفاذ حركة المرور   خالل عطلة نهاية األسبوع هذه.   من مركبات شر
ً
سيستخدم الجنود كال

ي السيارات الذين ينتهكون القانون. كجزء من هذه الحملة من أجل التعرف ب
  CITEتسمح مركبات  سهولة أكيى عل سائقر

ج هذه المركبات مع حركة المرور اليومية ولكن تظهر هيئتها كمركبات   للجنود بمراقبة مخالفات القيادة بشكل أفضل.  ز تمير
  طوارئ بمجرد تنشيط إضاءة الطوارئ. 

  
طة الوالية باإلنابة كيفير  ب. ب ز للغاية  روين: قال مدير شر ي إنفاذ القانون مرئيي 

ز
كاؤنا المحليون ف "سيكون جنود الوالية وشر

ز المخمورين والمتهورين.  ي نهاية هذا األسبوع، ويستهدفون السائقي 
إذا كانت خطط عطلة نهاية األسبوع الخاصة بك   فز

ا أخرى للوصول اآلمن إىل ال 
ً
، أو ضع خطط ز ز سائق معي  ب الكحول، فقم بتعيي  ل. تتضمن شر ز لن نتسامح مطلقا مع أولئك   ميز

  الذين يعرضون حياة اآلخرين للخطر". 

  
ي إف ودر، مفوض إدارة السيارات ورئيس لجنة سالمة المرور التابعة للحاكم:  مارك ج  "مع بدء إعادة فتح الوالية،   قال شر

القيادة بتهور أو تحت تأثي    ات. نحن جميًعا حريصون عل العودة إىل الطرق وزيارة العائلة واألصدقاء والتمتع باإلجاز 
المخدرات أو الكحول ليست طريقة لتكريم الرجال والنساء الشجعان الذين دفعوا التضحية القصوى حتر نتمتع بهذه  

ي الوقت مع أحبائنا. 
اما لتضحياتهم وسالمة كل شخص عل الطريق، نحث الجميع عل التحلي   الحريات ونقضز احير

  بالمسؤولية واليقظة". 

  
 STOP-DWIو   GTSCيذكر كل من  تم تمويل هذه المبادرة جزئًيا من قبل لجنة السالمة المرورية للمحافظ. ي

Foundation " ي السيارات بتحميل تطبيق الهاتف المحمول
ي والية نيويورك سائقر

" المتاح عل  Have a Planفز
يتيح التطبيق لسكان نيويورك تحديد موقع خدمة سيارات األجرة   .Windowsو  Androidو  Appleالهواتف الذكية 



 

 

 . ز ز المعيني  ز  واالتصال بها وبرمجة قائمة السائقي  والعقوبات، وطريقة لإلبالغ عن   DWIكما يوفر معلومات عن قواني 
  السائق المشتبه به. 

  
تل  

ُ
، ق ي

ا لمعهد إدارة وبحوث السالمة المرورية بجامعة ألبانز
ً
ي حوادث مرتبطة بالقيادة    5,151أصيب شخًصا و  251وفق

فز
ي عام 

ي حوادث متعلقة بالمخدرات.   258وقتل  . 2019تحت تأثي  الكحول فز
  شخصا اخرون فز

  
ي عام 

ي يوم الذكرى فز
ي عطلة نهاية األسبوع فز

أشخاص لقيادتهم تحت تأثي  الكحول،   203، اعتقلت القوات 2020فز
ي  8,907وأصدروا 

.   457مخالفة إجمالية، وحققوا فز ز ا، مما أدى إىل مقتل شخصي 
ً
طة والية نيويورك،   حادث باإلضافة إىل شر

 . ي
ي حملة يوم الذكرى العام الماضز

ي جميع أنحاء الوالية فز
  شاركت العديد من المقاطعات والوكاالت فز

  
###  
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