
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 13/10 للنشر فوًرا:

 
 

 تكرم الحاكمة هوكول ضباط الشرطة لبطوالتهم  

  
  حصل ضابط روتشستر دينيسون "ديني" رايت على جائزة ضابط شرطة الحاكمة للعام

  
حصل كريستوفر زونين، ضابط شرطة مقاطعة سوفولك، على جائزة إنقاذ الحياة من دائرة خدمات العدالة الجنائية بوالية 

  نيويورك
  

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم تكريم ضابطي شرطة لبسالتهما وشجاعتهما االستثنائيتين في مواجهة الخطر الجسيم  

مجتمعات التي يعمالن على حمايتها. حصل ضابط شرطة روتشستر دينيسون "ديني" رايت على الذي يتعرض لهما وسكان ال
جائزة ضابط شرطة الحاكمة للعام، كما حصل ضابط شرطة مقاطعة سوفولك كريستوفر زونين على جائزة إنقاذ الحياة من 

  قسم خدمات العدالة الجنائية بوالية نيويورك.
  

الضباط رايت وزونين بنكران الذات أثناء دعوتهم للخدمة، ووضعوا أنفسهم في طريق األذى   "استجاب  قالت الحاكمة هوكول:
للحفاظ على سالمة اآلخرين وخدمة لمجتمعاتهم. نحن مدينون لهم باالمتنان الكبير ولن ننسى أبًدا بطولتهم في مواجهة خطر 

  يهدد حياتهم".
  

من أسبوع الشرطة الوطنية، والذي سيتم االحتفال به في واشنطن   أعلنت الحاكمة هوكول عن الجوائز في اليوم األول
أكتوبر. ينسق قسم خدمات العدالة الجنائية عمل لجنة اختيار   17العاصمة هذا العام بسلسلة من األحداث اليوم وحتى األحد 

 جائزة ضابط شرطة للعام، والتي تختار أيًضا الفائز بجائزة إنقاذ الحياة. 
  

الذين يشملون المديرين التنفيذيين للشرطة وممثلي النقابات والمسؤولين من االتحادات على مستوى الوالية    أعضاء اللجنة،
ضابًطا قبل اختيار  20وكالة. تم النظر في ما مجموعه  11التي تمثل الرؤساء والعمدة، نظروا في الترشيحات المقدمة من  

  2020. تتم مراجعة الترشيحات لجوائز 2019لتي وقعت في عام  الضباط رايت وزونين كمتلقين للجوائز عن الحوادث ا
  ومن المقرر اإلعالن عن اختيار أو اختيارات اللجنة في وقت الحق من هذا العام.

  
، أثناء الرد على نزاع عائلي تحول إلى عنف، واجه الضابط رايت مهاجًما مسلًحا هاجمه وأعماه بسكين. 2019أكتوبر   4في 

صاباته الشديدة وبمساعدة فاعلي الخير في مكان الحادث، تمكن الضابط رايت من منع الرجل من إيذاء أي  على الرغم من إ 
 شخص آخر.  

  
تحدى الضابط زونين، وهو أيًضا رجل إطفاء متطوع، الدخان الكثيف والحرارة لمساعدة العديد من السكان على الهروب من  

  .2019ديسمبر  4مسكنهم المحترق في سنتريتش في 
  

دمة  تُمنح جائزة ضابط شرطة العام للحاكم ضابط شرطة واحًدا أو فريقًا من الضباط لعمل شجاع استثنائي يرمز إلى خ
وكالة مختلفة. أنشأت لجنة   20ضابطاً من   121، وقدمت الجائزة إلى 1984الشرطة في والية نيويورك. تأسست عام 

  ضابطاً من أربع وكاالت على هذا التكريم. 13ومنذ ذلك الحين، حصل  2016االختيار جائزة إنقاذ الحياة في عام 
  



يحصل على الجائزة. عند ترشيح الضابط رايت للجائزة، قدم قسم  الضابط رايت هو أول ضابط شرطة في مدينة روتشستر 
  :2019أكتوبر  4شرطة روتشستر الوصف التالي لألحداث التي تكشفت في 

  
استجاب الضابط رايت لنداء للمساعدة في نزاع عائلي يتعلق برجل مضطرب عاطفيًا يختبئ تحت سرير. عند وصوله إلى  

ضع. تحدث الضابط رايت مع الرجل وأقنعه بالخروج من االختباء، لكن الرجل انزعج  مكان الحادث، سعى إلى تهدئة الو
  12وحاول مغادرة المنزل. عندما حاول أفراد أسرته منعه، لكم الضابط رايت في وجهه ثم دون سابق إنذار، أمسك بسكين 

ار من سالحه مرة وأخطأ بوصة وطعن الضابط رايت بشكل متكرر في وجهه ورأسه وعينيه. أطلق الضابط رايت الن
الشخص الذي واصل الهجوم. على الرغم من اإلصابات الشديدة وضعف البصر، أصر الضابط رايت وأبقى من حوله في  
أمان. بمساعدة فاعلي الخير الذين شهدوا الهجوم العنيف وهرعوا لمساعدته، تمكن الضابط رايت من احتجاز المشتبه به.  

عاًما من كسور في الجمجمة والوجه وعدة طعنات. عانى من فقدان دائم في الرؤية   23ن العمر عولج الضابط السابق البالغ م
  في كلتا العينين.

  
"أشعر بالتواضع من تصرفات الضابط رايت، والتي أظهرت تصميًما  قال قائد شرطة روتشستر المؤقت، ديفيد سميث: 

وشجاعة ال تصدق في مواجهة الخطر المميت، وأدرك مقدار ما ضحى به في ذلك اليوم للحفاظ على الجميع في مكان الحادث  
الخير للخير ذاته.  بأمان. إنه يمثل أفضل ما في قسم شرطة روتشستر، واألفراد الذين قدموا لمساعدته يجسدون معنى فعل 

تتحدث أفعالهم كدرس لنا جميعًا. أشكر الحاكمة هوكول وأعضاء لجنة اختيار ضابط الشرطة للعام على اختيار الضابط رايت  
  الحاصل على هذه الجائزة المرموقة".

  
ط زونين  الضابط زونين هو أول ضابط شرطة في مقاطعة سوفولك يحصل على جائزة إنقاذ الحياة. عند ترشيح الضاب

  :2019أكتوبر  4للجائزة، قدم قسم مقاطعة سوفولك الوصف التالي لألحداث التي تكشفت في 
  

في نزاع بين زمالء سكن في سنتريتش. التقى المتصل بالضابط زونين في أقرب   9-1-1رد الضابط زونين على مكالمة  
دخانًا كثيفًا يتصاعد من آخر المبنى. زحف عبر شقة  لمناقشة الوضع. ثم توجه الضابط زونين إلى المنزل ورأى  7-11متجر 

واحدة، متحديا الدخان والحرارة والنار، لتنبيه ثالثة من السكان الذين تمكنوا من الفرار بمفردهم. ثم دخل الضابط زونين الشقة  
لى بر األمان عبر المطبخ الذي  األمامية. وجد رجالً كان قادًرا على الفرار من النار دون مساعدة، ثم جر رجالً فاقًدا للوعي إ

 كان على وشك أن تشتعل فيه النيران.  
  

"إن سكان مقاطعة سوفولك محظوظون ألنهم   قال ستيوارت كاميرون، القائم بأعمال مفوض شرطة مقاطعة سوفولك:
يتمتعون بالحماية من قبل ضباط الشرطة مثل كريستوفر زونين، الذي كان على استعداد لوضع حياته على المحك إلنقاذ 

. يمثل الضابط زونين أفضل ما في تطبيق القانون. أنا فخور بأفعاله البطولية وأود أن  2019آخرون من حريق منزل في عام  
  ر الحاكمة هوكول على تكريم الضابط زونين بهذا الشرف المرموق".أشك

  

، بمن فيهم الضابط زونين، على شهادة بسالة  2019حصل جميع الضباط المرشحين لجائزة أفضل ضابط شرطة لعام 
  استثنائية. و هم:

  

فبراير، رد الضباط على عامل بناء  13في  ضباط قسم شرطة مقاطعة ناسو، مايكل كيني، وبريان ماكواد، وآدم ماير:
طل، مما أدى إلى قطع ساقي الضحية. نزل الضباط كيني وماكويد وماير إلى ر 2,500صدمه وعلق تحت لوح معدني وزنه 

خندق بعمق ثمانية أقدام حيث كانت الضحية محاصرة، في ضائقة تنفسية وتنزف بغزارة. استخدم الضباط ضمادة الستقرار 
  حالة الضحية وإنقاذ حياتها.

  
سبتمبر، رد الضابطتان فانيسا ميدينا   17في وفانيسا ميدينا:  ضابطتا قسم شرطة مدينة نيويورك رايشيل كامبانيال ريفيرا

ورايشيل كامبانيال ريفيرا على تقرير عن العنف المنزلي في جزيرة ستاتين. واستجوبوا صاحب الشكوى واتصلوا بالمشتبه به 
رفض الشخص المعني عدة طلبات للتعاون وقاوم بعنف االعتقال. أطلقت الضابطة كامبانيال ريفيرا  وأبلغوه أنه سيُعتقل. 

صاعقها الكهربائي، الذي لم يكن له أي تأثير. خالل صراع عنيف، سحب المشتبه به مسدًسا محماًل من حزام خصره وأطلق  
للضابطة كامبانيال ريفيرا، مما تسبب في  عدة رصاصات، وأصاب الضابطة ميدينا في يدها وضرب الصاعق الكهربائي

إصابة ساق ثانوية دفعت الضابطة إلى االعتقاد بأنها كانت أيًضا طلقة. ورد الضابطة كامبانيال ريفيرا بإطالق النار وضربت 



  الجاني في بدنه. سقط على األرض وركلت الضابطة السالح من تحت يده. انزلق المسدس عبر الشارع واقترب عدة أفراد
معروفين من أعضاء العصابات. تمكنت الضابطة كامبانيال ريفيرا من تأمين السالح الناري للمشتبه به والمشهد، وساعدت في  

  استقرار الوضع وطلبت المساعدة الطبية للمشتبه به وشريكتها حتى وصول الدعم.
  

، اتصلت امرأة بشرطة الوالية لإلبالغ عن  كانون الثاني )يناير( 28في  جندي شرطة والية نيويورك تيموثي إس.كونكلين:
أن ابنها أخذ سيارتها دون إذنها لزيارة ابنته في إنديكوت، مقاطعة بروم. حدد الجندي كونكلين السيارة التي تسير جنوبًا على 

ف  . ركن سيارته الدورية التي تحمل عالمة الشرطة خل17ووجدها الحقًا على جانب طريق الوالية  81طريق الوالية 
السيارة وبدأ المشتبه به على الفور في إطالق النار من بندقية هجومية عبر النافذة الخلفية للسيارة. ثم نزل المسلح من السيارة  

وواصل إطالق النار بينما كان يسير باتجاه الجندي كونكلين، الذي رد بإطالق النار من خالل الزجاج األمامي لسيارته 
لنار عن إطالق النار لفترة وجيزة، أعاد الجندي كونكلين تحميل سالحه ثم رد بإطالق النار مرة  الدورية. عندما توقف مطلق ا

أخرى، وأصاب المشتبه به الذي توفي متأثرا بجراحه. وأصيب الجندي كونكلين بشظايا استدعت العالج. أثناء التحقيق في 
  لمنزلي والمطاردة وغيرها من التهم.الحادث، علمت الشرطة أن المشتبه به يخضع للتحقيق بتهمة العنف ا

  
أبريل، استجاب الضابط ساجستانو على تقرير عن نزاع واكتشف أن   18في  ضابط شرطة نورثبورت شون ساجستانو:

بمجرد وصوله إلى مكان الحادث، واجه الضابط ساجستانو رجاًل صوب شخًصا قد تعرض لالعتداء من قبل أحد الجيران. 
مسدًسا نحوه. أمر الرجل بإسقاط المسدس، لكنه رفض في البداية. أقنع الضابط ساجستانو أخيًرا المسلح بإلقاء السالح،  

جل واحتجز دون وقوع  ليكتشف أنه كان يمسك بسكين الجزار في يده األخرى. وبعد عدة أوامر بإلقاء السكين، امتثل الر
  حوادث.

  
ديسمبر، استجاب الضابط بالوني لمكالمة حول امرأة تصرخ في منطقة نهر  29في  ضابط شرطة أوسويغو دانيال بالوني:

عاًما تطفو في النهر  20صباًحا عند وصوله، وجد هو وضباط آخرون امرأة تبلغ من العمر   1:15أوسويغو حوالي الساعة  
يست لينير،تفقد وعيها وتعود إليه وتكافح من أجل البقاء عائمة على الماء. أخذت الشرطة طوقاً للنجاة من  بالقرب من حديقة و

الحديقة وألقته باتجاه المرأة، لكنها لم تكن قادرة على اإلمساك به. على الرغم من درجات الحرارة الباردة الخطيرة، قفز  
ح إلى الضحية، وسحب رأسها فوق الماء وأبقاها عائمة بينما سحبها زمالئه الضابط بالوني في النهر. أمسك بطوق النجاة، وسب

  الضباط إلى الشاطئ. تم نقل بالوني والضحية إلى المستشفى لتلقي العالج.
  

مايو، استجاب النائب أوسيكا لنداء لرجل يسير باتجاه حافة   27في  كيفين أوسيكا، نائب مكتب مدير شرطة مقاطعة بوتنام:
في بلدة الجنوب الشرقي. اقترب النائب أوسيكا بحذر من الرجل الذي بدا أنه مستعد  84لعالي على الطريق السريع الجسر ا

للقفز من الخلف وأمسك به. وبينما كانت حركة المرور تسير بسرعة، كافح الرجل من أجل التحرر، لكن النائب أوسيكا  
  دة.صارعه أرًضا وأوقفه حتى تمكن من نقله طلبًا للمساع

  
تشرين الثاني )نوفمبر(، استجاب الضابط ستيرت ومسؤولة  15في  ترافيس ستيرت، ضابط قسم شرطة قرية ريد هوك:

التوظيف نتاليا تيليس لدعوة بشأن نزاع على الملكية بين زمالئه السابقين في السكن. رصد الضباط الشخص الذي يُزعم أنه  
ع كلب في مكان قريب. عندما اقتربوا، أبقى الرجل الكلب بينه وبين الضباط،  أخذ أشياء من زميله في الغرفة وهو يمشي م

  0.45متجاهاًل األوامر بربطه حتى يتمكنوا من التحدث. عندما طلب الضابط ستيرت الدعم، سحب المشتبه به مسدس عيار 
ليس، الذي هربت من أجل  وأطلق عدة طلقات على الضباط. رد الضابط ستيرت بإطالق النار لحماية نفسه والضابطة تي

نزل الضابطان خلف دورية الشرطة التي تحمل عالمة الشرطة حيث واصل المشتبه به إطالق النار، وأطلق ما   االختباء.
مجموعه ثماني طلقات، ثالثة منها أصابت سيارة الدورية. وتطور الوضع إلى أن هرب المشتبه به إلى الغابة، حيث ألقى  

طعة دوتشيس القبض عليه بمسدس محشو بعد مطاردة استمرت ساعتين. ووجهت إليه تهمة أعضاء من مكتب شرطة مقا
  الشروع في القتل وحيازة سالح ناري غير قانوني.

  

سبتمبر، استجاب النائب يسمان لنداء لمساعدة قسم   19في  أندرو دبليو يسمان، نائب مكتب مدير شرطة مقاطعة شويلر:
اء واتكينز غلين بإشعال حريق في منزل متعدد األسر وإصابة ضحية محتملة ذات احتياجات شرطة واتكينز غلين وإدارة إطف

خاصة محاصرة بالداخل. وأكد ضابط شرطة واتكينز جلين أن ضحية محاصرة في الطابق الثاني، حيث انبعث دخان كثيف  
وي وقام بفتحه بمساعدة ضابط واتكينز غلين وألسنة نيران من النوافذ. وجد النائب يسمان الباب المؤدي إلى شقة الطابق العل

وجنود والية نيويورك. دخل النائب يسمان المنزل المليء بالدخان والنار وزحف حتى وصل إلى الباب وفتحه. عند رؤية قدم  



أحد األفراد، مد النائب يسمان الرجل وسحبه على األرض إلى خارج الغرفة، حيث ساعد الضباط اآلخرون في سحب الرجل  
لى خارج المنزل. أثناء خروجه من المنزل، أصبح الرجل عدوانيًا ولكم رجل إطفاء والنائب يسمان، الذي استمر في مساعدة  إ

  الشرطة ورجال اإلطفاء في مكان الحادث بعد وصول سيارة إسعاف ووالدة الضحية.
  

شون هان وشون هوك والضباط ليونارد براون وكولين فالجلر وإريك هيبلر وجين الجو الثالث  رقباء قسم شرطة سيراكيوز 
كانون األول )ديسمبر(، استجاب الرقباء هان وهاك والضباط براون، فالجلر، هيبلر، الجو وتينان لتفعيل  3في وماثيو تينان: 

بإطالق النار على طفل يبلغ من   911اد متصل على شتسبوتر للكشف عن عدة جوالت من إطالق النار. في الوقت نفسه، أف
سنوات في منزل في نفس الشارع. اقترب الضابط تينان من المدخل وحدد مكان الطفل، الذي كان يئن، ويكافح من  6العمر 

والمسدس  أجل التنفس راكعاعلى األرض مقابالً األريكة، ومالبسه ملطخة بالدماء. كان مطلق النار ال يزال في المنزل وخرج 
في يده. بدأ الضابط تينان يتحدث مع الرجل المسلح، الذي أطلق للتو النار على ابن أخيه وهدد الضابط. سحب الضابط تينان 

سالحه الناري وأطلق النار على الرجل، فأصابه وسقط على األرض. وبينما كانت الشرطة تحاول معرفة كيفية إيصال الطفل  
ار على قبضته على السالح واستمر في التحرك. قام الرقباء هان وهاك والضباط فالجلر وهبلر  إلى بر األمان، حافظ مطلق الن

والجو وتينان بكسر نافذة بالقرب من الطفل في محاولة لسحبه إلى بر األمان، لكن الطفل لم يتمكن من الوصول إليهم، وكانت  
خل بسرعة. كما أدركت الشرطة أن العديد من أفراد األسرة  النافذة مرتفعة جًدا بحيث لم يتمكن الضباط من الصعود إلى الدا

كانوا مختبئين داخل المنزل. قام الضباط بتشكيل فريق بالدروع الباليستية، ودخلوا المنزل، وأمسكوا بالطفل واقتادوه إلى  
  الطاقم الطبي المنتظر، بينما أبعدوا السكان اآلخرين عن طريق األذى.

  
مجموعة متنوعة من المسؤوليات، بما في ذلك التدريب على تطبيق القانون؛ جمع  قسم خدمات العدالة الجنائية تقع على

وتحليل بيانات الجريمة على مستوى الوالية؛ االحتفاظ بمعلومات التاريخ الجنائي وملفات بصمات األصابع؛ اإلشراف اإلداري  
مويل واإلشراف على برامج المراقبة  على بنك بيانات الحمض النووي للوالية، بالشراكة مع شرطة والية نيويورك؛ الت

واإلصالح المجتمعي؛ إدارة أموال العدالة الجنائية الفيدرالية والوالئية؛ دعم الوكاالت ذات الصلة بالعدالة الجنائية في جميع 
  أنحاء الوالية؛ وإدارة سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بالوالية.
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