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 مصريين  3 سائحين من صربيا و  8 مصرع
 في تصادم بين أتوبيس سياحي ومقطورة

  : الغردقة ـ من عرفات علي
  , سائحين من صربيا  8 بينهم  , شخصا مصرعهم  11 لقي

في تصادم عنيف بين أتوبيس سياحي   , آخرون  10 وأصيب
سائحا لزيارة المعالم   18 يقل  , كان في طريقه إلي األقصر

علي طريق   )5( وعند الكيلو  , األثرية والسياحية هناك
كانت   , سفاجا ـ قنا اصطدمت مقطورة محملة باألسمنت

بأتوبيس السائحين وجها   , قادمة في الطريق المعاكس
مما أسفر عن تهشم مقدمة األتوبيس وانقالبه   , لوجه

سائحين   8 فضال عن  , ومصرع سائقيه األصلي واالحتياطي
وقد هرعت سيارات اإلنقاذ واإلسعاف إلي   , ومصري آخر
ونقلت المصابين إلي مستشفي الغردقة   , موقع الحادث

حيث إن حالة   , العام إلجراء اإلسعافات الالزمة لهم
مصابين   8 كما قام اإلسعاف الطائر بنقل  , بعضهم خطيرة

  . إلي القاهرة
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 موضوعات في نفس
الباب

 الرئيس :  نتطلع إلي عالم
 أكثر أمنا وعدالة قمة عدم
  ... االنحياز تدعو

 متقي يعرب عن شكره
 للرئيس علي تعازيه في
 ضحايا الطائرة

 سوزان مبارك تستقبل
 جاك ضيوف وشيال سيسولو

  82,1 %  نسبة النجاح
 للمرحلة الثانية ..  و 41,5 % 
  ... لألولي تسجيل

 الجمل في االحتفال بتكريم
 األوائل وإعالن نتيجة الثانوية
  ... العامة : 

 مصرع 8  سائحين من
 صربيا و 3  مصريين في
 تصادم بين أتوبيس سياحي
...  

 مواجهة قوية للحرس
 أمام بيليسا النيجيري اليوم

 وقفة احتجاجية من أجل
 مروة

 البشير يلتقي بأعضاء
 الجالية السودانية في مصر
 اليوم

 حصر التعديات علي
 أراضي الدولة بوادي
 النطرون إلزالتها فورا

ـ 11  متهما قتلوا  اإلعدام ل
 شيخا وأصابوا أسرته
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 مبارك في ختام قمة عدم
 االنحياز :  نجاح القمة ليس
  ... نهاية المطاف

 إعالن شرم الشيخ : 
 التصميم علي إعادة تنشيط
  ... وتأثير حركة عدم

 وثيقة شرم الشيخ تدعو
 إلي تشجيع حوار الحضارات
  ... مع مراعاة الخصوصية

 سوزان مبارك خالل
 رئاستها الجلسة الثانية لقمة
  ... السيدات األوليات

 لقاءات لمبارك مع قادة
 اليمن والهند وفيتنام وكوريا
  ... الشمالية

 القمة المقبلة في إيران

 لقاء مصالحة بين رئيسي
 وزراء الهند وباكستان

 نظيف يبحث مع نائب
 الرئيس العراقي دعم العالقات
 الثنائية
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