
 
 الحاكم أندرو م. كومو  19/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

يعلن الحاكم كومو عن إطالق حمالت لضبط الشباب دون السن القانونية الذين يشربون الكحوليات خالل موسم الحفالت 
  الصيفية

 
سيتحقق المحققون من بطاقات الهوية المزيفة، وشرب الكحوليات بواسطة الشباب دون السن القانونية، وبيع الكحوليات  

   للقّصر
 

أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن محققي الوالية سيقومون بدوريات في األماكن الشهيرة للحفالت الصيفية للقضاء على  
شرب الكحوليات بواسطة الشباب دون السن القانونية واستخدام بطاقات هوية مزورة لشراء المشروبات الكحولية. بدًءا من  

راء عمليات مسح إلنفاذ عملية منع الشباب دون السن القانونية من شرب هذا األسبوع وطوال فصل الصيف، سيتم إج
( في كانانديغوا، ومركز دارين ليك للفنون المسرحية، ومركز  CMAC( في مركز )Operation Preventالكحوليات )

 ساراتوجا للفنون المسرحية، وشاطئ جونز بيتش، ومدرج ليكفيو. 
  

(، وبسبب قوتهم، يمكننا مرة أخرى االستمتاع بالموسيقى الحية COVID-19"لقد حارب سكان نيويورك بشدة ضد جائحة )
. "بينما نواصل التغلب على مآسي العام الماضي، أحث  قال الحاكم كومو في األماكن الرائعة في جميع أنحاء هذه الوالية،" 
ل جهود اإلنفاذ هذه، يعمل المحققون مًعا لمواجهة مشكلة خطيرة والحفاظ على  الجميع على االحتفال بروح المسؤولية. من خال

 أمان سكان نيويورك". 
  

( هي عبارة عن جهد مستمر لوقف  Operation Preventعملية منع الشباب دون السن القانونية من شرب الكحوليات )
يتم  لشباب في نيويورك وتعزيز السالمة على الطرق. ومنع شرب الكحوليات بواسطة القّصر، وتعزيز الخيارات الصحية بين ا

( من قبل لجنة سالمة المرور التابعة للحاكم ويقودها Operation Preventدعم عملية منع القّصر من شرب الكحوليات )
الوالية  محققون من إدارة المركبات اآللية بالتعاون مع هيئة المشروبات الكحولية بالوالية وشرطة الوالية وشرطة حدائق 

 وسلطات إنفاذ القانون المحلية. 
  

"يمكننا أخيًرا  ( ورئيس لجنة سالمة المرور التابعة للحاكم،DMVقال مارك ج.ف. شرودر، مفوض إدارة المركبات اآللية )
المحققون لدينا هم خبراء في اكتشاف   ال تفسد المرح باستخدام بطاقة هوية مزورة. —العودة لالستمتاع بالحفالت الصيفية 

المستندات المزيفة، ويستخدمون أحدث المعدات للتحقق من بطاقات الهوية االحتيالية. بغض النظر عن مدى اعتقادك بإتقان  
، فسوف يكتشفونها وستتم محاسبتك. بصرف النظر عن التكلفة القانونية للشرب دون السن القانونية، فإنك بطاقة هويتك المزيفة

 تعرض نفسك واآلخرين للخطر. إن األمر ال يستحق المخاطرة." 
 

إصدار  عاًما الذين يتبين أنهم يستخدمون بطاقات هوية مزيفة لشراء الكحول يمكن أن يتم  21أولئك الذين تقل أعمارهم عن 
، أجرى محققو إدارة   201يوًما على األقل أو حتى عام واحد. في عام   90مخالفات لهم ويمكن إلغاء تراخيصهم لمدة 

تمت مصادرة رقم قياسي من بطاقات الهوية موقًعا على مستوى الوالية.  127( حمالت إنفاذ في DMVالمركبات اآللية )
مخالفة قضائية لألشخاص الذين حاولوا شراء الكحول   1,016بطاقة هوية، وتم إصدار رقم قياسي بلغ  918المزورة، بلغ 

 وهم دون السن القانونية.
  

 حول هم أكثر عرضة لما يلي: وفًقا لمكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان في والية نيويورك، فإن المراهقين الذين يشربون الك

 التورط في حوادث السيارات أو التعرض للتسمم الكحولي أو ارتكاب جريمة قتل أو انتحار أو الوقوع ضحية لها. •



 الوقوع كضحايا أو مرتكبين لالعتداء الجسدي أو الجنسي، مقارنة بأقرانهم الذين ال يشربون الكحوليات. •

ي المدرسة أو المشاركة في سلوكيات أخرى يحتمل أن تسبب اإلدمان  خوض مشكالت قانونية أو مواجه مشكلة ف •
 مثل تعاطي المخدرات أو المقامرة.

 
"بفضل التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في التغلب على   قال رئيس هيئة المشروبات الكحولية في الوالية فينسينت برادلي ،

(، يمكن لسكان نيويورك مرة أخرى الخروج واالستمتاع بالحفالت الصيفية، لكننا نذكر الجميع بالقيام بذلك COVIDجائحة )
، تظل هيئة نظًرا ألن شرب الكحول دون السن القانونية يؤدي إلى سلوك متهور ينتهي غالًبا بعواقب مأساوية بمسؤولية.

المشروبات الكحولية ملتزمة بالعمل مع شركائنا في سلطات إنفاذ القانون إلبعاد الكحوليات عن أيدي الشباب دون السن  
 القانونية". 

  
"ستواصل شرطة الوالية العمل مع شركائنا لمنع شرب الكحوليات بواسط  قال مدير شرطة والية نيويورك كيفين ب. برون

الشباب دون السن القانونية ومنع اإلصابات والوفيات التي ال داعي لها التي يمكن أن يسببها ذلك. أنا أحيي شركائنا في هذا  
افهم والقبض عليهم، واألهم من ذلك،  الجهد. نعمل مًعا على تثبيط الشباب دون السن القانونية من تعاطي الكحوليات واكتش

 إنقاذ األرواح".
 

"نريد أن يستمتع جميع عشاق الموسيقى   قال مفوض مكتب المنتزهات واالستجمام والمحافظة على التاريخ، إريك كولسيد،
م التسامح مع استخدام  تماًما بأماكن الحفالت الموسيقية الرائعة في جونز بيتش ومنتزه ساراتوجا سبا التابع للوالية، ولكن لن يت

الكحوليات غير القانونية في منتزهاتنا. أنا ممتن للشراكة من شركائنا من الوكاالت الحكومية للمساعدة في الحفاظ على سالمة  
 الشباب وضمان تجربة إيجابية لجميع رواد الحفل الموسيقي". 

 
ؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحبا

HOPEline   8-877-1أيام في األسبوع على الرقم   7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY 
 (. 467369" )الرمز المختصر HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى" 877-846-7369 -1)

 ### 

 

 
 

 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر
 press.office@exec.ny.gov|  518.474.8418الية نيويورك | الغرفة التنفيذية |  و

 
 إلغاء االشتراك 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=115d5dd4-4ec66493-115fa4e1-000babd9fa3f-6b3f867602ae206a&q=1&e=447d1662-c040-403c-804d-73b6c9efaea7&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

