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الحاكمة هوكول تعلن أن شرطة الوالية وسلطات إنفاذ القانون المحلية ستتصدى للقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات 
  والقيادة بطيش في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى

  
  أيار/ مايو31ستمتد حملة اإلنفاذ حتى 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن شرطة والٌة نٌوٌورن وسلطات إنفاذ المانون المحلٌة على مستوى الوالٌة ستزٌد من 
تبدأ . الدورٌات لمكافحة المٌادة تحت تؤثٌر الكحول والمخدرات والمٌادة بطٌش وتهور طوال عطلة نهاٌة أسبوع ٌوم الذكرى

 6:00فً الساعة  (Driving While Intoxicated, STOP-DWI)فترة إنفاذ حملة ولف المٌادة تحت تؤثٌر الكحول 
ٌوم الذكرى . 2022أٌار / ماٌو31 صباًحا ٌوم الثالثاء 3:00 وتستمر حتى الساعة 2022أٌار / ماٌو27مساًء ٌوم الجمعة 

هو أحد أكثر العطالت ازدحاماً فً السفر خالل العام وستعمل الشرطة بكامل لوتها إلزالة السائمٌن الذٌن ٌمودون تحت تؤثٌر 
  .الكحول والمخدرات ومن ٌمودون بطٌش من طرلنا السرٌعة

  
إن المٌادة تحت تؤثٌر الكحول والمخدرات هً خٌار طائش وخطٌر وٌعرض الكثٌر من الناس لخطر  "قالت الحاكمة هوكول،

بٌنما نستعد للسفر وااللتماء باألصدلاء والعائلة فً عطلة نهاٌة أسبوع ٌوم الذكرى أحث ." "عوالب باهظة الثمن وربما لاتلة
ال تجلس خلف عجلة المٌادة إذا كنت لدر . جمٌع سائمً السٌارات على المٌادة بمسإولٌة والتخطٌط لعودة آمنة إلى المنزل

  ."شربت كثٌراً حتى تتمكن من االستمتاع بعطلة نهاٌة األسبوع دون تعرٌض نفسن أو اآلخرٌن للخطر
  

 ٌمكن للسائمٌن أن ٌتولعوا رإٌة نماط تفتٌش للحمك من حالة الشرب ودورٌات متزاٌدة من لبل شرطة الوالٌة ووكاالت إنفاذ 
سٌستخدم الجنود كالً من مركبات شرطة الوالٌة ومركبات مخفٌة الهوٌة إلنفاذ . المانون المحلٌة خالل عطلة نهاٌة األسبوع هذه

كجزء من هذه الحملة من أجل التعرف  (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE)حركة المرور 
لموات الشرطة بمرالبة مخالفات المٌادة  (CITE)تسمح مركبات . بسهولة أكبر على سائمً السٌارات الذٌن ٌنتهكون المانون

تختلط هذه المركبات مع حركة المرور الٌومٌة ولكن تستطٌع تمٌٌزها كمركبات طوارئ بمجرد تشغٌلها إضاءة . بشكل أفضل
  ..الطوارئ

  
بالنسبة للعدٌد من سكان نٌوٌورن ٌمثل ٌوم الذكرى بداٌة موسم السفر الصٌفً  "بروين مدير شرطة الوالية،. قال كيفين ب

أثناء التحضٌر لعطلتن فً عطلة نهاٌة األسبوع تذكر أن تجعل . مما ٌعنً زٌادة حركة المرور وزٌادة المخاطر على طرلنا
إذا كنت ستشرب أو تتعاطى . ارتِد حزام األمان وكن متٌمًظا ولبل كل شًء وانطلك بهدوء. السالمة على رأس أولوٌاتن

سٌكون الجنود . وبدالً من ذلن، خطط لتوصٌلة آمنة إلى المنزل- المخدرات فال تجلس خلف عجلة المٌادة فً أي مركبة 
  ."متٌمظٌن فً الحفاظ على أمان طرلنا طوال عطلة نهاٌة األسبوع وسٌستهدفون السائمٌن المتهورٌن والمعالٌن

  
سٌكون هنان العدٌد من سائمً السٌارات على الطرٌك فً عطلة نهاٌة  "شرودر مفوض قسم المركبات،. إف.قال مارك جيه

نرٌد أن ٌصل الجمٌع إلى وجهاتهم بؤمان لذلن نحث السائمٌن على اتخاذ . أسبوع فً ٌوم الذكرى مع بدء موسم السفر الصٌفً
ٌُرجى أًٌضا . ال تمود المركبة إذا كنت لد شربت أو تعاطٌت المخدرات. خٌارات مسإولة لتجنب المآسً التً ال معنى لها

  ."اتباع لواعد المٌادة على الطرق ومشاركة الطرٌك بؤمان مع اآلخرٌن
  



 بجروح فً حوادث 5,067 شخًصا وأصٌب 516وفمًا لمعهد إدارة وبحوث السالمة المرورٌة فً جامعة ألبانً، توفً 
  .2020تصادم تسبب بها سائمٌن تحت تؤثٌر الكحول والمخدرات فً والٌة نٌوٌورن خالل عام 

  
 Governor's Traffic Safety)ٌتم تموٌل هذه المبادرة جزئًٌا من لبل لجنة سالمة المرور التابعة للحاكم 

Committee, GTSC)  . تُذِكّر(GTSC)  ومإسسة المٌادة تحت تؤثٌر الكحول والمخدرات(STOP-DWI)  بوالٌة
 ٌمكن أن ٌساعد سكان نٌوٌورن على العثور على "Have a Plan"تطبٌك الهاتف المحمول نٌوٌورن سائمً السٌارات بؤن 

ٌسمح التطبٌك المجتانً للمستخدمٌن . طرٌمة للعودة بؤمان إلى بٌوتهم من االحتفاالت التً ٌمكن أن ٌشربوا الكحول خاللها
ٌمكن . تحدٌد سائك أو استدعاء سٌارة أجرة أو مشاركة توصٌلة ومراجعة عوالب المٌادة تحت تؤثٌر الكحول أو المخدرات

ٌتوفر التطبٌك للهواتف الذكٌة بؤنظمة أبل وأندروٌد . للمستخدمٌن أًٌضا استخدام التطبٌك لإلبالغ عن سائك مخمور أو مخدر
  .ووٌندوز

  
 9,214 شخًصا بتهمة الشرب والمٌادة وأصدرت 185، اعتملت الشرطة 2021فً عطلة نهاٌة أسبوع لٌوم الذكرى عام 

باإلضافة إلى شرطة والٌة .  إصابة شخصٌة بسبب حوادث تصادم مما أدى إلى وفاة شخصٌن163مخالفة وحممت فً 
  .نٌوٌورن شاركت العدٌد من المماطعات والوكاالت فً جمٌع أنحاء الوالٌة أًٌضا فً حملة ٌوم الذكرى العام الماضً
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