
 
 الحاكمة كاثي ھوكول    10/19/2021 للنشر فوًرا:

 
 

شخًصا للقیادة تحت تأثیر الكحولیات خالل عطلة نھایة   207تعلن الحاكمة ھوكول عن توقیف الشرطة في الوالیة لـ 
  أسبوع كولومبوس

  
  مخالفة للسرعة الزائدة  7,300مخالفة أثناء الحملة، بما في ذلك أكثر من    18,000أصدرت قوات الشرطة ما یقرب من 

  
 207مخالفة واعتقلت  17,797أعلنت حاكمة والیة نیویورك كاثي ھوكول الیوم أن شرطة والیة نیویورك أصدرت 

شخًصا للقیادة تحت تأثیر الكحولیات خالل تفاصیل تنفیذیة خاصة لحركة المرور خالل عطلة نھایة أسبوع كولومبوس. بدأت  
أكتوبر.  12أكتوبر واستمرت حتى یوم الثالثاء  7یوم الخمیس  -ن التي تستھدف السائقین المسرعین والمخموری -المبادرة 

للقیادة   828تذكرة خالل فترة التنفیذ، بما في ذلك  38,255على مستوى الوالیة، أصدرت سلطات إنفاذ القانون ما مجموعھ 
  للسرعة. 10,593تحت تأثیر الكحولیات و 

  
المآسي التي تسببھا السرعة والقیادة تحت تأثیر الكحولیات یمكن تجنبھا تماًما إذا التزمنا جمیعًا   "  قالت الحاكمة ھوكول:

سنستمر في عدم التسامح مطلقًا مع السائقین المخمورین   بجعل السالمة على رأس أولویاتنا عندما نكون خلف عجلة القیادة. 
  الذین یعرضون اآلخرین للخطر".

  
"تظھر نتائج ھذه الحملة أن الكثیر من الناس یعرضون حیاتھم وحیاة اآلخرین    یة كیفن ب. بروین:قال مدیر شرطة الوال

للخطر من خالل الخیارات السیئة التي یتخذونھا أثناء القیادة. سیواصل جنودنا اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقین  
 تخدمین". المتھورین والمخمورین في محاولة للحفاظ على طرقنا آمنة لجمیع المس

  
خالل فترة اإلنفاذ الخاصة، التي مولتھا لجنة سالمة المرور التابعة للحاكمة، زادت شرطة والیة نیویورك من الدوریات  

 وأجرت نقاط تفتیش رصینة لردع السائقین المخمورین وتحدیدھم واعتقالھم.  
  

ما في ذلك حالة وفاة واحدة و حادث تصادم، ب 1,031أشخاص إلعاقة القیادة وحققوا في  207اعتقلت القوات الحكومیة 
 إصابات شخصیة.   159

  
وفي إطار حملة إنفاذ القانون، استھدفت قوات الشرطة أیًضا السائقین الذین یتجاوزون حد السرعة المحدد أثناء القیادة  

  ویقودون بطریقة طائشة في جمیع أنحاء الوالیة.
  

  فیما یلي عینة إلجمالي المخالفات التي تم تحریرھا.
  

  7,389تجاوز حد السرعة
  410القیادة دون انتباه

  707مخالفات عدم ربط حزام المقعد 
  143مخالفة قانون إفساح الطریق 

  
) كجزء من ھذه الحملة CITEاستخدم الجنود كالً من مركبات شرطة الوالیة والمركبات المخفیة إلنفاذ حركة مرور الھویة (

لقوات الشرطة بمراقبة مخالفات   CITEینتھكون القانون بسھولة أكبر. تسمح مركبات لتحدید ھویة سائقي السیارات الذین 



وتندمج ھذه السیارات مع حركة المرور الیومیة لكن یتم التعرف علیھا كسیارات طوارئ بطریقة ال   القیادة بشكل أفضل.
 .  لبس فیھا بمجرد تشغیل إضاءة الطوارئ

  
  نتائج فترة إنفاذ القانون في یوم كولومبوس حسب قوات الشرطة:

  

قوات 
  المنطقة  الشرطة

حاالت التوقیف  
بسبب القیادة تحت  

  تأثیر الكحولیات 
  (عدد األشخاص)

تجاوز  
حد 

 السرعة  

القیادة  
دون 
  انتباه

عدم استخدام 
أدوات وأحزمة  

تأمین سالمة  
  األطفال/

عدم ربط  
  الحزام

مخالفة  
قانون  
إفساح 
  الطریق 

  اإلجمالي
  المخالفات 

(بما في ذلك  
مخالفات 

  أخرى)

A  Western 
NY  19  672  22  75  2  1,553  

B  North 
Country  11  279  15  28  11  1,032  

C  Southern 
Tier  3  471  6  33  13  971  

D  Central NY  11  697  60  55  17  1,819  

E  Finger 
Lakes  21  650  27  166  9  2,005  

F  
Upper 
Hudson 
Valley  

52  965  58  92  18  2,069  

G  Capital 
Region  18  1,039  46  48  19  2,077  

K  
Lower 
Hudson 
Valley  

37  883  35  32  16  1,665  

L  Long 
Island  17  388  57  42  2  1,191  

NYC  New York 
City  2  202  28  37  2  1,060  

T  NYS 
Thruway  16  1,143  56  99  34  2,355  

  17,797  143  707  410  7,389  207  اإلجمالي  
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