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العميد عبد الفتاح العلي

)هاني الشمري - محمد ماهر - سعود سالم(تواجد أمني مكثف للتعامل مع االختناقات املرورية

الشاحنات لم تسلم من الغرق رواج سوق البطاريات نتيجة انخفاض احلرارة األمطار غمرت املركبات

رجال اإلطفاء يتعاملون مع حريق مركبة

الفريق أحمد الرجيب

»الداخلية« فرضت حجزًا جزئيًا على المرور واألمن العام والعمليات

تحرير 797 مخالفة واحتجاز 209 مركبات وتوقيف 6 مطلوبين
أمير زكي - عبداهلل قنيص

علمت »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 
ونظرا لتزايد البالغات املرتبطة بهطول األمطار اصدر في الثانية 
عش���رة من ظهر امس برقية تتضمن فرض حجز جزئي على 3 
قطاعات مرتبطة بالعمل امليداني أال وهي قطاع االمن العام والذي 
يترأس���ه اللواء خليل الشمالي وقطاع العمليات والذي يترأسه 
الل���واء د.مصطفى الزعابي وقطاع املرور الذي يترأس���ه اللواء 

محمود الدوسري.
وقالت مص���ادر أمنية ان قيام الفريق احمد الرجيب باصدار 
حجز على هذه القطاعات امليدانية للتعامل مع احلاالت االنسانية 
والتعامل مع احلوادث املرورية الى جانب التعامع ظاهرة االستهتار 
والرعونة والتشفيط التي ميارسها البعض كلما هطلت األمطار 

على البالد.
وأشارت املصادر األمنية الى ان مدير أمن محافظة األحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي وبعد تلقيه العديد من البالغات بشأن 
استغالل املستهترين س���قوط األمطار وممارستهم ألعمال غير 
مسؤولة تنم عن االستهتار مما يعرض مرتادي الطرق للخطر، 
قام بتشكيل فرقة من قطاع األمن العام وقطاع املرور حيث جرى 
احتجاز 129 مركبة وحترير 577 مخالفة ما بني مخالفة مباشرة 
وغير مباشرة، مشيرا الى ان حملة األمن العام واملرور شاركت 
فيه���ا 27 دورية أمنية وذلك بهدف تغطية البالغات التي وردت 
عن استهتار، الفتا الى ان عدد البالغات التي تلقتها غرفة عمليات 
الداخلية بلغ 26 بالغا في مناطق أم صفق وأم الهيمان وش���ارع 

الغوص وجابر العلي والظهر والصباحية.
وأكد املصدر األمني ان مديرية أمن اجلهراء بقيادة العميد عايض 
العتيبي شكلت هي األخرى فرقة ملالحقة ظاهرة االستهتار والرعونة 

وجرى حترير 220 مخالفة مرورية واحتجاز 80 مركبة.
واشارت املصادر الى ان تعليمات مشددة صدرت الى جميع 
القطاعات األمنية الصادر بحقها ق���رار باحلجز للتعامل بحزم 
مع جميع املس���تهترين وعدم السماح ألي مركبة باخلروج من 

كراج احلجز.
وكش���ف املصدر ان احلملة التي شنتها وزارة الداخلية على 
املستهترين أس���همت في توقيف 6 اشخاص مطلوبني إلدارتي 

التنفيذ املدني واجلنائي.


