
 
 الحاكمة كاثي هوكول  10/7/2021 للنشر فو:

 
 

تعلن الحاكمة هوكول أن شرطة الوالية والشرطة المحلية ستتخذان اجراءات صارمة لضبط السرعة والقيادة تحت تأثير  
  الكحوليات خالل عطلة نهاية أسبوع كولومبوس

  
   أكتوبر، تستهدف سلوكيات القيادة غير اآلمنة خالل عطلة نهاية األسبوع 12أكتوبر إلى  7فترة التنفيذ من 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شرطة والية نيويورك ستتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في جهود إنفاذ القانون  
الخاصة بحركة المرور لعطلة نهاية األسبوع القادمة في يوم كولومبوس، وستتخذ إجراءات صارمة ضد السائقين المسرعين  

أكتوبر. يتوقع الجنود زيادة حجم حركة   12أكتوبر وتستمر حتى الثالثاء  7الخميس  ستبدأ حملة يوم كولومبوس والمخمورين.
المرور بسبب عطلة نهاية األسبوع وسياحة الخريف، مما يشكل مخاطر إضافية على الطرق. ستتم تفاصيل التنفيذ هذه في 

ت د(، وكاتسكيلز )القوات إف( ومنطقة غرب نيويورك )القوات أ( والمنطقة الشمالية )القوات ب( ومنطقة سيراكيوز )القوا
  العاصمة )القوات جي(.

  
"يمكن تجنب العواقب المأساوية للقيادة تحت تأثير الكحوليات والمتهورة إذا جعلنا جميعًا السالمة على  قالت الحاكمة هوكول:

أشارك مع سلطات تطبيق القانون لتذكير جميع السائقين باالمتثال لحدود السرعة المعلنة،   رأس أولوياتنا خلف عجلة القيادة.
ادة مطلقًا تحت تأثير الكحوليات. من خالل التصرف بمسؤولية، يمكننا وفسح الطريق لمركبات الطوارئ والصيانة وعدم القي

  المساعدة في منع المآسي التي ال معنى لها على طرقنا".
  

يمكن لسائقي السيارات الذين يسافرون في نهاية هذا األسبوع أن يتوقعوا مواجهة نقاط تفتيش رصينة ودوريات إضافية. كما  
قائدي السيارات الذين يستخدمون هواتفهم واألجهزة اإللكترونية األخرى في أثناء القيادة. يجب أن  ستالحق جهات إنفاذ القانون 

  يتذكر السائقون أيًضا "التنحي" لمركبات الطوارئ والمخاطر المتوقفة على جانب الطريق.
  

( كجزء من هذه CITEوية )سيستخدم الجنود كالً من مركبات شرطة الوالية والمركبات المخفية إلنفاذ حركة مرور اله
للجنود بمراقبة مخالفات  CITEالحملة لتحديد هوية سائقي السيارات الذين ينتهكون القانون بسهولة أكبر. تسمح مركبات 

  تمتزج هذه المركبات مع حركة المرور اليومية ولكن تستطيع تمييزها بمجرد تنشيطها إضاءة الطوارئ. القيادة بشكل أفضل. 
  

"خالل هذه الحملة، سيكون شركاؤنا في إنفاذ القانون مرئيين للغاية ويبحثون عن سائقي   كيفن بي بروين:المشرف  قال
كالعادة، لن نتسامح مطلقًا مع أولئك الذين يعرضون اآلخرين للخطر من خالل   السيارات الذين يقودون بطريقة غير آمنة.

  القيادة بتهور".
  

(:  GTSCقال مارك جيه إف شرودر، مفوض إدارة المركبات ذات المحركات ورئيس لجنة سالمة المرور التابعة للحاكم )
في المائة ويعرض كل شخص يشارك  100"تعد السرعة والقيادة المعطلة من السلوكيات المتهورة التي يمكن تجنبه بنسبة 

  على التزامهم بضمان السالمة على طرقنا".  الطريق للخطر. كما أشكر شركائنا في تطبيق القانون
  

تذكرة   44,016خالل فترة تطبيق يوم كولومبوس العام الماضي، أصدرت شرطة الوالية وسلطات إنفاذ القانون المحلية 
  لقيادة تحت تأثير الكحوليات.  941لتجاوز السرعة و  11,618إجماالً، بما في ذلك 

  
تقوم شرطة الوالية بتذكير جميع سائقي السيارات بأن يكونوا آمنين، وال يشربوا ويقودوا، وابتعدوا عن هواتفكم المحمولة أثناء 



القيادة، وامتثلوا لحدود السرعة، وربطوا حزام األمان مع جميع الركاب. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو ردع سلوكيات  
  الوعي بأهمية السالمة المرورية.القيادة غير اآلمنة وزيادة 

  
ر لجنة السالمة المرورية التابعة للحاكم ومؤسسة برنامج الخيارات  GTSCيتم تمويل هذه المبادرة جزئيًا من قبل  . تُذك ِّ

"تطبيق الهاتف   ( في والية نيويورك قائدي السيارات بأنDWI-STOPالمرورية الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحوليات )
  Androidالذكية والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل  Apple، متاح لهواتف " Have a Planالمحمول " 

. يتيح التطبيق لسكان نيويورك تحديد موقع خدمة سيارات األجرة واالتصال بها ووضع برنامج السائقين Windowsو
ن سائق يُشتبه المعينين. كما أنه يوفر معلومات بشأن قوانين وعقوبات القيادة تحت تأثير الكحوليات ويوفر طريقة لإلبالغ ع

  في قيادته تحت تأثير الكحوليات. 
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